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ا  وا ا 

   مت اء ام  ات
 شباط/ فبرایر 21

 كل خمس سنوات، یقّدم اإلحصاء السكاني لمحة عن المزیج المتنوع للّغات والثقافات في أسترالیا.
 

شباط/فبرایر فرصة لالحتفال باللغات العدی�دة ال�م�ت�داول�ة  21مع أقل من ستة أشھر فقط متبقیة إلجراء اإلحصاء السكاني، یشّكل الیوم الدولي للّغة األم في 
 في أسترالیا، والعالقة التي تربط جالیات المھاجرین بلغتھا األم.

 
لغة محك�ی�ة ف�ي  300) والمتحدث الوطني باسم المكتب، "ھناك أكثر من ABSقال السید آندرو ھاندرسن، المدیر التنفیذي لمكتب اإلحصاءات األسترالي (

 أسترالیا، واإلحصاء یلتقط مدى التنوع الثقافي على امتداد أسترالیا؛ والیوم نحتفل بذلك".
 

ل م�ن�زوأضاف السید ھاندرسن، "یساعد أیضاً في التخطیط لخدمات محلیة مھمة لجالیات المھاجرین عن طریق توفیر لمحة عن اللغات المستخدمة ف�ي ال�
 ومستویات إتقان اللغة اإلنكلیزیة".

 
شخص یتكلّمون اللغة، ما یج�ع�ل�ھ�ا ث�ان�ي أك�ب�ر م�ج�م�وع�ة  700  321وتُظھر بیانات سابقة لإلحصاء السكاني أن الجالیة الناطقة بالعربیة مؤلفة من أكثر 

 لغویة في أسترالیا.
 

 .2021آب/أغسطس  10ویعّد اإلحصاء السكاني كل شخص ومنزل في أسترالیا. اإلحصاء السكاني التالي سیُجرى یوم الثالثاء في 
 

 شخص من كل أنحاء أسترالیا للمساعدة في إجراء اإلحصاء السكاني. 000 38سیقوم مكتب اإلحصاءات األسترالي بتوظیف 
 

ئ�ة ن ف�وقال السید ھاندرسن إنھ "من المھم فعالً أن یعكس موظفو اإلحصاء السكاني التابعون لنا التنوع في الم�ج�ت�م�ع. س�ن�ف�ت�ح ال�ب�اب أم�ام وظ�ائ�ف م�
شباط/فبرایر، ونشجع الناس من مجموعة م�ن ال�خ�ل�ف�ی�ات ع�ل�ى ت�ق�دی�م ط�ل�ب�ات ل�ھ�ذه  22"موظف المشاركة المحلیة في اإلحصاء السكاني"، وذلك في 

 الوظائف".
 

ال�دع�م ي سیعمل موظفو المشاركة المحلیة في اإلحصاء السكاني ضمن المجتمعات والمنظمات المحلیة لضمان تعداد األشخاص من خلفیات متنوعة وتَـلَـ�قّ�
 الذي یحتاجونھ للمشاركة في اإلحصاء السكاني.

 
ال�ت�ي ال  م�اتیطرح اإلحصاء السكاني أسئلة عن العمر، بلد المولد، األصل، واألھم من ذلك، اللغة. یساعد اإلحصاء الحكومات والمصالح التجاریة والم�ن�ظ�

 تبغي الربح في كل أنحاء أسترالیا على اتخاذ قرارات تستند إلى المعلومات. مثالً:
 

 .تستخدم وسائل اإلعالم بیانات اإلحصاء السكاني لتقرر ما ھي اللغات التي ستقدمھا في خدمات اإلذاعة بلغات معیّنة 
 وتخزین الكتب والموارد بلغات أجنبیة من أجل مجتمعاتھا المحلیة.  تستخدم المكتبات العامة بیانات اإلحصاء السكاني للتخطیط 
  األطفال. تستخدم فئات في المجتمع بیانات اإلحصاء السكاني لإلعالم عن مكان إقامة مجموعات لعب بلغات معیّنة لدعم 

 لمزید من المعلومات حول اإلحصاء السكاني والشواغر للوظیفة الحالیة. census.abs.gov.au/jobsزوروا       
 ----------------النھایة  ------------

 

Background 
The Census is a national count of every person and home in Australia. 
The next Census is on 10 August 2021. 
The Census can be completed online, by paper, or with help from Census staff.  
People can start their Census as soon as they get instructions if they know who will be home on Census night. For previous 
Censuses, people were encouraged to wait until Census night. 
From early August, most households will get instructions in the mail detailing how to complete online. This will have a 
unique Census number and temporary password. People can order a paper form closer to the Census if they do not want to 
complete online. 
Some households will receive a paper form. Once completed, they simply return it to the ABS using the reply-paid envelope 
that will be provided. There are instructions on the form if people prefer to complete online. 
There will be help available for people to complete the Census, including in-language fill in the form sessions and translated 
information on the website. 
All personal information in the Census is protected by law and is not shared with anyone. This includes other government 
agencies.  

Census 

 



 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان طالب الطائي/ العراق
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قد یتسائ�ل ال�ب�ع�ض م�ن ال�قُ�راء ھ�ل س�ت�ج�ري     
االنتخابات في موعدھا الجدید ؟ بعد ان غیّر مجلس 
الوزراء ال�م�وع�د م�ن ش�ھ�ر ح�زی�ران إل�ى ش�ھ�ر 
أكتوبر /تشرین األول وبشكل مفاجئ إستجاب�ة ل�م�ا 
تریده الكتل المتنفذة، جوابنا ربما ی�ت�غ�یّ�ر ال�م�وع�د 
ال��ج��دی��د إل��ى أش��ع��ار آخ��ر. أذا ل��م تض��م��ن ال��ك��ت��ل 

ألنھا تعاني من القلق والخوف م�ن ن�ت�ائ�ج  النتائج 
ھذه االنتخابات متیقنین بأن ال�ن�ت�ائ�ج س�ت�ك�ون ف�ي 
غیر صالحھم بسبب قوة ضغ�ط م�ط�ال�ب إن�ت�ف�اض�ة 

ورفض الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ال�ط�ب�ق�ة   2019تشرین 
السیاسیة التي عملت ب�ك�ل إخ�الص ل�ی�س ل�ل�وط�ن 
وإنما لمصالحھم ومكاسبھم ومصالح من یریدونھم 
(حصان طروادة) في داخل العراق وب�ع�د ال�ت�م�ادي 
على مؤسسات الدولة حیث أصبح كل شیئ ب�ی�دھ�ا. 
ل��ق��د ت��ب��اط��ی��ئ ت��ن��ف��ی��ذ ب��رن��ام��ج ال��وزارة بس��ب��ب 

والوضع األم�ن�ي، ال�م�ل�ی�ش�ی�ات وإن�ف�الت  الفساد، 
السالح، وإستمرار بقاء جوھر األزم�ة الس�ی�اس�ی�ة 
الخانقة التي تجسدت في أزمة منظومة المحاصصة 
والطائفیة السیاسیة وغلق المنافذ أم�ام ال�م�ش�روع 

المشروع الوطني الدیمقراطي لبن�اء دول�ة  -البدیل 
المواطنة والعدالة االج�ت�م�اع�ی�ة، ال�دول�ة ال�م�دن�ی�ة 
الدیمقراطیة الت�ي ت�ع�م�ل ع�ل�ى إخ�راج ال�ب�الد م�ن 

وتضعھا على طریق التقدم واألزدھار . إن   أزماتھا
مضمون التغییر المطلوب ی�أت�ي م�ن خ�الل ت�غ�ی�ی�ر 
موازین القوى لصالح القوى التي تؤمن بالمشروع 
الوطني الدیمقراطي وھنا سینش�أ ص�راع س�ی�اس�ي 

 وطبقي وفكري. 
وعندما نقول بغلق المنافذ أمام المشروع ال�وط�ن�ي 
الدیمقراطي، نعني بذلك إن القوى المت�ن�ف�ذة س�وف 
تقوم بإستخدام كل إمكانیاتھا وأدواتھ�ا وت�ل�ج�أ إل�ى 
ك���ل ال���وس���ائ���ل وأھ���م���ھ���ا ال���م���ال الس���ی���اس���ي 

وشراء الذمم ومختلف أشك�ال ال�ق�ھ�ر  واإلغراءات 
ومص��ادرة ال��رأي اآلخ��ر، ال��ق��م��ع واإلغ��ت��ی��االت 
والخطف واإلختفاء القسري واإلعتقاالت والتعذی�ب 
بحق الناشطین المدنیین من خالل ال�دول�ة ال�خ�ف�ی�ة 

وع�م�ل  بكافة م�ؤس�س�ات�ھ�ا ال�ع�س�ك�ری�ة واإلداری�ة 
من أجل إج�ھ�اض أي ت�ح�رك ج�دي ن�ح�و   محموم

التغییرألجل مفاقمة اإلح�ب�اط وال�ی�أس ف�ي ن�ف�وس 
الشباب المنتفض حامل روح التحدي . كما ستم�ن�ع 
إنطالق التظاھرات من ج�دی�د ت�ح�ت ح�ج�ة ج�ائ�ح�ة 
كورونا ول�ك�ن م�رج�ل اإلح�ت�ج�اج الش�ع�ب�ي س�وف 
یس��ت��م��ر بس��ب��ب ب��ق��اء األزم��ة ال��ب��ن��ی��وی��ة ال��ع��ام��ة 

 وإستفحال حالة الصراع .
إن ال��ح��راك الش��ع��ب��ي ال��ذي أدى إل��ى اإلن��ت��ف��اض��ة 

، تعرض إلى ح�م�ل�ة  2019الجماھیریة في تشرین 
واسعة ومنظمة، ساھمت فیھا جھات عدة، رسمی�ة 
وغیر رسمیة بھدف شلّھا وإخراجھا من ال�م�ع�ادل�ة 

 السیاسیة وإطفاء جذوتھا. 
ولھذا إستخدمت القوة المفرط�ة وإق�ت�ح�ام س�اح�ات 
المنتفضین المعتصمین . ك�م�ا حص�ل ف�ي س�اح�ت�ي 

 الناصریة. التحریر في بغداد والحبوبي 
االنتخابات المبكرة مطلباً أساسیاً بإعتبارھا الطریق 

إلنتفاضة تشرین نحو التغییر  السلمي والدستوري 
وإحداث إصطفاف جدید في مجلس النواب، ی�ع�ك�س 
اإلرادة الحرة لشعبنا وكانت المطالب ف�ی�م�ا ی�خ�ص 
االنتخاب�ات ال�م�ب�ك�رة، إص�الح ال�ن�ظ�ام اإلن�ت�خ�اب�ي 
ومنظ�وم�ت�ھ، ق�ان�ون ان�ت�خ�اب�ات م�ن�ص�ف وع�ادل، 

ومس�ت�ق�ل�ة ف�ع�الً ف�ي   مفوضیة ان�ت�خ�اب�ات ك�ف�وءة
مركزھا وفي كافة مك�ات�ب�ھ�ا وأقس�ام�ھ�ا ودوائ�رھ�ا 
وت��وف��ی��ر ال��م��س��ت��ل��زم��ات ال��ل��وجس��ت��ی��ة (الس��ج��الت 
االنتخابیة، البطاقة ال�ب�ای�وم�ت�ری�ة..ال�خ)، اإلش�راف 

الدولي الفاعل، تعدیل قانون المح�ك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة، 
توفیر أجواء آمنة ومس�ت�ق�رة، حص�ر الس�الح ب�ی�د 
الدولة، حل الملیشیات، التطبیق ال�ح�ازم وال�ف�اع�ل 

السیاسیة، من�ع ال�ف�اس�دی�ن وم�ن  لقانون األحزاب 
لدیھم قوة ملیشیاویة مسلح�ة م�ن ال�م�ش�ارك�ة ف�ي 

 االنتخابات ومحاصرة المال السیاسي. 
أقر مجلس الن�واب ال�ق�ان�ون ال�ج�دی�د ل�إلن�ت�خ�اب�ات 

الدوائر المتعددة بعد ان ك�ان�ت ال�م�ح�اف�ظ�ة   معتمداً 
دائرة إنتخابیة واحدة، (وتدفع ھذه التعدیالت بإتجاه 
تغذیة ال�ت�ق�وق�ع ال�ط�ائ�ف�ي وال�ق�وم�ي وال�م�ن�اط�ق�ي 
والعشائري ع�ل�ى حس�اب اإلع�ت�ب�ارات ذات ال�ب�ع�د 
الوطني، وتفسح المجال لھیم�ن�ة أص�ح�اب الس�الح 
والمال السیاسي والنفوذ) إن اإلصرار على ق�ان�ون 
الدوائر المتعددة الیخلو من تدخل واضح من الك�ت�ل 

 المتنفذة. 
ان قانون الدوائر المت�ع�ددة الیس�ت�ن�د إل�ى م�ع�ای�ی�ر 
وأسس واضحة وھ�و ی�خ�ت�ل�ف م�ن م�ح�اف�ظ�ة إل�ى 
أخرى . لقد تسبب إعتماد الدوائر المتعددة إشكاالت 
فنیة ولو جس�ت�ی�ة ع�دی�دة ف�ی�م�ا ی�ت�ع�ل�ق ب�الس�ج�ل 

 اإلنتخابي والبطاقة التموینیة.
القانون ألغى القوائم مس�ت�ب�ع�داً ال�ت�م�ث�ی�ل ال�ن�س�ب�ي 
لصالح الترشیح الفردي والفائز بأع�ل�ى األص�وات، 
من دون ان یتضمن ای�ة ض�واب�ط وآل�ی�ات تض�م�ن 
التمثیل الواسع للنائب الفائز واقصاء ممثلي شرائح 
إجتماعیة وتیارات فك�ری�ة وس�ی�اس�ی�ة م�ؤث�رة ف�ي 
المجتمع. لم یتم تجاوز إشكالیات التصویت الخاص 
وت��ح��دی��د الم��ل��م��وس لش��ك��ل وط��ری��ق��ة ان��ت��خ��اب��ات 

 المواطنین العراقیین في الخارج.
الشعب یرید انت�خ�اب�ات ن�زی�ھ�ة وص�ادق�ة وت�وف�ی�ر 
مواصفات قانون انتخابات م�ن�ص�ف وع�ادل وك�م�ا 

 طالب بھ المنتفضون والمحتجون. 
االنتخابات لیست ھدفاً بحد ذاتھا بقدر ما یتوجب أن 
تكون رافعة للخالص من م�ن�ظ�وم�ة ال�م�ح�اص�ص�ة 

والفساد وإزاحة المسؤولین الذین أوصلوا ال�ع�راق 
 إلى حافة الھاویة.

ان عدم تأمین متطل�ب�ات إج�راء ان�ت�خ�اب�ات ع�ادل�ة 
ون��زی��ھ��ة س��ی��ق��ود إل��ى ت��ف��اق��م الس��خ��ط وال��ت��ذم��ر 

وسوف یزداد أعداد المواطنین العازفی�ن   الشعبیین
عن المشاركة في االنتخابات وبالتال�ي ف�ق�دان ث�ق�ة 
الشعب بإمكانیة التغییر السلمي الدیم�ق�راط�ي ع�ب�ر 
االنتخابات مما سیعّرض أم�ن ال�ب�الد إل�ى م�خ�اط�ر 
جسیمة وھذا ما ستتحملھ القوى المتنفذة ال�ت�ي ل�م 

 تلب مطالب المنتفضین وغالبیة أبناء الشعب. 
تعدد -الموقف اإلنتخابي معقد بسبب القانون الجدید 

 -وإرت�ف�اع رس�وم ال�ت�س�ج�ی�ل  -الدوائر االنتخابیة 
حركة الكتل المتنف�ذة ن�ح�و ت�ف�ری�خ أح�زاب ج�دی�دة 
تدور في فلكھا مع توفیر ال�م�ال وال�ھ�دف تس�ط�ی�ح 
المطالب وعدم اإلقرار بمسؤولیة ال�ك�ت�ل ال�م�ت�ن�ف�ذة 

م�ن�ظ�وم�ة  -وعدم اإلقرار بأن المنظومة السیاسیة 
تح�دث   المحاصصة الطائفیة والسیاسیة فاسدة ولم

أي ت��غ��ی��ی��ر ل��ل��واق��ع ال��ع��راق��ي ال��م��زري. وب��وج��ود 
مف�وض�ی�ة الزال�ت ت�دور ف�ي ال�ف�وض�ى م�ن خ�الل 
ماصّرحت بھ بأنھا جاھزة لإلنتخابات في م�وع�دھ�ا 
المحدد في شھر حزیران وبعد ذلك ص�ّرح�ت ب�أن�ھ�ا 
تطلب التأجیل فأصبح الموع�د ف�ي ش�ھ�ر أك�ت�وب�ر. 
والزال الكثیر من الت�ح�ض�ی�رات ب�ح�اج�ة ل�ل�ت�ن�ف�ی�ذ. 
والزال الجدل قائماً حول عدد ال�دوائ�ر ال�م�ت�ش�اب�ك�ة 
ح�دودھ�ا، وع�دم ت�ح��ض�ی��ر الس�ج��الت االن��ت�خ��اب�ی��ة 
وتحدیثھا بعد التوزیع السكاني الج�دی�د. ال�ذي ك�ان 
ُمسجل على دائرة أصبح في دائرة أخرى تبع�د ع�ن 
محل سك�ن�اه ب�م�س�اف�ات ط�وی�ل�ة وك�ذل�ك ال�ب�ط�اق�ة 

لم تنجز والمفوضیة لم تبین م�وق�ف�ھ�ا  البایومتریة 
من انتخابات الخارج وفي النی�ة إل�غ�اءھ�ا. ف�ال�ك�ت�ل 
ترید انتخابات وتتمنى أن تغیب عن الوعي ومن ثم 

ف��ت�ج��د ن��ف�س��ھ��ا ق��د ف�ازت. واآلن ن��رى   تس�ت��ی��ق�ظ
ح�زب م�ن ض�م�ن�ھ�م ج�دد،  246المفوضیة سجلت 

تحالف. المھم من الناحیة اللوجستیة لم تؤمن  30و
كما الیمكن حمایتھا م�ن  حمایة الدوائر  المفوضیة 

ال��ت��زوی��ر بس��ب��ب ب��ق��اء ن��ف��س ال��وج��وه ال��ف��اس��دة 
والمزورة، كما الیمكن التأكد من أجھ�زة ال�ت�س�ری�ع 

 المستوردة من كوریا.
ولكل ما قدمناه م�ن أس�ب�اب ق�د تس�اھ�م ف�ي فش�ل 
االنتخابات أو ربما تتفاعل األسباب التي تؤدي إل�ى 
الفشل لعدم كفایة اإلستعدادات بما ف�ی�ھ�ا اإلن�ت�خ�اب 
اإللكتروني المقترح في دوائر الخ�ارج، ول�غ�م�وض 
موقف المفوضیة ووجود عناصر فاس�دة م�رتش�ی�ة 

كان موظف في المفوضیة یع�ود ل�ل�ع�م�ل ف�ي  ممن 
االنتخابیة. وقد یأتي ال�م�وع�د ال�م�ح�دد ث�م  العملیة 

یؤجل مرة أخرى إلى ان تنتھي مدة دورة م�ج�ل�س 
النواب لیعود من جدید من خالل انتخابات إعتیادی�ة 

 وضرب كل مطالب الشعب عرض الحائط. 
فالسوق الخاص بشراء األصوات والمرش�ح�ی�ن 
وتأسیس ت�ح�ال�ف أو ت�أس�ی�س ح�زب ج�دی�د أو 

. ان  معالجة مشكلة ،تحل ب�ال�رش�وة، م�وج�ود 
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ح��ق دس��ت��وري 
ودی��م��ق��راط��ي وم��وق��ف وط��ن��ي ل��غ��رض ط��رد 

وح�دة   الفاسدین وسیاسي الصدفة، ف�الب�د م�ن
الشعب العراقي یداً بید من أجل تحالف ع�ری�ض 
ذو أھدف وطنیة ودیمقراطیة ل�ت�ح�ق�ی�ق ت�غ�ی�ی�ر 
میزان القوى وإفشال الخطط ال�ت�ي ت�رم�ي إل�ى 
مص�ادرة إرادة الش��ع��ب . ف��ال�م��ق��اط�ع��ة الت�ف��ی��د 
وس���وف ی���أت���ون م���ن ج���دی���د ب���ال���رغ���م م���ن 

 ورغماً على الشعب. المقاطعة

 صبحي مبارك/ سیدني

 

 امت اة  
  ا واء!

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



تشیر تجارب شعوب ج�م�ی�ع ال�ب�ل�دان  
إلى أن ال�ت�غ�ی�رات ال�ت�ي ت�ح�ص�ل ف�ي 
نظمھا السیاسیة، س�واء أك�ان�ت ع�ب�ر 
انقالبات عسكریة أم حروب أھ�ل�ی�ة أم 
خ��ارج��ی��ة أو ح��ت��ى ع��ب��ر ان��ت��ف��اض��ات 
وثورات شعبیة، تقترن بظھور ب�ع�ض 
األفراد أو حتى جمھرة من الناس ممن 
كانوا مع النظم السیاسیة قبل التغی�ی�ر، 
ق��د ت��ح��ول��وا ف��ج��أة إل��ى ع��ن��اص��ر أو 
جماعات بارزة في صف ال�ق�وى ال�ت�ي 
استولت عل�ى الس�ل�ط�ة، أو م�ع ق�وى 
الثورة التي ناضلت لإلطاح�ة ب�ال�ن�ظ�ام 
السیاسي السابق. ومث�ل ھ�ذا ال�ت�ح�ول 
یرتبط بعدد من االحتماالت الت�ي ال ب�د 

 من التمییز بینھا، منھا مثالً:
** خشیة تلك العناصر والمجم�وع�ات 
م��ن ان��ت��ق��ام ق��وى ال��ن��ظ��ام الس��ی��اس��ي 
الجدید، السیما إن كان ھؤالء یحت�ل�ون 
مواقع متقدمة أو حساسة ف�ي ال�ن�ظ�ام 
السیاسي السابق؛ ** ھ�ی�م�ن�ة ال�روح 
االنتھازی�ة وال�م�ص�ال�ح ال�ذات�ی�ة ال�ت�ي 
تسمح للفرد ب�ت�غ�ی�ی�ر ج�ل�ده م�رة ب�ع�د 
أخرى؛ ** ضعف ال�وع�ي وال�م�ع�رف�ة 
الفعلیة بطب�ی�ع�ة ال�ن�ظ�ام الس�اب�ق وم�ا 
یمكن أن یكون علیھ ال�ن�ظ�ام ال�ج�دی�د؛ 
** العمل مع ال�ن�ظ�ام الس�اب�ق خش�ی�ة 
منھ، وبالتال�ي ی�ن�ت�ق�ل�ون إل�ى ال�ن�ظ�ام 
السیاسي الجدید خشیة من�ھ أیض�اً، أو 

  ربما إیماناً أو قناعة بھ.
فلو تابعنا تاریخ العراق المعاصر، من�ذ 

م�ث�الً ح�ت�ى  1958انتصار ثورة تموز 
الوقت الحاضر، لتعرف�ن�ا ع�ل�ى ج�م�ی�ع 
ھذه األشكال من التقلب�ات الس�ی�اس�ی�ة، 
إضافة إلى القوى ذاتھا الت�ي س�اھ�م�ت 
أو ایدت القوى التي تس�ل�م�ت الس�ل�ط�ة 

 عبر أحد أشكال التغییر المحتملة.
وإذا أخذنا صی�غ�ة ال�ح�رب ال�خ�ارج�ی�ة 
التي أسقطت النظام البعثي الدكتاتوري 

ف��ي ال��ع��راق، ف��إن  2003ف��ي ع��ام 
ال��ق��وات ال��دول��ی��ة ب��ق��ی��ادة ال��والی��ات 

المتحدة األم�ری�ك�ی�ة ل�م ت�دم�ر ال�ق�س�م 
األعظم من البنیة الت�ح�ت�ی�ة األس�اس�ی�ة 
وأغ���ل���ب مش���اری���ع���ھ االق���ت���ص���ادی���ة 
ومؤسساتھ الخ�دم�ی�ة، الس�ی�م�ا ال�م�اء 
وال������ك������ھ������رب������اء وال������م������دارس 
والمستشفیات ...الخ، ب�ل وأت�ت ع�ل�ى 
مؤسسات الدولة المدنیة وال�ع�س�ك�ری�ة 
ك��ل��ھ��ا ت��ق��ری��ب��اً، وخ��اص��ة ال��ج��ی��ش 

ولكنھا حافظت ع�ل�ى وزارة   العراقي،
النفط ومنشآتھ لعالق�ت�ھ�ا ب�م�ص�ال�ح�ھ�ا 
األساسیة أوالً، ث�م تس�ل�ی�م�ھ�ا ال�دول�ة 
بس��ل��ط��ات��ھ��ا ال��ث��الث ل��ق��وى اإلس��الم 
السیاس�ی�ة ال�ت�اب�ع�ة مص�ل�ح�ی�اً وذھ�ی�اً 
وطائفیاً للن�ظ�ام الس�ی�اس�ي ال�م�ت�خ�ل�ف 
والعدوني في الجارة إیران ول�ن�ف�وذھ�ا 
ومصالح�ھ�ا االق�ت�ص�ادی�ة ف�ي ال�ع�راق 
ثانی�اً، وأب�ع�دت ك�ل ال�ق�وى ال�وط�ن�ی�ة 

 والدیمقراطیة عن الحكم.
ھذا الواقع فتح الباب على مص�راع�ی�ھ 
أمام ال�ق�وى االن�ت�ھ�ازی�ة وال�ع�دوان�ی�ة 
للولوج من جدی�د وم�ن أب�واب أخ�رى 
إلى النظام السیاسي الط�ائ�ف�ي ال�ج�دی�د 
 الذي أقیم في البالد. فقد حصل ما یلي:

التحاق جمھرة كبیرة م�ن ال�ج�ن�ود  -1
وض��ب��اط الص��ف والض��ب��اط األس��رى 
ال��ع��راق��ی��ی��ن ف��ي إی��ران، ب��ع��د غس��ل 
أدمغتھم لفترة غیر قصیرة في األس�ر، 
باألحزاب اإلسالمیة السیاسیة الشیعی�ة 
على نحو خاص، التي تسلمت السلط�ة 
بدعم من الوالیات المتحدة وإیران، ث�م 
التحق أغلبھا بم�ی�ل�ی�ش�ی�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
المسلحة التي كونتھا إیران ف�ي إی�ران 

  أو في العراق.
ان��ت��ق��ال ج��م��ھ��رة ك��ب��ی��رة م��ن  -2

االنتھازیین الش�ی�ع�ة م�م�ن ك�ان�وا ف�ي 
صفوف البعث أو م�ؤی�دی�ن ل�ھ أو ف�ي 
قواتھ المسلحة، إلى صف�وف األح�زاب 
اإلسالمیة السیاسیة الشیعیة، ومن ث�م 

  في میلیشیاتھا الطائفیة المسلحة.
ان��ت��ق��ال مس��ؤول��ی��ن أو ع��ن��اص��ر  -3

متقدمة مدن�ی�ة وعس�ك�ری�ة ك�ان�وا ف�ي 
ق��وام ح��زب ال��ب��ع��ث وف��ي ت��ن��ظ��ی��م��ات 
ال�ح�زب ال�ع�س�ك�ری�ة إل�ى عض�وی�ة أو 
مؤیدي األحزاب اإلسالمیة الس�ی�اس�ی�ة 

 ومیلیشیاتھا المسلحة.
وال شك في وجود عناصر ل�م ت�ك�ن  -4

م��ع ال��ب��ع��ث وانض��م��ت إل��ى ص��ف��وف 
األحزاب اإلسالمیة السیاسی�ة ألس�ب�اب 

 إیمانیة أو مصلحیة عدیدة.
إن ھذا ال�واق�ع یض�ع ال�م�ج�ت�م�ع أم�ام 
م��خ��اط��ر ج��دی��ة ال م��ن ال��م��ؤم��ن��ی��ن 
الصادقین في إیمانھم المن�خ�رط�ی�ن ف 
أحزاب دینیة ومذھبیة طائفیة، بل م�ن 
صنفین من ال�م�ت�ح�ول�ی�ن وال�م�غ�ی�ری�ن 
جلودھم من العناصر االنتھازیة وت�ل�ك 
التي كان�ت ت�ح�ت�ل م�واق�ع م�ھ�م�ة ف�ي 

تنظ�ی�م�ات ح�زب ال�ب�ع�ث ف�ي ال�ق�وات 
المسلحة واألجھزة المدن�ی�ة واألم�ن�ی�ة 
ف��ي ال��ن��ظ��ام الس��اب��ق. ألن م��ث��ل ھ��ذه 
ال��ع��ن��اص��ر ك��م��ا اس��ت��ق��ت��ل��ت وع��م��ل��ت 
المستحیل ل�ل�ب�رھ�ن�ة ع�ل�ى إخ�ال�ص�ھ�ا 
ل��ن��ظ��ام ال��ب��ع��ث وأھ��داف��ھ الش��ری��رة 
للحصول على مواقع ومك�اس�ب ل�دی�ھ، 
تعمل الیوم المستحیل وتمارس ك�ل م�ا 
قامت بھ في ال�ن�ظ�ام ال�ب�ع�ث�ي الس�اب�ق 
وأكثر للبرھنة على إخالصھا لألح�زاب 
والق�وى اإلس�الم�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة، ب�م�ا 
یؤدي إلى إلحاق أكب�ر األذى والض�رر 
بالمجتمع واالقتصاد الوطني ومستقبل 

  البالد.
ال�ن��م��وذج ال��ذي أم��ام�ن��ا ھ��و الض��اب��ط 
العسكري السابق حاكم عباس الزامل�ي 
الذي جاء في سیرتھ الواردة في موقع 
گ��اردی��ن��ی��ا م��ا ی��ل��ی: ال��رت��ب��ة: م��ق��دم، 
ال��م��وق��ع: م��دی��ری��ة ال��دف��اع ال��ج��وي، 
الشعبة: التوجی�ھ الس�ی�اس�ي، ال�درج�ة 
الحزبیة: عضو قیادة فرق�ة ف�ي ح�زب 

 البعث.
وما ھ�ي وظ�ی�ف�ت�ھ ال�ی�وم؟ إن�ھ ال�ی�وم 
عضو في مجلس النواب العراق�ي ع�ن 
كتلة األحرار أو ق�ائ�م�ة س�ائ�رون، أي 
من أتباع مقتدى الصدر، ویحتل موقعاً 
م�ت��ق�دم��اً ف�ی��ھ، رغ�م ات�ھ��ام��ھ الش��دی��د 
ب�ال�ف��س�اد ع�ل��ى وف��ق م��ا ص��در ض��ده 
بتھمة اإلرھاب وتجریمھ وف�ق ال�م�ادة 
الرابعة من ق�ان�ون م�ك�اف�ح�ة اإلرھ�اب 
عن مجلس الق�ض�اء األع�ل�ى ف�ي ع�ام 

ال��ذي ك��ان ی��ع��م��ل ف��ي وزارة  2007
الصحة ومرشحاً لی�ك�ون وك�ی�ل وزارة 
الصحة. (أنظر: حام الزاملي أح�د ق�ادة 
التطھیر الدیني ف�ي ال�ع�راق.. ح�ق�ائ�ق 
ووقائع...!!، المركز اللبناني لألب�ح�اث 
واالس������ت������ش������ارات، ب������ت������اری������خ 

09/11/2015 ،10/02/2021.(  
ھ�ذا ال��رج��ل ال��ذي ی��ل��ع�ب دوراً ق��ی��اداً 
متقدماً في التی�ار الص�دري وال�ذي م�ا 
یزال یعمل على وفق التقالی�د وال�خ�ل�ق 
البعثي الصدام�ي راح ی�م�ج�د ال�زع�ی�م 
القائد مقتدى الص�در ت�م�ام�اً ك�م�ا ك�ان 
یمجد وی�ع�ل�ي ش�أن ال�ق�ائ�د الض�رورة 
صدام حسین، وھو من الذین ساھ�م�وا 
في منح صدام حسین أسماًء تزید ع�ن 
أسماء هللا الحسنى! وھم یفعل�ون ذل�ك 
مع الصدر، وكأني بھم یقولون "ش�ی�م 
المعیدي وأخذ عباءتھ". فھذا الق�ی�ادي 
في التیار الصدري وال�ب�ع�ث�ي ال�م�ل�ت�زم 
والم�ت�ق�دم ف�ي ح�زب ال�ب�ع�ث س�اب�ق�اً، 
وفكریاً وسیاسیاً وأخالقیاً ح�ت�ى اآلن، 
یقول حالیاً: كما كان یقول في الس�اب�ق 
عن حزب الب�ع�ث وص�دام حس�ی�ن ف�ي 
نشاطھ الفكري والسی�اس�ي ف�ي ھ�ی�ئ�ة 
التوجیھ السیاسي التابعة لحزب البع�ث 

  في الجیش العراقي:
** إذا وصل كرس�ي رئ�اس�ة ال�وزراء 
لغیر التی�ار الص�دري ف�ھ�ذا ی�ع�ن�ي أن 
االن��ت��خ��اب��ات م��زورة. ث��م ی��ق��ول: ** 
رئ��ی��س ال��وزراء الص��دري س��ی��ج��ع��ل 
العراق أفضل من اإلمارات، ** رئیس 
ال��وزراء الص��دري س��ی��ج��ع��ل ال��ع��راق 
م�ت��ف�وق��اً ع��ل�ى اإلم�ارات والس�ع��ودی��ة 
وإی��ران. (أن��ظ��ر: ال��زام��ل��ي: رئ��ی��س 
ال��وزراء الص��دري س��ی��ج��ع��ل ال��ع��راق 
م�ت��ف�وق��اً ع��ل�ى اإلم�ارات والس�ع��ودی��ة 

 ).09/02/2021وإیران، موقع ناس، 
الصدري ھ�م -مثل ھذا السیاسي البعثي

ممن یحولون السیاسیی�ن ف�ي ال�ع�راق 
إل��ى مس��ت��ب��دی��ن، إل��ى ع��ت��اة وقس��اة 
ومارقین عن إرادة ومصال�ح الش�ع�ب، 
فھم مرتزقة وإمعة وجزء من قطیع ال 
یعي غیر مص�ال�ح�ھ ال�ذات�ی�ة ول�ی�ذھ�ب 
الشعب إلى الجح�ی�م. ھ�ك�ذا ك�ان�وا ف�ي 
فترة حكم البعث وص�دام حس�ی�ن وف�ي 
ف��ت��رة ح��ك��م ال��م��ال��ك��ي وع��ب��د ال��ھ��دي 
والوقت الحاضر ومع الت�ی�ار الص�دري 

           ومقتداه!!!
مث�ل ھ�ذا ال�ب�ع�ث�ي الس�اب�ق ھ�م م�م�ن 
یعملون ضد قوى التیار الدی�م�ق�راط�ي، 
ھم ممن یوج�ھ�ون ال�ن�ار ض�د ال�ق�وى 
الدیمقراطیة ویش�ع�ل�ون ال�ح�رائ�ق ف�ي 
مقرات الحزب الشیوعي العراق�ي، ھ�م 
ممن یساھمون في سرقة ال�م�ال ال�ع�ام 
وھم ممن أدانھم الصدر أكثر من م�رة، 

، ح�ی�ن ن�ھ�ب�وا 2007السیما في ع�ام 
كثیراً جداً من األموال وقتلوا كثیراً من 
البشر، ولم یعد ممكناً السكوت ع�ن�ھ�م، 
رغم معرفة التیار الصدري بم�ا حص�ل 
ویحصل من قبل قوى تیاره ومن ق�ب�ل 
األحزاب اإلسالمیة السیاس�ی�ة األخ�رى 
ومی�ل�ی�ش�ی�ات�ھ�ا ال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة 

 واإلرھابیة.
أتمنى أن ی�ن�ت�ب�ھ الش�ع�ب ل�م�ث�ل ھ�ذه 
العناصر ودورھا الت�خ�ری�ب�ي ال�م�م�ع�ن 
باإلیذاء بالقوى الوطنیة والدیمقراطی�ة 
وبقوى االنتفاضة التشرینیة المقدامة، 
الحذر ث�م ال�ح�ذر م�ن ھ�ذه ال�ع�ن�اص�ر 
والق�وى ال�ت�ي تض�م�ر ال�خ�ب�ث وال�ؤم 
واألذى ل��ل��ش��ع��ب وق��واه ال��م��دن��ی��ة 

     الدیمقراطیة العلمانیة المناضلة.
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ش��ھ��د ال��ت��ع��ل��ی��م ال��ع��ال��ي ن��ھ��ض��ة    
 1958ت�م�وز  14حقیقیة منذ ثورة 

حیث انیطت رئاس�ة ج�ام�ع�ة ی�غ�داد 
الحدیثة بالعال�م ال�م�رم�وق االس�ت�اذ 
ع�ب��د ال��ج�ب��ار ع��ب�د هللا ك��م�ا ج��رى 
ابتعاث المئات من الطلبة المتفوقین 
للدراس�ة ف�ي ال�ج�ام�ع�ات االورب�ی�ة 
وخاصة بریطانیا والمانی�ا ال�غ�رب�ی�ة 
وفرنسا وكانت اختیار طلبة البعثات 
وفق المعدالت دون اي اع�ت�ب�ار او 
تمییز على اساس المذھب اوال�دی�ن 

 . او القومیة
تعرضت العمل�ی�ة ال�ت�رب�وی�ة ب�ك�اف�ة 
مراحلھا النتكاسة كبیرة ب�ع�د غ�زو 
الك�وی�ت وف�رض ال�ح�ص�ار ال�ظ�ال�م 
على الشعب العراقي، رغم ما سب�ق 
ذل�ك م��ن ع��م�ل��ی�ة ت�ب�ع��ی�ث ق�ب��ی�ح��ة 
للجامعات تلك العملیة الت�ي اف�ق�رت 
الجامعات علمیا وادت ال�ى خس�ارة 
العراق للمئات من خ�ی�رة االس�ات�ذة 
وال��ع��ل��م��اء، اال ان م��ا حص��ل ب��ع��د 
الحصار كان كارثة ح�ق�ی�ق�ی�ة ح�ی�ث 
اض��ط��رت ال��ك���وادر ال��ت��دریس��ی���ة 
للجامعات الى ال�ل�ج�وء ال�ى اع�م�ال 
وم��ھ��ن بس��ی��ط��ة وص��ل��ت ح��د ب��ی��ع 
السكائر ب�ب�س�ط�ات ل�غ�رض ت�وف�ی�ر 

 . لقمة العیش
لقد بدأت عم�ل�ی�ات ال�غ�ش وت�زوی�ر 
الشھادات منذ ت�ل�ل�ك ال�ف�ت�رة ح�ی�ث 
ان��ت��ع��ش س��وق م��ری��دي ل��الوراق 
المزورة وت�م�ت ع�م�ل�ی�ات واس�ع�ة 

 ل��ك��ت��اب��ة االط��روح��ات ل��ل��ط��ل��ب��ة
ب��خ��س��ة وك��ان��ت تش��ت��رى   ب��اث��م��ان

الدرجات والشھ�ادات وب�دأ ال�ف�س�اد 
ینخر في جسد ال�ع�م�ل�ی�ة ال�ت�رب�وی�ة 
ولذلك یمكننا القول بموضوعیة بان 

وال�ت�ع�ل�ی�م   تدني مس�ت�وى ال�ت�رب�ی�ة
وخاصة التعلیم العالي لم یكن ولیدة 
ی�وم�ھ ب�ع�د ال�غ�زو واالح�ت�الل ع��ام 

2003 . 
اود ان اوضح قبل االست�رس�ال ب�ان 
ذكر ھذه المقدمة للفت�رة ال�م�اض�ی�ة 
ھو بھدف توضیح خلفیات الظاھ�رة 
الحالیة في تدني مس�ت�وى ال�ت�ع�ل�ی�م 
العالي كما اود ان اذك�ر ب�ان ش�رح 
ھذه الحاالت المرضیة لیس بغ�رض 
التعمیم او االنت�ق�اص م�ن ال�ق�درات 
ال��ع��ل��م��ی��ة ل��ط��ل��ب��ت��ن��ا ف��رغ��م ت��ل��ك 
الص���ع���وب���ات م���ازال ل���خ���ری���ج���ي 
الجامعات العراقیة وخاصة االطب�اء 
وال��م��ھ��ن��دس��ی��ن وال��ع��ل��م��اء بص��م��ة 
عالمیة ایجابیة واضح�ة ك�م�ا ان�ھ�م 

اثب�ت�وا ج�دارة ك�ب�ی�رة ف�ي س�ن�وات 
ف��ي م��واص��ل��ة ان��ت��اج   ال��ح��ص��ار

ال��م��ص��ان��ع ال��ع��راق��ی��ة واس��ت��م��رار 
عملیات الب�ن�اء وت�وف�ی�ر ال�خ�دم�ات 

 . الصحیة على قدر المستطاع
یطول الحدیث عما یجري حالیا م�ن 
خراب ممنھج للعملیة التربویة من�ذ 
مرحلة ریاض االطفال الى م�رح�ل�ة 
الدراسات االولیة والدراسات العلی�ا 
في الجامعات وق�د ك�ت�ب�ت ونش�رت 
م��ئ��ات ال��م��ق��االت وال��دراس��ات م��ن 
االس���ات���ذة االف���اض���ل ح���ول ت���ل���ك 
ال�م�واض�ی�ع ل�ذل�ك اح�اول ال�ت�ط�رق 
ل�م�وض�وع��ی�ن اس��اس�ی�ی�ن اح�دھ�م��ا 
ال��ق��ان��ون ال��ق��ب��ی��ح ال��ذي اص��دره 
البرلمان العراقي والذي لیس ھن�اك 
مثیل لب�ع�ض ب�ن�وده ع�ل�ى ال�ن�ط�اق 
العالمي والموضوع الثان�ي ی�ت�ع�ل�ق 
بالجامعات االھل�ی�ة ال�ت�ي اص�ب�ح�ت 
كما یبدو اخ�ط�ب�وط�ا یس�ی�ط�ر ع�ل�ى 

 . مجمل التعلیم العالي
لقد اصدر البرلمان العراق�ي ق�ان�ون 
اسس تعادل الش�ھ�ادات وال�درج�ات 
العلمیة العرب�ی�ة واالج�ن�ب�ی�ة رق�م (

في سابقة تع�دي   2020) لسنة 20
خطیرة عل�ى م�ھ�م�ات وص�الح�ی�ات 
الجھات المھنیة المخ�ت�ص�ة (وزارة 
التعلیم ال�ع�ال�ي وال�ب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي) 
وبالرغم انھ یعتعمد في الكث�ی�ر م�ن 
مواده على قانون تعادل الش�ھ�ادات 

وتعدیالتة اال ان�ھ  1976القدیم لعام 
تضمن اض�اف�ات خ�ط�ی�رة م�ف�ص�ل�ة 
عل�ى م�ق�اس ال�ع�ن�اص�ر ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
الفاسدة التي یظھر انھا ل�م ت�ك�ت�ف�ي 
بتسمیم العملیة السیاسیة كاملة ب�ل 
ق�ررت وب�غ��ی�اب رق�اب��ة ال��م�ح��ك�م��ة 
االتحادیة العلیا ع�ل�ى ال�ق�ون�ی�ن ان 
تضیف مواد قراقوشیة في الق�ان�ون 
الجدید لیتمكن المسئولین وال�ن�واب 
الفاسدین (وھم م�رض�ى ب�االل�ق�اب) 
الحصول على شھادات الماجس�ت�ی�ر 
والدكتوراه ح�ت�ى ب�دون ام�ت�الك�ھ�م 

 !لشھادة االعدادیة ؟
ان ال�ب�رل�م�ان ال�ع�اج�ز ع�ن اص�دار 
القوانین التي تھم مصلح�ة الش�ع�ب 
والوطن كقان�ون االح�زاب وق�ان�ون 
النفط وقانون من این لك ھذا ع�ل�ى 
سبیل المثال ال الح�ص�ر، ال ی�ت�ورع 
م�ن اص�دار ھ�ذا ال��ق�ان�ون ال�م�س��خ 
لالستفادة والمنفع�ة الش�خ�ص�ی�ة اذ 
كیف یمكن كما نصت المادة الثان�ی�ة 
من القانون لالمانة العامة لمج�ل�س 

النواب ان تمنح صالحیة تعادل ای�ة 
شھادة حیث انھا وفق قانون وزارة 
ال��ت��ع��ل��ی��م ال��ع��ال��ي ھ��ي حص��را م��ن 
صالحیات مدیریة تعادل الش�ھ�ادات 
بالوزارة والتي من واجباتھا الت�اك�د 
من رصانة الجامعة والشھ�ادة ك�م�ا 
الغى القانون ف�ي م�ادت�ھ الس�ادس�ة 
ضرورة البقاء بشكل مت�واص�ل ف�ي 
البلد االج�ن�ب�ي ل�ل�ف�ت�رة ال�م�ط�ل�وب�ة 
للحصول على الشھادة واعتبر فترة 

اشھر للبقاء حتى بشك�ل غ�ی�ر  4-6
م�ت��واص��ل ك��اف��ی��ة ل��ل��ح��ص�ول ع��ل��ى 
شھ�ادات ال�م�اجس�ت�ی�ر وال�دك�ت�وراه 
ول�م��دة دراس��ة س��ن�ة ل�ل��م�اجس��ت�ی��ر 
وسنتی�ن ل�ل�دك�ت�وراه اي ان قض�اء 
ف�ت�رة ال�ع�ط�ل�ة الص�ی�ف�ی�ة ل�م�رة او 

كافیة للحصول على   مرتین للنزھة
الشھادة كما منح القانون امت�ی�ازات 
خاصة للنواب وال�م�دراء ال�ع�ام�ی�ن 
وذوي الدرجات الخاصة تستث�ن�ی�ھ�م 
م��ن ش��رط ال��ع��م��ر وتس��م��ح ل��ھ��م 
ال��دراس��ة اث��ن��ا ال��وظ��ی��ف��ة وھ��ي 
مخالفات صریحة لقوانی�ن ال�ت�ع�ل�ی�م 
العالي النافذة وم�خ�ال�ف�ة ل�م�ب�اديء 

 . الدستور في تكافؤ الفرص
من الواضح ان ال�ق�ان�ون ق�د ش�رع 
ل��ل��م��ص��ل��ح��ة االن��ان��ی��ة الش��خ��ص��ی��ة 
ولتحقیق منافع وامت�ی�ازات خ�اص�ة 
بھم ولمنح الشھادات العلیا لعناص�ر 
االحزاب والقیادات السیاسیة ب�دون 
است�ح�ق�اق ف�ي ت�ج�اوز واس�ت�ھ�ان�ة 
صارخة بصالحیات واخ�ت�ص�اص�ات 
وزارة التعلیم العالي ومن المؤس�ف 
ان یقف م�ج�ل�س ال�وزراء ص�ام�ت�ا 
متفرجا او متواطاْ ف�ي اص�دار ھ�ذا 
القانون ال�ذي س�ی�دم�ر ای�ة س�م�ع�ة 
ت��ذك��ر ل��ل��رص��ان��ة ال��ع��ل��م��ی��ة ف��ي 
مؤسساتنا الجامعیة وان االص�وات 
التي رفعت ضد القانون لم تكن م�ع 
االس��ف ب��م��س��ت��وى الض��رر ال��ذي 
یسببھ ھذا ال�ق�ان�ون وارى ان م�ن 
مسؤولیة االكادی�م�ی�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 

القیام بح�م�ل�ة   داخل وخارج الوطن
نشیطة اللغاء ھذا ال�ق�ان�ون خ�اص�ة 
ان م��ن ال��م��ح��ت��م��ل ان ی��ك��ون اح��د 
اھداف تش�ری�ع�ھ ال�م�ص�ادق�ة ع�ل�ى 

شھادة مزورة لم تعترف بھا  5000
الوزارة مما یھدد مصداقیة الت�ع�ادل 

 یایشع االشكال؟
الموضوح اآلخر ھو اتساع ظ�اھ�رة 
ال��ج��ام��ع��ات االھ��ل��ی��ة ال��ت��ي ب��دأت 

ورغم ان  2003باالنتشار بعد عام 

القطاع االھلي یل�ب�ي ح�اج�ةال�ط�ل�ب�ة 
المیسورین الذین ال تكفي معدالتھ�م 
للدخول الى الج�ام�ع�ات ال�ح�ك�وم�ب�ة 
وكذلك االعداد الكبیر منھم الذین ال 
تستوعبھم الجامعات . ان االس�ئ�ل�ة 
ال��م��ش��روع��ة ال��ت��ي ت��ث��ار ح��ول 
ال��ج��ام��ع��ات االھ��ل��ی��ة ھ��ي دواف��ع 
انشائھا من ناحیة ومستواھا ومدى 

 . جودة التعلیم فیھ من ناحیة اخرى
لقد تم تأسیس معظم ھذه الجامع�ات 

جام�ع�ة وك�ل�ی�ة  67التي بلغ عددھا 
اھلیة لحد االن م�ن ق�ب�ل م�ت�ن�ف�ذي 
العملیة السیاسیة وازالمھم والكثی�ر 
منھا نش�أت ب�ع�ی�دة ع�ن الض�واب�ط 
المھنیة المطلوبة ولم تؤسس وف�ق 
ایة دراسة عن ال�ح�اج�ة وال�ج�دوى 
وال یتوفر فی�ھ�ا ال�ك�ادر ال�ت�دریس�ي 
ال�م��ؤھ�ل وھ�ي ت�خ��ض�ع ل�ل��ع�الق��ات 

ف�ي   الشخصیة والوالئات ال�ح�زب�ی�ة
انجاح الطل�ب�ة وق�ب�ول�ھ�م وت�خ�ض�ع 
للصفق�ات ال�م�ش�ب�وھ�ة، وان�ف�ت�ح�ت 
االبواب مشرعة امام المست�ث�م�ری�ن 
مھما كانت مؤھالتتھم حیث اص�ب�ح 
مجاال لالثراء الس�ری�ع ح�ی�ث ت�ق�در 
ای���رادات ال���ج���ام���ع���ات االھ���ل���ی���ة 
بالتریوالنات واصبحت ماقیا التعلیم 
االھ��ل��ي ت��ت��ح��ك��م ب��وزارة ال��ت��ع��ل��ی��م 
وتعیین الوكالء والمستش�اری�ن ف�ي 
الوزارة وتتالعب بمقدرات الوزارة 
ومن اخر فضائح التعلیم قض�ی�ة م�ا 
یسمى بالجامعة االمریكیة ال�ت�ي ت�م 
منحھا القصور ال�رئ�اس�ی�ة وم�ن�ح�ة 
حكومیة كما منحت بعض لجام�ع�ات 
االھ�ل��ی��ة ح�ق ف��ت��ح ك��ل��ی��ات ل��ل��ط��ب 
البشري من دون وجود مستشفیات 
تعل�م�ی�ة وت�م اس�ت�ث�ن�ائ�ھ�ا م�ن ھ�ذا 
الش�رط ، وط�ب��ع�ا ال�ك��ل ی�ع�رف ان 
تدمیر البلد یتم عبر تدمیر ال�ت�ع�ل�ی�م 
وال�غ��ش ال��ذي ی��ؤدي ال��ى ت��خ�ری��ج 
اطباء فاش�ل�ی�ن ی�ق�ت�ل�ون ال�م�رض�ى 
ومھندسین فاشلین في یناء المباني 

 . او العمل في الصناعة
ان التزویر ف�ي الش�ھ�ادات ظ�اھ�رة 
مس��ت��ف��ح��ل��ة والت��ت��م م��ح��اس��ب��ة او 
محاكم�ة ھ�ؤالء ال�م�زوری�ن الن�ھ�م 
جزء من الحك�ام ال�ف�اس�دی�ن ال�ذی�ن 
التتوفر لدى ب�ع�ض�ھ�م وھ�و عض�و 
برلمان اال شھادة اع�دادی�ة م�زورة 
كما ان وزی�ر ت�ع�ل�ی�م ع�ال�ي س�اب�ق 
وق��ی��ادي اس��الم��ي اع��ت��رف ق��ب��ل 
سنوات بوجود عشرات االالف م�ن 
شھادات االعدادیة المزورة التي ت�م 

 . قبولھم في الجامعات وفقھا
ان ال��خ��ط��ورة ف��ي اس��ت��م��رار ھ��ذه 
الظواھر المرضیة التي ی�ج�ب ع�دم 
الس�ك��وت ع��ن��ھ��ا وفض�ح ال��ع��م��ل��ی��ة 
السیاسیة المحاصص�ات�ی�ة ال�ف�اس�دة 
التي دمرت وتدمر ح�اض�ر ال�ع�راق 

 . ومستقبلھ
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 المنظر العام: 

(خشبة المسرح فارغ�ة وال�ج�م�ھ�ور 

ف��ي الص��ال��ة ی��ف��ت��رش��ون االرض... 

سماع موسیقى مع اصوات الطب�ول، 

 -یھبط من اع�ل�ى خش�ب�ة ال�م�س�رح 

یرتدي زي الراعي وب�ی�دة  -درویش 

عصا ملونة ب�ج�م�ی�ع االل�وان ... ل�ھ 

لحیھ طویلة تفرش مساحة الم�س�رح 

قرون كبی�رة بعد وصولھ ... لھ ثالثة 

ال��ج��م��ھ��ور ...  أو أك�ث��ر ف�ي ال��رأس 

ینھض حال ھبوطھ مبجلین مھلھلین 

مصفقین وبإشارة من ی�د ال�دروی�ش 

  یرتدون قناع الخـرفــان ...

ی�ب��دأ ال��راع��ي، وم��ن ع��ل��ى ُمَس��طّ��ح 

یتحرك وی�ق�ف�ز ك�ال�م�ش�ع�وذی�ن  ،عالٍ 

ویتكلم بتعالي وش�م�وخ وال�ج�م�ھ�ور 

یرقص على اص�وات ال�ط�ب�ول وھ�ي 

عبارة عن برامی�ل ال�ن�ف�ط ... دخ�ان 

 كثیف یغطي مساحة المسرح... 

 ثم یبدأ "الراعي"):

  

 أنا الراعي

  وأنتم الرعیة

 بكم من الصباح إلى المساء أسرحُ 

 خرفانا في البریة 

 أضرب، أسجن، أقتل من أشاء

 بكل حریة             

 وانتم صاغرون تقدمون لي 

 األبدیة الطاعة       

 تلثمون یدي ... تقبلون قدمي

 أقنانا في نظام العبودیة

  

 أفعل ما أشاء مقابل ھدیة

 فأنا الراعي      

 ورایتي اْعلى من تمثال (الحریة)

  

 في البرِد أتـدفـأ بُصوفكـــم

 في الصباحِ أســرق حلیبكم

 في المساِء أشرُب ُخُموركم 

 في اللیِل أضـاجع غلمانـكـم

 فأنا الراعــي وأنتم الرعیة

  

 أنكح نساء من أشاء، متى أشاء

 وأنتم صاغرون، والجزیة تدفعون

 بالسوط او بالسیف 

  فأنتم الرعیة  

  

 أْخصیكم فردا فردا

 قبل مماتي 

 أخصي أفكاركم، 

  فلن تكونوا شیئا

 في الزمن اآلتي

  

 انا الدھُر واإلنُس والجانِ 

 ألبس ما أشاء

 أشرب ما أشاء     

 أفعل ما أشاء             

 فأنا شیطان یـَخافـَھُ الشیطـان

 وأنا "قدیسكم" في كلِّ مكان

 أفتي ما أشـــاء، ومتى أشـاء

ُم الحـــالل  أَُحـلُّ الحـراَم، أحـرِّ

 فأنا سلطـــــان ھـذا الزمـــان

  

  أعرف 

  أنكـم تَـلَعـنوني في الظالم

 وأنكـم تُصلّوَن في ھیكلي

 ألھلـَك قـبل األوان

 ولكنكـم في ضــوء النھــار

 تعزفون لي نشید (السالم)

  

  أعرف 

 أنكم بوجھین

 وجھ (إبلیس)  

 و وجھ (قدیس)

  وأنا بوجھ (إنسان)!!

  

 أْصـَدقـُكــم أْكـَذبـُـكم

 أَشـرفَـكـــم أنـذلكــم

 و ُمحـِرُمكـــم زانٍ 

  

 أنـــا مزروٌع في نبضاتكـم

 أحسُّ وأسمع القیل والقال 

  وكلَّ ما یُـقـال

 في السر والعلن...

 وكل األسرار 

  

ـُكـم ... ـَّ  أعرف إنـ

 في ھیكلي...

 …ترددون ما أقـول

 كالبَـْبغـــاءِ             

ـا أفعـل بكم  وتصُمتوَن عـمَّ

 في الظـالم             

 ال تصرخون ألنكم كالخرفان

 …نـیـــام                    

  

 أنا الفاعل وأنتم المفعـول

 و أعرف أنكم في ھیكلي تَُصلّونَ 

 ألھـلـَك قبل فـواِت األوان 

  

 ... رعیتي

 یا أجـبـَن الجـبـنـاء

تي أعـنابكـم  َضعـُوا في سلـَّ

 أِشـیـُد بھا للعاھرات قصورا

 تنطح السماء                  

  

 أنا الراعي وأنتم الرعیة

  فال تخرجوا عن تعالیمي

  و ال َعـليَّ                    

 َوكَّـلني (هللا) علیكم

 فأنا الرحمة 

 و انا منھ لكم ھدیة

 

 ال تؤمنوا  بطوفـان الشعوب

 فأرضي ال تحترق بناركم

 وال تغـرق في بحـركم 

 وال تَـتـِیـھ في بریتكم.

  

 وفي الختـام 

 یا أیھا الخرفان

 قبل ان اتكَر وجھوكـم البائسة

 إفرشوا لي سریًرا من صوفِكم

 وانتم ناموا بجلِدكـم بال غطـاءٍ 

 في البریّة

 وال ارید ان اسمع منكم :

 ماع ماع

 

 (یختفي الراعي)

 الجمیع (نسمعھم) :

 ماع ماع ماع ماع

  

(ثم نسمع قصیدة الجواھ�ري م�غ�ن�اة 

 مع الناي) ::

  

ْعِب نامي نامي (  جیاَع الشَّ

عـــامِ َحـَرَسـتـِْك   آلِھـة ُالطـَّ

 فــإْن لــــم تشـبـَـِعينامي 

 یَـقـْظـٍة فـِمـَن المناِم)ِمـْن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (انتھت)

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

المقال النقدي في الصفحة التالیة: التنقیح 

 اللغوي االستاذة زینب حداد/ تونس

"اّا "  
 مسرحیة (مونودراما) 

 ذات الشخصیة الواحدة

 
 

 تألیف 
 موفق ساوا/ سیدني  

 26/02/2011 
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تكاثفت تجارب التحدیث المس�رح�ي ع�ن�د    
العرب وذلك في إطار ال�ب�ح�ث ع�ن أش�ك�ال 

لمضامین معاصرة تؤرق الض�م�ی�ر   أصیلة
العربي وتحفّزه على ال�ب�ح�ث ع�ن ط�رائ�ق 
للتعبیر تكشف الواقع وتعّریھ من ت�رّھ�الت�ھ 
ال�ت�ي ب��ات�ت ھ�اجس��ا ل�إلنس�ان ال�م�ع�اص��ر، 

قادرة على استی�ع�اب   وتتبنّى رؤیة إبداعیّة
مشكالت المجتمع، وھو ما أفرز جمل�ة م�ن 
التوجھات النظریّة ال�ت�ي ارت�ب�ط�ت ب�ذائ�ق�ة 
فنیّة مجالھا طبیعة الفن وما یعبّر عن�ھ م�ن 
جمال وأحاسیس، وكذلك من مواقف ت�ج�اه 
ھ��ذا ال��واق��ع، اق��ت��ض��ت ت��غ��ی��ی��ر األش��ك��ال 
الم�س�رح�یّ�ة وإنش�اء ب�وادر مس�رح ج�دی�د 
ولعّل المسرح السیاس�ي ھ�و ذل�ك ال�م�ج�ال 
التعبیري الذي یلوذ بھ ال�م�ب�دع ل�م�ن�اھض�ة 
ال�ق��م�ع واالض�ط��ھ��اد خ��دم�ة ل��ل�واق��ع ع��ب��ر 
حركات تثویریّة تسعى إلى نظام اجت�م�اع�ي 

وفق محت�وی�ات أی�دی�ول�وج�یّ�ة   جدید، وذلك
تقاطعت فیھا المشاغل االجت�م�اع�یّ�ة ب�ال�ھ�ّم 

ف�ي إط�ار ت�ج��ری�ب��ي   الس�ی��اس�ي، ك�ّل ذل�ك
جمالي حاول ف�ی�ھ ھ�ذا ال�م�ب�دع أن یش�ّك�ل 
خطابھ ال�خ�اص وف�ق رؤی�ت�ھ ال�ذات�یّ�ة ف�ي 
تخیّر وسائلھ ال�ف�ن�یّ�ة، وھ�و ف�ع�ل إب�داع�ي 

أس��اس��ا ع��ل��ى مس��اءل��ة ال��خ��ط��اب   ی��ق��وم
المسرحي بشقّیھ النص والعرض. من ھ�ذا 
المنطلق لم یعد الن�ص م�رك�ز االس�ت�ق�ط�اب 
الوحید بل ھو عنصر ضمن م�ن�ظ�وم�ة م�ن 
العناصر الدرامیّة األخرى التي تحولت م�ن 
مجّرد مصاحبات نصیّة تجّسد النّص ركحیّ�ا 
إلى مكون�ات تس�ت�وج�ب ب�ح�ث�ا مس�ت�ف�ی�ض�ا 
ومحاورة لھ مّما جعلھا مرتكزات أس�اس�یّ�ة 
للعرض والجمالیّة یتقاطع ف�ی�ھ�ا ال�ج�م�ال�ي 
واإلنش��ائ��ي وك��ذل��ك الش��ع��ري وال��ف��ن��ي 
الدرامي. وفي خضّم ھذا ال�ت�ج�ری�ب ی�ك�ون 
لكل مبدع یروم التمیّز، الرغبة في ال�ب�ح�ث 
عن آلیاتھ ف�ي ھ�ذه ال�ع�م�ل�یّ�ة ال�ت�ج�ری�ب�یّ�ة 
ومحاولة عرض مشروعھ ال�ج�م�ال�ي وف�ق 
رؤیتھ وتصّوره، وھو م�ا ن�ق�ف ع�ن�ده ف�ي 
ھذا ال�ن�ص ال�م�س�رح�ي م�ن ال�م�ون�ودرام�ا 
للكاتب موفق ساوا. ھي ش�ك�ل م�ن أش�ك�ال 
التجریب المسرحي التي تطورت في الق�رن 
الثامن عشر مع رائدھ�ا ال�م�م�ثّ�ل وال�ك�ات�ب 
الم�س�رح�ي األل�م�ان�ي ج�وھ�ان ك�ریس�ت�ی�ان 

 Johann Christianب����ران����دس (
Brandes واتسعت رقع�ت�ھ�ا ف�ي ال�ق�رن (

العشرین، قد ت�ك�ون ج�ذوره ی�ون�ان�یّ�ة ف�ي 
التراث الملحمي الیوناني الت�ي ل�ع�ب�ت ف�ی�ھ 
العروض التراجیدیّة دورھ�ا ال�ت�رب�وي ف�ي 
مجاالت المجتمع واألخالق والسیاسة، وق�د 
یكون تطور التراجی�دی�ا م�ن وض�ع�یّ�ة ك�ان 
فیھا االختیار لممثل خاص من الجوقة إل�ى 
ظھور الممثّل الواحد ومھّمتھ محاورة قائ�د 
ال��ج��وق��ة، ل��ك��ن م��وف��ق س��اوا ع��دل ع��ن 

الجوقة إلى مخ�اطَ�ب ی�ق�ت�ض�ی�ھ  -المخاطَب 
الواقع االجت�م�اع�ي والس�ی�اس�ي (ال�رع�یّ�ة) 
یجعل من النص المسرحي أو الس�ی�م�ی�ائ�ي 

مشھدا قولیّ�ا ی�ت�ح�ّدث ف�ی�ھ ش�خ�ص واح�د 
(ال��راع��ي) وھ��و ال��م��س��ؤول ع��ن إیص��ال 
رسالة المسرحیّة ودالالت�ھ�ا، وذل�ك ض�م�ن 
خ�ط�اب ف�نّ�ي ی�ق�وم ع��ل�ى ث�ن�ائ�یّ�ة نّص�یّ��ة: 

 اإلشارة المسرحیّة والحوار.
ف��أّم��ا اإلش��ارة ال��رك��ح��یّ��ة ف��ھ��ي إش��ارة    

وصفیّة تَصدَّرت ال�ن�ص وح�ّددت ال�ف�ض�اء 
الركح�ي (خش�ب�ة ال�م�س�رح ف�ارغ�ة) وھ�و 
إعالن عن وحدانیّة ال�م�م�ث�ل ع�ل�ى ال�رك�ح 
وحضوره فعلي مقابل شخصیّة غائبة عل�ى 
خشبة المسرح لك�ن حض�ورھ�ا ف�ع�ل�ي ف�ي 
الخطاب وھو الجمھور، لعلّ�ھ م�ن ض�روب 
الحدیث مع الغائب وھ�و ح�ّل م�ن ال�ح�ل�ول 
التي تجعل الممثّل ال�وح�ی�د ع�ل�ى ال�م�س�رح 
یبحث لھ عّمن ینقذه من ورطة ال�وح�دان�یّ�ة 
فیوّجھ الحدی�ث إل�ى آخ�ر م�ت�خ�یّ�ل ل�ی�ك�ون 
ال�ج�م�ھ�ور ھ�و ذل�ك ال�م�ت�خ�یّ�ل وھ�و ذات��ھ 
الّرعیّة وجمھور المحاضرة ال�ت�ي ی�ل�ق�ی�ھ�ا 
ال��ّراع��ي، وھ��ذا م��ن ش��أن��ھ أن یض��ع��ف 
الصراع ویجعلھ خفیّا یكشف عنھ ال�وص�ف 
في اإلشارة الركحیّة (الجمھور في الص�ال�ة 
یفترش األرض ... الجمھور ی�ن�ھ�ض ح�ال 
ھبوطھ مبّجل�ی�ن وم�ھ�لّ�ل�ی�ن ومص�فّ�ق�ی�ن و 
بإش�ارة م�ن ی�د ال�دروی�ش ی�رت�دون ق�ن�اع 
الخرفان... والجمھور یرقص على أص�وات 
ال�ط�ب�ول)، ھ�ي ص�ورة االن�ق�ی��اد ال�م�ط�ل��ق 
والتبعیّة للراعي تعّمق االنفصال من ط�رف 
الّراعي، ومن ثّم تكشف عن واقع س�ی�اس�ي 
متعفّن مأزوم أعلنت عنھ صورة االنسح�اق 
أمام سلطة الحاكم، إنّ�ھ ش�ك�ل م�ن أش�ك�ال 
التصویر التحریفي ال�ذي یض�ّخ�م ال�ع�ی�وب 
ویبالغ في عرضھا م�ن اس�ت�ك�ان�ة وط�اع�ة 
عمیاء، وجّردھا م�ن آدم�یّ�ت�ھ�ا ف�ي ص�ورة 
رمزیّة ذات دالالت ع�م�ی�ق�ة ع�ل�ى ال�خ�وف 
واالنقیاد المطلق واالستالب (یرتدون قن�اع 
الخرفان) وتدعم حركة اإلذعان الموسی�ق�ى 
المصاحبة (سماع م�وس�ی�ق�ى م�ع أص�وات 
الطبول... ی�رق�ص ع�ل�ى أص�وات ال�ط�ب�ول 
وھي عبارة عن برامیل ال�ن�ف�ط) ھ�ي رؤى 
إخراجیّة واشتغاالت الس�ی�ن�وغ�راف�ی�ا ال�ت�ي 
تدعم عنصر الفرجة وتج�ع�ل�ھ أك�ث�ر ب�روزا 
یمكن أن یعّوض فراغ الخش�ب�ة ووح�دان�ی�ة 
الممثل، فیحّول الصمت إلى ص�خ�ب ی�راف�ق 

 العرض المونودرامي. 
إنّھا محاول�ة ل�ت�ج�اوز س�ل�ب�یّ�ة ال�م�ت�ف�ّرج   

یتحّول ف�ی�ھ�ا ال�ج�م�ھ�ور إل�ى مش�ارك ف�ي 
العرض، حاضر على الركح لكنّھ غائب ف�ي 
الحوار. كّل ذلك من ش�أن�ھ أن ی�ف�ت�ح ع�ل�ى 
بوادر مسرح ملحمي تغریب�ي ع�ب�ر ب�ع�ض 

م�ث�ل كس�ر ال�ج�دار ال�راب�ع   أسس التغریب
وت��ح��ط��ی��م م��ب��دأ االن��دم��اج ف��ي ال��م��س��رح 
الكالسیكي مّما یجعل الجمھور شریكا فعلیّ�ا 
في الحدث المون�ودرام�ي ب�اع�ت�ب�اره ط�رف�ا 
ھاّما ومتقبّال للخطاب، یھی�ئ ل�ل�ح�دث دون 

 وسیط سردي. 
ق�د ی��ك��ون إخ��ت��ی��اًرا م��ت��ع��ّم�دا وم��ق��ص��ودا   

ل��ل��ج��م��ھ��ور ب��ھ��ذه الش��اك��ل��ة، ول��ھ دالالت��ھ 
ومقاصده وذلك أن ال�ج�م�ھ�ور ھ�و ن�ف�س�ھ 
الرعیّة التي اقتصر دورھا ع�ل�ى ال�ت�ھ�ل�ی�ل 
والتصفیق، فھم یفترشون األرض ول�ع�لّ�ھ�ا 
صورة یكنّي بھا عن واقع ال�ح�ال م�ن ف�ق�ر 
وخصاصة، ول�ك�نّ�ھ�م (ی�ف�رش�ون ل�ل�راع�ي 
سریرا من الّذھب وفراشا من الحریر) ھ�ن�ا 
قد نستحضر عب�ر ھ�ذه الّص�ورة ق�ول أب�ي 
ح�ی��ان ال�ت��وح��ی�دي "ك��م��ا ت��ك��ون�ون یُ��ولّ��ى 

   علیكم".
فالجمھور الّرعیّة أو الم�ت�ف�ّرج ی�ن�ب�غ�ي أن 
ی��ع��ي أھ��م��یّ��ت��ھ ف��ي م��ث��ل ھ��ذا ال��ع��رض 
الّسلطوي، ف�ك�ل م�ا ی�دور ع�ل�ى ال�خ�ش�ب�ة 
یستھدفھ ویتوّجھ إلی�ھ، ب�م�ع�ن�ى أن ق�ی�م�ة 
العرض مرھونة بالموقف الذي یتخذه م�ّم�ا 
یقع ویحدث، وھنا نقد ض�م�ن�ي ل�ل�ج�م�ھ�ور 
العربي وصغارتھ التي صنعھا بنف�س�ھ أم�ام 

 الراعي وانسحاقھ في سلبیّة ممیتة.   
إنّھ جمھور الوعي ال�م�س�ت�ل�ب وال�ذائ�ق�ة    

المخّربة التي تعید إنتاج التخلّف والتب�ع�یّ�ة، 
وھ��و م��ا اخ��ت��زل��ھ ص��وت ال��ج��واھ��ري 
الشعري، جعلھ ال�ك�ات�ب ب�م�ث�اب�ة ال�خ�ات�م�ة 
والنھایة الت�ي یس�دل ف�ی�ھ�ا الس�ت�ار، وھ�و 
ص��وت أش��ب��ھ ب��ال��ج��وق��ة ف��ي ال��م��س��رح 
الكالسیكي تختزل الحدث ال�درام�ي وت�ك�ون 
لسان حال الكاتب في لحظة حاس�م�ة ی�ع�ل�ن 
عبرھا مواقفھ ویفصح ع�ن�ھ�ا ع�ل�ى لس�ان 
المنقول، فیكون حدث النوم أشبھ ب�ال�م�وت 
ومن ثّم تكون النھایة أقرب إلى التراج�ی�دی�ا 
إذا ما اعتبرنا رم�زی�ة ال�ن�وم وھ�و ال�م�وت 
األص��غ��ر أم��ام ال��م��وت األك��ب��ر، ن��وم أم��ة 
بأكملھا اختارت الخنوع واالست�س�الم ع�ل�ى 

 المضي قدما في صناعة المجد. 
وبین اإلشارة األول�ى االف�ت�ت�اح�یّ�ة وإش�ارة 

  النھایة یحضر الحوار وخطابھ االنفعالي.
ال�م�ن�ط�وق ف�وق   ھو ال�ح�وار ال�درام�ي    

ال�ّرك�ح وھ�و م�ن أھ�م ال�ع�ن�اص�ر ال�ف�ّع�ال��ة 
وال��ح��ی��ویّ��ة ال��ت��ي ی��ق��وم ع��ل��ی��ھ��ا ب��ن��اء 
المسرحیّة، وقد ورد في ھذا النص أحادیّ�ا، 
اقتصر الملفوظ على شخصیّة واحدة وھ�ي 
ش��خ��ص��یّ��ة ال��راع��ي وھ��ذا م��ا ج��ع��ل م��ن��ھ 

) ی�ت�ل�فّ�ظ ب�ھ�ا répliqueمخاطبة مطّولة (
) Tiradeممثّل واحد ف�ي ش�ك�ل ت�ی�رادة (

یتحّول فیھا الفعل ال�ت�ب�ادل�ي إل�ى وح�دان�یّ�ة 
وفعل ذاتي، یقوم الكاتب بتحفیز ش�خ�ص�یّ�ة 
الراعي ویدفعھا نحو التطور والنمو، وھ�و 
في ھذا السیاق یسعى إلى إنطاق�ھ ب�خ�ط�اب 
س�ی��اس��ي ی��خ��اط��ب ب��ھ ال��رع��یّ��ة ف��ي ن��ب��رة 
ھجومیّة وخطاب تأثیري فیھ مكاشفة ول�وم 
وتقریع یعّمق عبره المف�ارق�ة ب�ی�ن ص�ورة 
ال��راع��ي ال��م��ت��س��لّ��ط وص��ورة ال��رع��یّ��ة 

 الخاضعة. 
ویص�ّع��د ال��ح��ال��ة ال��درام��یّ��ة ع��ب��ر خ��ط��اب  

شعري من خالل ما وظّفھ من لغة ش�ع�ریّ�ة 
وإیقاعات داخلیّة تقوم على التردید أس�اس�ا 
فعال تلفّظیّا یع�ّم�ق ال�ھ�وة ب�ی�ن ال�م�خ�اِط�ب 

والمخاطَب (أنا الّراعي وأن�ت�م ال�ّرع�یّ�ة ... 
رعیّتي یا أجبن الجبناء... أنا الراعي وأنت�م 
الّرعیّة...) ھو حوار مكاشف�ة ت�م�ت�ل�ك ف�ی�ھ 
الشخصیّة دینامیكیّتھا على الخشبة ولغت�ھ�ا 
الحیویّة ال�ت�ي تس�ت�ف�ّز الض�م�ی�ر ال�ج�م�ع�ي 
وتستنفره بالخطاب المثقل ب�دالالت ال�ع�ن�ف 
تظھره سجالت لغویّة مختل�ف�ة م�ث�ل س�ج�ل 
القتل والتعذیب الجسدي (أضرب، أس�ج�ن، 
أقتل، أخصیكم...) وسجل دی�ن�ي (ش�ی�ط�ان، 
ق��ّدی��س، ال��ح��الل، ال��ح��رام، إب��ل��ی��س، هللا، 
الّرحمة...) ھذا فضال عن المعجم السیاسي 
(ال��راع��ي، ال��ّرع��یّ��ة، ال��ط��اع��ة، ال��ح��ریّ��ة، 
السوط، الس�ی�ف...) إض�اف�ة إل�ى ال�م�ع�ج�م 
األخالقي (الجبناء، ـ� ل�ع�ن�ون�ي، أص�ّدق�ك�م، 
أكّذبكم، أسرق،...) وتتواشج ھذه الم�ع�اج�م 
لتشّكل مشھدیّة حواریّة م�ت�ل�فّ�ظ�ة ل�ف�ض�اء 
تصّوري یجّسد فیھ الممثّل مش�اھ�د ال�ع�ن�ف 
والّرعب بین ال�ت�ھ�دی�د وال�وع�ی�د، ت�دع�م�ھ 
ھ��ن��دس��ة إی��ق��اع��یّ��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ت��ق��اب��ل 

اإلن��س/   –ال�م�ح�وري (الص�ب�اح/ ال�م�س��اء 
أش��رف��ك��م /   –أص��دق��ك��م/ أك��ذب��ك��م  -ال��ج��ان

أنذلكم ...) وھذا من ش�أن�ھ أن ی�ج�ع�ل ھ�ذه 
التیرادة عاصف�ة م�دّوی�ة ن�ت�ی�ج�ة لض�روب 
القسوة التي لجأ إلیھا ال�م�ؤلّ�ف، ق�د ت�ك�ون 
على لس�ان ال�ّراع�ي، ول�ك�نّ�ھ�ا ف�ي ال�واق�ع 
لسان حال الّرعیّة، ھو وعیھ�ا وض�م�ی�رھ�ا 
یستعیره الحاكم لیع�ّم�ق ش�روخ ت�ف�ك�ی�رھ�م 
المتكلّس ووعیھم المح�نّ�ط م�ن خ�الل ھ�ذه 
الّصدمة المزلزلة وھو یمعن في إھ�ان�ت�ھ�م، 
وكأّن الكاتب یست�ف�ّز ف�ی�ھ�م ال�ن�خ�وة ب�ھ�ذه 
المبالغة في القسوة ل�ع�ّل ال�وع�ي ب�ال�ع�ن�ف 
ی��ؤّدي إل��ى ع��ن��ف ال��وع��ي ال��ذي یش��ح��ذ 

  الھمم.
بذلك ی�م�ك�ن أن ن�خ�ل�ص إل�ى ال�ق�ول إّن   

ال�م��ون�ودرام��ا ف��ع�ل إب�داع��ي ب��ق�در قس��اوة 
الموقف ودرجة االس�ت�ف�زار ت�ك�ون اإلث�ارة 
للوعي والتنبیھ إلى ما ینجّر عن االست�ب�داد 
الس��ی��اس��ي م��ن س��ح��ق ل��ك��رام��ة ال��ف��رد 
وإجھاض لحریّتھ، أمام توّسع ال�ھ�ّوة ب�ی�ن 
القّمة والقاعدة، ھو خطاب االع�ت�راف ك�م�ا 
ھو خط�اب م�ك�اش�ف�ة، اس�ت�ن�ف�ار ال�ح�اض�ر 
وتشك�ی�ل ص�ورة ق�اھ�رة ل�وض�ع س�ی�اس�ي 
مترّھل لجمھور مترّھ�ل ی�ك�ت�ف�ي ب�ال�ف�رج�ة 
ویھیئ للراعي سریرا م�ن ح�ری�ر وذھ�ب، 
إنّھ مسرح التعریة حی�ن ی�وظّ�ف ل�م�ق�اص�د 
توعویّة تحقق مشروع الكات�ب ب�ی�ن ال�ن�ق�د 
والحلم بمستقبل أثیر ولك�ن ج�ی�اع الش�ع�ب 
نیام، یستفّز وعیھم بالھزیمة ویس�ت�ن�ھ�ض 

المأساة ال�ح�ق�ی�ق�ة ال�ث�اب�ت�ة    ھممھم وتكون
وال��م��ت��ج��ّددة  ح��ی��ن ی��ع��ل��ن ف��ي ال��خ��ت��ام 

 ینامون أرضا.   أنھم
وضعیّة سلبیّة أمام مرآة الوھم ال�م�س�رح�ي 
بین مطلق اإلرادة وحدود اإلمكان، وی�ب�ق�ى 
التجریب الفني محاوالت الم�ب�دع ال�م�غ�ام�ر 
للبحث ع�ن آل�ی�ات ق�ادرة ع�ل�ى اس�ت�ی�ع�اب 

 مشكالت اإلنسان المعاصر.

ّوا ّاما  اا درام 
 

"اّا " وا   
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 حیَن انتھْت حفلةُ الحیاة
 أمسَك الّراقُص العاري الُمتعُب برأسھ

 وھو یئنُّ من صداعِ الزمن.
* 

 بعَد أْن عبَر جداَر القََدِر العظیِم بسرعِة البرق،
 اصطدَم اصداماً ُمرّوعاً بصخرِة الواقع،

 الصخرة التي كانْت بححِم الكرِة األرضیّة.
* 

 بعَد أن ماتْ 
 أوصى جسَده أّال یستریَح في القبر

 بل یتجّول كّل لیلٍة بین األموات!
* 

 كاَن یتوقُّع النّھایاِت الُمفجعِة دائماً.
 وكأّي بطٍل تراجیديّ 

 فقد كاَن یحكي قصتَھ للناِس من النّھایة.
* 

 قبَل أْن یموت بقلیل
 نسي سیَن النّسیان

 ثُمَّ نسي نوَن النّسیان
 ثُمَّ غفا بھدوٍء أسطوريّ 

 كبقایا إنسان.
* 

 تبادَل معھا ومَع ذكراھا
 طعناٍت ال نھایةَ لھا.

* 
 ھو لم ینسھا أبداً 

 لكنّھا نسیْتھُ كما ینسى القطار
 جمیَع ركابھ حیَن یصلون المحطّةَ األخیرة.

* 
 حیاتي عنوانُھا التعب

 ولذا كتبُت لھا بیَت ِشْعٍر ُحروفیّاً 
 ولصقتُھُ على بابِھا

 فتحّوَل إلى ابتھاالٍت وطالسم.
* 

 تجمھرْت عشراُت الّذكریاِت المریرة
 قرَب باِب بیتي

 وبدأْت بممارسِة الّصخِب والھذیان.
 فاتصلُت فوراً بحرِف األلِم لتفریقھا.

* 
 ال تسمْعني أغنیةً جمیلة

 ألنّني سأضطرُّ إلى كتابِة قصیدِة ُحبِّ 
 ال تنتھي أبداً 

 ألصَف ما تركتھُ األغنیة
 من دموعٍ فوَق دموعي.

* 
 دائماً أستخدُم الطرَق المھجورةَ وقَت الخریف

 كي أصَل إلى البحر.
 لكنَّ ھذه الطرق المھجورة،

 وا أسفاه،
 ال توصلني إلى البحر
 بل توصلني إلى قلبي.

* 
 البارحة

 صنعُت ورَق لعٍب من حروفي؛
 فكاَن األلُِف ملكاً َمھزوماً 

 والباُء ملكةً ُمنتحرة
 والجیُم جثّةً مجھولةَ الھویّة

 والداُل داراً ھجَرھا أھلھا
 والفاُء فراتاً یبكي على دِم الّشھداء
 والراُء رعَب طفٍل ال یستطیُع الكالم

 والّشیُن شمساً تحرُق كلَّ شيء
 والقاُف قمراً یتصارُع مَع الغیوم

  بعَد أن نسیھُ العّشاق.
* 

 حیَن كنُت طفالً 
 لم أستمتْع أبداً باألرجوحة.

 لكنّني حیَن كبرتُ 
 عملُت أرجوحةً من حروفي

 وصرُت أتأرجُح فیھا،
 أنا ودموعي،

 لیَل نھار.
* 

 أترقُص العصافیُر على الّشجرِة أم تطیر؟
 سؤال خطیر سألني الیوم أحُد المجانین،

 وھَو یحاوُل أن یرقَص مّرةً 
 ویطیَر مّرةً أخرى.

* 
 ساقاِك جمیلتان حّد الجنون
 وقطّتُِك ال تكفُّ عن المواء.

 سأقوُل لِك:
 اذھبي إلى الجحیِم یا عزیزتي.

  ثُمَّ أنحني أمامِك ُمقَْھقَِھاً 
 على مسرحِ العبِث العظیم.

* 
 طواَل حیاتي لم أركِ 

 بل رأیُت قبالتِِك تطیر
 وأغنیاتِِك تتساقطُ كأوراِق األشجار.

* 

 شجرةٌ ھائلة
 جذُرھا ساقا امرأٍة ُمغریٍة حّد الجنون.

 تلك ھي لوحةٌ بِیعْت آالف المّرات
 لكنّھا بَقیْت أبداً 

 ُمعلّقةً على الجدار.
* 

  المالئكةُ یقفزون فوَق الّساللم
 ویركضون من غرفٍة إلى أخرى؛

 ھكذا رأیتُھم ذاَت دعاء.
 فوصفُت ذلَك لصاحبي
 فَُجنَّ سریعاً في منفاه.

* 
 البحُر ھنا َسِمین جّداً.

 وحیَن سألُت عن الّسبِب، قیل:
 لكثرِة ما أكَل من ُجثِث الالجئین

 ومراكِب الغرقى.
* 

 البدَّ لكلِّ حرفٍ 
 ِمن یٍد تقوُدهُ برفٍق إلى نھِر الُحبّ 

 ثُمَّ تُضیّعھُ في صحراِء الفراق.
* 

 أحبُّ المطر
 رغَم أنّھُ ال یكتُب لي
 سوى قصیدٍة واحدة
ُر قطرةً قطرة.  تتكرَّ

* 
 وجھِك الطّفولّي البريء

 أكلتھُ األیّاُم وبعثرتھُ الّسنین.
 ورسمْت علیِھ حروُف العبِث نقاطَ السُّخریة.

 یا للسُّخریة!
* 

 وجدُت صورتَِك البارحة وھي تطیر.
 أین؟

 ذلك الّسؤال الذي ال أستطیُع أْن أسألھ
 وإْن سألتھُ فلْن أجَد لھُ جواباً أبداً.

* 
 حیَن تبدأُ صفحتَك بسطوٍر َمشطوبة،

 فإنَّك، حتماً، ستنھیھا بسطوٍر ال تجیُد شیئاً 
 سوى التعّري.

* 
 في البئِر القدیمة

 ثّمةَ صوت لشيٍء یلبطُ لیَل نھار.
 قیَل ھَو صوت سمكٍة كبیرة،

 وقیَل ھَو صوت ُسلحفاة،
 وقیَل ھَو صوت ُجثٍّة تریُد العودةَ إلى الحیاة.

* 
 الّسفُر إلى الموِت شيٌء ال یُوَصف أبداً.

 وبخاّصٍة حیَن تسافُر إلیھ
 من دوِن أجنحٍة أو زعانف،

 من دوِن یدین أو قدمین.
* 

 حینما ناَم البارحة
 اخترَع آلةً لصیِد األحالِم الّسعیدِة وتجمیدھا

 لیعرَضھا على شاشِة رأسھ
 كلّما حاصرْتھُ الكوابیس.

 آ  ا اّة
 

 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أدیالید -أسترالیا 
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بعد إنتھاء الحرب العالمیة الث�ان�ی�ة ب�ف�ت�رة،    
ألس�ب�اب إتجھ الصحفیون والكتاب في المان�ی�ا 

وسیاسیة مباشرة ـ نح�و  موضوعیة تاریخیة،
رسم رؤیة واقعی�ة ج�دی�دة ت�ج�اه ال�ع�ال�م وم�ا 
یحیطھ من نش�وء م�ت�غ�ی�رات ج�ی�وس�ی�اس�ی�ة، 
م�وص��وف�ة ب�االل��ت�زام األخ�الق��ي، ب��الض�د م��ن 
النظرة الشمولی�ة "ال�ك�ل�ی�ان�ی�ة" ال�ت�ي ك�ان�ت 
سائدة في أكث�ر م�ن م�ك�ان ف�ي ب�دای�ة ال�رب�ع 

 األول من القرن الماضي في اوروبا. 
تمیزت بسیطرة الدولة على المجت�م�ع ب�ال�ق�وة 
لل�ت�ح�ك�م ب�ك�اف�ة أوج�ھ ال�ح�ی�اة ب�م�ا ف�ي ذل�ك 
االقتصاد والتعلیم واالخالقیات العقائدة وك�اف�ة 

 جوانب الحیاة العامة والخاصة للمواطنین. 
ب��ھ��ذه ال��م��ك��اش��ف��ة ال��م��ذھ��ل��ة ل��ن��ق��د ال��ح��دث 
"الحرب�ي" وأس�ب�اب�ھ، ب�م�ا ف�ي ذل�ك قض�ای�ا 
ال��ع��رق وال��ط��ب��ق��ة والس��ل��ط��ة األب��وی��ة وآث��ار 
الرأسمالیة الرادیكالیة والقمع السیاسي، ك�ان 
الب�د وق��ب�ل ك�ل ش�يء، ج�ع�ل ال�ق��ض�ی��ة أم��را 
"جمعیا" لیصبح ما یعتبر جزءا ال یتجزأ م�ن 

 اإلنسان، ھم موجودون فیھ. 
بمعني تطویر القدرة الذاتیة ألن ت�ك�ون ط�رف�اً 
مسؤوالً عن كل ما یحدث وما ی�ت�ع�ل�ق ب�ح�ی�اة 
االفراد والمجتمعات.. ك�ان م�ن وراء ال�ف�ك�رة 
في ذلك الوقت باألساس، ال�ت�وع�ی�ة ال�ف�ك�ری�ة 
المعاصرة إلنعاش آمال الشعوب ب�االس�ت�ق�رار 

 والعدل والسالم.
المشاركون في اللقاء الرعوي ال�م�ن�ع�ق�د ف�ي  

ذلك الوقت في برلین، اعتبروھا مسألة فری�دة 
في غایة االھمیة. وم�ن ال�ن�اح�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة 
والقناعة الفكریة، فلسفیا وأخالقیا، ی�ج�ب أن 
ترتبط ارتباطا وثیقا بـ "ال�ح�ری�ة": "ك�ن م�ا 

 أنت علیھ". 
ل��ك��ن اج��ع��ل م��ن ارادت��ك "ق��ل��م��ك" وس��ی��ل��ة 
إعتباریة قویة مقرونة بحیاة االنسان وضمان 
مستقبلھ بكل تفاصیلھ وإحت�ی�اج�ات�ھ ال�روح�ی�ة 

 والمادیة المعاصرة.    
اف��ت��رض م��ؤس��س��و ھ��ذا ال��ح��راك االنس��ان��ي 
لمواجھة الصراعات والحروب النقاذ البشریة 
من ویالتھا، بعد ال�ح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة، 
اھتمام وسائل اإلعالم والمؤسسات ال�ث�ق�اف�ی�ة 
والبحثیة لتطویر القدرات ال�ب�ش�ری�ة ال�ف�ك�ری�ة 

 في ظرف غیر عادل. 
وكانت قناعة الصحفیین والمفكرین والفنانی�ن 
والعلماء الذین ارتبط اسمھم ب�ھ�ذه ال�م�س�ار.. 
ان ال مجال اال التوعیة المجتمعیة على ن�ح�و: 
أوالً وق��ب��ل ك��ل ش��يء ال��دف��اع ع��ن ال��ح��ری��ة 

ومساعدة الناس لیصبحوا جزءا ال یتجزأ م�ن 
الوجود اإلنساني. بمعنى القدرة ع�ل�ى ت�ح�م�ل 
المسؤولیة تجاه اإلنسانیة ل�ت�ت�ط�ور وت�ع�ی�ش 

 بأمان ورفاه. 
أو بمعنى آخر: اعت�ب�ار وج�ھ�ات ال�ن�ظ�ر ب�ی�ن 
مختلف الناس أمرا أساسیا ل�ت�رس�ی�خ ال�وع�ي 
المرتبط من الناحیة الم�وض�وع�ی�ة ب�ال�ح�ری�ة. 
وبالت�ال�ي ف�ان ق�راءة ھ�ذه ال�م�ف�اھ�ی�م ق�راءة 
"س��ل��ی��م��ة" س��ی��ش��ك��ل ال��م��أل��وف ف��ي ح��ی��اة 
المجتمعات العامة. لقد تركت ھذه النخبة الت�ي 
خرجت تواً من ویالت الحرب ومعانات�ھ�ا اث�را 
توعویا م�م�ی�زا وت�ق�ال�ی�د ف�ك�ری�ة ذات ط�اب�ع 
انساني لشعوب ما ب�ع�د ال�ح�رب ف�ي أوروب�ا، 
دفعت أكثر نحو العقالنیة السیاسیة الم�ل�ت�زم�ة 

 تجاه العالم. 
انموذجا لذلك، فسر اضافة "الحرة" الى اس�م 
جامعة برلین عند تأسی�س�ھ�ا ف�ي ن�ھ�ای�ة ع�ام 

ل�ی�ب�رت�اس  Libertas، ونُقشت كلمة 1948
على بوابتھا الرئیسیة لیكون ذل�ك واح�داً م�ن 
التزامانھا االخالقیة الموسومة بأھمیة الدف�اع 

 عن "الحریة" المطلقة لالنسان.   
وبالعودة الى أھمیة اكتساب المعرفة ونشرھ�ا 
كنماذج لمواجھة االوضاع التي تع�ان�ي م�ن�ھ�ا 
المجتمعات، فقد ركزت تلك ال�ف�ت�رة ال�م�م�یّ�زة 
بمحاكاتھا للن�س�ب�ی�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة ع�ل�ى م�ف�ھ�وم 
"الحریة" بین مختلف الناس. ویبدو لل�وھ�ل�ة 
االولى أن حریات العصور القدیم�ة وال�ح�داث�ة 
ال شيء یج�م�ع ب�ی�ن ب�ع�ض�ھ�ا ال�ب�ع�ض، وان 

 بینھما العدید من المباریات المثیرة. 
ل��ك��ن ك��م��ا ی��ب��دو، ف��ان م��ف��ھ��وم ال��ت��ح��رر 

Libertas  نف�س�ھ ف�ي الس�ی�اس�ة ال�م�ت�غ�ی�رة
باستمرار وظروف اإلطار التاریخي ع�ل�ى م�ر 
القرون قد یتغیر ھو اآلخ�ر.. ت�ت�م�ی�ز ش�وارع 
روما القدیمة، في كل م�ك�ان، ب�ن�ق�وش تش�ی�ر 

" Lالى مفھوم ال�ح�ری�ة، وی�ظ�ھ�ر ال�ح�رف "
منقوشا على ھیاكل ال�ق�ب�ور وف�ي ال�واج�ھ�ات 
بطریقة تجعل الصور المرسومة كما لو ك�ان�ت 
تطل من ال�ن�واف�ذ ع�ل�ى الش�وارع وان وج�وه 
الرجال بسماتھم العمریة المصممة ب�واق�ع�ی�ة، 
والتي تتمیز بالعمل والقلق، تتوافق مع أف�ك�ار 
الرومان الحقیقیین للج�م�ھ�وری�ة، م�ث�ل أب�ن�اء 

 الطبقة العلیا من أمثال كاتو أو قیصر. 
الح�رف " إلى Lسیاق الكالم، یشیر الحرف "

الالتین�ی�ة وت�ع�ن�ي  Libertusكلمة االول من 
االی�ط�ال�ی�ة  Libertaوك�ل�م�ة االنسان الح�ر 

وتعني ال�ح�ری�ة، ك�الھ�م�ا ی�دور ح�ول الس�ی�د 

"المحِرر" والعبد الساب�ق "ال�م�َح�َرر" ال�ذي 
حص��ل م��ن س��ی��ده ع��ل��ى ال��ح��ری��ة وال��ح��ری��ة 

 المكتسبة.   
" المنق�وش ع�ل�ى واج�ھ�ات ت�ل�ك Lالحرف "

األزقة القدیمة واألسلوب الذي تعبر عنھ ت�ل�ك 
النقوش المنسوجة بشكل دقیق، یعني الحری�ة 
ـ وتحدیدا الحریة الشخصیة لفھم التح�رر م�ن 

ف�ي ح�ال�ة ال�ح�ق�وق  -وضع قانوني غیر ح�ر 
 المدنیة الرومانیة. 

ع��ل��ى ال��ن��ق��ی��ض م��ن  Libertasف��ال��ح��ری��ة 
servitus  الالتینیة التي تعني العبودیة ال�ت�ي

نشأت مع مرور ال�وق�ت.. ف�م�ا ال�ح�رف ال�ذي 
على العراقیین إختیاره ل�ن�ق�ش�ھ ع�ل�ى ھ�ی�اك�ل 
قبورھم وواجھات شوارعھ�م ال�خ�رب�ة وأزق�ة 
مدنھم المدمرة التي خلفھا الحكام البرابره في 
اوقات مضطربة بشكل دینام�ی�ك�ي ع�ل�ى م�دى 
عقود. مساحات واسعة من "الحریة" اقتلعت 
من جذورھا، وانتزع عنھا ص�ل�ت�ھ�ا ب�ال�ھ�وی�ة 
الشخ�ص�ی�ة وال�وط�ن�ی�ة. ف�أی�ة ارث حض�اري 
س��ی��ت��رك ال��ع��راق��ی��ون، یُ��ع��ت��ز ب��ھ وتس��ت��ذك��ر 

 جمھوریتھم العتیدة مأثره؟. 
وأي نفحات یسیرة تضاف الى إرث ما خل�ف�ت�ھ 
عصور آش�ور وس�وم�ر وب�اب�ل، ن�ھ�ل�ت م�ن�ھ 
حضارات وشعوب.. نیل العبد الحریة المدن�ی�ة 
ف��ي ال��ج��م��ھ��وری��ة ال��روم��ان��ی��ة وال��ع��ص��ر 
اإلمبراطوري، ارتبط كما یبدو بطقوس تتم�یّ�ز 
بالخلق والنبل، فقط، غطاء ال�رأس ك�ان رم�ز 

 حریتھ الجدیدة. 
قد یكون ذلك غ�ری�ب�ا، ل�ك�ن�ھ ب�ال�م�ق�ارن�ة م�ع 
طقوس سلطة ف�ي دول�ة ظ�ل�ت م�خ�ف�ی�ة ع�ن 
الوعي، تتحكم ف�ی�ھ�ا أح�زاب وك�ت�ل ط�ائ�ف�ی�ة 
وأصحاب عم�ائ�م ال ی�ف�ق�ھ�ون ف�ي الس�ی�اس�ة 
والقیم االنسانیة او فلسفة مف�اھ�ی�م ال�م�وروث 
واللیاقة األدبیة، فان المواطن ال�ح�ر ف�ي ب�الد 
الرافدین عبدا تتجاذبھ عھود ما قب�ل ال�ت�اری�خ 

 الى الحد الذي تشل فیھ معظم القیم.!    

ت اوا 
  !ريء اا ا 

 

 

  عصام الیاسري/ المانیا
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وص�ل�ت  1966ع�ام   مساء الثامن من شباط  
الى مطار بغداد القدیم (مط�ار ال�م�ث�ن�ى ح�ال�ی�ا) 

الوضع الصحي ل�وال�دي   لتفقد  قادما من براغ
كن�ت أت�وق�ع ان�ن�ي س�اج�اب�ھ   المصاب بالشلل،

لصالتي سابقا ب�ال�ھ�ی�ئ�ة ال�ع�ل�ی�ا    مشاكل أمنیة
ش�ك�ل�ت ف�ي   ال�ت�ي  للدفاع عن الشعب العراق�ي

براغ ب�رئ�اس�ة ال�ج�واھ�ري ع�ل�ى اث�ر ان�ق�الب 
عبدالسالم عارف والبعثیین وارتك�اب ال�ح�رس 

 .. مجازر لم یعرف لھا التاریخ م�ث�ی�ال  القومي
وحدث ما توقعتھ اذ ابلغ�ن�ي ض�اب�ط ال�ج�وازات 

إص�اب�ن�ي  .. بوجود أمر إلقاء ق�ب�ض ی�خ�ص�ن�ي
ال��وج��وم وال��ح��زن وال��ح��ی��رة، ف��ج��أة ج��اء 

عرفني على نفسھ. قائال أنا ول�ی�د ان�ور   ضابط
ب��اب��ان وزوج��ت��ي ص��دی��ق��ة خ��ط��ی��ب��ت��ك وق��د 

ف��ح��ض���رت   ت���ع��رض��ك إلش���ك��االت  ت��وق��ع��ن��ا
تحدث ولید طویال مع امن المطار  ..  لمعالجتھا

ثم أقوم بتسلیم ن�ف�س�ي   واتفق معھم ان یكفلني
بعد ثالثة ایام لالمن ال�ع�ام، ب�ع�د ت�ف�ق�د وال�دي 

ل�ھ�م  ذھبت وولید لالمن العام وس�ل�م�ت ن�ف�س�ي
فنقلوني ال�ى م�دی�ری�ة ش�رط�ة األع�ظ�م�ی�ة ف�ي 

ف�ي ال�ت�وق�ی�ف م�ع   ورم�ون�ي  منطقة ال�ك�س�رة
المجرمین والنشالھ وسواھ�م .. ك�ان ش�ق�ی�ق�ي 
األكبر خلیل یتردد عل�ي ب�اس�ت�م�رار ل�ی�خ�ب�رن�ي 

التوقیف، بعد أسب�وع   بجھوده في إخراجي من
لصدیقھ عبد الغ�ن�ي ال�خ�ل�ی�ل�ي   ابلغني انھ حكى

 الموظف في البنك اللبناني المتحد. 
جرى وقد اص�ط�ح�ب�ھ ع�ب�د ال�غ�ن�ي   تفاصیل ما

لزیارة تاجر كبیر في الشورجة ی�رت�ب�ط ب�ع�الق�ة 
س�ی�ح�س�م   رأس ال�ن�ظ�ام  مع شخص مقرب من

الفوریة لمحك�م�ة   موضوع معاناتي في اإلحالة
نقلت ال�ى   بعد ایام  الثورة في معسكر الرشید،

ف�وج�دت   قاعة االنت�ظ�ار ف�ي م�ح�ك�م�ة ال�ث�ورة
القاعة مكتظ�ة ب�ال�م�وق�وف�ی�ن وم�ع�ظ�م�ھ�م م�ن 
البعثیین الذین قبض ع�ل�ی�ھ�م ع�ب�د الس�الم ف�ي 

اق�ت�رب  ..  المضادة ل�ل�ح�رس ال�ق�وم�ي  حركتھ
وقدم نفسھ. سالم الش�ك�رة   مني احد الموقوفین

(والد فھد الشكرة رئیس االتحاد الوطني لطل�ب�ة 
) معتقدا بانني بعثي، التزمت 1968العراق بعد 

ج��اء دوري ل��ل��وق��وف ام��ام   الص��م��ت ال��ى ان
ش�ع�رت  رئیس المحك�م�ة ن�ج�م ال�دی�ن ع�ب�دهللا،

من وع�د ب�م�س�اع�دت�ي ق�د أخ�ذت   وساطة  ان
سبیل�ھ�ا ل�ھ�ی�ئ�ة ال�م�ح�ك�م�ة اذ أص�درت ق�رارا 
باإلفراج عني بكفالة شقیقي خلیل والسماح ل�ي 

س�ی�ت�م   للمحكم�ة واال  بتكملة دراستي والعودة
ط�ل�ی�ق�ا وذھ�ب�ت   القبض الى الكفیل .. خ�رج�ت

بصحبة خلیل للقاء عبد الغن�ي ال�خ�ل�ی�ل�ي ال�ذي 
حضنني فرحا ودعاني للغذاء في بی�ت�ھ ال�ع�ام�ر 
في حي الت�ش�ری�ع ق�رب ق�اع�ة ال�خ�ل�د، ب�ع�دھ�ا 

توثقت عالقتي ب�ھ�ذا االنس�ان ال�ن�ب�ی�ل ال�ط�ی�ب 
فدعوتھ لمشاھدة مسرحیة "الدب�خ�ان�ة"   القلب

ال�م�س�رح ال�ق�وم�ي   تموز على قاعة 14لفرقة 
في كرادة مریم، كان عبد الغني الخلیلي رح�م�ھ 
هللا میسور الحال ومتزوج من ابنة ناجي ج�واد 

وتربطھ عالقة وطیدة بشاعر العرب   الساعاتي
وم�ن  االكبر المرحوم محمد مھدي ال�ج�واھ�ري

اشرف عبد ال�غ�ن�ي   منطلق عالقة الصداقة تلك
الخلیلي ع�ل�ى ب�ن�اء دار ال�ج�واھ�ري ف�ي ح�ي 
  القادسیة (متحف الجواھري) لكن ال�ج�واھ�ري

وتراجع ع�ن زع�ل�ھ   زعل بعئذ على عبد الغني
بنشر قصیدة اعتذار بعنوان "ابو ال�ف�وارس"، 

 عرف عن عبد الغني الخلیلي. 
االدیب والشاعر والمثقف الواعي صلتھ ب�اب�رز 
المثقفین من ادبادوكتاب وش�ع�راء وم�ؤرخ�ی�ن 
واكادیمیین مرموقین و وق�وف�ھ ال�م�ش�رف م�ع 
من ی�ط�ل�ب مس�اع�دت�ھ وق�د ذك�ر ل�ي الص�دی�ق 

المرحوم سامي ع�ب�د   الدكتور ماھر الخلیلي ان
اخبره بانھ حین فصل من وظیفتھ ع�ام   الحمید
لیجد لھ وظی�ف�ة ف�ي   لجأ الى عبد الغني 1963

على الف�ور،   فتولى عبد الغني االمر  المصرف
اط�ل�ق   بترح�ی�ل م�ن  حین باشر النظام السابق

صدام بالتبعیة رحل عب�د ال�غ�ن�ي وم�ع�ھ   علیھم
وص�ودر   الم�ص�رف�ي ع�ل�ي ال�خ�ل�ی�ل�ي   شقیقھ

داره. وممتلكاتھ وتحمل مشاق مغادرة ال�ح�دود 
العراقیة مشیا وھو یحمل والدت�ھ ع�ل�ى ظ�ھ�ره 
وحین انزلھا ل�ی�س�ت�ری�ح وغ�اب ع�ن�ھ�ا دق�ائ�ق 

فوجد الذئاب تنھش بجسدھا لت�م�وت ام�ام   عاد
غ��ادر ال��خ��ل��ی��ل��ي ای��ران م��ت��وج��ھ��ا  ، ع��ی��ن��ی��ھ
أمس�ى   وفي السوی�د  لیقیم مع اسرتھ   للسوید

بس�ب�ب ال�ن�ظ�ام   ال�م�ھ�اج�ری�ن صدیقا للعراقیین
فكان رح�م�ھ هللا ال ی�ب�خ�ل   الدكتاتوري السابق

ب�ح�دود ق�درات�ھ وخ�الل   على احد بال�م�س�اع�دة
ك�ت�اب�ھ "س�الم�ا ی�ا  سنوات في ال�غ�رب�ة اص�در

غریب" بجزأین دون فیھ بعضا م�ن ال�ع�ذاب�ات 
ع�ب�د ال�غ�ن�ي ف�ي  ت�وف�ي .التي مر بھا في حیاتھ

عشرین ال�ث�ان�ي   السوید في الخامس عشر من
م��ن االع��م��ال ال��خ��ی��رة   ارث��ا  وت��رك 2002

والمواق�ف االنس�ان�ی�ة وال�ث�ب�ات ع�ل�ى ال�م�ب�دأ. 
فاستحق التبجیل وذكر طیباتھ اما من اض�ر ب�ھ 
دون حق فقد رحل ملعونا الى یوم ال�دی�ن، م�ن 

ن�ادرة ع�ب�د ال�غ�ن�ي   ارشیف�ي ال�خ�اص ص�ورة
الخلی�ل�ي وال�ج�واھ�ري. ی�ف�ت�رش�ان س�ط�ح دار 
الجواھري للنوم، مقاطع من قصیدة الجواھري 

 .عن صدیقھ عبد الغني الخلیلي

   اا  :ة 
  ا ا، ا وامن 

 / كالیفورنیا عبد االلھ كمال الدینبقلم : د.  
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ل�م أع�ْد ت�ع�رف�ن��ي ع�ل�ى وج�ِھ الض��وِء    

األكمل، أنا الذي مسحُت الغ�ب�اَر م�ن ل�غ�ٍة 

ورششُت ال�ح�بَّ ٠كاملة في عیدھا األغر 

بالكالِم في ملِح عذوبتھا وق�د أط�ع�م�ت�ن�ي 

اللیَل من كّل مكاٍن یتجّوُل في تلك الغرفة، 

وأنا أخلُع كّل ل�ی�ل�ٍة ب�ع�َض ك�ت�ِب ل�ل�ش�ع�ر 

وأرتدي عطَرھا الل�ی�ل�ّي  ٠والتاریِخ والفنّ 

من أصابع حنّتھا الجّص وطابوقھ�ا ال�ذي 

یس��ت��ول��ي ق��ب��ض��اً ب��إل��ق��اِء ال��ق��ّش ل��ج��م��ِع 

عصافیٍر صغاٍر ینقروَن عشِب اص�اب�ع�ي، 

وعلى ضوِء زیِت المطبخ كنُت أشّم أوب�را 

الطین و لتغییر فك�رة م�اِء غ�ی�ٍم، ی�ت�ن�قّ�طُ 

الھواُء صوبي وإلى أی�ن أج�ري ی�ج�ري؟ 

وفي لحظِة حّب یعب�ُر ال�ع�ظ�ی�ُم ك�ل�ك�ام�ش 

دسیس�ةَ خ�م�ب�اب�ا و ك�ان ب�الض�ب�ط وق�ت 

إبتسامة برٍج غ�ری�ب ف�ي ش�ك�ِل زقّ�ورة، 

تعزُف بیدھا ف�ي ق�ی�ث�ارة ب�اب�ل وت�ت�س�لّ�ُق 

تط�ّل  ٠شجرةَ التین في إیوان حوش بیتنا

كان العن�ك�ب�وُت ی�ف�ّر   علیھ مجّرة أصابع،

من حوافي الثلج خشیةً من ب�ع�ض نس�ی�ٍم 

 ٠في شمِع سیرینیّات أخطاھّن ف�ان ك�وخ

وجاَء أبسو یح�رس�ھ�ا بس�ب�ع�ِة آل�ھ�ٍة ف�ي 

وكنُت بإن�ت�ش�اء م�ل�ٍح ف�ي  ٠موضع نبضٍ 

جسدي أیّام صیٍف نطردهُ بمھفّاٍت معط�لّ�ة 

مثقوبة الحروف، ذھبُت ألعیَد أسماالً لھ�ا 

تلك الطریّة قلیالً كشبّوٍط أُخرَج من ال�م�اِء 

ف��ي ح��ال��ِة ح��ّب، ف��ي أقص��ى ال��زاوی��ة 

الصغیرة من بحٍر أطلُق جمراتي ط�ل�س�م�اً 

لیغسلھا بمساحِة نصف ھدب وثلث أرض 

أكث�ر أن�اق�ةً م�ن م�ھ�ٍد  ٠واربعة مائة متر

مكسور لتنویِم ال�ك�الم ال�م�ن�ع�ش الص�ال�ح 

وجنبي یدلُق ھیثم غلیونا ل�دال�ي  ٠للمضغ

كمْن شممتھُ ذات م�ط�ٍر ب�ی�ِد روب�ن ھ�ود 

ما كاَن الغ�ب�اُر ٠وبنظرتین من عیون الزا 

في ضوِء فانوس م�ع�لّ�ق   یتجّمُع صلصاالً 

بلسان ثعباٍن إكراما لتأّمالت مالبس ف�وق 

حبٍل على شكِل خب�ز ت�نّ�وٍر ی�ت�أم�ُل ن�ب�ی�ذاً 

یسخُن في طلِق قربان حّي، ی�ن�ش�ُد نش�ی�َد 

االناشید واالیمان بفعلھ الرائب ،ی�ق�ذف�ن�ي 

بتأوی�الِت ال�رغ�ب�ة ال�ت�ي ت�ت�س�لّ�ق ن�واف�َذ 

المطھر لیص�رَخ دان�ت�ي إك�رام�ا ل�ج�م�وع 

تتمّرُغ فوق سریِر التراب ،وتنتعُش ك�ب�اٍز 

في منفى نّص یبلعھُ محاٌر قرب یِد جیمس 

وما كاَن  ٠جویس في أرِض خراِب الیوت

الحوُش زیتونةً وما كانت غرف�ت�ن�ا ك�ل�وِن 

وم�ا ك�ان  ٠البیبون حقًا تص�ل�ُح ل�ل�ش�رب

ال��وق��ُت ی��رق��ُد ،ك��ان ی��ت��م��ّرُد ف��ي أح��داث 

شفاھنا وعجِب ع�ی�ون�ن�ا وح�ی�ن ك�نّ�ا ن�ل�ّم 

الحروَف صبحا من الغرفِة، ننسى العشاَء 

االخیر الذي نكّررهُ في م�ت�ح�ف ع�ن�اوی�ن 

وك�نّ�ا ع�ل�ى  ٠تحت إبھاٍم وبنصرووسطى

عجلٍة من الطیِن ندّس جسدینا ف�ي ال�غ�ی�ِم 

ونطرُق باَب منف�ى أخ ث�ال�ث ل�ن�ا أك�رام�ا 

لس�ارت��ر وج��رج��ي زی��دان ون��زار ق�ب��ان��ي 

وك�نّ�ا  ٠ونیرودا وناظ�م ح�ك�م�ت ورام�ب�و

یتعثُّر أح�ی�ان�ا  ٠نرّدُد عواَء الفنجان ببختٍ 

في الص�ّف ن�ع�ب�ُر الس�ب�ع�ی�ن ع�الم�ة ف�ي 

والثالثین في االنشاِء بتوقی�ع   الریاضیّات

 معد الجبوري

وبلمسٍة ساطعٍة من اذن بتھوفن و بحبوٍر 

كامل الدّسم من ھسیِس شف�ت�ي ب�ری�ج�ی�ت 

باردو وصلصلِة حرب مضْت دون ت�وقّ�ٍف 

وأش�ی�اء  ٠في عش�رِة أیّ�اٍم ھ�ّزت ال�ع�ال�مَ 

بسیطة نستثیرھا من المذیاع وراس م�ال 

في حلیٍب ساخن، یصیُح مع الدیك ونزوِل 

البیضة الى العالِم السفلي ل�ف�م�ن�ا وذاك�رة 

الحریّة في ال�ع�ن�ب�ِر االح�م�ر م�ن ح�دی�ق�ِة 

ال��ذي نص��ون��ھُ ب��خ��رزاٍت م��ن  ٠ال��راس

إنتعاش ماء في مدِح مظلّة تطوُف بھ ف�ي 

 .التراب

وتظھُر عالماٌت كانت من ظھوراِت جس�ِد 

 اللیل

 وآلھة نركُض خلفھا  بل من آلھاتٍ 

 نطمُس یدینا في المسّالت

 نتسلُّق زقّورةً ثّم نذھُب الى بك بن،

 نوقظُ في كاتدرائیّة نوتردام الجنّ 

 ونوقُد شمعةً في ساحِة قّدیس ماَت أمامنا

 في مدرید، یھدي لنا لوركا نّصا المرأة

 لم تولْد بعد 

وحین نصُل الى مرسیلیا ،ن�ل�ّوُح ل�رام�ب�و 

ال��ذي ذھ��َب وم��ا زاَل ی��ت��س��لّ��ُق م��وج��ةً، 

 فیضحُك على ظھِر حمار جاك بریفیر

 لنتكلَّم  ٠ونستغرُق أكثر من مائة عام

 مع ماركیز في عزلتھِ 

 

 لم نكْن نوقظُ الجنیّاِت بتاتاً 

 لكن أبراج الكالم كانت تذوُق فمنا

 فم نحل لذیذ  والمنفى البعید

 ٠تغاُر من شفتیھ الفراشاتُ   طفلٌ 

 وینحني الورُد بسّر عسٍل أزرق 

 ٠في خلجان نصِف اللیل

تشّم موسیقى بساتین ترسُل طیورھا بنبل 

بادٍخ لتحتفي أناشید ض�وء ل�ی�ل�ي م�ھ�ّذب 

یمّد أصابَع�ھُ ف�ي ال�م�راف�ئ ال�ت�ي، ت�ب�ح�ُر 

م�ا  ٠والمطر البھي المصاب بمزاِج الغی�م

زاَل یبكي ف�ي م�ع�ط�ف غ�وغ�ول وح�واُء 

 بخدیدا تعجُن الضوَء في طحیِن شفتیھا

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

 
 زھیر بھنام بردى  
 بخدیدا -العراق، نینوى 

 م 
ا  
 م 

ا  



منذ قرأُت عنواَن روایة كرما اإلب�راھ�ی�م�ي   
"صدیقتي.. من درب الیھود" الص�ادرة ھ�ذا 
العام عن دار ث�ائ�ر ال�ع�ص�ام�ي ف�ي ال�ع�راق 
والقاھرة، وأل�ق�ی�ت ن�ظ�رة ع�ل�ى الص�ف�ح�ات 
األول��ى ف��ی��ھ��ا، وف��ی��ل��م اس��م��اع��ی��ل ف��روخ��ي 

 Les Hommes"ال����رج����ال األح����رار"
libres  تتردد ُصَوُرهُ على مخیلتي؛ فال�ف�ی�ل�م

یلقي الضوء على حلقة منسی�ة م�ن ال�ح�رب 
العالمیة الثانیة، حیث كان ل�ل�م�س�ل�م�ی�ن دوٌر 
في تاریخ فرنس�ا ی�ؤك�د أن�ھ�م س�اھ�م�وا ف�ي 
. فحین أوق�ف�ت  إنقاذ الیھود من براثن النازيِّ
الشرطة أحَد الش�ب�اب ال�ذی�ن ی�ت�اج�رون ف�ي 
الممنوع ساومتھ وأجبرتھ أن یتجسَس ع�ل�ى 
أئمة مسج�د ب�اری�س ال�ذی�ن ارت�اب�ت ب�أن�ھ�م 
یس��اع��دون ال��ی��ھ��ود وم��ق��ات��ل��ي ال��م��ق��اوم��ة 
الفرنسیة بإعطائھم شھاداٍت مع�ت�م�دة ت�ث�ب�ت 
أنھم مسلمون! مما یؤدي إلى إن�ق�اذ ال�م�ئ�ات 

 من الیھود من أبشع أھوال القتل.
ولیس معنى ذلك أن روایة كرما اإلبراھی�م�ي 
تشبھ قصة الفیل�م ال�ذي أخ�رج�ھ اس�م�اع�ی�ل 
فروخي، لكن الجو العام بینھما ھو ال�ت�داخ�ل 
الوطید بین الی�ھ�ود وال�م�س�ل�م�ی�ن ف�ي ك�ل�ت�ا 

 الحالتین مع أو ضد.
في قصة "صدیقتي من درب الی�ھ�ود" ن�ج�د 
ھذا التداخل في أوِجِھ وسطوتھ، فثمة ی�ھ�وٌد 
ی�ت�ح�ول�ون إل�ى اإلس�الم وی�ت�خ�ذون أس�م��اء 
إسالمیة ثم ی�ن�ك�ش�ف األم�ر ف�ی�م�ا ب�ع�د ف�إذا 
بزلزال یھزُّ الفؤاد واتھاٌم ب�ال�غ�ش وال�ك�ذب، 
وثمة یھوٌد جزائری�ون اض�ط�روا إل�ى ھ�ج�ر 
ب�ل�دانِ��ِھ�م ال�ت�ي ی�ح��ت�ف�ظ��ون ب��ع�ب�ق��ھ�ا ت�ح��ت 
جلودھم، وتركوھا وال�دم�وع ف�ي أع�ی�ن�ھ�م، 
وث�م�ة قص�ة ح��ب ب�ی�ن ی��ھ�ودي ومس�ل�م��ة، 
وصداقة ت�ج�م�ع ب�ی�ن ص�دی�ق�ت�ی�ن إح�داھ�م�ا 

معروفة لصدیقتھا باسم لیلى ب�ی�ن�م�ا اس�م�ھ�ا 
الحقیقي في الی�ھ�ودی�ة "آري"، ت�ل�ك ال�ت�ي 
"اختارت مھنة مضیفة طیران تعمل لخمس�ة 
أیام وتستریح یومین تقضیھما عادة ع�ازف�ة 
في أحد المطاعم حیث یُقبل الك�ث�ی�رون م�م�ن 

 یعشقون الموسیقى الشرقیة.
كان عزفھا جمیال یعیدك ل�زم�ن ال�م�وس�ی�ق�ى 
األندلسیة والشعبیة التي كن�ا نس�ت�م�ع إل�ی�ھ�ا 
ف�ي قس�ن�ط�ی�ن�ة، و ك�ان�ت ج�م�ی�ل�ة، ع�ی�ن�ان 
زرقاوان وشعر لیس باألشقر ك�ث�ی�را. ك�ان�ت 
رقیقة كنسمة تداعب وجھك مساء ولم ت�ك�ن 

  تغضب أبًدا."
وف��ي ك��ل أرج��اء ال��روای��ة ی��ط��ال��ع��ن��ا تَ��َم��تُّ��ُع 
المؤلفة بسنتمنتالیة عالیة، وال�ت�زام�ھ�ا أی�م�ا 
التزام برقة التعبیر، واصطیادھا استع�ارات�ھ�ا 
من العط�ور وال�روائ�ح وال�ن�ج�وم وال�م�ط�ر، 
ومن األمل واأللم، من الط�ف�ول�ة ال�م�ح�ت�رق�ة 
والفصول المتقلبة والمدن الباردة، وقبل ك�ل 

 ذلك الكثیر من ندف الذكریات.
 نقرأ ھذه المونودراما لنتأكد:

"م��رة أخ��رى ت��أت��ي األش��ی��اء ب��اردة ج��ّدًا، 
وجارحة جّدًا، مرة أخرى یف�اج�ئ�ن�ي ص�ھ�ی�ُل 
الوحشِة والمدن القاسیة وأنا أن�ت�ظ�رَك ع�ل�ى 

 حواف الفرح الذي ال یأتي أبدا..
ی�ح�م�ل�ن�ي إل��ی�َك الش�وق ال�م��ال�ح إذ ع�ی�ن��اك 
غائبتان في أفق ال أدریھ (...). عام سعید ی�ا 
أنت، سعیدة ھي األعوام القادمة لك وحزین�ة 
ھي أیامي دونك.. ھ�ك�ذا ھ�ي ال�ذك�رى ح�ی�ن 
تشتد بالقلب، وحین تمطر، ت�ب�اغ�ت�ن�ي ام�رأة 
مسكونة بالحب فیحدث أن تل�وح ل�ي ل�ح�ظ�ة 
ال�ل�ق��اء كش�راع م�ن وراء األف�ق، أالح��ق�ھ��ا 
ف�ت��ط�ی��ر، ث�م تض��ی�ع ف��ي تض��اری��س ال��م��دن 
الضبابیة. سألقاك ھذا المساء بقل�ب�ي، أخ�ب�ئ 

لك الكثیر من ال�ف�رح ال�م�ھ�رب وقص�اص�ات 
أحالم جمیلة وشيء من الحب (...) س�أل�ق�اك 
ھذا المساء على الورق الجاف وأن�ا وح�ی�دة 
إال من حفنة ذكریات ومدن غریب�ة ی�رب�ك�ن�ي 
التنزه ف�ی�ھ�ا، أح�ج�ز ل�ك م�ك�ان�ا ف�ي ال�روح 
وأنتظر أن تكون أكبر من زم�ن ال�ب�رد (...) 
وھا أنا مرة أخرى أبدأ فیك الوھم من جدی�د، 
مرة أخرى أب�دأ ف�ی�َك ان�ت�ح�اري، أش�رع ل�ك 
مرایا القلب فال تعكس غیر وج�ھ ام�رأة م�ن 
ثلج، أمدُّ بصري فإذا كل الجسور قد ان�ھ�ارت 
فجأة (...) وأفقد تمیمتي التي تجع�ل�ك ت�ؤم�ن 
بأنني ال أشبھ كل الن�س�اء ول�و أردَت، وب�أن 
قلبي مدینة مفتوحة للراحلین والقادمین م�ن 
أزمنة الجلید والم�ط�ر ال�ج�ارح. م�رة أخ�رى 
أصرخ: من یعید إلي ط�ف�ول�ت�ي ال�م�ح�ت�رق�ة؟ 
ومن یدفئ عیني الباردتین الباح�ث�ت�ی�ن ع�ن�ك 
ف�ي ام��ت��دادات ال��ف��ص��ول ال��م��ت��ق��ل��ب��ة؟. (...) 
اسحْب وجھك من ألمي، اسحب أشی�اءك وال 
تسكن أقالیمي الثلجیة، دع البحر یعلو، دع�ھ 
یحتویني.. أنَت ما احتویتني أبًدا.. دائما ك�ن�ُت 
ب��ال أن��ت وب��ال أح��د.. أت��م��ن��ح��ن��ي ص��درك؟ 
أتمنحني إغفاءة في جفنك؟.. ضمني یا رج�ل 
ال��ب��ح��ر.. ی��ا رج��ل ال��ع��م��ر.. اف��ت��ح ب��داخ��ل��ي 
مساحات أخرى للحل�م.. ض�م�ن�ي ف�ي ن�ب�ض 
یدیك واقرأ أشعارك ف�ي ت�م�وج�ات دم�ي وال 
تكن رجال من ریح (...) كان ال بُدَّ أن أح�بَّ�َك 
بعَد الوجع والضجر والعمر الذي تسرب ف�ي 
بیت رجل لم أحب�ھ.. ك�ان ال ب�د أن أس�ت�ع�ی�د 
معك ما تبقى من فرح لم أعرفھ، ل�ك�ن ال�ذي 
حدث أنني م�رة أخ�رى وج�دت�ن�ي ف�ي وج�ھ 
األعاصیر.. ھذه ال�م�رة ل�م ی�ك�ن اآلخ�رون، 
ى  كانت قناعاتي. حضر الدین واالنتم�اء ودوَّ
في القلب رصید آخر م�ن ال�وج�ع وال�وحش�ة 
وأنا أرى وجھك الع�ال�ق ب�داخ�ل�ي وال أم�ل�ك 

 الجرأة ألقول إنني عاشقة لك.."
ب�ھ�ذه الس��ن�ت�ی��م�ن�ت�ال��ی�ة ال��ح�ری�ری�ة ت�ك�ش��ف 
الساردة عن خفایا سرائرھ�ا، ع�ن م�ح�ن�ت�ھ�ا 
وحبھا لمدرس الموسیقى في ب�اری�س ال�ذي 
اكتشفت أنھ یھودي وأن دینھ سیحول بی�ن�ھ�ا 
وبینھ، ھي التي سبق ل�ھ�ا ال�زواج م�م�ن ال 
ت��ح��ب فص��ارت م��ط��ل��ق��ة ف��ي ال��خ��امس��ة 
والعشرین وجاءت إلى باریس ل�ت�رح�ب ب�ھ�ا 
صدیقتھا لیلى لتكتشف ف�ی�م�ا ب�ع�د أن�ھ�ا م�ن 

 یھود الجزائر واسمھا آري!
تالحقھ�ا الص�دم�ات وال ت�ت�وق�ف ع�ن ذرف 

 الدموع!
وفي الروایة تباُدُل ات�ھ�ام�اٍت وإفس�اُح رؤی�ٍة 

 لرأیین متناقضین. نقرأ:
"قال جان: إن بیار یتكلم العربی�ة ق�ل�ی�ال ألن 
والده م�ن م�وال�ی�د ال�ج�زائ�ر. ل�ق�د ج�اء إل�ى 

ح�ی�ن ق�م�ت�م ب�ط�رد غ�ی�ر  1962باریس بعد 
المسلمین من الجزائر. انتبھت للمرة األول�ى 
لما یقولونھ. قلت: لم نطرد أحًدا، ك�ان ھ�ن�اك 
یھ�ود وق�د ق�رروا ال�رح�ی�ل. ق�ال ج�ان: ب�ل 
ط��ردت��م��وھ��م وھ��ددت��م��وھ��م ب��ال��ق��ت��ل إن ل��م 

 یرحلوا. قلُت: معلوماتك خاطئة"
 لكن التاریخ الموسیقي یفرض نفسھ:

"ل��ق��د اج��ت��م��ع ال��ی��ھ��ود وال��م��س��ل��م��ون ف��ي 
المدارس والجمعیات الموسیقیة كاألن�دلس�ی�ة 
والمطربیة والجزائریة/الموصلیة وغی�رھ�ا.. 
تعلم شیخ الیھود بن فّراشوا على ی�د الش�ی�خ 
المسلم المنّمْش، وتعلم یافیل على ید الش�ی�خ 
محمد بن علي سفنجة. تعالي وق�ادت�ن�ي إل�ى 

حیث تحتفظ بتلك األشرطة وق�ال�ت: أن�ظ�ري 
ریمون وھذه ل�ی�ل�ى ف�ت�ی�ح وھ�ذا   ھذا الشیخ

بالن بالن وھذا لیلي بونیش وكانت ت�ت�م�ای�ل 
راقصة، تعرف�ی�ن أن ھ�ذا ل�ھ أغ�ن�ی�ة تش�ب�ھ 
التانغو تقول: "أنا ال�ورق�ة ال�م�س�ك�ی�ن�ة ال�ي 
سقطت من العرف.." وقد لح�ن�ھ�ا مص�ط�ف�ى 
اسكندراني وكتبھا مسلم أیضا وھ�ذا ال�ف�ن�ان 
كان من الذین یكنون كل االحترام ل�ل�ف�ن�ان�ی�ن 
الجزائریین الكبار كالح�اج م�ح�م�د ال�ع�ن�ق�اء، 
وھذا سالم ھاللي وھ�ذه ری�ن�ات ال�وھ�ران�ی�ة 

 و...."
والروایة الم�ش�ح�ون�ة ب�روم�انس�ی�ة ع�ال�ی�ة، 
تنتھي وقد ت�ع�ل�ق�ت ب�ط�ل�ة ال�روای�ة ب�الش�اب 
ال��ی��ھ��ودي وت��ھ��رب��ت م��ن��ھ ب��ع��د ان��ك��ش��اف 
یھودیتھ. فإذا بھا تُغلق الخط بسرعة وت�ل�ع�ن 
یدھا وقلبھا الذي ال ینسى حبیبھا وال ی�ن�س�ى 

  صدیقتھا!!
ف�ت��ق��ول: "وأك��ت��ش��ف م�ع��ك��م��ا أن الص��داق��ة 
كالحب ال دین لھا وال ِعرق.." وھ�ذا ال�ق�ول 
یذكرني بالعبارة التي اختتم بھا م�ح�م�د ع�ب�د 
الحلیم عبد هللا، ال�روم�انس�ي أیًض�ا، روای�ت�ھ 

 غصن الزیتون:
"وھل یكون الحب إال س�الم�ا.. وھ�ل ی�ك�ون 

 السالم إال حبًّا؟!"
وأمثال ھذه العبارات ال تخدم ال�ف�ن الس�ردي 
ألنھا تلغي دور ال�ق�ارئ ال�ذي م�ن ح�ق�ھ أن 

 یكتشفھا بنفسھ.
كلمة أخیرة: عالجت الروائیةُ ال�ج�زائ�ری�ة د. 
كرما اإلبراھیمي، ب�ن�زع�ة إنس�ان�ی�ة راق�ی�ة، 
وبعرض شائق.. ع�الق�ةَ ال�ی�ھ�ود ال�ن�ازح�ی�ن 
عن الجزائر والحاملین الروح الجزائري ف�ي 
مكنون أرواحھم.. عالقتھم مع ال�ج�زائ�ری�ی�ن 
المسلمین، وإذا كانت توجد تھمة مفادھ�ا أن 
ھؤالء الیھود باعوا ال�ج�زائ�ر ال�ت�ي ع�اش�وا 
بھا وولدوا بھا لفرنسا وأخذتھ�م م�ع�ھ�ا ی�وم 
رحلت، فإن ھنالك رأي آخر وارٌد أیًض�ا ف�ي 
الروایة مفاده أنَّ وج�وَد ال�ی�ھ�ود ب�ال�ج�زائ�ر 
یعود لقرون طویلة تمتد إلى ما قبل ال�م�ی�الد. 
وأظن الروائیة الجزائریة استطاعت اج�ت�ی�از 
األسالك الشائكة بح�رف�ی�ة ال�ط�ائ�ر ون�ع�وم�ة 

  الوردة.
...................................... 

رما اإلب�راھ�ی�م�ي.. ت�ق�ول ع�ن ن�ف�س�ھ�ا: ك  *
ول�م یس�م�ع  ٢٠١٤صدرت لي روایة ع�ام 

عنھا أحد حتى أنا.. وروای�ت�ي ال�ث�ان�ی�ة ب�ی�ن 
أیدیكم اآلن، وأخرى ت�ح�ت ال�ط�ب�ع ب�ع�ن�وان 
رجال للبیع. فزت بجائ�زة االم�ت�ی�از ب�ف�رنس�ا 

عن قصة بعن�وان ال�م�رأة ال�ت�ي  ٢٠٠٢عام 
ت��زوج��ت ب��اری��س. وأن��ا م��ت��ح��ص��ل��ة ع��ل��ى 

 دكتوراه.
* محمد محمد السنباطي.. كات�ب وم�ت�رج�م *

 مصري

 
 

 
 

ك از ا اا * 
 محمد محمد السنباطي**
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(ال ش���يء ی��ن���ب���ئ ع���ن روح 
الشعب أكثر م�ن أم�ث�ال�ھ) م�ث�ل 

 غربي
المثل: ُجملة من القول ُمقتطع�ة 
م�ن ك�الم أو ُم��رس�ل��ة لِ��ذات�ھ��ا، 
تُ��ن��ق��ل م��م��ن وردت ف��ی��ھ إل��ى 

 :ُمشابھھ بال تغییر، ِمث�ال ذل�ك
یف ضیّ�ع�ِت ال�ل�ب�ن"  "في الصِّ

یُقال المثل لِمن ل�م یس�ت�ف�د م�ن 
الفرصة المناسب�ة ف�ي وق�ت�ھ�ا، 
وحاول ذلك متأخ�راً .. وال�م�ث�ل 
أیض��اً ھ��و ِح��ك��ای��ة ف��ي غ��ای��ة 
اإلی��ج��از تُ��روى ع��ل��ى لس��ان 
حیوان أو ج�م�اد، وی�ك�ون ل�ھ�ا 
مغزى إصالحي أو ُخلُق�ي، ك�م�ا 
جاء في (َك�ل�ی�ل�ة وِدم�ن�ة) الب�ن 
ال���م���ق���فّ���ع، وف���ي (الص���ادح 
وال��ب��اغ��م) الب��ن ال��ھ��بّ��اریّ��ة، و 
(أم��ث��ال) الش��اع��ر ال��ف��رنس��ي 

 )1الفونتین. (
وألّن المثل قط�ع�ة أدب ش�ع�ب�ي 
ی��ن��ط��وي ع��ل��ى ان��ت��ق��اد الذع 

ابن عبد رب�ھ )للحیاة، فقد عبّر 
األندلسي) عن اھ�ت�م�ام األدب�اء 
بجمع األمثال: (ونح�ن ق�ائ�ل�ون 
بعون هللا وتوفیقھ ف�ي األم�ث�ال 
التي ھي وشي ال�ك�الم وج�وھ�ر 
اللفظ، وحل�ي ال�م�ع�ان�ي وال�ت�ي 
تخیّرتھا العرب وقدمتھا الع�ج�م 
ونطق بھا في كل مكان، وعل�ى 
كل لسان، فھي أبقى من الشعر 
وأشرف من الخطابة، ل�م یس�ر 
ش���يء مس���ی���رھ���ا، وال ع���م 
عمومھا، حتى قیل: أْس�یَ�ر م�ن 

 )2مثل.) (
وتعّد األمثال الشعب�ی�ة ص�ی�اغ�ة 
لغویة ق�د ت�ك�ون ب�ال�ع�ام�ی�ة أو 
باللغة الفصح�ى ت�ج�س�د بش�ك�ل 
مفھوم تجربة معینة ل�ح�دث أو 
قصة وأح�ی�ان�اً ت�ك�ون ص�ی�اغ�ة 
ت���ح���ك���ي ت���ج���ارب وخ���ب���رات 
اآلخرین تقدم لألجیال م�ن ب�اب 
ت�وارث ال��م�ع��رف��ة وھ��ي أق��وال 
صغیرة ذات إیقاع لغوي قصی�ر 
ول��ھ��ا دالل��ة أوس��ع م��ن ن��ق��ل 
ال�خ��ب��رة، ف��ی��رت�ق��ي ف��ي ب��ع��ض 
األحیان إلى الحكمة والتي ت�ع�د 
ح��روف��ھ��ا م��ن ذھ��ب ك��ون��ھ��ا 
نصیحة ت�ق�دم ع�ل�ى ط�ب�ق م�ن 
ذھب لألجیال وتع�ت�ب�ر م�ب�ل�ورة 

لس��ل��وك م��ث��ال��ي ی��واف��ق ق��ی��م 
 .المجتمعات

وع��ّرف أح��م��د أم��ی��ن األم��ث��ال 
الشعبیة بأنھا: (نوع من أن�واع 
األدب، ی��م��ت��از ب��إی��ج��از ال��ل��ف��ظ 
وحسن المعنى ولطـف التشبی�ھ 
وجودة الكنایة، وال تكاد ت�خ�ل�و 
م��ن��ھ أم��ة م��ن األم��م، وم��زی��ة 
األمثال أنھا تنبع من كل طبقات 
الشعب .. فالعجائز في ال�ب�ی�وت 
تؤلف األمثال، وطبقة الفالحین 
ینبع منھا أمثال، وكذلك طبقات 

 (3)الصنّاع والنّجار وغیره 
فیما عّرف المثل الشیخ م�ح�م�د 
رضا الشبیبي في تقدیمھ لكتاب 
(األم��ث��ال ال��ب��غ��دادی��ة) ب��ق��ول��ھ: 
(األمثال ف�ي ك�ل ق�وم خ�ال�ص�ة 
تجاربھم ومح�ص�ول خ�ب�رت�ھ�م، 
وھي أم�ث�ال ت�دل ع�ل�ى إص�اب�ة 
المحز وتطبیق ال�م�ف�ص�ل، ھ�ذا 
م�ن ن�اح�ی��ة ال�م�ع�ن��ى، أم�ا م��ن 
ن��اح��ی��ة ال��م��ب��ن��ى، ف��إّن ال��م��ث��ل 
الشرود یتمی�ز ع�ن غ�ی�ره م�ن 
الكالم باإلیجاز ولطف ال�ك�ن�ای�ة 

واألم��ث���اُل  .وج��م��ال ال��ب���الغ��ة
ض���رب م���ن أحس���ن ض���روب 
التعبیر عّما ت�زخ�ر ب�ھ ال�ن�ف�س 
من ِعلٍم وخبرٍة وحقائق واقعیة 
بعیدة البعد عن الوھم والخیال، 
ومن ھن�ا ت�ت�م�یّ�ز األم�ث�ال ع�ن 

 )4األقاویل الشعریة.) (
ال��ب��ی��ئ��ة ال��ع��راق��ی��ة وط��ب��ی��ع��ة 
المجتمع العراقي أرض خص�ب�ة 
لوالدة األمثال الش�ع�ب�ی�ة بش�ك�ل 
واسع، فأینم�ا ی�ّم�م�ت وج�ھ�ك، 
وحیثما أصغ�ی�ت الس�م�ع، ت�ج�د 
األمثال الشعب�ی�ة م�ت�وف�رة ل�ك�ل 
ح��ادث��ة، ول��ك��ل أم��ر، ول��ك��ل 
مناسبة، وموضوعاتھا راسخ�ة 
وم��ن��ت��ش��رة ف��ي ك��ل م��ك��ان، 
تستغرق جمیع أنشطة اإلنس�ان 
ب��ك��ل ط��ب��ق��ات��ھ وت��ك��وی��ن��ات��ھ 
االج���ت���م���اع���ی���ة وال���م���ال���ی���ة 

 .والسیاسیة والفكریة والنفسیة
م��ن ذل��ك ك��ل��ھ، ف��ق��د ك��ان م��ن 
ال�ط��ب�ی��ع�ي ف��ي روای��ة ش��ع�ب��ی��ة 

 ب��ح��ج��م ث��الث��ی��ة (م��ح��ط��ات)
ل��ل���روائ���ي ال���ع��راق���ي ح���م���ی���د 
ال��ح��ری��زي، أْن ت��ك��ون زاخ��رة 
بأنواع األمث�ال الش�ع�ب�ی�ة ال�ت�ي 
تداولتھا ش�خ�ص�ی�ات ال�روای�ة، 
وأھ���م ھ���ذه األم���ث���ال ال���ت���ي 

 :تضمنتھا الروایة ما یلي
(الیدري یدري، والم�ای�دري  -1
ضبة عدس) : مثل شعبي یدل گ 

ع�ل�ى أّن ظ�اھ�ر الش��يء ل�ی��س 

ك��ب��اط��ن��ھ أو ج��وھ��ره، یُض��رب 
لألمر، یظھر للناس عل�ى غ�ی�ر 
واقعھ، فی�خ�وض�ون ف�ی�ھ ع�ل�ى 
ال��وج��ھ ال��ذي ی��ظ��ھ��ر ل��ھ��م ... 
واألص��ل ف��ی��ھ أّن أم��راً م��ری��ب��اً 
ح��دث ف��ي دار رج��ل، ف��ط��ار 
مرتكبھ وھ�و یس�ت�ع�دي ال�ن�اس 
لیمسكوا بھ، أما الطری�د، ف�إن�ھ 
اجت�ث م�ن ال�ح�ق�ل ض�غ�ث�اً م�ن 
ال��ع��دس، وح��ی��ن ك��ان ال��ن��اس 
ی��رون��ھ م��ن��ھ��زم��اً وص��اح��ب��ھ 
یطارده كان�وا ی�ظ�ن�ون أّن ذل�ك 
كلھ من أج�ل ھ�ذا الض�غ�ث م�ن 
العدس ال�م�س�روق ول�ی�س م�ن 

 .أجل شيء آخر
(ِج�زن�ھ م�ن ال�ع�ن�ب ون�ری�د  -2

س�لّ��ت��ن�ھ) : وأص�ل ال��م�ث��ل: أّن 
صاحب بستان فیھ عن�ب، َوَع�َد 
صاحبھ أن یطعم�ھ م�ن ع�ن�ب�ھ، 
وطلب منھ أن ی�ج�ل�ب ل�ھ س�لّ�ة 
ل��ی��ض��ع ف��ی��ھ��ا ال��ھ��دی��ة، ول��ك��ن 
صاحب البستان لم یِف ب�وع�ده 
ول�م یُ�رج��ع الس��لّ�ة وإْن ك��ان��ت 
فارغة، فاضطر صاحب الس�لّ�ة 
أن یط�ال�ب ص�اح�ب�ھ ب�إع�ادت�ھ�ا 

ِجزنھ من العنب ون�ری�د " :قائالً 
 .فذھبت مثالُ  "سلّتنھ

ص����وا گ رون، گ (رادل����ھ  -3
أذانھ) : یُضرب ل�م�ن ی�ت�ط�اول 

 .إلى شيء فیُحرم ما دونھ
(عرب وین طنبورة وین) :  -4

مثل شع�ب�ي ع�راق�ي ی�دل ع�ل�ى 
عدم فھم الشخ�ص ل�م�ا ی�ق�ول�ھ 
ش�����خ�����ص آخ�����ر، یض�����رب 
للمفارقات م�ن األم�ور .. وق�د 
یورد تعجباً ممن ال یعي ال�ق�ول 
رغ���م إیض���اح���ھ وت���ك���راره.. 
والم�راد ب�ال�ع�رب ھ�ن�ا أع�راب 
ال��ب��ادی��ة ال��ذی��ن ال ت��روق ل��ھ��م 
اآلالت الموسیق�ی�ة ون�ح�وھ�ا .. 
وقیل أّن طنبورة اس�م ام�رأة .. 

 وربما كان المراد ب�ال�ط�ن�ب�ورة
ورقص�ات�ھ�م  "ھنكیمة الع�ب�ی�د"

 .التقلیدیة
(الیحجي ھندي والیسمعون  -5

أھ�ل ال��ج��ری��ب��ات) وھ��و ش��ب��ی��ھ 
 بالمثل الرابع

(صوت دیج الم�خ�ت�اض�ة) :  -6
م��ث��ل ع��راق��ي ل��ی��أس ال��زوج��ة 
الزعالنة ع�ل�ى زوج�ھ�ا ب�أن ال 
أحد سیعیدھا إلى بیت زوج�ھ�ا، 
بعد أن ینفض دیوان الض�ی�وف 

 .بوقت متأخر من اللیل
(من قلة الخیل ش�ّدوا ع�ل�ى  -7
ـالب سروج) : یُضرب ف�ي چ الـ

االضطرار إلى االستع�ان�ة ب�م�ن 

 .ال ینبغي االستعانة بمثلھ
(ال��ع��ی��ن بُِص��ی��رة واإلی���د  -8
ِصیرة) یُضرب المثل للت�ع�ب�ی�ر گ 

عن العجز أو عدم القدرة ع�ل�ى 
 .المساعدة

(إلم�ن ت�ری�د ال�ح�ی�ل ی�ا ب�و  -9
سكینة) : ی�خ�اط�ب ال�م�ث�ل م�ن 
یملك القوة البدنیة ویقف عاجز 

 .عن األخذ بحقھ
(المارضھ ب�ِج�ّزه ، رض�ھ  -10

بجزه وخروف) : یضرب ل�م�ن 
لم یقبل بشيء، ف�ی�ب�ت�ل�ى ب�آخ�ر 
أقسى منھ، وأصل المثل: ُروي 
أّن أح���د ال���والة ف��ي ال���ع���ھ���د 
ال��ع��ث��م��ان��ي، ك��ان ق��د ف��رض 
ضری�ب�ة ع�ل�ى ب�ع�ض ال�ق�ب�ائ�ل 
تجبى م�ن�ھ�م ك�ل ع�ام, وك�ان�ت 
ع�ب�ارة ع�ن ِج�ّزة ص�وف ل�ك��ل 
عشرة رؤوس م�ن ال�م�اش�ی�ة، 
فلم یلق ذل�ك ق�ب�والً م�ن أف�راد 
القبائل, فتذمروا منھ, وص�اروا 
ی���دف���ع���ون الض���ری���ب���ة ح���ی���ن���اً 
ویتھربون من دفعھا أح�ی�ان�اً .. 
شاءت األقدار وتم تبدیل الوالي 
بوالي غیره، أشد حزماً وأك�ث�ر 
قسوة من س�ل�ف�ھ, ع�ل�م ب�ت�ذم�ر 
أفراد القبائل من تلك الض�ری�ب�ة 
الیسیرة, فغض�ب ل�ذل�ك غض�ب�اً 
ش���دی���داً وأم���ر ب���زی���ادة ت���ل���ك 
الضریبة فجعلھا (ج�ّزة ص�وف 

ل�ك�ل عش�رة رؤوس  (وخ�روف
م��ن ال��م��اش��ی��ة، وأت��ب��ع ذل��ك 
بالتھدید والوعید، ف�راح أف�راد 
ال��ق��ب��ائ��ل ی��دف��ع��ون الض��ری��ب��ة 
الجدی�دة ص�اغـ�ری�ن، ف�ق�الـ�وا: 
(المارضھ بِج�زه، رض�ھ ب�ج�زة 

 وخـروف)
(ض���رط وّزان���ھ���ھ وت���اه  -11

الحس�اب) : وھ�و م�ن األم�ث�ال 
ال��ت��ھ��ك��م��یّ��ة، یُض��رب ل��ألم��ر 

 .یضطرب مالكھ ویختل حبلھ
(ال��ی�ج��ي ب��غ��ی��ر ع��زی��م��ة،  -12

ـعد بغ�ی�ر ف�راش) : یُض�رب گ یـ
المثل للتعبیر عن تطفل وت�دخ�ل 

البعض بما لیس لھ�م ف�ی�ھ ح�ظ 
 .وال نصیب

(الفرس ذیج ال�ف�رس، م�ا  -13
تغیّر بس جاللھھ) : وھ�و م�ث�ل 
ش��ع��ب��ي یُض��رب ف��ي أّن ت��ب��ّدل 
المظاھر ال أثر لھ على الطبائ�ع 
وال��دخ��ائ��ل، وال��ج��الل ب��ردع��ة 

 .الحمار
روة یبیّن بالِعبَرة) : گ(أبو  -14
روة) ھ��و ال��ف��ت��ق ال��ذي گ (الـ��

یصیب الرجل ف�ت�ن�ت�ف�خ بس�ب�ب�ھ 
الِخصیة، مما یعیقھ من الق�ف�ز، 
وال��م��ث��ل یس��خ��ر م��ن أص��ح��اب 
ال��ع��ن��ت��ری��ات ال��ك��الم��ی��ة ال��ذی��ن 
سرعان ما تن�ك�ش�ف ع�اھ�ات�ھ�م 

 .عند الشدائد
وھكذا نجد أّن ال�روائ�ي ح�م�ی�د 
ال��ح��ری��زي، ق��د زیّ��ن روای��ت��ھ 
(م��ح��ط��ات) ب��أم��ث��ال ش��ع��ب��ی��ة 
متعّددة، ب�ال�رغ�م م�ن اخ�ت�الف 
مشاربھا، ولكنھ�ا ت�ت�ف�ق ع�ل�ى 
خ�ال��ص�ة ت�ج��ارب م��ع�اش��ة م��ن 
الواقع االج�ت�م�اع�ي واإلنس�ان�ي 

 .للفرد
.................... 

 :المصادر
جبّور عبدالنور، المعجم األدب�ي،  -1

 ، دار العلم للمالیین، بیروت236ص
– 1984 

ابن عبدربھ القرطبي األن�دلس�ي،  -2
، دار الفك�ر،  3ص 2الِعقد الفرید، ج

 2019 –لبنان 
أح�م�د أم�ی�ن، ق�ام�وس ال�ع��ادات  -3

ال�وت��ق��ال��ی�د وال��ت��ع�اب��ی��ر ال�م��ص��ری��ة، 
، مؤسسة ھ�ن�داوي ل�ل�ت�ع�ل�ی�م 69ص

 2013 –والثقافة، مصر 
الشی�خ ج�الل ال�ح�ن�ف�ي، األم�ث�ال  -4

 –، ب��غ��داد 3ص 1ال��ب��غ��دادی��ة، ج
1962 

حمید الحریزي ث�الث�ی�ة م�ح�ط�ات  -5
(العربانة / كفاح / البیاض ال�دام�ي) 

 –دار الفؤاد للنشر والتوزیع، مصر 
2018 

مالحظة: ال�م�ق�ال ج�زء م�ن ك�ت�اب�ن�ا 
الذي ی�ن�ت�ظ�ر ال�ط�ب�اع�ة (ال�م�وروث 
الشعبي العراقي في ثالثیة م�ح�ط�ات 

 للروائي حمید الحریزي).
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یستقبلك أّول م�ا ت�دخ�ل ق�اع�ةَ ال�ج�ل�وِس     
ساعةٌ كبیرةٌ معلّقةعلى الجدار ال�ذي رس�م�ْت 

س�ن�ی�ن   عل�ی�ھ ال�رط�وب�ةُ أش�ك�اال م�ن وْح�يِ 
ساعةٌ تزحف عقاربُ�ھ�ا أف�ع�وان�ی�ةً … الوحدِة 

 …تتصیُّد الدقائَق و الساعاِت 
القاعةُ صغیرةٌ یرشُح البرُد م�ن ج�درانِ�ھ�ا و 

أث�اٌث بس�ی�طٌ ھ�ن�ا و ھ�ن�اك أت��ى … الص�م�ُت 
الزمُن على ألَقِِھ فباَت باھتًا كأّن رماًدا ق�د ُذرَّ 

أریكةٌ ھي مقعُده و كرسيٌّ ھّزاٌز ھ�و … علیھ 
مجلُسھا و طاولةٌ علیھا جھ�اُز ھ�ات�ٍف أض�اَع 

 ذاكرةَ الّرنیِن و إْن حاوَل فال أحدَ 
یُعیُره اھتماًما إذ َمن عسى یكوُن الطالُِب وق�د 

 …خلِت الدنیا من حولھما ؟
والص�م�ُت … وھ�ات�فٌ   أریكةٌ وكرسيٌّ وطاولةٌ 

 خامسھم.
 

من سن�واٍت وھ�و ی�ن�ت�ق�ُل م�ن ال�ف�راش إل�ى 
كلَّ صباٍح، ومن سنواٍت وھي ت�ت�خ�ُذ   األریكةِ 

نفَس الدرِب لتجلس على الكرس�ّي ق�ب�ال�تَ�ھ و 
 في محیِط بصِرھا  تحرُص ان تكوَن الساعةُ 

الذي یجاھُد كي یتب�یّ�َن ال�خ�ی�طَ األب�ی�َض م�ن 
كثیرا ما …   تتلھّى بحركِة العقاربِ … األْسَودِ 

تناشدھا التأنّي و قد ت�ت�آم�ُر ع�ل�ی�ھ�ا الس�اع�ةُ 
فتسرُع الخطى وكأنّھا على عجلٍة من أم�رھ�ا 
ت�ری��ُد أن ت��خ��ل��َص م�ن ھ��ذا ال��ع��ذاب األب��دي 

 والعبث الذي ال ینتھي
 …والصمُت … ھو وھي و الساعةُ ثالثھما

 
الس��ت��ائ��ُر مس��دل��ةٌ ص��ی��ف��ا و ش��ت��اًء ف��ل��م��اذا 

ی�ج�ل�َو   وال شيَء في الخارِج یمكُن أنْ   تُرفَعُ 
 صَدأَ األیام المتماثلِة من خریِف العمِر.

قد یضیُق بالمكاِن فیأخُذ عكاَزه وینظُر إل�ی�ھ�ا 
عساھا تسعفھ فتسرُع إلیھ كما تُسرُع ع�ج�وٌز 
"َوَھَن العظُم منھا و اشت�ع�َل ال�رأُس ش�ی�بً�ا" 

تأخُذ بیدِه فتُصدُر المفاص�ُل ص�وتً�ا ك�أنّ�ھ …  
وْقُع الحجِر على الحجِرثم یتبعھُ أنیٌن ُمخ�ت�نِ�ٌق 
ال یُعَرُف مأتاهُ :منھا أو منھ أو من كلِّ خ�ل�یّ�ٍة 
فیھما لیختل�طَ ب�أنّ�اِت الس�اع�ِة ع�ل�ى ال�ج�داِر 

 …مكتومةً ُمتَوّعدةً 
 واألنیُن رابعھم…ھو وھي والساعةُ 

 
تقوده إلى النافذِة وتزیح الستار جانبا فیشغ�ل 
عینیھ اللتین سكن فیھ�م�ا الض�ب�اُب ب�ح�ف�ی�ِف 
أشجاٍر تخلّْت عنھا أوراقُھا أو غب�اٍر یّص�اع�ُد 
مع ھ�بّ�اِت ال�ری�ِح ك�أنّ�ھ األرواُح ت�ّواق�ةً إل�ى 

 السماواِت وقد أْوھنَھا الحبُس في الجسِد.
ال شيَء في الخارِج غیُر الس�ك�وِن وال ش�يَء 
في الداخِل غیُر الص�م�ِت إالّ ح�رك�ةَ ع�ق�ارِب 
الساعِة كالحشرجِة تعلُن مروَر الزمن ب�اھ�ت�ا 

ت�ب�ع�ده … أجوَف بال لوٍن وال طعٍم،ثقیٍل ب�ارٍد 
عن النافذة وتقوده إلى أریكتھ ف�ی�ج�ل�س ب�ع�د 
جھاٍد مع مفاصلھ التي استعذب ال�روم�ات�ی�زم 

 …اإلقامةَ فیھا

 …من السریِر إلى األریكِة إلى النافذِة 
 …من النافذِة إلى األریكِة فالسریر 

 ووجود بال معنى…دورةٌ ال تنتھي 
 

الش�يء ف�ی�ھ�ا … تجلس على كرسیّھا مجّددا 
ی�ب�دو أنّ�ھ�ا تس�رد … یتحّرك غی�ر ش�ف�ت�ی�ھ�ا 

لنفسھا أو لطیٍف ما حكایةَ تسعین ع�ام�ا م�ن 
 عمرھا بُحلِوھا فتبتسُم وبھمومھا فیتجھُّم 

 …وجھھا
یعلو شخیره فتنظ�ر إل�ی�ھ ف�ي إش�ف�اٍق وت�ل�ّح 
على الكرسّي أن یعتقھا، وبعد جھد وم�ن�اورٍة 

ف�ی�ف�ت�ح ع�ی�ن�ی�ھ   تقترُب منھ وتحاول إیقاظ�ھ
المشحونتین بمشاھد الحروب واالحتجاجات، 
بسنوات عجاٍف وأخرى سمی�ن�اٍت، ب�م�ظ�اھ�ر 
األفراح وطقوس ال�م�آت�م، ب�أح�الم ال�رب�ی�ع و 
ذھول ال�خ�ری�ف، ب�عُ�ب�وِس الش�ت�اء وازدھ�اء 

 …الصیف 
تقول مطمئنةً : ھل آتیك بشيء من ال�ح�س�اء 

 الساخن؟
 یقول : سأنتظر حضوَر األوالِد من المدرسة

 تقول : لن یأتوا فقد رحلوا ثالثتھم
یقول : قالت لي أّمي باألمس إنّھا ست�زورن�ي 

و ربّ��م��ا   وس��تُ��ع��دُّ ل��ي ال��ط��ع��اَم ال��ذي أح��بّ��ھ

 أنا ابنھما الوحید المدلّل…یصحبھا أبي 
 تقول : األمُس مضى علیھ أربعون عاًما

یقول : سأذھب إلى الغرفة االخرى ألن�ام ف�ي 
أط�ف�ئ�ي ك�ل االض�واء … الدافئ   حضن أّمي

 …فأّمي تكره النوم في الضوء 
تتنھّ�ُد ع�م�ی�ق�ا … تنظر إلى الساعِة في شرودٍ 

فتحّس بباطنھا أجوَف كبئٍر بال قراٍر ال ش�يَء 
غیُر الوحشِة و ال�وح�دِة و ع�ق�ارُب الس�اع�ِة 

 ثالثھما
 

یستنُد إل�ى ذراِع�ھ�ا بِ�یُ�م�ن�اهُ و إل�ى ال�ع�ك�اِز 
 …بِشمالِھ ویتّجھُ نحو الباِب یطلُب الخروَج 

وھ�و   یضُع یَده على الِمقبِض ثّم یرّدھا خائبةً 
یُرْمرُم :"سأنتظُر أّمي بالداخِل فھي ال ت�ح�بُّ 

س�ت�أت�ی�ن�ي …  أن تراني تحت البرِد و الری�ِح 
 …باإلزاِر الذي حاكتھ لي من الصوف"

ت��ق���وده م���ج���ددا ن���ح���و األری���ك���ِة ث���ق���ی���ل���ةَ 
أنفاُسھا حش�رج�ةٌ … الحركِة،ُمرھقَةَ النظراتِ 

و صوتُھا أنیٌن من الب�اِب إل�ى األری�ك�ِة وم�ن 
األریكِة إلى النافذِة ومن النافذِة إل�ى األری�ك�ِة 

دائ�رةٌ ال ت�ت�س�ع …  ومنھا إلى السریِر وھكذا
وال تضیق كالدائرة ال�ت�ي ت�رس�م�ھ�ا ع�ق�ارُب 

ت�ك�نِّ�ُس م�ا   الساعِة ال�م�ع�ل�ق�ِة ع�ل�ى ال�ج�دار
یعترضھا من ذرات ال�زم�ِن ن�ح�و ن�ق�ط�ٍة م�ا، 

 …نھایٍة ما 
واس�ت�ل�ق�ْت   وضعْت على رجلیھ غطاًء سمیكا

على كرسیّھا ال�ھ�ّزاِز و أغ�م�ض�ْت ع�ی�ن�ی�ھ�ا 
المجھدتین فمضت ب�ھ�ا ال�رح�ل�ةُ إل�ى ع�وال�م 
تتف�ّج�ُر ش�ب�اب�ا وخض�رةً وم�ی�اھ�ا و ن�ورا و 

 ٠نْوًرا
ك��ان��ت وإیّ��اه ف��ي غ��م��رِة ال��ن��ور ی��غ��ازالن 
األفَق :ھ�ي ع�ن�واُن ال�وس�ام�ِة وھ�و ع�ن�واُن 

 …الفتُّوِة 
عندما فتحت عینیھا ،كان ضوُء الش�م�ِس ق�د 

��دوِل إل��ى ال��داخ��ِل  رف��ع��ْت … تس��لّ��َل م��ن السُّ
وجدْت أنّھ�ا ق�د … عینیھا إلى عقارِب الساعةِ 
أس�رع�ْت إل�ی�ھ … توقّفْت عند الثالثِة صباح�ا 

توقظھ لتأخذه إلى فراشِھ وھ�ي ت�ل�ع�ُن ال�ن�وَم 
بخط�ى   أسرعت… واألحالَم و ذھاَب الصحِة 

امرأٍة في التسعین قْد وھ�َن ال�ع�ظ�ُم م�ن�ھ�ا و 
وضعت على ج�ب�ی�ن�ھ ی�دا … طحنتھا السنون 

مش��ف��ق��ةً م��رت��ع��ش��ةً و س��رع��ان م��ا رّدت��ھ��ا 
 كان باردا متیبًِّسا.… خائبةً 

وإل�ى الس�اع�ِة   عادت إلى كرسیّھا تنظر إلیھ
التي ع�ادت ع�ق�اربُ�ھ�ا إل�ى ال�دوراِن ت�ط�ح�ُن 

 …الدقائَق والساعاِت 
ال ش��يَء ف��ي ال��غ��رف��ِة غ��ی��ر ھ��ي والس��اع��ة 

 والصمُت ثالثھما.
............................... 

* العنوان ھو صدر بی�ت م�ع�روف ل�ل�ش�اع�ر 
 الجاھلي تمیم بن مقبل

   ما أطیَب العیَش لو أّن الفتى حجر
 تنبو الحـوادُث عنھ وھـو ملمــوم

       قصة قصیرة

َ أّن ا * 

 زینب حداد/ تونس 
 2021/02/14في 



 الفصل الثاني
 ظواھر معنویة في القصص الشعبي

من یقرأ القصص الشعبي ب�ك�ل ع�ائ�دی�ت�ھ  
یج�د أن ھ�ن�اك ظ�واھ�ر م�ع�ن�وی�ة ت�ن�ت�ظ�م 
ببعضھا وتشارك الحكای�ات ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا، 
وھذه الظواھر المعنویة ن�ج�دھ�ا ف�ي ھ�ذه 
الحكایة، وفي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ ن�ج�دھ�ا ف�ي 
ح��ك��ای��ة أخ��رى، وك��أن ع��م��ل��ن��ا ل��ھ���ا 

 استنساخ"كوبي بیست". 
 ومن ھذه الظواھر:

أصغر األبناء ھو القادر ع�ل�ى ف�ع�ل ك�ل  –
  شيء:

) 1* یقول الدكتور عز الدین إس�م�اع�ی�ل (
أنھ من الظواھ�ر ال�م�ع�ن�وی�ة ال�ب�ارزة ف�ي 
القصص الشعبي السوداني والمعروفة في 
القصص الشعبي العالمي، ظاھرة األھتمام 
بأصغر األبناء. واألغلب في الحك�ای�ات أن 
یكون عدد األبناء ثالثة، تتدرج أع�م�ارھ�م 
من األصغر إلى األوس�ط إل�ى األك�ب�ر، وال 
یكاد االنسان في باديء األمر یدرك مغزى 
ھذا العدد، بخاصة حین ی�ت�ب�ی�ن ان ال�دور 
الذي یسند في الحكایة إلى اإلبن األكبر ھو 
ما یقوم بھ األوسط نفسھ. فالحكای�ة ت�ب�رز 
موقفین إنسانیین، ونس�ت�خ�ل�ص ال�م�غ�زى 
النھائ�ي ل�ھ�ا م�ن ال�ت�ع�ارض ب�ی�ن ھ�ذی�ن 
الموقفین، موقف اإلبنین األكبر واألوسط، 
وموقف اإلبن األصغر ومن ثم یبدو موقف 

 األوسط وكأنھ تكرار ال مبرر لھ.
إن الفعل ھنا یتكرر ث�الث م�رات، ف�ف�ي    

األولى یخف�ق اإلب�ن األك�ب�ر، وف�ي ال�م�رة 
الثانیة تتكرر النتیجة عند اإلب�ن األوس�ط، 
وإذا وصلنا إلى الدور الذي یقوم بھ اإلب�ن 
األصغر تتحدد النتیجة بقدرت�ھ ع�ل�ى ف�ع�ل 
الشيء. ھذا التكرار الثالثي للقیام بعمل ما 
ھو ُس�ن�ة ت�اری�خ�ی�ة م�ن س�ن�ن ال�ب�ش�ری�ة 
بصورة عامة، وفي المثل الشعب�ي ن�ق�ول: 
"في الثالثة ال�م�ن�ی�ة" أي إن ف�ي ال�م�رة 
ال�ث�ال�ث�ة ت�أت�ي ن�ت�ی�ج�ة الش�يء وھ�ي إم�ا 

 الخسارة أو الربح.
 أھمیة العدد ثالثة: -

یقول فردریش ف�ون الی�ن: ))م�ن ب�ی�ن    
مج�م�وع�ة الش�خ�وص أو األش�ی�اء ی�م�ث�ل 
المكان األول أسماھ�ا م�ن�زل�ة، ول�ك�ن ف�ي 
النھایة ی�ك�ون أدن�اھ�ا. وف�ي ھ�ذه ت�ت�م�ث�ل 
أھمیة ملحمیة خاصة، فالمحاولة األخ�ی�رة 
ھ��ي ال��ت��ي ت��ت��م ب��ن��ج��اح، واألخ األص��غ��ر 
واألخیر بین األخوة الثالثة ھو الذي یص�ل 
إلى ما حاول أن یصل الیھ أخواه اآلخ�ران 

 ).2دون جدوى.(( (
ال�ح�ك�ای�ة الش�ع�ب�ی�ة "األخ�وة   إن بط�ل   

الثالثة" ھو االبن األصغر للملك، وك�ذل�ك، 
ھو ابن الزوجة "البایرة" أي "الخ�ائ�ب�ة، 
المنبوذة"وھو الذي یستطیع السھر ح�ت�ى 
الصباح لیتعرف على سارق أثمار ش�ج�رة 
الملك "والده" بعد أن أخ�ف�ق اخ�وت�ھ ف�ي 
ذلك، حیث یعدھم القاص الشع�ب�ي "أب�ن�اء 

 الزوجة المدللة".
إن أھ��م��ی��ة ال��ع��دد ث��الث��ة وك��م��ا ت��ق��ول    

الدكتورة نبیلة إبراھیم: )) یكسب الحكای�ة 

الخرافیة سرھا. فإذا تس�اءل�ن�ا ع�ن س�ب�ب 
ھذا فأننا نقول: إن العدد واح�د ی�دل ع�ل�ى 
الشيء الذي لم یتطور بعد، والعدد اث�ن�ی�ن 
الذي یساوي العدد واح�د م�زدوج�اً ی�رم�ز 
إلى التض�اد: ال�ن�ور وال�ظ�ل�م�ة، والس�م�اء 
واالرض، واللیل والنھار، ول�ك�ن�ھ ال ی�دل 
على النھایة واالكتمال. وھو في ذلك یشبھ 
الخط ویظل مع ذلك محصوراً بین نقطتین. 
أما العدد ثالثة فھو یعطي لل�ش�ك�ل س�ح�ره 
واكتمالھ، فال�م�ث�ل�ث م�ث�الً ش�ك�ل ھ�ن�دس�ي 

 ).3مكتمل عندما یصل بین ثالث نقاط.(((
إن "السعالة" وھي الشر مجسداً بھیئة    

ح�ی�وان خ�راف�ي ف�ي ح��ك�ای�ة "ح�دی��دان" 
تستطیــــع القضـــــــــاء على "رویشان" 
و "رخیصان" ول�ك�ن�ھ�ا ت�ق�ع ف�ي ح�ب�ائ�ل 
ومكائد "حدیدان" الولد الثالث، وت�ن�ت�ھ�ي 
على یدیھ، حیث تؤكد ع�دم ق�درت�ھ�ا ع�ل�ى 

 التخلص منھ.
 حریة الحركة: –

أن أھم م�ا ی�ت�ص�ف ب�ھ ب�ط�ل ال�ح�ك�ای�ة    
الخرافیة حریة الحركة، ال ألنھ یمتلك تل�ك 
الحریة ب�إرادة ووع�ي م�ن�ھ، ب�ل ان ھ�ذه 
الحریة تملیھا أسباب خارجة ع�ن�ھ، وم�ن 
خارج تكوینھ النفسي والحیاتي خاصة في 
الحكایة الخرافیة. وبالمقابل فإننا نجده في 
الحكایة الشعبیة على خالف ذل�ك ف�ي ھ�ذا 
الجان�ب، ذل�ك ألن�ھ ی�ك�ون أس�ی�ر ع�ال�م�ھ 
المرئي وغیر المرئي، وأسیر تلك ال�ق�ی�ود 
التي نشعر من أعماقنا بأنھا تكبلن�ا وت�ح�د 

أي م�ن   –). ومن ھذا المنط�ل�ق 4حیاتنا (
ینبغي على البطل الشعبي   –ھذه الخاصیة 

أن یكون واعیاً ومدركاً لكل ما یح�ی�ط ب�ھ، 
متبصراً لما یقوم بھ م�ن أع�م�ال وأف�ع�ال، 
ألنھ إنسان واقعي، إنسان شعب�ي، ی�ع�ی�ش 
ال��واق��ع ب��ك��ل ت��ن��اقض��ات��ھ، س��ل��ب��ی��ات��ھ، 

 وإیجابیاتھ.
 نمو الشخصیة: -

تنمو شخصیة البطل من خالل المغام�رة    
التي یزج بھا نفسھ لسد النقص عن�ده، أو 
عند الغیر، أو في ارتكاب الم�ح�ظ�ور، ھ�و 
أو غیره. ویكون ھذا النمو من الداخل، إّال 
ان�ھ ی�أت�ی�ھ م�ن خ�ارج ذات�ھ وب�ف�ع�ل ق��وة 

 خارجیة.
 الصراع اإلجتماعي: -

ذلك الص�راع ال�م�ت�م�ث�ل بس�ل�ب ح�ری�ة،    
وطمس شخصی�ة، وھ�وی�ة ال�ب�ط�ل. وھ�ذا 
الصراع ھو الھّم الرئیس الذي یشغلھ. إننا 
ال نستطیع القول ان في ھذا ال�ب�ط�ل ع�ی�ب�اً 
یخل بموقعھ اإلجتماعي ألن جمیع العیوب 
التي تتراءى لنا مما تحملھ ھذه الشخصیة 
ھ��ي ع��ی��وب م��ت��أت��ی��ة م��ن ال��خ��ارج، م��ن 
المجتمع الذي یعیش فیھ وم�ن ال�م�ف�اھ�ی�م 

 والقیم التي یحملھا ھذا المجتمع.
 تغیر الوظائف: -

ن���رى ف���ي ال���ق���ص���ص الش���ع���ب���ي ان    
الش�خ�وص، االنس��ان�ی�ة أو ال�ب��ش�ری�ة، أو 
الحیوانیة، أو النباتیة، وحت�ى ال�ج�م�ادات، 
تقوم بتغییر وظیفتھا من وظیفة المساعدة 
إلى الوظیفة الشریرة، وھذا یتم ك�م�ا ت�راه 

الدراسة ھذه، على أیدي راوي ال�ح�ك�ای�ة، 
فنجد مرة قد وضع "السعلوة" في وظیفة 
ش��ری��رة، وأخ��رى ق��د أص��ب��ح��ت ش��خ��ص��ا 

 مساعدا للبطل، أو مانحا لألداة السحریة.
*** 

 الفصل الثالث
 نظرة سریعة على المناھج

تعددت المناھج التي درس�ت، وح�ل�ل�ت،    
القصص الشعبي بكل صوره، منھا م�ن�ھ�ج 
"آرتن تومسون" وأصحابھ، والذي ینظر 
إلى القصص الشعبي من ناحیة الم�ح�ت�وى 
ال من ناحیة الشكل، أو م�ن ك�ل�ی�ھ�م�ا، إذ 
((عكف أصحاب ھذا التصنیف على تفتیت 
الحكایات إلى أج�زائ�ھ�ا الص�غ�ی�رة ب�ق�ص�د 
تحدید األنماط األساسیة التي یندرج تحتھا 
القصص الشعبي الذي ی�روى ف�ي ج�م�ی�ع 

 )5أنحاء العالم)).(
وقد وجھت بعض اإلن�ت�ق�ادات إل�ى ھ�ذا    

أي ھ��ذا   –)، وذل��ك ألن��ھ 6ال��ت��ص��ن��ی��ف(
ل�م یس�ت�ط�ع ال�وق�وف ع�ل�ى   –التص�ن�ی�ف 

ح�ق�ی�ق�ة ال�ح�ك�ای��ة أو ال�ق�ص��ص الش�ع�ب��ي 
بصورة عامة، حیث انھ قد وقف ب�ال�ب�ح�ث 

 العلمي في القصص الشعبي حد الجمود.
وأیضاً، فان المن�ھ�ج ال�ت�اری�خ�ي، ال�ذي    

عني ب�دراس�ة ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي، ی�ق�ف 
قاصراً أزاء وقوع خلل أو تشوی�ھ م�ا ف�ي 
ب��ن��ی��ة وم��ح��ت��وى ال��ح��ك��ای��ة الش��ع��ب��ی��ة أو 
الخرافیة، ذلك ألسباب منھا: انھ ((یقتضي 
م��ن��ا أن ن��ك��ون ع��ارف��ی��ن ب��األص��ل األول 
للحكایة ثم باألشكال المختلفة التي اتخذتھا 
عبر الزمن على أیدي الرواة المختلفین)). 

)7( 
أّما المنھج البنائي ال�م�ورف�ول�وج�ي ف�ق�د   

جاء لیطلعنا على مواطن الخلل ویقف ب�ن�ا 
على ھذا التشویھ أو ذاك، وال�ذي یس�ب�ب�ھ 
النسیان، وطول الفترة الزمنیة، واالنت�ق�ال 
الشفاھي. وقد عرفة بروب بأنھ یقوم بـ ))

وصف للحكایة وف�ق�اً ألج�زاء م�ح�ت�واھ�ا، 
وعالقة ھذه األجزاء بعضھ�ا ب�ب�ع�ض، ث�م 

)، إّال ان�ھ ص�ع�ب 8عالقتھا بالمجموع.(((
في الكثیر من تفریعات وظائفھ، وتعددھ�ا، 
وتنوعھا، مما یدعو ال�دارس إل�ى نس�ی�ان 

 بعضھا.
وقد قدم�ن�ا دراس�ة ت�ح�ل�ی�ل�ی�ة ل�ق�ص�ص�ن�ا  

الشعبي العراقي م�ن خ�الل ھ�ذا ال�م�ن�ھ�ج 
نشر في مجلة التراث الشعبي العراقي ع/

، وك�ذل�ك نش�رت ك�ك�ت�اب 1977بتاریخ  2
ضمن سلسل�ة ال�م�وس�وع�ة الص�غ�ی�رة ع/

. ونشر أیضا ف�ي ك�ت�اب�ن�ا 1986عام  219
دراس�ات   –"القص�ص الش�ع�ب�ي ال�ع�رب�ي 

  .2020وتحلیل" عام 
ی��أت��ي م��ن��ھ��ج��ن��ا ال��م��ق��ت��رح "م��ن��ھ��ج    

الحركات" لبنة أساسیة من لبنات م�ك�ت�ب�ة 
مناھج التحلیل. آمل أن ی�ل�ق�ي ص�دى ف�ي 

 ذائقة المھتمین بالقصص الشعبي.
*** 

ھ�و ت�دھ�ور ال�ح�ال�ھ نقص�د ب�الس�ق�وط:    
المادیة أو الم�ع�ن�وی�ة، أو ك�ل�ی�ھ�م�ا، ع�ن�د 
الكائن الحي، وھبوطھما نحو األسوء م�ن 

 خالل وضع العراقیل أمامھ.
فھو التح�ّول، أو ال�ت�غ�یّ�ر، أّما الصعود:    

من حالة أدن�ى إل�ى ح�ال�ة أع�ل�ى وأرق�ى. 
وغالبا ما یتعلق معنى الص�ع�ود ب�ال�ج�ان�ب 
المعنوي والفك�ري، وھ�ذا دل�ی�ل ع�ل�ى أن 
حالة التحّول من األسوأ إلى األفضل ینبغي 
أن ت��ب�دأ ب�ال��ج��ان�ب ال�ف��ك��ري ع��ب�ورا إل��ى 
المعنوي ث�م ال�م�ادي، لس�ب�ب واض�ح، ان 
الصعود الذي ینحصر بالمادة وح�دھ�ا وال 
یشمل فك�ر االنس�ان، س�ی�ك�ون ن�وع�ا م�ن 
الصعود (الكاذب) أو الشكلي كما یؤكد ذلك 
المعن�ی�ون، ب�االض�اف�ة إل�ى ك�ون�ھ ی�ف�ت�ق�ر 
ل��ل��ث��ب��ات وال��ق��وة ال��م��دع��وم��ة ب��األف��ك��ار 
وبالتخطیط وما شابھ، إذ یربط المختصون 
أو المفكرون والمثقفون، بصورة ح�ت�م�ی�ة 
بین ارتقاء العقل أوال ثم الصعود بال�م�ادة، 
ولیس العكس، وھذا ی�ع�ط�ي دورا ق�ی�ادی�ا 
للفكر، فاألخیر ھو دائم�ا مص�در الص�ع�ود 

 )9والتطّور للجانب المادي.(
نرى االنحدار والصعود واضحا ف�ي ك�ل    

ف��ن��ون األدب، الش��ع��ری��ة، والس��ردی��ة، 
وال��م��س��رح��ی��ة، وف��ي ال��ق��ص��ص الش��ع��ب��ي 

  خاصة.
*** 

لقد كان�ت ھ�ذه ال�دراس�ة ھ�ي م�ح�اول�ة    
إلی��ج��اد م��ن��ھ��ج ع��ل��م��ي رص��ی��ن ل��دراس��ة 
القصص الشعبي. وقد كانت ھذه المحاولة 
نتیجة جھد وافر ومض�ن�ي ب�ع�د أك�ث�ر م�ن 
أربعین ع�ام�ا م�ن اإلش�ت�غ�ال ف�ي دراس�ة 
القصص الش�ع�ب�ي، ح�ی�ث ك�ن�ت وم�ازل�ت 
أسیر في أرض صلبة، ومع�روف�ة ع�ن�دي، 
وقد أنتجت ھذه المسیرة ك�ت�ب ث�الث�ة ھ�ي 
"القص�ص الش�ع�ب�ي ال�ع�راق�ي ف�ي ض�ور 
المنھج المورفولوجي" ال�ذي ص�در ع�ام 

، ض��م��ن ال��م��وس��وع��ة الص��غ��ی��رة. 1986
وكتاب "ألف لیلة ولیلة وس�ح�ر الس�ردی�ة 

ف��ي  2000ال�ع��رب��ی��ة" ال��ذي ص��در ع��ام 
دمشق من اتحاد الك�ت�اب ال�ع�رب. وك�ت�اب 

دراس�ات   –"القص�ص الش�ع�ب�ي ال�ع�رب�ي 
ف�ي دار  2020وتحلیل" الذي صدر عام 

الشؤون الثقافیة العامة. وبعد أن بذلت م�ا 
في وس�ع�ي م�ن ج�ھ�د وص�ب�ر ف�ي مس�ك 
الم�ص�ادر وال�م�راج�ع، وم�ن ث�م ال�ك�ت�اب�ة 
الواعیة والمقتدرة، ووضع الجداول ال�ت�ي 

 أرى أن ال غنى عنھا في ھذه الدراسة.
أخ�ی�را، آم�ل أن ت�ك�ون ھ�ذه ال��ج�ھ��ود     

مثمرة لخدم�ة ال�ت�راث الش�ع�ب�ي ال�ع�رب�ي. 
وسیدرك القاريء اللبیب ما قلتھ آنفا ع�ن�د 

 قراءة ما قدمناه.
*** 

 الھوامش:

 .67ص –القصص الشعبي في السودان  – 
 .146ص   -الحكایة الخرافیة  –2
 .39ص –قصصنا الشعبي من الرومانسیة إلى الواقعیة  –3
 .126ص  –المصدر السابق  –4
 .11ص –قصصنا الشعبي  -5
انظر وجوه النقص التي وجھت إلى ھذه المدرسة ع�ل�ى  -6

 من كتاب قصصنا الشعبي. 13ص
 .150ص  –القصص الشعبي في السودان  -7
 .25ص  –قصصنا الشعبي  -8
 –ع�ل�ي حس�ی�ن ع�ب�ی�د   –ثقافة الصعود بارتقاء الثقافة  -9

 موقع شبكة النبأ االلكترونیة.

ا ا  دوا ا 
  "ا ا را " 

 

 داود سلمان الشویلي/ العراق 4 -ثاني والثالث /حلقة الفصل ال 

18  

Wednesday 
ALiraqia  No. 787 

 24 Feb 21 • Year 16 



 (را د ُر ضا ا وراء) اند  اءة-  
 - ة : ر ب 

  11/11/2020العراق  -بقلم : كریم عبدهللا 
ّا ّدة اا  ات اا  

 

 واالخیر 4الجزء /

19  

 
  

 

 
 

Wednesday
AL-iraqia No. 787

24 Feb 21 • Year 16 

 تاسعاً : حضور الذات والذات األخرى : 
اّن المعرفة الیقینیة بفداح�ة وقس�وة ھ�ذا 
الغیاب یت�ط�ل�ب ال�م�ع�رف�ة ال�واض�ح�ة ب�ھ 
واالحساس والت�ع�ای�ش م�ع�ھ وال�ح�ض�ور 
ال��ف��ع��ل��ي وال��ح��ق��ی��ق��ي وال��وج��دان��ي ع��ن��د 
الشاعرة, یبدو باّن ھذا الغیاب امت�ّد م�ن�ذ 
مرحلة الط�ف�ول�ة ال�ى م�رح�ل�ة ال�ن�ض�وج 
ال��ف��ك��ري, فص��ار أك��ث��ر ای��الم��ا وقس��وة 
ووحش��ی��ة ف��ي ال��ن��ف��س, وك��ان ی��ؤّرق��ھ��ا 
ویطاردھا أنّى كانت وتك�ون ھ�ذا ال�واق�ع 
بسبب الصلة الوثیقة فیما ب�ی�ن�ھ�م�ا. ھ�ذا 

ال�ح�واس وح�رارة   الحضور واس�ت�ی�ق�اظ
المشاعر زاد من المعانات ف�ك�ان ال�ن�ّص 
عبارة عن كتلة متوّھج�ة م�ن ال�م�ش�اع�ر 
الصادقة, فتخلّت االلفاظ عن نقل المع�ن�ى 
واصبحت وظیفتھا نقل االحس�اس, ف�ھ�ن�ا 
نحن نرى ھ�ذه االح�اس�ی�س وال�م�ش�اع�ر 
ونتلمس طراوتھا وھ�ي ت�ب�لّ�ل�ن�ا ب�ف�ی�ض 
نداوتھا وعطرھا, ومن خاللھ�ا اص�ب�ح�ن�ا 
نستشّف قوة المفردة وس�ط�وة ال�م�ع�ان�ي 
وح��رك��ی��ة ال��م��ش��اع��ر واالح��اس��ی��س. ان 
الكتابة واالنطالق بھا من اعماق الن�ف�س 
یتجلّى في لغة متوّھجة ال یح�دث ھ�ذا االّ 
باستیقاظ الحواس/ الش�ّم�یّ�ة/ ال�ل�م�س�یّ�ة/ 
السمعیّة/ الذوقیّة/ والبصریّة. ان�ن�ا ام�ام 
لغة قادمة مما وراء ال�ح�ل�م ال�م�س�ت�ی�ق�ظ 
تزیح عن كاھلھا تراكم رم�اد الس�ط�ح�ی�ة 
والتكرار, لغ�ة ص�ادم�ة س�ری�ع�ة االی�ق�اع 
والحركة والصورة. لغة قادمة من القل�ب 
نقیّة وصافیة عبّرت كلماتھا ب�وض�وع ال 
یتسّرب الیھا الت�رّھ�ل او ال�غ�م�وض ع�ن 
الذات الشاعرة. ان الغربة التي یع�ی�ش�ھ�ا 
االنس��ان / الش��اع��رة/ وح��ال��ة ال��ف��ق��د 
والشعور باالانتماء الى وطن واس�ت�م�رار 
حالة الالوطن منذ الطفولة ج�ع�ل�ت ف�ك�رة 
النّص یمتأل بھا الذھن ف�ت�م�ثّ�ل�ھ�ا ال�ق�ل�ب 
صورا مشحون�ة ب�ال�ع�واط�ف وال�ح�رم�ان 
تملّكتھ حّد االن�ف�ج�ار ف�ك�ان�ت ال�ل�غ�ة ھ�ي 
السبیل الوحید للتنفیس عّما یعتریھا م�ن 
األلم والوحشة والغربة. نجد ھ�ذه ال�ذات 
ح��اض��رة وب��قّ��وة ف��ي ن��ّص/ س��رم��دیّ��ة 
ال�زی�ت��ون ت�ن��ع�ش ال�ق�ن��ادی�ل/, م��ن خ��الل 
ال�ع��ن��وان/ وراء ھ��ذا ال�غ��م��وض ت��ت��ك��وُر 
قنادیلي راعشة/ ھناك ص�رخ�ة م�ك�ب�وت�ة 
حاولت الش�اع�رة ان تص�رخ�ھ�ا بص�م�ت 
مدّوي ل�ت�ص�ل ال�ى اب�ع�د م�دى, ص�رخ�ة 
مبحوحة على وطن ظّل بعی�دا ع�نّ�ھ�ا ك�ل 
ھذا الزمن, ماأحوجھا الیوم الیھ ب�ع�د ان 
تیقّنت حضوره الملّح بعد كل ھذه السنین 
المریرة من الضیاع, ص�رخ�ة ت�ف�ض�ح�ھ�ا 
قنادیلھا/ سنوات عمرھا/ بعد ان اصابھ�ا 

الیأس وترآى امام احالمھا قنوط وخی�ب�ة 
في تحقیق ولو بعض احالمھا المستباحة 
ام��ام ال��ط��غ��ی��ان وال��ق��س��وة وال��م��ج��ھ��ول. 
مازالت بعد كل ھذا العناء والخیبة ت�ح�ل�م 
ان ی�ھ�ب�ھ�ا/ ال�وط�ن/ ح�ق ال�ل�ج�وء ال�ی�ھ 
ت��ت��ن��فّ��س ت��ح��ت ج��ن��اح��ی��ھ ع��ط��ر ارض��ھ 
وتنستنشق عبی�ر عش�ق�ھ وت�رت�م�ي ب�ك�ل 
قوة وحریة بین احضان�ھ ت�ن�ع�م ب�ال�دفء 
واالمان وتستك�ی�ن ال�روح ع�ن�د ال�ل�ق�اء/ 
ھبني جنان اللجوء تحت عطر جبّتك/ انھ 
الب�ح�ث ع�ن ال�ج�نّ�ة ال�م�ف�ق�ودة ف�ي ھ�ذا 
الوطن البع�ی�د/ زم�ن�ی�ا/ م�ك�ان�ی�ا/ ال�وط�ن 
الحافل بالمجد وال�ج�م�ال وال�ح�ّب. م�ھ�م�ا 
حاولت أطی�اف�ھ ال�ھ�روب م�ن م�خ�ی�ل�ت�ھ�ا 
خوفا من طغیان ھذا ال�ع�ش�ق واالن�ت�م�اء 
وال��ت��وّح��د م��ع��ھ س��ت��ظ��ّل ع��ذب��ة رق��راق��ة 
ستقتفي آثارھا مرغمة تتل�ذذ ب�رح�ی�ق�ھ�ا, 
انھ التولّھ والتماھي مع الذات االخ�رى / 
فاطیافك ال�ھ�ارب�ة خ�ی�ف�ةَ ع�ت�ّو ط�غ�ی�ان�ي 
اق�ت�ف�ی�ھ�ا بس�ال�س��ة ف�رات�ھ�ا ع�ذب ات�ل��ذذ 
رحیقھا/. انھا لغة الحلم المستمر والدائم 
في حضوره ال�ق�وي داخ�ل ال�ن�ّص ول�غ�ة 
مشبعة ب�االن�زی�اح�ات وانس�ن�ة ال�ط�ب�ی�ع�ة 
واضفاء الصبغة االنسانیة علیھا,/ ك�ل�م�ا 
راودت نوافذي ضحكاتھا تنسج المواعید 
رھافةً/.. نجد ھنا الدقّة والحرص الشدید 
على تصویر اللحظة بكل تفاصیلھا وعدم 
ترك ثغرات في الجملة اللغویة وكم�ا ف�ي 
باقي الج�م�ل وال�ت�رك�ی�ز ال�ع�ال�ي وض�غ�ط 
المقاط�ع وال�ت�خ�لّ�ص م�ن ال�ن�ف�ای�ات ف�ي 
النّص, فاالطیاف ھنا اخذت صفة األنسنة 
وص��ارت م��ت��ح��رك��ة ض��اح��ك��ة ت��ن��س��ج 
التواریخ السعیدة الرقیقة ی�ن�ف�ذ الض�ی�اء 
روح الشاعرة بعدما فتحت نوافذ ای�ام�ھ�ا 
تطل�ب�ھ�ا./ ألغ�رق ف�ي ع�ب�اءة ح�ك�ای�ات�ك 
المعتقة ../ محاولة الت�ط�ّھ�ر م�ن ال�وج�ع 
واالرت��م��اء ب��احض��ان ال��وط��ن ال��م��وع��ود 
واالستغراق والتمّرغ واالس�ت�ك�ان�ة ت�ح�ت 
ظلّھ,/ تؤنس ساعاتنا الحمئة نغف�و ع�ل�ى 
غیمة بھاء السحر../ محاولة االستئن�اس 
واط��ف��اء ال��ل��ح��ظ��ات ال��م��س��ت��ع��رة بس��ب��ب 
الشوق العارم والحاجة الملّحة والشع�ور 
بسحر الوط�ن واالس�ت�غ�راق ف�ي ع�ال�م�ھ 
المنتظر,/ حتى احالمي تسكنھا اض�غ�اث�ك 
واشیة ما یع�ت�ری�ك ج�ن�ون�ا دف�ی�ن�ا../ ان�ھ 
الحضور المس�ت�م�ر وال�م�ت�ك�ررم�ن خ�الل 
صور الوط�ن ال�م�ش�ّوش�ة ن�ت�ی�ج�ة ال�بُ�ع�د 
وعدم ت�ح�ق�ی�ق ال�وص�ول ال�ی�ھ وال�ل�ق�اء, 
ف��اح��الم الش��اع��رة تس��ك��ن��ھ��ا اح��الم��ھ 
المضطربة التي ال یمكن ت�أوی�ل�ھ�ا وف�ت�ح 
مغالیقھا. ھكذا یستمر النّص في بن�اءات�ھ 
الشعوریة والحسیّة واللغویة عل�ى نس�ق 
واحد وربما یتصاعد ایقاع اللغة بطری�ق�ة 
مدھشة, نكتفي بما أوردن�اه م�ن ت�ف�ك�ی�ك 

واشارة ونترك البقیة للمت�ل�ق�ي ی�ك�ت�ش�ف 
أسرار النّص ویتع�ام�ل م�ع�ھ وع�ل�ی�ھ ان 
یمتلك خیاال یوازي خ�ی�ال الش�اع�رة ك�ي 
یجد الم�ت�ع�ة واالن�ب�ھ�ار وی�ع�ی�ش اج�واء 
ال��ن��ّص. ان ھ��ذا ال��ف��زع ال��م��خ��ی��ف م��ن 
ال�م�ج��ھ�ول وال�ق�ل��ق والض��ی�اع وال��غ�رب��ة 
والتدھور ما كان ان ی�ك�ون ج�م�ی�ال ل�وال 
التعّمق الذاتي بالمحن�ة وھ�ذه ال�م�س�اح�ة 
ال��واس��ع��ة م��ن الس��رد ال��ت��ع��ب��ی��ري ال��ت��ي 
م�ن�ح�ت�ھ�ا م�ن�ھ�ج�ی�ة ال�ق�ص�ی�دة الس�ردی��ة 
التعبیریة وخصائصھا وطریق�ة ك�ت�اب�ت�ھ�ا 
فحّولت ھذا الخراب الى فرح ھادىء م�أل 
ال��ن��ف��س ب��ك��ل ھ��ذا الش��ع��ور وال��دھش��ة 

 والجمال .
 

ھنا نتساءل ھ�ل ك�ان�ت ھ�ذه االح�اس�ی�س 
والمشاعر وھذا الخیال العاصف حقیق�ی�ة 
ام مجرد لحظة فنتازیا لعبت�ھ�ا وم�ّررت�ھ�ا 

 علینا الشاعرة في ھذا النّص..؟.
ال��ج��واب ع��ن ذل��ك اّن م��ج��رد ال��ت��ف��ك��ی��ر 
ب��ال��م��ح��ن��ة ی��دّل ی��ق��ی��ن��ی��ا ع��ل��ى وج��ودھ��ا 
وحدوثھا واس�ت�م�راری�ت�ھ�ا, اذا ك�ان ھ�ذا 
واقعا ملموسا, ربما كانت المعان�اة أخ�ّف 
وطأة على ذاتھا فیما مضى وانھ�ا ك�ان�ت 
في سبات, لكنھا الیوم استفاقت من جدید 
واصبحت وط�أت�ھ�ا أك�ث�ر ای�الم�ا وقس�وة 
لكثرة التفكیر فیھا اثناء الیق�ض�ة واث�ن�اء 
ال��ن��وم وم��داھ��م��ت��ھ��ا ح��ت��ى ع��ن ط��ری��ق 
االحالم , ان�ھ�ا ح�ال�ة ال�وع�ي ال�وج�دان�ي 
والتیقّن بحدوث كل ھذا, ان كثرة التفكی�ر 
بالواقع الم�ؤل�م ح�ّرك ج�م�ی�ع ال�م�ش�اع�ر 
واالحاسیس واالنف�ع�االت ل�دى الش�اع�رة 
فاصبحت أكثر تأمال فیما ح�دث وی�ح�دث, 
وسیطر علیھا ولم تتم�ك�ن م�ن ال�خ�الص 
من قسوة الواقع االّ بھذا البوح ال�ع�م�ی�ق 
عّل ذاتھا تھدأ, انھا لحظة الیقین والنظ�ر 
ببصیرة التقبل الشّك بان ما یحدث ح�ال�ة 

 یقین صادقة.
  

 عاشراً : اللغة المتمّوجة :
إّن من أھم ممیّزات اللغة المتمّوج�ة ف�ي  

التن�اوب م�ا ب�ی�ن   السردیة التعبیریة ھو
م�ف��ردات وت�راك��ی��ب ت�وص��ی��ل�ی��ة واخ��رى 
مجازیة انزیاحیّة یجعلھا ل�غ�ة م�ت�وّھ�ج�ة 
تنفذ الى أعماق النفس األنسانیة وتحافظ 
على جمالیتھا ورسالیتھا وفنیتھا العالی�ة 
ألنھا لغة تعتمد على الخی�ال وال�واق�ع�ی�ة, 
ان السردی�ة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة اس�ت�ط�اع�ت ان 
تخضع المجاز واألنزی�اح ال�ى ال�واق�ع�ی�ة 

األل�ف�ة   والحقیقیة, انّھا الج�م�ع م�ا ب�ی�ن
والالألفة والجم�ع م�ا ب�ی�ن ب�ی�ن ال�خ�ی�ال 
وال��واق��ع, وھ��ذا م��ا ت��ج��لّ��ى ف��ي دی��وان 

 الشاعرة : رحمة عناب. 
لقد استطاعت الشاعرة أن یم�ت�ل�ك خ�ی�اال 

وخیاال ابداعیا شاسعا یستطیع من خالل�ھ 
تطویع الواق�ع وتص�وی�ره ك�ی�ف�م�ا ی�ری�د, 
وأجادت سّر اللغة الجانحة والمتكئة على 
فض��اءات ب��ع��ی��دة وك��ذل��ك األن��زی��اح��ات 

ت�رس�م ل�ن�ا واق�ع�ا ج�دی�دا   اللغویة, فھ�ي
مخالفا للواقع الحقیقي ویأخذنا معھ بعیدا 
تمطرنا لغتھا برذاذھا وعفویتھا ورقّتھ�ا. 
البّد أن تكون لغة الشاعر بعیدة جدا ع�ن 
التقریریة واللغة الشاسع�ة وال�م�ت�داول�ة, 
لغة غ�ی�ر م�أل�وف�ة ت�ع�بّ�ر ع�ن ال�ح�رك�ی�ة 
والدیمومة والحیاة حتى تكون لغة أدب�ی�ة 
تستفّز المتلقي وتبعث في نفسھ ال�ن�ش�وة 
والدھشة والحیرة. نجد الكث�ی�ر م�ن ھ�ذه 
اللغة في دیوان الشاعرة, فمثالً في نّص/ 
ضجیٌج على مقعد خشبّي/, ال�ع�ن�وان ھ�و 
ع��ب��ارة ع��ن ل��غ��ة م��ت��م��ّوج��ة م��ا ب��ی��ن 
التوصی�ل�ی�ة واالن�زی�اح�ی�ة, ف�ھ�ي ت�ق�ول/ 
واخ��ت���رُت أن أمش��ي وھ���و م��ن���ش���غ���ٌل 

ھذه جملة توصیلیة, ل�ح�ن�ھ�ا  -بموسیقاه 
ج�م�ل�ة  -لن ینتھي الى م�ا ب�ع�د ال�م�ك�ان 

 -في لیلة ض�ب�اب�ی�ة ب�ال أق�م�ار  أنزیاحیّة,
 -ج��ل��ة ت��وص��ی��ل��ی��ة, مص��ط��ن��ع��ة الض��وء 

ج�م�ل�ة  -انزیاحیّة, یلسعن�ي نس�ی�م ب�ارد 
ج��م��ل��ة  -ت�وص��ی��ل�ی��ة, إالّ م��ن الض��ج�ی��ج 

, وف�ي ن�ّص آخ�ر ب�ع�ن��وان/ -أن�زی�اح�ی��ة 
’ جملة توصیلیة -أقنعة/ .. األزھار كانت 

لّما تزل تتناسل ف�ي ث�غ�ر األرض ت�ط�ف�و 
جملة أنزی�اح�ی�ة, رزن�ام�ة  -على تجاعید 

ج�م�ل�ة ت�وص�ی�ل�ی�ة, والش�م�س  -السنین 
ل�غ�ة  -تنبعث من شفاه الحكایات القدیمة 

  أزیاحیة.
 

 وختاماً 
فأّن المتلقي سیجد ف�ي ھ�ذا ال�دی�وان ك�ّل 
مالمح السردیّة التعبیریة متداخ�ل�ة ف�ی�م�ا 
بینھا في أغلب النصوص , سیجد ال�ُك�ت�ل 
التعب�ی�ری�ة ال�م�دھش�ة وال�ب�ن�اء ال�ج�م�ل�ي 
المتواصل الفذ بحی�ث أغ�ل�ب ال�ن�ص�وص 
جاءت ع�ل�ى ش�ك�ل ف�ق�رة نّص�ی�ة واح�دة 
محكمة البن�اء, س�ی�ج�د ال�خ�ی�ال ال�ج�ام�ح 
وال��م��وس��ی��ق��ى ال��ھ��ارم��ون��ی��ة والص��ور 
الش��ع��ری��ة وال��ل��غ��ة ال��ھ��امس��ة وال��ل��غ��ة 
القاموسیة, سیجد ل�غ�ة ال�م�رآی�ا وال�ن�ّص 
الفسی�ف�س�ائ�ي وال�ت�واف�ق ال�ن�ث�روش�ع�ري 
واللغة ال�ت�ج�ری�دی�ة وال�ل�غ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة, 
وسیجد ال�رس�ال�ی�ة واض�ح�ة وم�ت�ج�لّ�ی�ة, 
رسالة فنیّة واجتماعی�ة, ك�ل ذل�ك ب�ب�وح 

 توصلي عمیق ووقعنة للخیال.
 

أّن ھذا ال�دی�وان م�ا ھ�و إالّ ع�ب�ارة ع�ن 
منجم لغوي ثري وابداع حقیقي س�ی�ك�ون 
لھ األثر الواضح في مست�ق�ب�ل الش�اع�رة, 
واض��اف��ة ع��ظ��ی��م��ة ل��ل��ق��ص��ی��دة الس��ردیّ��ة 

 التعبیریة .



كنا على مبعدة ساعة من بروفیدینس حینما   
بدأت الطفلة ب�ال�ب�ك�اء، ول�م ت�ق�ب�ل ال�م�س�ّك�ن. 
توقفت ألفحص فوطتھا وأرعاھا. وك�ن�ا ن�أم�ل 
أن تنام ابنتنا البالغة ع�ام�ی�ن ل�ث�الث س�اع�ات 
كالمعتاد، ولكن أیقظتھ�ا ھ�ذه ال�ف�وض�ى. ك�ن�ا 

 -ال  -دي، أوب  -ال  -ننشد للطف�ل�ة: أوب 
دي. وھكذا تسببنا بإقالق راحة البنت. توقفن�ا 
مجددا. واعتنیت بالطفلة أما زوجي فقد ح�م�ل 
البنت البالغة عامین إلى الحم�ام. ث�م ت�ك�ل�م�ن�ا 
ع��ن أل��وان وأش��ك��ال ال��م��رك��ب��ات ألن ذات 
السنتین كانت تحب الشاحنات. ثم ناقشنا م�اذا 

 یجب أن نفعل في بوفالو.
في المرة الس�اب�ق�ة، عش�ق�ت ب�ن�ت ال�ع�ام�ی�ن 
حدیقة الحیوانات. واقترح زوج�ي أن ن�ذھ�ب 
الیوم إلى مزرعة تربي الیقطین، وتنبأت أنھ�ا 
ستكون مغلقة، لكن بجانبھا متجر للمرطب�ات. 
وألحت بنت السنتین على المرطبات، وأرادت 
أن تحصل علیھا فورا. وللت�رض�ی�ة وال�ت�م�ل�ق 
قدم لھا زوجي ال�م�اء وال�ح�ل�ی�ب والش�ط�ائ�ر. 
ذھب بعض تلك المكرمات إل�ى ف�م�ھ�ا. ول�ك�ن 
سقط السم�ك ال�ذھ�ب�ي ع�ل�ى األرض. وب�دأت 
تلتھم لقیمات من تف�اح�ة ث�م ت�ل�ف�ظ�ھ�ا، وھ�ي 

”. انظروا!. أنا أطعم الس�م�ك ال�ذھ�ب�ي” تقول:
في الن�ھ�ای�ة ق�دم ل�ھ�ا زوج�ي أق�الم ت�ل�وی�ن، 
وبدأت تلقیھا على رأسھ. كان أمامنا أكثر م�ن 
ست ساعات للوصول إلى بوف�ال�و. وك�ان ج�د 

. وتوق�ع�ت أن ی�زوره 93زوجي في عامھ الـ 
زوجي بمفرده، ولكنھ أصر أن تكون ال�ط�ف�ل�ة 
معھ لتتعرف علیھ. ھراء ال مع�ن�ى ل�ھ. ول�ك�ن 
كانت عند زوجي قناعة ت�ام�ة أن�ھ ع�ل�ی�ن�ا أن 
نكون یدا واحدة بكل شيء. أصاب أح�د أق�الم 

ال تفعل�ي ” التلوین زوجي فقطب وجھھ وقال: 
لكن حصل األس�وأ ”.  ذلك من فضلك یا حلوتي

وأصابھ القلم ال�ت�ال�ي ب�ی�ن ع�ی�ن�ی�ھ. وأص�اب 
قلمان زجاج السیارة األمامي، فاخ�ت�ل ت�وازن 
زوج��ي وخ��رج��ت ال��م��رك��ب��ة ع��ن مس��ارھ��ا، 
واقتربت على نحو ینذر بالخطر م�ن ش�اح�ن�ة 

 تبرید. وھنا ارتفع صراخھ.
*** 

وردا على ذلك بدأت بنت السن�ت�ی�ن ب�ال�ع�وی�ل. 
فارتفع صراخھ�ا ”.  شششش” قال لھا زوجي:

لدرجة أعلى، وغ�ط�ت ع�ل�ى ب�ك�اء ال�ط�ف�ل�ة، 
دق�ی�ق�ة. ول�ف�ت  30والتي بدأت بالبك�اء م�ن�ذ 

زوجي انتباھ�ي أن ق�م�ی�ص ال�ط�ف�ل�ة م�ب�ت�ل، 
وربما ھو س�ب�ب ال�ت�ذم�ر. وك�ن�ا ع�ل�ى وش�ك 
المرور بمنفذ للخروج، فحملتھا. وبعد خ�م�س 
عشرة دقیقة من ال�ق�ی�ادة ف�ي أرض م�زرع�ة 
ریفیة، قابلتنا محطة ل�ل�وق�ود. وك�ان ك�رس�ي 
األطفال المثبت على المقعد بحاجة للتن�ظ�ی�ف. 
وأراقت بنت السن�ت�ی�ن ال�م�اء ع�ل�ى ن�ف�س�ھ�ا، 
وأص�ب�ح�ت أیض�ا، ب��ح�اج�ة ل�ت�ب��دی�ل ث��ی�اب�ھ��ا. 
وتكومنا نحن األربعة ف�ي غ�رف�ة االس�ت�راح�ة 

 الموجودة خلف محطة الوقود. 
وض�ع��ت بس��اط ت��ب�دی��ل ال��ف�وط ع�ل��ى األرض 
اإلسمنتیة، وذھب زوجي للسیارة للبحث ع�ن 
ثیاب نظیفة. كانت الطفلة قد فعل�ت�ھ�ا وتس�رب 
كل شيء من الفوطة. وما أن خ�ل�ص�ت�ھ�ا م�ن 
سروالھا ال�م�ط�اط�ي، ح�ت�ى ل�وث�ت ی�دي ب�ھ. 
وكانت تكره البرد. فشرعت بالع�وی�ل وال�رك�ل 
بیدیھا وساقیھا. ولوثت بفضالتھا ك�ل م�ك�ان. 

 غطت بھ قدمیھا ویدي وجبیني. 
”. ونادت بنت السنتین تقول: "نظري یا مام�ا

وكانت تمیل م�ن م�ك�ان�ھ�ا ع�ل�ى م�ق�ع�د دورة 
المیاه بات�ج�اه أق�رب ج�دار ولس�ان�ھ�ا ی�ت�دل�ى 
خارج فمھ�ا. وع�ن�دم�ا الح�ظ�ت أن�ن�ي أراھ�ا، 
وضعت لسانھا عل�ى ال�ج�دار وب�دأت ت�ح�رك�ھ 
ع���ل���ى ال���رخ���ام. ك���ان���ت م���ھ���ن���ت���ي ھ���ي 
ال�م�ی�ك�روب�ی�ول�وج�ی�ا. ف�ت�وس�ل�ت ل�ھ�ا ق�ائ�ل�ة: 

 ”.  توقفي من فضلك”
 وفكرت: لماذا یجب علینا إنجاب األطفال؟. 

وحملت الطفلة الب�اردة وال�ب�اك�ی�ة وال�م�غ�ط�اة 
بفضالتھا، ووضعتھا على صدري، وعانقت�ھ�ا 
بقوة حتى شع�رت ب�أض�الع�ھ�ا وھ�ي ت�ن�دم�ج 
بأضالعي. وكانت عندي رغ�ب�ة ق�وی�ة ألق�ول 

ال ی�وج�د س�ب�ب واح�د ”  بأعلى صوت ممكن:
ی��ج��ب��ر إنس��ان��ا ع��اق��ال ع��ل��ى ال��وق��وف ھ��ذا 

 ”.  الموقف
نعم یا حبیبتي. أرى م�اذا ت�ف�ع�ل�ی�ن. ”  ثم قلت:

 ”.ولكن ھذا تصرف سخیف، ألیس كذلك؟
وصرفت أنظاري عن بنت الس�ن�ت�ی�ن ودف�ن�ت 
رأسي في بطن ال�ط�ف�ل�ة ال�ع�اري، ب�ح�ث�ا ول�و 
لدقیقة عن ترضیة لع�ذاب�ي وس�خ�ط�ي. ك�ان�ت 

بطن الطفلة دافئ�ة ون�اع�م�ة. ث�م ان�ب�ع�ث م�ن 
داخلھا صوت كھزیم رعد خ�اف�ت. م�زی�د م�ن 

 الفضالت؟. 
ن��ظ��رت ل��وج��ھ��ھ��ا وراق��ب��ت��ھ��ا وھ��ي تض��ح��ك 
ضحكتھا الرائعة بفم یخلو من األس�ن�ان، ل�ق�د 
ضحكت. كانت حانقة طوال الرحلة، واآلن ھ�ا 

 ھي تضحك. 
وقفزت بنت السنتین من م�ق�ع�د دورة ال�م�ی�اه 
وأصب�ح�ت ع�ن�د ال�م�غ�س�ل�ة. ووج�دت زاوی�ة 
یمكنھا أن تصل منھا إلى ال�ح�ن�ف�ی�ة ال�ط�وی�ل�ة 
وحاولت أن ترفعھا قلیال لیسیل م�ن�ھ�ا ال�م�اء. 

كانت نظرة ت�ع�ج�ب  -ونظر زوجي لھا، ثم لي 
وخ�ی�الء. ك��أن�ھ ی��ق�ول: ان�ظ��روا م�اذا ی�م�ك��ن 
لطفلتنا أن تفعل؟. ولم یكن في ذھ�ن�ھ، ل�ن�ق�ل، 
أنھا على وش�ك أن تس�ل�ق ن�ف�س�ھ�ا ب�ال�م�ی�اه 

 الساخنة. 
سأعود ب�ال�ب�ن�ت إل�ى ال�ب�ی�ت. ” قلت لزوجي: 

 ”.  السفر لثماني ساعات رحلة طویلة
 ”.أعتقد أنك تبالغین”قال: 

ع�ام�ا. ول�ك�ن  93كانت معجزة أن یعیش جده 
أنا أبلغ ثمانیة وثالثین ع�ام�ا، وت�م�ك�ن�ت م�ن 
تربیة ابنتین ولم یك�ل�ف أح�د ن�ف�س�ھ ب�رك�وب 
سیارة لثماني ساعات م�ن أج�ل أن ی�زورن�ي 
ویطمئن عل�ى أح�وال�ي. ال ی�وج�د أح�د ی�أت�ي 

 بسیارتھ ویقود لیراني. 
ھ�ل ت��ود أن ن�ق��ل��ك إل��ى م�ح��ط��ة ” ق�ل��ت ل��ھ: 

 ”.أمتراك؟
وكان ال�غ�ض�ب واض�ح�ا ع�ل�ى ”.  حسنا” قال: 

وجھھ غ�ی�ر ال�ح�ل�ی�ق وال�ذي ت�ك�س�وه ل�ح�ی�ة 
 عمرھا یوم كامل. 

عملنا معا على تنظیف الطفلت�ی�ن وإع�ادت�ھ�م�ا 
للمقعد الخلفي من الس�ی�ارة. وج�ل�س�ت خ�ل�ف 
المقود. وباعتبار أن�ن�ي أھ�ت�م ب�ال�ع�ل�وم ك�ن�ت 
مدربة ع�ل�ى ت�ج�ھ�ی�ز االخ�ت�ب�ارات ب�ق�در م�ا 
أستطیع من الدقة، ومراق�ب�ت�ھ�ا وھ�ي ت�ج�ري 
بمجراھا، ثم قبول النتائج مھ�م�ا ك�ان�ت. ل�ك�ن 
أحیانا تستولي ال�ك�ائ�ن�ات ال�دق�ی�ق�ة ع�ل�ى ك�ل 

 شيء. 
 إنھا تتحكم بحیاتنا. -یا لھذه الكائنات الدقیقة 
………………….. 

 كاتبة روسیة تعیش في سان فرانسیسكو.  *
 

    

 أ أم 
 

 أولغا زلبیربورغ*
 ترجمة صالح الرزوق 
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 یتراقص الموج على
 القمر  ھمس 

 
  وتأخذنا الخطوات لنرقص

  على أنغام  قربھ طربا
 موج البحر 

 
  سألت القمر أین حبیبي

 في ھذه اللیلة الھادئة جماال
  ونظرت إلیھ بشوق أتلھف

 لسماع صوتھ
 فأجابني الموج ھامسا

  نور القمر یرسم وجھھ على
 على لجین البحر

 
 یمد لي یدا لیراقص أشواقي

 
 ویھفو إلي عازفا نایات حزني

 یدور بي كعروس البحر مبتھال
 

 أن الینتھي لیل العاشقین 
  ومرادي أن یبقى
 معي آلخر العمر

 
  یعابث شرائط فستاني

 وتتحطم إرادتھا عند مطلع الفجر
 

  من قال بأن كل
 سقوط دمار ومعصیة

 فبعض األشیاء حین تسقط
 بسقوطھا سعادة العمر  تبدأ

 
 بكل امتنان ینظر إلى السماء

 فیشكرني أني على ھواه
 ال أنثني وال أزداد إال لھیبا واشتیاقا  

 لھ كجذوة التذوي
 

 من جمان   فیجمع النجمات من عیني عقودا
 یزین بھا صدري

 
  الحب  تتألأل في غیاھب

 وألحضا نھ تجذبني فأتقد كالجمر
 

 ویعزف مع أصوات الموج موسیقا 
 ترتل آیات حبھ

  لعالمھ تأخذني 
 ویسكنني مآقي الشعر

 
 متفش أنت في خیالي

  كعشقي للبحر ....لال ذقیة
 في دمي تجري  فأنت

 
 أرتجل أسطورة حبي لك قصائد

 فتتحطم أمواج الكبریاء على صخور 
  عنادك صخبا وصبابة

 
 مجبولة بقساوة الملح

 في دمعي 
 وتنھار أمامھا ضراوة شكي

 
  وأعود إلیك ...أثوي إلى نیرانك

  وكوخك بكل سعادة 
   كبریائي  وكیف أنسى 

 أمامك ال أدري؟
 

 تزعجھ األضواء 
 السھر على نور وجھي ویمیل إلى

 الذي یتألأل فرحا بلقائھ كالبدر 
 

 وإذا تمنعت ..
 یقول لي التحرمیني من حبك وأنسك

 ال أجمل من السھر بصحبة القمر
 

 یكاد یصرخ شوقھ صادحا بصوتھ الرنان
  یلیق بك الدالل یاعمري

 
 ومھما تعززت ...

 لن ینفد من انتظار حنانك صبري
 

 أسافر إلیك ھائمة
 وأھجر ورائي

 عروش كبریائي وقصري 
 

 أال أن حبك احتكار إرادي لقلبي
 یلزمني أال أكتب وأال أنشر

 لغیر عینیك شعري

ا  
 
 
 
 

 نسرین سعود/سوریا
 

أ       ََْم 

 شعر : ختام حمودة/ السوید

 عنوان القصیدة 

  ... َدِع النِّقاَش فَھـذا البَیُْت َمـْوزونُ 
ْحـدیـــِد َمـْفـتـونُ  َك بالتـَّ  یَِشي بأنـَّ

 
 .. أتَى الِعتاُب َوِجْئَت اآلَن تَْشُرح لِي
 !! َغَمْزُت یا! .. َوكأنَّ الَجَو َمْشحونُ 

 
 ھـذي ِظاللـي تخـوُض الآلن معركــةً 
 والفوُز عْندي على التَّرجیِح َمْضمونُ 

 
 حین أكتبھـا كـلُّ القـوافـي َستْحلُو

 حتى یَُسْلِطَن في األشعار مجنونُ 
 

 تْحتلُّ قلْبي !! قَراري لَْسَت تَْملكھُ 
  ھــذا القـراُر وذاَك البْنُد مْسنــونُ 

 
َر لِي  تَْبدو ُھنـــاَك كلْوٍح قد تََسمَّ
دُّ تَبیینُ   ھیّــا اْستَِعــدَّ فَھــذا الـــرَّ

 
 تُالَحقني  خلفي مشیت كأْشباحٍ 

 وفْوق ذلَك َسْقُف الظّّل َمْسكونُ 
 

 نََعـْم أُحـبُّ َوقْلبي لَست أْمـلكــھُ 
 قَْلبي ُھناَك بَرْھِن الُحبِّ َمسجونُ 
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 توطئة :            
أن القارىء المتابع لعوالم ش�ع�ری�ة الش�اع�رة 

 2020األمریكیة الحائزة عل�ى ج�ائ�زة ن�وب�ل 
في اآلداب الشعریة (لویز غلیك) لربما نعای�ن 
حاالت األشیاء، ف�ي م�ج�رى دواف�ع مض�م�رة 
ورمزیة من حسیة الذات الواصفة ، لذا ف�إن�ن�ا 
ومن خالل قصیدة (قدیستان) ترجمة الش�اع�ر 
عبد الكریم ك�اص�د ، واج�ھ�ن�ا ذل�ك ال�م�ع�ط�ى 
الدقیق من الربط بین حالتین متعارضتی�ن ف�ي 
موجب االس�ت�ق�راء ال�ن�ف�س�ي وال�وص�ف�ي ف�ي 
عالقة الوظیفة الشعریة. فالش�اع�رة ف�ي ھ�ذه 
القصیدة ت�م�ن�ح�ن�ا ذل�ك الس�ق�ف م�ن اإلی�ح�اء 
والغموض في مجال من إمكان�ی�ة اس�ت�ح�ض�ار 
ال��ن��ق��ائ��ض ف��ي ص��ورة ع��الق��ة م��وح��دة م��ن 
الت�ش�خ�ی�ص وال�ت�ف�اوض م�ن ل�دن م�رج�ع�ی�ة 
حاالت (التصویر/ اإلیحاء / المس�ك�وت ع�ن�ھ) 
امتدادا نحو انعطافات الم�وص�وف، وھ�و ف�ي 
مجاورات وتقاطعات داللیة داخلیة من تج�رب�ة 
غایة الرابط الم�ع�ادل ف�ي م�م�اث�الت ال�واق�ع�ة 

 الشعریة :
 في عائلتي ثمة قّدیستان

  خالتي و جدتي
 ./  لكنھما عاشتا حیاتین نقیضتین

  قصیدة : قدیستان
تتوزع الشیفرات الشعریة في ھ�ذه ال�م�ق�اط�ع 
األولى من النص، ض�م�ن م�ح�ددات إش�اری�ة، 
م��رئ��ی��ة وغ��ی��ر م��رئ��ی��ة م��ح��س��وس��ة وغ��ی��ر 
محسوسة، تسمح ب�ح�ف�ظ ال�م�ك�ت�وب ال�ن�ص�ي 
ونقلھ في الرؤیة القرائیة، بعیدا حیث ضدیات 
وبدائل الحاالت المت�ص�ورة ع�ل�ى لس�ان ح�ال 
األنا الشاعرة : (قدیستان ـ عالقة خص�وص ـ 
مرجعیة مؤولة/ في عائلتي ـ العامل الم�ت�ص�ل 
وأف�ق ال�م�رج�ع / خ�ال�ت�ي وج�دت�ي ـ� م�ح�اور 
تنفیذ / لكنھما ع�اش�ت�ا ح�ی�ات�ی�ن ن�ق�ی�ض�ت�ی�ن ـ 
عالقة تضاد = آلیات النص) ل�ع�ل م�ا ت�ھ�دف 
إلیھ الشاعرة في محموالت وحاالت الم�ق�اط�ع 
الشعریة، ذلك االرتباط الم�ق�ارن وال�ت�م�ی�ی�زي 
بین صورة (الجدة) وصورة (الخالة) و ل�ك�ن 
ما ثی�م�ة دل�ی�ل وص�ف�ة ال�ق�دیس�ة ف�ي م�ح�م�ل 
موضوعة الموصوف؟ أھي مماثلة توصیف�ی�ة 
و حسب ؟ أم إنھا صفة مستثمرة ف�ي م�ك�ام�ن 
م��ق��ص��دی��ة م��رج��ع��ی��ة ف��ي دالل��ة ال��خ��ط��اب 

  الشعري :
  جدتي ھادئة حتى وھي تبلغ النھایة

  شبیھة كانت بمن یسیر في ماء ساكن
  ولعلٍّة ما ، لم یقَو على إیذائھا البحر

  حین سلكت خالتي الطریق ذاتھا
 تكسرت األمواج فوقھا و شرعتْ 

  بالھجوم
  ھكذا تستجیب األقدار

  لطبیعة روحین حقیقتین .
بھذا المنظور والمستوى من روح وح�اف�زی�ة 
االختالف، ما بین دال (الجدة) ودال (ال�خ�ال�ة) 
نشعر بأن الذات الواصفة، تسعى إلى توظی�ف 
و توطین مقاربة العالقة المفارقة المط�روح�ة 
في ذات الجدة والخالة ، نظرا لتفاص�ی�ل أك�ث�ر 
تمھیدا في مضمر وتوالد حاالت ال�ن�ص، ف�م�ا 
م��ع��ن��ى ج��م��ل��ة (ج��دت��ي ھ��ادئ��ة و ھ��ي ت��ب��ل��غ 
النھایة؟) أھناك ك�ی�ف�ی�ة مص�ی�ری�ة ت�رب�ط دال 
الجدة إزاء مستحدثات داللة الخالة مست�ق�ب�ال؟ 
ثم ھل أن مؤشر البحر في المقاطع الشع�ری�ة، 
داللة على مقصدیة المصیر أو س�ط�وة ال�ق�در 
مثاال؟ كما ویبقى التواصل ما بی�ن دال ال�ج�دة 
والخالة قائما على ھیئة وعاملیة (المق�ص�دی�ة 
+ ال��م�م��اث�ل��ة + ال�م��ش�اب��ھ�ة + ال��ت�ب��ج�ی��ل = 
قدیستان = مرجعیة مش�ت�رك�ة ف�ي ال�ت�ف�ارق) 
وق��د ی��ت��ض��ح ال��ف��ارق ال��ن��وع��ي م��ا ب��ی��ن 
األن�م��وذج��ی��ن، ع��ل��ى أس�اس م��ن ال��م��خ��ال��ف��ة 
والتضاد، وصوال إلى وسیلة بلوغ�ی�ة خ�اص�ة 
من داللة الفارق والفروق ما بین (جدتي تبلغ 
النھایة / سلكت خالتي الطریق ذاتھا/ تكسرت 
األمواج فوقھا و شرعت ب�ال�ھ�ج�وم) أن ھ�ذا 
التخالف التركیبي ف�ي م�ح�م�ل ال�م�وض�وع�ة، 
ممكن لھ أن یمنحنا دور التخصیص واالنف�راد 
في مستوى مح�ور ال�م�وض�وع�ة، إذ أن ھ�ذا 
الرابط في محور ال�م�وض�وع�ة ی�ظ�ل ب�م�ث�اب�ة 

االستنتاج الدق�ی�ق ف�ي   المستوى في المعاینة
محفل القراءة للقصیدة قدما . أقول مج�ددا أن 
العالقة الواقعة بین دال الجدة و دال الخ�ال�ة ، 

لربما ھو حقیقة في كشف المصی�ر االح�وال�ي 
والداللي في حساب�ات رؤی�ة الش�اع�ر، وذل�ك 
ن��ظ��را إل��ى م��ق��ص��دی��ة ال��ج��م��ل ال��الح��ق��ة م��ن 

  القصیدة :
 جدتي حذرة ، محافظةُ 

 و لھذا تحاشت األلم
 خالتي لم تستطعْ 

  ففي كّل مّرٍة یتراجع فیھا البحر یتوارى
 واحُد من أحبائھا .

ـ� ج�دل�ی�ة ال�م�وت وال�ب�ح��ر ف�ي م�وض�وع��ة 1
 الدوال :

و ینبني المعنى في مكونات العالقة الق�ص�دی�ة 
المتمثلة بج�دل ث�ن�ائ�ی�ة (ال�ج�دة .. ال�خ�ال�ة = 
البحر = الموت) وھذا االرتب�اط ال�ن�وات�ي ف�ي 
محاور النص، ی�ق�ودن�ا ن�ح�و أس�ئ�ل�ة ال�ف�ارق 
والمغایرة المتصلتان ف�ي م�ؤش�ر االس�ت�ع�ارة 
المتحملة ب�ی�ن ص�ورة ال�م�ت�ك�ل�م ف�ي ال�ن�ص، 
وفعالیة بؤرة حس�اس�ی�ة مس�م�ى (ق�دیس�ت�ان) 
وبھذا المعنى یس�ت�ف�ی�ض ال�ف�اع�ل األول ع�ن 
اآلخر في مساحة أخرى من المحایثة النص�ی�ة 
(جدت�ي ح�ذرة .. م�ح�اف�ظ�ة، ول�ھ�ذا ت�ح�اش�ت 
األلم) أن الدوال الص�ف�ات�ی�ة ف�ي م�ل�ف�وظ ھ�ذه 
المفردات من النص، تس�ع�ى إل�ى ح�رك�ی�ة م�ا 
تقترب من حیاة التنزه والتطھر و التدی�ن إل�ى 
حد ما، فیما تبرز لنا فاعل�ی�ة ال�ط�رف اآلخ�ر، 
وكأنھ یمارس حیاة عابثة، لكون�ھ ب�ع�ی�دا ع�ن 
عوامل فعل التقدس أو ما شابھ ذل�ك (خ�ال�ت�ي 
لم تستطع) ویعبر ھذا المستوى من حی�اة دال 
ال��خ��ال��ة ع��ن ح��ال��ة الش��رود وال��ت��ق��ادم ن��ح��و 
مساحة االنفصال ع�ن م�رك�زی�ة دال ق�دیس�ة، 
ت��وغ��ال ف��ي س��ی��اق ذل��ك ال��م��ع��ادل ال��زم��ن��ي 
والثیماتي من التشكل النصي : (ففي كل م�رة 
ی�ت��راج��ع ف��ی��ھ�ا ال��ب�ح��ر.. ی�ت��وارى واح�د م��ن 
أحبائھ�ا) ھ�ذا ال�م�ع�ن�ى م�ن حس�ی�ة ال�م�ع�ادل 
النصي ، تجعلنا نباشر التوقع ب�أن ال�ب�ح�ر م�ا 
ھو إال أداة الموت المستعارة في النص، فھ�و 
یلتقط األحباب من ذوي القدیسة ـ الخالة ـ ل�ذا 
فأن بحكم ك�ون�ھ�ا م�ن ت�ع�اط�ى م�ع م�أل�وف�ی�ة 
الموت ، تسلم حالھا عادة إلى فعل ال�ت�ص�دی�ق 

  والدعم لھذه المشیئة الربانیة :
 مع ذلك فھي لم تعتبر البحر شریراً 

  بالنسبة إلیھا : األمر سواء
 حیثما المس (البحر) الیابسة حّل العنف.

ومن خالل ما یتحدد ب�ھ ال�م�ع�ن�ى األخ�ی�ر م�ن 
النص، تتضح لنا األبعاد الحجاج�ی�ة ال�رافض�ة 
قاب قوسین منھا، إلى فعل وخل�ف�ی�ة ال�م�وت، 
خصوصا وأن مقدمات داللة ھذه ال�خ�ال�ة م�ن 
الھشاشة والخذالن ف�ي ال�ع�الق�ة م�ع م�ع�ط�ى 
القداسة في حقیقتھا الروحیة. ل�ذا ت�راھ�ا ف�ي 
لحظة مزاولة ف�ق�دھ�ا ألح�ب�اب�ھ�ا م�ن ذوی�ھ�ا، 
تنطلق من فكرة أن الموت بم�ث�اب�ة ح�ال�ة م�ن 
االغتصاب أو جبروت النیل المت�م�ث�ل بص�ورة 
البحر، وھو یقتص م�ن مس�اح�ة م�ث�ال ت�رب�ة 
الیابسة: (حیثما الم�س ال�ب�ح�ر ال�ی�ابس�ة ح�ل 

 العنف) .
ـ التواصل الذھني بین وج�ود األن�ا وغ�ی�اھ�ب 

 األحوال .
تحملنا دالالت قصیدة (منظر بدائي) للش�اع�رة 
ذاتھا و للمترجم الصدیق عبد ال�ك�ری�م ك�اص�د 
أیضا ، ن�ح�و وظ�ی�ف�ة خ�اص�ة م�ن ال�ت�واص�ل 
الذھني الكامن بین (وجود األن�ا) و (غ�ی�اھ�ب 
األحوال) ف�ي م�واط�ن ح�اض�رة وغ�ائ�ب�ة م�ن 
مساحة الواقع والالواقع والزم�ن وال�ال زم�ن 
والیقظة أو الالیقظة، امتدادا نحو مش�خ�ص�ات 

  السؤال الوجودي :
 تدوسین على أبیك ، أمي قالْت،

  واقفةُ تماماً في منتصف  و بالفعل فأنا
 بقعِة عشٍب ُشّذبْت ،

 قد تكون ھي قبر أبي ،
مع أنھ ال توجد شاھدةٌ ت�ع�ل�ن ذل�ك./ قص�ی�دة: 

  منظر بدائي
الواصف الشعري ف�ي ال�م�ق�اط�ع األول�ى م�ن 
النص، یسھم في تألیف صورة مثقلة بأھ�داف 
زمنیة و مك�ان�ی�ة و دالل�ی�ة و أح�وال�ی�ة أك�ث�ر 
تساؤال وبحثا في موجودات الح�س الص�وري 
ما ب�ی�ن ح�ال (أن�ا ال�ف�اع�ل) وب�ی�ن (م�ف�اص�ل 
الفعل) أسنادا إلى جملة المخاط�ب اإلی�ھ�ام�ی�ة 
(تدوسین على أبیك) ثم تلیھ�ا ج�م�ل�ة ال�الح�ق 
من صوت األنا نقال عن ضمیر دال األم (أم�ي 

قالت) توك�ی�دا ع�ل�ى أن ال�ف�اع�ل ف�ي وج�وب 
الصوت المفترض في المخاط�ب�ة، ھ�و ع�ائ�دا 
إلى صوت األم ذاتھ، وفي ھذا الحال ما یعن�ی�ھ 
األمر بأن أنا الفاعل، ھي متلقیة ل�ذل�ك ل�ن�داء 
المحمول في تولی�ف�ة الس�ی�اق ال�ح�واري . إذ 
تبادرنا وبصورة مباشرة صورة جملة ( ف�أن�ا 
واقفة تماما في منتصف بقعة عش�ب ش�ذب�ت، 
قد تكون ھي قبر أبي) لعلنا نتوقف ق�ل�ی�ال ف�ي 
تصور اللحظة العابرة، التي ھي علیھا حاالت 
الموقف الش�ع�ري ف�ي ال�ق�ص�ی�دة، ل�ن�ق�ول أن 
األبعاد الوصفیة في م�ح�ف�ز ھ�ذا الض�رب م�ن 
ضروب المخاطبة بی�ن (األن�ا/ اآلخ�ر) م�ج�رد 
صورة أحوالیة ال أكثر، ولكنن�ا ع�ن�دم�ا ن�دق�ق 
في جملة (بقعة عش�ب ش�ذب�ت) وج�م�ل�ة (ق�د 
تكون ھي قبر أبي) ت�ت�ض�ح ل�ن�ا دالل�ة ت�ح�ول 
الموقع الصوري ، لت�دخ�ل�ن�ا ف�ي ج�ھ�ة ق�ی�م�ة 
محتملة من موضوعة الفاع�ل ال�م�ش�ار إل�ی�ھ. 
ویتم ذلك في ظل من ال�وس�ی�ل�ة االق�ن�اع�ی�ة و 
الترابطیة مع محور موجھات الفاع�ل ال�م�ن�ف�ذ 
(مع أنھ ال توجد شاھدة تعلن ذلك) أن ال�ف�ع�ل 
التأویلي المنصوص علیھ في ك�ف�اءة م�رح�ل�ة 
أدائیة ھ�ذه ال�ج�م�ل�ة ، ی�ق�ودن�ا ن�ح�و (ع�الق�ة 
موضوع�ة ـ� أن�ا ال�ف�اع�ل = ج�ھ�ة ال�ت�ح�ول) 
وی��ن��م��و ال��وازع األح��وال��ي ف��ي مس��ت��ح��دث��ات 
المقاطع األكثر إدھاشا و تأویال، وذلك ع�ن�دم�ا 
یترتب قول الفاعل الم�ن�ف�ذ ف�ي دائ�رة زم�ن�ی�ة 
متصلة من حقیقة االست�رج�اع ون�ق�ل ح�ق�ی�ق�ة 
العالقة نحو أصعدة خاصة من الفقدان (األم / 
األب) ف��ي اآلن ن��ف��س�ھ. ف��ی��م��ا ت�ت��وض��ح ل��ن��ا 
أنقطاعیة األواصر بین مرحل�ة األن�ا و اآلخ�ر 

 المتمثل بصوت األم محتمال :
 أنت تدوسین على أبیك ، رّددْت،

  بصوٍت أعلى ھذه المّرة ، فبدا لي ذلك
  غریباً ،

  منذ أن ماتت ھي أیضاً حتى الطبیب
 أقّر بذلك .

ـ جھات الفاعل المنفذ و إمكان�ی�ة م�ف�ت�رض  1
 الحال :

قد یلوح بنا ھذا الجزء المتوسط من الم�ق�اط�ع 
الشعریة الم�ع�روض�ة أع�اله ، ع�ل�ى ع�م�ل�ی�ة 
تحقق الوحدات الدوالیة ضمن خلفیة (ج�ھ�ات 
الفاعل المنفذ) في حدود معنى جملة (فبدا ل�ي 
ذلك .. غریبا) و ج�م�ل�ة (م�ن�ذ أن م�ات�ت ھ�ي 
أیضا) وذلك ما یعزز جملة ال�ت�وك�ی�د ال�الح�ق�ة 
أیضا (الطبیب أقر بذلك) نفھم م�ن وراء ھ�ذه 
الجمل، بأن عالقة الفاعل ال�م�ن�ف�ذ ف�ي أح�وال 
المقاطع الشعریة، ما ھو إال موقعا الست�ج�اب�ة 
كل ھ�ذه االع�ت�ب�ارات والص�ور ال�م�ن�ص�وص�ة 
بوسائل غ�ی�اب األوض�اع األح�وال�ی�ة األخ�رى 
من عین صفات الملفوظ ذات�ھ، ك�م�ا وأن م�ن 
یقدم على ھذه ال�ك�ف�اءة ف�ي ال�م�خ�اط�ب�ة، ھ�و 
الفاعل المنفذ في ال�ن�ص ، ك�ح�ال�ة ك�ی�ن�ون�ی�ة 
جامعة لشتى الملفوظات من ح�ق�ی�ق�ة واص�ل�ة 

 الفاعل ذاتھ:
  تنحیت ـ قلیالً ـ جانباً ، حیث أنتھى

 أبي ، و بدأْت أمي .
  كانت المقبرة صامتةً ، ریٌح تھب عبر

  األشجار
  كدُت أسمع أصواتاً تبكي بخفوت على

 مبعدِة صفِّ قبورِ 
 و أبعد منھا ثمة كلٌب ینبح

  أخیراً خفتْت ھذه األصوات .
النص یتناسل عبر وحداتھ المشھدیة، م�م�ت�دا 
نحو األشارات الوصفیة و االستعاری�ة، ف�ی�م�ا 
تبقى العالقة الرابطة بین أنا الفاعل، وج�ھ�ات 
م��وض��وع��ة األح��وال ال��م��ش��ھ��دی��ة، م��ھ��ت��م��ة 
بت�ك�ری�س ح�االت�ھ�ا ف�ي ت�وھ�ج�ات ال�م�س�اح�ة 
المكانیة المتخیلة والمف�ت�رض�ة، إق�ت�ران�ا ب�ھ�ا 
وبذلك الكم من میكانیزمات جمل�ة (ت�ن�ح�ی�ت ـ 
قلیال ـ جانبا ، حیث أنتھى أبي، و ب�دأت أم�ي) 
أن مماثالت وظ�ی�ف�ة الش�اع�رة، أدخ�ل�ت�ن�ا ف�ي 
جھ�ات م�ت�واری�ة م�ن دالل�ة ال�ن�ص، إذ أن�ھ�ا 
تصوغ من جھة ذلك الفاعل ت�رب�ة دال (أب�ي) 
ثم الحقا یوافینا ذلك الص�وت ال�م�ت�م�ث�ل ب�دال 
(أمي)، مؤاخما في معنى ما ذلك الحضور في 
عین تأویل جھات األفعال؟ وال ندري ما األم�ر 
؟ أیكون مصدر الفاعل الذاتي مجرد زائر إل�ى 
المقبرة و تحدیدا إلى قبر األم وقبر األب مع�ا، 
حیث توافق الالزمن وال�الم�ك�ان ف�ي وح�دات 

زمن الخطاب؟ أم أن ھذا الفاعل مجرد وسیل�ة 
من قیاس الزمن والمكان والوج�ود ذات�ھ؟ م�ا 
معنى جملة ( أصواتا تبكي بخفوت؟) وج�م�ل�ة 
(خفت�ت ھ�ذه األص�وات؟) م�ا ال�م�ق�ص�ود م�ن 
وراء ھذه الواجھة الدوال�ی�ة م�ن ال�ت�م�وی�ھ و 
الغموض؟، ربما تستفید من جھ�ة م�ا ق�اب�ل�ی�ة 
أنا الف�اع�ل م�ن م�م�ك�ن�ات ت�ك�ی�ی�ف ال�ع�الم�ات 
واألشارات الزمنیة والم�ك�ان�ی�ة اخ�ت�زاال ن�ح�و 
داللة المس�اءل�ة وال�ق�ن�اع�ة االس�ت�ج�اب�ی�ة م�ن 
ط�رف ال�واص��ف ذات�ھ، اق��ت�راب��ا م�ن��ھ��ا ن��ح��و 

 محمول السؤال األحوالي الوحید :
 أختلط األمر علّي،

 ال أذكر كیف وصلُت إلى ما یبدو لي اآلن
 مقبرةً،

  مع أنھا قد تكون مقبرة في ذھني
 حسب،

 ربما ھي كانت متنّزھاً 
 و إن لم تكن فھي حدیقةٌ أو تعریشةٌ،
 معطرةٌ ، أدركُت اآلن ، بعبق زھوِر ـ

 عذوبةُ حیاٍة تمأل الھواء
  حالوةُ حیاٍة ، مثلما یقال .

وھذا األمر في األوضاع المغایرة الحسیة م�ن 
زمن ال�دالل�ة ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ، ت�ق�ودن�ا تس�اؤالت 
الفاع�ل ن�ح�و م�ح�ت�م�الت م�ن وج�وه ال�ذوات 
المستخلصة في محكي ال�ن�ص ؟ أو أن�ھ�ا ق�د 
تبدو ع�ب�ارة ع�ن إس�ق�اط�ات ف�ي ال�ال�ش�ع�ور 
الفردي المت�ج�س�د ف�ي ح�ادث�ة ال�ت�ض�اد (ق�ب�ر 
األب / قبر األم ) إذ أن جھة الع�الق�ة ب�م�دل�ول 
تجربة أنا الفاعل، تتع�زى ب�ظ�روف ت�راب�ط�ی�ة 
غ�ری��ب��ة ، إل��ى ح��د وص��ول�ھ��ا إل�ى م��ح��ددات 
إیھامیة من تشویش الذھن والسؤال (أخ�ت�ل�ط 
األمر علي / ال أذكر كیف وصل�ت / ی�ب�دو ل�ي 
اآلن مقبرة) األمر ع�ل�ى م�ا ی�ب�دو ع�ل�ی�ھ ف�ي 
م�ق�اط��ع ال��ن�ص، م��ت�ع��ل�ق��ا ب�ح��االت ذاك��رات�ی��ة 
مسترجعة من جھة عین الفاعل نف�س�ھ. وھ�ذا 
الحال بذاتھ ھو ما یجعلنا نستشف بأن معرف�ة 
الفاعل المنف�ذ، ع�ل�ى م�ق�رب�ة م�ا م�ن أح�داث 
وم��واق��ف مس��ت��ع��ادة ب��ذاك��رة مض��ط��رب��ة أو 
مشوشة : (الترابط السیاقي : منظ�ر ب�دائ�ي ـ 
قبر أبیك = ماتت ھي = انت�ھ�ى أب�ي = ب�دأت 
أمي/ العالقة المكانیة : ال�م�ق�ب�رة ص�ام�ت�ة = 
أسمع أصواتا تبكي / العالمة : كل�ب ی�ن�ب�ح = 
ریح تھب / استقصاء اعت�ب�اري : ال أذك�ر = 
مقبرة في ذھني = الفاعل المنفذ ) و ت�ت�راب�ط 
مسلمات الحوادث التفاعلیة ـ� ال�ن�ص�ی�ة، ب�م�ا 
یوفر ل�ن�ا مس�اح�ة األھ�م�ی�ة الس�ی�م�ان�ط�ی�ق�ی�ة 
ألدوات الربط الزمن�ي و ال�م�ك�ان�ي وال�ذوات�ي 
والسببي، امتدادا نحو البنیة الضمنیة للف�اع�ل 
المنفذ : (مع أنھا قد تكون مقبرة ف�ي ذھ�ن�ي) 
أن بنیة المعادل الحل�م�ی�ة وال�ال�ش�ع�وری�ة ف�ي 
ھذه الجملة المنتخبة ، قد توفر علی�ن�ا ف�رص�ة 
التعمق في وحدات النص األولى، ارتباطا م�ع 
أبعاد شعریة الذاكرة المتصلة بعاملیة الف�اع�ل 
المنفذ، أي بمعنى ما، من ال�م�م�ك�ن أن ت�ك�ون 
الذات في ھذه الجمل من ال�ن�ص، اس�ت�ش�راف�ا 
على تضاریس حركة استرجاعیة ، ق�د ت�ك�ون 
بدایتھا منذ زمن مخاطب صوت أمھا إل�ی�ھ�ا ، 
ثم بعد ذلك تكون حركة الزمن في تنام مط�رد، 
وصوال إلى حادثة تصادف ق�ب�رھ�ا إل�ى ج�وار 
قبر والدھا افتراضا ؟ و ل�ك�ن ال�م�ش�ك�ل�ة ف�ي 
األمر ، ھي ما تح�م�ل�ھ ال�ج�م�ل�ة ال�ق�ادم�ة م�ن 
النص ، التي تخبرنا العك�س م�م�ا اف�ت�رض�ن�اه 

 جدال في ھذه المساءلة :
  في لحظة ما

 حدث أن كنُت وحیدةً .
 أین ذھب اآلخرون ،

 أبناء عمي و أختي ، كیتلن و أبیغل ؟
 اآلن بدأ الضوء بالشحوب

  أین ترى السیارة التي كانت تنتظر
 لتقلّنا إلى بیوتنا ؟ .

 ـ حلمیة الفضاء و مرایا ذاكرة الحلم : 2
أن أھم مخصوصیات قصیدة (منظ�ر ب�دائ�ي)، 
ھي الت�ي ت�م�ن�ح�ن�ا م�رای�ا ال�ت�أوی�ل وم�ف�ھ�وم 
المؤول في جملة كیف�ی�ة و س�ب�ب�ی�ة م�غ�ای�رة، 
فعلى سبیل المثال تخب�رن�ا ج�م�ل�ة ال�م�ف�ت�رض 
الزمني (في لحظة ما) أي ب�م�ع�ن�ى أن ھ�ن�اك 
حدود زمنیة ومكانیة وأحوالیة تتعلق بماھ�ی�ة 
الحدث المس�ت�رج�ع (ح�دث أن ك�ن�ت وح�ی�دة) 
والتفكر بھا المستحدث ال�زم�ان�ي وال�م�ك�ان�ي، 

یطرح أمامنا إمكانیة التصور بأن ال�ف�اع�ل ق�د 
یبدأ الحدیث اآلن عن ذاتھ تحدیدا، وب�واص�ل�ة 
مش��ھ��دی��ة ب��الغ��ی��ة م��ن��زوع��ة ع��ن خ��ط��ی��ة 
الوصالت األولى من مقاطع القص�ی�دة: ( أی�ن 
ذھب اآلخرون .. أبناء عمي وأخ�ت�ي، ك�ی�ت�ل�ن 
وأبیغل؟) أن حاالت سؤال ومس�اءل�ة ال�ف�اع�ل 
في ھذا المقطع لع�ل�ھ�ا ت�ت�وج�س دالل�ة ل�ف�ظ�ة 
(اآلخ��رون) ب��ح��س��ی��ة االس��ت��ف��ھ��ام وال��ت��ق��دی��ر 
الوضعي، وكأنھا ت�ح�ی�ا ف�ي م�ج�ال آخ�ر م�ن 
عالم الواقع ، أو أنھا ف�ي ح�ال�ة غ�ری�ب�ة م�ن 
الفقد و التفقد ( اآلن بدأ الضوء بالش�ح�وب .. 
أین ترى السیارة التي كانت تنتظر لتقلن�ا إل�ى 
ب��ی��وت��ن��ا؟) ال��م��ح��ص��ل��ة األخ��ی��رة م��ن ذروة 
المحتمل، یمكننا فھمھ�ا ع�ل�ى أن ص�ورة أن�ا 
الفاعل، ھي من صن�ع ال�واق�ع ال�م�ت�ح�ول ف�ي 
الالوعي الحلمي للیقظة ، أو أن�ھ�ا م�وج�ھ�ات 
شعریة في غایة االبعاد الن�ف�س�ی�ة ف�ي تص�ور 
األشیاء. لذا فأنن�ا ی�م�ك�ن�ن�ا وض�ع م�ل�خ�ص�ات 
وجودھا في النص ض�م�ن غ�ای�ة خ�اص�ة م�ن 
شرود الوعي والیق�ظ�ة ع�ن ال�ف�اع�ل ن�ف�س�ھ، 
ویمكن وضعھا أیضا في صورة أنتاج تخییلي 

 للذات في الزمن الالحاضر تماما :
 ال تنسني ، صرخُت بھ، راكضةً،

  فوق العدید من القبور، األمھات، واآلباء
  التنسیني، صرخُت بھ، وحین وصلت ُ إلیھ

 أخیراً،
  قال : سیدتي، مشیراً إلى السكة

 مؤٌكد تعرفین أنھا النھایة .
ـ الفاعل الذاتي بین ھوام األرواح وال�ب�رزخ 3

 الشعري :
من حدود ھذا الفرع البحثي ، س�وف ن�ت�ع�ام�ل 
مع المقاطع الشعریة المعروضة أعاله، ع�ل�ى 
أن��ھ��ا وظ��ائ��ف ف��ي أقص��ى غ��ای��ة األن��م��وذج 
الفقداني الم�ت�وح�د إذ ت�ت�ج�ل�ى ل�ن�ا ج�م�ل�ة (ال 
ت��ن��س��ن��ي، ص��رخ��ت ب��ھ، راكض��ة ال ت��ن��س��ن��ي 
ص��رخ��ت ب��ھ، وح��ی��ن وص��ل��ت إل��ی��ھ أخ��ی��را) 
وتقودنا داللة م�ت�اھ�ة ال�ف�اع�ل ال�ذات�ي، ن�ح�و 
الیقین بأنھ من األم�وات أخ�ی�را، م�ج�رد روح 
بالقرب من جسدھا المدفون تحت ال�ث�رى ف�ي 
مشھد المقبرة العائلیة ، ح�ی�ث ت�ح�وم ال�روح 
فوق قبور (األم�ھ�ات ..اآلب�اء) ورب�م�ا ح�ت�ى 
على قبور أبناء ال�ع�م والش�ق�ی�ق�ة ل�ھ�ا أیض�ا، 
وحتى سائق القطار ذلك، ھو ب�م�ث�اب�ة ال�روح 
المكلفة بنقل أرواح الموتى م�ن ع�ال�م ال�دن�ی�ا 
إلى حیاة البرزخ. وتب�ع�ا ل�ھ�ذا ن�ع�ای�ن دالالت 
الق�ص�ی�دة وھ�ي ت�ت�ع�اط�ى م�ع ح�دی�ث س�ائ�ق 
القطار أخ�ی�را م�ع�ھ�ا: (م�ؤك�د ت�ع�رف�ی�ن أن�ھ�ا 
النھایة) وعلى ھذا ال�ن�ح�و ت�ت�ض�اف�ر م�ح�اور 
الفاعل الذاتي مع روح سائ�ق ال�ق�ط�ار، ال�ذي 
یقوم بإخبار الفاعل في النص، وذل�ك ع�ن�دم�ا 
تبادره جھة ال�ف�اع�ل ب�الس�ؤال ال�خ�ت�ام�ي م�ن 

  القصیدة :
 أال ترغب في الذھاب إلي البیت

 لترى المدینة ثانیةً؟
 قال : ھذا ھو بیتي.

  المدینة ـ المدینة ھي حیث أختفي .
وإیذانا بنھایة الحكایة الدوالیة في ال�ق�ص�ی�دة، 
تنفرد لن�ا ال�ع�الق�ة م�ا ب�ی�ن م�ح�اور األم�ك�ن�ة 
واألرواح، ف�ي ل�ح��ظ�ات زم�ن��ی�ة ھ�ي األك�ث��ر 
مماثلة وتمویھ وغموض في األبعاد الشع�ری�ة 

 العمیقة.
 

 ـ تعلیق القراءة :
في الحقیقة أذھلتنا عوالم قصیدة (ق�دیس�ت�ان) 
وسرانی�ة دالالت ال�ق�ص�ی�دة األخ�رى (م�ن�ظ�ر 
بدائي) وأعتقد أن األخ�ی�رة ھ�ي م�ا تس�ت�ح�ق 
بذاتھا جائزة نوبل وح�دھ�ا .. ی�م�ك�ن�ن�ا ت�ق�ی�ی�م 
عوالم الرائعة (لویز غلیك) وتحدیدا قصیدتھا 
موضع بحثنا األخیر، على أنھا ذلك ال�م�ت�خ�ی�ل 
المحفوف بأقصى شیفرات المساحة األبداعیة 
ال��ت��ي ق��ل ن��ظ��ی��رھ��ا ف��ي الش��ع��ر األورب��ي 
واألمریكي ال�م�ت�رج�م.. ف�ع�وال�م ت�ج�رب�ة ھ�ذه 
القصیدة (منظر ب�دائ�ي) م�ا ھ�ي إال م�رئ�ی�ات 
ال��م��ت��خ��ی��ل ال��ذي یص��ع��ب اس��ت��ن��ط��اق دوال��ھ 
ومدالیھ، اللھم إال ف�ي ح�دود رؤی�ة ت�أوی�ل�ی�ة 
سیمیائ�ی�ة ب�ال�غ�ة ال�م�وض�وع�ی�ة واإلج�رائ�ی�ة 
الكاشفة عن ماھیة بنی�ات ال�دالالت الش�ع�ری�ة 
المضمرة بین شفافیة األداة ومؤوالت ع�وال�م 

  جوھریة القصد الشعري الرصین.

      ة اا   اءة م  
       ا و ا ا   ا ا 

 

  حیدر عبد الرضا
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تجدون نصوصا مكتوبة ھي أولیات لمحاور المحاضرة الرئیسة في أسفل 
 رابط التسجیل

ب�رع�ای�ة رئ�ی�س  منصة كلیة الفنون الجمیلة بجامع�ة ال�ق�ادس�ی�ة جرت في
الجامعة األستاذ الدكتور كاظم الجبوري وعمید الكلیة الدكتور كاظم ن�وی�ر 
ندوة ثقافیة تناول إلى جانب موضوع محاضرة الدكتور تیسیر عبدالج�ب�ار 

وم�ت�غ�ی�رات ال�م�ع�ادل ال�م�وض�وع�ي، ت�ن�اول  اآللوسي في حركیة ال�ق�ی�م�ة
الحضور من أعالم الفكر والثقافة والحوارات األكادیمیة شؤون ال�م�س�رح 
العربي والعراقي بمزید أضواء كاشفة عن طاقات تحریكھ وتبني م�ن�ج�زه 

 ودعمھ
نضع التسجیل الكامل للندوة في أدناه متمنین ھنا لم�ن�ص�ة ك�ل�ی�ة ال�ف�ن�ون 
الجمیلة مزید منجزات وفاعلیة س�ام�ی�ة ب�ح�رك�ة ت�ن�وی�ر ورب�ط ال�ب�رام�ج 
الجامعیة األكادیمیة بحركة المجتمع عبر خ�ط�اب ال�ث�ق�اف�ة وكس�ر أس�وار 

 ..االنفصام الحاجزة بین األكادیمي والمعرفي الثقافي لإلبداع
تحیة وتقدیر لعشرات الحضور المتألق من أعالم المنجز التنویر المعرفي 
والجمالي وتحیة لمئات األحبة ممن تابع الندوة وت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا م�ن خ�ارج 
الغرفة بأمل تفعیل المساھمة من جھة إدارة الغرفة بنقل تداخالت الجم�ی�ع 
والتفاعل معھا في أثناء وقت الندوة وتوجیھ النداء لل�ح�ض�ور ك�ي ی�دخ�ل 

 ..مباشرة لرحاب الحوار المباشر
أجدد شكري وتقدیري وامتناني لكل ش�خ�ص�ی�ة م�ن ال�ح�ض�ور ال�ذي أك�د 
مبادئ المساواة اإلنسانیة سواء الجندریة أم ألق التعدد ال�ق�وم�ي وت�ن�وع 
الطیف فیھ بما أكد تالحما إنسانیا بھیا بین شع�وب م�ن�ط�ق�ت�ن�ا وت�وج�ھ�ات 
األنسنة وحركة التنویر والتغییر عبر خدمة التخصص العلمي لم�ع�ال�ج�ات 
القضایا الدائرة بصورة فعَّلت الحوار طریقا وحیدا إلنتاج خطابات الثقاف�ة 

 وتبني مبادئ السالم والتقدم وحریة القرار والخیار
كل المحبة وإلى ملتقیات جدیدة أعد أحبتي فیھ�ا ب�ال�ت�ف�اع�ل م�ع م�ن�ص�ات 

 ..الثقافة المعنیة بموضوعات منطقتنا شرقاألوسطیة المتعددة
 

 إلیكم الندوة كاملة ::
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=10164751550190029&id=550735028 

 

    :ندوة مفتوحة في إشكالیة
** راب اا   ا  

ا د اءة اتو 
 
 

المحاضرة تمت�ل�ك نص�ھ�ا ال�م�خ�ص�وص ك�م�ا 
 جاءت على لسان الدكتور تیسیر اآللوسي

 رأي   ة
 ويح ا صا 

 
 
 
 
 بقلم:  

 الروائي راسم الحدیثي
 
 

 

نثر لنا القاص فالح العیساوي بذوًرا بھی�ة م�ن قص�ص قص�ی�رة ج�داً ف�ي  
مجموعتھ القصصیة "أریج أفكاري"، أینعت كزھور الربیع، أن�ارت ل�ھ�ذا 
العالم دروباً خفَُت ضوءھا، عّرت ال�ك�ث�ی�ر م�ن خ�ب�ای�ا ال�ب�ش�ر، ھ�ي اب�داٌع 

 جمیلة ومتناسقة، یستحق صاحبھا اإلجالل والتقدیر.  وحبكة
نأخذ منھا قصة "إنطالق"، استطاع القاص أن یؤكد لنا ارت�ب�اط ال�م�اض�ي 
بالحاضر، ماضي االنسان الملتصق بھ، یحل�م ب�ھ ح�ت�ى إن ك�ان ال�ح�اض�ر 

 مشرقاً، فكیف وحاضره المریض.
 " صفعھُ األلُم، تجلَد ونھض،

 وبعدھا یعود لماضیھ لیلملم أفكاره المستحیلة..
 " لملم أفكاره المستحیلة"

ھنا یؤكد القاص استحالة لملمة أفكاره والعودة بھ الى ال�م�اض�ي، م�اض�ی�ھ 
 الجمیل. فنعتھا بالمستحیلة.

ثم یكمل.."رسمھا على الورِق، الكلمات رسمت لنفسھا أجن�ح�ة ط�ارت ب�ھ 
 نحو األلق"

وھنا یعیش الرجل (الضمیر الغائب) لحظات الق وسعادة مع ماضی�ھ ح�ی�ن 
استذكره ھنا، تلك ھي الثیمة الرئیسة ل�ل�ق�ص�ة، أب�ان ال�ق�اص ع�ن ص�راع 
داخلي ذاتي بین متناقضین یعیشان في ذات ھذا ال�رج�ل، م�اض�ی�ھ ال�م�ن�ی�ر 

 وحاضره المریض المتوائم مع مستقبل مجھول.
 

 

 وفي قصة بھرج..
 " غاص في بحور الشعر، یبحث عن لؤلؤة بیضاء".

یصور لنا ال�ق�اص ذاك ال�رج�ل  
الغائب، وھو غ�ارق ف�ي ب�ح�ور 
الشعر، حتى امتلك القدرة ع�ل�ى 

 صیاغة شيء منھ.
" وجد كثیراً من الَص�دف تس�رُّ 

 الناضرین".
فرح بجھده وبمحاولتھ ال�بِ�ك�ر،  

ج��رب ی��راع��ھ ل��ی��ص��ی��غ ب��ع��ض 
 المقاطع الشعریة وفعالً حصل..

" ص��اغ م��ن��ھ��ا ق��الدةً ب��ھ��رت 
الكثیر من الم�ب�ص�ری�ن.. ال�ن�اق�د 

 طفق عنھا كشحاً"
كشحھا الناقد، شرَّ عل�ى ال�ح�ب�ل 
الس��يء م��ن��ھ��ا ف��ق��ط، ف��ج��ع��ل��ھ 
یتراجع ویغ�ل�ق ی�ن�ب�وع اب�داع�ھ 

 البِكر.
القاص النجفي فالح العیساوي، 
برع ب�ك�ت�اب�ة ال�ق�ص�ة وال�ق�ص�ة 
ال���ق���ص���ی���رة ج���دا وال���ومض���ة 

 والمسرحیة.
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فصل السلطات وتقسیم�ھ�ا إل�ى ث�الث�ة، 
صاغھ ال�م�ف�ك�ر الس�ی�اس�ي ال�ف�رنس�ي، 
شارل لوي دي سیكوندا، وھذا ال�ف�ص�ل 
ل���ل���س���ل���ط���ات اع���تُ���ب���ر أح���د م���ب���اِدئ 
الدی�م�ق�راط�ی�ة، وك�ان ن�م�وذج ل�ل�ح�ك�م 
الدیمقراطى للدول، ح�ی�ث ت�مَّ ت�أس�ی�س 
أّول نموذج في فصل السلطات من ق�ب�ل 
ال���روم���ان ال���ق���دم���اء، ودخ���ل ح���یّ���ز 
االستخدام الواسع النطاق في الجزء األول من الجمھوریة الرومانیّة، وفي إطار ھ�ذا 
النموذج، فإن الدولة مقسمة إلى فروع أو سلطات، كّل سلط�ة (یُ�ف�ت�رض) م�ن�ف�ص�ل�ة 
ومستقلة في صالحیاتھا عن بعضھا، والسلط�ات ال�ث�الث ھ�ي: الس�ل�ط�ة ال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة 
والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة، وقد أضیف لھم السلطة الرابعة وھي س�ل�ط�ة 
الصحافة واإلعالم المفترض أنھا تراقبھم كما تفعل المعارضة، وفي تقسیم أو توزیع 
آخر للسلطات خاصة في بلداننا التي ما تزال في مرحلة ال�ح�ب�و ال�دی�م�ق�راط�ي، ی�رى 
البعض أنھا سبعة أو اكثر: تبدأ برئیس الجمھ�وری�ة ث�م رئ�ی�س وزرائ�ھ ث�م ال�وزی�ر 
وبعده المحافظ ثم القائمقام ویلیھ مدیر الناحیة، وأخیراً سلطتی�ن ف�ي س�ل�ط�ة واح�دة 
تُشكل لنا في مجتمعاتنا أھم وأخطر السلطات رغم أنھا تأخذ ال�ت�س�ل�س�ل الس�اب�ع، أال 
وھي سلطة شیوخ العشائر والقبائل والممثل المزدوج لھم ولبقیة السلطات الس�اب�ق�ة 

 وھو المختار!
 
وفي معظم دول الشرق األوسط وم�ن ش�اب�ھ�ھ�ا ف�ي ال�ع�ال�م م�ن�ذ تس�ل�ط األن�ظ�م�ة    

الشمولیة، خاصةً تلك الدول التي ت�ّم�ت ص�ن�اع�ت�ھ�ا ف�ي أق�ب�ی�ة وزارت�ي ال�خ�ارج�ی�ة 
البریطانیة والفرنسیة إثر انھیار إمبراطوریة بني عثمان، وقیام م�م�ال�ك ومش�ی�خ�ات 
وجمھوریات الدول العربیة، والجمیع یمنح نفسھ ت�ف�ویض�اً إالھ�ی�اً أو وك�ال�ة ع�ام�ة 
مطلقة من الشعوب المخدرة بثقافة وسلوكیات القطیع المستكین، تلك ال�وك�ال�ة ال�ت�ي 

شرعیتھا كیانات وھیئات (نفذ ثم ناقش) إما بمجلس قیادة الثورة أو ب�والی�ة   منحت
رجال الدین والطائفة المطلقة، أو بالعادات والتقالید البالیة وأوامر ورغ�ب�ات ش�ی�وخ 
العشائر والقبائل وملحقاتھم من رجال الدین والمخاتیر، فقد تحولت تلك الم�م�ارس�ات 
الشمولیة إلى ثقافة وسلوك عام یمارس�ھ م�ع�ظ�م ال�م�س�ؤول�ی�ن اب�ت�داًءا م�ن رئ�ی�س 
الجمھوریة وصوالً إلى السلطة السابعة التي یصفھا أحد مخاتیر القرى، والذي یص�رُّ 
على أنھ ھو السلطة السابعة حسب تسلسلھ اإلداري للسلطات الت�ي ذك�رن�اھ�ا أع�اله، 
والتي تنتھي بمختار القریة الذي یؤكد على حقھ في التحدث باسم الش�ع�ب أي ب�اس�م 
أھل القریة أو الحي الذین عینوه مختاراً، وھي ذات الصالحیة التي یمنح�ھ�ا ل�ن�ف�س�ھ 
شیخ العشیرة حینما یتحدث ویصرح ویأمر ویُنھي باس�م ك�ل أف�راد عش�ی�رت�ھ نس�اًء 
ورجاالً أطفاال وشیوخاً، خاصةً حینما یأمر الناخبین منھم بمنح أصواتھم ل�م�رش�ح�ي 
برلمانات ھذه الدول، والغریب الكل یتحدث باسم الشعب ویدعي ت�م�ث�ی�ل�ھ ب�ال�م�ط�ل�ق 
ابتداًءا بمق�دم�ي ب�ع�ض ال�ب�رام�ج ال�ح�واری�ة وم�روراً ب�ال�ن�واب وزع�م�اء األح�زاب 
والجمعیات ومنظمات المجتمع المدني والوزراء، الذین یتكاثرون أك�ث�ر م�ن ال�ق�ط�ط 
الشباطیة، وكل من ھبَّ ودبَّ في دول ومجتمعات غالبیتھ�ا م�ا ت�زال تس�أل ال�ھ�ب�وط 

 على القمر حالل وإال حرام!
 
ویبدو إزاء ھذا الحال الُمزري في شكل وتكوین مجتمع�ات�ن�ا وس�ل�وك�ی�ات وع�ادات    

وتقالید ونظام التربیة المدرسیة واالجتماعیة في ال�غ�ال�ب م�ن الش�ع�ب، وم�ن خ�الل 
سطوة الشیوخ واآلغوات وملحقاتھم، نحن أحوج م�ا ن�ك�ون إل�ى ان�ت�خ�اب الس�ل�ط�ة 
السابعة منھم أوالً، خاصةً وقد ثبتت جدارتھم في إیصال الكثیر إل�ى م�راك�ز الس�ل�ط�ة 
التشریعیة والتنفیذیة بالتعاون مع مجامیع من رجال الدین واألعمال، وھ�م ب�ال�ت�ال�ي 

 یستحقون تعیین بقیة السلطات الست األخرى!!؟
وإزاء ذلك أیضا یتراءى سؤال مقلق وھو: ھل ك�ان�ت ھ�ذه ال�ظ�اھ�رة م�ن أس�ب�اب    

م التي شوھھا العسكر وتم ابتالعھا بعد سنوات ق�ل�ی�ل�ة م�ن 1958اندالع ثورة تموز 
 قبل نفس الطبقة وبمسمیات أخرى؟

 

!ا ا 
 

 
 
 
 
 
 
 

 كفاح محمود كریم*                               

  آن أ 
 أن م  

 
 
 
 

 وعد حسون نصر
  اسوری 

 
 
بعد أعوام حملت في طیّاتھا الحقد، أما آن لنا أن نعیش في تسامح؟ ألم تح�ص�د   

 الحرب سنوات من أعمار السوریین؟
لقد طحنت تلك الحرب عظامنا بعجالتھا، دماؤنا امتزجت بحاقد وث�ائ�ر، ب�دا أن  

في البالد قسمین متناحرین، مع العلم أن كال القسم�ی�ن خس�ر (ول�د، أخ، زوج، 
أب). ھل من المعقول أن نستمر في تصفیة بعضنا.. وأن ننحر ب�ع�ض�ن�ا ال�ب�ع�ض 
تحت مسّمى الحرب وعدالة حسمھا؟! أما آن للسوریین أن یُص�فّ�وا حس�اب�ات�ھ�م 
بالحوار، وأن یركلوا أحقادھم بالتسامح؟! فقد ارتوت أرضنا م�ن دم�ائ�ن�ا وب�ت�ن�ا 
نأكل خبزنا بطعم أشالئنا، تعبت الروح من الكره الدفین المع�ّش�ش ف�ی�ھ�ا، ض�اق 
الصدر من خلجات ماضیھ العائد مع الذكرى المؤلمة، جمعینا ك�نّ�ا ض�ح�ای�ا، ك�نّ�ا 
خاسرین أوالً في معركة قامت تحت مسّمى الحریة وانتھت بتشریدنا في أصق�اع 
األرض، نبكي الذكریات والتفاصیل البسیطة ورائحة الیاسمین الدمشقي ومقاھي 
دمشق التي جمعت كل سوري على لعبة النرد والض�ح�ك�ات، وش�رط ال�خ�س�ارة: 
صحن نابلسیة من السواس، أو علبة بوظة من بكداش. تجم�ع�ن�ا س�م�اء دمش�ق 
من كل طیف حول البحرة في التكیة السلیمانیة، وال نفاج�أ أن ھ�ذا ك�ردي وذاك 
یزیدي، ھذا درزي واآلخر مسیحي وغیره علوي وذاك سن�ي ورف�ی�ق�ھ ش�ی�ع�ي، 
ونتساءل بعد ذلك: أمعقول أن توجد ھذه المسمیات في سوریة؟! م�ع ض�ح�ك�ات 
وقھقھات االستغراب تنفجر لتمأل المكان تعلیقات ونكات وأحادیث تخصُّ العادات 
والتقالید، وفرض دعوات لنتأّكد من حسن الكرم مع ضحك�ات ورھ�ان�ات. ك�ان�ت 
تجمعنا أغنیة على أوتار البزق أو العود مغموسة بنقرات الدفوف لنن�ش�د ال�ح�ب 
في دمشق، حنین حملناه معنا متناثرین في بقاع األرض نرویھ مع ح�ف�ن�ة ح�زن 
في جلسات السمر لنختمھ بعبارة هللا على تلك األیام لیتھا تعود مع تنھیدة لش�ّدة 

 .اللوعة تشعر أنھا ستخترق العالم لتصل إلى سوریة الحبیبة
نعم، بعد كل ھذا نحن لم نعد نرید الحروب، لم نعد نرغب ب�رؤی�ة ال�دم الس�وري 
رخیصاً في كل مكان، لم نعد نرید ذكریات حنین تبكي حجارة المھجر تحت سقفھ 

ترتیبھا من ج�دی�د   البارد، لم نعد نرید أن نشتم الماضي مع كل قطعة ثیاب أعدنا
بسبب سوء الحال، لم نعد نرید رؤیة أمھات ثكال�ى لش�ھ�داء ج�دد، ف�ق�د ض�اق�ت 
القبور بجثث أبنائنا المسافرین إلى ربھم دون أن نرى وجوھھم ونقب�ل�ھ�م ق�ب�ل�ة 
الوداع، فقد أحكموا توابیتھم بمسامیر نخرت عظام أمھاتنا قبل خشب ال�ت�اب�وت، 
لم نعد نرغب أن نرى رسومات أطفالنا على اللوحة البیضاء ب�ن�دق�ی�ة أو دب�اب�ة، 
نرید أن نستمتع برسمھم لوردة ونھر وشجرة، كم نتمنى أن یُعاد مفھوم الطائرة 

 .الجمیلة المحلّقة في السماء في مخیلة أطفالنا محّملة بالورد بدل البارود
فلنستِعد لغة الحوار بیننا نحن السوریین ألننا بحاج�ة ل�ل�ك�الم أك�ث�ر م�ن ال�ق�ت�ل، 
بحاجة للحب، للغناء، للسالم، وللتسامح.. اركنوا أحقادكم، مصالحكم بعیداً عنّ�ا، 
فنحن بحاجة لنجتمع من جدید تحت سماء الوطن محّملین بالحنین، نقف دق�ی�ق�ة 
صمت على أرواح شھدائنا أجمع من كل طیف ولون ومذھب وطائ�ف�ة، وب�ع�دھ�ا 
نتصافح ُمعّزین بعضنا بالمصاب الواحد، لم تعد الروح تتسع ل�ل�ح�زن، ف�ال�ح�ی�اة 

 .تتطلّب منّا أن نسعى بفرح لنستمر فیھا ونعود أنقیاء
نعم، نحن بحاجة للسالم داخل سوریة لیعود البیت من جدید یجمعنا إخ�وة ع�ل�ى 
قھوة الصباح وصوت عمالقتھ: (فیروز، ودیع، نصري، أصالة، وصباح) وعلى 
غداء شھي عابق بالضحكات وسھرات مسائیة نع�زف ف�ی�ھ�ا ل�ح�ن الس�الم، وال 
ضرر أن نصافح الجیران حولنا ونسلّم بالقبالت، نزورھم وندعوھم لزیارتنا ألن 
من واجب الجیران أن یكونوا معاً في السّراء والضّراء، فالجار أخوك ال�ق�ری�ب, 
یعرف عنك كل األخبار. أطلقوا للریح أفراحكم، وادفنوا بالتراب األح�ق�اد ل�ن�ع�ود 
سوریین إخوة، دعونا نخرج من باب البیت بحقائب ح�ب ن�زور ب�اق�ي ال�ج�ی�ران 
وكرامتنا محفوظة، فقد عاد البیت من جدید للحیاة وزرعنا الغار حولھ وأط�ل�ق�ن�ا 

 ..أسراب الحمام في السماء تُرسل من سوریة للعالم السالم والحب
 
 



استفزن�ي ف�ی�دی�و م�ت�داول ب�ك�ل   
مواقع التواصل األجتماعي وك�ان 
ب��أح��د ال��دواوی��ن ل��رج��ال ق��ب��ی��ل��ة 
ویت�ن�اقش�ون ع�ن ض�رب ال�م�رأة 
وتحدیدا الزوج�ة وأن�ھ رك�ن م�ن 
الش��خ��ص��ی��ة ل��ل��رج��ل وال��ف��ح��ول��ة 
للتمیز وللسلطة وان�ھ أم�ر أك�ث�ر 
من ع�ادي وال ی�ع�ی�ب ال�ذك�وری�ة 

 بشيء...!!
كان المقطع عبارة عن تص�ری�ح 
علني إلباحة ض�رب ال�م�رأة ان 
كان من قبل ال�زوج او األب او 
األخ م���ا دام ی���رى رج���ول���ت���ھ 
وفحولتھ وف�رض ال�رأي ی�ؤخ�ذ 
ع��ل��ى ھ��ذا ال��ن��ح��و ال��ب��غ��ی��ض 

 والمقیت واللعین.
س��أت��ح��دث ع��ن األغ��ل��ب��ی��ة وال 
ی��م��ك��ن��ن��ي ال��ت��ع��م��ی��م ل��ك��ل رج��ال 
القبائل وھذه الق�ل�ة ال�ت�ي أع�ت�ز 
بھا ألن اح�ت�رام ال�م�رأة ل�دی�ھ�م 

 شيء مقدس واحترامھا ھو یرفع من شأن القبیلة ولیس اذاللھا وضربھا واھانتھا.
یا من تفتي بالضرب وتسمح لنفسك بسن ھكذا قوانین وما یعیبنا أن الدولة یحكم�ھ�ا 
قانون القبیلة والقبیلة تحمل ھذا الكم الھائل من الظلم والجھل وعدم التوازن ول�ھ�ذا 
البلدان التي یحكمھا القانون العشائري ھي أكثر البالد خرابا وموتا بل ان�ھ�ا ال�ب�ؤرة 
المالئمة إلنتاج أسوء األجیال وأقذر المجتمعات في الظلم واالستبداد والفوضى ألنھا 

 .تفرض ھیمنتھا بالقوة ال بالحكمة تثبت وجودھا بالظلم ال بالعدل
ولھذا نحن مجتمعات یسودھا األنقسام وال یوحدنا سوى الجھ�ل وھ�ی�ھ�ات أن نص�ل 

 للمعنى الحقیقي لالنسانیة أوال وللحریة ثانیة.
وتلك النماذج من ذكور العشائر علیھم أن یفھموا ویستوعبوا بأن أھانة وظلم المرأة 

 لیس عار علیھم فحسب، وأنما ھو انھیار بالكامل للحجر الذي یربي رجال الغد.
فھل من الرجولة أن تضرب من ھو أضعف منك جسمانیا وجعلھا كالعبد الذلیل ب�ی�ن 

 یدیك وكل ھذا من أجل ماذا..؟
(من أجل أن تفتل شواربك بتلك التجمعات ال�م�ش�ح�ون�ة بص�ن�اع�ة ال�ظ�ل�م وت�ت�ب�اھ�ى 

 بفحولتك والتي ال تساوي قالمة ظفر بسوق الشھامة).
ما ھكذا تبنى األسر وال ھكذا نشید المجتمعات، تذكروا كلما زاد اح�ت�رام�ك�م ل�ل�ن�س�اء 
فأنكم تضمنون مجتمعات سویة خالیة من األھتزاز النفسي ألن المرأة ھي من تنجب 

 وتربي لكم األجیال.
والعتب الكبیر على بنات جنسي ألنھن یعتبرن ضرب الذكر ل�ھ�ن ھ�و خ�ط أح�م�ر ال 
یمكن األعتراض علیھ أو حتى انتقاده بأي شكل فھي ما زالت تجتھد ك�ث�ی�را ل�ت�ك�ون 

 تلمیذة مجتھدة بمدرسة العبودیة.
 فألى متى یبقى العنف والظلم یسرحان بكل ھمجیة وظلم تحت ثیاب القبیلة....!!!

 ا اوع 
!ب ا  

  
 
 
 

 بقلم: میثاق كریم الركابي
 العراق/ الناصریھ
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سیناء ت�ل�ك ال�ب�ق�ع�ة   تتحدث عن  قلیلة ھي الروایات التي    
العزیزة من الجغرافیا المصریة، ومن ض�م�ن ت�ل�ك ال�روای�ات 

تتحدث عن أفراح وأت�راح س�ك�ان  التي صدرت مؤخرا والتي 
شمال سیناء روایة غالیة للكاتب الش�اب أح�م�د س�ل�ی�م، وھ�و 
العمل الروائي األول لھ، ومنذ الوھلة األولى س�ی�ج�د ال�ق�ارئ 
لروایة غالیة المتعة حیث التشویق والحبكة الدرامیة وال�ب�ع�د 
اإلنس��ان��ي ال��ذي اف��ت��ق��دن��اه ك��ث��ی��را ف��ي ھ��ذا ال��زم��ن ال��م��ت��خ��م 

     بالھموم 
في الروایة سنجد رحلة بحث یحیى عن شقیقة الط�ب�ی�ب ع�ی�د 
وذلك بعد أن عاد من أحدى الدول الخلی�ج�ی�ة وس�ن�ج�د ال�ج�دة 
ال��ت��ي ت��رم��ز إل��ي ال��ت��راث وال��ج��ذور س��ن��ج��د أف��راد األس��رة 
المترابطین وحیاة البدو والص�ح�راء ال�ت�ي ھ�ي ع�ن�ص�ر م�ن 

 القدیم وأیضا والحدیث .  عناصر اإلبداع في األدب العربي 
باختصار في روایة غالیة س�ن�ج�د أش�ی�اء ك�ث�ی�رة وأھ�م ت�ل�ك 
األشیاء ھي سیناء الغامضة غموضا یحرك داخل�ن�ا ال�ف�ض�ول 

فیھا من جمال وأص�ال�ة ، وف�ي ھ�ذا الس�ی�اق  للبحث عن ما 
یقول الكاتب"ھنا في سیناء شيء ما خفي غ�ی�ر م�ع�ل�وم ألي 

 أحد ولكنھ محسوس للجمیع . 
وفي ھذه العبارة یختصر الكاتب ال�ك�ث�ی�ر، وی�ج�ع�ل�ك ت�ت�ع�ام�ل 

 بإحساسك مع بعض 
األحداث التي یصعب التعامل معھا ب�ال�ع�ق�ل، ال�ذي ھ�و م�ن�اط 

ال   وفي الحقیقة وعلي المستوى الشخ�ص�ي الفھم و التحلیل 
أفضل أن تطغي لھجة محلیة علي اللغة العربیة ف�ي أي ن�ص 
أدبي ، ولكن أحمد سلیم في ھ�ذه ال�روای�ة ق�ام ب�ال�م�زج ب�ی�ن 
اللھجة البدویة واللغة العربیة الفصحى في انسی�اب�ی�ة ك�ب�ی�رة 

 تكلف واصطناع   وبدون
أتصور أنھ م�ن أھ�م الص�ف�ات ال�ت�ي ی�ج�ب أن ت�ت�واف�ر ل�دي 
الروائي أن یكون حكاء أي لدیھ القدرة علي الح�ك�ي ال�م�ن�ظ�م 
وغیر العشوائي ، واعتقد أن أحمد س�ل�ی�م ل�دی�ھ ھ�ذه الص�ف�ة 

وع�ل�ی�ھ أن ی�ن�م�ي  والتي ظھرت بشكل كبیر في ھذه الروایة 
  تلك األداة في أعمالھ القادمة 

في إحدى الندوات التي كنت مدعوا لھ في المجلس األع�ل�ى   
للثقافة في القاھرة حیث كنت مشتركا ب�دراس�ة ع�ن الش�اع�ر 

 الیمني الراحل عبد هللا البردوني 
وبعد االنتھاء من الندوة دار نقاش بیني وبی�ن ش�اع�ر ی�م�ن�ي 
حول جدوى الثورة في مجت�م�ع ق�ب�ل�ي ك�ال�م�ج�ت�م�ع ال�ی�م�ن�ي، 
وعندما لم نصل إلي نقطة إلتقاء قلت لھ : ال�ث�ورات ال ت�أت�ي 
من باب الرفاھیة، ولكن البد أن یدرك الجمیع أنھ أین�م�ا وج�د 

  الظلم وجدت الثورة. 

   ء او  
 أ و ا وت ارة

 
 
         

 

 

 

عصام سامي ناجي/ 

 مصر
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 قالت أسافر

 قالت أسافر قلت 

 كیف تسافرین 

 وتتركین أضالعي دون أرتواء 

 وأنا الذي ما اخضوضرت عیناي 

 !من سحر اللقاء؟ 

 ما زلت أذكر ھمسھا 

 وحدیثھا 

 في كبریاء 

 عن أھلھا وعشیرھا 

 عن حسنھا یحكي 

 المساء 

 یحكي عن الشعر المسافر في مدارات 

 الفضاء 

 عن وجھ عصفور 

 أسیر اللحن 

 عطري الحیاء 

 أنثى تتیھ بسحرھا الدنیا 

 وتزدان السماء 

 حوریة تمشي على قدمین 

 في حلل البھاء 

 ھبطت من الفردوس 

 یحدوھا رجاء 

 أبحرت في العینین 

 على 

 أرتجي فیھا شفاء 

 أبحرت دون إرادتي 

 فإرادتي رھن النداء 

* * * 

 قالت أسافر صوتھا صوت الطیور 

 إن تسمعوھا حین تنطق 

 ھمسھا لحن الغدیر 

 أنفاسھا شعر 

 وبوح حدیثھا نغم یدور 

  وكأنما أوتار 

 عود 

  شدھا ولھ أثیر 

 نغم یرن بسمعي 

  فأخالني معھا 

  أطیر 

 حتى العصافیر البعیدة 

  جمعت كي تسمع اللحن النضیر 

  حتى الزھور 

 تفحت لما تمشت بالبكور 

  أنثى تفجر حسنھا 

  سبحانھ رب قدیر 

* * * 

  قالت أسافر 

  قلت إني سوف 

 أوصیك وصیة 

 أن تذكریني في الصباح وفي العشیة 

 وكلما نامت عیونك یا عیوني النرجسیة 

 وفي الطعام وفي الشراب 

 وفي الثیاب المرمریة 

 وفي الحدیث مع الجلیس 

 البد أزجیھ التحیة 

 أھلوك یا بغداد ھم أھلي 

 وأحالمي السنیة 

* * * 

  قالت أسافر 

 قلت شھرا ثم عودي یا صبیة 

  وعدا علیك قطعتھ 

  فھل تكونین الوفیھ 

 سأعیش أحلم بالرجوع 

 وبالمسافات الندیة 

 سأبیت أنظم شعري المسكون 

 في المقل البھیة 

 یامن نزعت الصب من محرابھ 

  كیف استبحت 

 مشاعري العذریة 

* * * 

  قالت أسافر 

 قلت مھال یا عراق 

 فجرحنا ما زال حیا 

 مازال یصرخ في دمي 

 في مقلتیا 

 أو كلما أودعتھ قلبي تالشى في یدیا 

 ھي ذي العراق 

 وذا ھواھا 

 فجر الدمع العصیا 

  ھي جمرة 

  اإلحساس لكن 

 أوسعتني العمر كیا 

 كیف المتاب وحسنھا 

 في أضلغي 

  !یجري ثریا؟ 

  سأظل أعشقھا 

  وإن طال المدى 

 قدر لعمري 

 سوف یبقى سرمدیا 

 ت أى
 
 
 
 
 
 
 شكر حاجم الصالحي  

 
)1( 

 ذاَك الذي بعثرني
 في وحشة الطریق

 مازال یحتفي
 بسطوة الغیاب

)2( 
 ذاك الذي رأیتھ المثال والمآل

 أوقعني ...
 بسورة النسیان

)3( 
 ذاك الذي ظننتھ
 اسطورة النجاة

 لم یستمع لصرخة الغریق
)4( 

 ذاك الذي أسكرني
 بخمرة الكالم

 أشعلني
 بجمرة الجنون
 وفائض الندم

)5( 
 ذاك الذي دّوخني
 بفتنة الفردوس
 أضاع لھفتي

 في زحمة الوجوه
)6( 

 ذاك الذي أرادني
 مطیّة

 في غیھب الظالم
 عاجلني ...

 برفسِة الجحود واأللم
)7( 

  ذاك الذي إعتقدتھ
 المالذ والخالص

 بادرني
 بطعنة العقوق

)8( 
 ذاك الذي

 ھو الذي أغرقني
 بصمتھ المراوغ المریب
 وعّمد السكوت بالضجیجِ 

 والصدى
 

)9( 
 ما أوضح الغموض
 في إنشودة الرحیل

 وصفعة الختام

  قصیدة 

   رة        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سامح ادور سعدهللا       
 مصر            

 
 

 رأیتھا من بعیًدا ترسم 

 أقتربت منھا أشاھد ماذا تفعل !

 وجدتھا تعبث بالفرشاة 

 لوحة بیضاء قد تزاحمت فیھ األلوان 

 كل األلوان و لم أفھم ماذا كانت ترسم

 أكانت ترسم بحًرا بجواره جبالً 

 القمم  جبل عالي

 كشموخ ھامتھا مثل الھرم 

   أیضا لم أفھم

 بیداھا   رغم كون الفرشاة

 كمحترف الرسم كانت ھي 

 سألتھا ماذا كانت ترسم ؟

 صمتت  –أبتسمت 

 عاودت السؤال علیھا ؟؟

 قامت مندفعة 

 أحضرت لوحات قدیمة

 تذكرت كل خطًا قد رسم فیھا

 كانت صورة 

 أقدم صورة 

 أجمل صورة 

 تذكرت حینھا أین أیام ھذه الصورة 

 صامتة , سارحة في بحر األوھام 

 ال في بحر الھموم

 سمعت صوتاً صادًرا 

 من نبض القلب الھامد 

 إنى أنا 

   إنى أنا

 من رسمت ھذه الصورة 

  حینھا تأكدت إني

  من رسمت ھذه الصورة 

 

    اق
 
 

  ناصر رمضان عبد الحمید
  مصر
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 الطبیعة الوجودیة في فضاء انوار الروح المتأملة  
تفیض األفكار والرؤى من أعم�ال ال�ف�ن�ان ال�ع�راق�ي 
المغترب "إیاد الموسوي" مع�ان�ي ح�م�ی�م�ی�ة وذات 
فلسفة مكانیة وزمانیة إلبراز ال�م�ع�ان�ي وال�م�ف�ردات 
البصریة وعالقتھا بتفاصیل ال�ل�وح�ة وق�درت�ھ�ا ف�ي 
تحقیق التفاعالت ال�ل�ون�ی�ة ال�م�ت�راب�ط�ة زم�ن�ی�اً م�ع 
الحركة والخطوط ، في ھذه المجموعة من االع�م�ال 
ھناك التناص مع رباعیات جالل الدین الرومي شی�خ 
المتصوفین ، وتشكلت رؤی�ة ال�ف�ن�ان ال�ت�ي ت�ع�ك�س 
معالم التراث الشرقي مستوحاة من عناصر الطبی�ع�ة 
والع�م�ارة اإلس�الم�ی�ة وك�ث�ی�راً م�ا تس�ت�ن�د رس�ال�ت�ھ 
اإلنسانیة إلى حنینھ للوطن وال�م�وروث ال�راف�دی�ن�ي 
بتحدیث سیاقات اإلبداع وال�ت�ن�اغ�م ب�ی�ن ال�م�ف�ردات 

 البصریة وأنماط ثقافات العالم االمتنوعة .
  "التعبیر اإلنساني"

یس�ت��خ�رج ال�ف��ن�ان "إی�اد ال�م��وس�وي" م�ك��ن�ون��ات��ھ 
الطفولیة بتلقائیة طفولیة لت�ع�ب�ر ع�ن ال�م�ش�ت�رك�ات 
اإلنسانیة ، و تعبیر إنساني خاص ب�ھ ح�ی�ث ی�ت�ف�رد 
الفنان ایاد بطرح رؤى وأفكارا من العوالم الروح�ی�ة 
والوجودی�ة، ف�ن�ج�ده ك�ث�ی�راً م�ا ی�ت�ن�اول م�ن خ�الل 
رسوماتھ أكثر الحاالت المرتبطة بتجربتھ الشخصیة 
أو موقف إنساني أو عاط�ف�ي ع�اش�ھ ف�ي ال�ط�ف�ول�ة 
الملیئة بالتأمل في الجمال وال�ف�ن واألل�وان ویش�ف 
عملھ الفني عن البراءة وتلقائیة الطاقات ال�داخ�ل�ی�ة 
من تراثھ الشخصي . والروحانیة ال�ت�ي ی�ب�ح�ث م�ن 
خاللھا عن المعاني اإلنسانیة ومتغیراتھا التجری�ب�ی�ة 

 والتصوریة .
یتمتع الفنان ایاد بحرفیة عالیة م�ع�ب�راً ع�ن ج�ذوة   

حبھ لجمالیات ال�ع�م�ارة اإلس�الم�ی�ة ف�ي م�ع�ال�ج�ات 
وجدانیة إجتماعیة إنس�ان�ی�ة ع�ام�ة ت�خ�ص ال�ب�ش�ر 

 جمیعا .
اسماء اعمالة الح�اف�ل�ة ب�ال�ج�م�ال وال�ت�أم�ل   وتشیر

  مثل:
  قلعة السماء،
 لقاء العشاق،

  األسرة السعیدة 
  ،األسوار العالیة،

 قمر الشوق،
  مدینة الفرح، 

  الحي البھیج،
  تالل القمر،

 ربیع الحقول،
 بیت األمومة، 
 حقول الحصاد، 
وھكذا قد تشكلت التجربة بشكل م�ج�س�م�ات ث�الث�ی�ة  

األبعاد خالل السنوات األخیرة من مس�ی�رت�ھ ال�ف�ن�ی�ة 
في التجری�ب واس�ت�ح�داث أس�ال�ی�ب وأدوات ج�دی�دة 
لتوظیفھا للعمل التشكیلي التي تتجلى فی�ھ�ا ب�راع�ت�ھ 

 الفنیة.
  "الغربة واإلبداع"

الفنان إیاد الموسوي المغترب عن بالده الموج�وع�ة 
وكأنھ من نوارس األرض المس�اف�رة ف�ي ك�ل م�ك�ان 
لیكون من طلیعة الفنانین الت�ش�ك�ی�ل�ی�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
المغتربین، الذین تناولوا في تجارب�ھ�م ال�ت�ص�وی�ری�ة 
ورسوماتھم نبض روح ذلك الوطن، وشك�ل اإلی�م�ان 
باإلنسان الذي یحیا في تجلیات عشقھ تع�ل�ق�ھ، وھ�و 
ال��ذي س��ك��ن م��خ��ت��ل��ف الص��ی��اغ��ات ب��روح ال��ح��ال��م 

یستلھم أش�ع�اراً ص�وف�ی�ة م�ن ج�الل ال�دی�ن   المبدع
الرومي وغیره، ومن عمق ھ�ذه ال�م�ن�ح�ى وال�رؤى 
نقل الموسوي مشاھداتھ الجمیلة عن ب�غ�داد وال�ت�ي 
قال عنھا( وتبقى بغداد احالمھا جمیلة عن�د ال�ف�ج�ر) 
حیث انتھج المعالجة التشكیلیة بت�ل�ق�ائ�ی�ة ال�ط�ف�ول�ة 
وأستقى ألوان الطبیعة بتنوع�ھ�ا وت�ن�اقض�ھ�ا، ال�ت�ي 
تزینت بھا أعمالھ الفنیة غی�ر ال�م�س�ب�وق�ة ، وال�ت�ي 
تتیح للعین التم�ت�ع ب�الس�ح�ر ال�دف�ی�ن ال�ذي ی�ع�ك�س 
الجمال ال�م�ت�وال�د ل�ح�ظ�ی�ا وھ�و ی�ت�غ�ن�ى ب�ال�ت�ف�اؤل 
والحیویة ، یقول الم�وس�وي:( الزم�ت�ن�ي ب�غ�داد ف�ي 
سنین الغربة واالغتراب ف�ي ش�م�ال أم�ری�ك�ا ح�ل�م�اً 
ج�م�ی�الً أس��ت�وح�ي م�ن��ھ األم�ل وال�ت��ف�اؤل وال�ط�اق��ة 
االیجابیة)، فھو ینقل تجربتھ اإلبداعیة ویجسد ف�ی�ھ�ا 
أل�وان وأم��ل ب��غ�داد ف��ي ل��وح�ات ت�ت�وش��ح ال��ج�م��ال 

 واإلبداع والسالم .
   "عمق الداللة"

استخدم الموسوي داللیة اللون لت�واف�ق رؤی�ت�ھ ف�ي 
في التعبیر الرم�زي ع�ل�ى ال�م�ض�م�ون، إل�ى ج�ان�ب 
الروح�ان�ی�ة ال�ل�ون�ی�ة ، واس�ت�خ�دم األل�وان ال�ح�ارة 
والب�اردة، وك�ان ل�ك�ل تش�ك�ی�ل ات�زان م�دروس م�ن 
التكنیك اإلشارات للطبیعة الخ�الب�ة واألف�ق الس�اك�ن 
البعید، یقدمھا ال�ف�ن�ان ف�ي م�ع�ظ�م أع�م�ال�ھ وت�دف�ق 

وأج�رى ذل�ك   روحیة التجرید لعمق الداللة اللونیة،
الحوار بحرفیة جمال�ی�ة م�ع ف�ن ال�ع�م�ارة الش�رق�ي 
المتوارث وعمق تاریخھ الناب�ع م�ن ب�الد ال�راف�دی�ن 
مھد الحضارات، والفنان ال�م�وس�وي: ھ�و ال�ب�اح�ث 
عن جمالیات اللون في حرارة الروح وتلك اللوح�ات 
الغنائیة التصوریة الشاعریة، بتفرد وت�م�ی�ز ال�ف�ن�ان 
الحالم لیقول أن ضوء األل�وان ھ�و ن�ب�ض ال�م�دی�ن�ة 
المطل�ة ع�ل�ى ح�ك�ای�ات وت�راث ال�ت�اری�خ االنس�ان�ي 
المشرق الذي حملھ بشغف وشجن وقواف�ي وأب�ی�ات 
شعریة وإنغام موسیقیة جمع كل التفاصیل الحمی�م�ة 
في تلك المرسوم واالعمال الفنیة المتمیزة والفری�دة 

  بجمال عوالم ایاد الموسوي.
 "حلم الطفولة"

نجد في لوحات أح�الم ال�ط�ف�ول�ة الس�ف�ر إل�ى ع�ال�م 
البراءة والطفولة والسرد التلقائي ل�ج�ذوة ال�ح�ك�ای�ا 
وتراثھ الشخصي، في تحویر بصري لی�رس�م م�دی�ن�ة 
طفولتھ الجمیلة بغداد في محل إقامتھ الجدیدة، تنأى 
بتجلیات عشق الروح والشوق التي شاط�رھ�ا ع�م�ر 
الطفولة قبل موسم الھجرات إلى كل األصقاع لتف�ت�ح 
بص�ی�رة ال�ق�ل�ب وال�ع�ی�ن ل�ت�رس�ل رس�ائ�ل ال�روح ، 

والحضور حیث یك�ون االنس�ان   ومشاعر نور الحب
في حالة التأمل یفوق الحواس الخمس وال�م�س�اف�ات 
والمادیات، لیعبر ویجسد انسانیة عمی�ق�ة وھ�ي م�ن 

  أسمى الرسائل التي تالمس اإلنسان.
یستخرج الفنان الم�وس�وي م�ك�ن�ون�ات�ھ ال�ط�ف�ول�ی�ة  

بخطوط عاطفیة یبحث من خاللھا المعاني اإلنسانی�ة 
بین الخطوط ال�ھ�ن�دس�ی�ة وم�ت�غ�ی�رات�ھ�ا ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 
بجمالیة األلوان وشفافیتھا المفتوحة على عدة أفاق 
بحرص تشكیلي تفاعلي، في انطالقة الخطوط ت�ع�ی�د 
حسابات الزمن وفق األمكنة ال�ت�ي غ�ادرھ�ا أو ت�ل�ك 

التي فارقھا الجسد وت�ب�ق�ى ف�ي ن�ظ�ام م�ع�ق�د ب�رغ�م 
تناقضات الحیاة الیومیة ، وال�ح�ل�م ال�ط�ف�ول�ي ال�ذي 
نفتقده في الحی�اة الح�داث وج�زی�ئ�ات ت�ث�ی�ر ال�ذھ�ن 
وتعصف بالح�س وال�ع�واط�ف، ال�ذي ی�ت�رج�م�ھ ف�ي 
لوحات جمالیة یجعل منھا فكرة وجدانیة وش�ع�وری�ة 
متألقة، ینطلق منھا نحو فكرة تستلھم التراث وتق�دم 
الحدیث من ، مبشرا باألمل والتفاؤل واإلیجابی�ة ف�ي 

 الحیاة لیترجمھا الى ألفة تشكیلیة.
 " تنمیة الخیال"

یعالج الفنان الموسوي مساحات اللوحة وال�خ�ط�وط 
بأسلوب ذي شغف تشكیلي لتنمیة الخیال ، ال�م�ؤدی�ة 
إل�ى ت�رس��ی��خ نس��ی�ج ال��ل�وح��ة ف�ي ع�وال��م ال�خ��ی��ال 
والتصورات الھادفة العتماد قوة المالحظة لمعالج�ة 
الخطوط وابراز متغیراتھا وال�م�ع�ط�ی�ات واالش�ارات 
المتعلقة بأسلوبھ في المنحنیات وتعاطفھا بانسیابی�ة 

رغم ارتك�ازھ�ا ع�ل�ى   متناھیة كامرأه فائقة الجمال،
اإلتجاھات اإلنسانی�ة ب�ت�ج�س�ی�د وح�رف�ی�ة ب�اخ�ت�راق 
الم�أل�وف وب�ن�اء أش�ك�ال ج�دی�دة واج�واء عص�ری�ة 
مستخدما الخطوط الحادة احیانا ، كس�رع�ة الض�وء 
التي یتركھ�ا م�ع األل�وان وال�ت�درج�ات ف�ي ال�ن�س�ب 
المختلفة لكل لون، وقدرتھ عل�ى ت�ح�ق�ی�ق ال�ت�م�ازج 
والتناقض البصري بما تحملة من الھواج�س وی�ب�ث 
فینا األمان عبر االنتقال ال�ى رون�ق بص�ري ی�ح�ق�ق 
اإلشباع العاطفي والتفائلي بالحیاة بكافة ت�ط�ل�ع�ات�ھ�ا 

 اإلنسانیة.
  "التعبیر عن أفكار مختلفة"

ھناك تقارب فني تشكیلي تمیز بالتعبیر ع�ن أف�ك�ار   
مختلفة تنسجم مع بعضھ�ا مس�ت�خ�دم�اً ال�م�ع�ال�ج�ات 
المتفاوتة بین عدة ن�ق�اط ل�ی�ت�ح�دى بص�ری�اً األب�ع�اد 
وقدرتھا على خلق الخیال المؤسس لح�ق�ائ�ق ن�راھ�ا 
حسیاً بشكل ملموس للتعبیر عن جمال الطبی�ع�ة، ان 
جمیع االعمال تقدم في تشكیالتھا المنحنیة ال�م�ث�ی�رة 
للحس برقتھ ووجوده وعاطفتھ واط�م�ئ�ن�ان�ھ ل�ی�زی�ل 
السلبیات عبر الفن والمزیج المدروس جیداً لی�ع�ط�ي 
شعوراً بقوة اإلنسان وجدیتھ في خلق وبناء ال�ح�ی�اة 
وتحقیق الشعور بالراحة والتج�دد ب�ع�د ك�ل م�رح�ل�ة 
والعودة الى مركز الدائرة والقوة الطب�ی�ع�ة واإلب�داع 
والخیال الملھم والالنھایة ف�ي ال�ع�ط�اء ك�م�ا ع�ط�اء 
الطبیعة الذي ال یعرف الح�دود او ال�ن�ھ�ای�ات، ی�ق�دم 
الموسوي مفھومة الجدید لأللوان الب�ان�ورام�ی�ة ف�ي 
الشكل الھندسي ال�م�ع�ت�م�د ع�ل�ى اب�راز االت�ج�اھ�ات 
ووضعھا ضمن تشكیالت جدلیة تجسد بناء ال�ل�وح�ة 
ویسقط ذلك على السلوك ال�ب�ش�ري ل�ب�ث االحس�اس 
باالستقرار والھدوء والسالم وقد اس�ت�ل�ھ�م ع�ن�اص�ر 
العمارة واالشارات الم�ع�م�اری�ة ال�ج�م�ال�ی�ة ل�ی�ع�ط�ي 

 صورا مستقبلیة عن فن العمارة المتخیل فیما بعد.
 "حین نستمع إلى إیقاع اللوحة "

ھل سبق لك أن شاھدت لوحة فنیة فترجمھ�ا ع�ق�ل�ك 
لقد وجدت في لوحات ال�ف�ن�ان   الباطن إلى موسیقى؟

ال��ح��ال��م ای��اد ال��م��وس��وي ال��ذي ی��ج��ی��د ت��رج��م��ة 
لغة ال�م�ش�اع�ر االنس�ان�ی�ة ال�ى ل�وح�ات   الموسیقى

تشكیلیة، فھذا األمر لیس غ�ری�ب�اً ف�ال�ف�ن�ون ت�ت�الق�ى 
ویترجم الشعور بھا بأكثر من طریقة ویس�ت�ط�ی�ع أن 
یترجمھا العقل الباطن إلى كلمات وقصائ�د ول�وح�ات 
جمیلة، وكان في لوحة عنوانھا (بی�ت ج�دي) ی�ع�ب�ر 
فیھا عن ایام الط�ف�ول�ة، وال�م�ع�ن�ى ب�م�ا ی�ث�ی�ره م�ن 
إحساسات ممتع�ة وإی�ح�اءات ت�م�زج ب�ی�ن ذك�ری�ات 

الزمن الجمیل واألنغام الموس�ی�ق�ی�ة ح�ی�ن یس�م�ع�ھ�ا 
المتلقي كصوت رقرقة ماء النھر الذي تسلل ب�ھ�دوء 
لیحیل حدیقتھ إلى حدیقة مائیة تطفو فیھ�ا األش�ج�ار 
والورود والریاحین، وھكذا نجد ال�ف�ن�ان مس�ت�س�ل�م�اً 
إلنسانیتھ الرقیقة في إیقاع بصري ج�م�ال�ي ی�ح�اك�ي 
الثقافة ویؤلف نسیجا نغمیا من إی�ق�اع�ات وانس�ج�ام 
التشكیل واللون والفكر بلوحات صممھا على إی�ق�اع 
األلحان الصوفیة ال�داف�ئ�ة وال�ح�ی�وی�ة ف�ی�ھ�ا ب�راءة 
الطفولة والعشق والجمال والسالم، وعبی�ر ال�ب�ی�وت 
وعبق حدیقة الورود واألزھار واالش�ج�ار ال�م�ث�م�رة 
وضیاء القمر ف�ي ال�م�س�اءات و ن�ور الش�م�س ف�ي 
الصباحات تتجلى في عزلة اإلنسان في المكان رغ�م 
ألم ال�غ�رب�ة وال�ح�ن�ی�ن ل�ل�وط�ن ف�ي داخ�ل�ة ی�ف�ی�ض 

ترفل بجمال اإلبداع في أي   باألضواء واأللوان التي
مكان وزمان وھواھا المعتق في واح�ة ال�م�وس�ی�ق�ى 
لتكون ألحاناً یشدو ب�ھ�ا م�ع ع�م�ال�ق�ة ف�ن ال�ع�م�ارة 

 الشرقي على عزف اإلیقاع الموسیقى الصوفي .
  "معاني القصید في اللوحة"

نستكشف ح�ی�ن ن�ق�رأ ال�م�داخ�ل ال�دالل�ی�ة ل�ت�ف�س�ی�ر 
ان�ھ�ا   اللوحات الفنیة ، قصائدا صوفیة مس�ل�ط�ن�ة ،

ال�روح�ي ل�ق�ص�ائ�د ص�وف�ی�ة   أبواب التأمل واإللھام
مسلطنة خلفھا أمیر عاشق فراح�ت ت�رف�ل ف�رش�ات�ھ 
لتكتب ایقونة جدیدة عن حب الوطن في رسوم أج�اد 
فیھا صف أحجار الجمال فتألقت لوحاتھ ف�ي س�م�اء 
اإلبداع كمزار روحي ، ترى أي المف�ات�ی�ح س�ن�خ�ت�ار 

أبواب العوالم التي یمر ب�ھ�ا اإلنس�ان ، وب�أي   لفتح
أبیات القصید یعب�ر ال�ف�ن�ان أس�ط�ر كس�ح�اب�ة م�ط�ر 
معطاءة امطرت فأخضرت براع�م ال�ج�م�ال، ف�ي ك�ل 
لمسة نف�ح�ات ال�ن�س�ی�م وأری�ج األزھ�ار، ان�ھ ف�ن�ان 
عراقي أصیل كالنخلة الش�ام�خ�ة ت�ع�ط�ي ب�ال ح�دود 
معنى اإللھام الحقیقي لألبصار واألفكار، نقرأ الشع�ر 
في جوھر فنھ الرائع ، یفصح عن ع�م�ق ال�ت�ش�ك�ی�ل 
واأللوان الذي یعتمل بمكنون القصید لیجسد األب�ع�اد 
الجمالیة لفنون العمارة المعاص�رة ، وھ�ي ب�م�ث�اب�ة 

في ال�ت�ش�ك�ی�ل، ی�رس�م ب�ذائ�ق�ة   مرئي -بصري  نص
شعریة فارھة ویشید عبر األجی�ال ق�الع�اً وم�ت�اح�ف 
للفن المعاصر بف�ص�ل ج�دی�د ق�د أن�ت�ج ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
لوحاتھ الحالمة إضافة الى القصائد الموحیة لمداخل 
اللوحات الفنیة وھذه الوحدة بین الشعر والرسم ف�ي 
تجربتھ الطویلة جاءت متطابقة مع ب�ع�ض م�ف�اھ�ی�م 
الحداثة في التجربة اإلبداعیة الع�رب�ی�ة ال�م�ع�اص�رة، 
فھناك محاولة دائمة لجعل صدق التعبیر وال�ت�ك�ن�ی�ك 
متوازناً إذ إن كلیھما یندمجان بخلق المشھد ال�ف�ن�ي 

 بعناصره الكونیة والذاتیة على حد سواء .
 یقول الموسوي في مداخل أعمالھ الفنیة.

{ تدور بحولي صالة في الھ�واء ال�ط�ل�ق،، ل�م ی�ك�ن 
یدرك إلى أین تأخذه بیوت القریة الداف�ئ�ة،، وح�ن�ی�ن 

 اللقاء،، حلم وطیف خیال}
{ یتجول ینشد األسوار العالیة،، یبحث ف�ي ق�الع�ھ�ا 

  والسماء الزرقاء،، نھاره السعید}
{ أمام بیوت الحي،، تركض األزقة ،، ب�ی�ن ال�ج�ب�ال 
الملونة بثم�ار األم�ل أم�ام ب�ی�وت ال�ح�ي،، م�ف�ع�م�ة 

  باألخبار السارة}
{ القمر لھذه اللیلة وكل لیلة مقمرة، فھو صدی�ق�ي،، 
أبحث ع�ن�ھ ك�ل مس�اء وی�ب�ح�ث ع�ن�ي م�ن�ذ س�ن�ی�ن 
وسنین،، وفي ك�ل ی�وم ،،وك�ل مس�اء،، ان�ھ مس�اء 

     قمر بغدادي}.

 ن ال اأ  اءة م
 إد اي

 

 د.دنیا علي الحسني/العراق   

 



تجلید الكت�ب أو ال�ت�ص�ح�ی�ف م�ن أق�دم    
المھن المعروفة، أما أصل الك�ل�م�ة ل�غ�وی�اً 
فمشتق من الجلد، ویُقصد بھ وضع ال�ج�ل�د 
على الكتاب وشّده، وال�م�ج�لِّ�د م�ن ی�ع�م�ل 
بھذه المھ�ن�ة، أم�ا ال�م�ج�لَّ�د ف�ال�ج�زء م�ن 
الكتاب المنقسم إل�ى أج�زاء. وت�ط�ل�ق ف�ي 
العراق لمرادفات التجلید التصحیف، وف�ي 
المغرب العربي التسفیر وصاحب ال�م�ھ�ن�ة 
ف نسبة إلى المص�َح�ف وال�م�س�فِّ�ر  المصحِّ
والِسْفر وھو الكتاب، وتبّدل شكل ال�ك�ت�اب 
قُ�م إل�ى ك�ت�اب  من اللفیفة أو مجموعة ال�رُّ
المؤلف من عدد من ال�رق�وق، أو األل�واح 
مرتبة بعضھا فوق بعض وم�رب�وط�ة م�ن 
طرفھا األیمن أو األیس�ر أو م�ن األع�ل�ى 

 بحسب طریقة الكتابة.
احتل ال�ك�ت�اب م�ن�زل�ة م�ھ�م�ة ف�ي ت�اری�خ 
الحضارة اإلنسانی�ة، ف�ق�د اس�ت�ح�دث م�ن�ذ 
عرف اإلنسان الكتابة، فكان الس�وم�ری�ون 
نون ال�ن�ص�وص ال�ط�وی�ل�ة ع�ل�ى ُرقُ�م  یدوِّ
طینیة ویرقم�ون�ھ�ا، ك�م�ا ت�رق�م ص�ف�ح�ات 
الكتاب الیوم، وسب�ق�ت مص�ر م�ن�ذ األل�ف 
الثالث قبل المیالد إلى ابتكار ل�ف�ائ�ف ورق 
البردي بأحجام مختلفة یُلصق بعضھا إل�ى 
بعض، وتكون الورقة األولى من ال�ل�ف�ی�ف�ة 
أكثر سمكاً من األوراق األخرى، لتحفظ�ھ�ا 
من التلف، كذلك اس�ت�ع�م�ل�ت ف�ي ال�ك�ت�اب�ة 
ألواح الخشب والع�اج ال�م�غ�ل�ف�ة ب�الش�م�ع 
،وك��ان��ت ت��ج��م��ع وت��ح��ف��ظ ف��ي ص��ن��ادی��ق 
خاصة، ثم اھتدى اإلنسان إل�ى اس�ت�ع�م�ال 

 الجلد والرق جنباً إلى جنب مع البردي.
كان للمسیحیة دور مھم في تطویر ش�ك�ل  

الكتاب، ذلك أن ان�ت�ش�ارھ�ا ت�ط�لّ�ب نس�خ 
ال��ك��ت��اب ال��م��ق��دس وت��وزی��ع��ھ ع��ل��ى دور 
العبادة، ویعتقد أن أول ظھور التجلی�د ف�ي 
أدیرة األقباط ومنھم اقتبس الروم والع�رب 
روه. وتفنن الش�ع�وب ف�ي  فن التجلید وطوَّ
طریقة التج�ل�ی�د وب�ل�غ�وا ف�ی�ھ ال�غ�ای�ة ف�ي 
اإلتق�ان وال�ج�م�ال، وال�غ�ای�ة م�ن�ھ�ا ح�ف�ظ 
أوراق الكتاب وضمھا بعضھا إل�ى ب�ع�ض 

 ضمن غالف یقیھا من التلف.
مرَّ تغلیف الكتاب بمراح�ل م�خ�ت�ل�ف�ة ف�ب�دأ 
باستخدام ألواح الخشب غالفاً واقیاً، فك�ان 
یزخرف ویطّعم بالعاج أو یكسى بص�ف�ائ�ح 
الذھب والفض�ة، أو ب�ال�ق�م�اش وال�ح�ری�ر 
المطرز، ویزین ب�األح�ج�ار ال�ك�ری�م�ة. ث�م 
استبدل بألواح الخشب الكرتون أو ال�ورق 
ال�م��ق��وى، واس��ت��ب��دل�ت بص��ف��ائ�ح ال��ذھ��ب 
والفضة وشرائح الجلد التي غ�دت ال�م�ادة 
الرئیسیة في فن التغلیف ومنحتھ اس�م�ھ�ا، 
ویعّد األقباط أول من است�ع�م�ل ال�ج�ل�د ف�ي 
ھذا التجلید، وانتقل على ید ال�م�س�ی�ح�ی�ون 

 إلى المشرق وبالد فارس وما وراءھا.
یستعرض المتحف البی�زن�ط�ي ال�م�س�ی�ح�ي 
في العاصمة الیونانیة أث�ی�ن�ا، ن�م�اذج م�ن 
فنون تجلید الكتب تمتد من القرن ال�ح�ادي 
عشر حتى الیوم، یركز ع�ل�ى دراس�ة ف�ن 
التجلید، في العھد ال�ب�ی�زن�ط�ي وم�ا ب�ع�ده، 
وبینھا مؤلفات كتبت بخ�ط ال�ی�د، وت�راف�ق 
الك�ت�ب م�ادة مس�م�وع�ة وم�رئ�ی�ة ل�زی�ادة 

 الشرح بشأن نفس الموضوع. 
أما الكتب القیمة وال سیما الدین�ی�ة م�ن�ھ�ا، 
كانت تجلّد بالحریر ال�م�ط�ل�ي ب�ال�ذھ�ب أو 
بالفضة، وتزین بالحجارة الكریمة وت�رس�م 

على الغالف، صور لتن�ی�ن ط�ائ�ر أو نس�ر 
برأسی�ن، وك�ان ی�راع�ى ف�ي ال�غ�الف أن 
یكون سمیكا ب�ح�ی�ث ی�ح�ف�ظ ال�ك�ت�اب م�ن 
الحرارة والرطوبة، كما یراعى في الزوایا 
وضع أربع زوائد معدنیة بحیث تحمیھ من 
الصدمات واالحتكاكات. حیث ن�ق�ل ف�ن�ی�ی�ن 
بیزنطیی�ن ح�رف�ة ال�ت�ج�ل�ی�د، ب�ع�د س�ق�وط 
القسطنطینیة بید العثمانیی�ن إل�ى أوروب�ا، 
وج��زی��رة ك��ری��ت ال��ت��ي ك��ان ی��ح��ك��م��ھ��ا 
الجنوبیون، ثم تراجع ف�ن ال�ت�ج�ل�ی�د ل�ع�دة 
قرون، لیزدھر من جدید في القرن التاس�ع 

 عشر على أسس أوروبیة ھذه المرة. 
وتأثیر التجلید البیزنطي استمّر ع�ل�ى ھ�ذه 
الصناعة خالل القرون التالیة، ویبدو ذل�ك 
في الكتب التي خرجت من ج�زی�رة ك�ری�ت 
خالل القرنین ال�خ�ام�س عش�ر والس�ادس 
عشر، كما ظھرت تأثیراتھا فیما بعد ع�ل�ى 
التجلید في أوروبا بأشك�ال م�ت�ف�اوت�ة، ف�ن 
التجلید البیزنطي كانت لھ م�الم�ح خ�اص�ة 
مثل الرؤوس العالیة وال�زی�ن�ة ال�م�ع�روف�ة 
التي تصور الحیوانات األسطوریة كالتنی�ن 
والنس�ور ذات ال�رأس�ی�ن وغ�ی�رھ�ا، دون 
االلتزام بلون أو حجم معین. وفن التج�ل�ی�د 
مص��درا م��ن مص��ادر م��ع��رف��ة ال��ت��اری��خ، 
واالق��ت��ص��اد، والس��ی��اس��ة، وال��ت��ی��ارات 
ال�م��ع��رف��ی�ة وال��ف��ن��ی�ة، الس��ائ��دة ف��ي ت��ل��ك 
العصور، فالغالف ال�ف�خ�م ك�ان ی�دّل ع�ل�ى 
ث�راء وق��وة اإلم��ب�راط��وری��ة ال��ب�ی��زن��ط��ی��ة 
والكنیسة، كما كانت الرس�وم ال�ت�ي ت�زی�ن 
الغالف تعالج قضایا دی�ن�ی�ة واج�ت�م�اع�ی�ة، 
تھّم المجتمع البیزنطي ف�ي ت�ل�ك ال�ف�ت�رة، 

 مثل الصراع بشأن الصور الدینیة.
تجلید الكتاب أو تسفیره ھو آخ�ر م�رح�ل�ة 
من م�راح�ل ص�ن�اع�ة ال�ك�ت�اب، وأك�ث�رھ�ا 
تعقیداً. فتجلید الكتاب تجلیداً فن�ی�اً ی�ت�ط�ل�ب 
اس��ت��ع��م��ال م��ا ال ی��ق��ل ع��ن عش��ر م��واد 
مختلفة، وی�م�ر ب�م�ا ال ی�ق�ل ع�ن ث�م�ان�ي 
عشرة خطوة ل�ی�ص�ب�ح ج�اھ�زاً ل�ل�ب�ی�ع أو 
التوزیع، وقد ظلت مبادئ فن تجلید الكت�ب 
على مرَّ التاریخ إلى الیوم على ما ھ�ي ل�م 
تطرأ علیھا سوى تبدالت قلیلة بال�م�وازن�ة 
مع ما شھدتھ أعمال ال�ت�أل�ی�ف وال�ط�ب�اع�ة 
م�ن ت�ط��ورات. وم�ا ت��زال ع�م�ل��ی�ات ط��ي 
المالزم (الكراریس) وجمعھا وخ�ی�اط�ت�ھ�ا 
أو لصقھا تنفذ على نحو م�ا ك�ان�ت ع�ل�ی�ھ 
في التجلید الیدوي، إال أنھا غدت مؤت�م�ت�ة 
تستخدم فیھا المكائن جزئ�ی�اً أو ك�ل�ی�اً ف�ي 

 عملیات اإلنتاج بالجملة. 
یمر تجلید الكتاب بمرحلتی�ن م�ن�ف�ص�ل�ت�ی�ن 
األولى جم�ع أوراق ال�ك�ت�اب ال�م�ط�ب�وع�ة 
وترتیبھا وربطھا في سفر واحد، والثان�ی�ة 
إعداد الغالف الواقي وتثبیتھ على الس�ف�ر، 
وأكثر الكتب والدوریات التي تصدر ال�ی�وم 
یجلد آلیاً. وتتوقف نوعی�ة ال�ت�ج�ل�ی�د ع�ل�ى 

أھمیة الك�ت�اب 
وال�غ�ای��ة م�ن��ھ 
ودرج�����������������ة 

زخرفتھ وتواتر استعم�ال�ھ وم�دة ح�ف�ظ�ھ، 
أما أھ�م ال�م�واد ال�م�س�ت�ع�م�ل�ة ف�ي ص�ن�ع 
الغالف ف�ھ�ي ال�ق�م�اش وال�ورق وال�ج�ل�د 

 والخیوط المتینة والغراء بأنواعھ.
فالصحاف ھو الفنان المج�ل�د ل�ل�ك�ت�ب ول�ھ 
أدواتھ الفن�ی�ة ف�ي م�م�ارس�ة ع�م�ل�ھ م�ث�ل 
المخصف یستعملھ ل�ث�ق�ب م�الزم ال�ك�ت�اب 
المراد تجلیده ی�خ�ی�ط�ھ ب�اإلب�رة ال�غ�ل�ی�ظ�ة 
والخیط الغل�ی�ظ ن�وع�م�ا ، یش�م�ع ال�خ�ی�ط 
بشمع العسل لیسھل مرور اإلبرة وال�خ�ی�ط 
ویحتاج الصحاف ال�ى ال�م�ق�ص والش�ف�رة 
لی�ق�ص ب�ھ�ا ال�م�ق�وى وال�ورق ال�م�ع�ش�ر 
المستعمل في تجلید ال�ك�ت�ب وی�ح�ت�اج ال�ى 
نوع من الالصق یدعى (الشریس) یلص�ق 
بھ الورق أو الجلد على المق�وى الس�م�ی�ك 
ویستخدم صخرة أو قطعة من ال�م�رم�ر ال 
ی�ت�ج�اوز ط�ول�ھ��ا أو ع��رض�ھ�ا األرب�ع�ی��ن 
سنتم�ت�ر وس�م�ك�ھ�ا ال ی�زی�د ع�ل�ى عش�ر 
سنتیمترات ومكبس من الخ�ش�ب، ی�ك�ب�س 
بھ الكتاب بعد الفراغ من عملی�ة ال�ت�ج�ل�ی�د 
ویصبح الكتاب مج�ل�داً ی�م�ك�ن ب�ق�اؤه ال�ى 
سنوات قادمة وقد یرثھ األبناء عن اآلب�اء 
فالكتاب ال�ج�ی�د ن�ع�م ذخ�ر ال�م�رء ألوالده 
وأحفاده ، وقبل بدء عملیة التجلید ی�ف�س�خ 
الكتاب الى م�الزم�ھ ال�م�ط�ب�وع�ة وتص�ل�ح 
أوراقھ التالفة ویرتب بصورة منظمة لتبدأ 
خیاطتھ  أوال توضع ج�ل�دة وس�ط ال�ظ�ھ�ر 
لتمسك بین الدفتین ویخاط الكتاب م�ل�زم�ة 
وملزم�ة أي ت�وض�ع ك�ل م�ل�زم�ة وت�خ�اط 
حسب تسلسلھا .ثم تق�س�م م�الزم ال�ك�ت�اب 
الى أربعة أقسام ی�خ�اط ك�ل قس�م�ی�ن م�ع�اً 
فتكون كراسة واحدة ویخاط مع ال�ك�راس�ة 
األخرى المكونة من ال�ق�س�م�ی�ن اآلخ�ری�ن 
حسب تسلسل الترقیم فیكون الكتاب واحداً 
ویطلق على ھذه العملیة التجلید ال�م�م�ت�از 
(التجلید اإلف�رن�ج�ي) . وھ�ن�اك ال�ط�ری�ق�ة 
البسیطة فیست�ع�م�ل ال�م�خ�ص�ف ف�ي ث�ق�ب 
جمیع أوراق الكتاب وخیاطتھ مرة واحدة، 

 وھو أبسط أنواع التجلید
وال�ت��ج��ل��ی��د ع��ل��ى أقس��ام أرب��ع اص��ط��ل��ح  

الصحافون علیھا من حیث جودة الت�ج�ل�ی�د 
وج��م��ال��ھ وم��ت��ان��ت��ھ. ال��ت��ج��ل��ی��د ال��م��م��ت��از 
(اإلفرنجي) تكون خیاطة الكراسات بعنای�ة 
تامة وبشكل جید ی�ك�س�ى ب�ن�وع ج�ی�د م�ن 
الق�م�اش ال�م�ص�ن�وع م�ن ال�ك�ت�ان ال�ج�ی�د 
ویغطى بجلد حیواني رقیق ول�م�اع ی�ط�ل�ق 
علیھ (جلد كالصي) وكان س�ع�ر ال�ت�ج�ل�ی�د 

ف�ل�س�اً،  200من ھذه النوعیة فیما س�ب�ق 
أما في الوقت الح�اض�ر تض�اع�ف ال�م�ب�ل�غ 
بعشر أمثالھ. والتجل�ی�د ال�ع�ص�ري: ی�خ�اط 
الكتاب بشكل ك�راس�ات وت�ك�ون ال�م�ق�وى 
جیدة والكعب من جلد الحیوان أي ت�وض�ع 
جلدة من األعلى ال�ى األس�ف�ل ع�ل�ى ط�ول 
الكتاب لتمسك بالكراسات وتصفھا موح�دة 

كما ھو الحال في التجلید اإلفرنجي ویبط�ن 
الغالف ب�ال�ورق ال�م�ع�ش�ر ول�ون ال�غ�الف 
اسود أو أحمر ویتراوح سعر التجلی�د م�ن 

ف�ل�س�اً.  150ـ�  120ھذا النوع سابقاً من 
والتجلید المت�وس�ط ی�وض�ع ال�ك�ت�اب ب�ی�ن 
دفتین من الم�ق�وى وب�ط�ان�ت�ھ م�ن ال�ورق 
األبیض وكعبھ من الكت�ان وس�ع�ر ت�ج�ل�ی�د 

ف�ل�س�اً. وال�ت�ج�ل�ی�د  100ـ�  80الكتاب من 
العادي وھو أقل األنواع وتجلد ب�ھ ال�ك�ت�ب 
المدرسیة ویتم بالخصف وال�خ�ی�اط�ة م�رة 
واحدة لكل الكتاب لجمع مالزم�ھ وی�وض�ع 
ب��دل ال��ك��ت��ان ل��ل��ك��ع��ب ال��خ��ام األس��م��ر 

ف�ل�س�اً  25(الساحلي) وسعر التجلی�د م�ن 
 ھذا ما كان علیھ قبل الخمسینات. 

وھناك عملیة أخرى ترتبط بتجلی�د ال�ك�ت�ب 
ومتعلقة بصیانة الكتاب وحف�ظ�ھ وج�م�ال�ھ 
یطلق علیھا (الشیرازه) یقصد بھا خی�اط�ة 
الكتاب من األعل�ى وم�ن األس�ف�ل ب�ال�ج�ل�د 
والورق وتتم ھذه العملیة بعد تمام ت�ج�ل�ی�د 
الكت�اب وب�ھ�ذه الش�ی�رازة ی�ب�ق�ى ال�ك�ت�اب 
محتفظاً بدفتیھ وال یطرأ علیھ تفسی�خ ت�ت�م 
حیاكتھ بصورة م�ت�ی�ن�ة وت�ع�ط�ی�ھ ب�ن�ف�س 
الوقت لوناً جاذباً والخیوط المستعمل�ة ف�ي 
الش�ی�رازه م�ل�ون�ة ف�ت�ض�ف�ي ج�م�االً ع�ل��ى 
الكتاب وعلى الخصوص اذا ك�ان ال�ك�ت�اب 
مرموقاً مجالً مثل الكتب الدینیة والف�ك�ری�ة 
الراقیة وبعض كتب األدعیة ، فتلك الك�ت�ب 
تستحق الشیرازة ، وكثرة الصحاف�ی�ن ف�ي 
ال�ب��ل��دة ی��دل ع��ل��ى رواج ال��ك��ت��ب وك��ث��رة 
تداولھا والعنایة بھا وھذا دلیل ثقافي لتل�ك 
البلدة ودلیل معرفة مستوى العل�م ف�ی�ھ�ا ، 
وقد على سبیل ال�م�ث�ال ك�ان ف�ي ك�رب�الء 
صحاف�ون یش�غ�ل�ون غ�رف�اً داخ�ل ص�ح�ن 
الروضة الحسینیة ببیع الكتب فی�ھ�ا ف�ك�ان 
الصحاف یجلد الكتب ویبیعھا أیضاً ، ول�م 
یقتصر التجلید على ال�ك�ت�ب وإن�م�ا ك�ان�ت 
تجلد الرقي واألدعیة وال�ط�ل�س�م�ات ال�ت�ي 
یكتبھا الماللي ، وفي أواخر األرب�ع�ی�ن�ی�ات 
اخرجوا م�ن داخ�ل الص�ح�ن ف�ال�م�ك�ان ال 
ی�ن�اس�ب ال�ب�ی�ع والش�راء ف�ی�ھ ف�اس�ت�أج�ر 
الص��ح��اف��ون ال��ح��وان��ی��ت خ��ارج الص��ح��ن 
وبعضھم غادر المدینة الى بغ�داد وال�م�دن 

 األخرى.
في التجلید الفني یتم إعداد غالف ال�ك�ت�اب 
منفصالً ثم یربط بھ من جھة الك�ع�ب، ف�إذا 
كانت المالزم م�خ�ی�ط�ة ف�ی�ك�ون ال�ت�ج�ل�ی�د 
بالخیاط�ة ال�ف�ن�ی�ة. وی�ت�أل�ف ال�غ�الف م�ن 
لوحین م�ن ال�ك�رت�ون الس�م�ی�ك ل�وج�ھ�ي 
الكتاب وشری�ط م�ن ال�ك�رت�ون أو ال�ورق 
للكعب، تغل�ف ج�م�ی�ع�ھ�ا ب�ق�م�اش مش�رب 
بالشمع أو اللدائن، أو بالجل�د ال�ط�ري، أو 
بالورق المشمع المزخرف. وتت�م ال�ك�ت�اب�ة 
وال�زخ��رف�ة ع�ل��ى ال��غ�الف ب�ط��ب�ع ال�ك��الم 
المطلوب قبل إعداد ال�غ�الف أو ب�أس�ل�وب 

الختم بعد تركیبھ، ویست�ع�م�ل ف�ی�ھ ال�خ�ت�م 
ب�ورق ال�ذھ�ب أو ب�األح��ب�ار ال�م�ل�ون�ة أو 
بالخت�م ال�ن�اف�ر ب�ال�ح�رارة. وی�ت�م ت�ث�ب�ی�ت 
الغالف على الكتاب بتغریة الوجھ الداخل�ي 
لكل من اللوحین وزوائد قم�اش ال�ت�ب�ط�ی�ن 
على الكعب ثم وض�ع ال�ك�ت�اب ب�ی�ن دف�ت�ي 

 الغالف وضغطھ بمكبس خاص.
أما الك�ت�اب ش�ك�ل ال�م�خ�ط�وط�ة ال�ق�دی�م�ة 
المؤلّفة من كّراسات. فك�ان�ت ت�ت�ّم ح�ی�اك�ة 
مجموعة الكراسات على لوحین خشبیّی�ن. 
وبعد أن ی�ق�وم ال�ح�رف�ي ال�م�ج�لّ�د ب�وض�ع 
الكراسات في الترتیب الصح�ی�ح، یض�ع�ھ�ا 
لبعض الوقت تحت جسم ضاغط، ق�ب�ل أن 
یحیك الكّراسات بعضھا ببعض. ث�ّم ی�ع�م�د 
إلى خیاطة حبال صغیرة في ظھ�ر ال�ك�ت�اب 
المجلّد، ل�ت�ش�ّك�ل ن�ت�وءاً ظ�اھ�راً وھ�و م�ا 
یعرف بالطریقة الیونانیّة، فتأت�ي ال�خ�ی�وط 
ضمن الطیات الناتجة في ثنایا ال�ك�ّراس�ات 
(تجلید على ظھر مطاول). ف�ی�ش�ّك�ل ب�ذل�ك 
مجموعة الكّراسات، ویربط�ھ�ا م�ع�اً وف�ي 
ال�وق��ت ع��ی��ن��ھ ی��خ��ی��ط��ھ��ا إل��ى ال��ل��وح��ی��ن 
الخشبیّی�ن. ك�ان�ت ھ�ذه ال�ط�ری�ق�ة األك�ث�ر 
شیوعاً من دون من�اف�س، إذ أنّ�ھ�ا ت�ؤّم�ن 
أفضل صالبة لمجموعة الك�ّراس�ات. وی�ت�ّم 
جمع اللوحین الخشبیین بواسطة خیطی�ن، 
أحدھما م�ن أع�ل�ى وال�ث�ان�ي م�ن أس�ف�ل، 
وتُستخدم صفحتا ال�وق�ای�ة ل�ح�م�ای�ة داخ�ل 
األلواح الخشبیّة، ف�ی�م�ا ی�ت�ّم ص�ب�غ ح�اف�ة 

 التجلید أو تذھیبھا. 
ال یشم�ل ال�ت�ج�ل�ی�د ال�ب�ی�زن�ط�ّي ام�ت�دادات 
إض��اف��یّ��ة، أي أّن األل��واح ال��خ��ش��ب��یّ��ة 
مقصوصة وف�ق أب�ع�اد ال�ك�ت�اب ال�دق�ی�ق�ة. 
بالتالي تأتي المدّرجة التي تّمت ح�ی�اك�ت�ھ�ا 
على ظ�ھ�ر ال�ك�ت�اب ال�م�ج�لّ�د، ف�ي أع�اله 
وأسفلھ، أعلى من األلواح الخشب�یّ�ة ال�ت�ي 
تشّكل أساسھا، ویغطّیھا الغ�الف. إّن ھ�ذا 
النوع من التجلید م�ع ال�م�دّرج�ة ال�ع�ال�ی�ة 
والغطاء المتجاوز الحدود م�م�یّ�ز إل�ى ح�ّد 
أّن ال��م��خ��ط��وط��ات ال��ی��ون��ان��یّ��ة وح��تّ��ى 
المطبوعات الیونانیّة التي تّم تجلیدھ�ا ف�ي 
الغرب في ال�ق�رن الس�ادس عش�ر وح�تّ�ى 
بدایة القرن السابع عشر قد غ�لّ�ف�ت وف�ق 

 الطریقة الیونانیّة.
 المصادر

فن تجلید الكتب أیام زمان في كربالء ع�ن 
 كتاب (كربالء في الذاكرة).

 مواقع ووكاالت األخبار 
Reliures royales de la Renais-
sance : la Librairie de Fon-
tainebleau, 1544-1570, BnF, 
1999 

  21 ج/ أ زن    

ا   
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 حتما سیسقطُ لو أتى الغربالُ 
 بعٌض وبعٌض للثباتِ مثــــالُ 

 
 دنیاَك قد بُنیْت بحكمةِ خالقٍ 
 أیّامھا أعمارنا تغــــــــــتالُ 

 
 ال شيَء یبقى غیر ذكرانا التي
 عنّا ستنطُق لو مضْت أجیــالُ 

 
 ندري وعورةَ أْن تعیَش بغربةٍ 
 فیھا تبّدُد حلمـَك األمـــــــــیالُ 

 
 حیُث المسافةُ في الحیاِة حكایةٌ 
 فیھا الوصوُل لمبتغاَك خیـــــالُ 

 
 صفٌو یعّكرهُ الزماُن ورحلــةٌ 
 فیھا ستحني ظھرنا األثقــالُ 

                
 كالشموعِ سننطفي شیئا فشیئا

 كیما تغیّب عمرنا اآلجــــــــالُ 
 

 ال شيَء یكمُل في الحیاةِ ألنّھا
  نقٌص ودائرةُ البــــــقاِء زوالُ 

 
  ألغازھا تبقى ویبـــــــقى حلّھا
    صعٌب, وسھٌل, ممكٌن, ومحالُ 

 
   لم تكن نسبیةً أفــــــــھامنا  لو 

 فیھا لماَت لدى الصدوِر ســؤالُ 
 

 تبقى تَدوُر كما ندوُر لـــــــــغایةٍ 
 �ِ فیھا حكمةٌ َستـُــــــــــــــــقالُ 

 
 عیونَك بالیـــقیِن وال تكنْ   فأمأل

 مّمن تقیُّد فكرهُ األغـــــــــــــاللُ 
 
 

 )(القصیدة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 أحمد مانع الركابي/ الناصریة
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  أعلم أنني لم أعد تلك الشخصیة الثائرة 
  حتى في نصوصي رفعُت رایة األستسالم
  بعد أن ماتت في أحشائي أكثر من قضیة

لدي ألیوم رغبة بتعریف نفسي وأن أُعطیھا ح�ق�ھ�ا 
وتظاھر، تعریفا صادقا لحال�ة   بعدل دون أي تعدیل

الواقع الذي واكبتھ سنواتي لوطن ج�اورت�ھ   تعكس
  المحن وسكنتھ الحروب

  ما من منجزات تستحق الذكر
  أنا واحدة من البشر في مدینة من المدن التي

أغرى ثوبھا جمیع أھل األرض وخانھا دعاء التقي الدعي الذي المس�ت ع�م�ام�ت�ھ 
 . سماوات هللا

  حتى صب علي غضب الخالق لمسایرتي للظالم كما البقیة دون أستثناء
  :من یتفقد صفحتي ھنا سیجد فیھا إنسانة ال تشبھني

 . منھم من یظن أنني مثقفة، أؤكد أن ھذه الكلمة تقززني وتقیّدني وال تشبھني
  .. منھم من یظن أنني مثالیة أؤكد ال أحد یطیق العیش معي ساعة واحدة

  منھم من یظن أنني كاتبة ولو راقبني جیداً ألكتشف أخطاًء إمالئیة فادحة
  تكاد تكون

  .عاراً على القلم والكتّابة
منھم من یظن أنني مؤمنة مستقیمة ولو إطّلع على غیبي وإستطاع قراءة أفك�اري 

  .. من أعصى ُعصات األرض  والحظ ردات فعلي إلعتقد أنني كافرة
  من یتفقد أفعالي

  .. أفعال  سیراني محض لسان طیّب دون
  من أنا ؟؟

 أُقسم بأنني سألت نفسي ھذا السؤال مئات المرات
  .. ربما أنا عالقة في الال أكون

  .. جلُّ ما أعلمھ أن بشرتي بیضاء وقلبي نقیض ھذا اللون
   أستقرت روحي وجالست المسودات من أوراقي 

  في دفینة أفكاري
  تتدلى حولي عناقید العنب

  بطعمھا الحلو كما لم أشعر بھ من قبل
  إلى ھذا الحد  العنب الذي لم یكن شھیًا

  ٠بكأس واحد   إال حینما كان ینجب نبیًذا نتقاسمھ
  بعد رحیلھ األخیر

  كان ال بد من الھرب من كل ھذا
  .. والبحث عن معلٍم آخر ال ینطق عن الھوى

  یعید تكرار المشھد كما كان یالعب النرد كل مساء
  بسیناریو متعدد المسارات ونھایة واحدة

 تشبھ إلى حد كبیر وطني الضائع

ت درا 
 
 
 
 

 /العراق نیسان سلیم رأفت
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مأ م ... 
 
 
 
 
 

 
 

 لیبیاحمزة الحاسي/

  عندما یأتیني الحلم
 على طبق من عینیك

  یبیض وجھ اللیل
 وتنتفض ثورة الوتین
 یھجر الصقیع مخدعي
  وتلوح مالمح الدفء

 على وجھ الوسادة
 تتبلور ابتسامة حمراء

 على شفاه اللحظة
 للیل لونا أحمرا  فیغدو

 
 السھد  عندما یجھش
 أنات الرحیل

 وتبدأ دموع األشواق
 بمغادرة عیون السھاد

 وتھاجر كل قصص الحنین
 التي عشعشت

 فوق وتحت وبین جنبات
  الشراشف الخاویة

  تمحى روایة
 النبض البائس

 التي أكتب وأقرأ
 بعین ناطقة

 وصوت صامت
 من على حائط الشرود

 لیلة بعد لیلة
 تدخل فراشي

 في وحدة حال
 مع ضحكاتي وابتساماتي

 وتنھیداتي
 ومسقط رأسینا

 للیل  فیصبح
  لون الحیاء

 
 حین یلبس قلبي
 خمارا یغطي كل
 عورات الشوق

 الھجر  من سواد
 النصاب  من خلوة مكتملة

 الجوى  من وضح
 من مرادفة عرجاء

 تتعكز على عصا القصیدة
 لتبلغ قافیة لقاء عاجز

 في ھودج الوصال
 السكون  من مغبة

 من صدى الوحشة
 من ...
 من ...

 تتدلى فوقھا جمیعا
 طرحة من بیاض

 قلبي ونقاء األماني
 طرزتھا بمخرز حبك

 حینھا یصبح للیل
 لونا أبیضا

 

 ویتساءلون
 ویجزعون

 وتتطایر منھم عالمات تعجب
 وإشارات استفھام

 وأقواس مفتوحة على
  استفسارات

 عربة الفواصل التكاد تفرغ
  حتى تمتأل مجددا

 ویبدو وجھ االستھجان كالحا
 وتبلغ الریبة منتھاھا

 أدراجھا  حتى تعود الطمأنیة
 بعیدا عن نفوسھم

 أجل كل ما في السماء
 یرتدي الحیرة

 ؟  أین البریق
 لقد ذھب

 مساكین كیف سیسطعون ؟
 وقد لونت أنت

 سواد اللیل بألوان الوصال
 

 ترحل غبطتھم
 نعم لقد استقرت في قلبي

 أال یحق
 للیلي مرة أن یكون أبیضا ؟!

 حمرة عشق  حتى من دون
 أبیضا بشغف الخیال

 أال یحق
 لي أن أبادل القمر األدوار ؟!

 وجھك  فأنیر العالم بسنا
 

 حدیث النجوم
 یتردد على ألسنة األماكن

 واألثاث من حوالي
 التي تشتعل من وھج لقائنا

 أنانیة  یكفي اللیالي
 اللؤلؤ لھا  لتحتكر

 قمرا ونجوما وكوالبا
 

 حین وضعت
 ألقھم عند حده

 وتمادیت في السطوع
 من بؤبؤ عینیك الخضراوین

 لون العقیق  فأصبح للیل
 المعتق بالخضار

 

 ھكذا تدحرج لیلنا
 على قوس قزح

   فيء كل األلوان  وتدرأ
 فاعتكف سواده في الالطغیان

 وتھدلت من أذیالھ
 أزیاء الربیع

 و وسامتھ
 وألوانھ

 حتى غدا بسواده
 علبة ألوان

 أذوُب فى شبق الفؤاِد حالوةً 

 تأسرني سحابةً ُمتكئة

 على ظفِر قمرٍ 

 ویكسرني غیاب الندى

 كوني عتیقةً كالسرایا

 كوني المرایا

 والھدایا

 ُكلما مر صوُت المآذِن فیكِ 

 ُكلما الَح السالم

 وغفت یمامة

 كلما حط قطر المطر

 على ُجدراِن المدینِة القدیمة

  ُكلما تنازلت غیمة

 عن ُكحلھا وتعرت

 أمام خیٍط أبیٍض أو أسودٍ 

 عند أول تغریدة طیرٍ 

 من ُكلِّ فجرٍ 

 وتألت

 ُكلما شھقت روحي باسمكِ 

 سأذكرِك قصیدة

 كوني أُنثى

 كوني ثورة

 حضارة

 طھارة

 عاصمة

 أو حتى شمسٍ 

 كوني أُنثى كي أُْدِمنكِ 

 فالحضارةُ ....... أُنثى

 واألُنثى ..... حضارة

 كوني الشرق والغرب

 كوني الشرارة

 تمھل شاعر السلطان بشعرك

 إقبل رثائي فیك محض مالمةٍ 

 رتل على صدى السیاط قصیدةً 

 شعراً ..... ونثراً 

 صدراً .... وعجزاً 

 وانفعل

 واسمع أنین الجوع

 فى عمق الطفولة

 یا ابن الحرب المفتعل

 قد ال أصلح للشعر مثلُكم

 وال للعشق حتى

  وصار بوسعُكم

 أن تسقطوا أشیاًء من ذاكرة الوطن

 وان تذلوا أرملة

 وان تغرسوا ٍخنجراً 

 فى صدر أقحوانةً ُمبتلة

 سأكتُب على وجِھ السماءِ 

 حروف قصیدتي

 عبثاً تحاولوا نقش بسمةٍ 

 فى وجِھ مدینة ُمحتلة

 ال الشعُر یبقى وال حال یدوم

 .وعند وجِھ هللاِ تجتمع الخصوم
 

 

 

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

       
ن أ     

 
 نرجس عمران 

  سوریة    



  الوعد " ال تقتل"
ال تحتاج لعناء البحث عن مج�ازات 
ال��ت��م��رد ف��ي أف��الم ال��راح��ل وح��ی��د 
ح��ام��د، فس��وف ت��م��ت��ص غ��ل��ی��ل 
الجمھور ث�ورة ب�ع�د أخ�رى، وف�ي 
فیلمھ "الوعد" انقلب "عادل" أو 
آسر ی�اس�ی�ن أح�د أف�راد ال�ع�ص�اب�ة 
المسخرین لخدمة " الس�ح�راوي" 
ض��د زع��ی��م��ھ وق��ائ��ده وال��ذي ھ��و 
بمثابة إلھ ال یُعص�ى ل�ھ أم�ر. ألن�ھ 
تأثر بوصیة "یوس�ف" أق�دم ق�ات�ل 
في عصابة السحراوي وأدى الدور 
الراحل الكبیر "م�ح�م�ود ی�اس�ی�ن" 
الذي قال لھ ب�ث�ب�ات م�ؤث�ر وی�ق�ی�ن 
عارم"ال تقتل" ف�ب�دأ آس�ر ی�اس�ی�ن 
یس��ت��ف��ی��ق م��ن ح��ال��ة ال��ت��ن��وی��م 
المغناطیس�ی�ة وال�ط�اع�ة ال�م�ط�ل�ق�ة 
للسحراوي وینقلب ض�ده؛ م�رح�ل�ة 
الیقظة وطرح األسئلة وقوة العقلیة 
الناقدة التي تشتعل وتنی�ر ال�ط�ری�ق 

 ألبطال وحید حامد. 
تلك ال�م�رح�ل�ة ال�م�ف�ع�م�ة ب�ال�ت�م�رد 
ون�ق��اط ال��ت�ح��ول ال��ق�ص��وى وال��ت��ي 
تجعل من األبط�ال ن�اج�ی�ن! ل�ح�ظ�ة 
رؤیة واحدة ی�ك�ت�ب ألج�ل�ھ�ا وح�ی�د 
حامد. أفالمھ ت�ط�وف ح�ول م�ف�ردة 
الیقظة.. الوعي! ول�ك�ن ھ�ل أض�اء 
وجھاً آخ�ر ل�ل�ی�ق�ظ�ة؟ أش�ار دائ�م�ا 
للشر الذي یصوب تھدیده في وج�ھ 
من یتمرد على شریعة الش�ی�ط�ان.. 
الشرور الذي یقتل الب�رئ ال�ج�ن�دي 
في فیلم البرئ..ویھدد آسر ی�اس�ی�ن 
"عادل" بشبح الموت ك�ل�م�ا ھ�رب 
من زعیم المافیا السحراوي، ولكن 
ال��م��ف��ارق��ة ف��ي ال��وص��ی��ة ال��ث��ان��ی��ة 
لمحمود یاسین" یوسف "حین قال 
لھ " لو لك عدو بیھدد ح�ی�ات�ك، ی�ا 
تھرب منھ، یا تقتل�ھ" ف�ال�ق�ت�ل ح�ل 
ج��ی��د ف��ق��ط ف��ي ح��ال��ة ال��دف��اع ع��ن 
النفس وإال سیموت البطل، ولسبب 
لیس بالسھل فعلیھ مواجھة م�ن ال 
ی��رح��م "واج��ھ ال��وح��ش ك��ي ال 
یتضخم أكثر" ! بالفیلم عدة مشاھد 

لمجاز جمیل عن القوة في اإلتحاد، 
في مشاھد اتحاد المسلم ع�ادل م�ع 
ال�ق�ب�ط�ي ج�رج�س م�ن أج�ل ھ��دف 
إنساني وعاطفي بحت، ھو تحق�ی�ق 
وصیة المیت األخیرة. التصالح م�ع 
االختالف یتجلى في عظم�ة مش�ھ�د 
حمل التاب�وت وال�دف�ن أع�ل�ى ق�م�ة 
جبل یطل على البحر ونحو الح�ری�ة 
، والمشھد یوحي بسمو متكامل في 
كل أركانھ، مثالً في تخلي ال�ق�ب�ط�ي 
جرجس عن مخاوفھ الصغیرة ب�ع�د 
تجربة دف�ن ی�وس�ف م�ت�ع�اون�اً م�ع 
عادل المسلم وك�ل م�ن�ھ�م�ا یص�ل�ي 
ب��ع��ق��ی��دت��ھ واخ��ت��الف��ھ وض��ع��ف��ھ 

  وقواه ..فكلنا في النھایة إنسان !
 

  الغول " قانون ساكسونیا"
وبرئ آخر في فیلم الغول لكنھ تل�ك 
المرة في ھی�ئ�ة الص�ح�ف�ي "ع�ادل 
عیسى" من فیلم الغول. ص�اح ف�ي 
وجھ الع�دال�ة ال�زائ�ف�ة ب�ال�م�ح�ك�م�ة 

فس��ج��ن ب��دال م��ن   "س��اكس��ون��ی��ا"
القات�ل ال�ح�ق�ی�ق�ي ال�غ�ول. ف�ال�ب�رئ 
سجین في كل فیلم لوحید، وال�غ�ول 
صاحب المال ی�ت�ح�ول إل�ى س�ج�ان 
ویستمت�ع ب�ال�ت�ح�ك�م ف�ي م�ج�ری�ات 
العدالة، فالسلطة والحریة المطلق�ة 
یخضعان تحت قدمیھ دون عائق أو 
حساب. فلیس غریب�اً أن ی�ت�ح�ول" 
عادل ع�ی�س�ى" الص�ح�ف�ي ال�ح�ال�م 
بالعدالة إلى آلة ق�ت�ل ب�ع�د ت�ع�رض�ھ 
للظلم ، فالنظام بأكملھ ب�ادر بص�ن�ع 
آالت ال�ق�ت�ل ودف�ع ال�م�ظ�ل�وم ن�ح��و 
الحقد والجریمة والثأر بیده وك�أن�ھ 
قدر عادل المحتوم " عادل الطام�ح 
المصدوم بم�س�وخ ال�خ�ذالن" ك�ان 
ممسكاً بكتاب یحمل ع�ن�وان "ق�در 

بكل رغب�ات  -اإلنسان" قبل إقدامھ 
عل�ى اغ�ت�ی�ال "ف�ھ�م�ي  -المواجھة

الكاشف" الغول الحقیقي في حیاتھ 
الذي یتحكم في كل شيء ح�ت�ى أن�ھ 
یبطل العدالة ویغیر بدیھة الحق�ی�ق�ة 
في العقول . لیجعلھا تنافس ق�ان�ون 
ساكسونیا في الغرابة وال�ت�ض�ل�ی�ل! 

  ویجعل من عادل قاتل..!
 

 المنسي " طلعوا لك یامنسي؟!" .

النكرة الخارج من ال�ح�س�اب�ات إل�ى 
ح��د أن أس��رت��ھ ن��ف��س��ھ��ا ت��ری��د ل��ھ 
الزواج للخالص منھ تقریباً، ھو " 
ال��غ��ل��ب��ان" ال��ذي نس��ی��ت��ھ األی��ام، 
وتغاف�ل�ت ع�ن�ھ ال�ف�رص الض�ائ�ع�ة 
"م��ح��ل���وج��ي الس��ك���ة ال���ح��دی���د" 
المھمش والمھمل اجتماعیاً ونفسیا 
حتى أنھ مھمل في إحساس�ھ ب�ذات�ھ 
وصورتھ ال�ن�ف�س�ی�ھ وال ك�ی�ان ل�ھ، 
یفوتھ ق�ط�ار ت�ل�و اآلخ�ر! وف�رص�ة 
خلف فرصة یمر ذیلھا أمامھ، وك�ل 
ما یفع�ل�ھ وی�ط�م�ح إل�ی�ھ أن ی�م�ن�ع 
القط�ارات م�ن ال�ت�ص�ادم وی�ج�ان�ب 
الحائط.فھو لدیھ فوبیا التصادم م�ع 
الواقع المخیف ب�أش�ب�اح�ھ ف�ی�ع�ی�ش 
التخاری�ف وال�خ�ی�االت ح�ت�ى ف�ی�م�ا 
ی��خ��ص الش��ھ��وة ال��ج��ن��س��ی��ة، ھ��ذا 
المنسي الذي ینسى كیف یعیش ب�ل 
وك��ی��ف ی��ح��ل��م، ی��خ��ل��ق األوھ��ام 
والھواجس بأریحیة ویخل�ق م�ت�ع�ة 
الخوف من الض�ف�اف األخ�رى ألن 
عفاریت تشبھ أباطر الواقع تس�ك�ن 
ھناك، تكفیھ القطارات التي تتحشاه 
ویتحشاھا، المنس�ي م�ن اإلع�ت�ب�ار 
والمنسي من الحقیقة، لم یفكر ف�ي 
الص��راع��ات أص��الً ك��ي ی��ف��ك��ر ف��ي 
كیفیة حلھا! المنسي ھ�ذا اإلس�ق�اط 
الفاضح عن الصراع ال�ط�ب�ق�ي ف�ي 
مجتمع تفسخ إلى طبق�ت�ی�ن، ط�ب�ق�ة 
الس��ل��ط��ة ال��ع��ام��رة ب��رأس ال��م��ال 
والحكومة والمتاجرة بالبشر أحیاناً 
لتحقیق األطماع والثروات! وتجلى 
ذلك في رغبة رجل األعمال الفاس�د 
أت یبیع "غادة السكرت�ی�رة" ال�ت�ي 
أعجبت التاجر إلتمام صفقت�ة م�ع�ھ 
،أما الطبقة اإلجتماعیة الثانیة فھي 
السفلیة، طبقة ال�م�ن�س�ي.. وط�ب�ق�ة 
المواطن المھمش ف�ي ال�م�س�ودات 
على الجوانب المترامیة اآلخذة ف�ي 
الضیاع. وفي النھایة لحظة الكشف 
المضیئة التي ی�م�ت�از ب�ھ�ا "وح�ی�د 
حامد" دوم�اً، ف�م�ن ی�دع�ون أن�ھ�م 
حكام األرض ی�ن�ك�ش�ف�ون ب�ذع�رھ�م 
وھ�ل�ع�ھ�م أم�ام أن�ف�س�ھ�م ل�دى أول 
مواجھة أمام شجاعة إنسان بسی�ط 
جعل�وه م�ن�س�ی�اً، ق�د ج�اء ل�ی�ن�ت�زع 
"غادة" ھو نف�س�ھ ال�ب�س�ی�ط ال�ذي 

یكتشف قوتھ و شجاع�ت�ھ وإق�دام�ھ 
وبطولت�ھ ل�دى أول أم�ل یش�ع ف�ي 
قلبھ وھو یدافع ع�ن "غ�ادة" ف�ق�د 
لجأت إلیھ واخ�ت�ارت�ھ دون غ�ی�ره، 
رغم أن آخر م�ا ط�ل�ب�ت�ھ غ�ادة م�ن 
ال��م��ن��س��ي ی��ع��ود ب��ھ إل��ى واق��ع 
القطارات بأن یساعدھا في الل�ح�اق 
ب��ع��رب��ة أول ق��ط��ار ل��ت��ص��ب��ح م��ن 
ال�ف�رص ال�م�اض��ی�ة ھ�ي األخ��رى.. 
ولكنھا فرصة أضاءت لھ ال�ط�ری�ق 
وساعدتھ على المعرفة، ف�م�ن ھ�ي 
غادة؟ ھي فرصة الثقة ب�ال�ذات؟ أم 
الیقظة؟ أم المواجھة.. أم الم�ع�رف�ة 
؟! فدائما ك�ان�ت ل�غ�ة ال�م�واج�ھ�ات 
تمھد إلى الحل ال�ن�ھ�ائ�ي ف�ي أف�الم 
وحید ح�ام�د ال�ذي ح�رض أب�ط�ال�ھ 
على المواجھة.. فالمواج�ھ�ة تض�ع 
"الم�ن�س�ي" أم�ام ال�ح�ق�ی�ق�ة ع�ل�ى 
األقل، لیتخل�ى ع�ن خ�وف�ھ وی�داف�ع 
ع��ن ال��ذات وال��ھ��وه وال��ت��ي ت��ھ��زم 
ال��ن��س��ی��ان ل��ی��ق��ول "أن��ا ھ��ن��ا..أن��ا 

  المنسي لم أعد منسیاً "
أتذكر شخصیة "حس�ن ب�ھ�ن�س�ي" 
من فیلم" اللعب مع الك�ب�ار" ال�ذي 
یشعر بكیانھ رغم معاناتھ ال�ب�ط�ال�ة 
والفساد اإلجتماعي، لیق�رر ال�ل�ع�ب 
مع الكبار والتعرف على نفسھ" أنا 
حسن بھنسى بھلول.. أنا المسك�ی�ن 
ف��ى ھ��ذا ال��زم��ان.. أن��ا ال��م��ح��اط 
باألوھام.. أنا الذى إذا جاع نام.. أنا 
المخدوع بالك�الم.. " وك�أن وح�ی�د 
حامد لسبب شدید الع�م�ق أراد م�ن 
جمیع شخ�ص�ی�ات�ھ أن ت�ق�ف وق�ف�ة 
شجاعة واحدة بعد التعرض لع�ام�ل 
الصدمة كي تتع�رف ع�ل�ى ن�ف�س�ھ�ا 
وتتلمس ما یحق لھا ألول مرة ف�ي 
حیاتھا، ت�ك�ت�ش�ف ول�و ق�ی�د أن�م�ل�ھ 
ح��ق��وق��ھ��ا م��ث��ل��م��ا ت��ك��ررت ع��ل��ی��ھ��ا 
ال��واج��ب��ات اإلج��ب��اری��ة وس��ح��ق��ت��ھ��ا 

   الحاجة.."واجھ" و "استقیظ"
كلمتان یثیران انتفاضة ذاتیة. وف�ي 
ھیئة فیلم وسیناریو ع�ل�ى ط�ری�ق�ة 

  المبدع،
 ھكذا یتحدث الفن..!

 ة ااة ا ات أ 

"  و " 
  ا وال وا وا  ار.!
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ك��م��ا ان األس��ئ��ل��ة ع��ن��د الش��اع��ر  
خوشناو تتش�ك�ل أیض�ا م�ن خ�الل 

 :جدلیة الموت والحیاة
َمنِ ((   یَُسوُق َعقَاِرَب الزَّ

 إِلى اْلمآلِ 
 اْلَمْوُت یَْقتَِربُ 
ذیلَةِ   وأَْھُل الرَّ

 یَطِمُسوَن َمَعالَِم اْلَجَمالِ 
 على اْألََصابِعِ 

 تُِضيُء اْلَكلَِمةُ َزْھَرتَھا
  وبِاْلقرِب ِمْن َعطِرھا

 َمْكٌر و َعْزمٌ 
 لِقَْلعِ َمنَابِعِ اْألَْخیارِ 

 تََمنَّیُت یَوماً 
ونخ�ت�ص�ر (ال�ت�ك�ث�ی�ف( وھ�و م�ن 
عناصر الص�ورة الش�ع�ری�ة ب�ھ�ذه 
األم��ث��ل��ة, ونص��ل إل��ى(ال��ت��ف��اع��ل 
ال��ن��ص��ي ( ح��ی��ث ی��ح��ت��اج ال��ن��ص 
اإلبداعي إلى زوایا نظر م�خ�ت�ل�ف�ة 
ولعدة قراءات،تح�اول أن ت�ق�ب�ض 

و((الكتابة ال ت�ح�دث   على دالالتھ
ول�ك�ن�ھ�ا   بشكل مع�زول أو ف�ردي

نتاج لتفاعل ممتد لعدد ال ی�ح�ص�ى 
من النصوص المخزونة في باطن 
ال��م��ب��دع وی��ت��م��خ��ض ع��ن ھ��ذه 
الن�ص�وص ج�ن�ی�ن نش�أ ف�ي ذھ�ن 
ال��ك��ات��ب وی��ت��ول��د ع��ن��ھ ال��ع��م��ل 

) 32اإلبداعي الذي ھ�و ال�ن�ص))(
وق���د ت���ن���ب���ھ ال���ب���اح���ث���ون خ���الل 
ممارساتھ�م األدب�ی�ة إل�ى حض�ور 
ذاكرة نصیة یق�وم ع�ل�ی�ھ�ا األدب, 

ك��ان أول م��ن س��ج��ل مص��ط��ل��ح 
ال��ت��ن��اص ھ��ي ال��ب��اح��ث��ة(ج��ول��ی��ا 
كریستیفا( التي ع�م�ق�ت ال�م�ی�راث 
الذي ترك�ھ (ب�اح�ث�ی�ن( ب�اس�ت�ب�دال 

 .مصطلح الحوار بالتناص
والتفاعل النصي أو (التناص( ھو 
((مفتاح لقراءة ال�ن�ص, ل�ف�ھ�م�ھ, 
لتحلیلھ, لتفكیكِھ, وإعادة ترك�ی�ب�ھ, 
والمعرفة كیف تم إنتاج الخطاب))

)إن التناص تعالق بین الن�ص 33(
وال��ن��ص��وص الس��اب��ق��ة، ف��ال��ب��ح��ث 
ی�ث�ري ف��ي ن�ق�ط��ة م�دى ال��ت�ع�ال��ق 
والتفاعل بینھ�م�ا، وب�ت�ع�ب�ی�ر آخ�ر 
نوعیة العالقة التي ت�ح�ق�ق�ت ب�ی�ن 
النص والنصوص السابقة, ھذا ما 
تناولھ عمر أوغان بقولھ: ((یمثل 
ال�ت�ن�اص ت�ب�ادالً، ح�واراً، رب�اط�اً، 
اتحادا، تفاعال بین نصین أو ع�دة 
نصوص، في الن�ص ت�ل�ت�ق�ي ع�دة 
نصوص تتص�ارع، ی�ب�ط�ل أح�دھ�ا 
م���ف���ع���ول اآلخ���ر، ت���ت���س���اك���ن، 
ت��ل��ت��ح��م،ت��ت��ع��ال��ق، إذ ی��ن��ج��ح ف��ي 
اس��ت��ی��ع��اب��ھ ل��ل��ن��ص��وص األخ��رى 
وت��دم��ی��رھ��ا ف��ي ذات ال��وق��ت،أن��ھ 

).ومن 34أثبات ونفي وتركیب)) (
امثلة التعالق في دیوان اسماع�ی�ل 

 :خوشناو نقرأ
َغرِ    قَْد ُكنَّا في الصِّ

 نَعُدُّ اْألََصابَِع ِمَن اْألَیاِدي
 نَُحسُّ بِأَنَّ اْلَحیاةَ َسْعدٌ 

  إِلى اْألَبَدِ 

 َكَما قََرْأنَاھا في اْلقَِصصِ 
  اْألَْجَدادِ   َعنِ 

 َمْدَرَسةٌ بِقُْربِنَا
 لَْم تُْخبِْرنا یَْوماً 

  بِأَنَّ بَْیَن ُسطُوِرھا
 َخبَرٌ 

 َعْن ُغیُومٍ 
 ِمَن السَّوادِ 
 َساَحةُ لَِعبٍ 

 تَْرمي لَنَا اْلُكَرةَ 
 تَْھَوى أَْن نَْھِدفَ 

 ُكلَّ بَْھَجةٍ 
 ِمَن اْلبِالدِ 

ني اْلعُْمرُ    َجرَّ
   فََوقَْعتُ 

 في ِسنِّ اْلِعنادِ 
 ِمْن َمْكِر السَّاَسةِ 
 َو أَْھِل اْلَوَساَخةِ 

 واْألَْوغادِ 
 لٌِص یُالِطفُني
 َو قَاتٌِل بَِزْعِمھِ 

 ِمْن َخْوِف اْلَمَرضِ 
  یَُحلُِّل َدِمي

  َوبَْینَھَُما َھاِویَةٌ 
  لُِكلِّ َمْن َخَرجَ 

 َعْن أََواِمِر اْألَْسیادِ 
  قَْتُل َمَواِھبَ 

 َوَھْتُك َمبَاِدئَ 
 َو تَْشِویھٌ 

 لِتَْمیِز اْلَحَسِن ِمِن اْلفََسادِ 
 تَفٌّ َعلَْیُكمْ 

 إِذا َرفَْعتُْم بِاْختِیاِرُكمْ 
یَاِدي َ  لِلطَُّغاِة اْألَ

ش��ع��ر اس��م��اع��ی��ل   وخ��ت��ام��ا ف��ان
خوشناو یحتاج الى قراءات نقدیة 
م��ت��ع��ددة ف��ھ��ذه فس��ح��ة ص��غ��ی��رة 
انطلقنا من خالل�ھ�ا ل�دراس�ة ع�دد 
م�ن ع��ن��اص��ر ب��ن��اءال��ق��ص��ی��دة ف��ي 
شعره،ھذه الق�ص�ی�دة ال�ت�ي ت�م�ث�ل 
جانبا م�ھ�م�ا م�ن ج�وان�ب دراس�ة 
ش���ع���ر ش���اع���ر م���ارس الص���دق 
الش��ع��ري ف��ي أق��وال��ھ الش��ع��ری��ة 
ع��ن��دم��ا ص��دق ب��وص��ف(االم��اك��ن 
االصلیة) ــ أي الوطن ـ ب�ت�أزم�ات�ھ 
وآالم���ھ واح���ب���اط���ات���ھ،ووص���ف

(األم���اك���ن االخ���رى) ب���االش���راق 
والجمال والسحر ثم قارن بین�ھ�م�ا 
ف��ي م��ح��اول��ة ل��ت��أط��ی��ر ال��واق��ع 

ب���األس���ئ���ل���ة، ب���ل ب���ك���ث���ی���ر م���ن 
المسردنة ،لقد روى ل�ن�ا   األسئلة

الشاعروقائع ومف�ارق�ات ش�ع�ری�ة 
فیھا الكثیر م�ن االدھ�اش..ون�ج�ح 

 .بذلك وتفوق
......................................... 
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تعدُّ مسرحیة أودیب ملًكا، واحدة من    
أھم مسرحیات الصراع بین البشر معًا، 
وبی�ن�ھ�م وب�ی�ن م�ع�ت�ق�دات�ھ�م ال�غ�ی�ب�ی�ة 
الم�ت�م�ث�ل�ھ ف�ي إی�م�ان�ھ�م ب�اآلل�ھ�ة ف�ي 
الموروث الثقافي اإلغریقي وما أح�دث�ھ 
سفوكلیس من تسلیط الض�وء ال�خ�اف�ت 

 على ما یطلق علیھ اإلراده البشریة.
فالمدقق ف�ی�ھ�ا ی�درك ال�غ�م�وض ال�ذي 
یھیمن على كافة تفاصیلھا منذ بدایت�ھ�ا 
االس�ط��وری��ة وص�وال ال��ى ان�ط��الق��ت��ھ��ا 
المسرحیة وما تحتوي علیھ من دالالت 

 متعددة التفسیر.
فمنذ معرفة الیوس وجوكستا ب�ن�ب�وءة 
أن طفلھما سوف ی�ق�ت�ل اب�اه وی�ت�زوج 
أمھ قرر الی�وس ال�ت�خ�ل�ص م�ن�ھ وق�ام 
بثقب قدمیھ وربطھما وأعطاه ل�ل�راع�ي 
لی�خ�ل�ص�ھ م�ن�ھ. وی�ت�ض�ح أن ع�م�ل�ی�ة 
التخ�ل�ص ھ�ي ط�اع�ھ وانص�ی�اع ألم�ر 
اآللھھ خوفًا من غضبھ�ا ول�ك�ن ج�ان�بً�ا 
بشریًّا یبرز جلیًّا في ھذا الموقف ح�ی�ث 
أنانیة البشر وجالل الحكم فھذا ال�ط�ف�ل 
یھدد السلطھ الح�اك�م�ھ وھ�ذا ی�ذك�رن�ي 

 بفرعون وما فعل في األطفال الذكور.
وفي عملیة التخلص یثقب الیوس قدما 
الطفل ویربط�ھ�م�ا وھ�و ذات�ھ م�ن ق�ام 
بفعل ال�ث�ق�ب ول�ھ�ذه ال�ق�دم ال�م�ث�ق�وب�ھ 
داللتھا التي س�ی�ط�رت ع�ل�ى م�ج�ری�ات 
االمور كافھ ح�ی�ث ال�ق�دم ھ�ي ال�ع�ض�و 
الذي یمنح االنسان القدره على الحركة 
والثبات واقفًا ولكن قدم أودیب مثقوب�ة 
معیبة رغم قدرتھا على أداء وظی�ف�ت�ھ�ا 
وھ��ذا ظ��ھ��ر ف��ي ح��ی��اة أودی��ب ال��ت��ي 
استمرت بكافة مراحلھا من ن�ج�اح ال�ى 

 نجاح ولكنھ كان نجاًحا مثقوبًا معیبًا.
فعل ال�ث�ق�ب ف�ع�ل بش�ري م�ن الی�وس 
أریقت من خاللھ دم�اء ال�ط�ف�ل ب�ھ�دف 
التخلص منھ وانع�ك�س االم�ر ت�ح�ق�ی�ق�ا 
للقدر فقد كبر الولد وتربى وثق�ب ق�ل�ب 
أبیھ وقتلھ فاجتمعت رغبة اآلل�ھ�ھ م�ع 
تصفیة الحساب ب�ی�ن�ھ�م�ا رغ�م أن ك�ال 

 منھما یجھل االخر.
وتأتي ردة فع�ل ج�وك�اس�ت�ا ال�ت�ي ق�ت�ل 
زوجھا وال تعلم من القاتل فتتزوج م�ن 
ھذا الشاب القوي الذي سیسقي أنوثتھا 
التي باتت محرومھ في أحضان العجوز 
الیوس دون أن تب�ح�ث م�ن ال�ق�ات�ل أو 
تھ�ت�م ألم�ره ف�ك�أن�م�ا أودی�ب م�خ�ل�ص 
المدینھ من الھول�ھ ھ�و ذات�ھ م�خ�ل�ص 

 جوكستا من الحرمان.
فھل كانت جوكاستا تعلم أن أودیب ھ�و 
قاتل الیوس وأنھ ابنھا ولكن رغ�ب�ات�ھ�ا 
األنثویة أكبر من البعد األخ�الق�ي؟ أرى 

ذلك وأدعمھ فجوكاستا ال�ت�ي ع�اش�رت 
أودیب كزوج رأت ولو صدف�ھ م�وض�ع 

 ثقب القدمین ذاك!
كما أن زواجھا منھ ودخولھ إلى حیاتھا 
مرتبط بمقتل الیوس ال�ذي ی�ع�د ج�زًءا 
من النبوءة التي خافت منھ�ا وزوج�ھ�ا 
واستجابا لھا حیث تخلصا من طفل�ھ�م�ا 
أم إن جوكاس�ت�ا ان�ت�ق�م�ت م�ن الی�وس 
الذي حرمھا ط�ف�ل�ھ�ا ب�اس�ت�ع�ادت�ھ�ا ل�ھ 
استعادة شاذه في فعل أنثوي خارج عن 

 المثل والمنطق.
ویؤكد معرفتھا بأمره م�واض�ع ك�ث�ی�ره 
في حوار الشخصیة في المسرحیة عند 

 سفوكلیس.
ویأتي أمر الراعیین اللذین كانا الس�ب�ب 
الرئیسي في تحقق ال�ن�ب�وءه ح�ی�ث ل�م 
ی��ت��خ��ل��ص ال��راع��ي األول م��ن أودی��ب 
وأعطاه لراع غیره الذي بدوره أسل�م�ھ 
الى ملك وملكة كورنثا لیترعرع بینھما 

 شابًّا ..
وھنا اطرح سؤاال ھل الراعیان وسیل�ة 
من وسائل اآللھھ في تنف�ی�دذ ارادت�ھ�ا؟ 
أم ھل نبع تصرفھ�م�ا م�ن ط�ب�ی�ع�ت�ھ�م�ا 
اإلنس��ان��ی��ة وج��ھ��ل��ھ��م��ا ب��ال��ن��ب��وءة 

 وخطورتھا؟
ومثلما اتس�م�ت رح�ل�ة ال�ت�خ�ل�ص م�ن 
أودیب بسخریة الق�در م�ن ال�ب�ش�ر ف�ي 
ھروبھم منھ وإلیھ جاءت رحلة ھ�روب 
أودیب من قدره وإلیھ فقد كان خ�ال�ًص�ا 
عبثیًّا خال من التعق�ل واتس�م ب�اإلف�راط 
الذي اعتبره ارسطو س�ب�بً�ا ف�ي ش�ق�اء 

 أبطال تراجیدیاتھ.
وبدون م�ق�دم�ات ت�ح�ول ال�ب�اح�ث ع�ن 

إل��ى   ال��خ��الص ال��ی��ائ��س م��ن ح��ی��ات��ھ
مخل�ص ل�م�دی�ن�ة ب�أك�م�ل�ھ�ا م�ن خ�الل 
انتصاره على الھولھ ذلك الكائن العبثي 
الذي ارادت اآللھھ ان تع�ل�ي م�ن ش�أن 
ال�غ�رور ف�ي ن�ف�س أودی�ب وتص�دی�ق��ھ 
لنفسھ في أن�ھ اس�ت�ط�اع ال�ھ�روب م�ن 
قدره لتزداد متعة المطاردة وتشوی�ق�ھ�ا 
رامیة ط�ع�م�ھ�ا ال�م�ت�م�ث�ل ف�ي س�ذاج�ة 
الس�ؤال ال�ذي ل��م ی��ج��ب ع��ل��ی�ھ س��وى 
أودیب وحده فیخ�ل�ص ال�م�دی�ن�ھ م�ن�ھ�ا 

 ویكبل عنقھ بقیود لعنتھ.
وتستمر الداللھ الرمزیة للث�ق�ب ت�ت�س�ع 
مع زیادة عمرھا واتساع رق�ع�ت�ھ�ا إل�ى 
أن ح�ان�ت ال�ل�ح�ظ�ة ال�ت�ي خ�ال�ف ب�ھ�ا 
س��ف��وك��ل��ی��س ال��ق��واع��د ال��ك��ال��س��ی��ك��ی��ة 
األرسطیة وبدأ بالنھایة بال�ذروة ح�ی�ث 
البدایة عبثیة م�ل�ك�ت ان�ت�ب�اه ال�م�ت�ل�ق�ي 
م�ح�دث��ة ص��دم�ھ ف��ي وج��دان�ھ وع��ق�ل��ھ 

 خرجت بسؤال واحد: ماذا حدث؟

فالمقدمات لم تؤد لنتائجھا ال�م�ن�ط�ق�ی�ة 
تلك العبثیة كانت وس�ی�ل�ة س�ف�وك�ل�ی�س 
لیؤكد أن النھایة ت�ت�م�ث�ل ف�ي ان�ت�ص�ار 

 اآللھھ مھما بلغت إرادة اإلنسان.
لكن لماذا انتظرت اآللھھ كل ھذا الوقت 

 لتنزل غضبھا؟
ربما ألن ف�ي ان�ت�ظ�ار اآلل�ھ�ة ف�رص�ة 
حقیقیة التس�اع ال�ث�ق�ب وك�ب�ر ح�ج�م�ھ 
وزیادة أضراره حتى تحول الث�ق�ب إل�ى 

 ھوة ابتلعت صاحبھا.
وھنا تتفتح لنا دالالت كثیره لما یحمل�ھ 
الثقب من معان: فالثق�ب ج�زء ص�غ�ی�ر 
من الكل وبالرغم من ذلك ف�ان�ھ ی�ف�س�د 
الكل ویدمره ویت�ض�ح ھ�ذا ف�ي ت�اری�خ 
أودیب الطویل المليء باالن�ج�ازات ف�ي 
ف��ت��رة ح��ك��م��ھ لش��ع��ب��ھ وإن��ج��اب��ھ م��ن 
جوكاستا وما ح�ق�ق�ھ م�ن ح�ی�اة رغ�ده 
وسعیده لمدینتھ إال أنھا سعاده مثقوب�ھ 
معی�ب�ھ ك�ان ث�ق�ب�ھ�ا أودی�ب ن�ف�س�ھ او 
باألحرى قاتل الیوس ما زال عل�ى ق�ی�د 

 الحیاه.
وتستمر اآللھھ تتالعب بدمیتھا فتجع�ل 
منھا موطنا لألضداد والمتناقضات فبھا 
یجتمع ال�ح�اض�ر وال�م�اض�ي ف�ي آن�ی�ة 
الحدث فأثناء البحث عن القاتل یت�ج�ل�ى 
الماضي المتسبب ف�ي ال�ح�اض�ر وب�ھ�ا 
اجتمع م�ن ك�ان س�ب�ب ال�خ�الص غ�ًدا 
سبب اللعن والباحث عن إرضاء اآللھھ 
 ھو ذاتھ مغضبھا وسبب لعنھا للمدینھ.

وترتفع ح�دة ال�ت�م�زق ال�ذات�ي ألودی�ب 
فیتحول إلى حالة من التمرد والت�س�اؤل 
تساؤال وجودیا فم�ن ی�ك�ون ھ�و؟ وم�ا 

 عالقتھ بااللھھ؟ وما أمنیات االلھھ؟
فیصل إلى جواب أنھ ال شيء ولكن ھل 
داللة كونھ ال ش�يء ت�ع�ن�ي أن إرادت�ھ 
لیس لھا وجود ولیس في اس�ت�ط�اع�ت�ھ 
أن یف�ع�ل ش�ی�ئ�ا س�وى م�ا ت�رغ�ب ب�ھ 

 االلھھ؟
ھنا تنفتح أم�ام�ن�ا ف�ك�رة ال�ع�الق�ة ب�ی�ن 
الدین والسیاسة أو استخدام الس�ی�اس�ھ 
للدین لتحقیق رغ�ب�ات�ھ�ا ف�ال�ب�ش�ر م�ن�ذ 
بدایة الخلق یبحثون عن مرجعی�ة ل�ھ�م 
أو م��ی��ث��اق ع��ل��وي ی��ن��ظ��م ح��ی��ات��ھ��م، 
فالمعتقدات الدینیة اإلغری�ق�ی�ة خ�ل�ق�ھ�ا 
البشر وصدقوھا وعبدوھا ألن اإلنسان 
جبل على أن یكون لھ سقف ال ی�ت�ع�داه 
وق��د دع��م��ت ھ��ذه االف��ك��ار ال��درام��ا 
االغریقیة التي كانت تقدم في الم�س�رح 
في احتفاالت االلھ دی�ن�ی�س�ی�وس وك�ان 
الجمھور من الحكام واالمراء والن�ب�الء 
وع�ام�ة الش�ع�ب ف�ق�د س�ع�دت ال�ف�ئ��ات 
المختلفھ بفكرة ال�ت�ب�ع�ی�ة ف�ي ال�ط�اع�ھ 

فدائما الصغیر یطیع الكبیر والض�ع�ی�ف 
یتبع القوي وھو أمر یرضي الم�ج�ت�م�ع 
األثیني المتحضر ث�ق�اف�ی�ا ال�ذي أط�ل�ق 
علیھ العصر الذھبي. ویج�ب أن أش�ی�ر 
إلى برومیثیوس سارق ال�ن�ار م�ن رب 
األرباب زی�وس ل�ی�س�اع�د ی�ھ�ا ال�ب�ش�ر 
فیعاقبھ زیوس على ذلك وھن�ا ی�ت�ض�ح 
ج�ان�ب ھ�ام ان ال�ن�ار ت�ع�ن�ي ال�ت�ن�وی��ر 
والحضاره والفكر والمعرفھ والتث�ق�ی�ف 
وھذا یخلق الوعي الذي یجعل اإلنس�ان 
یتسائل لیقتنع ومن ثم ینف�ذ وھ�و ض�د 
الفكر النابع من السلط�ھ ون�ف�س األم�ر 
مع الكنیسھ في العصور الوسط�ى ف�ق�د 
ك��ان��ت ت��ق��ت��ل ال��م��ف��ك��ری��ن وال��ع��ل��م��اء 
والفالسفھ وال ننسى ھیباتیا وما ح�دث 
بھا وكل ذلك ل�ھ م�رج�ع�ی�ة واح�ده ھ�و 
الط�م�ع ف�ي الس�ل�ط�ھ والس�ی�ط�ره ع�ن 

 طریق التجھیل.
ول�ك��ي ی��ت��ق�ل��د أودی��ب دور ال��م�خ��ل��ص 
للمدینھ م�ن ج�دی�د ف�ق�د خ�ل�ص�ھ�ا ف�ي 
الساب�ق م�ن ال�ھ�ول�ھ وع�ل�ی�ھ اآلن أن 
یخلصھا من ھول فعلتھ فع�اق�ب ن�ف�س�ھ 
في سمو وجالل البطل التراجیدي بفقء 

 عینیھ ونفیھ لنفسھ.
فعیناه ل�م ت�ق�وم�ا ب�وظ�ی�ف�ت�ھ�م�ا ف�ك�ان 
علیھما غشاوة ولم تریاه الحقیقھ عل�ى 
عكس تریزیاس الكاھن العجوز األعمى 
الذي أبصر الحقی�ق�ھ. ك�م�ا ان ع�م�ل�ی�ة 
الوخز أو الثقب ھي ث�ان�ي م�رة ت�ح�دث 
مع أودیب ب�ع�د أن وخ�ز أب�وه ق�دم�ی�ھ 
وأراق دم��ھ ل��ی�ت��خ��ل��ص م��ن��ھ إلرض��اء 
االلھھ في ظاھر الفع�ل وأودی�ب ی�ری�ق 
دماءه من جدی�د ل�ی�ت�ح�ول إل�ى ق�رب�ان 
ی�ت�س�ول ب��ھ ع�ف�و االل��ھ�ھ ف�ي ص��ورة 
مخادعھ لالرادة البش�ری�ة ف�ك�ان�م�ا أك�د 
أودیب أنھ ب�ی�ده ع�اق�ب ن�ف�س�ھ وان�م�ا 
الحقیقھ انھ قدم نفسھ قربانا یفتدي بھا 
لیرض�ي االل�ھ�ھ ل�ی�خ�ل�ص ش�ع�ب�ھ م�ن 
الجفاف والطاعون الذي تسبب فیھ ف�ي 
حالة من تحمل المسئ�ول�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة 
من الحاكم تجاه ش�ع�ب�ھ ف�ي ش�ك�ل م�ن 

 السمو التراجیدي المطلق.
والراق��ة ال��دم��اء دالل��ت��ھ��ا ف��ي ت��ق��دی��م  

القرابین م�ن�ذ ق�اب�ی�ل وھ�اب�ی�ل م�رورا 
باراقتھا في اعیاد دینیس�ی�وس وش�رب 
الناس للدماء وفي المسیح�ی�ھ اس�ت�ب�دل 
الدم بعصیر العنب االحمر الذي ی�ح�م�ل 
لون الدم. ولم یكتف بذلك بل نفى نفسھ 
وفي موضوع الن�ف�ي ن�وع م�ن ال�زھ�د 
والتجرد من مباھج الحیاه فك�ان�م�ا أراد 
أودیب ان یثبت انھ تنازل عن كل شيء 
وال یرجو سوى العفو والغ�ف�ران ل�ی�س 

 لنفسھ البائسھ وانما لشعبھ التعیس.
وھ�ن�ا ی�ن�ت��ھ�ي غض��ب االل�ھ��ھ بش�ق��اء 
اودیب فتعفوا عنھ وتحولھ إلى ق�دی�س 
إال أن لعنتھا دام�ت ل�ن�س�ل�ھ م�ن ب�ع�ده 
ومأساتھ ت�ن�ب�ض ب�ال�ح�ی�اة إل�ى ال�ی�وم 
مؤكدة أن اإلرادة البش�ری�ة م�ا ھ�ي إال 

 وسیلة لتحقیق اإلراده اإللھیة.
............ 
علوم المسرح كلیة ال�ت�رب�ی�ة   ةد. مدرس

 للطفولة المبكرة جامعة االسكندریة.

 ارادة ا  ا اع؟
 ًذ أود 
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قدتھا إلى الداخل مع م�ع�اودة ال�ق�ص�ف    
ولعلعة النیران المتواصلة من ال�م�دف�ع�ی�ة 
وف��وھ��ات ال��رش��اش��ات، أس��ن��دت��ھ��ا ح��ت��ى 
األریكة، دائخة، زائغة العی�ن�ی�ن، ش�ح�وب 
وجھھا یستلب كل ق�وٍة ع�رف�ت�ھ�ا ع�ن�ھ�ا، 
وبص��ورة أع��ت��ى م��ن أي وق��ٍت مض��ى، 
ن��اول��ت��ھ��ا ح��ب��ة م��ن��وم، ث��م ذھ��ب��ت ن��ح��و 
الشباك، تدخن سی�ج�ارة ال ت�ھ�ت�م ب�ح�رق 
ورقھا الھش، فل�ن ی�ط�ف�ئ�ھ�ا أح�دھ�م ف�ي 
صدرك أو ب�ط�ن�ك أو ح�ت�ى ق�رب ع�ان�ت�ك 

فحولتك إنجلیزیة الھویة، كن�ت   بتندر من
تُضرب حتى تقع مغشیاً علیك، ت�ف�ی�ق ف�ال 
تجد من الھواء ما یكفي شھی�ق�ك، ال�ج�زم 
العسكریة تضغط على لحمك العاري، قب�ل 
تمریر الثاقب اآلل�ي ف�وق جس�دك، ح�ت�ى 
ی�ك��اد ی��م�س��ھ، أذن��اك ل�ح��د اآلن ت�م��یِ��زان 
ص���وت���ھ ج���ی���داً ع���ن دوّي ال���ق���ن���اب���ل 

 والصواریخ، وأقوى االنفجارات.
ترنح نحوِك بفعل ث�م�ال�ة ال�ح�روب، ج�ث�ا  

ع��ن��د ال��ك��ن��ب��ة، دس رأس��ھ ع��ن��د م��ف��رق 
ص��درك، ی��ت��َوس��ل أن ت��ف��ی��ق��ي وت��ع��ودي 
لمشاركتھ الحدیث، أو حت�ى الص�راخ ف�ي 
وجھ كل حرب وانتكاس�ة ج�م�ع�اك�م�ا م�ن�ذ 
البدایة، في وجھ كل جنون وتیھ فرقاكما، 
في وجھ العالم الذي یشھد دمارك�م�ا م�ن�ذ 

 عقود.
أنفاسھا قربك أشالء تنھد رت�ی�ب، ت�ك�رر  

سؤالك عن مط�رب�ة ال�ع�ش�ق وال�ح�روب؛ 
أین ھي، وماذا تفعل في ھذا الوقت؟ ت�ع�د 
ألغاٍن جدیدة تجول بھا ال�ع�ال�م وت�ت�ح�دى 
كل دمار، أم تختبئ داخل ملجأ ف�ي ق�ن�وٍط 
یسخر من أغ�ان�ی�ھ�ا ال�ق�دی�م�ة، تس�ت�س�ل�م 
للدموع والھذیان، بعد أن ف�ق�د ك�ل ش�يٍء 

 جدواه؟.
(نَس��م ع��ل��ی��ن��ا ال��ھ��وا...) ع��ال الص��وت  

الشجي أخیراً من ھاتفھا، شھقات ابنتكم�ا 
تتخلل أضلع�ك، أم�واج ص�وت�ھ�ا ال�ھ�ادرة 
تترامى عبر شبكات الھات�ف ال�م�ش�َوش�ة، 
تص��رخ، عس��ى تش��ب��ث ن��دائ��ك یص��ل��ھ��ا، 
 تخبرھا أنكما بخیر، بخیر رغم كل شيء.

قبالة رقدتھا جلست تفك�ر ف�ي غ�ادت�ك�م�ا  
البھیة التي لم تتخلص من ل�ع�ن�ة ال�خ�وف 
وھ�ل��ع ال��م��ج�ھ��ول ح��ت��ى ب��ع�د اخ��ت�ی��ارھ��ا 
الرحیل من ج�دی�د، م�دف�وع�ة ل�ی�س ف�ق�ط 

بحب�ھ�ا ن�ح�و ذل�ك الش�اب ال�وس�ی�م ال�ذي 
تعرفت علیھ لدى دخولھا الجامعة، وإن�م�ا 
رغبة في العثور على االست�ق�رار أخ�ی�راً، 
است�ق�رار ك�ام�ل غ�ی�ر م�ن�ق�وص، رح�ل�ت 
تاركة جذورھا تعبث بحیاتھا أن�ى تش�اء، 
تبصر جلوسھا على شاطئ البحر ھ�ن�اك، 
تتاب�ع دف�ق ال�م�وج ال�ن�ائ�ي ع�ن ع�ال�م�ّي 
الخراب المزمن، ربما ما یطمئنھ�ا ب�ع�ض 
الشيء وجودكما في مكاٍن واحد، عین�اھ�ا 
تلجان عتمة الص�ال�ة ال�ك�ئ�ی�ب�ة، ت�ت�ص�ن�ت 
على مشاكستكما الطفولیة، انف�ع�االت ك�ل 
م��ن��ك��م��ا ف��ي وج��ھ اآلخ��ر، وھ��و ی��ح��اول 
تحمیلھ مسؤولیة تشتت حیاتھ أك�ث�ر م�م�ا 
ك�ان��ت ع�ل��ی��ھ ق��ب��ل م�ع��رف��ت�ھ، ع��ی�ون��ك��م��ا 
الطافحة بالشوق رغ�م ع�ن�اد ال�م�ك�اب�رة، 
أحادیثكما الطویلة والمتناثرة حول كل م�ا 
یخص بلدیك�م�ا، س�واء ف�ي ال�م�اض�ي أو 
الحاضر، تتغل�غ�الن إل�ى خ�ف�ای�ا ت�دھش�ھ�ا 
وترب�ك ت�ف�ك�ی�رھ�ا أك�ث�ر ف�أك�ث�ر، ت�راك�م�ا 
متعانقین، بذات الشب�ق ال�ذي ت�ج�ده ب�ی�ن 
أحضان زوجھا عن�دم�ا ی�ب�اغ�ت�ھ�ا عص�ف 
الحنین إلى بالٍد غ�رس�ت ت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا ف�ي 
داخلھا، وأخرى ت�اق�ت أن ت�راھ�ا، ب�ع�ی�داً 
عن مشاھد العنف وال�رك�ام ال�ت�ي ت�ب�ث�ھ�ا 

 مختلف القنوات.
سرَت في تلك الش�وارع ط�وی�الً، وك�أن�ك  

تجول مدینة لم تطأھا قدماك ی�وم�اً، ح�ت�ى 
أھلك لم ی�ب�َق م�ن�ھ�م س�وى أخ�ت أرم�ل�ة 
ب�ال��ك��اد ت��ع�رف��ت ع��ل��ی�ك ق��ب��ل أن ت��ت��ع��ل��ق 
ذراعاھا برقبتك ج�اھش�ةً ب�ال�ب�ك�اء، ك�ن�ت 
تأمل دوماً أن تس�ت�أن�ف ح�ی�ات�ك ف�ي ت�ل�ك 
المدین�ة ال�م�ح�ت�ض�ن�ة ل�ل�ن�ھ�ر ال�م�خ�َض�ب 
بالطمى والدماء، تنسى ك�ل م�ا واج�ھ�ت، 
یداك ب�ی�دّي ام�رأت�ّي ح�ی�ات�ك، ل�ك�ن�ك ف�ي 
النھایة لم تجد بداً من اإلقام�ة ف�ي م�رك�ز 
المحطة التي تعمل فیھا، تسأل ن�ف�س�ك م�ا 
ال�ذي أرج�ع�ك ح�ق�اً إل�ى ب�الٍد اع�ت�ص��رت 
دم�وع�ك وأعص�اب��ك ع�ل��ى م��دار أع��وام، 
صحوة من تیٍھ طویل، تكفیر عن س�ن�وات 
الفرار، كما كانت تس�م�ی�ھ�ا م�ط�ل�ق�ت�ك، أم 
ھي نزوة بطولة تغاف�ل ب�ھ�ا ف�ع�ل ال�زم�ن 
المتسارع في جس�دك، ك�م�ا ی�ح�دث ل�دى 
مواعدة عشیقة م�ن عش�ی�ق�ات�ك، ت�ح�اول 
التواري بین أحضانھا عن ن�ظ�رات ری�م�ا 

الناریة، المتسلطة علیك م�ن ك�ل زاوی�ة، 
ت�ن��ب��ث��ق م��ن ش��رای��ی�ن��ك، ت��ل��ك ال��ج��م��رات 

   الخابیة أمامك تحت رماد الجفون.
أخذت تتمتمین بكالٍم مبعثر غیر مفھ�وم،  

حمى جبھتك أرعبتھ، لم ی�دِر م�ا ی�م�ك�ن�ھ 
فعلھ في ذل�ك ال�ل�ی�ل ال�ج�زع م�ن ال�ح�ی�اة 
سوى الك�م�ادات ال�ت�ي ل�م ت�ؤِت ب�ن�ت�ی�ج�ة 
تذكر، وأنتما وحدكما في البنایة، ب�ع�د أن 
غادرھا سكانھ�ا ع�ل�ى ن�ح�ٍو س�ری�ع، ف�ال 
جیران یستنجد بھم، ولم یحضر في ذھن�ھ 
صدیق أو قریب لِك یستطی�ع االتص�ال ب�ھ 
وس��ؤال��ھ ع��ن ط��ب��ی��ب ی��م��ل��ك م��ن روح 
المجازفة ما یجعلھ یأتي لمع�ای�ن�ت�ك وت�ل�ك 
الخیام المنصوبة ف�ي الش�وارع ال تص�در 

    سوى أنین النازفین.
راح یقبَل شفتیك الشاردتی�ن ف�ي ھ�ذی�اٍن  

مس�ت�م�ر، ت��ربَ�ع ع�ل�ى األرض ب�ج�ان�ب��ك، 
یمس�ك ك�ف�ك ال�داف�ئ ف�ي ح�ن�و أب واب�ن 
وع��اش��ٍق ش��غ��وف ی��ذرف دم��وع ال��ف��ق��د 

 األول.
(ما رأیك أن نعود إلى لندن، أو ب�اری�س،  

مدینة السحر التي تتنفس الحریة ف�ي ك�ل 
وقت كما تصفینھا دوماً، وقبل ك�ل ش�يء 
نذھب لزیارة فیروز ال�م�ذع�ورة ف�ي ذل�ك 
الركن القصي من العالم، وربما تروق لن�ا 
اإلقامة ھناك، ما دمنا في ك�ل األح�وال ال 
ن��م��ل��ك س��وى إط��الق ذات ال��ح��س��رات 
ال��م��خ��ت��ن��ق��ة داخ��ل ال��ج��دران ال��م��ك��م��م��ة 

        بالصمت).
تستیقظ صباحاً، خِدل الذراع ال�ذي ك�ن�ت  

تسند رأسك إلیھ، والمرتك�ز ع�ل�ى مس�ن�د 
الكرسي المواجھ للكنب�ة ال�خ�ال�ی�ة م�ن�ھ�ا، 
ف��ی��م��ا ال��ك��م��ادات م��رم��ی��ة ع��ل��ى األرض 
بجانبھا، أخذَت ترقب تنقلھا بین ال�م�ط�ب�خ 
ومائدة الطعام، تعد وجبة فط�ور م�ت�ع�ددة 
األصناف، بوجٍھ یح�م�ل ش�ی�ئ�اً م�ن وھ�ن 
ح��م��ى ال��ل��ی��ل��ة ال��م��اض��ی��ة، وإن ع��اودت 
الحیویة بحة صوتھا، تأم�رك ب�ال�ن�ھ�وض 
وغسل وجھك، ثم حلق لحیتك، كما كان�ت 
تفعل دوماً، قبل مشاركتھا الطع�ام، ك�ان�ت 
السماء شبھ صافیة، بین ال�ح�ی�ن واآلخ�ر 
یُس��م��ع ص��وت قص��ف م��ت��ب��اع��د، ق��رب 
الشاطئ تطیر بعض النوارس ع�ل�ى ع�ل�ٍو 
منخفض ثم ال تلب�ث أن ت�ح�ط ع�ل�ى ھ�ذه 
الصخرة أو تلك. وش�دو ف�ی�روز ی�ت�ھ�ادى 

 إلیك من مكاٍن خفي في األفق المفتوح.
یسحبِك من ذراعك نح�و وس�ط الص�ال�ة،  

ی�ت��ح�دى خ��م�ول��ك وذب��ول وج�ھ��ك، ی��ل��ف 
ذراعھ حول خصرك، فال یع�ط�ی�ِك ف�رص�ة 
الممانعة، یراقص�ك وال�ن�ع�اس ل�م ی�ف�ارق 
عیونكما بعد، یود أن یس�ھ�ب ف�ي ح�دی�ٍث 
طویل عن إبحار خیالھ ف�ي رح�ل�ة غ�رب�ة 
تجمعكما مجدداً، ولكن�ھ ال یش�اء ال�ن�ط�ق 
بكلمة قد ت�رب�ك خ�ط�اِك ال�م�ت�أن�ی�ة أك�ث�ر، 
تسألھ تع�اب�ی�ر وج�ھ�ك ع�م�ا ی�خ�ط�ط ل�ھ، 
تفاجئینھ بضحكٍة س�اخ�رة م�ن م�ف�ارق�ات 
العشق والحرب التي تجمعكم�ا دوم�اً، ث�م 
تلقین برأسك على كتفھ، تتشبث�ی�ن ب�ق�واه 
المنھكة خشیة السقوط، واألرض تش�رع 
باالھ�ت�زاز ت�ح�ت أق�دام�ك�م�ا م�ع م�ع�اودة 
القصف الكثیف لض�اح�ی�ة ب�ی�روت، ی�ك�اد 
عص��ف��ھ ی��ھ��وي ب��ال��ب��ن��اء ال��ع��ت��ی��ق ال��ذي 
یأویكما، فیما القنوات اإلخب�اری�ة ت�واص�ل 
ب��ث أخ��ب��ار ح��رب الص��ی��ف ال��م��دم��رة، 
الطاغیة بفورانھا على سیل ط�وف�ان ب�الد 

         ألف لیلٍة ولیلة العارم منذ سنوات.

  ََ اوب  ة                

   "كنا حبیبین طریدیِن وملعونَین
  ما بین نارین وعالمین نكابد الغربة في المابین"*

      
 
 
 
 
    

أحمد غانم عبد الجلیل/  
   2الجزء  -األردن

 رآ.... 

 نسرین سعود/ سوریا
 
 

 سأترك آثار تدل على حبي

   ولن أستوقف الرحل

 وعلى األثافي أبكي وأستبكي

 لن أبكي لن أبكي

 على من خان عھدي.. 

 وخذل قلبي

 سأترك لھ ذكریات كثیرة

 تعذبھ من خلفي 

 سأترك بصماتي في أماكن 

 على لمسھا غیري  لن تجرؤ امرأة

 سأترك األرض محروقة 

 لمن ستأتي بعد عھدي

  سأترك جرحا نازفا من بعدي

 سأترك دمع ندامة یسیل على الخد

 سأترك شمعا 

  یذوب من حرقة األشواق في راحة الید

 بعدي  سأترك ظالما دامسا في

 سأمضي وحیدة في دربي

 سأشعل النور في قلبي

 بالبرد  لن آبھ لن آبھ بعد الیوم

 سأشدو بشعري وأردد

 أغنیات الواثقین  

 كلما الح غمام الحزن في أخفقي

 سآوي إلى كوخ الكرامة

 إذا ھطل مدرارا حنیني یھمي 

  لن أتمسك یوما بمن أفلت یدي

 لن أتمسك یوما بمن خذل قلبي

  سیقولون كانت تحبھ فیما مضى

 والیوم لم تأفل شمس الحب في نفسي

 ستشتاقني یا فتى أمسي

 األبدي  لست أسیرة حبك

 الشمس  سأتوج ملكة مع إشراقة

  سأبتسم رغم حزني

 وأنا أسیر بخطا واثقة نحو غدي

  



المبدع ثروة وطنیة ال تضاھى، ألنھ التاریخ واإلرث ال�ب�اق�ي ب�ع�د   
زوال كل شيء ، كونھ المدّون والناقل لكل ما یدور في عص�ره م�ن 
حكایات وأحداث وما شابھھا إلى األجیال والعصور الالحق�ة ،ول�وال 
المدونات والرقم الطینیة والرسومات والكتابات قدیما وح�دی�ث�ا ل�م�ا 

 . بقي من تاریخ البلدان واألمم شيء أبدا
وألنھ ثروة ھائلة ع�ل�ی�ن�ا أن ن�ق�ف م�ع�ھ ف�ي ك�ل ل�ح�ظ�ة داع�م�ی�ن 
ومشجعین ومؤازرین لھ في حیاتھ معیشیا ومعنویا ومادیا ، ك�ي ال 
یظل حائرا یفّكر في معیشتھ وسكنھ واست�ق�رار وض�ع�ھ ، ون�ت�رك�ھ 
یرزح تحت نیر األزمات من كل ج�ان�ب ل�ی�ت�رك م�وھ�ب�ت�ھ وإب�داع�ھ 
وینشغل بأمور أخرى ھي ابسط حقوق أي مواطن في أي بل�د م�ا ، 
ویدور بین دوامة من الصراعات الحیاتیة والنفسیة وبالتالي نخسر 

 !! جوھرة ثمینة لم نعرف كیفیة االحتفاظ بھا
وألجل أن أكون قریبة من الموضوع ، أقف عند واحد من مبدع�ی�ن�ا 
الذین أفنوا وما یزالون زھ�رة ع�م�رھ�م ف�ي س�ب�ی�ل ال�وط�ن ك�ت�اب�ة 

 !! وإبداعا وعشقا ، وھم كثر طبعا
الشاعر والكاتب واإلعالمي عبد السادة البصري ، أتابعھ وأق�رأ ل�ھ 

كل ما ینشره على صفحات التواصل االج�ت�م�اع�ي   كثیراً ومنذ زمن
والمواقع االلكترون�ی�ة والص�ح�ف وال�م�ج�الت م�ن ش�ع�ر وم�ق�االت 
وأعمدة صحفیة وغیرھا ، باإلضافة إلى نشاطاتھ ومساھ�م�ات�ھ ف�ي 
األنشطة الثقافیة والفنیة والمھ�رج�ان�ات ال�ت�ي ت�ق�ی�م�ھ�ا االت�ح�ادات 
والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ال�م�ع�ن�ی�ة ب�ال�ث�ق�اف�ة ، وال�ذي 
یعتبر لولبا وعن�ص�را ف�اع�ال ف�ي أك�ث�رھ�ا ، ان�ھ عض�و ال�م�ج�ل�س 
المركزي لالتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق وعضو في نقابة 

 8الفنانین واتحاد اإلذاعیین والصحفیین وغیرھا ، أصدر أكثر من (
مجموعات شعریة وكتابین نقدیین ) داخل وخ�ارج ال�ع�راق ، وف�ي 
جعبتھ مخطوطات كث�ی�رة ف�ي الش�ع�ر وال�ن�ق�د وال�ع�م�ود الص�ح�ف�ي 

 !! والمسرح والروایة
من خالل قراءاتي ومتابعاتي لھ شعرت بنبرة حزن وأسى كبیر ف�ي 
كل حرف یكتبھ ، وانھ یعیش أزمة س�ك�ن�ی�ة خ�ان�ق�ة ح�ی�ث أن�ھ�ك�ت�ھ 
اإلیجارات وما فیھا من متاعب جّمة وراتبھ الوظ�ی�ف�ي ل�ن ی�ت�ح�ّم�ل 

 . ذلك حتما
قرأت سیرتھ فعرفت انھ من موالید الفاو مدینة الحن�اء وال�ن�خ�ی�ل ، 
نزح منھا بسبب حرب الثماني سنوات لیجد نفسھ نازحا أزل�ی�اً م�ن�ذ 

سنة ، عانى مرارة الحرمان واالعتقاالت والتعذیب في  40أكثر من 
م�رات ، ف�ي  4زمن النظام المقبور ، حیث دخل السجن أك�ث�ر م�ن 

ب�ت�ھ�م�ة زائ�ف�ة رغ�م إص�اب�ت�ھ ف�ي  1988لیخرج عام  1987عام 
اعتقل مع عدد من رفاقھ األدباء الش�ب�اب  1992الحرب ، وفي عام 

انذاك بتھمة االنتماء إلى تنظیم سّري لیقبع في س�ج�ن ال�رض�وان�ی�ة 
متنقال ب�ی�ن ال�رض�وان�ی�ة وزن�ازی�ن األم�ن   مدة سنة  سيء الصیت

ی�ت�ع�ّرض إل�ى  1996العام وسجن رقم واحد وغیرھا ، وف�ي ع�ام 
التوقیف أسبوعا مع احد زم�الئ�ھ األدب�اء ب�ت�ھ�م�ة ال�م�ش�اج�رة م�ع 
الشرطة وھي ملفّقة طبعا ، كما دخل التوقیف أیضا بتھمة م�م�اث�ل�ة 

ف�ي  2005!! سكن وأطفالھ أیام الت�س�ع�ی�ن�ات ول�غ�ای�ة  1998عام 
مخزن تابع لبیت أھل زوجتھ ، ثم اشترى قاعة ( حواسم ) ل�ی�ج�ع�ل 

سنوات ، ح�ی�ن�م�ا ص�در أم�ر  3بعد   منھا بیتا لعائلتھ ، لكنھ تركھا
ن�فّ�ذ   حكومي بترك كل بناء تابع للدولة ، الوحید ھو في العراق َمنْ 

األمر ، لتبدأ رحلتھ المتعبة مع اإلیجارات التي أكلت راتبھ وأغرقتھ 
 !! في الدیون

عبد السادة البصري إنسان بمعنى الكلمة یحمل كل الطیبة وال�ن�ق�اء 
 !! والمحبة والتسامح ونكران الذات وقبل كل شيء عشق الوطن

سنة وما یزال لكنھ لم یس�ت�ف�د س�وى ال�رات�ب  30موظف ألكثر من 
 !! فقط

منح الوطن كل شيء وما یزال ، لكن الوطن لم یمنحھ غیر ال�ح�زن 
 !! واأللم والضیاعات المتكررة

 !!  یا لحزن العراقیین حین یعشقون األرض وینغمسون بھا
على المسؤولین أن یلتفتوا لھكذا مبدع ولغیره من مبدعي ال�ع�راق 
ألنھم الثروة الحقیقیة للوطن وینتشلونھم م�ن م�ت�اع�ب اإلی�ج�ارات 

 .وشظف العیش واألزمات
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أد   
            و 

 َكشعاع الشمس الدافئ

 تَغلغلت في كیاني

 

 المَست قلبي المحب

 روحي  وسكنت

 ووجداني

 

 دفئَھا أذاب جمودي

 وأیقظ نبضي وزاد

 من حناني

 

 غیَّرتني بین لیلة واخرى

 وَجعلتني أشعر بأني

 إنساٌن ثاني

 

 محب ال یعرف الخوف

 َزرَعت في نفسي بذور

 األماني

 

 غمرتني بُحبھا وحنانھا

 َمسحت جروح الزمن

 وأنستني أحزاني

 

 اخذتني بجناَحي الحب

  الى فضاء الحریة

 فردوس الجنان

 

 َسقتني نبیذ عشقھا

 وذقُت رحیق شفتیھا

 بشفاھي ولساني

 

 وَزرعت دمي في جنانھا

 ورویتھ بقَطرات

 من شریاني

 

 وغمرُت جسدھا بَعرقي

  َكغدیر نبَع من

 عمق بركاني

 

 فغمرُت كل مناطقھا

 كما تَغمر االرض

 بمیاه الطوفان

 

 فإكتفیت لحظة وسكتُ 

 وسألتھا

 ماذا جرى وماذا أتاني ؟

 

 أذاب العشق فيَّ ؟

 أم أنا ذبُت فیھ

 !! وفقدت عنواني

 

 ردت بصوت خافت

 أنَت ذبتَ 

 بَین أحضاني

 

 لقد سكبت گأسك

 في أحشائي

 فأطفأَت َشوقي

 ونیراني

 

 كل ھذا حدث معنا

 خطفتنا السعادة

  خالل بضعةَ 

 !!!... ثوانٍ 

      ء ء 
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  /منى فتحي حامد  

 مصر    
 

 یھدھد االشتیاق حول خصري

 مداعب النجوم من بین ثغري

 

 متذوق العسل من میاسم أزھاري

 یداعبني الحبیب بالعسل من قھوتي

 

 یھمس إلى أحاسیسي بتغارید البعاد

 یسقیني قبالِت الشوق بِحنان سرمدي

 

 یلتف اللبالب معانق آھات ضفائري

 یتراقص الخمر على أغصان عباءتي

 

 عناق من ذھب و یاقوت من استبرقِ 

 آلليء جوریة مرافقة ِألحالم روضتي

 

 أنا األنوثة الراجیة دفٍء الشموع

 امرأة الھوى من بین ھمسات قصائدي

 

 أنثى متعطشة للیالي أحضان غرفتي

 أستنشق رومانسیة بكل ألوان العشق

 

 یطوقني السمر مع ربیع رقصاتي

 غزل المرایا بابتسامة شمس جبیني

 

 أین ھو منھا ، و أین اشتیاقھ إلیھا

 صمت و سكون یعلوه بكاء معبدي

 

 موشحات أندلسیة بھاء وصفاء عنبري

 على أغصان شتاء وریدي و معطفي

  منال الحسن /ھولندا

م   
 
 
 
 
 
 
 
 

  دشتو آدم الریكاني
 13/2/2021كندا 



ان ار ش رأو 
 

 بقلم/ محمود عبد الصمد زكریا/ مصر

ه وانا عیل  جیتك .. وألول مرَّ
تلفیحتي الواكل منھا الب�رد م�غ�ط�ی�ھ 

 وداني
  دقتك .. یا طعم الفینو
 المغموس في الشاي

 المخلوط بحلیب ..
 فاكراني ..

  كان عندي ساعتھا یجي بتاع
 سنتین .. وشھور .. وأماني .

وھكذا بدأت رحل�ة ش�اع�رن�ا/ رأف�ت 
، وھكذا تبدلت وتنامى ب�ھ�ا   رشوان

ك�واح�ٍد   الصراع وتبلورت درامیتھا
من أوائل من كتبوا قصیدة التفعی�ل�ة 
العامیة ف�ي اإلس�ك�ن�دری�ة .. ولس�ت 
أدري ل��م��اذا أری��د أن أض��ع ھ��ذه 

من قصیدة (جھاد الطاھرة   اللقطات
ام األسیاد) وقصیدة (الش�اي ال�م�ر) 
في خلفی�ة ھ�ذه ال�ق�راءة ال�ت�ي ھ�ي 
بمثابة تدشین ال أكثر لھذا الملموس 

ال�ج�دی�د ل�ل�ش�اع�ر/ رأف�ت   الشعري
رش��وان وال��ذي ی��ب��ادر ب��ھ ل��آلخ��ر 
مؤكداً أن ما لدی�ھ م�ن م�خ�ط�وط�ات 
شعریة یفوق ما طب�ع ل�ھ ب�ع�ش�رات 

... ھذا الملموس الذي یأت�ي  المرات
 تحت عنوان (وحوش غبیة) ..

 ماسكھ فستان للفرح بتطرزه
 واللب بین نجف الخرز بتقزقزه

  وقلبي بین صابعینھا آنن
  مش عایزه تفتح علیھ في یوم

 وتعززه
 بالعكس كات بتبوظھ

(قص��ی��دة ق��ل��ب فس��ت��ان ال��ف��رح ص 
14(  

البساطة والع�م�ق .. ن�ع�م ت�ل�ك ھ�ي 
ت��ج��رب��ة وم��ع��ان��اة ش��اع��رن��ا م��ع 
عروسھ / بلده / أو واقعھ ومجتمعھ 
فما ھو إال قلب ُمحب ع�اش�ق م�ت�ی�م 
ب��ی��ن أص��اب��ع ت��ل��ك ال��ع��روس ال��ت��ي 
تتس�ل�ى ب�ق�ززة ال�ل�ب وھ�ي ت�غ�ززه 
باإلبرة وتبوظھ. فیا لھا م�ن ض�رب�ٍة 

 شعریٍة فارقْة.
ع�ل�ى  -وبالنظر إلى ھذه ال�ق�ص�ی�دة 

ع�ل�ى أن�ھ�ا  -سبیل المثال ال الحصر 
شكل من الك�ت�اب�ة ل�ھ أب�ع�اد م�ع�ی�ن�ة 
ویش��غ��ل ح��ی��زاً م��ن ال��م��ك��ان، ف��إن��ھ 

 -بالمقابل ستدل سماتھا الخ�ارج�ی�ة 
أیض�اً ع�ل�ى  -الشكالنیة أو البنائی�ة 

امت�دادھ�ا، ب�ل وص�ی�رورت�ھ�ا داخ�ل 
الزمان كما یفھم ذلك م�ن ال�ت�رت�ی�ب 

 -ال��م��ت��ع��اق��ب ل��ألف��ع��ال : ب��ت��ط��رزه 
 -ت�ع�ززه  -ت�ف�ت�ح  -آن�ن  -بتقزقزه
 تغززه ..  -بتبوظھ 

  :  ومن الحركات
ب�ی�ن  -بین ن�ج�ف ال�خ�رز  -ماسكھ 

تفتح علیھ -مش عایزه  -صابعینھا 
 قاعده .. -

ومن تتابع أن�غ�ام ال�ت�ف�ع�ی�الت ع�ل�ى 

ت���ف���ع���ی���ل���ة ال���رج���ز: مس���ت���ف���ع���ل���ن 
 -مس�ت�ف�ع�ل�ن: ب�ت�ط�رزه   مستفعل�ن

وب�ك�ل ط�اق�ت�ھ�ا   ب�ت�ب�وظ�ھ -بتقززه 
 الممكنة لخدمة بلورة الحالة ..

  ومع وقع حرف الروي الھاء ..
ومع ثبات ودیمومة الحال�ة: ق�اع�دة 

 وماسكة ..
ومع اإللحاح على إثبات تاء التأنی�ث 
المسبوقة بالباء الدالة على الفع�ل�ی�ة 
في االستمرار : بت ت�ف�ع�ل ... وك�ل 
ذلك مم�ا ی�ن�ج�ز إنس�ج�ام�اً إی�ق�اع�ی�اً 
ونغمیاً یساعد ع�ل�ى ب�ل�ورة ال�ح�ال�ة 
ویعض�د ال�م�ش�ھ�دی�ة ال�ت�ص�وری�ری�ة 

 ویبروز اللوحة إن صح التعبیر ..
أم�ا ع��ن الش��اع��ر ف��أخ��ال�ھ یص��ارع 
الالوجود ل�ی�ج�ب�ره ع�ل�ى أن ی�م�ن�ح 
وجوداً .. نعم ھذه ھل نواة االرت�ك�از 
أو ب��ؤرة ت��ج��رب��ة ش��اع��رن��ا/ رأف��ت 
رشوان .. إنھ بالفعل یص�ارع ح�ال�ة 
من التھمیش لیجبرھا على ال�ول�وج 

  إلى المتن ...

ویتأسس الجانب الذاتي في قص�ائ�د/ 
على بنی�ة اح�ت�ف�ال�ی�ة   رأفت رشوان

طقوسیة تكشف عن أب�ع�اد ع�الق�ات 
التوتر العنیف والخالق ب�ی�ن ھ�وی�ة 
الذات الفردیة المختلفة عن مثیالتھا 
ً  ب��اع��ت��ب��ار ف��ن��ی��ت��ھ��ا أو  ج��وھ��ری��ا

إب�داع��ی��ت��ھ��ا؛ وال��ھ��وی��ة ال��ج��م��اع��ی��ة 
الشرقیة التي تنزع الى محو أوقم�ع 
كل اختالف من ھذا ال�ن�وع ك�م�ا ل�و 
كان خطراً یھ�دد وح�دت�ھ�ا وم�ع�ان�ي 

 وجودھا:
  كنت قایم

  جوه مندرة الحیاة
 ف المرایھ بصیت فجائي

 شفت واحد خضني
  أنا شفتني

 ممدود في شعري الشیب سنین
 كئیب حزین

 متقدد السحنة ف عجز
 وانا باسبقھ ملیون سنھ

 مستني یبنیلك أنا
 ) 46(قصیدة َعَجْز ص  

......................... 
 ما بانھزمش

 من رمش رمش
 وال بانھزم من حضن توت

 قادر أعمر في البیوت
 صابر یا صاحبي في السكوت

 یمكن أموت
 والناس بخوت . (ظھر الغالف)

.................. 
إنھا كتابة ت�أری�خ ال�ذات واس�ت�ع�ادة 
الكینونة المغیبة... ورغم أن الدالل�ة 

ف�ي   المأساویة تھیمن على القصائد
مجملھا إالأن المبدعیح�اول ت�ق�ص�ي 
األبعاد االی�ج�اب�ی�ة؛ ول�ع�ل ال�م�رج�ع 
األھم لكل داللة ایجابیة في القص�ائ�د 
تكمن في قدرة الكتابةالشعریة ع�ل�ى 
تحویل الذاكرة والھ�وی�ة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 
إلى عناصر فعالةإلعادة بناء ھ�وی�ة 
الذات وفق شروط معرفیة وجمالی�ة 
ت��دف��ع ب��ھ��ا ن��ح��و أف��ق إنس��ان��ي 
أوس���ع���وأب���ع���د م���ن ك���ل ال���ح���دود 
واالنتماءات الضیقة واإلنح�ب�اس أو 
التجرثم والتقوقع في دائرة الصم�ت 
وال��خ��رس، ح��ت��ى ول��و أدى ذل��ك 

 لإلنفجار.
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شاعرنا عادل الغرابي ھو ممن یشع�ر ب�ج�وھ�ر األش�ی�اء   
ولیس ممن یحصي أشكالھا فقط ألنھ یشعر أن من واج�ب�ھ 
أن یبین الشيء للقارئ ما ھو ول�ی�س م�ا ل�ون�ھ وش�ك�ل�ھ, 

 . وھو بذلك یكشف عن لبّھ وحقیقتھ
وشاعرنا یعلم أن غایة القارئ أن یتعاط�ف م�ع ال�ق�ص�ی�دة 
بتلك األحاسیس القویة وأن تستطیب لھ مضام�ی�ن�ھ�ا ال�ت�ي 

 . وظفھا الشاعر فیھا
ولو شئنا أن نقف عند براعة الغرابي وقدرتھ على افت�ت�ان 

صدق اإلیحاء وحق�ی�ق�ة ال�ت�ص�ری�ح     المتلقي لوجدنا فیھا
وسعة الھیام وھو أجل صور عالم التصوف ال�ذي ی�ن�ت�م�ي 
إلیھ شاعرنا ذھاباً وإیاباً في كل مكان ومقصد فال یرى في 
قلبھ إال التصوف الذي یجري فیھ ن�ھ�ر م�ن عش�ق ل�م�دًى 

  بعید , اذ یقول في قصیدتھ
 

 -: (ثمانیة العشق )
 (ال تسألوا قلبي الصوفي كیف جرى

 نھراً من العشق واستعلى المدى قمراً )
فمیدانھ العلوي إنما ھو میدان البقاء ول�ھ أث�ر ف�اع�ل ف�ي  

إنارة كل العوالم وإذكائھا فھو ینصف الع�ش�اق ال�ھ�ائ�م�ی�ن 
ویصون حقوقھم في طھارة ق�ل�ب ن�ق�ّي م�غ�س�ول م�ن ك�ّل 

 درن.
وشاعرنا ھنا استطاع أن یطبع في وج�دان ق�ارئ�ھ وف�ك�ره 
صورة واضحة عن ذاتھ , فكان االبداع ف�ي تش�ب�ی�ھ ق�ل�ب�ھ 
الصوفي بأنھ سماوي والمعراج دیدنھ وأن العالم ال�ع�ل�وي 
ھو مداه المتسع ونفاذه إلى صم�ی�م األش�ی�اء ح�تّ�ى آنس�ت 
بناره النفوس تواقةً إلى رؤیتھا وس�م�اع ص�وت ل�ھ�ی�ب�ھ�ا 
واستیعاب حرارتھا ألنھا تزید الحیاة حیاة كما تزید الم�رآة 
النور نوراً , فالمرآة تعكس على البصر ما یضيء ع�ل�ی�ھ�ا 
من الشعاع فتضاعف سط�وع�ھ, والش�ع�ور ی�ع�ك�س ع�ل�ى 
الوجدان م�ا یص�ف�ھ ف�ی�زی�د ال�م�وص�وف وج�وداً , وی�زی�د 
الوجدان احساساً بوجوده, فالمحك الحقیقي ھو ذل�ك ال�ذي 
یرجع الى مصدر أعمق م�ن ال�ح�واس ف�ت�ل�م�ح م�ن وراء 
الحواس شعوراً حیاً ووجداناً یضفیان على الم�ح�س�وس�ات 
كما تضفي االغذیة على الدم, فھو یرى أن نغ�م�ات ال�زھ�ر 
یغذي العطر وأن مفات�ح ال�غ�ی�ب ت�غ�ذي رؤاه ألب�ع�د م�دى 
ممكن وأن حواسھ الھائ�م�ة وم�دارك�ھ ال�ن�اب�ت�ة ف�ي ع�ال�م 
التصوف ھي ما جعلت وجوده محض نافل�ة ل�ن ی�ف�ھ�م�ھ�ا 

  . اآلخرون
وھو الذي تزود العشق منھ ك�ل اح�ج�ی�ة وت�ج�اوز ح�دود  

البشریة في مظ�ھ�رھ�ا الض�ی�ق إل�ى ح�دود ال�م�الئ�ك�ة ف�ي 
ه ال�ذي یش�ّم  مظھرھا القریب, حتّى اذاعت معشوق�ت�ھ س�رَّ
فیھ ریحھ عن بعد ح�ت�ى تس�ك�ر م�ن ط�ی�ب�ھ�ا, وھ�و ال�ذي 

 ابیضت عیناھا حزناً فیھ
 حتّى عمیتا وفي رسالتھا (العشرون) تقول معشوقتھ فیھ: 

      (أشم ریحك عن بعد فیثملني
 من طیبھا عبق الوسنان عن صبري)

فما ال مراء فیھ أن عاشقة الغرابي كانت صادقة النی�ة ف�ي 
وعَدھا لھ, في كّل بی�ت وك�ّل ش�ط�ر,   ھیامھا لھ وفي بّرھا

حتّى أن القارئ لیغتبط كثیراً لما ف�ی�ھ�ا م�ن م�ع�اٍن دق�ی�ق�ة 
وت�ل�ك ھ�ي   ونكات أنیقة تشعره بالرضا والف�رح وال�ھ�وى

النعمة السابغة للقارئ, وھي بنفس الوقت المنیّة الع�اج�ل�ة 
للغرابي ومعشوقتھ في سنن العشق كمن یحزن ع�ل�ى م�ن 
غرست یده زھراً وجنى منھا ثمراً ونبت�ت رغ�م ن�ع�م�ت�ھ�ا, 

 . فیضیق بھما الخیال الفسیح
وال بد من التضحیة كي ال یبوء أحدھما بإثم الصّد محتطب�اً 
وزره على الرغم من نضوب الدمع من عین�ی�ھ�م�ا، ف�ت�رى 
معشوقتھ في بعده عنھا حزناً تكابده منذ سن�ی�ن وھ�ي ف�ي 
كّل سنة إنما تختنق من الوطأة علی�ھ�ا وم�ن ال�ك�م�د ال�ذي 
یزلزل فؤادھا، فال فضاء یسعھا وال أرض تحویھا, وكأنھا 

 .  ساخت بھا
وھي ال ترى منجًى من تلك العلّة إال قمیصھ یرسلھ إل�ی�ھ�ا 
باقتناع أنھ یعید النور في عینیھا وھ�و ل�ی�س ت�ف�س�ی�راً أو 

ك�ي تُ�تّ�َھ�م ب�ال�ك�ذب ك�م�ا ھ�و دی�دن   تقّوالً من ع�ن�دی�ات�ھ�ا
الشعراء والنظّامین , وال خیاالً یأتي بھ وح�ي الش�ع�ر م�ن 
(وادي عبقر) وإنما ھو العشق العذري الذي ال تسمی�ة ل�ھ 

أو ث�م�ره إال   إال التصوف الذي ال یذكر الشاعر فی�ھ زھ�ر
الح لھ غضبھ إال ورأى رض�اً ف�ي   وذكر (لیاله) فیھا وال

وال لھواً أو بلوًى إال وقد استشّف فرحاً أو بكاًء من  , لیاله
 . لیاله

إنھ یذكرھا في یقظتھ ونومھ , وھو في كّل ذلك ی�رى إن�ھ�ا 
 . تلك النعمة السابغة لقلبھ والمنیة العاجلة لجسده

إننا حین نقف عند شاعرنا الغرابي فإننا ال ن�ك�ت�ف�ي ع�ن�د   
حد للتبیان عن براعتھ وبیانھ , وذلك لیس بالقول ال�ھ�زل, 
وبل ھو الذوق السلیم والوصف الصادق والخیال الصحیح 
والشعور القوي , فھو في فنّھ أضحى على مذبح تصّوف�ھ، 
فما تأّوهَ وال صرخ, وال لّمح للناقد أو ال�ق�ارئ ف�ي ش�ع�ره 
امتعاضة حزن أو مسحة أس�ًى ل�ع�ش�ق�ھ إال ك�ان ك�ّل ذل�ك 
صحیحاً ورؤى ن�ق�ی�ة, ف�ل�م ت�خ�ن�ھ ال�ق�ری�ح�ة ول�م ی�خ�ذل�ھ 
االختراع ولم یمنعھ شيء حتّى یخ�رج ع�ن ت�ل�ك ال�وت�ی�رة 
التي عرفناھا فیھ, فھو إن كان لھ فض�ل ف�ي ش�ع�رِه ف�إن�ھ 
قدرة المحاكاة وشیمة االمتیاز لیدرك التتمة الصال�ح�ة ف�ي 
نفسھ من كّل فرصة تلوح لھ فتستحسنھ النفوس وتت�ق�رب 

 . لھ األذواق
وألنھا أدمنت عشقھ بشكل ال ارادي فإَن ذل�ك ال�ع�ش�ق ق�د 

إذ اصطنعتھ نافلة تشاكس لیلھا  صار جزًءا ال یتجزأ منھا،
ال ت�ع�ل�م   وتحوم بوحیھا أذكاراً وأوراداً حولھا ح�تّ�ى أن�ھ�ا

األسباب الخفیة وراء اتخاذھا لھ مّواالً یھدھدھا، وظ�ن�ون�اً 
تداھم مخیلتھا بألوان الكبت والقھر دون أن ت�ط�ی�ق ك�ظ�م 
عشقھا الذي تحول فیما بعد إلى جزع مذموم , فما أدمعھ�ا 
إال رسالة شكوى, وما قافیتھا إال رسالة وجع، وما تلك إال 
أصداء تجاوبھا حینا وتشیح عنھا أحایین أخرى وھي بین 

ال�ذي ت�راھ�ن   ھذه وتلك، تعیش عطش ف�ك�رھ�ا وروح�ھ�ا
على حضنھ أنھ العقار الذي البد منھ لینجیھ�ا م�ن ت�ج�رب�ة 

 . غرام قاٍس یودي بھا إلى موت محتوم
 

     (قاٍس غرامك لم أزدد بصحبتھ
 سوى اكتھال بقایا العمر بالوزِر)

وتلك التجربة لم تأخذ بھا إلى حكمة ترِك معش�وق�ھ�ا ال�ذي 
لم تزدد بصحبتھ سوى الموت البطيء, بل راحت ت�ن�اج�ی�ھ 
عن بعد, وتناغیھ عن قرب، فما غفا لھ�ا ج�ف�ن ذات ی�وم, 

عین إال وھو یزین أحالمھا ویسلیھا ب�وص�ال   ولم تقّر لھا
كان آمالً في سعادة ال تنتھي, وھي ب�ذل�ك ال ت�ق�ف   لطالما

عند عواطف إال كانت عمیقة وال خوالج إال كان�ت م�ری�رة, 

وال 

تلبَّسھا سلطان النعاس إال واتشحت بالوجدان, وال باشرت 
باصطبار إال نفد حینھ, وكأن الحیاة قد توقف�ت ع�ن�د زھ�ده 
الذي لم یرًع لھا حرمة للعشق وال اعترف بأغ�الل ال�ھ�ی�ام 

 -: التي طوقت قلبھا
       (فیا أیھا الصوفي حسبك أنني
 جروح بأغالل الھیام تصفُّد )

ولعل شاعرنا قد المست رسائلُھا قلبَھ وكشفت عن روح�ھ 
فراح یخاط�ب�ھ�ا ب�ك�ّل م�ا ی�ف�رض�ھ ع�ل�ی�ھ واج�ب ال�ع�ش�ق 

 -: والھیام , فیقول
 (ال تعتبي لیلى عتابك قاتلھْ 

 ولتتركیھ تضّج فیھ مشاكلْھ)
فھو غیر قادر على العتاب لسببی�ن اث�ن�ی�ن, أول�ھ�م�ا أن�ھ   

ناشد غیماتھ بعد تصحره ھو لكنھا امتن�ع�ت ع�ن اج�اب�ت�ھ, 
وثانیھما أنھ یملك حظّاً ذا م�ن�زل�ة دوٍن،  ف�ال یش�ی�ع ف�ي 
نفسھ إال تراكم الخیبات من زرع ٍ ذبَل عطشاً ومن فس�ائ�َل 
ضاعت موتاً, وتلكما صورتان لھما خصوصیتان ف�ي ذات 
الشاعر ألنھ یثیر تساؤالً أع�ّم م�ن ال�وج�دان ف�ي م�أس�ات�ھ 
التي یحاول أن یعبر عنھا للیاله في ھذا البعد والزھد الذي 
تظنّھ ھي فیكفیھ أَن عواذلھ قد اجتمعوا علیھ طال�ب�ا م�ن�ھ�ا 

ال�ذات   ھو أعمق من داللة الشعور بض�ی�اع العذر بأسلوب
حتّى أنَّھ ال یبصر إال ما یدور حولھ كونھ یعیش الض�ج�ی�ج 
النفسي والجسدي القاتل عازیاً كّل ذل�ك ل�ل�م�وت ال�ب�ط�يء 
الذي یطلبھ ویحاول استدراجھ بأیّة وسیلة مم�ك�ن�ة, وت�ل�ك 
ھي الحرفة الشعریة للغرابي القادر على اضفاء مش�اع�ره 
بشجى حزین وطرب مترنم وتعبیر أصدق ما یجع�ل�ھ ق�ادر 
على تجسیم مشاعره تلك إلى عناصر ناجحة في قصیدتھ، 
وھ��و أوالً وآخ��راً ی��ع��ت��رف أن ل��ی��اله ھ��ي ت��ل��ك ال��ت��ي ال 

في الكون لسبب یراه عمیق ال�ت�أث�ی�ر ف�ی�ھ وك�ث�ی�ر   سواھا
التأثر بھ وھو أَن ضحكتھا أوقع على نفسھ وأعمق، فذاتھ 
وضحكتھا متالزمتان طیفاً وس�ن�ًى رغ�م ع�ل�و ش�أن�ی�ت�ھ�ا, 
فلواعجھ قد أثارت فیھ مواجع حبلى , فھو یقول في لغة ال 

   -: یعرفھا إال المتصوفة
 ). ..... (كلٌّ یقول أنا إال أنا فأنا

فبھذه المعادلة الصعبة یبدأ شاعرنا باالسترسال ل�ی�ض�رب 
 -: على وقع النغمة التي تعیش بدمھ وعروقھ

 (ما قلت إالك یا أنت الذي بدمي)
ویمزج بین كّل ألوان الشعور القریبة عند المتلقي , ذل�ك�م 
الشعور الذي یضفي على شاعر مفط�ور ی�ع�ی�ش خ�ل�ج�ات 
السرائر وھمسات الضمیر الذي ال تخ�ف�ت ف�ی�ھ ال�ع�واط�ف 

 . وال تلتبس علیھ ألوانھا
 

فھو م�م�ن ی�م�ی�ز ب�ی�ن خ�ط�رات اإلحس�اس ال�م�ت�واش�ج�ة 
والمتنوعة وما تحّسھ النفس في أبھ�ج أو أس�وأ س�اع�ات 

وھ�ي   الحیاة، إذ نجده قد أجھد نفسھ ف�ي ح�بّ�ھ ل�ح�ب�ی�ب�ت�ھ
أعجوبة القدر عند شاعرنا وھي مما یعلل بھ آالمھ وسنیّھ 
التي بدأت تنفرط من عقدھا كما تنفرط حبات ال�رم�ان وق�د 
توالت علیھ األحزان , ف�ل�ّوث�ت جس�ده ب�األس�ق�ام ال�الزب�ة, 
أعقبھا ضعف ونحول حتّى كاد أْن یھرب من حقیقت�ھ ل�وال 
حبیبتھ التي أعادتھ إلینا وھو ممزوج بتنھداتھا فال ی�روق 

فھي أیقونة اللحن واالیقاع والسل�وى الص�ادق�ة  لھ إّالھا، 
والجّد ال الھزل والخلُق الثابت الذي كان دیدناً ع�ن�ده رغ�م 

 . أنھا لم تسعفھ من سقمھ الذي ألّم بھ
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أس�اع�دھ�ا ف�ي   وأُم�ي ت�ج�ع�لُ�ن�ي  ُكنُت صغی�راً   منذُ    
فمنذ ك�ان ع�م�ري س�تَّ س�ن�وات وأن�ا   أعمال المنزل.

وال�ك�ن��س   ال��ط�ب�خ  أس�اع�دھ��ا ب�أع��م�ال بس��ی�ط�ة، ف�ي
 وغیر ذلك.  والمسح

في عمر مبكر، تارك�ةً ع�ائ�ل�ة م�ن أرب�ع   ماتت جدتي 
أخ�وات�ھ�ا.. .   أمي ال�م�س�ؤول�ی�ة ع�ن  فتیات، وتحملت

.. وب�م�ا  تموت ونح�ن أط�ف�ال  دائماً أن  وكانت تخشى
(ش�غ�ل   فقد قررت أن تُعلّمنا  أنا وأخي) ..  أننا (ولدان

 البیت) منذ طفولتنا.
أن�ھ�ا أع�ط�ت�ن�ي   أذكر یوماً، وكان لدي ثمان سن�وات، 

ول�ك�ن   (البطاطس) وق�ال�ت: "قّش�رھ�ا وق�طّ�ع�ھ�ا" ..
..   تحولّت في ی�دي إل�ى أش�ك�ال ع�ج�ی�ب�ھ   البطاطس

ت��خ��ی��ن��ة ورف��ی��ع��ة، وم��ك��ع��ب��ات وم��رب��ع��ات،   أص��اب��ع
 تصلح أن توضع في متحف الفن السریالي ..  وأشكال

ع�ل�ى ی�ِدَك وق�طّ�ع أص�اب�ع   قالت ل�ي أم�ي : إض�غ�ط 
  البطاطس في حجم واحد..

ف�ك�ل�ھ�ا   : ال فرق.. وأنا بكل ذكاء األطفال الخارق قلت
  ستدخل الى (الطاسة) !!!

: ت��ع��ال ی��ا ن��ی��وت��ن  أج�اب��ت أم��ي ب��ع��د ل��ح��ظ��ة ص��م��ت
  زمانك!!!

البطاطس ووضعتھا ف�ي   بمنتھى الھدوء أخذت مني و
 صینیة القلي..
كرسیاً، وض�ع�ت�ھ ع�ل�ى مس�اف�ة ق�ری�ب�ة   وأحضرت لي

أرى م��ن��ھ   ب�ج��وار ال��ب�وت��اج��از ، ح�ی��ث یُ�م��ك�ن��ن��ي أن
القلي.. وقالت ل�ي: "أن�ظ�ر إل�ى ال�ب�ط�اط�س..   صینیة

س�ری�ع�اً وال�ك�ب�ی�رة   احترق�ت  البطاطس صغیرة الحجم
  تحتاج إلى وقت.."  ما تزال صامدة  الحجم

وعندم�ا ك�ب�رت،   كان ذاك درساً لم أفھمھ كثیراً یومھا،
عرفت أننا في الحیاة نُشبھ أصابع البطاطس تلك ال�ت�ي 

 خرجت من تحت یدي.
ھذه الحیاة ال نشبھ بعضنا .. فھناك ال�غ�ن�ي و   كلنا في

  الفقیر..  ھناك
م�ن ی�وم   ال�م�ری�ض  وم�نّ�ا  منّا ذو الص�ح�ة ال�ج�ی�دة

ع�ل�ی�ھ م�ن   سترھا  ربنا  الذكي و آخر  میالده .. بیننا
 دعاء أمھ..  أجل

ع�ل�ى   ن�ت�ق�لّ�ب  و كلنا موج�ودون ف�ي ط�اس�ة ال�دن�ی�ا 
 …نارھا

 …  و أنت بطل ألنك لم تحترق حتى اآلن
و ت�ك�اف�ح ول�م تس�ت�س�ل�م ح�ت�ى   أنت بطل ألنك موجود

   اآلن.
لكن أرجوك ُكن حنوناً على األشخاص الذین م�ع�ك ف�ي 

  الدنیا..
زیت القلي ناره عالیة، والكل ُمتعب وحزین .. والحی�اة 
صعبة.. وإذا كان نصیبك أنك أقوى وأكبر، واست�ط�ع�ت 

إلى اآلن، فھذا م�ن ن�ع�م�ة   تحتمل دون أن تحترق  أن
  علیك..  هللا

ات�ع�ب و س�اع�د إخ�وت�ك.. وال ت�ت�رك اآلخ�ری�ن   ولكن
  ...  یحترقون

ساعد الكل واخدم الك�ل.. وواس�ي ال�ك�ل ف�ي م�رض�ھ�م 
 وألمھم وتعبھم..

الكلمة الحلوة ت�ری�اٌق وق�ت الض�ی�ق، وال�م�ح�ب�ة ھ�ي  
  …أخوك   الحضن الدافئ الذي یحتاجھ

وأھ�ل�ك.. ھ�دی�ة   على أق�رب�ائ�ك  تلیفون منك تسأل فیھ
أكثر م�ن�ك   المتضرر حالیاً   بسیطة منك لبواب العمارة

  بكل تأكید..
 .. ھدیة لعامل النظافة، الذي أحنى ظھره ألجلك .. 

  كلمة شكر منك ستُحدث فرقاً كبیراً مع الكثیرین..
  أننا كلنا صنعة خالق واحد..  تذّكر

  الطاسة..  و كلنا في نفس زیت
 یقول  و أن المثل الصعیدي

 وسط والد العم... فرحة)    والھم  (انت
 ….موجود  بطل ألنك… و أنت

  علیك  كثیرین یعتمدون  ُشدَّ َحْیلََك.. ألن ھناك
  و انا أولھم

أحدھم ألول مرة یكتب قصة.. یسكن ف�ي   
منطقة ریفیة بعی�دة ع�ن ال�م�دی�ن�ة.. ی�ق�رأ 
ویطالع ویكتب قصة.. ویعتقد ب�أن قص�ت�ھ 
جیدة.. فیقطع ال�م�س�اف�ات ال�ط�وی�ل�ة ب�ی�ن 
قریتھ والمدینة.. ویمر بالغ�اب�ات واألن�ھ�ر 
مشیاً  على األقدام حتى یصل إلى الش�ارع 

 ..العام لیستقل سیارة توصلھ إلى المدینة
في ال�ط�ری�ق إل�ى ال�ق�ص�ة ی�ت�ع�ل�م ال�م�رء 
أشیاء كثیرة, بعضھا كان یتوقع�ھ واآلخ�ر 
ً  وق�ع  یأتیھ مفاجئاً .. وی�ك�ون ل�ھ أح�ی�ان�ا

 ..مؤذ علیھ
ھذا ما ك�ان ی�دور ف�ي خ�ل�ده وھ�و ی�ح�ث 

 ..الخطى بالسیر إلى المدینة
وفي الطری�ق إل�ى ال�ق�ص�ة ی�ح�ل�م ال�م�رء 
ً  إل�ى  بالكتابة التي ستضیف شیئاً  م�ھ�م�ا
ً  إن ل�م  الفن الق�ص�ص�ي, وی�ح�زن ك�ث�ی�را

 ..یحقق حلمھ المشروع ھذا
یصل إلى مقر الجریدة.. یعرض م�ا ك�ت�ب�ھ 
على المسؤول ال�ث�ق�اف�ي ل�ل�ج�ری�دة وب�ع�د 

یطّلع األخ�ی�ر ع�ل�ى قص�ت�ھ ی�ق�رر أن   أن
ینشرھا لكونھ�ا قص�ة ج�ی�دة ف�ي األع�داد 

 ..القادمة للصحیفة
فیدخل السرور إلى ق�ل�ب�ھ وی�ع�ود أدراج�ھ 
عائداً  إلى المدینة.. وحال وص�ول�ھ ی�ب�ل�غ 
زوجتھ ب�أن قص�ت�ھ س�ت�ن�ش�ر وق�د أخ�ذت 
الفرحة م�ن�ھ م�أخ�ذھ�ا ویش�رح ل�ھ�ا ع�ن 
شخوصھا ومغزاھا.. وھو ی�ح�ل�م ب�م�وع�د 

 النشر.
وعند غروب الشمس إلتح�ق ب�م�ج�م�وع�ة 
شبان المحلة التي تجتمع كل یوم في م�ث�ل 
ھذا الوقت لیقض�وا س�ھ�رت�ھ�م ی�ت�ح�دث�ون 
ویتسامرون حتى منتصف اللیل وأب�ل�غ�ھ�م 
ً  وب��دأ  ب�أن قص��ت��ھ س��وف ت��ن�ش��ر ق��ری�ب��ا
یحدثھم عن قصت�ھ وك�ی�ف أن�ھ�ا ت�ن�اول�ت 
حیاة الریف ومعاناتھ.. وك�ی�ف أن�ھ ص�ور 
ھذه الحیاة رغم قسوتھا بأنھا أفض�ل م�ن 

ح��ی��اة ال��م��دن ال��م��ل��ی��ئ��ة ب��الض��وض��اء 
والصخب.. ولكنھ سرد كل ذل�ك ب�إس�ل�وب 
ذاتي خاص بھ, ی�ت�م�ی�ز بس�ی�ط�رة الس�رد 
القصصي على ال�ح�وار وت�وت�ر ال�ت�رك�ی�ب 
اللغوي, والتأكید عل�ى ال�ح�دی�ث ال�داخ�ل�ي 
لألبطال.. والتحلیل ال�ن�ف�س�ي وال�ت�ف�ل�س�ف 
ً  زج ال�ق�ارىء ف�ي ق�ل�ب ال�ح�دث  محاوال
تاركاً  الت�وض�ی�ح�ات اإلع�ت�ی�ادی�ة, وب�ھ�ذه 
الطریقة في إعتقاده یجبر ال�ق�ارىء ع�ل�ى 
الوص�ول إل�ى إس�ت�ن�ت�اج�ات ك�ث�ی�رة ع�ب�ر 
أفكاره ال�خ�اص�ة.. أي زج�ھ ف�ي ع�م�ل�ی�ة 

 ..إبداع ذاتي
وب�ع�د إن�ت�ظ�ار ط�وی�ل, ج�اء م�وع�د نش��ر 
قصتھ, فشد رح�ال�ھ إل�ى ال�م�دی�ن�ة.. وف�ي 
ال��ط��ری��ق ت��داخ��ل��ت ف��ي ذھ��ن��ھ ھ��واج��س 
  ً وأف��ك��ار وب��دأت ت��ط��رق رأس��ھ ط��رق��ا
مدویاً .. حسنا ً.. حسنا ً.. لنتك�ل�م ب�ھ�دوء, 
والطریقة الفضلى للھدوء ھ�ي أن ن�ب�ت�ع�د 
  ً ً  أو ح�رج�ا عما یمكن أن یس�ب�ب ج�رح�ا

 ..ألي منا
ً  م�ن ال�خ�ط�وة  اإلبتع�اد س�ی�ك�ون إق�ت�راب�ا
 : ً األولى فلنتكلم عن ال�خ�ط�وة األول�ى إذا

لنتحاور مع النشر ال�ج�دی�د.. ھ�ل ت�ت�ح�دث 
عن القراءة؟ قل لي ماذا ق�رأت ف�ي ال�ف�ن 
الق�ص�ص�ي م�ن�ذ ع�ھ�د (إل�ی�وت س�ال�وت) 
وح�ت��ى أع��ظ�م ك�ت��اب ال�ق��ص�ة ال�ع��ظ��ام؟.. 

 ستقول لي قرأت الكثیر.. 
 

 وسأعید علیك السؤال: 
 ھل قرأت حقا ً شیئا ً من أولئك العظام؟

جمیل كل ھذا.. أقول لك ل�ك�ن�ن�ي ل�م أع�ث�ر 
على ما ھو مثیر ف�ي م�وھ�ب�ت�ك.. ول�ك�ن�ي 
أیضاً  أراعي ھذه الخطوة األولى.. بع�دھ�ا 
بدایات لما ینبغي أن یأتي وھو أجم�ل م�ن 
كل ما س�ب�ق�ھ وتس�ت�م�ر رح�ل�ة ال�م�ش�وار 

 الطویل إلى الجریدة
أحزن مع نفسي, ألم ی�ك�ن األج�در ب�ي أن 
أبقى في حوار مستمر مع الذات.. ل�ن�ص�ل 
إلى قرار قطعي؟ لماذا ینقطع ال�ح�وار ف�ي 

 منتصف الطریق؟
وأحزن مع نفسي أیضاً , وكم كنت أتم�ن�ى 
أن أجد من ی�ت�ح�اور م�ع�ي ف�ي م�ث�ل ھ�ذا 
ال��وق��ت ال��ب��ع��ی��د ل��ی��ب��دد ع��ن��ي ك��ل ھ��ذه 

 الھواجس واألفكار

ً  ب�م�ا ق�ل�ت�ھ ف�ي  غیر أنني وجدتني ف�رح�ا
البدایة ھذه المحاورة فأعدتھ إلى نف�س�ي.. 
ألن ال�ط�ری�ق إل�ى ال�ق�ص�ة ی�ت�ع�ب ال�م�رء 
كثیراً  غیر أنھ ینحاز إلى تعبھ ھذا.. ف�ھ�و 
تعب جمیل, ربما سیكون أجمل م�ا ع�اش�ھ 

 في حیاتھ كلھا
حال وصولھ إلى المدینة توج�ھ إل�ى ب�ائ�ع 
الص��ح��ف وإب��ت��اع أع��داد ك��ب��ی��رة م��ن 
الصحیفة المنشورة بھا قصت�ھ ل�ی�وزع�ھ�ا 
على معارفھ وأصدقائ�ھ ف�ي ال�ق�ری�ة.. ل�م 
یقرأ أو یفتح الجریدة, بل فضل أن یقرأھ�ا 

 عند عودتھ إلى البیت بكل ھدوء وإمعان
وما أن وطئت قدماه البیت حتى طل�ب م�ن 
زوج��ت��ھ أن ت��ع��د ل��ھ ك��وب م��ن الش��اي.. 
إحتساه بنشوة وترقب عما سیط�ال�ع�ھ ف�ي 
الج�ری�دة.. ك�ی�ف ال وھ�ي قص�ت�ھ األول�ى 
التي عمل لھا المستحیل وقرأ لھا ال�ك�ث�ی�ر 
لتخرج إلى النور.. وأشعل س�ی�ك�ارة وب�دأ 
ینفث دخانھا بغطرس�ة وھ�و ی�ت�ط�ل�ع إل�ى 
األع��ل��ى وف��ت��ح ال��ج��ری��دة.. وی��ا ل��ھ��ول 
ال�م��ف��اج�أة.. ل��ق�د ظ��ھ��رت ال��ق��ص�ة ول��ك��ن 
بعنوان آخر وبإسم آخر.. ب�إس�م ال�م�ح�رر 
المسؤول عن صفحة القصة في ال�ج�ری�دة 
بعد أن عمل على تحویر بس�ی�ط ف�ي م�ت�ن 
القصة ل�ق�د ك�ان�ت الص�دم�ة ال�ك�ب�رى ف�ي 
حیاتھ, وك�أن ع�اص�ف�ة ھ�وج�اء عص�ف�ت 
ب�داخ�ل�ھ.. وق�ل�ب�ت ك�ی�ان�ھ ص�م�ت.. وب�ع��د 

 صمت طویل هللا أعلم كم بقي علیھ
خطر ببالھ س�ؤال ع�ف�وي ب�ع�د أن أك�م�ل 
قراءة القصة.. (أما تزال تحلم ب�إس�ت�م�رار 

 الكتابة بعد الیوم )؟؟ 
وی��خ��رج م��ن ص��م��ت��ھ وی��ق��رر أن ی��ك��ت��ب 
برسالة تھن�ئ�ة إل�ى مس�ؤول ال�ق�ص�ة ف�ي 

 الجریدة یھنئھ على قصتھ ھذه
وقرر أن ال یكتب ب�ع�د ذل�ك ال�ق�ص�ة م�رة 

 .أخرى
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  ھي وردة

 أفھمھا فقط

 أنھ لم یجيء وقتك

 فازدھري في حمرتك

 الجنایني ال یتورع في قطفك

  لیقدمِك لبنت الھانم

  التي تفوت بجواره

  كتحیة الصباح،

  دون أن تقول لھ صباح الخیر

  .یا عم عبده

 

 الریح التي لم تأخذ شیئا من البالط

 ستجيء لتأخذ البالط نفسھ

 فشاكس أي أحد والسالم

 قل یا أرض احفظي ما علیك

 لجارة تمر

 تعارك مع عیال یلعبون في الشارع الضیق

بص من الشباك رب�م�ا ط�ائ�ر وق�ف ع�ل�ى أس�الك أع�م�دة 

  اإلنارة

 أراد أن یأنس لمخلوقات آدمیة

  انظر خلفك ربما رأیت أشیاء

 غیر التي أمامك

 .وحین یقتلك الملل غن

 

 أعرف موسیقى لیس لھا ساللم

  أعرف رقصة حاولت جاھدا

  أقیسھا على جسدك

  راھنت أنك ستفشلین

 في اتقانھا بالشكل الذي في دماغي

  فأنا أجید التمتیر

  أقیس جیدا

 بالسنتیمتر/ بالملیمتر

 لوال صدرك الذي تأبط لؤلوتین

  خارج المجاز

 وخارج التشكیل النھائي لرؤیتي

  أعرف أن شمعة

  تحترق لتضيء مساحة

 تكفي لقراءة الكف

 كفك ال ینبي عن مستقبل جید معي

  من آخر تلویحة قلت ھذا وداع نھائي

 اوقفوني مرة طلبوا صحیفة فیش وتشبیھ لقلبي

 وأنھ غیر متورط في الھجوم المسلح

  .على فراشة ھبطت على صدري

 

 اشتریت دباسة ال تفارق جیبي

  كلما أحببت شیئا أدبسھ في مالبسي

 فلقبوني صاحب الشخالیل

 والقلوب القدیمة

 قابلت عفاریت كثیرة

 قدموا لي حلوال للكوكب

  وأنھ من الممكن ان نأخذك معنا

  وآثرت البقاء

 عرفت أن فتاة

 ترید أن ترى حبیبھا اإلطفائي"

 فتشعل البیت بالحرائق

 لیأتي بسیارة اإلطفاء

 فتبتسم وھو یرش النوافذ

 "باآلھات المفخخة

 مارست عادات صعبة

 تدربت شھورا وأیاما لدخول صفحتھا الشخصیة

 وأن أنام تحت حبل الغسیل

  وأقول مالبسھا غیمات

  تمطر لي وحدي

 وقالوا امسكوا حرامي الغسیل

 لعبت مع الصحراء

 حین تكون على ھیئة جمال

 وأسوقھا من أرض النعمان

 كھدیة البنة صاحب الكباریھ المحجة

  أالحظُ أظافري تنمو بسرعةٍ 

  كلما قابلني غبي

 یرى أن الدنیا انتصاراٌت دائماً 

  فتدنو یدي من رقبتِھ بعفویةٍ 

  وتریُد أن تعلمھُ شیئاً من نكھِة الھزیمةِ 

 في لعبِة الھرِش السخیفةِ 

   والمحرجةِ 

 وسطَ جمعٍ من األصدقاء

  أحیاناً أریُد أن أربي خنافَس وجعاریَن على صدري

 تلھو داخَل القمیِص النِص كمٍ 

  أمنعھا من محاوالِت الخروجِ 

  أوقفُھا على األزرارِ 

  ألعُب معھا وأنفُخ في عیونھا كلما تسلقْت رقبتي

 أحیاناً تراودني أغنیاٌت عن نفِسھا ویشتعُل اللحُن كلذةٍ 

 والكلماُت تعُض أذني

  وال أسمعُھا

  نكایةً في اإلیقاعِ 

  ألتمُس لروحي لغةً أخرى

  .تقیني فتنةَ الرقص

 

 أفك الحیاة قطعة قطعة

 أكوم السنوات غیر السعیدة بشخوصھا

  أكوم األیام الحلوة

  التي وجدت بھا نفسي

 الساعات التي راقصتني دون موسیقى

 الدقائق التي فھمت فیھا معنى الحریة

  والثواني الجمرات

 التي لعبت في دمي دون الیقین بالحب

  ھناك في وكالة البلح

 بعت المھمالت بثمن بخس

  وحمدت هللا أن ما تبقي

  ظل یكتب عن الفرح المباغت

 والجروح التي طببتھا األغاني

  أحببت كل الممثالت

  حتى إذا انتھت أدوراھن

  وعدن إلى طبیعتھن

  .عدُت أنا بخسارات فنیة جسیمة

 

  بعت دموعي ألناس

 یضحكون دائما

 وأحیانا كانت مقایضة

  من یعطني ابتسامة

 أمشي بھا یومي الخائب

  أعطھ دمعة

 یترحم بھا على حب فائت

  أو على أحالم تكسرت

 ولن ترمم مرة ثانیة

 أرید نسخة ثانیة مني

 أتركھا في البیت

 وأذھب للسھر مع أي كائنات

 تسعل وھي تدخن

 أو تتدفى على حطب السنط

 نتحدث عن أي شيء

 أتركھم على حالتھم كالعادة

 وأعود

  أرمي سیجارة للرجل

  الذي یفترش الرصیف

 أجلس بجواره قلیال

  وممكن أقاسمھ

 نصف الرغیف الذي یحتفظ بھ

 للصباح

 أقو لھ أما آن لك أن تتزوج

 یقول لم أجد واحدة جمیلة في البلدة

 تملىء عیني

  أتسكع مع الكلب الذي

  یرقد تحت شجر البرد

 وحیدا

 !!ما من كلبة في الحي تسال عنھ

  أرید نسخة ثانیة مني

 أتركھا مع أصدقائي على المقھى

 .وأذھب البیت

 : قصیدة 

 

  اي َرأى

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 احمد دیاب/مصر 
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 ،دراموأ َذروم 
  ُ  إ واء اف

 
 
 

عبدهللا علي شبلي/
 المغرب 

أشتھي وجع الحرف وھجا، لیرتقني على ھواه، یعتصرني ك�ل�م�ة   
خلیقة أبداع وتجل، ویطم�ر أس�م�ال�ي ال�ھ�ارب�ة م�ن رت�اب�ة ی�وم�ي 

  .الوضیع في نقیع عطره الالزوردي
 فاض الحرف فغاصت فیھ روحي

فضیحھ الصدق في ھیامات الحرف ال تخفى، تُدرك فتُنال أُعِطیة ل�ھ 
  وحده.

سمت األرواح بعد أسقام األدران ونقمتھا الباغیة، تجلت وت�ن�اغ�ت 
فتناجت ... قطافھا أثمرتھ جنان ولھ في حروف المج�ازات، وب�ق�اع 

 . االستعارات الھاربة
تراه یقبض علیھا قبض طفل فطیم متلھف على ح�ل�واه ال�م�ف�ض�ل�ة 

  بعد بعاد طویل؟
ام أعاده ح�رف راٍق ق�د راَق ل�ھ م�غ�ازل�ة ذائ�ق�ت�ھ إل�ى ال�ق�ری�ض 

 معتصرا؟
 أم أرجعھ نبیذ غناء مفلتٍر ورغوة سكر على وریقات الغزل؟

  ھو ذاك وبعض من ھذا وكل ذاك قد یكون أو ال یكون.
ما أَھمني وما یھُمني أنھ استعاد رشد حرفھ، بعد أن ھج�رت�ھ م�ل�ی�ا 

 .على حین غرة رعشة الشعر واھتزازات القریض
طفق ینضج الضاد على مرجلھ الخاص، مرجل ال ك�ال�م�راج�ل وإن 
كان فوق أثاف ثالث، إنھ نضیج یلیق بتغن�ج ال�ع�رب�ی�ة، ت�ل�ك ال�ت�ي 
عشقھا منذ زمن تمشي الھویني كما یمشي الوجي الوحل ، ی�ن�م�ق 
ثم یَرّصف ویوّصف، ھذا الترصیف والتوصیف ال یضاھیھ اشتھ�اء 
وال یقاربھ اشتباه، ھو خلیص الشعر وذروة سنام التجلي، یص�ن�ع�ھ 
من سویداء دواخلھ، یقتات على دمھ العربي الق�ان�ي خ�الص�ا غ�ی�ر 

 .مبستر وال متختر
ھو ھكذا لن یكون إال مختلفا لن یقبل أب�دا ع�ودة تش�اك�ل ،ت�وازي، 

 .تداني، أو تماھي. ألنھ متفرد مستمر ال متناه متمیز ال متماه
صدقا عندما یغدو الولھ بالحرف م�ت�م�ك�ن�ا ، م�ت�غ�ل�غ�ال ف�ي دواخ�ل 
الدواخل قبل أن یستنبت في رقاع أو قرطاس ، ی�ف�ض�ح�ھ الص�دق، 
یكتسیھ الرواء ریا وامتالء ، نضارة غص�ن أخض�ر ی�غ�دی�ھ ج�دول 

 . عذب سلسبیل
یستوي النص تریاق وجع، أو بل�س�م ج�راح، إم�ت�اع�ا أو ھ�روب�ا،  

ولعلھ یصیر خالصا من رتابة أدران الیومي ذاك الذي یقت�ل�ن�ا، ھ�ذا 
الذي ینمطنا على ھواه قسراً وجبرا، لنھرب ع�ب�ر ال�ح�رف ف�ن�ع�ی�د 
قھره كما قھرنا من قبل، أو نختفي وراء أكمة الك�ل�م�ة ال�م�ط�واع�ة 
والخضاعة والخداعة أیضا انفالتا وتالشیا لنعیش طوباویة س�ك�ر، 
أو نحیا مثالیة أخرى، یتشكل ظل الحرف زئبقیا ال اح�ت�واء ل�ھ، ال 
سیطرة علیھ، بل یسیطر ھو علیك، یسیرك على ھواه، فتنقاد لتق�اد 
قبل أن تقود، إنما ذاك وحده ال غیره ما ی�ج�ع�ل ال�ن�ص ی�ن�ض�ج، ال 
شيء غیره یدلھ على اشتھاء تجاویف الضلوع مسكن�ا، وال ح�رف 

 ......نمطیاً غیر ھذا ینتسبھ إلى سویداء القلوب
 

  عندما یأتیني الحلم
 على طبق من عینیك

  یبیض وجھ اللیل
 وتنتفض ثورة الوتین

 یھجر الصقیع مخدعي
  وتلوح مالمح الدفء

 على وجھ الوسادة
 تتبلور ابتسامة حمراء

 على شفاه اللحظة
 للیل لون أحمر  فیغدو

 
 السھد  عندما یجھش

 أنات الرحیل 
 وتبدأ دموع األشواق

 بمغادرة عیون السھاد
 وتھاجر كل قصص الحنین 

 التي عشعشت
 فوق وتحت وبین جنبات

  الشراشف الخاویة
  تمحى روایة

 النبض البائس
 التي أكتب وأقرأ

 بعین ناطقة 
 وصوت صامت

 من على حائط الشرود
 لیلة بعد لیلة
 تدخل فراشي

 في وحدة حال
 مع ضحكاتي وابتساماتي

 وتنھیداتي
 ومسقط رأسینا

 للیل  فیصبح
  لون الحیاء

  
 حین یلبس قلبي
 خمارا یغطي كل
 عورات الشوق

 الھجر  من سواد
 النصاب  من خلوة مكتملة

 الجوى  من وضح
 من مرادفة عرجاء

 تتتكأ على عصى القصیدة
 لتبلغ قافیة لقاء عاجز

 في ھودج الوصال
 السكون  من مغبة

 من صدى الوحشة
 من ...
 من ...

 تتدلى فوقھا جمیعا
 طرحة من بیاض

 قلبي ونقاء األماني
 طرزتھا بمخرز حبك

 حینھا یصبح للیل
 لونا أبیض 

 

 ویتیساءلون
 ویجزعون

 وتتطایر منھم عالمات تعجب
 وإشارات استفھام

 وأقواس مفتوحة على
  استفسارات

 عربة الفواصل التكاد تفرغ
  حتى تمتأل مجددا

 ویبدو وجھ االستھجان كالحا
 وتبلغ الریبة منتھاھا

 أدراجھا  حتى تعود الطمأنیة
 بعیدا عن نفوسھم

 أجل كل ما في السماء
 یرتدي الحیرة

 ؟  أین البریق
 لقد ذھب

 مساكین كیف سیسطعون ؟ 
 وقد لونت أنت

 سواد اللیل بالون الوصال 
  

 ترحل غبطتھم
 نعم لقد استقرت في قلبي

 أال یحق 
 للیلي مرة أن یكون أبیضا ؟!

 حمرة عشق  حتى من دون
 أبیضا بوصال الخیال 

 أال یحق
 لي أن أبادل القمر األدوار ؟!

 وجھك  فأنیر العالم بسنا
 

 حدیث النجوم
 یتردد على ألسنة األماكن

 واألثاث من حوالي
 التي تسطع من وھج لقانا

 أنانیة  یكفي اللیالي
 اللؤلؤ لھا  لتحتكر

 قمر ونجوم وكوالب
  

 حین وضعت
 ألقھم عند حده

 وتمادیت في السطوع
 من بؤبؤ عینیك الخضراوین

 لون العقیق  فأصبح للیل
 المعتق بالخضار
 ھكذا تدحرج لیلنا
 على قوس قزح

   فيء كل األلوان  وتدرأ
 فاعتكف سواده في الالطغیان

 وتھدلت من أذیالھ
 أزیاء الربیع

 وسامتھ
 وألوانھ

 حتى غدا بسواده
 علبة ألوان

 

ن أ   

 
 
 

 نرجس عمران/ سوریا
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إن الدین ھو الشكل األكب�ر ال�ذي تض�م�ن ت�اری�خ   
ال�روح، وإن��ھ ٌم�ورس م�ن ك��ل ال�ن��اس خ�اص��ت�ھ��ا 

، لم یؤثر الدین في حضارة م�ث�ل�م�ا أث�ر [1]وعامتھا
في الحضارة المصریة القدیمة، فھو ی�ع�د ال�ب�اع�ث 
األول لقیام ھذه الحضارة ح�ت�ى وص�ل�ت إل�ى أوج 
المجد والقداسة وتغلغلت ف�ي ن�ف�وس ال�م�ص�ری�ی�ن 
القدماء وال توجد أمة أثرت الدیانة في كل ج�وان�ب 
حیاتھا م�ث�ل�م�ا أث�ر ال�دی�ن ف�ي ح�ی�اة ال�م�ص�ری�ی�ن 
القدماء، وبما أن كل دیانة سواء أكانت تنزیلی�ة أم 

 وضعیة تقوم على أسس خمسة ھي :
 

األول: اآللھة في الوضعیة، واإللھ الواحد (هللا) عز 
وجل في التنزیلیة، أي من ھو ف�ي م�وق�ع ال�ع�ب�ادة 
ومن تؤدى لھ فروض الطاعة بوصفھ المتحكم ف�ي 
أمور عباده والحقیقة أن المصري القدیم آمن ب�ا� 
عز وج�ل ول�ك�ن جس�د ق�وت�ھ ف�ي ب�ع�ض األش�ك�ال 

 كالحیوانات والشمس والقمر وغیرھا. 
 

ال�ث�ان�ي: ال�عُ�بً�اد ال�ذی�ن ی�ؤدون ال�ع�ب�ادات ل�آلل�ھ�ة 
ویتبركون بھا ویتوسلون لھا ل�ت�ح�ق�ی�ق س�ع�ادت�ھ�م 
الدنیویة والرضا عن�ھ�م وح�م�ای�ت�ھ�م ف�ي ح�ی�ات�ھ�م 

 األخرویة.
 
الثالث: الوسطاء بین اآللھة والمتعبدین (الكھن�ة)  

وما شابھ مھم�ات�ھ�م م�ن رج�ال ال�دی�ن ح�ی�ث ك�ان 
للكھنة في مصر دور بارز خ�الل ف�ت�رات ال�ت�اری�خ 
المصري حتى ارادوا ت�غ�ی�ر ف�ي م�ف�اھ�ی�م ال�دی�ان�ة 
المصریة القدیمة وإدخال بعض اإلصالحات علی�ھ�ا 
وقدرتھم علي قوي الطبیعة بإجراء بعض الطقوس 
السحریة حیث كانت تلك الط�ق�وس خ�راف�ی�ة، ل�ك�ن 

 [2]نجد أن اإلنسان البدائي وثق بھ�ا وأط�م�ئ�ن ل�ھ�ا
ولكن سرعان ما أخفقت ت�ل�ك ال�م�ح�اوالت إخ�ف�اق�ا 
ذریًعا أعقبتھا فتره اضمحالل وبعدھا فتره أزدھ�ار 
ولكنھا انتھت جمیعھا بالزوال تل�ك ال�ن�ھ�ای�ة ال�ت�ي 
كانت من أكبر عوامل التعصب الشدید واإلیغال ف�ي 

 . [3]التقوى والورع
 

الرابع: الشعائر والطقوس یقوم بھا المتعبدون بعد 
تصدیقھم وإیمان�ھ�م ب�م�ا ورد ع�ن اإلل�ھ تص�دی�ق�ا 
وإیمانا جازما في قلوبھم (العقائد) ال�ت�ي ی�ھ�دف�ون 

 من ورائھا كسب رضا اإللھ. 
 

الخامس: أماكن للعبادة یؤدي فیھا العباد ب�أش�راف 
الكھنة (رجال الدین)، الشعائر والطقوس لإلل�ھ أو 
لآللھة، ال مجال للشك في أھمیة دراسة أثر ال�دی�ن 
في تاریخ األمم، وبما أن التاری�خ ی�م�ث�ل نش�اط�ات 
األفراد واألمم مجتمعة، فإن دراسة أثر ال�دی�ن ف�ي 
شخصیة مثل شخصیة الملك أمنمحات األول ت�م�ث�ل 
دراسة لحلقة من حلقات تأثیر الدین ف�ي ال�ت�اری�خ، 
كونھ یمثل ظاھرة لھا عظیم األثر في تاریخ مص�ر 
القدیمة، حتى قبل تسلمھ عرش مصر، ومن ثم أثر 
الدین في منھجھ في الحكم وأھم م�خ�ل�ف�ات�ھ، ح�ت�ى 
وفاتھ وما رافقھا من طقوس جنائ�زی�ة ، وم�ن ث�م 

 نتتبع أثر الدین في بناء مدفنھ. 
أثر الدین تأثیرا بالغاً في شخصیة الملك أمن�م�ح�ات 
األول فقد دخلت أسماء اآللھة في ترك�ی�ب أس�م�ائ�ھ 
جمیعھا؛ وذلك من أج�ل كس�ب ود ع�ب�ادھ�ا ووالء 
مراكز عبادتھا، وقام كذلك وعن قصد بإدخال اس�م 
اإللھ أمون ضمن تركیبة اسمھ وجعلھ إل�ھ ال�دول�ة 
األول الذي غطى على جمیع اآللھة المصریة، ب�ع�د 
أن مجلة التراث العلمي العربي فص�ل�ی�ة، ع�ل�م�ی�ة، 

أدم�ج ف�ي  77م  7102 -محكم�ة ال�ع�دد ال�ث�ال�ث 
رع أو  -بعضھا مثل اآللھة رع فصار اإللھ أم�ون 

بعد أن ورث مھام وصفات بعضھا اآلخ�ر م�ث�ل م�ا 
 حصل مع اإللھ مین. 

كذلك وظف الملك أمنمحات األول األدب األسطوري 
إلضفاء شيء من الصفات البطولیة واألعجاز على 
نفسھ حینما كان وزیرا في أواخر مدة حكم األس�رة 
الحادیة عش�رة وم�ن ث�م ن�ج�ده أن ی�وظ�ف ال�دی�ن 
وبخاصة النبوءة الدین�ی�ة خ�ی�ر ت�وظ�ی�ف ف�ي أم�ر 
تسلمھ عرش مصر، وھذا ما ورد في نبوءة نفرتي 
التي صورت أمنمحات بصورة المنقذ ال�ذي س�وف 
یأتي بعد ف�وض�ى وغ�ی�اب ل�ل�ع�دال�ة ف�ی�ع�م�ل ع�ل�ى 
استعادة االستقرار وتحقیق العدالة بفض�ل م�ا ك�ان 
یمتلك عقلیة سی�اس�ی�ة وإداری�ة ف�ذة تس�ل�م ال�م�ل�ك 
أمنمحات األول عرش مصر وھي ما زال�ت ت�ع�ان�ي 
م��ن م��خ��ل��ف��ات ال��ف��وض��ى الس��ی��اس��ی��ة والض��ع��ف 
االقتص�ادي ال�ت�ي م�رت ب�ھ�ا ال�ب�الد ط�ی�ل�ة عص�ر 
الفوضى والتي استمر من نھایة األس�رة الس�ادس�ة 

 وحتى نھایة األسرة العاشرة.
فكان في طلیعة مھام المل�ك أم�ن�م�ح�ات األول ھ�و  

القض�اء ع�ل�ى ح�ال�ة تس�ل�ط أم�راء األق�ال�ی�م ع�ل�ى 
مقدرات البالد وسیاستھا وجعلھم خاضعین للسلطة 
المركزیة، ونشر ال�ع�دل ب�ی�ن ال�ن�اس.م�ات ال�م�ل�ك 
أمنمحات األول على أثر م�ؤام�رة دب�رت ل�ھ داخ�ل 
قصره من حاشیتھ. وك�ان�ت ال�ط�ق�وس ال�ج�ن�ائ�زی�ة 
المرافقة لجنازتھ ومكان دفنھ) مجموعتھ الھرمی�ة 
(التي بناھا في عاصمتھ ال�ج�دی�دة "ای�ت ث�اوي"، 
تشیر بوضوح إلى أنھ كان یعمل على إعادة ما كان 
سائدا إبان حكم فراعنة مصر أیام الدولة ال�ق�دی�م�ة 
وكیف كانت الشعائر والطقوس الدینیة تلع�ب دورا 

 كبیر في مراسیم تجھیز ودفن الملوك .
لقد أثر الدین أیضا في العقیدة المص�ری�ة ال�ق�دی�م�ة 
حیث نجد أن المصري القدیم آمن بالحی�اة اآلخ�رة، 
بالبعث والخلود آمن أن یخلد ضامنًا للحیاة األخرى 
بسبب حبھ وخوفھ من معبوداتھ، المصري ال�ق�دی�م 
ضمن الحیاة ما ب�ع�د ال�م�وت ح�ی�ث ك�ان�ت ع�ق�ی�دة 
الموت راسخة في ذھنھ أعد لھا العدة م�ن�ذ ح�ی�ات�ھ 
حیث أنھ اھتم بالقبر عن المنزل اھتم بالتدوین عن 
الحیاة والبذخ أھتم بالتقرب لآللھة ألنھ اع�ت�ق�د أن 

 [4]القوة تكمن في تلك المخلوقات اإللھیة .
ب�أش�ك�ال  كذلك تصور المصریون القدماء آلھ�ت�ھ�م 

عدیدة ومع أن األلھة المجسمة تمثل ش�ك�ل واح�دا 
ف��ق��ط م��ن األش��ك��ال ال��رئ��ی��س��ی��ة ف��إن ھ��ذه ال��ف��ئ��ة 

وتشمل عدة أنواع مختلفة فبالرغم من أن  واسعة 
في ھذه األلھة الفئة مت�ش�اب�ھ�ة ف�ي إظ�ھ�ار ھ�وی�ة 
أساسھا مجسم في شكلھا األیقوني وف�ي س�ل�وك�ھ�ا 
المیثولوجي فھي ق�د ت�أخ�ذ ش�ك�ل آدم�ي أو ش�ك�ل 

وقد تش�م�ل ال�ف�ئ�ة ت�أل�ی�ھ   مزدوج أو شكلّ  مركب
  ّ األشیاء الغیر الحیة ، وفي حین أن المصریین ل�م
یفرقوا بین األلھة المجسمة وغیرھم م�ن اآلل�ھ�ة، 
ھذه الفئة كانت من أھم اآللھة في مص�ر ال�ق�دی�م�ة 
وكان الشكل المجسم مستخدم أك�ث�ر م�ن أي ش�ك�ل 

الدینیة ل�ت�وض�ی�ح ال�ت�ف�اع�ل ب�ی�ن األیقونة  آخر في
 [5].واآللھة  البشر

……. 
خزعل الماجدي أدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ، الش�روق   [1]

 .10ص  1997للنشر والتوزیع فلسطین 
لطفي وحید أشھر الدیانات في التاریخ، اإلس�ك�ن�دری�ة ص   [2]
12. 
أدولف أرمان ترجمة الدكتور عبدالمنعم أبوبكر والدك�ت�ور   [3]

 .15ص  1995محمد أنور شكري ، القاھرة 
[4] Lesko. B, the Great Goddesses of Egypt, 
University Of Oklahoma Press 1999.Pp1:.81. 
[5] Wilkinson H, Richard .UCLA 
Encyclopedia of Egyptology ,
Anthropomorphic Deities (Oxford Universi-
ty -2008), p, 1.5. 
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  علي سرحان / مصر

  "ا م .. ب "ا ض 

 لـ ھایل علي المذابي
 

 بقلم
  د. صفوان الشویطر 
 

 
 اذا كانت وظیفة ال�م�ص�ع�د ھ�ي ن�ق�ل االف�راد 

رأسیا في نطاق حیز مكاني معین , فان ك�ت�اب 
المصعد للناقد ھایل المذابي نجح في االن�ت�ق�ال 
بنا بین عوالم النص الشعري ال�م�ت�ف�اوت�ة ف�ي 
وج�ھ��ات��ھ�ا وم��ح��ط�ات��ھ��ا واب��ع��ادھ��ا, ام��ال ف��ي 
استشراف الج�م�ال�ي و ال�وج�دان�ي ال�م�خ�ب�وء 

 . داخل غابة الكلمات و الصور
ھایل   في اسھاماتھ النقدیة , یضع  استمرارا 

المذابي بین ایدینا كتابھ " المصعد .. ق�راءات 
نقدیة في نماذج شعریة ع�رب�ی�ة ح�دی�ث�ة " (

) , الذي صدر الك�ت�رون�ی�ا ع�ن ح�روف 2015
 120منثورة للن�ش�ر االل�ك�ت�رون�ي وی�ق�ع ف�ي 

قراءة نقدیة تركزت حول نصوص شعریة مخت�ارة ل�ل�ق�ص�ی�دة ب�اش�ك�ال�ھ�ا  21صفحة .یضم الكتاب 
الثالثة " العمودیة , التفعیلة و قصیدةالنثر " لعدد من الشعراء الیمنیین و الع�رب ی�م�ث�ل�ون ج�ی�ال 

یعرف في االدبیات الیمنیة بااللفینیین .قراءتان نقدیتان تناولتا مجموعتین شعریتین   شعریا واحدا
اما بقیة ال�ق�راءات   ھما " اساور البنفسج " لسمیرة عبید و " تعدین اذن بقرة " لھاني الصلوي

للشعراء محمد بو غنی�م ال�ب�ل�ب�ال, اب�راھ�ی�م ال�ف�الح�ي ,س�ع�د ال�غ�ری�ب�ي ,الرا   فتناولت نصا شعریا
الضراسي, عبدهللا السالم ,اسماء القاسمي ,طالل الطویرقي ,امینة الصنھ�اج�ي ,ج�الل االح�م�دي . 
في كل قراءة نقدیة من قراءاتھ الواحدة و العشرون یقدم الكتاب متن النص الشعري محل ال�ق�راءة 

   . ثم الدراسة المترتبة على تلك القراءة لكل شاعر على حدة
القراءات لم تحمل منھجا نقدیا واحدا لكنھا سعت لتوفیر مقاربات تكاملیة بحیث ك�ان�ت ك�ل ق�راءة 

بحسب الم�ح�م�والت ال�دالل�ی�ة و االس�ل�وب�ی�ة   تسلط الضوء على النص الشعري من زاویة مختلفة
الكامنة في النص , فالناقد النابھ ھو الذي یستشعر بحساسیتھ العالیة المدخل الالئق القصى انفتاح 
داللي ممكن من واقع بنى النص اللغویة و االسلوبیة و تفاعل الصورة الشعریة مع جملة ع�ن�اص�ر 
النص اذ ال یمكننا بأي حال تطبیق منھج واحد في تعاطي النصوص لعدة اس�ب�اب م�ن�ھ�ا ان ال�ل�غ�ة 
كائن حي وحالة مراوغة مستعصیة على الثبات الصارم للمنھج وك�ذا ھ�ي ح�رك�ة ال�م�ع�ن�ى داخ�ل 

الدال /المدلول ,المبن�ى / ال�م�ع�ن�ى , الش�ك�ل / ال�م�ض�م�ون ,  "  النص وتقابالت المفاعیل اللغویة
في نقد العمل االدبي مھما في فتح مغالیقھ و ذلك ما   یبقى التكامل   الصورة /التركیب ...الخ ",لذا

كان یعیھ المذابي في قراءاتھ للنصوص حیث وظف عددا من االدوات النقدیة في تحلیل الن�ص�وص 
و فحص شعریتھا و ت�ت�ب�ع دالالت�ھ�ا ك�ال�م�ع�ادل ال�م�وض�وع�ي و ال�ت�ن�اص و اس�ت�ع�ارة ال�ھ�ی�اك�ل 

اجرائیة في عل�م ال�ن�ف�س(ب�االخ�ص ع�ن�د ف�روی�د و ی�ون�ج )   والكاتارزیس كما طبق ایضا مفاھیم
ال�ك�ت�را   كالتعویض و "االنیما و االنیموس" والتطھر" بمفھومیھ االرسطي والن�ف�س�ي" وع�ق�دت�ا

ك�م�ا , الى جانب القراءة النفسیة لموضوعات الغربة والالجدوى والنقد االسط�وري ایض�ا  واودیب
بعض النصوص الضوء على تقنیات عنونة ال�ن�ص وال�م�ب�ن�ى ال�ن�ص�ي ل�ل�ق�ص�ی�دة   سلطت قراءات

یتلمس الناقد المذابي النص�وص ع�ل�ى ال�م�س�ت�وى   العمودیة واالشتقاق, ومن منظور اكثر اتساعا
او شعریة بعد م�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة   یستقرىء االبداع و االتباع  المتعلق بالخطاب الشعري ككل حین

 ال�م�ح�دد ل�ت�ش�ك�الت  على سبیل المثال ال الحصر وھو المستوى العابر للنص صوب الخطاب العام
  الشعر كجنس ادبي

ل�ل�دالالت ال�م�ت�واری�ة داخ�ل   مضمون�ی�ة ك�اش�ف�ة  احاالت سیاقیة و اشارات  تتخلل القراءات ایضا
الجملة الشعریة بما یسعف القارىء بأرضیة ثابتة للتلقي تضیف للقراءة ابعادا جمالیة و م�ع�رف�ی�ة 
متنوعة, ففي قصیدة ابراھیم الفالحي "افلت من یقظتي كي تمر ال�ك�آب�ة " ی�ق�دم ال�م�ذاب�ي ق�راءة 
آللیات التطھر التي یبعثھاالشاعر من خالل النص بحی�ث ت�ت�ح�ول الص�ورة الش�ع�ری�ة ال�ى م�ق�اب�ل 

ای�ت�ھ�ا  ):  للرغبة النفسیة في التحرر و االنعتاق, اما في قصیدة جالل االحمدي التي یقول مطلعھ�ا
السماء / ال استطیع ان اغفر لك / ما الذي فعلتھ باحالمي !/ اصافحك اآلن / ك�م�ا یص�اف�ح ح�ط�اب 
شجرة.) یكشف الناقد عن "االشتقاق المزدوج" وھو توظیف للصورة الشعریة یقوم ع�ل�ى ت�ب�ادل 

ال�ى   الى ان یخلص بالقول الى ان القصیدة " فیھا ت�خ�ط ل�ل�ح�س�ی�ات  االدوار بین طرفي االستعارة
 ." افق الرؤیویات

ع�ل�ى ذات�ھ ,ی�ق�را ال�م�ذاب�ي قص�ی�دة "ال�م�رآة" لس�م�ی�رة ع�ب�ی�د ال�ت�ي ی�ق�ول   عن انقسام الوعي 
منھا : (وحدھا المرآة / توقظ احالمي فتنتشي / وحدھا تنتشلني / من وزر الخ�وف / وم�ن   مقطع

ادیم اللیل / تھمس في صمت/ تنبت عشب االمنیات/ تتنفس على صفحة الماء...) وھنا یفتح الناقد 
داللة الصورة من خالل استثماره لمفاھیم علم نفس االعماق ع�ن�د ی�ون�ج , ف�ال�م�رآة ت�م�ث�ل ح�ال�ة 
انقسام فالنصف اآلخر في المرآة یجسد انقسام الوعي على ذاتھ و لی�س ھ�ذا االن�ق�س�ام اال ت�ج�ل�ي 
للنصف اآلخر المقابل لنا والذي یسكننا كطرف مقابل للذات كما یوضح ذلك مفھوم الثنائیة القطبیة 
للرجل و المرأة, فالوعي یحمل داخلھ نقیضھ المكمل بح�ی�ث ال ی�ع�دو ص�راع االض�داد اال ان�ت�ھ�اك 

 . عبثي للقانون الطبیعي القائم على التعدد والتوازن
في قصیدة "توجس" للشاعر عبدهللا السالم ,یقدم الناقد المذابي م�ف�ارق�ات ال�ت�ج�اذب�ات ال�ج�دل�ی�ة  

للرؤیا بین الجنون والتصوف. الجنون ھنا بوصفھ حالة ابداعیة ف�ی�ھ�ا ان�ع�ت�اق ش�ع�وري وع�ق�ل�ي 
واتحاد روحاني بالمطلق, وھنا یقدم منطلقا قرائیا یقوم على الم�ش�اب�ھ�ة ب�ی�ن الص�وف�ي والش�اع�ر 
اللذان یملكان الرؤیا مع فارق ان " موضوع الرؤیا یظل واضحا امام الشاعر اال ان�ھ ی�خ�ت�ف�ي ف�ي 

للعقل او لمنطق التحلیل العلمي "   بما ھي " غموض شفاف ال یتجلى  الرؤیا". التجربة الصوفیة
لھا حضورھا المركزي في فلسفة التصوف وھي بذلك تدخل في دائرة الالعقل و یجعلھا قریبة م�ن 

 . الجنون واستشراف الغیبي وما وراء الحواس
الجھد النقدي الذي قدمھ ھایل المذابي یأتي في الوقت الذي تحتاج فیھ المكتبة الن�ق�دی�ة الش�ع�ری�ة  

للكثیر من الدراسات التي تسلط الضوء على التجارب الشعریة للشعراء االلفینیین وھ�ي ال�ت�ج�ارب 
التي وان كانت قید التبلور اال ان الرھان قائم علیھا لتقدیم جم�ال�ی�ات م�ف�ت�وح�ة ال�م�دى ل�ل�ق�ص�ی�دة 

 . العربیة
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 علي الستراوي
 شاعر من البحرین

 
 مدوا رقابكم نحو أسراب الطیور المھاجرة

 .. وال تركنوا للمرض الغریب
 فلیس لھ في حكایات األزمنة من صدیق

 .. امتحان (كورونا) في بذار الخلق 
 وفي األنین من العنفوان رشد وصالة

 .. فوق مدائن العالم الضعیف
 .. یسكن القبرُ 

 .. وتنھار شواھُد العواصم
 أیھا الغریب الذي اكتظ بدائھ 

 في العالم العجیب
 .. قد ندرُك إن بعد كل مذبحةٍ 

 یكون لنا مسٌخ جدید
 ضاحٌك ال یعرف اللعب

 ولعٌب ال یدرك الفرح
 بطيٌء رشدنا
 غریٌب حزننا

 وكلُّ جراحنا ُشَدْت مفاصلھا بخیوط العنكبوت
********************* 

ا ظ: 

  شفیق العبادي
 شاعر من السعودیة 

وا وال تحجبي عنھم الباب  دعیھم یمرُّ
ك��م أھ��دروا م��ن س��ح��ائ��ب أع��م��ارھ��م م��ط��را 

 لیكونوا ھنا
 أما قلت ذلك للریح مذ یمم األفق باسمك

 یحصي النسور التي أفردتك وحیدا بنا
�وا ال�رح�ی�ل إل�ی�ك  أما كن�ت ب�ی�ن�ھ�م ح�ی�ن ھ�مُّ
وساقوا ضعائنھم ثم قاسوا ضغائ�ن�ھ�م، ح�ی�ث 
قلت لحادي المسافات ھيء لنا كفاف الص�ب�اح 
وشیئا من اللیل زوادة ن�ت�ف�رس س�ح�ن�ة ھ�ذا 

 الذي ما مللناه لكنھ ملنا الطریق
 وإن أعوزتك الطرائد یا حادي الصبح 

 عرج بنا
لحیث افترقنا بمنعط�ف ال�ق�ول ن�ح�ث�ي ال�ك�الم 
على ما تقول الحكایة ثمة مرع�ى ت�ؤول إل�ی�ھ 

 الحروف فینتظم الوزن كي نستعیر بھ ظلنا
أما كنت بینھم ماثال في ال�ذی�ن أھ�ال�وا ع�ل�ی�ك 

 العتاب
غداة استویت عل�ى ش�رف�ة ال�ق�ل�ب س�ام�َرھ�م 

 قمًرا ثم غاب
أما كنت شاھدھم حی�ن أوص�دت دون�ھ�م أل�ف 

 باب
أما كنت مفردة رسمتھا الرم�ال ب�خ�ف�ی�ك ی�وم 

 استطال بھا الدرب
حیث انحنى حین أولمت ظل�ك ل�ل�ش�م�س ب�ی�ن 

 الطلوعین حتى مغیب السراب
 وھم عالقون بسطرین

 أیھما سوف یأخدھم للرحیل
 وأیھما سوف یأخدھم للإلیاب

 یا رفیق التراب
***************** 

دا ظ: 

  كمال عبد الرحمن
 شاعر وناقد من العراق

 
 
 
 
 
 
 
  

عشنا أمواتا م�ی�ت�ی�ن ث�الث س�ن�وات ت�ح�ت ((
 احتالل داعش الظالمي الجائر))

 

 تسعین نبیا َذبحوا، تسعون نبیا ُذبحوا،  
  لكن العالم لم یسقط بعد

 سقط العالم، یا شمس الظلمات
 یا أفق رؤوس، تتدحرج فوق بالط الكون

وال��ك��ون رث��اء ال��ك��ون، ع��زاء ی��ت��ل��ب��س��ھ 
 الموتورون، انفلقت جمجمة التاریخ، حروبا

 تطحن اضراس العصر
 
  والعصر((

 ان االنسان لفي خسر))
 والعصر، اعتصرت آدم طاحونة دم 
ال تتلعثْم، یا جبال یركض من اوجاعھ، ینقلب  

علىُ ّسرتھ، یتلظى ،ی�ت�ش�ظ�ى، ی�ت�م�اھ�ى ف�ي 
 ُمْزن الصبر، وال صبَر بجعبة آدم،

والعصر، الناس س�ك�ارى، م�اھ�م بس�ك�ارى،  
لكن عذاب هللا شدید، سقط ال�ع�ال�م، وج�ی�وش 
اللیل، تمارس لعبة دف�ع ال�ح�ب�ل، ال�ى اع�ن�اق 
الدھشة، اعناق من رقتھا، الیمسكھا ال�ح�ب�ل، 

 !ھل قلت االطفال ؟

تسعین رضیعا قَتلوا، تسعون رضی�ع�ا قُ�ت�ل�وا، 
 بعد..   والعالم لم یسقط

سقط العالم، یا ھن�دس�ة األل�م االع�ظ�م، ارت�ال 
االق��م��ار ت��م��ّر ع��رای��ا، ف��ي ف��ج��ر ال��ق��ص��ف 

ظالم، یا كون ال�ظ�ل�م�ات،   والشمس  الكوني،
 انفجع محیط الدھر بروحھ،

والبحر یباب، لكن االشجار كع�ادت�ھ�ا( م�ات�ت  
 واق��ف��ة) ح��ی��ن ارت��ط��م ال��ك��ون ب��اوج��اع��ھ،

والعصر، الخی�ل ان�ك�ف�أت ع�ن وث�ب�ت�ھ�ا،ح�ی�ن 
 صالھا اللیزر، فاصابتھا رشقة كفر،

لم ی�ظ�ھ�ر ف�ی�ھ�ا ال�دج�ال االع�ور ـ� ی�ا زم�ن 
 الدجالین ... مسكین ھذا

 االعور
  في زمن العور 
 وملیارات الدجالین 

 لم یظھر ، كیف سیظھر،
 والقاصفة العمالقة ،تتبول فوق خرائطنا،

 والعالم لم یسقط بعد، 
س��ق��ط ال��ع��ال��م، غ��رب��ان ال��غ��ب��ش ت��دل��ت، م��ن 

 .خاصرة مثقوبھ
وكان الوقت یمارس بعض.. طق�وس غ�ی�اب�ھ، 
الوقت حم�ار ال�ل�ی�زر، وال�خ�ی�ل ت�ب�اك�ت، ف�ي 

 اسطبل الجھل،
وفي مقھى السفلس،نام صھیل لم یسمع ق�ط، 
السفلس (داعش) داء العصر... والعص�ر، ان 
سماء تبكي لم یسمعھا احد، س�ت�رش ال�م�ھ�ل 

 ابطال ھزیمتھم،  -  على..ارؤس
اب��ت��ك��رت دم��ع��ت��ھ��ا، م��ن غ��ل��س��ری��ن   االرض

التاریخ، یا نارا یض�ح�ك�ھ�ا ال�ك�ي، ال�ع�ال�م ل�م 
 .یسقط بعد

ح�ی�ن ات��ى ال�ب�ّك��اؤون، ال�ى اض��رح�ة ال�م��اء، 
وص��ام��وا تس��ع��ة ای��ام م��ن دون ع��واء،ق��ال 
الموت: خذوني راحلة جرباء.. او ناقة ھ�زء، 

 ..كي اتبرأ من ارواح طغاة العصر
وال�ع�ص�ر.. ان�خ�س�ف�ت اق�م�ار ل�م ت�ول�د ب�ع�د، 

 وشاخت ذاكرة االطفال
 
 !ھل قلت االطفال؟ 
عزرائیل بكى، اسرافیل یلّم الغیم على عج�ل،  

ل�ك��ن ال��م�ط��ر اس��ت�ع��ص��ى، ام�ط��رت ال��ح��رب، 
ج��م��اج��م ف��ق��دت ب��ھ��ج��ت��ھ��ا، ام��ط��ر عص��ف 
شظایاھا، الوانا من ف�زع، الت�درك�ھ االم�خ�اخ 

 المخمورة حد العظم، ولكن العالم لم یسقط ،
 تلك بالد سّورھا الیأس،

 على مّر الحزن
 ولكل بالد یأس،

 الیعرفھ اال الراسخ بالخوف
 والخوف شعار العالم، والعصر،

  الخوف كتاب الكرة االرضیة
 األمیّون
 األمیون

 یظنون بان االرض سالم....
 لكّن الجھل حرام 

 ! سقط العالم...

ون ا 
 قصیدة مشتركة)(
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