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إط��الق ن��داء إلق��رار ق��ان��ون ح��م��ای��ة ال��ط��ف��ل   
والطفولة في ال�ع�راق وت�أم�ی�ن رع�ای�ة ت�رت�ق�ي 
لمستوى ما جرى ویجري من انتھاكات خط�ی�رة 
أودت بحیوات آالف مؤلفة من األطفال وت�ط�ی�ح 
بمزید منھم في س�وق ن�خ�اس�ة وات�ج�ار وإك�راه 
على أعمال شاقة مضنیة وبیع أعض�اء بش�ری�ة 
فض��ال ع��ن االس��ت��ب��اح��ة واالن��ت��ھ��اك ال��ج��ن��س��ي 
وغیره.. فھل من مجیب!؟ ن�ت�ط�ل�ع ل�ت�ض�ام�ن�ك�ّن 
وتضامن�ك�م م�ع ال�ن�داء وت�ب�ن�ي نش�ره وت�أی�ی�ده 
وتفعیل ضغطھ من أج�ل ت�ل�ب�ی�ة ح�ق�وق ال�ط�ف�ل 

 العراقي
مست�وی�ات ك�ارث�ی�ة الن�ت�ھ�اك�ات ح�ق�وق ال�ط�ف�ل 

 والطفولة بالعراق،
 فلماذا التلكؤ بإصدار قانون للحمایة؟

نھضت مفوضیة حقوق اإلنسان ب�ال�ت�ع�اون م�ع 
منظمة الیون�ی�س�ی�ف ال�ت�اب�ع�ة ل�ألم�م ال�م�ت�ح�دة، 
ووزارة العم�ل والش�ؤون االج�ت�م�اع�ی�ة ب�إع�داد 

.. وكانت ج�ھ�ات 2015قانون حمایة الطفل منذ 
م�ث�ل   متخصصة في الحركة الحقوقیة العراق�ی�ة

المرصد السومري لحقوق اإلنس�ان وم�ن�ظ�م�ات 
حقوقیة للطفولة منھا برلمان الطفل العراقي، قد 
طالبت باإلسراع في اعتماد قانون للحم�ای�ة ف�ي 
ظل انفالت األوضاع وتف�ش�ي ظ�واھ�ر م�رض�ی�ة 
بمختلف الُصعُد والمس�ت�وی�ات؛ إال أنَّ ال�ق�ان�ون 
بقي في أدراج مجل�س ش�ورى ال�دول�ة ول�م ی�ر 
النور حتى لحظة كت�اب�ة ھ�ذا ال�ن�داء ك�م�ا ت�ؤك�د 
مصادر مختلفة دع عنك ما یفض�ح�ھ ویش�ي ب�ھ 
واقع الطفل وال�ط�ف�ول�ة ب�م�ا ی�ع�ان�ی�ھ م�ن م�آٍس 

 …وكوارث جد خطیرة
وعلى الرغم من االلتزام�ات ال�م�ف�روض�ة ع�ل�ى 
العراق في أطر االتفاقیة الدولیة الخاصة بح�ف�ظ 

حقوق الطفل إال أّن شیئاً فعلیاً ع�م�ل�ی�اً ل�م ی�ج�ر 
 !تلبیتھ من طرف الجھات الحكومیة المعنیة

إن���ن���ا ن���ت���ف���ق م���ع ك���ل اآلراء ال���ت���ي ت���رى 
ش�رع�ن�ة  الحكومة في تنفیذ م�ت�ط�ل�ب�ات تأخر أن

الذي تّم إعداده وما یتضمن من ال�م�واد  القانون
ھ�و  الحقوقیة التفاق�ی�ة ح�ق�وق ال�ط�ف�ل ال�دول�ی�ة

لل�ت�ش�ری�ع�ات الض�روری�ة ال�ق�ادرة  تغییب فاضح
على حمایة الطفل والطفولة وتولی�د االس�ت�ق�رار 

ومن ثّم فقد    …واألمن واألمان الضروري لھم 
شكََّل ذلك ویشكل فرصة أخرى ل�ت�ف�اق�م أوض�اع 
الطفل العراقي وتراجع فرص حمایتھ من مجمل 
االنتھاكات التي باتت أشد عنفاً ووطأة بمستوى 

 !!فاق اإلجرام الصریح الفاضح بحق ھذه الفئة
لقد تابعنا ومعنا المنظمات ال�ح�ق�وق�ی�ة ب�خ�اص�ة 
المعنیة بحقوق ال�ط�ف�ل ذل�ك ال�م�ش�ھ�د ال�م�ع�ن�ي 
بحقوق الطفل في الع�راق ف�رص�دن�ا أن�ھ مش�ھ�د 
م��ازال��ت تس��ی��ط��ر ع��ل��ی��ھ أف��دح االن��ت��ھ��اك��ات 
(اإلجرامیة) الخطیرة سواء بشأن بیئة عی�ش�ھ�م 
وت�ف��اص��ی��ل ی��وم��ھ��م ال�ع��ادي أم بش��أن ال��ن��ق��ص 
البنیوي المھول للخدمات الصحیة وال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة 
وظروف البیئة وفضاء األمن واألمان دع عن�ك�م 
تأثیر ظواھر التھجیر القسري والنزوح والعیش 
بمخیمات غیر مھیّأة و\أو إع�ادت�ھ�م وع�وائ�ل�ھ�م 
لمدن خربة مھدمة تفتقر ألبسط شروط ال�ع�ی�ش 
بما ھو أدنى مم�ا ك�ان�وا ی�ح�ی�ون ف�ی�ھ ب�ظ�روف 

 ..سابقة
وصار بیننا نسبة فقر وفقر مدقع اضطرت م�ع�ھ 
فئات من مئات آالف بخاصة من األطفال، للعمل 
بالسخرة مرة والخضوع لالتجار بالبشر ق�ھ�ری�اً 
وبیع األعضاء اضطراراً أو باإلكراه أو ل�ل�ع�م�ل 
من دون حمایة وبأعمال محظور عم�ل األط�ف�ال 

ف��ی��ھ��ا ل��ك��ون��ھ��ا م��ن األع��م��ال الش��اق��ة ش��دی��دة 
الخطورة.. كما اخترقت المجتمع ظواھر التسول 
واالستغالل الجنسي وانتھاكاتھ سواء ال�م�ق�ن�ن�ة 
منھا بالعادات والتقالید المصط�ن�ع�ة ح�دی�ث�اً م�ن 
قبیل تزویج القاصرات أو الوقوع ضحیة منط�ق 

 !اجتماعي مات منذ زمن وأعید إحیاؤه الیوم
لقد شبع المجتمع والمعنیون بحقوق الطفل م�ن 
متراِكم الوعود تلك التي أطلقھا ویطلقھا ساس�ة 
الحكم منذ سنوات من دون ج�دوى.. وج�ع�ج�ع�ة 
بال ط�ح�ن ف�ي م�ی�دان رع�ای�ة األس�رة وال�ط�ف�ل 

 !والطفولة
وبھذا لم یجِر إقرار ھیأة رسمیة لرعایة ال�ط�ف�ل 
وال��ط��ف��ول��ة ك��م��ا ت��ّم ت��ج��م��ی��د ف��ك��رة اس��ت��ی��الد 
استراتیجیة وطنیة ل�ح�م�ای�ة ال�ط�ف�ل وال�ط�ف�ول�ة 
وفشلت الحكومات المتعاقبة في إقرار الت�ش�ری�ع 
المقترح لقانون حمایة الطفل ورعایتھ وھ�و م�ا 
أوقع المشھد العراقي بخطل كبی�ر ف�ي ال�ت�ع�ام�ل 
مع أولویة تلك القضیة وأوجد مساحات م�ری�ع�ة 
ل�ال��س��ت�غ��الل واالن�ت��ھ��اك والرت�ك��اب ال�ف��ظ��اع��ات 

 …بمؤشرات ھي األخطر عالمیا
ُد بمناسبة الیوم العال�م�ي ل�ل�م�رأة ع�ل�ى  إنَّنا نشدِّ
أولویة قضیة الطفل العراقي وحمایتھ ورع�ای�ت�ھ 
وسرعة إقرار مشروعات القوانین المعنیة بتلك 
المھمة المجتمعیة ذات األھمیة الق�ص�وى ل�ی�س 
للطفل حسب ولكن لمعالجة جانب جد مھ�م ب�ی�ن 
جوان�ب أو قض�ای�ا ال�م�رأة وم�ن ث�مَّ الس�ت�ق�رار 
المجتمع برمتھ ووضع تق�ی�ی�د واض�ح ل�ل�س�ل�وك 
ال��ع��ام ال��ذي اس��ت��ب��ی��ح ب��أج��واء غ��ی��اب دول��ة 
المؤسسات وبالتأكید انعدام توافر قوانین راعیة 
منظِّمة لتلك األولویة اإلنسانیة بمجتم�ع�ن�ا ال�ت�ي 

 ..تخص الطفل والطفولة ورعایتھما وحمایتھما
إننا نطلق نداءنا ھذا ونضعھ ب�ی�ن أی�دي ج�م�ی�ع 
األطراف لیتحول إلى حملة وطن�ی�ة ی�م�ك�ن�ھ�ا أن 
تفرض سلطتھا األنجع في التصدي لالن�ت�ھ�اك�ات 
وحمل رسالة البدائل النوعیة األم�ث�ل ف�ي ال�ح�ل 
والمعالجة واستعادة تطبیع األوضاع بأك�م�ل�ھ�ا.. 
فھل من مجیب بدءاً بمنظمات األنسنة ال�راع�ی�ة 
لحقوق الطفل ومنھا من�ظ�م�ات ح�ق�وق اإلنس�ان 
ومنظمات المرأة وروابطھا ومنظمات المجت�م�ع 
المدني وأطراف قانونیة كما ن�ق�اب�ة ال�م�ح�ام�ی�ن 
وایة جھات قضائی�ة ل�ت�ؤك�د الض�غ�ط ال�م�ن�اس�ب 
ال��ق��ادر ع��ل��ى دف��ع ال��م��س��ؤول��ی��ن ال��ح��ك��وم��ی��ی��ن 

 …والبرلمانیین لتلبیة المطالب

(ا ا سط) 
 

ت ر مت ق ا وا اق، 
 ذا ا ار من ؟

 أ.د. تیسیر أآللوسي
 المرصد السومري لحقوق اإلنسان /ھولندا



 ابو ریشة وطائفیة البابا!!!!
ربما شاھدتم مثلي صورة " اح�م�د  

ابو ریشة " وھي یطلق صرخ�ت�ھ ، 
متھما بابا الفاتیكانباالنحیاز للشی�ع�ة 
والمسیحیین وأھمال الس�ن�ة، ودون 
الدخول في مجادلة م�ع الس�ی�د أب�و 
ریشة الذي تحول مرة إلى م�ع�ت�ص�م 
ومرة إلى صدی�ق ل�ل�م�ال�ك�ي، وم�رة 

 إلى معارض ومرات إلى مقاول،
وت��ت��ذك��رون ص��ور الش��ھ��ی��رة وھ��و 
یعرض فنون ال�ل�ع�ب ع�ل�ى ال�ح�ب�ال 
وأص��ول��ھ��ا ع��ل��ى ال��م��أل م��ن خ��الل 
جلسات مع نوري المالكي وج�ل�س�ة 
ب��اس��م��ة م��ع ح��ن��ان ال��ف��ت��الوي ، 
وصورتھ وھو یصرخ ف�ي س�اح�ات 
االعتصام مطالبا القصاص ، ثم بع�د 
عام صورة مع المالكي ی�ب�دو ف�ی�ھ�ا 
ابو ریشة مبتسما .. واآلن دع�ون�ي 
اسأل السید ابو ریشة الذي یرید ان 
یوھمنا انھ حری�ص ع�ل�ى الس�ن�ة ، 
ھل البابا فرنسیس ی�ع�رف م�ن ھ�و 
السني ومن ھو الشیعي، حین وج�ھ 
كلمتھ إلى العراقیین؟. أحاول دائ�م�اً 
وأنا أق�رأ تص�ری�ح�ات ال�م�س�ؤول�ی�ن 
والساسة، وأسأل نفسي: ت�رى إل�ى 
متى یستمر ال�ت�دف�ق ال�م�ن�ظ�م ل�ھ�ذه 

 الخطابات المخجلة؟
ص��ور ال��ع��راق ال��غ��ارق��ة ب��ال��ع��ب��ث 
والخراب تمأل العالم، لكنھا تراجعت 
خالل االیام الماضیة لتتصدر صورة 
بابا الفاتیكان الذي ق�ال ان ال�ع�راق 
سیقى في قلبھ و ال اعتقد ان ھ�ن�اك 
سیاسي عراقي ی�ح�م�ل ال�ع�راق ف�ي 

 . قلبھ ، بل في جیبھ
م��ن��ذ ای��ام وب��ری��د الص��ح��ی��ف��ة ی��ح��ل 
لجنابي عدداً م�ن ال�ت�ع�ل�ی�ق�ات ح�ول 
م��ق��ال "رس��ال��ة ال��ب��اب��ا" ی��ن��ب��ھ��ن��ي 
أص��ح��اب��ھ��ا إل��ى أن��ن��ي ص��ّدع��ت 
رؤوسھم ب�ال�ح�دی�ث ع�ن ال�ت�س�ام�ح 
ونسیان الماضي، نعم أنا مع نسیان 
الماضي وقد اخ�ت�رت ال�ك�ت�اب�ة ع�ن 
التسامح الذي یص�ن�ع�ھ رج�ال دول�ة 
ح��ق��ی��ق��ی��ون ال ت��ج��ار ص��ف��ق��ات ف��ي 
الغرف المغلقة، وأوضحت في أك�ث�ر 
من مقال أّن الكوارث الت�ي حص�ل�ت 
خالل السبع عشرة سنة الماضیة ال 
تحتاج إلى ذك�اء ل�ك�ي ن�ك�ت�ش�ف أن 
العراقیین دفعوا ثمن غیاب ال�خ�ی�ر، 
واألھ��م أن��ھ��م دف��ع��وا ث��م��ن غ��ی��اب 
المسؤولیة الوطنی�ة، وإع�الء ش�أن 

 .الطائفیة والحزبیة
ال�م�ش�ك�ل�ة ان ج�م�ی�ع الس�اس�ة ف��ي 
العراق یتوھمون ھذه االی�ام ان ك�ل 
واحد منھم ھو " ماندیال " ال�ع�راق 
، وھ�م ال ی�ری��دون أن ی�ع�رف�وا أّن 
الرجل لم یأِت من فراغ، ال أری�د أن 
أسرد حیاة م�ان�دی�ال ونض�ال�ھ، ف�ق�ط 
یھّمني أن أُشیر إلى تفاصیل صغیرة 
جداً ربما ال ینتبھ لھا البعض، فق�ب�ل 
أع�وام أق��ام ال��م��ت��ح��ف ال��ب��ری��ط��ان��ي 
م��ع��رض��اً ع��ن األدی��ب اإلن��ك��ل��ی��زي 
الش��ھ��ی��ر ول��ی��م ش��ك��س��ب��ی��ر، وف��ي 
ال��م��ع��رض ت��ّم ع��رض نس��خ م��ن 
الطبعات الت�ي ص�درت ب�ھ�ا أع�م�ال 
شكسبیر، ومن بی�ن ھ�ذه ال�ط�ب�ع�ات 
كانت نسخة م�ن األع�م�ال ال�ك�ام�ل�ة 

أثارت اھ�ت�م�ام ال�زائ�ری�ن، ل�م ت�ك�ن 
النسخة بخّط شكسب�ی�ر، وإن�م�ا ھ�ي 
األعمال الكام�ل�ة ال�ت�ي ُھ�ّرب�ت ق�ب�ل 
أربعین عاماً إل�ى زن�زان�ة م�ان�دی�ال. 
وقد الحظ زّوار المعرض أّن ماندیال 
وضع تعلیقاً على مسرحیة ھام�ل�ت: 
"السیاسي الش�ج�اع،ال ی�ب�ح�ث ع�ن 
غ���رائ���ز ج���م���ھ���وره، ب���ل ع���ن 
عقولھم"..ونحن نحتاج الى س�اس�ة 

 . لدیھم عقول وقلوب
  

 الكفیشي یرید تحریر البحرین
منذ أن قرر البرلمان ال�ع�راق�ي ع�ام 

أن یجھز سفینة ت�ب�ح�ر إل�ى  2011
ال��ب��ح��ری��ن ل��دع��م ال��م��ح��ت��ج��ی��ن ف��ي 
المنامة، وذرف إبراھی�م ال�ج�ع�ف�ري 
الدموع داخل ق�ب�ة ال�ب�رل�م�ان ع�ل�ى 
أحوال شعب البحرین، ونحن نعی�ش 
شیئاً أقرب إلى الكوم�ی�دی�ا الس�وداء 

 .في خطابات المسؤولین العراقیین
ذل����ك أن دم����وع ال����ج����ع����ف����ري 
"الكومیدیة"، كان أولى بھ�ا ش�ب�اب 
االح��ت��ج��اج��ات ف��ي ال��ع��راق ال��ذی��ن 

 2011شب�اط ع�ام  25خرجوا في 
ی��ط��ال��ب��ون ب��ال��ع��دال��ة وم��ح��اس��ب��ة 
الس��راق.. وك��ن��ت أتص��ور أن ھ��ذه 
المشاھد الكومیدیة سیس�دل ع�ل�ی�ھ�ا 
الستار لوال الظھور األخیر "لن�ج�م" 
الش�اش�ة ع��ام�ر ال��ك�ف�ی�ش��ي ، وھ��و 
ی��ط��ال��ب ب��إن��ق��اذ ش��ع��ب ال��ب��ح��ری��ن، 
ومساندة الحوثیین في الیمن.. وفي 
الوقت الذي یج�ھ�ز ف�ی�ھ ال�ك�ف�ی�ش�ي 
جیوشھ الحتالل الخلیج، یخبرن�ا أن 
مقولة فص�ل ال�دی�ن ع�ن الس�ی�اس�ة 
أكذوبة، فال سیاسة من دون رج�ال 
دین، ویقدم الكفیشي نظریة ج�دی�دة 
في الحكم، وھو یتلمظ بكلمات م�ث�ل 
العفة والشرف، ویبكي ع�ل�ى ب�غ�داد 
التي یتظ�اھ�ر ف�ی�ھ�ا الش�ب�اب ت�ح�ت 
نص�ب ال��ح�ری�ة ف�ی��رت�ك�ب��ون اآلث��ام، 
بح�س�ب ق�ول�ھ، وف�ي ال�وق�ت ال�ذي 
ی�ح�ذرن��ا ب�ھ ع�ام��ر ال�ك��ف�ی�ش��ي م��ن 
التظاھرات في مح�اف�ظ�ات ال�ع�راق، 
نجد السید الكفیشي نف�س�ھ بش�ح�م�ھ 
ول��ح���م���ھ ی���داف��ع وب���ح���رارة ع���ن 
تظاھرات یتمنى أن تن�دل�ع ف�ي دول 

أخرى، وینسى " المفكر " الكفیشي 
أن ھناك فق�راً وع�وزاً ف�ي ال�ع�راق 
وأن ھناك عوائل تنام تحت س�ق�وف 
م��ن الص��ف��ی��ح، وأن إرادة ال��ن��اس 
مستلبة وأن البالد على شفى ھاویة 
بسبب صبیانیة وت�ع�ن�ت مس�ؤول�ی�ن�ا 
الكبار. لقد مارست احزاب الس�ل�ط�ة 
أبشع وسائل القمع ضد التظاھرات، 
واستخدمت كل أشكال الترھیب لك�ي 
ینسى العراقیون أن لھم حقوق�اً ف�ي 
رقاب المسؤولین.. قالوا لھم مبك�راً 
إن م��ؤام��رات خ��ارج��ی��ة وداخ��ل��ی��ة 
جاھزة للتنفیذ من خ�الل ت�ظ�اھ�رات 
الشباب وأن م�خ�ط�ط�ات ل�زع�زع�ة 
االستقرار وتقسیم البالد ستكون في 
انتظار من یخرجون لیھ�ت�ف�ون ض�د 
الفساد والمفسدین.. فما الذي تغیر، 
ح�ت��ى ن��ج�د ال�ك��ف�ی��ش�ي ی�رف��ع ل��واء 

 التغییر خارج حدود العراق ؟
في كل مرة تنتاب عام�ر ال�ك�ف�ی�ش�ي 
حالة م�ن ال�دروش�ة وھ�و یص�رخ: 
ل��م��اذا تس��م��ح��ون ب��إق��ام��ة دول��ة 
المواطنة ؟، ثم یقرر أن یتحول م�ن 
محاضر إل�ى خ�ط�ی�ب م�ن�ب�ر ل�ی�ش�ن 
ھجوماً عل�ى ك�ل م�ن ی�رف�ع ش�ع�ار 
االختالف والتنوع، فب�ن�ظ�ره أن ك�ل 
ش��ب��اب ال��ع��راق إن��م��ا ی��ری��دون أن 
یحولوا العراق إلى بلد فاجر تستباح 

 ..بھ الفضیلة واألخالق
 

ك��ن��ت أت��م��ن��ى أن ی��ع��رف الس��ادة 
أصحاب تظاھرات ال�ب�ح�ری�ن ودع�م 
الحوثیین أن في ال�ع�راق ع�وائ�ل ال 
تحص�ل ف�ي ال�ی�وم ع�ل�ى أك�ث�ر م�ن 
دوالرین، ھؤالء الف�ق�راء ت�ظ�اھ�روا 
ویتظاھرون ول�ك�ن ال م�ن م�ج�ی�ب، 
وك��ن��ت أت��م��ن��ى ل��و أن ال��ك��ف��ی��ش��ي 
خصص وقتھ للحدی�ث ع�ن ظ�رورة 
عودة المسی�ح�ی�ی�ن ال�ذی�ن ھ�ج�رھ�م 
أص���ح���اب مش���روع رب���ط ال���دی���ن 
بالسیاسة وج�ع�ل�وھ�م ھ�ائ�م�ی�ن ف�ي 
ط��رق��ات ال��غ��رب��ة.. ال��م��ض��ح��ك ان 
الكفیشي الذي یطالب شعب البحرین 
بالثورة ، ی�ل�ع�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ألن�ھ�م 
یرفعون شعار انقذونا من خ�راب " 

 . حیتان " السیاسة

 

!!!!ا وط ر ا 
!!!ا   ا 

 
 
 
 

 
 

 علي حسین/ العراقبقلم: 
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 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني

 

05  

Wednesday 
ALiraqia  No. 789 

 10 Mar 21 • Year 16 

 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان طالب الطائي/ العراق



06  

Wednesday 
ALiraqia  No. 789 

 10 Mar 21 • Year 16 

الثامن من آذار ھو یوم نجدد فیھ الت�زام�ن�ا ب�ال�ع�م�ل 
كمدافعات ومدافعین عن حقوق المرأة، ومساھماتنا 
الفعلیة في حل مشاكل البل�د ع�م�وم�ا وح�ل مش�اك�ل 
النساء والفتیات خصوصا، وت�ح�س�ی�ن اوض�اع�ھ�ن 
المعاشیة واالجت�م�اع�ی�ة ف�ي ج�م�ی�ع م�دن وأری�اف 
العراق، وتوفیر احتیاجاتھ�ن الص�ح�ی�ة وال�ن�ف�س�ی�ة 
والقانونیة وتخصیص ال�م�الذات والس�ك�ن ال�م�الئ�م 

 .لحمایتھن من العنف واالستغالل واالتجار
ون�ح�ن الزل�ن�ا ن�واج�ھ  2021یأتي الثامن من آذار 

الكثیر من التحدیات الصحیة والبیئیة بسبب جائ�ح�ة 
كورونا وتأثیراتھا االجتماعیة واالقتصادی�ة، فض�ال 
عن التعقیدات السیاسیة واالمنیة ال�م�رب�ك�ة بس�ب�ب 
سیاسة المحاصصة والفساد ال�ت�ي الزال�ت تس�ی�ط�ر 
على مقدرات البلد واالنسان العراقي، وال�ت�ي أث�ب�ت 
فیھا النساء ال�ع�راق�ی�ات ق�وة أرادت�ھ�ن وق�درات�ھ�ن 

 .العالیة على مواجھة الصعاب واالزمات
وتؤكد المؤشرات والتق�اری�ر ال�م�ح�ل�ی�ة وال�وط�ن�ی�ة 
والدولیة على ان المرأة العراقیة تعیش في ظ�روف 
أنسان�ی�ة ق�اس�ی�ة وت�ت�ع�رض ل�ل�م�زی�د م�ن ال�ح�ی�ف 
واالھمال والعنف والتھمی�ش واالقص�اء ب�االض�اف�ة 
الى عدم تكاف�ؤ ال�ف�رص، ب�ال�رغ�م م�ن ان�خ�راط�ھ�ا 
بالعمل ومساھمتھا في مجاالت م�خ�ت�ل�ف�ة وع�دی�دة، 
وسعی�ھ�ا لض�م�ان ح�ق�ھ�ا ب�ال�م�ش�ارك�ة الس�ی�اس�ی�ة 

الحقیقیة في مواقع صنع القرار، ونضالھا المستم�ر 
لمناھضة كافة أشكال العنف الموجھ ضدھ�ا وإل�غ�اء 
كافة القرارات والتشریعات المجحفة ال�ت�ي ت�ن�ت�ھ�ك 

 .كرامتھا وتصادر حقوقھا اإلنسانیة
نحن في رابطة المرأة العراق�ی�ة ورغ�م الص�ع�وب�ات 
التي تواجھنا كنساء في مختلف المستویات الفكریة 
والثقافیة واالجتماعیة، ن�واص�ل نض�ال�ن�ا م�ن اج�ل 
توحید الجھود الوطنیة والمدنیة ألص�الح ال�ع�م�ل�ی�ة 
السیاسیة في الع�راق، ون�ؤك�د ع�ل�ى اح�ت�رام أرادة 
الش�ع��ب ف�ي ب��ن�اء ن��ظ��ام س��ی��اس�ي ع��ادل ی��ن��ص��ف 
ال��م��ض��ط��ھ��دی��ن وی��ن��ت��ش��ل ال��ع��راق م��ن األزم��ات 
االقتصادیة والصراعات السیاسیة، ون�ط�ال�ب ك�اف�ة 
الجھات المعنیة الحكومیة والبعث�ات ال�دب�ل�وم�اس�ی�ة 
والدولیة بأھمیة اعطاء المرأة ح�ق�ھ�ا ب�ال�م�ش�ارك�ة 
وفي كافة المستویات لتأكید م�ب�دأ ال�ع�دال�ة وال�ن�وع 
االج��ت��م��اع��ي واالع��ت��راف ب��دور ال��ن��س��اء كش��ری��ك 
اساسي وفعال في عملیات التنمیة وال�ب�ن�اء واالم�ن 
والسالم، واھمیة تعزیز مشاركة النساء وتمكین�ھ�ن 
أقتصادیاً، وتأمین سالمتھن وتوفیر الح�م�ای�ة ل�ھ�ن 
داخل االسرة والمجتمع عبر االسراع بأقرار ق�ان�ون 
الحمایة من الع�ن�ف االس�ري وت�ط�ب�ی�ق�ھ م�ن خ�الل 
تجریم مسببیھ ومحاكمتھم وضمان عدم افالتھم من 
العقاب، وتوفیر الض�م�ان�ات االج�ت�م�اع�ی�ة ال�ك�ام�ل�ة 

لالرامل والمطلقات والعاائدات من ال�ن�زوح وذوات 
االحتیاجات الخاصة والن�س�اء ال�م�ع�ی�الت ألس�رھ�ن 

 .والمتضررات من جائحة كورونا
(الثامن من آذار) فرصة لنحت�ف�ل بص�م�ودن�ا ب�وج�ھ 
التحدیات الكبیرة، وھو مناس�ب�ة ن�ث�ب�ت ف�ی�ھ�ا ان�ن�ا 
قادرات على التغییر وال�ب�ن�اء ف�ي ك�اف�ة ال�م�ی�ادی�ن 
والمحافل، ولنا صوتنا الواضح في سوح االحتج�اج 
الرافضة لكل السیاسات الخاطئة، (الثامن م�ن آذار) 
یوم نذكر بھ كافة المسؤولین الحكومیین والدولیی�ن 
بألتزاماتھم اتجاه قضایا المرأة وبما یتالئم مع حجم 
الجھود المبذولة والتضحیات التي قدمتھا وتقدم�ھ�ا 

النساء كل یوم، ونطالبھم بضرورة اعت�م�اد ب�رام�ج 
تنمویة من اجل انتشال المرأة وأطفال�ھ�ا وأس�رت�ھ�ا 
من الفقر والعوز والحرمان، والسعي لتوفیر الحی�اة 
الحرة الكریمة لھ�ا وألط�ف�ال�ھ�ا وح�م�ای�ة ح�ق�وق�ھ�ا 
وإلغاء جمیع الق�وان�ی�ن وال�ق�رارات ال�ت�ي تس�ل�ب�ھ�ا 

 .حقھا
عاش الثامن من آذار عیداً أمم�ی�ا ل�ك�ل ال�ن�س�اء، 
وألف تحیة لكل امرأة تكافح م�ن اج�ل أن ت�ك�ون 
ھذه االرض بیئة آمنة لل�ج�م�ی�ع، ع�اش�ت ال�م�رأة 

 .العراقیة في كل مكان
المجد والخلود للشھیدات والمغیبات ف�ي ال�ع�راق 

 والعالم
 كل عام والمرأة تعیش حیاة حرة وكریمة وآمنة

 
 2021آذار 

 رابطة المرأة العراقیة

    اأة اا ن را8 أة اا  آذار 

روم و ا درات ر .. ات 



بمناسبة یوم المرأة العالمي، الیوم الذي ت�ح�ت�ف�ل    
فیھ كل شعوب العالم بالمرأة ودورھا ال�ری�ادي ف�ي 

ن�ت�ق�دم   المجتمعات في الثامن من آذار من كل عام،
بأخلص األمنیات وأجمل�ھ�ا ل�ل�م�رأة بص�ورة ع�ام�ة 
والعراقیة بصورة خاصة متمن�ی�ن أن ت�ت�م�ك�ن م�ن 
إستعادة حقوقھا الطبیعیة والقانونیة وأن ت�ت�خ�ل�ص 
من الظروف الموجعة والمآسي الكبیرة وتأثی�رات�ھ�ا 
التي مرت بھا عبر السنوات والعقود الماضی�ة وأن 
تتحرر من سجون التخلف والتراجع وأن تتوفر لھ�ا 
الظروف إلستعادة م�ك�ان�ت�ھ�ا ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع ب�دون 
إستثناء كي تساھم في تھ�ی�ئ�ة ال�م�س�ت�ق�ب�ل ال�ج�دی�د 

 المنشود في عراقنا الحبیب. 
لقد ساھمت المرأة العراقیة م�ن�ذ إس�ت�ق�الل ال�ع�راق 
وحتى اآلن في النضال من أجل تحریر الوطن حی�ث 
كان لھا تواجد ملحوظ في المواقف النضالی�ة ع�ل�ى 
مر العصور، فرفعت صوتھا عال�ی�اً م�ط�ال�ب�ة ل�ی�س 
بحقوقھا فقط بل بحقوق المجتمع كك�ل األم�ر ال�ذي 
عرضھا لم�خ�اط�ر ال�ت�ص�ف�ی�ات وال�ق�ت�ل واإلغ�ت�ی�ال 
ن��اھ��ی��ك��م ع��ن اإلع��ت��داءات ال��ت��ي ش��م��ل��ت الس��ب��ي 
واإلغتصاب والتھجیر خاصة من قبل أجھزة النظام 
الدیكتاتوري السابق ومن بعده المنظمات اإلرھابی�ة 
الداعشیة المجرمة، ثم منظمات التكفیر وال�ت�ط�رف 
المتخلفة التي ساھمت كثیراً في إیذاء المرأة والنیل 

  من كرامتھا بوسائل متعددة. 
ولن ننسى ماتعرضت لھ النساء والفتی�ات ال�ل�وات�ي 
من أتباع الدیانات والمذاھب العراقیة المختلفة م�ن 
عملیات إبادة ج�م�اع�ی�ة وأغ�ت�ص�اب وب�ی�ع�ھ�ن ف�ي 
أسواق النخاسة، وھي ممارس�ات دن�ی�ئ�ة وم�ھ�ی�ن�ة 

 كانت تمارس في عصور متخلفة ومذلة. 
لق�د ك�ان�ت ال�ج�رائ�م ال�ت�ي م�ورس�ت ض�د ال�ن�س�اء 
اإلیزیدیات والمسیحیات والشب�ك�ی�ات وال�ك�اك�ائ�ی�ات 
(ومن قبلھم المندائیات خالل فترة اإلقتتال الطائ�ف�ي 

العنصري) وباقي أت�ب�اع ال�دی�ان�ات وال�م�ذاھ�ب ف�ي 
العراق أبان سیطرة عصابات داعش عل�ى م�ن�اط�ق 
سكناھم جرائ�م�اً ض�د اإلنس�ان�ی�ة وتص�ن�ف ك�ون�ھ�ا 

 جرائم إبادة جماعیة.
أن أستمراریة معاناة الن�س�اء ال�ع�راق�ی�ات ال�ل�وات�ي 
تعرضن للمحن بسبب الجرائم الطائ�ف�ی�ة ال�وحش�ی�ة 
الجبانة من أت�ب�اع ك�اف�ة ال�دی�ان�ات وال�م�ذاھ�ب ف�ي 
ال��ع��راق ح��ت��ى ب��ع��د اإلع��الن ع��ن ال��ق��ض��اء ع��ل��ى 
العصابات المج�رم�ة دون ال�ع�م�ل ال�ف�ع�ل�ي وال�ج�اد 
إلعادتھم إلى مناطق سكناھم وت�وف�ی�ر مس�ت�ل�زم�ات 
الحیاة الحرة الكریمة لھم یعني أن المشكلة لم ت�ح�ل 
بعد وسیبقى تأثیرھا السلبي على المجتمع وتنش�ئ�ة 
الجیل الجدید مما یعني أن ت�أث�ی�رات ت�ل�ك ال�ج�رائ�م 

  مازالت قائمة ومؤثرة سلبیاً في المجتمع. 
  

ننتھز ھذه المناسبة لمطالبة من یملكون الصالحی�ة 
والمنصب في ال�دول�ة ل�ل�ع�م�ل م�ن أج�ل إع�ادة ك�ل 
الحقوق المغتصبة للمرأة ال�ع�راق�ی�ة ب�دون ت�م�ی�ی�ز 
دیني أو طائفي وإعادة ت�أھ�ی�ل ال�ع�وائ�ل ال�م�ھ�ج�رة 
والمغتصبة وتع�ویض�ھ�ا وت�وف�ی�ر ك�ل مس�ت�ل�زم�ات 
ال��ت��أق��ل��م واإلن��دم��اج ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع م��ادی��اً وط��ب��ی��اً 

 كي تساھم في إعادة البناء.  ونفسیاً 
لنحتفل جمیعاً وكل من موقعھ بھذه الذكرى الع�ط�رة 
تقدیرا للمرأة ولجھودھا ودورھا الرائد في ال�ح�ی�اة. 
الذكر الطیب والجمیل لكل من ضحت بح�ی�ات�ھ�ا م�ن 
أجل المبادئ اإلنسانیة السامیة ولتكن ھذه ال�ذك�رى 
م��ن��اراً ل��ل��ج��م��ی��ع م��ن أج��ل وط��ن تس��وده ال��ع��دال��ة 

 والمساواة، وطن بدون فساد، وطن بدون طائفیة.
 

األمانة العامة لھیئة الدفاع عن أتباع الدیانات  
 والمذاھب في العراق

  Mar 2021 08  مكتب إعالم الھیئة  
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ا اأة اا  ا  آذار  ا  
موإم وط وا اأة اا  
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 موالتي 
 مذ أطلقت صرختي األولى

 أشرقت مصابیح طیورك على مدني النائمة
 في دجى الطرقات

 فشب الضوء في كیاني
 ومشیت على األعشاب
 أالعب الزھر بأقدامي

 …مشیت
 ثم سمیتك
 موالتي           

 
 اعتكفت في محرابك

 ومازلت أغوص في بحرك الھادي
  مازلت     

 أشرب من ینبوعك الصافي
 وقد غزا الشیب راسي… وما ارتویت 

 
 عشقت        

 شموخ قامتك، قبلت جبینك العالي
 سكن الھوى فؤادي 

 ومازال قلبي یرقص بین أضالعي
 

 في مھجري الیوم         
  في صومعة العذاب        

 أستعرض شریط الذكریات
 …وأتلو مزامیر مأساتك

  مأساتي                    
  و أرسم في كھف الزمان 

  على الصخر                  
 حكایاتي… حكایاتك 

  فنقرع معا أجراس شوق

 …للنشید اآلتي
 

 اعزفي بمزمارك، موالتي
  عساني أشفى من دائي 

  دقي أجراس معبدك
 عسى یستیقظ النائمون من غفلتھم

 اعزفي على قیثارك
 و أعلني أن العصافیر وإن ھاجرت

 تعود یوما فتمزق ثوب الدجى البالي
 كیف أبوح لك

 موالتي 
 كیف أبدأ

 من أین أبدأ؟
 ربما، مذ قطرت ماء الحیاة في دمائي

 استبد بي شقائي وھزمتني عذاباتي  كلما
  لجراحي  تساقطت امطارك بلسما

  تبعثھ عشتار في أوراق الخریف و نَْسًغا
 فتحییھا          

 
  انت یا موالتي        

  مدن بال دخان، و واحة للعشاق
 و اسمك          

  ترفرف حروفھ فوق رابیتي
  فتحت ِ بجیوشك قالعي         

 فَـأذعنْت لِك مدن الفؤاد
 و نذرْت لك جمیع ممتلكاتي

  وفضت كما یفیض نھر على صحرائي
 حطمت جدراني
 فسبَّحُت باسمكِ 

 وصفقت لك تبجیال فاكھة بستاني
 

 …موالتي          
  عشقتك طفال، ومازلت

 عشقتك         
  فلم یعرف الموت طریقا إلى قاماتكِ 

 …وقاماتي
  من أین أبدأ موالتي

 من أیة المصادر تكون اقتباساتي
 أمن كتب ممزقة منھا یقطر الدم القاني

 أم من الورق المحروق في فصول الدخان؟
  كیف أبدأ كلماتي

 ألنقش لك حكایاتي
 و أطبع على وجنتیك قبالتي

 
  ما غادر القلب نَـبَـضاتكِ 

 وال استبدلت رداءك منذ أن صار ردائي

 

 جمعت، موالتي، بحور الشعر
 ألنظم لك قصائدي

  و أكتب لك شعرا بال أوزان وال قواف
 فانطفأت أضواء المسرح

 أظلمت القاعة
  و بقیت أنت الجمھور المشاھد لكل الفصول

 وبقیت عنوان مسرحیاتي…غاب النص 
 

 عشقتك كتلمیذ ابتدائي
 تخرجت من مدرستك األول في الفصل النھائي

 تعلقت بأھدابك
 وتعلمت كتابة حروفك من شین إلى تاء
 تعلمت في قالعك أن أكتب بلون دمائك

 أسماء كل الشھداء
 

 أیا نجمة في ظلمائي
 إلیك یا موالتي

 أشكو غربتي و اغترابي
 كنِت وما زلِت شمس زماني
 أنقذت مركبي من الطوفان

 أطفأِت ما شب فیھ من نیران
  خط الدمع اسمك على صفحات دیواني

  لكنني         
  مازلُت أمشي على األعشاب

  و أركل الحصى بأقدامي
 

 فسمیتك… مشیت 
  فسمیناك… مشینا 

  أنت موالتنا
  بل 

 أنت موالتي 

 اذار 8أإلھداء الى جمیع نساء العالم بمناسبة عید المرأة العالمي في 
 

      أم  

  موفق ساوا/ سیدني 
 01 / 02/ 2013 



إن زی��ارة ال��ب��اب��ا ال��ت��اری��خ��ی��ة  
للعراق، رغم تھدیدات ك�ورون�ا 
واإلرھاب، ھي جزء من ج�ھ�ده 
ال�م��ت��واص�ل ل��ل��م�ص��ال��ح�ة ب��ی��ن 
ال��م��س��ی��ح��ی��ة واإلس��الم، ع��ن 
طری�ق ال�ت�ف�اھ�م م�ع ال�رئ�اس�ة 
الدینیة اإلسالم�ی�ة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة، 
وال�دف��اع ب��ھ�ذه ال��ط�ری��ق�ة ع��ن 
األقلّیات المسیحیة ف�ي الش�رق 
األوسط. إن ھذه الزی�ارة ت�ث�ی�ر 
اھتمام العالم كلھ، وخ�اص�ة أن�ا 
ش��خ��ص��ی��ا، ب��اع��ت��ب��اري اب��ن��ة 

ل��وال��َدی��ن ھ��اج��را م��ن ب���الد 
 الرافدین.

یتلقى العدید من ال�ھ�ی�ئ�ات ف�ي 
الع�راق ال�م�ن�ق�س�م، ال�م�ش�ب�ع�ة 
أرض����ھ ب����دم����اء ض����ح����ای����ا 
الصراعات الدینی�ة وال�ع�رق�ی�ة، 
رس��ائ��ل ال��م��ص��ال��ح��ة والس��الم 
ومناھضة اإلرھاب، والمساواة 
م�ن زع�ی�م ال�ع�ال�م ال�م�س�ی�ح��ي 
بأذرع مف�ت�وح�ة. وج�اء ل�ق�اؤه 
مع المرجع الشیعي األعلى آی�ة 
هللا علي السیستاني في م�دی�ن�ة 
النجف األشرف، في نطاق ھ�ذه 

 الجھود. 
ھ��ذا، ف��ي ظ��ّل إل��ح��اق األذى 
بالمسیحیین ومواقعھم الدی�ن�ی�ة 
ف��ي ال��ع��راق ع��ل��ى ی��د ت��ن��ظ��ی��م 
داعش والمیلیشیات المن�ف�ل�ت�ة، 
والخوف من أن ی�ؤدي ع�ددھ�م 
المتضائل إل�ى م�ا ح�ّل ب�ی�ھ�ود 

  العراق.
وك��ان أب��رز م��ا ف��ي ال��زی��ارة 
مؤتمر األدیان ال�ذي ُع�ق�د ف�ي 
منطقة آث�ار م�دی�ن�ة أور وس�ط 
العراق، التي تُنسب إلى مس�ق�ط 
رأس أبین�ا إب�راھ�ی�م، وت�ع�ت�ب�ر 
مھ�د ال�ت�وح�ی�د ف�ي ال�ی�ھ�ودی�ة 

 والمسیحیة واإلسالم. 

وفي مركز الحفل أقیم�ت ص�الة 
مشترك�ة ب�ال�ق�رب م�ن زق�ورة 
أور، المعبد الس�وم�ري ال�ق�دی�م 
ف��ي ال��م��وق��ع، ت��ح��ت ع��ن��وان 
"ص����الة ألب����ن����اء وب����ن����ات 

 إبراھیم". 
ووفقًا ل�ل�ف�ات�ی�ك�ان، ف�ق�د دع�ي 
الی�ھ�ود أیًض�ا ل�ل�م�ش�ارك�ة ف�ي 
الصالة، ولكن یبدو أن ال�ی�ھ�ود 

 لم یحضروا المراسم. 
كما غاب م�ك�ان�ھ�م ف�ي ص�ورة 
البابا على المنّصة مع م�م�ث�ل�ي 

 الطوائف واألدیان. 
ولم یُشر العراق بھذا االح�ت�ف�ال 
إلى الیھود الذی�ن ی�ق�ّل ع�ددھ�م 
ف��ي ال��ع��راق ك��ل��ھ ع��ن ع��دد 

 األصابع  في الكّف الواحدة. 
یبدو أن ھذا جزًءا من م�ح�اول�ة 
إلخفاء وجودھم عمًدا، وال�دور 
المھم الذي ل�ع�ب�وه ف�ي ت�اری�خ 
العراق. من ناحیة أخ�رى، ف�ق�د 
شارك ممثلو الیھود ف�ي وزارة 
الشؤون الدی�ن�ی�ة ف�ي ح�ك�وم�ة 
إقلیم كردستان، في الحفل الذي 
أقیم في أربیل عاصمة اإلقل�ی�م، 
ضمن الوف�ود ال�رس�م�ی�ة ال�ت�ي 

 رّحبت بالبابا.
حتى أن كثیًرا م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 

یشعرون ب�ع�دم االرت�ی�اح إزاء 
ت��ج��اھ��ل ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ی��ة 
للی�ھ�ود ف�ي ب�غ�داد ف�ي س�ی�اق 
ال���زی���ارة، وی���ع���بّ���رون ع���ن 
استیائھم في وسائ�ل ال�ت�واص�ل 
االجتماعي. ودعا عمر مح�م�د، 
العراقي الذي یوثق ع�ن ی�ھ�ود 
الموصل (في مقابلة مع م�وق�ع 

آذار / م��ارس)  5أل��ج��م��ی��ن��ر، 
البابا للض�غ�ط ع�ل�ى ال�ح�ك�وم�ة 
العراق�ی�ة ل�الع�ت�راف ب�ال�ت�راث 
العراقي غیر المسل�م، ب�م�ا ف�ي 
ذل���ك ال���ج���ال���ی���ة ال���ی���ھ���ودی���ة 
وحمایتھا. وقال: "إن الص�ورة 
غیر م�ك�ت�م�ل�ة دون االع�ت�راف 

 بتاریخ الیھود في العراق".
كم�ا یس�ت�ح�ی�ل ال�ت�غ�اض�ي ع�ن 
ال��ع��الق��ة ب��ی��ن ھ��ذه ال��زی��ارة 
واالتفاقیات اإلبراھیمی�ة، ال�ت�ي 
وضعت على األجندة اإلسالمی�ة 
والعربیة قضیة تطبیع العالقات 
مع الیھود ودولتھ�م إس�رائ�ی�ل. 
وفي ھذه الخ�ل�ف�ی�ة ب�ال�ت�ح�دی�د، 
كان غیاب ال�ی�ھ�ود ع�ن زی�ارة 

  البابا واضحا تماما.
بدالً م�ن ذل�ك، ی�م�ح�و ال�ع�راق 
ال��رس���م���ي ذك���رى ال���ج���ال���ی���ة 
الیھودیة، التي بدأت في م�ن�ف�ى 

بابل، بعد تدمیر ال�ھ�ی�ك�ل األول 
في القرن السادس قبل المیالد، 
ل��ی��س م��ن ك��ت��ب��ھ ال��ت��اری��خ��ی��ة  
فحسب، بل من الناحیة الفعل�ی�ة 
أیًض��ا، ع��ن ط��ری��ق اإلھ��م��ال 
المستمر للمباني والم�ؤس�س�ات 
ال��ی��ھ��ودی��ة، ت��دم��ی��ر ال��م��ق��اب��ر 
وتحویل المواقع ال�ت�راث�ی�ة إل�ى 
مس�اج�د، (ك�م�ا ح�دث لض�ری�ح 
النبي حزقیال وعزرا ال�ك�ات�ب). 
بقي ال�ی�وم ص�ام�ًدا ف�ي ب�غ�داد 
كنیس واح�د ف�ق�ط، وال�م�ق�ب�رة 

الجدیدة التي أقی�م�ت ب�ع�د ھ�دم 
المقب�رة ال�ق�دی�م�ة، ح�ی�ث دف�ن 
الیھود ط�ی�ل�ة م�ئ�ات الس�ن�ی�ن، 
وال��ت��ي تض��ّم أیًض��ا ال��ق��ب��ور 
الجماعیة ل�ل�ق�ت�ل�ى ف�ي أع�م�ال 
الشغب ضد الیھود ف�ي ی�ون�ی�و 

 ، "الفرھود". 1941
وفي شمال العراق، (وفي ب�ل�دة 
ألقوش) بقي قبر النب�ي ن�اح�وم 
محفوظا ویتّم ترمیمھ ب�ت�م�وی�ل 

  الوالیات المتحدة واألكراد.
من ناح�ی�ة أخ�رى، نش�ی�ر إل�ى 
ال��رواب��ط ال��ت��ي ت��ط��ورت ف��ي 
السنوات األخیرة ب�ی�ن�ن�ا، ن�ح�ن 
أحفاد یھود بابل، وال�ع�راق�ی�ی�ن 
المقیمین في العراق وخ�ارج�ھ، 
الذین ی�رغ�ب�ون ب�ب�ن�اء جس�ور 
الس��الم م��ع��ن��ا، وی��دع��ون إل��ى 

الع�رق�ي  -إلغاء الخطاب الدیني 
 في العراق. 

أتمنى لو كان العراق ال�رس�م�ي 
ق��د ت��ن��بّ��ھ إل��ى ھ��ذه األج��واء 
السائدة في الش�ارع ال�ع�راق�ي، 
ولیس إلى كراھیة المیلی�ش�ی�ات 
المنفلتھ والت�ي ت�ھ�ّدد س�الم�ت�ھ 
واستقراره، وال تسمح برسائ�ل 
المصالحة والسالم في المنطق�ة 

  أن تضرب جذورھا فیھ أیًضا.

   ادن،  ،زرة ا اق
  أ اد؟!                    

 
 

 تسیونیت فتالبقلم : 
 عراقي اصل من  یھودیة وباحثة، كاتبة
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تحتفل نساء العالم ف�ي ال�ث�ام�ن آذار ب�ی�وم   
ال�م��رأة ال��ع�ال��م��ي ال�ذي أق��رت��ھ األم��م األم��م 

ل�إلن�ج�ازات  1977المتحدة وتبنتھ في العام 
التي حققتھا المرأة في ك�ل إن�ح�اء ال�ع�ال�م ، 
وأیضاً یعتبر ھذا الیوم رمزاً لن�ض�ال ال�م�رأة 

ل��إلح��ت��ج��اج ول��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق��وق��ھ��ا ع��ب��ر 
التظاھرات واإلعتصامات. فھو یوماً وط�ن�ی�اً 
في معظم دول العالم نتیجة لخلفیة ت�أری�خ�ی�ة 
نضالیة إمتدت عبر عشرات السنوات والت�ي 
تمیزت ضمن الحركة النسائیة التي ن�ھ�ض�ت 

بجدارة مطالبة بحقوقھا ومنھا المساواة م�ع 
الرجل وتحدید ساعات العمل، وعدم تش�غ�ی�ل 
األط�ف�ال واألھ�م م�ن�ح ح�ق ال�ت�ص�وی�ت ف��ي 
االن���ت���خ���اب���ات وال���م���ط���ال���ب���ة ب���ال���ح���ق���وق 

والترشح للبرلمانات وم�ج�الس�ھ�ا  السیاسیة 
 التشریعیة.

ومقابل ھذا النضال المستمر تعرضت الم�رأة 
لإلعتقال والسجن والتع�ذی�ب وإس�ت�ش�ھ�ادھ�ا 
وح�رم��ان��ھ��ا م��ن ال��ع�م��ل وإلص��رارھ�ا ع��ل��ى 
اإلستمرار في الن�ض�ال ،ف�ق�د حص�ل�ت ع�ل�ى 

 الكثیر من حقوقھا .
فقضیة المرأة قضیة مجتمعیة على الص�ع�ی�د 
العالمي ، فھي م�ن ال�ن�اح�ی�ة ال�م�وض�وع�ی�ة 
تشكل نصف المجتمع فالحیاة التكتمل إال بھا 
ولكن النظرة السائدة في مجتمعاتنا الشرقی�ة 
تعكس إلى حد كبیر المظاھر المتخلف�ة ت�ج�اه 
ممارستھا لحقوقھا في المجتمع الذي ت�م�ی�ز 
بج�م�ی�ع أن�واع ال�ت�م�ی�ی�ز ض�دھ�ا م�ن خ�الل 
العادات وال�ت�ق�ال�ی�د وال�م�م�ارس�ات ال�دی�ن�ی�ة 
المتخلفة والمرتبطة بقصور الوعي وغ�ی�اب 

الدیمقراطیة والحریة وإنعكاسھما على واقع 
 المرأة .

لقد أكدت المرأة العراقی�ة ع�ل�ى إن�ھ�ا ق�ادرة 
عل�ى ال�ن�ض�ال وم�ج�اب�ھ�ة ال�ت�ح�دی�ات ال�ت�ي 
فرضتھا ال�ن�ظ�م وال�ح�ك�وم�ات ال�دك�ت�ات�وری�ة 

والرجعیة علیھ�ا، ع�ب�ر ح�رك�ة م�ن�ظ�م�ات�ھ�ا 
النسویة المطالبة بحقوقھا إسوة ب�ال�ح�رك�ات 
العالمیة، فالمرأة شاركت في ج�م�ی�ع م�الح�م 
الشعب العراقي وفي الوثبات واإلن�ت�ف�اض�ات 
وآخ�رھ�ا إن�ت�ف��اض�ة تش�ری�ن ال��م�ج�ی�دة ع��ام 

وق�دم�ت الش�ھ�ی�دات ت�ل�و الش�ھ�ی��دات 2019
قرباناً لمشاركت�ھ�ا م�ع أخ�ی�ھ�ا ال�رج�ل. ل�ق�د 
نجحت المرأة العراقیة من خالل م�ن�ظ�م�ات�ھ�ا 
النسویة من تكوین حركة جماھی�ری�ة ت�ع�م�ل 
على اإلعت�راف ب�ح�ق�وق�ھ�ا وح�ق�وق ال�ط�ف�ل 
ومكافحة العنف األس�ري ك�م�ا ش�ارك�ت ف�ي 
النضال من أجل ممارسة حقوقھا السی�اس�ی�ة 
وتمكین�ھ�ا ف�ي ص�ن�ع ال�ق�رار ك�ذل�ك ج�م�ی�ع 
النشاطات للمطالبة بحقوق اإلنسان وتشری�ع 
قانون لألحوال الشخ�ص�ی�ة، ق�ان�ون ت�ق�دم�ي 
 ودیمقراطي ینصف المرأة ویضمن حقوقھا.

 

  ع��اش ال��ث��ام��ن م��ن آذار ی��وم
 المرأة العالمي.

  ال��م��ج��د وال��خ��ل��ود لش��ھ��ی��دات
 الحركة الوطنیة

  ال��م��ج��د وال��خ��ل��ود لش��ھ��ی��دات
 اإلنتفاضة التشرینیة المجیدة 

 
 

اللجنة التنسیقیة للتیار الدیمقراطي 
    العراقي في أسترالیا

 2021-آذار-7

ا   أة ا 
  ا ا أة

 بیان اللجنة التنسیقیة للتیار الدیمقراطي العراقي في أسترالیا 
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كشفت الزیارة التأریخی�ة ل�ق�داس�ة  
 -بابا ال�ف�ات�ی�ك�ان  -البابا فرنسیس 

ل��ل��ع��راق ال��ك��ث��ی��ر م��ن ال��م��ع��ان��ي 
والثوابت الوطنیة للشعب ال�ع�راق�ي 
والذي الیست�ط�ی�ع ال�ت�خ�ل�ي ع�ن�ھ�ا 
مھما جار علیھ الزمن م�ن ح�روب 
وأوب�ئ��ة وف��ق�ر وإخ�ت��الق الص��راع 
الطائفي الم�ح�اص�ص�ي الس�ی�اس�ي. 
فالعراق مھد ال�ح�ض�ارات وال�ت�ق�دم 
والتطور ال�ع�ل�م�ي وف�ي ال�م�ق�دم�ة 
ال��ك��ت��اب��ة وال��ل��غ��ة وال��ح��رف، ھ��ذه 
الزیارة المیمونة ال�ت�ي إس�ت�غ�رق�ت 
ثالثة أیام بی�ن ال�خ�ام�س وال�ث�ام�ن 

كانت أشبھ ب�ھ�ب�ت إنس�ام  من آذار 
م�ن�ع�ش�ة ع�ل�ى وج�وه ال�ع�راق�ی�ی��ن 
وشعور الیوصف باألمان والت�أك�ی�د 
على المحبة واأللفة ب�ی�ن م�ك�ون�ات 
وأطیاف الشعب.فالدور الذي ی�ق�وم 
ب��ھ ال��ح��ك��م��اء وال��م��داف��ع��ی��ن ع��ن 
ال�ب�ش��ری�ة ھ�و دور ی�ج��ل�ب ال�ق��وة 
وال��ع��زم ع��ل��ى ت��ج��اوز ال��م��ح��ن 
فالعراقیین بمختلف مكوناتھ ك�ان�وا 
بحاج�ة ل�ھ�ذه ال�ل�م�س�ة اإلنس�ان�ی�ة 
الحنون. وكان خطابھ لیس موجھ�اً 
للمسیحیین فقط بل موج�ھ إل�ى ك�ل 
أب��ن��اء الش��ع��ب ال��ع��راق��ي وإل��ى 
الس��ی��اس��ی��ی��ن ی��دع��وھ��م ل��ل��س��الم 
وال��ت��س��ام��ح . ف��ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
یعیش فیھ العراقیون أزمة ط�اح�ن�ة 
سیاسیة ومجتمعیة وتدھور واضح 
ف��ي ك��ل ن��واح��ي ال��ح��ی��اة ون��ھ��ب 
األموال العامة في وض�ح ال�ن�ھ�ار، 
توجھت أنظار العالم ألیھ بم�ن�اس�ب�ة 
ھذه الزیارة متمنی�ن ل�ھ�ذا الش�ع�ب 
الطیب أن ی�ت�ع�اف�ى وی�ع�ود الس�الم 
واإلستقرار لھ وأن ت�ن�ب�ذ ال�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة وحك�وم�ت�ھ�ا ال�خ�ف�ی�ة أو 
العمیقة كل أشكال الصراع الطائفي 
والتمییز الدین�ي وإح�ت�رام إق�ل�ی�ات�ھ 
وأب��ن��اء ال��دی��ان��ات ال��ت��ي تش��ك��ل 
فسیف�س�اء ال�ع�راق وأن ی�ت�م�ت�ع�وا 
بكافة حقوقھم وحریات�ھ�م ال�دی�ن�ی�ة 
وأداء ط��ق��وس��ھ��م دون خ��وف أو 
وج��ل. ك��م���ا آن اآلوان ل���ت��ق���ف 
القیادادات السیاسیة والدینیة ع�ل�ى 
إخت�الف م�ذاھ�ب�ھ�م ض�د ال�ت�ط�رف 
وال��ت��ع��ص��ب ال��دی��ن��ي وض��د ال��ق��ت��ل 
واإلس�اءة إل�ى ال�ق��ی�م�ة اإلنس�ان�ی��ة 
التي یحملھا العراق�ی�ی�ن. أن وح�دة 
الشعب واإلنتماء الوطني والتمس�ك 
ب��ال��ھ��وی��ة ال��وط��ن��ی��ة ب��ع��ی��داً ع��ن 
المحاصصة الطائفیة واإلثن�ی�ة ھ�ي 
المھمة األولى والغایة التي نس�ع�ى 
ألیھا. فالرسالة التي وجھھا قداس�ة 
البابا ھي رسالة إلى كل العراق�ی�ی�ن 
عندما جعل الزی�ارة م�ت�ن�وع�ة م�ن 
شمالھ إل�ى ال�وس�ط إل�ى ال�ج�ن�وب 
ة. ك�م�ا  مؤكداً على التسامح واألخوَّ
ك���ان���ت زی���ارت���ھ إل���ى ال���م���رج���ع 

أیة هللا السیستاني والل�ق�اء   األعلى
ب��ھ وب��ح��ث أم��ور واق��ع الش��ع��ب 

والمسیحیین واألقلیات لھ�ا م�ردود 
إیجابي وق�د إش�ت�رط الس�ی�س�ت�ان�ي 
ع��دم حض��ور الس��ی��اس��ی��ی��ن ف��ي 

وف��ي ال��م��ق��دم��ة رئ��ی��س   ال��ل��ق��اء
الوزراء الكاظمي ھذا الل�ق�اء دل�ی�ل 
على موقفھ منھم من خالل ماجرى 
بعدم تلبی�ة م�ط�ال�ب ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
وع��ن إس��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف ال��م��ف��رط 

وقد أكد السیس�ت�ان�ي وب�اب�ا  ضدھم 
ال��ف��ات��ی��ك��ان بض��رورة ع��دم ت��دخ��ل 
رجال الدین في السیاسة. لقد لفت�ت 
ھذه الزیارة أنظار دول ال�ع�ال�م إل�ى 
الملف ال�ع�راق�ي ال�ذي أص�ب�ح ف�ي 
الواجھة ل�غ�رض ال�م�س�اھ�م�ة م�ن 
جدید إلى إعادة العراق على طری�ق 
البناء والتقدم وأن ی�ك�ون ال�ع�راق 
للعراقیین وأن الی�ح�س�ب ع�ل�ى أي 
م�ح��ور م�ن ال��م�ح��اور الس�ی��اس��ی��ة 
العالمیة واإلقلیمیة، أي أن الی�ك�ون 
م��ع ال��م��ح��ور اإلی��ران��ي وال م��ع 
المحور األمریكي وإنما مع م�ح�ور 
الشعوب الُمحبة للس�الم وال�ت�ع�اون 
وال����ت����ض����ام����ن. وق����د إت����ف����ق����ا 

على بناء م�ح�ور وط�ن�ي  الطرفان 
م�ح��ای�د وھ�ذا م�ات��ن�اق��ل�ت��ھ وس��ائ��ل 

 التواصل . 
ھذه الرسالة بالرغم من أھ�م�ی�ت�ھ�ا 
إلنھا تھم كل العراقیین س�واء م�ن 
الناحیة التأریخیة أو م�ن ال�ن�اح�ی�ة 
الدین�ی�ة أو م�ن ن�اح�ی�ة ال�ت�ع�ص�ب 
وال�ھ�وس ال�دی�ن��ي وال�م�وق�ف م��ن 
اإلرھاب إال إن�ھ�ا س�ل�ط�ت الض�وء 
على ما حصل للشعب العراق�ي م�ن 
عصابات داعش من س�ل�ب ون�ھ�ب 
وقت�ل واإلس�ت�ی�الء ع�ل�ى ع�ق�ارات 
ال��م��واط��ن��ی��ن وت��دم��ی��ر ال��ك��ن��ائ��س 
وال��ج��وام��ع ح��ی��ث ت��رك ذل��ك آث��ار 
ون�دب م�ؤل��م�ة ف��ي جس��د الش��ع��ب 
بتأثیر الق�ت�ل وال�ن�ھ�ب وإغ�ت�ص�اب 
 النساء األزیدیات وبقیة األقلیات . 

لقد كانت ھذه الزیارة غیر م�ری�ح�ة 
لب�ع�ض أزالم ال�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة 
والكتل السیاسیة وتوجیھ الش�ك�وك 
والتھكم لھا على أنھا مل�غ�وم�ة. أو 
تمثل مص�ال�ح غ�رب�ی�ة وأن ال�ب�اب�ا 
إلتقى بال�م�رج�ع الس�ی�س�ت�ان�ي ول�م 
یلتق مرجع سني ...ألخ. لقد ك�ان�ت 
اإلجابة بأن البابا سبق ل�ھ وإل�ت�ق�ى 

الشیخ أحم�د ال�ط�ی�ب   بقطب السنة
ف��ي مش��ی��خ��ة األزھ��ر. ك��م��ا ج��اء 
ك��داع���ی���ة ل��ل���س���الم ح��ی���ث دع���ا 

ل(ت�ح�وی�ل  السیاسیی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن
أدوات الكراھیة إلى أدوات للس�الم) 

دم�اء   وكذلك دعا إل�ى ع�دم إراق�ة
 العراقیین. 

كما سبق للبابا ان وص�ف ال�ف�س�اد 
في العراق بالمعركة األشد في ع�ام 

. وُذك�ر أیض�اً ع�ن�دم�ا ی�ع�م  2019
السالم والوئ�ام أرض ال�ع�راق ھ�ل 
یشجع البابا عودة المسیحیی�ن إل�ى 
مناطق سكناھم؟ اكد البابا ع�ل�ى أن 

  في العراق). (الكنیسة حیّة 
المحللین السیاسیین یؤكدون ع�ل�ى 
ان المرحلة القادم�ة س�وف تش�ھ�د 
عقد إجتماعي جدید ب�ی�ن م�ك�ون�ات 

الشعب. ومن خالل مراقبة المشھ�د 
السیاسي ال�ع�راق�ي ب�أن�ھ ال وج�ود 
للقداسة الوھمیة الت�ي ت�دع�ي ب�ھ�ا 
ال��م��ل��ی��ش��ی��ات أو أق��ط��اب ال��ط��ب��ق��ة 
السیاسیة التي عن�دھ�ا م�ل�ی�ش�ی�ات، 
واك��دت ال��ل��ق��اءات ب��ی��ن ال��ب��اب��ا 
والمسؤولین ال�ع�راق�ی�ی�ن ع�ل�ى أن 

المؤسسات دورھا الح�ق�ی�ق�ي   تأخذ
وال��دع��وة إل��ى ح���ك��م ال��ق��ان���ون 
والقض�اء ل�غ�رض م�ع�اق�ب�ة ال�ذی�ن 
قاموا بالجرائم ض�د أب�ن�اء الش�ع�ب 
العراقي. وأیضاً التأكید على ح�ری�ة 
التعبیر والمعتقد وح�ری�ة ال�م�ذھ�ب 

ال�ن�ق�اط  واإلنتماء الدیني ومن أھم 
ھي حقوق اإلنسان والتأك�ی�د ع�ل�ى 
القرارات والقوانین الت�ي ی�دع�م�ھ�ا 

لق�د ب�ی�ن�ت ھ�ذه ال�زی�ارة   الدستور.
مس��ت��وى ال��ھ��م��وم وال��ع��ب��أ األك��ب��ر 
الجاثم ع�ل�ى ص�دور ال�ع�راق�ی�ی�ن . 
فالمشاكل واحدة بالنسبة ل�ل�ج�م�ی�ع 
بغض النظر عن الدین أو ال�م�ذھ�ب 

 واإلنتماء الحزبي.
وحسب م�ا ی�رى ال�م�راق�ب�ون ب�أن 
الحركة الم�دن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة ب�ك�اف�ة 
إتجاھاتھا س�وف ی�ك�ون ل�ھ�ا دور 
تقدمي وتفت�ح أف�اق واس�ع�ة ن�ح�و 
التقدم وتقویة الدیمقراط�ی�ة وب�ن�اء 
العراق الحر المعاصر دون ھی�م�ن�ة 
األفكار المتخلفة. وبعد أن ی�ح�ص�ل 
فصل الدین عن السیاس�ی�ة وت�ن�ش�أ 
أجواء لل�ب�ح�ث وال�ت�ن�وی�ر وت�م�ن�ح 
ل���إلنس���ان ال���ع���راق���ي ف���رص���ة 

ف�ال�ن�ق�اب�ات وال�ج�م�ع�ی�ات  اإلخت�ی�ار
والمندیات الثقافیة س�ت�ك�ون ب�واب�ة 
للتطویر الدیمقراطي، وتنفتح أف�اق 
ل��ل��ن��ج��اح ف��ي ك��اف��ة ال��م��ج��االت: 
الصناعة والزراعة والت�ك�ن�ل�وج�ی�ا، 
والتقدم العلمي. ول�ھ�ذا وج�دن�ا إن 
ھذه الزیارة كشفت أمكانات ی�م�ك�ن 
اإلستفادة م�ن�ھ�ا ح�ی�ث ك�ان حس�ن 
التن�ظ�ی�م وت�أم�ی�ن األم�ن ون�ظ�اف�ة 
الش��وارع ول��و م��ؤق��ت��اً ومش��ارك��ة 
ال��ف��رق ال��غ��ن��ائ��ی��ة وال��م��وس��ی��ق��ی��ة 
والھدوء جمیعھا كانت مؤش�ر ب�أن 
الملیشی�ات ال�م�س�ل�ح�ة ق�د أع�ط�ت 
فرصة للسالم والبّد لھا أن تخ�ت�ف�ي 
وتنزع سالحھا. وشاھدنا ال�ح�ش�ود 
الشعبیة وتنظیم مس�ی�رات�ھ�ا ك�ان�ت 
مثال للجھ�د ال�م�ب�ذول ف�ي ت�ھ�ی�ئ�ة 
األج��واء ل��إل��س��ت��ق��ب��ال. وال��ن��ق��ط��ة 
األخ�رى الح��ظ��ن��ا ھ��ن��اك إم��ك��ان��ات 
لتط�وی�ر الس�ی�اح�ة وف�ت�ح األب�واب 
ل��إلف��واج الس��ی��اح��ی��ة ل��ت��أت��ي ال��ى 
مش����اھ����دة اآلث����ار ال����ع����راق����ی����ة 

ال�ت�ي تُ�ع�بَّ�ر ع�ن ذك�اء  التأریخیة 
وتطور اإلنسان الع�راق�ي ف�ي ت�ل�ك 
العصور الت�أری�خ�ی�ة ال�ت�ي أس�س�ت 

 للحضارات القدیمة. 
 

وأخیراً غادرنا قداسة ال�ب�اب�ا ال�ذي 
تركت زی�ارت�ھ أج�م�ل األح�اس�ی�س 
عند العراقیین الذین ودعھم بأجم�ل 
الك�ل�م�ات وھ�ي ش�ك�راً وال�ت�ح�ی�ات 
ل�ل��م��رأة ال��ع��راق��ی�ة الش��ج��اع��ة ف��ي 

 یومھا العالمي.

  ا وا أرض ااق!

 صبحي مبارك/ سیدني

الكثیرات منّا تزداد كآبتھا السیما بع�د والدة 
الطفل األول، ربما للشعور بالعجز أمام ھ�ذا 
الجسد الضعیف والخوف م�ن ع�دم ال�ق�درة 
على العنایة بھ، وألن الكائن الغریب اق�ت�ح�م 
حیاة األسرة وبات فرداً جدیداً فیھا، فلم نع�د 
شخصین، بل أصبحنا ثالث�ة، وال�ث�ال�ث ھ�و 
الشخص الذي یحتاج إلى ال�ع�ن�ای�ة وال�ح�ب 

 .واالھتمام أكثر من الجمیع
 

لعّل كل ھذه التقلُّبات ف�ي ال�م�زاج ون�وب�ات 
البكاء، والقلق والصعوبة في النوم، ھي ما 
یُسّمى حاالت الكآبة النفسیة التي تبدأ خ�الل 
یومین أو ثالثة م�ن ال�والدة، وق�د تس�ت�م�ر 
ل��م��دة أس��ب��وع��ی��ن. ل��ك��ن ب��ع��ض األم��ھ��ات 
الجدیدات قد یُعانین من أشكال اكتئاب أك�ث�ر 
حدةً وأطول زمناً، ویُعرف باكتئاب م�ا ب�ع�د 

الوالدة، وھو شكل نادر قد یظھر بع�د والدة ال�ط�ف�ل األول ویس�ّم�ى أیض�اً 
(ذھان ما بعد الوالدة), ولعّل أھم أعراضھ صعوبة التعلّق بالطفل، االبت�ع�اد 
عن العائلة واألصدقاء، فقدان الشھیة أو تناول المزید من ال�ط�ع�ام بش�ك�ل 
یفوق المعتاد، عدم القدرة على النوم (األرق) أو ال�ن�وم ل�ف�ت�رات ط�وی�ل�ة، 
التعب البالغ أو فقدان الطاقة، قلّة االھتمام ونق�ص االس�ت�م�ت�اع ب�األنش�ط�ة 
التي كانت تبعث على الفرح، التھیُّج الش�دی�د وال�غ�ض�ب، ال�خ�وف م�ن أالّ 
تكون السیدة أًمّا جیدة، الیأس، أحاسیس انعدام القیمة، أو الخزي، الذن�ب، 
انخفاض القدرة على التفكیر بوضوح أو ال�ت�رك�ی�ز، أو ات�خ�اذ ال�ق�رارات، 
التملُمل، أفكار إیذاء ال�ن�ف�س أو إی�ذاء ال�ط�ف�ل، ت�ك�رار أف�ك�ار ال�م�وت أو 
االنتحار، وربما یستمر اكتئاُب ما بعد الوالدة لعّدة أشھر أو لمّدة أطول ف�ي 

 .حالة عدم عالجھ
ولكن ھناك درجات لھذا االكتئاب بحسب طبیعة كل امرأة، وتب�ق�ى ال�ن�س�اء 
األكثر كآبة، ھنَّ اللواتي أُِصبن باكت�ئ�اب ف�ي ال�م�اض�ي، أو ك�ان�ت ال�والدة 
عسیرة، أو اللواتي كانت لدیھن ص�ع�وب�ات ف�ي ال�ح�ی�اة ال�زوج�ی�ة، ك�ذل�ك 
اللواتي مررن بظروف صعبة، أو التي كانت تعیش في عزلة من أس�رت�ھ�ا 
ومن أصدقائھا الذین كان بإمكانھم مساعدتھا، وطبعاً كل ھذه الكآب�ة وھ�ذا 
الیأس والصدمة في الحیاة سببھا كائن جمی�ل ج�داً، ض�ع�ی�ف ب�ح�اج�ة ل�ن�ا 

 .لیكبر ویقوى، كائن مسالم
ھذا الطفل الذي سبّب بقدومھ مرحلة تغیّرات كبی�رة، أو أح�داث م�زع�ج�ة  

أخرى تحدث في الوقت نفسھ ساھمت في خل�ق اك�ت�ئ�اب م�ا ب�ع�د ال�والدة، 
ومنھا التغیّرات السریعة التي تحصل في مستوى الھرمونات بعد ال�وض�ع، 
فھي تؤثّر بشكل كبیر على الصحة العق�ل�ی�ة ل�ل�م�رأة، أیض�اً ت�غ�یّ�ر الش�ك�ل 
الخارجي من سمنة أو ورم أو ازدیاد النَدبات وشعور ال�م�رأة أن�ھ�ا ف�ق�دت 
جمالھا، وھنا البّد أن تتوّجھ المرأة إلى الطب�ی�ب. وی�خ�ت�ل�ف وق�ت ال�ع�الج 
والشفاء اعتماداً على شّدة االكتئاب واالحتیاجات الفردیة، أو فیما إذا ك�ان 
ھناك خمول في الغدة الدرقیة، أو مرض كامن، فقد ی�ع�ال�ج ال�ط�ب�ی�ب ھ�ذه 
األمراض أو یحیل السیدة إلى االختصاصي ال�م�ن�اس�ب وق�د ی�ك�ون ط�ب�ی�ب 

 .الصحیة النفسیة
ولكن عادة وفي معظم األحیان یَتالشى اكتئاب ما ب�ع�د ال�والدة م�ن ت�ل�ق�اء 
نفسھ في فترة تتراوح من بضعة أیام إلى أسبوع أو أسبوعین، أو ی�م�ك�ن 
أن تقوم السیدة بعّدة خطوات أھمھا االسترخاء قدر اإلمكان, ق�ب�ول ال�دع�م 
من األسرة واألصدقاء، التواصل مع سیدات حدیث�ات ال�والدة، ت�خ�ص�ی�ص 
وقت للعنایة بالذات واألناقة والرشاق�ة وال�ج�م�ال, االب�ت�ع�اد ع�ن ال�ك�ح�ول 
والمنبھات التي تسبب االضطراب وتقلب للمزاج، أو اللجوء لطبیب نفس�ي 
مختص یساعد في التحّدث عن المخاوف الجدیدة، فمن خالل ھذا ال�ح�دی�ث 
یمكن العثور على طُرق أفضل للتعامل م�ع ال�م�ش�اع�ر، وح�ل ال�م�ش�ك�الت 
الخاصة، ووضع أھداف واقعیة واالس�ت�ج�اب�ة ل�ل�وض�ع ال�ح�ال�ي ب�ط�ری�ق�ة 

 إیجابیة. 
یمكن أیضاً أن یساعد االنتماء األس�ري وال�ع�الق�ات األس�ری�ة ب�ع�الج ھ�ذا 
االكتئاب، وإذا فشلت كل الحلول یمكن أن یتّم ال�ع�الج م�ن خ�الل مض�ادات 
االكتئاب، وبھذا نخلص للقول إن الكثیر من الس�ی�دات أو األم�ھ�ات ال�ُج�دد 
تصاب بھذا النوع من االكتئاب، ولكن یمكنك التخلّص منھ عند ما ت�درك�ی�ن 
أن ھذا االكتئاب لیس خطأ أي أحد، بل ھو حالة طبیة شائ�ع�ة ت�ح�ت�اج إل�ى 

أن ج�زءاً   وتأقلم مع أمومتك واالستمتاع بطفلك الجدی�د، وت�ذّك�ري  عالج
من االھتمام بطفلك ھو اھتمامك بنفسك، لذلك أحبي طفلك ل�ت�ح�ب�ي ن�ف�س�ك 
وحیاتك الجدیدة معھ، وتقبّلي ھذا الكائن ألنھ سیكون س�ّر س�ع�ادت�ك وھ�و 

 .من منحك األمومة ولقب أمّ 
 

 د  ن ط ل أن
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 دنت ساعة رحیلي یا صاحبي ولست بنادم
 وددت التواصل فحطمت المرارة جناحيّ 

 ال تقل كنت معي ذات یوم..
 أجھضت نبضات قلبي المعطاء الجیاشة

 فقد مضى كل شيء واندثر...
 فذكریاتنا واقفة ھناك بعیداً 

 ال تنظر إلیھا بعینیك الجریئتین
 صمت الكالم وانمحت الحروف من على جبیني

 ُكتبت في األمس في األفق المنشود
 والیوم تنتحب الماضي الجمیل بأسره

 أمضي بعیداً وتمضي معي أسطري
 ثم تفارقني على موعد مع الھجر األبدي

 ال یا صاحبي..
 في ساعة غیابك عني

 ھاجمني إعصار غریب لم یكن في الحسبان
 ال أعلم من أین؟

 ال إسم لھ وال عنوان...
 فماتت الحروف والكلمات في صدري

 وتوارى جم الحب في خوالجي
 فباتت الحروف والكلمات غریبة تخجل من نفسھا

 وأعلنت الحداد على الذكریات
 فانحنت أشعاري وقصائدي تحیي بوقار القلب المفطور

 قلب ال یبریھ بلسم العالم كلھ
 ال مكان لي مع الذي یعاضد البواشق

 ال یا صاحبي
 بُترت أناملي وقُطعت أوصالي

 تشتت في الغبار
 یتیماً عدت یا یوم مولدي

  كرعد ...  صمت قاتل یدوي في أذنيّ 
 ال ھمسة حب، ال قبلة على خدي

 آه ... یا یوم مولدي لم عدت ثانیة؟
 یا لیتك كنت بال غد....

 إحترقت السنابل الذھبیة في البیادر
 كنا نستلھم منھا المودة والوصال

 تكسرت مرآة روحي...
 فیھا كنت أراك صورة جمیلة في شخصي

 فؤاد ناصع البیاض كالثلج
 ینبض دوماً بالحب والوفاء
 وغمامة سوداء تحوم حولھ

 وتحول بینھ وبین فرح الدنیا 
 آه یا فؤادي...

 ستظل ترتل للحب أبداً، ولن تمل وتیأس
 ال زلت ترتل للحب دوماً 

 عتبي علیك وعلى الزمن الغادر
 سأفك قیودك
 ال یا صاحبي

 لن استسلم للبواشق
 بل سأرحل مع الحمام.

  ة ًا
 
 
  

 بھنام بردى ھیثم
 استرالیا/ مالبورن  

[ا ر] 
 

 نضال نجیب موسى
 ملبورن/ أسترالیا 

ا 
ھي بقایا أطالل وسط المدینة العتیقة، بعصاه المعقوفة یضرب الحجارة الخرسانیة ویحدق 
عبر عینیھ الكامدتین، لم یبق من ھذا العالم إالّ... یشقل أكوام الحجارة الصّماء التي ك�ان�ت 
في تصالبھا وتكاتفھا فیما مضى تشكل بنیان داره العامرة التي عصفتھا األیام، ف�ّك�ر وھ�و 

 یمّسد لحیتھ البیضاء.
 * سراب... كل شيء سراب.

تدور العینان الحجریتان، یراه في تفرده متھالكاً كأرملة في م�ق�ب�رة م�ق�ف�رة... آه... أی�ھ�ا 
الشیخ یا من ولدتني من رحم أصابعك، یا من زرعتني في أحشاء التبن وال�ط�ی�ن ال�ح�ري 

 الصلصالي، ھلم إلّي...
یقترب من الحائط األرمل، یلمسھ بأصابعھ، أحجار على أحجار بینھ�ا وس�ائ�د رق�ی�ق�ة م�ن 
طین متقشر، یمد ساعداً ملیئاً بالحبال الزرق ویفتت طبقة طینیة فینسّل التراب م�ت�س�اق�ط�اً 

 من بین أصابع ناصلة بأظافر خضراء مصفرة.
 * ھلم، یا أبي ضعني في حضنك الدافئ.

ویتھالك علیھ، یشعر الشیخ براحة جسدیة مفاجئة، یتحسس الحائط ب�األحض�ان ال�داف�ئ�ة، 
واألنفاس الالئبة لألب/ األم/ الشیخ... والن�اس ال�ذی�ن ح�اول�وا إخ�راج الش�ی�خ م�ن ت�ح�ت 

 األنقاض عبثاً كانوا یفعلون، فقد صارا كیاناً واحداً: الحائط والشیخ.
 

*** 

  
جبل شاھق یناطح المطلق، یحنو.. أو یجثم على أنفاس نبع رأسھ یغف�و ع�ل�ى أح�ج�ار 
ھذا المبارك الحالق، وقدماه تنبسطان، تجریان، تغسالن الحقب والتضاریس، وتنتھي 
قدماه المعفرتان بالبقایا اإلسیانة ألوساخ الساعات والحسك القدیمة في أدیم یصب في 
تیھ أصفر رمادي... وقریة ذات بیوت متشابھة متواضعة، ترسم اللیال�ي وال�ن�ھ�ارات. 
األصیاف والشواتي، الغیوم وجدائل الشمس، على كلسھا العتیق حكایات سریة معب�أة 
في صدور رملیة صلدة لرجال ونساء مصلوبین منذ أزل الكون في األف�ی�اء واألف�ن�ی�ة، 
وفي الظالم الصائل للغرف السریة وتأبى الشفاه المرمریة ال�ب�اردة أن تس�رد ال�ب�ق�ی�ة 

 الباقیة بعد أن وصلت في آخر سھرة إلى سؤال حاسم ھو:
 * لماذا لم یأكل العشبة حال خروجھ من الماء...؟

 ثم یھتفون بأسى:
 * آه... یا كلكامش.

 
*** 

 ة ةم 
مد ذراعھ المتعبة نحو الكراس وفتحھ على الصورة األثیرة إل�ى ن�ف�س�ھ، ك�ان ال�ك�وخ 
یسبح في مویجات الشمس الفتیة وسرب الدجاج منتشر ف�ي ال�ط�وار ی�ن�ك�ث ال�ع�ش�ب 
بمناقیره الخشبیة والحساسین تتصاخب بین أغصان شجرة البلوط ال�ت�ي ت�ح�ن�و ع�ل�ى 
سقف الكوخ القرمیدي األحمر مثل أم ت�رض�ع ول�ی�دھ�ا، وال�ث�ور األرق�ط واق�ف ج�ن�ب 
المحراث الخشبي ینظر بعینیھ الواسعتین إلى المدى المم�رع ب�ال�خ�ض�رة ح�ت�ى س�ف�ح 
الجبل الرابض بعنفوانھ الثلجي في أقصى یمین الصورة، ولج ھذا العال�م ال�ث�ر، وق�ف 
أمام الباب الخشبي للكوخ لوھلة، ثم خطا نحو ِحٍب مركون ع�ن�د ال�ن�اف�ذة وش�رب م�ن 
كوب فخاري، شّمر عن ساعدیھ المفتولین، وضع طرف الصایة تحت حزامھ ثم مشى 
نحو الثور المتوثب، شكمھ بحزم وربطھ إلى طرف المحراث ثم ساطھ بصوتھ الراعب 
فأنشأ الطرف المدبب یبقر أحشاء التراب... وحین دخل الرجال غرفتھ وتناولوا جسده 
ثم وضعوه في جوف قماش أبیض وأنشأوا یخیطونھ حتى غاب في ثنایا ھذا ال�ب�ی�اض 
السرمدي، حملوه ووضعوه في التابوت البارد، ألقى علیھ�م ن�ظ�رة قص�ی�رة ف�ق�ط، ث�م 

 عاود الحراثة.
 



 المقدمة          1الحلقة /
بمناسبة یوم المرأة العالمي ف�ي ال�ث�ام�ن م�ن 

أنشر ھذه الدراسة المك�ث�ف�ة ع�ن  2021أذار 
واقع المرأة في العراق الق�دی�م وف�ي ال�ع�ھ�ود 
اإلسالمیة وما تعرضت لھ من ت�م�ی�ی�ز وظ�ل�م 
وقھر اجتماعي واق�ت�ص�ادي وس�ی�اس�ي وم�ا 
تزال من جانب النظم االجتماعیة والسی�اس�ی�ة 
التي حكمت الع�راق ط�ی�ل�ة ال�ق�رون م�ا ق�ب�ل 
المی�الد وم�ا ب�ع�ده ح�ت�ى ی�وم�ن�ا ھ�ذا، رغ�م 
نض�ال�ھ�ا ال�م�ری�ر وال�م�ع�ب�د ب�ال�دم وال�دم��وع 
وانتزاعھا بعض تلك الحقوق الش�ح�ی�ح�ة ف�ي 
فترات مخت�ل�ف�ة ال�ت�ي ی�راد ال�ی�وم وف�ي ظ�ل 
ال�ن�ظ��ام الس�ی��اس�ي ال��ط�ائ�ف��ي ال�م��ح�اص�ص��ي 
ال�ف��اس��د، س��ل��ب��ھ��ا م��ن��ھ��ا وف��رض ال��ھ��ی��م��ن��ة 

 الذكوریة المطلقة علیھا.
وقد برھنت المرأة العراقیة على فرضھا ھ�ذا  

النھج الرجعي المتخلف وحیویتھا وق�درات�ھ�ا 
النضالیة قبل وأثناء انتف�اض�ة تش�ری�ن األول 

المجی�دة وم�ا ق�دم�ت�ھ م�ن تض�ح�ی�ات  2019
بطولیة لتحقیق الش�ع�ار الش�ب�اب�ي والش�ع�ب�ي 
المشترك، نرید وطناً حراً ومستق�الً وح�ق�وق�اً 
كاملة ومصانة، فما ضاع حق وراءه مطالب. 
فتحیة وألف تحیة للمرأة العراقیة ال�م�ق�دام�ة، 
تحیة ألمنا المرأة واخ�ت�ن�ا واب�ن�ت�ن�ا وع�م�ت�ن�ا 

   وخالتنا وكل النساء.
 

 التمییز والقسوة
 إزاء المرأة في العراق القدیم. 

احتلت المرأة مكاناً مركزیاً مرموقاً في وس�ط 
وحیاة العائلة والعشی�رة ف�ي ال�ع�راق ال�ق�دی�م 
منذ العصر النی�ول�ت�ي (ال�ح�ج�ري ال�ح�دی�ث)، 

-وفیما بعد العصر الشالك�ول�ی�ت�ي (ال�ن�ح�اس�ي
الحجري)، حیث شكلت في حض�ارت�ي ھ�ذی�ن 
العصری�ن، ورب�م�ا ق�ب�ل ذل�ك أیض�اً، م�ح�ور 
اإلبداع الفني ورمز العبادة لعالقتھا ال�وث�ی�ق�ة 
بالحب والخصوبة وتج�دد ال�ح�ی�اة اإلنس�ان�ی�ة 
على األرض. وتجلى ذلك في عدد ال ی�ح�ص�ى 
من التماثیل بمختلف الحجوم التي كانت تمث�ل 
المرأة بأشكال وحاالت متنوعة، فھي ال�م�رأة 
الحاملة، وھي األم الحاضنة ألطفال�ھ�ا، وھ�ي 
رمز الخصوبة والتكاثر وإعادة اإلنتاج، وھي 
بنت الطبی�ع�ة واألرض، وك�الھ�م�ا ت�ت�م�ی�زان 
بالخصوبة، كما أنھا رم�ز الش�م�س وال�ق�م�ر 
بضوئھما ودفئھما معاً، إنھا الح�ب وال�ح�ی�اة. 
كتب الدكتور إبراھیم ال�ح�ی�دري مش�ی�راً إل�ى 

  ذلك بقولھ:
"تركت لنا الحضارات العل�ی�ا ال�ق�دی�م�ة، م�ن�ذ 

أالف ق.م)  10-30مطلع العصر النیول�ت�ي (
عدداً كبیراً وھام�اً م�ن ال�م�ع�ل�وم�ات األث�ری�ة 
كالتماثیل والرم�وز واألس�اط�ی�ر ال�ت�ي ك�ان�ت 
تعبیراً عن الدیانات الزراعیة ال�ق�دی�م�ة ال�ت�ي 
تمحورت حول إلھ�ة واح�دة أط�ل�ق�وا ع�ل�ی�ھ�ا 
"األم الكبرى" أو "سیدة ال�ط�ب�ی�ع�ة"، ال�ن�ي 
نشاھدھا ت�ارة ع�ل�ى ش�ك�ل ام�رأة ح�ب�ل�ى أو 
مرضعة أو امرأة عاریة الصدر وھي ت�م�س�ك 
بثدییھا بكفیھا في وضع عطاء ت�ارة، وت�رف�ع 
بیدیھا باقة سنابل، أو باس�ط�ة ذراع�ی�ھ�ا ف�ي 
وضع من یستعد الحتواء العالم ت�ارة أخ�رى، 
أو راك�ب�ة ظ�ھ�ور ال�ح�ی�وان�ات ال�م�ف�ت�رس��ة.. 
ویظھر أن ھذه التماثیل والرم�وز تش�ی�ر إل�ى 
أن المرأة كانت تحتل مكانة دینیة واجتماعی�ة 
عالیة، وكانت موضع رغبة واحترام ورھب�ة. 
فمن جسدھا تنشأ الحیاة، ومن صدرھا ینبث�ق 
نبع الحیاة". (الحیدري، إب�راھ�ی�م د. ال�ن�ظ�ام 
األبوي وإشكالیة ال�ج�ن�س ع�ن�د ال�ع�رب. دار 

 ).117/118. ص 2003الساقي. لندن. 
الحجري اس�ت�م�راراً -وعرف العصر النحاسي

لعملیة تحول تدریجیة بطیئة استغ�رق�ت آالف 

السنین بدأت، كما یبدو، في نھ�ای�ات ال�ع�ص�ر 
الحجري الحدی�ث م�ن ن�ظ�ام األم�وم�ة ودور 
الم�رأة ال�رئ�ی�س�ي وال�م�ح�وري ف�ي ال�ع�ائ�ل�ة 
وال��ع��ش��ی��رة إل��ى ن��ظ��ام األب ودور ال��رج��ل 
الرئیسي والمحوري، ولكنھ كان تحوالً ث�اب�ت�اً 
ومستم�راً وم�ت�ف�اق�م�اً. ك�م�ا ع�رف�ت ع�م�ل�ی�ة 
التحول ھذه مرحلة معایشة قی�ادی�ة م�ن ق�ب�ل 
ال�م�رأة وال�رج�ل، ح�ی�ث ل�ع�ب االث�ن�ان دوراً 
مشتركاً متناغماً أح�ی�ان�اً وم�ت�ن�اقض�اً اح�ی�ان�اً 
أخرى، ولك�ن�ھ م�ن�ت�زع�اً م�ن ال�م�رأة دورھ�ا 
ومحققاً خطوة فخطوة قیادة ال�رج�ل ل�ل�ع�ائ�ل�ة 
والعشی�رة وم�ن ث�م ال�م�ج�ت�م�ع. أي ب�م�رور 
الزمن أُجب�رت ال�م�رأة ع�ل�ى ت�رك م�واق�ع�ھ�ا 
وبعض وظائفھا في العائلة والعشیرة لص�ال�ح 
الرجل. كان الرجل، بتعبیر أدق، ی�ن�ت�زع م�ن 
المرأة تلك المكانة التي احت�ل�ت�ھ�ا وال�وظ�ی�ف�ة 
التي أدت�ھ�ا وال�دور ال�م�م�ی�ز ال�ذي م�ارس�ت�ھ 
لصالح�ھ. ارت�ب�ط ھ�ذا ال�ت�ح�ول ب�ج�م�ل�ة م�ن 
التغیرات األخرى المتوازیة التي طرأت ع�ل�ى 
اقتصاد العائلة والقبیلة والعشیرة في مجت�م�ع 
المشاعیة البدائیة وتحولھ الت�دری�ج�ي األك�ث�ر 
بطئاً صوب المجتم�ع ال�ق�ائ�م ع�ل�ى ال�م�ل�ك�ی�ة 
الف�ردی�ة ل�ألرض وال�ع�ب�ودی�ة. واق�ت�رن ھ�ذا 
التحول أیضاً باستقرار الرجل مع العائلة ب�دالً 
من تنقلھ المستمر في مرحل�ة ج�م�ع وق�ط�ف 
ال��ث��م��ار والص��ی��د، ف��ي ح��ی��ن ك��ان��ت ال��م��رأة 
وأطفالھا ھي المجبرة على االستقرار وإدارة 
شؤون العائلة وترب�ی�ة األط�ف�ال وت�ن�ش�ئ�ت�ھ�م 

   وتوفیر الغذاء لھم.
 

استند مجتمع المشاعیة البدائیة، بعد الت�ح�ول 
صوب الزراعة وتربیة الحیوانات، إلى جان�ب 
عدم إھ�م�ال الص�ی�د، إل�ى مش�اع�ی�ة األرض 
واإلنتاج واستخ�دام مش�ت�رك ل�م�ا ھ�و م�ت�اح 
للعائلة والقبیلة من موارد ومن وسائل ع�م�ل 
وعیش وت�غ�ذی�ة وس�ك�ن. ف�ي ح�ی�ن اس�ت�ن�د 
المجتمع الجدید، م�ج�ت�م�ع ال�ع�ب�ودی�ة، ع�ل�ى 
ال�م��ل�ك��ی�ة ال�ف��ردی��ة ل��ألرض وب��ق�ی��ة وس��ائ��ل 
اإلن��ت��اج، واق��ت��رن ب��ت��ط��ور ت��ق��س��ی��م ال��ع��م��ل 
االجتماعي باالعتماد المتزاید على االستق�رار 
ل�ل��ع��ائ��ل��ة وال�ق��ب��ی��ل��ة أو ال�ع��ش��ی��رة واإلن��ت��اج 
الزراعي ورعي الماشیة، وبالتالي االس�ت�ن�اد 
إلى توزیع الثروة أو اإلنتاج ال�م�ت�ح�ق�ق ب�ی�ن 
افرادھا وفق ملكیة وسائل اإلنتاج. وال ی�ع�ن�ي 
االستقرار ھنا عدم تنقل العائلة أو القبی�ل�ة أو 
العشیرة األكبر من مكان إلى آخر تحری�اً ع�ن 
ارض أفضل ومیاه أغزر ألغ�راض ال�زراع�ة 
وتربیة الماشیة وتحسین مستوى الم�ع�ی�ش�ة. 
كما ب�دأت ع�م�ل�ی�ة ت�ح�ول ألس�رى ال�غ�زوات 
والحروب من كونھم عاملین ل�دى ال�ع�ش�ی�رة 
مع بقیة افرادھا وبشكل طبی�ع�ي إل�ى م�ل�ك�ی�ة 
فردیة وفق توزیع یستند إلى تقال�ی�د وع�ادات 
أو أعراف استقرت تدریجاً ع�ن�د ال�ج�م�اع�ات 
البشریة حینذاك. واقترن بھذا التط�ور ن�زوع 
األفراد إلى الحصول على المزید م�ن اإلن�ت�اج 
الفائض وإلى استخدام اآلخرین في ال�ع�م�ل�ی�ة 
اإلنتاجیة لصالح زیادة اإلنتاج وتنمیة ال�ث�روة 
الفردیة أو العائلیة، التي نشأت ف�ي ض�وئ�ھ�ا 
وعلى اساسھا مراكز قوة في المجتمع تستن�د 
إلى تلك الثروة أو الموقع االقتصادي. ول�ع�ب 
الرجل دوراً بارزا في ھذا التحول، ف�ي ح�ی�ن 
تراجع دور المرأة، رغم أنھا كانت تقوم ك�م�ا 
في السابق بعملیة اإلنج�اب وال�م�ش�ارك�ة ف�ي 
أعمال الحقل وتدبیر شؤون المنزل. ولم ی�ب�ق 
التراجع في دور المرأة محصوراً ف�ي م�ج�ال 
اتخاذ القرارات ح�ول ال�ع�ائ�ل�ة أو ال�ب�ق�اء أو 
االنتقال من موقع إلى آخر، بل شمل ت�دری�ج�اً 
فقدان المرأة لبعض م�ن ح�ری�ت�ھ�ا وإرادت�ھ�ا 

المستقلة وتأثیرھ�ا ف�ي ال�ع�ائ�ل�ة، إذ ل�م ت�ع�د 
تتم�ت�ع ب�ن�ف�س ال�ق�در الس�اب�ق م�ن ال�ح�ری�ة 

  والمساواة وتكافؤ الفرص مع الرجل.
ومنذ تلك ال�ف�ت�رة ال�ت�اری�خ�ی�ة ب�دأت ظ�اھ�رة 
النظام الذكوري تتخذ أبعاداً ج�دی�دة وت�ت�ف�اق�م 
جیالً بعد جیل، إذ ب�دأ ال�رج�ل ی�ت�ص�رف إزاء 
المرأة وف�ق إرادت�ھ ال�خ�اص�ة ودون ال�ع�ودة 
إلیھا أو استشارتھا حت�ى ف�ي ت�ل�ك ال�ق�ض�ای�ا 
التي تمسھا مباشرة، دع عنك القض�ای�ا ال�ت�ي 
تمس المجت�م�ع ودوی�الت ال�م�دن أو ال�دول�ة 
ال�م�رك�زی�ة ف�ی�م�ا ب��ع�د. ورغ�م ھ�ذا ال�ت�وج��ھ 
االستبدادي عند الرجل في السیطرة على ك�ل 
شيء في ح�ی�اة ال�ع�ائ�ل�ة وال�ع�ش�ی�رة، إال أن 
المرأة احتفظت بالكثیر م�ن االح�ت�رام وح�ت�ى 
العبادة والحب. وھي التي تتجلى ف�ي ال�ك�ث�ی�ر 
من طقوس العبادة السومری�ة واألك�دی�ة وم�ا 
بعد ذلك. لقد كانت المرأة ولفترة غیر قصی�رة 
لغزاً على الرجل بسبب دورھ�ا ف�ي اإلن�ج�اب 
وقدرة تحملھا وصبرھا. وك�ان ال�ك�ت�اب، ف�ي 
الفترة التي بدأت الكتابة، یشیرون إلى مك�ان�ة 
المرأة ودورھا، ك�م�ا ی�ع�ب�رون ع�ن اح�ت�رام 
المرأة لنفسھا وثقتھا بدورھا ومھم�ات�ھ�ا ف�ي 
العائلة والمجتمع كآلھة وأم وزوجة وحبی�ب�ة. 
وكانت الكتابات األدبیة التي س�ب�ق�ت م�ل�ح�م�ة 
گلگامش المكتوب�ة، إذ أن ال�م�ن�ق�ول�ة م�ن�ھ�ا 
شفاھاً أقدم بكثیر من فترة تسجیلھا كتاب�ة، ال 
تتجلى فی�ھ�ا ھ�ی�م�ن�ة ال�رج�ل ال�ك�ام�ل�ة ع�ل�ى 
المجتمع ولكنھا تطرح الص�راع ال�ق�ائ�م، ف�ي 
حین جسدت ھ�ذه ال�م�ل�ح�م�ة اس�ت�ك�م�ال ھ�ذا 
ال��ت��ح��ول وھ��ی��م��ن��ة ال��رج��ل ع��ل��ى ال��م��رأة 

  وخضوعھا الستبداده وقھره.
یتجلى موقف المرأة في محاولتھ�ا االح�ت�ف�اظ 
بما ت�ب�ق�ى ل�ھ�ا م�ن دور م�ن خ�الل ت�م�ج�ی�د 
نفسھا، تمجید اإللھة األن�ث�وی�ة إن�ان�ا، ت�أك�ی�د 
دورھا ال�م�ت�ع�دد األغ�راض. وی�ن�ع�ك�س ذل�ك 
بوضوح في ترتیلة بارعة سجلتھ�ا الش�اع�رة 
األكدیة أنخیدوانا، ابنة الملك سرجون األكدي 
مؤسس اإلمبراطوریة األكدیة، وكانت ت�ح�ت�ل 
منصب الكاھن�ة ال�ع�ظ�م�ى ف�ي م�دی�ن�ت�ي أور 
والوركاء، فھي تقول في مدی�ح إل�ھ�ة ال�ح�ب 
والحرب إنانا (عشتار): یا سی�دة ال�ن�وام�ی�س 

 اإللھیة كلھا، النور الساطع،
* المرأة واھبة الحیاة التي تكتسي باإلج�الل، 

 محبوبة السماء واألرض.
 * كاھنة اإللھ أنو، ذات الحلي العظیمة،

* الت�ي ت�م�س�ك ب�ی�دھ�ا ال�ن�وام�ی�س اإلل�ھ�ی�ة 
 السبعة.

* یا سیدتي: أنت حارسة النوامیس اإلل�ھ�ی�ة 
 العظیمة.

* أنت التي رفعت النوام�ی�س اإلل�ھ�ی�ة وأن�ت 
 علقت النوامیس اإللھیة في یدك.

 * لقد مألت البالد بالسم الزعاف كالتنین.
* وأنت عندما تزأرین على األرض ی�خ�ت�ف�ي 

 كل ذي خضرة من سطحھا.
* ی�ا ص�اح�ب�ة ال�م�ق�ام األول، أن�ت "إن�ان�ا" 

 السماء واألرض.
 * تمطرین البالد بالنار الملتھبة.

* یا مدمرة الب�ل�دان األج�ن�ب�ی�ة ل�ق�د أع�ط�ی�ت 
 أجنحة للعاصفة.

* یا سیدتي أن البلدان األجنبیة تنحني خ�وف�اً 
 من صرختك.

* وعن�دم�ا ی�م�ث�ل ال�ن�اس أم�ام�ك، خ�ائ�ف�ی�ن 
مرتعشین من نورك الوھ�اج ف�أن�ھ�م ی�ن�ال�ون 

 منك جزاؤھم العادل.
* ی��ا س��ی��دت��ي، أن أن��ون��ا اآلل��ھ��ة ال��ع��ظ��ام، 
ینھزمون أمامك إلى الكھوف مث�ل خ�ف�اف�ی�ش 

 مرفرفة.
* إیتھ�ا ال�رح�ی�م�ة، ال�م�رأة واھ�ب�ة ال�ح�ی�اة، 

صاحبة القلب النی�ر ھ�ا ق�د أنش�دت�ھ�ا أم�ام�ك 
 بموجب النوامیس اإللھیة.

* ودخلت أمامك ف�ي ال�ك�ی�ب�ار ال�م�ق�دس. أن�ا 
 الكاھنة العظمى أنخیدوانا.

ول�ك�ن�ي  -* حملة سلة الط�ق�وس وأن�ا أش�دو
اآلن لم أعد أسكن في المك�ان ال�م�ری�ح ال�ذي 

 أقمتھ لي.
* فإذا ما حل النھار، حرقتني الش�م�س، وإذا 

 ما حل الظالم حدقت بي ریح الجنوب.
 –* لقد أض�ح�ى ص�وت�ي ال�ع�ذب مض�ط�رب�اً 

 وتحول كل ما یسعدني إلى تراب،
 –*أنا أنخیدوانا، سوف أتلو الص�ل�وات ل�ھ�ا 

وأق�دم دم�وع�ي ك�الش�راب ال�ع�ذب إل�ى إن�ان�ا 
 المقدسة وأسلّم علیھا.

* یا سیدتي، یا محبوبة اإللھ أن�و، عس�ى أن 
أن��ت م��ع��روف��ة، أن��ت   –ی��رق ع��ل��ّي ف��ق��ل��ب��ك 

معروفة (بعظمتك)، وما أنشدتھ لم ی�ك�ن م�ن 
أجل آنو، بل من أجلك أنت، لقد كومت الف�ح�م 

 (في المبخرة) وأقمت الشعائر.
 –* وأن ما تلوتھ علیك في من�ت�ص�ف ال�ل�ی�ل 

ال�م�ن�ش�د ف�ي   –عسى أن یعیده علیك الكاھن 
 منتصف النھار.

* السیدة األول�ى، ی�ا ع�م�اد ق�اع�ة ال�ع�رش، 
 واستعاد قلب إنانا راحتھ. –تقبلت صلواتھا 

* كان یومھا سعید، وھي تكت�س�ي ب�ال�ح�س�ن 
 وتزخر بفتنة األنوثة.

ال�م��ج��د إل��ى س��ی��دت��ي إن��ان��ا، ال��ت��ي ت��ك��ت��س��ي 
بالحسن.". (أنظر: باقر، طھ، مقدمة في أدب 

 ).206، ص 1976العراق القدیم، بغداد، 
وترسم أسطورة ب�اب�ل�ی�ة ل�وح�ة م�ع�ب�رة ع�ن 
رؤیة المرأة لنفسھا ودروھا في الحیاة بثق�ة، 
ولكنھا ف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ م�ح�اول�ة إلق�ن�اع 
النفس بھذا الدور خشی�ة ف�ق�دان�ھ ف�ي خض�م 
الصراع مع الرجل. ف�اإلل�ھ�ة ال�م�رأة عش�ت�ار 
تتحدث عن نفسھا نیابة عن كل ال�ن�س�اء ف�ي 

 المجتمع البابلي، إذ تقول:
 

 * "أنا األول، وأنا اآلخر
 * أنا البغي، وأنا القدیسة

 * أنا الزوجة، وأنا العذراء
 * أنا األم، وأنا االبنة

  * أنا العاقر، وُكثّر ھم أبنائي
 * أنا في عرس كبیر ولم أتخذ زوجاً 

 * أنا القابلة ولم أنجب أحداً 
 * أنا سلوة أتعاب حملي

  * أنا العروس وأنا العریس
 * وزوجي من أنجبني

 * أنا أم أبي، وأخت زوجي
* وھ��و م��ن نس��ل��ي". (أن��ظ��ر: ال��ح��ی��دري، 
إبراھیم د.، النظام األبوي وإشكالی�ة ال�ج�ن�س 

، 119/120عند العرب، مصدر ساب�ق، ص 
مأخ�وذ م�ن ف�راس الس�واح، ل�غ�ز عش�ت�ار، 

  ).7، ص 1993دمشق 
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د اا  اقا  أةة إزاء اوا ا 

 أ. د. كاظم حبیب/ المانیا
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ق��ب��ل خ��م��س��ی��ن ع��ام��ا م��ن االن    
وتحدیدا في الحادي عشر من آذار 

م، وق��ع��ت ب��غ��داد وارب��ی��ل 1970
اتفاقیة سالم بین الحكومة العراقیة 
وقیادة حركة التحرر الكوردستانیة 
بعد م�ف�اوض�ات ط�وی�ل�ة وم�ج�ھ�دة 
قادھا من الطرف العراقي الرئ�ی�س 
االسبق صدام حسین، وكان حینھ�ا 
نائبا للرئیس اح�م�د حس�ن ال�ب�ك�ر، 
وبین الزعیم مصط�ف�ى ال�ب�ارزان�ي 
قائد حركة التحرر الكوردست�ان�ی�ة، 
تلك االتفاقیة ال�ت�ي ارس�ت س�الم�ا 
بعد سنوات ق�اس�ی�ة وم�ؤل�م�ة م�ن 
الحرب بین الطرفین، وقد اعتم�دت 
تلك االتفاقیة على منح كوردس�ت�ان 
والمناطق ذات االغلبیة ال�ك�وردی�ة 
ح��ك��م��ا ذات��ی��ا ض��م��ن ج��م��ھ��وری��ة 
العراق، ومن�ح�ت االت�ف�اق�ی�ة ف�ت�رة 
انتقالیة لمدة اربع سنوات للتطبی�ع 
وازالة آثار الحرب ومن ثم تطبی�ق 

 نظام الحكم الذاتي.
 
ما حص�ل ل�ال�س�ف الش�دی�د ب�ع�د    

االتفاقیة باقل من س�ن�ة م�ح�اوالت 
مأساویة ل�ت�دم�ی�ر االت�ف�اق�ی�ة وف�ي 
مقدمتھا محاول�ة اغ�ت�ی�ال ال�زع�ی�م 
البارزاني باستخ�دام ب�ع�ض رج�ال 
ال��دی��ن م��ن ق��ب��ل م��دی��ری��ة األم��ن 
العامة، وما توالى بعدھا من فقدان 
الث�ق�ة، وع�ودة اس�ال�ی�ب ال�ت�غ�ی�ی�ر 
ال��دی��م��وغ��راف��ي ل��ل��م��ن��اط��ق ذات 
االغ��ل��ب��ی��ة ال��ك��وردی��ة، وم��ن ث��م 
صیاغة قانون لل�ح�ك�م ال�ذات�ي م�ن 
طرف واحد، اقتلع من ك�وردس�ت�ان 
مدن س�ن�ج�ار وك�رك�وك وخ�ان�ق�ی�ن 
وبلدات اخرى ذات اغلبیة كوردی�ة 
ع��م��ل ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى تش��وی��ھ��ھ��ا 
وم��ح��اول��ة س��ل��خ��ھ��ا م��ن جس��دھ��ا 
الكوردستاني، ھذه المحاوالت ادت 
ال���ى فش���ل االت���ف���اق���ی���ة وع���ودت 
العملیات العسكری�ة وك�ان�ت ب�دای�ة 
لخ�راب ال�ع�راق وت�دم�ی�ره بس�ب�ب 

 تداعیات ما حدث إثر ذلك.
نعود لل�م�ن�اط�ق ال�ك�وردس�ت�ان�ی�ة    

تاریخیا وجغرافیا واجتماعیا ال�ت�ي 
رف�ض ال�ن��ظ��ام الس��اب�ق ش��م�ول��ھ��ا 
بقانون الحك�م ال�ذات�ي وادام ف�ی�ھ�ا 
عملیات التغییر الدیموغرافي وھي 
م���ج���م���وع���ة م���ن أج���م���ل م���دن 
ك��وردس��ت��ان ال��ع��راق، ت��ق��ع ع��ن��د 
ال��ت��خ��وم ال��ج��ن��وب��ی��ة والش��م��ال��ی��ة 
الغربیة والشم�ال�ی�ة الش�رق�ی�ة م�ن 

بسنجار وزم�ار ف�ي   اإلقلیم ابتداءً 
الزاویة الشمالیة الغربیة إلى سھل 
ن��ی��ن��وى والش��ی��خ��ان وم��خ��م��ور 
وكركوك في جنوب�ھ�ا وص�والً إل�ى 
ال�زاوی�ة الش�م�ال��ی�ة الش�رق�ی��ة ف��ي 
مندلي وخانقین وأط�راف�ھ�م�ا، ھ�ذه 
ال��ح��واض��ر ال��ت��ي ن��ق��ش��ت ت��اری��خ 
حضارة اإلنسان بأحرف من ن�ور، 
تعرضت وخالل أقل م�ن ق�رن إل�ى 
ھ��ج��م��ٍة ھ��م��ج��ی��ة م��ت��خ��ل��ف��ة ع��اث 
منفذوھا في األرض فساداً ودم�اراً 
لعشرات السنین، م�ق�ت�رف�ی�ن أك�ث�ر 
ال��ج��رائ��م قس��اوة ب��ح��ق س��ك��ان��ھ��ا 
األص���ل���ی���ی���ن، ح���ی���ث ال���ت���غ���ی���ی���ر 
الدیموغرافي المتخ�ل�ف وال�ق�ان�ون 
العنصري المقیت (قانون تصح�ی�ح 
ال��ق��وم��ی��ة) وت���ھ��ج��ی��ر الس��ك���ان 
االصلیین ونقل سكان اخ�ری�ن م�ن 
م���ن���اط���ق ال���ج���ن���وب وال���وس���ط، 
وعملیات التبعی�ث ال�ق�س�ري ال�ذي 
طال أناس ال ی�ج�ی�دون ح�ت�ى ل�غ�ة 
األمة التي أراد البعثیون توح�ی�دھ�ا 
تحت شعارھم المثیر (أمة ع�رب�ی�ة 
واحدة ذات رسالة خ�ال�دة) ف�وأدوا 
أّول م��ح��اول��ة ل��ت��وح��ی��د س��وری��ا 

 والعراق وأعدموا رموزھا!
ھذه المدن التي عبثوا بتكوین�ھ�ا    

وأشكال�ھ�ا وم�ك�ن�ون�ات�ھ�ا، وأرادوا 
تقبیح�ھ�ا ب�أس�ال�ی�ب�ھ�م ال�ع�ن�ص�ری�ة 
المقیتة، بتمزیق أوصالھا وتعریب 
سكانھا بم�ش�اری�ع ع�ب�ث�ی�ة أن�ف�ق�وا 
ع��ل��ی��ھ��ا عش��رات ال��م��ل��ی��ارات م��ن 
ال���دوالرات وم���ئ���ات اآلالف م���ن 
الضحایا، ھذه المش�اری�ع ال�ع�ب�ث�ی�ة 
انھارت خالل ساعاٍت ب�ع�د س�ق�وط 
نظامھم، وتھاوت أمام حقیقة ت�ل�ك 

ال��م��دن وھ��وی��ت��ھ��ا ال��ت��ي أرادوا 
تغییرھ�ا بش�ك�ل ع�ن�ص�ري، ول�ك�ي 
یثبت سكانھا األصلیون وقی�ادات�ھ�م 
تمسكھم بالقانون واح�ت�رام�ھ�م ل�ھ 
ط�ال�ب��وا ب��أن ت�ك��ون ك��ل إج��راءات 
مح�و آث�ار ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�دی�م�غ�راف�ي 
قانونیة وال تستخدم فیھ�ا أس�ال�ی�ب 
قسریة خارج القانون، وألجل ذل�ك 
تّم تثبیت تلك اإلجراءات في قانون 

ع��ام  58إدارة ال��دول��ة وم��ادت��ھ��ا 
م، وبس����ب����ب األوض����اع 2004

السیاسیة وتحضیرات االن�ت�خ�اب�ات 
م، تّم 2005وكتابة الدستور مطلع 

ترحیلھا إلى الدستور وتثبیتھا ف�ي 
التي وض�ع�ت خ�ارط�ة  140المادة 

طریق تتضمن ث�الث�ة م�راح�ل ھ�ي 
ال��ت��ط��ب��ی��ع واإلحص��اء وم��ن ث��م 
االستفتاء على تبع�ی�ة ت�ل�ك ال�م�دن 
بین إقلیم كوردستان أو ال�ح�ك�وم�ة 
االت��ح��ادی��ة، ل��ك��ن ل��أل��س��ف وم��ن��ذ 

وحتى یومنا ھذا عملت ك�ل  2005
الحكومات المتعاقبة على المماطلة 
في تنفیذ تلك المادة بحج�ج واھ�ی�ة 
تؤكد أن ثقافة العنصریة م�ت�وارث�ة 
لألسف بأشكال وعناوین م�خ�ت�ل�ف�ة 
ل���ك���ن���ھ���ا واح���دة ف���ي الس���ل���وك 
والتصرف، فقد اتضح أنھا متكلسة 
في توجھات الكثیر من ال�ح�اك�م�ی�ن 

 20الجدد الذین وبعد ما یزید على 
عاما أثبتوا بما ال یقبل الشك أن�ھ�م 
ی��ن��ت��ھ��ج��ون ذات ال��ط��ری��ق، ح��ی��ث 

م�ن  140م�ن�ع�وا ت�ط�ب�ی�ق ال�م�ادة 
الدستور، بل وعملوا جاھدین على 
إبقاء كل آث�ار ال�ت�ش�وی�ھ�ات ال�ت�ي 
تركتھا األنظمة الس�اب�ق�ة دون أي 
تغییر یذكر، بل بانت تح�ض�ی�رات�ھ�م 
ف��ي تش��ك��ی��ل ق��وات م��خ��ص��ص��ة 
الق��ت��ح��ام��ھ��ا واح��ت��الل��ھ��ا ب��ع��د أن 

، وحصل 2003تحررت في نیسان 
م��ا ل��م ی��ت��وق��ع��ھ ال��ج��م��ی��ع ح��ی��ن��م��ا 
اجتاحوھا لمج�رد خ�الف س�ی�اس�ي 
بین اإلقلیم وال�ح�ك�وم�ة االت�ح�ادی�ة 
ال��ع��راق���ی��ة، وأق���ح��م��وا ال��ق���وات 
ال��م��س��ل��ح��ة وال��ح��ش��د الش��ع��ب��ي 

وفصائل�ھ وب�إش�راف م�ب�اش�ر م�ن 
الجنرال اإلیراني قاس�م س�ل�ی�م�ان�ي 
ومش��ارك��ة خ��ب��راء ومس��ت��ش��اری��ن 
وم�ق�ات��ل�ی��ن م��ن ال��ح�رس ال�ث��وري 
اإلیراني في الم�ع�ارك ال�ت�ي ج�رت 

م في كل م�ن 2017أكتوبر  16بعد 
التون كبري وس�ح�ی�ل�ة، ف�ي خ�رق 
فاضح وخطیر للدستور الذي یحرم 
اس�ت�خ�دام ال�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة ف��ي 
النزاعات السیاسیة داخل ال�ع�راق، 
بل ولكل قیم الم�واط�ن�ة والش�راك�ة 

 والتوافق.
ومنذ ذلك الحین تّم استباحة تلك    

المدن من قبل میلیش�ی�ات ط�ائ�ف�ی�ة 
ی��ت��ح��ك��م ف��ي س��ل��وك��ھ��ا ال��ت��ع��ص��ب 
القومي والمذھبي الذي دفعھا إل�ى 
إع��ادة ك���ل مش��اری���ع ال��ت���غ��ی��ی���ر 
الدیموغرافي والترح�ی�ل ال�ق�س�ري 
واضطھاد السكان االص�ل�ی�ی�ن ك�م�ا 
یجري اآلن في س�ن�ج�ار وك�رك�وك 
وطوزخورماتو وداقوق وخانقی�ن، 

تأن ھذه ال�م�دن م�ن أوج�اع   حیث
الھیمنة الت�ي ال ت�خ�ت�ل�ف ع�ن أي 
احتالل عسكري لدولة أو م�دی�ن�ة، 
فقد قتل الم�ئ�ات م�ن أب�ن�ائ�ھ�ا وت�ّم 
ح�رق م�ئ�ات ال�م�ح�الت ال�ت�ج�اری�ة 
ألص�ح��اب��ھ��ا ال��ك�ورد، ن��اھ��ی��ك ع��ن 
تھجیر مئات اآلالف م�ن س�ك�ان�ھ�ا 
ال��ذی��ن م��ا زال��وا ی��رزح��ون ت��ح��ت 
ظ��روف ق��اس��ی��ة ف��ي م��خ��ی��م��ات 
النازحین، وی�خ�ش�ون ال�ع�ودة إل�ى 
م��دن��ھ��م بس��ب��ب االن��ف��الت األم��ن��ي 
وسیطرة المیلیشیات على مقدرات 
ت�ل��ك ال��م��دن ال��ت��ي ب��دأت م��ن��ظ��م��ة 
داعش التوغل في مفاصلھا لغی�اب 
أي خطة أو برنام�ج ل�م�ك�اف�ح�ت�ھ�ا، 
خاصة وان القوى المھیمن�ة ع�ل�ى 
تلك المدن منھ�م�ك�ة ف�ي ع�م�ل�ی�ات 
التھریب والتجارة السوداء وتنفی�ذ 
أجندات إقلیمیة لربط إیران بمناب�ع 
ال�ن�ف��ط وس�واح��ل ال��ب�ح�ر األب�ی��ض 

 المتوسط.
 
ولألسف الش�دی�د م�ا ت�زال ھ�ذه    

المناطق بمدنھا وبل�دات�ھ�ا ت�خ�ض�ع 
لذات السلوك، رغم اسقاط ال�ن�ظ�ام 
ال��ذي تس��ب��ب ف��ي ال��ك��ث��ی��ر م��ن 
م��أس��ات��ھ��ا، وھ��ي ال��ی��وم خ��رب��ة 
مرعوبة تعیش في ظالم مدلھم من 
ال�ع�ن��ص�ری�ة وال�ت�ط��رف ال�م��ذھ�ب��ي 
والدیني، ترتع فیھا خ�الی�ا داع�ش 
التي أحیتھا ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات ث�ان�ی�ة، 
ح�ت�ى ال ی�ك��اد ال�م��رء ی�ف��رق ب�ی��ن 

 17األثنین، بعد أن عاش�ت ط�ی�ل�ة 
ع����ام����ا م����ن االم����ان والس����الم 

 واالزدھار.

  ذى ا آذار:       
 بغداد  -أربیل 

  والمراوحة في المربع االول!
 
 

  أربیلكفاح محمود كریم/                  
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 "أنا لست ھي وال ھي أنا بل ھي كل
 امرأة لفظھا رحم األّم إلى رحم الموِت،  
 مدفونة وال قبر، تتنفُّس وال حیاة"  
 

مالحظة : اس�ت�ل�ھ�م�ُت ھ�ذه ال�ق�ص�ةَ م�ن 
إحصائیة تقول إّن عشری�ن ب�ال�م�ائ�ة م�ن 
النساء (وأكثر بالنس�ب�ة إل�ى ال�رج�ال) ال 

م�ع  -أثناء العالقة ال�ح�م�ی�م�ی�ة -یتعاملن 
ال��زوج ال��ذي ب��رف��ق��ت��ھ��ن ب��ل ی��ت��خ��یَّ��ْل��نَ��ھ 

 بالصفات التي یردنھا.
 
إلى الخارج ل�م أك�ْن أدري   عندما قذفني البابُ  

ال��ط��ری��ق   إن ك��ن��ُت أط��وي ال��ط��ری��ق أم ك��ان��ت
كنت أدفع خ�ط�وي و أرك�ل ال�ح�ص�ى … تطویني

ال��ب��ن��ای��اُت ع��ل��ى …  وبص�ري ی��خ��ت��رق األب��ع�اَد 
ھ�ل ك�ن�ُت أدق�ق … الرصیف ت�ط�اردن�ي   جانبي

النظر ف�ي ال�م�اّرة أم ك�ان ال�م�ارةُ ی�رج�م�ون�ن�ي 
بحجارة من سّجیل ت�أت�ي ع�ل�ى ال�ل�ح�م وت�ح�رق 

  العظم
 

 ھل عرفوا؟ لكن كیف ؟…
أصوات تتع�ال�ى ف�ي …في رأسي طنین و غلیان

م�ن أم�اك�َن … داخلي تأتیني م�ن أزم�ان ب�ع�ی�دة
من أفواه مملوءة بالطین ووجوٍه من …سحیقٍة 

لكأّن ضلوع�ي ت�ح�اص�رن�ي …صنع اللیل كالحٍة 
لو ركضُت ھل …لو جریُت …وأنفاسي تخنقني 

 أنفذ من الحصار ؟
أيَّ ذن��ب ارت��ك��ب��ُت، أألن��ي كس��رُت م��رآةَ ال��ظ��لِّ 

 وأردُت أن أكون أنا ؟
 

مازال رح�ی�ق�ھ ی�غ�ذي ش�ف�ت�ی�ھ�ا، وع�ل�ى 
جسدھا دغدغاُت أنامل�ِھ تس�ري "ك�أن�ھ�ا 
ب��رُد الش��راب ص��ف��ا وواف��ق ال��ف��ط��َر"، 
خض��رةُ ال��رب��ی��ع ف��ي ع��ی��ن��ی��ھ وص��وتُ��ھ 

 سمفونیةٌ متعّرجةُ األنغاِم.
 

كنُت أرًضا قّرحتھا خناجُر الع�ط�ِش، ت�ب�ت�ھ�ل 
إلى الغیِم أن یُنجدھا و إلى الغیث أن یروی�ھ�ا 

كنُت أبحث ع�ن ش�رارٍة ت�ف�ّج�ُر ال�ب�رك�اَن …
الصامَت المتربَّص في داخ�ل�ي، أب�ح�ث ع�ن 

…السماد الذي یعید إلى النبتة نسَغ ال�ح�ی�اة
أنتظر َمن یحّول ثلَج العروق إلى دم س�اخ�ٍن 

… 
 

ما زال دفُء ذراعیھ حی�ن ی�ل�فُّ�ھ�ا ب�ھ�م�ا 
ھي ب�ی�ن�ھ�م�ا … یسري في شرایینھا دبیبا

طفلةٌ غّضةٌ ندیّةٌ یخشى علیھا من نس�ائ�م 
كفّھ على وجنتیھا … الصباح أن تجرحھا 

ورائحتھ سلیل�ةُ ك�ل ال�ع�ط�ور   قطن ناعم
ح��ی��ن ی��ع��ط��ف ع��ل��ی��ھ��ا ت��ن��ت��ش��ُر م��ن��ھ … 

ألوان بھ�ی�ة وزھ�ور وإذ ت�ت�خ�ل�ل   علیھا

أصابُعھ شعرھا الفاح�َم ال�ط�وی�ل ت�أخ�ذھ�ا 
ارتعاشةٌ لذیذةٌ، ارتعاشة نس�ی�ْت دب�ی�ب�ھ�ا 
بین الھموم الیومیة و الش�ؤوِن ال�ت�ي ال 

 …تنتھي 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ھل أتیُت محّرما؟
ما الشعرةُ الفاصلةُ ب�ی�ن ال�ح�الل وال�ح�ـ�رام، 
بین المباح والممنوع، ب�ی�ن أن أك�ون أو ال 

 أكون؟
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

وھل طلبُت غی�ر أن أح�ی�ا … ألم نوجْد لنحیا 
و انھا   أن أحّس بأّن للحیاة نكھةً و طعًما… 

شيء آخر غیر الك�ن�س وال�ط�ب�خ واالن�ج�اب 
واالشراف على ال�م�ن�زل واألط�ف�ال وخ�دم�ة 

 …الزوج الذي یأخذ وال یعطي 
ھل یختلف جسدي عن كّل ھذه األجساد التي 

ف�ي ع�ج�ل�ٍة أو ب�طٍء ف�ل�م�اذا   تتحرك أمامي
یكون نصیب جسدي من القمع أقساهُ ویكون 

ھ�ل … نصیُب جسده ھو من ال�ل�ذة أقص�اھ�ا 
علّي أن أنسى أنني من طین تلھب�ھ ال�رغ�ب�ة  
وأنني ولدُت تحت شجرِة التفاح فكان فح�ی�ُح 

أّوَل األص��واِت؟ وھ��ل ط��ل��ب��ُت غ��ی��َر  األف��ع��ى

إعص���اٍر م���ن ال���ن���ش���وة ی���خ���رج���ن���ي م���ن 
غ��رف��ت��ي إل�ى أف��ٍق ب��ال أب��واٍب وال   زن�زان��ةِ 
 جدراٍن؟

 
…ضجیٌج في رأسي و أشباٌح تُح�اص�رن�ي  

خائنة … أنت عار وفضیحة …أنِت بال ُخلٍُق 
 .. أنتِ 

كنُت في العشرین من عمري عندما تزوج�ُت 
منذ أربعین سنة، ال أعتبر زوجي سیّئا ف�ھ�و 
كجّل الرجال : خرج من كفالة أمھ إلى كفال�ة 

یخرج صباحا لیع�وَد مس�اء ف�ی�ج�د …زوجتھ
منزال مرتبا و أكال جاھ�زا وث�ی�اب�ا م�غ�س�ول�ة 

ك�ل راح�ت�ھ وِج�م�اُع رف�اھ�ھ ب�ی�ن … مكویة 
جدران المنزل: یأكل ویتابع بع�ض ال�ب�رام�ج 

إن … ثم ینظر إلّي بعین الرضا   على التلفاز
 ھي إال ساعة أو نصفھا ویرتفع شخیره.

ل�م ی�ع�ْد ل�ل�م�رآة ف�ي … جاء األط�ف�ال ت�ب�اع�ا
حیاتي معنى وال لذاتي في اھتماماتي م�وق�ٌع 

 …ونسیت معنى السفر والنزھة و المطالعة
وطوتنا السنوات وطوت معھا لھَب المشاعر 

أصبحُت ش�ی�ئ�ا، وت�ج�ّع�د …   وكلماِت الھوى
 …القلُب 

نظراتھ تك�س�ر أع�ت�ى ال�ق�ی�ود ب�داخ�ل�ھ�ا، 
تحّولھا إلى عشتاٍر یقبّلھا تموز ف�ت�ت�ف�تّ�ح 

��ھ��ا … ب�راع��م��ھ��ا  ت��ت��ح��ّرر ج��م��ی��ُع ح��واسِّ
ف��ت��س��ت��رج��ُع وظ��ی��ف��تَ��ھ��ا وت��ن��ح��ـ��لُّ ُع��ق��ُد 

عالُمھ أنوار وأزھار و ع�ط�ور …  لسانھا
یس��اف��ر ب��ھ��ا اخض��راُر …   و م��وس��ی��ق��ى

عینیھ إلى م�واط�ن ال�خ�ص�ب   العشب في
ح��ی��ث ال��ف��ج��ر م��خ��ض��ّل ب��ال��ن��دى وح��ی��ث 
األص��وات ھ���م��ٌس وال���ح���رك��ةُ رف���ی���ف 

 …الفراشة   أجنحة
 
 
 
 
 

 
 

بی�ن ج�ن�اح�ی�ھ وت�ح�ت واِرِف ال�ظ�لِّ م�ن 
و ی�م�س�ُح   یذوُب الثلُج عن دمھا  أھدابھِ 

وینزاُح عن كتفْی�ھ�ا ث�ق�ُل   القلُب تجاعیَدهُ 
 …  ھموٍم تراكمت عبر السنیِن العجافِ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 التقیُت بنفسي فلماذا أحاَسب؟
�ا وال دوري زوج�ةً  لم أخْن یوما رسالتي أُّمً
ولكنني خنُت نفسي، ض�یّ�ع�تُ�ھ�ا ف�ي م�ع�ت�رك 

 وجدتُھا فلماذا أُحاَسب ؟  الحیاة والیومَ 
تأبى علینا الطبیعةُ أن نُ�غ�ل�ق رئ�ت�ی�ن�ا دون  

ال�ھ��واء ف��ن�خ��ت�ن��ق، وأع�ی��نَ�ن��ا دون ال�ج��م��اِل 
وأن نُسّل الروح م�ن ط�ی�ن ال�ج�س�د   فنذوي

 فنموت في الیوم ألف مرة.
والجمال وبثَّ الروِح ف�ي   ولقد أردُت الھواء

الطیِن فلَم عل�ّي ق�ت�ُل ال�ح�یّ�ِة وخص�ُف ورِق 
التیِن علی�ھ�ا ح�تّ�ى تُ�وارى ف�ال ی�ب�ق�ى غ�ی�ُر 

ع�دًم�ا ك�ان … التراِب العقی�ِم ت�ذروه ال�ری�ُح 
  وعَدًما یعود ؟

 

  ة

 

 ى…أما و أم 
 
 

 زینب حداد  
 2021/01/12تونس 
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   أ  مو 

  
 
 

 تبارك أحمد/العراق
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 البد لي أن أحلق
 وأراقص النجوم 

 ..ألقي تحیةً للرب
  ..ارافق الصواعق..أكتب اغنیة

 .. أحتسي رشفةً من العدم
 أقتلُع مایدور بخاطري

 

 ..فأنا
 أرید أن ابتكَر حروفاً جدیده

 لغةً اخرى
 آلةً موسیقیة

 انساناً الیفترس كیان الضعفاء
 أن أُجدل األسى ِمن لُعبتي الفانیة

 أرید ترتیب َمالمحي المعتقة
 كمالمح حمورابي بأخرى جدیدة 

 

  ارید خطوة واحدة تفصلني عنك یاعزیزي
 ولیست خطوتین كما تقول ام كلثوم

 

 ان اغرس حبة فاصولیاء
 بكفي المبتور لعلھ ینمو 

 ارید القفز بین المریخ والقمر 
 كما القفز على الحبال 

 ارید لسفني االبحار دون اشرعة
 

 ان اخلق إِلًھا یھدم الطوائف
  یبدل القذائف باالكالیل  

  إِلًھا یستحم بھدیر الحب
 

 ارید طرقاًت التغتاب المشردین
  وأزقةً خالیة من صرخات المساكین 

 
 أرید ان اجھض ذاتي
 واتبنى ذاتاً التشبھني

 كأني لم أكن 

  ر أمْي
 
 

  اعتماد حیاوي العابدي/ العراق
 

 ھناك في الطرف األخر                                  
 الزلت انظر ورائي..                               
فأنا لم أعد كما كنت .!!                                      

 أرغمني قدري..
 فبُت سجینة القلب والمقلِ 

  یا سادن الروح ..
 أین أفلْت شمس حضورنا ؟!

 فبتنا غرباء..!
  وترجلْت عن صھوة الوجد تلك الحماسة الھوجاء..

  فجاء طیفك یطرق باب خیالي لیلةً..
 وكان صوتي بال صوت ! حتى المسْت یدي قلبي..

  وتأملُت إیقاع نبضي.. كان بال نبض!
 والزلت انظر ورائي..

  یضیق بالسكون صدري..
 یصبح وھج الكون خافتاً.. یعم الصمت.. سأعید ترتیب ذاكرتي المبعثرة..!

  تطرق باب نافذتي ومضات ضوء لتعزف بقایا أمٍل.. یھدھد الروح !
 أبحث عني ً،أخاف مني ، فكل ما كان بیني وبیني سراب!!

  وبقایا رماد..  كھولة الربیع من عمري.. وفجر صبح غیر مرئي قصص،
 في جغرافیات الفضاء..  أیقونة

 كل شيء یأخذني لذلك الیوم.. تستبق ذاكرتي صورھم..
 أنھم یكبرون وأنت تھرمین.

     انت تركضین .!! تعیشین الحیاة بشكٍل أعمق وبلون  بینما ینزلون ھم الساللم
 أغمق !

 تتلمس یداك غبار األوراق
 تقرئني ھناك حیث أكون

 آیات حنین تغسل زنابق المساءات بعطر الیاسمین ..كلمات في وریقات..
 كحمامة تغفو فیوقظھا الغروب

 والزلت انظر ورائي
 ھناك في الطرف اآلخر من دھالیز العمر المغلقة

 بصیص من ضوء لعیون مؤرقة..
 في قنادیل قحط مطفأة.

ء و  وا ّ  ل ا أد  ن  ر 

نالت الطالبة نور علي توم�ان ش�ھ�ادة ال�م�اجس�ت�ی�ر م�ن ك�ل�ی�ة 
جامعة كربالء بتقدیر جید جدا عن رس�ال�ت�ھ�ا (ال�ب�ن�ى  -التربیة 

األسلوبیة في شعر أدیب كمال الدین: المجلد ال�ث�ال�ث اخ�ت�ی�ارا) 
وبإشراف األستاذة الدكت�ورة ك�ری�م�ة ن�وم�اس ال�م�دن�ي. ت�م�ت 

 .2021شباط  25المناقشة بتأریخ 
وقد سبقھا الطالب مھند رضا السعیدي بنیل شھادة الماجس�ت�ی�ر 
عن رسالتھ (جمالیات ال�م�ك�ان ف�ي ش�ع�ر أدی�ب ك�م�ال ال�دی�ن) 

ج�ام�ع�ة واس�ط، وب�إش�راف  -بتقدیر جید جدا من ك�ل�ی�ة اآلداب
ك�ان�ون ث�ان�ي  5الدكتور سعد الحس�ن�ي. ت�م�ت ال�م�ن�اقش�ة ف�ي 

أدی�ب ك�م�ال ال�دی�ن الص�وف�یّ�ة   الجدیر بالذكر أن الكثیر من رسائل الدكتوراه والماجستیر قد نُوقشت ع�ن ت�ج�رب�ة  .2021
 .في جامعات العراق وتونس والمغرب وإیران والجزائر والھند  الحروفیّة



1- 
 الشجرة رمٌز للكون

 أال تراھا تلعُب لعبة القیامة؟
ُد كلَّ حوٍل حیاتَھا بعَد َمَوات؟  أال تَُجدِّ

 أال تنمو إلى أعلى
  وتجعل أفرعھا على ھیئة أیاٍد قویة ورحیمة

  تتلقف بھا السماء إن فكرت
 ذات یوم في االنتحار؟!

 
2- 

 ھل ما زال جلجامش یبحث في أعماق المحیطات
 عن عشبة الخلود ؟

 أم إنھ وجدھا
 وما زال یلقي على مسامعھا

 أناشید الحب الدافئة؟!
 
3- 

 ما الذي بین الحیة والشجرة؟
 ولماذا تلتفُّ ھكذا حول جذعھا؟

 ألتحمیھا؟
 أم إن ھذا االحتضان األزلي

 یجعل السم أشد فتكا؟
 وھل الشجرة ترید ذلك؟

 ما الذي یجعل الشجر القوي مسجونًا بأماكنھ؟
 أم إنھ یسافر بطریقة سحریة؟

 وھل تعشق الحیة الریاح
 العازفة أناشید الخلود؟

 من یدري
 ربما تكون الحیة

 مؤلفة تلك األناشید
 أو ملحنتھا!

 
4- 

 بغاٌء مقدسٌ 
 فوق األشجار التي على المرتفعات الشاھقة

  كان على كلِّ امرأٍة أن تأتي
 ولو لمرٍة واحدٍة في حیاتھا

 لتضاجع رجال غریبًا
 قبل أن تقفَل راجعة إلى بیتھا

 وتِحلَّ لزوجھا
 وھذه األشجار العتیقة
 لم یتم التنكر لتاریخھا

 فبعد انتھاء العادة القدیمة
 تجتذب النساء الالئي ال ینجبن

 لیعلقن على أفرعھا
 مالبسھن الداخلیة

 
5- 

 القمر
 ثور النجوم

 أحیانًا یأخذ شكل حیة
 لیضاجع النساء

 أیتھا العذراء الشریفة
 ال ترفعي بصرك محدقة بالقمر

 كي ال تحبلي!
  

6- 
 ما الذي جعل الشابة الصینیة القدیمة تسِرق 

 من زوجھا
 حبة الخلود؟

 ھا ھي قد نفیت منذ أربعة آالف عام
 إلى القمر

 وھناك لم یكن معھا من رفیق
  سوى أرنب یقف على قدمیھ الخلفیتین

 في ظل شجرة
 ما تزال حبة الخلود معھا

 فقد كانت تخبئھا تحت جفن عینھا الیسرى
 وتدعي لزوجھا أن عینھا ملتھبة

 ما تزال في قلقھا الدائم
 تخشى أن تقَع منھا حبة الخلود

 فیلتھمھا األرنب
 وتموَت وال تجُد من یقرأ على جثتھا

 التراتیل الالئقة.
 
7- 
 

 الشمس
 ِعجُل الفَجر وبركاُن الذكورة

 رأى في القمر
 أنثى طریة

 قرر الزواَج منھا
 صبَّ فیھا حزمة من أشعتھ الغلیظة

 واحتفال مباشرة
 بإنجاب الكون
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   عندما یعوُد صدى نباحِ كالِب اللیلِ 
  ..  على شكِل موجاٍت في برِك میاٍه صماء
  تقرُع إنذاراِت العالم على وباٍء یأكلُ 

   .. ماتبقى من رغیِف القلب
  ترقص أنثى دامعةً بردفيِّ غیمٍ 

  تحت نافذِة الجوع
  .....  ھناك

  والدةٌ موت
  والدةٌ موت
 موٌت والدة

 تتسابق عجالِت الزمن
  بشھیةِ لھاِث النُطف

  لتترك إثمھا بُكومةِ طین
   فیُعاُد تدویَر اللحم

  بكیُخوتِیةِ القدیسیِّن
   یفزُع الزمن

  من سقوِط زجاجةِ نظّارِة ُمِسن
   عاكسةً رغبة أقدامھِ 

  لرقصةٍ بخلخاٍل غجري
  ذاِت اللحظات

  ھناك یدین تُربي األشجار
  لتوافیھا في نھایِة المسرحیة

  بنعٍش بسیط
  توجد أٌُم تعجُن یدیھا

  وِسكیٌر یسند ظھرهُ على صحوِة ضمیر
  و قلٌم یلعب دور الورید

  یُھین سیولِة الحیاة
 فلم یَعد الِحبُر یمأل غرائز الكتابة

 نحتاُج الى دٍم یوازي نزیف
 أحالمنا الضائعة

 وخسائر یرفرف فوقھا قمیص ٔاجساٍد قدَّهُ الحرب
 ً  و رئة تَزداد تفُحما

 كلما قاربْت ٔاخر سیجارٍة للحیاة
 . على إالنطفاء

 مع ُكِل نزیٍف لم نخترهُ نحن
 نُكْن الحائض التي َخسرت

 . معھُ ٔانصاَف ٔاجنة
 

 ٔاعظُم الدماء
  تلك التي تَھیُج ٔامام الرصاص
 لھاثُھا یسبق جري الموت

 كالتي نفتُح لھا نافذةً في ٔاوردتِنا
 لتمٔال الَمحابر

 او تَرسم لوحةً تَمتد على قدِر الضأیعات
 تَصنع منّا شھداء

 وھُدنة تعیق الحرب
 التي

 ِولِدنا و إباؤنا في زمنِھا
 وكل الوالدات التي یرتفع
 على طَلقِھا ضجیج المدافع

 غیر صالحة
 !فمتى سیٔاتي ٔابناُء ما بعَد الحرب ؟

 لیكونوا على عكِسنا
 تطُّل علیھم نظرتُنا الُمترفة
 تُناسب طراوةَ ٔاجسادھم
 ثم نخبرھم إن البریق

 على سطوحِ المرایا التي
 تتجولون علیھا

 حصیلة إنسالخ جلودنا
 والُكَرات التي تَُدحِرجونھا
  ھي كریات دِمنا الحمراء

  َمتٰى یٔاتي زمن مابعد الحرب
 . !ویصبح األبناء صالحین للحیاة ؟

 

       قصیدة
طأ 

 
 
 

 شعر: 
 محمد محمد السنباطي

 مصر

  الموسوي/العراقق رسل 



(ایھا الرب ل�ن�ب�ح�ث أن�ا وأی�اك ع�ن 
م��ال��ھ م��ن��ھ��وب، وش��رف��ھ   وط��ن:

مسلوب، ورأسھ مقلوب مثل وطني) 
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س���اج���دة وج���ن���ان الش���خ���ص���ی���ت���ان 
الرئیسیتان في روایة (امبراط�وری�ة 
الثعابین)، ساجدة ف�ت�اة م�ن ع�ائ�ل�ة 
فقیرة تمتلك جسد یضم كل م�غ�ری�ات 
ال�ف�ت�ن�ة وال��ج�م�ال وم�ح�رك رؤوس 
الل�ذة ب�ی�ن اف�خ�اذ ال�رج�ال، س�اج�دة 
تلمیذة مجتھدة في التعلیم، وتل�م�ی�ذة 
مجتھدة في مدرسة العھر وال�ق�وادة 
مس��ت��وع��ب��ة ل���دروس اس��ت��اذت��ھ���ا 

 جنان ...
جنان تمتلك خبرة غ�ی�ر ع�ادی�ة ف�ي 
طباع الرجال وعل�ى األخ�ص رج�ال 
السلطة من حدیثي النعمة وال�ث�راء، 
أصحاب السلطة والمال من الس�راق 
والشواذ ممن كانوا ی�ت�س�ك�ع�ون ف�ي 
ب��ل��دان ال��غ��رب ھ��روب��ا م��ن ج��ھ��ن��م 
حروب وھیمنة ال�ق�ب�ض�ة ال�ح�دی�دی�ة 
للنظام الدیكتاتوري المنھار على ی�د 

ب�ع�ض�ھ�م   المحتل االمریك�ي، أو انَّ 
ھرب م�ن ع�ق�وب�ة یس�ت�ح�ق�ھ�ا الن�ھ 
س��ارق أو أرت��ك��ب ج��ری��م��ة م��خ��ل��ة 

  بالشرف .. الخ
(كنت اقدم اللذة في أحدى ال�م�الھ�ي 

 -اللیلیة للزبائن، وك�ان ھ�و االخ�ر 
السامون ی�ق�دم ص�ن�وف�ا م�ن  -سمیع

المخدرات للمدمنین علیھا، وعن�دم�ا 
ت�م اح�ت�الل ال�ع�راق، اتص��ل س�م�ی��ع 
وطرح ع�ل�ي م�وض�وع ال�ع�ودة ال�ى 

 . 127العراق) ص
ھذا نموذج من النماذج الذي حكم�ت 
وتحكمت في عراق الثروة والتاریخ 
والحضارة بعد األحتالل حیث ت�م�ك�ن 
األمریكان وبقیة الحلفاء من تجمی�ع 

ب��أس��م  ھ��ذه ال��ن��م��اذج ال��م��ب��ت��ذل��ة
المعارضة للنظام لیش�ك�ل�وا ال�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة الحاكمة في عراق م�اب�ع�د 
الدیكتاتوری�ة ب�أس�م ال�دی�م�ق�راط�ی�ة، 

ب��ال��ت��ع��وی��ض ع��ن   ی��ط��ال��ب س��م��ی��ع
م��ظ��ل��وم��ی��ة م��ن ال��ن��ظ��ام الس��اب��ق) 

 !!! 132ص
أصبح سوق األلقاب رائج�اً ف�ي ظ�ل 
الحكم الدیمقراطي ال�ب�رای�م�ري م�م�ا 
جعل ھذه المسوخ ال�ب�ش�ری�ة تس�ع�ى 
ل��ل���ح���ص���ول ع���ل���ى ھ���ذه األل���ق���اب 
لیشتروھا ب�ال�م�ال ف�ح�ص�ل ال�ب�ع�ض 
على لقب الدكتور واالخر تنكب لقب 
الش��ی��خ ل��ی��ض��اف ھ��ذا ال��رأس��م��ال 
الرمزي المزیف ال�ى ال�م�ال ال�ح�رام 
الذي یحصلون علیھ م�ن ال�م�ت�اج�رة 
بال�م�واد ال�ف�اس�دة ـ� ب�األض�اف�ة ال�ى 
مایحصلون علیھ من عموالت كبیرة 
مقابل عقد ص�ف�ق�ات اس�ت�ی�راد م�واد 
ومعدات لمؤسسات الدول�ة (ص�ف�ق�ة 

 . 107أدویة بمالیین الدوالرات) ص
(التشارك في تجارة المواد الفاسدة، 
البیض ال�ف�اس�د، ال�ل�ح�وم ال�ف�اس�دة، 
الحلی�ب وال�دواء وال�زی�ت ال�ف�اس�د) 

 .133ص
بالمقابل لم تكن (ال�ع�اھ�رة) س�اج�دة 
عاجزة عن ال�ح�ص�ول ع�ل�ى ال�ل�ق�ب 
العشائري المبجل الش�ری�ف ال�ن�ب�ی�ل 

كنز الكثیر م�ن   فقد وفر لھا عھرھا
المال لتك�ون اب�ن�ة ع�ائ�ل�ة ال�ب�رك�ان 

وص�اح�ب�ة   العریق  صاحبة الماضي
السطوة والمال، حصل�ت ع�ل�ى ھ�ذه 

عبر أمتھان الدعارة  المكانة الرفیعة
وبیع الجسد والت�ن�ق�ل ب�ی�ن احض�ان 
االث��ری��اء، أرادة س��اج��دة ان ت��ب��ن��ي 
ع��رش��ا یض��اھ��ي ع��روش األث��ری��اء 
وال��وج��ھ��اء ال��ت��ي ع��ل��م��ت ان��م��ا 

حثالة من الناس ب�ن�وا ال�ق�اب�ھ�م   ھم
وك�ن�زوا أم�وال�ھ�م ب�ط�ری�ق�ة ال�زی�ف 

بعد   والحیلة والفساد، تخاطب اھلھا
بنت لھم ص�رح�ا م�ع�م�اری�ا ش�ام�خ�ا 
ورس���م���ت ل���ھ���م ش���ج���رة نس���ب 

قائلة (أرید أن أث�ب�ت ل�ك�م أن   رفیع
اب��ن��ت��ك��م م��ث��ال الش��رف وال��ع��ف��ة أن 
شطارتھا ت�ف�وق ش�ط�ارة ال�ج�م�ی�ع) 

وھ�����ن�����ا ی�����ری�����د ان  153ص
الراوي ان التغرن�ك�م األل�ق�اب   یقول

بنیت أغلبھا على   التي  والشھادات
 السرقة والكذب .

فتحت ساجدة كنوز جسدھا للع�ش�اق 
ال�م��ت�ص��اب�ی��ن م�ن أص�ح��اب ال��ث��روة 
لیفتحوا لھا كنوز حقائبھم المت�خ�م�ة 
بمالیین الدوالرات، ترب�ع�ت س�اج�دة 
على عرش ثروة س�م�ی�ع الس�ام�ون 

 -بعد ان أفتض بكارتھا في ب�ی�روت 
في م�ھ�م�ة   الى بیروت  أثناء سفره

ب�ع�د ط�ول   -توفیر ال�ط�اق�ة ل�ل�ب�ل�د 
ممان�ع�ة م�ن ق�ب�ل�ھ�ا ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى 

وھ��ي ال��ق��ائ��ل��ة (اغ��ادر   ع��ذری��ت��ھ��ا
ب�ی��روت ن��ع��ج�ة م��ع�ط��وب�ة، ب��ع�د م��ا 
دخلتھ�ا غ�زال�ة ت�ت�ب�اھ�ى ب�ح�ج�اب�ھ�ا 
ال�داخ��ل�ي، وت�ت��ب�ج��ح ب��ان�ت��ص�ارات��ھ��ا 

 . 142المتالحقة على الرجال) ص
ت��ن��ت��ھ��ك أو ت��ب��اع ع��ذری��ة   ھ��ك��ذا

(ساجدة) من قبل الف�اس�دی�ن وم�الك 
ال��ث��روة والس��ل��ط��ة ف��ي زم��ن ال��دم 
قراطیة، كما أنتھكت س�ی�ادة ال�وط�ن 
وسرقت ثروة الش�ع�ب ح�ی�ث ت�ق�ول 
س�اج�دة (ھ��ذا ال�وط��ن ال�م��ف�دى ھ��و 
اآلخر أن�ت�ھ�ك�ت ع�ذری�ت�ھ وت�م�زق�ت 
بكارتھ وسرق حجابھ الداخلي وراح 

 .147لحضن) ص  یتنقل من حضن
ال��ط��ری��ف انَّ أغ��ل��ب ھ��ذه األف��ع��ال 
المشینة، الفساد الت�ج�ارة ال�ف�اس�دة، 
المضاربات، األحتیال ك�ل�ھ�ا ت�ج�ري 
ب�أس��م هللا وال�وط��ن، ب��أس�م ال�ت��دی��ن 
وال��وط��ن��ی��ة، ح��ی��ث تس��ت��ر ھ��ؤالء 
السراق، شذاذ اآلفاق بس�ت�ار ال�دی�ن 
واألعمال الخیریة واللت�ض�ح�ی�ة م�ن 
أجل الوطن والشعب، ف�اس�س�و ل�ھ�م 
وكراً للعھر والقوادة والضحك ع�ل�ى 
ال��ذق��ون وأص��ط��ی��اد ف��رائس��ھ��م م��ن 

ع�ب�ر (م�ؤس�س�ة  الجمی�الت  الفتیات
ال��زع��ف��ران ل��ت��وف��ی��ر ف��رص ال��ع��م��ل 
للعاطلین ورعایة األی�ت�ام واألرام�ل) 

تنتشر الرذیلة ویغیب   . ھكذا24ص
الصدق وتتفرعن الغربان لتمثل دور 
النسور والثعالب تتمثل دور األس�ود 
(عندم�ا ی�ك�ون الص�دق غ�ائ�ب�اً ع�ن 
الحی�اة ت�ت�ح�ول الص�ق�ور ال�ى ب�وم، 
وت��م��س��خ الص��ق��ور الص��ل��ع��اء ال��ى 

 .41غربان) ص
فكان فرسان ھذه المؤسسة ھم شلة 

الفساد والجریمة والدعارة وانتھ�اك 
  حرمة الفتیات ومقدسات الوطن

* ال�دك�ت�ور س�م�ی�ع ال�دھ�ان رئ�ی�س 
 مجلس االدارة .

* أدم ال��م��ط��ري مس��ؤول الش��ؤون 
 المالیة واالداریة .

* الدكتور أرشد االزع�ر أم�ی�ن س�ر 
 المؤسسة .

 * االستاذ طارق االغا ...
ھؤالء جمیا ھم من كانوا یت�ن�ع�م�ون 
بجسد ساجدة وغیرھا من ال�ف�ت�ی�ات 
مقابل نثر الدوالرات على مف�ات�ن�ھ�ن 
ف��وق س��ری��ر ال��ل��ذة؟ ھ��ؤالء أش��ب��اه 
األُمیّن الذین لم یحصلوا حت�ى ع�ل�ى 

  شھادة األعدادیة أال بالتزویر.
بعد ان ْاطلعت (ساجدة) على أقط�اب 
مؤسسة ھذه الجمعی�ة ال�ت�ي ع�ی�ن�ت 
موظفة فیھا، اكتش�ف�ت انَّ�م ھ�م م�ن 
تتنقل بین أحضانھم وھم ال�غ�ارق�ی�ن 

وال�ف�س�وق،   في مس�ت�ن�ق�ع ال�رذی�ل�ة
لیتحولوا الى مالئك�ة رح�م�ة ودع�اة 
للفضیلة والطھارة وعمل الخیر م�ن 
ع�ل��ى م��ن�ص��ة األح��ت�ف��ال ب��م�ن��اس��ب��ة 
الذكرى الرابعة ألط�الق ال�م�ؤس�س�ة 
بمبادرة من سم�ی�ع الس�ام�ون، م�م�ا 

 یدفع ساجدة لمخاطبة هللا قائلة :
(ایھا الرب، لنب�ح�ث أن�ا وأی�اك ع�ن 
وط��ن: م��ال��ھ م��ن��ھ��وب، وش��رف��ھ 
مسلوب، ورأسھ مقلوب مثل وطني)

 . 146ص
ف��ي وط��ن یُ��ع��یَّ��ن ف��ی��ھ (ن��ج��اح)  

المتجلب�ب ب�ج�ل�ب�اب ال�دی�ن، ال�رج�ل 
النص�اب ال�م�ح�ت�ال الس�ارق ألم�وال 

ال��ن��ظ��ی��ف��ة   ال��ن��اس ب��أس��م ال��ت��ج��ارة
وال��رب��ح ال��ح��الل، ل��ی��ھ��رب خ��رج 

یعین (م�ل�ح�ق�ا ث�ق�اف�ی�ا ف�ي   العراق،
  134أحدى الدول ) ص
هللا ف�ي ع�ون�ك   ال یسعنا ال�ق�ول اال

ایتھا الثقافة عندما یتولى أمرك مثل 
ھذا اللص الشبھ أُمي أبج�دی�ا األُم�ي 

ثقافة بلد مثل ال�ع�راق   ثقافیا، لیمثل
لھ تاریخ ی�م�ت�د آلالف الس�ن�ی�ن م�ن 
الحضارة والفك�ر وال�ث�ق�اف�ة وم�ع�ل�م 
البشریة أول حرف للكتابة (في زمن 
الفوضى تنتع�ش أنص�اف ال�ح�م�ی�ر)

 . 118ص
وھل ھناك من من فوضى أشد ھوالً 
من الفوضى التي یعیشھا وطننا ف�ي 
زمننا الحاضر، الفوضى التي أرادھا 

أْن تكون (فوضى خ�الق�ة)،   المحتل
ألي شيء وألي ق�ی�م،   ولكن خالقة

انَّ��ھ��ا خ��الق��ة ل��ل��ف��س��اد وال��خ��ی��ان��ة 
والزیف، لینتعش الحم�ی�ر وأنص�اف 
الحمیر وی�ع�ت�ل�وا أع�ل�ى ال�م�ن�اص�ب 
ولیحصل�وا ع�ل�ى أك�ب�ر ال�م�ن�اص�ب، 
ب��دون خ��ج��ل أو ح��ی��اء أو ش��ع��ور 
ب��ال��م��ذل��ة وال��ق��ذارة وال��دون��ی��ة ف

(الشرف عندما یغادر ی�أخ�ذ ال�ح�ی�اء 
 .119معھ) ص

فأخذت ھذه الطبقة الفاسدة تتس�اب�ق 
من أج�ل ال�م�زی�د م�ن الس�رق�ة م�ن 
أموال الشعب تحت مختلف ال�ذرائ�ع 
وال��م��ررات ال��م��زی��ف��ة، ف��ق��د أص��ب��ح 
المج�رم والس�ارق م�ج�اھ�دا والش�اذ 
م���ن���اض���ال ی���ط���ال���ب ب���ال���م���ن���اص���ب 

 ؟!.والمكاسیب كتعویض لنضالھ
تكون مصلحتھم ھ�ي األول�ى وف�وق 
كل القیم (ال�ج�م�ی�ع ف�ي ھ�ذا ال�زم�ن 
ی��م��ارس الس��رق��ة وف��ق م��ا ت��م��ل��ی��ھ 

، ف�الغ�راب�ة أذن 129مصالحھ) ص
ان تسرق أم ساجدة بعض المال من 
غرفة سیدھا (عبد هللا القوشتار عند 

ك�ان م�ب�رررھ�ا ال�ف�ق�ر   وفاتھ، ف�انَّ 
وال���ف���اق���ة ف���ال م���ب���رر ل���ھ���ؤالء 

غیر الخسة وال�ن�ذال�ة، ف�ل�م  المسوخ
یسرقوا عن جوع وأنَّما سرقوا ع�ن 

 لصوصیة وطمع .
ساجدة م�ن ع�ائ�ل�ة ف�ق�ی�رة م�ع�دم�ة 
تعی�ش ال�ف�ق�ر وض�ن�ك ال�ع�ی�ش ھ�ي 

تلمیذة تالحظ م�دى   وعائلتھا، وھي
ترف وتمتع الطالبات الثریات بأفخر 
المالبس والمج�وھ�رات والس�ی�ارات 

الثراء والب�ذخ   الفارھة وكل مظاھر
 الفقیرة .  وھي المحرومة

تطلع على سر أمتالك الثروة والمال 
ف��ي ب��ل��د ال��ف��وض��ى م��ن زم��ی��ل��ت��ھ��ا 
ومعلمتھا (جنان) ال�خ�ب�ی�رة ف�ي ف�ن 
الدعارة والعالمة بنفس�ی�ات ال�رج�ال 
من مالكي الث�روة وال�م�ال (ال�رج�ال 
مثل ثیران المصارعة كالھما یث�ی�ره 

 . 16اللون األحمر) ص
فكانت (ساج�دة) أك�ث�ر ش�ط�ارة م�ن 
معلمتھا في أستغالل ال�ل�ون األح�م�ر 
حین�م�ا ی�ل�ف م�ف�ات�ن جس�دھ�ا ب�ال�غ 
األغراء واألنوثة لیسجد عند قدمیھا 
أكبر رؤوس أصحاب الثروة والج�اه 
وال�م��ن��اص��ب م��ن أص��ح�اب األل��ق��اب 
واألنساب المزیفة .. فتمك�ن�ت ب�ذل�ك 
من تشیید أمبراطوریت�ھ�ا ال�ع�م�الق�ة 
لتضاھي أكبر وأعتى أمبراط�وری�ات 
الثعابین انَّ�ھ�ا أم�ب�راط�وری�ة ع�ائ�ل�ة 
البركان التي بنیت بما كسبتھ مكحلة 
س�اج�دة م�ن رزم ال�دوالرات، ح�ت�ى 
انَّھا لم ت�رت�ق ف�ت�ق م�ك�ح�ل�ت�ھ�ا ب�ع�د 
زواجھا من ال�ف�ات�ق األول ال�دك�ت�ور 

وتستولي على ك�ل   سمیع السامون
أم��الك��ھ وم��ق��ت��ن��ی��ات��ھ ب��ع��د اْن قُ��تِ��َل 
برصاصات غریمھ ومنافسھ األك�ب�ر 
األزعر، وتتزوج من الدكتور ع�م�ی�د 
الجامعة بعد أْن حصلت على شھ�ادة 
الدكتوراه برعایتھ ونفوذه بعدما بلغ 
ب��ھ ال��ھ��ی��ام أش��ده ب��ج��س��د وم��ف��ات��ن 
س��اج��دة، ف��أك��ت��م��ل��ت ل��دی��ھ��ا ك��ل 
مس��ت��ل��زم��ات األم��ب��راط��ورة، ف��ق��د 

أس��ت��ط��اع��ت ان ت��ح��رق ال��م��راح��ل 
وت��ع��ت��ل��ي ع��رش أم��ب��راط��وری��ت��ھ��ا 
الشامخة (الحیاة أصبحت تسیر على 
طری�ق�ة ح�رق ال�م�راح�ل الس�ری�ع�ة) 

 . 151ص
بعد اْن طھرت جسدھا كما تتوھم في 

فقد عاشت ھ�ن�اك ف�ي   بحر بیروت،
الفندق نفسھ الذي أُنت�ھ�ك�ت ف�ی�ھ أو 
باعت فیھ عذریتھا للسامون قبل أن 

 تتزوج العمید.
السؤال ھل قام�ت ب�ھ س�اج�دة ف�ع�ال 
مش��روع��ا ورداً م��ق��ن��ع��ا ض��د ق��وى 

 األستغالل والرذیلة ؟؟
طبعا ھنا لل�وع�ي األث�ر ال�ك�ب�ی�ر ف�ي 

م�ف�ھ�وم  طریقة المواجھة ام�ا ع�ب�ر
وھ�و ش�ع�ار  (الغایة تبرر الوس�ی�ل�ة)

ال��ك��ث��ی��ر م��ن الس��راق وال��ل��ص��وص 
وال�ع��اھ��رات ال��م��ق�ھ��ورات ع�ل��ى م��ا 
یتعرضن لھ من قھ�ر وح�رم�ان م�ن 
قبل الطبقات المس�ت�غ�ل�ة، أو س�ل�وك 
ط��ری��ق ال��ك��ف��اح ال��ث��وري ال��واع��ي 
الساعي الى ب�ن�اء م�ج�ت�م�ع ال�ع�دال�ة 

وحده وأنما   للفرد  لیس  والمساواة
ل��ك��ل ال��م��ج��ت��م��ع وھ��ذا ھ��و ط��ری��ق 
المناضلین الذي قدموا ال�ت�ض�ح�ی�ات 
الكبیرة ومازالوا لبلوغ ھ�ذا ال�ھ�دف 

 السامي والنبیل .
لقد أراد الروائي الب�ارع ال�م�س�ك�ون 
ب�ھ�م�وم الش�ع�ب وال�وط�ن وم�ع�ان��اة 
ف�ق�رائ��ھ وك��ادح�ی�ھ، أراد أن ی�م��زق 
اقنع�ة أدع�ی�اء ال�ف�ض�ی�ل�ة والش�رف 
وم��الك ال���ث���روة وال���ج���اه وكش���ف 
حقیقتھم وفسادھم وطرق�ھ�م ال�ق�ذرة 
في جمع ال�ث�روة وال�م�ال ب�أس�م هللا 
والوطن والشعب، وأن هللا والش�ع�ب 
والوطن منھ�م ب�راء، ھ�ؤالء ال�ذی�ن 
ب��اع��و ك��ل ش��يء ال��دی��ن وال��ق��ی��م 
وال��وط��ن��ی��ة والش��رف م��ق��اب��ل ك��ن��ز 
الثروات (الجمیع یقسم بش�رف�ھ ف�ي 

 .156عالم ال شرف لھ) ص
ھذه ال�روای�ة ت�ك�م�ل م�ا ق�دم�ت�ھ ل�ن�ا 

) ح��ول ح��ال 63روای��ة ال��ج��ن��دی��ل (
ال��م���واط���ن الش���ری��ف ف���ي ع���راق 
الدیكتاتوریة والدیمقراطیة، وفض�ح 
زی�ف ال�وج��وه ال�ق�ذرة م�ن أدع�ی��اء 
ال��ت��دی��ن كـ��(الش��ی��خ ع��ل��وان) ف��ي 

ثالث وستون أو  الدكتور س�م�ی�ع  ال
السامون وشل�ت�ھ ف�ي ام�ب�راط�وری�ة 
ال��ث��ع��اب��ی��ن، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن 
القاريء یصل الى شبھ ق�ن�اع�ة ال�ى 
صعوبة الخالص من ھ�ذه األوض�اع 
المزریة لعراق م�ا ب�ع�د (ال�ت�ح�ری�ر) 
ح�ی��ث الی��ج��د االس��ت�اذ (م��ؤی��د ع��ب��د 

الموت لیبقى م�ح�اف�ظ�اً   اال  العظیم)
ونقاوتھ، ب�ی�ن�م�ا ت�ب�ی�ع   على مبادئھ

(ساجدة) شرفھا وعذریتھا لتصطف 
 في طابور الزیف والخیانة.

ال���روائ���ي م���وف���ق���ا ت���م���ام���ا   ك���ان
السرد الروائي من حیث الثیم�ة   في

ومن حیث المبنى والمعن�ى وب�الغ�ة 
المفردة، تحتسب لھ فطنتھ وج�رأت�ھ 

ما طرحھ من صور وسلوك�ی�ات   في
وت���داع���ی���ات الص���راع ال���داخ���ل���ي 
لشخصیاتھ الروائیة سواء الرئیسیة 

 أو الثانویة .

(ا راطا) روا 
                           وا ا ا 
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 الفصل الرابع
                " تأسیس منھج"       

ان ال�م�ن�ھ�ج ال�ذي ن�ق�دم�ھ ف�ي ھ�ذه    
الدراس�ة، ون�درس م�ن خ�الل�ھ ب�ع�ض 
ن�م��اذج ال��ق�ص��ص الش�ع��ب�ي ال�ع��راق��ي، 
والعربي، والعالمي، ھو الم�ن�ھ�ج ال�ذي 
ی��ع��ت��م��د ع��ل��ى ق��وى الش��ر م��ن خ��الل 
إیجادھا، والبحث عن الطریقة التي من 
خاللھا التخلص منھا، أو طردھا. ولكي 
یكون المنھج شغّاال في ال�ح�ك�ای�ة ف�إن�ھ 
یحتاج إلى الحركات، أي على األنساق، 
والحركات، األنساق التي بنتھا تج�ارب 
اإلنسانیة منذ قدیم الزمان. وال�ح�رك�ات 
تأتي في الحكایة متتالی�ة ت�رات�ب�ی�ا، أي 
الواحدة بعد األخرى، األّول قبل الثان�ي، 

 والثالث بعد الثاني، وعددھا ثالثة.
من تعریفات الحركة أنھا: تغییر م�ن    

إت�ج�اه أو م��وق�ع ال�ج�س��م م�ع ال�زم��ن. 
وكذلك من تع�ری�ف�ات ال�ف�ع�ل ال�ذي ھ�و 
عبارة عن كلمة دالة على حدث مرتب�ط 
بزمن من األزم�ن�ة. إذن ال�ح�رك�ة ھ�ي 
ف��ع��ل. وح��رك��ة الش��خ��ص ھ��ي ف��ع��ل 
الشخص ان كان في الموضع نفس�ھ أو 

 بین مواضع عدة.
الحكایات المختارة ف�ي م�ق�دم�ة ھ�ذه    

الدراسة یمكن أن تكون كمثال أّولي لِما 
ن�ری�د أن ن��ق�ّدم��ھ م�ن أف�ك��ار ف��ي ھ��ذه 
الدراسة، لتأسی�س م�ن�ھ�ج ی�م�ك�ن م�ن 
خاللھ دراس�ة ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي ف�ي 

 العالمیة كافة.  الحضارات
ولو أخذنا الحكایة العراقیة، الع�یّ�ن�ة،    

فإنھا معنیة أس�اس�ا ب�ال�ب�ن�ت الص�غ�رى 
للملك، وبحسن أّك�ال قش�ور ال�ب�اق�الء، 
وغیر معنیة بالملك وبنات�ھ األخ�ری�ات، 
عنایة أساسیة، إذ تعني بشخص ما، أو 

 شيء ما.
یمكن تقسیم ھذه الحكایة إل�ى ث�الث�ة    

أقسام، وكل قسم منھ�ا م�ع�ن�ي ب�ح�رك�ة 
یتحرك فیھ�ا ب�ن�اء ال�ح�ك�ای�ة إل�ى أم�ام 
لیرتبط ب�ال�ق�س�م ال�ت�ال�ي، أي ال�ح�رك�ة 
التالی�ة. وی�م�ك�ن ت�م�ث�ل ھ�ذه األقس�ام، 

 الحركات الكبرى، بالخطاطة التالیة:
 
ال��ح��رك��ة األول��ى ال��ك��ب��رى: ح��رك��ة  -

السقوط. وھي حركة صعبة وسھلة في 
آن واحد، صعبة على الذي ی�ق�ع ع�ل�ی�ھ 
تنفیذ أفعالھا، وسھلة عل�ى م�ن ی�وّج�ھ 

 األمر.
الحركة الثانیة الكبرى: حركة البح�ث  -

عن الخالص. وھي الحرك�ة ال�ت�ي ی�ت�م 
فیھا البحث عن إیجاد الحلول ل�ل�ح�رك�ة 
األول��ى. ال��ت��خ��ل��ص م��ن ال��ن��ق��ص، أو 

 القضاء على الشر.
ال��ح��رك��ة ال��ث��ال��ث��ة ال��ك��ب��رى: ح��رك��ة  -

الصعود. وھي ح�رك�ة ع�ك�س ال�ح�رك�ة 
األولى، وبالضد م�ن�ھ�ا ح�ی�ث الص�ع�ود 
نحو األفضل، أي التخلص من النق�ص، 

 أو تجاوز األزمة، الشر.
في الحركة األولى تفرح الجھة ال�ت�ي    

أصدرت األمر"الج�ھ�ة األول�ى" ألن�ھ�ا 
تخلصت من "الجھة ال�ث�ان�ی�ة"، ف�ی�م�ا 
ت��ح��زن ال��ج��ھ��ة ال��ت��ي ع��ل��ی��ھ��ا ت��ن��ف��ی��ذ 

  األمر"الجھة الثانیة/ البطل".
في بعض األحیان تظھر الش�خ�ص�ی�ة    

الشریرة في ھذه الحركة، وھي تختل�ف 
في الوظیفة عنھا في الحركة ال�ث�ان�ی�ة، 
وفیما ت�ق�ف الش�خ�ص�ی�ة الش�ری�رة ف�ي 
الحركة الثانی�ة ب�الض�د م�ن ط�م�وح�ات 
"البطل"، فنجد في الحركة األول�ى ان 
وظیفتھا ھي تشجیع الجھة األول�ى ف�ي 

اتخاد أمر ما ضد الجھة الثان�ی�ة حس�دا 
 لھ، أو لمنافستھ، أو من أجل النّم علیھ.

الحركة الثانیة تفتقد لل�ج�ھ�ة األول�ى،   
 وتبقى الجھة الثانیة ھي الفعالة. 

ان ھذه الحركة ھي حركة الجھة الثانیة 
 بإمتیاز.

الحرك�ة ال�ث�ال�ث�ة ت�ن�ع�ك�س ال�وظ�ی�ف�ة   
األصلیة لكل جھة ح�ی�ث ت�ك�ون ح�رك�ة 
لالرتقاء والصعود نحو األفضل بالنسبة 
للجھة الثانیة. في ھذه ال�ح�رك�ة ت�ك�ون 
الجھ�ة األول�ى ح�زی�ن�ة، ف�ی�م�ا ال�ج�ھ�ة 

 الثانیة فرحة لحصولھا على ما ترید.
*** 

في الحركة األولى توجد الش�خ�ص�ی�ة    
ال�ت��ي ت��ح�اول أن ت��ن�زل بش�خ��ص م��ا، 
البطل، خسائر كبیرة، وكثیرة. وی�م�ك�ن 
أن نصفھا بالشخصیة الشریرة، إّال انھا 
لیست الشخصیة الشریرة في أي ج�زء 
من الحكایة، انھ�ا ش�خ�ص�ی�ة رئ�ی�س�ی�ة 
ت�ح��اول أن ت��وج�د ال��ن��ق��ص ف��ي ح��ی��اة 
شخصیة البطل. أّما الشخصیة الشریرة 
األخرى األصلیة فھي ال�ت�ي ت�ح�اول أن 
تقف بالضد من سع�ي ال�ب�ط�ل ل�ت�ج�اوز 

 النقص ذاك، وتحقیق أھدافھ.
ی��م��ك��ن أن ت��ك��ون ھ��ذه الش��خ��ص��ی��ة    

الشری�رة أنس�ی�ة ك�م�ا ھ�ي ف�ي أغ�ل�ب 
الحكایات، وحكایتنا منھا، وكذلك حكایة 
"م�ی��رزا ب��ح�م��د". وی�م��ك�ن أن ت��ك��ون 
حی�وان�ی�ة، م�ث�ل "الس�ع�الة" ك�م�ا ف�ي 
حكایة "حدیدان". أو أن تك�ون ج�م�ادا 
مثل النھر في حكایة "الشیخ الكری�م". 
أو ظاھرة معینة كالسحر كما في حكایة 

 "العصا السحریة". 
)1(       

*** 
الجھد المبذول من قبل الجھة الثانیة    

یكون في الحركة الثانیة، إذ تفتقد ھ�ذه 
الحركة للجھة األولى. وفي ھذه الحركة 
تظھر الشخصیة المانحة، أو الشخصیة 
المساعدة، وفي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ ت�ظ�ھ�ر 

 الشخصیة الشریرة.
الحكایة ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى ف�ع�ل ال�ج�ھ�ة     

الثانیة في ھذه الحركة، فأّما أن ت�رب�ح 
المغامرة التي ركبتھا، أو أن تخسرھ�ا، 

 وفي العموم ستربحھا حتما.
الشخصیة الشریرة تحاول أن تحب�ط     

ما تقوم بھ الجھة الثانیة، أي ت�ری�د أن 
تُ�ف��ِش��ل م��ح��اوالت ال��ب��ط��ل ف��ي ان��ج��اح 
مغامرت�ھ ف�ي ال�ح�ص�ول ع�ل�ى الش�يء 
المفقود، أو سد النقص ع�ن�ده، ل�ك�ن�ھ�ا 
تفشل أّما بظھور الشخص�ی�ة ال�م�ان�ح�ة 
التي تعطي شیئا یساعد الجھة الثان�ی�ة/

البطل على إت�م�ام م�ھ�م�ت�ھ، أو ظ�ھ�ور 
الشخصیة المساعدة التي تساعده على 
إتمام تلك المھمة، في بعض الحكایات، 
وأّما بجھوده الشخ�ص�ی�ة ف�ي ال�ب�ع�ض 

 اآلخر.
تظھر في ھ�ذه ال�ح�رك�ة الش�خ�ص�ی�ة    

المانحة التي ت�م�ن�ح ال�ب�ط�ل "ال�ط�رف 
الثاني" أداة م�ا تس�اع�ده ع�ل�ى إت�م�ام 
فعلھ. أو ظھور الشخص�ی�ة ال�م�س�اع�دة 
التي تقدم للبطل ید العون وال�م�س�اع�دة 

 في إتمام فعلھ.
تكون ھذه الشخص�ی�ة ال�م�ان�ح�ة إّم�ا    

أنسیة تعطي البطل ش�ی�ئ�ا م�ا یس�اع�ده 
على إتمام مھمتھ، مثل الشی�خ ال�ك�ب�ی�ر 
في حكایة "األمیر نور الزمان واألمیرة 
فتیت الرم�ان"، وإّم�ا ح�ی�وان�ی�ة، ك�أن 
یكون ك�ب�ش�ا "ح�ك�ای�ة ال�م�ل�ك وأوالده 
الثالثة". أوجم�ادا ك�أن ی�ك�ون بس�اط�ا 

سحریا، أو خاتما سحریا، أو نقودا، أو 
عبارة لغوی�ة كص�اح�ب الص�ن�دوق ف�ي 

 حكایتنا.
والشخصیة المس�اع�دة ت�ق�دم ل�ھ ی�د    

المساعدة في إتمام مھمتھ بنفسھا. ففي 
حكایة "األم�ی�ر ن�ور ال�دی�ن واألم�ی�رة 
ف��ت��ی��ت ال��رم��ان" ت��ك��ون الش��خ��ص��ی��ة 
المساعدة أنس�ی�ة "الش�ی�خ ال�ك�ب�ی�ر"، 
وحیوانیة "سعلوة". أو ی�ك�ون ج�م�ادا 
م�ث��ل "ال��ت��ب��غ" ف��ي ح��ك��ای��ة "األخ��وة 

 الثالثة".
*** 

تض�م ال�ح��رك�ات ال�ك��ب�رى، وع�ددھ��ا    
ثالثة، حركات أصغر منھا ف�ي ال�ك�ث�ی�ر 
من الحكایات، حركة صغی�رة أو أك�ث�ر. 
في ھذه الحرك�ات ی�ظ�ھ�ر ف�ع�ل ال�ق�وى 
ال�م��س�اع��دة، أو ال��ق��وى ال��م��ان�ح��ة، أو 
القوى الشریرة، أو حركات ی�ق�وم ب�ھ�ا 

 البطل.
وفي بع�ض ال�ح�ك�ای�ات ت�ت�ك�رر ھ�ذه    

الحركة أكثر من مرة، واألكثر ش�ی�وع�ا 
في أغلب الحكایات ھو ت�ك�رارھ�ا ث�الث 

) والس��ب�ب ف��ي ذل�ك ھ�و م��ا 2م�رات.(
مخزون في تفكیر الع�ام�ة م�ن ف�ل�س�ف�ة 
شعبیة تراكمت عنده عبر الزمن في أن 
"في الثالثة المنیة"، أي یث�ب�ت ال�ف�ع�ل 
في المرة الثالث�ة، وھ�ذا م�ا ن�ج�ده ف�ي 
تفكیر العامة في المجتمع الم�ص�ري. (

)4) والمج�ت�م�ع الس�ودان�ي، ك�ذل�ك.(3
 وربما في مجتمعات عربیة أخرى.

في الح�رك�ة ال�ث�ال�ث�ة ال�ك�ب�رى ی�أت�ي    
اإلنفراج من خالل األفعال ال�ت�ي ح�دث�ت 
في الحركة الثانیة والتي قام بھا البط�ل 
لتجاوز محنتھ، أو لس�د ال�ن�ق�ص ال�ذي 
 أوجده الطرف األّول في الحركة األولى.

*** 
ان الحركات الثالثة تكون ث�اب�ت�ة ف�ي    

كل القصص الشعبي، فالبطل ی�ج�ب أن 
یسقط في الحركة الكبیرة األولى لتب�ن�ى 
على ھذا الس�ق�وط ال�ق�ّص�ة، ال�ح�ك�ای�ة، 
وھذا السقوط یسمیھ ف�الدی�م�ی�ر ب�روب 
في منھجة "م�ورف�ول�وج�ی�ة ال�ق�ّص�ة" 
بانتھاك المحظور، أو وجود النقص في 
حیاة ال�ب�ط�ل، م�ھ�م�ا ك�ان ن�وع�ھ. أم�ا 
الحركة الثانی�ة ال�ك�ب�ی�رة ف�ھ�ي خ�روج 
البطل للبحث عما یسد ھذا النق�ص، أو 
لرد ھذا اإلنتھاك للمح�ظ�ور. وال�ح�رك�ة 
الثالثة الكبیرة ھ�ي ع�ودة ال�ب�ط�ل ب�ع�د 

 القیام بذلك.
أم��ا ال��ح��رك��ات الص��غ��رى، وھ���ي    

"األفعال" فإنھا تأت�ي ض�م�ن ال�ح�رك�ة 
الكبیرة. وھذا مبدأ ال یم�ك�ن ألي قص�ة 

 شعبیة أن تنتھكھ ومھما كانت.
*** 

ومن المف�ی�د أن ن�ذك�ر ان أي قص�ة    
شعبیة تكون خطی�ة ال�زم�ن ال�رئ�ی�س�ي 
لھا، وھي تختلف عن ال�ق�ّص�ة ال�ف�ن�ی�ة 
المكت�وب�ة اآلن ب�ح�ری�ة ال�ت�رات�ب، ف�ال 
یم�ك�ن�ك أن تش�رب ال�م�اء م�ن ق�ن�ی�ن�ة 

غطاءھا محكم االغالق ما لم تفتح ھ�ذا 
الغطاء. فالحركة الكبی�رة األول�ى ت�أت�ي 
قبل الحركة الكبیرة الثان�ی�ة، وال�ح�رك�ة 
الكبیرة الثالثة یكون مكانھا الحتمي بعد 
الحركتین األولى والثانیة. أما بالن�س�ب�ة 
إلى الزم�ن ال�داخ�ل�ي ل�ل�ق�ص�ة ف�ی�م�ك�ن 
التالعب بھ حسب راوي ھ�ذه ال�ق�ّص�ة، 
فیمكن ذكر أمر ما، أو خبر ع�ن ح�رك�ة 
صغرى في الحركة الكبیرة وھي ت�ع�ود 

 للحركة الكبیرة األخرى.
*** 

 الفصل الخامس
 "الحركات"

نعرف ان كل فع�ل یس�ن�ده ال�ق�ص�ص    
الش��ع��ب��ي ل��النس��ان، أو ال��ح��ی��وان، أو 
األشیاء، على السواء، ھو حرك�ة، ف�ي 
الزمان والمكان. وكل حركة ھي أّما أن 
ت����ك����ون م����ادی����ة، أو أن ت����ك����ون 

فالحركة ال�م�ادی�ة ھ�ي ال�ت�ي   معنویة. 
تعرف بحواسنا، وتكون م�رئ�ی�ة، م�ث�ل 
االنتقال في المكان، م�رف�ق�ة ب�ال�زم�ان. 
والتي تكون معنویة، ھي التي تتّم داخل 
الذھن، مثل ال�ت�ص�ورات، وال�خ�ی�االت، 

 وما یجري في الذھن من فعالیات.
قلنا ان كل الحكایة تتكون م�ن ث�الث    

حركات كبرى، رئیسیة. ویمكن تعریف 
الحركة الك�ب�رى ب�أن�ھ�ا ھ�ي ج�زء م�ن 
حكای�ة ل�ھ م�ق�ص�د واح�د، ك�أن ی�ك�ون 
القصد س�ق�وط الش�خ�ص�ی�ة ال�رئ�ی�س�ی�ة 
للحكایة، وھذا الس�ق�وط أّم�ا أن ی�ك�ون 
بسبب النقص الحاص�ل ل�ھ، أو بس�ب�ب 
ارتكابھ للمحظور، أو بسبب التغیّب. أو 
أن ی��ك��ون ال��ق��ص��د ھ��و س��د ال��ن��ص، 
والخروج من الوقوع في المحظور، أو 
لّم الشمل، وھذا قصد الحركة ال�ك�ب�ی�رة 

 الثانیة .
إذن ھناك ثالثة مقاصد تشّك�ل ث�الث�ة    

حركات كبرى، وفي كل حركة من ھ�ذه 
الحركات الكبرى توجد واحدة أو أك�ث�ر 

  من الحركات الصغرى.
الحركات الصغرى تنتج من فعل تقوم    

بھ شخصیات الحكایة داخل ك�ل ح�رك�ة 
 كبرى رئیسیة.

  *** 
ال�ف�ن الس��ردي، ال�ق�ص��ص الش�ع�ب��ي    

خاصة، یتكون من عدة حرك�ات، وھ�ي 
على العموم تكون ثالثة. كل حركة م�ن 
ھذه الحركات تتكون من مجموع�ة م�ن 
الحرك�ات الص�غ�ی�رة، أف�ع�ال م�ادی�ة أو 

 ذھنیة.
ال أری�د ال�ت�ح�دث ع�ن ال�زم�ن ب�ل�غ�ة    

فلس�ف�ی�ة، أو ب�ل�غ�ة ف�ی�زی�اوی�ة ون�ح�ن 
نتحدث عنھ في الق�ّص�ة الش�ع�ب�ی�ة، ب�ل 
س�أت��ح��دث ع��ن��ھ ب��ل��غ�ة أدب��ی�ة ص��رف. 
فالقصص الشعبي، بالعموم، یتكون من 
حركات ثالثة، وكل حركة ال تتم إّال ف�ي 
زمن ما، ألن ال�زم�ن ھ�و ال�ذي ی�ج�ع�ل 
منھا فعال، أو حركة، وبال زمن ال توجد 
حرك�ة، وال ف�ع�ل. وع�ل�ی�ن�ا أن ن�درس 

م�ورف��ول��وج��ی��ة ال��زم��ن ف��ي ال��ق��ص��ص 
الشعبي كما ندرسة ف�ي ب�اق�ي ال�ف�ن�ون 
السردیة، كالروایة مثال. ھذه الح�رك�ات 
الثالثة في ھذا الف�ن الس�ردي الش�ع�ب�ي 
یأخذ فیھ الزم�ن تس�ل�س�ال دی�اك�رون�ی�ا، 
تعاقبیا، الواح�د ت�ل�و اآلخ�ر وال یس�ی�ر 
بخطوط متوازیة، سینكرونیا، تزامنی�ا، 
أي یسیر في تطابق منطق�ي ل�ألح�داث، 
إّال م���ا ن���در، أي یس���ی���ر بص���ورة 
سینكرونیا. أّما الحركات الصغیرة الت�ي 
ضمن الحركة الكبیرة الواح�دة ف�ی�م�ك�ن 
أن یأخذ أیة صیغة، إّال أننا نجد الغ�ل�ب�ة 

 لصیغة التعاقبي.
لو فحصن�ا ال�ع�ش�رات م�ن ال�ن�م�اذج    

القصصیة لوجدنا انھا جمیعا تتب�ع ھ�ذا 
الزمن إّال ما ندر، مثل حكایات ألف لیلة 
ولیلة التي تستع�م�ل ال�راوی�ة ش�ھ�رزاد 
عبارة "ھذا ما كان من أمر ف�الن، أم�ا 
ما كان من أمر فالن..."، فیك�ون زم�ن 

 األفعال متزامنا، سینكرونیا.
ن��ح��ن ال ن��ق��ول ب��ان��ع��دام ال��ق��ص��ص    

الشعبي كلھ من ھذه الص�ی�غ�ة ل�ل�زم�ن، 
سینكروني، تزامني، وانما ال�ن�ص�وص 
القصصیة التي تتبع ھذه الصیغة قلیلة، 
م��ث��ل ح��ك��ای��ت��ن��ا "حس��ن آك��ل قش��ور 
ال��ب��اق��الء"، ونس��خ��ھ��ا ال��ع��راق��ی��ة، أو 
العربیة، أو األجنبیة. إذ یتزام�ن وج�ود 
ال��م��ل��ك ال��ذي ی��ری��د اخ��ت��ب��ار ب��ن��ات��ھ، 
بسؤالھن، مع وجود حسن في المدینة، 
أو االنسان الخامل، أو ال�ف�ق�ی�ر، إّال ان 
الحركة الصغیرة ال�ت�ي تض�م االخ�ت�ب�ار 
یكون زمنھا تعاقبیا، دیاكرونیا، باختبار 
بنت وراء األخ�رى. وأیض�ا ال�ح�رك�ات 
الصغیرة األخرى، مثل ت�زوی�ج ال�ب�ن�ات 

راجع نص حكایة "   یأتي تعاقبیا أیضا.
الش��ی��خ ال��ك��ری��م "، ون��ص ح��ك��ای��ة 

 "العجوز والشیطان".
ون��ج��د ال��ت��ع��اق��ب��ی��ة ف��ي ال��زم��ن ف��ي    

نصوص مثل: نص حكایة "حدی�دان"، 
ونص حكایة "میرزا ب�ح�م�د"، ون�ص 
حكایة "األم�ی�ر ن�ور ال�دی�ن واألم�ی�رة 
فتیت الرمان"، ونص حك�ای�ة "ال�م�ل�ك 
وأواله الثالثة"، ونص حكایة "الع�ص�ا 
السحری�ة"، ون�ص ح�ك�ای�ة "ص�اح�ب 
ال��خ��ی��م��ة ال��زرق��اء "، ون��ص ح��ك��ای��ة 
"خ��ی��ان��ة ال��ع��ھ��ود"، ون��ص ح��ك��ای��ة 
"الفرسان الثالثة"، ون�ص ح�ك�ای�ة " 
الشواك"، ونص حكایة "شكر وخ�ل�ف 

ح�ك�ای�ة "ال�ع�روس   الراعي"، ون�ص
والفرعون"، ونص حك�ای�ة " اب�ل�ی�س 
والفالح"، اض�اف�ة ألغ�ل�ب ال�ن�ص�وص 

 العربیة واألجنبیة.
من بین خمسة عشر نص�ا ض�م�ت�ھ�ا    

دراستنا "القصص الشعبي العراقي في 
)، نجد 5ضوء المنھج المورفولوجي"(

ثالثة نصوص زمنھا م�ن ن�وع ال�زم�ن 
التزامني، واثني عش�ر نص�ا م�ن ن�وع 
الزمن التعاقبي وھي نسبة قلی�ل�ة ج�دا، 

 بقدر الخمس.
ان ت��ك��رار ال��ح��رك��ات ال��ك��ب��رى، أو    

ال��ح��رك��ات الص��غ��رى، ت��ن��ت��ج ن��م��وا 
لشخصیة البطل في الحكای�ة، وھ�ذا م�ا 

 سیتوضح أثناء الدراسة.
*** 

 الھوامش:

 -راجع كتابنا ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي ال�ع�رب�ي  -1 
 .دراسات وتحلیل.

حكایة األخوة الثالثة الذي یتكرر فیھا ال�ف�ع�ل  -2
ثالث مرات على عدد األبناء. وقد انس�ح ت�ك�رار 
الفعل ثالث مرات من األم�ور االج�ت�م�اع�ی�ة إل�ى 
أمور الفقھ ال�دی�ن�ي، م�ث�ل:م�ن ی�ط�ل�ب م�ن�ھ أن 
یستتاب ألمر ما، أن یستتاب لثالثة أیام. وك�ذل�ك 
ما جاء في تفاسیر سورة العلق في الصحی�ح�ی�ن 
ان الملك ج�ب�رئ�ی�ل ن�زل ع�ل�ى ال�ن�ب�ي وق�ال ل�ھ 
"أقرأ" فقلت ما أنا بقاريء، ف�أخ�ذن�ي ف�غ�ط�ن�ي 
حتى بذل من الجھد ، وتكررت ھذه العملیة ثالث 

 مرات.
انظر: قصصنا الشعبي من ال�روم�انس�ی�ة إل�ى  -3

 . 39ص –الواقعیة 
 –انظر: ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي ف�ي الس�ودان  - 4

 . 69ص
دراس��ات   –ال��ق��ص��ص الش��ع��ب��ي ال��ع��رب��ي  - 5

  وتحلیل .

ا ا  دوا ا 
  "ا ا را " 
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 .حین تھذي أعضاُء جسدي مع أفواِه جسَدِك فوق السریر
 یرتبُك الكوُن وسیرتي تنھُض من منفاھا في بئِر یوسف

 من میرون نیوتن وأبعثُر عنَب شھیقي في إبتسامٍة, تسقطُ 
 وحین تنتھي مھلة القمر. في الفراِغ الذي مألناهُ بطراوِة عبثنا

 یرسلُنا خمبابا الى آخِر الحرِب, لنبحَث عن عشبٍة وحیدة
 برقّة الورد. تسألُني عن تمثاٍل كاَن یَحرُس كائناً 
 ینصُت بعنایٍة الى ھستریا شفّافٍة في تضاریس

 ما تركناه. ونحُن نمدُح إغماضةَ نشیٍد یأتي من تفّاحٍة وسیمة
 كانْت تناُم بینَنا ونحُن نتقلُّب في فصِح ماِء العماد

 ونتوّھُج كفحٍم أسود یبتسُم إلیماءِة أصابعنا
................ 

 .أضُع البحَر في فمي وأخیطُ جسدي بإبرٍة نصٍّ زرقاء
 جواري وردةٌ تفّكُر بي وتجلُب لي من جسِدھا دون كللٍ 
 شھوةَ إغواٍء وعسَل نھٍد ,ظلَّ یالحقُني برائحٍة مالحة

وضوٍء یشرُق من غرِب النوِء, بشامِة أنخیدونا في یِد إلٍھ صغیر .یَت�ع�ّرى ف�ي 
 غیبوبِة غرٍف شاغرٍة مع عرِي الظالم...

................... 
 الطیُن یخرُج كالمعتاِد طازجاً 

 ببھاتِة ثلٍج یتكلُّم فوضى بیاضھ
 األعمى في تابوِت تفّاحة سوداء

 تُشعُل عوَد ثقاِب ذاكرٍة تتبادُل النعي فوق مسمارٍ 
 یمشي كخیٍل في حالِة جنس

 یعتلي سوراً أزرق من یباِس رمٍل رقیق
 ساقُھ موسیقى ظلٍّ تجفُل منھُ أرجوحةٌ في إناِء اللیل

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

في الیوم االّول بعد السابِع. من بطِء شغفي وأنا أصعُد راجعاً من عادِة سف�ري 
أخطأُ فقط في یدي تقریباً وبال�ت�أك�ی�د أنّ�ي ك�ن�ُت   ,المتواصل في تركیِب أجزائي

أطھر مخلوقاٍت كنتھا. ذات غٍد بقّداٍس أخی�ر ب�إث�ٍم ل�ی�س ل�ھ ع�الق�ة ب�وص�یّ�ِة 
جنوني. وأنا أتجّرأُ بحسرِة صوفيٍّ وأستعیُن بحب�ِل غس�ی�ل. م�م�زوج�اً ب�ن�ط�ف�ِة 
عصفوٍر لم یكمْل دورةَ الحبِّ في صندوٍق أسود ,یشبھُ مسماراً معقوف�ا ل�م�یّ�ت 
من رجٍس كالح السواد. من جراِء ثقٍب أبیض في یِد امرأٍة م�ا زال�ْت ت�ج�ھ�ُش 

 بجسِدھا األعزل.

.................... 
موٌت في كلِّ مكان. في ال�ب�ی�وِت وع�ل�ى األرص�ف�ة. ف�ي ال�م�ش�ف�ى وال�ح�دی�ق�ِة 
والسریر, في الحرِب والسلم. في كّل مكان, لكنّنا ال نموت, فتاری�ُخ�ن�ا وط�ٌن ال 

بالحیاة .ف�ی�ا   یموت. تصّور أنّنا نعمُل بجدیٍّة حتى في الموت, نموُت مزدحمین
 ...آدم ال تتركنا بإفراٍط,أخرْج الینا كفَاَك. ال تنشغَل بالموِت كثیرا

................ 
ورغم أنّنا لم نلتِق إال نیفاً. إال انّي أخالُك كأنَّك ك�ن�َت م�ع�ي. ت�م�ش�ي ب�أب�ج�دی�ِة 
عناویَن قامتِك في أكثر من ثمانیَن عاٍم من الجم�ال ,أتص�فّ�ُح�َك وأن�َت ت�م�ش�ي 
دائماً الى أمام. وتنظُر الى الشمِس وت�ب�ت�س�ُم ك�زھ�رة ب�ی�ب�ون, أق�وُل ل�ك اآلَن 
أسمْعني كراھٍب في معبِد الكلمة. أنّك كنَت حقّاً أرشیفاً م�ن ال�ح�روِف وال�ورِق 
األخضِر والحبِّ والحیاة موسوعتَك الشاملة التي تشبھُ طولَ�ك. ك�ن�ُت أتص�فّ�ُح 

 .وأقرأُ قامتَك الشامخة
............... 

وكنُت وفیما أنا أبحُث عن صمت, أنّ�م�ا أب�ح�ُث ع�ن ق�ی�ث�ارِة ب�اب�ل وال�ج�ن�ائ�ن 
وزقّورِة أور ومكتبِة آشور وشمِس الحض�ر, أب�ح�ُث ع�ن ال�م�ن�اش�ی�ِر الس�ریّ�ِة 
والسجون التي نمَت واللیِل في عیِن نوبِة الخفیر, مت�واض�ع�اً ك�ح�م�ام�ٍة ت�ھ�دُل 
،وأنَت كنَت كتواضِع النبات في الحقوِل وابتسامتُك سمةُ م�ن س�م�اِت ال�دخ�ول 
إلى القلوِب وفیزا صداقة أبدیّة لم تقْل سوى ما كنَت ح�قّ�اً واس�ت�ح�ق�اق�اً. ألنّ�َك 
كنَت أشعةَ شمٍس من الحروِف تنثاُل بجمالیِة فكٍر ورھافِة إحساس. ل�م أت�ذّك�ر 
انّنا كنّا عل�ى م�وع�ٍد ف�ي ال�ك�ات�درائ�یّ�ة ف�ي ال�م�ح�اض�رِة ال�ت�ي اغ�ت�ال�ْت�ھ�ا ی�ُد 

ُحرمنا منَك وأنَت تتھیأ للمجيِء الینا. وفیم�ا مض�ى وق�ب�َل ع�اٍم وف�ي   ،الظالم
ھذا المكاِن الرحب ت�ح�دی�داً م�ع�رض الض�وء، ك�ن�َت ت�ت�ن�ق�ُل ك�م�الٍك ب�ب�دل�تِ�ك 

البیضاء . التي كنُت أرى العصافیَر ت�ت�رُك م�ن�اق�ی�َرھ�ا ف�ی�ھ�ا وش�م�اً ح�ل�ی�ب�ی�اً, 
واألرُض حّواء بجانبِك كأمیرٍة تسیُر في شارِع الموكب. وكنُت أالحقُك ألناولََك 
قّداَس المرایا. أجل كنَت دائماً یا آدم كأنَّك في مناولتِك االولى وك�ان�ْت ش�ف�ت�اَك 

في فِم من یم�رُّ ال�ی�ك .ك�ن�ُت أراك ك�م�رآة   بابتسامتِھا المعھودِة تضُع القربانَ 
وكتاٍب. نرسُل من خاللِك رسائلَك .التي كنَت تكتُب وتُرسلُھا ك�أح�الٍم ب�ی�ض�اء. 

كیَف تحّملَت ظالَم تلك   .وھا نحن ھنا نبحُث عنك في كلِّ عنواٍن یضيُء فضاءَ 
اللحظة؟ ولكن من ھّزِة الحبِّ أردْت أن تتوّغل في األلِم أكثر. وربّ�م�ا ك�ن�ْت ق�د 
توّزعت بین دھشِة الموت والغیاب والوحدِة وفراقك األلیم . نْم یا آدم أنَت كم�ا 

 .كنَت وستبقى جنینة الورد والكلمِة فوق تراِب أرِضنا السوداء
........ 

أعرُف أنّك توفّیَت الیوَم في كانون الثاني في أحدى مشافي الضوء . وتوقّ�ف�ُت 
كأنّما كتیبةٌ من الحزِن داھَمتني, وأنا أحاوُل أْن أدفَع أصابعي لتصَل الى ال�ق�ل�ِم 
وأحكي معَك. ببعٍض مّما لم نقْلھُ بعد, یا آدم. ال�دم�ُع م�ا ك�ان م�ف�اج�أةٌ ل�ي أن 
یسبقني ویسقطَ حارقاً الورقةَ وأنا أتمتُم .كم استعج�ل�َت ی�ا م�وت؟ دائ�م�اً أن�ت 
تختاُر الخضرةَ والحدائَق والكلماِت جنبك. فأوصیَك أن ترعى ما اخت�رَت ألنّ�ك 
كما یبدو دائماً تختاُر البھاَء وتكتُب في لوِح الجماِل فارَس موِت المقبرة ھ�ذا. 
ال اقوُل أنّنا سوف ننساَك ألنَك دفنَت في مقبرٍة بعیدٍة ظنّا منَك أنّك ال ت�ؤل�م�ن�ا. 
ولكي ال نتذّكر أنَّك متَّ لكنّنا صدقاً نتوقُّع دائ�م�اً أنّ�ك س�ت�ط�رُق ال�ب�اَب ون�راَك 

 كلماِت حبٍّ تسیُر وتمشي و معَك الشمُس.
..... 

 لسنا نحبُّك میّتاً 
 لكْن إْن اعتذَر الموتُ 

 وحاصَرنا بغیابِك
 فإنّنا حقّاً 

 نظلُّ نحبُّك كما كنَت حیّاً 
 یا آدم

 في ثمانیَن من العصافیِر تطوُف اآلنَ 
 وتصعُد وجَھك القمح

 ویَدك الورد الرقیق
 وأجنحةَ الفراشة

 ال نحّب االنتظاَر أكثر
 كي نحبّك میّتاً 
 أقلَّ ّمما نحلم
 أن تكوَن حیّاً 

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

قلیالً من الك�الم ك�ن�ُت أع�رُف ق�ب�َل أَن أول�َد, ث�ّم�ة بص�ر ك�ان یش�ب�ھ ن�فّ�اخ�ةً 
سوداء .یذھُب ویجيُء ولكن ما كنت أبصُر شیئاً, غیٌم فوقي یقوُل الكثیر ح�ی�ن 
كنت ألمسھ .كاَن ینفُخ شكلَھ ضجراً ویسیُل بالعسِل المت�رنّ�ِح ف�وق الش�ف�ت�ی�ن. 
كریٍح تستلقي تحت النار .ورغم أنَّ الصل�ص�اَل ت�وقّ�َف ق�ل�ی�الً ق�رب ب�ئ�ٍر ك�ان 

 العشُب موسیقى لرغبِة الشمس.
..................... 

خرجُت من نصٍّ منھار بدھشِة ما رآهُ غدا. دائماً یركُض خل�ف�ھ ل�م�ش�اھ�دِة م�ا 
. وأض�ُع ب�ع�َض�ھ�ا ح�ی�ن  �ھ�ا ب�م�ق�صٍّ سیبعثرهُ أحدھم خلفي من أساط�ی�ٍر. أقصُّ
أستیقظُ في مفرداِت فطوري. بالتأكید عل�يَّ أن أب�ك�ي ألنّ�ي أح�رُس�ن�ي وح�ی�داً 
ولیَس كعادتي ألقوَل أنّي بال سبٍب أنظُر للمرایا ألص�ی�َد ال�م�ط�ر. وح�ی�ن أب�لّ�ُل 
جسدي المھمل في الصورِة الفوتوغرافیّة بزیٍت. یلعُق قم�اط�ي ب�ب�ص�ِر ج�نّ�ي, 
أخرُج من رائحٍة غریبة االطوار .وحقّا م�ا ك�ان�ْت ب�ط�ح�ی�ن ن�م�رة ن�ط�ف. ف�ي 

 ...باك عمیان  فالش

 
 

 زھیر بھنام بردى  
 العراق 

 بخدیدا -نینوى 

 ا  ل 



یتمرك�ز ال�خ�ط�اب الش�ع�ري ف�ي   
م��ج��م��وع��ة (م��ن ف��ّزز ال��رم��اد) 
ل��ل��ش��اع��رة س��ج��ال ع��ب��د ال��وھ��اب 
الركابي ح�ول ت�ج�لّ�ی�ات وش�ع�ری�ة 
البوح المؤطر بنزع�ة روم�انس�یّ�ة 
شفیفة وعمیقة في رصد ل�ح�ظ�ات 
مكتظّة باإلحساس وبناء المف�ارق�ة 
االنس�ان��یّ��ة ل��ث��ن�ائ��ی��ات: ال��ح��ض��ور 
وال��غ��ی��اب و/ ال��ع��ش��ق وال��زی��ف/ 
ال���م���رأة وال���رج���ل / ال���وج���ود 
والرحیل / الحقیقة والوھم/ الح�ل�م 
والواقع وتتحول ال�ن�ص�وص وف�ق 
ھذه التجلیات إلى تنویعات مشفّرة 

بوصفھ م�الذا  (وملجأ الى ( البوح
لالعتداد الذاتي ومساءلة م�ت�وت�رة 
وصوالً الى ال�ت�ح�ل�ی�ق واالش�ت�ب�اك 

 . مع المعاني المتواترة والمؤثرة
كتب أحد النقاد في م�ق�دم�ة روای�ة
 (ال��ح��ی��اة ھ��ي ف��ي م��ك��ان آخ��ر)

للروائي التشیكي می�الن ك�ون�دی�را 
(ان الشعر ھو اخر مل�ج�أ ربّ�ان�ي) 
ولعّل ھذه اإلشارة تعكس الج�وھ�ر 
االنساني وال�ع�رف�ان�ي وال�وج�ودي 
للبوح السّران�ي ل�ل�ش�ع�ر ب�وص�ف�ھ 
تعبیرا حقیقیا عن أدّق المك�ن�ون�ات 
واس��ت��ش��راف��ا ألس��م��ى ال��ن��ب��وءات 
وكلما یكون الشعر تواق�اً ل�ل�ص�دق 
والعفویة الدالة فانھ یبتكر لن�ف�س�ھ 
وق��ف��ات ت��ج��ّس��د روح ال��م��غ��ام��رة 
واستبطان العوالم ال�ع�ص�یّ�ة ع�ل�ى 

 . الرصد العابر
ف��ي م��ج��م��وع��ة الش��اع��رة س��ج��ال 
الركابي نجد ھذا ال�ب�ح�ث ال�م�ك�ت�ظّ 
بالبوح المغامرة الشعریة ویتف�ّج�ر 
االشتغال عن�دھ�ا ج�م�ال�ی�اً ب�ات�ج�اه 
المشاكسة الع�ذب�ة ع�ل�ى مس�ت�وى 
ال���ل���غ���ة الش���ع���ری���ة والص���ورة 
واألس��ل��وب والض��رب��ات ال��ف��ن��یّ��ة 

الذكیّة واالختزال الذي م�ن خ�الل�ھ 
ت��ت��ل��م��س م��ا ت��ف��ع��ل��ھ قص��ی��دة 
(الومضة) واالقتراب من ش�ع�ری�ة

في استثم�ار(االق�ت�ص�اد  (( الھایكو
إلش�اع�ة (االتس�اع) ف�ي  (اللف�ظ�ي

 .المعنى وااللتقاط
أّن االشتغال على اسل�ب�ة الص�ورة 
وأس��ط��ورة ال��ل��ح��ظ��ة الش��ع��ری��ة 
المستفّزة واثارة حساسیة م�ؤث�رة 
على مستوى التلقّي نجد مث�ل ھ�ذا 
التوّج�ھ ف�ي ع�ن�وان ال�م�ج�م�وع�ة 
(من فّزز ال�رم�اد؟!) وم�ا ی�ح�م�ل�ھ 
م�ن س��ی�م�ان��ت�ی�ك��ی�ة واس��ت�ف�زازی��ة 
واس��ت��ف��ھ��ام��ی��ة وی��ن��ط��ب��ق ھ��ذا 
ال��ت��وص��ی��ف ع��ل��ى ك��ل ع��ن��وان��ات 
النصوص فالع�ن�وان ھ�و ال�ك�ش�ف 
واإلضاءة االولى لل�ب�ن�ی�ة األف�ق�ی�ة 
والع�م�ودی�ة واإلش�ارة م�م�ا ج�ع�ل 
 جاك دیریدا یسمیھ ( ثریّا الن�ص)

. 
مج�م�ل ال�ن�ص�وص تش�ت�غ�ل ع�ل�ى 
اث��ارة األس��ئ��ل��ة ال��ت��ي ت��م��ثّ��ل ف��ي 
حقیقتھا جواباً لیس مجرد تس�اؤل 
فس��ؤال ال��ع��ارف ل��ی��س كس��ؤال 

 .العابر
وأغ��ل��ب��ھ��ا م��وّج��ھ ال��ى (اآلخ��ر 
ال���م���خ���اط���ب) ت���وك���ی���داً ل���ل���ذات 

 المخاِطبة) بالفتح والكسر 
 

 استضيء… اقتِرب
 بلھیب لحظة 

 زلزلت معھا الوجیب
 فإذا الكون غیاب 
 وإذا الوقت ضریر

… …  
 :في نص آخر

 وأنا ألّوح بمندیل وداعة للغرباء
 قلبي نّضبتھ أشالء اللقاء 

ھ��ذه االش��ت��غ��االت وال��ت��ن��وع��ات 
االس���ل���وب���ی���ة ج���ع���ل���ت نص���وص 
المجموعة تنفتح على مساحة م�ن 
رصد (المسكوت ع�ن�ھ) وتص�وی�ر 

ال�ل��ح��ظ�ات ال��ھ�ارب��ة وال�دال��ة ال��ى 
انفتاح ذكي على التأویل وقص�دی�ة 
( ت�ع�دد ال�م�ع�ن�ى) واب�ت�ك�ار ب�ن�ی�ة 
ال��ت��ش��ف��ی��ر وال��ت��أوی��ل وم��غ��ادرة 

 .(التقریریة) والمباشرة
ورغ��م ت��م��رك��ز ال��خ��ط��اب ع��ل��ى 
األسئلة والبوح ومخاطبة (اآلخ�ر) 
لك�ن�ھ�ا ل�م ت�ق�ع ف�ي ف�خ ال�ت�ك�رار 
واالستسھال فكل نص كان بمث�اب�ة 
شرفة اطاللیة جدیدة م�م�ا أض�ف�ى 
على النصوص نوعاً من التح�ل�ی�ق 
وال��م��ن��اورة ب��ی��ن (ال��ت��م��رك��ز) و 

 (االنفتا )
 

 ال یھّمھم إِالَّ عید جّز الصوف
 یبیعون الرعیّة أسمال الوعود
 (قصیدة اشرب الماء وعّجل)

 
 في نص ( وبقیَت ستّة)

 ھَُو فضول یقتل قطّة
 فضول تأرجحَك 

و رع�ون�ة …  بین رزانة مح�بّ�ب�ة 
 محیِّرة

 ! ال أظنّك لمست المعنى
 :في نّص آخر

 في دّوامات الحلول 
 اثملني االنصھار 

 
وف��ي ن��ّص آخ��ر ن��ج��د (ص��راع 

 :المتناقضات)
 وأنا مھما أغمضت الحواس

 تثملني عذوبة الھیام
 نشوى أسیر على حافّة خنجر

… … … … …  
 :في نّص آخر

 
 اقصیكَ 
 أنفیكَ 

 تنبُت في حدقاتي 
 في القلب تموج 

 بستان
… … … …  

ون���ج���د الص���ورة ال���م���ح���لّ���ق���ة 
 ً  :سایكولوجیّا

 
 لسُت أراني إِالَّ فیكَ 

 مع حلمَك أنصھرُ 
  … یضوُع المسك
 یدور الزمان

 و المكان یغیبُ 
نجد التحلی�ق ال�ت�أوی�ل�ي ف�ي ن�ص 

 ( الزمن):
 

 الزمن نسبّي 
 یقوُل أنشتاین 

 …ھو المطلق… في یدیك 
وھذا ش�ك�ل م�ن أش�ك�ال الض�رب�ة 
ال�ف�نّ�یّ�ة وال�خ��روج م�ن ال�ت�م�رك��ز 
ال���ذات���ي ال���ى اإلن���ف���ت���اح ع���ل���ى 

 ( التأویل)
تتمركز م�ف�ردات (ال�ب�ع�د ال�غ�ی�اب 
والحض�ور واالنص�ھ�ار وال�رح�ی�ل 

ال��ھ��ی��ام ال��ت��م��اھ��ي …  وال��ح��ی��رة
الخ�وف …  ( العشقي)، االحتراق،

ال�ك�ب�ری�اء، … العتاب، الشغف… 
ال���وداع، ال���م���ك���ان …  ال���ل���ق���اء 

والزمان، ال�م�ح�م�ول؟ ال�ك�س�وف، 
… اإلش�����راق، االن�����ت�����ظ�����ار 

ال��خ) ك��ت��ش��ظّ��ی��ات …  ال��ن��رجس��یّ��ھ
الح��ت��واء ال��ت��ط��ل��ع واالك��ت��ش��اف 
الب�ان�ورام�ي ل�ح�ال�ة عش�ق ل�ی�س 

 بمعناه 
التقلی�دي وع�الق�ت�ھ ال�ب�ی�ول�وج�ی�ة 
وإن�م�ا ل�الن��ط�الق ب�ات�ج��اه أس�ئ�ل��ة 
وجودیّة واستفھامیّة وص�والً ال�ى 
ال�ت��م��اھ��ي ال��وج��ودي وال�ع��رف��ان��ي 

 .لفكرة وحدة المتضادات الثنائیة
مجموعة شعریة تجمع بین الف�ك�ر 

 .واألداء الشعري الشفیف

م درا 

ل ا / (دز اّ )   حا  
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 قصة مسرحیّة (لعبة الفایروسات) للكاتبة : خلود غازي الشاوي 
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أّن الكتابة للطف�ل ت�ع�ت�ب�ر ك�ت�اب�ة   
صعبة ومعقّدة وخطرة ذات حّدین, 
فإما ان تح�ق�ق ال�ھ�دف األی�ج�اب�ي 
ال��م��راد ت��ح��ق��ی��ق��ھ, أو ال��ع��ك��س. 
فالطفولة لیست م�ح�ّددة ب�م�رح�ل�ة 
عمریة واحدة فقط, فھي ت�ن�ح�ص�ر 
م�ا ب�ی�ن الس�ن�ة ال�ث��ال�ث�ة والس�ن��ة 
الخامسة عشرة, لذا یتوّجب الحذر 
في الكتابة للطفل, ویتوّجب تح�دی�د 
المرحلة العمریة االمن�اس�ب�ة ال�ت�ي 
یراد الكتابة ع�ن�ھ�ا, ل�ذا ی�ج�ب أن 
ن�أخ�ذ ب�ع��ی�ن االع��ت�ب��ار ال�م��رح�ل��ة 
العمریة ونحّددھا ومن ثّم الك�ت�اب�ة 
ل��ھ��ا, ألّن ل��ك��ل م��رح��ل��ة ع��م��ری��ة 
س��ای��ك��ول��وج��یّ��ت��ھ��ا وث��ق��اف��ت��ھ��ا 
وأدراكاتھا المعرفیة, بما یت�ن�اس�ب 
مع ذھنیة وعقلیة ال�ط�ف�ل, ف�ل�ی�س 
من السھولة الكتابة ل�ل�ط�ف�ل, ألّن 
ذل��ك ی��ح��ّدد ال��ك��ات��ب ب��أّن ی��خ��ت��ار 
األسلوب ال�م�ن�اس�ب ل�ھ�ذه ال�ف�ئ�ة 
الع�م�ری�ة دون س�واھ�ا, وأخ�ت�ی�ار 
ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي ت��وص��ل ال��ف��ك��رة 
بسرعة وبطری�ق�ة س�ھ�ل�ة وب�دون 
ت�ع��ق��ی��د ل��ل��ط��ف�ل, وك��ذل��ك أخ��ت��ی��ار 
الشخصیات والصور األكثر تأث�ی�راً 
في نف�س�یّ�ة ال�ط�ف�ل, ألّن ال�ك�ت�اب�ة 
الطفلیة یجب ان تكون ذات أھداف 
تربویة, من خالل�ھ�ا تس�ت�ط�ی�ع أن 
تربّي أجی�االً وت�ق�ّوم س�ل�وك�ی�ات�ھ�ا 
وتوّجھھا توجیھاً ص�ح�ی�ح�اً ن�ح�و 
الھدف األسمى والغایة الم�ط�ل�وب�ة 
التي یسعى الی�ھ�ا ال�ك�ات�ب وی�ری�د 
تحقیقھا, على ال�ك�ات�ب أن ی�ك�ون 
على معرفة ودرایة بعلم ال�ن�ف�س�ي 
وعوالم الطفولة وأس�س ال�ت�رب�ی�ة 
واللغة التي یجب ات تكون ق�ری�ب�ة 
ج��داً م��ن م��دارك ال��ط��ف��ل, ف��ل��ك��ل 
مرحلة عمریة من مراحل الطفولة 
لھا مفرداتھا اللغ�وی�ة ال�م�ن�اس�ب�ة, 

فیجب أن تكون اللغة سھلة محبّبة 
قریبة من ث�ق�اف�ة وب�ی�ئ�ة ال�ط�ف�ل, 
وكذلك أن ت�ك�ون ث�ریّ�ة ومش�ّوق�ة 
وبعیدة عن التعقید والترمیز. أدب 
الطفل ل�ھ دور م�ھ�م ف�ي ت�ك�وی�ن 
شخصیة ال�ط�ف�ل ون�م�ّوه ال�ع�ق�ل�ي 
والفكري والنف�س�ي واالج�ت�م�اع�ي 
والجمالي والروحي , فھ�و ی�ن�ّم�ي 

 ثدراتھ المعرفیة والسلوكیّة .
ف��ي قص��ة (ل��ع��ب��ة ال��ف��ای��روس��ات) 
والتي ھي ع�ب�ارة ع�ن مس�رح�ی�ة 
كتبتھا الكاتبة : خلود الش�اوي, ال 
ن��ت��ح��دث أو ن��ن��اقش��ھ��ا ك��ون��ھ��ا 
مسرحیة, فھنا نحن ن�ت�ح�دث ع�ن 
قص��ت��ھ��ا ف��ق��ط, أم��ا م��ا ی��ح��ّص 
المسرح فھذا لیس من اختصاصنا 

 أو غایتنا في ھذه القراءة.
ن��ج��د ف��ي ھ��ذه ال��ق��ص��ة وض��وح 
الفكرة, وسھولة فھمھا, والتعام�ل 
األیجابي مع�ھ�ا م�ن قِ�ب�ل ال�ط�ف�ل, 
ف��ھ��ي ت��ط��رح ف��ك��رة (ال��ن��ظ��اف��ة 
واألھ��ت��م��ام ب��ھ��ا وال��وق��ای��ة م��ن 
االم��راض) وخص��وص���اً ون��ح���ن 
نعیش في زمن ھذا الوباء الل�ع�ی�ن 
الذي غیّر الكث�ی�ر م�ن م�ف�اھ�ی�م�ن�ا 

), 19وقیمن�ا وع�ادات�ن�ا (ك�وف�ای�د 
فنجد ھنا بأّن ال�ك�ات�ب�ة أس�ت�ث�م�رت 
ھ��ذا ل��ج��ّو ال��م��ش��ح��ون ب��ال��خ��وف 
وال�ق��ل��ق ف�ي أن ت��رس��م ل��ن��ا ھ��ذه 
ال��ق��ص��ة وال��م��ش��ح��ون��ة ب��ال��ق��ی��م 
والمشاعر واألحداث التي تتناس�ب 
مع ھذه ال�م�رح�ل�ة م�ن ال�ط�ف�ول�ة 
(طفل في عمر الثامنة), فھي ذات 
ھدف واضح رّكزت علیھ ال�ك�ات�ب�ة 
منذ المشھ�د األول ال�ذي ی�ت�ح�ّدث 
عن (النظاف�ة وال�ج�م�ال واألل�وان 
الزاھیة وال�ت�ع�ف�ی�ر وال�م�وس�ی�ق�ى 
والمعقّمات عن طریق م�خ�ل�وق�ات 
ل��ط��ی��ف��ة ف��ي ب��ی��ئ��ة خ��ال��ی��ة م��ن 
االم��راض), وف��ي ال��م��ق��اب��ل ن��ج��د 
المشھد ال�ث�ان�ي ك�ان ع�ب�ارة ع�ن 
(اللون الرم�ادي ال�ذي ی�دّل ع�ل�ى 
عدم الوضوح والرؤیة الصح�ی�ح�ة 
وانتشار القاذورات وال�م�خ�ل�وق�ات 
القبیحة واأللوان القاتمة وال�ك�س�ل 

والالمباالة والموس�ی�ق�ى ال�ك�ئ�ی�ب�ة 
وال���م���الب���س ال���رثّ���ة وال���م���رض 
وال��ن��ف��ای��ات وال��رائ��ح��ة ال��م��ق��رف��ة 

ك��ورون��ا). أّن  -وال��ف��ای��روس��ات 
القصة تمتلك تسلسال منط�ق�ی�ا ف�ي 
االحداث واضحة ف�ي ت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا 
وأحداثھا, وسعت الى أن تتص�اع�د 
األحداث, مما ی�ج�ع�ل ال�ط�ف�ل یُ�ب�ُل 
علیھا متشّوقاً الى معرفة النت�ائ�ج, 
فھي متسلسة ومتراب�ط�ة وخ�ال�ی�ة 
م��ن ال��ح��ش��و ال��ل��غ��وي أو أق��ح��ام 
مش��اھ��د غ��ی��ر ض��روری��ة وغ��ی��ر 
مرغوب فیھا, أحداث�ھ�ا م�ت�راب�ط�ة 
وت���ع���بّ���ر ع���ن واق���ع م���ع���اش, 
والشخصیات فیھا تتحّرك بطری�ق�ة 
ذك��ی��ة وح��ذرة ل��رس��م ال��ف��ك��رة 
وإنضاجھا بطریقة ف�ن�ی�ة م�ح�بّ�ب�ة 
لدى الط�ف�ل. ش�خ�ص�ی�ات ال�ق�ص�ة 
ت��ج��ع��ل ال��ط��ف��ل ی��ت��ف��اع��ل م��ع��ھ��ا 
ویتعاطف, وتجع�ل م�ن الس�ھ�ول�ة 
على الط�ف�ل أن ی�خ�ت�ار ال�م�وق�ف 
الص��ح��ی��ح م��ن خ��الل ل��ع��ب ھ��ذه 
الشخ�ص�ی�ات األدوار ال�م�خ�ت�ل�ف�ة, 
ففیھا نجد شخصیات ذكی�ة ت�م�ت�از 
باختیار الطرق الصحیة والصحی�ة 
للنظافة, بین�م�ا ن�ج�د ف�ي ال�ج�ان�ب 
االخ��ر الش��خ��ص��ی��ات ال��ك��س��ول��ة 
المھملة التي ال ت�ھ�ت�م ب�ال�ن�ظ�اف�ة. 
فالقصة مشّوقة وتمت�ل�ك ال�م�ق�درة 
في إثارة أنتباه الطفل كي ی�ت�ف�اع�ل 
م��ع��ھ��ا إی��ج��اب��ی��اً, ف��ھ��ي واض��ح��ة 
ومت�ن�وع�ة ال�م�ش�اھ�د وال�م�واق�ف 
واألحداث وب�ی�ع�دة ع�ن األس�ف�اف 
والتعق�ی�د واالب�ت�ذال, ف�ھ�ي ق�ادرة 
ع��ل��ى أن ت��ث��ی��ر فض��ول ال��ط��ف��ل 
وم��ح��اول��ة األخ��ت��ی��ار الص��ح��ی��ح, 
القصة قد تخطّت الزمنكانیة , فھي 
عبارة ع�ن (ع�ال�م ف�ي ال�خ�ی�ال), 
عالم یعّج بالصراح ما بین ال�خ�ی�ر 
والشّر, الجمال والق�ب�ح, ال�ن�ظ�اف�ة 
والقذارة, النشاط والحیویة وب�ی�ن 
الكسل واألھمال, ما ب�ی�ن االل�وان 
الزاھیة واأللوان الباھتة, م�ا ب�ی�ن 
بیئة صحیّة خال�ی�ة م�ن االم�راض 
واخ��رى م��ل��ی��ئ��ة ب��ال��م��رض. ل��ق��د 

أس���ت���ط���اع���ت ال���ق���ص���ة (ل���ع���ب���ة 
الفایروسات) أن تنقل ال�ط�ف�ل م�ن 
واقعھ الى واقع خیالي مثیر یب�ع�ث 
على الت�خ�یّ�ل وأث�ارة ال�خ�ی�ال ف�ي 
فضاء واسع ورحب, فھ�ي خ�ال�ی�ة 
م��ن ال��م��ب��ال��غ��ة ف��ي الش��خ��ص��ی��ات 
واالحداث, وال ت�ح�اول ان تض�ّخ�م 
االحداث والش�خ�ص�ی�ات, ألّن ھ�ذا 
یجعل من تف�ك�ی�ر ال�ط�ف�ل مش�تّ�ت, 
 ویجعلھ عاجزاً عن تمیّز الحقائق.

اّن ھذه القص�ة ك�ان ھ�دف�ھ�ا زرع 
المفاھیم الصحیة واألی�ج�اب�ی�ة ف�ي 
ن��ف��وس األط��ف��ال, وھ��ي وس��ی��ل��ة 

ت�ح��اول ت��ع�ل��ی�م وأش�ب��اع ’  ت�رب�ويّ 
وتوسیع مدارك وقابل�ی�ات ال�ط�ف�ل 
من خالل أثارتھ وج�ع�ل�ھ ی�ت�ف�اع�ل 
أیجابیا مع الشخصی�ات واألح�داث 
وتوجیھ میولھ نح�و ال�خ�ی�ر ون�ب�ذ 
الش�ّر, وتش��ج�ی��ع�ھ ع��ل�ى األخ�ی��ار 
الص��ح��ی��ح وأك��ت��ش��اف ال��ع��ادات 
الصحیة الصحیة والتشجی�ع ع�ل�ى 
التمّسك ب�ھ�ا واك�ت�ش�اف ال�ع�ادات 
ال�غ��ی��ر ص��ح��ی�و واألب��ت�ع��اد ع�ن��ھ��ا 
وتجنّبھا, وحّب الخیر والسعي ف�ي 
زرات�ھ ف��ي ن�ف��وس االط�ف��ال, م��ن 
خالل رسم مشاھ�د ال�خ�ی�ر والش�ّر 
وترك األختیار للطفل لك�ون دائ�م�ا 

 یحّب الخیر ألنّھ مفطور علیھ.
اع�ت�ق�د ج�ازم�اً ب�أّن ھ�ذه ال�ق�ص��ة 
الطفلی�ة تس�اع�د ع�ل�ى أن ت�ن�ّم�ي 
القدرات العقلیة والنفس�ی�ة وت�ق�ّوم 
السلوك وتنّمي الشخصیة وتُنض�ج 
ال���ع���اط���ف���ة واألدراك وت���ط���وی���ر 

 العالقات االیجابیة بین األطفال .
م��ا أح��وج��ن��ا االن ف��ي أن ن��ك��ت��ب 
للط�ف�ل ون�غ�رس ف�ي روح�ھ ح�ّب 
الخیر ونبذ التفرق�ة والش�ّر وح�ب 

 األنسانیة .
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  ..وعدك لي 
  بلیال حمراء تشبھ احالمي

  وامسیات نعیشھا بدل الوقت الضائع
  وكل اشواطنا االضافیة نتبادل فیھا االدوار

  فوحدنا فریق
  وال دكة بدالء لك على قائمتي

  ..اال زلت تذكر
  حین اتوسد ذراعیك

  الرسم على صدرك بأصابعي
  ..حبا ال یمحى

  ..وقلبا خلق فقط لك
  اال زلت تذكر

  انك وعدتني بأن تصنع من دموعي
  عقد الماس

  ومن ابتسامتي جنة الدنیا
  وانك وانا جنیان ھربا
  من اكبر عوالم الخوف

  ...لنحترق حبا
  اال زلت تذكر انك

  تحول الملح في قبلتي
  ..الى خمر مباح

  وشراشفي الى سحب
  ..تحلق بي

  ..اال زلت تذكر
  انك لن تحقق شیئا من وعودك

  ..لي
  وان سریري سیبقى خشبیا

  ..وقبلتي ستبقى مالحة
  وذراعاك لن تتعرى

  ...ولیلي سیظل قاتما
  وانا لم اھرب من جھنمي

 ..وال انت تركت قبیلتك الجلي
 

    .!.. ز قصة قصیرة  أ 

  اب
 

 
 محمد إسماعیل / مصر

  
في صیف كل عام تتحول القریة لمھرجان كبی�ر ب�ع�د ھ�دوء م�ع�ت�اد،ی�ت�واف�د ال�ن�اس زراف�ات -

،تس�ك�ن ع�ائ�ل�ت�ھ م�ن�ذ ” أبو مسل�م” ووحدانا من كل حدب وصوب لالحتفال بمولد الشیخ الولي
القدم تلك القریة و یحكمونھا بما لھم من فضل قرابتھم لس�ی�دن�ا ال�ول�ي،ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أن 
الكثیرین من أھل القریة ال یعرف من ھو الولي وما قصتھ؟ كل ما یتردد على ألسنتھم بش�أن�ھ 
ھو ما یحكیھ أھلھ حكام القریة من العمدة وشیخ البلد، حیث تخرج القص�ة م�ن دوار ال�ع�م�دة 
لتشیع عن الولي على األلسنة ویتناولھا الناس بالمقاھي والحقول وكل مكان، فیھلل الفالحون 
ویتبركون بوجود ضریح الولي بقریتھم ویتفاخرون كما كانت تتفاخر القبائل فى القدم ب�ن�ب�وغ 

ی�ا ص�اب�ر،  إس�م�ع  :شاعر فحل بھا..، في یوم نادى "الشیخ خطاب" ابنھ "صابر" وقال ل�ھ
أنت منذ تخلیت عن الزراعة باألرض وانش�غ�ل�ت ب�ورش�ة خ�ال�ك ب�ال�م�دی�ن�ة وأن�ت م�غ�ض�وب 

ھنا تلھف صابر لسماع الكفارة التي تجعل�ھ  .علیك،فثم شيء واحد ھو ما یجعلني أرضى عنك
یخرج من منطقة غضب والده والذي یؤرقھ كثیرا رغم محاوالتھ الفاشلة إلرضائھ م�ن ق�ب�ل، 

دھان السیارات_، لكن والده دائما یشتكي ”_الدیكو”فھو یعمل بالورشة مع خالھ وتعلم صنعة
وبدا ذلك وان�ت�ش�ر  .األرض ِعرض،وصابر ترك أرضھ وأغضبني :عقوقھ لھذا السبب، ویقول

ما الذي یرضیك یا والدي؟ فق�ال ل�ھ ال�وال�د  : ! حتى جعل الفالحین ینعتون "صابر" بالعقوق
الماكینة الجدیدة ال�ت�ي اش�ت�ری�تَ�ھ�ا م�ن�ذ ع�دة أی�ام الب�د أن "تَ�ُرش" ب�ھ�ا ض�ری�ح  : في حزم

 سأفتخر” أبو مسلم”الولي
 

بذلك وھذا یرفع من شأني في القریة، ویجعل الفالحین ینظرون لي نظرة أفضل من ن�ظ�رت�ھ�م 
ل�ك�ن ی�ا  : بسبب تخلیك عن األرض،ھا ؟ مفھوم یا صابر؟ فكر صابر وھو یبتلع ریقھ ث�م ق�ال

والدي أنت تعرف أنني لیس لي في شغل األولیاء والموالد، حتى أنا ال أعرف من ھذا ال�ول�ي، 
شتم "الشیخ خطاب" ولده "ص�اب�ر" وھ�و  !..وقد أخبرني خالي بأن لیس بالقریة ولیا أصال

في قمة الغضب والحنق منھ ومن ردوده، ولعنھ ولعن خالھ وتوعد بأنھ سیطلق لھ أختھ لو لم 
یكف عن تلك السفاھات، ثم التفت لولده بغ�ض�ب وق�ال: ھ�ااا، ت�رش ض�ری�ح ال�ول�ي ب�ال�ل�ون 
األخضر وترفع راس والدك وأسامحك؟ ماذا قلت یا صابر؟ سأذھب ألخبر العمدة وشیخ ال�ب�ل�د 
بافتخار بأن ابني صابر الصنایعي یتبرع بدھان الضریح على حسابھ بالماكینة الج�دی�دة ال�ت�ي 
اشتراھا بعد طول انتظار لتحل بھا البركة، سأخبر العمدة بأنك ف�ع�ل�ت ھ�ذا ت�ب�رك�ا ب�ال�ول�ي ی�ا 
صابر، وطلبا للسماح لما أشیع عنك بالقریة، مفھوم یا صابر؟، الناس أكلوا " وشوشنا" من 

نظر "صابر" لوالده وھ�و ی�ف�ك�ر  !!العتاب والكالم، ھذا یجعلني أرضى عنك، مفھوم یا ولدي
الش�ی�خ خ�ط�اب" ل�ول�ده "ص�اب�ر"،وب�ھ�ذا " فى أن والده سیسامحھ ویشیع بالقریة مسامح�ة

یخرج من دائرة العقوق التي وضعھ فیھا أھل القریة، قال لھ مندفعا: موافق یا والدي واذھ�ب 
ش قبر أي أحد من الموتى  ..لتخبر العمدة وفي نفسھ قال: سأعتبر نفسي مجرد "صنایعي" یَرُّ

ك وال یحزنون وفي الیوم الذي جلب "صابر" فیھ م�اك�ی�ن�ت�ھ ع�ل�ى ال�ع�رب�ة  ..وانتھینا.. ال تبرُّ
الكارو یزفھ األطفال حتى وصل للضریح، وشیخ الخفر یفتح لھ الباب ب�ت�ك�ل�ی�ف م�ن ال�ع�م�دة، 
وسارع الجیران بتوصیل الكھرباء وعرض ما بوسعھم المشاركة بھ في ذلك ال�ع�م�ل ال�ج�ل�ی�ل 

 ، یض�ع… جالب البركة، الكل متلھف،یشرأبون من بعید لرؤیة الضریح قبل أن یغ�ل�ق ال�ب�اب
صابر" البُویة الخضراء في مسدس الرش ویشغل الماكینة لتطرب أذن�ھ بص�وت م�ح�رك�ھ�ا "

ألول مرة وھو فرح مسرور، یفكر ویقول: یاااااه، أخیرا تحقق الحلم واشتریتھا، سأرش ب�ع�د 
ذلك السیارات والجرارات والمقاطیر، والعربات الكارو، بل والكالب والقطط، سأدھن الھواء، 

ضغط  …عليَّ أن أنتھي فقط من تلك المھمة التي فرضت علَي فرضا ألجل والدي هللا یسامحھ
"صابر" على زر المسدس متشجعا لتنطلق البویة كالبرق ویصبغ اللون األخضر الالمع ظھر 
المقبرة، وقبل أن تغطي البویة ُعشر مساحة سطح الضریح تعطلت الماكینة وانت�ش�ر ال�دخ�ان 

الغامرة إلى حزن وتعاسة، وأخذ یلعن ف�ي  "بالمكان مع رائحة احتراق، إنقلبت فرحة "صابر
ھل ھذه ھي البركة ی�ا ع�م ”  نفسھ اللحظة التي وافق علیھا على ھذا الفعل،وتساءل في نفسھ

وكان ینظر بغضب للضریح،وما كان منھ سوى أن انتزع حذاءه وھمَّ یضرب الضریح ”  الولي
 ”أنا ابن كلب واستاھل” في حالة ھیستیریا وھو یقول 

 

 دالل حسین/ الجزائر دالل حسین/ الجزائر
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ذا  ر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شعر: د.عبدااللھ محمد جاسم/ العراق

 
 ..اطل علیك من مرآة سنیني

 ..احمل لك عرشاً مفقوداً 
 .. وطیٌف حزین

 ..ووجھ عار ال یراد
 .. ثم تحملني الیٍك ریاح الشوق

 ..في لیالي شھرزاد
   ..ومعي اربعون الف حرامي

 ..من السین الى الضاد
 ..السرق عندھم مباح

  ..والشاھد كھدھد سبأ 
 ..یبكي في بالط سید االشھاد
 ..یرفض نَعیم َعیش رغید

 .. زندیق وجالد  قرب 
 .. ال یُصدق بوعد الذي كان باالمس قاتال

 ..ممتليء الى آذنیھ خبث واحقاد
 .. سوف أتي الیك حبیبتي
 ..یا سیدة الود والوداد

 ..واترك َمْن ضیعوك في طریق الرماد
 .. لن تغیب صوًر عن ذاكرتي

  ..وال تنتھي عروض المسرحیات
 ..إال في أروقة الموساد

 ..قائم حبیبتي  وحرب الجراثیم
 ..بین شیاطین السماد

 ..یقتل االنسان
 ..ویعفو عن الحیوان
 ..وكالھما یتنفسان

  ..لماذا الیفتون
 ..ان ھذا لیس علماً 
 ..إنھ إشارة إلحاد
 .. كل شيء یختلف

 ..في مراسیم الذین نصبوا انفسم رواد
  ..یقولون ما ال یفھمون

 ..عن كلمة تعنیھم
 ..إنھم أخطبوط للفساد

  ..تعالي وصلي على جرف المساء
 ..واتركي سیدتي َمسَك العناد

 .. دعینا نقابل بعضنا
 .. ونكتب للحب

 ..ذكریات مرح وامجاد

م أرّج 

 
 شعر : 

 لیلى الطیب/ الجزائر
 

 حرف ال أفھمھ
 وحضور رمى نفسھ
 على كل شظایاي

 قرأ شھقة األنفاس
 فوق وجیبي
 أستوقد نارا ً 

 فنسیت نفسي في غفلة عني
 لقبلة لیل اسدل فجره

 وكتب على جدران الصباح
 أشھد أخیراً بحصاد لھیبك

 لتحتضني اشتھائي
 لجنون قادم اغمض جفنھ

 على حاء حرقة
 ودعتھ على قید نبضة

 أدركت طیفي
 الھارب بصمت الوجع

 آلخر حقیبة مثقلة باألسئلة
 قرعت باب فجره

 وأدت اإلجابة
 استنشقت رعشة ھاربة

 ألعید استنساخھ من جدید
 عطراً یضوع

غ جبھة االنتظار  و أمرِّ
 ببقایا حیرى

 على أنات صحوه
 واستجدي خمره على لقاء ثغري

 .. ذات كسوف
 حینھا لن اخلع رداء زفیره

 لعلي أرج جنوني
 فوق ماء قصیده

 شعر : ختام حمودة/ السوید
 

َك فـي اْلـَھوى أْعتَى الُعتاة  وإنـَّ

 َوِشـْعُرَك ذاَك ! َوْحـِشيٌّ وَعاتِ 

**** 

 تٌـكدُِّس حـزَمةً ِمـْن َخـْیِط ضـوءٍ 

 َوتُـْرِجـُع ِمــْن َمـلَـفَِّك ِذْكـَریاتِي

**** 

 ثَـقِْفتَُك مـّرة ِمـْن ُحْسِن َحظّي

 تَــُمــرُّ بِـَصـْفـَحتي كـاألْخـریـاتِ 

**** 

 تَــلُـفُّ َعـلَـْیَك أَْوَھــاٌم بِـِذْھـني

ْشـِویـشٌ   مـــن األْقــَمـاِر آتِ   وتـَّ

**** 

َك ُكـْنَت تَـْجَھل مـا َوَرائِـي  َكـأنـَّ

َم ِمـْن َحـیاتِي  َوتَـْجَھُل مـا تَـقَدَّ

**** 

 َسـِمْعُت َعلَى قَناِة البَثِّ ِشْعًرا

ْعِر الـُمواتِي  تَـبُثُّ بِـھ ِمـن الـشِّ

**** 

 ُھـنـالَِك بَـْعـض أَْشـیـاٍء بِـقَْلبِي

 َوَوْرٌد یَـْسـتَِھلُّ َعـلَـى الـشَّتَاتِ 

**** 

 تََشابََكت الُخیُوطُ َعلَى ُخیوِطي

ى اْلـَمـماتِ  نـا َحـتـَّ  َوبـــاٍق ُحـبـُّ

**** 

 أُحبّــَك ِعْنــَدما قَبّْلـَت َخــّدي

 لِتَْجَمَع مـا تَھـالََك ِمْن فُتاتِي
 

َِْ ُّأ 



 النص :
 إمرأة مجوسیة

*** 
 ابحُث عن امرأٍة مجوسیةٍ 
 تعلمني كیف اعبُث بالنار

 كیف أرتُب طقوسي
 أجمُع حطَب الذكریات

 وھشیَم الخطوات
 تُعلمني كیف أصبُح عاشقاً 

 محترفاً للجمرِ 
 قدیساً محتاال

 ألعُب بنیراِن القداسة
 ال أخشى شھقةً مكبوتةً 

 من ألِف عام..
 أو بركاناً متفجراً اِستوطَن اآله

 سأضرُب دفوفي
 أَرتَدي قمصان القداس

 وأنِت تطوفیَن في جذوة اللھب
 سأغنى أغنیة محارب

 أرتُل بصمت
 لعیونك الخضر

 ارقُص رقصةَ نیروز
 افتُح مالحَم للفصول

 وجنائن للوسامةِ 
 تناسخي بسواد الفساتین
 احكمي بسلطِة عطوركِ 

 انأ الكاھن الصعلوك
 سأَُعمَد عشقكِ 

 عند البزوغ
 أقبُل األرضَ 

 أزرُع لھاثي عند البیاض
 أمطُر رضابي

 فوق القمم الوردیةِ 
 یا امرأة

 فجّري البراكین
 َزلِزلّي خوفي

 اقبّضي على السنین
 أھجّري أوطان التعاسة

 جففي الوقت
 بأوجاع النبض

 ال تأففي من سعیر النار
 وال من صھیل سبابة..!

------------ 
 القراءة : 

ال��ب��ح��ث ال��ذي ی��ك��ت��ن��ف��ھ م��ث��ل ھ��ذا الش��غ��ف  

وھذه اللھفة المتجذرة في القل�ب الب�د   الشدید
 أن یثمر نصا بھذا الرقي اإلبداعي.

ی�ت�راء ل�ي أن ال��ق�ل�وب وال�م�ع�اب��د م�ت�م�اث�ل��ة  
المحتوى على صعید اإلمتالء بالم�ع�ن�ى ف�ل�ك�ل 
معبد م�ع�ب�ود ول�ك�ل ق�ل�ب ح�ب�ی�ب، وی�ت�ش�ارك 
المعبود والحبیب جمالیة الحلول والتجلي ف�ي 

 مكانھ. 
ألنص الذي أسماه الشاعر ری�اض ال�دل�ی�م�ي  

إمرأة مجوسیة) من وجھة نظري ل�م ( بعنوان 
ل�ع�ن�وان دی�ن�ي ب�ق�در اش�ارت�ھ   تكن بھ إشارة

لتخصیص س�م�ة ت�م�ی�ی�زی�ة ب�ارزة ل�ل�ش�خ�ص 
المقصود بالنص، فلم ی�ك�ن ھ�ن�اك تش�ف�ی�ر أو 
تعمیم لإلضاءة الشعریة وكان الحدث الشعري 
جلي في مساره الترتیبي ودقیق ف�ي م�ق�ص�ده 
الموضوعي ویبلغ المدى م�ن أقص�ر ال�ط�رق 

 الوصفیة وعبر أوضح الصور الشعریة. 
إعالنات للرغبة بتل�ك ال�م�رأة   النص یتضمن 

 منھا ومن خاللھا:   وبما یود التعلم
 ابحُث عن امرأٍة مجوسیةٍ 
 تعلمني كیف اعبُث بالنار

 كیف أرتُب طقوسي
 أجمُع حطَب الذكریات

 وھشیَم الخطوات
 تُعلمني كیف أصبُح عاشقاً 

 محترفاً للجمرِ 
 قدیساً محتاال

 ألعُب بنیراِن القداسة
 ال أخشى شھقةً مكبوتةً 

 من ألِف عام..
 أو بركاناً متفجراً اِستوطَن اآله

ویتوعد بالمزید من جنون العش�ق م�ت�ى ب�ل�غ  
 تلك األجواء الحالمة: 

 سأضرُب دفوفي
 أَرتَدي قمصان القداس

 وأنِت تطوفیَن في جذوة اللھب
 سأغنى أغنیة محارب

 أرتُل بصمت
 لعیونك الخضر

 ارقُص رقصةَ نیروز
 افتُح مالحَم للفصول

 وجنائن للوسامةِ 
ویستكمل سرد تفاصیل طقس عشق�ي ی�ت�ھ�ی�أ  

إلقامتھ عند ذروة الحضور في ساع�ة ال�ل�ق�اء 
حیث مساحة التعبی�ر ع�ن ح�ب�ھ ال�ح�اف�ل ب�ك�ل 
ماھو استثنائي خالب وبما لم یتطرق الیھ أحد 

 من قبلھ من الشعراء:
 تناسخي بسواد الفساتین
 احكمي بسلطِة عطوركِ 

 انأ الكاھن الصعلوك
 سأَُعمَد عشقكِ 

 عند البزوغ
 أقبُل األرضَ 

 أزرُع لھاثي عند البیاض
 أمطُر رضابي

 فوق القمم الوردیةِ 
 یا امرأة

 فجّري البراكین
 َزلِزلّي خوفي

 اقبّضي على السنین
 أھجّري أوطان التعاسة

 جففي الوقت
 بأوجاع النبض

النص اكتفى بالتطرق الى عینین خضراوتی�ن  
من م�ع�ال�م وج�ھ ام�رأة ت�م�ت�ل�ك م�ن ج�اذب�ی�ة 
الحضور مایضرم نی�ران ال�ل�ھ�ف�ة ف�ي ال�ق�ل�ب 
ویھیج جمر االشت�ی�اق ب�ع�واص�ف م�ن عش�ق 
تتغن بھ قصیدة ب�ھ�ذا ال�م�س�ت�وى ال�رائ�ع م�ن 
التدوین الشعري والصیاغة الحسیة واإلب�داع 

لتعاطف المتلق�ي   التصویري بغیة األثر البالغ
مع قضیة عشقیة بھذا الطرح الغني بال�ج�م�ال 

 الخالب.
 ویختتم الشاعر قصیدتھ بعبارتي: 
 التأففي من سعیر النار 
 وال من صھیل سبابة . 
وإن دلت تلك على شيء فإنما عل�ى األج�واء  

العاطفیة الالھبة بنار العشق وج�م�ر ال�رغ�ب�ة 
وأما صھیل السبابة ف�ھ�و ت�ع�ب�ی�ر رم�زي ل�م�ا 
یمكن اإلشارة إلیھ بطریقة مشوبة ب�ال�ج�م�وح 
والتعبیر بجرأة المحب ال�ذي الی�ك�ت�رث س�وى 
ل�م��ن م��ل�ك ال�ق��ل�ب وح�ل��ق ب��ھ ال��ى س��م��اوات 
القصائد وجال بھ بین ن�ج�وم م�ن خ�ی�ال وم�ن 

 واقع.
 
آن لي القول أن النص ھو من أجمل ما قرأت  

ال�دل�ی�م�ي وأن�ھ�ا   للشاعر د. ریاض اب�راھ�ی�م
تجربة فریدة لقص�ی�دة ح�ب ج�ام�ع�ة ل�ل�ط�ق�س 
العشقي والطقس الدیني برجاء التقرب للح�ب 
الجامع لكل ج�م�ی�ل ون�ف�ی�س وم�م�ی�ز ب�روع�ة 

   وجوده وحضوره.
 2021شباط  17   

              ((ا ا سط)) 
 نص الشاعر د. ریاض ابراھیم الدلیمي  قراءة في     

 والذي كان بعنوان امرأة مجوسیة               
 

 رائد مھدي/ العراق بقلم :
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على قاعة المون�ال�ی�زا ف�ي م�دی�ن�ة م�ل�ب�ورن   
أطلق ال�خ�ب�ی�ر ال�ری�اض�ي د. ف�ال�ح ف�رنس�ی�س 
رئیس رابطة الالعبی�ن ال�رواد ف�ي اس�ت�رال�ی�ا 
ونیوزلندا م�ن�ج�زه اإلب�داع�ي ال�ط�ب�ي ال�ج�دی�د 
الكتاب الذي أطلق علیھ (ابطال العراق والطب 
ال��ری��اض��ي) والص��ادر ع��ن م��ط��ب��ع��ة االدی��ب 

ن��خ�ب��ة م��م��ی��زة   ال�ب��غ��دادی��ة وحض�ر االمس��ی��ة
یتقدمھم قائد نادي القوة ال�ج�وی�ة وال�م�ن�ت�خ�ب 

اكرم عمانوئیل وقائد   الوطني العراقي السابق
المنتخب االسترالي في حقبة الثمان�ی�ن�ات االن 
دایفدسون وسیادة ال�م�ط�ران ج�رج�س ال�ق�س 
موسى الزائر الرسولي لل�س�ری�ان ال�ك�اث�ول�ی�ك 

ی�وح�ن�ا   ورئیس رابطة الكل�دان ف�ي م�ل�ب�ورن
ب�ی�داوی��د، ب��االض�اف��ة ال��ى ج��م�ع م�ن األط�ب��اء 
یتقدمھم الدكتور رمزي شكري وعدد كبیر من 
ابناء الجالیة العراقیة والع�رب�ی�ة وب�دأ ال�ح�ف�ل 
بتعریف م�وج�ز ب�أھ�م م�راح�ل ح�ی�اة د. ف�ال�ح 
فرنسیس طبیب المنتخبات ال�ع�راق�ی�ة الس�اب�ق 

وس�ام ف�رنس�ی�س   وجاء الت�ع�ری�ف م�ن خ�الل
بعدھا اعتلى الم�ن�ص�ة د. ف�ال�ح   عریف الحفل

فرنسیس الذي قام بشرح نبذة ت�ع�ری�ف�ی�ة ع�ن 
الكتاب باللغتین العربیة واالن�ج�ل�ی�زی�ة وایض�ا 

جھاز العرض ال�ذي ت�م م�ن خ�الل�ھ   من خالل
ع�رض أب�رز م�ا ج�اء ف�ي ال��ك�ت�اب ب��ع�د ذل��ك 
تحدثت في االمسیة د. ش�ذى ف�رنس�ی�س وھ�ي 

و د. رغ��د م��ی��ش��و اخ��ت��ص��اص   ط��ب��ی��ب ع��ام
التعامالت التجاریة والعقاریة ود. عامر ملوكھ 
مدیر تحریر مجلة ب�اب�ی�ل�ون ال�ت�ي تص�در ف�ي 

  مدینة ملبورن.
 

وكانت جریدة العراقیة االسترالیة ھي الوسیلة 
االعالمیة الوحیدة الحاضرة في ھ�ذه االمس�ی�ة 
حیث تل�ق�ت دع�وة خ�اص�ة م�ن ق�ب�ل د. ف�ال�ح 
فرنسیس من اجل ال�ت�واج�د ف�ي ھ�ذا ال�م�ح�ف�ل 

وتزامن موعد إطالق الكتاب مع م�ی�الد   المھم
د. فالح فرنسیس الثاني والس�ب�ع�ی�ن ح�ی�ث ت�م 
االحتفال بھذه المناسبة ایضا وفي ختام الحفل 

تم دعوة الحضور الى مأدبة الطعام وكذلك قام 
د. ف�ال�ح ف�رنس�ی�س ب�ال�ت�وق�ی�ع ع�ل�ى م�ن�ج��زه 

على الحضور  اإلبداعي الذي تم توزیعھ مجانا
الكریم ومن الجدی�ر ب�ال�ذك�ر ان ك�ت�اب اب�ط�ال 

ھو الك�ت�اب ال�ث�ان�ي   والطب الریاضي  العراق
للدكتور فالح فرنسی�س ال�ذي ت�م ت�أل�ی�ف�ھ ف�ي 

    أسترالیا بعد كتاب مذكرات طبیب ریاضي.
 
 العراقیة االسترالیة و د. فالح فرنسیس 

الكتاب یع�د م�رج�ع�ا ش�ام�ال ل�إل�ص�اب�ات ال�ت�ي 
 یتعرض لھا الریاضیون

  الجمیع بإمكانھم االستفادة من ھذا الكتاب 
عبر د. فالح فرنس�ی�س ع�ن ش�ك�ره ل�ج�م�ی�ع  

الحضور وھم یحتفلون مع�ھ ب�ت�وق�ی�ع ال�ك�ت�اب 
وكذل�ك االح�ت�ف�ال م�ع�ھ ب�ع�ی�د م�ی�الده ال�ث�ان�ي 
والتسعین وتطرق فرنسیس حول أبرز ما جاء 
في الكتاب حیث قال أنھ ی�ح�ت�وي ف�ي ال�ب�دای�ة 
على اإلھداء والشكر ومن ثم ك�ان�ت ال�م�ق�دم�ة 

وج�اء   بقلم الرائد الصحفي د. علي الھاش�م�ي
التمھید من قبل د. عبد هللا شفیق رئیس اتحاد 
الطب الریاضي السابق وصدیق العمر بالنسبة 
للدكتور فالح فرنسیس ویشمل الك�ت�اب أرب�ع�ة 

ابواب مع جوانب علمیة مھمة تم عرضھا في 
ال��ك��ت��اب ال��ذي اح��ت��وى ع��ل��ى ب��ع��ض الص��ور 
الشعاعیة وصور الریاضیین الذین ت�م ع�رض 
ب��ع��ض ال��ق��ص��ص ع��ن��ھ��م وأش��ار د. ف��ال��ح 
فرنسیس .. بعد كتابي مذكرات طبیب ری�اض�ي 

ح�اول�ت ان   والذي رأى النور ف�ي اس�ت�رال�ی�ا
ی�ت�ن�اول االص�اب�ات   اعمل كتاب آخر مخ�ت�ل�ف

الریاضیة التي یتعرض لھا الریاضی�ون خ�الل 
المباریات أو خالل الوحدات ال�ت�دری�ب�ی�ة ال�ت�ي 

وھذا ال�ك�ت�اب ی�ت�ض�م�ن ھ�دف�ی�ن   یقومون بھا
ھما الھدف التاریخي وھو ال�ح�دی�ث   رئیسیین

ع�ن اإلص�اب��ات ال��ت��ي ت��ع�رض ل��ھ�ا مش�اھ��ی��ر 
الریاضة في الفترة التي ك�ن�ت ط�ب�ی�ب�ا ل�ل�ف�رق 

 1980الریاضیة والوفود وھي التي بین عامي
وال��ھ��دف ال��ث��ان��ي ھ��و ال��ھ��دف  2000وع��ام 

العلمي الطبي من خ�الل ال�م�ع�ل�وم�ات ال�ط�ب�ی�ة 
ال�ق��ارئ وأش��ار   ال�ت�ي س�وف ی�ط��ل�ع ع�ل�ی��ھ�ا

فرنسیس انھ تحمل تكالیف طب�ع ھ�ذا ال�ك�ت�اب 
علما ان ك�ت�اب�ھ األول ق�د   على نفقتھ الخاصة

طبع على نفقة االكادیمیة االولمبیة الریاض�ی�ة 
التي یرأسھا د. ھ�ادي ع�ب�د هللا ول�م یش�أ ان 
یطرق فرنس�ی�س االب�واب م�ن اج�ل ان ت�ق�وم 
إحدى المؤسسات والوزارات بتحمل ال�ن�ف�ق�ات 
بل تحملھا ھو من اجل خدمة الواقع الریاض�ي 
ال�ذي ی�ت�ع�رض ل�ب�ع�ض الص�ع��وب�ات ال�م�ال�ی��ة 

وفي ھذا الكتاب یشرح لنا فرنسی�س   الخطیرة
عصارة خبرتھ مع االصاب�ات ال�ری�اض�ی�ة وق�د 

ال�ب�اب االول..   تكون الكتاب م�ن ع�دة اب�واب
علم الطب الریاضي حیث شرح المؤلف ماھیة 

مع نظرة تاریخیة عنھ وحیث   الطب الریاضي
على السكرین ی�وض�ح ذل�ك م�ع   یوجد مخطط

  ذكر اھداف االتحاد الدولي للطب الریاضي .
أما الفصل الثاني فھو تناول اإلعداد ال�ن�ف�س�ي 
في الریاضة واختبارات الك�ف�اءة ال�ب�دن�ی�ة أم�ا 
ال���ف���ص���ل ال���ث���ال���ث ف���ت���ح���دث ع���ن ال���ط���ب 

وال�ع�الج�ي وف�روع�ھ أم�ا  ال�وق�ائ�ي  الریاضي
الفصل ال�راب�ع ف�ت�ح�دث ع�ن الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
المنشطات أما في الباب الثان�ي ن�ج�د ال�ح�االت 

ومنھا أمراض  المرضیة التي تصیب الریاضي
ج��ھ��از ال��دوران والض��غ��ط ال��دم��وي وال��ق��ل��ب 
والمم�ارس�ة ال�ری�اض�ی�ة وع�ج�ز ال�ق�ل�ب ع�ن�د 
الریاضیین. أما الفصل الثاني فتحدث عن ف�ق�ر 

أما الفصل الثالث ف�ت�ح�دث ع�ن ام�راض  الدم.
الجھاز التنفسي. أما الفصل الرابع ف�ك�ان ع�ن 
أمراض الجھاز الھضمي. أما الفصل الخام�س 

اما ال�ف�ص�ل  فكان عن أمراض الجھاز البولي.
السادس فتناول الصداع والریاضة. اما الفصل 
 السابع فكان عن الساعة البیولوجیة والتأقلم 

الفصل الثامن فكان ع�ن أم�راض ال�ری�اض�ة  -
في المرتفعات والظ�روف ال�م�ن�اخ�ی�ة وت�ح�دث 
الباب الثالث عن االصابات الریاضیة وھو من 
عدة فصول األول اص�اب�ات ال�وج�ھ وإص�اب�ات 
الك�ت�ف وإص�اب�ات ال�م�رف�ق وإص�اب�ات ال�ك�ف 
والرسغ وإصابات ال�ظ�ھ�ر وال�ع�م�ود ال�ف�ق�ري 
وإصابات الحوض وإصاب�ات م�ف�ص�ل ال�رك�ب�ة 
وإصابات الساق و اصابات الكاحل والقدم أم�ا 
الباب الرابع فكان ع�ب�ارة ع�ن م�واض�ی�ع ذات 

ومنھ�ا االص�اب�ات   عالقة بعلم الطب الریاضي
العضلیة والكسور واصابات الراس والصدم�ة 
ف�ي ال�ری��اض��ة وك��ذل��ك ال��ت��ن�ظ��ی��ر واالص��اب��ات 
الریاضیة وكذلك الریاضة وال�ح�ال�ة ال�ن�ف�س�ی�ة 
وكذلك الریاضة ال�ن�س�وی�ة وال�ط�ب ال�ری�اض�ي 
والسیطرة على المنشطات والغذاء والری�اض�ة 
والتاھیل في الریاضة واخ�ی�را ال�خ�ات�م�ة وق�د 
تض��م��ن ال��ك��ت��اب ب��ع��ض الص��ور الش��ع��اع��ی��ة 
والتخطیطات الطبی�ة وع�رض ال�م�ؤل�ف ع�ددا 
من االمثلة الش�خ�ص�ی�ة ال�ت�ي ص�ادف�ت�ھ خ�الل 

  عملھ الطبي في مرافقة الوفود الریاضیة
  

 العراقیة االسترالیة واكرم عمانوئیل:
 سعید جدا بالتواجد في ھذا المحفل المھم 
قال النجم الكروي السابق اك�رم ع�م�ان�وئ�ی�ل  

بانھ سعید جدا بالتواجد في ھذا المحفل الم�ھ�م 
خص�وص��ا وان��ھ ت��رب��ط��ھ ع��الق��ة وث�ی��ق��ة ج��دا 
بالدكتور فالح فرنسیس بدأت مع بدایة الكابتن 
اكرم في المالعب الكرویة و كان د. فالح یقوم 
بمعالجة نجم القوة الجویة واضاف اك�رم ب�ان 
الكتاب یعد مرجعا مھما فیما یتعلق باإلصابات 
الریاضیة وأس�ب�اب�ھ�ا وھ�و م�وس�وع�ة ط�ب�ی�ة 
متكاملة تختص باإلصابات الریاضی�ة وط�ال�ب 
بأن یتم اعتماد ھذا الكتاب مرجعا في المناھ�ج 
الدراسی�ة ل�ط�ل�ب�ة ك�ل�ی�ة ال�ت�رب�ی�ة ال�ری�اض�ی�ة 

 والبدنیة.

 حفل اطالق كتاب:
اا  رى ا ،ا اق وال ارن /ا 

 
  مالبورن، العراقیة االسترالیة: رافق قاسم العقابي 
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صدر للشاعرة السُّوریّة الكردیّة      
م��ی��دی��ا ش��ی��خ��ة ع��ن دار ال��تَّ��ن��وی��ر 
للط�ب�اع�ة وال�نّ�ش�ر، دی�وان ش�ع�ري 
بعنوان: "ب�اب م�وارب ل�ل�ص�دى". 
وقد أھدت الّدیوان: " إلى أبي الجبل 

(اب��ن��ة   وأم��ي ال��نّ��ھ��ر، إل��ى آی��ل��ن
   القدر).

قرأُت ھذا الدِّیوان، الَّ�ذي اس�ت�ھ�لّ�ت�ھ 
الّشاعرة بقص�ی�دة ح�م�ل�ت ع�ن�وان: 
"ق��ھ��وة ب��ال��ی��وران��ی��وم"، ف��ج��اءت 
القصی�دة م�ع�فّ�رةً ب�ال�ح�زِن واألس�ى 
واالنشراخ، والمست عب�ر ص�ورھ�ا 
ال��ج��راح ال��غ��ائ��رة وراح��ْت تض��ع 
إصبعھا على الجراِح وتتحّسُس بأل�ٍم 
كبیر األوجاع المتفاقمة حولھا بل�غ�ة 
مضّرجة باألنین. نظرْت حولھا مل�یَّ�اً 
ولم تَر إّال استیالد الخیبات المتتالیة، 
ولم تجد إّال قلم�ھ�ا ك�ي ت�خ�فِّ�َف م�ن 
وط�أِة األح��زاِن، وب��دأْت ت��ن��س��ُج م��ا 
یموُج في مخیالھا وذاكرتھا وجموح 
ُر  بوحھ�ا م�ن آھ�ات. وراح�ْت تص�وِّ
قامات النیّران والھزائم ال�م�ت�ف�اق�م�ة 
بایا، وارتسم لھیبھا  فوق ضفائر الصَّ
فوق شفاه األطفال ومناكب ال�ك�ھ�ول 
والع�ج�ائ�ز ع�ل�ى مس�اح�ات ش�ھ�ی�ق 
البالد، اھتاجِت النّی�راُن ف�وق ص�دِر 
المدائن، ثّم توالت االن�ك�س�ارات م�ن 
لَْت أجنحةُ الح�بِّ  ویِل الحروب، وتھدَّ
واألم���ل، وت���راخ���ْت ف���وق رم���اِد 
االشتعال. وحَدھا القصیدة استطاعت 
أن تنتشَل الشَّاعرة من ھوِل الجراح 
المرصرصة فوَق كی�ن�ون�ت�ھ�ا وف�وق 

  مآقي البالد.
تشتمُّ الّشاع�رة ع�ب�ر ح�رف�ھ�ا أری�ج 
النّرجس ال�ب�ّري، ف�ت�ش�م�ُخ أم�ام�ھ�ا 
قامات آشوریّة س�ری�ان�یّ�ة، وت�ن�ب�ل�ُج 
فوَق محیّاھم أسئلة ملبّدة باألحزاِن، 
وم��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى مس��اراِت ح��ن��ی��ن 
الّروح إلى األزمنة الغابرة والمغبّ�رة 

 باألوجاع وراحت تقول:
" .. سیف�و م�ا زال ح�یَّ�اً / ت�وقَّ�ف�ت 

  خطوطُ حیاتھِ 
تجلََّدْت مالمحھُ الّرمادیة/ ضحَك م�ن 

  أمِسِھ الموبوء باللَّعناِت" ..
ت��ت��داخ��ل اآلھ��اُت ع��ب��ر مس��اراِت 
القصائد في خیوِط األحالِم واآلم�اِل، 

وتتلظَّ�ى ھ�الالت ال�ّذاك�رة م�ن ق�ی�ِظ 
اعرة إالَّ سھام  االشتعاِل، فلم تجِد الشَّ
الحبِّ تصدُّ أجیَج النَّیراِن الّتي تعالَت 
ألسنتھا الحارقة فوَق ق�بّ�ِة األح�الِم. 
وتزداُد األح�الُم تش�ظِّ�ی�اً، وت�ت�ھ�اوى 
الب�ی�وُت ال�ع�ت�ی�ق�ة ف�ي رم�اِد ال�نّ�اِر، 
ل وداُد األمكنة ب�ك�لِّ ح�ن�ان�ھ�ا  ویتحوَّ

إلى أكواٍم مھجورٍة. ترسُم الّش�اع�رة 
جفاَف األنھاِر، وتفرُش حبرھا ف�وَق 
ان�ت��ش�اِر الّص�ح��ارى ن��ح�و خص�وب��ِة 
المدائن، وتبقى مذھولةً في ت�رج�م�ِة 
لغِة الشَّوِق، من ھوِل انبعاِث ل�ھ�ی�ِب 
ال��نّ��ی��راِن، ت��رتس��ُم أم��ام ع��ی��ن��ی��ھ��ا 
شرارات القبِح، تجحظ عیناھا عندما 
ترى اللَّیَل یفترُس آخر ما تبقَّ�ى م�ن 
عذوب�ِة ال�ح�ل�ِم. ت�ت�أّوه م�ن ض�راوِة 
االنح�داِر. آٍه .. ت�اھ�ِت األح�الُم ف�ي 
�الِم  خضمِّ التّیِھ، وضلَّْت ح�م�ائ�ُم السَّ
طریقھا إل�ى أعش�اش�ھ�ا ال�م�ھ�ّش�م�ة 
ف��وَق اخض��راِر أغص��ان ال��ّزی��ت��وِن. 
وّجھت الّشاعرة أنظارھا نحو زّخاِت 
المطر، وھي متلّھ�ف�ة إل�ى مش�اھ�دِة 
أسراَب النّوارس تحلُِّق فوَق م�ھ�ج�ِة 
األمِل، لع�لّ�ھ�ا ت�روي ظ�م�أ الّس�ن�ی�ن 
المست�ك�ی�ن�ة ف�وَق أن�ق�اِض ال�ق�ح�ِط. 
وسرعان ما توّجھُ أنظارھا إلى ل�غ�ِة 
األماني، ف�ت�ن�س�ُج قص�ائ�د م�ح�ت�ب�ك�ة 
بتحقیق الّرغبات الكامنة في النّفس، 
ونادراً ما تتحقَّق األماني، فھي أشبھ 
ما تكون باألحالم البھیّة، الّتي تزیدنا 
شوقاً إلى مساراتھا الّرھیفة، وأجمل 
ما في األحالم واألماني أنّھا ل�ی�س�ت 

قابلة للتحقیق ف�ي أغ�ل�ب األح�ی�ان، 
لھذا نبقى وتبقى الشَّاعرة في ح�ال�ِة 
شغٍف وشوٍق لتحقیِق ھذه الّرغ�ب�ات 
المعّششة في أعماقنا الّدفینة! وب�ع�َد 
رحاِب البوِح عن األم�ان�ي ال�ھ�ارب�ة 
بعیداً، تغوُص الّشاعرة ف�ي م�رام�ي 
األدیِم بلغة طریٍّة طراوة الّصل�ص�اِل، 

موّشحةً بوحھا بلغة ال�ح�ك�م�ة ع�ل�ى 
إیقاِع خصوبِة األرِض، ف�ی�ب�دو ل�ھ�ا 
ُن ال��ف��راش��اُت دھ��ال��ی��َز  ك��ی��ف ت��ل��وِّ
األس��اط��ی��ِر ال��م��ؤّدی��ة إل��ى أغ��واِر 
المغائر، تنبُش أسرارھا ثّم ت�ت�وقّ�ف 
ع���ن���د أش���ع���ار "ج���ك���رخ���وی���ن"، 
وتسترسُل في مناجاتھا آللھة ال�ح�بِّ 

لةً ف�ي ل�غ�ِة  -"عشتار  آمیدا" متوغِّ
وِح  االبتھاِل، كأنّھا تناجي حنی�َن ال�رُّ
إلى أصفى ما في ظ�الِل ال�ق�ل�ِب م�ن 
لواعِج الحنین، ثّم تبحث عن مرامي 
الفرح إذ تقول في آخ�ر م�ق�ط�ع م�ن 

  قصیدة "رشفةٌ من شاي الّذاكرة":
 النّھُر یسرُد أنشودةَ سیِرهِ 

 مع كأٍس من الّشاي وابتسامةٍ 
تداعُب أخادیَد البیادِر/ وتشاطُر فرَح 

 الجّداتِ 
 بقدوِمنا وھنَّ حامالت سالَل الفرِح.

اعرة میدیا شیخة قصیدتھا  تكتُب الشَّ
بلغٍة سھل�ة وم�ع�بِّ�رة وع�م�ی�ق�ة ف�ي 
دالالتھا، وتحمل ص�ورھ�ا الّش�ع�ریّ�ة 
ترمیزات ورؤیة حافلة بالك�ث�ی�ر م�ن 
المعاني، ترید إیصالھا إل�ى ال�ق�ارئ 
بسھول�ٍة ویس�ر، ف�ی�ت�ل�قّ�اھ�ا ال�ق�ّراء 
والقارئات بسالسٍة وشغٍف من دوِن 

أیِّة تعقیدات، ونراھا تقوُل في اق�ف�ال 
قصیدة بعنوان: "نع�م ی�ا س�ل�ط�ان�َي 

  المبّجل":
نبِق على ِخص�الِت  أَتَْذُكـُر زھراِت الزَّ

 شعري؟
 شاَخْت معي وأنا في مقتبِل العمِر!!

قصائٌد معلقةٌ أنا/ كطفلٍة سكنَْت رحَم 
 الكالمِ 

م��ب��ل��لّ��ةً ب��ال��ّدم��وِع/ تس��ت��ج��دي ش��ذا 
 األحالِم.

دیوان الّشاعرة میدیا ش�ی�خ�ة زاخ�ر 
بلغة سھلة وسلسة، تمّكنْت أن تعبِّ�ر 
ع��ن آف��اق��ھ��ا ع��ب��ر ص��ور ط��اف��ح��ة 

 52ب��األوج��اع، وتض��ّم��َن دی��وان��ھ��ا 
 120قصیدة شعریّة، على مس�اح�ة 

صفحة من الحجم المتوّس�ط ح�م�ل�ت 
  العناوین التّالیة:

"قھوة بالیورانی�وم، ق�ام�ات ال�نّ�ار، 
شرود إصبع، طیّات عم�ري، ال�ب�اب 
الموارب للّصدى، تحت المطر، ل�و، 
ت��ی��ھ، ع��ل��ى أدی��م األرض، رش��ف��ة 
اطالل�ة ش�اي ال�ّذاك�رة، روح ت�رتّ�ل 
عش�ق�ھ�ا، ح�ل�ب، ای�زاب�ی�ال، ن�ع�م ی�ا 
سلطاني المبّجل، تجاعید القلب، ابنة 
القدر، ترابك ال�م�ت�یّ�م ب�اس�م�ي، إل�ھ 
القلب، ھمسات، وحي الجمال، زم�ن 
أعور، الّص�م�ت، ك�ب�ری�ائ�ي، م�ح�ن�ة 
اللّوز، ذباٌب على مشانق قص�ائ�دي، 
وأمضي، ف�ن�ج�ان ق�ھ�وت�ي، خ�ف�ی�ف 
الظّل، مكائد الّشطرنج، دمعة طفل�ة، 
طقوس النّار، قاع أل�م، ن�زف ع�ل�ى 
عتبات ظلّك، كورونا م�وت ض�م�ی�ر، 
أض��ح��ك وأب��ك��ي، رائ��ح��ة ال��طّ��ی��ن، 
روني، الثّلج وأنا في الغابة، رسائ�ل 
مرتلّة، قص�اص�ة واح�دة ت�ف�رح�ن�ي، 
ق��ط��ع��ة س��ّك��ر، ب��ح��ر إی��ج��ا، ج��ّدي 
ومعطف أح�ادی�ث�ھ، رغ�ی�ف ال�خ�ب�ز، 
وج�ع ح�رف، م�وت وط�ن، ی�ا أن��ت 
نزف القصیدة، من�ق�ار ح�ج�ل، ت�ی�ھ، 
ول����ھ، رقص����ة ھ����وى، وط����وق 

 الیاسمین".
.…………… 

* أدیب وتشكیلي سوري م�ق�ی�م ف�ي 
 ستوكھولم

 ي انور د 
  ّدا ّرة ا 

   
     

  صبري یوسف/ستوكھولم*



 دان ر مح
و  ا  /  

 
 

 بقلم/ محمود عبد الصمد زكریا/ مصر
ال شك أن ذھن الم�ت�ل�ق�ى س�وف    

یستدعى م�ن ال�ذاك�رة ك�ل م�ا ھ�و 
م��خ��زون ب��ھ��ا ع��ن س��ی��دن��ا ن��وح 
( ال��ن��ب��ي ) ؛ أو ل��ن��ق��ل : (ن��وح 
ال��ت��راث ) ب��م��ج��رد ق��راءة ھ��ذا 
ال���ع���ن���وان؛ وس���وف ی���ق���ف ھ���ذا 
المخزون الم�س�ت�ح�ض�ر ف�ي ح�ال�ة 
تأھب لرب�ط�ھ ب�م�ا س�وف ی�ن�ط�رح 

ت�ح�ت ھ�ذا ال�ع�ن�وان م�ن م�ح�م��ول  
ی��خ��ص��ھ  بش��ك��ل م��ن االش��ك��ال أو 
مستوى من ال�م�س�ت�وی�ات؛ وب�ذل�ك 
یكون العنوان الذي اتخذ م�ن اس�م 
بطل العمل ع�ن�وان�اً ق�د ش�ارك م�ن 
البدایة في تھیئة المتلقي بشكل م�ا 
وف��ي ات��ج��اه م��ا ش��ب��ھ م��ع��ل��وم 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي ان��ت��اج ال��ع��م��ل 
ومعاشرتھ بشكل إیجاب�ي .. ف�ی�ب�دأ 

 القراءة على ضوء ھذه التھیئة :
ه   ماشى بیناجى ف ِسرُّ

 سره ده صاحب قدیم 
 زى ِضلُّھ 

ه عمره ف یوم ما َمْل   سرُّ
ة َكْل   أو صرخ أو مرَّ

 
(إلى ھذا الحد ی�ن�س�ح�ب ال�خ�ط�اب  

الش��ع��ري أو ی��ع��ود إل��ى ال (ھ��و) 
الذي تحدده ھاء الملكیة في ك�ل�م�ة 
(سره ) والذي ھو (نوح) فھل ھ�و 

نوح التراث الذي استدعتھ الذاكره  
م��ن ال��م��اض��ي الس��ح��ی��ق؛ أم ھ��و 
(نوح) آخر آني معایش ل�ل�ش�اع�ر: 
ص��دی��ق أو أخ أو أب أو إب��ن أو 
دھ��ا الش��اع��ر م��ن  ش��خ��ص��ی��ة ج��رَّ
ش��خ��ص��ی��ت��ھ ل��ت��ح��ل م��ح��ل��ھ أت��ق��وم 
مقامھ .. أو حتى ض�م�ی�ر الش�اع�ر 
ومجموعة قیمھ أو .. أو .. .. إل�ى 

 آخره ..
د الشاعر ش�خ�ص�ی�ة م�ن  ھكذا یُجرِّ
دواخل (نوح) أیَّاً ك�ان ھ�ذا ال�ن�وح 
ھي (سر نوح) وینتج ل�ن�ا ال�ع�الق�ة 
الحمیمیة بینھما كاشفاً عن ب�ع�ض 
م��الم��ح الش��خ��ص��ی��ة ال��م��ح��وری��ة 
للنص..ھذا على مستوى المعنى..؛ 
فإذا الحظنا أن ال�خ�ط�اب م�ط�روح 
ف��ي ال��زم��ن ال��م��ض��ارع م��ن خ��الل 

 األفعال : 

بیق�ل�ع)  -بیبقى  -بیناجي  -(ماشي 
ع���دا ف���ع���ل م���اض واح���د ھ���و 
(اتسرسبوا) العائد عل�ى الص�ح�اب 
ولیس على (ن�وح) فس�وف ی�ت�أك�د 

 لنا أننا إزاء نوح معاصر ھو : 
(ن��وح ال��ق��ص��ی��دة) ول��ی��س (ن��وح 

 التراث ) ..
وك�ل ذل�ك ق�د ج�ع��ل ھ�ذا ال��م�ق�ط��ع 
كق�ط�ع�ة  أو م�ع�زوف�ة م�وس�ی�ق�ی�ة 
أضافت جم�ال�ی�ات إی�ق�اع�ی�ة آس�ره 

 ألذن المتلقي ..
فإذا أضفنا ما ینتجھ ال�م�ق�ط�ع م�ن 
مشھدیة ل�ل�ع�ی�ن ت�ن�ج�زھ�ا ك�ام�ی�را 
الش��اع��ر خ��الل رص��دھ��ا ل��ح��رك��ة 

 ورة المنــاجـــاة بــین ــالمشي وص
(" ذات نوح)  و ( ذات ظلھ ال�ت�ى 
دھا الشاعر من داخلھ) وصورة  جرَّ

ال��ذات وال��ظ��ل وص��ورة س��رس��ب��ة 
الص��ح��اب م��ن ب��ی��ن ی��دی��ھ؛ إل��ى 
آخره .. فإن تضافر حاستي السمع 
والبصر؛ مع الفؤاد الذي ھ�و ھ�ن�ا 
السر أو الضمیر ؛ یضعنا بین یدي 
خلٍق جدید ؛ والشعُر خلٌق ؛" وهللا 

 أحسُن الخالقین " ..
 ثم یأتي الربط بین الحالتین :

 لحظة نزول السر ع الشاعر ...مدد 
 حد النزیف 

فیرتبط الداخ�ل�ي ال�م�خ�ب�وء ال�غ�ی�ر 
ملموس والغیر مرئي ؛ بالخارج�ي 

 الظاھر الملموس المرئي :
 فكرتھ بتمر من طوق الجسد 

 وتكون النتیجة أو األثر :
 وبتجعلھ مركز مدار الكون 

 وسید كلمتھ

ومع تحول ( نوح القص�ی�دة ) إل�ى 
كم�ا تص�وره   –ھذا الطائر الجریح 

تبدأ العالقة  بی�ن   –كامیرا الشاعر 
(نوح القصیدة) و (ن�وح ال�ت�راث)  
وتبدأ قضیة النص على الم�س�ت�وى 

 الفكري في التبلور والتجلي :
إرك�ب  : نوح الطوفان ی�ن�ده ع�ل�ی�ھ

 معانا 
 یبتسم ... حد البُكا

 مش عاصى لكن  
 وطن ...ف انتظار الفجر متسلسل 

 
تأتي لفظة : وط�ن ھ�ن�ا ك�م�ف�ص�ل 
ش��دی��د األھ��م��ی��ة ل��ب��ل��ورة قض��ی��ة 
النص / القصیدة ؛ حی�ث ت�ت�ش�ظ�ى 

داللتھا لتعود على (نوح القصی�دة)  
فیكون ھو نفسھ المقید بالس�ال�س�ل 
في انتظ�ار ال�ف�ج�ر؛ ب�ن�ف�س ال�ق�در 
الذي تعود بھ على ن�ف�س�ھ�ا؛ ح�ی�ث 
ال��وط��ن ق��د ت��ق��ی��د ب��الس��ال��س��ل ف��ي 
انتظار الفجر .. وتعود على االثنین 

 معاً حیث ھما في حالة توحد .. 
وعند ھذا الحد تط�ل ذات الش�اع�ر 
التي كانت إلى ھذا الحد ف�ي ح�ال�ة 
حكي من الخارج ؛ لتصبح مندمغة 
في لحم النص؛ وتبدأ عالقة  (نوح 
القصیدة) مع ال�ذات الش�اع�رة ف�ي 

 التبلور والتنامي : 
 نوح الولد بیشدِّنى لعالم َخفى  

 ألعب معاه ف الطین ونتمرمغ أمل 
یمسح على جبینى ح�ی�اه م�ن ب�ع�د 

 موت 
أح��ف��ر ع��ل��ى ج��ب��ی��ن��ھ وج��ع ن��ق��ش 

  .. السنین
 وف رحلتھ دایًما بیخبط ف الزمن 

 یسقط كما السكران ...
 ألم اإلحتكاك بیفجر الحكمة ... 

تحیةً للشاعر / عمرو التركي؛ فقط 
أنصح أن یفصل بین المقطع ال�ذي 
جاء عل�ى ت�ف�ع�ی�ل�ة ال�رم�ل وب�اق�ي 

 النص.
************ 
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 صرم د. نصر عبد القادر/

 
 (إلى یمامة الطرب الشرقي األصیل..الراحلة سعاد محمد)

 
 

 غنَّت سعاُد.. ولفَّ السحُر وجداني..
 كأن طیراً من الفردوِس ناجاني!
 فنُّ السماِء جرى وحیاً على وتَرٍ 
..  صافي الرنیِن رھیف الحسِّ

 ربّاني
 صوفیةَ الذوِق ماھذا الغناُء سوى..

 صالِة قلب على رنات عیدانِ 
دةً..  تلك الیمامةُ قد باحت مغرِّ
 وذوبت مھجتي في نبعِ ألحانِ 
 مرَّت على خاطري اآلھات..
 مشجیةً..ورقرقْت في عروقي

 نھَر تحنانِ 
 سرُب البالبِل قد ماجت قیاثُرهُ 
 لحناً من العالِم العلويِّ غنّاني

 أھیُم بیَن ُربَي الفردوِس..
 تسبُح بي..

 نسائٌم من شذاھا الریِِّق الحاني
 في زورٍق من ضیاِء الفجِر..

 منتشیـًا..أطوُف بین سماواٍت وأكوانِ 
 لّما ( الھوا) فتح الشباَك.. 

 في َسَحٍر..طاَر المناُم.. 
 ولم یرجع ألجفاني

 وصرُت أعشُق لیلِي..كلما َغَربتْ 
 شمٌس ..ألوُذ بأحالمي وأشجاني

 غنَّْیِت حبَّ رسوِل هللاِ..
 فاغتَسلَت.. روحي.. 

 وساَل على الخدَّین نھرانِ 
با..خبِّْر أحبَّتَنا  ویانسیَم الصَّ

 بحرِّ قلبي..وصْف وجدي وأشجاني
 والقلُب والعیُن..أيٌّ للھوي سبٌب؟

 حار الورى..یاتُرى من منھما الجاني؟
 ھذي طیوُر الَمسا..عادت لقبَّتھا

 فال ضیاٌء..وال أصداُء قرآنِ 
 وال أذاٌن تنیُر األْفَق رنّتُھُ..

 وال صالةٌ تناجي عرَش رحمنِ 
 ُضّمي على القدِس یاورقاُء أجنحةً..

 وكفكفي في حناٍن دمَعھا القاني
 وزلزلي عالماً ماتت ضمائُرهُ..
 وأشعلي في فضاهُ ناَر بركانِ 

*** 
 مظلومةٌ..وعباُب الزیِف محتَدمٌ 
 یُعمي القلوَب..وال یُصغي لفنانِ 

 دنیا الحظوِظ إذا أخطَْتِك فاغتفري..
 لكم تخطّْت رفیعاً باذخ الشانِ 

 وكم شھاٍب تناھى في وضاءتِھِ 
 عال ودقَّ..فلم تلحْظھُ عیناِن.!

 

 ى ي  ُْد ..     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نادیة محمد عبد الھادي

 مصر 
 

 قد تھوٰى قصائدي
 شاعٌر یستخُف بكلماتي  

  أو
 قد یستخُف بصوَرتِھ

 الُمعَلَّقَِة علٰى اللوِح المحفوِظ برأسي
  أو

  یُنِكُر عليَّ دموعي
 قد تھوُن أنوثتي

 على روحي الشریدةِ 
 دونك

  والذكریاُت والدنیا
 

   وحدك تسیُر على األثرِ 
 وحدك

 من كان یَغِمُس حزني بنبیِذ روِحھ
 ثم یلتِھُمھ كتفاحٍة حمراَء حلوةٍ 

  لتَُدَق كأسي بكأِسك
 فیلھو قلبي بساحِة صدِرك الواسعِة ،

  یرسُم رقصةً صوفیةً جدیدةً بجداریِة، المولِد،
 وقَت تقبیِل الشمِس لوجِھ ایزیس

 بعَدك
 جسدي صاحُب أھِل الكھِف وكلبِھم

  حتٰى یفُر من سلطاِن الفراقِ 
 إلى مملكِة الموِت القصیرِ 

 قصائدي التي تكتبني
  قد أبیُعھا لصعالیِك الحيِّ مع جدائلي

  حین تعود
  لو ُخیِّْرُت بینَك وبیَن مزماِر الشعرِ 

  ألخترتُك أنت
 أبیُع نفسي ومزماري

 لصخِر البادیةِ 
 أودعني فیھا وعیني وریشتي

 ،، ,, The kissالتي تشخبطُ لترسم  
 كي أھدیھا لك بالُحلمِ 

  ألجلِك
 أشتَري الخیالَ 

 بألِف ألِف نبضةَ قلبٍ 
  وأبیُع كلماتي بألِف ألِف سخریةٍ 

 حین تنیُر الطریَق بِظلِّك
 

  ھل الثمُن یرضیك
 أم أزیُد ؟

   أمو
  قصة قصیرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غسان سالم شعبو /فرنسا
 

ع�ل��ى األط��الل رك��ب��ت ص��ھ��وة ال��ذك��ری��ات وأم��ام ص��م��ت 
الرقیمات داعبت یراعي باحثاً عن تعابیر أرسلھ�ا لش�ع�اع 
النور العابر ما ب�ی�ن ال�ح�ض�ارات ألن�ق�ش ألن�ك�ی�دو أح�ل�ى 
ال��ع��ب��ارات، وم��ق��ل��ت��ّي ت��ن��ط��ق ب��ف��ی��ض ال��ع��ب��رات ل��روح��ھ 
المتسربلة على أبواب الجنائن ال�ف�ردوس�ی�ة ب�وج�ع، ل�ع�لَّ 
الزمان یتخطاه ویصح�ى م�ن أن�ات ال�ھ�واج�س وف�وض�ى 
الكائنات. فوقفت أناشد بطل ملحمة الخلود منادیاً م�ت�ودداً. 
فالح أنكیدو كالفارس على صھوة ج�واده م�ردداً ت�رات�ی�ل 
سماویة، ورجوتھ مناجیاً:" أفال حانت لألبدیة أن ت�ع�ت�ق�ك 

 فتحررك لتعود وتصارع الغول الذي إفترس فرحنا.
عد یا أنكیدو. وال تدع شراییني ت�ج�ف م�ن الص�راخ، ع�د 
وأجعل من ضعفي قوة أم�ام ح�ام�ل�ي األرواح بس�ی�وف�ھ�م 
المتخمة بالغدر. فل�م ی�ع�د ل�غ�ی�اب�ك ج�دوى وق�د خ�لّ�د ف�ي 
موطني الغزاة. عد وعلّق أمام أبواب ال�م�ل�ك�وت م�ف�ات�ی�ح 
م ل�ل�ع�اب�ری�ن إل�ى  تف�ت�ح م�غ�ال�ی�ق ال�روح ال�م�س�ب�ی�ة. وق�دِّ
الفردوس كؤوسا مترعة بتمر العراق. عد إلینا یا أن�ك�ی�دو 
فحقاً نسي الطین إنھ طیٌن حقیر فرجع یُ�ف�س�د ك�ل م�ا ف�ي 

فالقائمون على حراسة الحی�ط�ان   األرض وبكل األصقاع.
قد أنھكھم اإلنتظار، وذب�ل�ت وردة ال�ل�وت�س ف�ي س�اح�ات 

ف�ي دم�وع ال�ع�ذارى، وم�ا   البلدة العتیقة، وجفت المآق�ي
زالت تراتیل األجداد تتستر في عباءة المعابد المنفیة. ٌع�د 
كي تزیح الحجر الجاث�م ع�ل�ى ص�ف�ح�ات ال�ت�اری�خ، وأم�أل 
حروفي وكلماتي أمالً ینبض لھ قلبي فأك�ون رس�والً ع�ن�د 
عشتار حبیبتك ألرمي إلیھا مواقد الوجد التي أشعلتھا لھ�ا 

  حباً وإشتیاقاً قبل أن تغتالك األفعى اللعینة".
فنادى إلّي من البُعد الشاسع وقال: "رأیُت دم�ع�ك ی�غ�س�ل 
أبواب الج�ن�ان ال�ف�ردوس�ی�ة وص�وت�ك ق�د أس�م�ع ح�ارس 
األبواب السماویة. فمأل حنانك بِقاعنا المثمرة ال�خ�ض�راء، 
وصرختُك أحییَت روحي، ف�ج�ئ�ُت أل�م�س ك�ف�ك وأع�ط�ی�ك 
ثمرة األمل وحفنة من عطر الجنة لتنثره ع�ل�ى ال�ف�رات�ی�ن 

 لیزدھران مودةً. 
وإقبل روحي وُعد بعھد جدید للج�م�ی�ع ك�م�ا ال�ع�ھ�د ال�ذي 
جمعني بصدیقي األبدي كلكامش. وأزرع في الدنیا األم�ان 
وصن العھود والمواثیق. فأنا لم أعرف الشقاء إالّ بعد أن 
أبعدتني تلك األفعى البلھاء عن أعز ص�دی�ق أرس�ل�ت�ھ ل�ي 
السماء. حین قصدنا بالد الش�م�س وغ�اب�ة األرز ل�ن�ج�ن�ي 
ثمرة الخلود فنلناھا ووضعناھا ب�أح�داق�ن�ا، وك�دن�ا ن�ل�ت�ق�ط 
شھب السماء قبل تلك الخدیعة الكبرى، فسكت نبض قلبي 
وحینھا أدركت قیمة الوج�ود. ف�ج�م�ال ال�ح�ی�اة ع�ن�دك�م ال 
یضاھیھ جمال العدل وتحقیق الكرامة لكل إنس�ان ل�ت�ك�ون 
انعكاساً لجمالھ الروحي فتس�ی�ر ال�ح�ی�اة ب�ت�ن�اس�ق ج�م�ی�ل 

 كتناسق طابوق أور".
فنظرت إلیھ نظرة رقیقة حزینة وقد تملك�ن�ي ال�ح�زن وأن�ا 
أوزن قیمة كلماتھ مستدركاً واقعي المؤلم. فتعالى ص�وت�ھ 
كھدیر األمواج وإختفى خ�ل�ف الس�ح�ب. ودون أن أت�ف�وه 

      بكلمة. عدُت، وكلي أمل بغد أفضل.



 زینب كاظم البیاتي/ العراق 
 

 
  وألني مّت كثیرا من قبل

   ال أخاف الموت أبدا

 

  أتذكر مرة ان أحدھم اجتث قلبي لتنبت كفھ

  وھا أنا اآلن بال قلب

  

 ومرة خلعت رأسي وأھدیتھ بأفكاره خیالھ وحكایاه

  كتبوا علیھ للذكرى 

 

 ومرة انكسرت ساقي 

  حیث مشیت بطریق كان یجمعنا

  لذا بت بساق واحدة

 

  ومرة تركت عیوني على جانب طریق ینتظر

  فأبصرت الالشيء

 

  وألنفي حكایة مغایرة

 اذ انھ مازال یبحث عن عطره

  ولم یتوه في زحام األدخنة  

 

  أ تحسبني أنفاسي بعد كل ھذا

 !اني على قید حیاة ؟؟
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    .. ا  

 
 

  صموئیل نبیل أدیب/ مصر 

 ة   

دائما ما یتعجب أصدقائي الُمقرب�ی�ن م�ن ھ�دوئ�ي الش�دی�د 
كلما جاءت مصیبة أو أظھرت لي الدنیا وج�ھ�ھ�ا ال�ق�ب�ی�ح 

تتعالى ألسنتھم ب( أكید اتحسدت / نصیبك ف�ي …  یوًما ما
 الدنیا قلیل).

  …و یتعجبون من استعدادى النفسي لمواجھة المصائب
و لكن دعني أحكي لك قصة أسطورة ھندیة، قرأتھا وأنا في العاشرة من عمري.. س�أخ�ت�ص�رھ�ا ل�ك 

 ألنھا قد ال تعجب بعضھم.
..  

تقول األسطورة .. إنھ عند میالد اإلنسان .. تُخلق معھ زجاجة بھا مائة ح�ب�ة.. زج�اج�ة م�ث�ل ع�ل�ب�ة 
و في ھذه الزجاجة وُضعت حیاة اإلنسان كلھا.. قُسمت الحبات الي أجزاء لألشیاء المادی�ة  ... الدواء

  ..و أجزاء لألشیاء المعنویة
حب�ات ل�ل�زواج  8حبوب لراحة البال. . 10حبة للجمال..  15حبة للصحة...  20حبة للمال..  20مثال 

  …حبة للعائلة.. و ھكذا 18حبات لألطفال..  9السعید.... 
 

و بعدھا أُْغلقت الزجاجة بإحكام و ال تُفتح أبًدا .. و عبر حیاة اإلنسان سیتغیر عدد ح�ب�ات ك�ل ج�زء 
  ..100ولكنھا ال تزید أو تنقص عن 

  ..إذا زادت حبات المال، قد تنقص معھا حبات راحة البال أو الصحة أو األطفال
و إذا نقصت حبات الجمال.. تزید معھا حبات الحظ.. لذا اعتاد البعض أن ی�ق�ول ال�م�ث�ل( ع�ل�ى ف�ی�ن 

  .یاحظ؟ .. رایح للوحشین.. طَیب و الحلوین؟. . كفایھ علیھم حالوتھم)
 

  ..في حیاتي.. لم تفشل ھذه األسطورة أبًدا في تفسیر ألغاز الحیاة
  …هللا العادل المتحكم یساوي بین جمیع البشر فیما یأخذون

  ..هللا الكریم المعطاء یعرف أن أبن آدم یفسد عندما یُُكثر لھ العطایا في الدنیا
لذا إذا زادت لك محبة الناس.. اجعل ذھنك مستعّدًا لفقدان بعض حبات راحة ال�ب�ال.. ف�ال�م�ث�ل ی�ق�ول
( كثیر األصحاب قلیل النوم) و إذا زادت حبات األموال.. فاستعد لنقصان راح�ة ال�ب�ال و الص�ح�ة أو 

 ..العائلة
  .. و أذكر ھنا قصة ال یعرفھا كثیرون عن فتى الشاشة األول أنور وجدي

أنور وجدى في بدایة حیاتھ بعدما طردتھ عائلتھ من المنزل ل�ف�ش�ل�ھ.. ع�اش ف�ي الش�وارع لش�ھ�ور 
طویلة.. قبل أن یعمل كعامل اكسسوار في مسرح ف�رق�ة رمس�ی�س. و س�م�ح�وا ل�ھ ب�أن ی�ب�ی�ت ف�ي 

  المسرح، ألنھ كان یعیش في الشارع حرفیًّا
و في یوم ما كانت الممثلة زینب ص�دق�ي ت�ق�ول:" أھ�م ش�يء ف�ي ال�ح�ی�اة الص�ح�ة "ع�ن�دھ�ا ق�ال 
الكومبارس أنور وجدي:"النقود أھم،، الصحة لیست بالمھمة ل�و م�ع�ي نص�ف م�ل�ی�ون ج�ن�ی�ھ" .. 

  .. "عندھا صرخت فیھ :"مجنون .. غدا سیكون معك نقود و ستندم على كالمك
بعدھا صعدت نجومیة "الكومبارس" لیكون ممثًال .. فممثل أدوار أولى .. وبلغ من الِغني أنھ أصب�ح 
ینتج أفالمھ بنفسھ، و من النجاح أنھ َكتب وأخرج أجمل أفالم السینما المصریة.. وتزوج ب�ج�م�ی�الت 

 …عصره ،، لیلى مراد و لیلى فوزي
  .. ھو كرجل استطاع أن یحقق أقصى ما یحلم بھ أي إنسان على ھذا الكوكب

و لكنھ أصیب بالمرض .. فشل ُكلَوي.. حتى إنھ قال كلمتھ الشھیرة "كنت في الشارع و معدتي تأكل 
،، قبل أن یموت وحی�دا ف�ي ال�غ�رب�ة،،  "الزلط،، وحالیًّا في البیت و ال أستطیع أن أشرب حتى الماء

  ..عریًسا لم یمض على زواجھ من لیلى فوزي بضعة أشھر
 

  عزیزي القارئ
ع�ن�دھ�ا ل�ن … عندما تكون في لحظات المجد.. جھز نفسك نفسیًّا لتقبل نقصان الحبات في زج�اج�ت�ك

ولن تغتر بالدنیا.. فأنت تعلم أن كل زیادٍة في حبات …  یضربك الكبریاء عندما تكون فوق قمة الھرم
 …المجد.. ستَنقص ُمقابلھا حبةً أخرى

و صدقني صدقني.. ستجد نفسك مرتاًحا عندما تنقلب علیك الدنیا ألنك تعل�م أن م�ا ن�ق�ص م�ن�ك ق�د 
أزداد في حبات أخرى و ستجد كلمات الشكر على لسانك للنع�م ال�م�وج�ودة ح�ال�ی�ا ب�دالً م�ن ك�ل�م�ات 

  .... الغضب
 و لكن دعني أخبرك عن حبات ال تنقص أبداً بل و تنَجیك في ھذه الدنیا ...

   مساعدة المساكین و الفقراء بمحبة
 



31  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 789 

 10 Mar 21 • Year 16 

 توطئة :
لقد ذھب ال�ن�اظ�م األوح�د الس�ردي ف�ي 
عوالم سردیات األستاذة لطفیة الدلیم�ي 
ف��ي مس��اف��ة م��ق��رون��ة ب��ی��ن ال��وج��ود 
السردي والحضور النص�ي، وذل�ك ف�ي 
مسافة جملة خروجات وتعالقات داللی�ة 
مبرھنة في حض�ورھ�ا ال�ن�ص�ي، ف�ی�م�ا 
یبقى وجودھا السردي كع�الم�ة ف�اع�ل�ة 
ف��ي م��دار ت��م��اث��الت ال��ف��اع��ل ال��ذات��ي 
ال���م���ن���ب���ث���ق م���ن فض���اء ال���م���ح���اور 
الشخوصیة في نص (لیلة ال�ع�ن�ق�اء) و 
ھذا النص ما ھو إال خطاط�ة ت�وك�ی�دی�ة 
ج��دی��دة ت��ب��رھ��ن ع��ل��ى وج��ود األن��ث��ى 
الوحیدة و مضطھدة عبر مسلمات م�ن 
غایة ثنائیة المنقسم ما ب�ی�ن (ال�راوي/ 
الشخصیة المشاركة) امتدادا نحو ذل�ك 
االستثمار ف�ي م�ظ�اھ�ر ح�ك�ای�ة ال�ن�ص 
التبئیریة ف�ي ك�ل ع�الم�ات�ھ�ا الس�ردی�ة 

 المنجزة.
ـ الواقع الس�ردي وغ�ی�اھ�ب األن�م�وذج 

 األنثوي .
اعتمدت معالجات (لطفیة الدلیمي) ف�ي 
واقع حكایة نصھا ـ لیلة العنقاء ـ ع�ل�ى 
الغوص نحو الداخل األنثوي وم�ح�اول�ة 
كشف ما یت�رت�ب ع�ل�ى ھ�ذا األن�م�وذج 
األنثوي من تابوھات ضغوطیة خ�اص�ة 
م��ن ق��ب��ل أف��راد ال��ع��ائ��ل��ة وال��ع��ادات 
واألع��راف الس��ائ��دة ف��ي ظ��ل زع��ام��ة 
القریة من قبل المشایخ . لذا فأن الفع�ل 
المشخص ف�ي ع�الق�ة م�ح�اور دالالت 
النص بجملتھا تنصب في دائرة تح�ق�ی�ر 
ال��ج��ان��ب األن��ث��وي م��ن ج��ھ��ة س��ل��ط��ة 
الذك�وری�ة ال�ق�ام�ع�ة و ال�م�ت�ش�ددة ف�ي 
طرائق نظراتھا و تعامالتھا إزاء ح�ی�اة 
الولیمة الضائعة في م�رك�ب ش�خ�ص�ی�ة 
المحور األنثوي ف�ي ال�ن�ص : (ت�ح�دق 
بالباب وت�رى خ�ی�ط الض�وء ال�ب�ل�وري 
أماما .. یعتریھا احساس م�ا ال ت�ع�رف 
أسمھ، تتلم�س ج�ل�د ذراع�ھ�ا، ت�ج�دھ�ا 
خشنة محببة م�ث�ل وج�ھ رغ�ی�ف خ�ب�ز 
بالسمسم .. ت�ح�ب خ�ب�ز الس�م�س�م. ب�ل 
تكرره ألن الشیخ ع�ب�د ال�دای�م ی�ط�ل�ب�ھ 
على مدى األیام. أھو الب�رد .. أم أن�ھ�ا 

) ال�الف�ت 145لسعات ھوام اللی�ل؟./ص
إلى النظر في مقتطفات ھ�ذه ال�وح�دات 
الس��ردی��ة ، إل��ى أن ال��ذات األن��ث��وی��ة 
خاضعة إلى ع�وائ�ق و أص�ف�اد ع�دی�دة 
من أحتماالت الذات الخارجة وال�داخ�ل�ة 
في طقوس وطواطم السلطة ال�ذك�وری�ة 
المتمثلة ب�دءا ب�الش�ی�خ ع�ب�د ال�دای�م ، 
وانتھاء بھموم وإشكالیات أھل ال�ق�ری�ة 
مع رجاالت الدعایة االنتخابیة المتمثل�ة 
ب (مدحت الكھالني) الذي ف�از بص�ف�ة 

نائب�ا ف�ي ال�م�ج�ل�س (:ق�ال األول�ون : 
ننتخب مدحت الك�ھ�الن�ي : ف�ھ�و ال�ذي 
أقام مشروع تصفیة المیاه و تبرع بك�ل 
تكالیفھ / وبعد أیام جاء الكھالني یتف�ق�د 
مشروع المیاه وأمر بج�ل�ب م�زی�د م�ن 
الرمل والحصى وطلب م�ن ال�ع�م�ال أن 
ی��زی��دوا ف��ي ع��م��ق ال��ح��وض.. وك��رر 
الزیارة بعد أسبوع و وعدھم بمش�اری�ع 

) وب�ع�د أن ت�م  150جدیدة أخرى./ ص
ف��وز ال��ك��ھ��الن��ي (ونش��رت الص��ح��ف 
صورت�ھ وھ�و یص�اف�ح ال�وص�ي ع�ل�ى 

) ت�خ�ب�رن�ا األح�داث 150العرش / ص
الس��ردی��ة ع��ن أھ��وال ذل��ك ال��ح��وض 
العمالق وكیفیة تح�ول ھ�ذا ال�م�ش�روع 
االنساني إل�ى ح�ف�رة آس�ن�ة تض�م ف�ي 
أوصالھا أطنانا من ال�ن�ف�ای�ات واب�ت�الع 
أطفال القریة أمواتا بین ن�ب�ات�ات قص�ب 

ذلك بعد أن   البردي والطحالب اللزجة،
غادرھا فریق العمل ال�م�ك�ل�ف بص�ی�ان�ة 
ھذا المشروع، ولكن األمر أصبح ع�ل�ى 
العك�س ت�م�ام�ا ب�م�ج�رد ح�ی�ل�ول�ة ن�ی�ل 
الكھالني حظوة ذلك المنصب : (وب�ع�د 
أش��ھ��ر ، ق��ال أب��و ب��دور ل��زوج��ت��ھ، 
سیجتمع الیوم أھل القریة جمی�ع�ا ل�ردم 
الحوض، مات فیھ أبن موس�ى األع�رج 
وأبتلع الن�زی�ز أب�ن�ت�ة ع�زی�ز ال�ك�ردي، 
وباألمس سقط أبو سعد األعمى وكادت 
أم حلیمة الضریرة أن ت�ق�ض�ي ع�ن�دم�ا 
سقط�ت ف�ی�ھ وأن�ق�ذھ�ا ال�رج�ال .. م�ن 
یدري قد یبتلع الحوض بشرا آخرین. / 

) م��ن ال��واض��ح أن رم��زی��ة  150ص
الحوض تشكل بذاتھا معادال نصیا عل�ى 
مظھر وصورة ال�ح�ك�وم�ات. ف�ال�ك�ات�ب�ة 
ال�دل�ی�م�ي ك��ان م�ق�ص�ودھ��ا ال�م�دل�ول��ي 
واضحا، ولكن انشغال ھذه النوعیة من 
المعادل، لم تنتشل الدلیمي م�ن ف�ح�وى 
ثیماتھا الخاصة حول مظلومی�ة ال�م�رأة 
وسط أجواء واقع مجتمعي قروي، م�ن 
شأنھ الحط من مكانة المرأة والفتاة في 

 دالالتھ الرعویة السائدة.
 
ـ من الط�ف�ل�ة ال�م�ن�ع�زل�ة إل�ى ال�ف�ت�اة 1

 المكبلة :
أن تدوین الروائیة لطفیة الدل�ی�م�ي ف�ي 
دف��ات��رھ��ا ال��ذاك��رات��ی��ة أع��م��ق أع��م��اق 
خصوصیة مراحل الجنس األنث�وي ف�ي 
أجلى خصوصیاتھ الم�ق�ھ�ورة، م�ا راح 
یرسم لنا مواقع حیاة األن�ث�ى واخ�ت�الط 
مشاعرھا باأللم و المزید م�ن م�ف�ارق�ة 
ذلك االحساس المصاحب لھا ب�ال�ن�ق�ص 
والمغلوبیة دائم�ا ف�ي أم�رھ�ا. ذل�ك م�ا 
حاولت الروائیة اظھ�اره ل�ن�ا ف�ي م�ث�ل 
ھذه المقتطفات من النص: (ـ أذھبي ی�ا 

أب��ن��ت��ي، ل��دي ع��م��ل ك��ث��ی��ر، وال أح��د 
ی��ع��ی��ن��ن��ي، ل��و ك��ن��ت ص��ب��ی��ا ی��ا ب��دور 
لساعدتني في تسلم بطاقات التموی�ن و 
توزیع الش�اي والس�ك�ر : ـ� أس�ت�ط�ی�ع 
مس��اع��دت��ك ی��ا أب��ي .. خ��ذن��ي إل��ى 
السوق :ـ كال .. أذھبي م�ع أم�ك .. أن 
أخذتك سیسخر من�ي ال�رج�ال ویش�م�ت 

) ان ط�ب�ی�ع�ة  151بي الشامتون. / ص
سلطویة الذكر في ال�م�ج�ت�م�ع ال�ق�روي 
والشرقي إجماال، تعد فعال ال یقابل�ھ أي 
فعل من أفعال األنثى، حت�ى وأن ك�ان�ت 
ھذه األنثى صاحبة م�ھ�ارات وم�واھ�ب 
خاصة، فھذا األمر ف�ي ع�ال�م الس�ل�ط�ة 
الذكوریة خاصة وفي مجتمع ال�ق�رى ال 
یعادلھ أي كفاءة مقارنة بمك�ان�ة ال�ذك�ر 
فیھا حتى وأن ك�ان ھ�ذا ال�ذك�ر ن�اقص�ا 
وبلیدا في مظھره الخلق�ي والس�ل�وك�ي. 
وھذا األم�ر م�ا ج�ع�ل�ن�ا ن�ط�ال�ع ف�داح�ة 
مستوى مفارقة األح�داث الش�خ�وص�ی�ة 
في القریة وك�ی�ف�ی�ة وص�ول ال�م�واق�ف 
الذكوریة فیھا إل�ى ال�م�زی�د م�ن ال�ح�ط 
والقھر ب�م�ك�ان�ة األن�ث�ى: (ح�م�ل�ت األم 
الدیك�ی�ن األس�ودی�ن وزج�اج�ة ال�ع�س�ل 
الذي أحضره عزیز من الجبل لزوجھ�ا، 
واألرغف�ة ال�ع�ش�رة ب�الس�م�س�م وس�ل�ة 

سارتا نحو المقبرة إلى م�رق�د   الرمان/
ال�ول�ي الش�ب�الن�ي ب�خ�ط�ى مس�رع�ة .. 
سألتھا بدور : لماذا لم تأج�ل�ي ال�ذھ�اب 
إلى الشیخ حتى مس�اء ال�غ�د ف�ی�راف�ق�ك 
والدي إلى ھناك ؟ قالت لھا : أصم�ت�ي، 
ھیا أال ت�ری�دی�ن أخ�ا؟.. ل�م ت�در ب�دور 
مقدار لھفة أمھا لمبارك�ة الش�ی�خ ع�ب�د 
الدایم لھا علھا تن�ج�ب ول�دا تس�ع�د ب�ھ 
زوجھا وتضمن عدم انص�راف�ھ الم�رأة 

) و تخ�ب�رن�ا األح�داث  152أخرى./ ص
األخرى في ال�ن�ص ع�ن وص�ول ب�دور 
وأمھا إلى ال�م�ق�ب�رة ومش�اھ�دة م�وج�ة 
حام�ل�ي ال�ف�ؤوس واألس�ل�ح�ة األخ�رى 
تربصا بقدوم سیارة ذلك ال�رج�ل ال�ذي 
(انتخبوه نائبا و رأوا صورت�ھ یص�اف�ح 

 الوصي على العرش) .
 
ـ�� األن��ث��ى وط��ق��وس ع��ب��ادة األح��الم 2

 بالطین :
أن عملیة اماطة اللثام عن أفعال األنث�ى 
وأحالمھ�ا ال�ب�س�ی�ط�ة، م�ا راح یش�ك�ل 
حقیقة وھویة ال�م�م�ك�ن م�ن ان�ط�الق�ات 
الش��خ��ص��ی��ة ب��دور ف��ي م��رآة ذات��ھ��ا. 
فالشخصی�ة ب�دور ال�ق�روی�ة م�ا ت�ن�ف�ك 
بالتوحد مع فؤادھا داخ�ل ح�ف�ن�ات م�ن 
الطین لتمرخ بھا جسدھا العاري ط�ل�ب�ا 
لذلك الحبیب ـ مالك ـ� ب�ی�د أن أض�غ�اث 
ھ��ذه ال��ط��ق��وس الس��ری��ة ف��ي ب��ن��اء 

الشخصیة األنثوی�ة ، م�ا أخ�ذت ت�رك�ز 
على بالغة العالقة الخرافیة ـ الشع�ب�ی�ة 
ـ الطوطمیة، في مسار مكون�ات ج�م�ل�ة 
أسباب ودوافع الشخصیة ذاتھا وب�اق�ي 
شخوص النص، اقتران�ا ب�ذل�ك ال�ح�ج�م 
م��ن ض��ی��ق أف��ق ت��أدی��ة ھ��ذه األف��ع��ال 
الفطریة الواھمة، باإلضافة إل�ى وق�وع 
الشخصی�ة ذات�ھ�ا ـ� ب�دور ـ� ف�ي أس�ر 
وزنزان�ة ح�ج�رھ�ا، ض�ن�ا م�ن مش�ای�خ 
القریة بأنھا واقعة في حالة من ح�االت 
التلبس من قبل ھوام ال�ج�ن: (س�م�ع�ت 
ب��دور خ��ف��ق��ا م��ث��ل وج��ی��ب ال��ق��ل��ب 
والش��ھ��ق��ات، ورأت ال��ق��ب��ور ال��ك��ب��ی��رة 
والصغیرة ت�ئ�ن وت�زح�ف م�ن ح�ول�ھ�ا 
األشواك وكتل العوسج / لطخت أظ�اف�ر 
یدھا الیسرى بالوحل ورس�م�ت أش�ك�اال 
مثل تلك ال�ت�ي ت�ح�دث�ھ�ا ال�ح�ن�اء ع�ل�ى 
الجلد، ثم رسمت خطا طویال بدأت�ھ م�ن 
أعلى عنقھا وھبط�ت م�ارة ب�م�ن�ت�ص�ف 
صدرھا حتى سرتھا الصغیرة وعانتھا، 
ثم لطخت ثدییھا وجبینھا و ب�ع�د ق�ل�ی�ل 
أحست بھ یتجمد على جلدھ�ا / ف�زع�ت 
بدور وقالت لل�وج�ھ ال�ذي أم�ام�ھ�ا : ـ 
خذني إلى مالك، أن�ھ ی�ن�ت�ظ�رن�ي ت�ح�ت 
أشجار التین، قرب عی�ن ال�م�اء، ت�ح�ت 

.  153ظ���ل ال���ج���ب���ل ال���ب���ع���ی���د../ص
 ).154ص

 
 ـ تعلیق القراءة :

بأختصار شدید أن حك�ای�ة ن�ص (ل�ی�ل�ة 
العنقاء) تدشن آفاق المعتقد واألع�راف 
واألبعاد الطوطمیة العسیرة م�ن ان�ت�اج 
صیغة المعنى الداللي الموظ�ف ب�ال�ب�ع�د 
الطقوس�ي ألح�وال وق�ائ�ع ح�ی�اة أن�ث�ى 
رازحة في ظل زوایا و قواعد و أص�ول 
أرباب ومش�ای�خ ال�ط�ری�ق�ة. وال�ح�ك�ای�ة 
السردیة في ھذا المدلول أخ�ذت تس�ل�ك 
درب�ا غ��ری�ب��ا م��ن ال��واق�ع��ی�ة الس�ردی��ة 
ال�م��وج��ودة وال��الم��وج�ود ف��ي ظ��واھ��ر 
حضوری�ة أع�ت�ب�ارات وت�م�ث�الت ح�ی�اة 
األنثى في نصوص�ی�ة م�ج�ال ال�ت�رھ�ی�ن 
للتبئیر الحكائي المنعقد بمالمح الوجود 
والحض�ور الش�خ�وص�ي ال�م�ت�م�ی�ز ف�ي 
كش�وف��ات وم�خ��ط��وط��ة ع��ال��م ال��ن��س��اء 

   الوحیدات.

                  ا  تد ا  درا  
               ذ (ءا ) م   و  

        ر ادي واد اا  ا اا 

                                     )4الفصل الثالث ـ المبحث (                  

  حیدر عبد الرضا



ظ�ھ��رت م��ھ�ن��ة اإلس��ك�اف��ي ف��ي ال��ث�ق��اف��ة 
الشعبیة بأشكال م�خ�ت�ل�ف�ة، ث�م�ة قص�ص 
شعبیة كثیرة عن صانعي األح�ذی�ة م�ن�ھ�ا 
قصة اإلسكافي ال�ذي أحس�ن ل�ف�ق�ی�ر م�ع 
كونھ معدما، فیسر هللا لھ أق�زام�ا ع�م�ل�وا 
على صنع أحذیة رائع�ة ذات ج�ودة م�م�ا 
دع��م ص��ن��اع��ت��ھ وت��ج��ارت��ھ. ك��م��ا ی��ذك��ر 
اإلسكاف�ي ف�ي ب�ع�ض األم�ث�ال الش�ع�ب�ی�ة 
كاإلسكافي حافي على غرار ب�اب ال�ن�ج�ار 

 مخلوع.
وكلمة إسكافي یع�ود أص�ل�ھ�ا إل�ى ال�ل�غ�ة 
السومریة القدیمة، التي تنسب ل�ح�ض�ارة 
السومریین التي قامت في جنوب ال�ع�راق 

ق.م تق�ری�ب�ا، ح�ی�ث  3200بدایة من عام 
اشتقت من كلمة إس�ك�اف وك�ان�ت ت�ع�ن�ي 

 صانع األحذیة، 
وفي اللغة األكادیة ح�رف�ت إل�ى إس�ك�اب�و 
وبإضافة حرف الیاء ل�ت�ص�ب�ح إس�ك�اف�ي، 
وھي الكلمة السائدة حتى الیوم. ودخ�ل�ت 
المھنة ب�الد ال�ع�رب ف�ي ش�ب�ھ ال�ج�زی�رة 
العربیة وفي بالد الشام وك�ذل�ك ف�ي ب�الد 

 الروم والفرس.
عرفت ھذه المھنة عند الفراعنة الق�دم�اء 
في مص�ر، وظ�ھ�رت أن�واع ع�دی�دة م�ن 
الصنادل، والتي كانت أشك�ال�ھ�ا وال�م�واد 
الت�ي تص�ن�ع م�ن�ھ�ا ت�دل ع�ل�ى ال�م�ك�ان�ة 
االجتماعیة لصاح�ب�ھ�ا، وك�ان اإلس�ك�اف�ي 
فیما مضي یستطیع ص�ن�اع�ة ع�دد ك�ب�ی�ر 
من أنواع األحذیة والصنادل وال�ق�ب�اق�ی�ب 
والخف والتي ك�ان�ت تص�ن�ع م�ن ال�ج�ل�د 
والخشب والمطاط والبالست�ی�ك وال�ج�وت 
أو م��ن م�واد ذات مص�در ن��ب�ات��ي، وق��د 
ظ�ھ��رت م��ھ�ن��ة اإلس��ك�اف��ي ف��ي ال��ث�ق��اف��ة 
الشعبیة بأشكال مختلفة حیث توج�د ث�م�ة 
 قصص شعبیة كثیرة عن صانعي األحذیة

اإلس�ك�اف��ي (مص�لّ��ح األح��ذی�ة) م��ن أق��دم 
المھ�ن ال�ت�ي ام�ت�ھ�ن�ھ�ا اإلنس�ان، وھ�ذه 
المھن�ة ش�اق�ة وت�ع�د م�ن ال�ح�رف ال�ت�ي 
یعلّمھا األجداد لآلباء، ویتوارثھا أبناؤھ�م 
وأحفادھم من بعدھم، كما أنھا من المھ�ن 
التي رأسمالھا موھبة وشيء من الص�ب�ر 
واإلصرار وال�ع�زی�م�ة، وأدوات بس�ی�ط�ة 
عبارة عن بكرة خ�ی�وط وإب�ر ذات ح�ج�م 
كبیر، ومطرقة وسن�دان وغ�راء وع�ل�ب�ة 
مس�ام�ی�ر ص�غ�ی�رة ب�اإلض�اف�ة إل�ى ق�ط��ع 
قماش نظی�ف�ة ل�غ�رض ت�ن�ظ�ی�ف ال�ح�ذاء 

وتلمیعھ بعد صناعتھ أو إص�الح�ھ. وك�ان 
بعض اإلسكافیة وخاصة الذی�ن ی�ع�م�ل�ون 
في مھنة إص�الح األح�ذی�ة، ال ی�زاول�ون 
أع�م��ال�ھ��م م�ن خ�الل م��ح�الت أو ورش 
خاصة بھم، ب�ل ك�ان ی�ج�ل�س اإلس�ك�اف�ي 
داخل ساتر متواضع من القم�اش ال�ق�دی�م 
أو ال��خ��ی��ش ف��ي الش��ارع أم��ام ال��م��ارة، 
ویضع أمامھ ما یشبھ المسند (الس�ن�دان)

، الذي كان یضع ع�ل�ی�ھ ال�ح�ذاء ال�م�راد 
تفصیلھ أو إصالحھ، ویتناثر حولھ ب�ق�ای�ا 
الجلود الن�ات�ج�ة ع�ن ت�ف�ص�ی�ل األح�ذی�ة، 
وب��ع��ض ال��خ��ی��وط ال��م��خ��ت��ل��ف��ة األط��وال 
واأللوان وأدواتھ البدائیة البسیط�ة ج�دا، 
التي كان یستخدمھا في صنع ال�ح�ذاء أو 
إص��الح��ھ إن ك��ان م��ھ��ت��رئ وب��ال��ي. 
اإلسكافي مھنة تف�رض ع�ل�ى م�م�ت�ھ�ن�ھ�ا 
التعامل مع األحذیة القدیم�ة وال�م�ھ�ت�رئ�ة 
التي تحمل الجراثیم. مع مرور األیام یب�دأ 
اإلسكافي بحبھ ل�م�ھ�ن�ت�ھ، ب�ع�دم�ا یش�ع�ر 
ب�م�دى أھ��م�ی�ت�ھ��ا. وت�ن��ب�ع س�ع��ادت�ھ م��ن 
إحساسھ أنھ شخص مفید في ال�م�ج�ت�م�ع. 
قدیماً كانت عملیة صن�اع�ة األح�ذی�ة ت�ت�م 
بطریقة یدویة، وك�ان م�ن ی�م�ت�ھ�ن ھ�ذه 
ال��م��ھ��ن��ة ی��ط��ل��ق ع��ل��ی��ھ اإلس��ك��اف��ي أو 
القوندرجي كم�ا ك�ان ی�ط�ل�ق ھ�ذا االس�م 
أیضا ع�ل�ى م�ن ی�م�ت�ھ�ن ح�رف�ة إص�الح 
األحذیة، ویمر علی�ھ ال�ن�اس وم�ن ی�ری�د 
صنع حذاء خاص بھ، فإن اإلسكافي یأخذ 
م�ق�اس ال�ق�دم ویص�ن�ع�ھ�ا ل�ھ ع�ل�ى ھ��ذا 
األساس ویحدد ل�ھ م�وع�دا الس�ت�الم�ھ�ا. 
ومن األمور التي ال تصدق أن طول ح�ب�ة 
الشعیر استعملت كوحدة لقیاس األح�ذی�ة، 
حیث ابتكر ذلك الملك إدوارد ال�ث�ان�ي ف�ي 

م، ووجد أن طول ك�ل 1324إنجلترا سنة 
ثالث حبات شعیر حوالي بوص�ة واح�دة، 

أي أن ط�ول�ھ  39حیث إن مقاس الحذاء 
ب��وص��ة، وھ��ن��اك مص��ان��ع  13یس��اوي 

لألحذیة  تستعم�ل م�ق�اس�ات أخ�رى م�ث�ل 
، وھ��ي ل��ی���س���ت 41، 40، 39، 38

بالبوصة وال بالسنتیمتر، و جعل  ق�ی�اس 
بوصة ھو األساس ، فإذا كانت ال�ق�دم  13

أط�ول م�ن ھ�ذا ال�ق��ی�اس  ال�ذي اع�ت�ب��ر 
أساسیا بثلث بوصة ف�إن م�ق�اس�ھ ی�ك�ون 

، و إذا ك�ان�ت ال�ق�دم  40=  1+  3×  13
=   2+    3×   13أطول بثلثي بوصة ك�ان 

و ھكذا ، أم�ا إذا ك�ان�ت أص�غ�ر م�ن  41
القیاس األساسي بثلث بوصة فإن ق�ی�اس 

 .  38=  1 – 3× 13الحذاء یساوي 
فبعض الزبائن یأتون إلى اإلسكاف�ي وھ�م 
منت�ع�ل�ون أح�ذی�ت�ھ�م ال�م�راد إص�الح�ھ�ا، 

وی��ع��م��دون إل��ى ال��ج��ل��وس إل��ى ج��ان��ب��ھ 
ویعطیھ بالحذاء لیقوم بإصالحھ ف�وراً إن 
كان اإلصالح بسیطا أو یتركھ ل�ھ ل�ی�ق�وم 
ب�إص�الح��ھ اإلس�ك��اف�ي إن ك�ان اإلص��الح 
یحتاج إل�ى وق�ت وی�ق�وم أیض�ا ب�ت�ح�دی�د 
موعد ل�ھ الس�ت�الم�ھ ب�ع�د االن�ت�ھ�اء م�ن 
إصالحھ. وال یدفعون مقابلھ تصلی�ح�ھ أو 

 عملیة ترقیعھ سوى المال القلیل.
أما اآلن فقد أص�ب�ح�ت ص�ن�اع�ة األح�ذی�ة 
التقلیدیة الح�رف�ی�ة، ب�ال�ط�ری�ق�ة ال�ی�دوی�ة 
محدودة للغایة، وأصبح�ت ت�ل�ك ال�م�ھ�ن�ة 
على وشك االنقراض واالن�دث�ار، بس�ب�ب 
ك�م��ی��ات اإلن��ت��اج ال��ك��ب�ی��رة م�ن األح��ذی��ة 
الصن�اع�ی�ة وال�ت�ي ق�د ال ت�ك�ون ب�ج�ودة 
الصناعة التقلیدیة الیدویة، كما أنھا قد ال 

 تھتم بالتفاصیل أو الحرفیة. 
یعمل جمیع أصحاب مھنة اإلس�ك�اف�ي ف�ي 
جمیع أنحاء العالم على الم�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى 
استم�راری�ت�ھ�ا ف�ي وس�ط ال�ع�ص�ر ال�ذي 
تُسیطر علیھ الصناع�ات ال�ت�ك�ن�ول�وج�ی�ة. 
لھذا، ع�ل�ی�ھ�م إدراك م�دى أھ�م�ی�ة ھ�ذه 
ال��وظ��ی��ف��ة وال��ح��ف��اظ ع��ل��ی��ھ��ا. وی��ؤدي 
اإلسكافي مھنتھ بف�ض�ل م�ھ�ارات ال�ع�م�ل 
الیدوي التي یمتلكھا، في إصالح األحذی�ة 
ال�ق�دی�م�ة وال�ت�ال�ف�ة وال�م�م�زق�ة، وك�ذل�ك 
إصالح وإنتاج المنتجات األخرى ال�ت�ي ال 
تقتصر فقط على األحذیة م�ث�ل ال�ح�ق�ائ�ب 

 واألحزمة. 
وفي الیمن، یشتري الناس األحذیة قلی�ل�ة 
الجودة الم�ص�ن�وع�ة ف�ي الص�ی�ن ب�ث�م�ن 
متدن، ثم یسلمونھا إلى اإلسكاف�ي ل�ی�زی�د 
متانتھا بطریقتھ. ی�ج�ري ع�دة ت�ع�دی�الت 
على الحذاء الصین�ي ل�ك�ي ی�ع�ی�ش وق�ت�ا 
أطول. یعیدوا لھا ال�خ�ی�اط وی�ع�ی�دوا ل�ھ�ا 

 الغراء (اللصق بالغراء) ثم الكبس. 
اإلسكافیین یعیشون ی�وم�ھ�م ك�ام�ال ب�ی�ن 
المسامیر والمواد الالص�ق�ة، وال�م�ط�رق�ة 
والسندان، یحاورون الزبائن، وأیدیھم ال 
ت�ف��ارق�ان ف��ردة ال��ح�ذاء، وق��ل�ی��ل�ون م��ن 
استطاعوا االستمرار في ف�ت�ح م�ح�ال�ھ�م، 
فحرفة اإلس�ك�اف�ي ت�ح�ت�اج إل�ى الص�ب�ر، 
والتعامل م�ع األح�ذی�ة ومش�اك�ل�ھ�ا ب�ف�ن 
وإتقان وجدیة، إضافة إلى حسن التع�ام�ل 

 مع الزبائن. 
واألدوات ال�ت�ي یس�ت�خ�دم�ھ�ا اإلس�ك�اف�ي، 
رغم بساطتھا، فیضع على ركبتیھ ق�ط�ع�ة 

 مستطیلة من الخشب تكسوھا 
طبقة سمیكة من المادة ال�ال�ص�ق�ة، ال�ت�ي 
ت��راك��م��ت م��ع م��رور األی��ام ف��وق ت��ل��ك 
الخشبة، وإلى جانبھ خزانة تحتوي ع�ل�ى 
عبوات المادة ال�ال�ص�ق�ة ومس�ام�ی�ر م�ن 
مختلف األح�ج�ام وم�واد أخ�رى، إض�اف�ة 
إل�ى ك�م�ی�ة ك�ب�ی�رة م�ن ك�ع�وب األح�ذی�ة 
المتنوعة، وھي المادة األكث�ر اس�ت�ھ�الك�اً 
في مھ�ن�ة إص�الح األح�ذی�ة. وق�ل�ی�ل م�ن 
الناس من یمتھن حرفة اإلسكاف�ي، ل�ی�س 
بسبب عدم قدرتھم ع�ل�ى ت�ع�ل�م�ھ�ا، ل�ك�ن 
بسبب األوساخ والتعف�ن ال�ذي ی�الزم�ھ�م 
واإلسكافي طیلة الیوم داخ�ل ال�م�ح�ل م�ع 
مواد ملوثة تتسبب فیھا الروائح الكریھ�ة 
المنبعثة من أحذیة بعض الزبائن، وال�ت�ي 
ت�ك�ون ف��ي غ�ال��ب�ی�ت��ھ�ا أح��ذی�ة م��ھ�ت�رئ��ة 
وم��م��زق��ة، وی��ع��ت��ب��ر اإلس��ك��اف��ي م��ل��زم��اً 
بإصالحھا وإعادة ما تب�ق�ى م�ن ب�ری�ق�ھ�ا 
إرض��اء ل��ل��زب��ائ��ن. وی��ع��م��ل اإلس��ك��اف��ی��ن 
جاھدین عل�ى أن ت�ب�ق�ى م�ھ�ن�ة تص�ل�ی�ح 
األح�ذی�ة، ورغ�م ن�ف��ور أب��ن�ائ��ھ�م ال�ذی��ن 
یریدون متابعة دراستھم، ورغ�م اح�ت�الل 
اآللة أكثریة المھن، وتبقى ھ�ذه ال�ح�رف�ة 

 حاجة ومطلب األغلبیة.
اإلسكافیة یستخدمون في البدایة الخ�ش�ب 
لتش�ك�ی�ل ق�وال�ب األح�ذی�ة، ل�ك�ن�ھ�م اآلن 
یعتمدون على المواد البالستیك�ی�ة أك�ث�ر، 
وكانت بعض ال�ق�وال�ب ت�ب�دو مس�ت�ق�ی�م�ة 
وك�ان ھ��ن��اك دائ��م��ا زوج م�ن ال��ق��وال��ب 
المنحنیة، أحدھا ل�ف�ردة ال�ح�ذاء ال�ی�م�ن�ى 
واآلخر للیسرى، ویستخدمون أك�ث�ر م�ن 

تقنیة مختلفة لصناعة األحذیة، من�ھ�ا  15
ال��رب��ط وال��ت��دع��ی��م ب��ال��ج��ل��د اإلن��ج��ل��ی��زي 
والطریقة النرویجیة، والغُ�رز ال�م�ت�ج�ھ�ة 
إلى األسفل والحیاكة األل�م�ان�ی�ة، وال�غُ�رز 
البولونیة وغیرھا، وكانت ب�ع�ض أن�واع 
األحذیة المصنوعة حسب ال�ن�م�ط ال�ق�دی�م 
التقلیدي، تتضمن الفراء الذي یلف ال�ق�دم 
ثم یتم لف أرب�ط�ة ص�ن�دل ف�وق ال�ف�راء، 
وقد اس�ت�خ�دم�ت ھ�ذه األح�ذی�ة م�ن ق�ب�ل 
مقاتلي الرومان الذین حاربوا ف�ي ش�م�ال 
أوروبا، كما كانت ھناك ال�ق�ب�اق�ی�ب وھ�ي 
أحذیة خشبیة كانت تحشى بالقش لتدف�ئ�ة 
القدم، وأیضا كان ھناك الخف وھو ح�ذاء 
یتصف ب�ال�ب�س�اط�ة مص�ن�وع غ�ال�ب�ا م�ن 
أنواع مختلفة من الجلد غیر أنھ ل�م ی�ك�ن 
متینا ب�م�ا ف�ی�ھ ال�ك�ف�ای�ة ل�ح�م�ای�ة ال�ق�دم 

 وراحتھا .
قد یستخدم الحرفیون في الدول ال�ن�ام�ی�ة، 
إطارات الشاحنات أو السیارات ال�ف�ائض�ة 
عن االستخدام، كمادة وف�ی�رة ورخ�ی�ص�ة 
لصنع نعال األح�ذی�ة والص�ن�ادل. وھ�ن�اك 
جمعیات مختصة تقدم ال�م�ش�ورة ألول�ئ�ك 
الذین یھتمون ب�ال�ح�ص�ول ع�ل�ى أح�ذی�ة، 
تحقق لھم الرفاھیة وال�رخ�اء م�ن ح�ی�ث 

 إكمال الصورة والمظھر.
قصة اإلسكافي والقزمی�ن: ب�ط�ل قص�ت�ن�ا 
ھو صانع أحذیة (إسكافي)، أصبح فق�ی�را 
لدرجة انھ لم یعد یمتلك غی�ر ق�ط�ع�ة م�ن 
الجلد ال تكفي إال لصنع فردة حذاء واح�د، 
وفي المساء بدا بقطع قطعة الجلد ب�ح�ی�ث 
یس�ت��ط�ی��ع ف�ي الص��ب�اح إك�م��ال تص�ن��ی��ع 
الحذاء، وألنھ ذو قلب طیب استلقى ع�ل�ى 
السری�ر ودع�ا هللا ب�ان ی�ح�س�ن أح�وال�ھ 
ونام، وفي الصباح تفاجئ بال�ح�ذاء ع�ل�ى 
طاولتھ جاھزا ف�ان�دھ�ش ب�م�ا رأى، ول�م 
یعرف ماذا ی�ق�ول وب�ع�دھ�ا أح�د ال�ح�ذاء 
لیدقق فیھ عن قرب ف�رأى ان�ھ ق�د ت�م�ت 
حیاكتھ بشكل دقیق جدا، ف�أص�ب�ح ش�ك�ل�ھ 
تحفة فنیة. أخ�ذه إل�ى الس�وق وع�رض�ھ 
ل�ل�ب�ی�ع، أع�ج�ب أح��د ال�زب�ائ��ن ب�ال�ح��ذاء 
واشتراه ودفع ف�ی�ھ أك�ث�ر م�ن ال�م�ع�ت�اد، 
وبھذا المبلغ كان بم�ق�دور اإلس�ك�اف�ي أن 
یشترى قطعة م�ن ال�ج�ل�د ك�اف�ی�ة لص�ن�ع 

زوجین من األحذی�ة، وق�ام ف�ي ال�م�س�اء 
بقطع قطعة الجلد لتصنیعھ�م�ا ب�الص�ب�اح، 
ولكنھ یفاجئ صباحا بانھ ال حاجة ل�ل�ع�م�ل 
فھناك على الطاولة زوجین م�ن األح�ذی�ة 
جاھزین، وبالطبع كان ھناك زبائن لھم�ا، 
واشترى مجددا قط�ع�ة أك�ب�ر م�ن ال�ج�ل�د 
تكفي لصنع عدد أكبر من األح�ذی�ة وظ�ل 
الوضع ھكذا لفترة بحیث بن�ى اإلس�ك�اف�ي 
سمعة طیبة بین الناس بأحذیت�ھ ال�رائ�ع�ة 

 وأصبح رجال غنیا.
وفي لیلة قبل أعیاد المیالد قال ل�زوج�ت�ھ: 
ما رأیك أن نظ�ل مس�ت�ی�ق�ظ�ی�ن ون�ج�ل�س 
نراقب الطاولة، لنرى من یقوم ب�ت�ص�ن�ی�ع 
األحذیة ویساعدنا بھذه الدقة، ف�أع�ج�ب�ت 
زوجتھ بالفكرة فأشعل�ت ش�م�ع�ة واِْخ�تَ�بَ�آ 
لیشاھدا ماذا یحدث كل لیلة في ال�م�س�اء، 
وف�ي م�ن�ت�ص�ف ال�ل�ی�ل أت�ى ق�زم�ی�ن ب��ال 
م�الب�س وج�ل��س�ا ع��ل�ى ال�ط�اول��ة وأخ��ذا 
یعمالن ب�ج�د ودق�ة ك�ب�ی�رة ف�ي تص�ن�ی�ع 
األحذیة بأصابعھم الصغیرة ول�م ی�ت�وق�ف�ا 
عن العمل حتى اِْنتََھیَا من تصنیع األحذیة 

 بكل دقة ومھارة وبعدھا اِْختَفَیَا.
و في الصباح ق�ال�ت زوج�ت�ھ ب�ان ھ�ذی�ن 
الرجلین الصغیرین جعلونا أغنیاء ویج�ب 
أن نرد لھم الجمیل حیث انھما كانا ب�دون 
مالبس و حتما یش�ع�ران ب�ال�ب�رد ول�ذل�ك 
سوف أقوم بخیاطة المالبس لھما ف�واف�ق 
الزوج بالفكرة و في لیلة واح�دة حض�رت 
الزوجة المالبس مع األحذیة وص�ن�ع�ت�ھ�ا 
خصیصا لھؤالء القزمین و ف�ي ال�م�س�اء 
وضع الزوجان المالبس وال�ھ�دای�ا ع�ل�ى 
الطاولة واِْختَ�بَ�آ م�ج�ددا وھ�م�ا ی�راق�ب�ان 
القزمین وینتظران ماذا س�ی�ف�ع�الن ب�ھ�ذه 
المالبس، وفي المساء أتى القزمین حت�ى 
یعمالن بالجلد ویصنعان األح�ذی�ة، ول�ك�ن 
بعدما ش�اھ�دان ال�ھ�دای�ا ع�ل�ى ال�ط�اول�ة، 
ان��دھش��ا وش��ع��را  ب��الس��ع��ادة واِْرتَ��َدیَ��ا 
ال��م��الب��س بس��رع��ة و أخ��ذا ی��غ��ن��ی��ان 
ویرقصان طوال اللیل و لكنھما لم ی�ع�ودا 
للعمل مجددا وصنع األحذیة وغادرا ب�ی�ن 
اإلسكافي وھ�ك�ذا  م�ن�ذ ت�ل�ك ال�ل�ی�ل�ة ل�م 
یعودان إلى منزل اإلسكافي. ول�ك�ن�ھ ك�ان 

 قد استقرت أوضاعھ المادیة جیدا.
..................................... 

 المصدر:
 من موسوعة كنوز أم الدنیا

 لندن الشرق األوسط
 مواقع التواصل االجتماعي

  22 ج/ أ زن    

ا   
 

 

 
 
 

 إعداد: بدري نوئیل یوسف 
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من تغییر التاریخ   ھم الذین تمكنوا  قلیلون    
ومنھم االت�م�ان�ي ف�ری�دری�ك ھ�ی�غ�ی�ل، ان�ھ م�ن 
ھؤالء القلة م�ن خ�الل ت�أث�ی�ره ع�ل�ى ال�ف�ك�رة 
الوطنیة األلمانیة. وبش�ك�ل غ�ی�ر م�ب�اش�ر ع�ن 
طریق ابتداع نظام اجتماعي جدید ، ومن أبرز 
طالبھ كارل ماركس، وم�ا ن�ع�ی�ش�ھ ال�ی�وم م�ن 
ظروف بخیرھا وش�رھ�ا م�ا ھ�ي إال ان�ع�ك�اس 
ألفكار ھیغیل. حیث أن نظرتھ الثاقبة ودراستھ 
للتاریخ بطریقة لم تكن مألوفة م�ن ق�ب�ل، ف�ق�د 
غ�ی�رت ال�ھ�دف م�ن دراس��ة ال�ت�اری�خ ن�ف�س��ھ. 
وأص�ب�ح�ت ف�ل�س�ف�ت�ھ الح�ق�ا أداة ف�ي م�ت�ن��اول 
الكث�ی�ری�ن، ل�ی�ص�ن�ع�وا م�ن�ھ�ا أی�دی�ول�وج�ی�ت�ھ�م 
الخاصة، فھو ف�ی�ل�س�وف ال�ف�ال�س�ف�ة أن ص�ح 
ال�ت�ع�ب��ی�ر. ألن ك��ل ش�يء ك��ت�ب�ھ ك��ان أس�ل��وب 
تجریدي وضع لمن بعده المنھاج الذي یعملون 
علیھ، وربما ف�ي ھ�ذا ال�ب�ح�ث س�ن�ت�م�ك�ن م�ن 
إیصال جزء من فكرتھ، ل�ك�ي ت�ت�غ�ی�ر ن�ظ�رت�ك 
اتجاه التاریخ وتقلباتھ. حیث اتفق ھی�غ�ی�ل م�ع 
الفكر الرومانسي السائد آن ذاك، بأن اإلنس�ان 
ال یستطیع أن یخرج من ف�ك�ر زم�ان�ھ. ك�ل م�ا 
تفكر بھ وكلما یؤثر بك ما ھو إال ن�ت�اج ت�أث�ی�ر 
ثقافة المجتمع والتاریخ فیك. فأنت ال تستطی�ع 
أن تفكر مثل أنسان عاش قبل مئ�ة س�ن�ة، وال 
مثل الذي یأتي بعدك بمئة سن�ة. ل�ك�ن ھ�ی�غ�ی�ل 
أضاف إلى ھذه الفكرة ق�ول�ھ ( أن ال�زم�ن ل�ھ 
تأثیر على العلم والفلسفة) انھا جملة خطیرة ، 
ال تستطیع أن تضع قانونا أو تشریعا أو ح�ت�ى 
فلسف�ة، ت�الئ�م ك�ل األزم�ان. ب�ل ی�ج�ب حص�ر 
أفكارنا لكي نعالج مشاكل عصرنا . ومع ت�ق�دم 
الزمن من ال�م�م�ك�ن ألي ف�ك�رة، م�ھ�م�ا ك�ان�ت 
صحیحة أن ال تالئم األجیال الالحقة، مالم تعدل 
أو تستبدل بأخرى. وبالتالي یستنتج ھیغیل بأن 
ال توجد ھناك حقیقة مطلقة بل أف�ك�ار ت�ق�ت�رن 
بعصورھا. یقول ھیغیل: (الفكرة التي تزوج�ت 
ھ�ذا ال�زم�ن س�ت�ك�ون أرم�ل�ة ال�زم�ن ال�ق�ادم)،

( الفلسفة ھي الزمن نسخت على شكل أفك�ار) 
بما أننا مقیدون بزماننا ول�ك�ي ن�ف�ھ�م أن�ف�س�ن�ا 

  .ومصدر أفكارنا فعلینا بدراسة التاریخ
 
  "دراسة التاریخ"

ھیغیل یطرح ھذا السؤال : ھل التاریخ ع�ب�ارة 
عن أحداث عشوائیة؟، أم أن ھ�ن�اك ن�م�ط م�ا 
فیھ؟ ألن التاریخ اذا كان عشوائیا فال فائدة لنا 
من دراستھ. لكن ھیغیل یعتق�د أن ھ�ن�اك ن�م�ط 
یكرر نفسھ عبر الزم�ن، ب�ال�دراس�ة وال�ت�م�ع�ن 
الجید، ممكن ایجاد ما یسمى، "بقانون التطور 
التاریخي". وقد قرر ھیغیل وعقد الع�زم ع�ل�ى 

اكتشاف ھذا القانون . واإلج�اب�ة ع�ل�ى   نفسھ
ب�ال�ت�غ�ی�ی�ر ف�ي   السؤال : ما الذي یتسبب  ھذا

التاریخ؟ ربما نحتاج أن نض�ع ف�ي ب�ح�س�ب�ان�ا 
أسلوب نظرتھ للتاریخ .كل مرحلة تاریخیة ھي 
النتاج المنطقي للمرحلة التي سبق�ت�ھ�ا. ول�ك�ن 
على عكس ما أعتدنا عل�ی�ھ ال�ت�اری�خ ال ی�ع�ی�د 

نفس�ھ حس�ب ھ�ی�غ�ی�ل، وح�ت�ى االح�داث ال�ت�ي 
تكررت لم تكن مركز اھتماماتھ، اعتق�د ھ�ی�غ�ل 

  .أن كل جیل ممیز عن سابقة
 
 "التغییر حسب ھیغیل"

التغییر یأتي من المفاھیم الجوھریة للمجت�م�ع. 
أدرك أنك ترى ھذه الجملة غامضة م�ث�ل�ي أن�ا 
عندما قرأتھا أول مرة، ولكن لتسھی�ل ال�ف�ك�رة 
اعطیكم مثاال من التاریخ وھو موضوع ب�ح�ث�ھ 
ھیغیل بتمعن. السیاسة وكیفیة ت�أث�ی�رھ�ا ع�ل�ى 
تركیبة المجتمعات؟. في ب�دای�ة ال�ب�ش�ری�ة ك�ان 
ھناك "الالقانون" كل ما یفعل ما تھواه نفسھ، 
ما لذي یتطلب األمر؟. فقط أن ت�ك�ون ق�وی�ا أو 
تكون لك قبیلة لكي ال یحاسبك أحد، تحتاج إلى 
قوة أو سند لكي تفعل ما تشاء. ف�ي ال�م�رح�ل�ة 
الثانیة ھناك فرض الس�ل�ط�ة أو ال�ق�ان�ون ع�ن 
طریق التسلسل الھرمي، مسؤول ع�ن ق�ری�ة، 
مسؤول ع�ن م�دی�ن�ة، مس�ؤول ع�ن م�ق�اط�ع�ة 
وھكذا. أما المرحلة الثالثة حسب ھیغیل ھي ما 
سماھا سیادة القانون حیث المعنى أن القوانین 
ھي كلمة الفصل في المجتمع یقول ھیغیل: أن 

 -ھذه المراحل المتع�اق�ب�ة ال�ث�ال�ث�ة ال�الق�ان�ون 
ل�ن ت�ح�ص�ل م�ن  -سلط�ة ال�ق�ان�ون  - الھرمیة

العبث بل ھ�ي ت�رج�م�ة ل�ل�م�ف�ھ�وم ال�ج�وھ�ري 
للرغبة ف�ي ال�ح�ری�ة. وھ�ذا ت�ف�س�ی�ر ال�ج�م�ل�ة 
السابقة التي لم نفھمھا قبل قلیل، التغییر یأتي 
من المفاھیم الجوھریة للمجتم�ع ول�ك�ي تص�ل 

 .الفكرة إلیكم مفھوم الحریة
 
  ماھي الحریة" ؟"

اإلجابة بسیطة ھي ان تفعل ما یحلو لك، وھذا 
ما كان یراه ھیغیل حول مرحلة الالقان�ون. اذا 
لم تكن ھناك حكومة فالكل أحرار فیما فیعلونھ. 
لكن ھذه الحریة بھذه الصیغة ل�م ت�ك�ن ك�اف�ی�ة 
أعطیكم ھذا المثال: المرحلة االولى/ لكي أوفر 
لنفسي طعاما علي أن أزرع األرض في الربیع 
والص��ی��ف وال��خ��ری��ف، ل��ك��ي أوم��ن ل��ن��ف��س��ي 
وعائلتي الطعام ل�ف�ت�رة الش�ت�اء. وف�ج�اءة ف�ي 
الشتاء تأتي مجم�وع�ة م�ن األش�داء ی�ھ�ددون 
بقتلي أو ی�أخ�ذون ال�م�ح�اص�ی�ل ال�ت�ي أج�ھ�دت 
نفسي لتأمینھا. ماھي نتیجة ھذا الفعل ب�ت�أك�ی�د 
لن أزرع في السنة القادمة، لماذا ازرع واكدح 
لیأخذه غیري بدون تعب، ھذه لیس�ت ال�ح�ری�ة 
المنشودة حسب ھیغیل. مادام ھناك اغ�ت�ص�اب 
للحقوق من قبل أي شخص ھذه حری�ة ف�ردی�ة 
على حساب االخرین. بالعكس ی�ذھ�ب ھ�ی�غ�ی�ل 
الى وصف ھذه المرحلة ب�االح�ری�ة." ال�ح�ری�ة 
المطلق�ة م�ع�ن�اھ�ا ال ح�ری�ة". أي ح�ری�ة م�ن 
الظاھر لكنھا لیست حقیقیة. لذلك تكون ل�دی�ن�ا 
الحاجة الى مرحلة جدی�دة مض�ادة، ل�ل�ح�د م�ن 
التناقضات. "كل ما سبق یجب أن یلغى بسبب 
التناقض" فبدل مرحلة الالق�ان�ون الس�ائ�د ف�ي 
ال��م��رح��ل��ة الس��اب��ق��ة، ھ��ن��اك ت��ط��ب��ی��ق ص��ارم 
للقوانین. ألنھ�ا ح�ری�ة م�ن ن�وع آخ�ر ال أح�د 
یمكنھ أخذ ثمار جھدي بعد األن، اس�ت�ط�ی�ع أن 
ازرع أرضي وأنا متأكد ال أحد یم�ك�ن�ھ س�ل�ب�ھ�ا 
مني. یشترط للقان�ون ھ�ن�اك ی�د ت�ط�ب�ق�ھ م�ث�ل 
الشرطة والقضاء ولیس فقط حبرا على ورق. 
والمرحلة الثانیة الھرمیة ال حریة فیھا أیض�ا، 
ألن الھرمیة في السلطة مع�ن�اه ل�دی�ن�ا رؤس�اء 
كثیرون. اذا أراد مني الحاكم أن أعطیھ قس�م�ا 
من محاصیل أرضي فعلیھ أن أرض�خ ل�ھ، ھ�و 
یقدم لي حمایتھ ولكن یستغلني بطریقة أخرى. 
ربما یصبح ھذا االلتزام ثقیال وص�ع�ب اإلی�ف�اء 
بھ، الحاكم الذي منحني الحریة بقوة القان�ون، 
أصبح یسلبھا مني بطرق أخرى. ل�ذل�ك ال�ف�ك�ر 
المضاد في ھذه المرحلة أصبح أیض�ا ت�ن�اقض�ا 

في حد ذاتھ والتاریخ، س�ی�ف�رض ن�ف�س�ھ م�رة 
اخرى لعالج ھذا التناقض. نصل إلى الم�رح�ل�ة 
الثالث�ة ح�ی�ث س�ت�ك�ون ھ�ن�اك مص�ال�ح�ة ب�ی�ن 
المرحلتین االولى والثانیة. بالمناسبة المرحلة 

ال�م�رح�ل�ة   "thesis" األولى تسمى الطریحة
ام�ا  "antithesis" الثانیة تسمى الن�ق�ی�ض�ة

 "synthesis" المرحلة الثالثة تسمى النتیجة
المرحلة ال�ث�ال�ث�ة س�ت�م�ت�ل�ك الص�ف�ات ال�ج�ی�دة 
للطریحة والنقیضة والتخلص من سلبیات�ھ�م�ا. 
بالعودة الى مثالنا الذي طال شرحھ!. ایج�اب�ی�ة 
المرحلة األولى ھي أنني أمتلك حق مص�ی�ري، 
ایجاب�ی�ة ال�م�رح�ل�ة ال�ث�ان�ی�ة ھ�ي أن ال�ق�ان�ون 
یحمیني، حینھا المرحلة ال�ث�ال�ث�ة ھ�ي ال�ع�ص�ر 
الحدیث، حیث ھي الحریة المنظم�ة ب�ق�وان�ی�ن. 
ولذلك حسب قانون ھیغیل أن ما ساق التغی�ی�ر 

عبر السنوات ھو الرغبة في الحری�ة، م�اھ�ی�ة 
الحریة وكیفیة صیاغتھا أو ت�ط�ب�ی�ق�ھ�ا. ك�ان�ت 
مص�در االخ��ت�الف ف�ي ال�ف�ك��ر ع��ب�ر األج�ی��ال، 
الالحقون یفسرون على أنھا الدیمقراطیة. لكن 
ھناك شك في كونھ�ا م�ا اراد أن یص�ل ال�ی�ھ�ا 
ھیغیل، وھذا فیما یقولھ ھ�ی�غ�ی�ل "ن�ت�ع�ل�م م�ن 
التاریخ أن البشر ال ی�ت�ع�ل�م�ون ش�ی�ئ�ا". ل�ك�ن 
السعي الى الح�ری�ة ی�ت�ط�ل�ب م�ا اط�ل�ق ع�ل�ی�ھ 

ترجمة الك�ل�م�ة تش�ی�ر إل�ى   -  - Geistھیغیل
الروح والعقل أستطیع أن أض�ع�ھ�ا ف�ي تص�ور 
روح األمة، الفكر الجماعي ألفراد ال�م�ج�ت�م�ع، 
الذین یتشاركون نمط معین من ال�رغ�ب�ات. أي 
أن لكل أم�ة روح تس�وق�ھ�ا وھ�ي ت�ت�م�ث�ل ف�ي 
تطلعاتھا. فأن كانت األمة تتطل�ع ال�ى ال�ح�ری�ة 
فأن األخیرة ھي التي تسوق التاریخ. أعتقد أن 

یمثل البع�د ال�م�ص�ط�ل�ح  – "Geist" مصطلح
المیتافیزیقي لھیغیل "الرغبة في الحریة تغی�ر 
مجری�ات ال�ت�اری�خ". ل�ك�ن ك�ل ھ�ذا ال ی�درك�ھ 
أصحاب ذلك التاریخ بل ھو ما استنتجناه م�م�ا 
ندرسھ نحن عنھ. لتوضیح أك�ث�ر الص�راع ف�ي 
زماننا ھذا لم نفھمھ نحن، بل األجیال الالح�ق�ة 
عن طریق دراستھا ما مررنا بھ . ك�م�ا ی�ق�ول 
ھیغیل "مجرد الطیبة ال تكف�ي ل�ل�ص�م�ود ام�ام 

  .قوة الطبیعة
 
 "بعض من قناعات ھیغیل"

من بعد ھذا الكالم یجب توضیح بعض األف�ك�ار 
التي كان یؤمن بھا ھیغیل. أن التاری�خ ع�ب�ارة 
عن تقدم من جھل الى معرفة، والتاریخ یتوجھ 
نحو العقالنیة. من فكر من�ط�ق�ي ال�ى م�ن�ط�ق�ي 
أكثر، ألن التوجھ العام الى العقالنیة، لم یؤمن 
ھیغیل بفكرة الكمال في البشر. أي مھما حصل 
من تقدم وتحضر لن نصل الى مرحلة المدی�ن�ة 
الف�اض�ل�ة. الح�ظ ھ�ذا ع�ن�دم�ا ع�اص�ر ال�ث�ورة 

الفرنسیة، حیث وجد أن عقلنة كل ش�يء أم�ر 
مستحیل بل ھو جنون. وھو ما أدى ال�ى فش�ل 
الثورة في عدة جوانب، م�ھ�م�ا ك�ان�ت ن�ت�ی�ج�ة 
الطریحة والنقیضة فأنھا ستكون ط�ری�ح�ة ف�ي 
المراحل المقبلة. لن تتوق�ف ع�ج�ل�ة ال�ت�اری�خ. 
"التاریخ یتوجھ نحو العقالنی�ة ل�ن نص�ل ال�ى 
مرحلة الكمال "النتیجة" ستكون "طری�ح�ة". 
اع�ت��ق��د ھ�ی��غ��ی��ل ان��ھ م��ھ�م��ا ت��م�ك��ن��ا م�ن ف��ھ��م 

وال��ط��ب��ی��ع��ة ال��ب��ش��ری��ة ف��ان ال��ت��ن��ب��ؤ   ال�ت��اری��خ
بالمستقبل ھو شبھ مستحیل. تستطیع أن تضع 
بعض التخمین�ات، ل�ك�ن ل�ن ت�ت�م�ك�ن اب�دا م�ن 
تص��ور م��ا س��ی��ؤول إل��ی��ھ ال��ت��اری��خ ب��الش��ك��ل 
الدقیق."ألن المتعلم یبدأ دائما بإیجاد ال�ع�ی�وب 

 ."والدارس یجد ایجابیات في كل مرحلة
 
 "اعتقادات خاطئة عن ھیغیل"

ما تك�ل�م ع�ن�ھ ھ�ی�غ�ی�ل ال�ط�ری�ح�ة وال�ن�ق�ی�ض�ة 
والنتیجة تسمى بالجدلیة أو جدلیة ھیغیل. لكن 
المثیر لالستغراب أن�ھ ل�م ی�ق�دم ف�ك�رت�ھ ب�أس�م 
الجدل�ی�ة، وال ع�رف ال�م�راح�ل ال�ث�الث�ة ب�ھ�ذه 
الصیغة. بل ھي أسماء جاء بھا مف�ك�رون م�ن 
بعده، وھنا تحوم الشكوك حول ما اراد ھیغ�ی�ل 
ایصالھ من جھة. وما حاول طالبھ فھم كتاباتھ 
وطرح�ھ م�ن ج�ھ�ة أخ�رى. وك�ی�ف أن ھ�ن�اك 
انقسام في المفكرین الالحقین حولھ. ف�ي ھ�ذه 
المرحلة نجد اختالف كب�ی�ر ف�ي اآلراء. ح�ی�ث 
أنقسم المفكرون حول منھاج ھ�ی�غ�ی�ل ك�ل م�ن 
یفسر على ھواه. ھناك ھیغیلھ یمینیة وھیغلیھ 
یساریة تذكرني ب�ال�م�ذاھ�ب ال�ت�ي ت�ظ�ھ�ر ب�ع�د 
انتھاء الرسالة الدینیة للرسل واالن�ب�ی�اء.ف�م�ن 
یدرس ھیغیل لوحده سیدرك أن منھاجھ ینسب 
مفھوم الحریة م�ع ال�ن�ظ�ام الس�ائ�د ف�ي ب�الده 
المملكة البروسیة اللوثریة أي أنھ الفاشي لحد 

  .ما
  

 “الجدلیة تؤدي الى الوطنیة والدیمقراطیة"
تحدث المعاصرون ع�ل�ى أن ج�دل�ی�ة ھ�ی�غ�ی�ل، 
كانت النتیجة المنطقیة وال�ح�ت�م�ی�ة ت�ؤدي ال�ى 
الدیمقراطیة. حیث أن كارل م�ارك�س اس�ت�خ�دم 
الجدلیة لكي یتوصل ال�ى ح�ق�ی�ق�ة م�ف�ادھ�ا أن 
صراع ال�ط�ب�ق�ات االج�ت�م�اع�ی�ة ھ�ي ال�ن�ت�ی�ج�ة 
الحتمیة للجدلیة. ھناك بعض من االمثلة یمكن 
أن ننسبھا للجدلیة. في روسیا القیصری�ة ك�ان 
ھناك دین، في روسیا الشیوعیة كان ھناك رد 
ل�ل�دی�ن، أم�ا روس��ی�ا ال��م�ع�اص��رة ال�ی��وم ف�ھ��ي 
الموازنة بین الدین والمدنیة. في فرنسا ك�ذل�ك 
مملكة ذات أسس دینیة، ثم الثورة ال�ع�ل�م�ان�ی�ة 
لتنھض الجمھوریة األولى المنقلبة تماما على 
ساب�ق�ت�ھ�ا. ث�م الح�ق�ا ال�ج�م�ھ�وری�ة ال�خ�امس�ة 
المعتدلة. الصین كذلك كان�ت ام�ب�راط�وری�ة ث�م 
انقلبت شیوعیة، لكنھا الیوم معتدلة أكث�ر ھ�ذه 
األمثلة عبارة عن اجتھادات، ربما تكون دقیقة 

متبعھ للنظر في الماضي.   ربما ال لكنھا طریقة
ونشبھ الجدلیة أنھا مفتاح ص�وام�ل تس�ت�ط�ی�ع 

الس�ی�اس�ة  -فتح وغلق ما یحلو لك ف�ي م�ج�ال
ل�ذل�ك ی�م�ك�ن أن نس�ت�خ�دم  -الدی�ن  -االقتصاد

الجدلیة في أمور تالحظھا في الحی�اة. الس�ؤال 
موجھ الیك ھل یمك�ن أس�ت�خ�دام ال�ج�دل�ی�ة ف�ي 

 دراس�ة ط��ب�ی��ع�ة ال�دول ال�ع��رب�ی��ة ھ��ل ألم��ت�ن��ا
"Geist" ھ�ك��ذا   أم أن�ھ غ�ی��ر ج��ائ�ز ل��ط�رح

سؤال؟ ماھي طبیعة الصراع في منطقتنا ب�ن�اء 
 .على منھاج ھیغیل؟

" ر  را م" 
 

 العراق  تقریر/ دنیا علي الحسني
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 ..یا أجمل أسماء األوطان
 لم یبَق بجیب قصائدي أي كلمات تواسي حنظل ألمك

وسیاط عزلتك تجلد أغنیات وقتي وتجعلھا ت�رب�ة ص�ال�ح�ة 
 ،للخیبة

قربك یكسر كل س�ال�س�ل م�ع�ت�ق�الت�ي ال�م�وغ�ل�ة ب�ال�وحش�ة 
 والظالم

 فأینك یا صدیقي المتفائل
 وأینك یا ظل وجھي وخضرة عمري وقامتي التي ال تنحني

 لماذا ھذا الغیاب یصقل حنیني بالنحیب
 وكل ممرات أنوثتي تزداد نحوال

 أیغرك أني ألتف على إسمك كقدر باسم؟
 متى تداعب نسائم صوتك ستائر نوافذ انتظاري

متى ننسى ذاك الدمع المختنق ..نن�س�ى ذاك ال�ح�زن ال�ذي 
 .حول أرواحنا كوجوه أوطان مرھقة من الحروب

 وھل یتسع الفرح لنا یوما...ما...؟
 یا عباءة أبي وأمي دونك أنا كتاب منسي على رف مغبر

 فمتى أجد وجھ غدي بعینیك؟
 ومتى ینكمش ھذا البعد وتختفي ذاكرة الوجع من الفرات

 أنت تبِك اآلن ألنك في شتات ال یلملمھ اال عناقي
وروحك التي تعج بالمكابرة جف�ت ك�ل أعش�اب�ھ�ا وم�ا م�ن 

 سحائب تروي حقولك اال عواصف الصمت والعزلة
 یا وطن النخیل ھانذا أبحث عنك

 وكل شيء عداك یتحول عندي الى منفى
 :وكأن الزمن یسخر مني ویقول

 !!..ھیھات أن تفرحي

ترھقني ذكریات صوتك, مالمحك, رائ�ح�ة ی�دك, ی�ك�س�رن�ي 
 حتى شفق إبتسامتك
 كل ما بي یمشي الیك

 كل ما بي یرجعني الیك
 بعادك یجعلني في حالة إحتضار ممتدة

 وأنى لي شراء حزنك..من سوق یبیع حزنك األسمر...؟
 حزنك الذي نافس كل إنكسارات الجنوب

 یطوي كل بحة األھوار
 یحرك كل موج الدمع النائم بصدر سومر

 حزنك الذي یزید البالد اكتئابا ویجعل الصباحات ذابلة
 ویحول الشعراء الى خطایا ولعنات تنام على اللغة

 مرة أخرى...أین أنت؟
 وماذا أقول للمرایا التي تسألني عنك؟

 ماذا أقول لخدي الذي یزھر بماء لمساتك
 وتلك الشفاه التي تقتات على قبالتك أنى ینتھي صیامھا؟

 وھل تنمو المواعید مجددا على أیامنا...؟
 بعیدة عنك..كحقیبة الجئ ضاعت وسط الطوابیر
 كصورة عتیقة على قبر شھید لم ینصفھ الوطن

 كعھد منسي لعاشق قرر الرحیل
 بعیدة عنك..وال أملك قوة اال كلمات عرجاء

 أكتبھا وتحملھا ریح الجنوب
 تارة ترمیھا على أرصفة ملیئة بمطبات التیھ

 وتارة ترمیھا على المقاهِ 
 وتارة تقع على بیوت القرى
 وتتحول لفضیحة بألسنتھم

 وأن تلك الجنوبیة عاشقة وأنھا عار على قبیلتھا
 عار على بنات جلدتھا

 !!..عار حتى على شوارب األعراف
 بعیدة عنك وعیوني السوداء تزداد لمعانا من الصبر

 من الشوق ..من الخصام
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 الشمُس قالْت : بافتخاٍر للقمرْ 
 لوالَي فجٌر في سماٍء ما ظھرْ                             

 لوالَي ما كـــــانْت حیاةٌ إنّني
 سّر الضیاء إذا تـــجلّى وانتشرْ                           

 لو غبُت ینتشُر الظالُم ...ویختفي
 في عودتي ویعوُد للعیِن البصرْ                           

 فأجابھا القمُر كذلَك قـــــــــائال
 عندي جواٌب فیھ قوٌل مختصرْ                          

 لوالَي لم تــــُعرْف تقاویٌم وال
 قد ِصیَغ معنًى للسنین وللشھرْ                          

 فأنا مثاٌل للجماِل محاسني
   عنھا یقــاُل بــأّن وجھً كالقمرْ                          

 لو كنُت مثلِك للنھاِر مصاحباً 
 ما داَر لیٌل في الزماِن وما حضرْ                     

 واختّل میزاُن الحیاِة كما اختفتْ 
 صوُر الجماِل وماَت حيٌّ واندثرْ                      

 سنُن الحیاِة بأْن یكوَن تفاوتٌ 
  لوالهُ ما دامْت حیاةٌ للــــبشرْ                        

 لو أّن كّل الناِس صنٌف واحدٌ 
 لتداخلْت كّل المـــعاني والصورْ                     

 فمن الرعیةُ ؟ لو ملوكا كلھم
  كانوا ...ومن یبني ویجني للثمر؟                  

 فالكوُن فلسفةٌ ...حروُف تكاملٍ 
 لوال التكامل ما استمر وال استقرْ                   

 : الشمُس قالْت في خشوعٍ إنّني
 أدركُت معنًى طالما عنّي استـترْ                    

 فالكوُن مرآةٌ ...فسبحاَن الذي
  فیھا تجلّى للـــــخالئِق بالنـظرْ                      

 یاحنیني الذي ینتفض لھ كأمواج البحر

  عندما ینوء البحر بالحب اھدأ 

 

 ستفوز مني بقبلة

 فأنت استثنائي تنتفض على الواقع ثائر

 

ث��ائ��ر ع��ل��ى ال��ح��ب وب��ح��ري ی��ن��ت��ظ��ر نس��ی��م��ك 

 لیتناغما سویا  مشتاقا

  لیكونا عشقا منسجما سیمفونیا

 

  عشقي لك كملح البحار الینتھي

 أزلي الینطفىء كضوء القمر

  وعشقك لي صامت خفي كبصیص األمل...
 

 

 

 

 

 

 

  من تحت الركام

  یناضل لیرى النور

 یاأیھا القادم الجدید

 سیزدان الكون لقدومك السعید

 نبضك یتحدى المجھول عتید

 ویثبت ان الحب البد ان ینتصر

 الن الحب الحقیقي قوي عنید

 

  تعال إلي وغیر حیاتي

 واصنع بھا كل المعجزات

 

 وأیقظ االحساس من بعد سبات

ف�أن�ت ال�ھ�واء ل�ي   وأعد أنفاسا انقطعت بدونك

 وحقق أمنیاتي

 

 سئمت انتظار مواكب الربیع

  ولكنك ربیعي المنتظر من بعد الحداد

 

وأزھر في حنایا ح�زن�ي وردا   أعد األلوان إلیھا

 بھیا

واخرجني  عیني واسطع بشمسك وكحل بنورك 

 من الظلمات

 

 الروح من بعد الممات  وأعد لي

  فراقك لي موت وقربك لي نبض الحیاة

ا ام 
 
 

 نسرین سعود/سوریا              



عند الضحى، اكتسى أفق النھر ب�غ�الل�ٍة ش�ف�ی�ف�ة.   
كانت المیاهُ ساجیةً عند قدمي العجوز، المستند إلى 
ِمْنَسأتھ، یُنصُت لرفیف أجنحة الھدھد، وھو ی�ح�لِّ�ق 
غیر بعید. وبینما الھدھُد في حیرتھ م�ح�لِّ�قً�ا ی�دور، 
جاء من أقصى البلدة ط�ف�ٌل الم�ع ال�ع�ی�ن�ی�ن ی�ق�ول: 
(إنھم یتقاطرون).. صمت لبرھٍة یستجم�ع أن�ف�اس�ھ 
ثم أضاف: (أطفاٌل ونساء).. ق�ال ال�ع�ج�وز وبص�ره 
ینداح ش�م�اًال م�ع ت�ی�ار ال�ن�ھ�ر: (إن�ھ�م ی�ق�ص�دون 
الخرطوم).. ثم حدَّق بعیًدا؛ عسى أن ی�ف�كَّ ط�ال�س�م 
بعض العبارات الم�رش�وق�ة ف�ي أنس�اق ال�ط�ب�ی�ع�ة. 
ف��الح��ق��ھ ال��ط��ف��ل ب��الس��ؤال: (وھ��ن��ال��ك، م���اذا 
س��ی��ف��ع��ل��ون؟).. (س��ی��ف��ت��رش��ون ض��ی��اء الش��م��س، 

  ویلتحفون بنور القمر)..
أطرق الطفل متفّكًرا یقلِّب المعاني والصور. حائًرا، 
تفرَّس في ھیئة العجوز، ثم ت�م�ھَّ�ل ع�ل�ى الض�ف�ة.. 
لكنھ توقف بغتةً حین أبصر آثار حذاٍء ثقیٍل غائصةً 
في الطین. اِْلتفت جانبًا فلمح ظّالً على سطح المیاه. 
مضطربًا عاد أدراج�ھ ت�ت�راق�ص ب�خ�ی�ال�ھ ال�ظ�الل. 

 فعاجلھ العجوز قائًال:
 * تمّھل یا صغیري.

 * ال أدري ِمن أین أتى؟
 * َمن ھو؟

 * عسكري الحكومة.
 * ال توجد اآلن حكومة.

 * ولكنِّي رأیت ظّالً على سطح الماء.
 * ربَّما..

وقبل أن یكمل العجوز عبارت�ھ، ح�طَّ ال�ھ�دھ�د ع�ن�د 
حافة النھر. تململ في وقفتھ ثم قال: (كان الطیراُن 
عسیًرا؛ فالصقور تجوب سماء البالد. تح�لِّ�ُق ف�وق 
كل شبٍر، أو ح�ف�رٍة، أو ض�ف�ٍة، أو ف�الة. الص�ق�ور 
تحلِّق فوق الجثث؛ والھاربون من الوباء ھ�ائ�م�ون 
في الدروب، ف�ھ�ل م�ن ن�ج�اة؟).. أج�اب ال�ع�ج�وز: 

 (بلى).. (ومتى؟).. (ال ِعْلم لي)..
ظلَّت أسراب الطیور تنھش األكباَد، والع�ی�وَن ال�ت�ي 
صمتت، وما انطفأت فیھا رعش�ة الس�ؤال. ال�ذب�اب 
یسدُّ اآلفاق، والوباء یحصد األرواح. ال�ذب�اب ی�ط�نُّ 
ف��ي اآلذان، وس��ی��ارات اإلس��ع��اف ولَّ��ت ھ��ارب��ةً 
وبداخلھا َمن حال�ف�ھ�م ال�ح�ظ ل�إلف�الت م�ن م�ن�ج�ل 
الھالك. كانت وجوه الھاربین شاح�ب�ةً، وب�ع�ی�ون�ھ�م 
یلمُع بریُق الذھول. ھائمون ف�ي م�ف�ازة ال�ھ�روب؛ 
ینتزعون أقدامھم من براثن التع�ب، ی�راودھ�م أم�ل 
الولوج إلى الخرطوم، الت�ي ام�ت�ألت، ث�م ف�اض�ت.. 
شفیفًا سال بریُق العیون، لكن الواقعة كذَّبت أملھم؛ 

  فلبثوا في أغالل الرجاء یرسفون.
وفي الخرطوم، ذات ن�ھ�اٍر ق�ائ�ٍظ، وب�ی�ن�م�ا األق�داُم 
ھائمةً، تفتُِّش عن نسمة ھواٍء، ع�ن ومض�ٍة رب�م�ا 
تلمُع في دیاجیر الغب�ار؛ اِْن�ط�ل�ق�ت أب�واق س�ی�ارات 

الشرطة، یتبعھا رتٌل من السیارات الفارھة. زعی�ٌق 
زلزل الجموع الھائمة على الطرقات. وحین لمح�وا 
سیارات اإلسعاف، ظنَّ بعضھم أن�ھ�ا ج�اءت ل�ن�ق�ل 
المرضى.. لكن المصفحات، احتلَّت المش�ھ�د؛ ح�ی�ن 

  أطلَّت منھا رؤوٌس تعتمر خوذات الحرب..
ح ب�ك�ف�ی�ھ  من وسط الجموع، خرج طفٌل یصیح. ل�وَّ
ح،  الصغیرتین، وبعینی�ھ ب�ری�ُق رج�اٍء ج�ری�ح.. ل�وَّ
علَّھم یتوقفوا كي ینق�ذوا أم�ھ ال�م�ریض�ة. وب�ی�ن�م�ا 
ُح، ویص��ی��ح؛ اِْن��ط��ل��ق��ت  ال��ط��ف��ُل ی��رك��ُض، ی��ل��وِّ
رصاصتان.. واحدةٌ أردتھ قتی�ًال، وال�ث�ان�ی�ةُ خ�رق�ت 

  أكداس القمامة..
كریحٍ عاتیةٍ واصلت السیارات اِْندفاعھا في طریقھا 
إلى الم�ط�ار. مس�رع�ةً فُ�تِ�ح�ْت ل�ھ�ا األب�واب ح�ت�ى 
توقَّفت قرب ط�ائ�رٍة رابض�ٍة ف�ي االن�ت�ظ�ار.. وب�ع�د 
إقالعھا بدقائق تحطمت؛ ألن واحًدا من محرك�ات�ھ�ا 
جذب صقًرا كان یحلِّق منفرًدا. نفث المحرُك دخ�انً�ا 
كثیفًا.. انفجرت الطائرة ثم ھوت محترقة. وقیل إن 
صاروًخا أصابھا، أط�ل�ق�ھ أف�راٌد م�ن ج�ھ�از األم�ن 
والمخابرات؛ انتقاًما لزمالئھم الذین قُتلوا برصاص 
الجنجوید. وقالت قناةٌ مح�ل�ی�ة: (س�ق�ط�ت ال�ط�ائ�رة 
بسالم)!! لكن ال�ق�ن�وات األج�ن�ب�ی�ة ع�رض�ت ب�ق�ای�ا 

  الحطام.
تواترت أخب�ار ال�ط�ائ�رة ال�م�ن�ك�وب�ة، ث�م ان�ھ�م�رت 
التقاریر والصور عن ضحایا الوباء الل�ع�ی�ن، ال�ذي 
یجتاح بالد األنھار. منظمة الصحة العالمیة حشدت 
كوادرھا الطبِّیة، وأقلعت أسراب الط�ائ�رات ت�ح�م�ل 
المعدات، واألمصال، والخیام. لكن النظام كان ل�ھ�م 
بالمرصاد. استولى على األمصال والخی�ام، ب�ح�ج�ة 
مس��ؤول��ی��ت��ھ، وق��درت��ھ ع��ل��ى ت��وص��ی��ل��ھ��ا إل��ى َم��ن 

 یحتاجھا، لكنھا بِیعت في السوق السوداء..
على ضفة النھر، حدَّق العجوز إلى األفق ال�ع�اري، 
كة ھونًا  ثم عاد لیتأمل أشعة شمس الظھیرة المتحرِّ
على سطح المیاه. أصغى لوجیب قلبھ، ثم است�غ�رق 
ٍر عمیق. َشَحَذ بصیرتھ علَّھ یُدرك قبًسا م�ن  في تفكُّ
وھ��ج ال��ب��راءِة األول��ى، ال��ك��ام��ن��ة، ب��ی��ن ال��ن��ص��ل 
والدماء.. أو یش�ھ�د ب�رقً�ا، م�ن ف�ی�وِض ال�ِح�ْك�م�ِة 
الخفیّة، في انتشار األوبئة، والرصاص، وال�غ�ب�اء. 
منحدًرا من صحراِء العتمِة، إلى أودی�ِة االح�ت�م�ال؛ 
راودتھ األماني وھو یدنو من نبع المعان�ي. أنص�ت 
لدبیب المیقات یسري في شرایین اللحظة؛ ف�ان�داح 
ل ف�ي ح�دی�ق�ة  إلى سدرة اإللھام. ظامئ الروح تجوَّ
األحالم. مصغیًا، أرھف الفؤاد.. وفي لحظٍة راعشٍة 
فریدة، أدرك قب�ًس�ا م�ن ض�ی�اٍء ول�ی�د. اِْف�ت�رَّ ث�غ�ره 
والنشوة تسري في الورید. غشیت وج�ھ�ھ نض�ارة 
ك ِمْنسأتھ في الطین.. (كالطفل في  الیقین؛ ھونًا حرَّ

  الفردوس یمرحُ 
 رغم رائحة الحنوط، ورغو رمل المقبرة)* 

 2017مایو  5 -أبریل 29القاھرة: 
....................... 

  * محمد عبد الحي: حدیقة الورد األخیرة.
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سیاسة العصا والجزرة أو ذھ�ب ال�م�ع�ز وس�ی�ف�ھ    
سیاسة رائجة في مجاالت شتى، ففي مجال ال�ث�ق�اف�ة 
مثال تجد السلطة أي سلطة تستخدم تلك السیاسة مع 

المثقفین، وفي السیاسة تجد ال�دول ال�ك�ب�رى  بعض 
تستخدم السیاسة الس�ال�ف ذك�رھ�ا م�ع ال�دول ال�ت�ي 

 تخرج عن النسق 
والعصا والجزرة اصطالح یشیر إلى سی�اس�ة ت�ق�دی�م 
مزیج من المكافأة والعقاب للحث على سلوك مع�ی�ن. 

إلى عربة س�ائ�ق  وقد أُطلقت ھذه التسمیة في إشارة
تتدلى منھا جزرة أمام بغل، مع حمل ال�ع�ص�ا خ�ل�ف�ھ. 
سیتحرك البغل نحو الجزرة ألنھ یرغب في الحص�ول 
على مكافأة الطعام، مع االبتعاد ع�ن ال�ع�ص�ا خ�ل�ف�ھ، 
ألنھ ال یرید العقاب الذي سیتسبب لھ باألل�م. ال�ع�ص�ا 
والجزرة أسلوب لترویض البغال كان متبعًا في ع�دد 
من الدول، فإن سمعت وأطاعت فل�ھ�ا ال�ج�زرة، وإن 

 !عصت فلھا العصا
أول تسجیل موثق الستخدام ھذا التعبیر ف�ي م�ل�ح�ق 

 11قاموس أكسفورد كان لمجلة اإلیكونومس�ت ف�ي 
. لكن كان ھناك استخدام أس�ب�ق، 1948دیسمبر عام 

لصحی�ف�ة أس�ت�رال�ی�ة ف�ي  1948 - 1947 وذلك عام
تعلیقھا على تحفیز اإلن�ت�اج�ی�ة ف�ي أع�ق�اب ال�ح�رب 
 العالمیة الثانیة. كم�ا ظ�ھ�ر ال�ت�ع�ب�ی�ر ف�ي ص�ح�ی�ف�ة

“Daily Republic”   األمریكیة، في مقال یناقش
 .1948االقتصاد الروسي في فبرایر عام 

باألمس كانت كل الطرق تؤدي إلي روما ، أم�ا اآلن  
فأعتقد أن كل ال�ط�رق ت�ؤدي إل�ي واش�ن�ط�ن س�ی�دة 
العالم الحر ك�م�ا ی�روق ل�ل�ب�ع�ض تس�م�ی�ة ال�والی�ات 
المتحدة األمریكیة ،ولكن ھذا أفضل من أن تؤدي كل 
الطرق إلي موسكو أو إلي بك�ی�ن م�ث�ال، ع�ل�ي األق�ل 

المتحدة بھا شكل من أشكال الدی�م�ق�راط�ی�ة   الوالیات
وتدعوا إلیھا وتروج لھا وتضغط لتطبیقھا ، ل�ك�ن�ھ�ا 
طبعا تغض الطرف ع�ن ال�دول ال�ت�ي ت�رب�ط�ھ�ا ب�ھ�ا 
مصالح كبیرة مھما ارتكبت األنظمة الحاكمة في تل�ك 

    الدول من جرائم وموبقات
أدرك أخیراً أنھ ال مفر من أن یعترف ل�ج�ارت�ھ ال�ت�ي 
یحبھا بھذا الحب وقال في نفسھ یجب أن أض�ع ح�دا 

الذي یشغل كل تفكیري، وی�ج�ع�ل�ن�ي   لھذا الموضوع
وف�ي  كالتائھ ،" فقطعھ أفضل م�ن ن�ح�ت�ھ" ول�ك�ن�ھ 

قائال، ماذا لو رفضتن�ي؟  لحظة ما تراجع عن الفكرة 
علي األقل أنا اآلن عندي أم�ل أع�ی�ش ب�ھ .... وف�ي 
تلك األثناء سمع زغارید تخرج م�ن ب�ی�ت ج�ارت�ھ ا، 
وعندما خرج لیستطلع األمر ،اخبره أحد األطف�ال أن 

 فتاتھ قد تم خطبتھا

  



ربما لم نك�ن ن�درك م�ن ق�ب�ل       
أن للزمان فماً ذا أض�راس ت�ھ�ث�م 
األحیاء، حتى أطل الوسمي علین�ا 
بجسده الكلیل ف�ك�ان خ�ی�ر ش�اھ�ٍد 
لزمان عاٍت، فمن صروفِھ ع�رف 
الرحیل ومعناه ، وبھ اصاب ع�ل�و 
اللسان ومغناه، وف�ی�ھ أج�اد ق�وة 
األداء ب��ح��دی��ث ع��ن األس��الف 
األح��ب��ة وم��اال��ت��ّذ م��ن��ھ��م م��ن 
خصیصاتھم، ومااستطعمھ ف�ی�ھ�م 
من حكای�ات�ھ�م، وم�ااس�ت�م�رأ م�ن 
 خلة لھم طویلة، وصحبة م�ع�ھ�م

 . جمیلة
ولعل األیام وسبلھا المتشعبة ھ�ي 
ماجعلت شاعرنا یشكو م�ا أل�ّم�ت 
ب�ھ ی�د ال�ق�در ال�ع�اب�ث�ة ف�ي رك��ن 
مھشم، وما رسمتھ ال�غ�م�ائ�م ف�ي 
صفحة سمائھ ذات الستین ح�والً، 
إذ لیس في كل م�ف�ات�ن ال�ط�ب�ی�ع�ة 
وروائع الحیاة مایحرك باطن�ھ إال 
لعنة الدھر ودواھ�ي األی�ام ال�ت�ي 
أَرتھ في نفسھ وھ�ن�اً م�ن ب�ل�وى، 
فالینقذه مما منَتھُ  صنوف الب�الء 
ب�غ�دٍر ح��اض�ر وأم�ان��ّي مس�ل�وب��ة 
س��وى ال��ع��ودة ال��ى ال��رب ال��ذي 
یرفع عنھ الخمول والحسرة أینما 
وجدھما فیھ، وھو یرى ف�ي ذل�ك 
ال�رب ن��وراً ی�ع��ص�م�ھ م�ن غ��رٍق 
بطوفان األوحال النفسیة م�دف�ون�اً 
بقبٍر في بُكمِھ العجیب، وأي بُ�ك�ٍم 
أعظم م�م�ا أص�ی�ب ب�ھ ش�اع�رن�ا 
المنكود الذي الیكفی�ھ ال�ن�ط�ق م�ا 
ب�����ی�����ن غ�����وای�����ة وھ�����دای�����ة، 

طلوٍل وذكرى، وأك�ذوب�ٍة   ومابین
 . كبرى

فھو على الرغم من معرف�ت�ھ ب�أن 
الشعراء یتبعھم ال�غ�اوون إال أن�ھ 
اعت�زم أن ی�ك�ون ش�اع�راً، وھ�و 
علیٌم بأن من أراد ان یدی�ن ب�دی�ن 

فعلیھ أن یجول في می�داِن   الشعر
 . ذھٍن مشبوب، وعواطَف سخیة

ش��وارع   ل�ق�د ج�ال ش�اع��رن�ا ف�ي
األدب حامالً على ك�ت�ف�ھ ال�خ�ائ�رة 
قیثارةً  لطالما أطربتنا بھا أنام�ل�ھ 
المحنّاة باآله، وأوجعتنا بما یلُوح 
ف��ي قس��م��ات م��ح��یّ��اه، م��ن أس��ى 
وشكوى، وھو یتنقل م�اب�ی�ن ل�ی�ٍل 
أح��ك��م اوق��ات��ھ ع��ل��ی��ھ، ون��ھ��اٍر 
ُ ك��خ��اط��رة م��رت ع��ل��ی��ھ  غ��ادره
بس��رع��ة ال��ب��رق ال��خ��اط��ف، وق��د 
أح��اط بص��روف ال��دھ��ر، واط��ل��ع 
على ق�دٍر ب�م�ا ت�واري ل�ھ ای�ام�ھ 
بعض جروحھ من شظایاھا ال�ت�ي 
اس��ت��ق��رت ف��ي جس��ده ال��خ��ام��ل، 
وطعناتھا العدیدة التي انتثرت في 
  ٌ وجھھ وقفاه كم�ا ل�و ك�ان ف�الح

 . ینثر بذوره في أرضھ
 

ولش��اع���رن���ا ال��وس���م���ي ط���رس 
بأصداء متقطعة، وق�ل�م ب�أص�وات 
مبحوحة، فقد ألّم�ت ب�ھ ف�اج�ع�ة، 

وھاج بھ الوجد حتى لَیُخیَّل إل�ی�ن�ا 
لكثرة شكواه أنھ ھ�و ال�م�ن�ع�ّي ال 

 . الناعي
وی��ع��دو ال��وس��م��ي ف��ي غ��ی��اھ��ب 

زمانھ الذي الی�ن�ص�ف�ھ، ح�ت�ى   فم
اذا تظاھر لھ باإلطمئن�ان ك�ان ل�ھ 
ِحمام البین ب�ال�م�رص�اد، ف�ی�ف�ط�ن 
إل�ى أن ارت��ی�اح�ھ ل�ھ ك��ان رھ�ن��اً 
ألوھام دانیة راودتھ فع�رف أن�ھ�ا 
العلة التي نخرت حیاتھ سنة ب�ع�د 
س��ن��ة، ھ��ذه ال��ع��ل��ة ال��ت��ي ك��ان��ت 

ب�أل�ف ح�ج�ة دون ذن��ب   تس�ق�م�ھ
اقترفھ س�وى أن�ھ ھ�ج�ر ال�ك�أس 
والش�ادي، الس�ی�م�ا أن�ھ ل�م ی�ك�ن 
محتاطاً ل�ذل�ك ال�دھ�ر ال�ذي رّوع 
فیھ جلیالً، وقبّح في ف�م�ِھ ل�ذی�ذاً، 
وأحجَم عنھ متعةً سلوى، وأعافھ 
عن مستظِرف یلھى، وقطع ع�ن�ھ 
ساعات بھجتِھ، فج�ع�ل�ھ ل�ل�دی�دان 
ھزواً تقتتل للثأر منھ، وس�خ�ری�ة 
ل�ل�ن�وى ال�ذي ت��ج�ّرَع�ھ، ف�أس�ق��اه 
  ُ كأس ل�وع�ٍة ل�ی�ص�رَع�ھ، وربّ�اه

َ  ق�ل�ِب دون أن ی�رض�َع�ھ،  كسی�ر
واغتال دمع�ت�ھ ف�ي ظ�ل�م�ِة ُج�ّب، 
وقیّدهُ  بسرابیل من قطران بحجِة 

 . ذنب
 

وفمُ  الزمان نفسھُ  قد نف�ح ع�ل�ى 
(الوسمي) بما جعلھ یحتسي األلم 
وال��م��ض��ض ب��دی��الً ع��ن ال��خ��م��رة 
والِدعة، وان ك�ان ف�ي م�ا مض�ى 
غّریداً لعینَي حسنائھ وقد اش�رأب 
لھا ف�ؤاده ف�ي م�ح�راب�ھ�ا، وب�ات 
یرتقب أجفانھ في أجفانھا، ف�ك�ان 
غایة مایرجو في حیاتھ أن ی�ف�وز 
بلحاظھا، تنسیھ اللیل إذا س�ج�ى، 
یخلد الى السكوت لیصدح ش�ع�راً، 
ویحبس الدمع في عینیھ، وی�ن�أى 
ب��آم��ال��ھ ب��ھ ع��ن دائ��رة ال��ق��در 

 الضیقة.
إن الوسمي قد ورد شرعةَ غ�راٍم 

، ح�ل�َم�ھُ   تحّدر فیھ، م�اب�ی�ن ح�ل�مٍ 
ِ ع��اذٍل الَم��ھُ، دون أن  وع��ت��اب
یتحرج من أن یب�لَّ ط�رف لس�ان�ِھ 
م����ن م����ع����ی����ن����ِھ ال����ف����یّ����اض، 
ْ ع�ن�ده م�ذاھ�ب الش�وق  فاتس�ع�ت
ح�ی��ن ھ��ّم أن ی��ب��ت��دئ ال��ح��ك��ای��ة، 
وتعلّق في فضاء وجھ معش�وق�ت�ھ 
ال��م��ش��رق ف��ي ل��ی��ل م��ن ت��ح��ت 

 العبایة.
وخالفاً لما قیل أن أع�ذب الش�ع�ر 
أك��ذب��ھ ... ف��ق��د ك��ان ش��اع��رن��ا 
أنموذجاً لشاعر امتھ�ن وظ�ی�ف�ت�ھ 
بصدق، فأصبح بین فّكي ال�زم�ان 
بحق، حتى ل�م ی�ع�د ل�ھ ح�م�ل إال 

اال روت   أع��ی���اه، وال قص��ی���دة
بؤسھ، ب�ی�ن ك�ل�ٍم ح�ل�و، وم�ع�ن�ى 
ص���ادق، أذاق���ھ ج���م���راً ودرب���اً 
موحشاً دون نجٍم یھدیھ، وال ح�اٍد 

 . یحتدیھ
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 الناقد عبدالباري المالكي/ العراق

  من جعل على درب الحیاة

 أشواك، وخطر

 من جعل من الشمس ناراً 

 تحرق ظالل الشجر

م��ن ج��ع��ل الض��ح��ك��ة ال��م��ف��رودة 

 الشفتین

 عیباً ال یُغتفر

 من جعل الحب

 اشتھاء، واعتداء، ووطر

 من جعل العطاء

 للسیف غطاء

 وطمر االبریاء في الُحفر

 حتى الصور

 وألوان الجمال الناطقات

 بالخلود

  والسطور المآلى باألفكار

 والعبر

 صارت جرائم نكراء

 ال تنمحي

 إال بدماء من قذف الحجر

 ال تقل لي

 انھ القضاء المكتوب على الجبین

 والقدر

 انھ صنع البشر

 ب
 

 عـادل عطیـة ـ مصـر                    
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مضى على اخت�ف�ائ�ھ ع�دة ل�ی�اٍل، أف�ت�ق�د ھ�ذره    
وضحك�ات�ھ ال�ع�اب�ث�ة بش�دة، ال أع�رف ع�ن�وان�ھ، 
وكذلك صاحب الحانة، رغم أنھ من أق�دم روادھ�ا 
وأكثرھم مداومة على الحضور، في ال�ح�ق�ی�ق�ة ال 
أعرف عنھ سوى نثار حكایات ال رابط بینھ�ا، ق�د 
ال أمیِز الحقیقیة منھا عن تلك المترنحة في خ�در 
الخیال السكران، یرویھا جمیًعا بطریقة م�ح�ب�ب�ة، 
وأحیانًا یفاجئني بثقافة غ�ری�ب�ة ع�ن�ي ت�غ�ف�و ف�ي 

  بواطن خفیة من ذاكرتھ.
في ذات المكان كان ی�ج�ل�س دوًم�ا، ب�ع�ی�ًدا ع�ن   

الباب وضوضاء الشارع، یدن�دن ك�ل�م�ات أغ�ن�ی�ة 
تعود إلى الستینات، یخبط ك�أس�ھ ع�ل�ى ال�ط�اول�ة 
كطفٍل محتج حال ان�ت�ھ�ائ�ھ�ا وإن ك�ان ی�ع�رف أن 
أغنیة أخرى، من ذات الحقبة الزمن�ی�ة، س�ت�ل�ی�ھ�ا 
في غضون ثوان تضفي ج�ًوا ك�ال�س�ی�ك�یً�ا غ�ری�بً�ا 
على الحان�ة الص�غ�ی�رة، ی�غ�ل�ف ج�دران�ھ�ا خش�ب 
البل�وط، وس�ط س�ق�ف�ھ�ا ال�ع�ال�ي ت�ل�ت�ق�ي األل�واح 
المقَوسة ح�ائ�ل�ة ال�ل�ون، ت�ج�ع�ل�ھ�ا أش�ب�ھ ب�ك�وخٍ 

 للمشردین في لیاِل الشتاء قارسة البرودة.
ال أعرف أي صدفة جلبتني ن�ح�وھ�ا ب�ع�د تس�ك�ع  

طویل ف�ي ش�وارع م�دی�ن�ة ك�ن�ت ج�دی�د ال�ت�ع�رف 
علیھا، أغلب روادھا من المسنین على ش�اك�ل�ت�ھ، 
كان المكان مزدحًما على غیر ال�ع�ادة، اس�ت�أذن�ت�ھ 
أن أجلس إلى طاولتھ الص�غ�ی�رة، ف�أوم�أ ب�ح�رك�ة 
خفیفة من رأسھ، صرنا نتبادلھا بدایة ك�ل ل�ق�اء، 
دون أن ننبس بكلمة، وك�أن�ن�ا ل�م ن�ف�ت�رق س�وى 
برھة قصیرة، لم ینتبھ إلى تلك الدھشة التي علّت 
وجھي وأنا أستمع إلى سیل أحادیثھ المتنقلة م�ن 
موضوع آلخر، دون أن یخطر في بالھ الم�ش�َوش 
السؤال عن إسمي األول حتى، ح�َدق�ت م�ل�یً�ا ف�ي 
غضون جبھتھ الوردیة العریضة والمل�ت�م�ع�ة ف�ي 
مواجھة الضوء الخافت المتسلل إلى خصل شعره 
البیضاء الخفیفة، تتِوج عینیھ زرقة غامقة تطی�ح 
بالحمرة التي ت�زرع�ھ�ا ال�خ�م�رة وغ�ب�ش أدخ�ن�ة 

 سجائرنا المتواصلة في حدقتیھ.
 

  "فرانك أم أبو علي!".
أھو فعل الخمر، حتى من قبل أن أرش�ف ق�ط�رة  

منھ، الذي یختزل الزمان والمكان في ذلك ال�وج�ھ 
العجوز، حتى سعالھ وحشرجة ص�وت�ھ ال�م�ع�ت�ل�ة 
بسنوات الكھولة ی�م�ط�ران�ن�ي ب�دف�ق أدخ�ن�ة آخ�ر 
نرجیلت�ی�ن ع�ب�ب�ن�ا أن�ف�اس�ھ�ا ف�ي م�ق�ھ�ى (حس�ن 
عجمي)، أحادیثنا تستمر بال انق�ط�اع، ی�روي ل�ي 
أشیاًء لم أشھدھا وأح�دث�ھ ع�ن آم�اٍل ل�م أت�ع�رف 
إلیھا بعد، ونحن نجلس متقاربین على أحدى تل�ك 
األرائك الخشبیة المخلَعة التي كانت تجمع�ن�ي م�ع 
أصدقاء سبقني أغلبھم إلى الرحیل، بین ع�م�ری�ن�ا 
تجثم قرابة أربع عقود، غالبًا م�ا أدخ�ل ال�م�ق�ھ�ى 
وأنا أتأبط كتابًا مستعمًال أكون ق�د اش�ت�ری�ت�ھ م�ن 
شارع المتنبي ال�ق�ری�ب ب�ع�د ط�ول مس�اوم�ة م�ع 
صاحب إحدى الفرشات المرصوفة ع�ل�ى ق�ارع�ة 
الطریق، یأخذه مني ویتصفحھ، دون أن یفقھ م�ن 
كلماتھ حرفًا، أمضى حیاتھ أجیًرا في ِحرٍف ع�دة، 
ال ینفك عن السخریة من كفاف دنیاه المتزاید م�ع 
كل عھد ازدھار جدید، ی�ق�ھ�ق�ھ بش�دة تس�اع�دن�ي 

على التغافل عن ضیق الحیاة وسط قرقرقعة قطع 
ال��دام��ة وال��ط��اول��ة ورم��ي ال��ن��رد ال��ذي ت��ع��ق��ب��ھ 
 الصرخات الفِرحة والمتأسفة بصورٍة مبالغ فیھا.

أخرج (فرانك) م�ن ج�ی�ب�ھ ص�ورة ش�اب أش�ق�ر  
وس��ی��م ع��ذب االب��ت��س��ام��ة، تش��ب��ھ ص��ور ن��ج��وم 
السینما، یرتدي بزة عسكریة مَرقَط�ة، ی�ت�وس�ط�ھ 
وامرأة خمسینیة العمر، ما تزال تح�ت�ف�ظ ب�ل�م�ح�ة 

 من جمال مشرق.
ـ كان ذلك قبْیل سفر كت�ی�ب�ة ج�اك إل�ی�ك�م، ض�ح�ك 
مكشًرا عن أس�ن�ان مص�ف�رة ی�خ�ال�ط�ھ�ا الس�واد: 
ألیس ھذا بغریب، أبناؤنا یذھبون إلى ھناك وأنت�م 

 تأتون إلى ھنا.
ـ مع الفارق طبًع�ا، ھ�م أس�ی�اد ھ�ن�اك، أم�ا ن�ح�ن 
فبالكاد نب�ارح ج�ح�ورن�ا ف�ي الش�وارع ال�خ�ل�ف�ی�ة 

 للحصول على قوت یومنا.
ھز رأس�ھ س�ری�ًع�ا ك�م�ن ح�ار ف�ي ح�ل أح�ج�ی�ة  

غریبة، ثم راح بعبثیة مخمورة یلعن كل الساسة، 
 ھنا وھناك.

تلفُت من حولي في شيء من الرعب، أحّدق ف�ي  
 الوجوه بریبة.

"أبو علي، هللا یخلیك نسكت أحس�ن، م�ا ت�خ�اف  
من عی�ون ال�م�راق�ب�ة، واآلذاٌن ال�م�ت�ص�ن�ت�ة ل�ك�ل 

 حرف، وكتابة التقاریر".
ینفجر العجوز األمریكي ضاحًكا، وكأنھ قد ت�ن�ب�ھ  

لھذیان تَوجسي: (ھلّو) مرحب�اً ب�ك ف�ي أم�ری�ك�ا، 
 شمس الحریة.

یحتضن الصورة بین كفیھ: آخر رس�ال�ة أرس�ل�ھ�ا 
إلي كانت مریرة، أوصاني ب�ھ�ا ع�ل�ى أم�ھ، ت�ل�ك 
الشمطاء التي توصد الباب في وجھي كلما ذھب�ت 
إلیھا، تظن إن�ي أح�اول ال�رج�وع إل�ى أحض�ان�ھ�ا 

 ثانیةً.
یتحدث عنھ بعطٍف أبوي كما لو كان اب�ن�ھ ح�قً�ا،  

ولیس ابن زوج�ت�ھ الس�اب�ق�ة، أل�م�ح ف�ي ع�ی�ن�ی�ھ 
رقرقة الدمع، وفي نبرة صوتھ انك�س�ار ص�اح�ب�ي 
في المقھى عندما یتَذكر ولده الشھید في ال�ح�رب 
األولى واآلخر الذي لم یعلم عنھ شیئًا بعد الح�رب 

 الثانیة، انكسار شبھ باِك یرثي وداعنا.
  قلت لھ: "أكید نلتقي بیوم من األیام یا عجوز".

رد بسخریة مع�ت�ادة ال�م�رارة: "ال�ل�ي ی�روح م�ا 
یرجع، بعدك ما فھمت؟ وحت�ى إذا رج�ع�ت، ف�ا� 

 أعلم وین أكون وقتھا".
ل الغضب والمرارة المرء إل�ى   أعرف عندما یحوِّ

وحش یود افتراس الدنیا، عندما تصیر الشھ�ق�ات 
عواء ذئب یعدو في البراري، ف�ی�م�ا ت�ظ�ل دم�وع 
الغبن مختنقة في المحاجر، خبرت ذلك أك�ث�ر م�ن 
مرة، فلم أحاول الدفاع عن نفس�ي أم�ام م�ب�اغ�ت�ة 
ھجومھ، رجَّ الطاولة بقبضة غضبى ما أن رآن�ي 
بعد غیبة، ھَوت بالك�أس وزج�اج�ة ال�خ�م�ر ع�ل�ى 
األرض، بالكاد أبعده الج�الس�ون ع�ن�ي، ووج�ھ�ي 

 المطعون باللكمات یتوھج ناًرا تأبى الخمود.
ت�رك��ت ال�ح��ان��ة، یش��یِ��ع��ن�ي ھ��دی�ٌر م��ن الش��ت��ائ��م  

واللعنات، یتعقب خطوي ف�ي الش�وارع الض�اج�ة 
بالحیاة نحو شقتي التي بالكاد أجد ف�ی�ھ�ا م�ت�س�ًع�ا 

 للحركة.
لم أَر (فرانك) بعد ذلك سوى في ال�ت�ل�ف�از، ت�ق�ف  

إلى جانبھ زوجتھ السابقة، تلك الت�ي رأی�ت�ھ�ا ف�ي 
الصورة، متشحة بالس�واد، ی�ت�ش�ارك�ان الص�راخ 
وذرف الدموع في مظاھرة كب�ی�رة ت�ن�دد ب�إرس�ال 
أوالدھم للموت في بلدي المَدمى، كما ك�ان ی�ف�ع�ل 

   از 

 

 االردنأحمد غانم عبد الجلیل/  

 أ   ء
 

یوسف حكیم/  سمیر
   ر*مص

  
یحدث ھ�ذا ف�ى ك�ل زم�ان، وع�ل�ى أرض 

 . كل یوم  دائرة بنا جمیعاً فى نظام حتمى
ب��ع��د ال��وص��ول إل��ى واح��د م��ن ت��ل��ك 

فى حیاة بعض الناس،   المنعطفات الحادة
تض���ع���ف ال���رغ���ب���ة ل���ل���م���ق���اوم���ة، ألن 

قدراتنا على االح�ت�م�ال   أقوى من  تیارات
توشك عل�ى ج�رف ال�ن�ف�س إل�ى دوام�ات 

الغرق البحث داخ�ل ذوات�ن�ا ع�ن   قبل عاتیة، وأن تكون المحاولة األخیرة 
أسباب قویة للعودة للحیاة، وكلما تداعت األسئلة التى بال إجابات، یخ�ف�ت 

ال�خ�ی�ر   األشیاء التى كنا نتوسم فیھ�ا  رؤیة  األمر سوءاً   الضوء، ویزید
 . فاقدة األھمیة والقیمة  الھامش،  "مركونة" على

تتجسد مالمح ، وت�ت�وھ�ج كش�م�وس ش�خ�وص ق�د   فى وسط تلك العتمة  
نعرف عنھا، وربما ال ..قوارب ھى فى قلب الدوامات، ترم�ى ل�ل�م�ق�ب�ل�ی�ن 

 .وتقدم فرصة للنجاة  للتشبث بھا ، تحفزنا  على الغرق أطواقاً سحریة،
  
 14على مساف�ة    فى مقاطعة شمال شانغھاى  أحد ھؤالء الشخوص مكث   

ال�ح�ال�ی�ة،   الص�ی�ن�ی�ة  بكین" العاص�م�ة "دقیقة بحافلة صوب 42ساعة و 
یزف لنا البشرى، وبیٍد واثقة یغربل الم�ش�اع�ر الس�ل�ب�ی�ة، ی�ح�ول ال�ی�أس 

 . درس عملى مفید  بجرعات من األمل إلى   والخوف بعد مزجھما 
تقول " سان ماو " األدیبة التى ولدت فى مدی�ن�ة " ت�ای�وان، ب�م�ق�اط�ع�ة   

ب�ع�د ح�زم�ة م�ن   ،1991-  1943 ش�ان�غ�ھ�اى جیجی�ان�غ م�رك�ز م�ن�ط�ق�ة
ب�ی�ن األل�م   ح�ی�ات�ھ�ا، ت�ق�لّ�ب�ت خ�الل�ھ�ا  فى مرحلة م�ن  التجارب المریرة

واألم��ل ح��ت��ى اك��ت��م��ل��ت ل��دی��ھ��ا 
 :    الخبرة

إن ل����م ی����م����ر اإلنس����ان  "
طویل من المع�ان�اة ، ف�ل�ن   بلیل

 . یستطیع فھم الحیاة
ھذه األالم درساً، وتعلیم�اً   فلنجعل

لن�ا، إل�ى أن ی�أت�ي ال�ی�وم ال�ذى 
نشعر فیھ أننا نضجن�ا ح�ق�اً، ب�ل 
وحت�ى ی�م�ك�ن�ن�ا أن نش�ك�ر ھ�ذه 

 .."  األالم على ماعلمتھ لنا
یم�ث�ل   " لدى "سان ماو  الشكر

 حالة لیست شبیھة بتلك لمتع�ب�د
زاھد فى الحیاة، أدار لھا ظ�ھ�ره 
ومضى، قاص�داً وج�ھ�ة أخ�رى، 

األیام أن ت�ن�ق�ض�ى ك�ى  یأمل فى
ال�ق�ن�اع�ة وال�رض��ا   أیض�اً   ب�ع�ال�م آخ�ر ح�ی�اة أفض�ل، ول�ی�س ھ�و  ی�ح�ی�ا

بالمقادیر، استقرت بوعى شخص بعدما أفضى بھ ال�ت�ص�ارع م�ع ال�ح�ی�اة 
متتالیة، بل كانت الفكرة ف�ى م�ح�ت�واھ�ا خ�الف�اً ل�ذل�ك، دع�وى   إلى ھزائم

اإلی�م�ان ب�ھ�ا ك�م�ا   ت�رق�ى إل�ى درج�ة  عامة لكل الناس، وبش�رى س�ارة
 . بعقیدة

ھكذا، وعلى نحو أقل بؤساً وأكثر إشراقاً عاش�ت ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ة ح�ی�اة 
إیجاباً على الجزء ال�ت�ال�ى،   واإلخفاقات، انعكس أثرھما  بالنجاحات حافلة 

واألنضج فى حیاتھا ، بل وقبل إجتیاز األلم ك�ان�ت ت�ج�رى ع�ل�ى لس�ان�ھ�ا 
 .  كلمات الشكر مثلما فى المسرات كذلك فى النكبات

أصحاب الحكمة والرأى الرشید ح�ال�ة ال�ن�س�ی�ان   یحدث أیضاً أن یتشارك 
 .ثم أعاد تشكیلھم من جدید من أناس صھرھم الوجع   لعطیة مجانیة

ح�دی�ث�ھ�ا ع�ن ال�دور ال�ذى   على رحیلھ�ا، الی�زال  عاماً  30إنقضاء   بعد
األلم والمعاناة فى فِالحة النف�س وإنض�اج ال�ث�م�ار ی�ب�ع�ث ب�رس�ائ�ل  یلعبھ

و األوردة التى ت�ك�اد ت�ت�وق�ف ف�ی�ھ�ا   للتفاؤل، ویضخ الدماء فى الشرایین
وجھ "سان ماو " مجدداً مع آخ�ری�ن   وفى أوقات بعینھا ، یطل  .  الحركة

وب�أم�ل   الكلمات، من دون وعظ ك�ال�س�ی�ك�ى،   مسامعنا تلك   لكى یعید على
صادق للحزانى والمتألمین، مطالبة الجمیع بفھم أعمق ل�ل�ح�ی�اة، وق�ب�ول 

شكر خاص للون األسود ح�ی�ن ت�ق�ودن�ا ظ�ل�م�ت�ھ  ألوانھا المختلفة، وتقدیم
  إلى بقع من الضوء كثیرة.

...........................................................  
 كاتب وقاص من مصر *    
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 وحیًدا قد فرض على البعاد

 ربیع العمر قد رحل 

 و خریف قادم ال محال  

 ال یحمل سوى الذكریات 

 أغادًرا أنت یازمن ؟

 أم ھذه ھي سمة االیام 

 یذوب الشوق داخلي 

 یحرق القلب لوعة و عذاب  

 مفجًرا شرایین الذكیات 

 دموع فى محجر العین تحجرت 

 نسجت على العیون 

 خیوط حمراء  

 و القلب قد توقف 

 عن ثورة ونبضات  

 یا نسیم الفجر الرحال 

 ھل أحملك للغائب أمنیات 

 متى تذھب إلى ھناك 

 ام انت ایضا 

 ترفض ھذه المراسالت 

 الى االن انا وحیًدا 

 شبح الخوف یطاردنى 

 یكسو عیونى وقلبى 

 بھموم الغمامات  

 رغم أني لم یوم أخف 

 من ھذا وال ذاك 

 و لكن حدود االیام اجبرتنى 

 االمنیات  فرحة وال  ان اجلس مكسور القلب وال 

 تبقى عیون دامعة 

 ال صحوة ال أمنیات 

 أسیر داخل دنیتى 

 غریباً 

 وحیًدا وحیًدا وحیًدا 

 طیور الوطواط اقتحمت 

 القلب االسیر 

 حتى صرت أسیر مجلسى 

  واألوھام  وبرفقتي غربتي

 

   َي 

 اسماعیل خوشناو/ العراق 
 

 قََمري

 اْللَّیُل قَصَّ َشْعَرهُ 

 َوَشكََّل لَْوَحةً ِمَن اْألَْوتارِ 

 السََّھُر یَُرنُِّم لَْحناً 

 لَِشَغفي و تَعَلُّقي و إِْصراري

 تََكبٌُّر تََعالٍ 

 تََجبٌُّر على التَّوالي

  اْلقَْلُب َخطَّ قَْصَدهُ 

 أَْینَما كانَتْ 

 تُْرَسُم على الطَّریقِ 

  َخطَواتِي و آثاري

  نَْظَرةٌ بَْعَد ُجْھدٍ 

  ُختَِمْت بِتَأْشیرةٍ 

  إِقامةٌ أَبَدیةٌ 

 قَْد َحَزَم على اْلبَقاءِ 

 قَراري

 َغَزٌل ِمَن اْلغَُرباءِ 

 یَخیطُ َمْكَراً 

 واْلبَاُب یُْرِسلُ 

 َشفَراتٍ 

ْنذارِ   ِمَن اْإلِ

  َعْھدٌ 

 ُكتَِب بِأَْنفاِس قَْلبٍ 

 لَْم یَْبَق على اْلیقینِ 

 أَیَّةُ َرْقَصةٍ 

 ِمَن اْلغُبارِ 

 فَإِْعجابي َملَّْكتُھُ 

 لَِمْن أَْدَھَشتْ 

 إِْحساسي

  َو ِدیواني

 ولََوحاتي

 ِمَن اْألَْقدارِ 
********* 

      ٢٠١٦/١١/٦ 

 وًا           
 

 سامح ادور سعدهللا/
  مصر              

ات ا 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  نرجس عمران/ سوریة

 حقیقة تنتابني سكرات األمل 
  وأخر  بین موت

 فأنھض كالنرجس الشتوي
  من بین ركام الثلج
 وأبعث میالد جدیدا
 على أجندة المقابر

 كحال قصیدة 
 على لسان عاشق  تنھض

 تستفیق مرتاحة
 ترف الكلمات  وتتثاءب

 تتمطى على أریكة
 من دفء الشعور

 كیفما تقلبت ذات المطلع
 أو ذات القافیة

 تحوطھا شراشف
 من سعادة
  تنسل أبیاتھا
 بكل أریحیة

 كرقصة نور ممشوق 
  في مسرح لیل حالك

 الھم  على كل حطام
 تتسامى

 فوق صخور القنوط  وتعلو
  

 ھذا ھو بعث األحیاء
 وھكذا تلفظ الوالدة
 في لحظة مقصوص

 الرغبة
 أمل رشیق  یتدخل

 تداعب صورك بأصابع
 الذكرى

 مناطق الغیرة في
 روحي

 فأنھال ضحكا من ألمي
 یسرد  والدمع

 فرحا مشلوال
 وجودك العابر ھذا

 یحفزني على ارتداء
 الغیم ...

 وفعال أتبخر
 أتكاثف

 وأھطل مطرا من عیني
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