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 ا ا ا  اأ  عا    طزاري اا 19 -ا 
تعرضت الحكومة الفیدرالیة إلى انتقاداٍت الذعة بعدما تم إل�غ�اء 
الجدول الزمني لتوزیع جرع�ات ل�ق�اح ف�ی�روس ك�ورون�ا، وذل�ك 
لفشل البرنامج الوطني للتلقیح في تحقیق إلى أھدافھ في ال�ف�ت�رات 

 المحددة.
قام رئیس ال�وزراء س�ك�وت م�وریس�ون ب�ت�ق�دی�م اج�ت�م�اع ال�م�ج�ل�س 

أیار/مایو، في  7نیسان/أبریل بدالً من  19الوزاري الوطني لیعقد في 
إل�ى ن�ھ�ج�ھ�ا  19-محاولٍة منھ العادة االستجابة األست�رال�ی�ة ل�ك�وف�ی�د

الصحیح. وقرر م�وریس�ون ت�ك�ث�ی�ف االج�ت�م�اع�ات إل�ى م�رت�ی�ن ف�ي 
 األسبوع

 
* تعرضت الحكومة الفیدرالیة إلى انتقاداٍت الذعة بعد إلغ�اء ال�ج�دول 

 الزمني لتوزیع جرعات لقاح فیروس كورونا.
* قرر رئیس الوزراء تكثیف اجتماعات المجل�س ال�وزاري ال�وط�ن�ي 

 .19-إلى مرتین في األسبوع لالستجابة لكوفید
* االجتماعات المكثفة ستستمر حتى یتحسن الوضع بالعث�ور ع�ل�ى 

 حلول للمشاكل
 

وتعرضت الحكومة الفیدرالیة إل�ى ان�ت�ق�اداٍت الذع�ة ب�ع�دم�ا ت�م 
إلغاء الجدول الزمني لتوزیع جرعات لقاح ف�ی�روس ك�ورون�ا، 
وذلك لفشل البرنامج الوطني للتلقیح في تحقیق إل�ى أھ�داف�ھ 

 .في الفترات المحددة
بت من المجلس الوطني ووزراء الص�ح�ة أن ی�ع�ودوا إل�ى " طل

العمل معاً وعن كثب لمواجھة التحدیات التي ت�واج�ھ�ن�ا ج�م�ی�ع�اً، 
 "   .ولجعل برنامج التلقیح األسترالي أفضل ما یمكن أن یكون

 
"لدینا مشاكل نتعامل معھا كحكومة فیدرالی�ة وأن�ا ك�ن�ت ص�ادق�اً 

 بشأنھا."
"ولكن الوالیات والمقاطعات تواجھ مشاكلھ�ا ال�خ�اص�ة وال�ع�م�ل 
سویاً سیؤدي إلى أفض�ل ال�ح�ل�ول وی�ت�رك�ن�ا ج�م�ی�ع�اً ف�ي وض�عٍ 

 أفضل."
وقال إن االجتماعات المكثفة ست�س�ت�م�ر ح�ت�ى ی�ت�ح�س�ن ال�وض�ع 

 بالعثور على حلول للمشاكل.
ومن المتوقع أن یقدم موریسون خطاباً عن نجاح ال�ح�ك�وم�ة ف�ي 
االستجابة لجائحة كورونا أمام عدٍد من رجال األعمال في ب�ی�رث 

  الیوم األربعاء.
ملیون جرعة لقاح في أست�رال�ی�ا ح�ت�ى اآلن،  1.234وتم توزیع 

 جرعة الموزعة باألمس. 56,000ویشمل ھذا الرقم الـ
وتأتي ھذه األرقام، أثناء س�ف�ر وزی�ر ال�ت�ج�ارة ال�ف�ی�درال�ی�ة دان 
تیھان إلى أوروبا في سعٍي حك�وم�ي ل�الف�راج ع�ن ام�دادات م�ن 

 التي تحتاجھا أسترالیا 19-لقاح كوفید
     Prime  

Minister Scott Morrison  
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  اا ح 
Johnson & Johnson 

 

 

أوصت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة بتعلیق استخدام اللقاح، وھي التي تحقق ف�ي س�ت ح�االت    
 في الوالیات المتحدة ألشخاص تعرضوا لجلطات دمویة خطیرة بعد تلقیھ.

 
* السلطات األمیرك�ی�ة ت�ع�ل�ق لس�ت�خ�دام ل�ق�اح ج�ونس�ون ان�د 

 جونسون بعد ظھور حاالت نادرة من الجلطات الدمویة.
* یستخدم لقاحا جونسون اند جونسون واسترازی�ن�ی�ك�ا ن�ف�س 

 تقنیة ناقل الفیروسات الغدیة.
ملیون جرعة من لقاح جونسون اند  6,8* تم توزیع أكثر من 

 جونسون على األراضي األمیركیة.
وبعد الشكوك حول لقاح استرازینیكا بسبب العوارض نفسھ�ا، 
تواجھ الدول األوروب�ی�ة م�خ�اط�ر ت�أخ�ر إض�اف�ي ف�ي ح�م�الت 

األم�ی�رك�ی�ة  جونسون اند جونسون التلقیح بعدما أعلنت شركة
الثالثاء عن "تأخیر إطالق" لقاحھا المؤلف من جرعة واحدة 

 في أوروبا. 19-ضد كوفید
ملیون جرعة م�ن  6,8وأعلنت السلطات الصحیة أن أكثر من 

قد أعطیت على األراضي األمیركیة وھذا النوع من االثار الجانبیة یبدو  جونسون اند جونسون لقاح
في ال�وق�ت ال�راھ�ن "ن�ادرا ج�دا".م�ن ج�ان�ب آخ�ر أك�دت ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة أن ت�ع�ل�ی�ق إع�ط�اء 

"لن یكون لھ تأثیر كبیر" ع�ل�ى ح�م�ل�ة ال�ت�ل�ق�ی�ح األم�ی�رك�ی�ة الن ھ�ذه  جونسون اند جونسون لقاح
 % من تلك التي أعطیت في الوالیات المتحدة حتى اآلن.5الجرعات تشكل أقل من 

"ل�ن ی�ك�ون ل�ھ  جونسون اند جونسون من جانب آخر أكدت الوالیات المتحدة أن تعلیق إعطاء لقاح
% من تلك التي أعطیت 5تأثیر كبیر" على حملة التلقیح األمیركیة الن ھذه الجرعات تشكل أقل من 

 في الوالیات المتحدة حتى اآلن.
وقال بیتر ماركس أحد مسؤولي إدارة الغذاء والدواء األمیركیة خالل مؤتمر صحافي إن "احتیاط�ي 

 اللقاحات أصبح أكثر وفرة".
وإدارة الغذاء والدواء التي تحقق في ست حاالت في الوالیات المتحدة ألشخاص تعرضوا ل�ج�ل�ط�ات 

 دمویة خطیرة بعد تلقي اللقاح، أوصت الثالثاء بتعلیق إعطائھ.
...................... 

SOURCE AFP - SBS 
\ 

 

 اود او       ان
 

حذر وزیر الصحة الفیدرالي غریغ ھانت من أن الحدود الدولیة قد تظل مغلقة، حتى لو تم تطعی�م     
تعلیقات وزیر الصحة الفیدرالي تأتي بعد یومین فقط  جمیع السكان في أسترالیا ضد فیروس كورونا.

من توقعات أطلقھا االقتصادي االسترالي كریس ریتشاردسون من أن السفر الدولي لن یكون متاح�اً 
 .2024لالسترالیین قبل عام 

كما ال تس�م�ح  2020وكان قد تم إغالق الحدود االسترالیة أمام المسافرین الدولیین في آذار مارس 
السلطات بسفر االسترالیین إال في حاالت محدودة ووفق إذن سفر خاص تصدره بدراسة ك�ل ح�ال�ة 

 على حدة.
من جانب آخر، ستسمح نیوزیلندا لألسترالیین والمقی�م�ی�ن ف�ی�ھ�ا ب�الس�ف�ر وال�دخ�ول إل�ى االراض�ي 
النیوزیلندیة بدون الحاجة 
ل��ل��خ��ض��وع ال��ى ال��ح��ج��ر 
الصحي اعتب�اًرا م�ن ی�وم 

 االثنین القادم .
وق��ال ال��وزی��ر ھ��ان��ت إن 
س��ل��س��ل��ة م��ن االج��راءات 
المھمة الخاصة بالسالم�ة 
یجري تطویرھا حالیاً قب�ل 
ال�ت��ح�رك ن��ح�و اس��ت�ئ��ن��اف 

 السفر الدولي.
.................. 

BY SALEEM AL-FAHAD 
SOURCE SBS NEWS 

 !ُّ ِ ؟
 
 
 

 علي حسین
 
 
 
 
كنت أتمنى أن ال أعود إلى الكتابة عن مجلس الن�واب،   

لكن ماذا أفعل یاسادة والبعض م�ن أص�ح�اب ال�ك�راس�ي 
النیابیة ال یزالون یصرون على تحویل قبة البرلمان إلى 
س�اح�ة ل�ل�ن�زال، ف�ف�ي ظ�اھ�رة، رب�م�ا ت�ن�ف�رد ب�ھ�ا ب��الد 
الرافدین، یشن رئیس مجلس النواب الحرب على نائ�ب�ھ 
األول، ویوجھ النائب األول مدافعھ الثقیلة ت�ج�اه رئ�ی�س 
المجلس، أما المعركة التي ش�ّم�ر الس�ی�د ال�ن�ائ�ب األول 
حسن الكعبي عن ذراعیھ من أجلھا، فھي ملف المغیبین 
في ھذه البالد "السعیدة"، فالسید نائب رئیس البرلمان 
یصر على أنھ: "ال توجد وال حالة اختفاء قسري ث�اب�ت�ة 
في العراق، بمعنى ال وجود ألي مغیب داخل ال�ب�ل�د وك�ل 
ما یذكر من ادعاءات لم یتم إثباتھ�ا ل�ح�د ال�ل�ح�ظ�ة ب�أي 
دلیل". العبارة التي بین قوسین ھي للسید حسن الكعبي 
ولیست لخادمكم، ویضیف الس�ی�د ال�ك�ع�ب�ي أن ال�ك�ث�ی�ر: 
"من االدعاءات السابقة قد تبین بطالنھا ولم ی�ث�ب�ت أي 
شيء بل على العك�س ق�د ت�ب�ی�ن أن ج�زءاً م�م�ن ادع�ى 
ذووھم أن�ھ�م م�خ�ت�ط�ف�ون ھ�م ھ�ارب�ون خ�ارج ال�ع�راق 
ومدانون بأحكام قضائی�ة". ل�و ك�ان ال�م�ت�ح�دث ع�ال�ی�ة 
نصی�ف أو ح�ت�ى ط�ی�ب ال�ذك�ر مش�ع�ان ال�ج�ب�وري ل�م�ا 
استغربت، ولكن أن یكون المتحدث نائباً لرئیس السلطة 
التشریعیة قدم نفسھ لنا في ب�دای�ة ال�دورة ال�ب�رل�م�ان�ی�ة 
باعتباره نصیراً للضعفاء، ورائداً لحریة ال�رأي وال�رأي 
اآلخر، ومھموماً بتساؤالت العراقیین، ف�ھ�ذا أم�ر ی�ث�ی�ر 

 .للعجب
وقبل أن یتھمني السی�د حس�ن ال�ك�ع�ب�ي ب�االن�ح�ی�از إل�ى 
النائب ظافر العاني، أحب أن أنبھ "سیادتھ" إل�ى أن�ن�ي 
كتبت في ھذا الم�ك�ان أك�ث�ر م�ن م�ق�ال أدی�ن ب�ھ ب�ع�ض 
نزوات العاني، وأیضا كتبت وأكتب عن أالع�ی�ب م�ع�ظ�م 

 .النواب الذین یثیرون المعارك الطائفیة
یدرك السید نائب رئیس البرلمان أن ف�ي ھ�ذه ال�ب�الد ال 
یوجد مواطن واحد یمكن�ھ االع�ت�راض ع�ل�ى م�ا ی�ق�ول�ھ 
أصحاب الجاه والسلطان، مثلما ال ی�وج�د م�واط�ن واح�د 
استطاع أن یعثر على أخ أو قریب لھ اختطف أو ُغ�ی�ب، 
ویتذكر السید الكعبي أن موضوع المغیبین، الذي ینك�ره 
جملة وتفصی�الً، س�ب�ق أن ت�ح�دث ب�ھ رئ�ی�س ال�وزراء 
مصطفى الكاظمي وبالتحدید ف�ي ش�ھ�ر أی�ار م�ن ال�ع�ام 
الماضي عندما قال: "من الضروري الكشف عن مصیر 
المخطوفین والمغیبین. وواجب وزارة الداخلیة اإلسراع 
في كشف مصیر الُمغیبین" ، فلماذا لم ی�ع�ت�رض الس�ی�د 

 !حسن الكعبي آنذاك؟
وأنا أستمع إلى بیان ال�ن�ائ�ب األول ل�رئ�ی�س ال�ب�رل�م�ان 
تذكرت مازن لطیف وتوفیق التمیم�ي وس�ج�اد ال�ع�راق�ي 
ومعھم العشرات من الناشطین ال یعرف أحد مص�ی�رھ�م، 
وال تزال عوائلھم تطرق أبواب المسؤولی�ن، وال�ن�ت�ی�ج�ة 
تأتي على لسان نائب رئیس أكبر سلط�ة تش�ری�ع�ی�ة ف�ي 
العراق وھو ی�ق�ول: أب�ن�اؤك�م م�ح�ت�ال�ون ھ�رب�وا خ�ارج 
العراق وأن�ھ�م م�دان�ون وع�ل�ی�ھ�م تس�ل�ی�م ن�ف�س�ھ�م إل�ى 

 .القضاء
حدیث السید حسن الكعبي یكشف لنا أن كارثة العراقیین 

 . ومأساتھم أكبر في ظل مزایدات سیاسیة
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 مدینةً فاضلةً 
 یدخلھا األطفاُل والعشاقُ 

 والغزالُن والِظباءُ 
 
 حـیـن فـمـي  

 ذاَت ِعـنـاٍق تـحـَت فَـيِء بـتـلـٍة ضـوئـیـةٍ 
 بـثـغـرِك الـعـذِب الـتـقـى

* 
 وأْسـھـبـا فـي لـغـِة الـلـثـمِ 
 فـكـانـا غـسـقـًا شــدَّ إلـیـھِ 

ـفَـقـا  الـشَّ
* 

ال ( إنّـا خـلـقـنـاكـْم .. )  (*) ورتـَّ
 فـمـا مـن َمـْیـَسـمٍ 

 إآل الـى تُـویـجـٍة فـاَض ھـیـامـاً َشـبَـقـا ..
* 

 عـلـى سـریـٍر الـوجـِد ..
 كـلٌّ:

 حـارٌق ُمـحـتَـِرٌق ..

 وآِســٌر ُمـؤتَـَسـٌر ..
 وُمـبـِحـٌر یـأبـى مـن اإلبـحـارِ 

 إآل الـَغـَرقـا
* 

 تـعـاھـدا أْن یـزرعـا الـسـنـبـَل لـلـطـیـورِ 
 والـزھـوَر لـلـنـحـِل ولـلـفَـراشِ 

 واألعـشـاَب لِألنـعـاِم حـیـُث انـطـلـقـا
* 

 وأْن یـقـودا الـضـوَء لـلـَعـتـمـةِ 
 واألمـطـاَر لـلـقـفـارِ 

صـیـَف لـلـبـصـیـِر إْن أْعـَجـَزهُ الـعـّكـاُز ..  والـرَّ
 أقـَسـمـا عـلـى أْن یـجـمـعـا بـالـحـبِّ فـي أوروكَ 

قـا:  مـا تـفـرَّ
* 

 أدركـتُ 
 أنـنـي سـأغـدو سـادَن الـعـشـِق ..

 ونـاطـوَر بـسـاتـیـِن الـتُّـقـى
* 

ةً أرضـیـةً ..  وأنَّ صـحـرائـي سـتـغـدو َجـنـَّ
 ویُـصـبِـُح الـحـصـى یَـواقـیـتَ 

 وأشـواُك دروبـي زنـبـقـا
* 

 وأنـنـا
 سـوَف نـقـیـُم لـلـھـوى مـدیـنـةً فـاِضـلـةً 

مـیـَن الـِمـْسـَخ ..  نـمـنـُع مـن دخـولِـھـا الـُمـلـثـَّ
وَر ..  والـُمـجـاھـدیـَن الـزُّ

 ال مـكـاَن فـیـھـا لـلـُمـضـاربـیـَن فـي سـوِق الـمـحـاصـصـاتِ 
 أو لـسـاسـِة الـصـدفـِة بـاعـِة الـشـعـاراتِ 

 وَمـْن جـاَء بـِھ الـمـحـتـلُّ َمـأمـوراً 
 فـأضـحـى بَـیـدقـا

* 
 فـي لُـعـبَـِة الـنـھـبِ 

 وفـي تـحـویـِل أوروَك شـتـاتـاً ِمـَزقـا
* 

 مـدیـنـةً فـاضـلـةً 
 یـدخـلـھـا األطـفـاُل والـعـشـاُق والـغـزالُن والـِظـبـاءُ 

 ال یُـعـَرُف فـیـھــا الـفـرُق بـیـَن حـاكـِم الـقـصـِر ومـحـكـومٍ 
 وبـیـن عـازِف الـقـیـثـاِر فـي الـشـارعِ 

 والـنـاِسـِك فـي مـحـرابـِھ تـخـنـَدقـا
* 

 نـشــیـُدھـا الـھـدیـُل والـخـریـُر والـحـفـیـفُ 
 ال وجـوَد لآلثـاِم فـي دسـتـوِرھـا

 والـظـبـُي ال یـخـاُف نـاَب الـذئـبِ 
 والـعـصـفـوُر ال یــفـزُّ إْن رأى الـشَّـواھـیـنَ 

 (**) فـیُـردى فَـَرقـا
* 

 ســبـعـةُ أنـھـاٍر وِمـثـلُـھــا َســواقٍ 
 وأنـا:

 (***) أسـقـي الـغـیـوَم الـَوَدقـا
* 

 أنـِت الـتـي َجـَعـلـِت مـن وسـادتـي
 أشـرعـةً ..

 ومـن سـریـري
 زورقـا

* 
َر مـن صـخـوِر كـھـِف غـربـتـي  وأنـِت َمـْن َصـیـَّ

 أجـنـحـةً ..
 فـَمـرةً أُْبـِحـُر مـا خـلـَف الـمـدى

قــا ةً ُمـَحـلـِّ  ومـرَّ
* 

ــراً بـالـفـَرِح الـحـنـیـفِ   وأنـِت َمـْن بَـَعـْثـتِـنـي ُمـبَــشِّ
 واألْمـِر بِـِدیـِن الـنـورِ 

 والـنـھـِي عـن الـظـالمِ 
ْیـتُ   لَـبـَّ

قـا  وكـنـُت الـعـاِشـَق الـُمـَصـدِّ
* 

 ُجـبـُت الـطـبـاَق الـسـبـَع بـالـعـشـِق بـشـیـراً ھـادیـاً 
 وقـبـَل أْن أبـتـدَئ الـثـامـنـةَ:

 انـتـھـى بـَي الـمـطـاُف فـي نـاِر جـنـوحـي
 َوَرقـاً ُمـحـتـِرقـا

* 
 وھـا أنـا بُـقـیـا رمـادٍ 

 كـان یـومـاً فـي فـرادیـِس األمـانـي
 عـنـدلـیـبـًا طَـلِـقـا

* 
َمـھُ الـعـشـُق ونـامـوُس الـھـوى  أغـَواهُ مـا َحـرَّ

 تـاَب .. ولـكـنْ 
 حـیـن ال تـمـیـَمـةٌ تُـنـجـي مـن الـَحـتـِم إذا مـا أطـبَـقـا

* 
 فَـلـْیـَت خـطـوي ُشــلَّ قـبـَل خـطـوتـي ..

 ولـیـَت قـلـبـي ـ قـبـَل عـیـنـي ـ َحـدَّقـا
* 

 (****) فـأیـَن َمـْن تـأخـذهُ ُكــحـالً لـعـیـنـیـھـا
 یَـقـیـھـا األَرقـا

* 
 ونـازٌف نـبـضـاً 

 وال مـن بـلـَسـٍم لِـُجـرِحـِھ مـذ َعــِشــقـا
* 

 وأیـن مـنـي الـنـخـُل والـطـیـُن الـفـراتـيُّ 
 وَمـْن یُـغـِمـُض مـنـي إْن غـفـوتُ 

 الـَحـَدقـا !
................... 

 (*) إشارة الى قولھ تعالى: (إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى ..) 
 سورة الحجرات

 (**) الفَرق: الفزع الشدید .
(***) الوْدق ـ بتسكین الدال: المطر بحالتیھ، الشدید 

 الھطول 
 واللین الھطول.وقد حّركت الدال جوازا .

 (****) الضمیر في " تأخذه " یعود على الرماد .

ا ا  

 

 یحیى السماوي
 استرالیا -أدیلید 

12/4/2021 
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نعود م�ن ج�دی�د ل�ن�ق�ف أم�ام ذك�رى س�ق�وط ال�ن�ظ�ام    
م، ل�ن�م�ع�ن 2003الدكتاتوري في التاسع من نیسان عام 

النظر بما جرى بعد مرور ثمانیة عشر عاماً من س�ق�وط 
 42أعتى نظام دكتاتوري مرَّ على العراق دام أكثر م�ن 

عاماً أذا حسبنا ذلك من تأریخ تس�ن�م ال�ط�اغ�ی�ة رئ�اس�ة 
الجمھوریة وماجرى بعد ذلك م�ن أح�داث درام�ات�ی�ك�ی�ة 
دمویة وسیطرة الحكومة العمیقة التي تسلمت كل ش�ی�ئ 
في سبیل توطید نظام شمولي دكتاتوري وقیادة ال�ح�زب 
الواحد ال�ذي خ�رج م�ن اإلط�ار الس�ی�اس�ي إل�ى اإلط�ار 
المخابراتي األمني والسیطرة على كل مف�اص�ل ال�دول�ة، 
ومن حكم مؤسسات الدولة واإلعتراف بحقوق اإلنس�ان 
إلى حكم الق�ری�ة وال�ع�ائ�ل�ة وال�ع�ش�ی�رة. ح�ی�ث إن�ق�ل�ب�ت 

حكم الدكتاتور الذي وضع رأي -المفاھیم إلى حكم الفرد 
ومقولة (الشعب مصدرالسلطات)تحت قدمیھ وبدأ ن�ظ�ام 
جدید نظام تتطابق موصافاتھ مع المواصف�ات ال�ف�اش�ی�ة 
بوجود دوائر وأحزمة أمنیة ومخابراتیة أشاعت الرعب 

وإختراع أع�داء وھ�م�ی�ی�ن. ت�م�ی�ز  والخوف عند الشعب
النظام بمصادرة الحریات وحقوق اإلنسان التي أق�رت�ھ�ا 
األمم المتحدة . ولم یكتف النظام بمعاقبة الشع�ب وف�ت�ح 
السجون والمعتقالت على مصراعیھا بل ق�ام ب�ت�ص�ف�ی�ة 
رفاق الدرب وبذلك إستھدف كل من یع�ت�ق�د ف�ی�ھ إن ل�ھ 
صوت معارض أو من جماع�ة ال�رئ�ی�س الس�اب�ق، ك�م�ا 
شھدنا ورأینا أحداث قاعة الخلد المشھورة ح�ی�ث ب�دأت 
بعد ذلك محاكمات صوریة وأحكام صادرة مسبق�اً ب�ح�ق 

لغرض محو الذاكرة الحزبیة ع�ن م�اھ�ی�ة  رفاق األمس 
من جاء وتسلم النظام بالقوة الخفیة. وت�ع�دى ذل�ك إل�ى 
ك��ل أح��زاب ال��م��ع��ارض��ة وخص��وص��اً ال��ت��ي ت��ؤم��ن 
بالدیمقراطیة مما مھد الطریق إلى التحشی�د ال�ع�س�ك�ري 

ال�ت�ي دام�ت   والشعبي بعد عسكرتھ إلى إعالن ال�ح�رب
ثمانیة سنوات والتي كانت تداعیاتھا خطیرة جداً ومنھ�ا 

وت�ب�ذی�ر م�ل�ی�ارات  وتوقف ع�ج�ل�ت�ھ   –تدھور االقتصاد 
الدوالرات، وكلما إستمرت الحرب كانت الخسائ�ر أك�ث�ر 
وأكثر مما جعل الشعب یصبح تحت خط الفقر والمع�ان�اة 
المأساویة نتیجة ف�ق�دان ال�م�الی�ی�ن وم�ئ�ات اآلالف م�ن 
الضحایا الرجال والشباب ومن المعوقین ومئات اآلالف 
من األرامل اللواتي فقدن أزواجھّن وفلذات أكبادھّن ك�ل 
ذلك لجعل شخصیة مصابة ب�ج�ن�ون ال�ع�ظ�م�ة و م�ع�ق�دة 
واحدة تحكم الع�راق وال�م�ن�ط�ق�ة ب�دف�ع وتش�ج�ی�ع ق�وى 
دولیة وإقلیمیة وعربیة، فأصبح الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ھ�و 
الضحیة من أجل تنفیذ مخططات خیالیة. وب�ع�د إن�ت�ھ�اء 

ت�ّم  اإلیرانیة ال�دم�وی�ة ل�ك�ال الش�ع�ب�ی�ن-الحرب العراقیة 
غزو الكویت وإحتاللھ وما ج�رى ب�ع�د ذل�ك ب�ع�د وق�وع 
النظام بالفخ وتحت الحصار ال�ق�ات�ل. وب�ع�د نض�وج ك�ل 
الشروط إلسقاط النظام والدول�ة ال�ع�راق�ی�ة وف�ق�دان ك�ل 

ال�ع�رب�ي -الوسائل الدبلوماسیة إنتصر التحالف ال�دول�ي 
ب�دأت ص�ف�ح�ة  في تحریر الكویت وھزیمة قیادة النظام 

جدیدة نحو إسقاط النظام وقیاداتھ ب�أی�دي أج�ن�ب�ی�ة، ف�ي 
حین كان الرأي الوطني األغلب بأن ی�ك�ون ذل�ك ب�أی�دي 
العراقیین، وبذلك تم تنفیذ تدخل التحالف الدولي بق�ی�ادة 
الوالیات المتحدة األمریكی�ة. ل�ق�د ك�ان�ت ل�ل�ش�ع�ب آم�ال 
ع��ریض��ة واع��دة ب��ع��د أن ی��ت��خ��ل��ص م��ن ن��ظ��ام أذاق��ھ 

والذي حكمھ بالنار وال�ح�دی�د وأس�ال�ی�ب ال�ت�ع�ذی�ب  الُمر
المتطورة واإلعدامات والمقابر ال�ج�م�اع�ی�ة وإس�ت�خ�دام 
السالح الكیمیاوي. وبعد أن تن�ازل ال�ن�ظ�ام ع�ن ك�ل م�ا 
یملك من إستقالل وأص�ب�ح ط�وع الش�روط ال�م�ف�روض�ة 
وتحدید المناطق الجغرافیة المحددة التي ی�ت�ح�رك ف�ی�ھ�ا 

 الجیش والطائرات. 
ورغم كل ھذه التنازالت لم یستطع أن ینقذ نفسھ كما إن 
الحسابات العسكریة والسیاسیة من قبل القیادة ال�ع�ام�ة 
للقوات المسلحة تشیر إلى خسارة ال�ح�رب وخ�الل أی�ام 
معدودة بسبب تفكك الجیش ال�ع�راق�ي وھ�و م�ن�ھ�ك وال 

یوجد تكافئ بین قوة العراق والدول المھاجمة، ال�ن�ظ�ام 
ف��ق��د ت��أی��ی��د الش��ع��ب، ت��دھ��ور األوض��اع االق��ت��ص��ادی��ة 

لقد كان وضع العراق مأس�اوي. وع�ن�دم�ا  واإلجتماعیة 
تّم االحتالل للعراق ودخول الجیوش األمریكیة وجی�وش 
الحلفاء ظھر وبسرعة بأنھ التوجد خطة ج�اھ�زة ل�ح�ك�م 

 2003-1991العراق وكل السنین التي مضت من العام 
وقت إحنالل العراق، لم ت�ج�ھ�ز خ�ط�ط إلع�م�ار ال�ع�راق 

جن�رال -أوماھي طبیعة النظام، وبالرغم من تعیین َكارنر
حاكم في البدای�ة و ال�ذي ج�ل�ب م�ع�ھ ك�ف�اءات  -متقاعد

عراقیة تقدر بأربعة آالف عنصر لغرض المشارك�ة ف�ي 
إعادة إعمار ال�ع�راق ول�ك�ن س�رع�ان م�ا ت�وق�ف�ت ھ�ذه 
الخطة وإقالة كارنر وتعیین ب�ری�م�ر ال�ح�اك�م األم�ری�ك�ي 
على العراق بعد شرعنة االحتالل من قبل مجلس األمن. 
وبإختصار اإلعتماد على السیاسیین المتعاونین وتكوین 
طبقة سیاسیة إعتمدت المحاصصة واإلسالم الس�ی�اس�ي 
والمحاصصة القومیة وبع�د إط�الق ال�ف�وض�ى ال�خ�الق�ة 

وتفعیل الملیشات بعد حل  األمریكیة وإستباحة كل شیئ 
الجیش العراقي والدفع بإتجاه الصراع الطائفي واإلثن�ي 
وتكوین طبقة سیاسیة طفیلیة تھمھا مصالحھا وتك�وی�ن 
بؤر للفساد ومن ثم إمت�دت ب�ك�ل اإلت�ج�اھ�ات ف�ل�م ی�ب�ق 
للدولة العراقیة أي ت�ع�ری�ف أو ص�ف�ة ك�م�ا ك�ان ی�أم�ل 
الشعب العراقي ن�ح�و وح�دة الش�ع�ب ال�وط�ن�ی�ة، إع�ادة 
األعمار، نبذ المحاصصة الطائفیة ولیس باإلعتماد على 
إسلوب النظام اللبناني الطائفي، ونھب أم�وال الش�ع�ب. 
ولھذا عندما حصل التغییر، كان مفرح للشعب بإعتب�اره 
تخلص من النظام الدكتاتوري وألن الن�ظ�ام الس�اب�ق ل�م 
یعتمد النظام المدني الدیمقراطي، فكانت الساحة م�ھ�ی�أة 
للصراع الطائفي والدیني واإلنقسامات ، فالنظام الجدید 
لم یكن ھو النظام الذي یریده الشعب بالرغ�م م�ن ط�رح 
قانون إدارة الدولة ف�ي زم�ن ب�ری�م�ر، وم�ن ث�م ك�ت�اب�ة 
الدستور الدائم وبوجود مؤسسات مؤقنة ولكن م�ا ج�اء 

بعد اإلستفتاء على الدس�ت�ور، ك�ان  2005بعد انتخابات 
مخیب لآلمال بسبب عدم تطبیق الدستور على مای�ح�م�ل 
من ثغرات ونواقص وجرى وضع إتفاقات ُعرفیة خارج 
ال�دس�ت�ور وف��رض ال�ت�واف��ق�ی�ة ال��دی�م�ق�راط��ی�ة وت�وزی��ع 
المناصب السیادیة حسب الطائفیة والقومیة وب�دون أن 
توجد مواد دستوریة تش�ی�ر ب�أن رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة، 
ورئیس مجلس النواب، ورئ�ی�س م�ج�ل�س ال�وزراء ك�ل 
واحد منھم یأتي من طائفة أو قومیة وھذا ماجرى حیث 

ووزارة.  إتسعت المحاصصة إلى كل دائ�رة وم�ؤس�س�ة 
ھذا من ناحیة، الناحیة الثانیة تكوین كتل حزبیة طائفیة 
وإثنیة وقومیة وبالتالي أدى ذلك إلى صراع نتج إع�اق�ة 

وع�رب�ی�ة،  نمو الدیمقراطیة، تدخالت دولیة وإقلیمیة 
فقدان سلطة القانون، نتاج أزمات مختلفة وم�ت�ع�ددة، 
تفاقم الفساد وإستب�ع�اد م�ح�اك�م�ة ال�روؤس ال�ك�ب�ی�رة 

الضالعة في الفساد، الخطط االقتصادیة فاش�ل�ة ف�ي ظ�ل 
االقتصاد الریعي العراقي و فتح األبواب أمام اإلرھ�اب، 

وال�ق�ت�ل ع�ل�ى  2006حرب طائفیة كما حصل في الع�ام 
الھویة سیطرة المل�ی�ش�ی�ات، إن�ف�الت الس�الح، ال�ت�دخ�ل 

 وھذا ما حصل.  اإلیراني إزداد في شؤون العراق 
وأبرز نقطة ھي الفشل في تحقیق ما كان ی�ت�ط�ل�ع أل�ی�ھ 
العراقیون بعد التغییر. وعندما نأتي الیوم ونحلل ال�رأي 
العام ال�ذي ی�م�ث�ل الش�ارع ال�ع�راق�ي، ن�ج�د ط�رح آراء 
وأفكار مثل ب�أن ال�ن�ظ�ام ال�دك�ت�ات�وري الس�اب�ق أفض�ل، 
ونظام صدام ھو نظام فی�ھ م�ؤس�س�ات وال ی�وج�د فس�اد 
وغیرھا من اآلراء. نعم طبیعي تتم المقارنة بین الن�ظ�ام 
الدكتاتوري السابق وھذا النظام ألنھم لم یشاھدوا نظ�ام 
جدید حقیقي، بطبیعة الحال الیمكن المقارنة بین السی�ئ 
واألس��وأ وك��ل ج��ذور مش��اك��ل ال��ع��راق الس��ی��اس��ی��ة 

 واإلقتصادیة والفساد تعود إلى ذلك النظام السابق.
ألن النظام الحالي ورث تركة النظام المباد الثقی�ل�ة ول�م 
یع�ال�ج ب�ج�دی�ة ھ�ذه ال�ت�رك�ة .ل�ق�د ك�ان غ�ی�اب ال�رؤی�ة 
السترات�ی�ج�ی�ة ال�م�ت�ك�ام�ل�ة ل�ت�ح�ق�ی�ق ت�ن�م�ی�ة م�ت�وازن�ة 

السبب في الت�خ�ل�ف ال�ذي حص�ل ب�ع�د م�رور  مستدامة 
ثمانیة عشر عاماً وكذلك فیما یخص طبیعة النظ�ام، ف�ال 
یوجد تعمیق للتوجھ الدیمقراطي وبناء الدولة ال�م�دن�ی�ة 
الدیمقراطیة. كما نلمس إحتدام الص�راع ب�ی�ن م�خ�ت�ل�ف 
األطراف والجھ�ات وال�ك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة ع�ل�ى خ�ی�ارات 

 المستقبل. 
ولغرض تحقیق ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ح�ق�ی�ق�ي ب�ع�ی�داً ع�ن ن�ظ�ام 
المحاصصة فالبّد من ت�غ�ی�ی�ر م�وازی�ن ال�ق�وى لص�ال�ح 
القوى المدنیة الدیمقراطیة، وتكوین كتلة وطنیة مؤث�رة 
وفاعلة على أساس بناء الدولة المدن�ی�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 

 اإلتحادیة وتحقیق العدالة االجتماعیة. 
لقد عانى الشعب العراقي من خیبة اآلمال ف�ي إس�ت�ع�ادة 
دولتھ وأن یكون بمصاف الش�ع�وب ال�م�ت�ق�دم�ة ع�ل�م�ی�اً 
وإقتصادیاً ومتطوراً في العلوم الت�ق�ن�ی�ة وإع�ادة ت�دوی�ر 
اإلنتاج الصناعي والزراعي. والمتتبع ألوضاع ال�ع�راق 
ومنُذ ثمانیة عش�ر ع�ام�اً ب�ع�د ال�م�ت�غ�ی�رات الس�ی�اس�ی�ة 

یالحظ إن الشعب لم یتوقف عن ال�م�ط�ال�ب�ة  2003 عام 
ولم تتوقف الت�ظ�اھ�رات واإلن�ت�ف�اض�ات وف�ي ال�م�ق�دم�ة 

والت�ي ك�ان�ت أع�ن�ف  2019إنتفاضة تشرین األول عام 
إنتفاضة شاركت فیھا كل شرائح الشعب العراقي ، ك�م�ا 
كانت نموذج للتنظیم والن�ظ�ام م�ن ال�ن�اح�ی�ة اإلع�الم�ی�ة 
وتحقیق قدر عالي من التنسیق بین قوى اإلنتفاضة وقد 
القت اإلنتفاضة السلمیة وال�ت�ي إم�ت�دت ج�ن�وب�اً ووس�ط 

س�م�ع�ة  وشماالً القوات القمعیة والملی�ش�ی�ات وتش�وی�ھ 
المنتفضین وقد إس�ت�خ�دم�ت ك�ل أدوات ال�ق�م�ع وم�ن�ھ�ا 
ال�رص��اص ال��ح��ي ، وال�خ��ط��ف واإلع��ت�ق��االت وت�ع��ذی��ب 
المعتقلین فضالً ع�ن إس�ت�خ�دام ال�رص�اص ال�م�ط�اط�ي، 
والغازات السامة وخراطیم المیاه الساخنة ألجل تف�ری�ق 

ونتیجة ھذه السیاسة إس�ت�ش�ھ�د أك�ث�ر م�ن   المتظاھرین
سبعمائة مواطن ومواطنة واآلالف من المعتق�ل�ی�ن. ل�ق�د 
حققت اإلنتفاضة الك�ث�ی�ر م�ن اإلن�ج�ازات وھ�ي إس�ق�اط 
حكومة عادل عبد المھ�دي ال�ت�ي إس�ت�خ�دم�ت مص�ط�ل�ح 
الطرف الثالث، والفوضى وإشتداد الصراع بین ال�ق�وى 
الطائفیة مما أشعرھا بالخوف من أن ت�ف�ق�د مص�ال�ح�ھ�ا 
ومكاسبھا، إستعادة الوحدة الوطنیة والھویة الوط�ن�ی�ة، 
الوقوف بوجھ التدخالت األج�ن�ب�ی�ة ال�م�ط�ال�ب�ة ب�ال�دول�ة 
المدن�ی�ة، م�ح�اك�م�ة ال�ف�اس�دی�ن ن�اھ�ب�ي أم�وال الش�ع�ب 
والمطالبة بإجراء ان�ت�خ�اب�ات م�ب�ك�رة ل�ت�غ�ی�ی�ر ال�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة وھذا المطلب أقر من قب�ل ح�ك�وم�ة مص�ط�ف�ى 
الكاظمي. وبالرغ�م م�ن وب�اء ج�ائ�ح�ة ك�ورون�ا الزال�ت 
اإلنتفاضة مستمرة بالرغم من التھدیدات واإلع�ت�ق�االت. 
لقد دقت اإلنتفاضة ناقوس الخطر وإن الحل س�وى ح�ل 

  التغییر.

 صبحي مبارك/ سیدني

 

 !ل اري واا ا  ىذ 



تتحدث الكتب التراثیة العرب�ی�ة   
ع��ن ب��الد م��ل��ی��ئ��ة ب��ال��غ��رائ��ب 
والع�ج�ائ�ب، ع�ن ج�زر "ال�واق 
واق"، ح���ی���ث ك���ان ال���ت���ج���ار 
والبحارة العرب یص�ل�ون إل�ی�ھ�ا 
ویمارس الرجال التجارة ھ�ن�اك، 
سواء أكانت ھذه ال�ج�زر ت�اب�ع�ة 
ل��ل��ص��ی��ن، أم ك��ان��ت ج��زی��رة 
مدغشقر، أم ھ�م�ا م�ع�اً. ویش�ار 
إلى أن ھ�ذه ال�ج�زر ك�ان ف�ی�ھ�ا 
بش�ر م��ن أك��ل��ة ل��ح��وم ال��ب��ش��ر، 
وف��ی��ھ��ا ك��ث��رة م��ن ال��ل��ص��وص 
وق��ط��اع ال��ط��رق. ك��م��ا ك��ان��ت 
أشجارھا تحم�ل نس�اء ب�رؤوس 
وش��ع��ر م��ن��ف��وش. ح��ی��ن ك��ان��ت 
ال�ری�اح ت�ھ�ب ت�ت�س�اق�ط رؤوس 
ال��ن��س��اء ع��ل��ى األرض وتص��در 
عن�ھ�ا أص�وات�اً نس�وی�ة غ�ری�ب�ة 
تصرخ بـ "واق واق"، وع�ن�ھ�ا 
أطلق العرب ع�ل�ى ھ�ذه ال�ج�زر 
ذات األصوات ال�م�رع�ب�ة وأك�ل�ة 
لحوم البش�ر وق�ط�اع ال�ط�رق بـ 
"ب����الد ال����واق واق"، ب����الد 

  العجائب والغرائب.
 

وفي عراقنا الحبیب والمست�ب�اح 
بش��ع��ب��ھ، اع��ت��اد ال��ن��اس ف��ي 
الساب�ق، وال�ی�وم أك�ث�ر م�ن أي 
وق��ت مض��ى، ح��ی��ن ی��واج��ھ��ون 

ع��ام��اً  18ی�وم��ی��اً وع��ل��ى م��دى 
وقوع أشیاء غ�ری�ب�ة وع�ج�ی�ب�ة 
ومرعبة ب�ع�ی�دة ك�ل ال�ب�ع�د ع�ن 
الحضارة اإلنس�ان�ی�ة، وع�ن ك�ل 
ال��ق��ی��م وال��م��ع��ای��ی��ر اإلنس��ان��ی��ة 
النبیلة، وعن كثرة من ال�ت�ق�ال�ی�د 
وال�ع��ادات اإلی��ج�اب��ی��ة ل��ل�ش��ع��ب، 
یتساءلون عن حق: "أین نحن؟ 
ھل نحن ف�ي ال�ع�راق، ف�ي ب�الد 
الحضارة والس�الم، أم ف�ي ب�الد 
العجائب والغرائب الق�ات�ل�ة، ف�ي 

 بالد الواق واق؟". 
والسؤال أكثر من واقعي وع�ادل 
ومشروع وُم�ل�ح، س�ؤال ی�ردده 
أبن�اء وب�ن�ات الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
المخلص�ی�ن لش�ع�ب�ھ�م ووط�ن�ھ�م 
بس��ب��ب ش��ت��ى أن��واع ال��غ��رائ��ب 
والعجائب التي ی�ت�ع�رض�ون ل�ھ�ا 

كل یوم وال یستطیع�ون ل�ھ�ا ردَّاً 
ح��ت��ى اآلن، رغ��م ان��ت��ف��اض��ت��ھ��م 

  التشرینیة المجیدة.
لقد تقلد رئاسة مجلس ال�وزراء 
ف��ي ال��ع��راق م��ن��ذ ب��دء تش��ك��ی��ل 
الحكومات العراقیة الجدیدة ع�ام 

حتى الوقت الحاضر ستة  2004
أشخاص: شخصیة قومیة، ذات 
أصول بع�ث�ی�ة س�اب�ق�ة، وأرب�ع�ة 
أش��خ��اص م��ن ق��وى وأح��زاب 
إسالمیة سیاسیة طائفیة شیع�ی�ة 
متعصبة، وش�خ�ص�ی�ة إس�الم�ی�ة 
خامسة ی�دع�ي زی�ف�اً وم�راوغ�ة 
االستقاللی�ة. ھ�ؤالء ج�م�ی�ع�اً ل�م 
یمارسوا السیاسة ال�ت�ي تس�اھ�م 
في التخلص من عواقب ال�ن�ظ�ام 
الدكتاتوري البعثي الفاشي الذي 

ع�ام�اً ف�ي ال�ع�راق، ب�ل  35دام 
ساھموا في تكری�س وم�م�ارس�ة 

   أسوأ ما في ذاك النظام.
وكان ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي، ال�ذي 
أقیم في البالد على أنقاض ح�ك�م 
البعث المقیت وفي ظل االح�ت�الل 
األم���ری���ك���ي، وب���ال���ت���ن���س���ی���ق 
والمساومة مع ھی�م�ن�ة إی�ران�ی�ة 
زاحفة، قد اعتمد منذ البدء على 
قاعدة عدوانیة وتمییزیة للح�ك�م 
تعتم�د ال�م�ح�اص�ص�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
والقومیة البغیضة ف�ي س�ل�ط�ات 
ال�دول�ة ال�ث�الث ال�ط�اردة ل�م�ب��دأ 
المواطنة الموحدة والم�ت�س�اوی�ة 
لصالح الھویات الفرعیة القات�ل�ة 
أوالً، وت�م��ی�ز ھ��ذا ال��ن�ظ�ام م�ن��ذ 
ال��ی��وم األول ب��ال��ف��س��اد األك��ث��ر 
شمولیة واألعمق واألكبر حجم�اً 
واألشرس في ال�ن�ھ�ب والس�ل�ب 
وإفقار البالد وتجوی�ع ال�غ�ال�ب�ی�ة 

 العظمى من الشعب.
 

 "الواق واق�ي"في ھذا العراق 
ال تحاكم الدولة وال�ق�ض�اء غ�ی�ر 

شھیداً وأكثر  700المستقل قتلة 
أل�ف ج�ری�ح م�ن ق�وى  25من 

االنتفاضة التشرینیة الم�ق�دام�ة، 
وال من مارس االغتیال ال�ج�ب�ان 
لعشرات من بنات وأبناء الشعب 
ال��م��ن��ت��ف��ض، وال م��ن اخ��ت��ط��ف 

ال���ع���ش���رات م���ن ال���م���دن���ی���ی���ن 
والمدنیات وغیب�ھ�م ح�ت�ى اآلن، 
وال من اعتقل وس�ج�ن ج�م�ھ�رة 
ك���ب���ی���رة م���ن ال���م���ت���ظ���اھ���ری���ن 
والمتظاھرات في سجون سریة، 
ومارس أبش�ع ص�ور ال�ت�ع�ذی�ب 
ل�ھ�م، وال م�ن س�رق ال�م�الی�ی��ن 
وال��م��ل��ی��ارات وف��رط ب��ال��ث��روة 
الوطنیة في فترة حكمھ، كما في 
ف��ت��رة أی��اد ع��الوي وإب��راھ��ی��م 
ال��ج��ع��ف��ري ون��وري ال��م��ال��ك��ي 
والعبادي وعادل ع�ب�د ال�م�ھ�دي 
المنتفگي ومصطفى ال�ك�اظ�م�ي، 
وال م��ن ف��ت��ح ب��واب��ة ال��م��وص��ل 
ون��ی��ن��وى أم��ام ج��ح��اف��ل ال��غ��زاة 
وعص��اب��ات ال��ق��ت��ل وال��ن��ھ���ب 
والسل�ب والس�ب�ي واالغ�ت�ص�اب 
وبیع النساء في سوق النخ�اس�ة 
وبالمزاد العلني، وال من تس�ب�ب 

م�ت�درب  1500بقتل أك�ث�ر م�ن 
عسكري في قاعدة سبایكر، كم�ا 
حص��ل ف��ي ف��ت��رة ح��ك��م ن��وري 
المالكي، وال ف�ي ف�ت�رح أب�واب 
العراق لغزو احتاللي استعماري 
جدید للعراق من ج�ان�ب إی�ران، 
وال من روج لل�ق�ی�ادة اإلی�ران�ی�ة 
الطامحة بإقام�ة اإلم�ب�راط�وری�ة 
الفارسیة واعتبار العراق ج�زءاً 
ت��اب��ع��اً ل��ھ��ا وخ��اض��ع إلرادت��ھ��ا 
ومص��ال��ح��ھ��ا، ال ل��ك��ل ھ��ؤالء، 
ولكن محاك�م�ة م�واط�ن ع�راق�ي 
تظاھر م�ع ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن ع�ل�ى 
مدى عام ك�ام�ل، م�ت�ظ�اھ�ر م�ن 
الفقراء والمعدمین الذین طالب�وا 
بحقوقھم المغتصبة وب�اس�ت�ع�ادة 
االستقالل والس�ی�ادة ال�وط�ن�ی�ة، 
وصدور حكم جائٍر بحبسة ل�م�دة 
سنتین! ھذا الحكم ل�ی�س ج�ائ�راً 
فحسب، بل إنھ حك�م ی�ع�ب�ر ع�ن 
ال��ط��ب��ی��ع��ة ال��ع��دوان��ی��ة ل��ل��ق��وى 
الحاكمة الموجھ�ة ض�د الش�ع�ب 
والتي یراد بھا ردع الن�اس ع�ن 
التظاھر، ولكن في الوقت نف�س�ھ 
تكریم من أرعب الناس وقتلھ�م، 
كما جاء في مقال ال�زم�ی�ل ع�ل�ي 

الیوم ونحن " :حسین حیث كتب
ن���ق���رأ خ���ب���ر ال���ح���ك���م ع���ل���ى 

في الوقت الذي ی�ت�م  "حسوني"
فیھ تكریم جمیل الشمري المتھم 
بمجزرة الناصری�ة، ف�إن�ن�ا ن�ج�د 
أنفسنا أم�ام ع�م�ل�ی�ة م�م�ن�ھ�ج�ة 
الستعادة ممارسات التسلط على 

أنظر: عل�ي حس�ی�ن، ) .".الناس
حف�ل ال�ق�ص�اص م�ن حس�ون�ي، 
العمود الثامن، ج�ری�دة ال�م�دى، 

، ف���ي 4917ب���غ���داد، ال���ع���دد 
05/04/2021<( 

 
أال یذكرنا ھذا بم�ح�ت�وى ال�ق�ول  

ق�ت�ل ام�رئ ف�ي غ�اب�ة "الناب�ت 
جریمة ال تغتفر وقتل شعب آم�ن 

   "مسألة فیھا نظر
أوال یشعرنا ھذا بأن العراق كان 
وم��ازال ی��ع��ی��ش ت��ح��ت وط��أة 
أوضاع قاتلة لمزید م�ن ال�ب�ش�ر 
وبش��ت��ى الس��ب��ل. إن م��ث��ل ھ��ذا 
النظام السیاسي الطائفي الفاس�د 
والجائر ال یمك�ن وال ی�ج�وز ل�ھ 
أن یدوم، ف�اس�ت�م�راره ال ی�ع�ن�ي 
س���وى ال���م���زی���د م���ن ال���ق���ت���ل 
واالختط�اف وال�ت�ج�وی�ع ون�ھ�ب 
المال العام، ومزیداً من ال�رث�اث�ة 
للدولة والمجتم�ع، وم�زی�داً م�ن 

 الدمار والخراب للوطن.
 
ویصب�ح ال�خ�الص م�ن�ھ إن�ق�اذاً  

للشعب وال�وط�ن، وھ�ي م�ھ�م�ة 
ملحة وم�ل�زم�ة ل�ك�ل ال�م�دن�ی�ی�ن 
الوطنیین والدیمقراط�ی�ی�ن ال�ت�ي 
علیھم النھوض بھا دف�اع�اً ع�ن 

 .الشعب وحرمة البالد
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"تحریر المرأة"في العالَِم الع�رب�ي   مازالت قضیةُ   
و تُسیُل الحبَر وتثیُر الج�دَل   اإلسالميِّ تشغُل الناسَ 

 رغم دخولنا في األلفیة الثالثة.
وال أخفي حرجي و أنا أتطّرق إلى ھ�ذا ال�م�وض�وع 
إذ ینتابني إحساُس أھل الكھف عندما خ�رج�وا م�ن 
ظ��الم ال��ك��ھ��ف ب��ع��د ث��الث��م��ائ��ة س��ن��ة ف��وج��دوا 

خارج التاریخ یُفترُض أن یكون م�وض�وع   أنفسھم
المرأة في الغرب أو في الشرق قد طوَي وتج�اوزت 
األحداُث تلك العقلیة ال�ت�ي ت�رى ف�ي ال�م�رأة ك�ائ�ن�ا 

وال��دی��ن" "جس��دا ب��ال رأس"   "ن��اق��َص ال��ع��ق��ل
وتصنَّف من "القواریر" و" السفھاء" وال تصل�ح 

وال …  إال "لنفخ ال�ت�ن�ور وال�ت�ن�ق�ل ب�ی�ن ال�ق�دور"
یتسع المقام ھنا للتذكیر بالحركات االصالحیة ال�ت�ي 
دعت إلى رّد االعتب�ار ل�ل�م�رأة وم�ن�ح�ھ�ا ح�ق�وق�ھ�ا 
واعتبارھا م�وازی�ة ل�ل�رج�ل ف�ي ال�ف�ك�ر وال�ق�درات 
الذھنیة وفي الرغبة والمتعة وأّن جس�َدھ�ا ِم�ل�ك�ھ�ا 

 … وأّن الشرف ال یسكن بین فخذیھا
عقود من الزمن مضت بحربھا وسل�م�ھ�ا، ان�ھ�ارت 

وخاضت المرأة تجرب�ت�ھ�ا   فیھا قِیم ونشأت أخرى،
في معترك الحیاة العامة بقوة ال�ق�ان�ون م�رة وق�وة 

 …اإلرادة مرة أخرى وبرھنت على كفاءتھا 
لكن ھل استطاعت المرأة الشرقیة أن تك�س�ر ق�ل�ع�ة 
العُقَد الذكوریة وأن تحقق التناُص�َف؟ وإْن ال ف�َم�ن 

   المسؤول؟ 
ما دعاني إلى طرح ھذه االشكالیة ھو م�ا الح�ظ�ت�ھ 
خاصة بعد "الربیع الخریفي"من ت�دھ�ور وض�ع�ی�ة 
المرأة العربیة ،ربّما اختلفت الطرق ال�ح�دی�ث�ةُ ع�ن 

لكّن النتیجة واحدة وھي الع�ودة ب�ال�م�رأة   القدیمة 
إلى مربّع االس�ت�ع�ب�اد إّم�ا بس�ل�ط�ِةال�ف�ك�ر الس�ل�ف�ي 
الرج�ع�ي أو ب�ق�ی�ادة ال�ف�ك�ر ال�ث�ْوَرج�ي (إذا ك�ان�ت 
الثوریةُ ھدما لم�ا یُ�ع�ی�ق ال�ت�ط�ّوَر وی�ت�ن�اق�ض م�ع 
مقوالت العقل لبناء اإلنسان ال�ج�دی�د ع�ل�ى أس�اس 
احترام حقوق اإلنسان الت�ي ال ت�م�ی�ز ب�ی�ن ال�رج�ل 
والمرأة، فإّن الثورجیةَ فوضى وارتجاٌل و"جعجعة 

 تسمعھا و ال ترى طحینا").
أحّب أّوال أن نحّدد بعض المف�اھ�ی�م األس�اس�ی�ة ف�ي 
تناول المسألة : فھل نتحدث عن تحری�ر ال�م�رأة أم 

 تحّرر المرأة؟
التحریر یكون بفاعل خ�ارج�ي ،ب�ق�وة ال�ق�ان�ون أو 
الفكر اإلصالحي الذي یقوده الرجل عموما أو حت�ى 
بضغوط خارجیة كما ھو ال�ح�ال ال�ی�وم ف�ي ب�ع�ض 

وال أع�ت�ق�د أّن ال�ح�ری�ة أذا ك�ان�ت … دول الخلیج 
منحةً وھدیةً ستفید الممنوح لذلك ال نستبعد ارت�داد 

 …المرأة عن حقوقھا اضطرارا أو اختیارا
واس�ت�ط�اع�ةٌ   الحّریة ثقافةٌ و مسؤولی�ةٌ ، وع�يٌ    

،وھي شجاعة و قدرة على قول "ال" ع�ن ك�ّل م�ا 
یعرقل اإلرادة وال یقیّم المرأة إال من منظوٍر رجع�ّي 
ال یرى فیھا إنسانا بل متاعا، وسیلةَ إن�ت�اج ت�ق�ّوي 
مركز الرجل في المجتمع و وسیلة ت�رف�ی�ھ ت�خ�ف�ف 

قد تكون الحریةُ عبئا على ال�م�رأة …عنھ ضغوطھ 
 إذا جاءت عن طریق التحریر.

في ھذه الحال یجب أن نتح�دث ع�ن ت�ح�ّرِر ال�م�رأة 
ادرةُ على اسـتـیعاب كـیـنـونـتھا ـــفھي وحدھـــا الق

و وجودھا،و نضالُھا ی�ك�ون م�ن م�ن�ط�ل�ق وع�ی�ھ�ا 
بحقوقھا و حرصھا على ال�ت�م�وقُ�ع ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 
وداخ��ل األس��رةمس��اوی��ةً ل��ل��ذك��ِر ف��ي ال��ح��ق��وق 

 ٠والواجبات

وق�درة ال�م�رأة   ویفترُض ان یكون تعمیم التع�ل�ی�م 
على الحصول على الشھائد العلی�ا وخ�روج�ھ�ا إل�ى 

و ضمان استقاللھا ال�م�ادي ع�وام�َل   معترك الحیاة
ی�ؤھّ�ل�ھ�ا  مساعدةً على اكت�س�اب ف�ك�ٍر ح�رٍّ ون�ق�ديٍّ 

لتثبیِت ق�ی�م ت�ع�ام�ٍل داخ�ل أس�رت�ھ�ا م�ب�ن�ی�ٍة ع�ل�ى 
المساواِة و التناصف ب�ی�ن األب�ن�اء ف�ت�ت�رس�خ ھ�ذه 
المفاھیم منذ الطفولة وتصبح بدیھیة بعد ذلك، لك�ّن 
مجتمعاتنا لم تتقّدم في ھ�ذا ال�م�ج�ال ب�ل ت�راج�ع�ت 
مكتسبات ال�م�رأة ب�ف�ع�ل ال�م�ّد اإلخ�وان�ي الس�ل�ف�ي 
والتدیّن "العجائزي " ألّن الت�ع�ل�ی�م ل�م ی�ع�د ی�ق�وم 

وألن ال�ف�ض�ائ�ی�ات ال�ت�ي   بدوره التثقیفي التوعوي
 تنشر فكرا رجعیا سلفیا قد غزت المنازل

و نجحت في غسل األدم�غ�ة وألّن ال�م�رأة ن�ف�س�ھ�ا 
تغرُس ھذه النظرةَ الرجعیةَ في أبنائھا ف�ھ�ي ت�م�یّ�ز 
في تعاملھا الذكوَر على اإلناث فت�ج�ع�ل�ھ�م ق�ّوام�ی�ن 
على أخواتھم ،وھي التي تفرض على ابنتھ�ا ت�ع�لّ�َم 
الشؤون المنزلیِة و السھَر على راح�ة ال�ذك�ور ف�ي 

بینما الذكور یستمتعون بالراحة و الخم�وِل   األسرةِ 
وھ��ي ال��ت��ي ت��غ��رس ف��ي ذھ��ن اب��ن��ت��ھ��ا"ع��ق��دة 
الشرف"،وھي التي ترى جسدھا "عورةً و فتن�ة" 

 ٠فتحرمھ من الضوء و النّور
حريٌّ بنا إذن أن نقول إّن "تحریر المرأة"ال یك�ون 
إال بالمرأة أي ھو "تحّرر" بل أذھب إلى أب�ع�د م�ن 
ذلك فأقول إّن المرأةَ مسؤولة ع�ن ت�ح�ری�ر ال�رج�ل 

 ٠من "عقدة الذكورة"
على المرأة إذن (ومایعنین�ي ھ�و ال�م�رأة ال�ع�رب�ی�ة 

تاریخ نضاالتھا قص�ی�ر نس�ب�ی�ا) أّال ت�رك�َن أو   ألن
تطمئنَّ إلى الحریات المسقطة والزائفة فما تعرض�ھ 
ال��ف��ض��ائ��ی��ات ال��ی��وم م��ن ب��رام��ج "ص��ن��اع��ة 
النجوم"حیث المرأةُ جسٌد یَزیَُّن للع�رض واإلغ�راء 
ب األنثى على الت�ف�اھ�ة والُس�خ�ف، وم�ا  وحیث تدرَّ
ینشر الیوم على وسائل التواصل االج�ت�م�اع�ي م�ن 
فیدیوھات التعّري المجاني وم�ن ل�غ�ة ال�ج�ن�س او 
السوقیة التي باتت بعضھن تستعملھا في خ�ط�اب�ھ�ا 
بتلذذ وبط�ول�ة زائ�ف�ة و م�ا ب�ات ی�ن�ش�ر م�ن أدب 

تحت شعار النَّسوی�ة ھ�و أق�رب إل�ى أف�الم   نسائي
البورنو وینبھر بھ بعض�ھ�م ف�ی�راه"كس�را ل�ل�ق�ی�ود 

"المفروضة على الجسد األنثوي وماھو إال انتھاك 
لھ ،( مع مالحظة أنني ال أقدس ال�ج�س�د وال أدع�و 
إل�ى دف�ن��ھ ت��ح�ت األث�واب ال�ف��ض�ف��اض�ة)،ك��ل ھ��ذه 

ھ�ي   المظاھر ال�ت�ي ت�ّدع�ي ت�ح�ری�ر جس�د ال�م�رأة
اعتداء ع�ل�ی�ھ إذ ع�رض�ھ ع�اری�ا ع�ل�ى ال�رص�ی�ف 
المادي أو االفتراضي یدعم العقلیة التي الت�رى ف�ي 
المرأة سوى جسد لذیذ و أداة ل�ل�م�ت�ع�ة ال�ج�ن�س�ی�ة 
وبذلك نسقط فیما أردنا تجاوزه أي حب�س ك�ی�ن�ون�ة 
المرأة وذاتھا وصفات�ھ�ا ف�ي جس�دھ�االت�رى س�واه 
فینقلب االستعبادإلى عبادة وال�ن�ت�ی�ج�ة واح�دة ألّن 

 العبادة عبودیة.
وھذا التوجھ المعتمد على اإلفراط ف�ي ال�ت�ع�ّري أو 
التبّذخ في التل�وی�ن وال�ت�زی�ی�ن ب�غ�ای�ة اإلغ�راء أو 

بل ھو  -في نظري -االستفزاز لیس ولید فكر ثوريّ 
الفكر الثورجي الذي ت�ح�ت رای�ت�ھ ك�ذل�ك اع�ت�ب�رت 
بعضھّن الحجاَب و النقاَب ممارسةً لحریة شخصی�ة 
و طالبَن بحقھّن في قمع الجسد و ال�ع�ودة ب�ھ إل�ى 

 ٠عصور الظالم 
أّما الفكر الثوري فیملي على المرأة نھجا آخ�ر ف�ي 

ف��ي الص��ّف   ف��رض ذات��ھ��ا م��واط��ن��ةً ف��اع��ل��ةً 
،امرأةً لھا مشروُعھا المواطَني الذي ت�دع�و   األّول

 ٠إلیھ و تدافع عنھ بالفعل و/أو بالقلم 
المرأةالث�وری�ة ھ�ي ام�رأة رافض�ة لس�ل�ط�ة ال�ذك�ر 
علیھا و تسییرھا، واع�ی�ةٌ ب�ح�ق�وق�ھ�ا وواج�ب�ات�ھ�ا 
كإنسان (وكلمة إنسان تجمع ال�ذك�ر واألن�ث�ى)،ھ�ي 
امرأة تحس بمسؤولیتھا نحو نفسھ�ا و ال�م�ج�ت�م�ع 
والوطن و تتحمل نتائج�ھ�ا ف�ی�ك�ون أّوُل م�ب�دإ ف�ي 
نھجھا النضالي ھو الرغب�ةُ ف�ي ال�ت�ح�ّرر ث�ّم إرادة 
ال�ت�ح�ّرر وھ�ذه ال�م�رح�ل�ة ت�ع�ن�ي أن�ھ�ا س�ت�خ�وض 
نضاالتھابتحدید األھداف فالوسائل ال�ت�ي س�تُ�ع�تَ�َم�د 

 ٠ ٠في ذلك
یمكن تلخیص مطالب المرأة في الت�ن�اص�ف ب�ح�ی�ث 
تتموقع في المجتمع نّدا للرج�ل ف�ل�ھ�ا ح�ّق ال�ت�ع�لّ�م 

  والعمل لضمان استقاللھا المادي
غ�م�ار   واقتحام مع�ت�رك ال�ح�ی�اة ال�ع�اّم�ة وخ�وض

السیاسة وحق اختیار الشریك واالنفصال عنھ عن�د 
و منح أب�ن�ائ�ھ�ا   والمساواة في المیراث  الضرورة

لقبھا فال یتفّرد الرجل بذلك ولھا حق ال�ع�ی�ش دون 
رقیب أو وصيٍّ بدون وصّي أو ولّي وأن تكون لھ�ا 

 …حّریاتھا الشخصیة 
ونتیجة لذلك سیضطّرالرج�ل ب�ال�ت�دری�ب أن ی�ن�ظ�ر 
إلیھا شریكا لھ و ستفرض علیھ أن ی�ت�خ�ل�ص م�ن 
تلك العقلیة التي تعتبرھا جس�دا یش�ت�ری�ھ ب�ال�م�ھ�ر 

 الذي یدفعھ لیرضي بھ نزواتھ اختیارا
أو اضطرارا و بقوة القوانین التي وضعھ�ا ال�ذك�ور 

 لتخدم الذكورةَ .
 
سیقول بعضكم : القوانین في الشرق فع�ال ل�ی�س�ت  

ثوریة وال تقدمیة وجلھا ،في ما ی�ت�ع�ل�ق ب�ال�م�رأة، 
مأخوذ م�ن الش�ری�ع�ة .ف�ھ�ل س�ت�ق�ف ال�م�رأة ض�ّد 

 القانون و الشریعة ؟
أقول إّن النضال ھ�و ال�ذي ی�ث�ّور ال�واق�ع ف�ت�ت�غ�یّ�ر 
القوانین ولیس ال�ع�ك�س وال�ن�ھ�ج ال�ث�ورّي ول�ی�س 
ال���ث���ورج���ي ھ���و ال���ذي ت���ح���ق���ق���ت ب���ھ ع���دی���د 

وع�ل��ى ال��م��رأة الش��رق�ی��ة أن ت��واص��ل   ال�م��ك�اس��ب
النضال ولیس االستفزازألن طریق ال�ت�ح�ّرر م�ازال 

   ٠طویال وغیر معبّدٍ 

 أِةا ّ  ِرو ا را  

 
 

 زینب حدادبقلم:   
 تونس 



تحفل مكتبة القص�ص الش�ع�ب�ي ب�ن�م�اذج     
كثیرة من النصوص الع�راق�ی�ة، وال�ع�رب�ی�ة، 
واألجنبیة، ان كانت نصوصا م�ن�ش�ورة ف�ي 
المجالت التي تعن�ي ب�ال�ت�راث الش�ع�ب�ي، أو 
كانت ضمن ك�ت�ب خ�اص�ة م�ع ن�ی�ة ب�ت�راث 
شعب ما، وقد كانت ال�ح�ص�ی�ل�ة ال�ت�ي خ�رج 
بھا كاتب ھذه السطور ان�ھ ق�د اط�ل�ع ع�ل�ى 
نصوص كثیرة ش�ّك�ل�ت ل�ھ ث�روة م�رج�ع�ی�ة 
فكتب دراساتھ الساب�ق�ة ال�ت�ي نش�رھ�ا م�ن�ذ 
سبعین�ی�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي. ول�ك�ي ت�ك�ون 
دراستن�ا ھ�ذه ق�ری�ب�ة م�ن ع�ن�وان�ھ�ا، وف�ي 
ص�ل�ب م�وض��وع�ھ��ا، اخ��ت�رن��ا ن��م�اذج  م��ن 
ال��ق��ص��ص الش��ع��ب��ي ال��ع��راق��ي، وال��ع��رب��ي، 
واألجنبي، لتكون عیّنة لھ�ا ف�ی�م�ا ل�و أردن�ا 
اإلستشھاد بت�ل�ك ال�ق�ص�ص ع�ل�ى أم�ر ورد 

 فیھا.
ان أغلب الحكایات متشابھة، أّم�ا ك�ل�ی�ا، أو 
جزئیا، فنجد حكایة عراقیة لھا نسخة ثانی�ة 
عربیة أو أج�ن�ب�ی�ة، ان ك�ان ھ�ذا ال�ت�ش�اب�ھ 

) وس��وف ن��رى ف��ي 1ج��زئ��ي أو ك��ل��ي. (
نصوص ھذه الدراسة المختارة الكث�ی�ر م�ن 

 القصص المتشابھة.
* العیّنة األولى: النص العراق "حسن آك�ل 

 )2قشور الباقلة": (
، "حس�ن"كان ھناك شاب كسول، یدعى (( 

ال یحب العمل، ی�ع�ی�ش ف�ي م�ن�زل م�ھ�ج�ور 
یعتاش على أكل قشور ال�ب�اق�الء،  "خرابة"

حیث یجمعھا بعد أن یرمیھا ال�ن�اس خ�ال�ی�ة 
 )3. (من اللب

وفي تلك المدینة الت�ي ی�ع�ی�ش ف�ی�ھ�ا حس�ن 
وفي أحد األیام ج�م�ع  .ملك عنده ثالث بنات

الملك رجال حاشیتھ وأخ�ب�رھ�م ب�أن�ھ ی�ری�د 
 .اختبار بناتھ بحضورھم

أرس��ل ال��م��ل��ك ع��ل��ى ب��ن��ات��ھ، وس��أل اب��ن��ت��ھ 
م�ن ال�ذي یس�ت�ط�ی�ع إدارة ال�ب�ی�ت  :الكبیرة

 ویدیر شؤونھ، الرجل أم المرأة؟
 .إنھ الرجل :فرّدت علیھ قائلة

فرح الملك كثی�راً ب�ج�واب إب�ن�ت�ھ ال�ك�ب�ی�رة، 
وزّوج�ھ��ا م�ن أح��د أم��راء والی�ت��ھ ب�ع��د أن 

 .أغدق علیھا الھدایا الثمینة
بعد ذلك سأل ابنتھ الث�ان�ی�ة الس�ؤال ن�ف�س�ھ، 

ف��رح  .وك�ان ج��واب��ھ��ا م��ث��ل ج��واب أخ��ت��ھ�ا
الملك، وزّوجھا من أحد أمراء والیتھ وخلع 

 .علیھا الخلع والھدایة الثمینة
فكان جوابھ�ا  .ثم جاؤء دور البنت الصغرى

المرأة ی�ا أب�ي ھ�ي  :عكس أختیھا، إذ قالت
 .التي تقوم بتدبیر شؤون البیت

أن�ك  :غضب الملك من ج�واب�ھ�ا، وق�ال ل�ھ�ا
أص�ّرت  .مخط�ئ�ة، أرج�و أن ت�غ�یّ�ري رأی�ك

الفتاة عل�ى رأی�ھ�ا، فص�اح ال�م�ل�ك ب�وزی�ره 
اجلب لي أكس�ل رج�ل ف�ي ال�م�دی�ن�ة،  :قائالً 

وبحث ال�وزی�ر ع�ن  .وزّوجھ من ھذه الفتاة
حس�ن آك�ل قش�ور "ھذا الرجل فوج�ده، ان�ھ

وزّوجھا رغماً عن�ھ�ا، وط�ردھ�م�ا  "الباقالء
 .الملك من قصره

خرج حسن وزوجتھ األمیرة دون أن یعرف 
 "ش�اط�رة"ل�ك�ن�ھ�ا ك�ان�ت  .ماذا یفعل معھا

حیث انھا أخفت في مالبسھا بعض اللی�رات 
الذھبیة عندم�ا ج�ردھ�ا وال�دھ�ا م�ن ج�م�ی�ع 

 .الحلي الذھبیة
ع�ن ع�م�ل�ھ  "حس�ن"سألت الفتاة زوج�ھ�ا 

 .وسكناه، فلم یجب ألنھ كان خجالً جداً 
 :أعطتھ زوجتھ بعض ال�ل�ی�رات وق�ال�ت ل�ھ

بعھ�ا ف�ي الس�وق وإب�ت�اع ب�ث�م�ن�ھ�ا ط�ع�ام�اً 
 .وصوفاً وأدوات غزل، وفراشاً للنوم

إل��ى الس��وق واش��ت��رى م��ا  "حس��ن"ذھ��ب
طلب�ت�ھ م�ن�ھ زوج�ت�ھ، وع�اد ال�ی�ھ�ا خ�ج�الً، 

، "ب�ل�وزة"فطمأنتھ، وحاكت م�ن الص�وف 
وب��اع��ھ��ا حس��ن، وھ��ك��ذا اس��ت��م��رت ال��ف��ت��اة 

 .بعملھا وھو یبیع ما تنتجھ یداھا
في أحد األیام، طلبت منھ أن یبحث ل�ھ ع�ن 

انھ ال یعرف أي عمل أو  :عمل ما، فقال لھا
یجب أن تش�ت�غ�ل، ی�ج�ب  :فقالت لھ.شغلة ما

، اذھ�ب "ت�ع�ل�م ع�ق�ل ی�ا حس�ن"أن تتعلم، 
 ."العمالة"واشتغل في 

خ��رج حس��ن ف��ي ص��ب��ی��ح��ة ال��ی��وم ال��ث��ان��ي 
واشتغل في العمالة، وعندما عاد إلى الب�ی�ت 

سمع شخصاً ینادي المارة وھو  "الخرابة"
ت�ع�ال واش�ت�ر ع�ق�ل، " :واقف أمام صندوق

تذكر حس�ن ق�ول زوج�ت�ھ  ."تعال تعلم عقل
فدفع حسن ما مع�ھ م�ن ن�ق�ود  "تعلم عقل"

إلى الرجل، أخذ الرجل النقود وف�ت�ح ب�ع�ض 
 :األب��واب ف��ي الص��ن��دوق ث��م ق��ال ل��ح��س��ن

الجمبل ھو العین وما تنظ�ر وال�ق�ل�ب وم�ا "
أھ�ذا ھ�و  :فقال حس�ن مس�ت�ھ�زئ�اً  "تشتھي

وعاد إل�ى زوج�ت�ھ  .العقل؟ وندم على نقوده
ف�إس��ت��ق��ب��ل��ت��ھ أحس��ن  .وھ�و خ��ج��ل ل��ف��ع��ل�ت��ھ

إستقبال وأعدت لھ الماء فإست�ح�م، وت�ن�اول 
 .عشاءه

وھكذا استمر حس�ن ف�ي ع�م�ل�ھ، وزوج�ت�ھ 
وھ�و  "ب�ل�وزات"تغزل الصوف وتعمل منھ 

ی��ب��ی��ع��ھ��ا ف��ي الس��وق، ف��إش��ت��روا أرض 
 .وبنوا علیھا داراً لھم "الخرابة "

ان�ك  :في أحد األیام ق�ال�ت ال�زوج�ة ل�ح�س�ن
تتعب كثیراً في عملك ھذا، یجب أن تجد ل�ك 

 .عمالً آخر، كالتجارة مثالً 
 .أنا ال أعرف التجارة :فقال لھا
اذھب إل�ى الس�وق، وت�ع�ل�م ھ�ذه  :فقالت لھ

 .المھنة
وفي الی�وم ال�ت�ال�ي ذھ�ب حس�ن إل�ى س�وق 
التجار، وأخذ یتعلم من�ھ�م أس�رار ال�م�ھ�ن�ة، 
وشد الرحال مع جماعة من التج�ار ل�ل�س�ف�ر 
إل���ى م���دی���ن���ة أخ���رى، وف���ي ط���ری���ق���ھ���م 
الصحراوي، نضب منھم الماء وبحثوا عن�ھ 
فوجدوا بئراً عمیقة، كان ھذا ال�ب�ئ�ر ی�ل�ت�ھ�م 

ع�ل�ى  "حس�ن"ك�ل م�ن ی�ن�زل ف�ی�ھ، ف�أص�رّ 
 .النزول واالستسقاء

عندما بدأ حسن بالنزول جذبتھ ید ع�م�الق�ة 
إلى األسفل، فشاھد غرفة كبیرة فی�ھ�ا م�ارد 
أسود وفتاتان، اح�داھ�م�ا ج�م�ی�ل�ة وب�ی�ض�اء 
واألخرى زنجیة ك�ال�ل�ی�ل، فس�أل�ھ ال�ع�م�الق 

أیھما أجمل، ان ل�م ت�ج�ب بص�ورة  :الزنجي
 صحیحة أقطع رأسك؟

احتار حسن كثیراً، ب�م�اذا ی�ج�ی�ب؟ وك�ی�ف؟ 
ھل یقول انھا البیضاء؟ ربما یغضب ال�م�ارد 
وی��ق��ت��ل��ھ ألن��ھ��ا ل��ی��س��ت م��ن ل��ون��ھ؟ أی��ق��ول 

أتت�رك  :السوداء، ربما رد علیھ المارد قائالً 
ال�ج��م��ال وت��خ��ت�ار ال��ق�ب��ح؟ أی�ھ��م��ا ال��ج��واب 

 الصحیح؟
ان�ك ك�أص�ح�اب�ك ال�ذی�ن  :فصاح بھ الع�م�الق

ع�ن�دھ�ا ت�ذك�ر  .جاؤوا من قبلك ب�دون ع�ق�ل
حسن قول صاحب الصندوق العج�ی�ب، ف�رد 

الجمیلة ھي عینك وما تنظر، " :حسن قائالً 
، فص�ف�ق ال�ع�م�الق "وعق�ل�ك وم�ا یش�ت�ھ�ي
أصب�ت، ف�أط�ل�ب م�ا  :األسود، وضحك وقال

ف�ق�ال  .فقال حسن أرید ماء لجماعتي .تشاء
وأخذه إل�ى اح�دى  .لك ما تشاء :لھ العمالق

الغرف وقال لھ خ�ذ ھ�ذا ال�ط�اب�وق ال�ذھ�ب�ي 
ولكن ع�ل�ی�ك أن ت�ط�ل�ی�ھ ك�ي ال ی�ع�رف ب�ھ 

 .جماعتك ویسلبوه منك
ال�ط�اب�وق وال�م�اء وخ�رج م�ن   ح�م�ل حس�ن

البئر وعاد إلى زوجتھ، وشیّدا لھ�م�ا قص�راً 
كبیراً ال یدانیھ حتى قصر الملك نفسھ جماالً 

 .وأبھة، واشتریا لھما آثاثاً ثمینة
تعجب الملك عند مشاھدتھ ل�ل�ق�ص�ر، وس�أل 
وزراءه ع��ن ص��اح��ب��ھ، وف��ي ی��وم م��ا ق��ام 

بإس�ت�دع�اء ال�م�ل�ك ووزرائ�ھ إل�ى  "حسن"
قصره، حیث ق�دم ل�ھ�م ال�م�أك�والت ب�أوان�ي 
ذھبیة، فلم یص�ب�ر ال�م�ل�ك ووزراؤه فص�اح 

 من أنت؟ :بحسن
ان�ھ حس�ن  :فخ�رج�ت زوج�ة حس�ن وق�ال�ت

زوج اب�ن�ت�ك ال�ت�ي  "آكل قش�ور ال�ب�اق�الء"
طردتھا، ھا، م�اذا ت�ق�ول اآلن ع�ن ج�واب�ي 

 السابق؟
انني مخط�ئ،  :تعجب الملك كثیراً، وقال لھا
وھ�ك�ذا أص�ب�ح  .لیس الرجل ھ�و ك�ل ش�يء

ولیاً للعھد ألن ال�م�ل�ك ل�م ی�خ�ل�ف  "حسن"
 )4. ()).ذكوراً 

 الحركة الكبیرة األولى:
تضم ھذه الحركة ف�ي ھ�ذا ال�ن�ص ت�م�ھ�ی�دا 

وبعض األفعال التي تع�ّد ح�رك�ات ص�غ�ی�رة. 
وأّول ما نلتقي بھ ھ�و وج�ود الش�اب حس�ن 
الك�س�ول وال�ذي ی�ع�ت�اش ع�ل�ى أك�ل قش�ور 
ال��ب��اق��الء ال��ت��ي ی��رم��ی��ھ��ا ال��ن��اس، أي ان��ھ 

)، وھذا التنبل ف�ي ب�ع�ض نس�خ 5"تنبل" (
الحكایة یسمى "أبو رطبة" لكونھ ین�ت�ظ�ر، 
وھو مستلقي تحت النخلة، أن تج�ود ع�ل�ی�ھ 
النخلة فتسق�ط رط�ب�ة ف�ي ف�م�ھ وال ی�ح�رك 
ساكنا. ونجد في التمھید كذلك الملك وبنات�ھ 
ال�ث�الث�ة، أي ان�ھ�م م��ت�زام�ن�ی�ن ف�ي ال�وق��ت 
نفسھ، وتقوم ھ�ذه ال�ح�ك�ای�ة ب�ع�م�ل�ی�ة رب�ط 

 بینھما.
بعد ھذا التمھید یقوم الم�ل�ك ب�ف�ع�ل اخ�ت�ب�ار 

 لبناتھ.
م�ن الحركة األولى الصغیرة: یسأل�ھ�ن ع�ن 

 الذي یستطیع إدارة شؤون البیت؟
الحركة الثانیة الصغیرة: ھو اج�اب�ة ال�ب�ن�ت 
الكبیرة بأن الرجل ھ�و ال�ذي ی�دی�ر ش�ؤون 
البیت، فیرتاح الملك لجوابھا فیزوج�ھ�ا م�ن 

 أمیر.
الحركة الثالثة الصغیرة: ھو اج�اب�ة ال�ب�ن�ت 

، فیزوجھا إلى أمیر الوسطى بالجواب نفسھ
 أیضا.

الحركة الرابعة الصغیرة: ھو اجاب�ة ال�ب�ن�ت 
الصغرى بجواب ال یرضي الملك، فتقول ل�ھ 

 "المرأة".
الحركة الخامسة الصغیرة: ھو طلب ال�م�ل�ك 
من وزیره ان یبحث لھ عن أكسل شاب ف�ي 

 المدینة لیزوج ابنتھ الصغرى منھ.
الحركة السادسة الصغیرة: ھ�و ت�زوی�ج�ھ�م 
وط�ردھ�م م�ن ال�ق��ص�ر. وت�ن��ت�ھ��ي ال��ح�رك��ة 

 األولى الكبیرة للحكایة.
 الحركة الكبیرة الثانیة:

تبدأ بتمھید ھو ان البن�ت الص�غ�ی�رة ت�ع�ط�ي 
لزوجھا حسن لیرة ذھب لیبیع�ھ�ا ویش�ت�ري 
ل��ھ��م ف��راش��ا، وط��ع��ام��ا، وأدوات وخ��ی��وط 

 حیاكة، وقد ناما في خربة.
تبدأ ال�ح�رك�ة االول�ى الص�غ�ی�رة م�ن ال�ی�وم 
الثاني، إذ حاكت "بلوزة" وطلب�ت م�ن�ھ أن 
یبیعھ�ا ف�ي الس�وق ویش�ت�ري مس�ت�ل�زم�ات 
ال��ح��ی��اك��ة وط��ع��ام، وھ��ك��ذا اس��ت��م��رت ھ��ذه 
الحرك�ة الص�غ�ی�رة ب�ال�ت�ك�رار ح�ت�ى أص�ب�ح 
عندھم نقود شریا الخربة. أي ان الفعل ھ�ذا 

 یتكرر عدة مرات.
الحركة الثانیة الصغیرة: طلب ب�ن�ت ال�م�ل�ك 

 من زوجھا أن یتعلم شغل، ویتعلم عقل.
الحركة الثالثة الصغیرة: یش�ت�ري ال�ح�ك�م�ة 

 من صاحب الصندوق.
 الحركة الرابعة الصغیرة: یذھب مع القافلة.
 الحركة الخامسة الصغیرة: ینزل في البئر.

الحركة السادسة الصغ�ی�رة: یس�أل�ھ ال�م�ارد 
 فیجیبھ، ویغنیھ.

ال�ح�رك�ة الس�اب�ع��ة الص�غ��ی�رة: ال��ع�ودة إل��ى 
 زوجتھ وبناء قصرا لھم، وتأثیثھ.

عند ھذه الحركة الصغیرة/ ال�ف�ع�ل، ی�ن�ت�ھ�ي 
النقص الذي كان عند حسن، وقد س�اع�دت�ھ 
زوجتھ التي تعتبر شخصا مساعدا، ومنح�ھ 
شخصین آخرین أدوات لیتخلص من نقص�ھ 
وھم صاحب الصندوق والمارد إذ یعت�ب�رون 

 شخصیات مساعدة.
 الحركة الكبیرة الثالثة: -

یكون لھذه الحركة تمھیدا ھو سؤال ال�م�ل�ك 
 عن صاحب القصر الذي بناه حسن وزجتھ.

الحركة األولى الصغیرة: یدعو حسن ف�ی�ھ�ا 
ال��م��ل��ك واألم��راء وال��وزراء ل��ول��ی��م��ة ف��ي 

 قصرة، فیسألھ الملك عمن یكون؟
الحركة الثانیة الصغیرة: إذ تخرج ابنتھ من 
وراء الستار وتج�ی�ب�ة ع�م�ن ی�ك�ون حس�ن، 

 ومن تكون ھي.
ال�ح�رك�ة ال�ث��ال�ث�ة الص�غ�ی��رة: اق�رار ال�م�ل��ك 

 بخطئھ.
في ھذه الحركة الكبیرة تسد البنت الصغرى 
النق�ص ال�ح�اص�ل ل�ھ�ا م�ن خ�الل اج�اب�ت�ھ�ا 

 لوالدھا.
في ھذه الحكایة نقصین أحدھما طبیعي عند 

حس��ن، واآلخ��ر ذات��ي ع��ن��د ب��ن��ت ال��م��ل��ك 
الصغرى، أي من خالل فعلھا ھي بإج�اب�ت�ھ�ا 

 الخاطئة بنظر الملك.
الحكایة ھذه تمیل بمضمونھا إلى أن ت�ك�ون 
ح�ك�ای��ة واق�ع��ی�ة أك��ث�ر م��ن ك�ون��ھ�ا ح��ك�ای��ة 
خرافیة، ولو أبدل ال�م�ارد ال�ذي ف�ي ال�ب�ئ�ر 
بشخص یلتقیھ ویكرمھ، مثال، ببعض المال 

 ألصبحت الحكایة واقعیة.
ف��اخ��ت��ب��ار اآلب��اء ألب��ن��ائ��ھ��م، وط��ردھ��م، 
أوت�زوی�ج�ھ�م بش�خ�ص ال ی��رغ�ب�ھ األب�ن��اء، 

)، وال�ذھ�اب ف�ي ق�اف�ل�ة، 6وشراء الحكمة (
وسقي القافلة بالماء، واق�ام�ة ال�والئ�م، ك�ل 
ھذه األفعال موجودة في حیاتنا وحیاة آبائنا 
الیومیة، سوى وجود المارد فھو من ب�ق�ای�ا 

 الحكایات الخرافیة.
*** 

م�ن " ال�ن�ص الس�وري-* ال�ع�یّ�ن�ة ال�ث�ان�ی�ة:
 )7( :"المعطي؟

وكان دائماً ی�ح�ب أن  ..((ملك لھ ثالث بنات
وف�ي ال�ن�ھ�ای�ة  ..یجتمع بھن، یتحدث الیھ�ن

 " :یقدم لھن ھدایا ثمینة، ویسألھ�ن ق�ائ�الً 
وفي یوم ما أج�اب�ت ال�ب�ن�ت  "َمن المعطي ؟

أم�ا  . أنت الم�ع�ط�ي :األولى والثانیة قائلتین
 .هللا ال�م�ع�ط�ي ی�ا وال�دي : الثالثة فقد قالت

 .فغضب الملك علیھا
بعد أیام أقام ولیمة ف�ي قص�ره، ودع�ا ل�ھ�ا 

وج�ل�س م�ع إب�ن�ت�ھ ف�ي  ..جمعاً م�ن ال�ن�اس
شرفة قصره، فرأى رجالً ب�ائس�اً مس�ك�ی�ن�اً، 
طلب من ابنتھ أن تلح�ق ب�ھ وال ت�ع�ود إل�ى 

 .القصر مرة أخرى
 ذھ�ب�ت ال�ف�ت�اة م�ع ال�م�س�ك��ی�ن إل�ى ك�وخ��ھ

ف�ي  ..وعاشت م�ع�ھ وم�ع وال�دت�ھ ال�ع�ج�وز
 – وھذا ھو اسمھا -"غالیة" الصباح قامت

خ�ذ ھ�ذه ال�ل�ی�رة ال�ذھ�ب�ی�ة  :وقال�ت ل�ل�ش�اب
واشتر لنا ب�ق�روش م�ن�ھ�ا م�ا ت�ح�ت�اج ال�ی�ھ 

 .وأعد الباقي
ما أمرت�ھ  – وھذا ھو إسمھ – "أحمد" فعل
وظال على ھذه الحالة مدة طویلة حت�ى  ..بھ

مرت في أحد األیام قافلة محملة ب�ال�ب�ض�ائ�ع 
متجھة إلى بلد بعید ف�ن�ادت ع�ل�ى رئ�ی�س�ھ�ا 

ما رأیك أن تأخذ إب�ن ع�م�ي ھ�ذا  :وقالت لھ
 ..فوافق الرجل ع�ل�ى ط�ل�ب�ھ�ا ..لیساعدكم؟

وق�ب�ل أن یص�ل�وا  ..وذھب أحمد في القاف�ل�ة
إلى البلد المقصود طلبوا االستسقاء، وك�ان 

وق�ب�ل أن  ..الدور على أح�م�د، ف�ن�زل ال�ب�ئ�ر
یصل إلى الماء التقى بعفریت ضخم، أعطاه 

 رمانة وطلب منھ أن یعطیھا إلى ابنة عم�ھ
ث�م أخ�ذ  ..فأخذھا أحمد وشكره .." غالیة"

وأرسل الرمانة إل�ى زوج�ت�ھ  ..الماء وخرج
وعندما ف�ت�ح�ت�ھ�ا وج�دت  ..مع بعض الناس

 .بداخلھا جوھرة ثمینة
وفي كل مناسبة یرسل ل�ھ�ا  ..وتمضي األیام

 "غ�ال�ی�ة" ف�ق�ام�ت ..أحمد الھدی�ة ن�ف�س�ھ�ا
 .وبنت قصراً كبیراً وأثثتھ بأفخر اآلثاث

طلبت من�ھ أن یس�ت�دع�ي  ..عندما عاد أحمد
الملك إلى ولیمة ف�ي قص�رھ�م، ف�ق�ام أح�م�د 

وبعد تناول الطعام طلب المل�ك  ..ودعا الملك
ف�ح�ك�ت ل�ھ إب�ن�ت�ھ  ..أن یسم�ع م�ن�ھ�م قص�ة

 ..وك�ان�ت واق�ف�ة خ�ل�ف س�ت�ارة ..حكایت�ھ�ا
ھ�ل آم�ن�ت ب�أن  :ف�ق�ال�ت ل�ھ ..فعرفھا الملك

الم�ع�ط�ي ھ�و هللا وح�ده؟ ف�إع�ت�رف ال�م�ل�ك 
 .بخطئھ

 الحركة الكبیرة األولى:
تضم ھذه الحركة ت�م�ھ�ی�دا وب�ع�ض األف�ع�ال 
التي تعّد حركات صغیرة. وأّول ما نلتقي بھ 
ھو التمھ�ی�د ال�ذي ی�خ�ب�رن�ا ب�وج�ود ال�م�ل�ك 

 وبناتھ الثالثة.
وی�وج�د ف�ي ال�ت�م�ھ�ی�د رج�ل مس�ك�ی�ن وھ�و 
والملك وبناتھ متزامنون في الوقت ن�ف�س�ھ، 

 وتقوم ھذه الحكایة بعملیة ربط بینھم.
الحركة االولى الص�غ�ی�رة: اخ�ت�ب�ار ال�ب�ن�ات 

 بسؤال مفاده "من المعطي؟".
اج�اب�ة ال�ب�ن�ت  الحرك�ة ال�ث�ان�ی�ة الص�غ�ی�رة:

 الكبیرة بأنھ ھو المعطي.
: إج�اب�ة ال�ب�ن�ت الحرك�ة ال�ث�ال�ث�ة الص�غ�ی�رة

 .الوسطى بالجواب نفسھ
إج�اب�ة ال�ب�ن�ت :  الحركة ال�راب�ع�ة الص�غ�ی�رة

الصغرى بجواب ال یرضي الملك، فتقول ل�ھ 
 هللا.

یجلس مع إبنتھ :  الحركة الخامسة الصغیرة
ف��ي ش��رف��ة قص��ره، ف��رأى رج��الً ب��ائس��اً 

 مسكیناً.
الحركة السادسة الصغی�رة: ت�زوی�ج�ھ�ا م�ن 

 ھذا الرجل وطردھم من قصره.
 الحركة الكبیرة الثانیة:

الح�رك�ة األول�ى الص�غ�ی�رة: ف�ي أن ال�ب�ن�ت 
الص�غ�ی�رة ت�ع�ط��ی�ھ ل��ی�رة ذھ��ب�ی�ة ل�ی�ب��ی�ع�ھ��ا 
ویشتري لھم بعض ما یحتاجون لھ. تخبرنا 

 الحكایة ان ھذا الفعل یتكرر عدة مرات.
 الحركة الصغیرة الثانیة: یذھب مع القافلة.

الحركة الثالثة الصغ�ی�رة: ی�ن�زل ف�ي ال�ب�ئ�ر 
 لالستسقاء.

الحركة الرابعة الصغیرة: ی�ل�ت�ق�ي ب�ع�ف�ری�ت 
 یعطیھ رمانة لزوجتھ.

 الحركة الخامسة الصغیرة: یرسل الرمانة.
الحركة السادسة الصغیرة: ال�زوج�ة ت�ف�ت�ح 

 الرمانة فتجد فیھا جوھرة ثمینة فتغتني.
 الحركة السابعة الصغیرة: تبني قصرا.

 الحركة الكبیرة الثالثة: -
 الحركة األولى الصغیرة: یعود الزوج.

ال�ح�رك�ة ال�ث�ان�ی�ة الص�غ�ی�رة: ی�ول�م ول�ی�م��ة 
 ویدعو الملك.

الحركة الثالثة الصغیرة: تقص على ال�م�ل�ك 
 حكایتھا.

الحركة الرابعة الص�غ�ی�رة: ی�ع�ت�رف ال�م�ل�ك 
 بخطئھ.

في ھذه الحركة الكبیرة تسد البنت الصغیرة 
 النقص الحاصل لھا من اجابتھا لوالدھا.

في ھذه الحكایة نقص ذاتي عند بنت الم�ل�ك 
الصغرى، أي من خالل فعلھا ھي باج�اب�ت�ھ�ا 

 الخاطئة بنظر الملك.
وال��ق��ول ن��ف��س��ھ ال��ذي ذك��رن��اه ف��ي ن��ھ��ای��ة 
الحكایة السابقة في أن ھذه الح�ك�ای�ة ی�م�ی�ل 
مضمونھا إلى أن ی�ك�ون واق�ع�ی�ا أك�ث�ر م�ن 
كونھ خرافیا، ولو أبدل الع�ف�ری�ت ال�ذي ف�ي 
البئر بشخص یلتقیھ ویكرمھ، مثال، ببع�ض 

 المال ألصبحت الحكایة واقعیة.
ف��اخ��ت��ب��ار اآلب��اء ألب��ن��ائ��ھ��م، وط��ردھ��م، 
أوت�زوی�ج�ھ�م بش�خ�ص ال ی��رغ�ب�ھ األب�ن��اء، 
والذھاب في قافلة، وسقي الق�اف�ل�ة ب�ال�م�اء، 
واقامة الوالئم، كل ھذه األفعال موجودة ف�ي 
حیاتنا وحیاة آبائنا الی�وم�ی�ة، س�وى وج�ود 
العفریت فھو من بقایا الحك�ای�ات ال�خ�راف�ی�ة 

 كما في الحكایة العراقیة.
....................................... 

 الھوامش:
 – ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي ال�ع�رب�ي :راجع كتابن�ا -

بین القصص " خاصة دراستنا -دراسات وتحلیل
 – الشعبي العربي والقصص الشعبي السلوفاكي

 ."دراسة مقارنة بین التشابھ العام والجزئي
 ھناك نص آخ�ر ت�روی�ھ ال�ب�اح�ث�ة األل�م�ان�ی�ة -2
ح�ك�ای�ات  " في كتابھا " سلمى األزھریة جان"

، 1970الذي نشرتھ في ب�رل�ی�ن ع�ام  " شعبیة
هللا  " ب��ع��ن��وان " 38" وال��ح��ك��ای��ة ت��ح��ت رق��م

تختلف عن ھذا النص ببعض األم�ور  " یرزقھم
التي ال تؤثر على ال�م�ض�م�ون ال�رئ�ی�س، ح�ی�ث 
تكون البدایة عن بنت الس�ل�ط�ان ال�ت�ي ال ت�ح�ب 

 .الفقراء والشحاذین، فیزوجھا والدھا من أحدھم
 ومن ثم یلتقي ھذان النصان في المضمون العام

. 
في مجلة ال�ت�راث  6/ راجع ایضاً النموذج رقم -

والذي ك�ون ال�ج�زی�ئ�ات 1972/ 10ع – الشعبي
 :اآلتیة

فتاة یصر والدھا عل�ى ت�زوی�ج�ھ�ا م�ن أكس�ل  –
 . وأفقر رجل في المدینة

 .تروضھ حتى یصبح تاجراً  –
 .في الطریق، ینزل في بئر، ویحل لغزاً ویغتني –

* في دراسة نشرت ل�ي ف�ي ج�ری�دة ال�ع�راق�ی�ة 
لی�وم االرب�ع�اء 735الصادرة في استرالیا/ العدد 

قدمت دراسة تناصیة بین ھ�ذه  2020شباط  26
 الحكایة ومسرحیة الملك لیر لشكسبیر.

عن ھذه الشخصیة ، ن�ج�د ف�ي س�ی�رة ذات  - 3
كان  " الھمة، ان محمد البطال أحد أبطال السیرة

یفزع من الماء اذا مر و من النور اذا ھر، وكلما 
زقزق النار في الدار یھرب في ثی�اب أم�ھ وم�ن 
جملة كسلھ إنھ إذا كان نصفھ في الظل والنصف 
اآلخر في الشمس وھو نائم، یك�س�ل أن ی�زح�ف 

 – سیرة ذات ال�ھ�م�ة". "من الشمس إلى الظل
 ."43ص

 دراسات وتحلیل. –القصص الشعبي العربي  -4
 .كسول :تنبل -5
في ھذا الزمان تلّف بعض الحلویات ب�أوراق  -6

 مكتوب فیھا بعض الحكم واألقوال.
دراسات وتحل�ی�ل   –القصص الشعبي العربي  -7
 .131ص -

ا ا  دوا ا 
  "ا ا را " 
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 بان األمیر -االسم :              
 1994تولد 

 بكالوریوس علوم كیمیاء
 حاصلة على شھادة امتیاز في اللغة االنكلیزیة

صدرت لھا روایة (م�ج�رد ف�ق�د ال أك�ث�ر) دار 
 4ط  2019أشور للطباعة والنشر 

 
 ال أكثر)   روایة (مجرد فقد..

(فاقد الشيء یعطیھ ألنھ یعرف م�ع�ن�ى ال�ف�ق�د) 
 .25رص

 عنوان الروایة :
والم�ف�ت�ح ال�ك�اش�ف   العنوان ھو عتبة الروایة

للنص الروائي، في روای�ة   للمضمون الرئیس
(مجرد فقد .. ال أك�ث�ر)، یش�ی�ر ال�ع�ن�وان ال�ى 

ف�ي   المعاناة الرئیسیة للشخصی�ة ال�رئ�ی�س�ی�ة
ال���روای���ة (ت���ارا) وف���ق���دان���ھ���ا ل���ول���دت���ھ���ا، 

والدھا ومن ثم وفاتھ، وفقدان الع�الق�ة   وحنان
الحمیمة مع شقیقتھا الوحیدة (حنین) ومن ث�م 
فقدانھا زوجھا وحبیبھا (م�روان) ال�ذي م�ات 
مقتال من ق�ب�ل (اح�م�د) ال�ع�ش�ی�ق ال�م�زی�ف ل

 (حنین).
 -طبیعة السرد وحبكة الروایة :

م�ت�س�س�ل�ة   تتم عملیة السرد الروائي الح�داث
بصیغة االنا المتحدث على لسان (ت�ارا)  زمنیا

 ، بأعتبارھا السارد العلیم.
تدور اح�داث ال�روای�ة ح�ول ح�ی�اة وت�ح�والت 

الس�ی�د (ت�ی�م) ص�اح�ب اك�ب�ر ش�رك�ات   عائلة
 . تصنیع الزجاج

وزوجتھ (فَ�ق�د)   العائلة المكونة من الوالد تیم
التي توفت بعد والدة اب�ن�ت�ھ�ا (ح�ن�ی�ن) وھ�ي 

لـ (تارا)، بمعنى أن ال�ع�ائ�ل�ة   الشقیقة الوحیدة
  تتكون من ثالثة أفراد أحیاء.

الوالد یعاني من م�رض خ�ط�ی�ر م�ع�ت�م�دا ف�ي 
وال��م��ھ��ن��دس   ادارة م��ع��م��ل��ھ ع��ل��ى (ج��ھ��اد)

(مروان) وبصورة كبیرة على اب�ن�ت�ھ ال�ك�ب�رى 
(ت�ی�م) ل�م ی�ك�ن ع�ادال ف�ي   (تارا)، ع�ل�م�ا ان

توزیع الرعایة والحنان بین ابنتیھ ح�ی�ث ك�ان 
یخص (حنی�ن) ب�ال�م�ح�ب�ة وال�رع�ای�ة وال�دالل 

ل�ھ�ا،   الحب�ل ع�ل�ى ال�غ�ارب ب�ال�ن�س�ب�ة  وترك
ب��ال��ع��ك��س م��ن ت��ع��ام��ل��ھ ال��ج��اف والص��ارم 

 (تارا).  والمتزمت مع
ب�ع�د   مما یؤدي الى وفاتھ  تیم  تتدھور صحة

 معاناة مؤلمة للمرض .
ال�ت�ي ت�ع�ی�ش ح�ی�اة   (حنین) الب�ن�ت ال�م�دل�ل�ة

ت�ق�ع ف�ي   المباالة ولھو وسھر غیر م�ن�ض�ب�ط
مصیدة الشاب (احمد) باتب�اره ف�ارس االح�الم 

لالستحواذ ع�ل�ى   الذي حاول استغالل حبھا لھ
اموال طائلة منھا، وعندما مان�ع�ت اخ�ت�ط�ف�ھ�ا 

م�ع زم�رت�ھ م�ن الش�ب�اب ال�ط�ائ�ش   بالتعاون
مطال�ب�ا ب�ف�دی�ة م�ال�ی�ة ك�ب�ی�رة م�ق�اب�ل اط�الق 

یتم القبض ع�ل�ی�ھ�م م�ن ق�ب�ل   سراحھا، ولكن
الش��رط��ة وی��ودع��ون الس��ج��ن ل��م��دة (ع��ام 

ل�ع�م�ل�ی�ة   غ�ی�ر م�ع�ق�ول  واحد)!! وھو ح�ك�م
 وابتزاز وجرم موثق.  اختطاف

ھذا االحمد الذي یض�م�ر ال�ع�داء ل�ع�ائ�ل�ة ت�ی�م 
وزوجھا م�روان ال�ذي   وبالخصوص ل (تارا)

ال�خ�ط�ف   كان ھو الس�ب�ب ف�ي فش�ل ع�م�ل�ی�ة
ب�ع�د ان خ�رج   قام بقت�ل�ھ  واالبتزاز وبالتالي 

 من السجن .
حنین تعود الى وعیھا وعالقتھا الحمی�م�ة م�ع 

للتج�رب�ة ال�م�ری�رة ف�ي   شقیقتھا بعد تعرضھا
 الحب .

(تارا) الشخ�ص�ی�ة ال�رئ�ی�س�ی�ة ك�ان�ت ن�م�وذج 
ل��النس��ان��ة ال��م��ل��ت��زم��ة ال��م��ض��ح��ی��ة ال��م��ح��ب��ة 
الفراداسرتھا رغم خشون�ة ت�ع�ام�ل�ھ�م م�ع�ھ�ا، 
ول��ی��س ل��ھ��ا ع��الق��ات وص��داق��ات م��ا ع��دى 

 صدیقتھا الوحیدة المخلصة (لیلى).
تھتم باالخرین تحب تقدیم المساعدة ل�ل�ف�ق�راء 
والمح�ت�ج�ی�ن وخص�وص�اً االط�ف�ال م�ن خ�الل 
زیاراتھا المستمرة لملجأ االیتام وتقدیمھا لھ�م 

  الھدایا والمساعدات المختلفة.
یكلفھا والدھا السفر صحبة الم�ھ�ن�د (م�روان) 

ال��ى مص��ر الدارة واالش��راف ع��ل��ى م��ع��رض 
ناج�ح�ة وم�وف�ق�ة   كانت  الشركة ھناك، سفرة

وم��ن��ت��ج��ة ع��ل��ى مس��ت��وى ال��ع��م��ل الص��ن��اع��ي 
ل��ل��ش��رك��ة، وك��ان��ت ف��رص��ة ل��ل��ت��ع��ارف ب��ی��ن 

كل م�ن�ھ�م�ا ب�االخ�ر،   واعجاب  وتارا  مروان
ف��ی��ھ��ی��م (م��روان) ح��ب��ا ب(ت��ارا)، ت��ن��ت��ھ��ي 

ویكون حبیبا وزوجا   بمكاشفتھا بحبھ وھیامھ
في ال�دف�اع   مواقفھ الجریئة  مخلصا من خالل

عن الشركة وعن تارا واختھا، وكان لھ ال�دور 
االول ف��ي ال��ق��اء ال��ق��ب��ض ع��ل��ى (اح��م��د) 

  ودفع حیاتھ ثمنا لھذا الموقف.  وعصابتھ
فتتوالى ح�وادث ال�ف�ق�د ال�م�ؤل�م ع�ل�ى (ت�ارا) 
وكأنھ قدر الفكاك منھ (السع�ادة ال�ت�ي ل�م اذق 
طعمھا،لراحة البال التي اضاعت طریق�ي م�ن�ذ 

 .11رحیل (فق). رص
كروایة تقلیدیة تح�م�ل   الروایة یمكن تصنیفھا

مضمونا نقدیا اجتماعیا ح�ول اس�ل�وب ت�رب�ی�ة 
االبناء وعدم التمییز بینھما، وضرورة مراقبة 

 والمتابعة.  للتقویم  تصرفاتھم
ضرورة ان تكون خیارات الحبیب مبنیة ع�ل�ى 
اساس متین مب�ن�ي ع�ل�ى ال�ت�ج�رب�ة وم�ع�رف�ة 
النوایا لتكون ت�ج�رب�ة ن�اج�ح�ة ، ك�ذل�ك االم�ر 

 بالنسبة الختیار االصدقاء والصدیقات.
السرد كان باسلوب ومفردة بسیطة اقرب ال�ى 

االدبي االبداعي م�ن   التقریریة منھ الى السرد
ح��ی��ث ال��ب��الغ��ة وص��ن��ع الص��ورة وج��م��ال��ی��ة 

 المفردة .
شخصیات ال�روای�ة ت�ح�ت�اج ال�ى ال�م�زی�د م�ن 
ال��ت��أث��ی��ث واب��راز ال��م��الم��ح ال��م��م��ی��زة ل��ك��ل 

حتى التبقى م�ج�رد اس�م ف�ي خ�ی�ال   شخصیة
لیست م�ج�ردة رغ�ب�ة ف�ي   القاريء...فالكتابة
یستحضر ال�ك�ات�ب ادوات�ھ   الكتابة بل یجب ان

ال���ت���ي ت���م���ك���ن���ھ م���ن ال���ك���ت���اب���ة االدب���ی���ة 
ل�ت�ع�زی�ز ث�روت�ھ   كثرة قراءاتھ  من  االبداعیة

اللغویة، واالطالع على ال�ت�ج�ارب ال�م�خ�ت�ل�ف�ة 
لت�م�ث�ل�ھ�ا   للروایة العراقیة والعربیة والعالمیة

في الكتابة مع تمیز الكاتب باس�ل�وب�ھ الس�ردي 
الخاص، قراء العدید م�ن ال�م�ؤل�ف�ات ال�ن�ق�دی�ة 
التي تھتم بالسرد الروائي ومدارسھ واش�ك�ال�ھ 

 واسالیبھ الحدیثة خصوصا.
اشكالي، وال   الروایة التتضمن اي بعد فلسفي

بعد معرف�ي غ�ی�ر ت�ق�ل�ی�دي ی�ث�ی�ر م�زی�دا م�ن 
 المعرفیة الغیر تقلیدیة لدى القاريء.  االسئلة

بالمكان من حیث ال�ت�وص�ی�ف   لم تھتم الروایة
والتعریف لما للمكان م�ن اھ�م�ی�ة ك�ب�ی�رة ف�ي 

 ترصین الروایة وجمالیات وواقعیة السرد.
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على مدى أربعة ع�ق�ود م�ن ال�ك�ت�اب�ة الش�ع�ری�ة، أّس�س  
الشاعر العراقي المقیم في اس�ت�رال�ی�ا أدی�ب ك�م�ال ال�دی�ن 
الذي یعد أب�رز ش�ع�راء ال�ج�ی�ل الس�ب�ع�ی�ن�ي ف�ي ال�ع�راق 
حضورا الفتا ع�ب�ر م�ج�ام�ی�ع�ھ ال�ت�ي ج�م�ع�ھ�ا ف�ي س�ت�ة 
مجلّدات، وترجماتھ عن اللغة اإلنجلیزیة، لذا كان سؤال�ي 
األول عن الص�ع�وب�ة ال�ت�ي س�ی�واج�ھ�ھ�ا ل�و أراد وض�ع 
مختارات شعریة، فأج�اب "ألن�ي أن�ج�زُت، و� ال�ح�م�د، 

مجموعة شعریة، فسی�ك�ون االخ�ت�ی�ار، الش�ك،  24كتابة 
صعباً. لكن ھناك قصائد أثیرة على قلبي، وھ�ن�اك قص�ائ�د 
القت صدى واسعاً عند الن�ق�اد وال�ق�ّراء، وھ�ن�اك قص�ائ�د 
توثّق ألحداث كب�رى س�ی�اس�ی�ة أو إج�ت�م�اع�ی�ة ال ی�م�ك�ن 
تجاوزھا. ك�ل ھ�ذه األن�واع م�ن قص�ائ�دي س�ت�ك�ون ھ�ي 

حاولت أن أرّكز في ح�واري  "المختارة بمشیئة الرحمن.
معھ على الترجمة، ھذا الحقل ال�ذي رف�ده ب�ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
ترجماتھ عن اإلنجلیزیة، كذلك ت�رج�م ش�ع�ره إل�ى ال�ل�غ�ة 
اإلنكـلـیـزیـة، فأصــدر مجموعـتـین شعــریتـ�ی�ن: (أب�ّوة) 

 و(ثّمة خطأ)، حول صداھما عند القارئ األسترالي،
 

قال: "لقد كانت ھذه التجربة م�ت�م�ی�زة رغ�م ص�ع�وب�ت�ھ�ا 
الحقیقیة، وحققت المجموعتان قبوال طیبا عند ال�م�ت�ل�قّ�ي 

ح�ی�ث  -الذي یقرأ باإلنكلیزیة بشكل عام، وف�ي أس�ت�رال�ی�ا
 بشكل خاص.  -أقیم

أُْخ�ت�ی�رْت قص�ی�دت�ي (أرق) واح�دةً م�ن  2007ففي عام 
 The Best Australian أفضل القصائد األسترال�ی�ة

Poems 2007  وصدرت ف�ي أن�ط�ول�وج�ی�ا خ�اص�ة ف�ي
مدینة ملبورن، أشرف علیھا الشاعر والكاتب األست�رال�ي 

و�  2012وف�ي ع�ام  .Peter Rose الكبیر بیتر روز
الحمد أُْختیرْت قصیدتي (ث�ّم�ة خ�ط�أ) واح�دةً م�ن أفض�ل 

 The Best Australian ال��ق��ص��ائ��د األس��ت��رال��ی��ة
Poems 2012   وصدرت في أن�ط�ول�وج�ی�ا خ�اص�ة ق�ام

 Jone بإعدادھا الكاتب األسترالي الشھیر: جون ترانت�ر
Tranter.  وھذا بال�ط�ب�ع ح�ق�ق ل�ي م�ك�ان�ة ف�ي الش�ع�ر

األسترالي نادراً ما ینالھا شاع�ر م�ھ�اج�ر. إذ أُقِ�ی�م ح�ف�ل 
توقیع خاص بمجموعتي (ث�ّم�ة خ�ط�أ) ف�ي ات�ح�اد أدب�اء 
والیة جنوب أسترالیا، قرأت فیھ الن�اق�دت�ان د. آن م�اري 
سمث ود. ِھثر جونسن دراستین عن المج�م�وع�ة. ط�ب�ع�ا 
ھذا إضافة إلى مشاركاتي في قراءات شعریة ع�دی�دة ف�ي 
مدینتي أدیالید وتاونسفل ونشري لقصائدي ف�ي م�ج�الت 

  Meanjin و Southerly أدبیة مرموقة مثل
 

* عدا اللغة اإلنكلیزیة، ترجمت أشعارك لى لغات أخ�رى، 
كیف ت�ّم ن�ق�ل خص�وص�ی�ة ت�ج�رب�ت�ك ال�ح�روف�ی�ة ل�ل�غ�ات 

 األخرى؟

 - 

تمت ترجمة مختارات من شعري إلى الفرنس�ی�ة ب�ع�ن�وان 
(الحرف وقطرات الحب) من قبل المترجم واألكادی�م�ي د. 

عن دار جناح في فرنسا.  2017ناجح بغام وصدرت عام 
كما ص�درت م�خ�ت�ارات م�ن ش�ع�ري ب�ال�ل�غ�ة اإلس�ب�ان�ی�ة 
ب�ع��ن�وان: (دم��وع ك��ل�ك��ام��ش وقص��ائ�د أخ��رى) ع��ن دار 

. ترجم�ھ�ا إل�ى اإلس�ب�ان�ی�ة 2017الستورا في مدرید عام 
المستعرب اإلسباني جوزیب غریغوري، وراجع�ھ�ا وق�ّدم 
لھا الشاعر والمترجم عبد الھادي سعدون. وت�رج�م�ت د. 
أسماء غریب مجموعتي (أربعون قصی�دة ع�ن ال�ح�رف) 
إلى اإلیطالیة لتصدر في إیطال�ی�ا ع�ن م�ن�ش�ورات ن�ووف�ا 

وبع�د ع�ام ع�ل�ى ص�دورھ�ا    . 2011إیبسا إیدیتوره عام 
أُقیمت لي احتفالیة م�ت�م�ی�زة ھ�ن�اك ب�دع�وة م�ن ال�ن�اش�ر 
شاركُت فیھا رفقة المترجمة وعدد من أدباء إیطالیا. ك�م�ا 
ترجم حمزة كوتي ود. نعیم ع�م�وري ود. رس�ول ب�الوي 
وسید كاظم القریشي مختارات من شعري إلى الفارس�ی�ة. 
مثلما ترجم الشاعر الباكستاني اقت�دار ج�اوی�د م�خ�ت�ارات 
من شعري إلى اللغة األوردیة تحت ع�ن�وان (ت�ن�اص م�ع 
الموت) وصدرت ع�ن م�ن�ش�ورات ك�ال�س�ی�ك ف�ي م�دی�ن�ة 

 .2013الھور الباكستانیة عام 
 

* كمشتغل في حقل الترجمة، كیف یمكن ل�ل�م�ت�رج�م ن�ف�ي 
 عن نفسھ صفة" الخیانة"؟

ھناك بدیھیات معروفة في ھذا المجال كضرورة ت�م�ّك�ن  -
المترجم من اللغتین المت�رَج�م ع�ن�ھ�ا وال�م�ت�رَج�م إل�ی�ھ�ا، 
وضرورة أن یكون المترجم مشتغال ب�ال�ج�ن�س اإلب�داع�ي 
الذي یُترجم عنھ أو فیھ. كأن یقوم شاعر بترجمة الش�ع�ر 
أو ناقد بترجمة النقد، وضرورة أن یكون المترجم م�ح�بّ�ا 
لمن یُترجم لھ حتى یستطیع أن یبدع في ترجم�ت�ھ وخ�ل�ق 

 .نص مواٍز مبدع للنص األصلي
 
كیف تف�س�ر ھ�ذا االھ�ت�م�ام ال�ك�ب�ی�ر ن�ق�دی�ا وأك�ادی�م�ی�ا  * 

 بتجربتك الشعریة؟
لقد وجد النقاد والباحثون األكادیمیون ت�ج�رب�ة ش�ع�ری�ة  -

مختلفة عما اعتادوا علیھ، كما وجدوھا م�م�ك�ن�ة ال�ت�ل�قّ�ي 
بشكل سلس، وممكنة الـتأویل على ن�ح�و ی�ث�ی�ر األس�ئ�ل�ة 
النقدیة ممتعة وخصبة، فأحبّوھا وتناولوھا في عدد كبی�ر 
من المقاالت النقدیة والدراسات والبح�وث، و� ال�ح�م�د، 

كتاباً نق�دی�اً ل�ن�قّ�اد ع�راق�ی�ی�ن  12حتى صدر عن تجربتي 
رس�ال�ة م�اجس�ت�ی�ر ودك�ت�وراه ن�اقش�ت  24وعرب، م�ع 

أعمالي الشعریة في جامعات العراق والجزائر وال�م�غ�رب 
 وتونس وإیران والھند.

 
* عش�ت ح�ی�اة ع�اص�ف�ة، ح��روب وحص�ارات، وغ�رب��ة 
وشھدت معارك ثقافیة، وزاملت كبار الشعراء، وتحوالت 

 ما آن الوقت لكتابة سیرتك؟ أروحیة، 
مثلما كتبُت سیرتي الحیاتیة أو أھم نقاطھا شع�راً، ت�ل�ك  -

النقاط  المضیئة أو المظلمة، المفرحة أو المح�زن�ة، ف�ق�د 
كتبُت عن أولئك الشعراء ال�ذی�ن ال�ت�ق�ی�ت�ھ�م أو زام�ل�ت�ھ�م 
قصائَد "وثّقت" نظرتي لھم. ھكذا كتبُت عن عبد الوھاب 
البیاتي، ومحمود البریكان، ویوسف الص�ائ�غ، وع�ی�س�ى 
حس�ن ال��ی��اس��ري، وخ�ال��د ج��اب��ر ی�وس��ف، وج��ان دّم��و، 
وصاحب الشاھر. كما كتبُت عن نقّاد زاملتھ�م م�ن أم�ث�ال 
ع��ب��د ال��ج��ب��ار ع��ب��اس، وإذاع��ی��ی��ن ك��م��ھ��ن��د األنص��اري، 

وروائیین كسعد محمد رحیم، ومعم�اری�ی�ن ك�ُزھ�ا ح�دی�د،  
بل إنني كتبت عن مطربین ومطرب�ات ع�راق�ی�ی�ن وع�رب�اً 
تركوا آثارھم  الروحیة علّي من أمثال محمد ال�ق�ب�ان�ج�ي، 
وناظم الغزالي، وعفیفة إسكندر، وفیروز،  وأم ك�ل�ث�وم، 

 وعبد الحلیم حافظ . 
كتبُت كل ذلك، وقبلھ كت�ب�ُت ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ق�ص�ائ�د ع�ن   

األحداث والحص�ارات وال�ح�روب ال�ت�ي ش�ھ�دھ�ا ال�ع�راق 
والتي دّمرت بقسوة ھائلة النسیج األجتماع�ي وال�ث�ق�اف�ي 
فیھ لألسف، منذ مجموعتي األولى "تفاصی�ل" الص�ادرة 

 وكان ل�ھ ح�رف"وحتى مجموعتي األخیرة " 1976عام 
 .2020الصادرة عام 

إّن مھمة الشاعر برأیي ھو أن ی�ع�بّ�ر ش�ع�راً ع�ّم�ا ی�رى 
وی��ح��ّس وی��ع��ان��ي، وأن ی��ك��ون ش��اھ��د عص��ره الص��ادق 

 األمین. 
وھكذا صارت قضیة كتابة السیرة األدبیة الذاتیة ذات أث�ر 
محدود. إذ إنني كتبُت شعراً ما التقیتھ وما تعّرف�ُت ع�ل�ی�ھ 

مجموعة شعریة احتوتھا ستة مجلدات ألعمال�ي  24عبر 
الشعریة الك�ام�ل�ة، و� ال�ح�م�د، ب�إس�ل�وب�ی�ت�ي الش�ع�ری�ة 
الصوفیة الحروفیة. ھ�ذه ھ�ي م�ھ�م�ة الش�ع�ر ك�م�ا أرى. 

 وھذه ھي مھمة الشاعر.
 
 ماذا اعطتك الغربة؟ وماذا اخذت منك؟ *
بفضل ع�ظ�ی�م  -أعطتني الغربة الكثیر من األسى، لكنني -

حّولت ھذا األسى الھائل إلى نھر شعر ج�ّم�ل ل�ي  -من هللا
الكثیر مما رأی�ُت أو عش�ُت أو ع�ان�ی�ُت وإن ك�ان ش�دی�د 
القسوة واأللم. وكما تعرف صدیقي العزیز: دائم�ا ت�خ�رج 
األع�م��ال األدب��ی�ة اإلب��داع�ی��ة ال��م�ت��م��ی�زة م�ن ن�ب��ع اآلالم 
والمعاناة الكبرى كما یشھد ب�ذل�ك ت�أری�خ األدب ف�ي ك�ل 

 .مكان وزمان
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 .متشابھة غیومٍ  مثل أمس  یراني الذي الفراغُ 
 ,أسناني في تسكرُ  خمرةٍ  تعبیرِ  بإتقان أمحوهُ  أنا

 ,برائحتي تفّكر مثقوبٍ  كأس قعرِ  في أترُكھا
 .الغد الى حاجتھِ  إستغاللِ  في أستمرُّ 
 ,التلفیق بارعة أمرأةٍ  وبدقّةِ 
 .الضوء أمامَ  كثیراً  أتأّخرُ  خفیّا
 .حظّي ُحسن تلّةَ  أجتازَ  أنْ  أقدرُ  وال
 ,جّداً  أنیقاً  فیھ أبدو نائم مشھدٍ  في

 ,باألحمر سالب صلصالٍ  في برقّةٍ  فأسقطُ 
 .ثلج من أفضل مصیري لیس
 .نافذةٍ  جوارَ  غریبة بحركاتٍ  یقومُ 

 .ثرثرةٍ  من لجزءٍ  حصر ال
 .الفتات سوادِ  في تتقّدُمني

 .صغیرةٍ  قطعٍ  شكلِ  على قُّصتْ 
 ,معبد إقحوانة في نقوشٍ  بعد

 كتمثال ممسوس جسدٍ  لیلِ  سرِّ  حلقِ  في بالشكوالتة مألتْ 
 الماء خلف من ضیّقٍ  مكانٍ  في أصابع صّرةِ  مع إّال  یتكلّمُ  ال

.............. 
 بظلٍّ  یمسكُ  شمعٍ  الى ینظرُ , تابین حفلِ  في مصباحٌ 

 فراغ قائمة في الضحكِ  من ویقعُ 
 .الكتابة یفھمُ  وحده أسود سائلٌ  .المیّت ذاكرةُ 

 بعدَ  ووحدي
 أجيءُ  بشخصي .االسطورةِ  غبطةِ  

 ,حمراء جثّةٍ  فمَ  یالئمُ  برتقالٍ  قبلَ  تأتینَ  وحینَ 
 كالم شھوةِ  بسرِّ  البابَ  توصدُ  أُنثى أمامَ  تتلعثمُ  مازالت

 تحتھ ما بدفءِ  یفّكرُ  بخیطِ  یبصُرھا. ضوءٍ  أسفلَ  
 مكسوراً  تعبیراً  صامتاً  ینسجُ  ,غرینٍ  طراوةِ  من

 یمرُّ  نحیلٍ  كقصبٍ  .سریع غبارٍ  من مفیدةٌ  جملةٌ 
 الشتاء في المطرَ  تخیطُ  ذاكرة شھوة وصوتھ

................. 
 مكسورة إیقونة
------ 

 .النافذة من الضوءَ  یدخلونَ  عمیان ببصرِ  الصاخبُ  یقولُ 
 .القمامة في أسمالَھم یرمونَ  ,سكارى البابِ  أمامَ  ویستمنونَ 

 عريٍ  غبارِ  من أرتدوهُ  وما الھلوساتِ  یكملونَ  وبرّمتھم
 .نبَعكِ  تكّرري وال شیئا معكِ  تأخذي ال, حبّا الواحدةِ  بعد

 كما لیسَ  الجوَّ  وأنَّ . فحسب سیرتك أرتدیتِ  الغیمة فوقَ  المظلّة نسیتِ  أنّك أعرفُ 
 مكسورة كإیقونة ومّرا. ترغبین 

 مثلك امرأة عادةً  توجد وال صیف والفصلُ 
  بسیط ماءٍ  وجبةِ  في بأكملھ النھارَ  بالضرورةِ  وتتناولَ . كرسيٍّ  فوق تجلسَ  أنْ  یھّمھا 

 ,الطبع
 ,نصوصي أعتقدُ  ما على یشبھُ  ال فمك أنَّ  وأعرفُ 

 كغیم الصیفِ  في تحتھا ترقصي أن لك یحلو لكن
 .الفجر قبل الخجول األحمر الى تتحّولي ال

 أتأرجحُ  أیضاً  فأنا باللیلِ  كثیراً  تنشغلي وال
 باز كتفي وعلى أرغون وبیدي

............. 
 أعمى ضجر من أقرب بعیدة مسافةً  یدھا تمدُّ  .الفراغ في الفكرةُ  كانت نظرةٍ  بعدِ  على

  .المشي في لھا أثر ال ایماءةٍ  الى العابر ببصِره ویتنّصتُ  .مكان الى یذھبُ  
  عیون سبع بإنتظار .البیت عتبةِ  فوق الكرسيُّ  یجلسُ  وكثیراً . اللیل في الضوءِ  كقطعِ 
  فخذي شوارع في تتنّزهُ  حقیبةٍ  في خرزاتٍ  سبعِ  من وبضع .أوبرا وسبعین وسبع

 القرابین. نبیذ إرتشاف لحظةِ  في لورین صوفیا لشفتي میّت وھذیان .الطیران مضیّفةِ 
 األخیر لمثواه تراباً  ویتركُ . قلیال الغبارُ  یبلّلھ 

............... 
  .تجاویفٍ  ببعض إال الكاھنِ  أمامَ  أجلسْ  لم .الحبِّ  من متأّخر وقتٍ  في ھذیانٍ  جنونِ  سوى

  النوافذ من یدخلُ  ال لیلٍ   في الضوءُ  وكأنّھ عشبٌ  الكائنَ  وكأنَّ  .الكائن إلغواء أستخدمھا
  ولسنَ  نسائي من یتساقطُ  التویجَ  وكأنَّ  ,أعمى ولستُ  امرأةٍ  على أنحني. زیوس أنا وكأنّي

 وتحتھا .أصابعي جزرِ  من خضراءَ  أقواسٍ  سوى أخیر قّداسٍ  ناقوس بیدھنَّ  وما. حوریّات
  یزلْ  لّما ھذیان من یھبطُ . الجمر لھما یوقدُ  .ثلج منزل آخرالى وجسد جسدي وأعني یمرُّ  

  تجاعید ظلِّ  رقصةِ  من شبھني ما اللیلِ  الى أطلقُ  زلتُ  ما الثلج زرقةِ  في وأنا. أحمر
 الفجر عريِ  بعد یعزفُ  ولھا مثلھا. ناقوس تریاقِ  في المؤّدبة أصابعي

................. 
 فخار من مساءٍ  حوشَ   تدخلَ  أنْ  لھا أسمحُ  .لوحدھا المشي في تستمرُّ  مھّشمةٌ  ساعةٌ 

ویضعُ  الیك یذھبُ  لقمرٍ  سریراً  السماءَ  ویشتھي .بازٌ  كأنّھ .تمثالٍ  مقابل شجرةٍ  تحت یجلسُ . 
شموَعھُ  ترقصُ  .متجر واجھةِ  أمام كلبٍ  بصحبةِ  تعبرُ  المرأةٍ  تغمزُ  ,عیونٍ  نقشاتِ  على یدیھ 
كثی�راً  ربّما .مجھول مكانٍ  بدقّةِ  الماء فمَ  یعزفُ  .بجعٍ  ریشِ  من بحیرةٍ  قربَ  .الطینِ  حانةِ  في 
 ورد ظلِّ  في یسكنُ  

.............. 
 حلوى كقطعةِ  النوءِ  من أسقطُ 
 القدیم سروالِھ من سئمَ  وقد الماضي معي
 تّدعي كما قلیالً  لتفھمَ  باھتماِمھا یستأثرُ  وما

 ماء مجرى في عرجاءَ  تمشي ممّزقة كورقةٍ  أجلسُ 
 الیھا أصلُ  أنّي سوى. شیئاً  منّي تفھمُ  ال امرأةً  منتظراً 
 ,ثقوبي في تتنّزهُ  رغباتٍ  بدھشةِ  مستلقیاً 

 كائنات من طازجةٍ  بقطعٍ  المثقوبة فسحتھا أمألُ 
 أنثى ذكرى في حیّا أكونَ  أنْ  أرغبُ  وكنتُ 
 الوحل في جسدي أطمس كنتُ  أتكلّمَ  أنْ  وقبلَ 

 ھشیمي في رغباتي أقذفُ  حیّا أكونَ  أنْ  وأرغبُ 
................... 

 عیني تبصرُ  بغبارٍ  صاخبة امرأةٌ  ثّمة
 ینبغي كما عمیاءَ  لیستْ  عیني وألنَّ 
 ویھّزھا یجتاُزھا جسدٍ  ضجیجِ  خلفَ  تلھثُ  لكنّھا
 تتكلّم فِمھا في بلھاء زاویةٍ  ومن
 مریب بھذیانٍ  یتدفّقُ  صامتٍ  ضوءٍ  ومن
 المشيَ  تنقشُ  الورودِ  ھّشة قماشةً  وتطحنُ  بإشفاقٍ  تمرُّ 

 رعشة بوكعةِ  مصاب نظرٍ  تاریخ خلفَ  یمضي مختّالً  والھواءُ 
................ 

 منّي آخر تلو واحد من األكثر
 النبض كمینِ  من الىَّ  یخرجُ 
 صدفة قفصٍ  في أستقرُّ   بكائنٍ  ولستُ 

  تتسلّقُ  جثّةٍ  بضجیجِ  وأوصلھ بصري آخذُ  
 الغبار

............. 
 یجيءُ  سوفَ  أنّھُ  قالَ  الذي الیوم ذلك منذُ 
 أعرفھ أنْ  أحاولُ  وأنا جاءَ  حقّا غدٍ  منذُ 

 أذھب كنتُ  كانَ  كائنٍ  وبال فیھ رأیتَني ومنذ
 اللیل في إجالالً  وأنحني الوقتِ  قبلَ  وأغلقُني

 الفجر حتّى أغتسلُ  قامتي ضجیجِ  بكلِّ 
 الحي ثقبي نصفِ  من الثاني البابِ  في

  بنبیذٍ  المأھول سریِره بطراوةِ  تلیقُ  بمومیاء
 أبیض
 أعضائي بیقظةِ  المجنونُ  أنا باسمي وألّوحُ 
 میّت وقت جسدِ  من خارجاً  أستدیرُ 
 النساء من أرتاالً  وأجمعُ 

 أعور نھرٌ  قعرھنَّ  في
 قصیدة بنخبِ  سریرھنَّ  الى الطریقَ  أتلّمسُ 

 ر ام مص
 
 

 زھیر بھنام بردى/ العراق
 بخدیدا -نینوى 
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إن المختبر العملي ال�م�س�رح�ي ع�ن�د د.ص�الح 
القصب تجع�ل�ن�ا ن�ؤش�ر اب�رز ك�ت�اب ال�م�س�رح 
العالمي الذي تعامل معھم د. صالح القصب ھو 
ولیم شكسبی�ر ف�ي (ھ�ام�ل�ت، ل�ی�ر، ال�ع�اص�ف�ة 
وماكبث) وكذلك انطوان تشیخوف ف�ي (ال�خ�ال 
فانیا) و(الشقی�ق�ات ال�ث�الث) و(ط�ائ�ر ال�ب�ح�ر) 
وق��دم ل��ل��ك��ات��ب والش��اع��ر خ��زع��ل ال��م��اج��دي، 
مسرحیة (عزلة في الكرستال وحفل�ة ال�م�اس) 
وقد كان اشتغال صالح ال�ق�ص�ب ع�ل�ى ال�ن�ص 
المسرحي ثانویا فقط یعتبره نقطة انطالق نحو 
افكار وفلسفة كونیة من خالل تجاوز الخ�ط�وط 
الحمراء البنویة والشك�ل�ی�ة م�ن خ�الل (جس�د، 

 -فض�اء، س�ی��ن�وغ�راف�ی��ا، أدوات).. وم�ن��ھ�ا : 
تفكیك النص وإلغاء سلطتھ، أي إخضاع النص 
األدبي لل�ت�ج�ری�ب، ل�ی�ق�دم ن�ف�س�ھ وی�ح�م�ل ھ�م 
التجدید والتصدي ل�ق�ض�ای�ا م�ع�اص�رة وی�وح�د 
النظرة إلیھا عبر رؤیا متقدمة، أو ع�ل�ى األق�ل 
رؤیا یمكننا من خاللھا فھم م�ا ی�ج�ري ح�ول�ن�ا 
عبر صیغ جمالیة وفنی�ة وف�ك�ری�ة وف�ل�س�ف�ی�ة، 
لكنھا في جوھرھا ت�م�ث�ل ج�زءا م�ن م�ك�اش�ف�ة 
یتصدى لھا في م�خ�ت�ب�ره ال�ع�م�ل�ي ال�م�س�رح�ي 
لمسرح الصورة وأعتم�اد الص�ورة ال�م�ج�س�دة 
بالتشكیل الحركي والس�ی�ن�وغ�راف�ی�ا وال�ف�ض�اء 
المسرح�ي ن�ح�و دور ال�ت�ع�ب�ی�ر ال�ج�س�دي ف�ي 
توصیل الحالة الفعل المسرحي وك�أن ال�ح�رك�ة 
ھ��ي ال��ل��غ��ة ال��ت��ي یض��اف إل��ی��ھ��ا اإلش��ارات 
واألیحاءات والعالمات واألدوات ال�م�ت�اح�ة ف�ي 

م�ن خ�الل  تجسید الصورة المسرحی�ة ج�م�ال�ی�ا
الممثلیین الذین یكونون في مختبره العملي في 
ح��ال��ة أب��ت��ك��ار مس��ت��م��ر ویس��اھ��م��ون بص��ورة 
أبداعیة بصناعة العرض ومشاركین في رؤیتھ 
االخراجیة عبر تدخالتھ�م ال�ك�ث�ی�رة ف�ي انش�اء 
الفضاء ورس�م مس�ارات ال�ع�رض ال�ج�م�ال�ی�ة، 
وكان د. صالح القصب یؤكد دائما في مخت�ب�ره 
العملي في تجاربھ مع الممث�ل�ی�ن ان�ھ ال ش�يء 
ثابت على االطالق، ولذلك فھم یبت�ك�رون ن�ح�و 
أداء تم�ث�ل�ي م�ب�دع وم�ؤث�ر ب�ع�ی�دا ع�ن األط�ر 
التقلیدیة (خطاب الممث�ل ف�ي مس�رح الص�ورة 
خطاب حرك�ي إی�م�ائ�ي ی�ف�ج�ر ط�اق�ات ال�ج�س�د 
التعبیریة للوصول إلى التألق الصوفي، ی�ب�ن�ي 
رموزا وإشارات تتجاوز الحدود ال�ب�ی�ول�وج�ی�ة 
الساكنة، إنھ منتج لعالمات مشھدیة، فھ�و ف�ي 
بنیة العرض كائن بشري یتلخ�ص دوره داخ�ل 
عملھ في صنع الع�الم�ات، وت�ح�وی�ل ذات�ھ إل�ى 

 )1عالمات)(
ففي مسرحیة مك�ب�ث ال�ت�ي اخ�رج�ھ�ا د.ص�الح 
القصب في الھواء الطلق في باحة كلیة الفنون 
الجمیلة بغداد, جعل الحوار ش�ئ ث�ان�وي وق�ام 
بتمیشھ لدرجة كبیرة , فكان شبح بانكو یالحق 
مكبث فصرخ بوجھھ قائ�ال : أغ�رب ع�ن�ي ث�م 
خاطب اللیدي قائال : الدم یطلب الدم وقد حاول 
محو آثار الجریمة حینما راحت اللیدي ت�غ�س�ل 
السیارة واالرض ألزال�ة آث�ار ال�ج�ری�م�ة ال�ت�ي 
وقعت ھناك لكنھا لم تتمكن من ال�ت�خ�ل�ص م�ن 
غضب البقعة المالزمة لھا رغم محاولة تجمیل 
وجھھا اال انھا تبقى بشعة . وفي المشھد رائع 
یثبت التأثیر الكبی�ر ل�ل�ص�ورة ال�م�رئ�ی�ة وك�ان 
المشھد االخیر, یبقى مكبث یدخل وی�خ�رج م�ن 
سیارتھ متوقعا نھایتھ فقال آخر كالمھ: حسبي 
من العمر ما رأیت فطریق ح�ی�ات�ي ی�ھ�ب�ط ال�ى 
ال��ك��ھ��ف ك��أص��ف��رار اوراق الش��ج��ر، ات��وق��ع 
اللعنات. وھكذ اتكون ال�رؤی�ة األخ�راج�ی�ة ب�أن 

  یذھب مكبث الى عالم الجنون
و(الصورة ھ�ي ال�م�ت�دف�ق ال�ذي ی�ھ�ز ال�ع�م�ق 
وینطق ال�م�س�ك�وت ف�ی�ھ ,ب�ل وی�ن�ط�ق وی�ك�ل�م 

الس��اك��ن ف��ي دواخ��ل��ن��ا ,ل��ك��ن ل��ی��س داخ��ل 
الوضوح ,ولیس داخل العادي والمبتذل, وأنم�ا 

 . داخل الغامض والمدھش والعجائبي
وحتى تنتقل ھذه التجربة التنظریة ال�ى م�ج�ال 
التطبیق وإلعطاء الحركة المس�رح�ی�ة أب�ع�ادھ�ا 
(الجسمان�ی�ة وال�ن�ف�س�ی�ة واألج�ت�م�اع�ی�ة) ج�اء 

 : النموذج المقترح لھذا التطبیق في
  مسرحیة (ھاملت )لشكسبیر -
 كلكامش وكیفیة تفسیر الخلود)(-
 ثم (الخلیقة البابلیة), و(وطائر البحر),  -

 و(الملك لیر
ویبرر الدكتور القصب تعاملھ مع ھذه التجارب 
اإلنسانیة كونھ�ا (أب�دا ح�اض�رة ك�ت�ذك�ی�ر دائ�م 
العودة األبدي للشئنفسھ ...لذلك ی�ج�وز تص�ور 
كل من, ك�ل�ك�ام�ش, أن�ك�ی�دو, ت�م�ی�م�ات, أبس�و, 
اودیب ,إلكترا, ھاملت, لیر, تریلیوف, وكأن�ھ�م 
ف�ي حض�ور دائ�م, ن�م��اذج الزم�ان�ی��ة ل�ل�وج��ود 
اإلنساني كرموز تقترح التكرار الدائري لل�ش�ئ 
نفسھ, أو لوضع إنس�ان�ي م�ت�ش�اب�ھ ی�م�ك�ن أن 
تعاش ثابتة في دالالتھا على وضع یدوم خارج 

 )2المكان والزمن) (
یعتبر مسرح الصورة تجربة عراقیة وع�رب�ی�ة 
فریدة قام بوضع األسس والت�ن�ظ�ی�رات ل�ھ�ا د. 
ص��الح ال��ق��ص��ب م��ن خ��الل ب��ح��وث ن��ظ��ری��ة 

بیانات مسرحیة وھي كمیاء  وتطبیقیة وأصدار
الصورة، جمالیات الصورة، أثی�ری�ة الص�ورة، 

ال�ن�ظ�ری��ة   م�اب�ع�د الص�ورة والص�ورة م�اب�ی�ن
والتطبیق .. وكذل�ك م�ج�م�وع�ة م�ن ال�م�ق�االت 
والدراسات للتعریف بمنھجھ المسرحي الجدی�د 
الذي أسماه "مس�رح الص�ورة" وق�د ظ�ھ�رت 
التجارب المسرحیة من خالل المختبر وال�ع�م�ل 
المسرحي الذي أعتمده القصب مع طل�ب�ت�ة ف�ي 

 . كلیة الفنون الجمیلة بغداد
ومس�رح الص�ورة أس�ل�وب ج��دی�د أن�ھ ت�أل�ی��ف 
شعري, یعتمد أقتباس فكرة معینة دون ال�ت�ق�ی�د 
بن�ص م�ع�ی�ن, وی�ك�ون ال�م�خ�رج ھ�و ال�خ�ال�ق 
األوحد, بحیث یكون العرض المسرحي مكتم�ال 
في مخیلة المخرج, فیقوم بنقلھ الى الممثل�ی�ن, 
ویكون الھدف األسمى للمخرج ھو السعي ال�ى 
الشمولیة والى اشاعة األنسجام الفني في كافة 
أجزاء العرض المسرحي, وھ�ذا م�ا ن�ج�ده ف�ي 

، ع�زل�ة 89أغلب األعمال المسرحیة, العاصفة 
، ال�خ�ال 92، حفلة ال�م�اس1990في الكرستال 

, م�اك�ب��ث  97، الش�ق�ی�ق��ات ال�ث�الث 93ف�ای�ن�ا 
وھذه  2009, ومسرحیة رتشارد الثالث 1998

المسرحیات التي قام بأخراجھا صالح القصب, 
وھ��ي م��ن أب��رز ال��م��س��رح��ی��ات ف��ي مس��رح 
الصورة, وفي مسرحیتة ریتشارد الثال�ث ((ان 
تتزامن ومض�ات ال�ح�رك�ة, والض�وء, وال�ل�ون 
والكتل والم�س�ت�وی�ات ب�ی�ن األع�ل�ى (ال�م�ت�رو) 
واألسفل (القصر) والخارج (قرب الكنیسة) في 
مجرى واحد واالبتعاد عن تكریس مشھد واحد 
مستقر ب�ل ت�ت�ش�ظ�ى ال�م�ش�اھ�د, ب�أف�ع�ال ت�ق�ام 
بمناطق ت�ب�ئ�ی�ر م�خ�ت�ل�ف�ة, وم�ت�ق�اط�ع�ة حس�ب 
سیاقات مرسومة ومرتجلة, في ت�دف�ق�ھ�ا غ�ی�ر 

 .)3الساكن والكارثي))(
ویؤكد صالح القصب في أخراجھ ع�ل�ى ع�م�ق 
وتألق وكمال جمیع العناصر الفنیة في مس�رح 
الصورة, وبالسعي ألیھا یتمكن المم�ث�ل�ی�ن م�ن 
اظھار مواھبھ�م وق�وة خ�ی�ال�ھ�م وأحس�اس�ھ�م, 
حیث ان مھمتھم تكون مھمة صعبة لما یالقوه 
من عملیة تجسید أفكار فلسفیة كونیة ع�م�ق�ھ�ا 
الكون واألنسان ع�ب�ر ال�ت�اری�خ ,ل�خ�ل�ق ص�ور 
ورموز اسطوریة ألضاءة جوانب عم�ی�ق�ة م�ن 
الحیاة اآلنسانیة، ((یستیقظ ال�ت�ج�ری�ب ل�ی�وق�ظ 

سلطة الحلم/ الح�ر/ خ�ط�اب األن�ا ال�ب�اط�ن�ي.إن 
منطقة ما قبل التجریب منطقة یض�ط�رب ف�ی�ھ�ا 
ال��خ��ط��اب ب��اط��م��ئ��ن��ان ح��ائ��ر، ف��ي اس��ت��ق��رار، 
ومشروخ في انس�ج�ام، ی�ت�ك�ل�م ب�ع�ق�ل ب�اط�ن�ي 
یتحدث بعاطفة عاقلة، ویحلم بوعي، ویعي في 
حل�م، وت�م�ت�زج ل�غ�ة ال�ع�ق�ل ب�ل�غ�ة ال�ح�ل�م. إن 
معماریة الخطاب الحر وقواه البصریة ت�ح�ت�اج 
إلى رسم التناقض والصراع س�واء ف�ي ال�ذات 
الواحدة أو ب�إض�اف�ة الش�خ�ص�ی�ة ال�ن�ق�ی�ض.إن 
الرؤیة التجریبیة للعرض ال ت�خ�ض�ع ك�م�ا ھ�و 
الشأن في البنیة التقلیدیة للمنطق الش�دی�د ف�ي 
تعاقبی�ة األزم�ن�ة: م�اض، ح�اض�ر، مس�ت�ق�ب�ل، 
وإنما تخ�ض�ع ل�م�ن�ط�ق�ھ�ا ال�داخ�ل�ي ال�م�ن�ف�ل�ت، 
الباحث عن الحریة ف�ي ال�ت�م�ظ�ھ�ر وم�م�ارس�ة 
الحضور من قیود العقل الكابت والقامع، وم�ن 
الوع�ي ال�ذي ال ی�ع�د س�وى جس�ر ال�ذات إل�ى 
العالم الخارجي، وبھذا التحرر تتداخل األزمن�ة 
التي ت�أت�ي ن�ت�ی�ج�ة تص�ادم ال�ذات ب�رغ�ب�ت�ھ�ا، 
وب��م��وض��وع ال��رغ��ب��ة، وال��ح��ل��م، أو ب��ال��م��ان��ع 
لین�ع�ك�س أث�رھ�ا ف�ي الوع�ي ال�م�ت�ل�ق�ي، وف�ي 
التجریب الص�وري ت�ن�ك�س�ر خ�ط�ی�ة ال�ت�رت�ی�ب 
الزمني العقالني الذي تؤسسھ سلط�ة ال�ع�رض 

 )4التقلیدي))(
ومسرح الصورة في أفكاره وشخصیاتھ ی�م�ث�ل 
األنسان بأكملھ طموحاتھ ومستقبلھ وھواجس�ھ 
وفرحھ وحزنھ وقل�ق�ھ وح�ری�ت�ھ وم�وق�ف�ھ م�ن 
ال���ح���ی���اة األنس���ان���ی���ة ,ك���ون���ھ���ا ت���خ���ل���ق 
ضروفھا ,ومسرح الصورة یعتمد أع�ادة خ�ل�ق 
احساس او شعور في العقل یتم بواسطة ادراك 
مادي بحیث یكون التخیل ,ف�ی�ت�ھ�ی�أ ال�غ�ق�ل ف�ي 
تكوین صورا نتیجة لألدراك واألفكار ك�م�ا ف�ي 
ح��ال��ة ال��ت��ف��ك��ی��ر وأدراك م��وق��ف او ح��ال��ة 
أنسانیة ,او كما في أنسیاق العقل نحو ت�ج�رب�ة 
ما أنسیاقا موجھا من قبل ال�م�خ�رج ,ك�م�ا ف�ي 
حالة م�زج ب�ی�ن م�ج�م�وع�ة م�ن الش�خ�ص�ی�ات 
بصور مسرحیة معبرة ,یتم تكوینھا عن طریق 

 العقل او الخیال او األحالم.
((یمثل الع�رض ال�م�س�رح�ي ل�وح�ة م�ت�ن�اس�ق�ة 
متحركة,وان عین المتل�ق�ي ت�ھ�رع م�ن�ذ ال�ب�دء 
صوب التكوینات المنظورة ك�ي تش�ع ج�م�ال�ی�اً 
عقب تأمل حثیث لمفردات اإلنش�اء ال�م�ش�ھ�دي 
وھو م�ا ی�ج�ع�ل م�ن الص�ع�ب تص�ور ال�ع�رض 
المسرحي من دون الطاقة الج�م�ال�ی�ة ال�ك�ام�ن�ة 
والمضافة بفعل التقنیة ال�ح�دی�ث�ة ف�ي ال�م�درك 

 ) 5التشكیلي المتحرك)).(
ومسرح الصورة یعتمد المشاعر واألح�اس�ی�س 
والوجدان اساس لھ,بحیث تكون ال�ك�ل�م�ة ش�ئ 
ثانوي كونھا قاصرة عن التعب�ی�ر ع�ن ال�ح�ال�ة 
األنسان�ی�ة بش�ك�ل ص�وري, ف�م�س�رح الص�ورة 
ینقلنا الى الحالة الشعوریة للشئ بحیث ت�ك�ون 
ھناك نقطة أتصال حمیمیة ل�م�ش�اھ�دة ال�ع�رض 
المس�رح�ي ف�ي مس�رح الص�ورة وم�وق�ع ھ�ذا 
األتصال ھو األحساس ,فنحن نعلم بأن ال�ك�ل�م�ة 
تخاطب العقل األنساني ,بینم�ا الص�ورة ل�دی�ھ�ا 
القدرة الحسیة والشعوریة ع�ل�ى ال�ول�وج ال�ى 
أعماق النفس األنسانیة من خالل ماتوفره ل�ن�ا 
الصورة من نقل الحالة ال�ك�ون�ی�ة ال�ت�ي ت�ج�ع�ل 
ال�م�ت��ل�ق��ي ع�ل��ى أتص��ال م�ب��اش�ر ع�ب�ر ع�الق��ة 
وج�دان��ی�ة وحس�ی��ة وش��ع��وری�ة ,ل�خ��ل�ق ص��ور 

 , میتافیزیقیة تقترب من الصورة في الشعر
وسواء كانت الدال النصي اش�ارة ام ع�الم�ة (( 

ام رمز، فأن من واجبات العرض ان یعبر ع�ن 
سیمیولوجیا لیس باللغة ال�م�ن�ظ�وم�ة ال�ح�س�ی�ة 
فقط، بل باللغات ذات الت�ق�ن�ی�ات ال�ع�ال�ی�ة ال�ت�ي 

 ).6یختص بھا العرض ویتمیز بھا))(

بحیث تكون المحصلة مخیل�ة أب�داع�ی�ة وم�ك�ن 
األحداث یكون لیس واقعا ملموسا ,وان�م�اع�ال�م 
تخیلي یتناول الحالة األنسان�ی�ة ك�ون�ھ�ا رح�ب�ة 
تدلل على الوجود األنسان�ي ب�ح�ی�ث ی�ت�م خ�ل�ق 
صور وأیماءات ورموز واسعة غنیة ,لذا نرى 
الشخصیات في مسرح الصورة التمتلك اب�ع�ادا 
ن��ف��س��ی��ة وأج��ت��م��اع��ی��ة ك��م��ا ف��ي ال��م��س��رح 
التق�ل�ی�دي ,ول�ل�ح�ل�م أھ�م�ی�ة ف�ي ب�ن�اء مس�رح 
الصورة,حیث انھ ینقلنا م�ن ال�واق�ع ال�ى ع�ام 
اخر متجاوزین الواقع والمنطق لل�وص�ول ال�ى 
أبعادوح�االت ع�م�ی�ق�ة م�ن اج�ل ال�ك�ش�ف ع�ن 
المج�ھ�ول,ول�ل�ون وال�خ�ط وال�ك�ت�ل�ة وال�ك�ث�اف�ة 
والحجم والفضاء المسرحي والعناصر ال�ف�ن�ی�ة 
المتمة للعرض المسرحي ,اھ�م�ی�ة ك�ب�ی�رة ف�ي 
اضفاء الجمالیة للصورة ال�م�س�رح�ی�ة وت�أك�ی�د 
میتافیزیقیة ال�م�ك�ان والش�خ�ص�ی�ات وال�ح�االت 
وال�م�واق��ف ف��ي الص��ورة ال�م��س�رح��ی�ة أی�م��اءا 
اورمزا او ایحاءا, و((تكنلوجیا المسرح ترتیب 
لم�ع�ادالت ھ�رم�ی�ة الف�ك�ار ورؤى وط�روح�ات 
مس�ت�ق��ب�ل�ی��ة ت�ب��ح�ث ھ��ن�اك الھ��ن�ا وھ��ي اش�ب��ھ 
بماسحات الرنین النووي المغناطیسي ال�ق�ادرة 
على تتبع دورة ذرات م�ع�ی�ن�ة ف�ي اش�ت�غ�االت 
تقنیات الریاضیات واالحصاء من اجل ت�ح�ل�ی�ل 
المعطیات وعلوم الكومبیوتر تدخلت في م�ن�اح 
عدیدة لطرح انفتاحات لمعرفة جدیدة ب�ال�ك�ل�ی�ة 
ت�ن��م��و وت��ت�ط��ور ل��ن��ت��ائ�ج م��ھ��م��ة .ف��ق��د ك��ان��ت 
الدراسات السابقة تقول بأن الصورة البصری�ة 
ھي تقریبا صورة فوتوغراف�ی�ة ت�ت�ش�ك�ل ع�ل�ى 
الشبكة وترسل كما ھي الى الم�خ ح�ی�ث ی�ق�وم 
بتحلیلھا بھذة الطریقة ستكون مرحل�ة االدراك 
الحسي ومرحلة الفھم منفصل�ی�ن. إن الش�ب�ك�ة 
انسجة عصبیة على تع�ق�ی�د ك�ب�ی�ر وھ�ي ال�ت�ي 
تقوم بتنفیذ التحلیل المفص�ل ل�ل�ص�ور ال�واردة 
وم�ن خ�الل��ھ��ا س��ن��ت�ع��رف ع��ل��ى م��ا إذا ك��ان��ت 
الصورة تحوي خطوطا رأسیة قطاعات اخ�رى 
تتعرف على الخطوط االفقیة وت�ب�ق�ى ق�ط�اع�ات 
عصبی�ة اخ�رى ت�م�ی�ز االل�وان وش�دة الض�وء 
وشدة وتكوینات الحركة وھكذا تنقسم الصورة 
لحظیا الى مكونات عدیدة العادة تجمیعھا لك�ي 

)واخیرا 26یعید المخ تشیید الشيء المرئي.))(
یجب التأكید بان مسرح الصورة لھ تأثیر كبی�ر 

 .في الذھن والفكر األنساني
الص��ورة ال��م��س��رح��ی��ة ل��ی��س��ت ھ��ي الش��ك��ل (( 

الب�ص�ري ف�ق�ط، ب�ل ھ�ي ال�ع�الق�ات ال�ب�ص�ری�ة 
والحواریة البصریة؛ العالقات البص�ری�ة ف�ی�م�ا 
بین مكونات العمل أو العرض الفني المسرحي 
ذاتھ، والحواریة البصریة بین ھذه ال�م�ك�ون�ات 

 )7والممثلین والمتفرجین.)) (
 
وتمثل ما بعد الحداثة صراعاً بین النظ�ری�ات (( 

واالتجاھات المعرفیة المختل�ف�ة ی�ت�ب�ل�ور ف�ی�ھ�ا 
الوعي بالصورة ، إنھا اللحـظ�ة ال�ت�ي ت�ت�ح�ك�م 

 Little ف���ی���ـ���ھ���ا "ال���ح���ك���ای���ة الص���غ���ی���رة
narrative" ب" ال���ح���ك���ای���ة ال���ك���ب���ی���رة 

"Grand narrative   بعكس الحداثة ال�ت�ي
تحتاج للسرد وتفت�رض وج�ود ن�ص ش�ارح ، 
وكما یرى لیوتار أن مفھ�وم م�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة 
ی��ع��ن��ى م��ح��اول��ة ت��دم��ی��ر ك��ل ال��ت��ص��ن��ی��ف��ات 
والتقسیمات واإلفالت منھا ، كما أنھ عم�ل ف�ي 

 )8حالة عدم استقرار ))(

         ا ا  
         ح ا.د  رةح ا  

 

 بقلم: محسن النصار



 ّ) آا -  ّ- ّا ( م  
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 الشاعرة : احالم البیاتي :
 تراتیل في حضرة الغیاب

على كومة من ق�ش، ف�اض�ت 
دق��ائ��ق ال��وحش��ة ال��ب��ری��ئ��ة 
المحملة نقاط ضعف ال�ن�ف�س 
األم��ارة ب��ال��ح��ب، م��ت��داول��ة 
ذبول سكینة الروح الخ�ارج�ة 
عن المألوف والض�ارب�ة ف�ي 
الطعن نتوءات صبار ك�رم�اح 
إس��ط��وری��ة ت��ق��ذف��ھ��ا ب��ق��وة 
أھتزاز النخیل یوم الخماسی�ن 
لتبرر لسیف الوقت ماللش�وق 
ال�م��دف�ون ف��ي آخ��رص�ف��ح��ات 
األرض الطاعنة في ال�خ�راب 

 وبقوة ریختر الغاضب.
أم��ا ھ��ن��ا ف��ي ھ��ذا ال��م��ق��ط��ع 
الن�ّص�ي, ف�ن�ح�ن أم�ام ص�ور 
ملّونة بالمشاعر والع�واط�ف, 
ف��الش��اع��رة أس��ت��ط��اع��ت أن 
تقتنص ال�ل�ح�ظ�ة الش�ع�وری�ة 
العمیقة والقویة, فقراءة ھ�ذا 
ال��م��ق���ط��ع ن��رى ب��وض���وح 
ت��ج��لّ���ی��ات ھ��ذه ال��ل���ح��ظ���ة 
الش����ع�����وری�����ة وال�����ث�����ق�����ل 
األحس��اس��ي , ف��م��ث��الً ن��ق��را/ 
لتبرر لسیف الوقت ماللش�وق 
ال�م��دف�ون ف��ي آخ��رص�ف��ح��ات 
األرض الطاعنة في ال�خ�راب 

 وبقوة ریختر الغاضب/ .
ف��الب��ّد أن ی��ك��ون الش��اع��ر  

رّساماً حاذقاً حقی�ق�ی�اً م�ب�دع�اً 
كي یستطیع ت�ل�وی�ن نس�ی�ج�ھ 
الش��ع��ري ب��ال��ك��ت��ل ال��ح��ّس��ی��ة 
والش��ع��وری��ة إذا م��ا أراد أن 
یكتب قصیدة تع�ب�ی�ریّ�ة, وك�ّل 
ھذا الفضاء الواس�ع ت�م�ن�ح�ھ 

’, القصیدة السردیّة التعبی�ريّ 
ف��ھ��ي ال��ت��ي ت��م��ن��ح الش��اع��ر 
أجنحة عدی�دة ع�ن ط�ری�ق�ھ�ا 
یحلّق عالیاً وبعیداً في ع�وال�م 
ال���م���ش���اع���رواألح���اس���ی���س 

 والعواطف المتاججة .
ثانیاً : اللغة التعبی�ریّ�ة وك�م�ا 

 في :
المقطع النّصي الثاني م�ن  -1

قص�ی�دة الش�اع�رة : س�ام�ی�ة 
 خلیفة :

/ ذل��َك ال��ی��أُس ال��م��ت��ق��اف��ُز 
ب��ح��ط��اِم��ھ ال��م��ت��س��رب��ُل رداَء 
ال��ھ��روِب أت��اك ص��اغ��ًرا ھ��و 
ُع��َك  َر االخ�ت��ف�اَء أت�ى ی�ودِّ ق�رَّ
أنَت أیُّ�ھ�ا ال�ھ�ارُب ال�م�ت�ل�فِّ�ُع 
كوِك تلَك الخیوطُ الذھبیة  بالشُّ
المش�ع�ة م�ْن نس�ی�ٍج ح�اك�ْت�ھُ 
��م��ُس اخ��ت��رقَ��ْت ن��اف��ذتَ��َك  الشَّ
لتھدیََك دفَء األمِل لتقوَل ل�َك 
عْد إلى أحضاِن حبی�ب�تِ�َك ھ�ي 
تنتظُر ان�ع�ك�اَس ن�وِرَك ع�ل�ى 

 وجِھھا فال تخذلھا/.
أّن ما نعنیھ باللغة التعب�ی�ریّ�ة 

ھي اللغة البلّ�وری�ة الش�فّ�اف�ة 
وال��ت��ي م��ن خ��الل��ھ��ا ن��رى 
العوال�م ال�ع�م�ی�ق�ة وال�ب�ع�ی�دة 
للذات الش�اع�رة, ف�ھ�ي ال�ت�ي 
تعبّر ب�وض�وح ع�ن مش�اع�ر 
الذات االنسانیة وع�ّم�ا ی�دور 
في داخلھا واعم�اق�ھ�ا, وع�ن 
طریقھا نستطیع ان ن�ت�ل�ّم�س 
ونشاھد تلك العوالم ال�ب�ع�ی�دة 
ل��ل��ذات وال��ت��ي الب��ّد ِم��ن أن 
تظھر على السط�ح وتس�ت�ف�ّز 
المتلقي, أنّھا ال�ل�غ�ة ال�ب�ع�ی�دة 

جداً عن المباش�رة وال�زاخ�رة 
بأنزیاحاتھا العظی�م�ة. ف�ن�ق�رأ 
م��ث��الً/ ل��ت��ھ��دیَ��َك دفَء األم��ِل 
لت�ق�وَل ل�َك ع�ْد إل�ى أحض�اِن 
حبیبتَِك ھي تن�ت�ظ�ُر ان�ع�ك�اَس 
ن��وِرَك ع��ل��ى وج��ِھ��ھ��ا ف��ال 

 تخذلھا/.
المقطع ال�ن�ّص�ي ال�ث�ان�ي  - 2

من قص�ی�دة الش�اع�ر : ث�ائ�ر 
 العلوي :

/ وأنت ترتق�ی�ن ط�ری�ق�ك ك�ل 
حین كان قلبي ھنالك مت�رق�ب�ا 
ش��غ��ف��ا ی��ن��وء س��ب��ی��ا ب��ھ 
وبأشواقھ صدري وتل�ت�ف�ت�ی�ن 
كأنك الش�م�س تش�ق ح�ج�اب 
ال��غ��م��ام وت��ب��س��م��ی��ن وأبس��م 

 فیضحك الكون نشوانا / .
اّن الكتابة بال�ل�غ�ة ال�ت�ع�ب�ریّ�ة 
تحت�اج إل�ى م�ت�ل�ق�ي ی�م�ت�ل�ك 
ح��دس��اً وأحس��اس��اً وی��ق��ظ��ة 
نشیطة, ھ�ذا ال�ح�دس ی�م�ّك�ن 
المتلقي من أكتشاف ال�ع�وال�م 
الداخلیة والبعیة ع�ن�د ال�ذات 
الشاعرة , ان اللغة التعبیریّ�ة 
ھي التعب�ی�ر ع�ن ع�ن ال�ق�ی�م 
المعنویة لدى الذات الشاع�رة 
ب�دالً ع�ن م��ح�اك��اة ال�واق��ع . 
فمث�الً ن�ق�رأ/ وأن�ت ت�رت�ق�ی�ن 
طریقك كل ح�ی�ن ك�ان ق�ل�ب�ي 
ھنالك م�ت�رق�ب�ا ش�غ�ف�ا ی�ن�وء 
 سبیا بھ وبأشواقھ صدري/ .

 
المقطع ال�ن�ّص�ي ال�ث�ان�ي  - 3

م���ن قص���ی���دة الش���اع���رة : 
 عائشة احمد بازامة :

/ صرخ�ة : ت�ج�وب ض�ج�ی�ج 
الق�ل�ب ع�ن�اء ل�ق�اء ی�ت�غ�ل�غ�ل 
ن��ح��ی��بً��ا ش��وقً��ا آزفً��ا ل��رح��ی��ل 

المسافة القابضة ع�ل�ى ن�ی�اط 
قلب ال�غ�رب�ة أب�دی�ة ال�ق�ط�اف 
یتع�م�ق ص�داھ�ا ك�ب�د س�م�اء 
العط�ش ال�ن�يء ف�ي ض�ف�اف 
ال��م��س��ت��ح��ی��ل ت��ع��ل��و أوداج 
قطرات دم الس�ح�اب ال�ن�ازف 
ل��ل��ت��و یس��ت��م��ی��ل ال��ع��ط��اش��ى 
إلع����الء ص����وت الص����راخ 

 المالئكي ألول وھلة/.
. اللغة ھنا ت�ع�بّ�ر ع�ّم�ا ی�دور 
وی��ت��ج��لّ��ى ف��ي داخ��ل ال��ذات 
الش��اع��رة, ف��ھ��ي الش��راق��ات 
ال��ذھ��ت��ی��ة وال��ن��ف��س��ی��ة دون 
ال��ل��ج��وء ال��ى ال��روم��انس��ی��ة 
والخیال, ھي ال�ن�ع�ك�اس ل�م�ا 
ی�ح��دث ف��ي ھ��ذا ال��ع�ال��م م��ن 
ال��خ��راب وال��م��وت وال��ظ��ل��م 
والطغی�ان وم�دى ت�أث�ی�ر ك�ّل 
ھذا في نفس الذات الشاعرة. 
فمثالً نقرأ / ت�ج�وب ض�ج�ی�ج 
الق�ل�ب ع�ن�اء ل�ق�اء ی�ت�غ�ل�غ�ل 
ن��ح��ی��بً��ا ش��وقً��ا آزفً��ا ل��رح��ی��ل 
المسافة القابضة ع�ل�ى ن�ی�اط 
قلب ال�غ�رب�ة أب�دی�ة ال�ق�ط�اف 

 یتعمق صداھا/.
المقطع ال�ن�ّص�ي ال�ث�ان�ي  - 4

من قصیدة الشاعرة : أح�الم 
 البیاتي :

/ وك شرفة متروكة لل�خ�راب 
یداعب غ�ب�ار ال�ری�ح ال�ن�ازل 
ب��ث��ورة س��م��اوی��ة، ت��خ��ب��ر 
الكرسي الھزاز لحظة الف�راغ 
ع��ن ت��ل��ك ال��م��ت��ھ��دج��ة ف��ي 
الصحراء بأن انتظ�ار ھ�ط�ول 
السحاب ال یأتي بعزف أن�ام�ل 
خش�ب�ی�ة ت�دق روح الص�م�ت 
فیقھقھ المارد ببرود الع�ج�وز 
ل�ق��د ف��ات�ت��ك ال�ری��ح م��ح�م��ل��ة 

 ببذور النماء./ .
اّن اللغة التعبریّ�ة ت�ح�اول أن 
تبّث الن�ش�اط وال�ح�ی�وی�ة ف�ي 
عقل األنسان, ف�ھ�ي ال ت�ن�ق�ل 
ص���ور ال���واق���ع ك���م���ا ھ���و, 
وتس��خ��ی��ر ال��خ��ی��ال ال��خ��ص��ب 
ورسم ھذه المشاعر العمی�ق�ة 
واألح���اس���ی���س, أّن ال���ل���غ���ة 
التعبیریّة ھ�ي غ�راب�ة ال�ل�غ�ة 
وأنزیاحاتھا العظیمة بطری�ق�ة 
أبداعیة م�ح�بّ�ب�ة ل�دى ال�ذات 
الشاع�رة ال�م�ازوم�ة ن�ف�س�ی�ا 
وعاطفیاً . ف�ن�ق�را م�ث�الً/ وك 
ش��رف��ة م��ت��روك��ة ل��ل��خ��راب 
یداعب غ�ب�ار ال�ری�ح ال�ن�ازل 

 بثورة سماویة/.
كلّما ت�زداد األزم�ات ت�ظ�ھ�ر  

ال�ق��ص��ی��دة ال��ت��ع��ب��ی��ریّ��ة ع��ن��د 
ش��اع��رھ��ا ب��ع��دم��ا ی��ن��ص��ھ��ر 
الوجود في خیال�ھ واع�م�اق�ھ, 
أّن الشاعر یح�اول أن ی�ف�رغ 
ح���االت ال���ق���ل���ق وال���ی���أس 
والغربة م�ن خ�الل قص�ی�دت�ھ 

التعبیریّة, وكأنّھ یقتطع ج�زٍء 
من ق�ل�ب�ھ ال�رھ�ی�ف ال�م�ف�ع�م 
بص��دق ال��م��ش��اع��ر, ف��ن��رى 
ب��وض��ح ع��وال��م��ھ ال��دف��ی��ن��ة 

 والبعیدة .
ثالثاً : اللغة البولیفونیة وكم�ا 

 في :
ال��م��ق��ط��ع ال��ث��ال��ث م��ن   –  1

قص�ی�دة الش�اع�رة : س�ام�ی�ة 
  خلیفة

/ األدواُر ثابتة والمخ�رُج ھ�و 
مُن سأبدل األدوار ل�ی�ح�ی�ا  الزَّ
الع�ال�م ب�األم�ل ال�م�تَّ�ھ�م اآلن 
�ح�ك�اُت  یرتدي دوَر قاٍض الضَّ
ت��خ��ت��ال م��ی��س��اء ف��ال��غ��ن��ج 
س��ی��راق��ص ذب��ذب��ات��ھ��ا آه ل��و 
الزمن یبوح لي بس�ر ال�وق�ار 
فیھا حینھا سأشطب بال ت�ردد 
األحكام الع�رف�ی�ة م�ن الئ�ح�ة 
األدوار ألس��م��ع رن��ی��ن ت��ل��ك 
الض��ح��ك��ات وألرس��َم ع��ل��ى 

 أنغاِمھا أناشیَد الفرِح/.
ال تتحقق اللغة الب�ول�ی�ف�ون�ی�ة 
في الشعر ما ل�م ت�ك�ن ال�ل�غ�ة 
التي یكتب ب�ھ�ا ل�غ�ة ت�ع�ت�م�د 
على السرد, فعن طریق اللغة 
السردیّة الت�ع�ب�ی�ریّ�ة ی�ت�م�ك�ن 
الش��اع��ر م��ن أن ی��ب��ّث ف��ي 
نس�ی��ج�ھ الش�ع��ري األص��وات 
ال���م���ت���ع���ددة والش���خ���وص 
ال����ن����ص����یّ����ة. اّن الش����ع����ر 
الت�ص�وی�ري ال�م�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
الصورة الش�ع�ری�ة وال�م�ج�از 
في التعبیر و ال یسمح ب�ت�ع�دد 
األصوات كونھ ال یعتمد عل�ى 
السرد. فالبولیفون�ی�ة ت�ع�ت�م�د 
ع��ل��ى ب��ع��دی��ن, بُ��ع��د رؤی��وي 
وبُ��ع��د أس��ل��وب��ي, ف��ت��ت��ح��رر 
القصیدة من سلطة الش�اع�ر, 
ف��ت��ت��ع��دد ال��رؤى واألف��ك��ار 
واالیدلوجیات, وكذلك ت�ع�ت�م�د 
على تعدد أس�ال�ی�ب ال�ت�ع�ب�ی�ر 
والشخوص, وق�د ق�د ت�ت�ع�دد 

األج�ن�اس األدب�ی�ة ف�ي   حتى
داخل القصیدة الب�ول�ی�ف�ون�ی�ة. 
ھ��ن��ا ن��رى أخ��ت��ف��اء الش��اع��ر 
وراء الش��خ��ص���ی��ات ال��ت���ي 
تتح�ّدث بش�ك�ل دی�م�وق�راط�ّي 
دون سیطرتھ, فكل شخ�ص�ی�ة 
اتخذت لھ�ا دوراً م�ع�ی�ن�اً ف�ي 
ھ���ذا ال���ن���ش���ی���ج الش���ع���ري, 
ش��خ��ص��ی��ات م��ت��م��ثّ��ل��ة بـ��/ 

المخ�رج / ال�ع�ال�م/ ال�م�ت�ھ�م/ 
القاضي/ الضحك�ات/ ال�غ�ن�ج/ 
الزمن/ ال�رن�ی�ن/ واألن�اش�ی�د. 
تركتھا الشاعرة تتخذ م�وق�ف�اً 

 معینا بعیداً عن سلطتھا .
 
ال��م��ق��ط��ع ال��ث��ال��ث م��ن  - 2

قص��ی��دة الش��اع���ر : ث��ائ���ر 
  العلوي :

/ غ��ادرت��ھ ال��ف��ص��ول وھ��و 
یدندن ألحانھا وسنا وص�ح�وا 
وارتھانا حیثم�ا تص�اع�د م�ن 
عیون الحدید دخان ال�ح�روب 
أب�اح�ت األرض أس�رار ع�ق��م 
األماني وھي تج�ل�س وح�ی�دة 
في حضن كون یدور بھا ف�ي 
دروب ل�م ی�در ال�ع�اب�ث�ون أو 

العابثات إالم وأین س�ت�ن�ت�ھ�ي 
بھم و على رح�اب�ت�ھ�ا اآلف�اق 

 تنغلق/ .
ھنا نجد بروز حدث�یّ�ة نّص�ی�ة 
م��ت��ح��رك��ة داخ��ل ال��ن��س��ی��ج 
الشع�ري, إض�اف�ة إل�ى ت�ع�دد 
األص��وات وال��رؤى, ف��ن��ج��د 
الشخصات النّصیة متمثّلة بـ/ 
الفصول/ عیون الحدید/دخ�ان 
الحروب/األرض/ك�ون ی�دور/
 الدروب/ العابثون/ العابثات/

اآلف�اق. ك��ّل ش��خ�ص��ی�ة ن�ج��د 
وراءھ��ا س��ی��الً ِم��َن األح��داث 

 المبطّنة بتعدد الرؤى .
ال��م��ق��ط��ع ال��ث��ال��ث م��ن  - 4

قص�ی�دة الش�اع�رة : ع�ائش��ة 
 احمد بازامة :

/ ع��واء ال��روح : خ��واؤھ��ا 
النارالصراخالھ�دوءال�ع�اص�ف 
تآلفت ثالث حكای�ات ت�ح�ف�ھ�م 
نطفة خواء ألتھمت ال�ن�ار م�ا 
ال ت�ل�ت�ھ�م�ھ ع�اص�ف�ة ھ�ادئ�ة 
ال�ب�وح زی�ن الص��راخ ل�وح��ة 
وجود سموات الع�ب�ث اآلزف 
ل��ل��رح��ی��ل ت��رج��ل��ت األرواح 
ت��غ��ت��رف خ��ط��ی��ئ��ة ال��م��ح��ی��ا 
وال��م���م���ات ت���اری���خ یش���ی���ر 
للس�اع�ة ب�ال�ت�وق�ف ف�ال�زم�ن 
یلتھم صرخات الحیاة ل�ی�ع�ل�ن 

 البعث من جدید/ .
وھ�ن�ا ن�ج��د ب�روز ت�ع��ب�ی��رات 
نّصیة أسلوبیّ�ة ك�اش�ف�ة ع�ن 
الرؤى واألف�ك�ار ل�دى ال�ذات 
الش��اع��رة. ن��رى ھ��ن��ا ع��واء 

الروح/ الص�راخ /ال�ع�اص�ف�ة/ 
ثالث حكایات/ الن�ار/ ال�ب�وح/ 
س��م��اوات ال��ع��ب��ث/ ال��رح��ی��ل/ 
األرواح/ت���اری���خ /الس���اع���ة/ 
الزمن/ ال�ح�ی�اة/, ك�ّل م�ف�ردة 
من ھذه المفردات ھي عب�ارة 
عن صوت یكشف ع�ن رؤی�ة 

 لدى الذات الشاعرة .
المقطع الثالث من قصی�دة  -4

 الشاعرة : أحالم البیاتي :
/ بص���وت خ���اف���ت غ����رد 
عص��ف��ور ال��ح��ری��ة، م��ط��ر 
م��ط��رم��ط��ر، س��ی��أت��ي ال��رب 
حامال بكفیھ زغ�ال�ی�ل ال�ج�ن�ة 
یرتل بص�وت�ھ ال�ح�ن�ون، ھ�ذا 
زرعي الذي كونتھ من حب�ي، 
تقاطرت علیھ سھام�ك�م ای�ھ�ا 
األبالسة فستستیقظ�ون ع�ل�ى 
ری��ح ص��رص��ر أق��ض ب��ھ��ا 
مض��اج��ع��ك��م وأح��م��ل زرع��ي 
ألنثره بفردوسي لتغ�ن�ي ل�ھ�م 
م��الئ��ك��ت��ي م��رح��ى م��رح��ى 
بأحباب الرب فلھم ال�م�ج�د و 

  الكوثر/.
واخیراً نجد في ھذا الم�ق�ط�ع  

الشع�ري ال�ج�م�ی�ل األص�وات 
وھ����ي ت����ت����زاح����م ف����ی����ھ, 
والشخوص النص�یّ�ة ت�ت�ج�لّ�ى 
بوضوح, تكشف ع�ن ال�رؤى 
واألفكار والحداث, لقد أختف�ى 
ص����وت الش����اع����رة وراء 
تعابیرھا النّصیة ومف�ردات�ھ�ا, 
ف�ال ن�ح��ّس بس�ل��ط�ت�ھ��ا ع�ل��ى 
شخصیات ال�ن�ّص, وال ح�ت�ى 
بتوجیھ�ھ�ا ل�ھ�ذه الش�خ�وص 
النّصیة, مستعینة بانزی�اح�ات 
اللغة وتشظّیھا واألبتعاد ع�ن 

 معایرھا اللغویة المعودة.
 

رابعاّ : لغة ال�م�رآی�ا وال�ن�ّص 
 الفسیفسائي :

لو نظ�رن�ا ب�ت�م�ع�ن إل�ى ھ�ذه 
القصائد المتنوعة, فسنج�دھ�ا 
ت�ط�رح ف�ك�رة واح�دة, ول�ك�ن 
بتراكیب لفظیة مختلفة, فمّرة 
ت���ط���رح ن���ف���س ال���ف���ك���رة/ 
الموضوع/ ب�ل�غ�ة ت�ج�ری�دی�ة, 
وأخ��رى ب��ل��غ��ة ت��ع��ب��ی��ریّ��ة, 
واخرى بلغة بولیف�ون�ی�ة, أي 
ان��ن��ا ل��و ن��ظ��رن��ا إل��ى ھ��ذه 
ال��ق��ص��ائ��د م��ن ع��ّدة زوای��ا 
متعددة, فأنّنا سنراھا تراكی�ب 
تشبھ الفسیف�س�اء, م�خ�ت�ل�ف�ة 
ومتنوعة, كّل ھذه ال�ت�راك�ی�ب 
ت��ت��ج��ھ إل��ى ف��ك��رة واح��دة 
تتمرّكز ح�ول�ھ�ا, م�ت�ن�اس�ق�ة, 
متناغمة, عن طری�ق ال�ع�م�ق 
التعبیري, فھي تت�وح�د ف�ی�م�ا 
بینھا مكّونة موضوعاً واح�داً 
محدداً, وھذا ما ندعوه ب�ل�غ�ة 

 المرآیا .
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ل إل�ى  عندما أقرأ جبران خلیل ج�ب�ران؛ أت�ح�وَّ
طائٍر یحلُِّق في أع�ال�ي الّس�م�اء، ك�ي أع�ان�َق 
أزاھیَر الفرِح المب�رع�م�ِة ف�ي زھ�وِة اإلب�داع. 
جبران خیاٌل منساب من وھِج الّشمس، ك�ل�م�ةٌ 
منبعثة من جناِن السَّماء، حرٌف مندَّى ب�ث�م�ار 
الجنّة، رؤیة محبوكة من أحالِم الطُّفولة، م�ن 
شموِخ شاعٍر مب�رع�م م�ن رح�ی�ِق األش�ج�ار. 
عندما أقرأ جبران؛ یخفق قلبي فرًحا، وأش�ع�ر 
ك��أنّ��ي أق��رأ فص��وًال م��ن ان��ب��ع��اث��اِت ن��ف��س��ي، 
. أق�رأ ك�ت�اب�ات�ھ بش�غ�ٍف  یجتاحني ألٌق ف�رح�يٌّ
عمیق ومتعٍة منعشة تب�ھ�ج ال�ّروح وال�ق�ل�ب، 
أتماھى مع نصوِصِھ كأنّھا منبعثة من أعماقي 
الخفیّة في حالة انسی�اب�یّ�ة ب�اذخ�ة، ت�غ�م�ُرن�ي 
فضاءاتھ الّساحرة بتجلّیاتھ الّشاھقة، وتالمُس 
بَوحي المنبعث من وھِج األحالم، وأنا في أوج 
ل. یكتُب  تجلِّیاتي وجموحي ألشھى حاالِت التَّأمُّ
ٍد بدیع ك�أنّ�ھ م�ف�ط�ور ع�ل�ى  جبران حرفھ بتفرُّ
انبعاِث الكلمة ال�خ�ّالق�ة م�ن�ذ أن ت�ب�رع�َم ف�ي 
ِھ، حامًال بین م�رام�ي ح�رف�ھ ط�اق�ة  أحشاِء أُمِّ
إیجابیّة حافلة بالخیر والمحبّة والوئام، ط�اق�ة 
مبلَّلة بیراِع الحلم المجنّح نحو ھالالت الغ�م�ام 
الّساطع في شھیِق الّسماء. ینثُر ھ�ذه ال�طّ�اق�ة 
المنبعثة م�ن ت�ج�لّ�ی�ات ح�رف�ھ ف�وَق نص�اع�ِة 
�م�اِء،  الحیاِة؛ كي یموسَق جم�اَل األرِض والسَّ
ویصالَح اإلنساَن مَع أخیِھ اإلنسان ع�ب�ر ن�داِء 
المحبّة المعّششة في كینون�تِ�ِھ م�ن�ُذ أن ت�دلّ�ى 
على طیِن الحیاِة ع�ل�ى ش�اك�ل�ِة إنس�ان، ف�ھ�و 
طاقة ع�ل�ویّ�ة مس�ك�ون�ة ف�ي ح�ب�وِر ال�ك�ل�م�ة 
الخّالقة، تنساُب نصوُصھُ ف�وَق ظ�الِل ال�ّروِح 
كما ین�س�اُب أری�ُج ال�ف�رِح ف�ي أوِج ت�ج�لّ�ی�اِت 
ھدھداِت العشِق. ی�ج�م�ُح ح�رف�ھ ع�ال�یً�ا ع�ب�ر 
تدفُّقات خیاٍل فسیح ومفتوح على رحابِة حنیِن 
وح  األرِض ل��ل��س��م��اِء، وت��الم��ُس ش��غ��اَف ال��رُّ
بأریحیّة طیّبة، كأنّھ خالل انب�ع�اث ح�رف�ھ ف�ي 
حالِة اب�ت�ھ�اٍل م�ع األع�ال�ي وأب�ھ�ى ت�ج�لّ�ی�اِت 
األحالِم. ینسُج وم�ی�َض ح�رف�ھ ب�ح�ب�ٍر م�ن�دَّى 
ن�ب�ِق، یس�ت�ل�ھ�ُم  بحلیِب ال�ح�ن�ط�ة ورح�ی�ِق ال�زَّ
انبعاثاتھ من اخضرار الغابات المفروشة عل�ى 
رحابِة شھقاِت الخیال، كأنّھا متھاط�ل�ة أری�ًج�ا 
متناثًرا من مآقي الّزھور، من شھوِة ال�م�ط�ر، 
من غماِم الّروح، م�ن إش�راق�ِة ال�ح�ن�ی�ن إل�ى 
حبوِر األطفال، م�ن م�ن�ع�رج�اِت ال�ّرح�ی�ل إل�ى 
وح؛ بحثًا عن كالٍم یغدُق ألقً�ا  أقاصي غربِة الرُّ
كعذوبِة أمواِج ال�ب�ح�ِر، ف�ی�ح�لِّ�ق ع�ال�یً�ا ف�وَق 
األمواِج الھائجة، مھدھًدا نوارَس البحاِر وھ�و 
في أوِج حنینھ إلى شواطِئ المحبّة واألحواش 

م�ان  العتیقة، المح�اط�ة ب�أش�ج�اِر ال�تّ�ی�ِن وال�رَّ
والدَّالیات المعّرشة فوَق نوافِذ ال�ب�ی�وِت ح�تّ�ى 

 نھایاِت سطوِح المنازل. 
ُل المدى البعید، وھو یمخُر سفینة حروفِھ  یتأمَّ
في أعماِق عباِب البحِر، حامًال فوَق أج�ن�ح�تِ�ِھ 
أسراَر انسیاِب دندناِت الكلم�ة، ی�ن�س�ُج ح�ل�ًم�ا 
طافًحا بھواجِس الب�ح�ِر، وی�ق�ط�ُف م�ن ھ�دی�ِر 
ی��ِح أس��راَر ال��ع��ب��وِر ف��ي أش��ھ��ى م��روِج  ال��رِّ
الحیاِة .. فتتوالُد ال�ك�ل�م�ات م�ن رح�ِم ع�ذوب�ِة 
البحِر، ویغدو حرفھ كأنّھ مس�ت�ول�ٌد م�ن ظ�الِل 

 النَّعیِم! 
جبران خلیل ج�ب�ران قص�ی�دةُ عش�ٍق م�ع�بَّ�ق�ة 
بأزھى أھازیِج السَّماِء، خ�ی�اٌل م�ع�بَّ�ٌق ب�وھ�ِج 
القرنفل، ینسج ح�رف�ھ ع�ل�ى إی�ق�اع ن�ب�ض�ات 
وح، ال أرتوي م�ن ق�راءِة  القلب وھفھفات الرُّ
فضاءاتھ ال�ف�س�ی�ح�ة وھ�و ی�غ�وُص أل�قً�ا ف�ي 
مناراِت عریِن القص�ائ�د، ح�رٌف مس�ب�وٌغ م�ن 
لدِن المحبّة، من مناغاِة زّخاِت المطِر، یتھاطُل 
حرفھ ُحبًّا شھیًّا رھیفًا كأنغام النّاي الم�ن�س�اب�ة 
في بؤرِة األحالِم عل�ى ام�ت�داِد ك�ّل ال�ف�ص�ول، 
یتدفَُّق خیالھ ألقًا وف�رًح�ا ووئ�اًم�ا ف�وَق ص�دِر 
األرِض، كأنّھ یكتُب ح�رف�ھ م�ن نض�ارِة آل�ھ�ة 
الماِء الّساطع�ة ف�ي م�آق�ي الّس�م�اء، ف�ی�روي 
عطَش البراري المستكرشة بملوحة م�ت�ن�اث�رة 
فوق وھاِد األرِض، ویسقي حنی�َن ال�لَّ�ی�ِل إل�ى 
��واق��ي  ��ب��اِح، ی��ن��اغ��ي خ��ری��َر السَّ بس��م��ِة الصَّ
المنسابة من منحدراِت الخیر، وكأنّ�ھ ی�ن�اج�ي 
ھا  وِح وھي في أوِج سموِّ عبر حرفِھ شوَق الرُّ
إلى ضیاِء األعالي، عابًرا بشغٍف عمیٍق ع�ب�ر 
�م�اِء، ُم�ھ�دھ�ًدا  مسارات ح�رف�ھ إل�ى ق�بَّ�ِة السَّ
توھُّجاِت الكلمة المكلَّلة بغبطِة الغم�اِم. یس�م�ُع 
ی�ِح،  برھافٍة شفیفة إلى خشخ�ش�اِت ھ�دی�ِر ال�رِّ
طموٌح مفتوٌح على بساتیِن حلٍم مترعرٍع فوَق 
أعشاِب القلِب، یكتُب بفرٍح غ�ام�ٍر ك�لّ�م�ا غ�ف�ا 
اللَّیُل على أھداِب القصیدة، كلّما ابتسَم ال�ق�م�ُر 
لب�ھ�اِء ح�دائ�ِق ال�ع�ش�ِق وھ�ي ت�ظ�لِّ�ُل ب�ھ�ج�ةَ 
العّشاِق، خیاٌل منساٌب ع�ل�ى إی�ق�اِع ھ�دھ�داِت 
باِح، یموُج حرفھُ م�ث�ل�م�ا ت�م�وُج  نُجیماِت الصَّ
غیوُم الحنیِن إلى خدوِد األطفاِل، یزغرُد ق�ل�بُ�ھُ 
شوقًا إلى عناِق الّدالیاِت وھ�ي ت�غ�دُق ع�ل�ی�ن�ا 
أشھى ع�ن�اق�ی�ِد دفِء ال�ّروِح. ی�ن�ث�ُر ب�ع�ذوب�ٍة 
انسیابیّةَ الح�ل�ِم ف�وَق أزاھ�ی�ِر ال�ح�ی�اة،ِ ك�أنّ�ھُ 
موجة عشٍق متناث�رة ف�وَق خ�م�ی�رِة األرِض، 
یناُم بحبوٍر عمیقٍ على إیقاِع ھدھداِت الكلماِت 
الوارفة بأزھى ط�ف�وِح االب�ت�ھ�اِل، ش�وقً�ا إل�ى 
باكورِة البراعِم. یرسُم بشغٍف براعَم الحلِم من 
نسِغ حرٍف مندلٍق من س�ق�س�ق�اِت ال�ع�ص�اف�ی�ر 
وھي تلھو جذلى مَع البالبِل في الھواِء الطّلِق. 
یزداُد تجلِّیًا كأنّھ في حالِة ابتھاٍل طافٍح بشھوِة 

 اإلبداع، وفي أوِج عناقِِھ لنعیِم الّسماِء. 
أزھَرِت البحاُر في قلِب جبران أبھى ال�م�ح�ار،  

وأغدقت الطَّبیعة علیھ أغنى كنوِز الّدنیا وكأنّھ 
صدیق البحِر وعاشق ال�ج�ب�ال وم�وغ�ل م�ث�ل 
النَّسیِم البلیِل في عناِق سكوِن ال�لَّ�ی�ل. ج�ب�ران 
شجرة وارفة بمذاِق ثماِر المحبَّة بكلِّ نكھات�ھ�ا 
الطَّیِّبة. كلّما عبْرُت فضاءاتھ الّرحبة؛ ش�ع�ْرُت 
وكأنّني أقرأُ ما كان یراودني قبَل أن آت�ي إل�ى 
مرافِئ الحیاِة، فھل تواصَل مع روحي التَّّواق�ة 
نیا،  إلى مھجِة القصیدة قبَل أن أعبَر مروَج الدُّ
وِح؛  أم أنّھ وھج عشٍق متطایٍر من ھالالِت ال�رُّ
وح المرفرفة فوَق جبیِن الحیاِة منُذ أن  ھذه الرُّ

تبرعَم فوَق أدیمھا اخضراَر الكائنات، وتناَمْت 
خمائل الطّب�ی�ع�ة ب�ك�ّل ب�ھ�ائِ�ھ�ا ف�وَق أغص�اِن 
المح�بّ�ة، تس�رب�ُل وج�ھَ األرِض أل�قً�ا ب�دی�ًع�ا، 
لةً ب�ی�َن أحض�اِن ال�ب�ح�اِر، ت�رت�وي م�ن  متوغِّ

 طفوِح خیراتھا؟! 
جبران حلٌم مفتوح ع�ل�ى مس�اح�ات ك�رك�رات 
الطّفولة، یحلِّ�ُق م�ث�َل ال�نُّ�س�وِر ف�وَق ھ�ام�اِت 
الجباِل، حرٌف مجبول من ش�م�وِخ م�رت�ف�ع�اِت 
"بشّري" ال�م�ك�ت�ن�ز ب�ع�ی�وٍن ص�اف�ی�ة ص�ف�اَء 
القصیدة ال�ب�ك�ر، ص�وٌت ص�ادٌح ع�ل�ى أن�غ�ام 
النّاي، تنشده فیروز في صباٍح ُمبلسٍم ب�ھ�واٍء 
یھبُّ من جھِة البحِر نحَو جباِل ل�ب�ن�ان، نس�ی�ُم 
فرٍح منس�اٍب ف�وَق ب�ت�الِت ال�ّزھ�وِر ف�ي أوِج 
الّربیِع، ل�غ�ةُ ع�اش�ٍق م�ن�ب�ث�ق�ة م�ن ت�ألل�ؤاِت 
ال�نُّ�ج�وِم، ی�ن�ب�وٌع ص�اٍف م�ت�دفِّ�ٌق م�ن دم�وِع 
القصائد، رحلةُ شاع�ٍر م�ج�نّ�ٍح ن�ح�َو إش�راق�ِة 
حرٍف من لجیِن األحالِم المعّرش�ة ف�ي غ�ب�ط�ِة 
خیاٍل محبوٍك بیراٍع مشرئٍب بأری�ِج ال�نّ�رج�س 

ي.   والتِّین البرِّ
كتَب جبران أناشیدهُ كشغِف ناسٍك، ملتقطًا في 
أوِج تجلِّیاتِِھ ومیَض القصائد، كأنّھ في غ�م�رِة 
�ع�ِر،  نشوٍة ع�ارم�ة م�ب�ح�ًرا ف�ي م�ح�راِب الشِّ
�الت�ھ،  یغترُف أعذب الكالِم وھ�و ف�ي أوِج ت�أمُّ
مستلھًما الكلمة الممراحة من حفاوِة ال�م�ط�ِر، 
وِح، م�ن  من نقاوِة النّدى، من أنغاِم قیثارِة الرُّ
ن�ی�ا.  بساتین جنّاتھ المفتوحة ع�ل�ى رح�اب ال�دُّ
صاَغ تراتیل�ھُ ال�م�ت�دفِّ�ق�ة م�ن زرق�ِة الّس�م�اِء 
كأحالِم ع�اش�ٍق م�ج�نّ�ٍح ن�ح�َو ض�ی�اِء ش�م�وِع 
األدیرة المعبّقة ببخوِر ال�م�ح�بّ�ة. رس�َم ح�رفً�ا 
معجونًا بخمیرِة ناٍر م�ق�دَّس�ة، ك�أنّ�ھ یُ�ِع�دُّ ل�ن�ا 
ِر. ك�م ی�ب�دو  مائدة لذیذة من نكھِة الخبِز المقمَّ
حرفھ شھیًّا كأنّ�ھ م�ح�ب�وٌك ب�إش�راق�ِة ھ�الالِت 

الّسماِء، حرفُھ من لوِن األم�ِل ال�م�ب�رع�ِم م�ن 
قبلِة الشَّمِس وھي تغدُق دفئًا من نكھِة انب�الِج 

 القصیدة. 
نثَر جبران خالل رحل�ة ال�ب�وِح ب�ذوَر ح�روف�ِھ 
فوَق خصوبِة الح�ی�اِة، ف�وق خ�م�ی�ل�ة األح�الم 
المعّرشة ف�ي ش�ھ�ی�ِق الّس�م�اء؛ ك�ي ی�ن�ع�َش 
القلوَب المكلومة، وقلوَب ال�ع�ّش�اِق ال�ع�ط�ش�ى 
ألزاھ�ی�ر ال�خ�ی��ر، ورف�رف��ات أج�ن��ح�ِة ال��ی�م��ام 
المحلِّقة فوَق منارِة المحبّة المعبّقة ب�الّس�ن�اب�ل 
الّشامخة فوَق جبیِن الحیاة، ماسًكا ریشتھ كي 
ینقَش فوَق أمواِج البحاِر أسراَر انھماِر المطِر 
في أوِج حنیِن األرِض ال�ع�ط�ش�ى إل�ى ب�رك�اِت 
�غ�اِر وال�ك�ب�اِر،  السَّماِء كي تروي ع�ط�َش الصِّ
وتغدَق خیرات األعالي فوَق أجنحِة ال�ك�ائ�ن�ات 

 كّل الكائنات! 
تنمو الكلمة في قلِب جبران كزنابِق ال�ح�ق�وِل، 
ُد ت�غ�ری�دةَ ف�رٍح ف�ي ك�لِّ  كأجنحِة البالبِل وتغرِّ
الفصول، وتنبعُث من ظالِل روحِھ الظّمأى إلى 
نوِر الحیاة! وحَدھا الكلمة تزرُع بذور المحبّ�ة 
ن�ی�ا، وح�َدھ�ا ال�ق�ص�ی�دة ت�ن�س�ُج  فوَق وجِھ الدُّ
اخضراَر الحیاِة ف�وَق ج�ف�وِن ال�لَّ�ی�ل، وح�َدھ�ا 
الّروح تعانُق ما یماثلھا من أرواٍح على م�دى 

 انبعاِث شھقاِت العصور! 
 

جبران روٌح فیَّاض�ة م�ع�ّرش�ة ب�ی�ن�اب�ی�ع ب�وِح 
القصائد، منُذ أن تبرع�َم ف�وَق ط�ی�ِن ال�ح�ی�اة، 
وسیبقى مب�رع�ًم�ا ك�أنش�ودِة عش�ٍق ت�دن�دنُ�ھ�ا 
فیروز بألٍق كبیر عل�ى أن�غ�اِم ال�نّ�اي، ل�ت�ب�ق�ى 
روُحھُ مرفرفةً عبَر أن�اش�ی�ِدِه الّص�ادح�ة ف�وِق 

 وجنِة الحیاِة إلى أمٍد طویل!
................................ 

 * أدیب وتشكیلي سوري مقیم في ستوكھولم

،ا و  ب ٌل ان  ان 
ا ر ى ٌفء وا ن    

  * ستوكھولم/صبري یوسف 



العنوان ھو البوابة التي من خاللھا ی�ل�ج ال�ق�ارئ    
كي یطوف في ثنایا ما یحتویھ الكت�اب م�ن ح�ق�ائ�ق 
َن الكاتب فصولھ من بنود وحقائ�ق وأرق�ام  وما ضمَّ
وأسماء وعناوین تدعم ما أراد الوصول إل�ی�ھ؛ أم�ا 
ونحن في حضرة َعلَم لھ یشار ب�ال�ب�ن�ان ف�ي م�ج�ال 
اختصاصھ، وفیما أنجز من مؤلفات ك�ان م�ن�ھ�ج�ھ�ا 
الموضوعیة والتجرد والحقائق العل�م�ی�ة ال�م�وث�وق 
ب�م�ص��ادرھ�ا، وم�ا ت�ؤش��ر ل�ھ نش�اط��ات�ھ ال�ف��ك�ری��ة 
والثقافیة في م�ج�ال ال�دف�اع ع�ن ح�ق�وق اإلنس�ان، 
والدفاع عن حقوق األقلیات القومیة وال�دی�ن�ی�ة ب�م�ا 
كتب عنھا من مؤلفات، وما م�ارس م�ن نش�اط�ات، 
ول�ع�ل االط�الع ع�ل�ى س�ی�رت�ھ ال�ذات�ی�ة یُ�غ�ن�ي ع��ن 

ھاجُسنا، بما بی�ن أی�دی�ن�ا  اإلسھاب؛ فال بد أن یكون
 منھ؛ الثقة المطلقة واالطمئنان.

بین أیدینا لھ كتابان؛ لقد تن�اول أس�ت�اذن�ا ال�ب�اح�ث، 
الدكتور كاظم حبیب، المقیم في ألمانیا، ف�ي ك�ت�اب�ھ 
األول موضوعة (النظریات العنصریة وممارسات�ھ�ا 
ضد اإلنسانیة) من خالل دراستھ التحلیلیة النقدی�ة؛ 
مبتدئاً من حیث كانت الضجة العالمی�ة م�ؤخ�راً ف�ي 
أمریكا التي أشعلتھا حادثة خنق ال�م�واط�ن األس�ود 
(جورج فلورید) على أیدي رجال الشرطة ھناك؛ ما 
یسمى (العنص�ری�ة ال�ج�دی�دة ال�ق�دی�م�ة) وع�الق�ت�ھ�ا 
بجذور التمییز العنصري في أم�ری�ك�ا، ال�ذي س�ب�ق 

ب�إع�الن   الحرب األھلیة، وكان الم�ف�روض إن�ھ�اؤه
، ل�ك�ن 1863الرئیس (لنك�ول�ن) ت�ح�ری�ر ال�ع�ب�ی�د، 

 1963العبودیة ح�ت�ى ب�ع�د اغ�ت�ی�ال م�ارت�ن ل�وث�ر 
والفص�ل ال�ع�ن�ص�ري ض�د الس�ود، وت�ح�دي (روزا 
باركس) للتمییز، وصدور قانون الحق�وق ال�م�دن�ی�ة 

، ثم قرار الجمعی�ة ال�ع�ام�ة ل�ألم�م ال�م�ت�ح�دة 1964
ومرجع ذلك، حسب الك�ات�ب،  ؛ لم ینتھ فعلیاً،1969

سیاسات النیولی�ب�رال�ی�ة، وال�ع�ول�م�ة ال�رأس�م�ال�ی�ة، 
والعسكرة المتفاق�م�ة، وت�ف�اق�م ال�ھ�وة ب�ی�ن ال�غ�ن�ى 
والفقر، وأشار إلى أن البطالة، والفرق بی�ن الس�ود 
والبیض، التم�ی�ی�ز ف�ي ال�ق�ط�اع الص�ح�ي، وق�ط�اع 
التعلیم، التمییز في تعامل المحاكم والش�رط�ة؛ ھ�ي 
أھم ما یعانیھ السود في أمریكا، مع وج�ود ع�وام�ل 

 إیجابیة خلقت تغیرات في المجتمع األمریكي.
ینتقل الباحث إلى بلدان االتحاد األوربي ل�ی�ق�دم ل�ن�ا 
دراسة عن (ماضي فكر وممارسة ال�ع�ن�ص�ری�ة ف�ي 
أوربا) التي كانت محصورة فیمن ی�ج�ل�ب�ون أس�رى 
في الحروب، أو یحكم علیھم بالدیون، وتعتبر أفكار 
(أرسطو طالیس) التي تنص عل�ى أن اإلنس�ان إم�ا 
ی�ول�د س�ی�داً أو ع�ب�داً؛ س�ن�داً ل�ل�ف�ك�ر وال�م�م�ارس�ة 
العنصریة، كما ساھم بذلك اتھام المسیحیین للیھود 
بقتل السید المسیح، وق�د ع�م�ق ذل�ك م�ا ج�اء ف�ي 
العھد القدیم بأن أحفاد یافث بن نوح، اآلری�ی�ن؛ ھ�م 
في المرتبة العلی�ا ب�ی�ن أح�ف�اد س�ام، اآلس�ی�وی�ی�ن، 

 وأحفاد حام، األفریقیین.
بمنھجھ الع�ل�م�ي ال�ت�ح�ل�ی�ل�ي؛ ی�ع�رض ال�ع�ن�ص�ری�ة 
بنظریاتھا وممارساتھ�ا وم�واق�ف�ھ�ا ال�ح�دی�ث�ة، م�ن 
بروزھا في عصر النھضة في أوربا، وجذورھا ف�ي 
العھدین الق�دی�م�ی�ن، اإلغ�ری�ق�ي وال�روم�ان�ي، وھ�م 
یتفق�ون ع�ل�ى أن ال�ب�ش�ر ی�ول�دون إم�ا أح�راراً أو 
عبیداً، دعمت ذلك نظریة (أرسطو ط�ال�ی�س)، وم�ا 
قام بھ بعض رجال الكن�ی�س�ة، خص�وص�ا ال�ك�ن�ی�س�ة 
اإلسبانیة، وما قدم باحثون من دراسات ف�ي ال�ق�رن 
السابع عشر، تُقسِّم البشر ع�ل�ى أس�اس األع�راق، 
حسب ألوان البش�رة، ب�ی�ض�اء، ح�م�راء، ص�ف�راء، 
وسوداء، وأن غیر البیض أقل درج�ة م�ن ال�ب�ی�ض 
في الذك�اء وال�ح�ی�وی�ة وال�ن�ش�اط، وھ�ن�اك آخ�رون 
قسَّموھم حسب شك�ل ال�وج�ھ وت�ق�اس�ی�م�ھ، وب�اق�ي 
أجزاء الجسم، وساھمت نظریة دارون في ذلك إل�ى 
حد كبیر، وقد وظفت الدول األوربی�ة ال�ك�ب�رى ھ�ذه 
الدراسات في غزواتھا االستعماریة لشعوب أفریقیا 
وآسیا، وإخضاع شعوبھ�ا وث�روات�ھ�ا لس�ی�ط�رت�ھ�ا، 
وجندت أبناءھا في احتالل بلدان أخرى، أما الح�زب 
النازي في ألمانیا بقیادة ھتلر؛ فقد استند علیھا ف�ي 
قتل الیھ�ود والس�ن�ت�ي وال�روم�ا، وم�ھَّ�د ل�ج�رائ�م�ھ 
ب�ت��ص��ف��ی��ة الش��ی��وع��ی��ی��ن واالش��ت��راك��ی��ی��ن وال��ق��وى 
الدیمقراطیة المسیحیة، إضافة إلى معاداتھ لإلسالم 

 والمسلمین.
لقد اتسمت الفترة من بدایة العقد الثامن من ال�ق�رن 
الماضي بتصاعد ھذه األفكار والس�ی�اس�ات ب�ع�د أن 
شھدت تراجعا عقب الحرب العالمیة ال�ث�ان�ی�ة، وإذا 
كانت ال�ع�ن�ص�ری�ة ب�األم�س ت�ت�ح�دث ع�ن ال�ت�ب�ای�ن 
البیولوجي؛ فھي الیوم تتحدث عن التباین ال�ث�ق�اف�ي 
والحضاري بإحالل مصطل�ح اإلث�ن�ی�ة ب�دل ال�ع�رق، 
وھي تركِّز عل�ى ت�ف�وق األورب�ي ع�ل�ى غ�ی�ره م�ن 
شعوب العال�م، والب�د م�ن ال�ف�ص�ل ب�ی�ن ال�ث�ق�اف�ات 
لحمایة ثقاف�ت�ھ، وق�د ك�ان دور ال�ی�م�ی�ن ال�م�ح�اف�ظ 

والیمین المتطرف والنازیة الجدیدة ف�ي ات�ج�اھ�ی�ن: 
سلبي یرفض وجود األجانب إطالقاً، وعدم قبولھ�م، 
وإیجابي یقبلھم على شرط انص�ھ�ارھ�م م�ع ث�ق�اف�ة 

 أوربا.
أشار الباح�ث إل�ى دور ال�ت�غ�ی�رات الس�ی�اس�ی�ة ف�ي 
ال��ع��ال��م، س��ی��ط��رة أم��ری��ك��ا، ب��ع��د ان��ھ��ی��ار االت��ح��اد 
الس��وف��ی��ت��ي، ب��روز الص��ی��ن ك��م��ن��اف��س اق��ت��ص��ادي 
ألمریكا، واستفحال دور اللیبرالی�ة ال�ج�دی�دة؛ ال�ذي 
انعكس على نشوء أحزاب تخشى من نشوء أقلی�ات 
قومیة ودینیة إثن�ی�ة أو ع�رق�ی�ة ف�ي أورب�ا، ون�بَّ�ھ 
للتمیز العنصري لدى الشرطة الذي ینّم ع�ن وج�ود 
أحكام مسبقة ضد األجانب، خصوصا ال�م�س�ل�م�ی�ن، 
مع أمثلة لحوادث ف�ي ال�ن�روج وف�رنس�ا وأل�م�ان�ی�ا 
وبریطانیا وبلجیكا وھولندا وإسبانیا والنمسا وباقي 

 بلدان االتحاد األوربي، وتفاصیل لكل منھا.
لم یھمل الكاتب اإلش�ارة إل�ى ال�خ�ل�ف�ی�ات ال�ف�ك�ری�ة 
والنفسیة للعنصریة في أوربا، إضافة إلى اتجاھ�ات 
التطور في المجتمعات الرأس�م�ال�ی�ة، ودور ال�دول�ة 
�خ  في تشریع القوانین ووضع ال�ق�واع�د ال�ت�ي ت�رسِّ
فك�رة (األن�ا) ال�ن�رجس�ی�ة الص�ارخ�ة ع�ل�ى حس�اب 
(اآلخر) الذي تراه األق�ل ف�ي ال�م�س�ت�وى؛ ت�م�ھ�ی�داً 
ل��ل��س��ی��ط��رة، وبس��ط ال��ن��ف��وذ، وت��ب��ری��ر ال��ح��روب، 
ومحارب�ة الش�ی�وع�ی�ة وال�م�ن�ظ�وم�ة االش�ت�راك�ی�ة؛ 
باستناد (األنا) لسلطة المال واالستغالل، م�ن خ�الل 
دعم النخب الحاكمة، وأیدیولوجیتھ�ا، وم�ث�ق�ف�ی�ھ�ا؛ 
لخلق ھذا الوعي العنصري في المجتمع، باالست�ن�اد 
(ألفكار مسبقة) تجاه مجم�وع�ات بش�ری�ة م�ح�ددة، 

 وتبریر ما یرتكب ضدھا.
ل�ق��د ت��ط�رق إل��ى ت�أث��ی��ر ال�م��ش��ك��الت االق��ت��ص��ادی��ة 
واالجتماعیة، البطالة، االحتیال، التزویر، الرش�وة، 
الف�س�اد، اغ�ت�ص�اب ال�ن�س�اء واألط�ف�ال، م�ح�اوالت 
االنتحار والقتل، وتق�لّ�ص ال�ق�وة الش�رائ�ی�ة؛ ح�ی�ث 
یعزو المتطرفون ھ�ذه ال�م�ش�اك�ل ل�ل�ق�ادم�ی�ن ع�ل�ى 
روا تنصیب العداء لھم، ومن الوس�ائ�ل  بلدانھم، لیبرِّ
الداعمة لتعمیق التمییز العنصري (وسائل اإلع�الم) 
من خالل رسم صورة (لألنا) على حس�اب (اآلخ�ر) 
باستغالل اإلنترنت، وسائل الت�واص�ل االج�ت�م�اع�ي، 
والوسائل المرئیة والمقروءة والمسموع�ة؛ ل�رس�م 

 صورة بشعة لألفریقي، أو العربي، أو المسلم.
إن إشكالیة المجتمع (متعدد الثقافات) لھا ح�ل�ول�ھ�ا 
الجاھزة من قبل قوى ال�ی�م�ی�ن ال�م�ت�ط�رف؛ إذ ھ�ي 
ً ع�ل�ى ث�ق�اف�ة الس�ك�ان  ترى في ذلك خط�راً جس�ی�م�ا
األص�ل�ی�ی�ن، خص�وص�ا ف�ي أل�م�ان�ی�ا، وب�ری�ط�ان�ی��ا، 
وف��رنس��ا، وھ��ول��ن��دا، وھ��ن��ك��اری��ا؛ ح��ی��ث ی��ع��ی��ش 
مھاجرون من شمال أفریقیا، وعرب، وكرد، ول�ك�ل 

منھم إرثھ الثقافي والحضاري، والح�ل م�ن وج�ھ�ة 
نظر المتطرفین؛ االنصھار ف�ي ث�ق�اف�ة ال�ب�ل�د ال�ذي 
یؤویھم، وال�ك�ات�ب ی�رى أن ف�ي إق�ام�ة ال�م�ج�ت�م�ع 
المدني حّالً جذریاً لتلك المعضلة، كما في ال�ت�ج�رب�ة 
الكندیة ومقومات المجت�م�ع ال�م�دن�ي ال�دی�م�ق�راط�ي 

 العلماني، متعدد الثقافات؛ فیھا.
أما كتابھ الثاني الذي خصَّ بھ النموذج األلمان�ي إذ 
تطرق للمخاطر الجدیدة لقطعان الیمی�ن ال�م�ت�ط�رف 
والنازیة ال�ج�دی�دة، ال�ذي ت�ؤك�ده تص�ری�ح�ات ق�ادة 
االتحاد األوربي، وأحزاب المعارضة الدیمق�راط�ی�ة، 
ومسؤولون في مجلس الوزراء األلماني، وأب�ح�اث 

في ح�ی�ن ت�ھ�م�ل أج�ھ�زة ال�دول�ة   وكتب ومجالت،
الرقابة علیھا، مع تنامي دور ال�ت�ظ�رف اإلس�الم�ي 
السلفي، ال�داع�ي ل�ل�خ�الف�ة اإلس�الم�ی�ة وال�ت�ع�ص�ب 
ھ جھودھا الرقابیة نحو ق�وى ال�ی�س�ار  الدیني؛ فتوجِّ
والدیمقراطیة، ما ساعد على تنامي مفاھیم الیم�ی�ن 
المحافظ، والیمین المت�ط�رف، وال�ن�ازی�ة ال�ج�دی�دة، 
وتصاعد تأثیرھا في ألمانیا، وأورب�ا ع�م�وم�اً، وم�ا 
تبذلھ لتحویل الصراع العالمي إلى صراع حض�ارات 
وأدیان؛ لتغطیة عیوب النظ�ام ال�ل�ی�ب�رال�ي ال�ج�دی�د، 
والعولمة الرأسمالیة، مع الكشف ع�ن ع�الق�ة ت�ل�ك 
األحزاب في ألمانیا وأوربا بنظیراتھ�ا ف�ي أم�ری�ك�ا، 
وما یفعلھ الرئیس األمریكي الجدید ترامب وح�زب�ھ 
الحاكم من ممارسات عنصریة شوفینیة مك�ش�وف�ة، 
مدعوماً بالقوى واألحزاب الیمینیة ال�م�ت�ط�رف�ة ف�ي 

 أمریكا.
تناول الباحث بالتفصیل العوام�ل ال�م�ل�م�وس�ة وراء 
النھوض الجدید للیمین المتطرف والنازیة الج�دی�دة 

سیاس�ة ال�ن�ی�ول�ب�رال�ی�ة االق�ت�ص�ادی�ة  -1في ألمانیا:
اتس�اع ف�ج�وة  -3ت�ن�ام�ي ال�ب�ط�ال�ة.  -2المتشددة. 

ت�راج�ع  -4الدخل السنوي بین الفقراء واألغ�ن�ی�اء. 
استمرار الھجرة مؤخرا إل�ى  -5مستوى الخدمات. 

ال��ت��ض��ی��ی��ق ع��ل��ى ق��وان��ی��ن ال��ل��ج��وء -6ال��م��ان��ی��ا. 
ردود األفعال تجاه المسلمین السلفیین  -7السیاسي.

المتط�رف�ی�ن ونش�اط�ات�ھ�م االس�ت�ف�زازی�ة ل�ل�م�س�ی�ح 
 والیھود.

لم ینَس الباحث ذك�ر األح�زاب وال�ق�وى ال�ی�م�ی�ن�ی�ة 
المتطرفة والنازیة ال�ج�دی�دة ال�ت�ي ش�ھ�دت ت�ن�ام�ی�اً 
وص��ع��وداً ف��ي أل��م��ان��ی��ا، ب��أس��م��ائ��ھ��ا، خ��ل��ف��ی��ات��ھ��ا، 
نشاطاتھا، وتأثیرھا على الساحة، كما ركَّز على م�ا 
سمِّي (حزب البدیل) الیمیني المتط�رف، إذ ان�ب�ع�ث 
منھ الحزب الجدید (حزب التحالف من أجل ال�ت�ق�دم 
واالنبعاث) ال�ذي ض�ّم أقص�ى ال�ی�م�ی�ن ال�م�ت�ط�رف 
والنازیین ال�ج�دد ال�م�ع�ادی�ن ل�ألج�ان�ب وال�الج�ئ�ی�ن 
عموماً، والمسلمین خصوصاً، وم�ع�ارض�ة االت�ح�اد 

األوربي، والرؤیة القومیة المتطرفة لدور أل�م�ان�ی�ا؛ 
أوربیاً وعالمیاً، وأصبح القوة الثالثة في البرل�م�ان، 
بتوجھاتھ العنص�ری�ة الش�وف�ی�ن�ی�ة، وھ�ن�اك ح�رك�ة 
تلتقي مع أھدافھ وت�وج�ھ�ات�ھ، ال�ح�رك�ة ال�ی�م�ی�ن�ی�ة 
المعادیة للمسلمین (بكیدا)، وتلت�ق�ي ھ�ذه األح�زاب 
مع مثیالتھا ف�ي أورب�ا وأم�ری�ك�ا، وت�ت�ل�ق�ى ال�دع�م 
المال�ي وال�ع�ی�ن�ي م�ن ج�م�اع�ات غ�ن�ی�ة وش�رك�ات 

 وشخصیات رأسمالیة، في ألمانیا والخارج.
إق�ام�ة دول�ة ن�ازی�ة ع�ل�ى  -1أھداف ھذه ال�ق�وى: 

الت�م�س�ك وال�دف�اع ع�ن  -2نموذج الدولة الھتلریة. 
الرأسمالیة، والنھج ال�ن�ی�ول�ی�ب�رال�ي، واالس�ت�غ�الل، 
ومصادرة الحریات الدیمقراط�ی�ة وح�ق�وق اإلنس�ان 

التمییز بین الشعوب والھ�ی�م�ن�ة  -3وحقوق المرأة. 
 علیھا واعتبارھا أقل قیمة من الشعب اآلري

 وأسالیب عملھا:
ال��رم��وز ال��ت��ي ت��ع��بّ��ر ع��ن ال��ق��وة وال��ج��ب��روت  -1

ب�ی�ان�ات  -2والشجاعة والحرب والروح العدوانیة. 
وكراسات وكتب وش�ع�ارات ت�ح�رض ع�ل�ى ال�ع�داء 
والكراھیة ضد األجانب وال�م�س�ل�م�ی�ن، وض�د ق�وى 

 -4تقنیات ح�دی�ث�ة وأق�راص م�دم�ج�ة.  -3الیسار. 
الش��ت��ائ��م  -5ل��ق��اءات واج��ت��م��اع��ات وم��ظ��اھ��رات. 

ال�ع�ن�ف ف�ي  -6القبیحة والكل�م�ات ال�م�س�ت�ھ�ج�ن�ة. 
 -7مواجھة المتظاھرین والقوى الم�ن�اھض�ة ل�ھ�م. 

إشعال الح�رائ�ق ف�ي  -8التھدید بإجراءات إرھابیة. 
االغت�ی�ال ال�ف�ردي  -9بیوت المستھدفین وتدمیرھا. 

تنظیم المظاھرات والتجمعات ال�ت�ي  -10والجمعي. 
اس�ت�خ�دام وس�ائ�ل ال�ت�واص�ل  -11تخدم أغراضھم. 

 االجتماعي
ھ�ن�ا ی��ورد ال�ب��اح�ث تس��ل�س�الً ل��ج�رائ�م��ھ�م، حس��ب 
التواریخ واألماكن والمناسبات، ول�م ی�غ�ف�ل ت�أث�ی�ر 
الجالیة اإلسالمیة في ألمانیا وأصول�ھ�ا م�ن ت�رك�ی�ا 
والدول ال�ع�رب�ی�ة وإی�ران وأف�غ�انس�ت�ان وب�اكس�ت�ان 
والھند والشیشان وتعدادھم خمسة مالیین، وھ�ن�اك 
نسبة قلیلة منھم أسماھم (اإلسالمیون الس�ل�ف�ی�ون) 
الذین یست�غ�ل�ون ال�م�س�اج�د وال�ج�م�ع�ی�ات ال�دی�ن�ی�ة 
وال�م��دارس ب�دع��م م�ن ب��ع�ض ال��دول اإلس��الم��ی��ة، 
خصوصا السعودیة وقطر، وی�دع�ون إلق�ام�ة دول�ة 
الخالفة ومحاربة المسیحیة والیھودیة، واعتمادھ�م 
الفكر الوھابي، وما یثیر من حقد تجاه ال�م�س�ل�م�ی�ن 
عموما، تستثمره قوى الیمین المتطرف والن�ازی�ی�ن 
الجدد؛ إلثارة العداء ضد المسلمین عموماً، ال سیما 
ھناك جرائم إرھابیة ارتكبھا السلفیون ال�م�س�ل�م�ون 
في مناطق متفرقة من ألمانیا، وتشكیلھم ما یسم�ى 

 شرطة الشریعة في بعض المناطق.
في معرض مخاطر تنامي ھذا التیار؛ ح�ّدد ال�ك�ات�ب 
المخ�اط�ر ال�ت�ال�ی�ة وراء ت�ن�ام�ي ال�ت�ی�ار ال�ی�م�ی�ن�ي 

ت�ھ�دی�د  -1المتطرف والنازیة الجدیدة على ألمانیا: 
ال�ح��ی�اة ال��دی�م��ق�راط��ی��ة وح��ق�وق اإلنس��ان والس��ل��م 

ت�ن�ام�ي  -2االجتماعي والتج�اوز ع�ل�ى ال�دس�ت�ور. 
 وجود التیار في أجھزة الدولة المدنیة والعسكریة.

م�خ��اط�ر تص��دع ال�وح��دة األورب�ی��ة وع�م��ل�ت�ھ��ا  -3
 وتطورھا االقتصادي.

أما سبل مواجھة فكر وسیاسات وم�م�ارس�ات ھ�ذه 
 القوى وقوى التطرف اإلسالمي فھي:

 توسیع الحیاة الدیمقراطیة.  -1
التمییز بین أطیاف الیمین والی�م�ی�ن ال�م�ت�ط�رف  -2

 العنصري.
 الكفاح الفكري والسیاسي.  -3
 استعادة ثقة الجماھیر التي فقدتھا بالحكومة.  -4
توحید األحزاب والقوى الدیمقراطیة في ألمان�ی�ا  -5

 ببرنامج عمل مشترك. 
محاربة الف�ك�ر اإلس�الم�وي ال�م�ت�ط�رف ب�ن�ف�س  -6

 الوسائل والحزم.
 

البحث مدعوم بمالحق، ووث�ائ�ق، وأرق�ام وج�داول 
إحصائیة، وأسماء وعناوین لش�خ�ص�ی�ات وأح�زاب 
ومنظ�م�ات وح�وادث، وھ�و یش�ك�ل وث�ی�ق�ة دام�غ�ة 
ألخطر تیار عنصري متطرف، كانت ذریعتھ ت�ف�وق 
العنصر (اآلري)، أحفاد (یافث)؛ على باقي الب�ش�ر، 
وتمیز اإلنسان األبیض بمیزات ال ی�م�ل�ك�ھ�ا غ�ی�ره، 
فكانت لھ ثقافتھ التي ال تقبل االخت�الط ب�اآلخ�ر؛ ب�ل 
تؤھلھ ألن یكون سیِّداً على شعوب العالم التي ت�ق�ع 
دون منزلتھ، فیبسط سلطانھ علیھا بالقوة، وین�ھ�ب 
خیراتھا، ویس�ل�خ�ھ�ا م�ن حض�ارات�ھ�ا وث�ق�اف�ات�ھ�ا، 
ر ألغراضھ اإلنسان فیھا، وھ�و ال�ذي ی�ح�ّدد  ویسخِّ
النظام االقتصادي العالمي الذي یخدم أغراضھ، كما 
أن الك�ات�ب كش�ف ب�ال�ح�ق�ائ�ق وس�ائ�ل ھ�ذا ال�ت�ی�ار 
وم���م���ارس���ات���ھ، وح���ذَّر م���ن أخ���ط���اره، اآلن���ی���ة 
والمستقب�ل�ی�ة، إن�ھ ج�ھ�د م�م�یَّ�ز یس�ت�ح�ق ال�ن�ش�ر 

 واالھتمام، واالستناد علیھ.
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 األستاذ األكادیمي :تقدیم
 مدیح الصادق 

 2020 -كندا/ تموز 



ش��اھ��دُت روای��ة "ع��م��دة ك��اس��ت��ر    
بریدج" لتوماس ھاردي، ف�ي ف�ی�ل�م�ی�ن 
سینمائیین م�خ�ت�ل�ف�ی�ن ب�ع�د أن س�م�ع�ُت 
حلقاٍت تمثیلیة م�ن�ھ�ا ت�ذاع ف�ي ال�ق�س�م 
العربي بھیئة اإلذاعة البریطانیة منذ م�ا 
یقارب الثالث�ی�ن ع�اًم�ا، وع�ن�دم�ا رأی�ت 
ترجمة عربی�ة ج�دی�دة ل�ل�روای�ة ب�ادرت 
بإعادة قراءتھا والترجمة الجدیدة قامت 
بھا وق�دََّم�ت ل�ھ�ا ُزوی�ن�ة آل ت�ویَّ�ھ م�ن 

 عمان.
تحكي روایة "عمدة كاستربریدج" عن 
شاب یُ�دع�ى م�ای�ك�ل ھ�ی�ن�ش�ارد وش�اب�ة 
تدعى سوزان تحمل طفلتھما ال�ی�زاب�ی�ث 
 ، ج��ی��ن، یس��ی��ران ف��ي ص��م��ت َج��لِ��يٍّ
ویقتربان من قریة ویدون برای�رز. م�ن 
الواضح أنھما قطعا مسافة طویلة سیًرا 
عل�ى األق�دام. وم�ن ال�واض�ح أیًض�ا أنَّ 
المرأة كانت قد تمكنت من ھضِم ص�م�ِت 
زوِجھا المت�ج�اھ�ِل وانش�غ�ل�ت ب�م�ن�اغ�اِة 

 الطفلِة.
ك�ان ال��زوج ذا خ��ب�رة ب��ت�ج�ارة ال�ت�ب��ن، 
وجاء إلى ھنا ب�ح�ثً�ا ع�ن ع�م�ل. وك�ان 
الیوم یوم سوق، ل�ك�ن ال�رج�ل وال�م�رأة 
طفقا یبحثان عن خ�ی�م�ة ت�ب�ی�ع وج�ب�ات 
طعام خفیفة؛ ف�ق�د ك�ان�ا ج�ائ�ع�ی�ن. دخ�ال 
إحدى الخیمات، وكانت مزدح�م�ة. وف�ي 
ُك بملعقة ك�ب�ی�رة  صدر المكان امرأة تحرِّ
محت�وى قِ�در، ف�ط�ل�ب الش�اب والش�اب�ة 
شیئًا من ھذا لیأكاله. والحظ ال�زوج أن 
البائعة تمسك بقنینة روم وتسك�ب ل�م�ن 
یرید شیئًا منھا في وعائ�ھ، ف�ظ�ل ی�أك�ل 
طبقًا بعد طبق ویعبُّ من الروم ال�ك�ث�ی�ر، 
وعندما س�م�ع رج�ال ی�ع�ل�ن ع�ن ف�رس 
للبیع بأبخس ثمن قال في نفس�ھ: ل�م�اذا 
ال أبی�ع زوج�ت�ي؟ ث�م أع�ل�ن ذل�ك ع�ل�ى 
ال�م��أل. وت��ط��ل��ع��ت ال��ع��ی��ون إل��ى ال��م��رأة 
الجمیلة، وزوجھ�ا ال�ث�م�ل یص�م�م ع�ل�ى 
بیعھا حتى رضخت لمشیئتھ الم�ت�ھ�ورة. 
وصار یعبُّ ال�روم وی�ؤك�د رغ�ب�ت�ھ ف�ي 

ا ویتفرغ لتجارة التبن.  بیعھا لیغدَو حّرً
وأق�ی��م ال��م��زاد س��ری��ًع�ا! وف�ي ال��ل�ح��ظ��ة 
األخیرة كان بحاٌر ق�د ظ�ھ�ر ف�ي م�دخ�ل 
الخیمة وأع�ل�ن أن�ھ س�ی�ش�ت�ري ال�م�رأة 

بخمسة جنیھات. وبالفعل دفَع الجنیھات 
 الخمسة ثمنًا لھا وزاد خمسة شلنات.

قالت المرأة لزوجھا الثم�ل: واحس�رت�اه 
یا مایك!، وس�ارت م�ع ال�ب�ح�ار ن�ی�س�ن 
وابنتھا ع�ل�ى ص�درھ�ا ودم�ع�ت�ھ�ا ع�ل�ى 
خدھا. وھنا یعقد ت�وم�اس ھ�اردي ھ�ذه 

 المفارقة:
"نھض مایك وسار إلى المدخل ب�خ�ط�ى 
رج�ل ح�ذر وواع ق��در م�ا ت�ن��اول�ھ م��ن 
خمر. تبعھ ب�ع�ض�ھ�م ووق�ف�وا ی�ن�ع�م�ون 
النظر في الشفق. لقد ك�ان ال�ف�رق ب�ی�ن 
س�الم ال�ك�ائ�ن�ات ال�م�س�ت�ض�ع�ف�ة وع�داء 
ا في ھذا المك�ان،  البشر الجامح جلیًّا جّدً
فعلى النق�ی�ض م�ن قس�وة ال�ف�ع�ل ال�ذي 
ا داخ�ل ال�خ�ی�م�ة، ك�ان ھ�ن�اك  انتھى ت�ّوً
مشھد لبعض الخیول ت�ت�الق�ى أع�ن�اق�ھ�ا 
ب�ح�ب وھ�ي ت��ن�ت�ظ��ر بص�ب��ر أن تس��رج 

 استعداًدا لرحلة العودة إلى أوطانھا"
وفضال عن عداء الب�ش�ر ال�ج�ام�ح ن�ج�د 
إبراز توم�اس ھ�اردي ل�ق�ی�م�ة ال�وط�ن. 
ففي اللحظة التي فیھا ت�ت�أھ�ب ال�خ�ی�ول 
لرحلة العودة إلى أوطانھا كانت ال�م�رأة 
وابتھا مع البحار في طریق م�ج�ھ�ول ال 
تدري عنھ شیئًا وال إلى أی�ن س�ت�ق�ودھ�ا 

 خطاھا.
وعندما یعود الزوج مایكل ھینشارد إلى 
صوابھ یندم ندًما شدیًدا، ویقسم أنھ ل�ن 
یقرَب الخمَر إحدى وعشرین سنة ب�ع�دد 
أعوام حیاتھ حتى اللحظة، وأن یص�ی�ب�ھ 
البكم والعمى والعجز إن ح�ن�ث ب�ق�س�م�ھ 

 ھذا.
وبعد ما یقارب ال�ع�ش�ری�ن س�ن�ة، ت�ع�ل�ُم 
المرأةُ أن البحاَر لقَي ح�ت�فَ�ھ غ�رقً�ا ف�ي 
كندا حیث كانوا یعیشون، فتق�ف�ل ع�ائ�دة 
بابنتھا وبأوجاعھا إل�ى ان�ج�ل�ت�را ل�ت�ب�دأ 
رحلة البحث عن زوجھا القدیم. وعندما 
تعثر علیھ یكون ھو ق�د ص�ار ث�ریًّ�ا ب�ل 
وعمدةً مرموقًا، وبعد أن ی�ت�م ال�ت�ع�ارف 
وإعادة الزواج تمرض الزوجة، السی�دة 
نیوسن، وتموت تاركة ابنتھا مع العمدة 
السید ھینشارد ال�ذي وع�د ال�ف�ت�اة ب�أن 
یعوضھا عن كل آالم�ھ�ا. ویش�اء ال�ق�دُر 
أن یفتح رسالة كانت الزوجة قد تركتھ�ا 

مغلقة حتى موتھا وی�ع�ل�م أن ال�ی�زاب�ی�ث 
جین لیست ابنتھ وإنما ابنة البحار، فق�د 
ماتت ابنتھ صغی�رة. ھ�ن�ا ی�ن�ق�ل�ب ع�ل�ى 
الیزابیث جین حتى یضط�رھ�ا إل�ى ت�رك 

 المنزل والعیش مع امرأة مجھولة.
وتقع االبنة في حبِّ شابٍّ یعمُل م�ع َم�ن 
تعتقد أنھ والدھا، شابٍّ یدعى ف�ارف�ري، 
الم��ع ذك�� ٍّيٍ ح��ت��ى إن ال��ن��اس ج��ع��ل��وا 
ی�ق�ول�ون ع�ن ال�ع��م�دة: :م�ا ال�ذي ك��ان 
سیحلُّ بتجارتھ لوال ھذا الرفیق الشاب؟ 
كانت حسابات العمدة غیر منتظمة م�ث�ل 
أوراق العلیق عند قدوم السید فارف�ري. 
وی�ؤك�دون أن الش�اب س�ی�ت�ف�وق ع�ل�ی��ھ 
قریبًا ویرأس ك�ل ش�يء. وق�ال الش�اب 
للشابة: وال�دك  ل�م  ی�ع�د  ی�ط�ی�ق  رؤی�ت�ي
ویبدو أنني سأرحل قریبًا. وسرعان م�ا 
انتشر خبٌر في كاست�رب�ری�دج م�ف�اده أن 
ھ�ی�ن��ش�ارد وف�ارف��ري ق�رَر ك�لٌّ م�ن��ھ�م��ا 
االستغناَء عن اآلخر. ول�ك�ن الش�اب ل�م 
یقرر مغادرة البلدة بل إن�ھ س�ی�ق�ی�م ب�ھ�ا 

 تجارةً مستقلةً فاستشاط العمدة غضبًا.
وتجري أحداُث القصة مكلل�ة ب�اإلث�ارة؛  

فالبحار في حقیقة األمر لم یمْت غ�رقً�ا، 
بل ما یزال على قید الحیاة وجاء یطالب 
بابنتھ سوزان، ویقابُل الع�م�دة ف�ی�خ�ب�ره 
بأن ابنتھ مات�ت ف�ی�ع�ود أدراَج�ھُ أس�ی�فً�ا 

 كلیًما.
ل�ك�ن األب ال ی�ی��أس، ف�ی�ع�ود وی�ع��رف، 
ویقابل ابنتھ، وتعلم بخدیعة زوج أم�ھ�ا 
لھا. أحداٌث كثی�رةٌ م�ف�اِج�ئ�ةٌ ال أری�د أن 
أحكیھا جمیًعا بل أكتفي بتشویق القارئ 

 لیبحث عنھا بشغف.
وبعد، فأقول: لقد نجح ت�وم�اس ھ�اردي 
في إبراز قضیة "بی�ع ال�زوج�ات" وم�ا 
ینجم عنھا من ك�وارث، ح�ت�ى إن ب�ط�ل 
روایتھ بعد أن باع زوجتھ واغتن�ى ب�ع�د 
ذلك وصار مرم�وقً�ا، ظ�لَّ ی�دف�ُع ال�ث�م�َن 
طیلة حیاتھ حتى ط�ال�ھ ال�ت�دم�ی�ر ال�ت�ام، 

 وكانت ھذه وصیتھ:
"أن ال تعلَم الیزابیث جین بموت�ي، وأن 
ال أدفَن في أرض مقدسة، وأن ال ی�ق�رَع 
سدنة الكنیسة األج�راس، وأن ال ی�رى 
أح��د جس��دي ال��ھ��ال��ك، وأن ال یس��ی��َر 
مشیعون في ج�ن�ازت�ي، وأن ال ت�غ�رَس 
ال��زھ��ور ف��ي ق��ب��ري، وأن ال ی��ذك��َرن��ي 

 إنسان"
وبیُع الزوجاِت ظلَّ یُعمُل بھ في انجل�ت�را 
حتى بدایة القرن العشرین كما ی�خ�ب�رن�ا 
رجل القانون والم�ؤرخ ج�ی�م�س ب�رای�ز 
the jurist  a nd his toria n 

James Bryce والس���ب���ب ش���ب���ھ ،
اس��ت��ح��ال��ة ال��ط��الق ف��ي ذل��ك ال��وق��ت 
وخصوًصا على الفقراء، وكانت ت�ح�دث 

، ب�اع 1766مآس كثیرة، فف�ي م�ارس 
نجاٌر من ساوثوارك زوجتھ "في ن�وب�ة 

من الالمباالة الزوج�ی�ة"، وب�م�ج�رد أن 
عاد إلى رشده، طلب من زوجتھ الع�ودة 
وبعد رفضھا ق�ام وش�ن�ق ن�ف�س�ھ. وم�ن 

، ب�اع ج�ون 1826الطریف أنھ في عام 
تورتون زوجتھ ماري إلى وی�ل�ی�ام ك�اي 
مقابل خمسة شل�ن�ات. ول�ك�ن ب�ع�د وف�اة 
كاي عادت إلى زوجھا، وظل ال�زوج�ان 

ع�اًم��ا. وال��م��ع��روف أن  30م�ًع��ا ل��م��دة 
الزوجة في ذلك الع�ص�ر ك�ان�ت ض�ائ�ع�ة 
القیمة حتى إن ال�ت�ي یض�رب�ھ�ا زوج�ھ�ا 
حتى الموت ما كان یُحك�م ع�ل�ی�ھ ح�ك�ًم�ا 
ثقیال. وكانت الزیجات غیر مسجلة. ك�ل 
ما كان مطلوبً�ا ھ�و م�واف�ق�ة ال�ط�رف�ی�ن 
على االتحاد، طالما أن كّالً منھما قد بلغ 

عاًما للف�ت�ی�ات  12السن القانوني، وھو 
عاًما ل�ل�ف�ت�ی�ان. وتص�ی�ر ال�ن�س�اء  14و 

خاضعاٍت تماًما ألزواجھن بعد ال�زواج، 
فقد أصبحا كی�انً�ا ق�ان�ون�یً�ا واح�ًدا، وق�د 
كتب القاضي اإلنجلی�زي ال�ب�ارز الس�ی�ر 

 Sir Williamوی��ل��ی��ام ب��الكس��ت��ون
Blackstone  إن 1753ف�ي ع�ام" :

وجود المرأة، أو وجودھا القانوني، یتم 
تعلیقھ أثناء الزواج، أو على األق�ل ی�ت�م 
ت��وح��ی��ده وإدم��اج��ھ ف��ي ال��زوج: ت��ح��ت 
جناحھ وحمای�ت�ھ وت�غ�ط�ی�ت�ھ". ل�م ی�ك�ن 
ل�ل��م��رأة ال��م��ت�زوج��ة أن ت��م��ت�ل��ك ح��ق��ھ��ا 
الخاص، وكانت بالفعل ملًكا للزوج. ولم 
یكن توماس ھاردي ضد فك�رة ال�زواج، 
بل كان ضد فك�رة أن�ھ ع�ق�د غ�ی�ر ق�اب�ل 
لإللغاء، وك�ان یش�ع�ر أنَّ م�ن الس�خ�ف 
إجبار شخصین على التع�ھ�د ب�أن ی�ح�بَّ 
كل منھما اآلخر إلى األبد. وإذا كان ذلك 
سخیفًا فأكثر منھ سخفًا بی�ع ال�زوج�ات، 
تلك العادة التي كانت تتم ف�ي إغ�م�اض�ة 
عین القوانین بشرط رضى الطرفین كي 
تظلَّ الفتنة نائمة. وكانت تتم بأن تُج�ل�َب 
الزوجةُ وح�ب�ٌل ف�ي رق�ب�ت�ھ�ا إل�ى م�زاد 
علني، وَمن یدفع أكثر یأخذھا إلى حی�ث 
یعیش. ولكي تكتمل الصورة ع�ل�ی�ن�ا أن 
ننقل من كتب التاریخ والموسوعات أن 
عملیات البیع تلك لم تقتص�ر ع�ل�ى ب�ی�ع 
األزواج لزوجاتھن في مئ�ات ال�ح�االت، 
وإنما أیًضا بیع الزوجات ألزواجھن في 
حاالت تَُعدُّ على أصابع الید أو ال�ی�دی�ن. 
وأعتقد أن توماس ھاردي ألقى الض�وء 
على واحدة من بیع األزواج لزوجات�ھ�ن 

 في روایة شائقة إلى حد كبیر.

 

 
 
 

 "ة ج" ودة  اوت

 
 محمد محمد السنباطي
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انھا معاناة مضاف�ة ال�ى م�ع�ان�اة   
اكثر من ثالثة ع�ق�ود م�ن ال�ق�ھ�ر 
وال��ظ��ل��م واالض��ط��ھ��اد وال��ح��روب 
العبثیة والحصار الجائر والینبغ�ي 

 "انس��ان��ی��ة" الح��د ان ی��ن��س��ى
االم��ری��ك��ان ال��ت��ي ان��ع��ك��س��ت ف��ي 
تصریح مادلین اولب�رای�ت وزی�رة 
الخارجیة االمریكیة في حینھا بان 
موت اكثر من نصف ملیون ط�ف�ل 
عراقي بسبب الح�ص�ار ھ�و ث�م�ن 
یستحق ان ندفعھ ، لتضاف ل�ذل�ك 

 2003في مرحلة الحقة بعد غزو 
الجرائم البشعة ع�ل�ى ی�د ال�ق�وات 
االمریكیة ف�ي س�ج�ن اب�و غ�ری�ب 
وھي جرائم ال ینبغي ان تغیب عن 
بالنا مھما تقادم الزمان وت�ك�اث�رت 

 . مآسینا
ان ذكرى احتالل العراق ف�ي ع�ام 

ذكرى الیمة ومحزنة حیث  2003
نش��ب��ت ال��ح��رب ب��ح��ج��ج وذرائ��ع 
كاذبة عن امتالك العراق السل�ح�ة 
الدمار الشامل تلك االسلح�ة ال�ت�ي 
دم��رت��ھ��ا ل��ج��ان ت��ف��ت��ی��ش االم��م 
المتحدة بدایة التسعینات ، اال انھا 
كانت حربا من اجل الھیمنة ع�ل�ى 
مناب�ع ال�ن�ف�ط وت�دم�ی�ر ای�ة ق�درة 
قتال�ی�ة ل�ل�ج�ی�ش ال�ع�راق�ي خ�دم�ة 
السرائیل كما ان الحرب ارت�ب�ط�ت 
بتدمیر ال�ع�راق ك�دول�ة وت�ح�ط�ی�م 
مؤسساتھ لیص�ب�ح ل�ق�م�ة س�ائ�غ�ة 
للصوص ومرتعا خص�ب�ا ل�ل�ن�ھ�ب 
والسلب من قبل الجم�اع�ات ال�ت�ي 
دخلت مع الغزاة من االس�الم�وی�ن 
وغیرھم مدعین وواعدین یش�ت�ى 
الوعود ال�وھ�م�ی�ة ال�ك�اذب�ة ح�ول 

  دیمقراطي جدید" عھد
لقد تدھور حال العراق طیلة ھ�ذه 
الس��ن��وات م��ن س��يء ال��ى اس��وأ 
وبالرغم من ت�دخ�ل دول ال�ج�وار 
ومرتزقتھا والحكومات المتع�اق�ب�ة 
وھم جمیعا یقدمون مصلح�ة ت�ل�ك 
الدول على مصلحة العراق اال ان 
ال��م��س��ئ��ول��ی��ة االس��اس��اس��ی��ة ھ��ي 
مسئول�ی�ة ال�غ�زو االم�ری�ك�ي وھ�ا 
نحن نتابع ال�ج�ول�ة ال�ث�ال�ث�ة م�م�ا 

ال���ح���وارالس���ت���رات���ج���ي " یس���م���ى
والتصریح�ات  "االمریكي العراقي

االعالمیة الفارغة بشانھ�ا وال�ت�ي 
ال تتضمن اي تعھد م�ل�م�وس م�ن 
الجان�ب االم�ری�ك�ي ب�ال�ق�ی�ام ب�ای�ة 

مش���اری���ع ف���ي اي ق���ط���اع م���ن 
الصناعة او التعلیم او الصح�ة او 
البنى التحتیة الن الجانب العراق�ي 
الحكومي المفاوض عاجز وخنوع 
وبعید عن تمثیل مصلحة ال�ع�راق 

 . والعراقیین
كان العام ال�م�اض�ي ع�ام�ا ص�ع�ب�ا 
لیس فقط بسبب جائحة ال�ك�ورون�ا 
ب���ل ایض���ا ل���ت���دھ���ور ال���وض���ع 
االقتصادي للبد بس�ب�ب ان�خ�ف�اض 
اسعار النف�ط وال�ن�ھ�ب وال�روات�ب 
الخیالیة ال�ت�ي ت�م�ن�ح�ھ�ا ال�ط�غ�م�ة 
ال��ح��اك��م��ة ل��ن��ف��س��ھ��ا اض��اف��ة ال��ى 
تخفیض سعرالدینار مقابل الدوالر 
مما ادى الى غالء فاحش خ�اض�ة 
بغیاب ایة رقابة على االسعار مما 
اث��ق��ل ك��اھ��ل ال��ط��ب��ق��ات ال��ف��ی��رة 
واصبحت عاجزة عن توفیر ق�وت 
عوائلھا الیومي اضاف�ة ل�ع�ج�زھ�م 
ع��ن ت��وف��ی��ر ت��ك��ال��ی��ف ال��ع��الج 
الباھضة بغیاب الخدمات الصحی�ة 
الحكومیة او ردائتھا اض�اف�ة ال�ى 
العجز عن توفیر ت�ك�ال�ی�ف ت�ع�ل�ی�م 

 . اوالدھم
 

ان الحكومة ال�ح�ال�ی�ة ھ�ي ول�ی�دة 
نفس نظام المحاصصة والطائف�ی�ة 
البغیض مھما جرت من مح�اوالت 
تسویقھا كحكومة مختلفة اذ ب�ع�د 
المعاناة المریرة م�ن ال�ح�ك�وم�ات 
االس��الم��وی��ة ال��ف��اش��ل��ة الس��اب��ق��ة 
وبسیب انتف�اض�ة ش�ب�اب اك�ت�وب�ر 

الب�اس�ل�ة ل�ج�أت عص�اب�ات  2019
ال�م��اف�ی��ا ال�ح��اك�م��ة ال�ى ال�م��ج��يء 
بشخص مختلف ظاھریا وی�ح�اول 
خداع الناس باالك�اذی�ب وال�وع�ود 
دون ان ی�ح�ی�د ع�ن ن�ھ�ج ت�ن�ف�ی�ذ 
اوامر نفس الزمر المت�ن�ف�ذة ال�ت�ي 
تسیطر عل�ى ال�ب�رل�م�ان ال�م�زی�ف 
البعید ع�ن ت�م�ث�ی�ل ارادة الش�ع�ب 
العراقي وھن�اك عش�رات االم�ث�ل�ة 

المعس�ول�ة     على الوعود الكاذبة
للحكومة الحال�ی�ة ح�ی�ث ل�م ت�ق�دم 
م���ج���رم���ا واح���دا م���ن ال���ق���ت���ل���ة 
المسئولین عن اغتی�ال اك�ث�ر م�ن 
سبعمائ�ة ش�ھ�ی�د ف�ي االن�ت�ف�اض�ة 
وجرح وتعویق اكثر م�ن ث�الث�ی�ن 
ال��ف م��ن الش��ب��اب اض��اف��ة ال��ى 
العشرات من المختطفین المغیبین 
بدأ من جالل الشحماني قبل سنین 

وم��ازن ع��ب��د ال��ل��ط��ی��ف وت��وف��ی��ق 
التمیم�ي وس�ج�اد ال�ع�راق�ي ال�ذي 
اغ�ت��ی�ل وال�ده م��ؤخ�را ك�م��ا ان��ھ��ا 
حكومة ضعیفة وھ�زی�ل�ة وفش�ل�ت 
على ك�اف�ة االص�ع�دة وزادت م�ن 
خیبة واحباط العراقیی�ن ، وی�ب�دو 
ان من اولویات الكاظمي تس�وی�ق 
نفسھ للمشارك�ة ف�ي االن�ت�خ�اب�ات 
القادمة عبر حزب ش�ك�ل�ھ ع�ك�س 
الوعود التي اطلقھا عند ت�ك�ل�ی�ف�ھ 
بتشكیل الحكومة ال�م�وق�ت�ة ك�ون�ھ 

  لیس لدیھ طموح سیاسي؟
تحاول الحك�وم�ة ال�ح�ال�ی�ة بش�ت�ى 
الوسائل اضعاف زخم االن�ت�ف�اض�ة 
والتي تتصاعد في فترات متفاوتة 
وخ���اض���ة ع���ل���ي ای���دي ش���ب���اب 
الن�اص�ری�ة ال�ب�واس�ل وك�ذل�ك ف�ي 
العدید م�ن ال�م�ح�اف�ظ�ات االخ�رى 
ك��ال��ب��ص��رة وب��اب��ل وال��دی��وان��ی��ة 
والنجف ، ومن اسال�ی�ب الس�ل�ط�ة 
شراء بعض الع�ن�اص�ر ال�ن�ش�ی�ط�ة 
باالمتیازات والمناصب ولكن ھ�ذه 
العناصر انكشفت وانعدم تاثیرھا ، 
اال أن ال��م��ھ��م��ة االن��ی��ة لش��ب��اب 
االنتفاضة الذین قدموا التضحی�ات 
ان یقوموا بتنظیم ص�ف�وف�ھ�م ف�ي 
حركة او جبھة او تیار س�ی�اس�ی�ي 
ب�ع��ب��ر ع�ن م��ط��ال�ب��ھ��م ال�ت��ي ھ��ي 
مطالب الشعب العراقي وصیاغتھا 
ب��ب��رن��ام��ج واض��ح س��واء ق��رروا 
ال���م���ش���ارك���ة ب���االن���ت���خ���اب���ات او 
مقاطعتھا خاصة التب�دو ل�ح�د ای�ة 
بوادر حقیقیة لحصر الس�الح ب�ی�د 
ال���دول���ة او ال���ح���د م���ن ن���ف���وذ 
الملیش�ی�ات ال�م�ن�ف�ل�ت�ة او ت�وف�ی�ر 
شروط ومستلزمات انتخابات حرة 

كما ال ی�ن�ب�غ�ي تص�دی�ق   نزیھة ،
الوعود الكاذبة لالحزاب المتن�ف�ذة 
ال��ح��اك��م��ة ال��ت��ي ت��م��ت��ل��ك ال��م��ال 

 . والسلطة والسالح
نشرت الصحف الفرنسیة م�ؤخ�را 
خ��ب��ر ت��قّ��دی��م ع��ائ��الت خ��م��س��ة 
عراق�ی�ی�ن بش�ك�وى قض�ائ�ی�ة ف�ي 
ب��اری��س ض��د رئ��ی��س ال��وزراء 
ال��ع��راق��ي الس��اب��ق ع��ادل ع��ب��د 

جرائم ضد "المھدي تتّھمھ فیھا بـ
اإلنس��ان���ی���ة وت���ع���ذی���ب وإخ���ف���اء 

 خ��الل ق��م��ع ت��ظ��اھ��رات "قس��ري
، وفق ما أعل�ن�ت�ھ "ثورة أكتوبر"

محامیة تمثلھم ، حیث أن عائالت 

ھؤالء العراقیین الخمسة (أح�دھ�م 
تعّرض إلص�اب�ة ح�رج�ة وال�ث�ان�ي 
م�خ�ف�ي قس�را وال��ث�الث�ة ال�ب�اق��ون 
قض��وا) ت��ع��ّول ع��ل��ى ال��م��ح��اك��م 
ال��ف��رنس��ی��ة، ب��دءا ب��االع��ت��راف 
بصفتھم ضح�ای�ا وت�ق�دی�م ال�ج�ن�اة 

 وأوضحت المحامیة أنھ للمحاكمة
عل�ى ال�رغ�م م�ن أن ال�دس�ت�ور "

ال��ع��راق��ي ی��ك��ف��ل ح��ری��ة ال��ت��ع��ب��ی��ر 
وال��ت��ج��ّم��ع ف��ق��د ق���م��ع��ت ھ���ذه 
التظاھرات منذ ال�ب�دای�ة ب�وحش�ی�ة 
ھ�ائ�ل�ة، ث�م أص�ب�ح األم�ر م�ك��ررا 
وم��م��ن��ھ��ج��ا: إط��الق ال��رص��اص 
الحي، انتشار القناصة، اس�ت�خ�دام 
ق��ن��اب��ل ال��غ��از ال��م��س��ی��ل ل��ل��دم��وع 
وت�ح��ط�ی��م ال��ج�م��اج�م م�ن مس�اف��ة 
ق��ری��ب��ة ك��م��ا ان الئ��ح��ة االت��ھ��ام 
المقدم�ة ب�ل�غ�ت ث�م�ان�ی�ن ص�ف�ح�ة 
ت��وث��ق وت��ك��ش��ف ت��ورط رئ��ی��س 
الوزراء السابق واجھزتھ االمنی�ة 

 . ومسئولیتھم عن تلك الجرائم
ان من المؤمل ان تبدأ الم�ح�اك�م�ة 
ف�ي ش��ھ�ر س��ب�ت��م�ب�ر ال�ق�ادم ك�م��ا 
یحتم�ل ان ی�ت�م م�ن�ع ع�ادل ع�ب�د 
المھدي من مغادرة فرنسا ان كان 
یتواجد حالیا فیھا ومن المؤمل ان 
تكون المحاكمة م�ن�اس�ب�ة ل�ف�ض�ح 
جرائم النظام وانتھاكات�ھ ل�ح�ق�وق 
االنسان ولغرض اس�ت�ف�ادة اوس�ع 
م�ن ھ��ذه ال�م��ح�اك�م��ة ف�ان ن�ق�اب��ة 
المحامین ال�ع�راق�ی�ی�ن وم�ن�ظ�م�ات 
المجتمع المدني المخلصة للع�راق 
مطالبة بتبني قضای�ا ال�م�ئ�ات م�ن 
عوائل الشھداء وتقدیمھا للقض�اء 

 . الفرنسي
 

یمر العراق بمرحلة عصیبة حی�ث 
ت��ع��ان��ي االص��وات ال��ح��رة داخ��ل 
الوطن من االغت�ی�ال واالخ�ت�ط�اف 
والتھدید والمالحقة السكاتھا ع�ن 
ق��ول ك��ل��م��ة ال��ح��ق م��م��ا یض��ع 
مسئولیة ك�ب�ی�رة ع�ل�ى االص�وات 
الحرة الع�راق�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة خ�ارج 
الع�راق ف�ي ان ت�وح�د ص�ف�وف�ھ�ا 
وبذل جھ�ودا اض�اف�ی�ة ف�ي ش�رح 
معاناة ابناء الوط�ن ل�ل�رأي ال�ع�ام 
ال��ع��ال��م��ي وال��م��ط��ال��ب��ة ب��ت��ح��ق��ی��ق 
ضمانات حقیقیة الجراء انتخاب�ات 
نزیھة شفافة باشراف دول�ي م�ن 
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ـ كّل ما بین مزدوجین ھ�و م�ن ت�رج�م�ت�ي 
عن اإلنكلیزیّة أو منقول، وغالباً ب�ت�ص�ّرف 
في الحالتی�ن، وال�م�ج�م�وع س�ب�ق ونش�رت�ھ 

، FBتباعاً، وفي حینھ، على ص�ف�ح�ت�ي ـ� 
فیھ مّما استشعرتھ أو فّك�رت�ھ وت�خ�یّ�ل�ت�ھ أو 
تقّصدتھ وطلبتھ بكلم�ة ف�رح�ة، أو ب�ك�ل�م�ة 
متألّمة أو عابثة، أو مستنِكراً أو م�واف�ق�اً أو 
مستسلماً، وأحیاناً بإتّفاق ھ�و ت�ح�ری�ر ن�ت�ج 

 عنھ معنى آخر لم یكن قط بالبال.
\\ 

 الزئیر زئیر   
 حتى ولو كان حشرجة 

 والسمُّ سّم ولو فیھ شفاء.  
  \\ 
 

 (الظّل یركض على الحیطان)   
 ـ  1

 مضْت قرون وقرون   
 وأنَت ال ترید أن تنسى 

 وال ترید للموتى أن یرتاحوا  
ر على نحٍو آخر؟   أال تستطیع أن تفكِّ

 المنطُق ذاتھ، الحكایةُ ذاتھا 
 تكرار، تكرار، تكرار  

 لماذا تصّر أن تأتي من الماضي؟ 
 مّما تشكو؟ 

 أین عقلُك وخیالُك؟.  
 ـ  2

 ھذا یسعى وذاك مثلھ  
 حاَصُروا البركةَ حصاَر الدائرة 
 تراكموا حاجبین عنھا الشمس 

 زفرْت آِخَر أنفاَسھا، أسنْت 
 جلبوا الحجارة 

 وھي في مكانِھا، أغلقوا علیھا.  
 ـ  3

الصادُق روایتُھ واحدة، ال�ُم�خ�ت�لِ�ُق روای�تُ�ھ 
 روایات 

الِعلُم شّك، الدیُن یقین، الِعلُم أرضّي، ال�دی�ُن 
 سماوّي 

روای��ةُ األّول أرض��یّ��ة، وروای��ةُ ال��ث��ان��ي 
 سماویّة.   

 ـ  4
 أیّھا السّر، صدفتَُك قلیلةُ األدب   

 أیّھا السّر في شقوِق العمِر السحیقة. 
 ـ  5

 حقُّ الزھرة   
 أن یطوَف النحُل حولھا. 

 ـ  6
 الظّل یركض على الحیطان  

 وال ھذا المتھالك في الطریق. 
 

 (الظالم لیس قلیالً)   
 ـ  1

 كلُّ احتماٍل 
 ِمن احتماالِت الصدفة 

 كي ال یكون الملُل أكثر. 
 ـ  2

 أرى بعینین مكسورتین  
 لیكوَن دوراٌن آخر وآخر 

 النظام ھو ھذا التشظّي 
 تلك األحیاء الفقیرة واألزقّة الموحلة. 

 ـ  3
 أسمُع نبَض الصخوِر الصّماء      

 الرجُل الشجاع إمرأةٌ شجاعة. 
 ـ  4

 نصُف الوجھ تیھٌ آخر  
 النسیاُن ذاكرةٌ أصلیّة.  

 ـ  5
 جرادة بحجِم إنساٍن بالغ 

 تقف مستقیمة على ساقین. 
 ـ  6

 الُمدِرُك یتھیّب أن یكون موضع شّك   
 الُمدِرُك ال یتصالح مع ما یُنتُِج القھَر. 

 ـ  7
 صدیقي التائھ 

 في أّي طابق ھي نافورةُ السّم؟.  
 ـ  8

 الظالم لیس قلیالً  
 الظالم مترامي األطراف.   

 
 (الفراغ كثیر) 

 ـ  1
 ما للنِسِر یحلُّق عالیاً حتى بالكاد بعُد یُرى؟  
قالت طیوٌر لبعضھ�ا، وھ�ي ال ت�دري أنّ�ھ 

 محلِّق عالیاً:   
 لكي یراھا جماعة، وینقّض على المفرد. 

 ـ  2
 سترى 

 بعقلِك الصاحي 
 ما ال تراهُ بعینیك 

 ستضحك أو ستبكي 
 ھذا الفراغ كثیر. 

 ـ  3
 ال یقول جدیداً   
 َمن ال جدید لھ. 

 ـ  4
 الحصار 

 أم أنا الدائرة؟. 
 ـ  5

د بین متباعَدین   الذي یوحِّ
 ملتقى روافِد الجھاِت: اإلنساُن اإلنسان. 

 ـ  6
 یعتقد حَسُن النیّة 

 أّن الخیَر ینزل ال یصعد. 
 ـ  7

 باطلة، تجیُز التفاوَت الطبقّي  
ك��لُّ ش��ری��ع��ة، أو ت��ج��ی��ز ال��ت��ف��اوت ب��ی��ن 

 الجنسین.  
 ـ  8

 جعلوا 
 كالً منّا 

 یالكُم كالً منّا. 
 

 (كان یجب أن یُقاَل أّوالً)
 ـ  1

 ھذا العنواُن العریُض یؤّكد فیما ینفي   
یأخذ بید رأسي إل�ى م�ح�لٍّ آخ�ر، أی�ن ھ�و 

 المجدوُع األنف؟ 
 أین ھو الُمحاطُ بالعویل؟، رحلوا جمیعاً 

ولیس بعُد منھم غیر ص�ورة، م�ھ�م�ا أف�ع�ل 
 في ھذا اللیل. 

 
 ـ  2

 یمّزقھم مّصاُص الدماء 
 لكنّھم یغرزون أظافَرھم بوجھھ. 

 
 ـ  3

 في الَعقِد األّول 
 والعشرین  من القرِن الحادي

رجعوا إلى سی�رت�ھ�م ف�ي ج�ن�وِب ل�ب�ن�ان ـ 
2006   

 وبعد أقّل من سنتین 
 غّزة ـ  رجعوا إلى سیرتھم في

 أھلك، یفلّتون علیھم الوحوش ـ   إنّھم یقتلون
 وھو في الغضِب األكثر 

ر إذا  سرٌّ یستتُر  یُفكِّ
خلف احتفاِء البعض بأعیاِد الم�ی�الِد ورأِس 

 السنة 
 بالزینِة والمفرقعات التي تفتن الجمیع 

 خصوصاً األطفال 
واحتف�اِء ال�ب�ع�ض ب�إع�الِن ال�ح�رِب ع�ل�ى 

 غّزة؟ 
 كمیّاُت الرصاص المصبوِب على غّزة 

 وال تزید  ال تقلّ 
 إنّھا بكمیّة النازیّة 
 في النازیّین الجدد 

 
 كلُّ جورج حبش 

 كلُّ أبو علي مصطفى 
 كلُّ غّسان كنفاني 

 كلُّ محمود درویش 
 فدوى طوقان، لیلى خالد 

 سمیح القاسم، أدوارد سعید 
 إمیل حبیبي، ناجي العلي 

 كلُّ أّم فلسطینیّة 
 ة، الكّل غزّ  "غیفارا"

 كّل أبطال غّزة 
 كّل أبطال فلسطین 

 وتنزف غّزة؟.
 
 ـ  4

 كثیراً یُقاُل أخیراً   
 ما كان یجب أن یُقاَل أّوالً. 

 
 (مع الصخور والسّم)

 ـ  1
 أنیاٌب ومخالب 

 أحٌد بعُد ال یقدر على اللحاق   
 شعوٌب أبیدْت وشعوٌب تباد. 

 
 ـ  2

 أخیراً 
 دخلوا إلى الحكایة 
 التي لم تكن حكایة 

 وقعوا في األسر 
 مع الصخوِر والسّم.  

 
 ـ  3

 أن تحبَس إمرأةً في قعِر البیت 
 أن تحبَس أّمةً في أدنى سلّم المدنیّة. 

 
 ـ  4

یتعاملون برؤیة مع َمْن ی�ت�ع�ام�ل�ون ب�رؤی�ة 
 مع ما ھم یرون  

مّصاصو الدم�اء م�ح�ت�ِرف�ون ف�ي اإلع�الِن 
 عن حاجتھم إلى طیّعین. 

 
 ـ  5

 إمعاُن النظر 
 عَصُب اإلنارة.   

 
 ـ  6

 مئات القتلى 
 وأكثر ِمْن ألفي جریح 

 في غّزة 
 

 كلم طوالً  40
 كلم عرضاً  10و
 

 ملیون ونصف ملیون فلسطیني 
 أعلى كثافة سّكانیّة في األرض 

 
 غبار  

 ھذا المجتمع الدولي  
 

 كلم مربّع  350
م�ل�ی�ون ك�ل�م م�ربّ�ع ـ  14واحةُ كرامة في 

 رمل 
 

 یا ملیون 
 ونصف ملیون 

 موتوا جوعاً وعطشاً 
 

 حرٌب 
 بال ھوادة 

 ضّدِك یا غّزة 
 

 یا غّزةَ "غیفارا غّزة" 
 یا غّزة الفجر اآلتي 

 
 ِمْن أقصى ھذه العتمة 

 لِك السالم یا غّزة ھاشم 
 

 دُمِك منارة.  
 

 (غریبان في رمل)
 ـ  1

 لكلِّ خسراٍن 
 ثمٌن ال یحتمُل المراجعة. 

 
 ـ  2

 قال الثعلب: "لیكن خّم للدجاج" 
 وكان ما قال الثعلب، وكان خمٌّ للدجاج 

 وقال الذئب: "لیكن للخراِف سیاج" 
 وكان ما قال الذئب، وصار للخراف سیاج 

 وھذا یقول وذاك یقول وذیّاك. 
 
 ـ  3

 وماذا عندما توقِد للُدخان 
 وماذا عندما الذھاب قلیُل اإلیاب؟.

 
 ـ  4

 غریبان، على حذر، في رمل  
 أحدھما ـ ال مطر، واآلخر ـ ال أثر. 

 
 (الفجر اآلخر) 

 ـ  1
 دٌم كثیر 

 یُسفك تحت الشمس  
 من أجِل حیّز 

 ثلج.  
 
 ـ  2

 َمن عادتُھ النھش سیَنھش  
 ولو ھو حتى في ِمحراب.    

 
 ـ  3

 لیسِت البالُد ھذه الشمس الرقیقة  
 لیست ھذه الخضرة، وال ینابیع السّكر 

 البالُد أھلُھا ـ الفجُر اآلخر.
 
 ـ  4

 خرجوا في زماِن الحلم 

 مع الماِء والشجِر والزھور 
 مع النمِل، الفراشاِت، العصافیر  
 نظروا إلى الرمل، أَصغوا للنھر 

 تحّدثوا مع الریح  
 قمٌر كبیٌر قمُر البالِد الشاسعة 

 أسماؤھم قوُس قزح، الرئةُ یوكوالبتس..  
خ�رج�وا ف�ي زم�اِن ال�ح�ل�م ـ� أب�وری�ج�ن�ال 

 أسترالیا ـ 
 السّكاُن األصلیّون. 

 
 ـ  5

 عند خطِّ اإلستواء األقرب إلى الشمس 
 القلُب مفعٌم بالحّب وفي ذروِة الذروة. 

 
 (الكّل باألرض)

 ـ  1
 صدیقك 

 ال یحوجك 
 للتمویھ 

 في حدیثِك.   
 
 ـ  2

 یقع اإلنساُن 
 حیث یفشُل المجتمع. 

 
 ـ  3

 فقداُن الثقة 
 موٌت آخر. 

 
 ـ  4

 ترتیُب حیاٍة 
 صناعةٌ عمیاء.    

 
 ـ  5

 مجّرةُ "درب اللبّان" 
 كانت ھي الكون كلّھ  

 فیما حقّاً ھي واحدة 
 بلیون مجّرة  200من 

 لم یدرْك ذلك "مونوسوبیان" ـ 
 إنسانُنا اإلفریقّي األّول     

 نحن ندرك 
 نحن الذین ندرك 

 أّن المجّرات كلّھا، ومعاً  
 عمارةٌ طبُعھا أن ال تستقّر  

 أو لم تُنَجز بعُد.  
 
 ـ  6

 ھذا الفضاء 
 فوضى إلى أقصى نقطة 

 تجعلني أجزم أنّي لو لي ید 
 ألقتربُت على نحٍو أرّق، أشّف. 

 ما حاجتنا ألحزمِة الصخور، 
 ألي حاجة تولد نجوم، 

 تولد كواكب، أقمار، 
 وتموت نجوٌم اختناقاً أو إنفجاراً 

 ومعھا عوالم ال عّد وال حصر لھا، 
 جاھدْت لتكون ذّرةً ذّرةً، 

 ولبالیین السنین، 
 كأّن كّل ھذه العمارات الھائلة، 

 المضیئة، المظلمة، المبصرة، المغمِّضة، 
 الواقفة، القاعدة، الماسیّة، الذھبیّة، 

 الفضیّة، الحجریّة، المائیّة، الغازیّة، 
 لكي تغرق ممّزقةً في الثقِب األسود، 

 الذي عنده یتجّمد حتى الوقت. 
 ما سبق أقّل من رأس إبرة 

 في مجّرتنا ـ درب اللبّان 
 التي ھي واحدة 

 ألف ملیون مجّرة،  200من بین أكثر من 
 ومجّرتنا ذات المئتي بلیون شمس 

 وترلیون كوكب وقمر 
 وُسحب ال تنتھي من الحجران والصخور 

 ھي مجّرد ربّما طفل یحبو 
 بالنسبة ألجساِم زمیالتھا ـ الدیناصورات. 

وبال�م�ن�اس�ب�ة مش�ت ال�دی�ن�اص�ورات ع�ل�ى 
 األرض 

 ملیون سنة،  65قبل 
 طوابق،  10كان بعضھا بطول 

 ولكنّھ الكون الذي كلّھ فوضى، 
 لكنّھا الفیزیاء، الكیمیاء، ما تشاء، 

ف��ي ج��ب��روِت وع��ظ��م��ِة ال��م��اّدِة الس��اخ��رِة 
 الخالدة. 

 
 ـ  7

 قالع وحصون 
 كلّھا تُسّوى باألرض.  
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  /سیدنيللشاعر: شوقي مسلماني
 

 1الحلقة/ 



عقدت مؤسسة ال�ع�ی�ون ل�ث�ق�اف�ی�ة   
ورشة نقدیة عن الم�ن�ج�ز الش�ع�ري 

ی��وم  ل��ل��ش��اع��ر ری��اض ال��دل��ی��م��ي
ش��ب��اط  25ال��خ��م��ی��س ال��م��واف��ق 

وشارك في ھذه الورشة عدد 2021
كبیر من االدباء ومن الجنسی�ن م�ن 
شعراء ونقاد واع�الم�ی�ی�ن وم�ح�ب�ي 
الش�ع��ر، وت��خ�ل��ل��ت ال��ورش�ة ق��راءة 
لنص بلور یستوطن وطني وب�ع�ض�ا 
م��ن قص��ائ��د ال��دل��ی��م��ي وح��ظ��ی��ت 
ال���ق���راءات ب���إع���ج���اب واھ���ت���م���ام 

م���ن ق���ب���ل ال���ح���ض���ور  ك���ب���ی���ری���ن
والمشاركین بالندوة وتخلل الورشة 
قراءة عدد من ال�دراس�ات ال�ن�ق�دی�ة 
والشھ�ادات ح�ول ت�ج�رب�ة الش�اع�ر 
الدلیمي وعن نصوصھ ونلخص أھم 
الدراسات والشھادات ال�ت�ي أل�ق�ی�ت 

 بالورشة النقدیة :
 

 قراءة الشاعر والناقد 
 علي سلمان الموسوي

كثیر من الق�ص�ائ�د تص�ل إل�ی�ن�ا م�ن 
خالل عناوینھا الراقیة لكونھ یختزل 

وھنا نحن   اإلطار التأویلي للقصیدة،
نضع على عاتقنا م�ھ�م�ة األش�ت�غ�ال 
النقدي ع�ل�ى قص�ی�دة ع�م�ی�ق�ة ج�دا 
علینا أن نرى الجزئیات التي حلق�ت 
في فضاء الشاعر وخلق منھا سماًء 

 ماطرة الروح والمعنى..
 من العنوان نبدأ

 /بلوٌر یستوطُن لیلي/
وح�دھ�ا م�ن ت�خ�ل�ق   لیست الكلمات

الذات الشعریة ب�ل ح�ك�م�ة األش�ی�اء 
ال��م��ع��ل��ق��ة ف��ي رح��اب ال��رح��ل���ة 
ال��ت��ص��وی��ری��ة ل��م��ج��س��ات ال��وع��ي 
المعرف�ي ل�ع�م�ق ال�ف�ك�رة الش�ع�ری�ة 
ول�ك�ون األش�ی�اء وال�ل�غ�ة ھ�م�ا ف��ي 
عملیة جدلیة دائ�م�ة ح�ی�ن ت�ت�ف�اع�ل 
ب��أخ��الٍص إلن��ت��اج ص��ورة ك��ون��ی��ة 

 متحررة في خلق قصیدة..
ھنا للصالة والرضا وروح التقدیس 

 في قلب المسیح ونكھات المطر
كل ھذه المعطیات إش�ارات راس�خ�ة 

في مدخل مھم یوحي ب�رغ�ب�ة   النعم
اإلیمان في وطن ی�خ�ل�و م�ن ن�ك�ھ�ة 

 التراب
 /كنِت تقولیَن ال صالةَ ترضي هللا

 ان لم تُعفّر بتراب االوطان/ 
 

كل معطًى ش�ع�ري ی�ت�رج�م ال�ح�رف 
النازل من علیاء الفكرة بكل مفاتنھا 
اللفظیة والفلسفیة والتي ت�ع�ود إل�ى 
بناء مرجعیات الذاكرة الجم�ع�ی�ة أو 
س��ل��وك ھ��ذا االرت��داد ف��ي ال��ن��س��ق 

 المنصھر خالل رحلة القدر
حی�ث ن�ب�رات ال�خ�ل�ج�ان ال�م�ت�خ�م�ة 
بألوان األوردة وبركات الذكر الكریم 
وكأن في كل قطرة من زرقة السماء 

 یھبط ألف ملك من صلوات
 /من خلف الخلجان واقاصي البحار/

/

تشیّدین ممالَك وترس�م�ی�ن ح�دودھ�ا 
 الزرقاء/

عقالنیة التخیل الم�ن�ط�ق�ي وش�م�وخ 
تشددا كثیرا   الوحي البالغي ھما قد

في خلق الغرائبیة الش�ع�ری�ة وال�ت�ي 
تعتبر من أھم انبثاقات ال�ح�دی�ث م�ا 
وراء الكلمات ووضوح المقاصد بعد 
أن اختلطت وت�م�ازج�ت وتص�ارع�ت 
والتي كانت كل ھذه االنفعاالت كافیةً 

 لتألیف صیغة ماھرة.
 

 وتداخل الشاعر
أوطاف رشید بمداخل نقدیة جمیلة  

 جاء فیھا :
ب�ل�ور یس�ت�وط�ن  قراءة في قصی�دة 

 لیلي
انطالقا من العنوان/ الذي حمل ح�ب 
الوطن وح�ب هللا ی�ح�ت�اج وری�ق�ات 
بحجم م�ق�ال م�ن خ�الل االی�ح�اءات 
والدالالت وقوة التوظیف بربط ح�ب 
هللا .....ب��ال��وط��ن ، ھ��ن��ا ی��ف��رض 

 الشاعر فلسفتھ من خالل
عرضھا على ال�ذات ، ت�ن�ت�ف�ع ب�ھ�ا 
معظم الجوارح كأن الوطن والصالة 
توأمان ولدا معا وترعرعا وانت�ش�را 

 في ازقة الخالیا
صوره الش�ع�ری�ة ال�ب�ن�ائ�ی�ة ت�ج�ل�ت 
بتأویالت عدة تفتح مغ�ال�ی�ق ال�ف�ك�ر 
وتداعب الخیال في اھزوج�ة راق�ی�ة 

 متقنة ألبجدیات الذات
 

 وكتبت الشاعرة 
 سھیلة الدلیمي االتي :

لكل سرد ادبي ثالثة اضالع البد من 
تكام�ل�ھ�م إال وھ�و الش�اع�ر ال�ن�ص 
والقارئ، اعتمد في كتابتھ عل�ى م�ا 
خلفتھ لھ خلفیتھ التع�ل�ی�م�ی�ة وع�ل�ى 
فلسفة الحیاة، وعبر ب�إب�داع ع�ق�ل�ي 
م��ن��ط��ق��ي م��ف��ل��س��ف اق��ت��ح��م ع��ال��م 

وكش��ف الس��ر ف��ي ھ��روب  ال��ذوق
االنفعاالت الذي یخلفھ األث�ر األدب�ي 
كما أن�ھ م�ك�ن م�ن ت�ح�وی�ل ق�درات�ھ 
التحل�ی�ل�ی�ة إل�ى أداة ل�غ�وی�ة ت�رق�ي 

بالقصیدة إلى أعلى المستویات الفن 
الش��ع��ري م��ن خ��الل ج��ع��ل ح��روف 
قصیدتھ واقع�ا ل�غ�وی�ا ق�ائ�م�ا ب�ذات�ھ 
اقتحم عالم الذوق حین اخذنا ب�ع�ی�دا 
ثقل الحجارة على صدري ف�ت�خ�ت�ن�ق 

 الشھقات 
وب��ی��اض یش��ع زھ��را ی��ف��ت��ح ف��م��ي 

 المعتصم دعني یا نور الخطیئة 
لص��الة ف��ي ال��ع��راء ع��ب��ر بص��ورة 

ال�ج�م�ال ت�ج�ذب   رائعة عن الخذالن
عین القارئ قبل اذن الس�ام�ع ك�أن�ھ 
یتحدث عن معوقات تقف حائال امام 
خطواتھ او ربما كان سبب م�ا ت�م�ر 
ب��ھ��ا ال��ب��الد نص��ی��ب ف��ي ك��ت��اب��ات��ھ 
اعاصیر شدیدة القوة وانواء عال�ی�ة 
التأثیر یكثر معھ معاناة الشاعر عبر 
فیھا عن افكاره وخی�ال�ھ وال�ع�اط�ف�ة 

 الكامنة . 
  

 وكتب سعدي العقابي قائال :
 انا المنشطر بین دجلھ والفرات

 اال یلملم اجزائي شط العرب
ت�ق�را االی�ق�ون�ات ال�ت�ي  من النھایة 

 طرحھا الكاتب الجمیل ...
لعل العراق یأن بقلب ع�اش�ق ت�م�رد 

 وتشظى وعاد یلملم اجزاءه...
ثم ت�ن�اث�ر ال�ب�وح وردا وص�اله ف�ي 

تض�ج ب�ت�ف�اح ال�خ�ط�ی�ئ�ة..  مم�ل�ك�ة 
مش��ل��وال م��ن ت��وب��ة  ح��ت��ى.. ب��ت 

البوح...... لغسل الروح من اضغاث 
مستوطنات عاریھ تجوب وطن ب�ی�ن 
كر وفر في معارك االرجل... وخیول 
ات���ع���ب���ھ���ا الض���ع���ف ف���ي وط���ن 
مس��ت��وط��ن....ل��ذل��ك انش��ط��رت ب��ی��ن 

او   دج��ل��ھ وال��ف��رات...ام��ا م��ن الم
جامع یعید لي اجزاء ق�ل�ب�ي واع�ود 
مثاال كما العراق....نص ك�ب�ی�ر ف�ی�ھ 

والش�ع�ری�ة  كل الجغراف�ی�ة األدب�ی�ة 
الراقیة الممتعة التي ال ی�ج�ی�دھ�ا اال 

 الفرسان .
وت�ح��دث أیض��ا ع��دد م��ن الش��ع��راء 

 قائلین :
 

 نجم الركابي
من بین السط�ور ت�ت�رن�ح ال�ح�روف 

على أجنحة الشغف تصطفق  متكئة 
ب��م��ح��راب ال��ع��ب��ادة والس��اك��ن��ة ف��ي 
أعماق القلوب النائمة بی�ن أحض�ان 
األمس الزاخر بشذى وعبیر األمجاد 
وعنفوان الرغبة الجامحة بالبوح ، 
ت��ت��رادف ال��م��ع��ان��ي واالس��ت��ع��ارات 
ال�ب�ی��ان�ی�ة ت�ت�را وھ�ي خ��ج�ل�ى ب�ی��ن 
السطور رغم ما ت�ح�م�ل م�ن آالم ، 
ھنا یتبادر ألذھاننا س�ؤال ھ�ل ب�ات 

الشاعر في مفترق طرق بین الب�وح 
ب��م��ا ی��خ��ت��ل��ج ص��دره م��ن ھ��م��وم 
وتساؤالت وبین ان�ت�ق�ادات ل�ل�وض�ع 
ال��ذي ق��د اس��ت��ح��دث��ھ ع��ل��ى مس��رح 

 القصیدة .
 

 وكتب ایضا الناقد رضا الحبیب : 
نٌص عمی�ُق وك�ث�ی�ف راق�ي الس�ب�ك 

 كأنھ َُرِسَم بریشِة فنان حاذق ..
الصور جاءت متدافعة بقوة في لُغ�ة 
الخطاب البلیغة بین ال�رم�ز ال�وط�ن 
األب والداللة العاصمة األم الحبی�ب�ة 
التي طالما بثت شدوھا للحبیب ب�ان 
ال ص�الةَ تُ�رض�ي ّهللا إن ل�م تُ��ع�فّ��ر 

وھ�ي ال�ب�اح�ث�ة   بتراب االوط�ان..!
ع�ن مس�ی�ٍح ت�ف�ت�ن�ی�ِھ بص�الٍة   أیضا

 مبلولة وغیوم ملبدة بروح المطر..! 
لُ��غ��ة ال��ج��م��ال ام��ت��زج��ت ایض��اً ف��ي 
اج���ت���م���اع ل���ون األوردة االح���م���ر 
والمسبح�ة ال�ف�ی�روز االزرق دالل�ة 
التضحیات الِجسام وال�ن�زف ال�دائ�م 

 لبلد النھرین..! 
لكن نبض ال�وط�ن ی�أب�ى ان ی�م�وت 
ام��ام ق��وة ال��ع���راق ُرغ��َم ع��ب���ث 

 االقدار..! 
وأرى في النص ُعشَق األبن الُمدل�ل 
ألمھ وأبیھ في دوام العرس ال�ك�ب�ی�ر 
وتوحید الوطن الواحد.. یتضح ذل�ك 
اكثر في  (دعیني یا نوَن ال�خ�ط�ی�ئ�ة 

صالة استس�ق�اء   لصالة في العراء)
على ما یبدو تج�م�ع ال�رزق وتُ�غ�یّ�ُر 
واقع الحال بدالً من سكراب األم�س 
الى ممل�ك�ة ال�ح�ب وال�ج�م�ال ، وال 
اعرف لماذا استخدم الشاعر مف�ردة 
عصور بدالً من عصر القتل والف�ت�ن 
في إشارة واضحة لواقعنا ال�ُم�زري 
الیوم ،وھو الت�ّواُق ال�ى ان تُ�ل�م�لِ�َم 
أج���زاءهُ ش���ط ال���ع���رب ب���ن���ھ���ای���ٍة 

 ُمتألقة ..رائعة ومشروعة..! 
 

وأش���ارت الش���اع���رة م���الك ن���ور 
في مداخلتھا النق�دی�ة ح�ول  حمادي 
 النص :

ت���ج���ذر ح���ب ال���وط���ن ب���ق���ل���ب 
ج�ع�ل م�ن ھ�ذا ال�ح�ب ف�ي   الشاعر

نظره عبادة وتقرب � وھ�ذا ال�ح�ب 
القابع بوجدان الشاعر ال ی�ق�ب�ل اي 
فتوى من دین آخ�ر ورب�م�ا ات�ف�ق�ت 
علیھ االدیان، ال�ق�ى الش�اع�ر ال�ل�وم 
على الحری�ة ان�ھ�ا ھ�ي م�ن ت�رس�م 
ال��ح��دود، وتش��ی��د م��م��ال��ك رغ��م ان 

الحدود كانت مجرد خرائط من   ھذه
ورق، الفترة الزمنیة التي یم�ر ب�ھ�ا 
الوطن كانت لھا ت�أث�ی�را ك�ب�ی�را ف�ي 
القصیدة وفي البوح المكتوم المثق�ل 

 على الصدر .
ولضیق المساحة المتاحة نعتذر عن 
ع�دم ت��وث�ی��ق ال��م�داخ��الت ال�ن��ق��دی��ة 
الجمیل�ة االخ�رى ال�ت�ي ال�ق�ی�ت ف�ي 

 الورشة.

م ور 
 ض ار ا 
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 توطئة :  
تسجل دالالت الواقعة اإلبدالیة و االستبدالیة ف�ي 
وظ�ائ��ف و م�ح��اور روای��ة (ال��ج��ب��ان) ل��ل��روائ��ي 
والقاص الصدیق یاسین شام�ل ، ذل�ك ال�م�ج�رى 
المل�ح ف�ي دائ�رة إم�ك�ان�ی�ة األس�ب�اب وال�ع�وام�ل 
الس�ب��ب��ی��ة ف��ي ت��ن�ص��ی��ص��ات اإلدم��اج واالن��دم��اج 
التداخلي الموظف ما بین أطراف محاور (السارد 
المشارك ـ المؤلف الض�م�ن�ي ـ� ال�م�ؤل�ف ال�ب�دی�ل 
ارتباطا إجرائیا مغموسا بمؤثرات دائرة ت�ح�ق�ی�ق 
العالمة الشخوصیة في طیات محامل وظائفھ�ا و 
مواقفھا الزمنیة والمكانیة وال�ظ�رف�ی�ة ال�م�ك�ت�ظ�ة 
بصوت ومحوریة أصداء السیرذاتیة المستوعب�ة 
في مجال حساسیتھا البؤرویة ال�م�ش�غ�ول�ة ب�ن�ق�ل 
محكیات الذات المعزولة والمغمورة عبر وس�ائ�ط 
روایة المؤلف الحقیقي . من الممك�ن ل�ن�ا ال�ق�ول 
عن تجربة روای�ة (ال�ج�ب�ان) ل�ل�ص�دی�ق ی�اس�ی�ن 
شامل، إنھا جملة عالقات نف�س�ان�ی�ة و ع�اط�ف�ی�ة 
وموقفیة مستلھ�م�ة ب�وظ�ی�ف�ة م�الزم�ة ح�ی�ث�ی�ات 
مفردات الواقع البدیل تخیال عن الم�ش�خ�ص م�ن 
سیرة حی�اة ال�م�ؤل�ف ، و ل�ك�ن�ھ�ا م�ن ج�ھ�ة م�ا 
تستشف وت�ج�ت�رح إلح�داث�ھ�ا و مس�ار أف�ع�ال�ھ�ا 
(منطق االست�ب�دال = اإلب�دال) ب�م�ع�ن�ى م�ا إن�ھ�ا 
توظف سلوكیات الواقع الم�ش�خ�ص ف�ي م�ج�رى 
واقعیة إستبدالیة مح�س�وس�ة، ول�ك�ن�ھ�ا ف�ي ذات 
الوقت ال یمكننا الت�ع�رف ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي ح�دود م�ن 
استقامة الشواھد األحوالیة و ال�ت�م�ف�ص�ل�ی�ة م�ن 
دلیل الواقع المغایر .و على ھذا األس�اس س�وف 
نتعامل مع أجواء دالالت الروایة، ب�م�ا ی�ت�اح ل�ن�ا 
م��ن خ��ط��ی��ة ش��واھ��دھ��ا ال��ن��ص��ی��ة االع��ت��ب��اری��ة، 
مأخوذین بذلك باعت�ب�ار أن ال�راوی�ة ف�ي ث�وب�ھ�ا 
اللبوس غیر خاضعة لحقائق ال�م�ع�ن�ى، ب�ل أن�ھ�ا 
خاضعة إلى مجال من تأویالت الن�اق�د وال�ق�ارىء 
فحسب. الروایة ك�ان�ت ت�ؤش�ر ألھ�م م�وض�وع�ة 
تتع�ل�ق ب�ح�وادث ال�ث�ورة الش�ب�اب�ی�ة ف�ي ال�ب�الد، 
وان��ط��الق��ھ��ا ف��ي ش��وارع وت��ق��اط��ع��ات ال��م��دن 
الم�خ�ط�وف�ة، وھ�ذا األم�ر م�ا ج�ع�ل م�ن م�دل�ول 
الروایة بمثابة قیمة مشرئبة في التحول ال�ج�اذب 
نحو االستجابة اآلنویة من النص ـ اكتماال ـ� م�ع 
األنا الجمعیة في الوعي المرسوم لھا في أح�داث 

 التوصیف الروائي .
ـ الفضاء الشخوص�ي و ت�م�ف�ص�الت م�وض�وع�ة 

 الدال االنھزامي .
بدا ل�ن�ا ال�واق�ع الش�خ�وص�ي ف�ي م�ح�اور روای�ة 
(الجبان) مجاال و إلھ�ام�ا ن�ح�و ال�ت�ف�ك�ر ب�م�اھ�ی�ة 
األسباب القصوى التي جعلت من الروائي نف�س�ھ 
، أن یشرع في زرع ورسم ال�م�ن�زع اإلن�ھ�زام�ي 
في نوازع شخ�ص�ی�ت�ھ م�ن�ص�ور، ف�ی�م�ا راح ف�ي 
الوقت نفسھ یشیع أكمل المظاھر الت�ك�ام�ل�ی�ة ف�ي 
نرجسیة و وثوقیة الشخص�ی�ة ال�م�رم�ز إل�ی�ھ�ا بـ 
(ك) والحال م�ا راح ی�ن�ط�ب�ق ع�ل�ی�ھ دون ب�اق�ي 
شخوص الروایة حاال و موق�ف�ا ون�ع�ت�ا بش�ق�ی�ق�ة 
المسمى (ك) التي یرمز إلیھا أیضا بـ (ن) وتلوح 
ل��ن��ا ع��الق��ات وأح��وال ال��واق��ع ال��روائ��ي، ع��ن 
مش�خ��ص��ات ح��ك��ای��ة غ��ری��ب��ة، ت��ت��ع��ل��ق ب��الس��ارد 
المشارك ـ منصورـ وكیفیة خط�وات�ھ ف�ي ال�ن�ص 
بحثا عن دالئل و استدالالت وصولھ إلى من ك�ان 
سببا في مقتل الش�خ�ص�ی�ة س�م�ر ف�ي ال�روای�ة : 
(عندما عدت من بغداد شعرت بارتیاح ، وج�دت 
جنات في بیتنا، التي ع�م�ل�ت ف�ي ع�دد م�ن دول 
الخلیج ، و اكتسبت صفاء لغتھا، وقد أختار لھا ـ 
ك ـ غرفة في الطبقة األولى كي تكون قریبة م�ن 
غرفة أمي، وت�رك ال�ط�ب�ق�ة ال�ث�ان�ی�ة، ث�م نص�ب 
منظومة كامیرات مراقبة، بأمر من ـ ك ـ� وح�ی�ن 
سألتھ أجاب : بأن�ھ ی�ری�د ل�ي الس�الم�ة ف�ي ھ�ذا 
الوضع المربك، فاالحتیاط واجب بعد حادثة مقتل 

ال��روای��ة) ت��ت��داع��ى ف��ي الس��ی��اق  7س��م��ر./ ص
النصي، حركة استباقیة م�ن ش�أن�ھ�ا اس�ت�ع�ادة و 

تأشیر مرحلة زمنیة متقدمة في السرد ، اق�ت�ران�ا 
لھا باستعادة األحداث بصورة أولی�ة ن�وات�ی�ة ف�ي 
بدایة النص ، وألنھا ھي المحور األھم في ب�ؤرة 
النص، بقیت مظاھر السرد ف�ي ال�ن�ص ع�ارض�ة 
ألح��داث ت��ج��رى م��ن خ��الل مس��رودی��ة ض��م��ی��ر 
م��ن��ص��ور كس��اردا مش��ارك��ا. وم��ا ی��دف��ع ھ��ذه 
الشخصیة االنھ�زام�ی�ة ت�ح�دی�دا ن�ح�و إل�ت�ب�اس�ی�ة 
عاطفتھا الكلیلة، أي في ذل�ك الش�ع�ور ال�م�ت�وف�ر 
لدیھا بال�خ�ج�ل وال�ق�ل�ق االك�ت�ئ�اب�ي م�ن م�واق�ف 
أحاسیسھا باألشیاء من حولھا، ك�ح�ال م�واج�ھ�ة 
المواقف واألشخاص من قبل ذات واھنة تخ�ش�ى 
الخروج من وھن حجبھا، إذا تطلب أمرھا مقابلة 
أو مصارحة في حالة من مشاعر الحب إلى ف�ت�اة 
م�ع��ی��ن��ة، و ھ��ذا األم��ر م��ا ص��دف��ن��ا ف��ي م��وق��ف 
الشخصیة منصور م�ن س�ف�ان�ة  س�م�ر : (ك�ل�م�ا 
نظرت إلیھا وھي جالسة، أج�دھ�ا م�خ�ت�ل�ف�ة ع�ن 
اآلخرین، كانت لمالبسھا لمسة فتاة / على الرغم 
مما كان لسم�ر م�ن ال�ج�م�ال ب�م�ا ی�ك�ف�ي ل�ج�ذب 
الشباب ، فھي تصغرني بعش�ر س�ن�ی�ن ..ش�ع�رت 
بأنھا غریبة في تصرفاتھا .. وال تطل�ب م�ن أح�د 
أن یفھمھا/ لعل كل ما أراه في تصرفاتھا ینط�وي 
على سر عمیق.. ال ت�ری�د ال�ب�وح ب�ھ ألح�د.. أن�ا 

 23أع��ذرھ��ا .. ف��أن��ا أیض��ا ل��ي أس��راري./ ص
الروایة) قد تكون أوجھ الت�ق�ارب وال�م�غ�ای�رة م�ا 
بین (م�ن�ص�ور = س�م�ر)ع�الق�ة م�ج�ب�ول�ة ع�ل�ى 
التالقي في صفات حاض�رة وغ�ائ�ب�ة م�ع�ا، وم�ن 
أجل أن ال نفھم بأن الشخصیة سمر كانت واق�ع�ة 
في عشق منصور یوما، علینا فقط أن نفھ�م ب�أن 
الشخصیة منصور یشكل ف�ي س�ل�وك�ھ ال�ع�اط�ف�ي 
الواھم، مجاال ھشا في كل عشق لفتاة ی�الح�ظ�ھ�ا 
في مسار ما وقع علیھ بصره، وھذا دل�ی�ال ع�ل�ى 
أنھ رجال مھزوزا ت�داع�ب وت�ح�رك ح�ت�ى ط�ن�ی�ن 
الذبابة العابرة مشاعره العاطفیة بجمرة مالمس�ة 
قلبھ بواصلة حسیة قد تكون م�ق�ص�ودة أو غ�ی�ر 
مقصودة من الفتاة التي یقابلھا في ح�ی�ات�ھ، ھ�ذا 
األمر ما كان ینسحب بدوره على سفانة زم�ی�ل�ت�ھ 
في أیام الدراسة الجامعیة ، فھذه الفت�اة ال�ل�ع�وب 
ب��دورھ��ا وغ��وای��ت��ھ��ا ال��ق��اھ��رة، م��ا ك��ان ی��ج��ع��ل 
م�ن�ص�ورا أس�ی��را ل�ھ�ا ف�ي وھ�ب ك�ل مص�روف��ھ 
الجامعي لھا ، المستوى الذي وص�ل إل�ى ح�دود 
انتشال علبة سكائره ال�ت�ي ك�ان ی�م�ن�ح�ھ�ا إی�اھ�ا 
بسخاء المھزوم المستضعف. في الحقیق�ة ھ�ن�اك 
في الروایة مواقف مفتعلة إلى حد ما، ف�م�ث�ال م�ا 
قیمة استعراض (یاسین شامل) ألسماء أصدقاءه 
في الواقع لتكون لھا دورا في أحداث النص ؟ھ�ل 
ھذه األسماء الواردة لھا عالقة عضویة وبنائ�ی�ة 
وداللیة جادة في ضرورة الخطاب الروائي مثال ؟ 
فما الجدوى من ذكر أسماء المطاعم و أصحابھ�ا 
األصل في مجرى الحبكة ال�روائ�ی�ة ؟ أال ی�ع�ت�ق�د 
الصدیق الروائ�ي ب�أن�ھ�ا م�ح�ض ن�ك�ت�ة م�ث�ال أو 
مھزلة إعالنیة في اإلشھار بأسماء أھل األوس�اط 
األدبیة في مدینة البصرة وباعة الص�ح�ف داخ�ل 
أحداث روایتھ بشكلھا المباشر؟ كنت أت�م�ن�ى م�ن 
الروائي أن یكون موظفا إلح�داث�ھ ال�روائ�ی�ة ب�م�ا 
فیھا م�ن ض�رورة م�ؤش�رات األح�وال ال�ب�ن�ائ�ی�ة 
والحبكویة الجادة ف�ي ان�ت�ق�اء ش�خ�وص ال�واق�ع 
األصل دون حاجة ذكر مسمیاتھم البدیھیة، رب�م�ا 
بھذا الحال أصبح�ت ال�م�م�ارس�ة ال�روائ�ی�ة ل�دی�ھ 
أسمى وأجدى مما دبجھ في أحدى فصول روایتھ 
من إعالنیات ال ضرورة لھ�ا إط�الق�ا داخ�ل ح�ی�ز 
سیاق السرد وحكایة الروایة ؟ صحیح أن ھ�ن�اك 
روایات و قصص تستثمر عناصر شخوصھا م�ن 
حیز واقع الكاتب ، كاألس�م�اء وال�م�دن، ول�ك�ن�ھ�ا 
أسمى من أن توظف مثل ھذه المقتطفات وب�ھ�ذه 
الصورة من األخوانیات اإلع�الن�ی�ة ال�م�ب�اش�رة : 
أقول لو كان یرغب الصدیق ی�اس�ی�ن ش�ام�ل ف�ي 
ھذا المجال من ذكر األسماء المباشرة وعالقت�ھ�ا 

المباشرة بھ ، فلربما ك�ان م�م�ك�ن�ا ل�ھ أن ی�ك�ت�ب 
م�ذك��رات�ھ وی�وم��ی��ات�ھ ق�ری��ب�ا م��ن أص��دق�اءه ف��ي 
المحافل األدبیة و بعیدا عن مشاغل وھموم كتابة 
م��وض��وع��ة ال��روای��ة وت��وظ��ی��ف��ات��ھ��ا الض��م��ن��ی��ة 
والمضمرة غالبا في أفق من التلمی�ح ال�م�رم�ز ال 
التصریح بعبارات واسعة من یومیاتھ، أعود إل�ى 
ن�ق�ل ش��اھ�دا م�ن ھ�ذه ال�م��ق�ت�ط�ف��ات م�ن روای��ة 
الصدیق : (تركت م�ك�ت�ب�ة الص�ح�راء لص�اح�ب�ھ�ا 
حمزة العبد� / فدخلت مطعم أبي ستار/ ت�وق�ف�ت 
قرب كشك أبا علي بائع الصحف / ذھب الش�اع�ر 
والناقد إلى مكتبة القبة لمالقات ص�اح�ب�ھ�ا ك�اظ�م 
الالیذ الشاعر الخلوق / تحوالت الواقعیة الشیئیة 
للناقد خالد خضیر/ وكان صاحب المكتب�ة ص�ف�اء 

. 36ذیاب الذي كعادتھ ال ی�ع�ج�ب�ھ ال�ع�ج�ب./ ص
ال���روای���ة)  41. ص40. ص38. ص 37ص

وغیرھا من فقرات س�ردی�ة م�ذك�رات�ی�ة ھ�ي م�ن 
اإلشھاریة حصرا واإلعالنیة الالمبررة ضربا، إذ 
ال عالقة لھا ھذه الفقرات و ال�وح�دات ف�ي ب�ن�اء 
الداللة ال�روائ�ی�ة ف�ي س�ی�اق م�ن ن�م�و األح�داث 
والتبئیر، كان بإمك�ان ال�روائ�ي أن ی�وظ�ف ھ�ذه 
الش��خ��وص ض��م��ن ع��الم��ات واق��ع��ی��ة م��ت��خ��ی��ل��ة 
تستنشق أریجھا الطلق عب�ر خ�ل�ف�ی�ات وم�ح�اور 
أشد إتم�ام�ا ف�ي م�ع�ادل�ة الس�رد ال�روائ�ي، دون 
إفساد الروایة بكشف عالق�ات ی�وم�ی�ة ت�ق�ری�ری�ة 
خاصة بذاكرة الكاتب بھذه األس�م�اء م�ن األدب�اء 

 األصدقاء لھ ولنا ولكن خارج الروایة.
 ـ المؤلف البدیل و أسرار مدونة الفصل األخیر .

أكید أن محاوالت الشخصیة االنھزام�ی�ة ال�ف�اق�دة 
إلى أبسط روح المواجھة واإلرادة الكاملة، صعبا 
علیھا تقدیم روایتھا وذاتھا إلى مجتمع ال�ق�ارىء 
الجريء والمشاكس والرق�ی�ب، ل�ذا وج�دن�اه أي 
الشخصیة الروائیة في الروای�ة ف�ارا م�ن ك�ت�اب�ة 
الفصل األخیر من روایتھ : (ھكذا أنقضت روای�ة 
منصور وألنني لم أعرف طریقا لھ، ولم أجده في 
أي مكان یلتقي فیھ األدباء والمثقفون / ش�ع�رت 
في أثناء الكتابة بأنھ یرافقني ویبدي م�واف�ق�ت�ھ ، 
ل�ذل��ك ق��ررت ت�وزی��ع��ھ��ا ل�م��ا ف��ی��ھ�ا م��ن ج��رأة./ 

الروایة) في الحقیقة أن أج�م�ل م�ا ف�ي  168ص
روایة (یاسین شامل) والتي ال أحبذ عنوانھا أب�دا 
من جھتي الخاصة، ھو إمكانیة العالقة ال�م�غ�ی�ب�ة 
للشخصیة منصور صاحب الروایة (ال�ج�ب�ان) م�ا 
راح یاسین شامل ی�ح�ق�ق ع�الق�ة ت�ك�ن�ی�ك�ی�ة ھ�ي 
لیست بالجدیدة في األس�ل�وب ال�روائ�ي، م�ا ب�ی�ن 
حیز المؤلف المفترض ـ المؤلف البدیل، اق�ت�ران�ا 
بإمكانیة التوحد والتماھ�ي ف�ي خ�ط�اب ال�م�ؤل�ف 
الحقیقي، وھذا األمر ما جعلنا ن�ن�ب�ھ�ر ب�الض�رب�ة 
المضمونیة في نھایة الروایة، بعد اكتمال ك�ت�اب�ة 
الفصل األخیر من قبل المؤلف البدیل ـ� ال�م�ؤل�ف 
الضمني احتماال : (في الحال تم اق�ت�ی�اد م�ن�ص�ور 
إلى جھة مجھول�ة ـ� ف�ي الس�اع�ة ال�ت�اس�ع�ة ف�ي 
نشرة األخب�ار م�ن ال�ف�ض�ائ�ی�ة ال�رس�م�ی�ة ك�ان�ت 
المذیعة التي بالغت بوضع مكیاجھا تذیع الخبر : 
بعون هللا و بھمة األبطال تم إلقاء ال�ق�ب�ض ع�ل�ى 
أح��د أف��راد ال��ط��رف ال��ث��ال��ث ، ب��ح��وزت��ھ س��الح 
الجریمة في قتل الم�ت�ظ�اھ�رة الش�ھ�ی�دة س�م�ر. / 

 الفصل األخیر : الروایة). 174ص
 ـ تعلیق القراءة :

نكتشف من خالل فصول الروایة ما قبل األخیرة، 
بأن الشخصیة سمر كانت ناشطة في التظ�اھ�رات 
الشعبیة وقد تم تھدیدھا من قبل ال�ط�رف ال�ث�ال�ث 
الم�ت�م�ث�ل بـ� (ك) وال�ط�رف (ن) ب�ع�د أن ج�رى 
خطفھا ثم مقتلھا ع�ل�ى أی�دي م�ج�ھ�ول�ة ال�ھ�وی�ة 
والعالقة. ولكن من سوء حظ المسكین م�ن�ص�ور 
أنھ تسلم مسدسا من قبل الشخصیة (ك) ب�ع�د أن 
أقنعھ ھذا األخیر بضرورة حملھ ت�ف�ادی�ا ل�ح�دوث 
أي مك�روه ل�ھ، وع�ل�ى ھ�ذا ال�ن�ح�و ف�إن ن�ھ�ای�ة 
ال�روای�ة ج�اءت�ن�ا ك��روای�ة داخ�ل روای�ة واص�ل��ة 

بفواصل من المحبوك االستبدالي ما بین المؤل�ف 
الشخصیة في الروایة و بین المؤلف البدی�ل ع�ن 
ھذه الشخصیة إلكمال روایتھا. أق�ول م�ج�ددا أن 
روایة (الجبان) تجربة فاعلة م�ن خ�الل وس�ائ�ل 
حبكھا ال�ذروی�ة ج�م�ال�ی�ا، ف�ی�م�ا ت�ح�ت�ل وظ�ائ�ف 
شخوصھا الداخلیة والخارجیة حی�وات م�ت�ح�ول�ة 
ومبررة في مسار العالقة ال�م�ح�ب�وك�ة م�ن الش�د 
الموضوعي الموزع ما بین إجرائیة الدال المنف�ذ 
والدلیل الروائي المسجل ألھم تطورات ال�روای�ة. 
أما من ناحیة فكرة الروای�ة، ف�ھ�ي ص�ورة س�ی�ر 
ذاتیة للمؤلف الذي راح یقدم ل�ذات�ھ ال�ك�ات�ب�ة ف�ي 
زوایا وجھة ن�ظ�ر م�خ�ت�ل�ف�ة، ق�د ت�ف�ص�ح ع�ن�ھ�ا 
مساحة بنیة المدلول معادال أحوالیا م�ح�ت�م�ال ف�ي 
ضوء تجلیات أكثر عمقا وت�أش�ی�را ف�ي ال�خ�ط�اب 
ال��روائ��ي ال��م��ب��ث��وث ف��ي فض��اءات م��ن ن��زی��ف 
استقصاءات الوحدة المضمونیة المف�ت�رض�ة م�ن 
جھات البدائل الداللیة، إي إننا في نھای�ة م�دال�ی�ل 
ال��روای��ة، ل��ع��ل��ن��ا أم��ام ع��دة خ��ی��ارات وب��دائ��ل 
مضمونیة، أوال أن الخاتمة منقسمة إلى أكثر من 
حالة داللیة وموضوعیة، ثانیا أن عالقة الخاتم�ة 
بالعنونة ال�روائ�ی�ة، ق�د ال ت�ع�ك�س س�وى رؤی�ة 
مرتبطة وحیثیات فكرة دال (الجبان)، ألن ما م�ر 
بھ الشخصیة منصور ما ھي إال حال�ة ان�ھ�زام�ی�ة 
نفس�ی�ة ت�ح�ك�م�ھ�ا دواف�ع ظ�رف�ی�ة وم�وض�وع�ی�ة 
خاصة، ولیس كما ھ�و ظ�اھ�را م�ن وراء ص�ف�ة 
الجبن عب�ر ش�رائ�ط�ھ ال�م�خ�ت�ل�ف�ة. ب�ب�س�اط�ة أن 
خصائص موضوعة الروایة فیھ�ا م�ن اإلس�راف 
والمبالغة في تحجیم موقع الشخصیة في ما لیس 
ممكنا أبدا في طبیعة التوظیف الشخوصي ، ك�م�ا 
أن ع��م�ل��ی�ة اب�ت��داع ھ�روب ال�م��ؤل�ف ل�ل��روای��ة، 
باإلضافة إلى مفارقة إتمام فصلھا األخیر من قبل 
صاحب دار الطباعة، قد یبدو عمل غ�ی�ر م�ق�ب�ول 
فنیا، بل أنھ یحمل أوجھ كبیرة من الم�ف�ارق�ة ف�ي 

 مستوى اإلقناع الموضوعي للروایة و سردھا .
لعل الصدیق الروائي كان یط�م�ح م�ن وراء ھ�ذا 
المعنى إنتاج آلیات تقنیة ح�اذق�ة أو ل�ع�ب�ة ف�ن�ی�ة 
خاصة في خصوصیة مواقع المؤلف ال�ب�دی�ل ف�ي 
المسار الروائي . الشك أیضا أن العتبة العنوانی�ة 
في مدار متن النص، ال تعبر عن صیاغة إیحائیة 
دقیقة، بل أنھا جاءت معبرة عن وحدة االن�ط�ب�اع 
للمؤلف في ملفوظ التسمیة و التوظی�ف. ح�اول�ت 
في ھذا المقال توضیح قراءتي في تعلی�ق س�ی�اق 
القراءة عن رؤیتي للروایة ت�ق�وی�م�ا ل�ھ�ا ول�ی�س 
ھدما إطالقا ، فھناك مستویات جیدة في ال�روای�ة 
بل ھي أفضل من روایات سابقة ل�ل�روائ�ي ذات�ھ، 
ول��ك��ن��ن��ا ارت��أی��ن��ا م��ع��ای��ن��ة ب��ع��ض ال��م��الح��ظ��ات 
واالشارات حول ال�م�ن�اط�ق الض�ع�ی�ف�ة ف�ي ب�ن�اء 
الروایة بدءا من العنونة و انتھاء بالخاتمة ال�ت�ي 
تذكرنا بنھایات ف�ن األقص�وص�ة ح�ی�ث الض�رب�ة 
المفارقة المختزلة و الزھد في ل�م�ل�م�ة أط�روح�ة 
ال�خ��ت��ام . وع��ل��ى ھ�ذا األس��اس أق�ول م��وض��ح��ا 
للصدیق الروائي : أن معیاریة النصوص الج�ی�دة 
ھي األكثر قبوال للمعاینة وال�ت�ف�ك�ی�ك ال�ن�ق�دي ث�م 
تأویلھا وصوال بھا إلى حصیلة استقرائیة ممی�زة 
في التصور والرؤیة النقدیة التي ال ت�ع�د ش�رط�ا 
في إقرار مقرر المعنى ال�م�ن�ص�وص ف�ي ال�ن�ص 
الروائي، بقدر ما تقدم ال�ق�راءة ال�ن�ق�دی�ة ع�الق�ة 
 مؤولة في المعنى اآلخر من الرؤیة للناقد والنقد. 

 

    وا  (نا) روا  اءة 
   ا ا 

    ا اروة وض ا اال 

  / العراقحیدر عبد الرضا



الطربوش أو كما یسمى ف�ي ال�ع�راق   
(ال�ف�ی�س)، م��ن أغ�ط�ی�ة ال�رأس ال�ت��ي 
سادت في القرون الماضیة، خاصة في 
العھد العثماني، أص�ل ك�ل�م�ة ط�رب�وش 
ف�ارس��ی�ة، ح�رف��ت إل��ى س��رب�وش، أي 
غطاء الرأس، ُثم ُحرفت إلى ش�رب�وش 
وط��رب��وش. (و س��ر ب��م��ع��ن��ى ال��رأس 
ویوش ب�م�ع�ن�ى غ�ط�اء)، وال�ط�رب�وش 
كالقبعة أحمر الل�ون أو م�ن مش�ت�ق�ات 
ال�ل�ون األح�م�ر، ب�ی�ن األح�م�ر ال�ف�ات��ح 
واألحمر الغامق أو أبیض اللون، وھ�و 
على شكل مخروط ناقص، ت�ت�دل�ى م�ن 
جان�ب�ھ ال�خ�ل�ف�ي ح�زم�ة م�ن ال�خ�ی�وط 
الحریریة السوداء، شاع استعمالھ ف�ي 
بدایة العصر الحدیث ف�ي ب�الد ال�ع�راق 

 والشام ومصر والمغرب.
اختلف الم�ؤرخ�ون ف�ي أص�ل نش�أت�ھ، 
فھناك من یقول إن جذره من ال�م�غ�رب 
ال���ع���رب���ي، وم���ن ث���م ان���ت���ق���ل إل���ى 
اإلمبراط�وری�ة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة ف�ي ال�ق�رن 
التاسع عشر، حیث سافر األن�دلس�ی�ی�ن 
وعلى رؤوس�ھ�م ال�ط�رب�وش، وق�دم�وا 
إلى تركیا بعد سقوط األندل�س، وت�ق�ول 
روای�ات ت�اری�خ�ی��ة أخ�رى ب�إن أص��ول 
الطربوش، بدأت بالظھور مطلع الق�رن 
الثامن عش�ر ف�ي ال�دول�ة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة، 
حیث س�اف�ر ال�ط�رب�وش م�ن�ھ�ا ت�ل�ب�ی�ًة 
إلرادة السالطین العثمان�ی�ی�ن إل�ى ب�الد 
الشام، والبلدان العربیة، وبی�ن�م�ا ی�رى 
آخرون أن الطربوش أصلھ ن�م�س�اوي، 
ومن یرى أنھ م�وروث ج�اء م�ن ب�الد 
البلقان أو أنھ یون�ان�ي األص�ل أت�ى ب�ھ 
األتراك إلى الدول ال�ع�رب�ی�ة. ف�إن ت�ل�ك 
اآلراء ووجھات الن�ظ�ر، ت�ب�ق�ى واح�دة 
في نسیجھا ودالالت حبكتھا التي تعن�ى 
ب�ق��ص��ص وج��م��ال��ی�ات رم��ز م�ھ��م ف��ي 
ال��ت��اری��خ ال��ع��رب��ي ال��ح��دی��ث: ب��ات ال 
یستعمل إال نادرا. وكذا أوشكت م�ھ�ن�ة 

 صناعتھ، على االنقراض.
وتقول المصادر التاریخیة، إن انتشاره 
في الم�ش�رق وال�م�غ�رب، ك�ان ات�ب�اًع�ا 
لتعالی�م الس�ل�ط�ان ال�ع�ث�م�ان�ي م�ح�م�ود 
الثاني، ال�ذي أص�در ف�رم�اًن�ا م�خ�ت�ًص�ا 
بلباس رج�ال دول�ت�ھ ورع�ی�ت�ھ، ح�ی�ث 
ألزم السلطان العثماني رعیتھ باعت�م�اد 
��ا ل��ل��رأس،  ال��ط��رب��وش غ��ط��اًء رس��م��ّیً
وی���ذك���ر أن���ھ ك���ان أول م���ن وض���ع 
الطربوش م�ن ب�ی�ن س�الط�ی�ن ال�دول�ة 
العثمانیة، وصار رمًزا حینھا ل�ل�ھ�وی�ة 
العثمانیة. تعددت اآلراء وتباینت ح�ول 
أصل نشأة الطربوش، لكنھا لم تح�ج�ب 
أھ��م��ی��ت��ھ الس��ی��اس��ی��ة واالق��ت��ص��ادی��ة 
واالجتماعیة التي اكتساھا في ف�ت�رة ال 

 یستھان بھا من تاریخ العالم. 
ویقال إن والي بغداد الذي قض�ى ع�ل�ى 
حكم الممالیك علي رضا ب�اش�ا ف�رض�ھ 
كغطاء رسمي للرأس في العراق س�ن�ة 

، حظي الطربوش ال�ع�رب�ي ف�ي 1834
أی�ام زم��ان ب��أھ��م��ی�ة ك��ب�رى، وارت��ب��ط 
وج��وده ع��ل��ى رأس ال��رج��ال ب��ال��وق��ار 
واالنض��ب��اط وال��رس��م��ی��ة، ح��ی��ث دخ��ل 
الطربوش الیوم مجاالت احتفالیة عدة، 
ولم یعد یقتصر على اللب�اس ال�رس�م�ي 
ل��ل��رج��ال، وھ��ن��اك ط��راب��ی��ش نس��ائ��ی��ة 
تلبسھا بعض النساء العربیات ل�ت�ك�م�ل 
بھا زیھا التقلیدي، وطرابیش األط�ف�ال 

ال�ت�ي ت��راف�ق�ھ��م ب�دای��ًة م�ن اح�ت�ف��االت 
الختان، وحتى آخر فصل دراسي، ق�ب�ل 
أن یص�ب�ح ال�ی�وم ص��ن�اع�ة م��وس�م�ی��ة 
ھجرھا أھلھا للبحث ع�ن م�ھ�ن أخ�رى 

 أكثر ربًحا.
تقبع صناعة الطربوش الیوم في زوایا 
ال��ن��س��ی��ان، وغ��ّط��اھ��ا غ��ب��ار ال��زم��ن، 

 وأصبح ترویجھا مرتبًطا بالمواسم 
السیاحیة، في العدید م�ن ال�دول ال�ت�ي 
كانت في زمن مض�ى، ت�م�ل�ك مص�ان�ع 
مھمة على مستوى العالم العربي، وت�م 
ضّمھا إلى فئة الص�ن�اع�ات ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 
وال��ت��راث��ی��ة. ول��ك��ل ب��ل��د ط��رب��وش��ھ��ا، 
ومتعارف علیھ من قبل الجم�ی�ع، ل�ك�ن 
ألوانھ وأشكالھ اخت�ل�ف�ت م�ن ب�ل�د إل�ى 
آخر، ففي سوریا ولب�ن�ان وف�ل�س�ط�ی�ن، 
كان الطربوش طویًال وبحمرة أشد مما 
ھو علیھ في الدولة العثمان�ی�ة، أص�ب�ح 
الطربوش أحد مكونات الزي الشع�ب�ي، 
ل��ب��ع��ض ال��دول ف��ي م��ن��ت��ص��ف ال��ق��رن 
العشری�ن، وذل�ك ت�زام�ًن�ا م�ع اق�ت�راب 
انتھاء االحتالل الع�ث�م�ان�ي ل�ل�م�ن�ط�ق�ة، 
ویروى أن كلّ شخص كان یضع عل�ی�ھ 
لَ��ّف��ات م��خ��ت��ل��ف��ة، حس��ب م��ك��ان��ت��ھ 
االج��ت��م��اع��ی��ة، ف��ك��ان ب��ع��ض ال��رج��ال 
یرتدون الطرب�وش وی�ل�ف�ون�ھ ب�ق�م�اش 
أص�ف�ر م�ط�رز، ف�ی�م�ا ك�ان ال�م�س�ن�ون 
یرتدون الطربوش المصري ھو األك�ث�ر 

سم. وی�ت�م�ی�ز  17طوالً، إذ یبلغ طولھ 
بأنھ دائ�ري الش�ك�ل. وآخ�رون فض�ل�وا 
طربوًشا قصیًرا كط�رب�وش ال�م�غ�ارب�ة، 
وحولھ لف�ة س�وداء م�ق�ص�ب�ة. یس�م�ى 
باللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة والت�رك�ی�ة 

) یعني مدینة ف�اس FEZوالیونانیة بـ (
المغربیة. وی�ع�ت�ب�ر اس�ت�خ�دام�ھ ح�ال�ی�اً 
مقصوراً على مناطق محدودة، وع�ل�ى 
بعض األشخاص ورب�م�ا رج�ال ال�دی�ن 
ال�ذی��ن یض��ی��ف�وا ال��ع��م��ة ال��ب��ی��ض��اء أو 
المل�ون�ة الس�ادة أو ال�م�ن�ق�وش�ة ح�ول 

 الطربوش.
ُی��ج��م��ع أغ��ل��ب ص��ان��ع��ي ال��ط��رب��وش 
التقلیدي في العالم العرب�ي ع�ل�ى أن�ھ�م 
توارث�وا ھ�ذه ال�ح�رف�ة ع�ن أج�دادھ�م، 
والتي لم تكن في السابق حرفة لصغ�ار 
الصنائعیة، ھناك نوعان من الطربوش 
بعضھا یصنع من الصوف ال�م�ض�غ�وط 
(اللباد)، أو من الجوخ ال�م�ل�ب�س ع�ل�ى 

قاعدة من ال�ق�ش، أو ال�خ�وص 
ال�م��ح��اك ع�ل��ى ش��ك�ل م��خ��روط 
ناقص، وصناعة ھذا النوع م�ن 
القبعات الفریدة ی�ت�ط�ل�ب ج�ھ�ًدا 
كبیًرا، فھي صناعة ی�دوی�ة ف�ي 
كل مراحلھا، إذ ت�ب�دأ ب�ت�ف�ص�ی�ل 
ال��ق��م��اش وتص��م��ی��م��ھ ط��ب��ًق��ا 

 للنموذج المطلوب تصنیعھ، 
لكن تف�اص�ی�ل ح�ی�اك�ت�ھ ت�ت�ن�وع 
حسب البلد المصنعة لھ، ح�ی�ث 
تكون أول�ى خ�ط�وات ال�ح�ی�اك�ة 
بال�ت�ب�ط�ی�ن، وم�ن ث�م الص�م�غ، 
فالكبس، ویتم ت�ب�ط�ی�ن ال�ق�ال�ب 
الورقي عبر تغلیفھ بقط�ع�ة م�ن 
القماش األحمر، التي ت�م ط�الء 
داخلھا بمادة صمغیة، وم�ن ث�م 
ی�وض�ع ع�ل��ى م�ك��ب�س ح�دی��دي 
س��اخ��ن م���ن أج��ل ض��ب��ط���ھ، 
وتجفیف تلك المادة، لتأت�ي ف�ي 

األخیر مرحلة الحل�ي، أي وض�ع ال�زر 
الذي یتكون من خی�وط س�وداء، وی�ت�م 
تثبیتھ عن طریق إب�رة ت�خ�ت�رق أع�ل�ى 
م��ن��ت��ص��ف ال��ط��رب��وش، وع��ق��دھ��ا م��ن 
ال�داخ��ل، ل��ی��ص��ب��ح ف��ی��م��ا ب��ع��د ج��اھ��ًزا 

 للعرض. 
وبحسب ال�خ�ب�راء ی�ع�رف ل�ل�ط�رب�وش 
العربي ثالثة أشك�ال، وھ�ي ال�م�ص�ري 
وال�ت�رك��ي وال��م�غ��رب�ي، ح��ی�ث یص�ن��ف 
المصري األكثر طوًال بی�ن�ھ�ا، وی�ت�م�ی�ز 
ب�أن�ھ دائ�ري الش�ك��ل، وی�ك�ون أس�ف�ل��ھ 
أعرض من ق�م�ت�ھ، أم�ا ال�ت�رك�ي ف�ھ�و 
مطابق لشك�ل ال�م�ص�ري، ول�ك�ن�ھ أق�ل 
طوًال، ویبلغ طول الطربوش ال�م�غ�رب�ي 
ح��وال��ي نص��ف ط��ول ال��م��ص��ري ك��م��ا 
ی��ت��ش��اب��ھ��ان ف��ي الش��ك��ل. وأم��ا ن��وع 
القماش ال�ذي یس�ت�ع�م�ل اآلن ف�اس�م�ھ 
م��ی��ل��ت��ون. وھ��و ص��وف م��ن ال��درج��ة 
الثالثة. واألدوات والمواد المست�خ�دم�ة 
إلى جانب الق�م�اش، ال�م�س�ت�ع�م�ل�ة ف�ي 
صناعة الطرب�وش، ف�ھ�ي ع�ب�ارة ع�ن 
قطعة من الخوص وشریط م�ن ال�ج�ل�د 
ومادة النشاء ال�ت�ي تس�ت�ع�م�ل ل�ل�ص�ق 
الخوص بالقماش، إض�اف�ة إل�ى ال�زر، 
وخ��ام��ات��ھ ت��ك��ون م��ن ال��ح��ری��ر أو 
البالستر. وأجود أن�واع ال�زر ھ�ي م�ن 
الحریر البیروتي، ویك�ون ل�ون�ھ أزرق 
فاتحا أو أزرق غ�ام�ق�ا أو أس�ود. ول�م 
ی��ع��د یس��ت��خ��دم م��ن��ھ س��وى األزرق 

 واألسود.
ھناك أربعة مودیالت وھي: ب�ی�ب�ی�ھ�ات 
وأط��ف��ال��ي ورج��ال��ي وال��ع��م��ة. وأم��ا 
الخوص ف�ی�ص�ن�ع ف�ي ال�ورش�ة، ع�ل�ى 
شكل قال�ب ط�رب�وش، وی�خ�اط ش�ری�ط 
الجلد بالطربوش من الداخل ی�دوی�ا، إذ 
یستعمل كمانع للعرق. وب�ع�د االن�ت�ھ�اء 
من تصنیع الط�رب�وش، ت�أت�ي ع�م�ل�ی�ة 
الكي ع�ل�ى م�اك�ی�ن�ة الص�ن�اع�ة، ح�ی�ث 
ی��ك��ون ق��ال��ب ال��م��اك��ی��ن��ة س��اخ��ًن��ا، 
وموضوًعا تحت بریمز نفط لتسخی�ن�ھ. 
وھناك بخاخة تستعمل أوالً في مرح�ل�ة 
فرد الطربوش على القالب، حتى یكون 
لیناً. وبعد االنتھ�اء م�ن ال�ك�ي، ی�رك�ب 

 الزر.
عند اعتالء محم�د ع�ل�ى ع�رش مص�ر 

كان یلبس العمامة الت�ي ك�ان�ت  1805
زًیا متعارًفا علیھ عند األع�ی�ان ب�ی�ن�م�ا 

ال��م��م��ال��ی��ك ی��ل��ب��س��ون ال��ق��اوون وھ��و 
القلنسوة المغطاة ب�الش�اش، ل�ی�م�ی�زوا 
أنفسھم عن المص�ری�ی�ن، وم�ع ال�وق�ت 
تطور لباس الرأس، فابدل محمد ع�ل�ى 
بعمامتھ الطربوش المغربي وھو یشبھ 
طربوش مشایخ العرب في ذلك العص�ر 
وإن كان أض�خ�م وأث�ق�ل وزًن�ا ، وم�ن 
دون خوصة بل كانت م�ك�ان�ھ�ا ط�اق�ی�ة 
م�ن ال��ح�ری��ر، وی�ب��دو أن ال�ف�ك��رة ف��ي 
ارتداء الطربوش كانت سی�اس�ی�ة أك�ث�ر 
منھا اجتماعیة إلن�ھ ك�ان زًی�ا رس�م�ًی�ا 
لتركیا في ذلك الوق�ت وك�ان س�الط�ی�ن 
تركیا یرتدون الطربوش ، وب�ح�ك�م إن 
مصر والیة عثمانیة ف�أص�ب�ح األول�ی�اء 
یتشبھون بسلط�ان ال�ب�اب ال�ع�ال�ي ف�ي 

 ارتداء الطربوش.
وكانت مصر تس�ت�ورد ال�ط�رب�وش م�ن 
الخارج، إلى أن أنشئ الباشا ف�ي إط�ار 
برنامجھ للتصنیع واالس�ت�ق�الل ورش�ة 
كص��ن��ع ل��ل��ط��راب��ی��ش ب��ك��ف��ر الش��ی��خ، 
واستغنتا ب�ھ�ا مص�ر ع�ن االس�ت�ی�راد، 
وعندما حطم الغرب ت�وس�ع�ات م�ح�م�د 

ح�رص�وا ع�ل�ى  1840على باتف�اق�ی�ة 
ت�ف��ك��ی��ك مص��ان�ع��ھ ب��م��ا ف�ی��ھ��ا مص��ن��ع 
الطرابیش، ومع مرور الزمن اشتع�ل�ت 
معركة الطربوش على خلف�ی�ة م�ع�رك�ة 
أخرى أعم وأش�م�ل ب�ح�ًث�ا ع�ن ھ�وی�ة 
مصر ھل ھي فرعونیة؟ أم ع�ث�م�ان�ی�ة؟ 
أم أن��ھ��ا ت��ن��ت��س��ب ل��ل��ب��ح��ر األب��ی��ض 
المتوسط؟ فاكتسب الطربوش ف�ي ھ�ذا 
المناخ داللة خاصة ق�وم�ی�ة ب�اع�ت�ب�اره 
رمًزا ف�ي م�واج�ھ�ة ق�ب�ع�ة األورب�ی�ی�ن 

 الغزاة.
ألغ�ى مص�ط�ف�ى ك�م�ال  1925في عام 

أتاتورك الطربوش من تركی�ا رس�م�ی�ا، 
وبدأ ینسحب انتشاره من معظم ال�دول 
العربیة لكنھ زاد ان�ت�ش�ارا ف�ي مص�ر، 
حتى ظھر المشروع ال�ق�وم�ي مش�روع 

والذي كان ی�ھ�دف إل�ى  1931القرش 
جمع تبرعات من ال�م�ص�ری�ی�ن إلق�ام�ة 
مص��ن��ع ط��راب��ی��ش م��ح��ل��ى ب��دال م��ن 
االستیراد وتحریر صناع�ة ال�رم�ز م�ن 
احتكار الغرب، وفى ذلك الوقت ظھ�رت 
أصوات تناھض ال�ط�رب�وش وت�ع�ت�ب�ره 
رمزا ل�ت�ب�ع�ی�ة مص�ر ل�ت�رك�ی�ا وم�ن�ھ�م 
الكاتب س�الم�ة م�وس�ى وم�ق�االت�ھ ف�ي 
ال��م��ج��ل��ة ال��ج��دی��دة، ول��ك��ن أنص��ار 

 الطربوش كانوا كثر.
وأث���ن���اء  1932وف���ى ع���ام  

االحتفال بالعید ال�وط�ن�ي ال�ت�رك�ي 
قال أتاتورك ل�ل�س�ف�ی�ر ال�م�ص�ري 
عبد الملك حمزة: قل ل�م�ل�ك�ك أن�ا 
مصط�ف�ى ك�م�ال وأن�ن�ي أص�درت 
أوامري بأن تخلع ھذا الط�رب�وش 
من ع�ل�ى رأس�ك اآلن، ث�م ن�ادى 
نادال وخ�ل�ع الس�ف�ی�ر ال�ط�رب�وش 
وأعطاه للنادل، ونظرات ال�دھش�ة 
في أع�ی�ن ال�م�دع�وی�ن وانس�ح�ب 
السفیر من الح�ف�ل وغ�ادر ف�ورا، 
فحدثت أزمة دبلوماسیة، وكت�ب�ت 
اللطائ�ف ال�م�ص�ورة، ل�ق�د ت�دخ�ل 
أت���ات���ورك ف���ی���م���ا ال ی���ع���ن���ی���ھ، 
والمصریون أحرار یرتدون ف�وق 
رؤوس��ھ��م م��ا ی��ری��دون، وھ��دد 
الملك فؤاد بسحب السفیر فاعتذر 

 أتاتورك عن فعلتھ.

وبقرار م�ن ال�رئ�ی�س  1958وفى عام 
جمال ع�ب�د ال�ن�اص�ر أل�غ�ى ال�ط�رب�وش 
نھائیا عن مصر على اعتبار أنھ رم�زا 
للملكیة والعھد البائد فسقط ال�ط�رب�وش 
من صفوف البولیس المصري وضب�اط 
الجیش، ومن َثمَّ موظفي الدولة، وتب�ع 
ذلك عامة الشعب بشكل تطوعي، وف�ى 

اختفى ال�ط�رب�وش ت�م�اًم�ا م�ن  1962
الشارع المص�ري، وك�ان ف�ؤاد س�راج 
ال��دی���ن رئ���ی��س ح��زب ال��وف���د آخ���ر 
ال���ب���اش���وات ال���ذی���ن ك���ان���وا أوف���ی���اًء 

 للطربوش.
لم یعد یظھر الط�رب�وش إال ف�ي أف�الم  

السینما والمسرحیات أو ال�م�س�ل�س�الت 
التلیفزیونیة، أو ف�ي األف�راح. ك�م�ا أن 
ب��ع��ض أس��ت��ودی��وھ��ات ال��ت��ص��وی��ر ف��ي 
المدن أو األماك�ن الس�ی�اح�ی�ة ت�ح�رص 
ع��ل��ى وض��ع ال��ك��ث��ی��ر م��ن ال��م��الب��س 
الش��ع��ب��ی��ة ال��ق��دی��م��ة م��ن ض��م��ن��ھ��ا 
الطربوش، حیث یح�رص ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
المصریین والسیاح على التق�اط ص�ور 
تذكاریة ب�ھ، ح�ت�ى أص�ب�ح ن�وًع�ا م�ن 
الفولكلور ب�ع�د أن ك�ان إح�دى س�م�ات 

 المجتمع المصري
كان للطربوش دالالت واعتبارات عل�ى 
تموض�ع�ھ، ك�أھ�م م�ق�ای�ی�س ال�وج�اھ�ة 
وال��رج��ول��ة ال��م��ط��ل��ق��ة، ك��م��ا ط��غ��ت 
مجم�وع�ة م�ن ال�ط�ق�وس وال�م�ف�اھ�ی�م 
الدقیقة بخصوصھ، وح�ت�ى أنَّ ج�ن�ازة 
المیِّت عندما كانت ُتحمل على األكت�اف 
ال یغیب حضور الطربوش م�ع�ھ�ا، ف�ي 
حال كان المیت رجالً ع�ادی�اً، وت�ظ�ھ�ر 
ع��م��ام��ت��ھ م��ح��م��ول��ة، ع��وض��ا ع��ن 
الطربوش، إذا كان عالماً، وأیض�ا ك�ان 

، ع�ب�ارة «الم أل�ف»ھناك لفَّة تسم�ى 
عن ق�ط�ع�ة ق�م�اش م�زركش�ة ب�ال�ل�ون 
األص���ف���ر م���ع األب���ی���ض، ت���ح���ی���ط 
بالطربوش، تس�ت�خ�دم ل�غ�رض ال�دالل�ة 
على أنِّ المیِّت رج�ل دی�ن، أو أَن�ھ ذو 

 مكانة اجتماعیة رفیعة.
وھكذا شھد الطربوش رواجا كبیرا ف�ي 
مجتمعاتنا خ�الل س�ن�ی�ن ع�دی�دة، ك�ان 
فیھا سید الساحة بین م�خ�ت�ل�ف أن�واع 
أغ��ط��ی��ة ال��رأس األخ��رى، ل��ی��ت��ج��س��د 
ك��ع��ن��وان ی��ع��ك��س ب��وج��ھ مض��م��ون��ي 
م��ت��ش��اب��ك، م��ن��ظ��وم��ة ق��ی��م وع��ادات 
وأعراف للمجتمعات العرب�ی�ة ف�ي ذل�ك 
الزمن، فبعد العمامة ث�مَّ ال�ع�ق�ال، ج�اء 
الطربوش، كأنَّھ فاصل ب�ی�ن ت�اری�خ�ی�ن 
أو زم�ن��ی�ن، ل�ی��زی�ن وی��ك�ل��ل ال��رؤوس 
ألكثر من مئة عام، ولیتالشى حض�وره 
الحقا، ولتبق�ى ال�ع�م�ام�ة وال�ع�ق�ال، أو 

 حتى الرؤوس الحاسرة.
مھنة انقرضت م�ن�ذ أك�ث�ر م�ن نص�ف 
قرن من الزمان، إال أنك ق�د تس�ت�غ�رب 
إذا علمت أن أقدم صناع تلك المھنة ال 
یزال یمارسھا حت�ى ال�ی�وم، وی�ح�رص 
كل الحرص على االستمرار فیھ�ا، ل�م�ا 
تحمل�ھ م�ن ذك�ری�ات ج�م�ی�ل�ة وس�ی�رة 
تاریخیة، سواء ل�ل�ص�ن�ع�ة ن�ف�س�ھ�ا أو 

 لمكان العمل.
.................. 

 المصادر:
 حكایات الطربوش مصراوي

مواقع التواص�ل االج�ت�م�اع�ي، وك�االت 
 محرري االخبار
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تناولت األج�زاء الس�اب�ق�ة م�ن ھ�ذه ال�م�ق�ال�ة    
نشوء إقلیم العراق العثماني وت�أس�ی�س ال�دول�ة 

 1941العراقیة لحد الغزو البریطاني الثاني في 
كجوانب أساسیة لسردیة وطنی�ة ب�دی�ل�ة ت�ھ�دف 
لبناء الذاكرة العراقیة التاریخیة من أج�ل إع�ادة 
التأسیس لھویة وطن�ی�ة ج�ام�ع�ة، إذ ی�م�ك�ن أن 
یساعد ذلك في الع�ب�ور م�ن م�رح�ل�ة ال�ت�ص�ارع 

ال�ى م�رح�ل�ة ال�ت�ك�ام�ل  2003المكون�ات�ي م�ن�ذ 
وال��ت��ع��ای��ش الس��ل��م��ي، خ��اص��ة م��ع ان��ب��ث��اق 
االحتجاجات الشعبیة الشبابیة في تشری�ن األول 

. ویكّمل ھذا الج�زء م�ن ال�م�ق�ال�ة ج�ان�ب�اً 2019
 .أساسیاً آخر لھذه السردیة الوطنیة البدیلة

) نضوج الح�رك�ة 1958-1941العراق الملكي (
 الوطنیة في المعارضة

یرى الكثیر من المثقفین والباحثین ال�ع�راق�ی�ی�ن 
واألجانب أن المجتمع العراقي منق�س�م ع�م�ودی�اً 
إلى عرب سنّ�ة وع�رب ش�ی�ع�ة وك�رد ب�ھ�وی�ات 
راسخة وأجندات متنافسة، ف�ال ی�م�ك�ن ت�ح�ق�ی�ق 
التوافق بینھ�م إال ع�ب�ر ال�م�ح�اص�ص�ة ألح�زاب 
وقوى سیاسیة تمثل ھذه المكونات في الع�م�ل�ی�ة 

. 2003السیاسیة مثلما یجري في العراق م�ن�ذ 
غ��ی��ر أن ت��اری��خ ال��ع��راق ف��ي األرب��ع��ی��ن��ی��ات 
والخمسینیات یشیر إلى أن االختالط االجتماع�ي 
بین فئات وأطیاف المجتمع العراق�ي وال�ت�ف�اع�ل 
بین القوى السی�اس�ی�ة وم�ا ن�ت�ج ع�ن ذل�ك م�ن 
تالقح فكري على مدى الفضاء الوطني العراقي، 
كل ھذا أّدى الى ھیمنة ھ�وی�ة وط�ن�ی�ة ع�راق�ی�ة 
متحررة من سیطرة القوى األجنبیة ومن تالعب 
السلطة الحاكمة عل�ى أس�اس ال�ت�آخ�ي ال�ع�رب�ي 
الكردي واإلعتراف المتبادل بالحقوق ال�ق�وم�ی�ة 
لكال الشریكین في الوطن الواحد، ض�م�ن ھ�وی�ة 
عراقیة جام�ع�ة ل�وط�ن ال�ع�رب وال�ك�رد وب�اق�ي 
القومیات المتآخیة تكون فیھا الس�ی�ادة ل�ل�دول�ة 
العراقیة الواحدة التي تعمل لصالح جمیع أب�ن�اء 
المجتمع ال�م�ت�س�اوی�ن ع�ل�ى أس�اس ال�م�واط�ن�ة 

 .بحقوقھا وواجباتھا
كان العراق بعد الحرب العالمیة الثانیة یمر ف�ي 
مرحلة تحول اجتماعي واقتصادي وسیاسي، ما 
أدى في النھایة الى االصطدام بین الق�وى ال�ت�ي 
كانت تقود عملیة التغییر ض�د ق�وى "ال�ح�رس 
القدیم" التي استماتت في التشبث ف�ي الس�ل�ط�ة 
ومنع عجلة التغییر من الدوران، فكان ان�ت�ص�ار 

ال�ذي م�ث�ل  1958ت�م�وز  14قوى التغییر في 
محطة فارقة بین نظامین ورؤیتین متقاط�ع�ت�ی�ن 
للعراق من األوجھ االج�ت�م�اع�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة 
والسیاسیة. من ھنا تتبنى ھذه المق�ال�ة م�ف�ھ�وم 

، ألن 1958تموز  14الثورة لعملیة التغییر في 
االنقالب العسكري كان فقط أداة التغی�ی�ر ب�ی�ن�م�ا 
س�اھ�م�ت ق�وى ال�ت�غ�ی�ی�ر ب�ك�ل م�ج�ام�ی�ع�ھ�ا ف�ي 
التحضیر للثورة فكریاً وثقافیاً وسیاسیاً، وكذلك 
شاركت ھذه القوى في ب�ن�اء ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي 

 .البدیل بعد انتصار الثورة
اجتماعیاً، شھد العراق تحوالت ع�دی�دة أھ�م�ھ�ا 
الزیادة المطردة في المدارس ال�ح�دی�ث�ة وأع�داد 
المتعلمین خاصة في م�راك�ز ال�م�دن واألقض�ی�ة 
الرئیسة وان�خ�راط أك�ب�ر ل�ل�ش�ی�ع�ة وال�ك�رد ف�ي 
الفضاء الوطني. كما نشأ وبدأ في النضوج جیل 
جدید تربى عل�ى وع�ي وط�ن�ي ی�ت�م�ح�ور ح�ول 
التخلص من السیطرة البریطانیة ویع�ّد ال�ن�خ�ب�ة 
الحاكم�ة وخ�اص�ة ن�وري الس�ع�ی�د وع�ب�د اإلل�ھ 
عمالء لبریطانیا ضد مصالح العراق ال�وط�ن�ی�ة. 
كذلك انقسم المجت�م�ع ال�ع�راق�ي اق�ت�ص�ادی�اً ال�ى 
ط�ب��ق�ت��ی��ن رئ��ی�س��ی��ت�ی��ن: األق��ل��ی�ة وھ�م ال��ط�ب��ق��ة 
المستفیدة من ال�ن�ظ�ام وال�ت�ي ت�زداد ث�راًء م�ن 
ال�ن��خ��ب��ة ال��ح�اك��م��ة ورؤس��اء ال�ع��ش��ائ��ر وك��ب��ار 
رأسمالیي البلد، واألغل�ب�ی�ة م�ن س�واد الش�ع�ب 
وال��ذي ك��ان ی��زداد ف��ق��راً وال��ف��اق��د ل��ل��خ��دم��ات 
واإلم�ت�ی�ازات ع�ل�ى ال�رغ��م م�ن ت�ط�ور أج�ھ��زة 
الدولة، وإزدی�اد ال�دخ�ل ال�وط�ن�ي وزی�ادة ع�دد 
المت�ع�ل�م�ی�ن. ف�ق�د أدى ھ�ذا االن�ق�س�ام ال�ج�ی�ل�ي 
والطبقي الى انقسام سیاسي حاد وصراع طاحن 
بین النخبة الحاكمة للن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي واألح�زاب 
المعارضة الیساریة المتعاطفة مع عامة الشعب 
مثل الحزب الشیوعي وحزب الش�ع�ب وال�ح�زب 
ال�وط�ن�ي ال�دی�م�ق�راط��ي، ث�م انض�م�ت ال�ى ھ��ذه 

المعارضة األحزاب القومیة العرب�ی�ة وال�ك�ردی�ة 
بسبب قمع النظام الملكي لھا، حیث ت�ب�ن�ت ھ�ذه 
األح��زاب م��ب��ادئ ال��ت��ح��رر ال��وط��ن��ي وال��ع��دال��ة 

 .االجتماعیة باإلضافة الى مبادئھا القومیة
من المھم التأكی�د ھ�ن�ا ع�ل�ى أن ھ�ذا االن�ق�س�ام 
الس��ی��اس��ي ك��ان اف��ق��ی��اً وع��اب��راً ل��ل��ط��وائ��ف 
والقومیات، فلم یكن السنّة العرب یمثلون سوى 

% من اإلدارة العلیا ل�ح�زب ن�وري الس�ع�ی�د 15
، ب�ی�ن�م�ا 1949(حزب اإلتحاد الدست�وري) ف�ي 

%. 26% والكرد 50كان تمثیل الشیعة العرب 
وكذلك كان الكرد وأقل�ی�ات ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي 
ممثلین بصورة كبی�رة ف�ي األح�زاب ال�ی�س�اری�ة 
وخاصة الحزب الشیوعي الع�راق�ي، ف�ی�م�ا ك�ان 
الشیعة ممثلین بقوة في قیادة األحزاب العروبیة 

 .مثل حزب البعث وحزب االستقالل
كان الصدام السیاسي بین الطرفین تدریجیاً لكن 
متصاعداً، فكانت احتجاجات ع�م�ال الس�ك�ك ف�ي 

وع�م�ال م�ی�ن�اء  1946وكاوورباغي في  1945
 1953و 1952و 1948البصرة وال�ن�ف�ط ف�ي 

 1948وكذل�ك اح�ت�ج�اج�ات ال�ط�ل�ب�ة ف�ي وث�ب�ة 
واإلح�ت�ج�اج ع�ل�ى ال�ع�دوان  1952وإنت�ف�اض�ة 

. ول�ع��ل أب��ل��غ 1956ال�ث��الث�ي ع�ل��ى مص��ر ف��ي 
توصیف لوضع المجتمع العراقي في تلك الفترة 
عك�س�ھ اإلن�ت�اج ال�ث�ق�اف�ي اآلت�ي م�ن رح�م ھ�ذا 
المجتمع نفسھ كقصی�دة ال�ج�واھ�ري ال�ع�ص�م�اء 
"أخي ج�ع�ف�ر" ال�ت�ي رث�ى ف�ی�ھ�ا أخ�ی�ھ ط�ال�ب 
الحقوق القادم من دمشق لیُقتل ع�ن�د مش�ارك�ت�ھ 
في واقعة الجسر (وال�ذي س�َم�ي الح�ق�اً ب�ج�س�ر 

، وف��ی��ل��م "س��ع��ی��د 1948الش�ھ��داء) ف�ي وث��ب��ة 
أفندي" عن قصة "ش�ج�ار" ألدم�ون ص�ب�ري، 
من إخراج ك�ام�ی�ران حس�ن�ي وب�ط�ول�ة ی�وس�ف 

وال�ذي ص�ّور  1957الع�ان�ي ال�ذي أن�ت�ج ع�ام 
الحالة البائسة لمتعلمي الطبقة ال�م�ت�ض�ررة ف�ي 

 .ذلك الوقت
لقد أّدى االستقطاب السیاسي الحاد ال�ى ت�ق�ارب 
أحزاب المعارضة وتعاونھا في العمل المش�ت�رك 
من أجل ال�ت�غ�ی�ی�ر الس�ی�اس�ي وإقص�اء ال�ن�خ�ب�ة 
الحاكمة عن السلطة لتنفیذ ولو القاسم المشترك 
من برامج األحزاب السیاسیة ال�م�ع�ارض�ة. ول�م 
یكن ھذا باألمر التلقائي أو من السھولة ب�م�ك�ان 
بس�ب��ب ال��ت�ق��اط��ع األی��دی�ول��وج��ي ب��ی�ن األح��زاب 
ال�م�ع��ارض�ة، وان�م��ا ح�دث بص�ورة ت�دری��ج�ی��ة، 
ونتیجة تأّكد أحزاب المعارضة من انغالق جمیع 
الطرق الممكنة للتغییر السیاسي عبر ال�وس�ائ�ل 

 .السلمیة والدیمقراطیة
فقد تعاونت أحزاب المعارضة على األرض م�ن 
خالل االحتجاجات الش�ع�ب�ی�ة ال�م�ت�ت�ال�ی�ة ث�م ف�ي 

، 1954تحالف الجبھة الوطنیة ف�ي إن�ت�خ�اب�ات 
باإلضافة الى ال�ت�ح�ال�ف ب�ی�ن ح�زب االس�ت�ق�الل 
والوطني الدیمقراطي وبدعم من بقی�ة األح�زاب 

لتأسیس ح�زب ال�م�ؤت�م�ر  1956المعارضة في 
الوطني. وأخیراً وبعد ھذه المحاوالت ال�ح�ث�ی�ث�ة 

تأسست جبھة اإلتحاد الوطني السری�ة ف�ي آذار 
م���ن أح��زاب االس��ت���ق��الل وال���وط��ن���ي  1957

ال��دی��م��ق��راط��ي والش��ی��وع��ي وال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي 
 14اإلشتراكي، إذ استمرت الجبھة حت�ى ث�ورة 

تموز وتم من خاللھا ت�ح�دی�د م�ط�ال�ب ال�ج�ب�ھ�ة 
السیاسیة وتبني السیاسات المطلوبة ل�م�ع�ال�ج�ة 
القضایا الداخلیة واإلقلیمیة والدولیة، كما قامت 
الجبھة بالتنسیق مع ال�ل�ج�ن�ة ال�ع�ل�ی�ا ل�ل�ض�ب�اط 

 .األحرار في التخطیط والتنفیذ للثورة
راف�ق ھ��ذا ال��ت��ع�اون وال��ع��م��ل ال�م��ش��ت��رك ب��ی��ن 
األحزاب السیاسیة الم�ع�ارض�ة ع�م�ل�ی�ة ت�ك�وی�ن 
أجندة مشتركة لبرنامج سیاسي مضاد لسیاسات 
النخبة الحاكمة یھدف الى كشف أخطاءھ�ا أم�ام 
الش�ع�ب وی�ع��م�ل ع��ل�ى ھ�دم ش��رع�ی��ة ن�ظ��ام�ھ��ا 
السیاسي من أجل تغی�ی�ر ل�ی�س ف�ق�ط س�ی�اس�ات 
النخبة الحاكمة، بل التغییر الجذري لنظام الحكم 
وم�ج�ت�م��ع�ھ الس��ی�اس�ي. ف��ق�د تض��م�ن�ت ع��م�ل�ی��ة 
صیرورة البرنامج المش�ت�رك ل�ل�ج�ب�ھ�ة ت�ف�اع�الً 
س�ی�اس�ی�اً وت�الق�ح�اً أی�دی�ول�وج�ی�اً ب�ی�ن األح�زاب 
والحركات السیاسیة الم�ع�ارض�ة، ف�ق�ام م�ث�ق�ف�و 
القوى السیاسیة بدور طلیعي في كس�ب وإق�ن�اع 

 .الجمھور باألفكار الساندة للبرنامج المشترك
وفیما أن ال�ب�ی�ان ال�ت�أس�ی�س�ي ل�ج�ب�ھ�ة االت�ح�اد 
الوطني لم یتضمن ج�م�ی�ع ال�م�ب�ادئ األس�اس�ی�ة 
لبرنامج الجبھة المشترك بل كان م�رك�زاً ع�ل�ى 
مھاجمة حكومة نوري الس�ع�ی�د وال�خ�روج م�ن 
حلف بغداد وإلغاء االحكام العرفیة القم�ع�ی�ة ف�ي 
البالد، إال أن مبادئ البرنامج المشترك للج�ب�ھ�ة 
تجلّت في برنامج حكومة الثورة ومیثاق الجبھة 
الذي توافقت علیھ القوى السیاسیة ب�ع�د ن�ج�اح 
الثورة. فقد تض�م�ن�ت م�ب�ادئ م�ی�ث�اق ال�ج�ب�ھ�ة 
مفھوم جدید للھویة الوطنی�ة ال�ع�راق�ی�ة ی�رت�ك�ز 
على شراكة العرب والكرد في الوط�ن ال�ع�راق�ي 
م�ع إق�رار ح�ق�وق��ھ�م ال��ق�وم�ی��ة ض�م��ن ال�وح��دة 
ال��ع��راق��ی��ة، ب��اإلض��اف��ة ال��ى م��ب��ادئ ل��ل��ع��دال��ة 
االجتماعیة مثل إلغاء االقطاع وتطبیق اإلصالح 
الزراعي وتحس�ی�ن ال�خ�دم�ات ل�ع�م�وم الش�ع�ب، 
ومبادئ سیاسیة مثل االبتعاد عن ھیمنة ال�غ�رب 
وانتھاج س�ی�اس�ی�ة ال�ح�ی�اد اإلی�ج�اب�ي وت�ع�زی�ز 
الحریات السیاسیة وال�ح�ی�اة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ف�ي 
العراق. وفي ھذا السیاق سترك�ز ھ�ذه ال�م�ق�ال�ة 
على صیرورة المفھوم الجدید للھویة ال�وط�ن�ی�ة 
العراقیة الجامعة والتف�اع�ل ال�ف�ك�ري وال�ت�الق�ح 
األیدی�ول�وج�ي ال�ذي ص�اح�ب ذل�ك ب�ی�ن ال�ق�وى 
السیاسیة المعارضة لح�ك�م ال�ن�خ�ب�ة ف�ي ال�ع�ھ�د 

 .الملكي
لقد حصلت تطورات كبی�رة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ق�ض�ی�ة 
الكردیة في العراق بعد سق�وط ال�ح�ك�م ال�وط�ن�ي 

، ف�م�ن ج�ھ�ة ازداد ت�ف�اع�ل 1941العروبي في 
الكرد االجتماعي والسیاسي مع بقیة العراق�ی�ی�ن 
خاصة من خالل تصاعد تواجدھم في الع�اص�م�ة 
بغداد، ومن جھ�ة أخ�رى ث�ار ال�ب�رزان�ی�ون ف�ي 

وتبع ذلك مساھمة المال مصطفى  1943-1945
البرزاني في ت�أس�ی�س "ج�م�ھ�وری�ة ك�ردس�ت�ان 
الدیمقراطیة" في مھ�اب�اد/ای�ران ال�ت�ي س�ق�ط�ت 

. ف�ت�م 1946تحت ضربات الجیش اإلیراني ف�ي 
تأسی�س ال�ح�زب ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ك�ردي (وھ�و 
ال��ن��س��خ��ة األول��ی��ة ل��ل��ح��زب ال��دی��م��ق��راط��ي 

، ودعا في برنامجھ الى 1946الكردستاني) في 
نظام إتحادي ف�ي ال�ع�راق ع�ل�ى أس�اس األخ�وة 
ال��ع��رب��ی��ة ال��ك��ردی��ة وال��ك��ف��اح ال��م��ش��ت��رك ض��د 
اإلستعمار وحلفائھ المحلیین. كما ساھم ال�ح�زب 
الدیمقراطي الكردي بقوة في إحتجاجات الوث�ب�ة 

واشترك في لجنتھا التنسیقیة، ف�ی�م�ا  1948في 
صدرت في بغداد بعد الوثبة أول مجلة سیاس�ی�ة 
ب�ال��ل��غ�ت��ی��ن ال��ع��رب��ی�ة وال��ك�ردی��ة (ن�زار) ق��ام��ت 
بالترویج لشعار األخوة العربیة الكردیة ومفھوم 
العراق كوطن للقومیتین ال�رئ�ی�س�ی�ت�ی�ن ال�ع�رب 
والكرد. غیر أن الدور الطلیعي للیسار ال�ع�راق�ي 

كان ھو ال�ع�ام�ل ال�ح�اس�م ف�ي ان�ت�ش�ار م�ف�ھ�وم 
الش��راك��ة ف��ي ال��وط��ن ب��ی��ن ال��ع��رب وال��ك��رد 
واإلعتراف بالحقوق القومیة للكرد ف�ي ال�ع�راق 
عبر التنظیر والترویج والدفاع عن ھذا المفھوم 

 .من خالل نتاجھم الفكري والثقافي
ویعّد كتاب عزیز شریف "ال�م�س�أل�ة ال�ك�ردی�ة" 

األكثر ت�أث�ی�راً وری�ادةً ف�ي  1950الذي نشر في 
الفضاء الثقافي والسیاسي في العراق بال�ن�س�ب�ة 
لقضیة الحقوق القومیة للكرد، إذ دعا ف�ی�ھ ال�ى 
اإلعتراف بحریة تقریر المص�ی�ر ل�ك�رد ال�ع�راق 
عبر االتحاد االختیاري مع العراق لكن مع حریة 
اإلنفصال وتألیف دولة مستقلة. ث�م ت�ت�اب�ع ب�ع�د 
ذلك توافق بقیة األحزاب ال�ع�راق�ی�ة ال�م�ع�ارض�ة 
كالحزب الشیوعي ال�ع�راق�ي وال�ح�زب ال�وط�ن�ي 
الدیمقراطي وحزب االس�ت�ق�الل ال�ع�روب�ي ع�ل�ى 
مفھوم الشراكة في الوطن مع الكرد واالعتراف 
بالحقوق القومیة الك�ردی�ة، ف�ی�م�ا ص�اح�ب ذل�ك 
تحول في م�واق�ف األح�زاب ال�ی�س�اری�ة ب�ات�ج�اه 
اإلعتراف بالعراق كجزء من االمة العربیة التي 

 .تسعى الى وحدتھا القومیة
وھكذا أصبح مفھوم الھویة الوطن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
موضوعاً فارقاً بین رؤیتین: الرؤیة ال�رس�م�ی�ة 
للنظام السیاسي الملكي الذي فرضتھ ب�ری�ط�ان�ی�ا 
على العراق بھویتھ العربیة وع�ّد ال�ك�رد ك�أح�د 
األق��ل��ی��ات، م��ق��اب��ل رؤی��ة ح��رك��ة ال��م��ع��ارض��ة 
السیاسیة للنظام الملكي والتي تبنت الشراكة في 
الوطن بین العرب والكرد واالعتراف بال�ح�ق�وق 
القومیة لكال الشعبین. ولعل أبلغ داللة على ھ�ذا 

وھو  –االنقسام ھو تبني حزب المؤتمر الوطني 
حزب م�وّح�د یض�م ح�زب االس�ت�ق�الل ال�ع�روب�ي 

ل�م�ف�ھ�وم   –والوطن�ي ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ی�س�اري 
شراكة العرب والكرد في الوط�ن، ف�ي ح�ی�ن إن 
وزیر داخلیة حكومة نوري الس�ع�ی�د ال�ذي م�ن�ع 
تأسیس ھذا الح�زب ع�ل�ى أس�اس ت�ب�ن�ی�ھ ل�ھ�ذا 

 .المفھوم كان كردیاً وھو سعید القزاز
لقد كانت عملیة تأسیس جبھة االتحاد ال�وط�ن�ي 
وصیرورة برنامجھا السیاسي المشترك بمث�اب�ة 

حس�ب ت�ع�ب�ی�ر ال�م�ف�ك�ر   –بناء الكتلة التاریخیة 
المضادة لن�ظ�ام   –اإلیطالي الماركسي غرامشي 

الحكم الملكي اآلیل الى الس�ق�وط وال�ت�ي كس�ب�ت 
الى جانبھا ج�م�ھ�وراً ع�ریض�اً م�ن ال�م�ج�ت�م�ع، 
وبضمنھم تنظیم الضب�اط االح�رار ف�ي ال�ج�ی�ش 
العراقي، وذلك عبر ھ�ی�م�ن�ت�ھ�ا ال�ث�ق�اف�ی�ة ع�ل�ى 

 .الفضاء الوطني المعارض
 

ت�م�وز  14فما أن سقط النظام الملكي في ث�ورة 
التي بادر الیھا تنظیم الضباط االحرار وساندتھا 
جبھة االتح�اد ال�وط�ن�ي، ح�ت�ى ت�م�ث�ل�ت أح�زاب 
ال��ج��ب��ھ��ة ك��أغ��ل��ب��ی��ة ف��ي ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ی��ة 
للجمھوریة الفتیة، ب�ی�ن�م�ا ل�م ی�ت�م�ث�ل ف�ي ھ�ذه 
الحكومة سوى ثالثة عس�ك�ری�ی�ن (ول�و ب�أع�ل�ى 
المناصب القی�ادی�ة). وك�ذل�ك ت�ب�ن�ت س�ی�اس�ی�ات 
النظام الجمھوري الجدید ال�ب�رن�ام�ج ال�م�ش�ت�رك 
لألحزاب الوطنیة ال�م�ع�ارض�ة ل�ل�ن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي 
والتي أصبحت مھیمنة ثقافیاً على كل من الدولة 
والمجت�م�ع ال�م�دن�ي ب�ع�د ال�ث�ورة وب�م�ن ف�ی�ھ�م 
البعثیون، حیث نّوه سعدون حمادي ف�ي م�ق�ال�ھ 
االفتتاحي في جریدة الجم�ھ�وری�ة ال�ب�ع�ث�ی�ة ف�ي 

إلى أن ح�رك�ة ال�ق�وم�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة  1958أیلول 
تسعى الى تدعیم اإلخوة العرب�ی�ة ال�ك�ردی�ة وأن 
یكون الكرد "شركاء بالفعل ال باإلسم وبالحقیقة 

 ."ال باللفظ
وعلى الرغم من أن الریف العراقي كان ال یزال 
متأخراً نسبة الى المدن، مع عدم نضج الث�ق�اف�ة 
السیاسیة لعموم المجتمع وخاصة بالنسب�ة ال�ى 
العملیة الدیمقراطیة، وبقاء تأثیر سل�ط�ة ال�دی�ن 
والعشیرة على جمھور غیر قلیل في ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي، إال أن النظام العام للمج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي 

محطة مھ�م�ة ف�ي  1958كان قد انجز في تموز 
عملیة التحول نحو ال�م�ج�ت�م�ع ال�ح�دی�ث، ح�ی�ث 
سیادة الوعي الوطني وتطور الوعي الس�ی�اس�ي 
على أساس الرؤى السیاسیة وھ�ی�م�ن�ة ث�ق�اف�ی�ة 
ل�ھ�وی�ة وط�ن�ی��ة ج�ام��ع�ة ع��ل�ى م��ج�م�ل األرض 
العراقیة وبرنامج وطني ل�ل�ع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة 

 .والتحرر الوطني ضد الھیمنة الغربیة

 

 
 
 
 
 
 

 فراس ناجي/ سیدني

 وط د  ..اا وا  
 اق اي) 1941-1921(ا ر ذات وط دو 

3-4 



25  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 792 

 14 Apr 21 • Year 16 

ال عجب أن تزداد حاالت الكآبة والحزن وربما   

االن��ت��ح��ار ف��ي ب��ع��ض األح��ی��ان ب��ی��ن ص��ف��وف 

المھاجرین الذین تكبدوا مشاق السفر والتعت�ی�ر 

والبھ�دل�ة ل�ل�وص�ول (ب�ح�را وج�وا) ال�ى أرض 

الوطن الجدید (استرالیا)! وب�غ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن 

األسباب التي دفعت مئات الواصلین م�ن ال�ھ�ن�د 

والصین وفارس ودول الشرق األوسط واالدن�ى 

وأوروبا الشرقیة وروسیا وغیرھم مدركی�ن أن 

القاسم المشترك بین ھؤالء (في معظمھم) أنھ�م 

متعلمون وذوات حرف ومھن مطلوبة ل�ل�س�وق 

األسترالي وخصوصا بعد اجتیازھم للك�ث�ی�ر م�ن 

الفحوصات العقلیة والجسدیة والمھنیة وغیرھا 

وعندھا كانت ال�م�ف�ارق�ة! ال�م�ش�ھ�د ھ�و ن�ف�س�ھ 

 -یتكرر بین صفوف ھؤالء في مراكز اإلعاش�ة 

لتبدأ ع�م�ل�ی�ة الش�ح�اذة ال�م�م�ن�ھ�ج�ھ  -سنترلنك 

Mendicancy / Beggary  وخریج ج�ام�ع�ھ

ھارفارد األمریكیة المھندس المدني (ال�ع�راق�ي) 

لم یجد عمال بعد أن تجاوز الخمسین من ع�م�ره 

لكونھ ال یم�ت�ل�ك ال�خ�ب�رة ال�م�ح�ل�ی�ة   في سیدني

Local experience  ف��ي اس��ت��رال��ی��ا وال

خریج جامعة ب�رم�ن�ج�ھ�ام   المحاسب (األردني)

ببریطانیا والذي لم یسم�ح ل�ھ ح�ت�ى ب�ال�ت�دری�ب 

مجانا في احدى شركات المحاسبة الك�ب�رى ف�ي 

 ملبورن!

في المقابل یتم الترح�ی�ب ب�األس�ت�رال�ی�ی�ن وف�ت�ح 

أبواب العمل ل�ھ�م ف�ي ك�ل م�ن دب�ي وال�ری�اض 

وال��ق��اھ��رة وب��دون االش��ت��راط ل��ع��ام��ل ال��خ��ب��رة 

المحلیة وبغض النظر عن كونھ ولون�ھ وع�رق�ھ 

(استرالي أبیض أو م�ل�ون)! وھ�ل ك�ان ق�ب�ول�ھ 

مشروطا في سوق العمل أن یكون ملما بأنظم�ة 

العم�ل وال�ع�م�ال اإلم�ارات�ی�ة أو ن�ظ�ام ال�ك�ف�ال�ة 

مصانع الحدید واالسمنت في   السعودي أو حتى

أعمال الھندس�ة واإلنش�اءات ف�ي أي م�ن ت�ل�ك 

   الدول!.

 

لدی�ھ�م   المھاجرون من ذوي المؤھالت المھنیة

خبرات ع�ال�م�ی�ة ت�ف�وق خ�ب�رات االس�ت�رال�ی�ی�ن 

(واال لما كانوا ھنا أصال وت�م ق�ب�ول�ھ�م   أنفسھم

للھجرة منذ البدایة) فالمھندس الع�راق�ي س�اب�ق 

الذكر (وھ�ن�اك ال�م�ئ�ات م�ث�ل�ھ م�ن ال�ج�ن�س�ی�ات 

األخرى) قد صمم ون�ف�ذ جس�ور وط�رق ع�ال�ی�ة 

التقنیة في كل من الوالیات المتحدة وب�ری�ط�ان�ی�ا 

وأوروبا الشرقیة وھونج كونج وبعض من دول 

الشرق األوسط. ومن العار على أصحاب العم�ل 

وم��ت��خ��ذي ال��ق��رار ف��ي م��ع��ظ��م ان��ح��اء ال��ق��ارة 

االسترالیة إغفال مثل ھذه ال�خ�ب�رات ال�ع�ال�م�ی�ة 

المتمیزة والتم�س�ك وال�ت�ح�ج�ج بش�رط ال�خ�ب�رة 

أش�ھ�ر أو  3المحلیة والتي ممكن تجاوزھ�ا ب 

ربما أقل من التدریب والتأقلم على سوق العم�ل 

المحلي والذي بات عالمیا في طلباتھ من ناحی�ة 

 Codes and كودات ومقاییس الجودة واألداء

Standards  والتي تم توحیده ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن

ال��دول (ات��ف��اق��ی��ة واش��ن��ط��ن ودب��ل��ن وس��دن��ي 

 ).1989مثال في عام  -للمھندسین

وحقیقة االمر أن ھناك بون شاسع بین أسترالیا 

وغیرھا من الدول العالمیة المتقدمة تقنیا وفنی�ا 

وطبیا وحتى إداری�ا ح�ت�ى أن ال�ج�ام�ع�ات ال�ت�ي 

تتغنى بھا استرالیا وتعتمد الدولة في میزانیت�ھ�ا 

تعد بقوتھا وبریقھا إذ   على الطالب األجانب لم

العشرة األوائل ع�ال�م�ی�ا   لم تعد تظھر في قائمھ

حس���ب م���ق���ای���ی���س اإلحص���اءات اإلس���ب���ان���ی���ة 

  والعالمیة!

التحجج بالخبرة المحلیة نكتھ سم�ج�ھ ال ت�ع�دوا 

كونھا اال قرارات غیر موفقة من متخذي القرار 

في الحكومة وال یمكن ارغام المھاجرین (وبأي 

شكل من األشكال لالنخراط في برام�ج دراس�ی�ة 

قدیمة غیر محدثھ وال ت�خ�دم س�وق ال�ع�م�ل وال 

یمكن وصفھا إال باالبتزاز ال�م�م�ن�ھ�ج ف�ال�ط�ال�ب 

سیدفع نص�ف   المھاجر مثال الصیني واإلیراني

ث��روت��ھ ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ش��ھ��ادة ال��دب��ل��وم أو 

ب��غ��رض اس��ت��م��راری��ة ت��أش��ی��ره )  ال��م��اجس��ت��ی��ر

اإلقامة) لیجد نفسھ الح�ق�ا ف�ي ص�ف�وف م�رك�ز 

ل�ع�دم حص�ول�ھ ع�ل�ى  -سنت�ر ل�ی�ن�ك  -اإلعاشة 

(الخبرة  العمل المناسب لتخصصھ والسبب طبعا

والحل كما ھو مرسوم في السیناری�و  ) !المحلیة

وھو االنخراط م�رة أخ�رى ف�ي  المعد سلفا لذلك

التعلیم وھكذا دوالیك حتى یقضى على ما ت�ب�ق�ى 

من مخزون المھاجر المالي لیرجع م�رة أخ�رى 

الى صفوف زمالئھ القدامى في مركز اإلع�اش�ة 

وتبدأ عندھ�ا الش�ح�اذة وال�ت�س�ول ال�م�ق�ن�ن م�ن 

  .! أجھزه الدولة! یا عیب الشوووم

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

* رئیس الجمعیة األمریكیة لمھندسي ال�ق�ی�م�ی�ة 

 بأسترالیا ونیوزیلندا

!...ة اا 
 ا -  اأ ا  -؟    

     
 
 

 بقلم : أ. د / عماد ولید شبالق*

  

 

 دالل حسین

 جزائر
  

  وال زلت ارقص عاریة على الطریق

  اتلقى ضربات نظراتكم الرخیصة

  تلتھم جسدي وتحرق ما تبقى من

  ...انسانیتي

 ..ال رجل بینكم یستر وجعي

 والف الف خنزیر یلتھم في خیالھ

  ...عورتي

  وذكورتك المشبعة بالشذوذ

 ..تتلمس في بھتان اضلعي

 ..الجوع وااللم والخوف

 ..وبعضا مما تركت من اثرك على مؤخرتي

  اثار نذالك تتساقط

 كما تتساقط على الرصیف انوثتي

  وتسابق لھیب الشمس في رجمي

 ..وتتخفى في جلباب خفاش

یرغب في بعض ما تبقى من عصیر 

 ...نھودي

 تلك انا شرقیة مكبلة بقید الشرف

  ..رسمت بنوده بین فخذي

 ..وذاك انت تتلون على جسدي

 ..ببقایا الوان العتمة والنور

  و ھواك قط فاضت بھ الرغبة

 ...یتحرق مواءا الحتضاني
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حفلت المجموعة الش�ع�ری�ة (إب�ن�ة     
الشمس) للشاعرة منال الحسن، ب�ك�م 
كبیر من الن�ص�وص الش�ع�ری�ة، ال�ت�ي 
تنتمي الى ع�ال�م اال�ح�ب وال�ع�اط�ف�ة، 
وتلك العالقة اإلنسانیة التي تجمع بین 
المرأة والرجل، في أسمى وأع�ل�ى م�ا 
یمكن للقصیدة النثریة أن ت�ق�دم�ھ م�ن 
مفردات حسیة شعریة متوھجة، تنق�ل 
ال��وج��د وال��ول��ھ والش��وق وال��ھ��ی��ام، 
وسرعان ما ت�ن�ق�ل�ك ت�ل�ك ال�ن�ص�وص 
الشعریة التي ضمتھا ھذه المجموعة، 
الى واحة خضراء معشوشبة، وورود 
ملونة عطرة، ونھ�ر م�ن�س�اب رق�راق 
صاف جمیل،واشجار خضراء ترفرف 
مع نسائ�م الص�ب�اح ال�م�ن�ع�ش�ة، إن�ھ�ا 
ت��ح��رك ف��ی��ن��ا ھ��ذا الش��ج��ن وال��وج��د 
والشوق الى لقاء األح�ب�ة، وم�ن ھ�ن�ا 
نعرف الحقیقة التي الیمكن أن تتغی�ر، 
أن الش�ع�ر وج�د ل�ل�ح�ب، وب�ھ ت�زھ�و 
القصیدة وتنطلق، وترسم لنا الشاعرة 
مالمح إمرأة تسكن كل قصیدة، وتنقل 
ب�ن��ع��وم��ت�ھ��ا وش��ف�اف��ی��ت��ھ�ا، وص��وت��ھ��ا 
الشجي، وما تكنھ ال�م�رأة ع�ن ال�ح�ب 
وما یحدث فیھ، وھو عالق�ة إنس�ان�ی�ة 
نبیلة خالدة ابد الدھر، فالیمكن للمرأة 
أن تبتعد عن الرجل، وك�ذل�ك الی�م�ك�ن 
للرجل أن یبتعد عن المرأة، كما إن�ھ�ا 
ومن خالل تلك ال�ن�ص�وص الش�ع�ری�ة 
تقدم لنا حقیقة المرأة ع�ن�دم�ا ت�ع�ش�ق 
وتحب، كیف ترى المعشوق؟، وك�ی�ف 
ی��ك��ون ال��ل��ق��اء؟، وب��أي ال��م��ف��ردات 
الشعریة تتغنى بھ، وتنقل لنا خصالھ، 
ومكانتھ في حیاتھا، أنھا ت�راه ال�دن�ی�ا 
بطولھ�ا وع�رض�ھ�ا، وت�راه ال�ف�رح ، 
والس��ع��ادة، وال��ع��اط��ف��ة ال��م��ل��ت��ھ��ب��ة 
ال�ج��ی��اش��ة، ھ��ك��ذا ص��ن��ع��ت الش��اع��رة 
قصیدتھا الن�ث�ری�ة، ب�م�ف�ردات�ھ�ا ال�ت�ي 
تناشد االفئدة، وبإنزیاحھا العالي نحو 
ھذا االحساس، وبدالالتھا ورم�وزھ�ا، 
وصورھا المتخیلة، وإستعاراتھا التي 
تسحب بساط حیاة ال�ع�اش�ق�ی�ن ال�ی�ن�ا، 
فتھفو النفوس الى تل�ك ال�ح�ی�اة، ل�ق�د 
استطاعت الشاعرة أن تفرش لنا تل�ك 
النص�وص الش�ع�ری�ة ب�ك�ل م�ای�ت�ع�ل�ق 
بالحب والعاطفة وحیاة العاشقی�ن، اال 
أن ھذا الحب ال یتوقف عن�د ال�ع�اش�ق 
الموعود وھو یأتي بجواده االب�ی�ض، 
ویرتدي البیاض لیخطفھا ال�ى ال�ج�ن�ة 
الموعودة، بل أن القاسم المشترك في 
ھذه القصائد أیضاً حبھا لوالدھا ال�ذي 
فقدتھ، وترك أثراً كبیراً، في ح�ی�ات�ھ�ا، 
كما افردت ل�ھ قص�ائ�د ت�خ�ص ف�راق 

عن�دم�ا   االب، ومن الطبیعي أن االبنة
تجد أن ابیھا ھ�و واح�ة ح�ن�ان وح�ب 
تع�ش�ق�ھ، وت�ت�م�ن�ى أن ی�ك�ون ف�ارس 
أحالمھا یحمل ص�ف�ات اب�ی�ھ�ا، وھ�ذه 
ال�ت�رك�ی�ب�ة ال�م�ح�ب�ب�ة إج�ت�اح�ت ب�ن�ی�ة 
ال��ن��ص��وص، فش��ك��ل��ت ھ��ال��ة مض��اف��ة 
تس��ح��ر ال��ق��ل��وب ب��ع��م��ق ال��م��ف��ردة 
الشعری�ة، وث�ی�م�ت�ھ�ا، وم�وض�وع�ھ�ا، 

 .وتشكیلھا وتكوینھا
وھكذا ستكون رحلتنا ممتعة وشی�ق�ة، 
مع قصائد كت�ب�ت ل�ل�ح�ب، ل�ت�ث�ب�ت أن 
الحب ھو الطریق للحیاة السعیدة، في 
قصیدة (ان�ا....) تض�ع ل�ن�ا الش�اع�رة 
رؤیتھا الفنیة ومالمح بناء ال�ق�ص�ی�دة 

 :حیث تقول
  انا شاعرة یاحبیبي
  ُجبلُت على التحرر

  لي أجنحة
  ھي أحالمي

  ونوافذي التي أطلُّ منھا
 على حقوِل فسیحة

  أرھا تشیُر لي
  وھي تترنم بخضرتھا

  انا.. ھكذا
 ال أحب األقفاص

  حتى لو
  من ذھب كانت

  أو فضة
 ھي كبت لعوالمي

وفي ن�ھ�ای�ة ال�ق�ص�ی�دة ت�ت�وض�ح ل�ن�ا 
الرؤیة الفنیة، لعالم الحب الذي إجتاح 

 مبنى القصائد
  ونحن نغني

 بعیداً 
  عن عیون المارة

  بعیداً عن حسد الرجال
  وغیرة النساء

  بعیداً عن تراب الفتن
  وطین الخوف

  ومستنقع األسى
 ......تعال یا حبیبي

ثم نمضي قدماً ونحن نحث خطانا نحو 
واحة الحب المعشوشبة، ف�ي قص�ی�دة 
(حب...) تقدم لنا الشاعرة الحب ك�م�ا 

 :تحسھ العاشقة، وكما تریده
 حین أحببتك

  ورسا قاربي على جرفك
  حین وضعت قدمي عاریة

  على أرض شاطئك
  حین المس رملك

  وردة ساقي
  تجاھلت كال

  قوانین األرض
  نقشت وشم حیاة جدیدة

  على مالمحي
  واحتمیت بالسماء

  بندائھا المفتوح
  على قلبي

ثم ننتقل الى قصیدة (ھم�س األل�وان) 
وھو ھم�س ألل�وان ال�ق�م�ص�ان ال�ت�ي 
یرتدیھا الحبیب ولكل لون وقع خ�اص 

 :على قلبھا
 األصفر یربكني

 كثیراً 
 ألنھ یأخذني لنجم بعید

  األحمر إیقاع النار
  یضع قلبي على كفي
 فأرى ألسنة تتصاعد

 ... األسود
  ما بخبئھ الجمر

  وما یغلق الصباح
 ویجعلھ حاداً 

 واألزرق ...أمواجٌ 
 تزحف على شاطئ

  لتطفئ ما تبقى
 من حبات الكأس

  األبیض
 ....طفولة مرحة

  ركض خلف طائر مشاكس
 !!! واألخضر

 األخضر دائماً 
 ...حقول

 موسم مھاجٌر للنشوة
وھكذا فإنني استقطعت جزء مخت�ص�ر 
لتفاصیل كل لون، اس�ھ�ب�ت الش�اع�رة 
بتق�دی�م�ھ بش�ك�ل ادق وافض�ل واك�ث�ر 
حریة ، وفي قصیدة (ھاتف الموت ..) 
والتي تقدم لن�ا ف�ی�ھ�ا م�رث�ی�ة م�ؤث�رة 
لفقدان االب، وما تركھ من أث�ر ع�ل�ى 

 :نفسھا
 ..برقٌ 
  رعدٌ 

  الدنیا مجنونةٌ 
  والسماء لم تمطر

 كانت محتقنةً 
 تلھُث فیھا أشباح الرعب

 وتملؤھا الغیوم

  ثقیلة
 غاضبةً 

  وھي تمر علي لیلنا
  البرُق وقٌح وھو یغزو ھدوءنا

 ونحن نترقب حدیقتنا
وفي المقطع األخیر من ھذه القصیدة، 
یزداد الشجن ویحتد، ممزوجاً بل�وع�ة 

 :الفراق، وما تركھ االب من أثر
  إلى وحشة الفقدان

  إلى الحیاة التي ال نبض فیھا
  إلى حكمة انتظار موعد

  لن یأتي
 ...حینھا

 صار بیتنا موحشاً 
 ......ینام في الظالم

 وصرنا أضغاث أحالم
  تناُم على قسوة الفقدان

  وتصحو على نعیب غراب
 ...آه

  یا ھاتف الموت
ونعود ث�ان�ی�ة ال�ى ال�ب�ؤرة ال�رئ�ی�س�ة 
والمركزیة، التي إجتاحت فض�اء ھ�ذه 
المجموعة الشعریة، اال وھ�و ال�ح�ب 
وما یحدث فیھ، لنتابع قصی�دة ( م�اذا 

 :لو كنا معاً؟)
 ماذا لو كنا معاً 

  في حلم واحد
  أو غیمة واحدة

  أو عر بة تتھادى
  أو لمحة من غبار الزمن

 أنا وانت
  ھل سنكلف خزینة الرب

 كثیراً 
  ھل سنؤثر على مملكتھ

  وحوریاتھ
  ھل نربك حركة النجوم

 ومسار األرض
  وتاریخ الحضارات

وفي قصیدة (بكامل قلبي) الت�ي ت�ق�دم 
لنا رؤیتھا الفنیة عن الحب وال�ع�الق�ة 

 :العاطفیة بكل انطالقتھا
  ھل كنت مجنونة

  لیلة البارحة
  وأنا أكشف لھ

  عن مرایا القلب
  فلم أترك زاویة

  إال وشھقت بحبك
 لم أترك قمیصاً 

  إال وعطرتھ بقصائدي
  التي أكتبھا لك

  بید أنني
  لست العاشقة األولى

  ولن أكون األخیرة حتماً 
 .ولكنني العاشقة الوحیدة

ضمت ھذه المجموعة الشعریة ث�الث�ة 
وثالثون قصیدة شعریة، كتبت ل�ل�ح�ب 
ومن الحب، لتنعش ق�ل�وب ال�ع�ش�اق، 

  .وتزدھر الحیاة وتخضر
من اصدرات منشورات احمد المالكي، 

 2021شارع ال�م�ت�ن�ب�ي ل�ع�ام  -بغداد

 وا ا ااء 
(ا إ)  

 

 یوسف عبود جویعد :دراسة نقدیة 



أج��م��ل م��ا ف��ي قص��ائ��د ش��اع��ر    
العرب األستاذ م�ح�م�د حس�ی�ن آل 
یاسین ھ�ي ال�م�ش�اھ�د ال�وص�ف�ی�ة 
الش���اع���ری���ة ال���ت���ي یص���وغ���ھ���ا 

سھل حیث یت�س�ع ال�م�ع�ن�ى   بأداء
وتتراحب الصور وترتسم األفك�ار 
بوسائل فنیة خ�ال�ی�ة م�ن ال�ت�رھ�ل 
والحشو, ولعل ذل�ك ج�اء ن�ت�ی�ج�ة 
طبیعیة لما أوجدتھ سنوات عم�ره 
المليء باألحداث والمفارقات م�ن 
عبء ثقیل یرھق ال�ن�ف�س, ویش�ّل 
القدرة , وی�ب�ّث ال�ی�أس ف�ی�ھ م�ن 
جھة, وما أوجدتھ من لّذة أب�رق�ت 
فیھ األمل, وانسابت بی�ن ط�ی�ات�ھ�ا 
عشق ألھ�َم�ھ, وھ�ی�ام أوح�ى ل�ھ, 
وجمال استذوقھ من جھة أخ�رى, 
وم��ا ذل��ك االس��ت��غ��راق ف��ي ت��ل��ك 
السنین إال نقلة على جناح خی�ال�ھ 
م��ن ع��ال��م األم��س ب��ك��ّل ھ��م��وم��ھ 
وتص��ورات��ھ, وب��ك��ّل أح��اس��ی��س��ھ 
المتوثبة للعشق والغرام والشباب 
المفعم بالنشاط والنشوة, مزاوج�اً 

ف�ی�ت�غ�ل�ب ع�ن�ده   ماضیھ بحاضره
االن�ف��ع�ال وی�ت��ج�ذر ف�ی��ھ الش��ع��ور 
وال���وج���دان ب���َم���ھ���م���ة عس���ی���رة 

ألن الش��اع�ر س�وف ل��ن   وش�اق��ة
ی�ك�ت�ف��ي بس�رد األح�داث ووص��ف 
حیاة الكّد والسعي ف�ق�ط ألن ذل�ك 
الس�رد س��ی�ك�ون ج�ام��داً وم�ف��ك�ك��اً 
وض�ی��ق ال��ن��ظ��رة ب��ل الب��د ل��ھ أن 
یس��ت���ع���رض أث���م��ن ال���ل���ح���ظ���ات 
وأغالھا , وأعّز منت�وج وأج�وده, 
ما یجعل قصائده تح�ت�ش�د ب�ط�ب�ق�ة 
راق��ی��ة م��ن الس��رد ال��م��وض��وع��ي 
الذي یضاف إلى الموھبة األدب�ی�ة 
(حتّى أنَّھ بات یلتق�ط م�ن ص�م�ی�م 
الحیاة لحظات متوھج�ة ل�ی�ن�ق�ل�ھ�ا 
إلى مخیلتھ الشعریة فیحیلھا إل�ى 
قص��ی��دة ت��ن��ب��ض ب��روح ال��ح��دث 
المتقطع وكأنھ الوسیط بین الحیاة 

ی���ق���ول ف���ي   (وع���ال���م الش���ع���ر
حنان�ی�ك ) م�ن دی�وان�ھ )  قصیدتھ

 (األمل الظمآ ):

( أَم��ا ل��زم�ان ال��ھ��زل ف��ي ال��ح��بِّ 
ول��لّ��ھ��و ف��ي روحٍ م��ع��ذب��ة  آخ��رُ 
ولعل أغلب قصائد ش�اع�رن�ا  حدُّ) 

ھي تطبیق دق�ی�ق ل�م�ا أس�ل�ف�ن�اه, 
حیث سھولة التحلیل ومعرفة ف�ّك 
الرموز واتضاح الفك�رة ورس�وخ 
القضیة فیھا وكأنھا مسرح زاخ�ر 
بالمشاھد الوصفیة لحیاة الشاع�ر 
وھ��و م��ع��رض انس��ان��ي ح��اف��ل 

 . بالصور الوجدانیة
إَن شاعرنا دائماً ما یطّل ع�ل�ی�ن�ا   

بشخصی�ت�ھ ال�ح�ی�وی�ة ال�م�ع�ھ�ودة 
حتّى وھو یعاني ان�ھ�ی�اراً ن�ف�س�ی�اً 
( كما في قصیدتھ دن�ی�ا الش�اع�ر) 
حین یغلب علی�ھ ال�ح�زن وال�ق�ل�ق 
فیخاطب نفسھ لیضع ق�ّراءه أم�ام 
ارھ��اٍق ح��ّل ب��ھ ووھ��ٍن أض��ع��ف��ھ 
واضطراب شدید تمثّل بھ , فما أن 
یتضح البعد الحیاتي لھ حتّى نعل�م 
أن صوره العاطفیة لم تك�ن غ�ل�ّواً 
وإنَّما ك�ان�ت انس�ج�ام�اً ت�ام�اً ل�ك�لِّ 
أحاسیسھ , یرفدھا بالعشق تارة , 
وب��ال��ن��دم ع��ل��ی��ھ ت��ارة أخ��رى, 
ویمیزھا بعبارات سوف نتیقّن أَن 

لم یكن تشاؤماً في مس�ی�رت�ھ   ذلك
بقدر ما كان نعیاً مسبق�اً ل�ن�ف�س�ھ, 
ومصطلحات دقیقة اثّ�رت ت�أث�ی�راً 
م��ح��ك��م��اً ف��ي ق��ّرائ��ھ وأع��ط��ت��ھ 
انطباعاً, أن شاعرنا أقل م�ا ی�ق�ال 

    عنھ أنھ ,فَحــل.
إن الصیاغة واتمامھا بالطریق�ة   

التي نراھا في قص�ائ�ده إن�م�ا ھ�و 
ناتج عن ت�اری�خ ح�اف�ل ب�ال�ن�ش�اط 
األدبي , وحافل بمعجم لغوي كبیر 
جداً , وقدرة على التصویر الف�ن�ي 
وكأنھ یرسم لوحة فن�ی�ة ب�ف�رش�اة 
خ���اص���ة, ف���ھ���و م���ا أن یش���رع 

ف��ي   ك�م��ا   ب�ال��ط�ی��ران ب��أج�ن��ح�ت��ھ
قص��ی��دت��ھ أج��ن��ح��ة ال��ع��م��ر) ح��تّ��ى 
یكتشف أنھا قصیرة وأنھا م�ج�رد 
نثیر ھنا وھناك, وما ھو إال ھدی�ل 
راع��ش ب��دم��ھ وروض غ��ری��ب 

 .الصمت منفرداً 
وإذ یتجول شاعرنا بخواطره التي 
تثیر الشجن لھذه الم�ش�اھ�د ف�أن�ھ 
یصھرھا بقدرة ف�ن�ان ف�ي ب�وت�ق�ة 
ت��ت��ح��ول ف��ي آخ��ر ال��م��ط��اف إل��ى 

حقیقة مشاعر ت�ع�ل�و ك�ف�ت�ھ�ا ف�ي 
میزانھ الخاص في لحظ�ات ت�أم�ل 
وترقب تسجل اللقطات التي تفت�ح 
نوافذ الشعور وتستقر في أعم�اق 

  ذاتھ
إن رغبة الش�اع�ر ف�ي ت�ج�زئ�ة    

حواریتھ بعدَّة أبیات وع�دة ص�ور 
رغ��م ت��وح��د ال��ف��ك��رة, إن��م��ا ج��اء 
حرصاً منھ على منح ق�ارئ�ھ ق�دراً 
ك��ب��ی��راً م��ن ال��م��الم��ح واألف��ك��ار 
إلبداعاتھ التي یتتبعھا بكّل رویة , 
فقارئ شاعرنا لیس كأيِّ ق�ارئ , 
وذو البصیرة الذي یوّجھ باصرتھ 
وبصیرتھ لشاعرنا ل�ی�س ك�غ�ی�ره, 
وذلك الناقد الذي ی�ن�ت�ظ�ر م�ن آل 
یاسین قصیدة أقل ما ی�ق�ال ع�ن�ھ�ا 
أنھا ( إب�داع) ل�ی�س ك�غ�ی�ره م�ن 
ال��ن��ق��اد , وذل��ك ك��لّ��ھ الع��ت��ب��ارات 
مختلفة تتعلق بالم�س�ت�وى ال�ف�ن�ي 
لشاعرنا ولطبیعة م�وض�وع�ات�ھ , 
وحیاتھ الشخصیة سیاسیاً  ودینیاً 
واج��ت��م���اع��ی��اً, ف��م��ا ن��رى م���ن 
استخدامھ لمفردات متقنة إنما ھو 
تعدد ناجح وناجع لدالالت عمی�ق�ة 
منحت طاقة الست�ی�ع�اب م�ف�ردات�ھ 
وكأنھا انتماء ل�ل�ش�اع�ر وال�ق�ارئ 

  . بال رجحان
إن ش��ع��ور أّي ش��اع��ر ب��ع��وام��ل 
الفرح والسرور والحزن والب�ك�اء 
واالنھیار إنما ھو ابداع بحدِّ ذات�ھ 
ألنھ یجّسد معاني ذاتھ المت�ك�س�رة 
وص��وت��ھ ال��م��ت��ح��ط��م ورغ��ب��ت��ھ 
بالضرب على أوتار أفئدة الجمی�ع 
بال استثناء, إذ یت�ق�دم إل�ى األم�ام 
ویلّوح بأدواتھ ال�ت�ي ال یس�ت�غ�ن�ي 

 . عنھا أبداً 
حتّى أنھا لم تت�رك ع�ل�ى ش�ف�اھ�ھ 
ول�م تص��دح ل�ھ , ول��م ت��ت��رك ل��ھ 
سوى سنوات مثقلة وھموم ال عّد 
لھا, وصبٍر ال حّد لھ لكفّھ التي ل�م 

وإن اغصانھ الحادبة    تَر كأسھا،
التي راحت تساءلھ كثیراً عن حلم 
مصاغ , وخفقة ج�ن�اح , ونش�وة 
روح , وخریف رّف ریّ�ان�ا , ھ�ي 
التي ترددت كثیراً عن سؤالھ عن 
الص��ب��ر والس��ل��وان , وأيُّ ص��ب��ر 
وأيُّ سلوان ممكن أن ی�ك�ون وق�د 

ترك�ت ال�خ�رس وال�ع�م�ی�ان ع�ل�ى 
شفتیھ اللتی�ن ت�رت�ع�ش�ان ب�ح�رك�ة 
م��وزون��ة م��ت��ن��اس��ق��ة م��ع ش��دو 

 . قصائده الرائعة
إنَّ شاعرنا قد صاغ ك�ث�ی�راً م�ن   

بأسلوب تخطى االی�ج�اب   قصائده
إلى االیجاب الفعال ألن�ھ�ا إم�ا أن 
تكون ص�رخ�ة م�دوی�ة ال ت�ن�ت�ھ�ي 
بتوالي السنین واألزمان أو أن�ھ�ا 
تجعلھ یحلّق فوق الدن�ى ك�وك�ب�اً , 
وكّل ذلك إنم�ا ھ�و ل�وح�ات ف�ن�ی�ة 
شعریة تنبئ عن أن�ھ�ا م�ن ص�ن�ع 
عب�ق�ری�ة ف�ّذة ل�ج�ی�ل ك�ام�ل وب�ل�د 
واس��ع غ��ائ��ص ب��ك��ّم ك��ب��ی��ر م��ن 
الشعراء , فلیس من الغریب على 
ش��اع��رن��ا أن ی��دّب ف��ی��ھ ال��ھ��زال 
الجسدي ویستولي علیھ الش�ع�ور 
بالح�زن ل�م�ص�ی�ر ت�ع�ی�س وع�ال�م 
یرمز للفناء والموت ف�ي قص�ی�دة 
ما, ویستولي علیھ األمل وال�ح�ّب 
واالنس��ان��ی��ة ف��ي قص��ی��دة أخ��رى, 
ولذلك فإننا نرى شاع�رن�ا ق�د أثّ�ر 
ت��أث��ی��راً ای��ج��اب��ی��اً ع��ل��ى ق��ّرائ��ھ, 
واس�ت�ط�اع م��ن ت�ح�ق�ی��ق ال�ن�ج��اح 
الكبی�ر ح�ی�ن أس�ھ�م ف�ي ت�ج�س�ی�د 
صراع دائم بین ال�روح وال�ف�ن�اء, 
فھو استطاع من توظ�ی�ف رؤی�ت�ھ 
الواق�ع�ی�ة أم�ام أس�ئ�ل�ة م�ن�ط�ق�ی�ة 
رسخھا الواقع المّر لإلنسان حتّى 
یتسلح بس�الح روح�ي ل�ل�وص�ول 

 . إلى ھدفھ
 
ن ت��اری��خ ش��اع��رن��ا ی��ن��ق��ل��ن��ا إ  

بتفاصیلھ إلى كشف الحقائق التي 
ت�ع�لّ�م��ھ�ا ھ�و م�ن خ�الل ت�ج�ارب��ھ 
الحیاتیة ووع�ی�ھ األدب�ي ال�ث�اق�ب 
لیصوغ منھا دروساً وعبراً ن�ح�ن 
الیوم في أمّس الحاجة الیھا , فما 
ق��ران��اه ون��ق��رأهُ ب��اس��ت��م��رار م��ن 
قصائد لشاعر األّمة األول األستاذ 
محمد حسین آل یاسین ھ�و ال�ذي 
جعلنا ن�ن�ت�ق�ل ب�ی�ن ری�اض ف�ك�ره 
النضرة على أساس الحل�م ح�ی�ن�اً, 
وعلى الوھ�م ح�ی�ن�اً آخ�ر, وع�ل�ى 
أساس الحقیقة ذات األم�ل ت�ارة, 
وعلى الحقیقة ذات ال�ج�زع ت�ارة 

 . أخرى
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 ق  آلا   ... با   
 الجزء الثاني 

 آل   ل ا م درا  

 
 الناقد عبدالباري المالكي/ العراق
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 نصر عبد القادر/ مصر
 

 في ساحِة اسبرطا القدیمةْ 
 من ذلك الیوم البعیدْ 

 ھبطَ الولیْد..
  من نسِل أقناٍن عبیدْ 

 ماطالعْت عیناهُ غیر السوِط..
 یسلُخ في الجلوْد..

 والسیِد المعبوِد..والصلِف العتید
 نصف اإللِھ..الباطش الوھاب..

 ذي الرأي الرشید..
 والناُس دوْد..!

 الناُس في عینیِھ دود..
 والویُل للعبِد العنیدْ 

 سیصیر مأدبةَ األسوْد ..
 وتصیُر جثتھ ولیمةْ 

 في..ساحِة اسبرطا القدیمةْ 
              * 

 سكَن الوجودْ 
 وحوت توابیُت الظالمْ 

 جثثاً ألحیاء وأمواٍت تكفنھا اللحودْ 
 وبدت على األفق الشحیب..

 جنازةُ النجم البعیدْ 
 وتململت في لحدھا..صرختْ 
 من األعماق روٌح في القیودْ 

 وتحركت شفتان في حزٍن مدیدْ 
 في طوِل آھات العبیِد..
 بظلمِة اللیِل المریْد...
 الحزُن میراثي الوحیدْ 
 الحزُن میراثي الوحیدْ 
 والصبُر أغنیتي الیتیمةْ 

 في.....ساحِة اسبرطا القدیمةْ 
            * 

 ومضت قرونْ 
 وأتت قروْن..

 وتبّدلْت حلُل الحیاة..
 وتلونت حیُل المنونْ 

 وأتى الحفیْد..
 یختال في عصٍر جدیدْ 
 عصٍر أالن لھ الحدیدْ 
 وكساهُ بالعیِش الرغیدْ 

 لكنھُ في نشوة العمر السعیدْ 
 لما بدت شفتاهُ تھزُج بالنشیدْ 

 لتوقع اللحن الجدید...
 صرخْت من األعماِق روٌح في القیودْ 
 صرخْت بحنجرٍة لھا صوُت الجدودْ 

 وطفَْت من اآلبار آھاٌت لھا شجٌن مدیْد..
 في طول آھات العبیدْ 
 ولھا كغرغرة الدماء..
 ووقع صلصلة القیوْد :
 الحزُن میراثي الوحیْد ..
 الحزُن میراثي الوحیْد..
 والصبُر أغنیتي الیتیمْة..

 في... 
 ساحِة اسبرطا..        

 القدیمة...                       
            

      ت 

 
 

 میثاق كریم الركابي
 العراق/ الناصریة

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ینتشر صوت أم كلثوم بمسائي كرائحة قرفة خرجت للتو م�ن  
 :المطحنة...وانا بدوري أدندن معھا

ھو صحیح الھوى غالب..معرفش أن�ا ) م�ا زل�ت م�ن أت�ب�اع ( 
 !!..الموضة القدیمة أستأنس بالتلفاز أكثر من األنترنت

والمواظبة على سماع أم كلثوم عند الحادیة عشر ھو ب�م�ث�اب�ة 
أخذ قرص مسكن لكل ما مر بي من تفاصیل ورتابة في یوم�ي 

 .العلیل
فھذه العزلة ت�ج�ع�ل�ن�ي إم�رأة غ�ری�ب�ة األط�وار وم�ن ال�درج�ة 

 !!..األولى
بدأت بالكتابة واذا ببعض الصدیقات یتحدثن بالم�اس�ن�ج�ر ع�ن 
مشاریعھ�ن ل�م�رح�ل�ة م�ا ب�ع�د ال�ك�ورون�ا وك�ن ی�ت�ح�دث�ن ع�ن 
السفر,فالسفر ھو بمثابة تغییر عتبة األحالم وفتح ب�اب ج�دی�د 

 . للحیاة
أع�ت��ذرت ع��ن مش��ارك�ة ال�ح��دی�ث ألن�ي أك�ت��ب وألن أح�الم��ي 

 .مجھضة سلفا أمام أحالمھن
 !!..ما أصعب أن تعیش في زنزانة تسمى البیت

ما أصعب أن تبتلع صرامة قوانین عائلتك وھذا المجتمع وأنت 
 !..تقطع لسانك بصمت

وألني إمرأة قوی�ة وغ�ری�ب�ة األط�وار أھ�رب م�ن واق�ع�ي ال�ى 
 .الكتابة وأرسم عوالمي كما یحلو لي

باألمس احداھن كتبت لي عن حبی�ب�ھ�ا ال�ذي خ�ذل�ھ�ا وت�رك�ھ�ا 
 .وحیدة مع حزنھا وانكسارھا

 !..تألمت جدا وحاولت أن أواسیھا على طریقة الشعراء
 .لكن ال عالج للقلوب التي یخذلھا أشباه الرجال

 .روحي ال تتحمل أحزان أخرى
أحاول أن أكتفي بظل حریتي الضئیلة جدا والمشي داخل البیت 
كریح تمشط شوارع فارغ�ة وأق�ط�ف ك�ل ب�رت�ق�ال ال�ح�ب م�ن 
مخیلتي وارسم لي حبی�ب ح�الوة روح�ھ ت�ج�ع�ل�ن�ي أنس�ى ك�ل 

 .مرارة عزلتي ووحدتي وحتى غربتي
أجل یا صدیقاتي فحبیبي الذي أرسمھ بمخیلتي یجعلني أرقص 
في الحقول ویترك معجزات ابتسامتھ فتكون مواسم�ي س�خ�ی�ة 
العطاء...یجعل لزنزانتي ألف باب من الحریة ..یجعل�ن�ي أق�اوم 

 .ھزائم زمني بضحكة غجریة
 .یجعلني أصفق للحمام مثل صبي ینفجر بالتمرد

حبیبي ال یخذلني مثل بقیة رج�ال ھ�ذا ال�ك�وك�ب وال ی�ج�ع�ل�ن�ي 
التحف لیال بالحزن والدمع یرسم لوحات كئیبة ألح�الم�ي..ألن�ھ 

 .من الكلمات
واني ألعجب من حواء أنى لھا ال تتعظ من قصص من حولھ�ا 
وأن ال تعطي كل األمان لحب�ی�ب�ھ�ا..وك�ل قص�ة ح�ب غ�ال�ب�ا م�ا 

 .تنتھي بالوجع
فعالم تبني أحالمھا البنفسجیة على قصة بطلھا رج�ل م�ت�خ�وم 

 !!.. باألنانیة
 والى أي مدى یبقى قلب األنثى محمال بالندم..؟

 (!!..وما زالت ام كلثوم تردد(ازاي یا ترى اھو ده الي جرى
یعتصر قلبي بشدة على كل حواء اراھا تتعذب بس�ب�ب آدم وال 

 . أملك أي حیلة لمواساتھا اال بالكتابة
 

() 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رزاق الدجیلي
 العراق

 
 

 كیف لي أن اتوحد معك

 وانا أقف على عتبة ایامي

 التي أخذت مني كل شيء

 مرھق انا

 من أجلك انت

 ومن اجل كل احالمنا 

 التي اتعبتھا السنین

 مازلت اتیھ في لجة الشوق الكبیر

 والعشق الكبیر

 اتأمل دائما صباحاتك الندیة

 وذكریاتنا الرائعة البھیة

 كل شيء ادخرناه انا وانت

 ألجل ھذا الزمن

 لكنھ ضاع كل مابنیناه ...

 في لیلة وضحاھا

 فرغم الوجع المر،

 والسھر في اللیالي الحالكة

 اال انك شوقي واحتراقي

 یاایھا الساكن في حدقاتي

 .یاحبیبي یاعراق
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 قلت في نفسي أھاجر..
 ـ تراودني أمنّیة داود:

 لیت لي جناحاً كالحمامة،"
 "!فأطیر وأستریح

 آخذ جسدي الساكن في االشتھاء
 والرغبة

 على اسطورة بساط الریح
 دیدالوس

 من على قمم األولمب
 یصرخ في الضمیر:

 ایاك أن تحملك األیام الزرقاء
 ایاك أن تسقطك

  مصیدة الصحراء
 الجرداء
 وسقطت

 ولم تكتمل الصرخة
 في تیھ بریة الغربة

 ظلمة
 تجرفني األنواء

 أتمّزق من األشواك
 انزف

 اغفو في أعماقي
 قبل منتصف اللیل

 اشاھد شاھد قبري
 اشاھد اسمي:

 ناراً تضيء خدور الموت
 أصرخ في أبي البعید

 البعید
 الذي یحمل اسمھ الترابي،

 وذكرى الثمرة المحّرمة
 والموت العتید

 تسري إلیھ آالمي
 ونزیفي

 تضع عند ترابھ الدامي
 ألف سؤال

 وسؤال
  لماذا تنزلق نفسي إلى التراب

 بال عناء
 بینما تنبھر انفاسي الالھثة

 في الصعود من التراب
 إلى العالء؟!.. 

 تعود صرختي..
 إلىّ 

 تتردد في عالم الحیات المحرقة،
 الزاحفة كالرمال المتحركة

 إلى كعب اخیل.. 
 .. الى كعبي

 واموت الموت، مرات..
 كایکاروس أنا

 وسقطة الماضي الولید
  برج بابل ینھار..

  وفي النھار:
 یظھر سلم یعقوب من جدید

 ارجع بجسدي
 وروحي

 اقوم، واصرخ..
 لن انظر إلى الحیة النحاسیة،

 المرتفعة على الرایة..
 في صحراء الماضي

  واصرخ..
 ارحمني یاربي

 ارحمني 
 صیرني ملحاً 

 نوراً 
 مصباح دیوجین

 صیرني زیتاً 
 ال ینضب

 صیرني صوتاً 
 یصرخ في البریة..

 یصرخ فيّ 
 ان ارحل من تیار الغضب العاتي

 الھادر عند الماضي
 واعود لإلنسان: كاإلنسان

 کریماً في ملكوت هللا

  اراك 
 

 علي الحسني/ العراق دنیا
 

 اراك بعین قلبي 
  َتتراكض أفكاري 

  أمامي .. َتسبقُني
 وَتَتسارع َدقاُت َقلبي

 .. ! وأَقرُر إني َسأكُتب
  ماذا أكُتب لَك ..؟
  لكني ُكلما حاولت

 أن أكُتب َشیئاً َعنك
 ولَو َكان َشیئاً َبسیطاً 

  أو َعابراً َشعرَت أَن َقلبي
  َسُیقلع من َمكانھ

 َقلبي ُیغادُرني إلیك
  قلَبك لَیسُكَن في 

  وفي َصدِرك
  ال أدري ماذا أقول
 والَعیُن بِھا َدمَعة
  َوغصٌة من َعبرة
  َھاجْت وَتجَمعت

  في فُؤادي ولَْم ُتسكب
  وَھواَك َیُھزني

 َینشُر ِعطَرهُ في أنْفاسي
  وَقالئدي وأساوري

  ِعْندما َتذھُب أو َتغیب
  لكن روَحَك ُترْفرف

   في داِر َغرام الروح
  ودار أھل الِعشق وُسكاَنھا
  َفأن َكلماُت روحَك َمحفوره

  في جداِر الَقلب
  

 وَمنقوَشٌة في شْغاِف الروح
  ال َیخلو لََك َمكان أُیھا الَغالي

  َفَقد أدَمنُتك في
 َجمیِع اإلیاِم والفُصول
 وال َیمأل َفراُغَك إنسان

 أراَك في ُكِل الوُجوه
  َنعم أراَك َجمیالً في

  َزَھراِت الَبساتین
 وِعطر بذور الَقداح

 الَمنَتشرةُ على امتِداد
 َبیِت حلمنا الَطریق الى 

  وَعبیُر الَریاِحین
  وَقطراُت النَّدى

 إبتساَمُتك َفجٌر َجدید
 َفجٌر ُمخَتلف َسعید

  َتمأل الُدنیا َبین
 الَسماِء واألرض 

  وَتجوُب ُكل األكوان
 والَسماوات

  ال أرى ِسواَك َمحبوبي
   وال أسَمع إال َھمُسك

  وال َینبُض َقلبي اإل بُِحبك
 وال أَتَنفس إال من َنسیِم َھواك

  فِداك روحي الُصوفیة  
  ِسواك َفلیَس َمحبوبي 

   وَعبُق روحَك األزلیة
ً   ُكن ليّ    َوحدي روحا

  َكما أراك َجمیالً 
  یا َسید روحي

 بَعیِن َقلبي َو روحي
 .. و َكما َتراني أراك

 ة.. 

 
 

 عـادل عطیة/مصر
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   ا و اة 
ا   ا ا ر ام  

 
 

 عبدهللا علي شبلي/المغرب 

تبدأ الشاعرة قصیدتھا مخال�ف�ة ال    
مشاكلة، على غیر ھدي من سبقھ�ا، 
ف��ال أح��د م��ن ح��ق��ھ أن ی��خ��ط ل��ری��م 
فرادتھا، وال أن یحط عنھا تم�ی�زھ�ا، 
فھاھ�ي ت�ك�س�ر أف�ق ان�ت�ظ�اري م�ن�ذ 
اإلطاللة األولى على حرفھا، وأنا في 
طریق لیلي، عب�ر ال�ح�اف�ل�ة أل�ت�م�س 
متعا وبقایا من حنین یلفني من أج�ل 
ازدراد م��ا ت��ب��ق��ى ل��ي م��ن ح��روف 

  شامیة الزوردیة.
فھاھي ذي الش�اع�رة ت�ج�ري خ�ل�ف 
القصیدة ك�ن�ای�ة ع�ن االن�ف�الت ح�ال 
التملك الكبیر، ف�ھ�ي قص�ی�دة ت�ك�ت�ب 
دون تملك، لكنھا تطمح الم�ت�الك�ھ�ا، 
وھذا حال االحتواء واالنمحاء داخ�ل 
الحرف، فشتان بین تملك ما ن�ك�ت�ب، 
وكتابة ما نملك، فھ�ي ت�ج�ري ع�ل�ى 
ساقین من لھب، وطفل یشد ازارھا، 
فھل یا تراھا القصیدة ت�خ�ل�ع ع�ن�ھ�ا 

 ازار الستر فتنكشف؟
تتعرى لتظھر الحقیقة كاملة للرائي  

الح�ص�ی�ف ، ذاك ال�ذي ی�رى ب�ن�ور 
الب�ص�ی�رة م�ا ال ت�راه ن�ار ال�ب�ص�ر، 
فالطفل الذي یشد ازرھ�ا ع�ن�ھ�ا ب�ال 
ش��ف��ة، وھ��ل م��ع��ن��ى ل��ل��ش��ف��ة، غ��ی��ر 

 بكسر الشین ھنا ال بفتحھ�ا)(الشفة 
وھل یصیر منعدم الش�ف�ة ش�ف�ی�ف�ا ؟ 
وما عالقة الفضح ع�ب�ر ن�زع االزار 
بالشفیف ال�ذي ی�ك�ش�ف ك�ل ش�يء، 

 حتى ال یصیر الشفیف عفیفا ؟
 

دعونا ن�ط�رح الس�ؤال م�ادام وح�ده 
طریق المعرفة الحر بال موارب�ة وال 

كیف یكون ھذا الطف�ل  : تستر فنقول
الذي جاء نكرة ھن�ا، ول�ع�ل�ھ�ا ن�ك�رة 
مقصودة كما یقول أھل النحو، كی�ف 
ی��ك��ون ب��دون ش��ف��ة وال س��اق��ی��ن 

 مستویا؟
ولعل كلمة طفل نفسھا ال تحتوي إال  

على شفة ھي ال�ف�اء وس�اق�ی�ن ھ�م�ا 
طاء والم، وقد استطاال فعال فكالھما 
یحمل الفاء التي ھي ش�ف�ة ال�ك�ل�م�ة، 
وحین تغیب الش�ف�ة والس�اق ت�ن�دث�ر 

الكلمة فعال تم�ام�ا، وك�أن ال�ق�ص�ی�دة 
المتمنعة والھاربة تبحث عن معان�ي 
تلبسھا، لتصیر ذات معنى، ف�ي ھ�ذا 
الواقع المھزوم والمأزوم، في أرض 
غدت فیھا الفضاءات بال سقف، وما 
الوطن في عرف الشاعر وال�ك�ات�ب، 
إال أرض تقل وسقف یظل، ل�ك�ن�ھ�م�ا 
یصنعان التف�رد، ی�ن�ح�ت�ان ال�م�ع�ن�ى، 
الذي ال تس�ت�ط�ی�ع ك�ل ال�ق�ص�ائ�د أن 

 . تولده، وال أن تخضبھ بدم قان
ھاھي األرض بع�د أن ك�ان�ت م�دف�ن�ا 

للموتى، صارت م�دف�ع�ا ل�ھ�م، ف�ھ�ي 
تلفظھم ع�ل�ى غ�ی�ر ع�وائ�دھ�ا، ھ�ذا 
القص الغرائ�ب�ي ی�زاح ع�ن�ھ ال�ھ�ول 

 والغموض حال ان�ف�راج م�ع ل�ف�ظ�ة
ال�غ�د ال�ق�ری�ب ت�ل�ف�ظ ف�ی�ھ " غ�دھ�ا"

األرض أحیاء، وك�أن ال�م�وت�ى إن�م�ا 
غادروا لیستنب�ت�وا دم�اءھ�م ل�ت�زھ�ر 
أحیاء یصنعون غدا آخ�ر، م�خ�ت�ل�ف 
تماما عن ص�ورة ال�ح�اض�ر ال�دام�ي 
اآلثم الذي فرض على القصید التمنع 

ن ل�ك� "الالم�ع�ن�ى"واالختفاء وحالة 

تحول الطبیعة عن غیر طبائعھا ھ�و 
ما یصنع معاني القصیدة، ویج�ع�ل�ھ�ا 
تبنى حرف�ا ح�رف�ا، ف�ت�غ�دو الص�ورة 
مص��ن��وع��ة ل��ب��ن��ة ل��ب��ن��ة م��دائ��ن م��ن 
قص��ب، م��ھ��رھ��ا ف��ي ف��زع، أش��ج��ار 
أظافرھا تمزق كحل�ة ال�ع�ن�ب، وك�أن 
كل ھذا التجمیع والترتیب الذي غ�دا 
م��ت��س��ارع��ا ی��رس��م ص��ورا م��رك��ب��ة 
بتمرس في تماه مع ل�ح�ظ�ة اش�ع�اع 
القصیدة،  رغم إسدال الس�ت�ر ع�ل�ى 
ن�ھ��ای�ت��ھ�ا ال�م��خ�دوم��ة، إن��م�ا ج��اءت 
لتمزق كحلة العنب، في إشارة لبیب�ة 
إلى تغیر األشیاء واستحال�ت�ھ�ا ع�ل�ى 
غیر طبیعتھا األولى، ل�ك�ن ال�ق�ص�ب 
ھنا لم یعد ساقا ال تستطیع أن تحم�ل 
حتى نفسھا، وإن كانت تتمایل تمایل 

 .الخیزران
ولعلھ ما أعطاھا قدرة خ�ف�ی�ة ع�ل�ى  

 .التعایش مع ریح صرصر عاتیة
لقد ص�ار ال�ق�ص�ب ن�ای�ا ی�ع�ود إل�ى  

أصلھ، كیف ال ولھ روح ك�ام�ن�ة ف�ي 
 القصب؟

فالنوام ل�م ی�ع�ودوا ك�ذل�ك وأض�غ�اث 
أحالمھم سرى فیھا ف�ت�ی�ل م�ن ن�اي 
القصب، ذاك م�رام ال�ق�ص�ی�دة ال�ذي 
خبأتھ ریم بین عناكب تأكل رجالھ�ا، 
ومغارة عینین لیست للعب، ب�أن�ی�اب 
كف تلوح من بعید ، تط�رد األش�ب�اح 

  .عن زغب
فما الزغب إال شعر ینبت في الرجال 
، ق��ی�ل ذات ی��وم ان�ھ اخ�ت��ف�ى، وم��ا 
األرام��ل إال ح��ل��ول األن��ث��وي م��ك��ان 
الذك�وري، ل�ك�ن ذل�ك ال ی�ع�ن�ي أب�دا 
اختف�اء ال�رج�ول�ة، ف�ب�ی�ن ال�رج�ول�ة 
والذكورة بون شاسع، ال یمأل إال بغد 
لواح یع�ط�ي الش�ع�ر ح�ق�ھ، وی�م�ن�ح 
القص�ی�دة س�ت�رھ�ا، وی�ن�ش�ر م�ع�ان�ي 
الوطن المفقودة، ھي معاني لم ول�ن 
تموت كما یعتقد الناس جازمین، ب�ل 
الزالت سویة صفیة، تحتاج إلى م�ن 
یصقل تبرھا ویقیم نص�اب�ھ�ا، ول�ع�ل 
القریض من أنب�ل ال�ط�رق وأك�ث�رھ�ا 

  .إلى ذلك سبیال
وكل قصیدة والشاعرة الشامیة بألف 
خ��ی��ر ت��رف��ض ال��ت��ن��م��ی��ط ، وت��رك��ب 

 .... الفرادة والتمیز

 شرانق ُكحلة العنب
 ریم البیاتي

 
 رأیت قصیدتي تجري  على ساقین من لھبِ 

 یشدُّ إزارھا طفلٌ 
 ...بال شفةٍ 
 ....بال ساقٍ 

 یحّدُق في فضاءاٍت بال سقف
 بأرٍض تلفظ األحیاء من غدھا

 تخّزُق ضوء مصباحي
 ترتّل آیة النزف 

 تخاتل غضبة الشطآن
 تستر عریھا بجلود  من عبروا على حتفي
 رأیت مدائني تعدو على ساقین من قصب

 فیركض نھرھا فِزعاً 
 ...وأشجارٌ 

 أظافرھا تمزقُّ كحلة العنبِ  
 فأّي مدینة تغغو 

 وروح الناي في القصب
 وساقاھا من القصب

 إذا ما مّرِت األضغاث نارا
 ... في فتیلٍ 

 قایض المصباح بالقصب
 مدائننا التي نسجت على جسدي شرانقھا

 ..*أراملھا
 رجال تأكل األبناء

 ترمي خلف جمجمتي 
 صغارا یحسبون مغارة العینین للّعبِ 

 ..عصافیرٌ 
 تظنُّ الكف إذا تغدو بأنیابٍ 

 تلّوح تبعد األشباح عن زغبِ 
………………. 

 .تاكل ذكورھا..اشارة الى  نوع من العنكبوت تسمى االرملة..اراملھا*
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 ویرن الجرس صباحاً 
 ألو بغداد

 كیف األحوال ؟
 رغم البعد ال زلِت تشغلین

 الروح والبال
 ارى مالمح وجھك قد تغیرت

 كأن الدموع حفرت
 فیھ األنھار

 واالبتسامة غابت عن
 الوجھ واألنظار

 وجھك اصبح شاحباً 
 كورقة الشجر

 في فصل الخریف
 جفت فیھ األمطار

 ألم یَطب جرحك العمیق ؟
 اما زال ینزف مرارة

 ! .. وألماً شدیدا
 ألم یضمده الرجال

 المخلصون األوفیاء
 أم لم یبقى منھم أحدا ؟؟؟؟

 نعم یا بغداد لقد
 اقمعوھم المجرمون

 واسَكنوھم في السجون
 بالَسیف الُمسلط على الرقاب

 بید َمن َسلمِك لألعداء
 في عز النھار

 الخبز والملح لم یغزر
 في ضمائرھم

 ألنھا تعفنت بالمال الحرام
 وأصبحوا َكخفافیش اللیل

 یسرحون ویمروحون
 في الظالم

 نعم یا بغداد
 ال زلِت َكلبوٍة جریحة

 َزئیرِك .. أنینِك ال یسمعھ العالم
 سكون بال حدیث

 وصمت عمیق بال كالم
 بغداد العلم والثقافة

 بغداد البطوالت والصوالت
 بغداد الشمس المشرقة

 بغداد دجلة وأبو نؤاس والخالني
 بغداد الكرخ والرصافة

 بغداد خبز المحتاجین والفقراء
 بغداد ملتقى الشعراء والُكتاب

 وملتقى االحبة والكرم
 ... واالحترام

 الیوم غاب عنك كل شيء جمیل
 حتى نسمات دجلة

 تقنصھا الریاح المسمومة
 والمساءات الجمیلة

 اصبحت معتمة نفرت منھا
 االضواء

 واصبح شارع ابو نؤاس
 كئیب َكطفل فقد والدیھ

 في لحظة الفرح
 نعم یا بغداد الجمیلة

 ضاعت منك كل االلوان
 لم یبقى اال لوناً اسودا معتماً 

 الوجوه الملثمة بالسواد
 ال یعجبھا االلوان الزاھیة

 متعودة على السواد
 على السلب والنھب
 على القتل والخطف

 الجریمة تعشعش في دماغھم
 والضمیر اصبح سلعة للبیع

 لمن یدفع لھم االكثر
 لقد باعوا كل شيء

 وباعوا انفسھم للغرباء
 من اجل المذھب والدین

 من أجل جنة شیدھا
 عقل مختل لیورثھا

 ... المجانین
 متى تشرق شمس یا بغداد ؟

 متى یأتي الفارس المغوار
 لیقطع اعناق الظالم
 ویرفع رایة النصر

 لیعم فیك االمن والسالم
 ویظھر القمر عریساً للمساء

 وتتألأل النجوم حوالیھ
 لیبعثوا لك االضواء

 ویبقى لیلِك نھاراً 
 وتعود الحیاة الى طبیعتھا

 وشوارعك مكتظة بالطیبین
 بغداد یا ام الدنیا

 یا منبع الخیر والشوق
 !!!!... والحنین

 
 

م أز 
    

 نادیة محمد عبد الھادي
 مصر

 

 
 فقدت جنین الحب من رحمي الذي اصیب بمتالزمة داون 

  بعد تلعثمك في نطق اسمي كثیرا
 أصبت بالزمة حركیة العین وطرفة الرمش كل دقیقة

 یھتز بكفي كوب الشاي كلما ذكرتك
 وانت في حالة سبات عمیق عن أحوالي 
 والسؤال عني 

 تقول عني إمرأة قبیحة العمر
  حناني تخطى الحد المسموح

 كزلزال ریختر بقوة تسعة درجات
  كلما المست ظلك تحرر یدي

 من وجھك البعید
 أتوق لرسم صورة لك كالجیوكندا

 ولكنھا لرجل في إبتسامتك 
 

 او أداعب فقاعة صابون تموت على كفك
 او نصعد معا سلم موسیقى الحیاة

 أیزعجك صراخي عند الغروب
  وانا امسك بخصرك وانادي 

 على حروف إسمك بفرح
 

  أیزعجك لو اختلست النظر لشفتیك
 وھي تحتضن السیجارة بنھم وانا اخبرھا في صمت لیتني أنت

 ألحشر بین أسنانھ واطعم من رضابھ 
  فتحة فمیصة و شعیرات ناعمة سوداء

  تغمز لي
  أرید أن افترشھا

  والھو فوقھا بالفراشات
  رائحة عرقھ بالالفندر

 تحییني وتقتلني لساعات اللقاء
  ثم تتركني كأم فقدت طفلھا 

  یوم زحام المولد
 

 كلما مددت إلیھ كفي لیالمس كفھ
 أشعر بجسدي یھتز كصوفي 
 في الحضرة یغیب فیھا عن الحلقة المحكمة لدائرة الصوت والضوء 
 .اقف صامتة كأبي الھول 

  بساحة االھرامات  
 احكیي مرارة الحكایة وعقدتھا

 
  یال زمني شعور العنزى

  التي بنت بیتھا من القش مخافة الثعلب
  ظنا منھا أنھا داخل حصنھا
  فجاءھا الثعلب ونفخ بالبیت

 وأكلھا في غفلة حمقھا
  كما حكت لي جدتي السمراء

 حین كنت اظن أنني سمكة
 تعلمت كیف تحضن البحر 
  منذ أن كانت قطرة حمراء 

  وجدت أن البحر
 یلزمھ من یبني سفینة نوح

  أو صیاد بیده كرباج الموج  
 . حتى ال یغرق وقت صھیل الماء

 

 أ اد ..!!.                      
 
 
 

             
          

ادشتو آدم الریكاني
 كندا - اونتاریو

  



ع�ام�ا، م�ن�ذ غ�زو  30لقد م�رت    
ال�ق��وات ال��م�ت��ح�ال��ف�ة م�ع ال�والی��ات 
المتحدة للعراق. یستع�رض ال�ك�ات�ب 
والصحفي فولف فتزل، مس�ار ت�ل�ك 
ال��ح��رب، ك��اش��ف��ا ب��ی��ن ال��وع��ود 
وال��دع��ای��ة واالك��اذی��ب وال��ح��ق��ائ��ق 
واألھ�داف ال��ف��ع��ل��ی�ة ل��ھ��ذه ال��ح��رب 
وعواقبھا الكارثیة ع�ل�ى االق�ت�ص�اد 
والمجتمع العراقي، كما ت�ط�رق إل�ى 
دور األح��زاب األل��م��ان��ی��ة ف��ي ھ��ذه 
ال��ح��رب، وی��رى أن ھ��ن��اك س��ب��ب��اً 
موضوعیاً للغایة، إللقاء نظرة عل�ى 
ھذه الحرب، التي یصفھ�ا بس�خ�ری�ة 
"الح�رب ال�ع�ادل�ة"، وی�ق�ارن ب�ی�ن 
األوض��اع ال���ع���ال���م���ی���ة ال���ح���ال���ی���ة 
والسابقة... مع األھ�م�ی�ة ال�ق�ص�وى 
للبحث في عوامل الحرب األمریك�ی�ة 
الفعلیة ف�ي ال�ع�راق، ف�أن األھ�م�ی�ة 
األكبر تبرز في إبراز العواقب ال�ت�ي 
تسببت بھا تلك الحرب على الش�ع�ب 
العراقي والتي ولَّدت بدورھ�ا ح�رب 

، التي خاضھا ال�والی�ات 2003عام 
المتحدة وجمھرة من الح�ل�ف�اء دون 
غطاء من م�ج�ل�س األم�ن ال�دول�ي، 
والتي أدت إل�ى م�ا أبش�ع ال�ك�وارث 
وإلى ما ھو ع�ل�ی�ھ ال�ع�راق ح�ال�ی�اً، 
حیث یسوده نظام س�ی�اس�ي ط�ائ�ف�ي 
فاسد وت�ت�ع�رض خ�ی�رات�ھ وم�وارده 
ال��م��ال��ی��ة وال��ن��ف��ط��ی��ة إل��ى ال��ن��ھ��ب 
المستمر وانت�ش�ار واس�ع ل�ل�ب�ط�ال�ة 
وفقر مدقع لنسبة عالیة م�ن س�ك�ان 
البالد، في دولة ت�ع�ت�ب�ر واح�دة م�ن 
أغنى بلدان المنطقة بثرواتھ النفط�ة 
وخ��ی��رات��ھ��ا األخ��رى، وخض��وع��ھ��ا 
ال��ك��ام��ل ل��دور ال��دول��ة ال��ع��م��ی��ق��ة 
والمیلیشیات ال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة 
المرتبطة ب�إی�ران ومص�ال�ح�ھ�ا ف�ي 

 العراق مباشرة. 
ومن المفید حق�اً أن ی�ت�اب�ع ال�ك�ات�ب 
والصحفي الممیز الوض�ع ب�ال�ع�راق 
لیكتب عن حقائ�ق ال�وض�ع ال�راھ�ن 

 2003و 1991بعد ھاتین الحربین 
لیوضح للش�ع�ب األل�م�ان�ي وال�ع�ال�م 
معنى الح�رب ال�ح�دی�ث�ة وع�واق�ب�ھ�ا 
على الش�ع�وب، ف�ال�ح�روب ال ت�ح�ل 
المشكالت القائمة، بل تزیدھا تعقی�داً 
وتنتج مشكالت جدیدة أكث�ر ت�ع�ق�ی�داً 

         وإیذاًء.
 النص

لن یتفاجأ المرء تماماً ع�ن�دم�ا ی�ج�د 
أن "األسباب "ال�ج�ی�دة" ال�م�ق�دم�ة 
الیوم ھي ن�ف�س األس�ب�اب ال�ت�ي ت�م 
سحبھا بید سحریة من الق�ب�ع�ة ق�ب�ل 

 عاماً. 30
سوف یتم تخصیص ھذه المساھ�م�ة 
لإلجابة ع�ل�ى األس�ئ�ل�ة ال�م�ت�ف�ج�رة 

 عاماً. 30الیوم، كما كانت قبل 
ـ ھل كانت األسباب، التي تم طرحھا 
في السابق لخوض ال�ح�رب، ق�اب�ل�ة 

 للتدقیق اآلن؟
ـ ھل كان ت�ق�دی�م األس�ب�اب، ب�ھ�دف 

 إخفاء أھداف حرب مختلفة تماًما؟
ـ�� ھ��ل ت��وج��د م��ا تس��م��ى ب��ح��رب 
"عادلة"، تدَّعي الدول اإلمبری�ال�ی�ة 

 أنھا تخوضھا؟
ــ من الذي استفاد بالفعل م�ن ھ�ذه  

الحرب؟ السكان، الم�ض�ط�ھ�دون أو 
  أولئك الذین یجنون ثمارھا؟

دخلت القوات العراقیة الكویت، ف�ي  
. حیث ظھ�ر ف�ي 1990أغسطس  2

البدایة كأنھ صراع إق�ل�ی�م�ي ع�رب�ي 
داخلي، لیتطور في األشھر ال�ت�ال�ی�ة 
إلى حرب الحلفاء األمریكی�ة األول�ى 
في م�ن�ط�ق�ة ال�خ�ل�ی�ج ب�ع�د ال�ح�رب 

 العالمیة الثانیة.
اختلفت أسباب التھدیدات المفت�وح�ة 
للوالیات المتحدة بش�ن ح�رب ع�ل�ى 
العراق، حسب ال�ف�ئ�ة ال�م�س�ت�ھ�دف�ة 
ووفقاً للَھوى: كان احتالل ال�ك�وی�ت 
السبب األول، وثم االدع�اء أح�ی�ان�اً، 
بأن العراق كان على وش�ك ام�ت�الك 
أسلحة ن�ووی�ة. وب�ی�ن ذل�ك، ك�ان�ت 
ھناك األسباب األق�ل ن�ب�الً ل�ل�ح�رب، 
وھي ببساطة المصالح االقت�ص�ادی�ة 
واالستراتیجیة لل�والی�ات ال�م�ت�ح�دة. 
وھ��ذا م��ا س��م��ع��ھ ال��ج��ن��ود ف��ي 
السعودیة، ال�ذی�ن زارھ�م ال�رئ�ی�س 
األمریكي آن�ذاك ج�ورج ب�وش ف�ي 

: 1990تشرین الث�ان�ي (ن�وف�م�ب�ر) 
"شریان الحیاة االقتصادي لل�ع�ال�م" 
مھدد. سمع الج�ن�ود ف�ي الص�ح�راء 
وقلة قلیلة من�ھ�م ف�ي ال�غ�رب، ع�ن 
ھذه األسباب المخزیة للغای�ة ل�رج�ل 

 نصب نفسھ "شرطي عالمي".
ما تم تسویقھ في ال�غ�رب ع�ل�ى أن�ھ 
ضبط ال�ن�ف�س ال�خ�ارق وأك�ب�ر ق�در 
ممكن من الصبر، ی�رج�ع ف�ق�ط إل�ى 
ح��ق��ی��ق��ة أن ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 
وحلفائھا كانوا ب�ح�اج�ة ھ�ذه ال�م�رة 
إلكمال أك�ب�ر ان�ت�ش�ار ل�ل�ق�وات ف�ي 
منطقة الخلیج بعد الحرب ال�ع�ال�م�ی�ة 

ك�ان ھ�ن�اك  1990الثانیة: "بنھایة 
دب�اب�ة،  3600جن�دي، و 676000

 150ط��ائ��رة م��ق��ات��ل��ة، و 1740و
سفینة ح�رب�ی�ة ت�ت�م�رك�ز الس�ت�ع�ادة 
الكویت. ق�دم�ت ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 

 "حوالي ثلثي القوات".
كما كانت الح�ك�وم�ات ال�غ�رب�ی�ة ف�ي 
ن��ف��س ال��وق��ت مش��غ��ول��ة ب��ال��ك��ام��ل 
لتحویل صدیقھا وحلیف�ھ�ا الس�اب�ق، 
ص��دام حس��ی��ن، إل��ى "ج��زار" و 
"دی��ك��ت��ات��ور" م��ن أج��ل ھ��زی��م��ة 
ال�م��ع��ارض�ة ال��داخ��ل�ی��ة ال�م��ن��اھض��ة 
للحرب على أراضی�ھ�ا. ول�ی�س م�ن 
المستغرب اال تنطوي من�ذ ال�ب�دای�ة، 
أكاذیب الحرب. فقد كانت ال�م�ص�ال�ح 
العسكریة واإلمبریالیة واالقتصادی�ة 
لحلفاء الوالیات المتحدة في منط�ق�ة 
الخلیج ش�ف�اف�ة وواض�ح�ة ل�ل�غ�ای�ة، 
حیث كان النفط الرخیص واألن�ظ�م�ة 
الدیكت�ات�وری�ة، ھ�ي األك�ث�ر م�ق�درة 

  لخدمة مصالح الغرب.

 عملیة عاصفة الصحراء
 17بدأ حلفاء الوالیات المتحدة ف�ي 

، بقصف العراق بعملیة 1991ینایر 
عاصفة الصح�راء. ك�م�ا ك�ان�ت ف�ي 
نفس المساء، مظاھرات ومس�ی�رات 
في العدید من الم�دن واألم�اك�ن ف�ي 

م�ن  4000ألمانیا. شارك أكثر م�ن 
م��ع��ارض��ي ال��ح��رب ف��ي م��ظ��اھ��رة 
عفویة في فرانكفورت. كان الطیف، 
الذي تجمع بعضھ ی�وم�ی�اً م�ن أج�ل 
المظاھرات والتجمعات في األسابی�ع 
التالیة، واسعاً ومتبایناً وم�ت�ن�اقض�اً: 
ف�ق�د ت�راوح ب�ی�ن ح�رك�ات الس�الم، 
والخضر وأعضاء النقابات والحزب 
الدیمقراطي االجتماعي والجماع�ات 
ال��م��ن��اھض��ة ل��ل��ح��رب وال��ج��م��اع��ات 

 المستقلة.
كانت تقاریر الحرب أكثر غ�م�وض�ا. 
صور مثل غرفة ع�م�ل�ی�ات ال�والدة: 
ض��وء أخض��ر وام��ض، خ��ط���وط 
ع��ریض��ة غ��امض��ة لـ�� "الش��ر"، 
ع��الم��ة ت��ق��اط��ع، ھ��دف، ت��دخ��ل 
جراحي، سحاب�ة م�ن ال�دخ�ان. ل�ق�د 
قص�ف ح��ل�ف��اء ال��والی�ات ال�م��ت�ح��دة 
"أھدافاً مشروعةً" في العراق ل�ی�الً 
ون��ھ��اراً، وم��ث��ل ال��م��ع��ج��زة، ف��ي 
التلفزیون ووسائل اِالعالم، لم یقت�ل 
أحد، ال قتلى وال ج�رح�ى وال دم�ار. 

ل�ق�د   –"ال دماء م�ن أج�ل ال�ن�ف�ط" 
تالقت صور الحرب على األقل، م�ع 

 ھذه الرغبة بطریقة كاذبة.
استمرت حرب قصف الح�ل�ف�اء ض�د 

غ��ارة  2000ال��ع��راق ب��أك��ث��ر م��ن 
جویة یومیاً، كما استمرت ج�م�ال�ی�ة 
ال�ح�رب أیض��اً. قُ�دم�ت ال�ح�رب ف��ي 
وسائ�ل إع�الم، مش�ت�ت�ة وم�ف�ك�ك�ة، 
كلعبة كمبیوتر. أن الحقیقة البسیط�ة 
متمثلة في أن اآلالف قد لقوا حتفھم 
بالفعل في ھذه الحرب، التي تحولت 

  إلى استیاء معاٍد ألمریكا.
 

 الضحایا، الذین یمكن رؤیتھم
ین�ای�ر  18أطلق الجیش العراقي في 

، ثمانیة صواریخ سكود على 1991
إسرائیل. وتبع ذلك خمس ھ�ج�م�ات 
صاروخیة أخ�رى. ت�غ�ی�رت ت�ق�اری�ر 
الحرب فجأة. أصبحت ل�ل�ح�رب اآلن 
ض��ح��ای��ا ی��م��ك��ن رؤی��ت��ھ��م. ت��ت��ف��ك��ك 
الض��ح��ای��ا ف��ي ح��رب ال��ح��ل��ف��اء 
األمریكیة ضد ال�ع�راق إل�ى م�ظ�ھ�ر 
تجریدي. تمت في إسرائیل است�ع�ادة 
ال�ع�الق��ة ب�ی��ن ال�ھ��ج�وم ال��ع�س�ك��ري 
والتدمی�ر ال�م�ق�ص�ود. ك�ان�ت ھ�ن�اك 
ی��وم��ی��ا ص��ور ل��م��ن��ازل م��دم��رة، 
ومصابین، وحفر صواریخ أخ�ط�أت 
ھدفھا. أصبح الناس م�رئ�ی�ی�ن وھ�م 
خائفون، یتوقون بھلع، من ھجمات 
جدیدة، ویحاولون حمایة أن�ف�س�ھ�م. 
عرض إعالمي مثالي یمكن وص�ف�ھ 
من الناحیة النفسیة: لق�د ت�م ت�ح�ول 
ح��زن ض��ح��ای��ا ح��رب ال��ح��ل��ف��اء 

 األمریكیة ضد العراق إلى إسرائیل.
كان لصواریخ سكود ھدف سی�اس�ي 
أس��اس��ي. ل��ق��د أرادت ال��ح��ك��وم��ة 
العراقیة استخدام ال�ع�دو ال�م�ش�ت�رك 
"إسرائی�ل" ل�ل�ح�ص�ول ع�ل�ى دع�م 
س��ی��اس��ي وعس��ك��ري ف��ي ال��ع��ال��م 

 العربي.
كانت صواری�خ س�ك�ود م�ن وج�ھ�ة 

 -نظر عس�ك�ری�ة، ب�م�ث�اب�ة ض�رب�ة 
لخصومھم: "لقد تعرضنا ل�ع�ش�رات 
ضربات الصواریخ، على الرغم م�ن 
الخوف والتوتر واإلنذارات الیوم�ی�ة 
تقریبًا، فإن ھذه الحرب ھي" ح�رب 
عظیمة "بالنسبة لنا"، ھ�ك�ذا ع�ب�ر 
وزی��ر ال��دف��اع الس��اب��ق إس��ح��اق 

  رابین.
لقد أخطأت صواریخ سك�ود ھ�دف�ھ�ا 
السیاسي بالكامل تقریباً. ل�م ت�ن�ج�ح 
حسابات القصف لكس�ب "الش�ع�وب 
ال��ع��رب��ی��ة الش��ق��ی��ق��ة" إل��ى ج��ان��ب 
ال���ع���راق، واس���ت���غ���الل الص���راع 

 اإلسرائیلي/ الفلسطیني.
كما ضربت صواریخ سكود أل�م�ان�ی�ا 
أیض��اً، وس��ط یس��ار س��اب��ق غ��ی��ر 
برلماني، تجمع بشكل أساسي داخ�ل 
وحول حزب الخضر. ال ی�زال ح�زب 
الخضر یقدمون أنفسھم ع�ل�ى أن�ھ�م 
حزب معارض، والذي وضع ن�ف�س�ھ 
كمسالم وراف�ض بش�ك�ل ق�اط�ع أي 

 مشاركة ألمانیة في مھام الحرب. 
لكن فیما یتعلق بالسیاسة الواقع�ی�ة، 
كان من الواض�ح أن ال�م�س�ار م�ع�د 
للمشاركة في الحكومة أیضاً. وظھر 
جلیا ب�وج�وب ال�ت�ض�ح�ی�ة ب�الس�الم. 
كانت المشاركة في الحكوم�ة ت�ع�ن�ي 
أكثر من أي وقت مض�ى ال�م�واف�ق�ة 
على العملیات الح�رب�ی�ة وأن ت�ل�ق�ي 

 3بالمبدأ الساري سابقً�ا "أوش�ف�ی�ت�ز
ل�ن ت�ع�ود ال�ح�رب  -لن تتكرر أب�ًدا 

 مرة أخرى"، في مزبلة التاریخ.
ل�ق�د ك�ان�ت ص�واری�خ س�ك�ود ع�ل��ى 
إسرائیل فرصة مثالیة لعكس الم�ب�دأ 
المأثور: من أجل منع "أوشف�ی�ت�ز" 

  ثانیة، على المرء أن یشن حرباً!
 الكلب ابننا

كان عمر النظام العراق�ي أك�ث�ر م�ن 
ع��اًم��ا، وك��ان ص��دام حس��ی��ن  25

"رجلنا في الش�رق". ك�ان ال�ن�ظ�ام 
العراقي من الدول العلمانیة الق�ل�ی�ل�ة 
في ھذه المنطقة. ال یوجد ق�رآن وال 
إسالم، وف�وق ك�ل ش�يء، ل�م ت�ك�ن 
األص��ول��ی��ة ال��دی��ن��ی��ة ھ��ي ال��م��ب��دأ 
السیاسي للدیك�ت�ات�وری�ة ال�ع�راق�ی�ة، 

 -عقلیة الت�ع�ال�ی�م ال�غ�رب�ی�ة  -وإنما 
واع��ت��ب��ارات ب��راغ��م��ات��ی��ة. ك��م��ا أن 
النظام لم یكن ثابتًا أیدیولوجیً�ا. ل�ق�د 
م��ارس ال��ت��ع��ام��ل الس��ی��اس��ي م��ع 
الجمیع، سواء أكان ذلك مع االتح�اد 
السوفی�ت�ي أم م�ع ال�غ�رب. ال�ھ�دف 
الرئیسي، أن ی�ب�دو م�ف�ی�ًدا وخ�ادم�اً 
ل�ن��ظ��ام�ھ ال��خ��اص. ب��اخ��ت�ص��ار، ت��م 

تشكیل ال�ن�ظ�ام ب�ال�ك�ام�ل م�ن خ�الل 
العقالنیة الغربیة. ق�م�ع ال�م�ع�ارض�ة 
اإلسالمی�ة والش�ی�وع�ی�ة ف�ي ب�ل�ده، 
وح�ظ�ر ال�ح�زب الش�ی�وع�ي وأع��دم 
أتباعھ. تع�رض نض�ال األك�راد م�ن 
أج��ل ال��ح��ك��م ال��ذات��ي، ل��ال��ض��ط��ھ��اد 
ب��ج��م��ی��ع وس��ائ��ل دول��ة ح��دی��ث��ة 
مستنیرة، وأسيء اس�ت�خ�دام�ھ (ف�ي 
ال�ح�رب ض�د إی��ران) وت�م إح�ب�اط��ھ 
(بمساعدة تنازالت لم تُستبدل، م�ث�ل 

) 1970وضع الحكم الذاتي من عام 
أسالیب لیست ش�رق�ی�ة ب�ال�ك�ام�ل،  -

 وھي لیست غریبة "علینا".
ق��ال خ��ب��ی��ر الش��رق األوس��ط ف��ي 
البنتاغون، ھوارد تیشر، باختصار: 
إن صدام حسین یكون "اب�ن ك�ل�ب، 

  لكنھ یكون ابننا الكلب".
كل ھذه الجرائ�م ال�ع�ادی�ة ال�م�ع�ت�ادة 
لھذا النظام العراقي لم تكن، في ح�د 
ذاتھا أو م�ج�ت�م�ع�ة، س�ب�ب�اً ل�ل�غ�رب 
إلسقاط النظ�ام. ع�ل�ى ال�ع�ك�س م�ن 
ذل�ك: ل��ق�د ك�ان�ت ش�رط��ا ل�ل��ت�ع��اون 
االقتصادي والسیاس�ي وال�ع�س�ك�ري 
م�ع "ال��ع��ال�م ال��ح��ر". ك��ان لص��دام 
حسین مسی�رة رائ�ع�ة، ك�رج�ل م�ن 
الغرب ولنظامھ الع�س�ك�ري. ع�ن�دم�ا 
ھاجم الجیش العراقي إیران في عام 

، تدفقت الدماء، وال�ق�روض، 1980
وت��دف��ق ال��ن��ف��ط، وح��ق��ق "ال��غ��رب 
الحر" أرباحاً مبھرة ووفیرة. وك�ان 
كل شيء على م�ا ی�رام. ف�ي ح�رب 
الثماني سن�وات، ل�م ی�ق�ل "ال�غ�رب 
الحر" كلمة واحدة عن إنذار أممي، 
أو حظر اقتصادي أو حظر أس�ل�ح�ة، 
أو حتى ت�ھ�دی�د ب�ال�ت�دخ�ل عس�ك�ری�ا 
إلنھاء ھ�ذه ال�م�ذب�ح�ة ال�ت�ي ك�ل�ف�ت 
م���ل���ی���ون ش���خ���ص."اإلی���ران���ی���ون 
والعراقیون تم ال�ل�ع�ب ب�ھ�م، وض�د 
بعضھم ال�ب�ع�ض ب�ط�ری�ق�ة س�اخ�رة 
وعدیمة الضمیر. كانت النتیجة التي 
تحلم بھ�ا ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة، ھ�ي 
الوصول إل�ى ال�م�أزق أو ال�ط�ری�ق 
المسدود بین الدولتین المتحارب�ت�ی�ن 

 في حرب الخلیج.
 

 باسم القانون الدولي
م��ن أج��ل ش��ن ح��رب، ل��ی��س م��ن 
الحكمة القول بان المرء معتاد عل�ى 

خاصة عندما أصبح  -سیطرة العالم 
االستعمار في شكلھ ال�ق�دی�م م�ك�ل�ف�اً 
للغایة. لذلك یج�ب أن ت�ك�ون ھ�ن�اك 
أسباب نبیلة وإیثاریة، یمكن ل�ل�م�رء 
أن ی�خ��وض بس�ب��ب�ھ��ا ال�ح��رب، ب��ل 
ویجب علیھ أن ی�خ�وض�ھ�ا. وی�أت�ي 
ع��ل��ى رأس ھ��ذه األس��ب��اب، إن��ك��ار 
الذات، انتھاك (أي الدفاع) لل�ق�ان�ون 
الدولي، وھو قانون دولي یمثل ف�ي 

 الواقع إنجازاً في جوھره المادي.
لم یھتم قادة الوالیات المتحدة بشكل 
عام، بالقانون الدول�ي ك�ث�ی�راً. ل�ك�ن 
االئتالف السیاسي لتحالف ال�ح�رب، 
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 ب اء ا "اد "! ااق
 تحتفل بعید میالدھا الثالثین.

   Wolf Wetzelبقلم فولف فتِزل  
  1الجزء/

 تقدیم وترجمة: حامد فضل هللا / برلین (أوراق ألمانیة)



خ�اص�ة  -كان مطالبا بمبرر ن�ب�ی�ل  
من جانب حزب الخضر، ال�ذي ك�ان 

  على عتبة المشاركة في الحكم.
ھل یوجد تبریر "یساري" ل�ل�ح�رب 

 أیضاً؟
ل��ن��ت��رك اِالج��اب��ة ع��ن ھ��ذا الس��ؤال 
جان�ب�اً، إذ أن ھ�ؤالء ال�م�س�ؤول�ی�ن 
التن�ف�ی�ذی�ی�ن ال�ی�س�اری�ی�ن ل�ل�ق�ان�ون 
الدولي لم یعودوا یس�ت�ح�ق�ون ح�ت�ى 

 اإلشارة إلیھم. 
ال توجد ش�ع�وب م�م�ث�ل�ة ف�ي األم�م 
المتح�دة، ب�ل ھ�ي م�م�ث�ل�ة ل�م�زی�ٍج 
ع���ادٍي ج���داً م���ن ال���ح���ك���وم���ات 
(المنتخبة) والدیكتاتوریات وال�دم�ى 
ــ واألنظم�ة. ب�ل وح�ت�ى ح�ك�وم�ات 

أو نحو ذلك لدی�ھ�ا  150الوالیات الـ 
ال�ق��ل��ی��ل أو ال ش�يء ل��ت��ق��ول��ھ. ألن 
الھیئة الحاس�م�ة، ل�م�ج�ل�س األم�ن، 
تتكون من ك�وم غ�ی�ر ش�رع�ي م�ن 
ال��ق��وى االس��ت��ع��م��اری��ة الس��اب��ق��ة 
(إنجلترا وفرنسا) والقوى العال�م�ی�ة 
الثالث المھیمنة (الصین وال�والی�ات 
ال��م��ت��ح��دة األم��ری��ك��ی��ة واالت��ح��اد 
الس��وف��ی��ت��ي). ت��م��ل��ك ح��ق ال��ن��ق��ض 

حتى لو انقلب الع�ال�م ك�ل�ھ  -ویطبق 
رأساً على عقب، أي في ھذه الحال�ة 

دول�ة م�ن دول األم�م  150حوالي 
المتحدة. ما تبقى ھ�و م�ی�ث�اق األم�م 
المتحدة و "نظام األمن الجم�اع�ي" 
العا بعملیة عسكریة لألمم ال�م�ت�ح�دة 
ضد تركیا الشریكة في الناتو، ال�ت�ي 
احتلت جزءاً من ق�ب�رص لس�ن�وات، 
أو ضد المملكة المغربیة المت�ح�ال�ف�ة 
مع الوالیات المتحدة، ال�ت�ي اح�ت�ل�ت 
منذ فترة طویلة الصحراء الغ�رب�ی�ة، 
أو ض�د إس�رائ�ی�ل ال�ت�ي اح�ت�ل�ت أو 
ض���م���ت األراض���ي ال���م���ص���ری���ة 
والس��وری��ة واألردن��ی��ة م��ن��ذ ع��ام 

 ؟1967
أو بتعبیر أخر: ما الذي یمیز احتالل 
الكویت، عن الغزو األمریكي ل�ب�ن�م�ا 
أو غری�ن�ادا (ن�اھ�ی�ك ع�ن إج�م�ال�ي 

تدخل أمریكي تقریبًا في القرن  200
العشرین)، وقصف ال�م�دن ال�ل�ی�ب�ی�ة 

)؟ أو 1984بالمقاتالت األمریكی�ة (
) 1984من تلغیم موانئ نیكاراغوا (

في س�ی�اق ال�ح�رب غ�ی�ر ال�م�ع�ل�ن�ة 
ل����ل����والی����ات ال����م����ت����ح����دة ض����د 

 الساندینستیین في نیكاراغوا؟
ما الذي یصنع الفارق ف�ي ال�ق�ان�ون 
الدولي بین ص�دام حس�ی�ن وال�م�ل�ك 
الحسن، أو رئی�س ال�وزراء أوزال، 
أو رئیس الوزراء بیغن، أو الرئیس 
ریغان (دون ذكر العدی�د م�ن أم�ث�ال 
بین�وش�ی�ت وم�ارك�وس وف�ران�ك�و)؟ 
كیف ینجح مدافعو حقوق اإلنس�ان، 
ب��إع��الن ص��دام حس��ی��ن، "ع��دو 
ل��ل��ج��ن��س ال��ب��ش��ري"، و"ط��اغ��ی��ة 
شرقي"، ب�ی�ن�م�ا "ی�داف�ع�ون" ع�ن 

  مجرمي القانون الدولي اآلخرین؟
بینما یبرر معظمھم بإطناب تأیی�دھ�م 

للحرب ض�د ال�ع�راق، ل�ك�ن ع�ن�دم�ا 
یتعلق األمر بھ�ذه األس�ئ�ل�ة، ف�إن�ھ�م 
یصابون بصمم ملحوظ وحاد. یمك�ن 
أن ینظر المرء إلى فض�ل أو م�ی�زة 

، 4ھ�ان��ز م��اغ��ن��وس إن��زی��ن��س��ب��رغ�ر
ع�ن�دم�ا أوض�ح ف��ي ك�ل�م�ة ال�ح��رب 
("ش��ب��ح ھ��ت��ل��ر")، ال��ت��ي ح��ظ��ی��ت 
باھتمام الفت. في مجلة دیر شبیج�ل 

) 1991ف�ب�رای�ر  4األسبوعیة، في 
 وأظھر فیھا بوضوح، ما ھو مھم:

" خالفا لشخ�ص�ی�ات م�ث�ل ف�ران�ك�و 
وباتی�س�ت�ا وم�ارك�وس وب�ی�ن�وش�ی�ھ 
ونصف مائة من ھذا النوع، فص�دام 
حسی�ن ال ی�ھ�دف إل�ى ق�م�ع ش�ع�ب 
وح�ك�م�ھ واس��ت�غ�الل�ھ ف��ح�س�ب، ب��ل 
ینتمي إلى نوع الحكام المس�ت�ب�دی�ن، 
ال�ذی�ن ی��ذخ�ر ب�ھ��م ال�ت�اری��خ. ن�ع��م، 
یحاول المرء أن یقول، إنھا ط�ب�ی�ع�ة 
َعالم الدول، نھج�ھ�م ال�ذي ی�خ�ض�ع 
لحساب المصالح وھذا بدوره یمك�ن 

  التنبؤ بھ".
ال یمكن للمرء أن یعبر بشك�ل أك�ث�ر 

 3جدارة، عما نطق بھ إنزین�س�ب�رغ�ر
والعدید من دعاة الحرب الیساری�ی�ن 
اآلخرین منذ فترة طوی�ل�ة. ال�ت�س�ل�ط 
والقمع واالستغالل لیس�ت إع�الن�ات 

إنھا ت�ن�ت�م�ي  -للحرب ضد اإلنسانیة 
إلى "طب�ی�ع�ی�ة َع�ال�م ال�دول"، إل�ى 
طبیعتھ الذاتیة. ال یتم احتس�اب ھ�ذه 
التضحیات طالما "أن الفائدة ی�م�ك�ن 
حسابھا"، لم یع�ودوا خ�ائ�ف�ی�ن م�ن 
ھذا النظام العالم�ي اإلم�ب�راط�وري، 
بل م�ن ال�ت�ص�ور، ب�أن�ھ ی�م�ك�ن أن 
یص��ب��ح خ��ارج ن��ط��اق الس��ی��ط��رة 
وی��ن��ق��ل��ب ض��دھ��م، أي إل��ى أول��ئ��ك 

 المتمتعین باالمتیازات أنفسھم.
 صمت مؤیدي الحرب

لم یستخدم حلفاء الوالیات الم�ت�ح�دة 
الدعایة الحربیة للقتال ف�ي أل�م�ان�ی�ا 
ع��ل��ى ن��ط��اق واس��ع ف��ح��س��ب، ب��ل 
"الجبھة المؤیدة لل�ح�رب " أیض�اً: 
تحدثوا ع�ن "ح�رب ع�ادل�ة" ض�د 
"دكتاتور" الذي انتھ�ك الض�م�ان�ات 
القانونیة الدولیة، وأضطھ�د ش�ع�ب�ھ 

شكل تھ�دی�دا  -وبشكل عام  -بقسوة 
للسالم العالمي. "جزار" ال ی�م�ك�ن 
القضاء عل�ی�ھ إال ب�ال�م�الذ األخ�ی�ر، 
"الحرب"، لمنع م�ا ھ�و أس�وأ. أن 
النقد في صفوف الحركة المن�اھض�ة 
ل��ل��ح��رب، ب��أن ح��ل��ف��اء ال��والی��ات 
المتحدة ال یشنون حرباً "ع�ادل�ة"، 
بل حرباً إمبریالیة مألوفة، ل�م یص�ل 
بعد إلى دعاة الحرب الیساریی�ن. إن 
ھذه الحرب لم تكن تت�ع�ل�ق ب�إقص�اء 
دكتاتور ولكن حول استعادة ال�ن�ظ�ام 
اإلم��ب��راط��وري ف��ي ظ��ل ال��ھ��ی��م��ن��ة 
ال��ع��س��ك��ری��ة ل��ل��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 

 األمریكیة، قد تالشى في العدم.
التناقض القائل بأن حلفاء ال�والی�ات 
المتحدة ال یشنون حرباً "جراحی�ة" 
لحمای�ة الس�ك�ان ال�م�دن�ی�ی�ن، ت�م�ت 

مواجھتھ بصور حرب نظی�ف�ة ال�ت�ي 
 أتاحھا لھم مراقبو الحرب.

ما ظھر من است�س�الم ال�ع�راق ف�اق 
كل التخمین والمخاوف. فظھر شیئً�ا 
فشیئًا، بُعد استراتیجیة شن الحرب، 
الذي یمكن مقارنتھ بالحرب الق�ات�ل�ة 

 للوالیات المتحدة في فیتنام.
من لعبة الحرب إلى "ق�ن�ص ال�دی�ك 

 الرومي"
في المائة م�ن ال�ح�رب  90أكثر من 

كانت عبارة عن م�ذب�ح�ة م�روع�ة: 
"إذا خرجوا من خن�ادق�ھ�م ل�ل�ق�ت�ال، 
ف�إن ج��ن��ود س��الح ال��م��ش��اة س��وف 
یقتلونھم. إذا ب�ق�وا ف�ي خ�ن�ادق�ھ�م، 

 فأننا نحرثھم وندفنھم أحیاء ".
كان لمعظم األسلحة، ومعظم القنابل 
التي استخدمت لھذا الغرض، ھ�دف 
واحد: قت�ل أك�ب�ر ع�دد م�م�ك�ن م�ن 
األعداء في أك�ب�ر م�ن�ط�ق�ة م�ت�اح�ة، 

 وبأقل تكلفة ممكنة.
ت��م��اش��ی��ا م��ع ھ��ذه االس��ت��رات��ی��ج��ی��ة 
العسكریة، تم تقسیم ال�م�ن�اط�ق إل�ى 
"صنادیق قتل" (من�اط�ق ال�م�وت)، 
والتي تم قصفھا لفترة طویلة ح�ت�ى 
ال یتحرك شيء بعد ذلك: "ال�ج�ی�ش 
العراقي یُذبح، ولم ی�ك�ن ھ�ن�اك م�ن 

 یساعده إال صدام حسین".
حتى انسحاب الجیش ال�ع�راق�ي م�ن 
ال��ك��وی��ت ال��م��ح��ت��ل��ة، وھ��و ال��ھ��دف 
الظاھري لحلفاء الوالیات المت�ح�دة، 
تحول إل�ى م�ج�زرة. ق�ط�ع�ت ط�رق 
االنسحاب، ونسفت الجسور: "ك�ان 
األمر أشبھ بإطالق النار على ال�دی�ك 

 الرومي.
 

 سالم مع قتلى أكثر من الحرب
أك��د ح��ل��ف��اء ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 
ومؤی�دي ال�ح�رب م�راراً وت�ك�راراً، 
بأن ھذه الحرب لیست موجھ�ة ض�د 
السكان الم�دن�ی�ی�ن. ل�ق�د اس�ت�م�روا، 
حتى تحت حمایة رقابة ال�ح�رب ف�ي 
تكرار ھذه الكذبة. إن ھ�ذه ال�ح�رب، 
مثل أي ح�رب أخ�رى ب�ع�د ال�ح�رب 
العالمیة الثانیة، ال�ت�ي ش�ن�ت ب�اس�م 
ال��ق��ی��م ال��غ��رب��ی��ة، ت��ع��ن��ي ال��ت��دم��ی��ر 
المنھجي للبنیة التحتیة المدنیة ألي 
بلد. حرب جعلت السكان الم�دن�ی�ی�ن، 
لیس من قبی�ل الص�دف�ة، ب�ل ع�م�دا 
كارثة لسیاسة الحرب التي ل�م ت�ك�ن 
ت��ری��د كس��ب ال��ح��رب ف��ح��س��ب، ب��ل 
أرادت قبل كل شيء إم�الء الس�الم. 
"سالم"، الذي ال یمكن تحقیقھ ف�ي 
معظم مناطق العالم إال، إذا ت�م أخ�ذ 
مصالح الغرب في االعتبار وبأفض�ل 

  طریقة.
رم��زي ك��الرك، ال��م��دع��ي ال��ع��ام 
األمریكي الساب�ق، ك�ان م�ع ف�ری�ق 
تص��وی��ر ف��ي ال��ع��راق خ��الل ح��رب 
الحلفاء األمریكیة على ال�ع�راق. ث�م 
أسس لجنة دولیة أعلنت عن جرائ�م 
الحرب المرتكبة ھ�ن�اك. ف�ي ك�ت�اب�ھ 

جرائم الح�رب  -"عاصفة الصحراء 
األمریكیة في الخلیج" الص�ادر ف�ي 

، یس�رد ت�دم�ی�ر 1993ألمانیا ع�ام 
أھ��داف ال��ح��رب األھ��ل��ی��ة ال��ت��ي ت��م 

 اإلعالن عن شرعیتھا:
"تعطلت في الس�اع�ات األول�ى م�ن 
الحرب، إمداد ال�ط�اق�ة ال�ك�ھ�رب�ائ�ی�ة 

بالمائة، دم�ر  90العراقیة بأكثر من 
 11س��الح ال��ج��و األم��ری��ك��ي أھ��م 

محط�ة ط�اق�ة  119محطة كھرباء و
أصغر. تعرضت أھم ث�م�ان�ی�ة س�دود 
في العراق للضرب المتكرر ولح�ق�ت 
بھا أضرار جسیمة، تم تدمیر أرب�ع، 
من أھم سبع محطات ضخ. أص�اب�ت 

م��ح��ط��ة  31ال�ق��ن��اب��ل والص�واری��خ 
لمعالجة المیاه العذبة في ال�م�ن�اط�ق 
الحضریة ومع�ال�ج�ة م�ی�اه الص�رف 

ف�ي ب�غ�داد وح�دھ�ا، ك�ان  -الصحي 
م�ح�ط�ة، ك�م�ا ت�م قص�ف  20ھناك 

شبكة الھاتف العراقیة لتصبح غ�ی�ر 
صالحة للعمل في األیام األول�ى م�ن 

م�ن  400000الحرب. ت�م ت�دم�ی�ر 
خ��ط. تض��ررت أرب��ع��ة  900000

عشر مكات�ب ل�التص�االت الس�ل�ك�ی�ة 
والالسلكیة بشكل ال یمكن إصالح�ھ، 
وتعطلت ثالثة عش�ر أخ�رى ل�ف�ت�رة 
غیر محددة. في البلد الذي ی�ق�س�م�ھ 

جس�راً  139نھرین كبیرین، تضرر 
أو دمر. تعرضت الزراعة ال�ع�راق�ی�ة 
وإنتاج األغذیة وتخزینھا وتوزیعھ�ا 
لھجمات مب�اش�رة وم�ن�ھ�ج�ی�ة. ی�ت�م 
إن��ت��اج نص��ف ج��م��ی��ع ال��م��ن��ت��ج��ات 
الزراعی�ة ف�ي األراض�ي ال�م�روی�ة؛ 
تعرضت جمیع أنظم�ة إدارة ال�م�ی�اه 
المستخدمة لھذا الغرض ل�ل�ھ�ج�وم، 
ب��م��ا ف��ي ذل��ك الس��دود وال��ق��ن��اط��ر 
ومحطات الض�خ وأن�ظ�م�ة الص�رف 

مس�ت�ش�ف�ى  28الصحي. وتعرض�ت 
مركًزا ص�ح�ی�اً ل�ل�ق�ص�ف  52مدنیاً و

ب��ال��ق��ن��اب��ل. ت��م قص��ف ال��ع��دی��د م��ن 
من�ش�آت اإلن�ت�اج: تض�ررت س�ب�ع�ة 
مصانع نسیج، باإلضافة إلى خمس�ة 
مصانع ھندسیة میكانیكیة، وخ�م�س 
شركات إنشاءات، وأرب�ع�ة مص�ان�ع 
لتجمیع المركب�ات. ص�ن�اع�ة ال�ن�ف�ط 
العراقیة كانت أیضا ھدفا ذا أول�وی�ة 
عالیة. قصفت الطائرات األم�ری�ك�ی�ة 

مصفاة ن�ف�ط وخ�م�س�ة خ�ط�وط  11
أنابیب ومنشآت إنتاج وال�ع�دی�د م�ن 
ن��اق��الت ال��ن��ف��ط. وأغ��رق��ت ث��الث 
ناقالت، وأضرمت النیران في ث�الث 

 ناقالت أخرى ".
لم یكن األمر یتعلق بكسب ال�ح�رب، 
بل بإمالء "السالم". اقتبس رم�زي 
كالرك عن ال�ع�ق�ی�د ج�ون أ. واردن 
الثالث، الذي حدد است�غ�ن�اء ال�ع�راق 
عن التصنیع كھدف واض�ح ل�ح�رب 
الحلفاء األمریكیین: "صدام حس�ی�ن 
ال یس��ت��ط��ی��ع اس��ت��ع��ادة إم��دادات 
ال��ك��ھ��رب��اء ب��م��ف��رده. ی��ح��ت��اج إل��ى 
مس��اع��دة. إذا ك��ان ت��ح��ال��ف األم��م 

المتح�دة یس�ع�ى ب�ال�ف�ع�ل ل�ت�ح�ق�ی�ق 
أھداف سیاسیة، فیمكن�ھ أن ی�ق�ول: 
"صدام، إذا وافق�ت ع�ل�ى ك�ل ھ�ذا، 
فسنسمح لخبرائ�ن�ا ب�إع�ادة ت�رت�ی�ب 
إمدادات الكھرباء الخاصة بك، عل�ى 
المدى الطویل، ھذا اس�ل�وب ض�غ�ط 

   جید".
ت���وص���ل ال���ب���روف���ی���س���ور ن���ع���وم 

 تشومسكي إلى نتیجة مماثلة:
"لقد كان للھجوم على أنظمة المیاه 
والطاقة والبنیة ال�ت�ح�ت�ی�ة األخ�رى، 
نفس تأثیر إدارة الحرب البیولوجی�ة 
تماماً. أن ھ�ذا ال�ت�ص�ع�ی�د ل�ی�س ل�ھ 
عالقة لھ بالحرب بتاتاً. كان الغرض 
من الحرب الب�ی�ول�وج�ی�ة وال�ھ�ج�وم 
ع�ل��ى ال�ب��ن��ی�ة ال��ت��ح�ت��ی��ة ھ��و إی��ذاء 
السكان لفترة ما بع�د ال�ح�رب ح�ت�ى 
تتمكن الوالیات المتحدة من تحق�ی�ق 
أھدافھا السیاسیة في المنطق�ة. ھ�ذا 
ھ�و اإلرھ�اب ال�دول�ي ع��ل�ى ن�ط��اق 

  ھائل".
ل��م ت��ك��ن ھ��ذه ال��ح��رب تس��ت��ھ��دف 
إضعاف العدو عسكریاً فح�س�ب، ب�ل 

  كانت تستھدف
السكان الم�دن�ی�ی�ن أن�ف�س�ھ�م أیض�اً؛ 
تثبت األرقام الصادرة عن من�ظ�م�ات 
األمم المتحدة، أنھ یم�ك�ن ق�ت�ل ع�دد 
أكبر من ال�ن�اس بس�الم، أك�ث�ر م�ن 
الحرب نفسھ�ا: "ت�ح�دث�ت م�ن�ظ�م�ة 
األغذیة والزراعة عن ملیون ح�ال�ة 

، وق��دم��ت 1995وف��اة ف��ي ع��ام 
منظمة الصح�ة ال�ع�ال�م�ی�ة ف�ي ع�ام 

ت�ق�ری�راً، ی�ث�ب�ت ب�أن م�ع�دل  1996
وفیات األطفال قد زاد ستة أض�ع�اف 
وأن غال�ب�ی�ة الس�ك�ان ی�ع�ان�ون م�ن 

 سوء التغذیة".
 في السالم استمرار الحرب

لم ی�ع�د ن�ظ�ام ص�دام حس�ی�ن "اب�ن 
الغرب" إلى أسیاده. م�م�ا أدى ذل�ك 

، 2003إلى الحرب التالی�ة ـ�ـ� ع�ام 
واإلطاحة بھ وتغییر الن�ظ�ام والض�م 
الفعلي، أي االس�ت�ح�واذ ع�ل�ى آب�ار 
ال��ن��ف��ط لص��ال��ح ح��ل��ف��اء ال��والی��ات 

 المتحدة.
أص�ب�ح ال�ع�راق م�ن�ذ ذل�ك ال��ح�ی��ن، 
مشھداً خرباً. عائدات ال�ن�ف�ط، ال�ت�ي 

ف�ي ال�م�ائ�ة م�ن  90تشكل أكثر من 
الدخل ال�ق�وم�ي، ت�ت�دف�ق إل�ى أی�دي 
قلة، كما ھو الحال دائم�اً. ال�ظ�روف 
المعیشیة أسوأ مما كانت عل�ی�ھ ف�ي 
عھد صدام حسین. لقد انھار الن�ظ�ام 
الصحي الذي كان من ب�ی�ن األفض�ل 
ف�ي ال��م�ن��ط�ق��ة. ال��م�اء وال�ك��ھ�رب��اء 
والحیاة والمستقبل متوفرة لساعات 

  فقط.
یمكن للمرء ف�ي ال�ع�راق، أن ی�رى 
إلى أین تؤدي الحروب "ال�ع�ادل�ة". 
یج�ب ع�ل�ى ال�م�رء أن ی�ج�ع�ل ھ�ذا 
البرنامج إلزامیاً لجم�ی�ع ال�م�ؤی�دی�ن 

  للحرب ــ بدون حمایة بولیسیة.
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 ب اء ا "اد "! ااق
 تحتفل بعید میالدھا الثالثین.

   Wolf Wetzelبقلم فولف فتِزل  
الجزء/2  

 تقدیم وترجمة: حامد فضل هللا / برلین (أوراق ألمانیة)



ا 

 

 عباس علي عبود/ السودان
 

 ونَْخبو بعینیكِ 
 سنبلةً 

 جففَّھا الربیُع وما طغى
 إنَّ الذیَن توضؤوا

 ِمْن خمِر عینیِك ارتووا
 ثمَّ استعادوا مجَد صخرِة الرحیل..

 
د بالندى  طفٌل ترمَّ

 والشمُس تشرُق كلَّ یومٍ 
 عند أنفاِس اإللھ.

 
 كان احتضاُر الوقتِ 

 والسفِن المجیدةِ 
 رائعًا

 ومراوًغا كان النزیف
 فالصبُح یدنو ِمن خطیئتنا

 وال یغفر؛
 والصخرةُ الكبرى تُدْندُن بالخریف.

 إمء و أى    
 
 

 عبد الرزاق السویراوي
 العراق

 
 فراغ

الصبي الذي یقف قرب الركن القص�ي ل�ل�م�ط�ع�م، 
شعر برائحة الشواء تھاجم أنف�ھ .. إزدرد ری�ق�ھ 
وسرقت عیناه نظرة خاطفة نحو ال�ج�الس�ی�ن ف�ي 
داخل الصالة .. م�دَّ ی�َده ب�إس�ت�ح�ی�اٍء ف�ي ج�ی�ب�ھ، 

 فلدغتھ عقرُب الفراغ ..
  

 فقر
أتى من أعماق مدینتھ الغارقة في الفقر وفي جیبھ شھادة میالده مع شھادة تخرج لیبحث 

بعدھا إھتدى لعّرافة ق�ی�ل ل�ھ ب�أن�ھ�ا ح�اذق�ة  عن عمل ..  ھّده تعُب التجوال في الطرقات،
جداً، جثا على ركبتیھ أمامھا، لتقرأ لھ طالعھ .. سحبْت نفساً عم�ی�ق�اً ت�م�ازج�ھ حس�رةٌ ث�م 

ولدي، لم أعثر لَك على أّي إسم في سج�ّالت   "یا  تمتمت بشفتیھا ھمساً  وقالت بحزٍن ..
 األحیاء ". 

 
 إنفصال

حمیمیة جداً ،العالقة بین رأسي وبقیة جسدي، وتمتّد ألكثر من ثالثین سنة.. ولم ی�خ�ط�ر 
ببالي، أنھما سیفترقان عن بعضھما في یوم ما. لكن ذلك حصل فعالً، وإنفصل رأسي عن 
جسدي ، بفعِل فاعٍل ، أعرفھُ جیداً كما أعرف نفسي. وال شك ،أن ذلك آلمني كثیراً ، غی�ر 

إیالماً من كّل ذلك ، ان الذین  فصلوا رأسي عن جسدي ، ألصق�وا  ت�ھ�م�ةَ ھ�ذه  أّن األشدّ 
الفعلة بي شخصیاً،وأشاعوا خبر ذلك عبر وسائلھم الماكرة ، بأنني أنا َم�ن ق�ام ع�م�داً ، 

 بفصِل رأسھ عن جسده ..
 

 زواج
لسنواٍت عدیدة ،كانا یطرقان بصبٍر وأناة، طبوَل الحّب.. ثّم ... سقط�ا مض�ّم�خ�ی�ن ب�ح�نّ�اء 

 الزواج ..
 

 إنتماء
حین تأكد من إنتمائھ الى الّزمان والمكان ،أیقن بأّن نسغ كینونتِھ اآلدمي، ال زال م�ث�م�راً 

 وینبض بالحیاة ...

 ماوي أال ام
 م و  مر 

 

 وعد حسون نصر
 اسوری 

         
 

(ال یموت اإلنسان في السجن من الجوع أو من الح�ر او 
البرد أو الض�رب أو األم�راض أو ال�ح�ش�رات ل�ك�ن�ھ ق�د 

الالزمن،   یموت من االنتظار.. االنتظار یحول الزمن إلى
(م�ا أق�ب�ح  والشئ إلى الالشئ، والمعنى إلى ال�الم�ع�ن�ى).

النبل في لحظة الحب) ھذا ما قالتھ السعداوي وھو ج�زء 
 ...من أقوالھا

 ) 2012 –1931( السعداوي                  
نشأت في إحدى قرى مركز بنھا لعائلة تقلیدیة ومحافظة بقریة كفر طلحة وفي الس�ادس�ة 

،أصّر والدھا على تعلیم جمیع أوالده كان والدھا مسؤوالً حكوم�ی�اً ف�ي   من عمرھا ختنت
وزارة التربیة والتعلیم استمدت منھ احترام الذات ووجوب ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ال�رأي ب�ح�ری�ة 
ودون قیود مھما كانت النتائج، كما شجعھا على دراسة اللغات توفي كال والدیھا في س�ن 

تخرجت نوال من كلیة الطب ج�ام�ع�ة  1955مبكرة لِتُحمَل نوال العبء الكبیر للعائلة، عام 
القاھرة وحصلت على بكالوریوس الطب وال�ج�راح�ة وت�خ�ص�ص�ت ف�ي م�ج�ال األم�راض 
الصدریة وعملت كطبیبة امتیاز بالقصر العیني، تزوجت في نفس العام من أح�م�د ح�ل�م�ي 
زمیل دراستھا في الكلیة ولم یستمر الزواج لفترة طویلة فانتھى بعدھا بعام�ی�ن، ت�زوج�ت 
مرة ثانیة من رجل قانون ولم یستمر ھذا الزواج أیض�ا، خ�الل ع�م�ل�ھ�ا ط�ب�ی�ب�ةً الح�ظ�ت 
المشاكل النفسیة والجسدیة للمرأة الناتجة على الممارسة ال�ق�م�ع�ی�ة ل�ل�م�ج�ت�م�ع وال�ق�م�ع 
األسري، ففي أثناء عملھا طبیبةً في مكان م�ی�الدھ�ا ب�ك�ف�ر ط�ح�ل�ة، الح�ظ�ت الص�ع�وب�ات 

ونتیجةً لمحاوالتھا للدفاع عن إحدى مرضاھ�ا م�ن   والتمییز الذي تواجھھ المرأة الریفیة
التعرض للعنف األسري, نقلت السعداوي للقاھرة والتقت بزوج�ھ�ا ال�ث�ال�ث، ھ�و ش�ری�ف 

عام�اً، وأخ�ب�رت  43حتاتھ، والد ابنھا كان رجال حراً جداً، ماركسي تم سجنھ عاشت معھ 
الجمیع ھذا ھو الرجل (النسوي) الوحید على وجھ األرض ثم بعد ذلك اض�ط�رت ل�ل�ط�الق 
أیضاً، كان كاذباً كان على عالقة بامرأة، ألف كتباً عن المساواة بین ال�ج�ن�س�ی�ن ث�م خ�ان 

% من الرجال ھكذا، قدمت السعداوي الكثیر من نضالھ�ا ألج�ل 95زوجتھ، أنا متأكدة أن 
تحرر المرأة، وسعت لتعرف كل منا حقوقھا حتى حقھا في حیات�ھ�ا ال�ج�ن�س�ی�ة وف�ي ع�ام 

نشرت كتاب بعنوان المرأة والجنس، مواجھة ب�ذل�ك ج�م�ی�ع أن�واع ال�ع�ن�ف ال�ت�ي  1972
تتعرض لھ المرأة مثل الختان، والطقوس التي تقام في المجتمع الریفي للتأكد من عذری�ة 

مجلة الصحة التي أسستھا قبل ذلك بسنوات غی�ر أن�ھ�ا  1973الفتاة، كما أُغلقت في عام 
نش�رت روای�ة (ام�رأة ع�ن�د ن�ق�ط�ة  1975لم تتوقف عن التعبیر عن آرائھا، وف�ي ع�ام 

التقتھا وكانت تواجھ ع�ق�وب�ة اإلع�دام, وع�ام   الصفر) المستوحاة من قصة حقیقة المرأة
نشرت روایتھا (الوجھ العاري للمرأة العربیة) والتي وثقت خ�الل�ھ�ا ت�ج�ارب�ھ�ا إذ  1977

كانت شاھدةً على جرائم اعتداء جنسي و (جرائم شرف) ودعارة خالل عملھا كطبیبة ف�ي 
إحدى القرى، وقد أثارت الروایة حالة من ال�غ�ض�ب، وات�ھ�م�ھ�ا ال�ن�ق�اد ب�ت�ع�زی�ز الص�ور 

أودعت السعداوي السجن ضمن حملة اعتقاالت  1981النمطیة للمرأة العربیة، في أیلول 
طالت معارضي الرئیس المصري آنذاك أنور السادات وحینھا كتبت مذكراتھ�ا ب�اس�ت�خ�دام 
مناشف ورقیة وقلم لرسم الحواجب ھربتھ إلیھا عاملة جنس سجینة، الس�ع�داوي ف�ع�ل�ت 
أشیاء لم یجرؤ أحد على القیام بھا، لكنھا كانت أموراً عادیة بالنسبة لھا، ل�م ت�ك�ن ت�ف�ك�ر 
في كسر القواعد أو الضوابط، وإنما في أن تقول الحقیقة، ب�ع�د اغ�ت�ی�ال الس�ادات أُط�ل�ق 
سراح السعداوي، لكن نشاطھا خضع للرقابة وُحظرت كتبھ�ا وخ�الل الس�ن�وات ال�ت�ال�ی�ة، 
تلقت تھدیدات بالقتل من جانب أصولیین، كما ُرفعت ضدھا دعاوي قضائیة، لتض�ط�ر ف�ي 
نھایة المطاف إلى العیش في منفى بالوالیات المتحدة، وھ�ن�اك واص�ل�ت ھ�ج�م�ات�ھ�ا ض�د 
الدین واالستعمار وما وصفتھ بالنفاق الغربي وشنت حملة ضد ارتداء ال�ح�ج�اب، ل�ك�ن�ھ�ا 
ھاجمت في الوقت نفسھ استخدام مساحیق التجمیل والمالبس الكاشفة، مم�ا أث�ار غض�ب 
زمیالتھا من الناشطات النسویات، وحین سألتھا مذیعة بي بي سي زینب بدوي في ح�وار 

یج�ب   كال  عن إمكانیة تخفیفھا حدة انتقاداتھا، أجابت السعداوي قائلة 2018أجرتھ عام 
أن أكون أكثر صراحة، یجب أن أكون أكثر عدوانیة ألن العالم بات أكثر عدوانیة، ون�ح�ن 
بحاجة إلى أن یتحدث الناس بصوت عاٍل ضد الظلم وأضافت أتحدث بص�وت ع�اٍل ألن�ن�ي 
غاضبة، ونالت السعداوي درجات شرفیة عدة من جامعات مختلفة حول العالم، وفي ع�ام 

امرأة ت�أث�ی�راً، وخص�ص�ت  100أدرجتھا مجلة التایمز األمریكیة ضمن قائمة أكثر  2020
ثم شاركت ف�ي  2004غالفھا الخارجي لصورتھا، وترشحت في االنتخابات الرئاسیة عام 

، أمضت السعداوي 2011االنتفاضة الشعبیة ضد حكم الرئیس السابق حسني مبارك عام 
سنواتھا األخیرة في القاھرة إلى جانب ابنھا وابنتھا لقد مرت بالكثیر وأثرت على أج�ی�ال، 
نعم ھي أیقونة قدمت الكثیر في سبیل تحرر المرأة كانت ث�ائ�رة ف�ي م�ی�دان ال�ج�ھ�ل ض�د 
التعنیف الواقع على المرأة من قبل أسرتھا ومجت�م�ع�ھ�ا، خ�اص�ةً ال�م�ج�ت�م�ع�ات ال�ع�رب�ی�ة 
ونظرتھا الدونیة للمرأة، نوال السعداوي شع�ل�ة أن�ارت درب ال�ن�س�اء ل�ت�ف�ت�ح ل�ھ�م درب 

 . الحریة وتقضي على الجھل لروحك السالم یا شعلة من نور
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 العنیكب سحتوت   
 

ئَ�اب الَّ�تِ�ي  ة یُْرِع�بُ�ھ ُع�َواء ال�ذِّ َدَخل اْلَغابَة و اْلَخْوف یُالِحقُھ، َمرَّ
تَْجَعلُھ یتعرق ُدوَن تََوقٍُّف، الركُض َعلَى القَ�َدَم�ی�ن خ�ی�ر وس�ی�ل�ة 
تخطر على بالھ، لكن  وقوعھ أرضا..... جعل ع�ق�ل�ھ ف�ي س�ج�ن 
مظلم،  وعلى الفور استلم قلبھ المبادرة و دونما وعي... ركض 
َعلَى أربعتھ  ، َوبین ھذا و ذاك َش�اَھ�د اْل�َع�َص�افِ�ی�ر تَ�فِ�رُّ َھ�اِربَ�ة 

 فَْجأَة......
أصبِح قَْلبِھ اْلُمْرتَِعش یرقص فوق كفیھ وگ�أن تِ�ْل�ك اْل�َع�َص�افِ�ی�ر  

ْخم، ولمجرد سماعھ ح�ف�ی�ف األش�ج�ار  تُْخبُِره باقتراب الدَّّب الضَّ
القریبة بَلَل بنطالھ لم یكن لدیھ قوة لیضبط أبس�ط ش�يء ی�ظ�ھ�ر 
بُّ اْألَْسَود ُذو اْألَْنیَاِب اْلقَاِطَعة، یَْجَعَل لِ�ُك�لِّ َش�ْيٍء  ضعفھ، َكان الدُّ
َصَدى ُمخیفاً َمْن َوق�َع أْق�َدام�ھ َع�لَ�ى اْألَْرِض، واح�ت�ك�اك َجَس�ِده 

بِاْألَْغَصان، واْلَغَضُب الذي یُِحیط بمالمحھ المتغطرسة  ی�وج�ھ�ھ  
بَاب الَِّذي یُ�َح�لِّ�ُق فَ�ْوقِ�ھ  نحو  نَظَِرات سحتوت، تَأَمَّل قزامتھ والذُّ
بُِكلِّ َوَداَعة، اِْستَْغَرب...... ِألَنَّ النَّْحل ِحین تَِطیر فَ�ْوقَ�ھ ال ت�ن�ف�ك 
َعن إغاظتھ وِألَنَّھ َعَصبِيٌّ اْلِمَزاج یضربھن  ی�م�ع�س�ھ�ن َح�تَّ�ى َال 
بُّ أَنَّ َھَذا اْلبََشِرّي ِمْن أَْص�َح�اِب اْل�َك�َراَم�ات  ةَ، أََحسَّ الدُّ تُِعیَد الَكرَّ
رغم أَنَّ أَْسنَانَھُ َال تَتََوقَُّف َعْن إیقَاعِ اِالص�ِط�َك�اك، أََراَد أَْن یُ�ِزی�َل 
َخْوفُھ بقھقھة َسِمَعَھا ُكلٍّ ِمْن فِي الَغابَِة، تَ�َغ�یَّ�َرت أََس�اِری�ر َوْج�ھ 
سحتُوت، َواعتََدل فِي ُوقُوفِِھ، َرفَع قبعتھ بَْعَد أَْن طَلََب َشْعُره ِمْن�ھُ 
بَْعُض النكش، فھو مندھش أیضا من أنھ یفھم لغة الدب، اِْبتََس�م 
َكت االْبتَِساَمة َمَشاِعر الطَُّمأْنِینَِة  ، كجواب َعلَى قَْھقََھتِھ، َحرَّ للدُّبِّ
فِي قَْلِب الدُّبِّ وَمدَّ یََدهُ لیصافح َسحتُوت، اِْنتََھز َسحتُوٌت اْلفُرَصة 
ب ِدْفٌء َشِدیٍد ِمْن سحتُوت إلَى قَ�ْل�ِب ال�دَّّب،  ، تََسرَّ وَمدَّ یََدهُ للدُّبِّ
وكأنھ یعرفھ منذ زمن بعید، لم یكذب ظنھ َوطَلََب ِم�ْن�ھُ أَنَّ یَ�قُ�وَم 
فُھُ بَِھا َعلَى َجَمالَِھا وَما تَح�تَ�وی�ھ ِم�ْن  َمَعھُ بَِجْولٍَة فِي الَغابَِة، یَعرِّ
َحیََوانَاٍت َكثِیَرٍة وَكْیف أَنََّھا تطمع فِي ِسیاَدتَھا، وأََشار فِ�ی�َم�ا قَ�اَل 
إلَى اْلقِتَاِل اْلُمْستَِمّر بَْینََھا وَعَدم اْستِْقَراَرَھا َعلَى َرأِْي، ھُنَا تََوقََّف 
بِّ أَْن یَْجَمَعھُ َمع ُزَعَماء اْلَحیََوانَ�ات، َك�ان  َسحتُوُت َوطَلََب ِمْن الدُّ
ّب بِأَْن یَْجَمَعھُْم ، اْنطَ�لَ�ق بُِس�ْرَع�ة  اْلھُْدھُد بِاْلِجَوار، أََشاَر إلَْیِھ الدَّ

 َوِخَالل أَقل ِمْن َساَعٍة اجتََمَع بِِھْم، 
فَھُم بِنَْفِسھ و أَْخبََرھُم بِأَنَّھُ ُوِجَد اْلَحلُّ الَِّذي سیعم فِیِھ السََّالُم  وَعرَّ

ْخَمة.......  فِي الَغابَِة، لَِكْن بَْعَد تَنَاُولِِھم الطََّعاِم فَْوَق شاحنتھ الضَّ
ترجم الدب ما قالھ سحتوت فتعالت الص�ی�ح�ات وفَ�ِرح اْل�َج�ِم�ی�ع 
ُدون أَي تَْفكیر، وَصبُّوا ُكّل َجْھِدِھم فِي الطََّعاِم، َكان َشِھیِّاً لَِدَرَجة 
أَنَّھُْم لَْم یحسوا بالمنوم الَِّذي َكاَن قَ�ْد َوَض�َع�ھ َس�ح�تُ�وت، والَّ�ِذي 
َكاَن یَْستَْخِدَمھ ُكلَّ لَْیلٍَة قَْبَل النَّْوِم إلزاحة األرق الَِّذي َكاَن یداھمھ 
ِمْن أَْصَواٍت اْلَحیََوانَاِت المرعبة وكوابیسھا التي تتفن في ح�ال�ة 
القتل التي ینتھي بھا، رأسھ بین أنیاب الضباع وأطراف�ھ وج�ب�ة 
دسمة لقطیع الذئاب، وقلبھ منزوع من جسده ع�ال�ی�ا ب�ی�د ال�دب 

 وھي تسیل من الدماء وووووو....... 
ِدِه ِمن اْستِْغَراقَِھا فِي النَّْوِم وھو ی�ق�ب�ل ك�ل  قَیَّد اْلَحیََوانَات بَْعَد تَأَكُّ
واحدة من رأسھا، لم یحط أحد فرحتھ وھو یبیعھم لمالك َحِدی�قَ�ِة 
الَحیَواناِت، حیث األقفاص التي تبعدھم عن الخ�الف�ات، وال�زوار 

 الذین یستمتعون بصمتھم،
 كانت الراحة ال تفارق قلبھ وھو یفي بوعوده للحیوانات.

وبعد ان حل مشاكلھم، َعاَد سحتوت للغابة مغنیا (خبطة ق�دم�ك�م 
ع األرض ھدارة....) وھو بصحبة منشاره اآللِّي لیحتطب اْلَغابَة 

 َعلَى أَقَلِّ ِمْن َمْھلِھ.
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 ا ت
 قصة : احمد اسماعیل

 
Sahtoot the Little Spider 

 ترجمة: 
  صبا الصباح/ العراق

  He came in the wood and followed by a 

fear, once the wolfs' howl made him 

frightened and sweats nonstop. Running 

was a suitable choice he thinking of, but 

he fell, put his mind in a dark prison. Im-

mediately, his heart took the responsibil-

ity and ran on his fours, and between this 

and that he saw the sparrows were escap-

ing in sudden . 

His trembling heart remained to shake as 

if those sparrows tell him about the huge 

bear is approaching, and just he heard a 

crackle of the nearest trees, he wet his 

trousers. He did not have the strength to 

control the simplest thing that could ap-

pear as his weakness . 

The black bear which has sharp fangs 

makes everything scary echo due to its 

footsteps on the ground and its body's 

friction with the branches, and the anger 

surround its arrogant face towards 

Sahtoot's looks . 

It looks to his tiniest and the flies were 

flying above him in calm. It wondered 

due to the bees when fly always annoyed 

it and due it is angry, it bites and hits 

them to do not act with that again.  The 

bear felt this man is one of the integrities 

though his teeth did not stop their gnash-

ing tone . 

He wanted to remove his fear by a chuck-

le was heard by all in the forest. Sahtoot 

facial appearances were changed, got on 

his back, raised his hat to scratch his 

head, also he is surprised, he understood 

the language of the bear. He smiled at the 

bear as an answer to its chuckle. The 

smile moved feelings of calmness in the 

bear's heart and it laid its hand to shake 

Sahtoot's hand . 

Sahtoot took the chance and laid his 

hand to the bear as if he know it a long 

time ago. He did not recall and ask it to 

walk in the forest, showing him its beau-

ty, what it contains animals and how they 

covet its lordship. It talked about contin-

uous fighting among them and they did 

not deal with an opinion . 

Herein, Sahtoot stopped and asked the 

bear to gather him with the animals' 

leaders. The hoopoe was near, the bear 

told it to gather them. It went as fast as 

and less than an hour, he met them, in-

troduced himself for them and told them 

he found the solution which spread the 

peace in the wood, but after they have the 

food above his large lorry… 

The bear translated what Sahtoot said. 

All of them applause and pleased without 

any thinking and they ate a lot of food. It 

was delicious; they did not feel of sleep-

ing pills which Sahtoot put. He used to 

take them every night before sleeping to 

help relieve insomnia caused by the 

sound of the horror animals and night-

mares of them when they art of killing 

statue ends with his head among hyenas 

fangs, his limbs are the rich meal for the 

wolfs and his heart is taken out from his 

body with the bear's hand and his blood 

was bleeding …… etc.  

He tied up the animals after ensure they 

slept deeply and kiss the forehead of each 

one of them. He was pleased severely 

when he sold them to the owner of the 

zoo. Where the cages far them from the 

differences and the visitors enjoyed their 

silence . 

Calmness did not leave his heart as he 

keeps his word for the animals . 

After he solved their problems, Sahtoot 

came back to the forest singing '' Your 

footsteps on the ground are roaring.'' He 

is companied with a chain saw to cut off 

the wood slowly . 

 

Written by  : Ahmed Ismael                        

Translated by :Saba AL Sabah      

Sahtoot the Little Spider 
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عامان دراسیان وأبناؤنا لم ینتظموا بدوام مدرسي اعتیادي، بسب�ب وب�اء    
كورونا اللعین، وقرارات الحظر وتعلیماتھا التي تربك ال�ع�م�ل�ی�ة ال�ت�دریس�ی�ة 

 !! والحیاة بشكل عام، ما یجعل الطالب في دّوامة من التساؤالت واألفكار
وكلنّا یعرف أن للدوام المدرسي والتقاء التالمیذ فیما بینھم وم�ع أس�ات�ذت�ھ�م 

 !! نكھةً خاصة ودافعاً كبیرا في نفس الطالب والمدرس كلیھما
یتعارف التالمیذ وتولد عالقات صداقة متینة، تعتبر من أج�م�ل   في المدرسة

 !! صداقات العمر، ُحِرَم منھا أبناؤنا لعامین متتالیین
رافقت ابني إلى مدرستھ ألداء االمتحانات بسبب وضعھ الصّح�ي ،   قبل أیام

وجلست انتظره لحین االنتھاء م�ن االم�ت�ح�ان ف�أبص�رت ال�غ�رب�ة وال�ت�ب�اع�د 
الروحي بین التالمیذ مع بعضھم وبینھم والمدرسین أیضاً ، ساعتھا أخذتن�ي 
الذكریات إلى أیامنا الدراسیة ، وكیف كنّا شلالً وجماعات متفاھمة ومتحابّ�ة 
فیما بینھا ، وكذلك كیف كان االنسجام الروح�ي وال�ن�ف�س�ي م�ع أس�ات�ذت�ن�ا ، 

لالمتحان منذ أول یوم دراسي وح�ت�ى    وترقّبنا واستعدادنا وتحضیرنا سویة
لحظة دخولنا قاعة االمتحان ، باإلضافة إلى ال�دروس اإلض�اف�ی�ة ال�ت�ي ك�ان 
مدرسونا یعطوننا إیّاھا خارج الحصص ال�م�ق�ررة ، وم�اھ�یّ�ة ھ�ذه ال�ع�الق�ة 

 !! ووقعھا في نفوسنا
قارنت حالتنا تلك بما علیھ أبناؤنا اآلن ، فأصبت بخیبة كبیرة وھم ی�ت�اب�ع�ون 
دروسھم عبر منّصات التواصل االجتماعي وارتباكھم لحظة انطفاء الكھرباء 

 !! أو ضعف االنترنت أو ما شابھ ذلك بعیدین كل البعد عن بعضھم
منذ بدأ العام الدراسي المرتبك طبعا وأبناؤنا في دوامة التعلیمات، دروس�ھ�م 
لیست بالمستوى المطلوب، ألن المدارس مطالبة بتقدی�م حص�ص م�ن�ھ�ج�ی�ة 
مقررة، والوقت ال یسمح بھا كلیاً ، لھذا تكون مختص�رة ع�ل�ى م�وض�وع�ات 
قلیلة جداً ، لن یستفی�د ال�ط�ال�ب م�ن ال�م�ن�ھ�ج إالّ ب�م�ق�دار م�ا م�ط�ل�وب ف�ي 

 !!وما سیؤھلھ للنجاح فقط   االمتحان
في ھذه الحالة لن یتعلّم أبناؤنا التعلیم ال�ح�ق�ی�ق�ي ل�ل�م�ادة س�واء ع�ل�م�ی�ة أو 

 !! إالّ بمقدار ضئیل جدا سینساه بعد خروجھ من قاعة االمتحان حتما  أدبیة
و إذا بقي الحال على ما ھو علیھ ، ستزداد نسبة الجھل واألمیّة في األجی�ال 

 !! القادمة طبعاً 
لماذا ال نعید حساباتنا حول آلیة التعلیم ، وكیفیة مواجھة آفة الج�ھ�ل بس�ب�ب 
ھذه اإلجراءات، حیث أن الغالبیة العظمى من التالمیذ اآلن تؤدي االمتحان ، 
ال لشيء سوى عبور المرحلة الدراسیة فقط حتى وان كان ال یعرف القراءة 
بشكل صحیح ، أّما ھل استفادوا من دروسھم شیئاً ، فھذا متروك لما ت�ف�رزه 

 !!األیام ؟؟
االمتحانات عتبة لمعرفة مدى استیعاب الطالب لدروسھ عن�دم�ا ت�ك�ون آل�ی�ة 
التعلیم بشكل صحیح منذ الوھلة األولى، ال إسقاط فرض نؤدی�ھ ون�رم�ي ك�ل 

 !! المعلومات وراء ظھورنا
التربیة والتعلیم تحتاج إلى وقفة تأمل مثل الكثیر من األزمات والمشاكل التي 
تعصف بالبالد، علینا أن نقف عندھا ونرمي كل خالفاتنا ومص�ال�ح�ن�ا اآلن�ی�ة 
والفئویة والشخصیة جانبا ألننا أمام أجیال قادمة ستحاسبنا حتما إذا أخفقت 

 !!!!! في حیاتھا العملیة واالجتماعیة بسبب ما نحن علیھ وفیھ اآلن

را واوا ؤمأ ..!! 
 
 
 
 

 عبدالسادة البصري
 العراق

أم إ... 
 
 
 
 
 

 نسرین سعود/ سوریا
 

 

 لم تبح بحدیث الحب المقل
 وأخفت دموعي كبریاء ومالمح الزعل

 كل الكون في عیوني فان
 ................إال أنت

 اخترتك أنت دون الناس
 ألكتبك ...ألعشقك ...ألحیاك

 وكأن حروفي ترفض أن تستطف في قصائدي
 إال لك أنت 

  وكأن المعاني ال تستنطق إال من حروف اسمك
 وكأن األفكار التأتي إال بك أنت 

  حتى تاریخ السعادة الحقیقي
 یبدأ من عندك أنت

 الحلم الجمیل بدأ بك أنت 
  فأبحر بي إلى جزر الحنان

  وخذني بین ذراعیك فأنت األمان
--------- 

 لست سبیة عروة والحبیبة نزار
 أنا التي ستجتاح حیاتك كاإلعصار

 أنا لست وعد الحب بالجنة
 أنا النار ...أنا االحتراق اللذیذ ولن تملك أمامي القرار باالنھیار

-------------- 
 یقولون قلبي في الفراق من حدید

 قلبي من ذھب أصیل
 وطبعي فرید 

  یاأنت یامن ھام بھ الفؤاد
 واختارك ملھمي الوحید

 أحببتك كما أنت وعشقت تفاصیل الحكایة معك
 وجعلت أفكاري من أجلك في تجدید

 -------------- 
  یمیل  ورغم كل ماحصل مازال قلبي إلیك وحدك

 كالعلیل  ویبحث عنك ھائما
  الشيء یشفي الغلیل  

  سوى عناق حمیم طویل  ویعید مادمرتھ الغیرة
  تصفو القلوب بعده بوقت قلیل

 حتى نطاول بالسعادة تیجان النخیل
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 ٔارھاصاُت لیلٍة ..

 لیل بھیم  في غیھب

 تراتیل حواء تتأبطُ الحزَن ..

 منادیالً ، قنادیالً ، ونایات..

 قدسیة جسٍد وابتھاالت..!

 صدى مآذن و ھمھمة راھبات

 ٔالوان بال عنوان سراج وبیان..

 ؤانايَّ مبدعة آثرْت بقأیي..

 حبیسة أالفكار والخیاالتِ 

 مدنفة تنتشر كالضوء..

 في كل إالتجاھاتِ 

 تتھاوى ، تصرخ بھا الرعود

 تتساقط كٔاوراق الشجیراتِ 

 حانیة تقتاُت فراشاتھا

 ذوابل الزھراِت...

 في لوحتي كل شيء غریب

  حتى الشمس لھا ٔاعراف ونوامیس

 ٔاراقبھا علَّ عیني تكتحل ٔاشراقھا

 بات كل شيء ساكناً فیھا ..

 ترى ھل تتوقف الحیاة ..!؟

 ٔاحیاء ؤاموات یفترشون

 ٔاحالمھم توابیت.. 

 ٔاصابعھم تخط قبورھم..

 تتكسر قلوبھم ٔاشتات..

 یا ٔانايَّ : 

 ٔاین قمري المضيء و الفنارات..؟

 لم ترسمي لي قمراً..!!

 بین أالغصن الحالمات..

 وللطیف ٔالوان وومضات

 ٔاراني ما زلت على ساحل الخیبات..

 ٔانتظر زورقي الناتٔي الشراعات!

  ٔاطفٔي فیھ جذوة لواعج القفارات..

 تتحجر ٔاصابعي

 تستنفذھا قلوع االنكسارات..! 

 اال انھا ال زالْت تتشبث

 بنھاراٍت حالمات..

 ملیحة ٔانت تحت ٔاعذاق أالمل

 رغم االحتضارات..

 لم یبَق من تلك أالیام اال

 نجم عابر في كل المسارات ..

 عقیمة ٔابجدیتي !!

 ٔافتُت بھا خبز لغتي..

 لتتبعني طیور النوارس والسنونوات

 وبعیون ناعسات ٔالمحُ 

 رحیل اللیل وقدوم الصباحات

 ٔاصغي لھمس النخل..

 ٔاستشعر دفٔي القلوب..

 وفي الدجى وتحت سدرة الغاب..!

 ٔاتیَت ٔانت والضیاء..

 لتمٔال فراغاتي بزخم الحیاة

 بٔاحلى القسمات..

 ؤاندى الغیمات.

 حبي وحبك كیف یلتقیان ؟

 ! ما بیننا جبل من األحزان

  أنا في سبیل الحب تاھت ِوجَھتِي

 وإذا خطوت شقیت بالركبان

 أنا ضائع والخوف یصرخ في دمي

 وعلى الطریق قبائل الغربان

 قدري أعذَُّب في الغرام ویكتوي

 جسدي بلفح الجمر والنیران

  قدري وأعلُم أنَّني رھٌن بھِ 

 في قبضة األوھام والطوفانِ 

  أنا ضد نفسي لیتني متیَقِنًا

 أدركُت سر السر في اإلنسانِ 

 أنا للعال أمضى ـ فترجع خطوتي

 نحو الوراء .. وعالم النِّسیانِ 

 الناُس تُبحر لألمان سفینھُم

 والبحر حولي دائُم الَغلیَانِ 

 أیاُم عمري في الغرام أصوغھا

  ُحلًما .. وتبًرا خادَع اللََّمعانِ 

  أنا في صراعي لسُت أدري من أنا

 لي بَصمةٌ ال تستوي ببنانِي

 أدمنت ھذا الحب حتى خلتني

 من دونھ أنساُب في تََوَھانِ 

 زمٌن یغیر كل شي حولنا

 فإذا لساني لیس بعد لساني

 داري تناءت رغم قرب جوارنا

اني   والقید رقَّ لھولِھ سجَّ

 وأبیُت أبتلُع المواجع الھثًا

 أُْسقَى بِالِھِب أدمعي الھتَّانِ 

 واآلن أخشى كل خطو في الھوى

 حتى ھوى قلبي مع األشجانِ 

 بعضي إلى بعضي یسائل أضلُِعي

 والكوُن من حولي بال تحنانِ 

 لي غایة في الحب أنَّى أرتوي ؟

 ما لي إلى نَبع الصفاء یدانِ 

 والحزن یتبعني ویثقل خطوتي

 ما عاد من سعٍي وال برھانِ 

ًدا  كم كان ُحلمي أن اطیر مغرِّ

 فإذا بعشي مرتع الثعبانِ 

 عوذت قلبي من شرور فعالھم

 ونشرت روح الحب في أركاني

 وحملت بین جوانحي شعري معي

ي وفي إعالني  أتلوه في سرِّ

 انا واضح كالشمس فوق ُرؤوِسھمْ 

 لكنََّما ھي أعین العمیانِ 

 انا لن احیَد عن العال 

 كال وال ھزَّ العدا یوًم ُعال بُْنیاني

 بیتي وأرفع سقفھ ُمتَسامیًا

 لبناتھ شعري ومن أوزاني

 وحروفھ نور على نور ومن

َر ِمن ُذرا بركاني  جمر تَحدَّ

 ضفرتھ بالحب حتَّى یرتقي

 وجمال زیت سراجھ إیماني

 وحملت بین جوانحي آمالھ

 ما الن عزمي في الوغى بھوانِ 

 من ألف عام ھا ھنا وحدي أنا

 أبني صروح الحب في اتقانِ 

  أمضى ولیس یعوقني غرٌّ وھل

 تمضي سفین دونما ربانِ 

 وإذا أراد هللا تمضي رحلتي

 بالعشق سائرة مدى األزمانِ 

 عیني وعینك رغم شوٍق ضمنا

 في حاجبیك مأثر ومعانِ 

 انا ما حلمت بغیر صوتك لحظة

 ما زال صوتك في الدجى ألحاني

 وأسطر الحرف الجمیل بعالمي

 نقشا على خدیك كل أوانِ 

 والدمع یسبقني فتسقط ریشتي

 والریح تتبعھا لظى الحرمانِ 

 عیناك یا روح الفؤاد موانِئي

 رغم البعاد ولوعة الھجرانِ 

  قولي لھُدبك إنَّني باٍق ھنا

  أُذناَي في نجواك والعینَانِ 

 ردي إلى الروح یا كل الھنا

 ما زلت مأسورا لدى القضبانِ 

 فتَعطَّفِي وتدللي وتجملي

 فألنِت نبض الروح والریحانِ 

 انا دون طیفك لم أزل في َحیرةٍ 

 بین األنام مسھَّد األجفانِ 

وحِ فیما نِلتُھُ   وشفاء ھذي الرُّ

 وعلى یدیك نعیمنا وِجناني

 ح و س
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر رمضان عبد الحمید/ مصر

اة ال ذاما  

 
 
 
 
 
 
 

  اعتماد حیاوي/ العراق



بمناسبة عید الشرطة ..ھن�اك دائ�م�ا وح�دات ف�ي أي   
جھاز أمني ..اسمھا القوات الخاصة .. ھي فرقھ مكونھ 
من أفضل العناصر قوة و ذكاء.. و لدیھا كل اإلمك�ان�ات 
و المعدات لعمل ھجوم ع�ل�ى أي م�ك�ان یص�ع�ب ع�ل�ى 

  ..الشرطة العادیة التواجد فیھ
مثل وحدة إنقاذ الرھائن في مصر و كان اسمھا الوحدة 

 SWAT التى تأسست في السبعینات.. أو ف�رق�ة 333
في أمریكا والتى یتم اختیار أفرادھا بعد اختبارات بدنیة 

  …قاسیة واختبارات ذكاء وقوة مالحظة
 

ولكن واحد من أصعب ھذه االختبارات العملیة ..أختبار 
  ..تحریر الرھائن

الفریق علیھ أن یفتش فندقًا مكونًا من خمس�ی�ن غ�رف�ة 
ومن المفترض أن فیھ ستة مجرمین في غرف متفرق�ة 
على مستوى ال�غ�رف ال�خ�م�س�ی�ن ی�ح�ت�ج�زون رھ�ائ�ن 

 .. .. وموجود بھا أیًضا نزالء مدنیون
وعلیھم أن یفتشوا الغرف وی�خ�رج�وا ال�رھ�ائ�ن ب�دون 

 خسارة اي شخص .. 
ودعوني أحكي لكم ما حدث في أحد االختبارات ...ب�ع�د 
دقیقتین من بدء االختبار .... رنّت صفارة الفشل .. أول 
ًعا ولم یفت�ش خ�ل�ف ال�ب�اب  غرفھ دخلھا الضابط متسرِّ

  ..حیث انفجرت القنبلة
ف�ي راب�ع غ�رف�ة ك�ان ب�ھ�ا رج�ل  .... .المحاولة الثانیة

عجوز یرتدي جھاز تنفس.. بعد أن أخرجوه من الغرفة 
لخارج الفندق رنت صفارة الفشل ألن الرجل ك�ان أح�د 
أفراد المجرمین متنّكًرا ، وكان یجب أن یفت�ش�وه ج�ی�دا 

 ..قبل أن یخرج
وبعد تغییر ترتیب الغرف واألثاث.. و تغییر الممثل�ی�ن ..

وأشكالھم. . أعادوا االختبار بدایة من الغرفة رقم واحد 
  ..مرة أخرى

وعند الغرفة العشرین .. فتش ضابط الغرفة وك�ان�ت  ..
فارغة، وبعدما خرج، رنت صفارة الفشل .. فق�د نس�ي 

ق�دم) ك�ان ی�خ�ت�ب�ئ ب�ھ�ا  7أن یفتش ثالجة (میني بار 
  .. (قزم) من المجرمین

 
  ..ونعید االختبار من البدایة

وفي االختبار التاسع والثالث�ی�ن، دخ�ل ض�اب�ط ال�غ�رف�ة 
الواحدة واألربعین وفتشھا جیًّدا. وفجأة صرخ النجدة.. 

… فدخل خمسة أفراد من الفریق الغرفة فوًرا لنجدت�ھ 
وانفجرت قن�ب�ل�ة ص�وت ف�ي ال�غ�رف�ة، ورنّ�ت ص�ف�ارة 

 .الفشل
الصرخة كانت تسجیل مزیف یَنطلق عندما یُف�ت�ح ب�اب .

الحمام.. و القنبلة تنفجر بعدھا بدقیقتین ..و كان علیھم 
أن یدخلوا واحًدا تلو اآلخر حتى ال یموتوا كلھم لو كان 

 .. االنفجار من قنبلة حقیقیة
 

  …و.. نعید االختبار من البدایة
محاولة نجح الفریق ك�ل�ھ  45و أخیرا بعد أربعة أیام و 

من إتمام المھمة و القب�ض ع�ل�ى ك�ل ال�م�ج�رم�ی�ن ... 

وخرج رئیس وحدة مكافحة اإلرھاب م�رت�دیً�ا م�البس�ھ 
الرسمیة وعلى وجھھ قناع واٍق، وھو یب�ارك ل�ل�ف�ری�ق 
ع��ل��ى ال��ن��ج��اح..و.. وس��ط ف��رح��ة االث��ن��ي عش��ر 
ضابطًا ..أُطلق رئیس الوحدة علیھم رصاًصا مطاطیًّا و 

  ..رنت صفارة الفشل
اتضح أن رئیس الوحدة شخص مزیّف، و كان ع�ل�ی�ھ�م 
أن ال یتركوا اسلحتھم إال بعد التأكد من ش�خ�ص�ی�ت�ھ، و 
خصوصا انھ لیس م�ن ال�م�ن�ط�ق�ي أن رئ�ی�س ال�وح�دة 

 .. و… یلبس قناًعا، وھو غیر مشارك في االختبار. 
 .....نعید االختبار مرة أخرى

 
  عزیزي القاريء

إذا كنت تعبت من قراءة المقال فتخیَّل ش�ع�ور الض�ب�اط 
  .. أنفسھم المشاركین في االختبار

  ھذا االختبار في علم النفس یسمى
Lose lose.. No one win  

  .خسارة مؤكدة. و ال یوجد أي فائز
ھو اختبار یضع أفراد المجموع�ة ف�ي ج�م�ی�ع م�واق�ف 
الخسارة لكي یتعلموا من كل غلطة.. و یستعدوا نفسی�ا 

  ..للخسارة لو خسروا یوًما ما في الحقیقة
فالھدف منھ لیس ال�ن�ج�اح، ول�ك�ن خ�ل�ق ف�ری�ق ع�م�ل 
متفاھم ومتناغم. .. و أن یظل الفریق بداخلة األمل ف�ي 

 45النجاح .. واإلص�رار ع�ل�ى ال�ن�ج�اح ب�ال�رغ�م م�ن 
  … خسارة متكررة

 
 ..و بالتأكید أنت في حیاتك خسرت في بعض األوقات

 ألنھ أحیانا بعض مواقف الحیاة تكون من نوعیة
 Lose Lose. خاسر خاسر …  

فأنت خسرت ألنھ لم یكن لدیك خبره ك�ب�ی�رة أو ت�ع�ل�ی�م 
  .. كاٍف، لكي تختار األصح

أو ألنك لم تملك نق�وًدا ك�اف�ی�ة ..أو ألن�ك وح�ی�د ب�دون 
  ..عائلة أو أصدقاء، ولیس لدیك من یساندك

ھذه المواقف من صم�ی�م ال�ح�ی�اة و أرج�وك ال تش�ع�ر 
ألن��ھ ل��ی��س م��ن  …ب��الض��ع��ف إذا خس��رت وق��ت��ھ��ا 

و تكسب منھا  ..المفروض أن تكسب منھا غیر المعرفة
صالبة ع�ودك .. ت�ك�س�ب م�ن�ھ�ا م�رارةَ أل�ٍم، ت�ج�ع�ل�ك 

 .......متواضًعا، و رقیق القلب .. أو تجعلك حكیًما
  ..أي ببساطة.. تجعلك إنسان بمعنى الكلمة

فمھما كانت خسارتك ت�ذك�ر ج�یِّ�ًدا أن هللا وض�ع�ك ف�ي 
  ..الحیاة لكي تكسب في النھایة

أنت األقوى .. و لكن بشرط أن تتع�ل�م م�ن ك�ل درس.. 
 .. من كل لحظة فشل .. من كل قرار خاطئ

الخسارة فترة م�ؤق�ت�ة ف�ي ح�ی�ات�ك . . وأفض�ل ق�وات 
  …الشرطة والجیش خسروا مرات عدیدة

  و قاتل حتى النصر…. ُكن مقاتًال 
فأنت بالفعل فائز حتى لو خسرت.. فائز بأن�ك أص�ب�ح�ت 

 .إنسانًا بمعنى الكلمة
وتذكر الحكمة القائلة: (من جھلنا نخطئ،ومن أخطائ�ن�ا 

 نتعلم)
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  أدیب / مصرنبیل صموئیل 

 قصیدة

 ( مف) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحمد مانع الركابي 
  الناصریة

 
 

 

 إّن السكــــینةَ وحیھا الغرافُ  
   لو أنّنا بجــــمالِھ نصــــطافُ  

 
 نـــــھٌر بریـــشِة مائھِ لغةٌ لھا  

 كّل الحروِف قصائٌد وضفافُ 
 

 فبِھ یصاحبنا الجــــــــماُل كأنّما 
  ھو للقلوبِ الخافقات شــــغافُ 

 
  ویقـــــوُل نصُر هللاِ إّن جمالھُ 
 یطغى على ما تخبُر األوصافُ 

 
 فأقوُل حقّا یا صـــدیُق أما ترى
 لضفافِھ كم عانَق الصفصافُ 

 
 فبزرقٍة للماء ألمُح صـــــورةً  

 أطیافُ   فیـــــھا تلوُح ألمــــــــسنا 
          

 تتراقُص الذكرى إذا ما مســــــــــّھا
 بعَد السكوِن ھنالَك المــــــــــــجدافُ 

 
 حــــــــولنا  كنّا صغارا والجداولُ  
  حیُث النخیُل بأرضنا أصــــــــنافُ  

 
 ال شيَء یقلقنا سوى الزمن الــــذي

 كنّا لدیِھ من الجــــــــــــدیِد نخافُ  
 

 حتى الطیور تعیُش في أمٍن ھــــــنا
 آال فُ   في نخــــــــــلنا  أعشاشھا  

 
   إذ أنّني أجُد الســـــــــــكینةَ عندهُ  
  وتدّب بین جوانحي األلـــــــطافُ  

 
  ولذاك أدمنُت القصـــــــیدةَ عندهُ  

 فبوحیِھ للمـــــــــــفرداِت قطافُ   
 



 م ھو أصلك زي بقیت الناس

 والناس أخالقھم ع الموضھ 

 والموضھ یا ست العصر دي إیھ؟

 الموضھ حیتان

 من فرو التعلب والتعبان

 الموضھ رتوش

 ووشوش ألوان

 وانا والدي الطیب كان معلش

 ال بیعرف عمره یقول الزور

 وال حتى بیعرف یلبش وش

 كان دایما ینصح كل الناس

 وعیالھ أساس

 لو مالوا الناس لضالل 

 متمیلش. 

 )69(قصیدة وشوش ص 

حینما قرأت دیوان ( ض�ج�ی�ج ف�ي 

حض��ن الش��ت��ا) ل��ل��ش��اع��ر/ ع��الء 

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن  -س��ل��ی��م��ان 

م��ع��رف��ت��ي ل��ھ م��ن��ذ زم��ن ل��ی��س 

فقد وجدتني بی�ن ی�دي   –بالقصیر 

ذاٍت مبدعٍة كأنني أكتشفھا ل�ل�م�رة 

األولى .. ل�ھ م�ذاق�ھ  ال�م�خ�ت�ل�ف؛ 

كما ال یبدو في واق�ع�ھ   –فشاعرنا 

ی��ن��ط��رح م��ن خ��الل ھ��م ذات��ي   –

 رومانسي شفیف  في معظمھ :

 حضن البنت وخجلھا 

 وُحمرة خدھا 

 إللي تدفي الشمس 

 أتحولت كل البنات 

 لموسیقى في موبایللي. 

 (قصیدة شتا ) 8ص 

أقول؛ وكم یبدو قولي ھذا ص�ادق�اٌ 

إنني لمست نوعاً ما من م�ح�اول�ة 

استعادة كینونة مغیبة لیس لل�ذات 

ال�م��ب�دع��ة ف�ح��س��ب ول��ك��ن ل��ل��ذات 

 العامة؛ أو األنا المجموع  :

محصور ما بی�ن�ك وب�ی�ن الص�خ�ر 

 والكوابیس

 مشنوق حصانك ما بین 

 حیطان التوھة والعفاریت . 

 ( قصیدة سكات)  19ص 

ورغم أن الداللة المأساویة تحاول 

جاھدة أن تعت�ور وت�ھ�ی�م�ن ع�ل�ى 

الخطاب الشعري لشاعرنا؛ إال أن 

شاعرنا یحاول من جانبھ ت�ق�ص�ي 

األب��ع��اد اإلی��ج��اب��ی��ة ف��ي ص��راع��ھ 

الحیاتي إلنتاج التوازن وت�ح�ق�ی�ق 

المصالحة للفوز بال�م�ت�ع�ة وإن�ف�اذ 

األثر المرجو تركھ ف�ي ال�ن�ف�وس؛ 

أثراً ال یتسول أو ی�ت�وس�ل.. ول�ع�ل 

ذل��ك ی��ك��م��ن ف��ي ق��درة ال��ك��ت��اب��ة 

االبداعیة (الشع�ر) ع�ل�ى ت�ح�وی�ل 

ذاكرة الشاعر إلى عناصر جمالی�ة 

فعال�ة إلع�ادة ب�ن�اء ھ�وی�ة ال�ذات  

واآلخ��ر وف��ق ش��روط م��ع��رف��ی��ة 

وج��م��ال��ی��ة ت��دف��ع ب��ھ��ا ن��ح��و أف��ق 

إنساني أكثر رحابة وشفاف�ی�ة م�ن 

ك�ل ال�ح��دود ال�واق�ع��ی�ة الص�ارم��ة 

 األكثر قسوة وأشد وطأة ً ... 

 ضجیج في حضن الشتا  : 

توقیعة شع�ری�ة ت�ؤنس�ن ال�ط�ق�س 

وت��ب��ل��ور الص��راع  ب��ی��ن ح��ن��ان 

الحضن وقلق واضطراب الضجیج 

وتشي بالخطر وت�ن�ذر ب�ھ .. ھ�ذا 

إذن ھ��و ال��ع��ن��وان ال��ذي أخ��ت��اره 

الشاعر/ عالء سلیمان؛ وأرى أنھ 

اختاره بعنایة لیكون عتبة الدخول 

إلى ملموسھ الشع�ري ؛ وح�ی�ن�م�ا 

أقول بعنایة؛ ف�ذل�ك ألن ال�ع�ن�وان 

لیس م�ج�رد الف�ت�ة ب�ق�در م�ا ھ�و 

معنى ُمصفى وُمقطر في كل شامل 

ومتح�د ل�م�ح�م�ول ال�دی�وان ك�ل�ھ؛ 

والبد أن یمتد ھذا المعنى ویتغلغل 

خالل معظم النصوص / ال�ق�ص�ائ�د 

في عملیھ تحاور مستمرة ؛ أعتقد 

أنھ ق�د ن�ج�ح إل�ى ح�د ك�ب�ی�ر ف�ي 

 ذلك ... وبعد ..

ی�ت��س�م خ�ط��اب / ع�الء س�ل��ی�م��ان 

الشعري بجملة من الس�م�ات ل�ع�ل 

 منھا :

براعتھ في تصویر غرابة ل�ح�ظ�ة 

 الحدث :

(ساعة ھ�روب�ي م�ن أذي ال�ف�ت�ك 

بھدومي؛ وسذاجة القط�ة ال�ق�ط�ة 

 اللي بتقطع في كتبي )

(كما الطیر الل�ي ف�ال�ت س�ھ�وة م 

 الدبح الؤقت)

 (الوقت شیكوالتھ) 

(ریحة ال�ن�ش�وه ال�ل�ي ش�دان�ي ب 

 برفانك یمة الشھد النبیتي)

وإذن ب���م���ث���ل ھ���ذه ال���ك���ادرات  

التصویریة التي ی�ن�ج�ح الش�اع�ر 

ف��ي ب��ل��ورة غ��راب��ة ال��ح��دث م��ن 

خاللھا یتقدم عالء س�ل�ی�م�ان إل�ى 

ق���ارئ���ھ كص���وت ش���ع���ري ل���ھ 

 خصوصیتھ .. 

است�دع�اء ل�ح�ظ�ات وش�خ�ص�ی�ات 

ت��اری��خ��ی��ة وج��ع��ل��ھ��ا ف��اع��ل��ة ف��ي 

 الحاضر :

(إن ش��ئ��ت ص��ال��ح س��ی��دي أو ال 

 تصالح 

 كلیب مصلوب في أمریكا 

وسالم في العسل نایم ) .. ی�ك�م�ن 

ان تكون قصی�دة ال�ی�م�ام�ة ك�ل�ھ�ا 

 . 10نموذج ص 

 إحتفاء خاص بالمكان : – 3

الجامع�ة   –الكورنیش   –المدرسة 

 –ف��ی��ك��وری��ا   –ش��ارع اإلق��ب��ال   –

 –الصعید   –ةاألمازون   –زیزینیا 

 –الس�ل�س�ل�ة   –مج�م�ع ال�ك�ل�ی�ات 

 .. الخ .. -ثروت 

وجدیر بالذكر أن عالء سلیمان قد 

وصل مع قصیدتھ (مق�اط�ع) آخ�ر 

قصائد ھذا الدیوان وھ�ي م�ك�ون�ھ 

من أربعة مقاطع كل مقطع یستقل 

بعنوان وھو في حد ذات�ھ قص�ی�دة 

جیدة إلى سقف من النضج یجعلنا 

ن��ط��م��ئ��ن ك��ث��ی��راً إل��ى أن��ھ س��وف 

ینطلق بعد ھذا الدیوان إل�ى أف�اق 

 أرحب من النضج الفني .. 
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 للشاعر / عالء سلیمان

 

 

  /مصرمحمود عبد الصمد زكریا 

 درات
 

 مریم البیاتي/ العراق
 

 اجر وحده اعلى وحـده بمیمر نیـاح 
 نمت وكفھ شكف عن لچم االصفاح

 
 عالحاضر یماشیك غیري ویگودك
 وآنھ الھط ومشلوع گلبي اعلمودك

 
 من كثر ما بیھ ضیم عطب دلـیلـي
 بكل حسره تطلع نار ھدتلي حیلي

 
 كل ساعھ اخم البیت وافتر زوایاه
 بلچن ھدم لھواي واشابگ ویـاه

 
 عــونـھ الـینـام اللـیل مـاغـرگ خـّده
 وماگـَلَب حتى اینـام وجھ المخّده؟

 
 كلي انتھ ھم تشتاك وتحن مثلنھ 
 من كثر ما نھواك طردونھ اھلنھ

 
 صافن والمضوجات خلكي شكثرھن
 وین الكھ ملك الموت ویفكني منھن

 
 تزعل بالیھ اسباب وترید احاچیك 
 وسط الگلب یھواي ما ظن أخلیك

 
 ظھري إنكسر والشوك فطر دلیلي
 رد یل سبب فركاك ھدملي حیلي

 
 ...ھسھ انتھت ویاك یلجنت اھم بیك

 لو رد ابوي المات ھم عیب ارد لیك
 

 یاعین التبجین انسي الیبجیج 
 ماظن بعد یعكوب یرد النظر لیج

 
 دارت ومـاي النـیـل رایـب لكـیتـھ

 وانـتـھ اعـلـھ طبعـك ذاك ماغیریتھ
 

 غیر انت دربك غاد موش اعلھ دربي
 جا من اشوفك لیش یوجعني گلبي

 
 طاح وطریح افراش داویتھ بدواي

 طاب وتعافھ وگام یتالوه ویاي
 

 أرید اكعد بھیمھ ومحد ویاي
 ال ذلت ھلي وال منت اعداي

 
 وهللا من أشوف أخشاب تتراجف إعضاي
 لـو أذ�ـر ألـتـابــوت لــو غـرفــة ھـواي

 
 ما ضل بعد كل حیل بجفاك الیھ
 وخیط العناكب صار یجتفھا ادیھ

 
 ودونـي للـدكـتـور حـطـني وتـفـرج
 راویتھ فرد اصواب ذب الدوه وھج

 
 !التنشغل بـالـجیـب وتعـووف االخـوان

 مـاشفـنھ ورقھ بیـوم ھـدت وره انـسان
 



: في البدء، نرح�ب ب�ك�م ف�ي ج�ری�دة  -
  العراقیة االسترالیة عبر ھذا الحوار

ول�ي الش�رف   شكر لجریدتنا، * : الف
ع��ل��ى "ال��ع��راق��ی��ة   ان اك��ون ض��ی��ف��ا

 االسترالیة"
 

، ش�اع�ر  الشاعر عصام س�ام�ي ن�اج�ي
متمیز جداُ، ومتمكن، وغزی�ر اإلن�ت�اج، 
قادر علي صنع صور شعریة مدھشة ، 
لغتھ قویة، قصائده من نزف الیاسمی�ن 
، یكتب الشعر الفصیح والعامي وأیض�ا 
القصة القصیرة ، یكتب في الكثی�ر م�ن 
الص���ح���ف ال���م���ص���ری���ة وال���ع���رب���ی���ة 
واألوروبیة وال�دول�ی�ة ، عض�و ن�ق�اب�ة 
اتحاد كتاب مص�ر وراب�ط�ة ال�زج�ال�ی�ن 
وكتاب األغاني حاصل عل�ي ل�ی�س�ان�س 
آداب قسم تاریخ جام�ع�ة ع�ی�ن ش�م�س 
بالقاھرة صدر لھ م�ن ال�ك�ت�ب، أغ�ان�ي 
الحب والحریة، شاھد علي م�أس�ات�ي ، 
ھوامش من زمن ال�م�ن�ف�ى، وان�ت�ص�ف 

 لیل القاھرة، سقطت جمیع األقنعة.
 
ف��ل��ن��ب��دأ ب��ال��ح��دی��ث ع��ن م��رح��ل��ة  :   - 

 البدایات
* : م��رح��ل��ة ال��ب��دای��ات ھ��ي م��رح��ل��ة 

مراحل تكون الت�ج�رب�ة اإلب�داع�ی�ة   من
وتكون مرحل�ة ش�اق�ة ح�ی�ث  ألي كاتب

یكون األدیب في سن مبكرة ول�ی�س ل�ھ 
في األوس�اط األدب�ی�ة تس�اع�ده  عالقات

وتأخذ بیدیھ ... ھذا بش�ك�ل ع�ام ، أم�ا 
فبدایات�ي ك�ان�ت  على الصعید الشخصي

من خالل النشر في الصحف وك�ان ك�ل 
كبیر ج�دا  ما أرسل من مواد یجد صدى

من قبل الصحف التي كنت أنشر فی�ھ�ا، 
وك�ان��ت ك��ت�اب��ات��ي ف�ي ت��ل��ك ال��م��رح��ل��ة 

علیھا الرومانسیة، وأیضا الوجع  یغلب
العربي كان یحتل مس�اح�ة ك�ب�ی�رة م�ن 
مشروعي األدبي ح�ی�ث ت�ك�ون وع�ی�ي 
وأمتنا العربیة غارقة ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
المشكالت ورھین�ة ل�ح�س�اب�ات ال�ق�وى 

   العظمى وتجاذبات األقطاب المختلفة.
  
: ما ھي أھ�م ال�ق�ض�ای�ا ال�ت�ي تش�غ�ل  -

تفكیرك اآلن وتنقلھا للمتلقي من خ�الل 
 نصوصك ومقاالتك ؟

أن�ا م�ع�ن��ي ب��اإلنس�ان وح�ق��ھ ف��ي  * :  
الحیاة الكری�م�ة ب�ع�ی�دا ع�ن تس�ل�ط أي 

بغض ال�ن�ظ�ر  جھة واستبداد أي سلطة
عن لون ھذا اإلنسان وعقیدتھ الدی�ن�ی�ة 

وھ��ذا ش��يء  وم��ع��ت��ق��دة الس��ی��اس��ي، 
منطقي ومن البدیھیات التي یجب أن ال 

، ولكن مع األسف ف�ي ھ�ذا   نتكلم فیھا
الزمن الذي انتحر فیھ كل شيء بدیھ�ي 
وتجاوزن�ا ف�ی�ھ أیض�ا ح�دود ال�م�ن�ط�ق 
بمسافة ملیارات ال�ف�راس�خ الض�وئ�ی�ة، 
أصبحت الحیاة ال�ك�ری�م�ة ح�ل�م�ا ب�ع�ی�د 
المنال عند الكثیر من الناس ، وأص�ب�ح 

ان�ح�ی�ازي  القھر بكل أشكالھ ھو السائ�د
دائما لما أراه ح�ق وف�ي ھ�ذا الس�ی�اق 
روت الشاعرة الف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة ال�راح�ل�ة 
ف��دوى ط��وق��ان أن ال��ح��ق وال��ب��اط��ل 
تشاجرا فقتل الباطل الحق وزاد فأحرق 
جسده فتجمع ال�ن�اس م�ن أج�ل إط�ف�اء 
جسد الحق فت�ح�ول ب�ع�د اإلط�ف�اء إل�ي 
مادة داكنة وھذه المادة ھي أصل ح�ب�ر 

 . الكتابة
  
: حدثنا عن تقییمك الحالة ال�ث�ق�اف�ی�ة  -

 في الوطن العربي.....
س��أرك��ز ف��ي اإلج��اب��ة ع��ن ھ��ذا  * : 

السؤال علي مسألة واحده تشغلني ف�ي 
الفترة األخیرة وھي تلك األصنام ال�ت�ي 
صنعھا اإلعالم ومطلوب منا ت�ق�دیس�ھ�ا 
وھي ال تملك رصید حقی�ق�ي ومش�روع 
إبداعي لھ سماتھ الواض�ح�ة ... ف�ع�ل�ى 
سبیل المثال أحدھم حصل علي ج�ائ�زة 
كان ھ�و أح�د أعض�اء ل�ج�ن�ة م�ن�ح�ھ�ا 
واألدھ�ى م�ن ذل�ك أن�ھ ق�ال ف�ي ح�ف�ل 

 -تسلیم تلك الجائزة الش�اع�ر ال�ف�الن�ي 
س��ی��ح��ص��ل ع��ل��ي  -وھ��و ص��دی��ق ل��ھ 

الجائزة العام المقبل ، وش�اع�ر ع�رب�ي 
بلد عربي ص�اح�ب�ت�ھ   أخر كلما نزل إلي

ی��ف��ھ��م��ن��ي  زف��ة إع��الم��ی��ة ، وح��ت��ى ال
ال�ق�ارئ بش�ك�ل خ�اط�ئ أن�ا لس�ت ض�د 
ترمی�ز أح�د ، ول�ك�ن ی�ج�ب أن ی�ك�ون 
الش��خ��ص ال��م��رم��ز و ال��م��ح��ت��ف��ى ب��ھ 

   یستحق ذلك الترمیز وھذا االحتفاء.
  
: تقییمك لم�س�ت�وى األدب�اء الش�ب�اب  -

 من جیلك 

* : ب��ال ش��ك ھ��ن��اك أدب��اء ش��ب��اب 
مستواھم ع�ال ج�دا وال�م�ف�ارق�ة أن�ھ�م 

یحصلون علي ال�ت�ق�دی�ر ال�م�ن�اس�ب   ال
بفع�ل ت�ج�اھ�ل األع�الم ل�ھ�م وت�رك�ی�زه 

أنصاف المواھب واألدع�ی�اء م�ن   على
األجیال المختلفة، وھؤالء طبع�ا ی�رك�ز 
ع���ل���ی���ھ���م اإلع���الم ال���م���رت���زق م���ن 
أجل"السبوبة" بمعنى نفع واس�ت�ن�ف�ع، 
وھذا دأب معظم الم�ن�ص�ات اإلع�الم�ی�ة 

 في عالمنا العربي.
  
: ھ��ل ت��أث��رت بش��اع��ر ب��ع��ی��ن��ھ ف��ي  -

 مسیرتك الشعریة؟
* : ب�ال ش�ك اس��ت�ف�دت م�ن ق�راءات��ي 

واح��ت��ك��اك��ي   ل��ل��ش��ع��راء ال��م��خ��ت��ل��ف��ی��ن
، ول�ك�ن بالمدارس الشعری�ة ال�م�ت�ع�ددة

تأثر بمعنى أقتفاء األثر والس�ی�ر ع�ل�ي 
الخطى لم یحدث ألن�ي ض�د ھ�ذا وذل�ك 
إلیماني أنھ یجب أن یكون ل�ك�ل ش�اع�ر 
أسلوبھ الخاص الذى یمیزه عن غ�ی�ره 
من الشعراء، فنحن لسنا في حاجة إل�ي 
اس��ت��ن��س��اخ ش��اع��راٌ م��ن آخ��ر ب��ق��در 

ال�ذي یص�ن�ع   احت�ی�اج�ن�ا إل�ي ال�ت�ن�وع
 الزخم.

  
: ما ھي مشاریعك القادمة في م�ج�ال  -

 النشر ؟
* : لدي عدة مجامیع ش�ع�ری�ة ج�اھ�زة 
ل��ل��ن��ش��ر ٍوس��أنش��رھ��ا ت��ب��اع��ا إن ش��اء 

وأیض��ا ل��دى روای��ة وم��ج��م��وع��ة  هللا 
قصصیة وعدة كتب ف�ي ال�ن�ث�ر ، ل�ك�ن 
المشكلة لیس لدي وق�ت ل�ل�ب�ح�ث ع�ن 
دار نشر جیدة تنشر كتب�ي وتس�وی�ق�ھ�ا 
بشكل الئق ، فأنا ال أح�ب أن ت�ت�ك�دس 
إصداراتي علي أرفف المكتبات ومناف�ذ 
البیع ، أعلم طبعا أننا نعاني في عالمن�ا 
الع�رب�ي م�ن ت�راج�ع ال�ق�راءة ن�ت�ی�ج�ة 
عوامل م�ت�ع�ددة م�ن أب�رزھ�ا وأھ�م�ھ�ا 
الوضع االقتص�ادي ال�م�ت�ردي ف�ي ج�ل 

وأیضاُ ظھور ت�ی�ارات   األقطار العربیة
أدب��ی��ة خ��ل��ق��ت ق��ط��ی��ع��ة ب��ی��ن ال��ك��ات��ب 

ط��ال��س��م ل��م  وال��م��ت��ل��ق��ي ح��ی��ن ق��دم��ت
 یستوعبھا ھذا المتلقي.

  
: أعلم أن ل�ك ع�الق�ات م�ت�ع�ددة م�ع  -

منابر إعالمیة ومؤسس�ات ص�ح�ف�ی�ة ، 
فھل تقوم بدعم غیرك من األدب�اء م�ن 

  خالل تلك العالقات؟
* : أقوم بدعم غیري من الكتاب ب�ق�در 
اإلمكان وذلك ألني أومن أن ك�ل ك�ات�ب 
متمیز یحتاج أن یصل إبداعھ وإن�ت�اج�ھ 
األدبي إلي ال�ق�راء وأیض�ا أق�وم ب�ھ�ذا 
الدعم من أجل صنع ثقافة جادة تتغلغ�ل 
في المجتمع وتواجھ موج�ات ال�ت�ف�اھ�ة 
التي تجتاحن�ا م�ن ك�ل ص�وب وات�ج�اه 
مس���ت���غ���ل���ة ال���م���ن���اخ ال���ف���وض���وي 

الرخوة في بالدنا التي أف�ت�ق�ده  والبیئة 
أص�ح�اب ال�ف�ك�ر   مناعتھا نتیجة تغی�ب

ع�ن الس�اح�ة م�ن   وإقصائھم المتع�م�د
أجل تلویث الذوق وج�ع�ل�ھ غ�ی�ر ق�ادر 
علي التفرقة بین الغث والثمین ،ول�ك�ن 
في النھایة ال یصح إال الصحیح ، ول�ن 

 تدنس الفطرة السویة
  
: أصدرت مؤخرا مجم�وع�ة ش�ع�ری�ة  -

بعنوان "سقطت جمیع األقنعة" حدثن�ا 
 عنھا

* : ھذا اإلص�دار ھ�و ال�خ�ام�س ل�ي ، 
م�ت�ع�ددة  وقصائده تحمل م�وض�وع�ات 

م��ن��ھ��ا م��ا ھ��و روم��انس��ي وم��ا ھ��و 
وغیر ذل�ك ، وق�د ك�ت�ب�ت ت�ل�ك  وطني 

القصائد في فت�رات م�خ�ت�ل�ف�ة وم�ع�ظ�م 
قصائد الدیوان قریبة إلي ق�ل�ب�ي ب�ف�ع�ل 

 الذكریات التي تحملھا 
  
 أین أنت من النقد؟  : -

دراسات نقدیة م�ن وق�ت   * : أنا أكتب
لك�ت�اب س�اب�ق�ی�ن أو  آلخر سواء حول 

حول بعض الكتاب الحالیین وخصوص�ا 
أصدقائي منھم والذی�ن ت�رب�ط�ن�ي ب�ھ�م 
عالقة قویة ، أم�ا إذا ك�ن�ت ت�ق�ص�دی�ن 
الدراسات التي تكتب ح�ول مش�روع�ي 
األدبي فالكث�ی�ر م�ن ال�دراس�ات ك�ت�ب�ت 
ح��ول ھ��ذا ال��م��ش��روع م��ن ق��ب��ل ن��ق��اد 
مصریین وعرب منھا ما قم�ت ب�ن�ش�ره 

وأفكر في ج�م�ع   ومنھا ما لم ینشر بعد
 تلك الدراسات ونشرھا في كتاب.

  
: لكل شاعر طقوسھ أثناء ال�ك�ت�اب�ة ،  -

 فما ھي طقوسك؟!.
* : لیس لدي طقوس وأك�ت�ب ف�ي أي 
وقت وھذا م�ا ت�ع�ودت ع�ل�ی�ھ ، أك�ت�ب 
أحیاناٌ علي الورق وأحیاناٌ علي"ال�الب 

وأحفظ جزء كبیر م�ن إن�ت�اج�ي   توب"
الش�ع��ري، وف��ي ال�ن��دوات واألمس��ی��ات 
القي نصوص من الذاكرة، رغم أنھ في 

الدراسة كنت من ال�ط�الب ال�ذی�ن  فترة 
یعتمدون علي ال�ف�ھ�م ول�ی�س ال�ح�ف�ظ، 

لي الحف�ظ ت�ط�ورت م�ع ولكن قدرتي ع
 الوقت.

م   ا  "اا اة "ا 
 اوم    وِ اي

 

 حوار دكتورة :     
 دعاء الشین     
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 ،.. الیوم َ

 . ال رسولة َ ترسل ُ شعرھا الطویل َ حتى الینابیع

 الینابیع ُ یغتسل ُ الرأس ُ المقطوع ُ بھا ، وحاضر ُ

 . األیام ِ ھَو اآلتي

 ،.. الیوم َ

 كل ُّ غیم ٍ یرى األرض َ والیمطر ُ إّال على البحر ِ

 إن َّ الولیمة َ جاھزة ٌ ، والعالمة َ أوضح ُ من أن ْ

 . یُشار َ إلیھا

 ماذا فعلت َ بالوردة ِ ..؟ ماذا صنعت َ بالذھب ..؟

  یمنح ُ التویج َ شارة ً ویجمع ُ َ َمن یعرف ُ الوردة

 . العطر َ من الریح ِ ُسالالت ٍ : تكون ُ األبجدیّة

 . والذھب

 حین َ الیُصبح ُ تیجان َ ملوك ٍ ، فالخطایا ھي َ

 . واألخطاء ُ حْلیات ُذھب

 والذھب

 في إصبع ِ الزنجیّة ِ المرآة ُ والضوء ُ / یشفّان ِ

 . مع َ اللون ِ القزح

 والذھب

 . في ُعنق ِ الطفلة ِ مرجوحة ُ موسیقى ولعب ٍ

 والذھب

 ،.. یُكمل ُ الوصف َ مسّرات ٍ لِذاتھ ْ

 عندما یُھدى وساما ً لمغني اللیل ِ في ھذا

 … السكون ِ الحجري

ِِ و مأ  
 
 
 
 
 
 

 

 اسماعیل خوشناو/ العراق
 

 ِشتاءٌ   
 إِْذنٍ  َدقَّ بِال  
 باَب َمْھَزلَتي  
 َیْقُرُصني َبْردٌ   

 َوَصقیعٌ   
 ُھُدوَء أََصابِعي َیْنُشرُ   
 اْلِمشوارِ  َوَقصَّ ُخطى   

  ُیماِزُحني اْلَوْقتُ   
 َیْنَتھيَمْشَھٌد و   
 لِْالْقتِرابِ  َقد صارَ   
 اْآلثارِ  ُسُطوٌر ِمنَ    
 بِاْلَھزیَمةِ  ال َتْقَبلْ   

 اْلمیداُن شاِھداً  َسُیْصبِحُ   
 بَِخْتمٍ  َقْد ُوِسْمتَ    

  ِمَن اْلفِرارِ   
 َغنیَمُة نِزالٍ   
ةٍ  َمَع ُكلِّ      َكرَّ
  لَْوَحةٍ   إِْغتِنامُ   

 َصْدري أَُعلِّقُھا على  
 في اْلِجوارِ  أَْو أََضُعھا  

 أَصابِعُ   
 لَِصْعِق اْلَبَردِ  َتَتكاَتفُ   
 ِمَن اْلَقْھرِ  و اْألَْسنانُ   

ْبلِ  َتْعِزُف على     الطَّ
  واْألَْوتارِ   

 إِلَیُكْم َعّني
  ال أُبالي  

َرني إِذا اْلَمْوتُ     َغمَّ
 أَُكوُن َشھیداً   

تاءُ      الشِّ
 بَِیَدْیھِ  َیْنِحُت لي  

 تِمثالي  
 ِمْن َزَمنٍ   

  َشْعبي َتُدوُر على  
 َقَصائِدي  

  َمْوتِي َوَبْعدَ   
 لِِذْكِري  ال َیْصِرفُونَ   

ینارِ  ُرْبعاً ِمنَ     الدِّ
 یا ِشتاءُ   

 َبعیداً  ال َتْتُرْكني  
 ِمْن َوفائِكَ  فال ُیوَجدُ   
 أَْبناِء َوَطني ِعْنَد أَْغلَبِ   

 اْألَْنوارِ  َومیٌض ِمنَ   
        .......................       

30/12/2020 

 طت أم اج
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ریسان الخزعلي

 اول  ِام 
 

 

 
 

 

 

 ضیاء محسن
 

 ..استنگت اضلوعي نشد 

 كیض وشموس وصحاري وطحتي حالوب وبرد

  وحشمت في النخل والتین لجدامج حجل

  ردت اگلج وستحیت

 فوگ جید العاشگھ الشمة ربیع

 اتبوگ من نھران عمري وتنثر ابدمي ِسعد

 یا قند مریت بضنوني وعشگتك

  عالمرار البیك ردتك 

 حیل تتنمر واریدك ابتعد واعطش َوارد 

 الما یشوفونج مزار ارواحھم ھیمة فَگد

 تارستني انجوم واشعار واغاني

 وماشیھ ابدمي قصاید لجنوب

  وللیحبون المواویل الحزینة

 المدینة  اووف یانجمة اعتلت فوگ

 كون حسبت لیل ویاج اعتلگ

 اشگد حلو طعم السوالف

 من یصیر منادس وحلگ ابحلگ 

 انھ بیھ الشوگ مھرة معذبة اتریدلھا گاع 

 اترید بعیونج تغیر اوانتي بعیونج وساع

 ھاج روحي ادیرمي ابدمھا وتعالي

 راح تلگین العگد صوبین یتنطر ضحكتج

 راح تلكین الدرب قداح فایض من نحیبي

   ال اتطولین ابجتل روحي وصیتي

 الموت للحب والوطن لوني وقضیتي

 اثنینھن انتي لگیتج بیھ جا انتي اشلكیتي

 لو زعل في الشجر والناس وتبدة الغبشة

 من رفیف ارویحتي انصبلج الكلة

 ومن دمع متعوب اخیملج عرس

 منین ما یبرد ھوانھ نعلگ الیاس القدیم

 وكل مكاتیب الطفولة الجنھ نقراھن ھمس

 یاحبیبة ادني یمي الوادم اتذم البعید

 وكل غریب ومنفرد یستوحشونھ

 ادني لشلیل العمر

 ال تسرگین السوالف بالزعل

 ھاي غیمة تناغي المحبین رشة

 اتبلل ادروب المحبة بیاسمین

 بیھ الج سجة وھالھل



قصیدة التفعیلة وقصیدة النثر وجھان لعملة لم ت�ك�ن 
واحدة ، لشقي رحا بین نقیضین، وتضاد فیم�ا ب�ی�ن 
مزدوجین، خطان متوازیان ال ی�ل�ت�ق�ی�ان ول�و بش�ق 
األنفس، كل فریق یعتقد انھ یمتلك الح�ق�ی�ق�ة ك�ل�ھ�ا، 
والكمال كلھ، ال�ل�غ�ة وف�ن�ون�ھ�ا، ال�ح�ری�ة وم�خ�ارج 

 ألفاظھا، والشعر الحقیقي ومن بعده الطوفان. 
من ھنا كان البد أن نلتقي برم�وز م�ن ك�ل ف�ری�ق،  

من یري في قصیدة التفعیلة البالغة كلھا والبدی�ع 
كلھ والموسیقي األبدیة التي تحفظ میراث اآلب�اء 
واألجداد، والوزن الرصین الذي یتم�ت�ع ب�ج�زال�ة 

 اللفظ  ووجاھة العبارة  وصون العشرة.
وأما ف�ری�ق قص�ی�دة ال�ن�ث�ر ف�م�ازال�وا ی�ح�م�ل�ون 
المباخر للتحرر بصیغة الخروج ع�ن ال�م�أل�وف، 

ب��ال��ف��ك��اك م��ن ق��ی��د ع��م��ال ب��ح��ی��وی��ة ال��ح��رك��ة 
والحریةالمطلقة ، ومن ھنا كان ھذا التحقیق الذي 
یدور سؤالھ إلى متى ینتھي الص�راع ب�ی�ن أت�ب�اع 

قص�ی�دة ال�ن��ث�ر، وقص�ی��دة ال�ت�ف��ع�ی�ل�ة؟ ول�م�اذا ھ��ذا 
 الصراع؟

 
 أسباب الصراع 

، في البدایة، یقول ال�ن�اق�د ال�دك�ت�ور ع�ادل ض�رغ�ام
أستاذ الدراسات النقدیة واألدبیة بكلی�ة دار ال�ع�ل�وم 
جامعة الفیوم، إن ھ�ذا الص�راع ھ�و وث�ی�ق الص�ل�ة 
باالتجاھات الجدیدة والصراع الدائم بین ال�م�ؤس�س 
واالتجاھات الجدیدة التي ما زالت في طور التكوی�ن 
والتأسیس، ومن ثم فھو صراع طبیعي، ویمكننا أن 
نتأمل كل الصراعات التي تج�ل�ت م�ن ب�دای�ة عص�ر 
النھضة من خالل المؤسس والم�ھ�م�ش أو ال�ج�دی�د 

 والقدیم. 
وتابع"ضرغام": بدایة من م�درس�ة ال�دی�وان ض�د 
شوقي، وك�ی�ف ت�ح�ول ال�ع�ق�اد ب�ع�د ذل�ك إل�ى ف�ك�ر 
مؤسس یحارب كل التوجھات اإلبداعیة الجدیدة مع 
صالح عبدالصبور وحجازي، وكیف تحول حج�ازي 
بعد ذلك إلى النمط المؤسس ذاتھ، كاشفا ع�ن رأی�ھ 
في قصیدة النثر من خالل كتابھ القصیدة الخرساء ـ 
فكل جدی�د ف�ي عص�ره ی�ج�اب�ھ ب�م�ق�اوم�ة ش�رس�ة، 
وبوسعنا أن نرتد بذلك الصراع إلى قضیة ال�ق�دام�ى 

 .المحدثین التي أطلت برأسھا في العصر العباسي
وأضاف، أن جانب كبیر من ھذا الصراع ی�ع�ود إل�ى 
طبیعة التفكیر الخاص بالنفي واإلزاحة والبحث عن 
الواحدیة والتفرد، وأن المذھب األدبي المختار ل�دى 
أصحابھ یمثل القدرة على التقاط ال�ف�ن ف�ي ت�ج�ل�ی�ھ 
اآلني المعاصر، ومن ثم یأتي ال�ن�ف�ي ف�ع�ال ح�اض�ًرا 
بعیًدا عن التجاور والتواجد في لحظة زمنیة ی�م�ك�ن 

 .أن تجمع كل االتجاھات الفنیة بشكل متجاور
وأشار إلى أن ش�اع�ر قص�ی�دة ال�ت�ف�ع�ی�ل�ة ی�رى أن 
اإلضافة التي أضافھا أصحاب ھذا االتجاه للق�ص�ی�دة 
العربیة والمتمثلة في شیئین على المستوى الشكلي 
من خالل كسر عدد التفعیالت ف�ي ال�ب�ی�ت وال�م�ك�ان 
المحدد للقافیة كافیة بوصفھا مساحة من مس�اح�ات 
الحریة التي كفلتھا وأوج�دت�ھ�ا قص�ی�دة ال�ت�ف�ع�ی�ل�ة، 
ولكن في المقابل ی�رى ش�ع�راء قص�ی�دة ال�ن�ث�ر أن�ھ 
بالرغم من ھذه الحریة الجزئیة ال تزال ھناك أس�س 
كاشفة عن النمطیة ت�رت�ب�ط ب�ال�وزن وال�ت�ف�ع�ی�الت، 
وھي جزئیات من وجھة نظرھم قادرة على ع�رق�ل�ة 

 .الحریة التي یجب أن یتمتع بھا الشاعر
 

واستكمل: ینطلق شعراء قصیدة النثر من م�ح�اول�ة 
االن�ع��ت��اق م��ن أي ق��ی��د أو دی��ن س��اب��ق ألي ن��م��ط 
مؤسس، فھم ینطلقون من التحول والتغییر ال�دائ�م، 
فكل كتابة لدیھم، أو على نحو قد یكون أكثر ص�ح�ة 
كل قصیدة، ھي تجل كتابي جدید للكتابة الش�ع�ری�ة، 
وھي في ظل ذلك الفھم غی�ر مش�دودة إل�ى س�اب�ق، 

 .ومن ثم ال تشعر بدینھا الدائم ألي نمط سابق
واستطرد: ھناك ثمة س�ب�ب آخ�ر ی�ت�م�ث�ل ف�ي ك�ون 
األدب العربي مشدودا للمؤسس الغربي، وغالبا م�ا 
یتم ذلك االرتباط  دون وعي كامل بحدود ال�ظ�اھ�رة، 
وارتباطھا بحركة المج�ت�م�ع وال�ت�اری�خ ال�ت�ي رب�م�ا 
تكون غیر شبیھ�ة ب�ال�ت�ج�ل�ي ال�غ�رب�ي ف�ي ح�رك�ت�ھ 

 .وثقافتھ وقیمھ وأعرافھ
وفي ختام حدیثھ، أكد أن الفیصل ف�ي ذل�ك الص�راع 
في محاولة إحالل فك�رة ال�ت�ع�ای�ش وال�ت�ج�اور ب�ی�ن 
األشكال والصیغ األدبیة الم�خ�ت�ل�ف�ة، وھ�ذه ل�ی�س�ت 
دعوة إلى التوفیق بقدر ماھي دعوة ل�إلنص�ات إل�ى 
الفن وم�ح�اول�ة ال�وص�ول إل�ی�ھ ف�ي أي ش�ك�ل م�ن 
األشكال، فالفن أو الشع�ر ل�ی�س ن�م�ط�ا واح�دا، وال 
یستطیع أي باحث مھما كان ل�دی�ھ م�ن م�ع�رف�ة أن 
یحدد لنا ما الشعر؟ أو أین یسكن الش�ع�ر؟ وط�ال�م�ا 
ھذا غیر موجود فلیس لدى أي ش�اع�ر مش�روع�ی�ة 

لنفي اآلخر أو التقلیل من ق�ی�م�ة مش�روع�ھ ط�ال�م�ا  
یظّل ما یقدمھ قادرة على إضاءة جوانب مظلمة من 

 .الذات واإلنسان والوجود
  

، بینما قال الناقد والدك�ت�ور أب�و ال�ی�زی�د الش�رق�اوي
عضو اتحاد كتاب مصر، وأستاذ الدراسات الن�ق�دی�ة 
واألدبیة، إن األصل في أي ثقافة أنھ�ا ق�ائ�م�ة ع�ل�ى 
االختالف, بسبب اختالف الذوق والثقافة وال�ن�زع�ة 
األخالقیة والسیاق الحضاري الذي ننشأ فیھ فیك�ون 
لكل منا تصّور عن القیم والمثالیات, وف�ي ال�ل�ح�ظ�ة 
التي ینعدم فیھا ھذا االختالف تجمد الثقافة وت�م�وت 
وتتحول إلى أفكار م�ح�ن�ط�ة, وب�ال�ت�ال�ى ف�إن وج�ود 
"صراع" ھو أمر م�ح�م�ود وإی�ج�اب�ي ف�ي ال�ث�ق�اف�ة 

 .العربیة المعاصرة
 

 ویري أن ھناك ثالثة أشكال شعریة: 
الشكل المنقول إلینا من العصر ال�ج�اھ�ل�ي ویس�م�ی�ھ 

 الناس (تجاوزا) :
 الشعر العمودي -
الشكل الثاني ھو شعر التفعی�ل�ة ویس�م�ی�ھ ال�ن�اس  -

 الشعر الحر
 والشكل الثالث ھو قصیدة النثر.  -

لكل واحد من ھذه األشكال جمھور ومحب�ون ون�ق�اد 
وشعراء, وخلی�ط ھ�ذه األش�ك�ال الش�ع�ری�ة ال�ث�الث�ة 
یشكل جوھر الحركة الشعریة المعاصرة, وب�ال�ت�ال�ي 
فال توجد أدنى مشكل�ة م�ن ھ�ذا االخ�ت�الف, ب�ل إن 
العكس ھو الصواب, ف�ل�و ل�م ی�ظ�ھ�ر الش�ع�ر ال�ح�ر 
وثبت الناس على ما كان یقولھ العقاد وأب�ول�و ق�ب�ل 

فكیف یكون تصورنا عن الحیاة األدب�ی�ة  1950عام 
 حالیا؟

وتابع: ال أرى في ھذا االحت�الف أي ب�أس, ول�ك�ن�ھ 
یزید أحیانا فیتحول إلى ما یشبھ (الصراع الثق�اف�ي) 
ویظھر متطوعون لتسخیف شكل ما, ول�ی�ك�ن م�ث�ال 
الشكل العمودي, لحساب الشعر الحر, فیظھر أت�ب�اع 
الشعر الحر ی�ردون ب�ت�س�خ�ی�ف الش�ك�ل ال�ع�م�ودي, 
وتستمر محاوالت التسخیف ھذه, وھذا أسوأ ما في 
االختالف الثقافي, حیث یتخیل الناقد أنن�ا م�ج�ب�رون 
على االختیار بین ھ�ذا وذاك, ل�ك�ن الس�ؤال األھ�م: 
لماذا ال یكون لدینا ھذا وذاك؟ ما المانع م�ن وج�ود 
الشعر العمودي وشعرائھ وجمھوره ونقاده, بج�وار 
الشعر الحر وش�ع�رائ�ھ وج�ھ�وره ون�ق�اده, وم�ع�ھ�م 
قصیدة النثر بشعرائھا وجم�ھ�ورھ�ا ون�ق�ادھ�ا, ك�م�ا 
یتعایش الشعر والمسرح والروایة, ولكل واح�د م�ن 
ھذه األجناس األدبیة ُكتّابھ وجمھوره وق�راؤه, ول�م 
یقل أحد بأننا مطالبون باالختیار بین ھذه األج�ن�اس 

 .الثالثة, وال بد أن یطرد أحدھا الجنسی�ن اآلخ�ری�ن
وأوضح عضو اتحاد كتاب مصر، بل نحن في أم�س 
الحاجة إلى شكل شعري جدید أو م�درس�ة ش�ع�ری�ة 
جدیدة أو حركة شعریة جدیدة تخرج على المكت�وب 
وتثیر موجة من ال�ج�دل ال�ث�ق�اف�ي ح�ول�ھ�ا, وإن ل�م 
یظھر شيء من ھذا ستجمد ال�ث�ق�اف�ة ع�ل�ى م�ا ھ�و 

 موجود اآلن.
 

، أس�ت�اذ ال�ل�غ�ة ویري الناقد الدكتور أح�م�د ف�رح�ات
العربیة وآدابھا، أن القصیدة العربیة أعلن�ت ب�ج�الء 
انحسار موجة قص�ی�دة ال�ن�ث�ر، ال أق�ول ام�ح�اءھ�ا، 
ولكن خفّت أمواجھا م�ع ذی�وع ال�ق�ص�ة وال�روای�ة، 
فجنح بعض كتابھا إلى فنون ق�ول�ی�ة غ�ی�ر الش�ع�ر، 

حت�ى غ�دت ال�ق�ص�ة وال�روای�ة زاخ�رة ب�ال�م�ش�اھ�د 
   .  .الشعریة المتباینة

وذكر أن قصیدة الشعر الحر أو شعر ال�ت�ف�ع�ل�ة م�ن�ذ 
منتص�ف ال�ق�رن ال�م�اض�ي إل�ى اآلن ف�ھ�ي ت�خ�ط�و 
خطوات واسعة نحو ال�ت�ح�رر ض�د ص�الب�ة الش�ك�ل 
الزائف، فتمتعت بقسط وافر من الحریة واالن�ت�ش�ار 
على حساب الشك�ل ال�ع�م�ودي، ح�ت�ى إن الش�ع�راء 
الذین یكتبون الشكل العمودي ی�وص�ون ال�ن�اش�ری�ن 
عند الطبع بكتابة أشعارھم بط�ری�ق�ة الش�ع�ر ال�ح�ر، 

 .لكنھم یقعون في مأخذ اعتباط�ی�ة الش�ك�ل ال�ك�ت�اب�ي
واستكمل قائًال: ومما یؤخذ على كتاب قصیدة الن�ث�ر 
الدعوة إلى مذھبھم بعنف وقسوة، فوقعوا في شرك 
التعالي عن الواقع وقضایاه، وجنحوا إلى الغم�وض 
القاتم مسایرة لقصائد النثر العالمیة فلم یس�ت�م�ی�ل�وا 
ن��ح��وھ��م ال��ج��م��ھ��ور، وف��ق��دوا أھ��م دواف��ع الش��ع��ر 
وبواعثھ، تاركین مكانھم إلى أنص�اف ال�م�وھ�وب�ی�ن 
فلم نجد عندھم تكریسا لشخ�ص�ی�ة أو ش�خ�ص�ی�ت�ی�ن 
 یلتفون حولھا، مما أوھى بناءھم ومن ثم تقویضھ.

 
، ق�ال: أع�ت�ق�د أن وأما الش�اع�ر ع�ی�د ع�ب�دال�ح�ل�ی�م

الصراع بین األشكال األدبیة ھو صراع مست�م�ر، ال 
ینتھي، وھو صراع محمود ، على كل حال، ألن من 
ممیزاتھ تحفیز كل طرف عل�ى االب�ت�ك�ار وال�ت�ج�دی�د 

 .داخل الشكل الذي یكتب من خاللھ
ولفت إلى أن ص�راع ال�ق�دی�م وال�ج�دی�د ھ�و ص�راع 
متواصل، عبر سنة الحیاة، لكن علینا أن ن�درك أن 
الجدید دائما ما ینتص�ر ل�ع�دة أس�ب�اب، م�ن أھ�م�ھ�ا 
قدرتھ الفائقة على مسایرة متغیرات الح�ی�اة، ك�ذل�ك 
للروح الوقایة التي تتحرك في أوص�ال�ھ�ا، ك�ل ذل�ك 
یجعلنا نؤكد على أن مابین قصیدة الن�ث�ر واألش�ك�ال 
الشعریة األخر، ھو منافسة لصالح الشعر وتض�ی�ف 

 .لرصیده ومكانتھ في الذائقة اإلنسانیة
وأوضح أن من یعملون على إشعال ال�ف�ت�ن األدب�ی�ة 
بین التیارات المختلفة، ھم ال یدركون أنھم یدخل�ون 
معركة خاسرة، وأن الشع�ر ال�ح�ق�ی�ق�ي م�ن وج�ھ�ة 
نظري، ھو الذي یمتلك الجوھر الحقیقي لإلبداع أی�ا 
كان شكلھ، فكثیر من الش�ع�ر ال�ت�ف�ع�ی�ل وال�ع�م�ودي 
رديء وكذلك قصیدة النثر قل�ی�ل�ون م�ن ی�ك�ت�ب�ون�ھ�ا 

 .بإتقان وموھبة
 

، لن ینتھي الص�راع بینما قال الشاعر أسامة مھران
أبًدا بین من یھ�رب�ون م�ن  ال�ع�ل�م ب�ح�ج�ة ال�ح�ری�ة 
والتمكن من تحریر اإلبداع، وھوالء الذین ت�ح�م�ل�وا 
مشقة ال�دف�اع ع�ن ال�ح�ق�ی�ق�ة ب�م�ن�ت�ھ�ي الص�رام�ة 
واالنضباطیة، لن ینتھي الصراع طالما ان ھناك من 
ینشر ویروج لقصیدة النثر التي كان ی�م�ك�ن وع�ل�ي 
طریقة سیدھا الراحل م�ح�م�د ال�م�اغ�وط أن ت�ح�ق�ق 
الكثیر للشعر العربي، كان یمكن لقص�ی�دة ال�ن�ث�ر أن 
تحقق المعادلة الصعبة بین تنوی�ر ال�ل�غ�ة وت�ط�وی�ر 
مش�اھ�د الص�ورة وإع�ادة تش�ك�ی�ل�ھ�ا وال�م�وس�ی�ق��ي 

 الداخلیة للمعني غیر المخل.
واستكمل مھران: كان یمك�ن ل�ق�ص�ی�دة ال�ن�ث�ر م�ن  

دون اللجو إلي " تكتیفة" وقیود الخلیل اب�ن أح�م�د 
بعروضھ وموسیقاه أن ال ینساق�وا خ�ل�ف الس�ردی�ة 
المفرطة والح�ك�ای�ات الس�ط�ح�ی�ة ال�م�ق�ل�دة ل�ل�ش�ع�ر 
المترجم، وكاننا دخلنا ف�ي زم�ن آخ�ر غ�ی�ر زم�ن�ن�ا 
العربي، وكأننا تنازلنا ھكذا في غفلة م�ن ال�ف�رس�ان 

 عن مضامیر السباق اللحني الجمیل.

وتابع: وكأننا بعنا تاریخ�ن�ا م�ن أج�ل ف�ن م�ج�ت�زئ 
ومختل ومخالف، الفرق بین قصیدة الت�ف�ع�ی�ل�ة وم�ا 
یطلقون علیھ بقصیدة النثر ھي شعرة معاویة ال�ت�ي 
تفصل بین كل ماھو مخلوق وكل م�ا ھ�و مص�ن�وع، 
والكارثة أنھ ال یوجد حبل سري یربط بین التوأمی�ن 
غیر السیام�ی�ی�ن، وال�م�ص�ی�ب�ة األع�ظ�م أن خ�ط�وط 
التقاطع بین التجربت�ی�ن "ال�ت�ف�ع�ی�ل�ة"، وال�ن�ث�ر ل�م 
تنضج حتي اللحظة ، وأصبحت مجرد رتوش ع�ل�ي 

 ھامش السطر، ولیست نقطة من أول السطر.
وأضاف مھران أن قصیدة النثر كان یجب علیھا أن 
تولد من رحم قصیدة التفعیلة لو كان كھنتھا حقیق�ة 
یرغبون في التحرر والتطویر والتثوی�ر وال�ت�ن�وی�ر، 
ولو كانوا حریصین علي مد الحبل علي اس�ت�ق�ام�ت�ھ 
ولیس شد الحبل بعنف من اجل إسقاط ت�ج�ارب ل�ن 
تسقط ، والتخلي عن معابر لن تح�ال ال�ي ال�ت�ق�اع�د 
بالتقادم، ھي األصالة والقدرة علي االحتواء عن�دم�ا 
تصطدم  بمباخر ال یح�م�ل�ھ�ا اال ال�ھ�واة ، الص�راع 
سیظل طالما ی�وج�د ب�ی�ن�ن�ا م�ن یس�ت�س�ھ�ل اإلب�داع 
ویخلطھ بما لیس منھ، ویضیف علیھ ماال یمكن أن 

 یكون فیھ حتي یلتقیھ.
 

، أرفض كلم�ھ ص�راع، وقال الشاعر محمد الشحات
ھناك دائما ما یكون حراك بین األش�ك�ال االب�داع�ی�ة 
والفنیة والت�ش�ك�ی�ل�ی�ة، ال اح�ب ایض�ا أن اس�م�ی�ھ�ا 
بالقدیم والجدید، كل مب�دع ی�م�ی�ل إل�ى ش�ك�ل وأخ�ر 
یمیل إلى شكل مغایر، ومن الطبیعى ان ی�ت�م�ن�ى ك�ل 
مبدع إلى تغلیب الشكل الذى ینتمى إل�ی�ھ، إال أن�ن�ى 
أرى الموضوع من زاویة أخ�رى، ل�ال�س�ف الش�دی�د 
من أدخل الحدث بین قصیدة التفعیلة وقصیدة الن�ث�ر 
بعض األسماء النقدیة، التى تتدعى الحداثة وتعت�ق�د 
أن الحداثة فقط فى قصیدة النثر والبد من الت�خ�ل�ص 

 من قصیدة التفعیة وشعرائھا. 
وتابع: أن السؤال الذى یجب ان ن�ج�ی�ب ع�ل�ی�ھ ھ�ل 
قصیدة ال�ت�ف�ع�ی�ل�ة اس�ت�ن�ف�دت اغ�راض�ھ�ا وھ�ج�رھ�ا 
القراء؟ أع�ت�ق�د ال ف�ال�ق�ص�ی�دة ال�ع�م�ودی�ة رغ�م أن 

عام الزال ھناك من ی�ح�ب�ھ�ا  2000عمرھا أكثر من 
ویقراء لشعرائھا، ومن منا لم ی�ذھ�ب إل�ی�ھ�ا س�واء 
مع بدایاتھ أو حتى الیوم ، ومن منا ال ی�ع�رج ع�ل�ى 

 تجارب رواد قصیده التفعیلھ.
واستكمل الشحات: ال أحب أن یتم وصف ما ی�ح�دث 
بأنھ صراع، بل ھناك  حراك شعرى والبد إال ننس�ى 
القراء وھو رقم مھمھ فى الم�ع�ادل�ة الش�ع�ری�ة، م�ا 
أوصلنا إلى ما نحن فیھ أن معظم المجالت الثق�اف�ی�ة 
والصفحات یسیطر علیھا شعراء أصدق�اء ی�ن�ت�م�ون 
إلى قص�ی�دة ال�ن�ث�ر وی�ری�دون أن ی�غ�ت�ال�وا ش�ع�راء 
قصیدة التفع�ل�ی�ة، واع�ت�ق�د ان ذل�ك أم�ر م�ن راب�ع 
المستحیالت، والبد من أن نترك الساحة االب�داع�ی�ة 
تضج بكل األشكال ویحدث بین�ھ�م ت�ع�ان�ق وت�ج�اذب 

 ولیس صراع .
 

ویرى الشاعر محمد الشربی�ن�ي، أن ال�واض�ح ل�ك�ل 
ذي عین بصیرة أن ھناك صراع�اً ی�ح�اول أص�ح�اب 
االتجاه النثري فیھ ت�ك�ری�س م�ق�ول�ة أن ات�ج�اھ�ھ�م 
النثري ھو ال�م�ت�ن وال�ھ�ام�ش ل�غ�ی�رھ�م مس�ت�دل�ی�ن 
بدعاوي تشیر إلى تخلف الشعر العمودي والتفعیلي 
عن خطى حركة اإلبداع  وت�ح�ول�ت س�اح�ة اإلب�داع 
إلى ساحة صراع واحتراب لكن ھل یمكن إغف�ال أن 
النص النثري لیس اكتشافا جدیًدا فقد ترك ال�راف�ع�ي 
والمنفلوطي بل والشعراء نصوصاً نثریةً غای�ةً ف�ي 
الروعة بلغة تنافس الشعر وخ�ی�اٍل یس�اب�ق الش�ع�ر 
وإیقاعٍ داخلٍي یسمو ب�ھ�ذه ال�ن�ص�وص ل�ت�ص�ل ح�د 
الشعر وكان ذلك انسجاما وتأثرا بك�ت�اب�ات م�ب�دع�ي 

 فرنسا روسو و شاتوبریان وغیرھما. 
وأشار إلى أن ھناك إصرار أصحاب الن�ص ال�ن�ث�ري 
على تصدیر إبداعھم بمسم�ي قص�ی�دة وإحس�اس�ھ�م 
باقتصار لفظ اإلبداع عل�ى مس�م�ى الش�ع�ر وك�أن�ھ�م 
بدون ھذا الم�س�م�ى ل�ن ی�ت�م ق�ب�ول�ھ�م ك�م�ب�دع�ی�ن، 
واستخدموا نفس مفردات قصائد بعض�ھ�م ف�ل�م ن�ع�د 
نستطیع التمییز بینھم لغة أو خیاال مما أوقعھ�م ف�ي 
أسر تقلیدیة أشد خطورة من تقلیدیة الكال�س�ی�ك�ی�ی�ن 

 . ألنھ أشبھ بأوھام الحمل الكاذب
ووأضاف أنھم توافقوا على االنكفاء الن�ف�س�ي ع�ل�ى 
ذواتھم والتھویم الالمعق�ول واس�ت�خ�دام ال�ف�ان�ت�ازی�ا 
واتسام نصوصھم ب�ال�ط�ول ال�م�ف�رط م�م�ا أص�اب�ھ�ا 
بالترھل وعدم قدرة المتلقي ع�ل�ى ال�ت�م�ی�ی�ز ب�ی�ن�ھ�ا 
وبین ما عداھا من أجناس سردیة أخرى  واع�ت�ب�ار 
قضایا المجتمع  التي كانت معینا متجددا لم�ب�دع�ی�ن 
كبار مثل م�ح�م�د ال�م�اغ�وط وأنس�ي ال�ح�اج وج�ھ�ا 

  . تقلیدیا یجب مخالفتھ
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 إ   ااع

  اع  ا وا؟ 
 نقاد وشعراء یوضحون أسباب الصراع القائم بین أتباع قصیدة النثر والتفعیلة.

الناقد والشاعرعادل ضرغام: شعراء قصیدة النثر ینطلقوا من محاولة االن�ع�ت�اق  -
 من أي قید 

 أو دین سابق ألي نمط مؤسس.  
 الشاعر أسامة مھران: قصیدة النثر لم تنضج حتى ھذه اللحظة. -

 الناقد أبو الیزید الشرقاوي: أصل الثقافات قائم على االختالف. -
 الناقد أحمد فرحات: قصیدة التفعیلة تخطو خطوات واسعة نحو التحرر  -

 وقیدة النثر أعلنت  رحیلھا.
 الشاعر عید عبدالحلیم: الصراع بین األشكال األدبیة مستمر -

 محمد الشحات: شعراء قصیدة النثر یریدون أن یغتالوا شعراء قصیدة التفعلیة -
 الشاعر محمد الشربیني: أتباع قصیدة النثر تحاربنا وتتھمنا بالتخلف -

 /مصرتحقیق: نعمات مدحت



 بریشة رسام العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني
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