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   رر دو أ م ا   يق ام2020ا   19-ر 

نشر معھد ستوكھولم ألبحاث السالم تقریراً كش�ف 
فیھ عن ارتفاع قیمة االنفاق العسكري االجمالي ف�ي 

على ال�رغ�م م�ن ج�ائ�ح�ة ف�ی�روس  2020العالم لعام 
كورونا التي ألقت بظالل ثقیلة على كل جوانب ال�ح�ی�اة 

 متسببة بتباطؤ اقتصادي في شتى المجاالت.
% من اجمال�ي االن�ف�اق 39* أنفقت الوالیات المتحدة 

ت�ل�ت�ھ�ا الص�ی�ن ب�ن�س�ب�ة  2020العسكري العالمي ف�ي 
13% 

* أسترالیا ستعزز قدراتھا الدفاعیة عل�ى م�دار ال�ع�ق�د 
 ملیار دوالر 300المقبل بمیزانیة ضخمة ناھزت 

* محلل عسكري: الوالیات المتحدة ستكون دائماً إل�ى 
جانب أسترالیا نظراً لمصالح�ھ�ا االس�ت�رات�ی�ج�ی�ة ف�ي 

 باسیفیك-منطقة االندو
 

ووفقاً لما ورد في ھذا التقری�ر ف�إن دول ال�ع�ال�م 
أنفقت تریلیوني دوالر (أل�ف�ي م�ل�ی�ار) وب�زی�ادة 

. وفي ذات الفترة، 2019% مقارنة بعام 2.6قدرھا 
% 4.4انخفض الناتج المح�ل�ي االج�م�ال�ي ب�م�ق�دار 

بسبب تداعیات فیروس كورونا ال�ذي حص�د أرواح 
 أكثر من ثالثة مالیین شخص.

وحلّت الوالیات المتّ�ح�دة ع�ل�ى رأس ق�ائ�م�ة ال�دول 
األكثر انفاق�اً ع�ل�ى ال�ج�وان�ب ال�ع�س�ك�ری�ة وب�ق�ی�م�ة 

مل�ی�ار دوالر أي ح�وال�ي  770تجاوزت 
% من اجمالي االنفاق العس�ك�ري ف�ي 39

 العالم بأسره.
وفي المركز الثاني، ح�ّل ال�ع�م�الق الص�ی�ن�ي 

الث�ان�ی�ة  الذي ناھزت نفقاتھ العسكریة حوالي 
ح�لّ��ت الص��ی��ن ال��ت��ي وص��ل�ت ق��ی��م��ة ن��ف��ق��ات��ھ��ا 

مل�ی�ار دوالر أي   260إلى  2020العسكریة في 
 % من اجمالي االنفاق العالمي.13حوالي 

 
وی�أت��ي ھ��ذا ال�ت��ق��ری�ر ف�ي وق��ت تش��ھ��د ف��ی��ھ 
العالقات األسترالی�ة الص�ی�ن�ی�ة ت�وت�راً غ�ی�ر 
مسبوق منذ أن طالبت أست�رال�ی�ا ب�ت�ش�ك�ی�ل 
لجنة دولیة للوقوف عل�ى أص�ل ف�ی�روس 
كورونا، تبع ذلك فرض الصین لتعرف�ات 
ج��م��رك��ی��ة ب��اھ��ظ��ة ع��ل��ى الص��ادرات 
األسترالیة م�ث�ل ال�خ�ش�ب وال�ك�رك�ن�د 

 
 

 

 



كشف عب�د ال�ح�ل�ی�م خ�دام ن�ائ�ب ال�رئ�ی�س    
الس�وري ال��راح��ل ح��اف�ظ األس��د، أن دمش��ق 
وطھران اتفقتا عشیة الحرب األمریكیة ع�ل�ى 

ع��ل�ى "إط�ال��ة ال�ح��رب  2003ال�ع�راق ع��ام 
 ."إلتعاب األمریكیین

وقال خدام في مذكرات عن س�وری�ا ودورھ�ا 
اإلقلیمي نقلتھا صحیفة "الش�رق األوس�ط"، 
إن الرئیس السوري بش�ار األس�د ات�ف�ق م�ع 
م��رش��د ال��ث��ورة اإلی��ران��ی��ة ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي 
والرئیس اإلیراني السابق محمد خ�ات�م�ي ف�ي 
طھران عشیة الحرب األمریكیة على ال�ع�راق 

 ."على "إطالة الحرب إلتعاب األمریكیین
والحظ خدام بالحلقة األولى من مذكراتھ التي 
تتناول التنسیق ب�ی�ن دمش�ق وط�ھ�ران ق�ب�ل 

، ان��ت��ق��ال دمش��ق م��ن ال��ع��م��ل 2003ح��رب 
إلسقاط الرئیس العراقي السابق صدام حسین 

 .إلى الدفاع عنھ
وأضاف أن "رئیس الوزراء األسب�ق م�ح�م�د 
مصطفى میرو ذھب إلى بغداد، وألق�ى ك�ل�م�ة 
جاء فیھا: أقدم لكم ھ�ذا الس�ی�ف ال�دمش�ق�ي، 
مؤكدا أننا معكم، وأن العدوان ع�ل�ى ال�ع�راق 

 ."ھو عدوان على سوریا
وأشار إلى أن "إیران كانت عبر حلفائھا ف�ي 
المعارضة العراقیة، تعمل على الخ�الص م�ن 

 ."صدام ونظامھ
وتابع أنھ "في ضوء ذلك الواقع، ذھب األسد 
إلى طھران، لتوحید ال�م�وق�ف ف�ي م�واج�ھ�ة 
التطورات الجدی�دة ال�م�ق�ل�ق�ة وال�م�ق�ب�ل�ة ف�ي 

 ."المنطقة
وحسب محاضر االجتماعات، فإن األس�د ق�ال 
لخاتمي، إنھ "إذا استقرت أم�ری�ك�ا ب�ال�ع�راق 

ستنتقل بعد ذلك إلى سوریا وإی�ران" وأب�ل�غ 
خامنئي أنھ "كي یتعب األمریكیون، ال بد من 

 ."إطالة الحرب في العراق
كما نقل أحد محاضر االجتماعات عن خاتم�ي 
قولھ إنھ "یكفي أن ت�ع�ود ج�ث�ام�ی�ن ال�ج�ن�ود 
األمریكیین كي ی�خ�س�ر ال�رئ�ی�س (األم�ری�ك�ي 

 ."األسبق جورج) بوش
وعقّب األسد، قائ�ال: "ل�و ك�ان م�ن ی�ح�ارب 
غیر األمریكیین لك�ان س�ق�وط ص�دام أس�رع، 
لكن األمریكیین تتحكم ب�ھ�م ال�ح�م�اق�ة. ق�ال�وا 
إنھم سیحسمون الحرب خالل أیام أو أسابیع. 

 ."لقد حصروا أنفسھم بھذا الزمن دون داع
وأضاف: "إذا سألنا العراقي: من تكره أكث�ر، 
أمریكا أم صدام؟ س�ی�ك�ون ھ�ن�اك م�ن ی�ق�ول 
صدام، ولكن اإلحساس أن الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
سیقاتل مع صدام. لذلك، أعتقد أن مج�م�وع�ة 
من العراقیین یھتمون بجانب، بین�م�ا آخ�رون 

 ."في جانب آخر
وت���اب���ع األس���د: "ش���يء آخ���ر: س���ی���ق���ت���ل 
األمیركیون أع�دادا ك�ب�ی�رة م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن، 
وعندھ�ا س�ی�ن�س�ى الش�ع�ب أن ھ�ن�اك ص�دام 
حس��ی��ن. ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ح��رس ال��ج��م��ھ��وري 
والحزبیین المحیطین بالنظام، وأنا أتكلم ھ�ن�ا 
عن الحرس الجمھوري القریب، ی�وج�د ع�دد 
كبیر من القیادات الس�ی�اس�ی�ة وال�ع�س�ك�ری�ی�ن 
یمكن تقسیمھم إلى نوع�ی�ن: األول مس�ت�ف�ی�د 
م��ن ال��ن��ظ��ام، وال��ث��ان��ي م��رت��ك��ب ل��ج��رائ��م 
وإعدامات. ستبدأ حم�اق�ة أم�ری�ك�ا... ھ�ي ل�م 
تترك منفذا ألحد من ھؤالء، فأصدرت الئ�ح�ة 

معارض یمنع دخولھ�م ال�ع�راق،  1700تضم 
وتكلمت ع�ن ح�اك�م عس�ك�ري ل�ل�ع�راق. ف�ي 

الواقع ستكون ھناك معركة، ولكن، بع�د أی�ام 
 ."سیكون الجمیع ضد أمریكا

من جانبھ، قال خاتمي: "كل المعارضة الیوم 
تقف ضد أمریكا. علینا أن نحاول دفع الشیعة 

 ."والسنة إلى تجاوز الخالفات
عاد األسد إلى الحدیث، ق�ائ�ال: "ن�ح�ن أك�ث�ر 
دولة تقف مع صدام، وھو أقل دول�ة ت�ن�س�ق 
معنا. إنھ نظام غریب یعیش ف�ي ع�ال�م آخ�ر. 
كنت أتحدث من قبل وأقول إن من المف�ت�رض 
أن أوسع المشاركة الداخلیة، فلدینا اآلن ف�ي 
سوریا انتخ�اب�ات ب�ل�دی�ة. وك�ن�ا ن�ت�ح�دث ف�ي 
الطائرة عن كیفیة توس�ی�ع ھ�ذه ال�م�ش�ارك�ة. 
صدام حسین یفعل العكس. لق�د قّس�م ال�ع�راق 
ب��األم��س إل��ى أرب��ع م��ن��اط��ق، وس��لَّ��م إح��دى 
ال��م��ن��اط��ق ل��ع��ل��ي حس��ن ال��م��ج��ی��د ال��م��ل��ق��ب 
بالكیماوي، وھذا سیقلب الصورة ضد ص�دام. 
نحن كسوریین وإیرانیین كی�ف ن�ت�ع�ام�ل م�ع 
ال��م��ع��ارض��ة؟ م��ن الض��روري اس��ت��ی��ع��اب 
المعارضة في الخارج، ولكنھا ال تستطی�ع أن 
یكون لھا دور. نحن بحاج�ة ل�ع�الق�ات أوس�ع 
في داخل العراق. بالن�س�ب�ة ل�ن�ا ف�ي س�وری�ا، 
العالقة ضعیفة بسبب عدم وجود ال�ث�ق�ة ب�ی�ن 

 ."نظامینا
وأض�اف األس��د: "ھ��ذا ال��م��وض��وع ب��ح��اج��ة 
لدراسة تفصیلیة باالسم، ألن أي م�ج�ل�س أو 
شخص ی�أت�ي ل�ح�ك�م ال�ع�راق ی�ك�ون ھ�ؤالء 
األشخاص. أم�ری�ك�ا ل�م ت�ق�ب�ل اق�ت�راح دول�ة 
عربیة استبدال صدام بشخص آخر ھو ع�زت 

 ."الدوري. ھذا تصوري لھذه النقطة
................................. 

 "المصدر: "الشرق األوسط 
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 :ویسألونََك عن بغداَد؛ فقُل 

 بغداُد تمشي وحیدةً 

  في شوارِع األحزانِ 

 رأیتُھا تعبُر بعد منتصِف الفجیعةِ 

  تتعثُر بجثِث أطفالِھا

 تغتسُل في بُرِك الدماءِ 

 الَشعرِ   منفوشةَ 

 مبقورةَ البطنِ 

 مكلومةَ القلبِ 

  ُممزقةَ األسمالِ 

.... 

  عرضوا مفاتنَھا في سوِق أبي لھبٍ 

  في حضرِة الشیطاِن وخلیتھِ 

     شیَّعوا جثماَن العربِ 

 أین الذین صفَّقوا ألمجاِدھا

 وِمن إرثِھا ارتزقوا؟

  أتقنوا البكاَء على األطاللِ   أین الذین

 وبالحضاراِت افتخروا؟

... 

 ...ھذا النزقُ 

 یُمزقُني من الوریِد إلى الوریدِ 

  وھذا الریاُء والكذبُ 

 ...حاَن الوقتُ 

  أیُّھا الثوارُ 

 أیُّھا األحرارُ 

 لبغداِد الثورِة انتِصروا

 لبغداِد الجیاِع والضیاِع ھبُّوا

... 

  حاَن الوقتُ 

 ...أیُّھا ال

  ال تقولوا... كنّا وكانَ 

 بغداُد لیسْت حجراً ومعابدَ 

    ومتاحَف وصحائَف وعمائَم ووالئمَ 

  بغداُد أرواٌح تُحتَضر

 ...تطاوَل الزماُن واألوغاُد علیھا، و

 ركبَھا الَمخصيُّ والمعتوهُ والزلمُ 

... 

 ...بغدادُ 

  یا سیدةَ المدنِ 

  ولیمةٌ للتیِھ... والضیاعِ 

  صورةٌ یُضاجُعھا الفراغُ 

ُمْذ اعتالِك األوباُش وعش�َش ف�ي ع�ی�ن�ی�ِك 

 البُكمُ 

 مدینةً للموِت والسحِل والذبِح والبارودِ 

ِك األوغادُ    صیرَّ

  أجوُف أنا  روحٌ 

  بِھ شرٌخ... تطاوَل عليَّ زمني

  سأمتطي ُجنوني

  وأمضي نحو عبِق القصیدةِ 

  وأُوغُل في شوارِعِك الحزینةِ 

  اللیُل في العراِق أجملُ 

  والشمُس والقمرُ 

  والنخُل والماُء والفجرُ 

  ھكذا أخبرني بدرٌ 

... 

ُد الماُء والضیاُء ساعةَ الَسحر   غداً یتوحَّ

  وترقُص األرواُح كرعشِة البكاءِ 

     في ُمقلتي طفلٍ 

  سیُورُق العشُب في فِم الَصخر

 ویرحُل الغربانُ 

    وتتفجُر الینابیُع ویتدفُق الشریانُ 

  الناُر تُطعُم الجیاعَ 

 وذاَك التنوُر یشتعلُ 

     والجّداُت یُطلقَن زغاریَد النَصر

  باألمِس سمعُت أسطوانةً تدورُ 

 تشي غیفارا...تشي غیفارا...)(

  یعبُر في ُمقِل الثوارِ 

 لوركا) یحمُل لواَء المقھورین(

ُل في قلوِب الجائعین  یتوغَّ

  الحریةُ حمراُء... حمراءُ 

 كدماِء الشھداء

   أبو لھٍب یكفُر باألنبیاء

 یدقُّ طبوَل الحربِ 

 كالُب (بافلوَف) یسیُل لعابُھا

  تمدُّ مخالبَھا في جثٍة خاویةٍ 

 تقضُم أیادَي بیضاء

ھُ الكلُب؟  َمن ذا یعضُّ الكلَب إذا عضَّ

  یصیُر الحزُن ملحمةً في قلوِب الشعراء

 سینتصُر القادمونَ 

  بعُض الدماِء ال تحتمُل التأجیلَ 

... 

  یا عراق  سقیا لعینَیَك،

  أیا بغداَد العشقِ 

  أنا القرطاجنیةُ 

  شریدةً أمضي في ُسكِري الوثنيّ 

  یغتالُني الوقتُ 

 !كم طعنٍة تُشعُل الجسَد النديّ 

  !وكم ھي موجعةٌ تلَك التفاصیل

  َماَدو 
 

 للناقدة والشاعرة   
 قرطاج -سامیة البحري/ تونس 
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األمانة العامة لھیئة الدفاع عن أتب�اع 
 الدیانات والمذاھب في العراق

تبارك اعتراف الرئیس األمریكي ج�و 
ب�ای��دن ب��ج��ری��م��ة اإلب��ادة ال��ج��م��اع��ی��ة 

 1917-1915لألرمن في 
وتھنئ الشعب األرمني وتطالب باق�ي 

 دول العالم لتبني ھذه الخطوة
تلقت األمانة العامة للھ�ی�ئ�ة ب�ب�ال�غ    

السعادة إعالن الرئیس األمریكي ج�و 
بایدن في بیان صدر بمناسبة الذكرى 
السادسة بعد المائة التي صادفت ف�ي 

، ترجم�ت�ھ  2021أبریل / نیسان  24
كما وردتنا م�ن م�م�ث�ل�ة ھ�ی�ئ�ت�ن�ا ف�ي 
الوالیات المتحدة األم�ری�ك�ی�ة الس�ی�دة 

  . 1میكن آدم في المرفق رقم 
وألھمیة الحدث فقد تناولتھ وسائل    

االع��الم ال��ع��ال��م��ی��ة ع��ب��ر نش��رات��ھ��ا 
االخباریة ، وذلك بح�د ذات�ھ ان�ت�ص�ار 
اع��الم��ي ل��ل��ش��ع��ب األرم��ن��ي وك��اف��ة 
الش��ع��وب األخ��رى ال��ت��ي ش��م��ل��ت��ھ��م 
مجزرة اإلبادة الجماعی�ة ف�ي ح�ی�ن�ھ. 
أن��ھ ل��م��ن ال��م��ؤس��ف أن ی��ت��م ھ��ذا 
االع�ت��راف ب��ع��د م��رور م��ائ��ة وس��ت��ة 
أعوام على تلك المجزرة الال إنسانی�ة 

 التي یقشعر لھا بدن اإلنسان. 
ان ال�ت��زام ك�اف��ة ال�دول ب��ال�م��ب��ادئ   

األساسیة لحقوق اإلنسان م�ن ش�أن�ھ 
أن یحد من كافة الجرائم التي ت�ح�دث 
في الع�ال�م ألس�ب�اب ط�ائ�ف�ی�ة وأث�ن�ی�ة 

ودینیة وعنصریة مھما كان حجمھ�ا. 
ب�ھ��ذه ال��م��ن��اس��ب��ة نس��ت��ذك��ر م��ع��اً ك��ل 
الجرائم العنصریة وال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�ت�ي 
م��ورس��ت ف��ي وط��ن��ن��ا ال��ع��راق ع��ب��ر 
العقود الم�اض�ی�ة وال�ت�ي ش�م�ل�ت ك�ل 
مكونات الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ال�ق�وم�ی�ة 
والدینیة والطائفیة واألثنیة حتى بات 
ال��ع��راق خ��ال��ی��اً م��ن أت��ب��اع ب��ع��ض 
الدیانات وال�ط�وائ�ف ، وھ�ذه ب�رأی�ن�ا 
بمثابة جریمة إبادة ج�م�اع�ی�ة ب�غ�ض 

 النظر عن حجم وعدد الضحایا. 
ب��دورھ��م ، أع��رب ال��م��س��ؤول��ی��ن    

األتراك عن حزنھم وانزع�اج�ھ�م م�ن 
ال��م��وق��ف األم��ری��ك��ي م��ن��ددی��ن ب��ھ ، 
مدافعین عن تأریخ دولتھم الم�ش�رف 
وھم بذلك الیعترف�ون ب�ك�ل ال�ح�ق�ائ�ق 

التأریخیة الموثقة لح�دوث ال�م�ج�زرة 
وتفاصیل تلك الجرائم التي ی�ت�داول�ھ�ا 
األرم��ن ع��ب��ر س��ن��وات ھ��ج��رت��ھ��م 

 وتشتتھم في دول العالم المختلفة. 
األمانة العامة ل�ھ�ی�ئ�ة ال�دف�اع ع�ن    

أتباع الدیانات والمذاھب ف�ي ال�ع�راق 
والتي وقفت اعالمیاً ول�وجس�ت�ی�اً م�ع 
األرم�ن ال�ع��راق�ی��ی��ن بص��ورة خ��اص��ة 
وب��اق��ي األرم��ن ف��ي ال��ع��ال��م بص��ورة 
عامة ومنذ تأسیسھا، تح�ت�ف�ي ال�ی�وم 
بھذا اإلنجاز اإلنساني الكبیر وت�دع�و 
باقي دول العالم التي لم تع�ت�رف ب�ع�د 
بالمجزرة ال�دام�ی�ة ، أن ت�ح�ذو ح�ذو 

 29الوالی�ات ال�م�ت�ح�دة األم�ری�ك�ی�ة و
دول��ة أورب��ی��ة أخ��رى مض��اف��اً ل��ھ��ا 
روس���ی���ا وس���وری���ا. أن اع���ت���راف 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��دول��ي ب��ھ��ذه ال��ج��ری��م��ة 
النكراء من ش�أن�ھ أن ی�ع�زز م�ب�ادئ 
العدالة والمساواة وحق ال�ح�ی�اة ل�ك�ل 
أنس��ان ف��ي ھ��ذا ال��ك��ون ب��ك��ل ح��ری��ة 

 وكرامة. 
المجد والخلود لكل ش�ھ�داء اإلب�ادة    

ال�ج��م�اع��ی�ة ل�ألرم��ن وب��اق�ي ش�ع��وب 
المنطقة في حینھ والراحة والسكی�ن�ة 

  ألرواحھم ..
  

األمانة العامة لھیئة الدفاع عن أتباع 
 الدیانات والمذاھب في العراق

  2021نیسان / أبریل  25األحد 

  افا !!مت اا أ ا ا 
 

 تصریح صحفي صادر عن:
  ھیئة الدفاع عن أتباع الدیانات والمذاھب في العراق
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تتقدم األمانة العامة لھیئة الدفاع عن أتباع الدی�ان�ات وال�م�ذاھ�ب ف�ي ال�ع�راق    

بأجمل التھاني وأرقى األماني للدكتور كاظم حبیب، بمناسبة ح�ل�ول ذك�رى ع�ی�د 

 میالده السادس والثمانین.

وبھذه المناسبة السعیدة نستذكر جمی�ع�اً مس�ی�رت�ھ ال�ن�ی�رة وال�م�ل�ی�ئ�ة ب�ال�ع�ط�اء 

والنضال من اجل مستقبل زاھر ل�ل�ع�راق وال�ع�راق�ی�ی�ن م�ن خ�الل وط�ن تس�وده 

 العدالة والمساواة، وطن ال مكان للطائفیة و المحاصصات فیھ. 

شخصیة وطنیة فذة، سیاسي محنك، إقتصادي من الطراز األول ، مدافع عن حقوق اإلنسان، مناصر للمرأة وحقوقھا، ضحى بالكثیر م�ن إنھ 

أجل مبادئھ السامیة، فحمل السالح وقاوم األنظمة الدیكتاتوریة والشمولیة ، فتعرض للمطاردة واالع�ت�ق�ال وال�ت�ع�ذی�ب واإلب�ع�اد ع�ن وط�ن�ھ 

 العراق. وللدكتور حبیب دور كبیر في رفد المكتبة العراقیة والعربیة والعالمیة بمجموعة كبیرة من المؤلفات المھ�م�ة س�واء ك�ان�ت ك�ت�ب�اً أو

م�ع م�ج�م�وع�ة  2004كراریَس وبحوثاً ومقاالت. ولن ننسى دوره في تأسیس ھیئة الدفاع عن أتباع الدیانات والمذاھب في العراق في العام 

من النشطاء والمناضلین وكذلك لھ مساھمات أخرى في تأسیس منظمات حقوقیة وإنسانیة ومدنیة. نتمنى للدكتور حبیب العمر المدید وتم�ام 

 الصحة وكمال العافیة وكل عام وھو وعائلتھ الكریمة بكل خیر. 

 2021نیسان  16

منذ اكثر من عقد اصدرت السلطات العراقی�ة   

الحاكمة العدید من األوامر بتشكی�ل ال�ع�ش�رات 

م��ن ل��ج��ان ال��ت��ح��ق��ی��ق ل��ل��ك��ش��ف ع��ن ح��االت 

االغتیاالت واالختطافات المستمرة للمئات م�ن 

العراقیی�ن  المواطنات والمواطنین والمواطنین

 ..دون نتیجة تذكر حتى االن

، بأن�ھ م�ن ال�م�ع�ی�ب -استطیع القول -وبحق،  

بان یحفظ للسلطات ال�ع�راق�ی�ة ال�ث�الث بس�ج�ل 

مش��رف ف��ي ع��م��ل��ی��ة ال��ك��ش��ف ع��ن ال��ق��ت��ل��ة 

والمجرمین والع�م�ل ع�ل�ى م�ن�ع اف�الت�ھ�م م�ن 

المالحقة واالعتقال وتقدیمھم للمحاكم�ة ل�ن�ی�ل 

 .العقاب الذي یستحقونھ

ع�م�ل�ی�ات   -ان لم تك�ن ج�م�ی�ع-وكما ان معظم 

والخطف الس�ی�اس�ي واألم�ن�ي ال�ت�ي   االغتیال

حدثت في العقدین السابقین ق�د ت�م تس�ج�ی�ل�ھ�ا 

ضد مجھول وفي الفترة الس�اب�ق�ة ض�د ط�رف 

ثالث مجھول أیضاً، مع أن الجناة مش�خ�ص�ون 

وم��ع��روف��ون ل��ل��س��ل��ط��ة واألج��ھ��زة األم��ن��ی��ة 

االتھام تؤشر   واالستخباراتیة، وان كل أصابع

علما بأن اغلب الجناة اح�ی�اء   لھم بوضوح ...

 ...ومحمیون والقسم االخر قد تم تھریبھ

ك���م���ا ان���ن���ا ل���م نس���م���ع ول���م نش���ھ���د الي 

لالدعاء العام مطلقا وكأنھ غیر   مسموع  دور

 .موجود

م�ن ھ�ذه  -في تقدیري -ان األھداف األساسیة 

 :االفعال االجرامیة المبرمجة ھي

ترویع الناس وتخویفھم واصابتھم ب�ح�ال�ة  -1

 ...من الھلع المستمر

فقدان الناس الثقة واالمل بإمكانیة التغی�ی�ر  -2

 ..والعیش بامان

االنسحاب من المشاركة في االح�ت�ج�اج�ات  -3

وال��ت��ظ��اھ��رات الس��ل��م��ی��ة واج��ب��ارھ��م ع��ل��ى 

ل�ھ�م إن   القسري الى اي م�ك�ان آم�ن  النزوح

 .امكن

فأن لم تحصل معجزة تمكن الحكومة الحال�ی�ة، 

(وانا اشكك في مقدرتھ�ا)، (ب�م�س�اع�دة ودع�م 

مباشر من المجتمع الدولي وت�ح�دی�دا م�ج�ل�س 

ص�ع�ب�ة   االمن الدولي)، من القیام بإص�الح�ات

ج�دی��ة، ب��دءاً ب�ح��ص��ر الس��الح ال��خ��ارج ع��ل��ى 

ال�ق��ان�ون ب��ی�دھ��ا، وال�ق��ب�ض ع��ل�ى ال��ق�ت��ل��ة 

وعصابات الخطف واالغتی�االت وم�ح�ارب�ة 

حق�ی�ق�ی�ة ل�ل�ف�س�اد ال�م�س�ت�ش�ري وح�ی�ت�ان�ھ 

األساسیین ، وتفكیك منظومة المحاص�ص�ة 

 والطائفیة السیاسیة،

كما، ف�ان ب�ق�اء ال�ت�ذخ�ل االق�ل�ی�م�ي وب�ق�اء 

مث�ل�م�ا  -الملیشیات الوالئیة تصول وتجول 

، وم�ع وج�ود واتس��اع س��وء   -ی�ح�ال ل�ھ�ا

وش��ح��ة ال��خ��دم��ات ال��ح��ی��ات��ی��ة الض��روری��ة 

والبطالة ال�م�ت�زای�دة وارت�ف�اع اس�ع�ار ال�م�واد 

إضافة إلى انعدام الس�ی�ط�رة   الضروریة كافة،

على وباء كورونا، وتلوث البیئة، كلھا عوامل 

ال��ط��ب��ق��ات ال��ف��ق��ی��رة   ت��زی��د م��ن ب��ؤس وف��اق��ة

المتھالكة وذوي الدخل المحدود وتترك آثارھا 

الس���ی���ئ���ة ال���ق���اھ���رة وال���ع���م���ی���ق���ة ف���ي ھ���ذا 

المحزن والشاذ للمجتمع العراقي، فان   الواقع

 ...لم یستقر ولم یتعافى مطلقا  العراق سوف

ال�وط�ن�ي (د.   مح�ق تس�اؤل ال�ك�ات�ب  وكم ھو

ف�م�ا ال�ع�م�ل ال�ذي   عندم�ا ی�ق�ول؛ كاظم حبیب)

ین�ب�غ�ي ان ت�ن�ھ�ض ب�ھ ال�م�ع�ارض�ة ال�م�دن�ی�ة 

والدیمقراطیة وقوى االنتفاضة التشرینی�ة ف�ي 

 تعبئة الشعب وقیادتھ لتغیر ھذا الواقع المریر؟

 وب�ال�ت�ال�ي،...انھا الحلقة الدائریة الش�ی�ط�ان�ی�ة

 فالعراق الى این؟

 ذا وراء  

 ا وات؟ 

 
 / المانیاد. غالب العاني

15/04/2021 
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ھزت جریمة حریق مستشفى أبن ال�خ�ط�ی�ب ف�ي 
 24/25لما حدث في لیلة  بغداد، شعبنا العراقي 

ف�ي ال�م�س�ت�ش�ف�ى وم�ا  أب�ری�ل -من شھر نی�س�ان
حصل من تداعیات ومنھا فقدان الثقة بالحك�وم�ة 
والسلطات التنفیذیة والتشری�ع�ی�ة بس�ب�ب م�رور 

دون نتائج للتحقیقات وتسج�ی�ل أغ�ل�ب   الكوارث
الجرائم ضد مجھول وھذه الك�ارث�ة ت�أت�ي ض�م�ن 
سلسلة من الحوادث اإلجرامیة ال�ت�ي إس�ت�ھ�دف�ت 
األبریاء وخصوصاً الح�رائ�ق ال�ت�ي حص�ل�ت ف�ي 
األس��واق ال��ت��ج��اری��ة ف��ي ب��غ��داد وال��م��ح��اف��ظ��ات 
األخرى كما شملت مؤسسات الدولة، فالت�خ�ری�ب 
مستمر وم�خ�ط�ط ل�ھ ألج�ل إس�ت�م�رار ال�ف�وض�ى 
والفساد والخروج ع�ل�ى ال�ق�وان�ی�ن وال�دس�ت�ور، 
وإستمرار الصراع الس�ی�اس�ي ال�ط�ائ�ف�ي اإلث�ن�ي 
وك��ذل��ك ت��وزی��ع ال��م��ؤس��س��ات وال��وزارات ع��ل��ى 
ملیشیات القوى السیاسیة وبالتالي فقدت ال�دول�ة 
كل مق�وم�ات وج�ودھ�ا واإلس�ت�س�الم ل�م�ا ت�ری�ده 
الملیشیات ووجود السالح المنفلت . واألھ�م م�ن 
ذلك ھو الفساد الذي نخر البنى التح�ت�ی�ة ل�ل�دول�ة 
بحیث أصبح موقع ال�ع�راق ف�ي ت�ف�ش�ي ال�ف�س�اد 
ونھب األموال في أعلى المستویات . ل�ق�د ف�ق�دن�ا 
إقتصادنا ، وفقدنا مؤسساتنا الصحیة الرصینة ، 
ف��ق��دن��ا اإلن��ت��م��اء ال��وط��ن��ي وال��ھ��وی��ة ال��وط��ن��ی��ة 
،بالمقابل الشعب العراقي أصیب باألح�ب�اط وف�ق�د 
األمل بتحقیق الدولة المدنیة الدیمقراطیة بس�ب�ب 
س�ی�اس�ات أح�زاب اإلس�الم الس�ی�اس�ي وال�ت�دخ�ل 

 اإلقلیمي والدولي ومنھا إیران وتركیا.
الحادث المأساوي المؤلم والذي إعتصر قل�وب�ن�ا، 
سوف لن ی�ك�ون األخ�ی�ر م�ادام ی�وج�د ت�خ�ط�ی�ط 
إلرھ�اب ال�م��واط�ن�ی��ن ل�ی�س ف�ق�ط ف�ي الش��وارع 
وأماكن العمل والدراسة والت�ع�ل�ی�م وال�وزارات ، 
بل تعدى ذلك إل�ى ال�م�ؤس�س�ات الص�ح�ی�ة وھ�ذا 
ماحصل في مس�ت�ش�ف�ى أب�ن ال�خ�ط�ی�ب ، ح�ادث 
الك�ارث�ة ال�ذي إس�ت�ھ�دف ال�م�رض�ى وخص�وص�اً 

. أح�د  19المرضى المصابین بفایروس ك�وف�ی�د 
شھود العیان والذي ساھم بعملی�ات اإلن�ق�اذ ذك�ر 
بأن الحادث المأساوي وقع في ال�ط�اب�ق ال�ع�ل�وي 
في وحدة اإلنعاش الرئوي والمخصص للمرض�ى 
المصابین بفایروس كورونا . المشاكل م�وج�ودة 

 في البنى التحتیة للقطاع الصحي وأھمھا :
 
 -عدم وجود م�راك�ز إس�ت�ش�ع�ار ل�ل�ح�رائ�ق ب -ا

 -تأخیر حضور الدفاع المدني وإطفاءالح�ری�ق ج
ع�دم  -عدم وجود رق�اب�ة وت�ف�ت�ی�ش ه-األھمال د

 وجود صیانة .
یقول ش�اھ�د   لیالً  10:30الحادث بدأ في الساعة 

العیان وجدنا النار ناشبة في المستشفى إس�ت�م�ر 
إل�ى الس�اع�ة ال�ث�ال�ث�ة ل�ی�الً  10:30الحریق من 

وإستطعنا إخراج الجثث المتفح�م�ة وال�ج�رح�ى . 
وصلت سیارات األسعاف من مستشفیات م�دی�ن�ة 

 45والزعفرانیة والشیخ زاید بع�د ت�أخ�ر   الطب
دق��ی��ق��ة ف��ن��ق��ل��وا م��ا إس��ت��ط��اع��و ن��ق��ل��ھ وب��ع��ض 

وبعضھم تم نقلھم ب�ال�ت�ك ت�ك وس�ب�ب   المصابین
الحریق إنفجار قنین�ة غ�از األوكس�ج�ی�ن . وم�ن 
التعلیقات بأن قناني األوكسجین یجب ان الت�ن�ق�ل 

بواسطة المواطنین وأن القنی�ن�ة ی�ت�ف�اع�ل ال�غ�از 
فیھا مع الزیت حیث ك�ان ی�ج�ري داخ�ل ال�غ�رف�ة 
(ط��ب��خ ل��ل��س��ح��ور) . ك��م��ا ل��وح��ظ إن م��خ��ارج 

 المستشفى الطارئة كانت مغلقة . .
الدكتورة فاتن ال�ح�ل�ف�ي عض�و م�ن�ظ�م�ة ح�ق�وق 
اإلنسان في بغداد ذكرت في لقاء لھ�ا : ض�رورة 
الوقوف على الخل�ل ال�ح�ق�ی�ق�ي، ج�رى م�ف�ات�ح�ة 
وزارة الصحة م�ن خ�الل ف�رق م�راق�ب�ة ح�ق�وق 
اإلنسان قدمنا توصیات ولم یأخذ ب�ھ�ا وال�ن�ق�ط�ة 
األخرى مخاطبات ومفاتحات إلى الجھة المع�ن�ی�ة 

 وتقدیم التقاریر السنویة والشھریة .
من قان�ون ال�دف�اع ال�م�دن�ي ت�ؤك�د ان  30المادة 

ھو ال�ذي ی�ت�ح�م�ل   المسؤول عن ھذه المؤسسة
الم�س�ؤول�ی�ة ع�ن األج�ھ�زة اإلداری�ة والص�ی�ان�ة 
ومس�ؤول�ی�ة م��ن�ظ�وم�ة ال��ح�م�ای�ة م��ن ال�ح�رائ��ق 
والتأكید على وجود الرادار وبدون اإللتزام ب�ھ�ذه 
المسؤولیات وھ�ذا م�ا ظ�ھ�ر ل�ل�ع�ل�ن ف�أن ھ�ن�اك 
جریمة إرت�ك�ب�ت ب�ح�ق ال�م�رض�ى الض�ح�ای�ا ف�ي 
مستشفى أبن الخطیب . ل�ق�د أدى ال�ح�ری�ق إل�ى 

 110م�ری�ض وإص�اب�ة  82جریمة قتل أكثر من 
م��ن��ھ��م. ول��ھ��ول ال��ك��ارث��ة ع��ق��د مص��ط��ف���ى 

رئ��ی��س م��ج��ل��س ال��وزراء اج��ت��م��اع  ال��ك��اظ��م��ي
إستثنائي مع الوزراء وس�ارع ك�ال�ع�ادة، إص�دار 
توجیھ للتحقیق في ھذه الكارثة وإرسال الن�ت�ائ�ج 

س�اع��ة وال��ق��ی�ام ب��وق�ف ع��م�ل وزی��ر  24خ�الل 
الصحة حسن التم�ی�م�ي وم�ح�اف�ظ ب�غ�داد م�ح�م�د 

 جابر العطا وإحالتھما للتحقیق.
والسؤال أین ن�ت�ائ�ج ال�ت�ح�ق�ی�ق�ات ف�ی�م�ا ی�خ�ص 
ضحایا قمع القوات األمنی�ة وال�م�ل�ی�ش�ی�ات وأی�ن 
نتائج التحقیقات فیما ی�خ�ص أغ�ت�ی�ال ال�ن�ش�ط�اء 

وأی�ن  2019والمتظاھرین في إنتفاضة تشری�ن 
الخب�ی�ر األم�ن�ي ھش�ام ال�ھ�اش�م�ي  نتائج إغتیال 
 وأین وأین ؟ 

أنھم یتمادون ی�اس�ی�ادة رئ�ی�س ال�وزراء أول�ئ�ك 
الفاسدین في الفساد واإلس�ت�م�رار ب�ن�ھ�ب أم�وال 

 الشعب . 
لقد إعتبر الكاظمي ب�أن م�ا ح�دث ی�ع�ت�ب�ر (مس�اً 
باألمن القومي العراقي )كما أك�د ال�ك�اظ�م�ي ب�أن 
ھذا الحادث دل�ی�ل وج�ود ت�ق�ص�ی�ر وإن األھ�م�ال 

بمثل ھذه األمور لیس مجرد خطأ بل ھي جریم�ة 
 ویجب أن یتحمل مسؤولیتھا جمیع المقصرین .

المستشفى لم یم�ل�ك ن�ظ�ام -وعن الدفاع المدني :
حمایة من الحریق والسقوف المستعارة سم�ح�ت 
ب�إم��ت�داد ال�ح��ری�ق إل��ى م��واد ش��دی�دة اإلش�ت��ع��ال 

ح�ت�ف�ھ�م ألن�ھ�م   وأضاف ان معظم الضحایا لق�وا
نقلوا أو حرموا من أجھزة التنفس األص�ط�ن�اع�ي 

 بینما أختنق آخرون بالدخان .
أعربت ب�ع�ث�ة األم�م ال�م�ت�ح�دة ف�ي ال�ع�راق ع�ن 
حزنھا وقالت إنھا في حالة (صدمة ) ف�ی�م�ا دع�ا 
البابا فرنسیس الذي زار البالد في أوائ�ل م�ارس 

 آذار إلى الصالة لراحة أنفس ضحایا الحریق .-
إن ماحصل ھو جزء صغیر مما یحدث ، ف�ھ�ن�اك 
الكثیر من الكوارث والحوادث تت�ن�اق�ل�ھ�ا وس�ائ�ل 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وخص��وص��اً اإلع��ت��داءت 
المسلحة من قبل الم�ل�ی�ش�ات واإن�دالع ال�ح�روب 
العشائریة وكذلك الخط�ف واإلغ�ت�ص�اب وال�ق�ت�ل 
ضمن حدود مناطقیة الیسمح بدخول�ھ�ا إال ب�أذن 
أو دف��ع م��ب�ال��غ . ك��م�ا ن��ج��د ت�ج��دد اإلع��ت��داءات 
المسلحة اإلرھابیة التي إمتدت ش�م�االً وج�ن�وب�اً. 
ویبدو إن التعقیدات تزداد وال�م�ش�اك�ل واألزم�ات 
تستفحل والسالح یزداد إنتشاراً نتیجة م�ا ت�ق�وم 
بھ القوى السیاسیة الطائفیة .كما نالح�ظ ض�ع�ف 
م�ج�ل�س ال�ن�واب والیش��ع�ر ب�أي ح�رص وط�ن��ي 
لغرض معالجة ھذه التعقیدات . الحكومة تت�ح�م�ل 
المسؤولیة فیما یحصل وجمیع الدوائر األمنی�ة . 
كما نعتقد بأن إقتراب موع�د إج�راء االن�ت�خ�اب�ات 
سوف تزداد الم�خ�اط�ر ب�إس�ت�خ�دم ك�ل ال�وس�ائ�ل 
الشرعیة وغیر الشرعیة ألجل الف�وز وال�ت�زوی�ر 
وعرقلة األصوات االن�ت�خ�اب�ی�ة ف�ي ال�خ�ارج .إن 
اإلصالح والتغییر وخصوصاً التغییر ن�ح�و ن�ظ�ام 
عادل وقوى وبن�اءه ق�ائ�م ع�ل�ى ق�اع�دة ال�ع�دال�ة 
االجتماعیة . وحل الم�ل�ی�ش�ی�ات واإلنض�م�ام إل�ى 

 الحركة السیاسیة الوطنیة والدیمقراطیة.
واآلن یتطلب في ھذه المرحلة إلى القیام ب�ح�م�ل�ة 
تفتیش وتقییم لكافة مؤس�س�ات ال�دول�ة وال�ت�أك�د 
من صیانة األجھزة والكھرباء والمیاه واألجھ�زة 
الحساسة وتأمین المن�ظ�وم�ة ال�ت�ي ت�ع�م�ل ع�ل�ى 
حمایة األبنیة وموجوداتھا من الحرائق كما الب�ّد 
من تأمین الح�راس�ات ال�م�ش�ددة وع�دم الس�م�اح 
للملیشیات بالدخول والتدخل. كما البّدً من ال�ق�ی�ام 
بحملة للكشف على المستشفیات والمستوصفات 
وك�ل م�ل�ح��ق�ات ال�ع��م�ل ال�ط��ب�ي وال�ك��ش�ف ع�ل��ى 
المخازن وج�رد ال�م�وج�ودات وم�ع�رف�ة ال�ت�ال�ف 
والمسروقة ومعرفة صالحیة األدویة واألج�ھ�زة 
ال��ط��ب��ی��ة اإلل��ك��ت��رون��ی��ة وال��ق��ی��ام بص��ی��ان��ة ھ��ذه 
األجھزة . ك�م�ا یس�ت�رع�ي اإلن�ت�ب�اه إل�ى ن�ظ�اف�ة 

 المستشفیات والتعقیم المستمر. 
كما یتطلب التنظیم في الدوائ�ر الص�ح�ی�ة ال�ع�م�ل 
على التأمین الصحي وتوفیره ل�ك�ل م�واط�ن ف�ي 
الظروف الصح�ی�ة الص�ع�ب�ة . الب�ّد م�ن ن�ھ�ض�ة 
وإستنفار كل موظفي الدولة من أجل بناء دوائ�ر 
الدولة والكشف عن ال�ف�س�اد وال�ت�خ�ری�ب ول�ك�ي 
ترسل رسالة إلى الضحایا للت�ع�ھ�د ل�ھ�م ب�ال�ق�ی�ام 

 .  بواجبنا نحو بناء العراق . 

 صبحي مبارك/ سیدني

 

   أ ا   ا وا اا ر 



 الحلقة األولى: 
 توصیف المشكالت التي تواجھ الدولة

 والمجتمع كتحدیات مستمرة. 
نحن أمام لوح�ة رم�ادی�ة م�ل�ی�ئ�ة ب�م�ش�ك�الت 
متفاقمة تجتاح الساحة العراقیة وتزداد ی�وم�اً 
بعد آخر تعقیداَ وتشاب�ك�اً وص�ع�وب�ة وت�ح�دی�اً 
للدولة والمجتمع. وال�م�ش�ك�الت ال�م�ت�راك�م�ة 
لیست بصناعة عراقیة بحتة حسب، ب�ل ھ�ي 
إق��ل��ی��م��ی��ة ودول��ی��ة أیض��اً. وب��ال��ت��ال��ي، ف��أن 
معالجتھا تتطلب تظافر جھود كبی�رة م�ح�ل�ی�ة 
وإقلیمیة ودولیة في آن. فما ھ�ي ال�ت�ح�دی�ات 
ال�داخ�ل�ی�ة أوالً؟ وم�ا ع��الق�ت�ھ�ا ب��ال�ت�ح�دی��ات 
الخارجیة التي تواجھ البالد حالیاً ثان�ی�اً؟ وم�ا 
ھي السبل الناجعة للفكاك منھ�ا وم�ع�ال�ج�ت�ھ�ا 
لصالح العراق واألمن واالس�ت�ق�رار والس�الم 
في منطقة الش�رق األوس�ط ث�ال�ث�اً؟ س�ت�وزع 
محاولة اإلجابة عن ھذه األس�ئ�ل�ة ف�ي ث�الث 

 حلقات لتسھیل قراءتھا وربما مناقشتھا.
 

 الحلقة األولى:
  التحدیات التي تواجھ العراق داخلیاً  

یمكن بلورة سلة م�ت�ك�ام�ل�ة م�ن ال�م�ش�ك�الت 
المتراكمة التي یع�ان�ي م�ن�ھ�ا ش�ع�ب ال�ع�راق 
والتي تعتبر تحدیاً مباشراً للدولة والمجت�م�ع. 
إن��ھ��ا مش��ك��الت ت��ت��ش��اب��ك ف��ی��ھ��ا ال��ج��وان��ب 
الس��ی��اس��ی��ة ب��االق��ت��ص��ادی��ة واالج��ت��م��اع��ی��ة 
وال�ث��ق�اف��ی��ة، وم��ن�ھ��ا ال�دی��ن�ی��ة وال�م��ذھ�ب��ی��ة، 
والعسكریة واألم�ن�ی�ة وال�ب�ی�ئ�ی�ة م�ن ج�ھ�ة، 
والداخلیة واإلق�ل�ی�م�ی�ة وال�دول�ی�ة م�ن ج�ھ�ة 
أخ��رى، ل��ت��ص��ب��ح م��ج��م��ع��اً ش��دی��د ال��ت��ع��ق��ی��د 

  والتشابك.
 

 اللوحة السیاسیة الداخلیة  
 والمؤثرات اإلقلیمیة والدولیة:

** استمرار وجود نظام سیاسي ق�ائ�م ع�ل�ى 
ال��ت��م��ی��ی��ز ال��دی��ن��ي وال��م��ذھ��ب��ي وال��ق��وم��ي 
والمحاصصة الطائفیة السیاسیة ویعتمد نشر 
الكراھیة واالحقاد في المجتمع؛ ** یجد ھ�ذا 
النظام الدعم من مج�ل�س ن�ی�اب�ي ق�ائ�م ع�ل�ى 
أس�س ال��م�ح��اص�ص�ة ال�ط��ائ�ف�ی��ة وال��ھ�وی��ات 
الفرعیة ون�ب�ذ ال�ھ�وی�ة ال�وط�ن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
المشتركة والم�ت�س�اوی�ة؛ ** ت�ف�اق�م س�ق�وط 
ھیبة الدولة وھشاشتھ�ا وھ�امش�ی�ت�ھ�ا وث�ق�ة 
الشعب بھا وبالسلطات الثالث وال�م�ؤس�س�ات 
وال�ھ�ی��ئ�ات ال�م��س�ت�ق��ل�ة؛ ** وج��ود أح��زاب 
سیاسیة حاكمة تقوم ع�ل�ى ق�اع�دة ال�ھ�وی�ات 
الفرعیة والتمییز الدیني والطائفي الس�ی�اس�ي 
وتس��ت��ھ��دف ت��ع��م��ی��ق االن��ق��س��ام والص��راع 
والكراھیة في المجتمع لل�ب�ق�اء ف�ي الس�ل�ط�ة 
وتمتع قیاداتھا بخیرات البالد وم�وارھ�ا؛ ** 
وجود دولة عمی�ق�ة م�ھ�ی�م�ن�ة ع�ل�ى ال�دول�ة 
الرسمیة المھمشة وناشطة بقیاد فریق ع�م�ل 
ھو (البیت الشی�ع�ي) وم�ی�ل�ی�ش�ی�ات ط�ائ�ف�ی�ة 
مسلحة والئیة، ومكاتب اقتصادیة تابعة لھ�ا، 
وفرق تھدید وابتزاز واغ�ت�ی�االت واخ�ت�ط�اف 
وتغییب؛ إضاف�ة إل�ى وج�ود س�الح م�ن�ف�ل�ت 
واسع النطاق؛ م�ی�ل�ی�ش�ی�ات إرھ�اب�ی�ة أخ�رى 
تابعة لتنظیم الدولة (داعش) وال�ق�اع�دة؛ ** 
وجود فعلي وتدخل مباشر للق�ی�ادة اإلی�ران�ی�ة 
في الشؤون العراقیة وعبر الدول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة 
وج��م��ھ��رة واس��ع��ة ج��داً م��ن ال��م��س��ؤول��ی��ن 
وق��ی��ادات وك��وادر األح��زاب ال��ح��اك��م��ة؛ ** 
وجود وتدخل عسك�ري ف�ع�ل�ي وف�ظ ل�ل�دول�ة 
التركیة في شمال العراق وإق�ل�ی�م ك�ردس�ت�ان 

األمری�ك�ي،  –العراق؛ تفاقم الصراع اإلیراني 
ال�ت��رك��ي،  -ب�روز ج�دی��د ل��ل�ص��راع اإلی��ران�ي

الس�ع�ودي وال�خ�ل�ی�ج�ي، -والصراع اإلی�ران�ي
على األرض العراقیة وتج�ل�ی�ات�ھ ف�ي ال�واق�ع 
ال�م��ع��اش ی��وم��ی��اً؛ ** ت�ع��ق��د ال��ع��الق��ة ب��ی��ن 
الحكومة االتحادیة ومجلس النواب االتح�ادي 
من جھة، ورئاسة وحكومة اإلقلیم والمجلس 
النیابي من جھة أخرى، وانعدام فعلي ل�ل�ث�ق�ة 
ب�ی��ن��ھ��م��ا؛ ** رغ��م خ��ف�وت الص��راع ح��ول 
المناطق المتنازع علیھا، إال إن�ھ یش�ك�ل أح�د 
أب�رز ال�م�ش�ك�الت ال�م�س�ت�ع�رة، الس�ی�م�ا ف��ي 
كركوك قبل االنتخابات العامة ال�م�ب�ك�رة. ** 
وأخیراً ولیس آخر نھ�ج مص�ادرة ال�ح�ری�ات 
العام�ة وح�ق�وق اإلنس�ان ع�ل�ى ای�د أج�ھ�زة 
الدولة المدنیة والعسكریة والح�ش�د الش�ع�ب�ي 

      ومیلیشیاتھا المسلحة.
     

 ) التحدیات االقتصادیة:2
** الضعف الشدید لالقتصاد العراقي وتشوه 
ب�ن��ی��ت��ھ وط��اب�ع��ھ ال��ری��ع��ي وت��خ��ل��ف ق��درات��ھ 
اإلنتاجیة وتوقف ف�ع�ل�ي ل�ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ن�م�ی�ة، 
السیما اإلنتاجیة، وتدھور شدید في الخدمات 
العمة، السیما الكھرباء والماء واالتص�االت، 
وارتفاع األسعار وتدھور قیمة وسعر ص�رف 
الدینار العراقي؛ ** اتس�اع ق�اع�دة ال�ب�ط�ال�ة 
والبطالة المقنعة واستنزاف ج�زء م�ھ�م م�ن 
موارد الدولة، الفقر المتفاقم واتساع قاع�دت�ھ 
لیشمل فعلیاً أكثر من نصف المجت�م�ع ب�غ�ض 
النظر عن ال�ع�وام�ل ال�ف�اع�ل�ة ال�ع�دی�دة؛ ** 
الفساد العام والشامل الذي یسود ف�ي ال�دول�ة 
بس�ل��ط��ات�ھ��ا ال��ث�الث وھ��ی�ئ��ات��ھ��ا ال��م��س�ت��ق��ل��ة 
واألحزاب الحاكمة والمجتمع؛ ** ال�ت�خ�ری�ب 
المست�م�ر ل�الق�ت�ص�اد ال�ع�راق�ي وم�ن�ع�ھ م�ن 
ال�ت��ن��م��ی��ة اإلن��ت��اج��ی��ة وإج��ب��اره ع��ل��ى زی��ادة 
االس��ت��ی��راد، الس��ی��م��ا م��ن إی��ران وت��رك��ی��ا، 
وإغراق األسواق بسلعھم ومنافسة الم�ن�ت�وج 
ال�م�ح��ل�ي؛ ** ت�ق�ل��ب أس��ع�ار ال��ن�ف�ط ال�خ��ام 
وتأثیرھا المباشر على الدخل القومي وح�ی�اة 
وم��ع��ی��ش��ة ال��م��ج��ت��م��ع، الس��ی��م��ا ال��ف��ق��راء 
وال�ك�ادح��ی�ن؛ ** دور "وص�ف��ة" وش��روط 
البنك الدول�ي وص�ن�دوق ال�ن�ق�د ال�دول�ي ف�ي 

االج�ت�م�اع�ی�ة ل�ل�ع�راق -السیاسة االقت�ص�ادی�ة
ودعمھا لوجھة السیاسات النیولیبرالیة ال�ت�ي 
تتجلى في السیاسات االق�ت�ص�ادی�ة وال�م�ال�ی�ة 
والنقدیة للحكومة االتحادیة وح�ك�وم�ة إق�ل�ی�م 
ك�ردس�ت��ان ال�ع��راق وال��ب�ع�ی��دة ع�ن مص�ال��ح 
الش��ع��ب واالق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي؛ ** ت��ف��اق��م 
المشكالت االقتصادیة والمالیة بین الحك�وم�ة 
االتحادیة وحكومة اإلقلیم، السیما في ال�ن�ف�ط 
وحص��ة اإلق��ل��ی��م م��ن ال��م��ی��زان��ی��ة الس��ن��وی��ة 
والجمارك في المناطق الحدودیة. ** غ�ی�اب 
الرقابة واالشراف النزیھ�ی�ن ع�ل�ى ص�ادرات 
النفط الخام الع�راق�ي وع�ل�ى ع�م�وم واردات 
العراق التجاریة الحكومیة م�ن�ھ�ا وال�خ�اص�ة 
واستشراء الفساد فیھا. ** الرواتب الع�ال�ی�ة 
للبرجوازیة البیروقراطیة الك�ب�ی�رة ال�ح�اك�م�ة 
ومخصصاتھا وامتیازات�ھ�ا ال�ت�ي ال ت�ن�س�ج�م 
ب��ال��م��ط��ل��ق م��ع واق��ع ال��ع��راق االق��ت��ص��ادي 
واالجتماعي، إنھ نھب مقنون، رسمت�ھ إدارة 
االحتالل األمریكي وواصلتھ النخب الح�اك�م�ة 
الفاسدة وزادت عل�ی�ھ؛ ** ال�ن�ھ�ب ال�م�ن�ظ�م 
لموارد الب�الد ال�م�ال�ی�ة م�ن ج�ان�ب األح�زاب 
الحاكمة والدولة الع�م�ی�ق�ة وق�وى ال�ج�ری�م�ة 
المنظمة المحلیة واإلق�ل�ی�م�ی�ة وال�دول�ی�ة.** 
ارتفاع عدد أیام ال�ع�ط�ل ال�رس�م�ی�ة ال�دی�ن�ی�ة 
والطائفیة، والدات ووفی�ات وأئ�م�ة وأول�ی�اء 
جدد ما أنزل هللا بھا من س�ل�ط�ان ف�ي الس�ن�ة 
عن أیام العمل السنویة، إض�اف�ة إل�ى ض�ع�ف 

إنتاجیة الفرد العراقي عموماً، مما ی�زی�د م�ن 
  مصاعب الفرد والمجتمع.

 
  ) التحدیات االجتماعیة3

** استمرار وجود نسبة ع�ل�ی�ة م�ن األم�ی�ة 
بین الكبار، السیما النساء، وت�خ�ل�ف ال�وع�ي 
السیاسي واالقتصادي واالجتماعي والبی�ئ�ي، 
تنامي االستعداد لممارسة ال�ع�ن�ف وال�ق�س�وة 
من جانب الدولة والمیلیشیات ال�ق�ائ�م�ة وف�ي 
التعام�ل ال�ی�وم�ي وف�ي ال�ع�ائ�ل�ة وال�م�درس�ة 
والشارع** استمرار فعل فكر العالقات شب�ھ 
اإلق�ط��اع�ی��ة وال�ع��ش�ائ��ری��ة ف��ي ح��ی��اة ال��ف��رد 
والمجتمع في الریف وفي ال�م�دی�ن، الس�ی�م�ا 
المناطق العشوائیة والفقیرة المت�ن�ام�ی�ة؛ ** 
استم�رار دور وت�أث�ی�ر ال�م�ؤس�س�ة ال�دی�ن�ی�ة 
السنیة والحوزة الدینیة الشیعیة السلبي عل�ى 
فكر وممارسات اإلنسان المتدین أو المؤم�ن؛ 
تدھور مستوى التربیة والتعلیم في م�خ�ت�ل�ف 
مراحل التعلیم في الع�راق وت�أث�ی�ره الس�ل�ب�ي 
على الشبیبة؛ الم�وق�ف ال�م�ن�اھ�ض ل�ل�ف�ن�ون 
ال�ج��م�ی��ل��ة ك��ال��رس�م وال�ن��ح��ت وال��م��وس�ی��ق��ى 
والرقص والغناء والمسرح والسینما..، وقلة 
النوادي ومجاالت الترفیھ ع�ن الش�ب�اب؛ ** 
تنامي حیاة الحزب والبكاء واللطم في الب�ی�ئ�ة 
الشیعی�ة وت�ف�اق�م ت�دھ�ور ال�وض�ع ال�ن�ف�س�ي 
والعصبي في عموم المجتم�ع ال�ع�راق�ي؛ ** 
ت��دھ��ور م��وق��ع ودور ال��م��رأة ف��ي ال��دول��ة 
والمجتمع وتفاقم العنف األسري والمجتمع�ي 
ضد الم�رأة وال�ن�ظ�رة ال�دون�ی�ة إزاءھ�ا؛ ** 
تفاقم ال�ع�ھ�ر ال�ن�س�وي وال�ذك�وري ألس�ب�اب 
مختلفة بما ف�ی�ھ�ا ال�ع�وز ال�م�ادي وال�ت�ف�ك�ك 
المجتمعي وتراجع القیم والمعاییر األخ�الق�ی�ة 
في الدولة والمجتمع؛ ** ال�ب�ط�ال�ة وال�ف�ق�ر 
المدقعی�ن وغ�ی�اب الض�م�ان�ات االج�ت�م�اع�ی�ة 
والصحیة، وتفاقم فجوة الدخل السنوي للفرد 
والعائالت ومستوى الحیاة وال�م�ع�ی�ش�ة ب�ی�ن 
فئات المجتمع التي تش�ی�ر إل�ى غ�ی�اب ج�ائ�ر 
ومدمر للعدالة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع؛ ** أوض�اع 
ال��ع��ائ��الت ال��ن��ازح��ة وال��م��ش��ردة ال��م��زری��ة، 
وض��ح��ای��ا ال��ق��ت��ل واالغ��ت��ص��اب واالغ��ت��ی��ال 
واالختطاف واالبتزاز؛ ** تزاید عدد األرامل 
والمطلقات وارتفاع عدد األطفال ال�م�ش�ردی�ن 
وال�م��ح�روم��ی��ن م��ن ال�رع��ای��ة االج��ت��م�اع��ی��ة 
والصحیة والتربیة المدرسة، تفاقم خطیر في 
انتشار ت�ج�ارة ال�م�خ�درات وت�ع�اط�ی�ھ�ا ب�ی�ن 
شبیبة العراق، السیما أنواع الحب�وب األك�ث�ر 
خ��ط��ورة، وت��ن���ام��ي ع��دد ال���م��ن���ت��ح���رات 
والمنتحرین أو ال�م�غ�دور ب�ھ�م ت�ح�ت س�ت�ار 
"غسل العار"؛ ** الدور ال�م�ت�ن�ام�ي ل�ق�وى 
الجریمة المنظمة المتشاب�ك م�ع أج�ھ�زة ف�ي 

  الدولة والدولة العمیقة.
 

 ) التحدیات العسكریة4
** ض�ع�ف أو ت�خ��ل�خ�ل ال�ع�ق��ی�دة ال�وط�ن�ی��ة 
العراقیة في مختلف صنوف القوات المسلحة 
وأجھزة األمن بسبب النھج الطائفي للسل�ط�ة 
التنفیذیة وألسباب ت�رت�ب�ط ب�ط�ب�ی�ع�ة ال�ن�ظ�ام 
السیاسي وسیاساتھ الجاریة؛ ضعف ال�ق�وات 
المسلحة العراقیة فكریاً وتقنیاً وقدرتھا ع�ل�ى 
مواجھة التحدیات األمنیة والعسكریة الكبی�رة 
التي تواجھ العراق؛ ** وجود جیش م�وازي 
ھو "الحشد الشیعي" بتكوینھ المیل�ی�ش�ی�اوي 
الوالئي ال�ف�ع�ل�ي وق�ی�ادت�ھ ال�والئ�ی�ة ونش�اط 
المیلیشیات الطائف�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة ال�م�ن�اھ�ض 
والمتحدي لبعض قرارات الحكومة ال�ع�راق�ی�ة 
ومص��ال��ح الش��ع��ب واالس��ت��ق��الل والس��ی��ادة 

الوطن�ی�ة؛ ام�ت�الك ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
المسلحة الحشدیة الوالئ�ی�ة وغ�ی�ر ال�والئ�ی�ة 
أسلحة صغیرة ومتوسطة متقدمة وصواری�خ 
وم��ن��ص��ات إط��الق وع��رب��ات مص��ف��ح��ة .. 
وغ�ی�رھ��ا، تص�ل��ھ�ا م��ن ال�ق��وات ال�م��س�ل�ح��ة 
العراقیة ومن إیران في آن واحد؛ ** وج�ود 
كم ھائل من السالح المن�ف�ل�ت ب�ی�د ال�ع�ش�ائ�ر 
العراقیة واألفراد وقوى الجریمة ال�م�ن�ظ�م�ة؛ 
** ویبرز ھنا بشكل خاص الصراع اإلیراني 
األم��ری��ك��ي م��ن خ��الل نش��اط ال��م��ی��ل��ی��ش��ی��ات 
المسلحة وأطالق الص�واری�خ ض�د ال�م�واق�ع 
األمریكیة والقیام بعملیات عسكریة بما ف�ی�ھ�ا 
تفجیرات وألغام ضد قوات الت�ح�ال�ف ال�دول�ي 
ف��ي ال��ع��راق؛ ** ال��م��ش��ك��الت ال��م��رت��ب��ط��ة 
بالوج�ود ال�ع�س�ك�ري األم�ری�ك�ي وال�ت�ح�ال�ف 
الدولي في العراق؛ ** ال�وج�ود ال�ع�س�ك�ري 
التركي في شمال الع�راق وإق�ل�ی�م ك�ردس�ت�ان 
العراق. ** استمرار وجود عنصریة وتمییز 
متنوع مكشوف ومستتر في تصرفات الق�وى 
القومیة وقوى اإلسالم السیاس�ي ش�ی�ع�ی�ة أم 

 سنیة وأن اختلفت زاویة الرؤیة والتمییز.
 

  ) العالقات العراقیة اإلقلیمیة والدولیة5
** تتنازع القوى السیاسیة ال�ح�اك�م�ة بش�أن 
عالقة العراق مع كل من إی�ران والس�ع�ودی�ة 
وترك�ی�ا ودول ال�خ�ل�ی�ج أوالً، وم�ع ك�ل م�ن 
الوالیات المتحدة وروسیا والصین ثانیاً، ف�ي 
المجاالت السیاسیة واالقتصادیة والعس�ك�ری�ة 
واألمنیة؛ ** ك�ث�اف�ة ال�ن�ش�اط اإلی�ران�ي ف�ي 
العراق وس�ع�ي ال�ق�ی�ادة اإلی�ران�ی�ة ف�ي رب�ط 
العراق بمشاریعھ�ا الس�ی�اس�ی�ة وال�ع�س�ك�ری�ة 
واألمنیة ب�ھ�ا ف�ي م�ن�ط�ق�ة الش�رق األوس�ط 
وتوریط العراق بالحرب الجاریة ف�ي س�وری�ا 
م�ن�ذ س�ن�وات م�ن خ�الل زج ال�م��ی�ل�ی��ش�ی��ات 
العراقیة ف�ي ت�ل�ك ال�ح�رب وت�م�وی�ل ال�ن�ظ�ام 
السوري وكتائب حزب هللا اللبناني اإلی�ران�ی�ة 
بالمال وبالسالح عبر ال�ع�راق؛ ** م�ح�اول�ة 
إیران منع العراق من إقامة عالقات إقل�ی�م�ی�ة 
سویة مع الدول العربی�ة، ف�ي مس�ع�ى م�ن�ھ�ا 
لجعل العراق جزءاً منھا ومن استراتیج�ی�ت�ھ�ا 
اإلقلیمیة والدولیة؛ وھذا األمر ینط�ب�ق ع�ل�ى 
محاوالت ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة ف�ي اس�ت�خ�دام 
األرض العراقی�ة ج�زءاً م�ن ص�راع�ھ�ا ض�د 

      إیران.
ھذا التوصیف المكثف للمشكالت التي تواج�ھ 
الدول�ة وال�م�ج�ت�م�ع ی�ف�ت�رض إب�راز م�وق�ف 
ال��دول��ة بس��ل��ط��ات��ھ��ا ال��ث��الث م��ن ك��ل ت��ل��ك 
المشكالت، السیما األساسیة منھا التي أثقلت 
حتى اآلن ومازالت كاھل المجتمع وص�ادرت 
حقوق اإلنس�ان، الس�ی�م�ا ح�ق�ھ ف�ي ال�ح�ی�اة 
والكرامة والعی�ش األم�ی�ن، وق�وض�ت ح�ت�ى 

 اآلن االستقالل والسیادة الوطنیة.
....................................... 

ال�ح�ل�ق�ة ال�ث�ان�ی�ة: ....نلتقیكم في العدد القادم و
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 ما ِحیلتي ؟
 تَِعبَْت حیاتي من حیاِة الالحیاةْ 

 

 

 بـاٍق عـلـى طـبـعـي: 
 َرصـیـٌف ال یُـغـادُر دربَـھُ 

 ..  ومـحـطـةٌ لـلـعـابـریـنَ 
 وأنـِت طـبـُعـِك:

 كـالـُخـطـى فـي الـالثـبـاتْ 
* 

 فـقَـَدْت مـعـانـیَـھـا الـمـعـانـي
 فـالـعـراقـةُ لـم تـُعـْد تـعـنـي الـعـراقـةَ 
 والـسـیـادةُ لـم تـُعـْد تـعـنـي الـسـیـادةَ 
 والـنـزاھـةُ لـم تـعـد تـعـنـي الـنـزاھـةَ 

 والـصـبـابـةُ لـم تـعـْد تـعـنـي الـصـبـابـةَ 
 صـار یـحـتَـِمـُل الـنـقـیـضَ   كـلُّ مـعـنـىً 

 كـأْن یـكـوُن الـذئـُب یـعـنـي الـشـاةَ 
 واألرجـاُس تـعـنـي الـَمـكـُرمـاتْ 

* 
سـِك:  ویـكـوُن مـعـنـى الـنـُّ
 أْدَمـنـتـا  بـسـمـلـةً عـلـى شـفـتـیـنِ 

 ُســالَف الـُمـغـریـاتْ 
* 

 ..  فـقَـَدْت مـعـانـیَـھـا الـمـعـانـي
ـنـي مـا ِشــئـِت:  َســمِّ

 عـبـَد هللاِ / عـبـَد الالِت / عـبـَد الـلـذِة الـحـمـراِء /
 عـبـَد الـغـاِر والـمـحـرابِ 

 فـاألســمـاُء خـارَج ھـیـكـِل الـمـعـنـى
 ُمـْضـَمـراِت الـذاتْ   وداِخـلَ 

* 
 ال فـرَق عـنـدي

 أْن تـرانـي ُمـقـلـتـاِك الـدرَّ والـیـاقـوتَ 
 والـذھـَب الـُمـصـفّـى

 أو
 َحـصـاةْ 

* 
ةُ والـفـجـیـعـةُ   ..  فـلـقـد تـشـابَـَھـِت الـمـَسـرَّ

 والـرذیـلـةُ والـفـضـیـلـةُ ..
 والـحـدیـقـةُ والـفـالةْ 

* 
 ال األمُس سـوف یـعـوُد ثـانـیـةً ألجـتـنِـَب الـجـنـوحَ 

 ..  عـن الـصـراطِ 
 وال الـرمـاُد یـعـوُد أشـجـاراً ..

 مـتـاھـاٌت !
 وفـجـُر غـدي الـُمـؤمَّـِل فـي ُســـبـاتْ 

* 
 مـاداَم أنـِك ال تـریـَن حـقـیـقــتـي

 إآل
 بـأحـداِق الـوشـاْة:

* 
 زَعـمـوا ریـاءً   فَـُخـِذي بـمـا

 واْشــطـبـیـنـي مـن كـتـاِب الـذكـریـاتْ 
* 

 ..  ولـتـبـعـدي مـا ِشـئـتِ 
 ..  واتـخـذي سـواَي نـدیـَم قـلـبٍ 

 ..  واألنـیـسَ 
 األغـصـاِن فـي الـَشـَجـِر الـَمـواتْ   وُمـوِرقَ 

* 
 ال نـھـُر قـلـبـي ســوف یُـنـِضـبُـھُ الـفِـراقُ 

 وصـالـِك سـوَف یُـرِجـُع مـا فـقـدُت مـن الـغـنـائـمِ   وال
 فـي حـروبـي الـخـاِسـراتْ 

* 
ـبـابـِة والـھـیـامِ   نـحـن انـتـھـیـنـا  (*) َمـفـازتـیـنِ   فـي الـصَّ

 فـلـم نـعـد كاألمـِس دجـلـةَ والـفـراتْ 
* 

 ..  بـتُّ الـغـریـَب عـلـيَّ 
 ..  أبـصـُرنـي فـأسـأُل ـ َمـْن أكـوُن ـ الـنـھـَر والـِمـرآةَ 

 ..  كـنـِت َمـالمـحـي
ـمـاتْ   فـأنـا بـدونِـكِ   كـنـُت مـجـھـوَل الـسِّ

* 

 بـسـتـانـي بـال شـَجـرٍ   والـیـومَ 
 وأنـھـاري بـال مـاءٍ 

 وأوروُك الـجـدیـدةُ مـثـُل بـادیـِة الـسـمـاوِة:
 ال ِصـفـاتْ 

* 
 لـّمـا نـعـْد كـاألمـِس فـي ِدیـِن الـھـوى:

 و" الْت "  " ُھـبَـالً "
* 

 ھـذا الـلـیـُل فـي أوروَك مـن َحـَجـرٍ   مـا دامَ 
 فـإنَّ الـقـادمـاِت مـن الـلـیـالـي فـي األسـى

 كـالـمـاضـیـاتْ 
* 

 ..  لـسـنـا بـعـصـِر الـُمـعـجـزاتِ 
َر الـنـامـوُس ..  تـَغـیـَّ

 ..  واغـتـرَب الـھـدى
َرْت حـتـى تـسـابـیـُح الـصـالةْ   وتـغـیـَّ

* 
 أوروُك مـا عـادْت كـمـا فـي األمـس:

 (**) " سـیـدوري " اخـتـفـتْ 
 واخـتـاَر " أنـكـیـدو " الـرجـوعَ 

 ظـالِل الـغـابـِة الـحـجـریـِة األشـجـارِ   الـى
عـاةْ   فـانـَحـَســَر الـرُّ

* 
غـیـفُ   َصـُغــَر الـرَّ

خـانَ  وُر فـي أوروَك یـسـتـجـدي الـدُّ  وأصـبـَح الـتـنـُّ
 الـنـضـیـدُ   وشـاَص فـي الـنـخـلِ 

ـعـاةْ   وأقـفَـرْت ُســوُح الـبـالِد مـن الـسُّ
* 
مـیـنَ   إآل  مـن الـُمـتَـلـثـِّ

وِر الـتـقـاةْ   وحـامـلـي الـسـاطـورِ   والـزُّ
* 

 " إیـنـانـا "  / الـطـھـرِ   / الـجـمـالِ   وإلـھـةُ األمـطـاِر والـعـشـقِ 
 اْسـتـعـاذْت مـن أُلـوَھـتِـھـا

 (***) فـتـاةْ   فـآثَـَرِت الـَحـیـاةَ كأيِّ عـاشـقـةٍ 
* 

 (***) عـلـیـائـھـا لألرضِ   َھـبَـطـْت بـمـشـحـوٍف مـن الـبـرديِّ مـن
 لـكـنْ 

 لـم تـجـْد أوروَك فـي أوروكَ 
 فـاتـجـھـْت الـى الـال أیـنَ 
 نـحـَو الـقـِصـيِّ   ھـاربـةً بِـتِـْبـِر عـفـافِـھـا

 مـن الـجـھـاتْ 
* 

 (*****) واخـتـاَر " خـمـبـابـا " اإلقـامـةَ فـي الـمـدیـنـةِ 
ـمـاً   صـارَ   الـقـلـعـِة الـخـضـراِء "  فـي "  َربّـاً حـاكـمـاً ُمـتـَحـكِّ

 یـحـرُس قـصـَرهُ جـیـشٌ 
تِـِھ الـوالةْ   ویـسـجـُد تـحـَت قُـبـَّ

* 
 مـا عـاد " خمـبـابـا " بـأوروَك الجـدیـدِة واحـداً 

 فـبَـنـوهُ واألصـھـارُ 
ھـم فـي الـمـعـبـِد الـوثـنـيِّ " خـمـبـابـا " ..  بـاتـوا  كـلـُّ

 وكـلٌّ ِمـثـلُـھُ:
 ..  یُـفـتـي .. یـبـیـُع ویـشـتـري
 والـُجـبـاةْ   ولـھ الـَسـرایـا والـمـنـافـعُ 

* 
لَ   وأنـا غـدوُت الـسـنـدبـاَد الـسـومـريَّ / الـمـارقَ   / الـُمـتـبـتـِّ

 الـطـفـَل / الـفـتـى / الـشـیـَخ / الـقـنـوطَ / الـعـنـفـوانَ 
 نـشـرُت أشــرعـتـي ألُْبـِحـَر بـاِحـثـاً عـنـي

ى مـن رمـادي  بَـنَـیـُت سـفـیـنـتـي مـمـا تـبـقـَّ
ـخـَر طـوقـاً لـلـنـجـاةْ   واتـخـذُت الـصَّ

* 
 مـا ِحـیـلـتـي ؟

 تَـِعـبَـْت حـیـاتـي مـن حـیـاِة الالحـیـاةْ 
..................................................................................................... 

 ومن معانیھا الھلكة والموت كما من معانیھا الفوز ـ والمعنى األول ھو المراد في النص .  (*) المفازة: األرض المقفرة
 (**) سیدوري: صاحبة الحانة في ملحمة كلكامش ، ُعرفَْت بالحكمة والرأي السدید ..

(***) كأي عاشقة فتاة: األصل كأي فتاة عاشقة ، وتقدمت الصفة على الموصوف جوازا . كذلك بالنسبة للجملة ال�م�رك�ب�ة ف�ی�م�ا 
یتعلق بالجملة اإلعتراضیة " من أكون " في " أبـصـُرنـي فـأسـأُل ـ َمـْن أكـوُن ـ الـنـھـَر والـِمـرآةَ " ف�األص�ل: أبص�رن�ي ف�أس�أل 

  النھر والمرآة َمن أكون ..
 ..  قصب البردّي غالبا  (****) المشحوف: زورق سومري رشیق على شكل ھالل ، یُصنع من

 (*****) خمبابا: حارس غابة األرز في ملحمة كلكامش ، كان وحشا ماردا مدمرا أرعب مواطني أوروك .

 

ما م ت 

 یحیى السماوي
  استرالیا -أدیلید 

 19/4/2021 
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وا ا :ا  ن 
 الحلقة أألولى   جورج منصور بقلم :

)1(          
، وص��ل�ت إل��ى 1982ف�ي م�ط��ل�ع ع��ام    

القاعدة األنصاریة في قریة ناوزنك ال�ت�ي 
، والتي تقع عل�ى 1979تأسست في العام 

ال�ح��دود ال��ع��راق�ی��ة اإلی�ران��ی�ة، وال��ت�اب��ع��ة 
لقضاء رانیة بمحاف�ظ�ة الس�ل�ی�م�ان�ی�ة. ل�م 
أن��ت��ظ��ر ط��وی��الً ف��ي غ��رف��ة "الض��ی��اف��ة" 
بنوكان، كما كان معتاداً، ح�ی�ث یس�ت�ری�ح 
الملتحق الجدید لبض�ع�ة أی�ام، ث�ّم ی�ن�ت�ق�ل 
بعدھا إلى أحد المقرات الثالثة الم�وج�ودة 
في المنطقة. إذ بعد ح�وال�ي الس�اع�ة م�ن 
وصولي تم تبلیغي بوجوب االلتحاق بمقر 
قیادة الحزب الش�ی�وع�ي ال�ع�راق�ي، ح�ی�ث 

 المكتب العسكري واإلعالم.
مش�ی��ُت، م��ع أح��د ال��رف�اق ال��م��س��ل��ح��ی��ن، 
وصعدُت مرتفعاً حاداً إلى أن وصل�ُت إل�ى 
غرفة الرفیق أبو سرباز الطینیة، وج�دت�ھ 
واقفاً ینتظرني، فقد ك�ان ال�ق�ی�ادي أح�م�د 
باني خیالني (أبو سرباز) عض�و ال�ل�ج�ن�ة 
المركزیة للحزب یعرفني ت�م�ام ال�م�ع�رف�ة 
منذ السبعینیّ�ات، ح�ی�ن�م�ا ك�ن�ُت، ق�ب�ل أن 

، 1975أسافر إلى موسكو للدراسة ع�ام 
أعمل في المكتب الصحفي لقیادة اإلقل�ی�م، 
ومراسالً لجری�دة "ط�ری�ق الش�ع�ب" ف�ي 

 أربیل.
ك��ان م��ت��وس��ط ال��ق��ام��ة، أش��ی��ب ال��رأس، 
م��ب��ت��س��م��اً رغ��م الص��رام��ة ال��ب��ادی��ة ف��ي 
سی�م�ائ�ھ. وت�ن�م ھ�ی�أت�ھ ع�ن ال�ع�زم وف�ي 
وجھھ ت�ج�اع�ی�د ظ�اھ�رة، ھ�ادئ�اً خ�ف�ی�ض 
الصوت، ویتدلى مس�دس�ھ ح�ول وس�ط�ھ. 
رحب بي وسألني عن صعوب�ات ال�ط�ری�ق 
الطویل ال�ذي ق�ط�ع�ت�ھ م�ع رف�اق آخ�ری�ن 
مشیاً على األقدام م�ن م�دی�ن�ة ال�ق�امش�ل�ي 
السوریة، عبوراً الى األراضي ال�ت�رك�ی�ة، 
ثم إلى األراضي العراقیة. ث�م أب�ل�غ�ن�ي أن 
قیادة الحزب والمكتب العسكري ت�رى أن 
م��ك��ان��ي األنس��ب ھ��و ف��ي اإلع��الم، وأن 
الرفیق أبو ل�ی�ل�ى (ال�دك�ت�ور ن�زار ن�اج�ي 
یوسف)* ھ�و ال�ذي یش�رف ع�ل�ى ع�م�ل 

 اإلعالم.
ل�ي ب�ال�ج�ل�وس، دل�ف   وبینما كان یوم�ئ

الى الغ�رف�ة ال�رف�ی�ق (أب�و ل�ی�ل�ى) ف�ت�ق�دم 
ن��ح��وي وص��اف��ح��ن��ي م��رح��ب��اً. ك��ان ع��ل��ى 
مشارف األرب�ع�ی�ن م�ن ع�م�ره، م�ت�وس�ط 
القامة، ودوداً ولطیف الش�ك�ل وال�م�ع�ش�ر 
وص�وت�ھ خ�اف��ت، وب��دا س�ع��ی�داً ب�ال��ل�ق��اء. 
أخذني إلى غرفة طین�ی�ة ب�دون ن�واف�ذ أو 

تجاویف، مخصصة للرفاق العام�ل�ی�ن ف�ي 
اإلعالم ال�م�رك�زي، وق�ام ب�ت�ع�ری�ف�ي إل�ى 
الرفاق: أبو آزاد (الشاع�ر ال�ك�ب�ی�ر أح�م�د 
دلزار) الذي كنت أعرفھ، فقد عملنا سویاً 
ف�ي ال��م�ك��ت�ب الص��ح�ف��ي ل�إلق��ل�ی��م أواس��ط 
السبعی�ن�ات، أب�و بش�ی�ر (ال�دك�ت�ور ك�اظ�م 
الموسوي)، وشاخوان (ھاشم كوج�ان�ي)، 
وأبو داست�ان (ح�م�ھ رش�ی�د ھ�ھ ورام�ي) 

 ودارا (تحسین عثمان).
كان�ت م�ھ�م�ت�ن�ا، ف�ي اإلع�الم ال�م�رك�زي، 
تح�ری�ر ال�ب�الغ�ات ال�ع�س�ك�ری�ة، وإص�دار 
جریدة "نھج األنصار" باللغتین الع�رب�ی�ة 
وال���ك���ردی���ة، إض���اف���ة إل���ى "ال���خ���دم���ة 
الرفاقیة"، أو "الخفارات"؛ وھي ع�ب�ارة 

تھیئة وجبات الطعام حسب ال�ج�داول  عن 
واألیام الم�ح�ددة ل�ك�ل رف�ی�ق أو رف�ی�ق�ة، 
وال�ح��راس�ات ال�ل��ی�ل��ی�ة، وال�ت��دری�ب ع�ل��ى 
األسلحة ال�خ�ف�ی�ف�ة، وت�ھ�ی�ئ�ة ال�ف�وان�ی�س 
النفطیة والوقود، واالحت�ط�اب، وت�ج�م�ی�ع 
الص��خ��ر، وت��ق��ط��ی��ع أش��ج��ار الس��ب��ن��دار 
الستعمالھ�ا ف�ي ال�ت�س�ق�ی�ف وال�ب�ن�اء ف�ي 
موسم الصیف، وتنظیف الثلج من س�ط�ح 

 الغرفة، ودّكھا بالمحدلة في الشتاء.
وك��ن��ا أح��ی��ان��اً، خ��اص��ة ع��ن��دم��ا ن��ق��ب��ض 
ال��م��خ��ص��ص��ات ال��ت��ي ت��دف��ع ل��ن��ا ش��ھ��ری��اً 

دن�ان�ی�ر، ن�ق�ص�د ال�ف�روش�ك�ا  5والب�ال�غ�ة 
(سوق ش�ع�ب�ی�ة) ال�ق�ری�ب�ة م�ن م�ق�رات�ن�ا، 
بسقوفھا الصفیحیة، والواقعة في الطرف 

ع��ل��ى ال��ح��دود، وھ��ي م��رك��ز  اإلی��ران��ي
ل��ل��ت��ج��ارة ال��ح��رة، وال��ت��ھ��ری��ب، وت��ب��دی��ل 
العمالت، ونجد فیھا كل ما ت�ح�ت�اج�ھ، م�ن 

ال�خ��ی�ط واإلب�رة، إل�ى األس�ل��ح�ة ال�ن��اری��ة 
الخفیفة والمتوسطة، وفي السوق مطاعم 

 صغیرة.
في إح�دى ل�ی�ال�ي ال�رب�ی�ع، ب�ی�ن�م�ا ك�ان�ت 
المصابیح الزیتیة مطفأة، ولم یكن قد بقي 
في الغرفة سوى بصیص یس�ی�ر لش�م�وع 
تتوھج، سمعن�ا نش�ی�ج ت�دف�ق ال�م�اء م�ن 
باطن األرض وسط الغرفة، وكأن�ھ خ�ری�ر 
نبع اندفع من األرض، وسال الماء فج�أة، 
شاقاً طریقھ لیشكل، على امتداد ال�غ�رف�ة، 
ساقیة انساب م�اؤھ�ا م�ن ت�ح�ت ال�ح�ائ�ط 

 الطیني.
یُعت�ق�د أّن ال�غ�رف�ة ك�ان�ت ق�د ش�ی�دت ف�ي 
المكان الخطأ، ل�ھ�ذا ش�ق ال�م�اء ط�ری�ق�ھ 
وتدفق من المیاه الجوف�ی�ة، أو ك�ان ذل�ك 

ع�ل�ى إث�ر ذوب��ان ال�ث�ل�ج وال��ج�ل�ی�د ت�ح��ت 
األرض على شكل ی�ن�ب�وع، ل�ی�ت�ح�ول إل�ى 
ساقیة توسط�ت ال�غ�رف�ة وش�ق�ت أرض�ھ�ا 
الترابیة الطریة الرخوة إلى نص�ف�ی�ن، ث�م 
توسعت میاه الساقیة وامتدت إل�ى غ�رف�ة 
مش��ج��ب األس��ل��ح��ة ال��م��ح��اذي ل��غ��رف��ت��ن��ا 

 لتصیبھا باألضرار.
ب��ع��د ف��ت��رة ب��دأت ت��ن��م��و، ع��ل��ى ج��ان��ب��ي 
الس��اق��ی��ة، ف��ط��ری��ات ون��ب��ات��ات وأح��راش 
وطحال�ب. وق�د ك�ان�ت م�ن�اس�ب�ةً ل�ل�رف�ی�ق 
دلزار، وھ�و الش�اع�ر ال�رق�ی�ق وال�خ�ب�ی�ر 
الموسوعي ب�ال�ن�ب�ات�ات، وی�ع�رف ج�م�ی�ع 
أنواع األزھار واألعشاب البریة، وكل م�ا 
ینبت في األرض، وعلى س�ف�وح ال�ج�ب�ل، 
ان تتفتح قریحتھ ویك�ش�ف ع�ن م�وھ�ب�ت�ھ 
الفذة، ف�ھ�و ی�ع�رف خص�ائ�ص األعش�اب 
وطبائع النباتات، ویتحدث لنا عن األزھار 
واألعشاب البریة، ویسھب في تسمیاتھا: 
ش�ق�ائ�ق ال��ن�ع�م�ان، ال�ع�ض�ی�د، ال�ج�رج�ی��ر 
البري، شوك الجمل، الصفارا، الخزام�ى، 
الضرم، البسباس، الحرش�اء، اإلق�ح�وان، 
ال��رم��رام، زھ��رة ال��غ��ف��ش، ال��ب��اب��ون��ج، 
الخ�روع، ال�خ�ب�ی�زة، ال�ل�س�ن�ی�ة، ال�ب�ق�ل�ة، 
ال��ع��ك��وب، الس��ل��ق��ن ال��ی��واز، ال��زع��رور، 
الطحلب.. وكأننا على ضفتي نھر یت�وس�ط 
سھالً مترامي األطراف، ولسنا في غ�رف�ة 

 طینیة تفوح منھا رائحة الرطوبة.

وأصبح وجود الساقیة في الغرفة الطینی�ة 
یشكل أحیاناً أجواَء غیر مریحة. ف�إض�اف�ة 
إلى ال�ج�و ال�رط�ب ال�ذي اح�دث�ت�ھ، ك�ان�ت 
أحیاناً تحدث بعض ال�م�ش�ادات ال�ك�الم�ی�ة 
بین الرفاق، جراء انتقادات توجھ لب�ع�ض 
المتكاسلین الذین كانوا یغسلون وجوھھم 

الساقیة في  وینظفون أسنانھم على حافّة 
ال��غ��رف��ة. ب��ی��د أّن ال��رف��ی��ق (أب��و ل��ی��ل��ى) 
السیاسي المحنك، برجاحة عقل�ھ وط�ی�ب�ة 
ق�ل�ب��ھ ووداع��ة أخ�الق��ھ وت��ع�ام�ل��ھ ال��ودي 
وت��ف��ان��ی��ھ وت��واض��ع��ھ ال��ج��م، ق��د ف��رض 
احترام�ھ ع�ل�ى ال�ج�م�ی�ع، ی�ق�وم ب�ت�ھ�دئ�ة 
األج��واء وت��رط��ی��ب��ھ��ا ب��أس��ل��وب��ھ ال��ھ��ادئ 

 والذكي، ویعید األمور إلى مجاریھا.
 

"كنا في غرفتنا الطینیة، نطفيء المصابیح الزیتیة ونرقد إلى النوم في وقت 
محدد من اللیل، نحّول حقائب الظھر الص�غ�ی�رة أو ق�م�اص�ل�ن�ا إل�ى وس�ائ�د، 
ونستلقي على بطانیة سوداء اللون. ننھض مع بزوغ الفجر، أحیاناً ن�ن�ت�ش�ر 
تحت ظالل األشجار، عندما تتواتر األنباء عن احتمالیة أن تتعرض مواقع�ن�ا 
لقصف طیران النظام، أو خوفاً من أن یكون ھنالك ت�ق�دم م�رت�ق�ب ل�ل�ج�ی�ش 
العراقي وھجوم على المنطقة. ولكن في الغالب األعم ننھض للفطور، حی�ث 

 ".الصباحات الخدرة، وصوت غالیة الشاي وأغاني فیروز الصباحیةُ 

د. كاظم الموسوي، د. ناظم الجواھري، د. نزار ناجي یوسف،    
 تحسین عثمان، أحمد دلزار. جلوساً جورج منصور

 سكرتیر اللجنة المركزیة للحزب
عزیز محمد مع المذیع جاسم طالل   

 زھیر الجزائري، 
 وفي الخلف یحیى علوان

و جورج منصور   
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یُرجع الكثیر من علماء النفس واالج�ت�م�اع    
ظواھر االنتھازیة والتدلی�س، وم�ا ی�راف�ق�ھ�ا 
من كذب واحتیال الى الخوف س�واء م�ا ك�ان 
م�ن�ھ ف�ي الس�ن��وات األول��ى ل��ح�ی��اة االنس��ان 
وت��ك��ریس��ھ ت��رب��وی��ا، او ن��ت��ی��ج��ة م��ن��ظ��وم��ة 
االستبداد االج�ت�م�اع�ي وال�ت�رب�وي وال�دی�ن�ي 
الذي أنتج جملة من العادات والتق�ال�ی�د ال�ت�ي 
ت��ق��ف ب��الض��د م��ن أي م��ح��اول��ة ل��ل��ح��داث��ة 
ودمقرطة المجتمع والنظم السیاسی�ة. ورغ�م 
انھا أي االن�ت�ھ�ازی�ة كس�ل�وك اج�ت�م�اع�ي أو 
سیاسي م�ن ان�ت�اج ال�خ�وف وال�رع�ب ال�ذي 
تولده االنظمة القم�ع�ی�ة ال�دك�ت�ات�وری�ة م�ن�ھ�ا 
وحتى بعض النظم الدیم�ق�راط�ی�ة، وھ�ي ف�ي 
واقع الحال واحدة من اخطر ال�ظ�واھ�ر ال�ت�ي 
أفرزتھا تلك األنظم�ة ال�ى ج�ان�ب االس�ت�ب�داد 
االجتماعي والتربوي عل�ى مس�ت�وى االس�رة 
وال��م��درس��ة، ص��ف��ا بص��ف م��ع م��ن��ت��ج آخ��ر 
للخوف وھو الكذب وفق�دان ال�ث�ق�ة ب�ال�ن�ف�س 
وباآلخر، حیث اصبحت االنتھازیة وال�ت�م�ل�ق 
والتزلف بنات شرعیات ل�ل�ك�ذب الس�ائ�د ف�ي 
مجتمعات األنظمة الش�م�ول�ی�ة وال�ب�ول�ی�س�ی�ة 
التي تحتضنھا بین طی�ات ت�ك�وی�ن�ھ�ا ال�ق�ب�ل�ي 
وال��ع��ش��ائ��ري أو ف��ي م��ؤس��س��ات��ھ��ا اإلداری��ة 
وصوال إلى قمة الھرم، وقد دفع�ت ال�ب�ش�ری�ة 
خسائر فادحة حتى استط�اع�ت م�ج�ت�م�ع�ات�ھ�ا 
المتح�ض�رة ح�ل ھ�ذه اإلش�ك�ال�ی�ة ب�ال�ت�رب�ی�ة 
ال��ح��دی��ث��ة وال��دی��م��ق��راط��ی��ة االج��ت��م��اع��ی��ة 
والسیاسیة واحترام حقوق اإلنس�ان بص�رف 

  النظر عن العرق والدین واللون والجنس.
 
لقد انعكست مظاھر االنتھازیة والعدوان�ی�ة    

على شكل التعامل بین السلطة واألھال�ي م�ن 
ج�ھ��ة وش��ك�ل ال�ب��ن�اء االج�ت��م�اع��ي ال��ق��روي 
والقبلي والنظام التربوي الب�دائ�ي م�ن ج�ھ�ة 
أخرى في التعاطي مع الف�ع�ال�ی�ات ال�ح�ی�ات�ی�ة 
ب��ك��ل أن��م��اط��ھ��ا ف��ي الس��ی��اس��ة وال��م��ج��ت��م��ع 
واالقتصاد والتربیة وال�ت�ع�ل�ی�م وح�ت�ى ع�ل�ى 
مستوى العالقات الشخصیة ب�ی�ن األف�راد أو 
المجموعات، حی�ث تس�ود مش�اع�ر األن�ان�ی�ة 
والحذر الشدید والتوجس إلى درجة ال�خ�وف 
من اآلخر بل والشعور بال�ع�دوان�ی�ة ت�ج�اھ�ھ، 
ففي معظم مجتمعاتنا الشرق�ی�ة ال�ت�ي ت�ع�ان�ي 
من أمیة أبجدیة وحض�اری�ة وث�ق�اف�ة ق�روی�ة 
وسلوك بدوي ما زال یسك�ن دواخ�ل ال�ك�ث�ی�ر 
م�ن ال��ذی�ن غ��ی�روا أش��ك�ال�ھ��م ودی�ك��ورات�ھ��م 

بإكسسوارات المظاھر دون�م�ا االل�ت�ف�ات إل�ى 
نوعیة السلوك وت�ق�دم�ی�ت�ھ إال ب�ال�ق�در ال�ذي 
یحافظ على مصالحھم ال�ذات�ی�ة وال�م�ظ�ھ�ری�ة 
والتي تنحصر في مج�م�ل�ھ�ا ب�ع�ق�ل�ی�ة ال�رب�ح 
والخسارة، تسب�ق�ھ�ا دوم�ا س�وء ال�ن�ی�ة ف�ي 
التعامل الی�وم�ي وال�ت�ع�اط�ي م�ع ت�ف�ص�ی�الت 
الحیاة الیوم�ی�ة ب�ی�ن ال�ب�ش�ر، ع�ل�ى خ�ل�ف�ی�ة 

 البقالة المجردة من المشاعر الخالقة.
 
لقد مارست الطبقة الحاك�م�ة س�واء ك�ان�ت    

فردا أو حزبا أو شریحة اجتماعیة، ض�غ�وط�ا 
ھائلة على المجتمع من خ�الل ال�م�ج�م�وع�ات 
التابعة والملحقة بھا من ال�م�س�ت�ف�ی�دی�ن م�ن 
عطایاھا وسلطنتھا ال�ذی�ن یش�ك�ل�ون خ�ط�وط 
حمایتھا وأبواق دعایتھا وسدنة حكمھا وم�ن 
ثم مراكز ھیمنتھا وإداراتھا، حیث تولت ھذه 
(الم�ل�ح�ق�ات ال�م�ع�وق�ة) مس�ؤول�ی�ات إداری�ة 
واقتص�ادی�ة وح�ت�ى اج�ت�م�اع�ی�ة م�ھ�م�ة ف�ي 
المجتمع والدولة وخیر مثال ع�ل�ى ذل�ك ت�ل�ك 
المجامیع التي أنتجھا النظام الدكتاتوري م�ن 
خالل م�ؤس�س�ات�ھ ال�ق�م�ع�ی�ة وال�ح�زب�ی�ة م�ن 
األمیین وأنصافھم منذ بدأ ح�ق�ب�ة االن�ق�الب�ات 
في كل من العراق وسوریا والجزائر ول�ی�ب�ی�ا 
وال�ی�م��ن وای��ران والس��ودان وب�ق��ی�ة ال�دول��ة 
االخرى الم�ش�اب�ھ�ة، وت�ول�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن�ھ�م 
قیادات مھمة في الج�ی�ش وح�ق�ائ�ب وزاری�ة 
وإدارات ال��م��ح��اف��ظ��ات وال��م��دن وح��ت��ى ف��ي 
الجامعات وعماداتھ�ا، ن�اھ�ی�ك ع�ن عش�رات 
اآلالف من صغار ومتوسطي الموظ�ف�ی�ن ف�ي 

 كل مفاصل الدولة.
وبدال من تكریس الحیاة الم�دن�ی�ة ون�ق�ل�ھ�ا    

إل��ى ال��ری��ف وال��ق��ری��ة وإح��داث ت��غ��ی��ی��رات 
اقتصادیة واجتماعیة ت�رت�ق�ي ب�ھ�ا م�ن ت�ل�ك 
األنظمة المغلقة والمحدودة والمقی�دة ب�ن�ظ�ام 
العبودیة للشیخ واألغا وأحیانا كثیرة ل�رج�ال 
الدین القرویین أشباه األمیین إلى مس�ت�وی�ات 
اعلي وأكث�ر ت�ط�ورا، ب�رب�ط ت�ل�ك ال�م�ن�اط�ق 
بمنظومة من الطرق واالتصاالت وال�خ�دم�ات 
والمناھج الت�رب�وی�ة ال�ت�ي ت�ح�دث ت�غ�ی�ی�رات 
م��ھ��م��ة ف��ي ب��ن��ائ��ھ��ا ال��ت��ح��ت��ي، ع��م��ل��ت ك��ل 
االنقالبات التي ھیمنت على السلط�ة وادع�ت 
تغییر النظام السیاسي واالجتماع�ي وأح�ی�ان�ا 
كثی�رة االق�ت�ص�ادي الس�اب�ق ل�ھ�ا إل�ى ن�ظ�ام 
جمھوري مدني اشتراكي، ال إلى نقل المدینة 
إلى الریف بل حص�ل ال�ع�ك�س ب�ن�ق�ل ال�ری�ف 

وتھجیره إلى المدن، مما أضاع فرصة ثمینة 
لتطویر الریف والمدینة بل عمل ع�ل�ى مس�خ 
ھویة المدن وإغراقھا بأنماط قرویة وق�ب�ل�ی�ة 

 في السلوك والتصرف.
وخالل عقود قلیلة تحولت تلك األفواج م�ن    

القرویین إلى مجموعات منقادة اخترق�ت ك�ل 
أنظمة المجتمع والدولة وبخاصة م�ؤس�س�ات 
الجیش والشرطة والتعلی�م األوس�ع ان�ت�ش�ارا 
من غیرھم في الھیكل الوظیفي للدول�ة، ھ�ذه 
المجم�وع�ات ال�ت�ي أف�رزت�ھ�ا ت�ل�ك األن�ظ�م�ة 
المستبدة سواء ما كان منھا على دفة ال�ح�ك�م 
أو ما كان منھا على شك�ل م�ن�ظ�وم�ة ع�ادات 
وتقالید اجتماعیة استب�دادی�ة وھ�ي ب�ال�ت�ال�ي 
تشكل العمق االجتماعي لألنظمة الس�ی�اس�ی�ة 
المستبدة حیث بس�اط�ة ال�ت�ف�ك�ی�ر وس�ذاج�ت�ھ 
وعقلیة القطیع التي سھلت م�ھ�م�ة األن�ظ�م�ة 
في السیطرة عل�ى ھ�ذه ال�م�ج�م�وع�ات ال�ت�ي 
نقلت معھا كل سلوكیات القریة والبداوة إل�ى 
مراكز المدن بحث�ا ع�ن ال�ع�م�ل أو االرت�زاق 
خلف أنظ�م�ة س�ی�اس�ی�ة اس�ت�ب�دادی�ة تس�ت�غ�ل 
س��ذاج��ت��ھ��ا الس��ت��خ��دام��ھ��ا أدوات س��ل��ط��وی��ة 
وقمعیة في أجھزتھا الخاصة كما تفعل معظ�م 
أنظمتنا السیاسیة ھنا في الشرق األوسط ف�ي 
االع��ت��م��اد ع��ل��ى م��ج��ام��ی��ع م��ن ال��ق��روی��ی��ن 
وال��ق��ب��ل��ی��ی��ن ف��ي ح��م��ای��ة ال��ن��ظ��ام ورم��وزه 
ومؤسساتھ العسكریة واألمنیة، حتى وصل�ت 
إلى مفاص�ل م�ھ�م�ة ف�ي م�راك�ز ال�ق�رار ف�ي 
الدولة والمجتمع مما تسبب في ظھور ع�وق 
اج�ت�م�اع�ي ك�ب�ی�ر ھ�و م�ا نس�م�ی�ھ ب�ال�ن�ف��اق 

 االجتماعي واالنتھازیة المقیتة.
 
إن ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ل��ی�س�ت ت�داوال س�ل�م�ی��ا    

للسل�ط�ة م�ن خ�الل ص�ن�ادی�ق االق�ت�راع ف�ي 
مجتمع�ات مش�ت�ت�ة االن�ت�م�اءات وال�والءات، 
بقدر ما ھي عملیة إحداث تغییرات اجتماعیة 
تربویة ج�ذری�ة تش�م�ل ك�ل م�ن�اح�ي ال�ح�ی�اة 
وطبقات المجتمع، وبخاصة ما یتعلق ب�إزال�ة 
ھواجس الخوف المنتجة لكثی�ر م�ن م�ظ�اھ�ر 
الع�وق االج�ت�م�اع�ي ف�ي ال�ك�ذب وال�ت�دل�ی�س 
والسلبیة في التعاطي م�ع اآلخ�ر، وت�ح�دی�ث 
أسالیب التربیة والتعلیم واالنتقال من التلقین 
وص��ن��اع��ة ال��ق��ط��ی��ع إل��ى ال��ت��رب��ی��ة ال��ن��ق��دی��ة 
والم�ب�ادرة وح�ری�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر وق�ب�ول اآلخ�ر 
المخ�ت�ل�ف، وإزاء ذل�ك ال ی�م�ك�ن إت�م�ام أي 
عملیة تحدیث م�ع وج�ود م�د عش�ائ�ري ف�ي 
ثقافتھ وسلوكیاتھ وتركیباتھ وطغ�ی�ان�ھ ع�ل�ى 
النظم االجتماعیة والسیاسیة، وستب�ق�ى ھ�ذه 
المظاھر م�ن اك�ب�ر ال�ت�ح�دی�ات وال�م�ع�وق�ات 
الحقیقیة في طریق إحداث أي تغیی�ر ب�ات�ج�اه 

 بناء مجتمع مدني دیمقراطي.

 

 
 

!ا ا وا اطا 
  

 
 
 
 
 
 
 

 أربیل  كفاح محمود كریم/        



13  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 793 

 28 Apr 21 • Year 16 

  
 ُ 
 أدیب كمال الدین

 ادالید -استرالیا 
 
 

 مطر عند الفجر
*********** 

 جمیٌل أْن أفتَح نافذتي
 ألرى مطراً عنَد الفجر.
 األجمُل أْن أفتَح نافذتي

 ألرى فجراً یبزُغ وسطَ األمطار.
 

 غیمة ونھر وبحر
*********** 

 حیاتي تشبھُ ھذا النّھر الُممتّد أمامي،
 النّھر الذي یجمُع بكرٍم أسطوريّ 

 أمطاَر الغیمة
 لیوصلھا بلطٍف إلى البحر.

 ال ھو یستطیُع أن یمنَع المطر
 من مخالطِة مائھ

 وال ھو یستطیُع أن یمنَع ماءه
 من الذھاِب بعیداً 

 إلى البحِر: المنفى.
 

 الحدیقة في یوٍم ماطر
*************** 

 أشرقت زھرةٌ بیضاء في غصِن حیاتي.
 كم تمنّیتُ 

 أن تشرَق زھرةٌ بیضاء أخرى بجانبھا
 حتّى أنّني حلمُت بتلَك الّزھرة

 قصائَد وحروفاً ونقاطاً.
 وحیَن أفقُت من الحلم،

 ذھبُت إلى حدیقِة حیاتي في یوٍم ماطر
 أیّاً من الّزھرتین، -وا أسفاه -فلم أجد

 بل لم أجد الغصَن حتّى!
 

 احتجاج من نوع خاص
************** 

 حیَن تختفي المرأةُ من القصیدِة: الحلم
 تضیُّع الحروُف معانیھا

 فتخرُج عاریةً حتّى من ورقِة التوت،
 تخرُج كي تحتّج،

 تخرُج كي ترقَص تحَت المطِر الصاخب
  رقصةَ الھذیان.

  إأة

 

 نادیة محمد عبد الھادي
 مصر

 
  نعم

 اكلمك عما تبقى

 من حلمي معك 

  عن بقایا حكایتي

 التي سمعتھا الشجرة بیننا

 و

 حلق الفضة الذي سقط بالنھر البعید

 ضلوع النھر أوجعھا صراخھ  

 

 ھو حلق إمرأة

  كانت تحلم 

 بارتداء تنورة وردیة قصیرة

 كانت لھا أیام الصبا 

 .أشترتھا من دكان رخیص الثمن

  علقت علیھ عقدا من األصداف الملونة

 حتى یراھا الحب اجمل الفتیات

 لكنھ

 سخر من سمرتھا ومن رخص تنورتھا

  لم یرى لمعة عینیھا

 حین تنظر إلیھ بخجل

 لم یرى إال فراشة تحلم

 بعناق السحاب 

   كان المطر شحیحا

 لم یبلل لسانھا أو قلبھا الصغیر

 

 في سباق المسافات

 جاء الخریف 

 یراود الفتاة الصغیرة 

 بجیبھا السري

 كان الحلم القدیم

 أرتدت تنورتھا الوردیة  

 رقصت حول الحكایة  
 

  على صوت اللیل

 .صحت من نومھا 

 . والوسادة مبللة بحلم الصبا 

 بین حقول العمر
 تجري

 كساقیة من عطاء
 روافدھا الثالثة  تبسط

 الیمنى والیسرى
 والروح

 كل البسط
 فھي
 من جنة  نھر

 ساقتھ رغبتھ
 حین غنى

 والخیر والعطاء  أنشودة الحب
 واكب وظیفتھ دأبا

 ونسي أن
 الیسر واالرتیاح
 حكرا على الجنة

 أما األرض
 فخوض غمارھا

 یحتاج ألف سالح
 

 وراح یجري
 في مقتبل األیام

 لم تردعھ وعورة الحیاة
 وال جفاف الزمان

 انشغل بري األرواح
  من أشالئھ تارة

 من صمیمھ أخرى
 لیستمر الوجود

 عذبا..
 طاھرا ..

 لعلھ یھتدي إلى غد
 یدثر الوئام

 أبعاده
 بألف وشاح

 
 احتذى اإلرادة

 عن سابق اصرار
 وسار خلف النوایا

  حتى االنھماك
 رغم أن لألقدار

 أبواب
 سماویة المفتاح

 تثنیھ ثرثرة الفصول  لم
 وال ألسنة الجفاف

 لم یأبھ بكل
 العراقیل الفارغة

 أوالسدود الموروثة والمستحدثة
 في مسیرة

 عطاء  األلف
 استمر باذخا حتى
 وصل عقر أرض

 مكثظة بالمتطلبات
 وباتت الحاجة إلیھ

 قابعة نصب أعین الماء
 تغلغل في شرایین

 الیومیات
  روافد حنان

 ذاتیة التغذیة
 سواء القى دعما
 متاح  أم كان أمره غیر

 
 األنثى ..

 عنوان عریض
 للحیاة ..

 وھامش أھم
 من تفاصیل

   الصفحةالرئیسیة
  فاصلة

 تتبع فواصل

 في نثر المحاسن
 أفعاال

 واستفھاما ...
 في رأس كل عاقل

 ال یجد جوابا
 وتعجبا

 في أفكار الفیلسوف
 الینتھي

 وداخل قوسین
 ھي عین الحقیقة

 وخارجھما
 ھي

 تفاصیل التفاصیل
 والكد واإلنشراح

 
 الدھر  كل ركام

 وحطام ھذا وذاك العصر
 ال یوقف منح

 یمینھا
 وال یجرؤ على غلق الیسرى

 تزج في صحراء
 األیام سواقي الخیر

 لتنجب غدا
 زاخرا بالرغد

 ونسال من شأنھ
 األفراح

 
 

 أجل ھي األنثى
 طاقة ورد فارھة

 من كل عطر و تصمیم
 براعم أنثى

 أغصان شابة
 زھور امراة
 عذوبة یافعة
 عطر عشیقة
 فاكھة زوجة

 حكایة جدة
 وزنار حنان

 تدغدغ نصف الكون
 فیھ التفاح  كي یثمر

 
 بیدر األقدار بمنجلھا
 غني بسنابل ولودة

 ھي
 القالدة في سلسلة

 الوجود
 فباتت جزاء

 من قداسة
 ونوعامن ھدایة

 حمل رائحة الرضا
 واسترسل سفرا
 حتى عمر سطح

 البسیطة
 وواصلنا نحن

 رشف الروح منھ
 وحفظ تعالیم
 أنشودة الماء

 والصباح
 على ھیئة انثى

 

 أمدة ء
 نرجس عمران/ سوریا



استقبل�ت  2021أبریل  11یوم األحد    
الش��اع��رة (ھ��اج��ر ع��م��ر) ال��ع��دی��د م��ن 
األدباء في النادي االج�ت�م�اع�ي ب�إی�ت�اي 
البارود یتناولون القھوة والش�اي ق�ب�ل 
االنتقال إلى مقر ب�ی�ت ال�ث�ق�اف�ة إلق�ام�ة 
أمسیة أدبی�ة ش�ارك ف�ی�ھ�ا ك�وك�ب�ة م�ن 
المبدعین محاضرین وشعراء وم�ن�ھ�م: 
د. ش��وق ال��ن��ك��الوي، د. ف��ارس ع��ب��د 
الش�اف��ي، د. ب��دی�ع ع��ل��ی��وة، د. م��ح��م��د 
شاكر، محمد ع�ب�د ال�م�ن�ع�م ال�ح�ن�اط�ي، 
محمد عسكر، ابراھیم البستاوي، وائ�ل 
ف�ت�ح�ي، إس�الم خ�ل��ف، أی�م�ن م�ت�ول��ي، 
مسع�ودة ج�اد هللا، رض�ا ع�ب�د ال�ن�ب�ي، 

 أحمد بدوي، وغیرھم. 
وفي تلك األمسیة الحافلة استمع�ُت إل�ى 
الشاعر (أحمد حم�زة) ی�ل�ق�ي أش�ع�اره، 
وقد قدمتھ الشاعرة ھاجر عمر ق�ائ�ل�ة: 

سنھ. حاص�ل  27أحمد عبد النبى حمزة 
على دبلوم صناعة ویبدع ف�ي ص�ن�اع�ة 
الشعر، ثان�ى ال�ج�م�ھ�وری�ة ف�ى ج�ائ�زة 

، وأیًض�ا 2018المجلس األعلى للثقافة 
ثانى الجمھوریة فى جائزة إبداع مراكز 

 الشباب في نفس العام.
وق�ب�ل أن یش��رع الش�اع�ر ف�ي إل�ق��اء   

قص��ائ��ده ط��ل��ب أن ی��ع��رَف رأی��ي ف��ي 
أشعاره ف�وع�دت�ھ ب�ذل�ك. أص�غ�ی�ت إل�ی�ھ 
وتفاعلت معھ واندھشت لكل ھذا الزخم 
في جمال الصور وبك�ارت�ھ�ا ف�رأی�ت أن 
أكتب عن�ھ ف�ي ال�ع�راق�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة. 

(مس��رح ال��ب��ی��ت ی��ق��ول ف��ي قص��ی��دت��ھ 
  الكبیر):

  مافضلشي من ریحة أبویا 
  غیر عبایات أمي السمرا

  اللى بتلبسھا علیھ
  اللون یتشاف؟ ال، اللون یتشم

  واألسود مش تعبیر للحزن المتشاف
ش فـ الرئتین الھمّْ    على قد ماھو بیحوِّ

  َعمال بتنفس مـ األلوان ضلمة
لما أحضن أمي باشم مقابر في ھدومھا 

  السمرا
لقد وج�دت ن�ف�س�ي أم�ام قص�ی�دة رث�اء 
متفردة. رثاء لألب المفقود وال�م�ف�ت�ق�د، 
ورثاء للعمر المتخثر والبھجة الضائعة 
والحزن الم�ق�ی�م. ی�ج�د الش�اع�ر ن�ف�س�ھ 
طریًحا في مستنقع الحیرة. لم یعد ی�ج�د 
بقیة من رائحة وال�ده س�وى ال�م�الب�س 
السُّود ترتدیھا األم حزنًا ع�ل�ى زوج�ھ�ا 

الراحل. لم یتبق من "الرائح�ة" س�وى 
"عبایات" و"العبایات ثیاب األم لكن�ھ�ا 
من "رائ�ح�ة" األب. وال�ع�ب�ای�ات ُس�ود 
والش��اع��ر ال ی��رى ل��ون��ھ��ا األس��ود ب��ل 
یشمھ! وما دام یشمھ فھو ی�ع�ت�ب�ره م�ن 
رائحة أبیھ. تتداخل ال�ح�واس وت�ت�ب�ادل 
مواقعھا. "الل�ون ی�ت�ش�اف؟ ال، ال�ل�ون 
یتشم!" ھذا األسود ال�م�ت�خ�ث�ر ی�ت�راك�م 
رماده ھ�م�وًم�ا ف�ي ق�اع ال�رئ�ت�ی�ن. ل�ذا 
یتنفس الشاعر الظالم. انظر إلیھ یدخ�ل 

 الشاعر في التفاصیل المدھشة:
أمي بتكویلي ھدومي من غ�ی�ر ب�خ�اخ�ھ 

  مایھ
  علشان ف عنیھا اتناشر بخاخة

إكمنھ أبویا بقالھ اتناشر سنة مادخ�ل�ش 
  الدار

وبتطب�خ أك�ل ال�دار م�ن غ�ی�ر م�ات�رش 
  علیھ الملح

علشان ف إیدیھا بواقي دم�وع ب�ت�ع�ادل 
  بیھم طعم الملح

مابقتش تفرق بین ط�ع�م (ال�ت�وم ) م�ن 
  طعم (التوت)

  من آخر تُوتة قطفھالھا
  وال عادت بتقید الفرن

  لو عاوزه تسوي العیش مثالً 
  بتحط عجینة على كفوفھا

 ف یطیب بالنار اللي ف جوفھا
لقد اختار الشاعر األم�ث�ل�ة ال�م�ش�ح�ون�ة 
بتیار الحزن الجارف. صورة أمھ تحمل 
الحزن عل�ى ك�ت�ف�ی�ھ�ا وھ�ي ت�ك�وي ل�ھ 
ثیابھ. صورة أمھ یجرفھا ت�ی�ار ال�ح�زن 
وھي تعد الطعام ل�م�ن ف�ي ال�ب�ی�ت. أم�ھ 
التي ال تحتاج إلى الماء ترش بھ الثیاب 
قبل الكي فدمعھا ی�ك�ف�ي. أم�ھ ال�ت�ي م�ا 
ع�اد ط�ب�ی�خ�ھ�ا ی�ح�ت�اج ال�م�ل�ح ف�دم�وع 
عینیھا ال�م�ال�ح�ة ت�ك�ف�ي. أم�ھ ال�ت�ي م�ا 
عادت ت�ح�ت�اج إل�ى إش�ع�ال ن�ار ال�ف�رن 
إلنضاج الخب�ز ف�ال�ن�ار ال�م�س�ت�ع�رة ف�ي 
جوفھا تكفي. ھي أمثلة مبتكرة ابتدعھا 
الشاعر ف�ك�ادت ت�ج�ري ال�دم�وع ع�ل�ى 
خدود مستمعیھ. وھا ھو ینطلق بنا إل�ى 
أیام وجود األب ف�ي ح�ی�اة األم ع�ن�دم�ا 
كانت تتالقى أكفھما فیسیل الورد، بینما 
اآلن ال م�ج�ال إال ل�ل�ذك�ری�ات ح�ت�ى إن 
الشاعر عندما ینزل درج السلم ی�خ�ش�ى 
أن تدوس قدماه ذكرى جمیلة كانت بین 

 والدیھ:
  أمى الطبیعة ف شكلھا الخمرى

 بتنز طول العام خریف ك
  كانت سحابھ بتشتى مایھ بسكر

  وسع إیدیھا براح فدادین
  وبیرمح فیھا الخیل

  من یومھا إیدیھا بتشبھ غیط دبالن
  وكأن أبویا إیدیھ ..

  كات نھر النیل، وصوابعھ الطَّمى
  كان لما بتتالقى كفوفھم الورد یسیل

مابقاش فیھا حیل من شیل ع�م�رھ�ا ف 

 كیاس (نایلون)
  ف تدلدق أیام ع السلم

ل�م�ا أن�زل رج�ل�ی��ا ت�دوس ع�ل�ى ذك��رى 
 قدیمھ كانت بینھم

  نظرة أو ضمة أو ابتسامة بلطف
  بتخلص شمس الیوم بالحكي
  مع العُقد الفِضي بتاع الُدخلة

  وھدیھ المكحلھ ف أول عید میالد
  من یومھا ماحطتش الكحلھ
  وال فردت شعرھا قدام مرایا
  أمى الجمیلھ بطبعھا طفیت
 بعد أما كانت عینھا دوایھ

وب��ع��د ھ��ذا ال��ت��ط��واف م��ع ال��ذك��ری��ات 
ال��ب��س��ی��ط��ة ف��ي ث��م��ن��ھ��ا وال��ك��ب��ی��رة ف��ي 
مدلولھا، "العقد الفضي بتاع الدخلة"، 
المكحلة"، وربما المرآة! وك�ی�ف ت�ب�دل 
الحال فصارت األم المكلومة أكثر تعل�ق�ا 
بھذه "الشواھد" على ال�ح�ب ال�ج�م�ی�ل 
ال�م��ن��س��رب ف��ي ال��الم��ك��ان وال��الزم��ان، 
تحكي لھا وتس�م�ع ع�ن�ھ�ا؟ ث�م ی�أخ�ذن�ا 
خیال الش�اع�ر إل�ى ب�ع�ی�د، ھ�روبً�ا م�ن 

  األسود المسیطر فیتمنى ما ال یكون:
لو كان رب�ن�ا إخ�ت�ص�ر ال�دن�ی�ا ف ل�ون 

  واحد
  األخضر مثالً .. تعبیر للموت

  مش كنت زمانى حضنت الزرع
لن أقوم بتحلیل القصیدة مكتمل�ة ل�ك�ن�ي 
أنتقي م�ن�ھ�ا أط�ای�ب�ھ�ا. وأرى الش�اع�ر 
یصرُّ ع�ل�ى ال�ھ�روب م�ن األس�ود إل�ى 
األخضر وغیره من األلوان. فھل تعین�ھ 
حبیبتھ على الوصول إل�ى م�ب�ت�غ�اه؟ إن 
لدیھا من ألوان الربیع الكثیر والوف�ی�ر. 
لكنھ یفاجأ بعجزه عن احتضان األل�وان 
النضاحة بالحیاة وذلك ألنھ كأنم�ا ص�ار 
یرى في األلوان جمرات حارقة. الحزن 
الكامن ف�ي ع�ب�اءة أم�ھ أق�وى م�ن ك�ل 

 األلوان ومن كل المباھج:
  لِسَّاني بقاوح 

  یمكن أشم األلوان ف حبیبتي
  وتجیلي فراشة الطرحة بلون

وال�ب�ل�وزة ب�ل�ون وال�ج�ی�ب�ة ب�ل�ون ب�س 
  أتفاجئ ...

إن��ى م��ع��دت��ش ب��ع��رف أم��یّ��ز ری��ح��ة 
  الفرشات

  وعنیا مابتبطلشي عیاط
وك��أن ال��ری��ح��ة ال��ف��ای��ح��ة م��ن األل��وان 

  صبحت جمرة
وأرج�ع ت��ان��ى ع��اوز أش��م ع��ب��ای��ھ م��ن 

  عبایات أمى
أعجبتني القصیدة حین سمعتھا بصوت 
الشاعر، وأعجبتني ح�ی�ن ق�رأت�ھ�ا وق�د 
أرسلھا إلي، ودفعني ذل�ك إل�ى تص�ف�ح 
إبداعاتھ األخرى فأدھشني أكث�ر. ان�ظ�ر 
إلى إبداعھ وھو یتحدث عن الفتاة الت�ي 

 تنشر غسیلھا على حبال الشرفة:
كانت أحلى صبیة تن�ق�ي ال�وق�ت ال�ح�ل�و 

 تنشَّر فیھ

وكات نظرتھا مشابك بتعلقن�ى ِف ح�ب�ل 
 غسیل

إنھ ال یلتفت إلى الصبیة وحدھا بل إل�ى 
انتقائھا التوقیت المتالئم م�ع�ھ! وألن�ھ�ا 
تنشر الغسی�ل ف�ال م�ان�ع م�ن أن ت�ق�وم 

 عیناھا بنفس الفعل معھ. ویبدع:
  كات بِْتَحنِّن قلب الشمس على الَمنشر

 وتطیِّب خاطر بلوزتھا المبلولة وتدفیھا
ویتعالى ج�رس إب�داع�ھ ف�ی�ق�ول ع�ط�ف�ا 
على تعلقھ مكان الغ�س�ی�ل ع�ل�ى ال�ح�ب�ل 

 وموغال في الدالل المبدع:
 قلبى بقالھ كتیر متنشر ......
  مستنى عینیكى العسلى تلمھ

وعندما یتحدث عن عتبة دارھا م�ازًج�ا 
 بین العشق والدین في صوفیة متبتلة:

  عتبة دارك
 مش زى بقیت العتبات التانیة

كات بتنب�ت ُخض�رة وھ�ى م�اتص�ل�ح�ش 
 لزرعھ

  كنت بشوفك لما تخطى علیھا
  بتبقى ساللم منبر
 وأقعد فى خشوع

 أسمع خطبة صوت الضحكھ البكر
 وأفضل أسابیع مستنظر ف یوم الجمعة

ویظ�ل ش�اع�رن�ا أح�م�د ح�م�زة ی�ب�ھ�رن�ا 
بالصور الطازجة، فن�ق�رأ ف�ي قص�ی�دت�ھ 

 "واقف على طراطیف صوابعھ"
كات لما أم�ى ت�ح�ط الس�ك�ری�ھ ف�ى رف 

  عالى
  علشان سنانى ماتسوسش

 كنت بنادى ربنا بحس واطى
 وأقولھ ...

  ناولنى السكریھ ومتقولش المى
 یبعت لى مالیكھ فى شكل غزل بنات

  ویحلیلى بوقى
 ویخلى ضحكتى تجلجل الجدران

ویواصل شاعرن�ا ال�رب�ط ب�ی�ن ال�ع�ش�ق 
والدین مضفیًا ال�ق�داس�ة ع�ل�ى ال�ع�ش�ق 

 وجادال بینھما:
 یا أم الشفایف تمر

 المغربیة إدنت!
ف ب�ن�ا الش�اع�ُر أح�م�د  وبعد، فل�ق�د ط�وَّ
حمزة في أجواء مبت�ك�رة م�م�ا ی�ج�ع�ل�ن�ا 
م�ت�ش�وق�ی�ن الس�ت��ك�ش�اف ب�اق�ي أش�ع��ار 
مجموعتھ المنتظرة (أوركسترا ل�ع�ازف 
وحید) فھو في كثی�ر م�م�ا ی�ق�ول ج�دی�د 
ویانع. ولعلي بھذا المقال أن أكون ق�ق�د 

 وفیت بوعدي للشاعر.

 

 
 
 

زف و اأور 
 

 / مصر  محمد محمد السنباطي
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1 

 "سنماُر بنى الخَوْرنق "

 مثلھ      

 نّضدتُك من لَبِناِت مشاعري

  حجرا حجرا    

  غزْلتُك من خیوط الوْجدِ 

  ومن عذاباِت عشقٍ 

  ال ینطفي          

 و بحٍث عن ذاتي فیك

 عن شيءأتوُق إلیھ

  منذ الوالدِة األولى   

 منذ اللحظِة التي جعلتك فیھا مرآتي

 من ظلمِة الوحدة…ونافذتي أعبر منھا 

  یاُمناَي وغایتي… إلیَك 

 ظننتك ُحلمي الذي ال ینتھي

 فالحلُم إن اكتمل فسد

  وقلت

  یا حلمي! كن أبدیّا

  كن ثورتي و ھدوئي

  كن نجواَي ولْوعتي

دي   كن وحدتي و تَوحُّ

 

2 

  بنیتُك من حروف العشق

 مأواَي الذي إن طارَدْتني

 ذئاُب اللیِل أجْد فیھ

 …مأمني       

  رصفتُك حجارةَ نورٍ 

 حجرا فوق الحجر

   وبین كل حجر وحجر

  دفقة وجٍد و ھیامٍ 

  حتى ارتفعَت شامخا

  في سماء الضوء

  والكون الذي فیھ روحي

 …تنتشي     

 أردتُك نارا

  جذوةً من لھیب الفناء

 من شوٍق إلى الذوبان

 خروجا من العالم السفلي

  من حبٍس فیھ روحي تختنق

 إلى رحِب الفضاء   

  حیث ذاتي بذاتك تلتقي

 كنُت "سنمار" یرى بناءه یعلو 

 …فیعلو حلُمھ 

  ناًرا تغسل الوجداَن من ھشیِم العمرِ   

  تمنّیُت أالّ تنطفي

 

3 

  واكتمَل "الخورنُق"الحلمُ 

 وجاء ِسْنماُر مزھّوا

  یحّدث "النعماَن" عن سرِّ الخلود

  فینتشي  یْثِملُھ الحلمُ 

 قال لھ النعماُن :

 فھل أنا وحدي مالُك مفتاِح الجمال الذي

  أنَت صانُعھ لي

  قال سنماُر "نعم ،لكن أجمَل منھ ربما

 أْبتَني "  

 ألقى بھ من شاھقٍ 

  یردُّ صداھا  جلجلْت ضحكتُھ

  فضاٌء بلقعُ   

  قال :سلیَل أبي جھٍل مالك منّي غیُر حبلٍ 

  من مسد ،حول عنقك یلتوي

 

4 

  لم أُمْت لكنني

  أدركت أّن الحلَم كان سرابا

  و انقشع      

  و أنك أرٌض یباٌب زھُرھا ملحٌ 

 وتفاُحھا علقٌم مرُّ مذاقھ

  ال ینتھي         

  اء ْر
 

 زینب حداد/تونس
2021/3/29 

ا  ما ا 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 شعر: د.عبدااللھ محمد جاسم/ العراق

 
 

 ..ٔامي..یا ٔامي
 ..یا ٔاحلى ما مرَّ بي من سنین العمر
 ..ؤاحلى من نجوِم اللیل ونور القمر
 لم اعرف للعذاب معنى في حیاتي

 ..طالما حملتیني بقدر
 )یاجمال الصبح حین تنادین یا (ماما

 ..قد حان وقت السفر
 ..وانا اغطُ في نوٍم عمیقٍ 

رَ    ..كٔاني لم أزْل في حضنِك طفل َغرَّ
  ..أعود وأبكي علیك شوقاً 

 ..بعد فقدي لحنینك المنھمر
 ..یا ٔامي

 ..یا منھَل الحب والحنان
 .مازال الشوق إلیِك لھیب مستعر 

 ..آه لو تعلمین مالذي یجري بھذا الزمان
 ..لصرختي في وجھ ثالوث الغدر

 ..لقد طاَل مكوث الوباء فینا
 ..وراحْت االیام تملي علینا حكایات القھر

 ..عن فاقدین الضمیر
 ..اعداء الحیاة واعداء البشر

 ..یظنون إِنا نركع لھم
 ..في خریف نسقط فیھ كأوراق الشجر

 ..آسف ٔانا یا ٔامي
 ..لم ٔاسمْع كالمك یوما

 ..حینما كنِت تصفین القادم لنا بحذر
 ..بعدك ضعنا في متاھات خوف وخطر

 ..وراحْت األنذال تسلُب عیَشنا
 ..وتٔاكُل كل لذیذ طیب الثمر 

 ..في یومھم المشؤوم سرحوا مالیین الحفاة
 ..بعد ان سرقوا الخزأین اصیبوا بالذعر 

 ..ھیھات ھیھات نصحوا یا امني
 ..بعد الذي حل بنا وباء فوق الوباء المستشر

 



 (بالعین المجّردة) 
 ـ  1

 خاَب 
 من ال یتعامل 

 مع فصول في حیاتھ 
 كأنّھا فصول من حكایتھ. 

 
 ـ  2

 األرُض  
 كوكب من ثمانیة 

 تدور حول الشمس 
 التي مثلھا بالیین 

 في مجّرِة "درب اللبّان" 
 التي ھي واحدة 

 من بالیین وبالیین المجّرات 
 في كوٍن ھو حقّاً 

 في والدٍة مستمّرة 
 أو ھو ورشةُ عمٍل 

 لم تُنَجز بعُد.  
 
 ـ  3

 كلُّ كالم  
 والخسران 

 ألٌم أكثر. 
 
 ـ  4

 "جنكیز خان آخر العصور القدیمة 
مفتتحاً العصوَر الجدیدة، ح�ی�اتُ�ھ ش�ّك�ل�ْت 

 نھَر دّم 
فاصالً نھایةَ عصوٍر، ب�ح�بِّ�ھ�ا وح�رب�ھ�ا، 

 بمائھا وناِرھا 
وبدایةَ عصوٍر جدیدة، بح�بِّ�ھ�ا وح�ربِ�ھ�ا، 

 بمائھا وناِرھا ونوِرھا وظالِمھا 
 وكم یشعُر إنساننا بعُد أیضاً باإلنكسار". 

 
 ـ  5

 ھذه األسئلة لھا ظّل 
 ولكن أین ھو الُمحفِّز؟ 

 احتماالُت الصدفة 
 لئالّ یكون الملل أكثر 

 العزلةُ موٌت آخر 
ه  ه، ما ال تُقِرُّ  ما تُقرُّ

 ما تعلم، ما ال تعلم، ما لم تعلم 
 خرافةٌ بالعین المجّردة 

 عیُن الحكمِة 
 إدارةُ ھذا العبث.  

 
 ـ  6

 یعتقد أّن األلَم یرید أن یتّصل   
أصواٌت منذ ال�ط�ف�ول�ة ت�ح�ت�ض�ُن ك�أنّ�ھ�ا 

 تنصھر  
 الحیاةُ ترّق، تشّف، وذاتھا تلدغ أو تنھش.  

 
 ـ  7

 انخفَض منسوُب الوعي الطبقّي  
 ارتفَع منسوُب طنین الذباب األزرق. 

 
 ـ  8

 وِمن البُعِد مصالحة  
 وِمن اإلقتراب مصالحة أقّل. 

 
 ـ  9

 المشھُد 
 في كلِّ حقبة 

 ھو غیره
 الكسوُر كثیرة 
 في رأِس الدم. 

 
 ـ  10

 وُسِمَع صمت 
 أعقبَْتھُ صرخة. 

 
 (اآلن)

 ـ  1
 ِمن 

 سوِء حظِّ 
 المثالیِّة 

 أّن الفیزیاء  
 مادیّة. 

 
 ـ  2

 العزلةُ 

 خروٌج آخر. 
 ـ  3

 قطرةُ ندى على خدِّ وردة  
 والسماء لھا سماء لھا سماء. 

 
 ـ  4

 انقضْت مالییُن السنین 
 األرُض كلّھا كانْت ملعبي   

 جسمي كان ضخماً وفّكي عظیماً  
 ضاَع صوتي ـ اّمحت خطوتي 

 أنا اآلن حجر. 
 

 (غریق آخر) 
 "أیّھا السادة 

 لي فیكم بنفسج. 
* 
 

 الجسُم قوي، القلُب حمّي 
 الخلُق حیّي، القواُم مفتول    

 نفُسھ حلوة، فتنة في فتنة 
 كان أجمل شباِب المدینة. 

* 
 لم یتخلّق بما ینفُِّر الناس 

 ولیس فیھ شيء من الدنایا 
 التي تذھب بالمروءة 

 لسانُھ عّف، لم ینطق بھْجٍر قطّ. 
* 

 كانت قسیمة، وسیمة، غّضة، لطیفة 
عطریّةً كأنفاِس البنفسج، ترس�ل ش�ع�َرھ�ا 

 الناعم 
 على ظھرھا العاجي تارةً 

 وترسلھ على صدرھا المرمري تارةً 
 یداعبُھُ النسیم، تقبّلُھُ اآللھة 

ترنو بع�ی�ن�ی�ن ن�ج�الوی�ن، ت�ف�ت�ر ع�ن ف�ٍم 
 خمرّي شتیت 

 كانت أجمل حساِن المدینة.  
* 

 والتحَق بسفینٍة، حتى غدا ربّاناً 
خبیراً بدرجاِت الش�م�س، واس�َع ال�درای�ِة 

 بمواقِع النجوم 
عارفاً بأحواِل الری�اِح واألن�واء، ع�ل�ی�م�اً 

 بمعالِم اللجج  
 ومواضِع الشطوِط والصخور. 

* 
 ورأى كروَع كرمٍة ضخمة  

 تنمو وتعّرُش فوق سفینتھ العالیة   
 عسالیُجھا تعلُق بالقلوِع وبالمجاذیف 

 تلتفُّ أظافیُرھا حوَل الحبال 
ألقى نفَسھ ف�ي ال�ب�ح�ر ال�ذي ك�ان ی�ف�ور 

 ویثور 
 وتالعبْت بھ أمواُجھ. 

* 
 وفي غبشِة الصبح كان شیٌئ صغیٌر 

یتأرجُح على صفحِة الیّم، آه، إنّ�ھ غ�ری�ٌق 
 آخر". 

 
 (الحكایة)

 ـ  1
 لن تبلغ جماَمھا  

 حتى تفرغ ھذه الزجاجة.  
   
 ـ  2

 تسلُك طریقاً وعرةً 
 تھتُف ضدَّ تحالِف اللصوص  

 یلیق أن یُھان اإلنسان؟ 
 الحیاةُ قطٌع ـ وصٌل  

 ھل تعلم أّن األشكال الھندسیّة 
 ھي باألصل أرقام؟ 

 وأّن أّم كلثوم 
 كانت في حیاتھا السابقة مالكاً حارساً؟. 

 
 ـ  3

 اآلَخر ورأُي اآلَخر 
 ولكن ال أقصد الذین باعوا 

 بثالثین فّضة. 
 
 ـ  4

 الحقیقة  
 ھي بحجم الكون 

 وحتى نفھم الحقیقةَ بإطالق 
 یجب أن نفھَم الكوَن بإطالق 
 وإلى أن نفھَم الكوَن بإطالق 

 یجب أن نقّر أن الحقیقة 
 نسبیّة. 

 
 ـ  5

 الحریّة لوحة 
 الدیمقراطیّة إطار. 

 
 ـ  6

 اإلنسان لم یعد یؤمن 
 أّن األعاصیر، الفیضانات، الزالزل  

 البراكین، النیازك  
 وغیرھا من العوامل الطبیعیّة  

 ھي من عمل ذات أو ذوات غاضبة.   
 
 ـ  7

 المسألة مسألة تكنولوجیا 
 أم مسألة أن نقول الحكایة كاملة؟. 

 
 (عندما أحد.. ال یسمع) 

 ـ  1

 وفي حقبة تحّدثوا 
 عن الصدق ونبالة الصدق  

 الكتابات التي عثرنا علیھا من تلك الحقبة 
 كلّھا في الصدق وفي نبالة الصدق  

 وفي حقبة ثانیة عثرنا على الكتابات ذاتھا 
 مع إضافة وھي إعطاء أمثال وقصص  

 رامزة بقّوة عن فوائد الصدق 
كّل كتابات الحق�ب�ة ال�ث�ان�ی�ة ش�م�ل�ت ھ�ذه 

 اإلضافة 
وفي حقبة ثالثة شروحات ف�ی�ھ�ا ف�ك�ر أو 

 نزعات فلسفیّة 
وعلى أساس من اإلضاف�ات ی�ت�ّم ت�ع�ی�ی�ن 

 األحقاب. 
 
 ـ  2

 والثرثرةُ 
 ھي عندما أحٌد بعُد 

 ال یسمع أحداً. 
 

 (إسمك مزیّن بالغاردینیا) 
 ـ  1

 اعتقدوا 
 أّن الشمس 

 ھي بالحجم الذي یرونھا علیھ  
 فیما حجمھا 

 ألف كرة أرضیّة   200أكبر ملیون و
 وفي مجّرتنا ـ "مجّرة درب اللبّان"  

 بلیون شمس  200أكثر من 
 وأكثر من ألف بلیون كوكب وقمر  

 بلیون مجّرة   200وفي الكون أكثر من 
 فھل یمكن أن تتصّور 

 اتّساع ھذا الكون 
 الذي ال یزال في والدة مستمّرة 

 أو قید اإلنشاء؟. 
 
 ـ  2

 النِسر 
 مزّود بعینین 

 تفوقان ثماني مّرات عیني آدم 
لكّن آدم تزّود بعی�ن�ی�ن أق�وى م�ن ع�ی�ن�ي 

 النِسر 
 بعشرات مالیین المّرات. 

 
 ـ  3

 ـ لماذا تكتب؟.   
 ـ ألموت واقفاً. 

 
 ـ  4

 داني غاردنر 
 صدیقي الشاعر األسترالي  

 بالنیابِة عن أّمي، وعن قلِب أّمي 
 وعیوِن كلِّ الغرقى في البحاِر البعیدة   

 وعیوِن كلِّ المعّذبین في مراكِز اإلحتجاز 
عندما ترفرف ك�ل�م�اتُ�ك.. إس�ُم�َك م�زیّ�ن 

 بالغاردینیا. 
 
 ـ  5

 شراسةٌ في نّص.. تسونامي في فنجان  
وقد ِرقّة في نّص تنقل جبالً من مكاٍن إلى 

 آخر. 
 
 ـ  6

 فقداُن الثقة  
 موٌت، أیضاً، آخر. 

 
 

 ) في العالم  (ما أكثر الجرائم
 ـ  1

 اآلخر ھو أنا اآلخر  

 لكن ال یعني أن أسكت.
 ـ  2

 دیر یاسین، 
 ظھراً ـ  11ِمَن الخامسة فجراً إلى 

 . 1948نیسان  9
ھم ح�ازم�ون، أن�ت�م ك�لٌّ م�ن�ك�م ف�ي ق�اِع 

   جرحھ،
 ذئاٌب ھم، وأنتم كلٌّ منكم جنازة،  

سة،   عیونُھم متمرِّ
 أنتم بالكاد بعُد منكم رأس، 

 طھارةُ سالِحھم 
 ـ  1948نیسان  9عیُن ھولوكوست 

 . 1948أیّار  15شرط 
 بقروا البطون، سرقوا المصاغات، 

الساع�ات، ال�ن�ق�وَد، ال�م�واش�ي، الس�ّك�َر، 
 الطحین. 

 أنتم موضوع طھارة سالحھم. 
 وقاَل شاھُد عیان 

 عمَل طبیباً في الجیش البریطاني 
 كلَّ سنواِت الحرِب العالمیِّة الثانیة: 

  1948نیسان  9مثل ما رأیُت في "
لم أَر طواَل خدمتي في الحرب ال�ك�ون�یّ�ة 

 الثانیة، 
نساٌء، شیوٌخ، أط�ف�اٌل، ش�ب�اٌب.. وان�ھ�اَل 

 الرصاُص، 
صبیّة، قت�ل�وا ط�ف�ل�ھ�ا ب�ال�رص�اص أم�ام 

 عینیھا، 
 وفیما یُغمى علیھا قتلوھا أیضاً، 

ھ،   شابٌّ ھزیل ارتدى تنّكراً مالبَس أمِّ
 ضحكوا منھ، وقتلوه اكتشفوه، 

 وأُحرقوا جثّتھ أمام الصحافة العالمیّة.  
 جثٌث متناثرة في الطرقات، 

 في زوایا البیوت. جثٌث متكّومة 
 وقاَل شاھُد عیان بریطاني آخر 

  أنھى حدیثاً خدمتَھ في الجیش:
 ".  في العالم  ما أكثر الجرائم"حقّاً 

 
 ـ  3

 خرج كالعادة 
 وكالعادة لن یرجع. 

 
 (یا رئیس الطیور) 

 ـ  1
 إلى أین یرجع حین یذھب  

 وإلى أین یذھب حین یرجع؟!. 
 
 ـ  2

 الوجوه ذاھلة 
 الحرارةُ فوق األربعین 

 ال قطرةَ ماء، المشھُد یتكّرر 
 مھیضو أجنحة، المسافاُت سنوات  

 ِشباُك صیّادي السمك في البحاِر البعیدة 
 ال تزال ترفع عظاماً بشریّة 

ال نفع ب�ع�ُد م�ن رف�ع ت�ق�اری�ر ل�ل�ج�ھ�اِت 
 الرسمیّة  

الحرائُق في الوجوه من أثر خلیِط ال�م�ل�ِح 
 والنفط 

من أثِر نفاِق العال�م، ال ت�ق�ْل أنّ�ي أس�أُت 
 فْھَمك 

ال تقْل أنّك ال تكره، وأّن ال�ق�ل�وب ت�ق�س�و 
 أحیاناً  

ال ت��ق��ْل أنّ��ك ت��ط��ل��ق ال��رص��اَص ف��وق 
 رؤوسھم 

لجماً لإلكسودس. ق�ْل ھ�م ال یش�ب�ھ�ون�ك 
 فقط. 

 
 ـ  3

 أیُّھا النِسر 
 ملقى ِمْن سمائك     

 مطعوٌن في قلِب قلبِك     
 ھذه المسافة، وكّل مسافة، جفّْت  

 ولیس بعُد إالّ خردة ظلّك     
 في الملِح الواسع     

 یا رئیس الطیور قْل أّي شیئ    
 إالّ انطفاء جناحیك 

 إالّ ھذا التشنّج في قبضتیك 
إالّ ھ��ذا ال��ذھ��ول ف��ي ص��ف��اء س��م��اوات 

 عینیك. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ـ  4
 یعلُم حجَم الناِر المتّقدة  

 ویعلُم أحجاَم الجبھاِت المتقاتلة.     
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 البوابة االولى:
قبل عودتھ الى مدینة (السم�اوة) ودع خش�ب�ة 

اندالع الحرب االخیرة   مسرح المنصور وقبیل
على العراق، وّدع مالك مسرحیة (ش�ق�ن�دح�ة) 
لمؤلفھا ومخرجھا الفنان (عمران ال�ت�م�ی�م�ي)

ودَّع صدیقھ األثیر ایاد راض�ي، وع�ل�ى ام�ل  ،
اللق�اء ب�ع�د ان تض�ع ال�ح�رب اوزارھ�ا، ودَّع 
اص�دق�اءه ك��ادر ال�م�س��رح�ی�ة .. (ع�ب�د ج�ع�ف��ر 

قاسم السید والفنان�ات، ان�ع�ام  محمود، النجار،
نجالء ف�ھ�م�ي) ... وّدع  الربیعي , میس كمر،

صدیقھ الفنان ج�الل ك�ام�ل وزوج�ت�ھ ال�ف�ن�ان�ة 
سناء عبد الرحمن ال�ل�ذی�ن ع�م�ل م�ع�ھ�م�ا ف�ي 

(ورد   االعمال الفنیة التي قدمتھ�ا ش�رك�ت�ھ�م�ا
ف��ي ال��ع��دی��د م��ن االع��م��ال  ل��الن��ت��اج ال��ف��ن��ي)

 التلفزیونیة ...
ع�اد ل�ی�وق�د ج�ذوة ال��م�س�رح الس�م�اوي ال�ت��ي 
انطفأت بعد ان غادرھا الى بغداد ھو وصدی�ق�ھ 

...  الفنان الدكتور ناجي ك�اش�ي -الذي رحل  -
����م����ا  وك����ان ق����د ع����م����ل م����ع����ھ مص����مِّ

العرض للمسرح�ی�ات (م�ن اج�ل   لسینوغرافیا
انكیدو، مدینة العقاب، مقبرة الروب�وت) ال�ت�ي 
ع���رض���ت ع���ل���ى مس���ارح ال���ع���اص���م���ة ف���ي 

 المھرجانات المسرحیة العراقیة والعربیة.
عاد لیقدم اولى اعمالھ ال�ف�ن�ی�ة ب�ع�د ال�ت�غ�ی�ی�ر 

عبر مسرحیة (ارتجال ) ع�ل�ى ض�ف�اف  2003
نھر الفرات بعیدا ع�ن خش�ب�ة ال�م�س�رح ال�ت�ي 
اح��رق��ت��ھ��ا (ال��ن��ی��ران الص��دی��ق��ة) ب��اح��داث��ی��ات 

وثم تاله بعم�ل مس�رح�ي اخ�ر أس�م�اه  خطأ ...
( م�غ�ت�رب�ون ) وف�ي ھ��ذی�ن ال�ع�م�ل�ی�ن ش��ارك 
الفنانون التشكیلیون والموس�ی�ق�ی�ون واالدب�اء 

 كممثلین مع زمالئھم المسرحیین. -والشعراء
كتب عنھ القاص زی�د الش�ھ�ی�د دراس�ة ن�ق�دی�ة 
تحت ع�ن�وان (م�خ�ت�ب�ر الس�م�اوة ال�م�س�رح�ي, 

ق�ائ�الً: بس�ق�وط  تواثب محدود وتعثّر مستدی�م)
النظام وتخلخل مجرى الفنون عموم�ا داھ�م�ت 
المسرح السماوي نوبة م�ن ال�رك�ود ال�م�م�ی�ت 
لوال نشاط الفنان فیصل جابر الذي بقي وحی�دا 
في الساحة الفنیة السماویة لی�ج�اھ�د م�ن اج�ل 

وكأنھ اصیب بلع�ن�ة س�ی�زی�ف وس�ع�ی�ھ  البقاء،
ال��ع��ب��ث��ي الیص��ال ص��خ��رة ال��خ��ل��ود ال��ى ق��م��ة 

ف�راح  التواصل مع سیمفونیة الحیاة ال�ك�اذب�ة،
م  یبني م�ا یس�م�ی�ھ بـ� (مس�رح االمس�ی�ة) ف�ق�دَّ
بجھده الشخصي واستنھاضا ل�م�ج�م�وع�ة م�ن 

  الفنانین واغلبھم غیر مسرحیین.
وقال ایضا : في الوقت الذي تراج�ع�ت ق�ع�ق�ع�ة 
المّدعین ل�الب�داع وس�رق�ت�ھ م�غ�ری�ات ال�ح�ی�اة 
وخفتت اصوات من ارتف�ع�ت ل�دی�ھ ف�ی�ض�ان�ات 
نرجسیة وجعل نفسھ الفنان االوحد حتى غمره 
زبد ھذا الفیضان فضاع عن االعین وت�ال�ش�ى، 
وفي غمار الموات الذي تشكو منھ الم�ح�اف�ظ�ة 
في مجالي االدب والفن ظل الفنان فیصل جاب�ر 
یقارع تھالكات الخمول فیتعالى علی�ھ وی�خ�رج 
من ھذا الخضم بھمة اكبر واصرار على الحیاة 

 المبدعة فلم یھن ولم یستكن .
لقد شاھدنا للفن�ان ف�ی�ص�ل ج�اب�ر ال�وف�ی�ر م�ن 
االعمال الفنیة التي تعكس ص�دق�ھ االب�داع�ي , 
وصرف سنوات حیاتھ في خدمة الفن فحق ان 
نقول علیھ ونشیر الیھ على انھ ال�ف�ن�ان االول 

  في المحافظة.
  

 البوابة الثانیة :
غادر م�دی�ن�ة الس�م�اوة وح�ط رح�ال�ھ ع�ل�ى  *

مسارح بغداد وع�م�ل م�ع م�خ�رج�ي ال�م�س�رح 
ح��ی���در  ال��ع��راق��ي (ع���ب��د االم��ی��ر ش��م��خ��ي،

ال��دك��ت��ور ف��اض��ل  اح��م��د ش��رج��ي، م��ن��ع��ث��ر،

ال��دك��ت��ور ری��اض  ع��م��ران ال��ت��م��ی��م��ي، خ��ل��ی��ل،
ومع رفیق دربھ الدكتور الفنان الراحل  شھید،

  ناجي كاشي.
اس�س م�ع زم�الئ�ھ ح�ی�در م�ن�ع�ث�ر , ن�اج�ي  *

الناقد  زھرة بدن، نسرین عبد الرحمن، كاشي،
ال��راح��ل ع��ز ال��دی��ن  ع��ب��د ال��خ��ال��ق ك��ی��ط��ان،

بشرى اسماعیل، مسرح وفرقة الطلیعة  طابو،
في الوزیریة واخرج عل�ى خش�ب�ت�ھ مس�رح�ی�ة 

  (حفلة حرامیة).
تخرج من معھد الفنون الجمیلة وشارك ف�ي  *

المھرجانات المسرحی�ة ال�م�ح�ل�ی�ة وال�ع�راق�ی�ة 
والعربیة وحص�ل ع�ل�ى ال�ع�دی�د م�ن ال�ج�وائ�ز 
وشھادات ال�ت�ق�دی�ر م�ن ال�م�ؤس�س�ات ال�ف�ن�ی�ة 

  المحلیة والعراقیة والعربیة
  
 المسرح التربوي: *

خالل عملھ في النشاط المدرسي كمشرف فن�ي 
اخرج العدید من المسرحیات وحص�ول�ھ ع�ل�ى 
العدید من الجوائزوشھادات التقدی�ر, وآخ�رھ�ا 
حصولھ على جائزة افض�ل اض�اءة مس�رح�ی�ة 
ع��ن مس��رح��ی��ت��ھ (ج��ث��ة ع��ل��ى ال��ط��ری��ق) ف��ي 
المھرجان التربوي المسرحي العراقي ال�ث�ان�ي 

. 2011الذي اقیم في كربالء ال�م�ق�دس�ة ال�ع�ام 
وج�ائ�زة افض�ل دی��ك�ور مس�رح�ي ل�م�س�رح�ی��ة 
(جدران منتصف االجابة) للمؤلف شوقي كریم 

ف�ي ال�م�ھ�رج�ان ال�ت�رب�وي ال�م�س�رح�ي   حسن
واخرج لمھ�رج�ان  العراقي الثالث في البصرة،

معاھد المعلمین ومعاھد الفنون الجمیل�ة ال�ذي 
یقام في محافظ�ة ال�ن�ج�ف االش�رف مس�رح�ی�ة 
(حاكم المقبرة) للمؤلفة سعدیة ناجي السماوي 
ومسرحیة (العارضة) ل�ل�م�ؤل�ف م�ح�م�ود اب�و 

 العباس.
اخر اعمال�ھ ال�ف�ن�ی�ة مس�رح�ی�ة (ح�اوی�ات ب�ال 
وطن) للم�ؤل�ف ال�راح�ل ق�اس�م م�ط�رود ال�ت�ي 
عرضت في كركوك خالل المھرجان المسرحي 

 تربیات العراق.  التربوي لفرق
* وفي مجال الدراما التلفزیونیة عم�ل م�م�ث�ال 
ومساعدا لالخراج مع المخ�رج الش�ام�ل ج�الل 
كامل في مجمل مسلسالتھ التي عرض�ت ع�ل�ى 
الشاش�ات ال�ع�راق�ی�ة وال�ع�رب�ی�ة وك�ان�ت اول�ى 
اعمالھ التلفزیون�ی�ة م�ع ال�م�خ�رج�ة ال�م�ب�دع�ة 
رجاء كاظم , كم�ا ع�م�ل م�م�ث�ال م�ع م�خ�رج�ي 
الدراما العراقی�ة (ن�ب�ی�ل ی�وس�ف, ج�م�ال ع�ب�د 

محمد شكري جمیل, د.  فاروق القیسي، جاسم،
فارس طع�م�ة  علي حنون, د. طارق الجبوري،

علي  التمیمي, وجدي العاني, حسین التكریتي،
االنصاري, اك�رم ك�ام�ل, ارك�ان ج�ھ�اد, س�الم 
عرب, سالم االمیر, كارل�و ھ�ارت�ی�ون) وع�م�ل 
ممثال في افالم السینما العراقیة مع المخرجین 

  (ظافر الخطیب, عدي رشید, علي الكعبي).
  

 البوابة الثالثة :
في السماوة ولد وعمل ممثال ومخرجا ع�ل�ى  • 

مسارحھا فشارك في عدی�د م�ن ال�م�س�رح�ی�ات 
العربیة والعالمیة منھا ( الصلی�ب , ك�وم�ی�دی�ا 
اودیب , ف�اوس�ت واالم�ی�رة الص�ل�ع�اء , قص�ة 
حدیقة الحیوان , مھاجرون , ومسرحیة ای�دي 
ی�وری�دی�س وھ�ي م�ن ن�وع ال�م�ون�ودرام�ا اي 
(الش��خ��ص��ی��ة ال��واح��دة) ال��ت��ي ت��ؤدي ج��م��ی��ع 
الشخصیات في المسرحیة وھي اول عمل م�ن 

 ھذا النوع یقدم في مدینة السماوة.
* بعد ان وضعت الح�رب اوزارھ�ا واس�ت�ق�رت 
االوضاع في المدینة اتخذ فیصل جابر اسل�وب 
(مسرحة القصیدة) لتقدیم اعمالھ الفنیة ب�ع�ی�دا 
عن خشبات المسرح المف�ق�ودة ل�ل�م�ت�ل�ق�ي ف�ي 

المق�ھ�ى وال�م�درس�ة وال�ج�ام�ع�ة وب�دی�ك�ورات 
وازی��اء واض��اءة بس��ی��ط��ة وم��ع��ب��رة. ف��ق��دم 

(ت�م�ری�ن مس�رح�ي، م�غ�ت�رب�ون،   المسرحیات
 مھاجرون).

* اخ�رج ال�ع�دی�د م�ن ال�م�س�رح�ی�ات ب�اس�ل�وب 
(مسرح التعزیة ) واھمھا (فارس الحق) وھي 
ملحمة شعریة للشاعر عبد االمیر ال�ح�ص�ی�ري 
وال��ت��ي ی��ت��ح��دث ف��ی��ھ��ا ع��ن م��آث��ر وب��ط��والت 

(ع ) ومسرحیة (بانورام�ا ال�ج�رح  علي االمام
والش��ھ��ادة) ال��ت��ي اس��ت��خ��دم ف��ی��ھ��ا اس��ل��وب 
استحضار الشخصیات الت�اری�خ�ی�ة ال�ى ص�ال�ة 
العرض المسرحي واشراكھم مع الجمھور ف�ي 

 تقدیم المسرحیة.
مس�رح ق�دی�م ف�ي اط�ار   وفي بحثھ الم�وس�وم

(ث�م ع�ادت ال�ی�ھ�ا  جدید للق�اص ح�ام�د ف�اض�ل
 الروح وانتعشت وتطورت

اح�ت�ف�ال�ي  بعد سقوط ال�ن�ظ�ام ل�ت�ق�دم ب�اس�ل�وب
یت�م�اھ�ى م�ع ال�م�س�رح االغ�ری�ق�ي وم�ن ق�ب�ل 
مخرجین اك�ف�اء درس�وا االخ�راج ال�م�س�رح�ي 
وبرعوا فیھ كالفنان فیصل ج�اب�ر ال�ذي ع�رف 
ب�م��ی��ل�ھ ال��ى االع�م��ال ال��ت�اری��خ��ی��ة س��واء ف��ي 

 المسرح او التلفزیون)
واخرج في السماوة مسرحیات التعزیة م�ن�ھ�ا  

(صمود الدموع, وقدمت لی�ال ع�ل�ى ك�ورن�ی�ش 
( فاط�م�ة  السماوة تخلیدا لذكرى وفاة الصدیقة

الزھراء) كما قام باخراج المسرحیات (الن�ھ�ر, 
الجسر, الفاجعة, في حضرة ال�ح�س�ی�ن، ش�رف 

 الكلمة)
ترأس اتح�اد ال�م�س�رح�ی�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�ي  • 

  المثنى.
ترأس جمعیة الثق�اف�ة وال�ف�ن�ون ال�م�س�ت�ق�ل�ة  • 

  فیھا.
حاز على جائزة (افضل فنان مس�رح�ي) ف�ي  • 

االس����ت����ف����ت����اء ال����ت����ي اج����رت����ھ ج����ری����دة 
   2001الوركاءعام

حاز جائزة (افضل فنان) في االستفتاء ال�ذي  • 
 .2005اجرتھ جریدة السماوة عام 

             
  مسرح الطفل البوابة الرابعة:

مع المخرج حیدر منعثر عمل مدیرا ل�ل�م�س�رح 
(االم��ی��رة  وم��م��ث��ال ف��ي مس��رح��ی��ة االط��ف��ال

جنبا الى جنب مع الفنانی�ن س�ن�اء  واالصدقاء)
عبد الرحمن, اسیا كمال, كن�ع�ان ع�ل�ي, م�ازن 
محمد مص�ط�ف�ى وم�ج�م�وع�ة م�ن ال�م�م�ث�ل�ی�ن 

ومع ال�م�خ�رج رائ�د م�ح�س�ن م�دی�را  السنافر،
ل��ل��م��س��رح وم��م��ث��ال ف��ي مس��رح��ی��ة (االم��ی��ر 
والشریر) مع الف�ن�ان�ی�ن ای�اد راض�ي وبش�رى 

 اسماعیل ونادیة السعدي وعباس شلتاغ.
وفي مدینة الس�م�اوة اخ�رج ل�م�س�رح ال�ط�ف�ل  

خ�����الل االع�����وام م�����ا ب�����ع�����د ال�����ح�����رب 
(حكایة الحروف) للمؤل�ف ح�م�ی�د  المسرحیات

ال��رم���اح���ي ل���ح���س��اب ال���ن��ش���اط ال��م���درس���ي 
(بیتنا) لحس�اب ال�م�رك�ز االق�ل�ی�م�ي  ومسرحیة

لثقافة الطفل في السماوة. ول�ح�س�اب م�ن�ظ�م�ة 
الم�رأة اخ�رج مس�رح�ی�ة (ال�والدة الس�ع�ی�دة), 
ولالطفال المعاقین ومن خالل ج�م�ع�ی�ة ح�ق�وق 

  االنسان قدم مسرحیة( في الصف).
عمل محررا فنیا للصف�ح�ات االخ�ی�رة ل�ج�ری�دة 

س��اوة وج��ری��دة الس��م��اوة وج��ری��دة اوروك 
وج�ری��دة االت��ح��اد ال��م��س�ت��ق�ل وج��ری�دة ص��وت 

سكرتیرا لتحریر مجلة االط�ف�ال   المثنى، عمل
براعم السماوة التي یصدرھا النشاط المدرسي 
وآخرھا محرراً للصفحات ال�ف�ن�ی�ة ف�ي ج�ری�دة 

 صباح المثنى .
  

 البوابة الخامسة:
* كتب السیناریو واخ�رج ال�ع�دی�د م�ن االف�الم 
الوثائقیة لحساب لجن�ة م�ح�و االم�ی�ة ل�ت�رب�ی�ة 
المثنى اھمھا (محو الظالم ، قصة نج�اح ، ل�م 

  اعد امیا، تعلمت)
* لح�س�اب اذاع�ة وت�ل�ف�زی�ون الس�م�اوة ك�ت�ب 
الس�ی��ن�اری��و وق��دم واخ�رج عش�رات ال�ب��رام��ج 
التف�زی�ون�ی�ة واالذاع�ی�ة وحص�ل ع�ل�ى ج�ائ�زة 
افض�ل س�ی��ن�اری��و ع��ن ف��ل�م (اس�د الص�ح��راء) 

(ن�ج�وم االس�الم)  وافضل اخراج ع�ن ب�رن�ام�ج
وجائزة افضل برنامج اذاعي (شخوص وحكایا 
وِعبر) في مھرجان الغدیر الدولي ال�ذي ی�ق�ام 

 سنویا في النجف االشرف.
* كتب العدید من التمثیلیات االذاعیة والبرامج 

 الدرامیة الذاعة (ھنا المثنى).
حصل على جائزةافضل ثاني  2012* في عام 

ن��ص مس��رح��ي ع��ن الس��ی��ن��اری��و ال��م��س��رح��ي 
ال��ذي اس��ت��م��ّده م��ن دی��وان  (الش��ھ��ی��د ال��ح��ي)

بع�ی�دا ع�ن�ك  الشاعر المغترب یحیى السماوي,
  قریبا مني

 كتب السیناریو المسرحي (قیامة الحسین)
 كتب السیناریو المسرحي (األرؤس)

 كتب السیناریو السینمائي (المواطن سین)
 كتب السیناریو السینمائي (دوي الصمت)

  
 البوابة السادسة :

یعد فیصل جابر من اكثر ال�ف�ن�ان�ی�ن ال�ت�زام�ا  ُ
وموھبة واخالصا في العمل ویعد من ال�رع�ی�ل 
االول ال��ذي ش��ك��ل ذاك��رة ال��وع��ي االب��داع��ي 
الحقیقي في السماوة, یعمل، المھم ان یعم�ل ، 
یمشي الفن معھ من دون قی�ود ودون ت�ك�ل�ف, 
لقد تعانق مع االبداع, یقول عنھ اصدقاؤه: انھ 
المنطقة من�زوع�ة الس�الح ال�ت�ي ی�ل�ج�أ ال�ی�ھ�ا 
ال��ج��م��ی��ع ح��ی��ث الس��الم وال��م��ح��ب��ة وال��ت��ف��اؤل 
واالخالص, فیصل جابر الیختصر في بواب�ات, 
انھ التزام فنان وفن االلتزام, ولقد قلت ع�ن�ھ : 

الحجارة التي ُرمي بھا ف�ی�ص�ل س�ت�ت�ح�ول  (ان
 یوما ما الى تمثال یخلد روعتھ).

 
*اھم المسرحیات الجماھیریة التي شارك فیھا 

 الفنان المسرحي فیصل جابر ھي:
  بوابات فنیة في حیاة الفنان العراقي

 العراقي فیصل جابر عوض : الفنان
 

 ملك زمانھ، الخانم والطبال لحیدر منعثر.
في سدني، ثعالب وأرانب، شق�ن�دح�ة   وشمخي

 لعمران التمیمي .
 وشارع ابو نؤاس لریاض شھید.

 *اھم المسلسالت التلفزیونیة العراقیة ھي:
الھرب الى الوھم، رجل ف�وق الش�ب�ھ�ات، ھ�ذا 

ج�ح�ی�م  ، االع�ت�راف،٢٣٨ھو الحب، ال�ق�ض�ی�ة
ال�ف�ردوس،غ�رب�ة وط�ن، دن�ی�ا ال�ورد، وف�ی�ل��م 

 مستر فیكھ للمخرج جالل كامل.
ذئاب اللیل /ال�ج�زء ال�ث�ان�ي، ص�م�ود االب�ط�ال 

 وفیلم ایام لھا تاریخ . للمخرج نبیل یوسف.
صم�ت   عثرات المغفلین، براوید عاشقة وفیلم

 الورود للمخرجة رجاء كاظم.
  اللسان العربي للمخرج فاروق القیسي

س��وق ال��ج��واھ��ر، ال��ت��ی��ار ل��ل��م��خ��رج ع��ل��ي 
 االنصاري.

*اخ��ر م��ن��ج��زات��ھ ال��ف��ن��ی��ة إخ��راج��ھ االف��الم 
فیلم (ابن السماوة) س�ی�رة ال�ف�ن�ان  الوثائقیة :

الراحل احمد عب�د ج�اس�م، ف�ی�ل�م (ال�م�ع�ج�م�ي) 
سیرة االدیب والباحث عبد الجبار بّچاي وفیل�م 
(الموت ال�ب�ط�يء) س�ی�رة ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي ع�دن�ان 

 صاحب.
والكثی�ر م�ن االع�م�ال ال�ف�ن�ی�ة ال�ت�ي التس�ع�ن�ا 

 الذاكرة لحصرھا.

 ات   ة  
 ان اض ا   

 
 

  كتب: یوسف المحسن
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مما ر ا ا ؤا  را ا 
 خلیل اندراوس

الماركسیة لیست مذھبًا أو عقیدة ج�ام�دة، 
إنما مرشًدا للنضال والعمل الثوري، وھ�ذه 
الصیغة الكالسیكیة عن الماركسی�ة ت�غ�ی�ب 
عن بال الكثیرین في عصرنا الحالي ح�ت�ى 
اولئك الذین یكتب�ون ف�ي ص�ح�ف وج�رائ�د 
األحزاب الیساریة، تغیب ھذا المظھر ع�ن 
الماركسیة بوصفھا مرشًدا للنضال والعمل 
ال�ث��وري وخ��اص��ة ف��ي عص�رن��ا ال�ح��ال��ي، 
عصر االمبریالیة أعلى مراحل الرأسمالی�ة 
یجعل من الماركسیة شیئً�ا وح�ی�د ال�ط�رف 
عدیم الشكل، شی�ئً�ا ج�ام�ًدا ال ح�ی�اة ف�ی�ھ، 
وتفرغ الماركس�ی�ة م�ن روح�ھ�ا ال�ج�دل�ی�ة 
الحیة وتنسف أسسھا النظریة ال�ج�وھ�ری�ة 

وت�ع��ن��ي ب��ھ��ا ال�دی��ال��ك�ت��ی��ك، أي م��ذھ��ب   –
التطور التاریخي المتعدد األشكال والحاف�ل 
بالتناقض�ات، وتض�ع�ف ص�ل�ت�ھ�ا ب�ق�ض�ای�ا 
العصر العملیة والدقیقة التي من شأنھا أن 
تتغیر لدى كل منعطف جدید ف�ي ال�ت�اری�خ، 
وفي أیامنا ھذه ھناك الكثیر من المھتم�ی�ن 
بالعمل الصحافي والس�ی�اس�ي ی�غ�ی�ب ع�ن 
ب��ال��ھ��م ھ��ذا ال��م��ظ��ھ��ر االس��اس��ي م��ن 

 .الماركسیة
 

ویبرز في الفترة األخیرة تأث�ی�ر ال�ف�ل�س�ف�ة 
البرجوازیة بشتى أنواع�ھ�ا ال�م�ث�ال�ی�ة ف�ي 
وب��اء "ص��راع ال��ح��ض��ارات" ون��ھ��ای��ة 
التاریخ وغیرھا من األوبئة ال�ت�ي ت�ن�ت�ش�ر 
بین صفوف من یدعي بأنھ ی�ح�م�ل أف�ك�اًرا 
یساریة ثوریة ت�ج�ع�ل�ھ یض�ع ال�م�اركس�ی�ة 
على ھام�ش ال�ت�ط�ور ال�ت�اری�خ�ي ال�م�ادي 
الجدلي للمجتمع، ولذل�ك م�ھ�م ج�ًدا زی�ادة 
وتعمیق انتشار الفلسفة الماركسیة واتحاد 
جمیع الماركسیین ال�ذی�ن ی�درك�ون ع�م�ق 
األزم�ة ال��ت��ي ت��ج��ت��ازھ��ا ال��م��اركس��ی��ة ف��ي 
عص�رن��ا ال��ح��ال�ي، م��ن أج��ل ال��دف��اع ع��ن 
مبادئھا األساسیة التي تشوه من م�خ�ت�ل�ف 
ال��ج��وان��ب ب��ن��ش��ر ال��ت��أث��ی��ر ال��ب��رج��وازي 
االنتھازي بین م�خ�ت�ل�ف "رف�اق ط�ری�ق" 
ال��م��اركس��ی��ة. ال ش��ك ب��أن ھ��ن��اك أوس��اط 
وفئات وشرائح مجت�م�ع واس�ع�ة م�ا ت�زال 
الیوم في معظم األحیان تخ�ط�و ال�خ�ط�وات 
األولى لالطالع على الفلسفة ال�م�اركس�ی�ة. 
ل��ذل��ك م��ھ��م ج��ًدا ت��ع��م��ی��ق االطّ��الع ع��ل��ى 
الفلسفة الماركسیة والتجمع لمكاف�ح�ة ك�ل 
من یرید تشوی�ھ او ت�ف�س�ی�خ ال�م�اركس�ی�ة 
بحزم ووضوح الرؤیا والممارسة الثوری�ة 
الح�ق�ی�ق�ی�ة، وال�ع�م�ل ع�ل�ى ت�أم�ی�ن ال�دور 
القیادي الثوري لألحزاب ال�م�اركس�ی�ة ف�ي 
حیاة المجتمع وترسیخ المكتسبات التي تم 
بلوغھا لصالح الطبق�ة ال�ع�ام�ل�ة وش�رائ�ح 
المجتمع المضطَھدة، وال�ف�ل�س�ف�ة ال�م�ادی�ة 

اللی�ن�ی�ن�ی�ة ھ�ي س�الح ق�وي   –الماركسیة 
للطبقة العاملة في النض�ال ض�د ال�رج�ع�ی�ة 
االمبریالیة وخاصة في عص�رن�ا ال�ح�ال�ي، 
وھنا ال ب�د ان ن�ؤك�د ب�ان�ھ م�ھ�م�ا اج�ت�ھ�د 
ای��دی��ول��وج��ی��و ال��ب��رج��وازی��ة االم��ب��ری��ال��ی��ة 
المعاصرة فانھم ل�ن ی�ن�ج�ح�وا ف�ي دح�ض 
النظریة الماركسیة اللینینیة وال ف�ي وق�ف 

 .تنامي نفوذھا
 

فالفلسفة الماركسیة تستطیع اإلجابة ع�ل�ى 
قضای�ا وأس�ئ�ل�ة عص�رن�ا ال�ت�ي ی�ط�رح�ھ�ا 
التاریخ والحیاة، ألن الماركسیة ال ت�ح�ل�ق 

فوق األشیاء وفوق البشر وت�اری�خ�ھ�م ب�ل 
ھي فلسفة جدلیة تھدف إلى أن تكون أداة 
احتیاز الوعي ومحرك العمل الذي بھ یغیر 
االنسان األشیاء ویغیر نفسھ ویب�ن�ي ب�ی�ده 

 .تاریخھ
كما أن الفلسفة الماركسیة ال تشبھ البدع�ة 
بشيء ولیست م�ذھ�بً�ا أو ع�ق�ی�دة ج�ام�دة 
قامت بمعزل عن الطریق الرئیسي لت�ط�ور 
المدنیة والحضارة االنسانیة، بل بال�ع�ك�س 
فإن عبقریة ماركس كلھا تتجل�ى ب�الض�ب�ط 
في كونھ أجاب عن األسئلة ال�ت�ي ط�رح�ھ�ا 
ال��ف��ك��ر االنس��ان��ي ال��ت��ق��دم��ي، ف��ال��ف��ل��س��ف��ة 
الماركسیة اللینینیة المادیة ال�ج�دل�ی�ة ھ�ي 
الفلسفة الوحیدة المنسجم�ة إل�ى ال�ن�ھ�ای�ة 
واألمینة لجمیع تعالیم ال�ع�ل�وم ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة 
واالجتماعیة السیاسیة، ولذا ی�ب�ذل أع�داء 
الطبق�ة ال�ع�ام�ل�ة والش�ع�وب ال�م�ض�طَ�ھ�دة 
وأعداء الدیمقراطیة كل قواھ�م االع�الم�ی�ة 
والسیاسیة والثقافیة والفل�س�ف�ی�ة ل�دح�ض 
المادیة الجدلیة لتقویضھا ولالفتراء علیھا 
وتھمیشھا، ویدافع�ون ع�ن ش�ت�ى أش�ك�ال 
الفلسفة المثالیة وفلسفة طبقة رأس الم�ال 
م��ث��ل ط��روح��ات "ص��راع ال��ح��ض��ارات" 

 ."و"نھایة التاریخ
وقد دافع ماركس وانج�ل�ز ب�ك�ل ح�زم ع�ن 
ال�م��ادی��ة ال��ف��ل��س��ف��ی�ة ال��ج��دل��ی��ة ووج��ھ��ات 
نظرھما م�ع�روض�ة ب�أك�ث�ر م�ا ی�ك�ون م�ن 
الوضوح والتفاصیل ف�ي م�ؤل�ف�ي ان�ج�ل�ز: 
"لودفیغ فورباخ" و"دحض دوھری�ن�غ"، 
اللذین ھما على غرار البیان الشیوعي من 
عداد الكتب التي یجب أن تكون ب�ی�ن ی�دي 
كل عامل واع، ف�م�ارك�س دف�ع ال�ف�ل�س�ف�ة 
خ��ط��وات ك��ب��ی��رة إل��ى األم��ام م��ن خ��الل 
الدیالكتیك أي الجدل، أي ن�ظ�ری�ة ال�ت�ط�ور 
بأكمل مظاھرھا وأش�دھ�ا ع�م�قً�ا واك�ث�رھ�ا 
بعًدا عن أحادی�ة ال�ج�ان�ب ن�ظ�ری�ة نس�ب�ی�ة 
المعارف االنسانیة التي تعكس ال�م�ادة ف�ي 
تطورھا الدائم" (كما كتب لینین في كت�اب�ھ 

ب��ع��ض خص��ائ��ص ت��ط��ور ال��م��اركس��ی��ة  -
)، وماركس ع�ّم�ق 16  - 15التاریخي ص 

المادیة الفلسفیة وطّورھا ووّسع ن�ط�اق�ھ�ا 
من معرفة الطبیعة الى م�ع�رف�ة ال�م�ج�ت�م�ع 

 .البشري
إّن المادیة التاریخی�ة ال�م�اركس�ی�ة ت�ع�ت�ب�ر 
أك��ب��ر ان��ت��ص��ار أح��رزه ال��ف��ك��ر ال��ع��ل��م��ي 
الفلسفي، والمادیة ال�ت�اری�خ�ی�ة ت�ؤك�د ب�أّن 
الشعوب تصنع الت�اری�خ ول�ك�ن�ھ�ا تص�ن�ع�ھ 
ل��ی��س ع��ل��ى ھ��واھ��ا ب��ل ت��ب��ًع��ا ل��ل��ظ��روف 
الموضوعیة وقبل كل شيء تبًع�ا ألس�ل�وب 
انتاج الخیرات المادیة ال�م�ح�دد ت�اری�خ�یً�ا، 

وبما أن االن�ت�اج ال�م�ادي ی�ت�ح�س�ن دائ�ًم�ا 
وی�ت�ط�ّور م��ن أدن�ى إل�ى أع�ل�ى ف�إّن دور 
الشعوب في العملیة التاریخیة ی�ت�غ�ی�ر ھ�و 
اآلخر، ودور الشعوب في ال�ت�اری�خ ی�زداد 
مع ت�ط�ّور ال�ب�ش�ری�ة ال�ت�ق�دم�ي، وأث�ب�ت�ت 
الماركس�ی�ة ان�ھ ك�لّ�م�ا ازدادت ال�ت�ح�والت 
االجتماعیة عمقًا كانت المھام التي ت�واج�ھ 
المجتمع أكبر شأنًا، وكل�م�ا ازدادت أع�داد 
الناس المشتركین في العملی�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة 
تعاظم نشاط الجم�اھ�ی�ر الش�ع�ب�ی�ة، وك�ت�ب 
م��ارك��س وان��ج��ل��ز: "م��ع ازدی��اد ال��ف��ع��ل 
ال�ت�اری��خ�ي ج�دی��ة س�ی��زداد ك��ذل�ك.. ح�ج��م 
ال�ج�م��اھ�ی�ر ال�ت�ي ی�ك��ون ھ�ذا ال�ف�ع��ل م��ن 
صنعھا". (ماركس انجلز المؤلفات المجلد 

)، ولقد اكتشف ماركس قوان�ی�ن 90ص  2
تطور ال�رأس�م�ال�ی�ة وش�رح دور ال�ط�ب�ق�ة 
العاملة كقّوة اج�ت�م�اع�ی�ة ق�ادرة ع�ل�ى أن 
تغدو خ�ال�ق�ة ل�ل�م�ج�ت�م�ع ال�ج�دی�د. وش�رح 
بوضوح أساس ك�ّل ال�ت�ط�ور االج�ت�م�اع�ي 
وق��ّوت��ھ ال��م��ح��رك��ة وھ��و الص��راع ب��ی��ن 

 .الطبقات
وعندما نتحدث عن دور ال�م�اركس�ی�ة ف�ي 
القرن الواحد والعشرین ع�ل�ی�ن�ا أن ن�ذك�ر 
بأن الماركسیة تحمل في ذاتھا في مب�دئ�ھ�ا 
ذات�ھ ام��ك��ان��ات غ��ی��ر م�ت��ن��اھ��ی��ة ل��ل��ت��ط��ور 
والتجدد، تفس�ح ل�ھ�ا ف�ي ك�ل ل�ح�ظ�ة م�ن 
التاریخ سبیل وعي ما للفكر وال�ع�م�ل م�ن 
ظروف جدیدة. والحق�ی�ق�ة ھ�ي أن ك�ل م�ا 
نبتغیھ كحاملي ال�ف�ك�ر ال�م�اركس�ي ھ�و اال 
نقف عند حدود العقل المتك�ون وأن نض�ع 
أنفسنا على مست�وى ال�ع�ق�الن�ی�ة ال�ج�دل�ی�ة 
الجاریة التكون باستم�رار، ف�ن�ك�ون دائ�ًم�ا 
حیث یولد شيء جدید لم یت�ب�ل�ور ب�ع�د ف�ي 
مفھوم. ولذلك نقول بأن ال�م�اركس�ی�ة ك�م�ا 
أّكد انجلز تؤكد بأن المادیة الجدلیة عل�ی�ھ�ا 
أن تتّخذ شكالً ج�دی�ًدا ب�الض�رورة م�ع ك�ل 
اكتشاف ك�ب�ی�ر ذي أث�ر ب�ارز ف�ي ت�اری�خ 
العلوم، ولطالما أكد لینین الحاجة إلى ھ�ذا 
التجدد المستمر حیث قال: "ان�ن�ا ال ن�رى 
أبًدا في نظریة مارك�س ش�ی�ئً�ا م�ك�ت�م�الً ال 
یجوز مّسھ بل نحن بعكس ذلك على قناعة 
بأنھ�ا ل�م ت�ف�ع�ل أك�ث�ر م�ن وض�ع أح�ج�ار 
الزاویة للعلم الذي ینبغي للماركس�ی�ی�ن أن 
یدفعوه الى التقدم في ك�ل االت�ج�اھ�ات، اذا 

 ."كانوا ال یریدون ان تسبقھم الحیاة
وفي عصرنا الحالي تس�ع�ى ط�ب�ق�ة رأس  

المال في كثیر من البلدان بما فیھا الب�ل�دان 
األكثر ت�ط�وًرا "ت�رس�ل ال�ی�وم وس�ت�رس�ل 
ال���ج���واس���ی���س ال���ى ص���ف���وف االح���زاب 
الشیوعیة، فان احدى وسائل مكافحة ھ�ذا 

الخطر ھي الجمع بین العمل العلني وغ�ی�ر 
العلني بمھارة". (ھذا ما قال�ھ ل�ی�ن�ی�ن ف�ي 
كتاب مرض "الی�س�اری�ة" ال�ط�ف�ول�ي ف�ي 

) "ل�ذل�ك ی�ن�ب�غ�ي ان 29ص  -الشیوعیة 
نش�ی�ر ال�ى ن�زوع االم�ب�ری�ال�ی�ة ال�ى ش��ق 
صفوف العم�ال وال�ى ت�ق�وی�ة االن�ت�ھ�ازی�ة 
بینھم والى افساد حركة العم�ال" (ل�ی�ن�ی�ن 
في كتابھ "حركة شعوب الشرق التحرریة 

)، ل��ذل��ك م��ھ��م ج��دا 191ال��وط��ن��ی��ة ص 
بالنسبة لألحزاب الشیوعیة م�ك�اف�ح�ة ھ�ذا 
الخطر الذي انتشر في فترة الحرب الباردة 
وفي فترة تفكك االتحاد السوف�ی�ی�ت�ي ح�ی�ث 
ك��م��ا یُ��ق��ال ك��ان أق��رب ال��م��س��ت��ش��اری��ن 

، ول��ی��س CIAل��غ��ورب��اتش��وف ع��م��ی��الً لـ��
ب��ال��ب��ع��ی��د أن ت��ك��ون أح��زاب یس��اری��ة 
وماركسیة في وقتنا الح�اض�ر ت�ع�ان�ي م�ن 
ھ�ذا ال�م��رض الس��رط�ان��ي ال��خ�ب��ی�ث، ھ��ذا 
المرض الذي یجب است�ئ�ص�ال�ھ وال�ق�ض�اء 
علیھ لكي ی�ب�ق�ى جس�د األح�زاب ال�ث�وری�ة 
قویًا وم�ت�م�اس�ًك�ا وی�ق�وم ب�دوره ال�ث�وري 
بفعالیة ووحدة صف ونجاح، وفي عصرنا 
الحالي یتعاظم دور ال�ج�م�اھ�ی�ر الش�ع�ب�ی�ة 
والطبقة العاملة بس�ب�ب ض�خ�ام�ة ال�م�ھ�ام 
وال�ق��ض�ای��ا ال��م�ع��ق�دة ال�ت��ي ی��ع�ان��ي م��ن�ھ��ا 
المجتمع الرأس�م�ال�ي وبس�ب�ب الس�ی�اس�ات 
العدوانیة لطبقة رأس المال عل�ى الس�اح�ة 
الدولیة، لذلك مھم جًدا أن تتسلّح ال�ط�ب�ق�ة 
العاملة بالفكر المادي الج�دل�ي ال�م�اركس�ي 
لكي تستطیع ان تحدث الطفرة الجبارة ف�ي 

لك�ي تُ�ح�دث ال�ث�ورة   –التطور االجتماعي 
االجتماع�ی�ة ف�ي ج�م�ی�ع م�ج�االت ال�ح�ی�اة 

 .السیاسیة االجتماعیة
وھنا نؤكد بأن فقط مادیة ماركس الجدلی�ة 
الفلسفیة ھي التي دلّ�ت ال�ط�ب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة 
على الطریق الواجب سلوكھ للخ�روج م�ن 
عبودیة رأس المال ومن العبودیة الفكری�ة 
التي كانت تتخبط ف�ی�ھ�ا ح�ت�ى ذاك ج�م�ی�ع 
الطبقات المظلومة، فقط ن�ظ�ری�ة م�ارك�س 
أوضحت وضع البرولیتاریا الحقیقي، دور 
الطبقة العاملة الحقیقي في مجم�ل ال�ن�ظ�ام 
الرأسمالي، وست�ب�ق�ى ال�م�اركس�ی�ة ب�واب�ة 
ال��ت��ف��اؤل االنس��ان��ي ن��ح��و ب��ن��اء م��ج��ت��م��ع 
المستق�ب�ل، وان م�ارك�س س�ی�ك�ون دائ�ًم�ا 
وشبح الماركسیة سیبقى یطارد الم�ج�ت�م�ع 
الرأسم�ال�ي. وأن ت�ك�ون ش�ی�وع�یً�ا ی�ع�ن�ي 
االن��خ��راط ف��ي ال��ن��ض��ال ال��ط��ب��ق��ي ب��وع��ي 
وإدراك وممارسة ماركس�ی�ة ب�ھ�دف ب�ن�اء 
مجتمع وعالم جدید ینتفي ف�ی�ھ االس�ت�غ�الل 
الطبقي، مجتمع ح�ری�ة االنس�ان، م�م�ل�ك�ة 

 .الحریة على األرض
وكما ك�ت�ب�ت ف�ي م�ق�ال س�اب�ق "راھ�ن�ی�ة 
الماركسیة"، "ان ھذه الرؤیا المستقب�ل�ی�ة 
لتطور الم�ج�ت�م�ع االنس�ان�ي ع�ل�ى أس�اس 
الفكر والفلسفة الماركسی�ة ج�ع�ل ال�ت�أث�ی�ر 
السیاسي الثوري للماركسیة أساس�یً�ا، وال 
یزال یصدح، وج�ع�ل م�ن اف�ك�ار م�ارك�س 

 .راھنیة إلى یومنا ھذا
............................. 

 :مراجع
 -حركة شعوب الشرق التحرری�ة ال�وط�ن�ی�ة  -لینین  

م��اركس��ی��ة ال��ق��رن —م��خ��ت��ارات  –م��ارك��س ان��ج��ل��ز 
بعض خصائ�ص  –روجیھ غارودي لینین  –العشرین 

م�رض "ال�ی�س�اری�ة"   –تط�ور ال�م�اركس�ی�ة ل�ی�ن�ی�ن 
 الطفولي في الشیوعیة
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اكثر من ثم�ان�ی�ة عش�ر ع�ام�ا وع�م�ل�ی�ات اس�ت�ھ�داف 
المواطنین واالحیاء السكنیة واالسواق والم�ؤس�س�ات 
العامة بالصواریخ لم تت�وق�ف وال ی�وج�د ل�ھ�ا رادع.. 
البعض یتحدث من أن الدولة قویة ولدیھا ما ی�م�ك�ن�ھ�ا 
من السیطرة، لكنھا ال ترید الصدام. وعلى ما یبدو أن 
مثل ھذا الرأي، ال یعدو اال سلوكا س�اذج�ا ل�ت�ب�ری�ر أو 
تبسیط ما ال یمكن لدولة مؤسسات اتباعھ. ك�م�ا ی�ب�دو 
من جھة أخرى، ان ھناك من ھو اق�وى م�ن ال�دول�ة، 
ویمتلك ما ال تملكھ، الس�الح وال�م�ال واالخ�ط�ر ن�ف�وذ 
منتسبي میلیشیات االحزاب على السیطرات المنتش�رة 
في عموم البالد والتي تسھل عملیات االختراق للق�ی�ام 
بعملیات إرھابیة. آخرھا تعرض مطار أرب�ی�ل ال�دول�ي 

أبریل،  15بكردستان العراق لھجوم للمرة الثانیة یوم 
الجدید ھذه المرة أنھ ن�ف�ذ ب�ط�ائ�رة مس�ی�رة. وح�ادث�ة 
انفجار سیارة مفخخة في سوق الحبیبیة ب�ب�غ�داد ی�وم 

 17أبریل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة  16
مواطنا، المصادر اعلنت ان المنفذ تابع ألح�د فص�ائ�ل 
الحشد وك�ان ع�ازم�ا ع�ل�ى ن�ق�ل ال�ع�ب�وات م�ن أج�ل 

أش�خ�اص  خ�م�س�ة استھداف الت�ح�ال�ف. ف�ی�م�ا أص�ی�ب
جدید وق�ع ی�وم  صاروخي ھجوم بجروح في عراقیین

 تضمّ  التي العسكریة الجویة أبریل على قاعدة بلد 18
   .أمیركیین

آذار  25وفي تحٍد صارخ للدولة والمجتمع قامت ف�ي 
في العاصمة بغداد مجموعة میلیشیاویة خ�ارج�ة ع�ن 
القانون تابعة لبعض أح�زاب الس�ل�ط�ة أط�ل�ق�ت ع�ل�ى 
نفسھا "ربع هللا"، مدججة بالسالح الثقی�ل وع�ج�الت 
رباعیة الدفع، بإستعراض یش�ك�ل ن�وع�ا م�ن ال�ت�م�رد 
السافر على الدولة وھیبتھا "المفقودة" أصال. ولیس 
كما صور على أنھ رسالة تھدید للك�اظ�م�ي.. الس�ؤال: 
ھل هللا صاحب القدرة والعظمة ب�ح�اج�ة ال�ى "رب�ع" 
یحموا جاللھ في العال وع�ل�ى ك�ل ش�يء ق�دی�ر، وِم�ن 
َمن، وألي سبب؟، بید أن ھؤالء من یریدون حمای�ت�ھ، 
ھم أول من أساءوا الى دینھ الحنیف على األرض قب�ل 
السبیل الى اآلخرة! وأول م�ن اع�ت�دى ع�ل�ى ق�یّ�م هللا 

ق" ـ�ـ�وحمایة مثلھ العلیا "الدیـن القـیـم" و "دین الح
و "الھدى والرحمة" وجاء في كتابھ (ول�دار اآلخ�رة 
خیر للذین اتقوا فال تعقلون).. ثم لماذ یریدون توج�ی�ھ 
تھدید للكاظ�م�ي؟، أف�ی�ع�ق�ل ذل�ك؟.. ی�ا ل�ع�ج�ائ�ب ھ�ذا 

 الزمان.!
بسبب عدم ردع الفصائل الخارجة عن الق�ان�ون ت�ح�ت 
ذریعة ال�خ�ش�ی�ة م�ن "الِص�دام"، ت�ف�اق�م�ت االزم�ات 
واالوض��اع، وبس��ب��ب غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن م��ظ��اھ��ر 
استعراض السالح وتھدید المیلیشیات للدولة وتمردھا 
على م�ؤس�س�ات�ھ�ا وب�األخ�ص ال�ع�س�ك�ری�ة واألم�ن�ی�ة 
والقضائیة، أصبحت الفصائل المتھورة والمحمیة م�ن 
أذرع عسكریة محسوبة على الدولة ق�وة ال یس�ت�ھ�ان 
بھا، بین صفوفھا قتلة ومجرمین وم�رت�زق�ة، ت�ح�ظ�ى 
برضا العدید من االح�زاب ال�ط�ائ�ف�ی�ة داخ�ل الس�ل�ط�ة 
وخارجھا، سیما بعد االنتفاضة الملیونی�ة ال�ت�ي اط�اح 
بھا مقتدى الصدر بعد انسح�اب�ھ م�ن ال�خ�ض�راء ع�ام 

، ت��ارك�ا الش�ب��اب ال�ذی��ن اق��ت�ح��م�وا ال�م��ن�ط��ق��ة 2016
المحصنة خلفھ بعد ان ورطھم.. األمر الذي كان یج�ب 
على السلطة آنذاك، ال�ق�ی�ام ب�ح�ل ج�م�ی�ع ال�م�ن�ظ�م�ات 
والفصائل المسلحة مباشرة، بل مالحقتھا بعد ان�ت�ھ�اء 
مھمة محاربة داعش ولیس السكوت على تصرف�ات�ھ�ا 
تحت ذریعة الح�اج�ة ال�ی�ھ�ا. اذ ان م�ع�ظ�م ال�ف�ص�ائ�ل 

"قیاداتھا و منتسبیھا"، مرتبطة باحزاب والئ�ی�ة، أو 
مح�ی�ط خ�ارج�ي ی�ح�م�ی�ھ�ا وی�وف�ر ل�ھ�ا ال�م�ع�ل�وم�ات 
اللوجستیة والسالح، حتى أصبحت سلطة فوق سلط�ة 
الدولة ـ تتصدر المشھد السیاسي واالقتصادي وتعم�ل 
لصالح تلك المنظومات وأح�زاب االس�الم الس�ی�اس�ي، 

 بعیدا عن عقیدة الدفاع عن مصالح الشعب والوطن.
السلطة كما تقر أحكام القانون الدولي لالمم المت�ح�دة، 
مسؤولة عن حمایة الدول�ة وح�ف�ظ أم�ن م�واط�ن�ی�ھ�ا. 
علیھا ان تمارس جمیع صالحیات�ھ�ا لص�ی�ان�ة ال�ن�ظ�ام 
وتطبیق القانون، بالوسائل التي یكفلھا الدستور، ب�م�ا 
في ذلك نزول الجیش لردع أیة ت�م�رد ت�ق�وم ب�ھ ق�وى 
خارجة عن القانون ومؤسسات الدولة. عندما ت�خ�ف�ق 
ف��ي ت��ح��ق��ی��ق ذل��ك، تص��ب��ح بش��ك��ل وآخ��ر، س��ل��ط��ة 
"متواطئ�ة" ال ت�م�ت�ل�ك خص�ائ�ص م�ق�وم�ات ال�ح�ك�م 
االساسیة، بذلك ت�ك�ون ف�اق�دة الش�رع�ی�ة ال�ق�ان�ون�ی�ة 
واالخالقیة ـ او سلطة دون ق�واع�د اخ�ت�ی�ار واض�ح�ة 
المعاییر لحكم مركزي منضبط یضع مص�ال�ح الش�ع�ب 
وال��وط��ن ف��وق مص��ال��ح االح��زاب وی��ت��ی��ح مش��ارك��ة 
الموطنین في السلطة لمواجھة الخارجین عن القانون 
واالخطار التي یتعرض لھا بلدھم.. بالمختصر: حین�م�ا 
لم یعد بمقدور الحكومة وفق معاییر غ�ی�ر مس�ؤول�ة، 
معالجة االوضاع المعقدة التي ی�ع�ان�ي م�ن�ھ�ا ال�ع�راق 
والمجتمع، عندئذ على الشعب ان یتجھ نحو ال�ت�غ�ی�ی�ر 
السیاسي الشامل لمنظومة الحكم. وأن ال یتساھل م�ع 
سلطة غ�ی�ر ق�ادرة ع�ل�ى ت�وف�ی�ر االم�ن ووض�ع ح�ٍد 
النتشار السالح وتركھ تحت حمایة "أحزاب السلطة" 
واستھتار المیلیشیات وتمردھا ع�ل�ى ال�دول�ة وھ�ی�ب�ة 
القانون كما یحدث لغایة اآلن.. اذن البد من است�ی�ع�اب 
قیم�ة م�ا ی�ت�ب�ادر ل�الذھ�ان م�ن تس�اؤالت، تض�ی�ئ�ھ�ا 
بانوراما االحداث: الش�ب�اب ك�ان ق�د خ�رج ل�ل�ت�ظ�اھ�ر 
السلمي خالل السنوات للمطالبة بحقوقھ الم�ش�روع�ة، 
ما كان للحكومات المتع�اق�ب�ة اال ال�دف�ع ف�ي ك�ل م�رة 
ب�ق��وات االم��ن والش�رط��ة واح�ی��ان��ا ب��ال��ج�ی��ش ل�ق��م��ع 
 المتظاھرین والسیطرة على حراكھم بالقوة المفرطة. 

 
الس�ؤال: ل��م�اذا ل��م ت�ق��م ال�ح��ك�وم�ة ب�ذات األس��ال�ی��ب 
واالدوات لمواجھة المیلیش�ی�ات ال�م�س�ل�ح�ة وح�م�ای�ة 
الدولة وأمنھا على أقل تقدیر؟. اذ ان تھدی�دھ�ا یش�ك�ل 
خطرا على استقالل البلد والمصالح الوط�ن�ی�ة ال�ع�ام�ة 
والسلم االھلي.. ونسأل أیضا: ماذا ستعمل الحك�وم�ة، 
وال نقول السلطة، الن السلطة لیس ب�ی�د ال�ح�ك�وم�ة ـ 
ماذا تفعل فیما لو حمل المت�ظ�اھ�رون الس�الح وخ�رج 
معھم الشعب للدفاع عن الكرامة والحقوق المس�ل�وب�ة 
وبطبیعة الحال، إستعادة ھیبتھ ال�وط�ن وأم�ن�ھ وأم�ن 
مواطنیھ؟. وھو لیس أمرا مستحیال أو غیر وارد، كما 
ولیس افتراضي.. فھل س�ت�خ�ش�ى ال�ح�ك�وم�ة الِص�دام 
وتخضع الرادة الشعب؟، بالتاكید سوف لن ی�ح�ص�ل!، 

  لكن لمن سیترك األمر؟.
 
واذا كان رئیس الوزراء مصطفى الكاظم�ي وب�ع�ض   

القوى المدنیة خارج السلطة یراھن�ون ع�ل�ى ال�ح�وار 
مع المجموعات والفصائل المسلحة، كأنھم ف�ي دول�ة 
دیمقراطیة تُحترم فیھ�ا ل�غ�ة ال�ح�وار وال�راي اآلخ�ر، 
ویتحدثون ب�ج�م�ال�ی�ة وش�غ�ف م�ن�ق�ط�ع ال�ن�ظ�ی�ر ع�ن 
"السلمیة" التي تلقى تصفیات دمویة، دون م�ع�اق�ب�ة 
مرتكیبھا على مدى ثمانی�ة عش�ر ع�ام�ا. ع�ل�ی�ھ�م ان 

یبتعدوا عن الدیماغوغ�ی�ة ال�م�ف�رط�ة وی�ك�ون�وا اك�ث�ر 
موضوعیة، الن قیّم الدولة ومصائر الناس من االمور 
التي تقتضي الحزم واالرادة حتى وان كان مكلفا، الن 
ایة كلفة باھضة، تنھي طبقة الظ�ل�م وال�ف�س�اد وتض�ع 
ح��دا ل��الزم��ات الس��ی��اس��ی��ة واالق��ت��ص��ادی��ة وت��وق��ف 
االضطرابات الن�ف�س�ی�ة وال�م�ع�ی�ش�ی�ة ال�ت�ي ان�ت�ج�ت�ھ�ا 
سیاسات تلك الطبقة واالحزاب ال�ف�اس�دة وت�م�وض�ع�ت 
معھا ب�ع�ض م�ن�ظ�م�ات ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي وال�ق�وى 
واالحزاب "العلمانیة والیساریة"، ارخص بكثیر م�ن 
اطالة أم�د "زع�اط�ی�ط" الس�ی�اس�ة وتس�ل�ط االح�زاب 
الطائفیة واالسالم السیاسي.. الم�س�أل�ة ل�ی�س�ت ل�ع�ب�ة 
رولیت، انھا مصیر أمة، ال جدال ف�ی�ھ�ا ل�ل�خ�ی�ار ب�ی�ن 
"ال��وط��ن" أو ال��ت��ب��ش��ی��ر ب��ع��ق��ی��دة "ال��ح��زب" 

     ومصالحھ.
أن االح��داث األخ��ی��رة واالس��ت��ع��راض ال��م��س��ل���ح 
للمیلیشیات، عرض امن الدولة والمواطنین ل�ل�خ�ط�ر، 
وشكل تھدیدا غیر مسبوق للسلم االھل�ي وال�ن�ی�ل م�ن 
االرادة الوطنیة. كان على الحكومة أن تواجھ�ھ ب�ق�وة 
وحزم ال ان تتذرع بانھا ال تری�د الص�دام، ح�ی�ث م�ث�ل 
ھذه الس�ی�اس�ة غ�ی�ر ال�رادع�ة تش�ج�ع ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 
واطراف الفساد والق�ت�ل�ة ع�ل�ى ال�ت�م�رد واالس�ت�ھ�ت�ار 
بوقاحة أكثر. كما تشكل ت�ح�دی�ات س�اف�رة ل�ل�ح�ك�وم�ة 
وال�دول�ة وال�م�ج��ت�م�ع. ردع�ھ�ا ب�ح�زم وق�وة الس��الح 
ومحاسبة من یقف ورائھا أمر بدیھیا، ال االست�خ�ف�اف 
كما جرت العادة. ذلك كارثة "اداریة مرك�زی�ة" ت�ث�ی�ر 
العدید من عالمات االستفھام حول القائمین على ادارة 
ال��دول��ة وأط��راف الس��ل��ط��ة واح��زاب��ھ��ا ال��ت��ي ت��رع��ى 
المیلیشیات وتسمح لھا باقتناء السالح وتق�ن�ی�ن�ھ. ف�ي 
كل االحوال، الحكومة، مجتمعیا وسیاسیا، ال�م�س�ؤول 
االول امام القانون والدست�ور، وھ�ي م�ن ع�ل�ی�ھ�ا أن 
تراقب وتحاسب من یتجاوز علیھ�ا، وان ل�م تس�ت�ط�ع 
القیام بواجباتھا، فعلیھا الرحیل. بالمقابل على الشع�ب 
من ال�ن�اح�ی�ة ال�دس�ت�وری�ة ان ی�ت�ح�م�ل ال�م�س�ؤول�ی�ة 

 الجماعیة كونھ "مصدر السلطات" وحافظھا. 
وعلى "االغلبیة الصامتة" ان ت�خ�رج ع�ن ص�م�ت�ھ�ا 
غیر المقبول تحت ذریعة "السلمیة" ال�زائ�ف�ة، ع�ل�ى 
االقل أخالقیا كما تقتضیھ المصل�ح�ة ال�وط�ن�ی�ة. اذ أن 
الصمت مقابل م�ن�ط�ق ال�رص�اص وص�ن�اع�ة ال�خ�وف 
والرعب وما یحدث على الصعید الجیودیموغرافي، لم 
یعد مفھوما سلمیا "معقوال". ولیس من الم�ن�ط�ق ان 
تسیل دماء االبریاء قرابین للذود عن االنسان وحریتھ 
واستعادة الوطن ومستقبل االج�ی�ال، ف�ی�م�ا االغ�ل�ب�ی�ة 
الصامتة تتربع من على التل تنتظر اللحظة ال�ح�اس�م�ة 
الزالة الغموض عن دورھا "االنتھازي ـ� ال�م�ن�اف�ق" 
لالسئثار بالسلطة مثلما من جاؤا ع�ل�ى ان�ق�اض ح�ك�م 
صدام، تاركین ثورة الجیاع وشھداءھا خل�ف االط�الل 

  دون مقابل.!

 اا   ا 
!ا ذ دوت وما   

 

  عصام الیاسري/ المانیا
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 ذكریاٌت قد وضعتھا
 أماَم مرآة مكسورة

 سقطتْ 
 وتھّشمْت في سلّة نسیان

............ 
 قرَب سوٍق مظلم

 كانت امرأةٌ معتمة
 تشتري من بائٍع جّوال

 تركْت ظلّھا
 یجھُش بالبكاء

.............................. 
 في آخر الزقاق

 بعد نصِف اللیِل شبحٌ 
 إّیاه یمشي

 ویكتُب على الجدران
 ذكرى ال تتذّكُر شیئا

 یسيُء إلیھ
............... 

 أعمى یسرُق الشمس
 ویھرُب خلَف األفق

 ویختفي
............ 

 أدّخُن رأَس أّي رجٍل یمرُّ قربي
 وحین ینتھي رأسھ

 أبحُث عنھُ 
 وقد ترَك امرأًة خرساء

 تضحُك دون ترّددٍ 
 وتتدحرُج مثلي أمامھا

............. 
 ومّرًة أخرى
 سأمسُك بي

 أنا لسُت أفضلَ مّني
................... 

 كلّ سنة أقُف أمامي جمیعا
 وأقولُ كالما البدَّ منھ

................ 
 ال تقفوا أمامي

 سینتابكم الجنون
 ألّنكم ستتمّردوَن علیكم

.............. 
 إّنھ الوھم نفسھ

 والثقوب السوداء
 نفسھا

 تسرُق حكمتي
 وكالم تجاعید یدي
 یكتُب جسَد امرأة

................. 
 أسعى أْن أنصرفَ 

 الى نفسي قلیالً 
 اّیتھا الحیاة الماضي

............. 
 خذوا في اللیِل لھ

 كتاباً... وتّفاحًة.... وشمعةً 
 وأفعى جسده المرمّیة فوق السریر

............ 
 تمرُّ العرباُت والعجالت

 والناُس وتختفي
 وبائُع صحٍف صغیر

 لم یبْع شیئا
 كالح الحزن یھّز رأَسھ

 وصوت طائرة
 فوقُھ یمرّ 

 بائع صحف صغیر
 عملَ طائراٍت ورقّیة

 وأھداھا إلى أطفاِل الزقاق
........... 

 وردةٌ خرساء تتكلّم
_____ 

 دفٌء ھذا الھذیان
 یتدّفًق من جسِم وردٍة خرساء تتكلّم

 من آدم یطمُس سكوَن الكوِن في الماء
 كمحبرٍة فارغٍة یأتي

 ھذا الھذیان من منفى الكلمات
 من مرایا ال تثُق بإیماءات جسدي

 دفٌء ھذا اإلنصاُت المذھلُ آنفاً 
 قبل أْن یعطَس الھواء

 وتدوُخ اللغُة ویتعّثُر في الطریِق النوء
 وتقرأ الطافحة بالغیِب الحظَّ الھابط من بكاِء آلھةٍ 

 في فنجاِن قھوٍة مكسور
 تسكُن فیِھ إشاراٌت فائقة الضوء

........ 
 الوجوُد فوضى

 والفوضى طلسم ال مرئي من العدم
 وأنا لذلك أرمي الوھمَ 

 على ركاِم الوقت
 ألدحَر بقائي

................. 
 أنا أبداً لم أكن صغیراً 
 فقط كنُت بحجٍم صغیر

 كنُت أبني من الطیِن حضارتي
 على األرِض طبعاً بأصابعي

 وصاَر طبعي األزلي
 أومن بطلسم أصابعي

 كنُت أبني برجاً بأعمدٍة فخمة وأقواس
 أضُع تّفاحتین من المرمِر العاجي والفخاِر أیضا

 ومن الفضاِء نسمة أسرقُھا

 وفي كیِسھا الورديِّ بعض نجوم
 ومن البراكین أیضاً ألتقُط ثقوباً 

 وحیَن یحمرُّ ناُرھا
 أھدُم البرج

 كاَن ما كنُت أفعلھ مجّرد رغبة
 نمُت دھراً بین الكتِب مستفسراً ألرى

 وكبرتُ 
 صرُت أبني من جسدي

 برجین عالیین كقامة فضاء
 وأضُع تّفاحتین لّینتین في فمي

 والنجوم أقذفھا كباٍز في الھواِء وعلى كتفي
 تحرقني البراكیُن أنا األبیض

 من أعالي الجسد فيِّ 
 أصعُد للناِر أحمر

 كل لیلة وأبني لي البرج
............................. 

الطریقُة األفضل لتكوَن قریبا من ال�ورِد ول�ی�َس 
مثلھ. أن تخرَج كلَّ یوٍم من ذاكرٍة ط�ارئ�ة .وأْن 
ترقَص في أشّد االّیام شاغرة في عینیك, وأن ال 
ینتابَك حدیٌث في الساعِة المضیئة من ن�ع�وٍش, 
ترغُب أْن تغادَر عنكبوتاً قلیلَ الكالم ما زال ھذه 
المّرة ,یفكُّ أزراَر ال�ح�ی�اة وی�ذھ�ُب ال�ى ش�ارٍع 
, وكیف یشبھني ھذا ال�ذي ی�ث�م�لُ  مزدحٍم بالحبِّ
وحده ممتلئا بمثلي ؟ال أعرُف نكھت�ي ب�ع�د ب�دِء 

 تفكیري بجدٍّ وأنا أتلّمُس وحدي من أكون؟
................ 

سآوي الى كالٍم قب�ل أن أت�م�ّدَد ج�ن�َب ش�ب�ٍح ال 
یفّكُر, اال ب�ال�ت�دّخ�ل ال�ب�ط�يء ب�ب�ع�ِض ت�ج�اع�ی�د 
مقّوسة في سلّم موسیقى المعبد, وبعد منتصِف 
اإلنع�اِش ی�ت�س�لّ�ُق ال�ث�ل�َج. ل�ی�ص�لَ ال�ى ك�ھ�وِف 
عیونھا بال كائناٍت, وترفرُف ك�ح�ل�وى م�ل�ّط�خ�ة 
ب�أح�م�ر ش�ف�ت��ي ح�رٍب. ت�ت�ل�ّط��ُخ دائ�م��اً ب�ذن��وٍب 
صغیرة ,ترقُد تحت مق�ع�ِد أرج�وح�ٍة. أم�اَم ق�ب�ٍو 
صغیر ,یمارُس كلّ لیلة التلّصَص الى عص�ف�وٍر 

 ینقُر ثدَي الضوء
..................... 

في أفوِل حیاٍة آتیٍة عشُتھ�ا ك�أش�الٍء. ق�ل�ُت م�ن 
الضروري أْن أفّكَك تعویذًة تتمتُم كنبت�ِة ص�ّب�ار, 
مس��ت��ح��ی��لٌ أْن أح��ّدَق ف��ي ش��ب��ِق ث��ق��ٍب أب��ی��ض 
فضفاض ,یتعّرى أماَم وجودي فیب�ص�ُرن�ي ح�ّراً 
أسمُع ساعًة سوداء .تركُض م�ذع�ورًة وتص�ع�ُد 
الى غیٍم وتت�ذّك�ُر ف�ی�م�ا مض�ى وع�ل�ى ك�الك�ی�ت 
منسي, شربُت في متاھِة سق�وٍط ح�رٍّ ل�ل�ش�م�س 

 وثملُت مع آلھٍة تصبُّ الفودكا في فِم الظالم
................... 

لديَّ سبٌب بارد أن ألمَس ذكرى تسرُدھا بش�ب�ٍق 
ع�ذري ام�رأة ,ت�ری�ُد أْن ت��ت�ح�ّدَث ال�يَّ ب�ك�ث�اف��ة 

 .رغبتِھا القصوى مع فارٍق قلیل
أْن أستثني بعضاً م�ن�ھ�ا ألك�وَن س�ع�ی�داً ول�م�ّرٍة 
واحدة, أبصُر ساقي قمٍر من ساللِة ثلج, وأفّكك 
غیمًة بمقدار حاجِة الماِء .مّما ینبغي أن أن�ھ�ي 
ضجیَج ورٍد, أمعَن في غروره السلیط وأرت�ك�َب 
فرصة مشّوھة من كالٍم مجنون ی�خ�ت�صُّ دائ�م�ا 
بما ینبيُء أّنُھ. یتسّكُع في كالیري لتوقیع بسمة 
مودیل ,تجلُس مسترخیًة في ل�وٍح أث�ن�اء ح�ال�ة 

 انفصام.

وراق   من ا
  زھیر

 بھنام بردى/ العراق
 بخدیدا -نینوى 

 



 * العیّنة الثالثة:
 )1الحكایة السلوفاكیة "بیرونا الحسناء": ( -

((یحكى إن ملكاً عنده بستان فیھ شجرة جمی�ل�ة    
بشكل لم یسبق لھ مثیل في الدنیا، إّال انھ ال یعرف 
إن كانت ھذه الشجرة تحمل ثمراً أو أن�ھ�ا ح�م�ل�ت 
ثماراً في قدیم الزمان، فیسأل الجنائن�ی�ن وق�ارئ�ي 
الطالع والعلماء عن نوع ث�م�ارھ�ا ف�ی�خ�ب�ره رج�ل 
مسن: إنھ سمع من جده أنھ ف�ي ك�ل ل�ی�ل�ة، وف�ي 
الساعة الحادیة عشر، تنبت براعم ھذه الش�ج�رة، 
وبعد رب�ع س�اع�ة ت�ح�م�ل ث�م�اراً ن�اض�ج�ة، وف�ي 
منتصف اللیل تقطف تل�ك ال�ث�م�ار وال ی�دري أح�د 
شیئاً عن القاطف. یطلب الملك من أوالده ال�ث�الث�ة 
حراسة الشجرة لمعرفة ال�ق�اط�ف، ف�ی�ف�ش�ل أإلب�ن 
األول وكذلك الثاني، أما الثالث وكان یع�زف ع�ل�ى 

) ، فإنھ یظل مستیقضاً حتى ی�رى أث�ن�ت�ي 2الناي(
عشرة حمامة تتقدمھن احداھن، وھي أمی�رت�ھ�ن، 
لتقطف الثمار، فیشاھدھا أألمیر الصغیر ف�ت�ت�ح�ول 
إلى فتاة وتقول لھ: لقد كنت أنا أقط�ف ال�ت�ف�اح�ات 

 الذھبیة وقد جاء دورك من الیوم لتقطفھا ظھراً.
س��أل��ھ��ا: َم��ن ت��ك��ون؟ ف��أخ��ب��رت��ھ أن��ھ��ا ت��دع��ى   

"بیرونا" وھي قادمة من الم�دی�ن�ة الس�وداء، ث�م 
 اختفت.

ذھب أألمیر الصغیر إل�ى وال�ده وأخ�ب�ره ب�ذل�ك    
وطلب م�ن�ھ أن ی�أذن ل�ھ ب�ال�ذھ�اب ل�ل�ب�ح�ث ع�ن 
"بیرونا" فیسمح لھ األب، ویخ�رج م�ع خ�ادم�ھ، 
وفي طریقھم یج�دون قص�راً الح�دى الس�اح�رات، 
وھي أم بیرونا، ف�ی�س�أل�ھ�ا أألم�ی�ر ع�ن أل�م�دی�ن�ة 
السوداء و"ب�ی�رون�ا"، ف�أخ�ب�رت�ھ�م الس�اح�رة أن 
"بیرونا" ت�أت�ي ك�ل ی�وم ل�ت�س�ت�ح�م ف�ي ح�دی�ق�ة 
القصر، وكانت الساحرة ال ترید أن یتعرف األم�ی�ر 
على إبنتھا، فأخبرت الخادم محذرة إی�اه ب�وج�وب 
االحتراز لالجتماع ب�إب�ن�ت�ھ�ا ق�ب�ل وص�ول األم�ی�ر 
الیھا، واعطتھ مزماراً وطلبت منھ أن یعزف علیھ 
كیما یندفع سیده نحو "ب�ی�رون�ا"، ول�ك�ن األم�ی�ر 
یخفق في ذلك حیث ین�ام ع�ل�ى ص�وت ال�م�زم�ار، 
وفي المرة الثالثة تمر بھ وھو نائم وتض�ع ع�ل�ی�ھ 
أزھاراً جمیلة وتقول ل�خ�ادم�ھ " ق�ل لس�ی�دك أن 

 یكون أكثر احتراساً إن ھو أراد رؤیتي".
وعن�دم�ا ی�ف�ی�ق األم�ی�ر ی�خ�ب�ره خ�ادم�ھ ب�ق�ول    

"بیرونا"، فی�ع�ود األم�ی�ر وخ�ادم�ھ إل�ى م�م�ل�ك�ة 
والده. وفي یوم ما حلم "ببیرونا" وھي تقول لھ: 
"ما دام خادمك إلى جوارك ف�إن�ك ل�ن ت�ن�ج�ح ف�ي 
الحصول علّي ألنھم غّرروا بھ فخانك". یت�خ�ل�ص 
من خادمھ وی�ع�ود إل�ى ال�م�دی�ن�ة الس�وداء، وف�ي 
طریقھ یلتقي بثالثة شیاطین یتنازعون عل�ى إرث 
والدھم، وھو عبارة عن فروة راع م�ن ی�ل�ب�س�ھ�ا 
یصبح غیر م�رئ�ي، وح�ذاء ی�رت�ف�ع ب�البس�ھ ف�ي 
الھواء، وسوط من یحركھ یجد نفسھ في ال�م�ك�ان 
الذي ی�خ�ت�اره، ف�ی�ح�ت�ال ع�ل�ی�ھ�م وی�ح�ص�ل ع�ل�ى 
األدوات السحریة ویصل بواسطتھا إل�ى ال�م�دی�ن�ة 

السوداء، ویلتقي "ببیرونا" ویتزوجھا ث�م ی�ع�ی�د 
ھذه األدوات إلى أصحابھا ویعود و"بیرونا" إل�ى 

 قصر والده.)).
 ***  

 الحركة الكبیرة األولى:
فیھا تمھید یذكر وجود ملك عنده شجرة وی�ری�د    

أن یعرف ھل ھذه الشجرة ت�ث�م�ر أم ال؟ ف�ی�خ�ب�ره 
رجل مسن: إنھ سمع من جده أنھ ف�ي ك�ل ل�ی�ل�ة، 
وفي الساعة الح�ادی�ة عش�ر، ت�ن�ب�ت ب�راع�م ھ�ذه 
الشجرة، وبعد ربع ساعة تحمل ث�م�اراً ن�اض�ج�ة، 
وفي منتصف اللیل تقطف تلك ال�ث�م�ار وال ی�دري 

 أحد شیئاً عن القاطف.
وب��خ��ب��ر ھ��ذا ال��م��س��ن ت��ب��دأ ال��ح��رك��ة األول��ى    

 الصغیرة، إذ یبدأ النقص بفقدان ثمر الشجرة.
في الحركة الثانیة الصغیرة: یطل�ب ال�م�ل�ك م�ن    

أب�ن�ائ��ھ ال��ث�الث��ة أن ی�ح�رس��وا الش��ج�رة ل�م��ع�رف��ة 
 السارق.

الحركة الثالثة والراب�ع�ة الص�غ�ی�رت�ی�ن: ی�ف�ش�ل    
األخوة الكبیر والوسطان�ي ف�ي ال�ب�ق�اء س�اھ�ری�ن 

 لمعرفة السارق.
الحركة الرابعة الصغرى: یبقى االب�ن الص�غ�ی�ر    

ساھرا بسبب عزفھ في الناي، فیعرف السارق، إذ 
یرى أثنتي عشرة حمامة تتقدمھن احداھن، وھ�ي 
أمیرتھ�ن، ل�ت�ق�ط�ف ال�ث�م�ار، ف�ی�ش�اھ�دھ�ا أألم�ی�ر 
الصغیر فتتحول إلى فتاة وتقول لھ: لقد ك�ن�ت أن�ا 
أقطف التفاحات الذھبیة وقد جاء دورك من ال�ی�وم 
لتقطفھا ظھراً. فسألھا: َمن تكون؟ فأخبرت�ھ أن�ھ�ا 
ت��دع��ى "ب��ی��رون��ا" وھ��ي ق��ادم��ة م��ن ال��م��دی��ن��ة 

 السوداء، ثم اختفت.
الحركة الخامسة الص�غ�ی�رة: ی�ط�ل�ب ف�ی�ھ�ا م�ن    

 والده الذھاب للبحث عن بیرونا فیوافق الملك. 
 الحركة الكبیرة الثانیة:

 الحركة األولى الصغیرة: یخرج مع خادمھ.   
الحركة الثانیة الصغیرة: في ط�ری�ق�ھ�م ی�ج�دون    

قصراً الحدى الساحرات، وھي أم بیرونا، فیسألھا 
أألم��ی��ر ع��ن أل��م��دی��ن��ة الس��وداء و"ب��ی��رون��ا"، 
فأخبرتھم الساحرة أن "ب�ی�رون�ا" ت�أت�ي ك�ل ی�وم 
لتستحم في حدیقة ال�ق�ص�ر، وك�ان�ت الس�اح�رة ال 
ترید أن یتع�رف األم�ی�ر ع�ل�ى إب�ن�ت�ھ�ا، ف�أخ�ب�رت 
الخادم محذرة إیاه ب�وج�وب االح�ت�راز ل�الج�ت�م�اع 
بإبنتھا قبل وصول األمیر الیھا، وأعطت�ھ م�زم�اراً 
وطلبت منھ أن یعزف علیھ كیما یندفع سیده ن�ح�و 

 "بیرونا"،
الحركة الثال�ث�ة الص�غ�ی�رة: األم�ی�ر ی�خ�ف�ق ف�ي    

 اللقاء ببیرونا حیث ینام على صوت المزمار.
الحركة الرابعة الصغیرة: في المرة الثالثة ت�م�ر    

بھ وھو نائم وتضع علیھ أزھاراً ج�م�ی�ل�ة وت�ق�ول 
لخادمھ " قل لسیدك أن یكون أك�ث�ر اح�ت�راس�اً إن 

 ھو أراد رؤیتي".
ال�ح��رك��ة ال��خ��امس��ة الص��غ��ی�رة: ی��ف��ی�ق األم��ی��ر    

 ویخبره خادمھ بقول "بیرونا".
ال��ح��رك��ة الس��ادس��ة الص��غ��ی��رة: ی��ع��ود األم��ی��ر    

 وخادمھ إلى مملكة والده.
الحركة الساب�ع�ة الص�غ�ی�رة: ف�ي ی�وم م�ا ح�ل�م    

"ببیرونا" وھي تقول لھ: "م�ا دام خ�ادم�ك إل�ى 
جوارك فإنك لن تنجح في ال�ح�ص�ول ع�ل�ّي ألن�ھ�م 

 غّرروا بھ فخانك".
الحركة الثامنة الصغیرة: یتخ�ل�ص م�ن خ�ادم�ھ    

 ویعود إلى المدینة السوداء.
الحركة التاسعة الصغیرة: ف�ي ط�ری�ق�ھ ی�ل�ت�ق�ي    

بثالثة شیاطین یتنازعون على إرث والدھم، وھ�و 
عبارة عن فروة راع م�ن ی�ل�ب�س�ھ�ا یص�ب�ح غ�ی�ر 
مرئي، وحذاء یرتفع بالبسھ في ال�ھ�واء، وس�وط 
من یحركھ یجد نفسھ في ال�م�ك�ان ال�ذي ی�خ�ت�اره، 

 فیحتال علیھم ویحصل على األدوات السحریة.
الح�رك�ة ال�ع�اش�رة الص�غ�ی�رة: یص�ل ب�واس�ط�ة    

األدوات السحریة إلى المدینة الس�وداء، وی�ل�ت�ق�ي 
 "ببیرونا".

 الحركة الكبیرة الثالثة: -
 الحركة األولى الصغیرة: یتزوج من بیرونا.   
ال��ح��رك��ة ال��ث��ان��ی��ة الص��غ��ی��رة: ی��ع��ی��د األدوات    

 السحریة إلى أصحابھا.
الحركة الثالثة الصغیرة: یعود و"بیرون�ا" إل�ى    

 قصر والده.
*** 

في الحركة الثانیة الكبیرة نرى قوى الشر الت�ي    
تعیق البطل عن إتمام مھمتھ، وھي الس�اح�رة، أم 

 بیرونا، وخادمھ الذي تستمیلھ األم الیھا.
 
وف��ی��ھ��ا ك��ذل��ك ی��ح��ص��ل ال��ب��ط��ل ع��ل��ى األدوات    

الس��ح��ری��ة ال��ت��ي تس��اع��ده ف��ي إت��م��ام م��ھ��م��ت��ھ، 
 والحصول على بیرونا.

*** 

 تحلیل الحركة الكبیرة األولى: -
في الحركة الكبیرة األول�ى ن�ج�د ان ھ�ن�اك س�ت       

حركات صغرى لك�ل ح�ك�ای�ة، ومض�م�ون ك�ل ح�رك�ة 
صغرى متشابھ إلى ح�د م�ا، وھ�ذا ی�ع�ن�ي ان ج�م�ی�ع 
الحكایات مبنیة أساسا على وج�ود الش�ر وال�ت�خ�ل�ص 
منھ ابتداء من الحركة األول�ى ال�ك�ب�ی�رة، وھ�ي تض�م 
تمھیدا تبدأ بھ الحكایة لی�ھ�يء ال�ق�اريء إل�ى س�م�اع 
أحداثھا. ان وجود الحركات الصغیرة الس�ت ال ی�ع�ن�ي 
ثبات جمیع الحكایات على ھ�ذا ال�ع�دد م�ن ال�ح�رك�ات 
الصغیرة وان�م�ا ی�م�ك�ن أن ی�زی�د أو ی�ن�ق�ص ح�رك�ة 

 صغیرة.
*** 

 تحلیل الحركة الكبیرة الثانیة: -
في ھذه الحركة یختلف ع�دد ال�ح�رك�ات الص�غ�ی�رة     

بین حكایة وأخرى وال یمكن ضبط عددھا النھائي ألن 
لكل حكایة سیر باألحداث تختلف عن األخرى، وكذل�ك 
وج��ود أو ع��دم وج��ود الش��خ��ص��ی��ة ال��م��س��اع��دة، أو 
الشخصیة المانحة، ب�م�ف�ردھ�ا، أو ب�وج�ود ك�ل�ی�ھ�م�ا. 

 وأیضا یختلف الترتیب بین الحركات الصغیرة.
*** 

 تحلیل الحركة الكبیرة الثالثة:       - 3
تضم الحركة الثالثة ال�ك�ب�ی�رة أق�ل ح�رك�ات ص�غ�ی�رة، 
وربما تحتوي على ح�رك�ة أو ح�رك�ت�ی�ن م�ن ال�ن�وع 
الصغیر، وتنتھي الحك�ای�ات ج�م�ی�ع�ا ب�ل�م الش�م�ل، أو 
اإلقرار بالخطأ، أو بإزالة الشر، أو تنت�ھ�ي ب�ال�زواج، 

 وھي نتیجة أغلب الحكایات.
*** 

 الھوامش:
.................................... 

 .82ص  –المصدر السابق  -1
في النص ال�ع�راق�ي م�ن ھ�ذه ال�ح�ك�ای�ة "األخ�وة  -2

الثالثة" یستخدم البطل مادة "التبغ = ال�ت�ت�ن" ال�ذي 
 .یضعھ في عینیھ لكي یبقى ساھرا

 ا واد  ا اب:
  "ا ا را " 
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الدفاتر التي دون علیھا لینین مالحظ�ات�ھ    
على الفلسفة، والتي نشرت ألول م�رة ع�ام 

. وال�دف�ات�ر ال�ف�ل�س�ف�ی�ة ع�ب�ارة ع�ن 1933
فقرات مطولة نسخھا لینین (خ�الل ال�ف�ت�رة 

اس��اس��اً) م��ن م��ؤل��ف��ات  1916و  1914
ف�ل��س��ف��ی��ة م�خ��ت��ل��ف��ة. وب��ج�ان��ب م��ل��خ��ص��ات 
ل��م��ض��م��ون��ھ��ا وض��ع ل��ی��ن��ی��ن م��الح��ظ��ات 

 وتعمیمات واستنتاجات نقدیة ھامة. 
 

 وتحتوي "الدفاتر الفلسفیة" 
 :على تلخیصات للكتب التالیة :
 العائلة المقدسة، لماركس وانجلس؛ 

 محاضرات في جوھر الدین، لفیورباخ؛ 
علم المنطق، محاضرات في فلسفة التاریخ 

 لھیغل؛ 
 فلسفة ھیرقلیطس، لـ السال؛ 

 والمیتافیزیقا، الرسطو. 
وال��ف��ق��رة ع��ن "مس��أل��ة ال��ج��دل" م��ث��ی��رة 

ف�ي  -الھتمام كبیر، وفیھ�ا ی�ع�ط�ي ل�ی�ن�ی�ن 
ع�رض�ا ع�م�ی�ق�ا ل�ج�وھ�ر   –صورة موجزة 
 الجدل المادي. 

كذلك تتناول "الدفاتر الفلسفیة" ك�ت�ب�ا ف�ي 
العلم الطبیعي، وتحتوي ع�ل�ى ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
االراء والعبارات القیم�ة ح�ول ال�م�ش�ك�الت 

  المتنوعة للفلسفة.

والموضوع الرئیسي للدفاتر الفلسف�ی�ة ھ�و 
الجدل. وقد اعطى ل�ی�ن�ی�ن ت�ع�ری�ف�ا ل�ل�ج�دل 
یك�ش�ف ك�ل ج�وان�ب ج�وھ�ره وع�ن�اص�ره؛ 
وصاغ المبادئ االساسیة للفھم ال�م�اركس�ي 
للمنطق ومقوالتھ، الذي یت�م�ی�ز ب�ال�ع�م�ل�ی�ة 
الجدلیة للمعرفة ونظریة االض�داد ك�م�ح�ور 
للجدل. وفرضیة لی�ن�ی�ن ع�ن وح�دة ال�ج�دل 
والمنطق ونظریة المعرفة، وكذلك عبارات�ھ 
عن تطویر الم�ن�ط�ق ال�ج�دل�ي ذات اھ�م�ی�ة 

  كبرى لتطویر الفلسفة.
 

ومن االمور ذات االھمیة الخاصة ف�ي ھ�ذا 

الصدد أف�ك�ار ل�ی�ن�ی�ن ال�ق�ائ�ل�ة ب�أن ت�اری�خ 
التفكیر وقوانین التفكیر تتفق في المن�ط�ق، 
وانھ للخروج بنظریة صحیحة في المع�رف�ة 
م��ن الض��روري ف��ل��س��ف��ی��اً اج��م��ال ت��اری��خ 
التكنولوجیا والعلم الط�ب�ی�ع�ي م�ن ال�ت�ط�ور 

  العقلي لالطفال والحیوانات، الخ.
 

وفي ما یتعلق بتاریخ الفلسفة، فإن ل�ی�ن�ی�ن 
قد بیّن ان�ھ ت�اری�خ الص�راع ب�ی�ن ال�م�ادی�ة 
والمثالیة؛ وق�د اش�ار ال�ى أھ�م�ی�ة دراس�ة 
تاریخ الجدل وفح�ص ع�ددا م�ن ال�م�س�ائ�ل 
الخاصة بع�ل�م م�ن�اھ�ج ال�ب�ح�ث ف�ي ت�اری�خ 
الفلسفة، وقیّم آراء ك�ث�ی�ر م�ن ال�ف�ال�س�ف�ة، 
موجھا انتباھا خاصا الى ھیغل، وأكد لینی�ن 

في مالحظاتھ على ال�ك�ت�ب ال�ت�ي ت�ت�ن�اول  -
أھمیة المادی�ة ال�ج�دل�ی�ة،  -العلوم الطبیعیة 

  باعتبارھا منھج البحث العلمي الوحید.
 

و"الدف�ات�ر ال�ف�ل�س�ف�ی�ة" ن�م�وذج ل�ل�ت�ط�ور 
الخالق للجدل المادي، وھي تقدم ب�رن�ام�ج�ا 
ل��م��زی��د م��ن ال��ع��م��ل ف��ي م��ج��ال ال��ف��ل��س��ف��ة 
الماركسیة. وفي الوقت ن�ف�س�ھ ی�ن�ب�غ�ي أن 

ع�ن�د ق��راءة  -یض�ع ال�م��رء ف�ي اع��ت�ب�اره 
انھا كانت مالح�ظ�ات  -"الدفاتر الفلسفیة" 

 دونھا لینین لنفسھ ولم یكن یعدھا للنشر.

   

عند زیارتك ال�ى م�ت�ح�ف ال�م�ت�رو 
ب��ول��ی��ت��ان ل��ل��ف��ن��ون ف��ي ال��والی��ات 
ال��م��ت��ح��دة ودخ��ول��ك ال��ى ق��اع��ة 

ال��م��خ��ص��ص��ة  403ال��ع��رض رق��م 
لعرض فنون الشرق االدن�ى ال�ت�ي 

 1200تعود الى فترة تتراوح م�ن 
س��ن��ة ق��ب��ل ال��م��ی��الد  3000ال��ى 

س�ت��الق��ی��ك واح��دة م��ن أھ��م وأق��دم 
الوثائق االنسانیة الت�ي ت�ع�ود ال�ى 
فترة مبكرة لل�ح�ض�ارة الس�وم�ری�ة 
في ب�الد م�اب�ی�ن ال�ن�ھ�ری�ن وال�ت�ي 
ت����ع����رف ب����م����س����ل����ة او نص����ب 
(أوشموك�ال)، ی�رج�ع ت�اری�خ ھ�ذه 
ال�م��س��ل��ة ال��م��ص��ن��وع��ة م��ن ح��ج��ر 
المرمر الجبسي الى فترة الس�الل�ة 

 2900االولى لسوم�ر اي م�اب�ی�ن 
سنة قبل المیالد وبذل�ك  2700الى 

 4500یزید عمر ھذه المسلة ع�ن 
سنة وی�ع�ت�ق�د ع�ل�م�اء اآلث�ار ان�ھ�ا 
تعود الى فترة مملكة أوّما الواقع�ة 
في تل جوخا في محافظ�ة ذي ق�ار 

 حالیا.
سم  22.4یبلغ ارتفاع ھذه المسلة 

س��م وس��م��ك��ھ��ا  14.7وع��رض��ھ��ا 
سم و لغ�ای�ة اآلن ل�م ی�ت�م ف�ك 9.5

رموزھ�ا وال�ك�ت�اب�ات ال�م�س�م�اری�ة 
المحفورة ع�ل�ی�ھ�ا بش�ك�ل ت�ام ام�ا 
الجزء ال�ذي ت�م ف�ك رم�وزه ف�ھ�و 
یشیر الى واحدة من أول�ى وث�ائ�ق 
صفقة لتحویل ملكیات ثالثة حق�ول 
وث�الث�ة م��ن�ازل وب��ع�ض ال��م�اش�ی��ة 
ویظھر فی�ھ�ا ن�ق�ش ل�رج�ل ب�ح�ج�م 
كبیر وقد نُقش على وس�ط�ھ ك�ل�م�ة 
یمكن ان تُقرأ (أوشم�وك�ال، ك�اھ�ن 
االلھ شارا) وشارا ھ�و إل�ھ ح�رب 
ثانوي معروف بشكل رئ�ی�س�ي ف�ي 

 مملكة أوّما.
في الجانب اآلخر من ھذا ال�ح�ج�ر  

تم نق�ش رس�م ألن�ث�ى م�ع ح�روف 
غ��ی��ر واض��ح��ة رب��م��ا تش��ی��ر ال��ى 
اعتبارھ�ا اب�ن�ة أوش�م�وك�ال، وف�ي 
جانب آخر نالحظ نقشا ل�رج�ل م�ع 

أوكین) رب�م�ا یش�ی�ر -كال-اسم (آك
او یرمز الى آكا آخر ملوك الساللة 
األولى للكیشیین ح�ی�ث ت�ع�ود ھ�ذه 
ال��م��س��لّ��ة ال��ى ت��ل��ك ال��ح��ق��ب��ة ام��ا 
الش��خ��وص األص��غ��ر ح��ج��م��ا ف��ي 
الجوانب االخرى من المسلّ�ة ف�ھ�م 
على االكثر یعتبرون شھ�ودا ع�ل�ى 
ع��م��ل��ی��ة ت��ح��وی��ل ال��ِم��ل��ك��ی��ة ھ��ذه، 
وبسبب النص ذي الرموز القدیم�ة 
جدا فال یبدو ان كان (أوش�م�وك�ال) 
یش��ت��ري او ی��ب��ی��ع او ی��م��ن��ح ت��ل��ك 

 الممتلكات؟
یعتقد بعض علماء اآلثار كذل�ك ان 

المس�لّ�ة رب�م�ا ت�ك�ون اح�د اش�ك�ال 
احجار الحدود المبكرة التي تع�رف 
بـ(كودورو) التي توضع ك�ع�الم�ات 
لحدود األراضي وبالنظر لما تمثلھ 
ھذه المسلّة من أھ�م�ی�ة واش�ارات 
ع��ل��ى ف��ھ��م وت��ط��ور ال��ك��ت��اب��ة ف��ي 
العھود المبكرة من تاری�خ ال�ع�راق 
ال�ق�دی�م واالش�ك��ال األول�ى ل�ت�ط��ور 
الكتابة المسماریة فھي ایضا تشیر 
الى امكانیة استمالك االراضي م�ن 

ع�ل�ى  قبل االفراد ف�ي ذل�ك ال�وق�ت
الرغم من أن نس�ب�ة ك�ب�ی�رة م�ن�ھ�ا 
ك��ان��ت ال ت��زال م��م��ل��وك��ة ل��آلل��ھ��ة 

في حین أن ھ�ذا  وتدیرھا معابدھم.
التطور الیعتبر مفاجئًا م�ن وج�ھ�ة 
نظر حدیثة ، فقد مثل في الع�ص�ور 
القدیمة تح�وًال ب�ال�غ االھ�م�ی�ة ف�ي 
المفاھیم والثقافة المتعلقة بن�ش�وء 

 وتطور الحضارات.

ا ا  
 
 
 

 اعداد : د. صالح یاسر

  أول
 

 ترجمة واعداد 
 عمار حمید/ مصر
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ربما تحدید الفلسفة وال�رؤی�ة ك�م�ن�ط�ل�ق ألي ب�ح�ث 
سیختزل الجھد ویقصر المسافات لفھم أی�ة ت�ج�رب�ة 
متناولة، والبد ألي ب�اح�ث وم�ھ�ت�م ال�وق�وف م�ل�یّ�ا 
وبشكل متفحص إلن�ت�اج ال�ف�ن�ان وب�ی�ئ�ت�ھ وث�ق�اف�ت�ھ 
ومكامنھ المعرفیة والنف�س�ی�ة ل�ی�ب�ت�ع�د ع�ن ال�ذات�ی�ة 
واالنحیاز، لغرض الوصول الى الحالة ال�م�ث�ل�ى ف�ي 
ن��ت��ائ��ج��ھ وف��ق ت��ح��ل��ی��الت��ھ وح��ج��ج��ھ ال��م��ط��روح��ة 
والمعروضة ، وتشي المساحة المتوفرة لنا في ھ�ذه 
الدراسة قد ال تسمح باإلفاض�ة ب�الش�رح وال�ت�ح�ل�ی�ل 
واستخدام أنمذجة متعددة لموضوعة البحث ال�ف�ن�ان 

ول�ق�د   المصري التشكیل�ي (ف�ارس أح�م�د ف�ارس)،
اطلعنا على مجمل أعمالھ التي شكل�ت س�ف�را رائ�ع�ا 
ومھما في تاریخ الفن التشكیلي الم�ص�ري ال�ح�دی�ث 
وھي تجربة تستحق منا ومن أي باحث ودارس أن 
یتناولھا بشغف لما تركتھ م�ن أث�ر ف�ن�ي ف�ي غ�ای�ة 
األھمیة الختالفھا وتنوع�ھ�ا وغ�زارت�ھ�ا ال�م�ع�رف�ی�ة 
والجمالیة، منطلقین من فلسفة (ھیجل) في ن�ظ�رت�ھ 
الى الفن وال�ت�ي ج�اءت ف�ي (ك�ت�اب ف�ل�س�ف�ة ال�ف�ن 

عبد الرحمن بدوي) كما   والجمال عند ھیجل لمؤلفھ
(ف�ق�د ذھ�ب  عرضھا وشرحھا وال�ت�ي ورد ف�ی�ھ�ا :

ھیجل إلى أنَّ الف�ن ھ�و ع�رض الص�ورة ال�م�ث�ال�ی�ة 
بالشكل المحسوس، وبأنَّھ أیًضا خاتمة حركة ف�ری�دة 
في الفلسفة اتَّسمت بربط مشكلة ال�وج�ود ومش�ك�ل�ة 
المعرفة بشكل وث�ی�ق) . والب�د م�ن ت�وف�ر ع�ن�ص�ر 
المتعة واالحساس للتذوق الفني والجمالي كما یؤكد 

(ان "التمتع ھ�و ال�ن�ت�ی�ج�ة  (كانط) قائال :  على ذلك
عندما تنشأ المتعة من اإلحساس، ولكن الحكم ع�ل�ى 
شئ یكون "جمیال" لھ شرط ثالث: وھو اإلحس�اس 
البد أن یرتفع إلى المتعة من خالل إش�راك ق�درات�ن�ا 
ل�ل�ت��أم�الت ال�م��ت�ع��اكس�ة. األح�ك��ام ال��ج�م��ال�ی��ة ھ��ي، 
اإلحساس، العاطفة والفكر الكل في واحد. تفسی�رات 
مشاھدین عملیة الجمال، تمتلك مفھومین ل�ل�ق�ی�م�ة: 
الجمالیات والذوق. الجمالیات ھي الفكرة الفل�س�ف�ی�ة 
للجمال. الذوق ھو الن�ت�ی�ج�ة ل�ل�ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة 
والوعي لنخب القیمة الثقافیة م�ن خ�الل ال�ت�ع�رض 
للثقافة الشاملة) ویشیر "دیفید ھیوم " في األحك�ام 
الجمالیة ال�ى : إن رف�اھ�ی�ة ال�ذوق ل�ی�س�ت م�ج�رد 
"القدرة على كشف المكونات في تركیب ما" ولك�ن 

 أیضا حساسیتنا لأللم واللذة ).
الولوج في تجربة ال�م�ص�ري ال�ف�ن�ان (ف�ارس   عند

أح�م��د) وع��م�ق آل�ی��ات اش��ت�غ��ال�ھ ول�غ��ت�ھ ال�ت��ق�ن��ی��ة 
ستبرز للقارئ اشكالیة االن�دم�اج الش�ك�ل�ي  والثیمیة

بینھما عند أحادیة   ومن الصعب الفصل  والضمني،
القراءة لكل عنصر على حدة خاصة، فیغدو الش�ك�ل 
مضمونا والمضمون ج�وھ�را ل�ل�ش�ك�ل ف�ي ف�ل�س�ف�ة 
الفنان في بنائیة أعمالھ القائمة على كلیّة العمل، لذا 
ق�د یص�ب�ح األم�ر م�ع�ق�دا ل�دى ال�م�ت�ل�ق�ي وال�ق�ارئ 

وللغوص في جمالیاتھ وتقناتھا ومض�ام�ی�ن�ھ�ا   معا،
أوال، وم��ن ث��م وع��ی��ا   ی��ت��ط��ل��ب ث��ق��اف��ة ووع��ی��ا

ابستمولوجیا في حیثیات التشكیل ألنن�ا أم�ام مش�ھ�د 
تشكیلي مغایرا یحمل في مدلوالتھ اش�ت�غ�االت ف�ی�ھ�ا 
ال�ج�دة واالب�ت��ك�ار وال�خ��ل�ق واألھ�م م�ن ذل�ك روح 
المغایرة التي سادت أع�م�ال�ھ، وال�ح�دی�ث ھ�ن�ا ع�ن 
أعمال یمكن أن نطلق علیھا (المركب�ات) اذ ی�ح�اول 
أن یجمع في العمل الواحد أكثر من تقنی�ة ب�دءا م�ن 
الخامات، فھو یمزج بین (ریلیف الخشب وال�زج�اج 
والحدید والقماش والطین)، وھذا یشكل التباسا ألي 
متلقي ومشاھد حیث س�ی�ص�اب ب�ال�ح�رج م�ن خ�الل 
كیفیة التعامل مع�ھ�ا وك�ی�ف�ی�ة ال�دخ�ول ال�ی�ھ�ا وأی�ة 

ف�ع�ن�دم�ا   مفاتیح سیستعملھا للولوج في مغالی�ق�ھ�ا،
عمل تصویري ورسم ف�أن�ن�ا   نتعامل معھا على أنھا

أكثر   سنخطأ في تقدیر وصفنا لھا، فقد وظف الفنان

من خامة وسطح في اشتغالھ، وان ت�ع�ام�ل�ن�ا م�ع�ھ�ا 
ف�أیض�ا س�ن�ق�ع ف�ي   على أنھ عمل خزفي أو تخری�م

نفس الدوامة من االرباك في تحدید ھ�وی�ة تش�ك�ی�ل�ھ 
 الواحد.

ألعمال (فارس أحمد) فالبد   نحن أمام أزمة القراءة
الوقوف ملیّا على أدواتھ الفنی�ة ال�ت�ي أس�ل�ف�ن�ا   من

ذكرھا على أنھا أدوات وخامات وألوان مختلفة ی�ت�م 
توظیفھا بالعمل الواحد وأجزائھ ووحداتھ الشك�ل�ی�ة، 

( ال��ت��م��اھ��ي   ون��ح��اول أن نس��ت��ع��ی��ر مص��ط��ل��ح
Identification قد یكون أح�د أدوات وم�ف�ات�ی�ح (

اشتغالنا النقدي واحدى وس�ائ�ل ال�ق�راءة ألع�م�ال�ھ، 
ألن ال��ت��م��اھ��ي وال��م��م���اھ��اة ت��ع��ن��ي االم��ت���زاج 

ط��رف��ا م��ع ط��رف آخ��ر، وال��ن��ظ��ر ال��ى   واالرت��ب��اط
تشكیالت (الفارس) لدیھ عدة توظیفات في خ�ام�ات�ھ 
فیتبادر الى ذھنن�ا األث�ر ال�ف�ن�ي ال�م�ص�ري ال�ق�دی�م، 
وعلینا استذكار ھذه األعمال العظ�ی�م�ة ال�ت�ي وظ�ف 

الفنان القدیم كل ما یستطیع من أج�ل ن�ج�اع�ة   فیھا
عملھ، اذ جمع بین النحت والرسم والحفر وال�ن�ق�ش 

ت�رك�ھ�ا م�ن  في كثیر من اآلثار الفنیة الخال�دة ال�ت�ي
حفریات وجداریات وفق ف�ل�س�ف�ت�ھ وف�ك�ره وحس�ب 
م���ت���ط���ل���ب���ات ت���ل���ك ال���م���رح���ل���ة ال���ت���اری���خ���ی���ة 

م�ن م�ع�ت�ق�دات   وال�م�ی�ث�ول�وج�ی�ا الس�ائ�دة  والذائقة
تلك المرحلة ال�زم�ن�ی�ة، اذاً ی�م�ك�ن   وأعراف وثقافة

وصف آلیات اشتغال وتقنات (ف�ارس أح�م�د) ب�أن�ھ�ا 
تماه مع التاری�خ ب�رؤی�ت�ھ ھ�و رغ�م االخ�ت�الف ف�ي 
بعض عناصر وأدوات العمل التشكیلي وھندستھ في 
الوقت الحاضر، وقد نختلف مع ال�ق�ارئ اآلخ�ر ف�ي 
رؤیتھ القرائیة النقدیة لألثر التشك�ی�ل�ي ف�ي ت�ج�رب�ة 
(الفارس أحمد) ان ذھب في قراءتھ وأطلق مصطلح 

) ف��ي ت�ق�ی�ی��م�ھ ون�ق��ده  Simulation(ال�م�ح�اك�اة 
وظن بأن تش�ك�ی�الت (ال�ف�ارس)   ان اعتقد  ألعمالھ

ھي بمثابة مح�اك�اة ل�ألث�ر ال�ف�ن�ي ال�ف�رع�ون�ي، الن 
ھي تقلید لحالة ما وخاصة اذا ك�ان�ت م�ن   المحاكاة

، وأعتقد ل�م ت�ك�ن غ�ای�ة  الماضي لغرض مشابھتھا
ھي احیاء ومشابھة وتقلید ألثر فن�ي ق�د  ( الفارس)

نفذ في فترة مضت من تاریخ مص�ر، ب�ل ھ�و ت�م�اه 
 Hisمعھا وھذا ال�ت�م�اھ�ي ل�ھ أس�ب�اب�ھ وت�م�ث�الت�ھ 

statues  على المستوى ال�ع�ق�الن�ي ال�واع�ي وق�وة
حضوره واشتراطاتھ اللحظی�ة ك�ع�ن�اص�ر ت�ح�ف�ی�زی�ة 

وحسب حاجتھ ومسبباتھ   استذكاریھ إلنجاز عمل ما
ومبررات الخوض ف�ي مض�ام�ی�ر س�ی�اق�ی�ة ث�ق�اف�ی�ة 

قد استنفدت لحظتھ�ا ال�زم�ن�ی�ة وم�ب�ررات�ھ�ا   مغایرة
الحضاریة، ألن النسق الذي جات ف�ی�ھ ق�د اخ�ت�ل�ف�ت 
بوص�ل�ت�ھ رغ�م وج�ود ع�الئ�ق وع�الق�ات انس�ان�ی�ة 

 ومكانیة وثقافیة قد تتسق مع بعضھما البعض.
المحاكاة للف�ن ال�ف�رع�ون�ي وال�ق�ب�ط�ي واالس�الم�ي  

مازال حیا وملھما للفنانین ویش�ك�ل ث�ق�اف�ة بص�ری�ة 
شاخصة على مدى التاریخ لعراقتھ وابداعھ وثراه ، 
وتعد ھذه الفنون كنوزا فنیة وحض�اری�ة ال ت�ن�ت�ھ�ي 
قیمتھا وأثرھا في زمن ما بل ھي ھویة لكل ع�رب�ي 
ومصري واسالمي وتشكل تراثا لكل شعوب الش�رق 
وغیرھا فما تزال موضع ف�خ�ر ل�ل�ب�ش�ری�ة ج�م�ع�اء، 
وتجربة (الفارس) في حقیقتھا التي تمث�ل م�رك�ب�ات�ھ 

محاكاة ل�ألث�ر   فلم تكن  وعناصره الفنیة وتشكیالتھ
أو اس��ت��ل��ھ��ام��ا ش��ك��ل��ی��ا وج��م��ال��ی��ا ف��ي أب��ع��ادھ��ا 

 Its epistemological األبستمولوجیة والنفسیة
and psychological dimensions ف��ی��ب��دو ،

ھن�اك غ�ای�ات ف�ن�ی�ة وم�ع�رف�ی�ة أب�ع�د م�ن ال�ت�ق�ل�ی�د 
،  والمشابھة لألثر أي ھي لیست ب�م�ح�اك�اة ل�ل�ق�دی�م

ألنھا تختلف شكلیا ومضمونی�ا ع�ن�ھ�ا رغ�م ظ�ھ�ور 
خیوط تشابھ بالرموز والشفرات والخامات الموظفة 

فیھا، حیث شكلت بطرق ووسائل ومفاھیم مخ�ت�ل�ف�ة 
في جوھرھا وأیضا في أغراضھا و اختالفھا الزمني 

 والثقافي .
السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھل ت�وظ�ی�ف ال�رم�وز 
واالیقونات الت�اری�خ�ی�ة ف�ي أع�م�ال (ال�ف�ارس) ھ�و 
توظیف احتفائي أستذكاري واعادة الذاكرة الجمعی�ة 

لم تكن غایة الفنان ھو االحتفاء مطلقا   لألثر؟ أعتقد
لسبب منطقي أن معظم اآلثار الفنیة اكتشفت ح�دی�ث�ا 
ولم تشبع الذائقة منھا بعد ولم ترِو ظمأه الوج�دان�ي 
والفكري واالنساني كأفراد وشعب ، وم�ازال�ت ھ�ذه 
اآلثار تحظى بالدھشة واالنبھار لدى المشاھ�د، ول�م 
یكتشف الكثیر منھا ومعرف�ة أس�رارھ�ا وف�ل�س�ف�ت�ھ�ا 

وخاصة ان معظم الفنون القدی�م�ة ك�ان�ت ت�ن�ف�ذ   بعد
حسب تعلیمات وتوصیات طبقة ومنظ�وم�ة األس�رار 
لكھنة المعابد لغایات دینی�ة وبش�ك�ل س�ري ل�ل�غ�ای�ة 
وباشتراطات صارمة، ونراھا ماثل�ة ف�ي ال�م�ت�اح�ف 
أمام الجمھور، وأعتقد من المجازفة والمغامرة ألي 

والمشابھة ف�ي أع�م�ال�ھ ل�ھ�ذه   فنان ان أراد التقلید
االثار الفریدة، ألنھ سیقع في فخ المق�ارن�ة وس�ی�ج�د 

ق�ی�م�ت�ھ�ا ال�ف�ن�ی�ة وال�ح�ض�اری�ة   نفسھ خ�اوی�ا أم�ام
وھویتھا التي تمثل موضع فخر وح�م�اس�ة ل�ل�ش�ع�ب 
المصري والعربي بل لشعوب األرض، فال یمكن أن 
ی��ن��ظ��ر ألع��م��ال (ال��ف��ارس) م��ن م��ن��ظ��ور ال��ت��ق��ل��ی��د 
والمحاكاة لكون�ھ�ا س�ت�ك�ون ن�ظ�رة س�ط�ح�ی�ة ل�ف�ن�ھ 

ف�ي أع�م�اق   وستعطي انطباعا بأن المتلقي لم ی�ل�ج
وخاصة أن�ن�ا أم�ام ت�ج�رب�ة ف�ن�ی�ة واع�ی�ة   تجربتھ،

وم�ق��ت�درة وم�خ��لّ�ق��ة وع��ارف��ة ب��آل�ی��ات�ھ��ا وأدوات��ھ��ا 
وأغراضھا وخطابھا الجمالي الثقافي، أي نقصد ھنا 

ف�م�ھ�م�ا ك�ان االرت�ب�اط   -ت�ج�رب�ة ال�ف�ارس أح�م�د -
الروحي والفكري للفنان مع عظمة األثر ال�م�ص�ري 

ق�د   فل�م ن�ر أع�م�ال�ھ  وتوغلھ في حیثیاتھ وأسراره
وقعت في فخ التقلید رغم ات�خ�اذ أش�ك�ال�ھ ون�ح�وت�ھ 

رموزا للحضارة الفرعونیة واالس�الم�ی�ة   وحفریاتھ
التس�ام�ھ�ا   كعناصر ووحدات فنیة للعدید من أعمالھ

باسلوب شخصي وبص�م�ة ف�ن�ی�ة ت�م�ث�ل (ال�ف�ارس) 
وحده بعیدا عن كل االسالیب الفنیة القدیم م�ن�ھ�ا أو 
الحداثي برؤیة ھو صاغھا بوعي متقدم واح�ت�راف�ي 
قادر على اجادة الصنعة والخلق الفني ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي، 

ینم عن دراسة وفھم عمیق وباألخص عن�دم�ا   وھذا
ألعمال مثل مركبات تش�ك�ی�ل�ی�ة   نالحظ تكرار تنفیذه

وبمساحات مختلفة وبخامات متنوعة وبعناصر فنیة 
ومجسمات متجددة في شكلھا ومضمونھا وتاریخھا 
فمنھا الواقعي ومنھا ال�رم�زي وأخ�رى م�ن ل�ب�ن�ات 
فكره وخیالھ المتقدین والتي قد ال تنت�م�ي س�وى اِال 
لوعیھ وأحالمھ واستشرافاتھ ، فالح�وار ال�ت�اری�خ�ي 
واضح في أعمالھ لكن ھنا االختالف یكمن ب�ال�ح�وار 

اذ لم یكن ھذا الحوار سطحیا وعاط�ف�ی�ا   والمقاربة،
نابع من عاطفة وحنین وانفعال م�ؤق�ت ق�د ی�ن�ت�ھ�ي 

ویختفي م�ا أن ی�خ�ت�ف�ي وی�زول ال�م�ؤث�ر ال�ن�ف�س�ي 
الوجداني، فال�ف�ن�ان ی�ح�اول أن یس�ت�ج�م�ع وج�دان�ھ 
وخاطره ویعیش الزمن ال�ف�رع�ون�ي ب�ك�ل ح�ی�ث�ی�ات�ھ 
عندما یباشر في لحظة التكوی�ن ویس�ت�ع�ی�د ال�ذاك�رة 

)، ویمكن أن ن�رى flash backویعمل فالش باك (
ھذا الحوار عندما نشاھد ونقرأ ون�ح�ل�ل ب�ع�ض م�ن 

(خزینة األسرار) وھو عمل (منف�ذ ف�ي   أعمالھ مثل
وھو عمل مرك�ب ی�ت�ض�م�ن ح�ف�ر ع�ل�ى  2015عام 

وتصویر واشتغال ع�ل�ى الص�اج وال�ح�دی�د   الخشب
فالبد من تفكیك الع�م�ل   سم)170×200وھو مقاس 

بدءا من خاماتھ فھي خامات م�ت�ن�وع�ة اس�ت�ع�م�ل�ھ�ا 
(الفارس) في تشكیالتھ كما ذكرنا، ف�ال�ع�م�ل ع�ب�ارة 
عن ھندسة بنائیة محكمة حیث جسد خزانة أو درج 
أو مكتبة فیھا مجموعة صفوف ع�ب�ارة ع�ن أدراج 
وص�ن�ادی�ق، ف�ال�ق�س�م ال�ع�ل�وي ی�ت�ك�ون م�ن أرب�ع�ة 
وعش��ری��ن ص��ن��دوق��ا ف��م��ن��ھ��ا م��ا ھ��و م��ك��ش��وف 

والذي أفصح عنھ "الفارس" بمج�س�م�ات   بمحتواه
منھا مغلقا، وف�ي   تشیر للرموز الفرعونیة، واآلخر

أعلى القسم العلوي شیّد تاجا خشبی�ا ل�ل�دالل�ة ع�ل�ى 
الشكل الطبیعي ألي نموذج خشبي یستعمل�ھ ال�ن�اس 
في بیوتھم كش�ك�ل ت�ق�ل�ی�دي ل�ل�خ�زان�ة أو ال�م�ك�ت�ب�ة 
الخشبیة، وتستند ھذه الصفوف العلویة التي شكلھ�ا 

 Tعلى قائمین وعل�ى ش�ك�ل ح�رف   بثالثة خطوط
باللغة االنكل�ی�زی�ة، و ت�وح�ي ش�ك�ال ك�أن�ھ�ا ع�الم�ة 
الصلیب المعروفة أو قائمین أي ساقین، وفي داخ�ل 

ب�ل�غ ع�ددھ�ا ث�الث�ة   ھذین القائمین تتوزع صنادیق
صنادیق في داخل القائم الشمالي وخمسة ص�ن�ادی�ق 
في القائم األیمن فمنھا الم�غ�ل�ق وم�ن�ھ�ا ال�م�ف�ت�وح، 
وبالعودة الى محتویات ھذه الصنادیق نكت�ش�ف ب�أن 
المواد المستخدمة في تصویر ون�ح�ت ال�م�ج�س�م�ات 

مركبات�ھ�ا  -أي  اختلفت موادھا وألوانھا وتشكیالتھا
وجسم�ت ھ�ذه ع�ل�ى   وجسدت على سطح خشبي -

شكل عناصر من نحت ونقش وحفر ومن�ھ�ا م�ا ھ�و 
رسم تصویري، وتمت زركشة التی�ج�ان ب�م�خ�رم�ات 
الخشب وزخرفتھ�ا ورق�وش�ھ�ا، ل�ذا ی�م�ك�ن وص�ف 
العمل ومضامینھ الشكلیة بأنھا م�ج�م�وع�ة ص�ف�وف 
تمثل محتویاتھا رموز حضارة مصر ال�ق�دی�م�ة وأم�ا 
الصلیب الذي تمثل واضحا في تشكیل�ھ ف�ھ�و یش�ی�ر 
الى الحضارة ال�ق�ب�ط�ی�ة ال�م�س�ی�ح�ی�ة وأم�ا ال�رق�ش 
والزخرفة العلویة وبعض القضبان والشبابیك داخ�ل 
المتن انما تشیر الى رموز الحضارة االسالمیة، ل�ذا 

ح�وارا واتص�اال  -ال�ف�ارس  -یمكن القول قد أنش�أ 
ثقافیا بین الث�ق�اف�ات ال�ث�الث ھ�ذه ب�وع�ي ت�ام دون 
المباشرة واالفص�اح ال�م�ب�اش�ر ع�ن�ھ�ا، ب�ل اك�ت�ف�ى 
بالشفرات وترك للمشاھد أن ی�ن�ش�أ ھ�ذه ال�ع�الق�ات 

ال�ى ع�م�ل�ھ،  -الفارس  -للتوصل الى غایة ضّمنھا 
والس�ؤال  اع�ت�م�دھ�ا ف�ي ع�م�ل�ھ، Punوھي توریة 
أن یس�أل ل�م�اذا ب�ل�غ ع�دد الص�ن�ادی�ق  الذي ینب�غ�ي

اثنان وث�الث�ی�ن ص�ن�دوق�ا؟ ھ�ل   المجسمة في العمل
جاء العدد مص�ادف�ة ول�غ�ای�ات وض�رورات ش�ك�ل�ی�ة 

داخل العمل أم أنھا شفرة وثی�م�ة؟،   ولخلق التوازن
ال�ف�ارس  -من خالل فھمنا وادراكنا لشخصیة الفنان 

وتجاربھ والغوص فیھا سی�ك�ون ج�واب�ن�ا ھ�ن�ا أن  -
ش�ارة   عدد الصنادیق واقسامھا وت�وزی�ع�ھ�ا ت�م�ث�ل

وشفرة قصدیة مكملة لثیمة العمل فبدءا من الص�ف 
العلوي للصنادیق تجد أن كل األشكال والم�ج�س�م�ات 
ھي رموز تشیر الى الحضارة الفرعونیة ال�ق�دی�م�ة، 
وتشي ھذه ال�رم�وز والش�ی�ف�رات ت�ت�س�م ب�ط�اب�ع�ھ�ا 
البدائي في التشكیل الفني والذي اتس�م ب�ھ ال�ع�ص�ر 
األول فلم یكن فیھ الفن في تلك الفترة فننا م�ح�ت�رف�ا 
بل وجد لغایات دینیة بحتھ وحس�ب م�ت�ط�ل�ب�ات ذل�ك 

بدأ الصف العلوي بصندوق مغ�ل�ق   العصر، ونالحظ
للداللة بأن بواكی�ر ال�ح�ض�ارة ت�خ�ف�ي س�رھ�ا األول 
وربما لم یكتشف لحد اآلن، وشارة غلق الص�ن�دوق 
فھي شارة لإلخفاء والسریة والغموض وعدم تجلي 
األس��رار ول��م یص��ل االنس��ان ال��ى ح��ق��ی��ق��ة ال��ع��ق��ل 

   المصري القدیم.

 ت ا رس أ رس 
 ا او  ا اي  

 

 ریاض ابراھیم الدلیمي
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 بِإِْسم ِ َسیّدِ   َسبُِّحوا 

 اْلفُْرَسانِ 

 َمالِِك اْلُجْندِ 

 َصاِدِق اْلَوْعدِ 

 َمنْ 

 َوَھبَُكْم بَْیَض النَّْملِ 

 َوبََراَز اْلُجْرذِ 

 َوأَْسَراَب اْلقَْملِ  

انِ   بِاْلَمجَّ

.*************** 

 َھْل تَْعِرُف ِسرَّ ِحْكَمتِنَا

 -فِي:

 إِْقفَاِل فَِمكَ 

 َھْل تُدِرُك ِحْكَمتَنَا

 فِي تَْكبِیِل یَِدَك ؟؟

  -یَا َجاِحداً َحقَّنَا إِنَّا َخلَّْصنَاَك :

ؤالِ   ِمْن ُذلِّ السُّ

  إِنَّا أَْغلَْقنَا أُُذنَْیَك َوأَْعطَْینَاكَ 

 ((النَّقّاَل))

 َخلَّْصنَاُكْم ِمْن َوْحَشتُِكمْ 

  َخلَّْصنَاُكْم ِمْن ُغْربَِة اْلَغْربِ 

 َوِمنْ 

 اْلَوْحَدِة َواْلَكْربِ 

لْ   َما تََرْكنَا فَتاً یَتََجوَّ

لْ   َوَال تََرْكنَا َوِحْیداً یَتََسوَّ

  بَْل َسیَّْرنَاُكْم :_

 أَْرتَاالً تَْتبَُع أَْرتَاالً 

 َمْیُسوٌر َعْیُشُكمْ 

 َمْوفُوٌر ِرْزقُُكمْ 

 -َضاَعَف األَِمْیُر لَُكْم :

 تَِالَل األَْزبَالِ 

 َوأَْعطَاُكْم َحقَّ التَّْنقِْیِب فِي

 األَْوَحالِ 

 فَطَیّبُوا أَْفَواَھُكْم بِِذْكرِ 

 َمْن َخلََّصُكمْ 

 ِمْن َشرِّ اْلَكْنزِ 

 َوثَُغاِء اْلَعْنزِ 

 ((القَنَاَعةُ َكْنٌز َال یَْفنَى))

 لَھُ التِّْبرُ 

ْبرُ   َولََك الصَّ

 َونِْعِم اِإلیَمانُ 

********** 

 َعطُِّروا أَْجَساَدُكمْ 

 َمتِّعُوا أَْطفَالَُكمْ 

 اْلِخْرفَانِ   بِفَْرثِ 

وا  أَْجَساَمُكمْ   قَوُّ

 بِبَراِز اْلفِْئرانِ 

  -اِنَّا نَْخَشى َعلَْیُكْم ِمْن :

ْمنَةِ   السُّ

 َوِمنْ 

 َمَرِض اِإلْدَمانِ 

  ُكلُوا َھنِْیئاً 

ْحمِن)) وا بِإِْسِم َوِكْیِل((الرَّ  َوَسمُّ

  ِمْن بََرَكاتِنَا

 َجَعْلنَاُكْم ِخْصیَاناً 

 َال تَْحَزنْ  

 نَِساؤُكُم َسیَطَؤَھا َسیُّدنَا

  أَْعفَاُكْم ِمْن َشقَاءِ 

 نَِكاِح النِّْسوانِ 

 َال ظُْلَم بَْعَد اْلیَْومِ 

  -ِب :  لِْلُكلِّ َحقٌّ 

ْلطَاِن؟؟؟  قَِضْیِب السُّ

 َال َحاَجةَ لََك بِاْلفِْكرِ 

 اِْجتَثّ 

 َحَواسَّ الشَّمِّ َوالذَّْوقِ 

 ً  َواْزَرْع ِسنّا

 َكاْلفَأِْس َعِصيَّ اْلَكْسرِ 

 َال َحاَجةَ لَكَ 

 بِاْلفَْلَسفَِة َواْلَجْبرِ 

ْعرِ  ِة َوالشِّ  ((مالك ومال)) اْلقِصَّ

 بِاْلقِْدرِ   إِنَّ قَْدَركَ 

 َما َحاَجتَُك لِْلفِْكرِ 

 إِنَّا أَْعطَْینَاكَ  

 ُكلَّ َشَھاَداِت اْلَغْدرِ  

 اُْستَاذاً فِي ِعْلِم اْلَمْكرِ 

 أّْجِھِد النَّْفسَ 

 َواِضِب الدَّْرسَ 

 لِتُْحِرَز اْلَمْرتَبَةَ األُولَى

انِ   فِي  تَْبِجیِل السَّجَّ

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

 اِْنِھ اْلعُْمَر .. إِْنَس اْلقَْھرَ 

 َواْنَس اْلفَْقرَ 

 اْرفَْع َرایَاِت اْلعُْھرِ 

 إِْطِو أَْعَالَم النَّْصرِ 

 َذاَك َزَمنٌّ َولَّى

 اْلَعْصرِ   ُرْوحَ   َال یَُالئِمُ  

 َال یَُالئُِم ((ثَْقَب األَْوَزْوِن))

 َوَال إْنفلوْنَزا الطَّْیرِ 

 إِنَّا

 ِمْن أُْجَرِة السََّكنِ   أَْعفَْینَاكَ 

 فِي اْلَمقَابِِر أَْسَكنَّاكَ 

  َكيْ 

ْفنِ   َال تَْھتَمَّ بَِشأِْن الدَّ

 فَأَْنتَ 

 ِمَن اْلقَْبِر إِلَى القَْبرِ 

ْكرِ   إِْبَعْث لِْلَخلِْیفَِة آیَاِت الشُّ

 َال یُُضلِلَكَ 

 ُدَعاةُ اْلَوطَِن َو األَْوطَانِ 

 ُ  َدْوماً أَْنَت األَْوطَأ

ْلطَانُ   َواألَْعلَى السُّ

 تََمتَّْع بِأَْحَالمِ 

 النَّْومِ 

 َصْبرَ   َوتََعلَّمْ 

ْومِ   الصَّ

 َال تَْنظُْر لِْألَْعلَى

 أُْنظُرْ 

 َدْوماً لألسفلِ 

 َسیَُكوُن لََك قَْصرٌ 

 َولََك َحَواِريْ 

 َولََك نَْھٌر ِمْن َخْمرٍ 

ْقَت   ِألَنَّكَ   قَْولَ   َصدَّ

اظِ   اْلوعَّ

  فََصاَرْت ُكلُّ َحیَاتِكَ 

 َرَمَضاناً 

  بِإِْسمِ   َسبِّحْ 

 َمنْ 

 النَّْملِ   بَْیضَ   َوَھبَكَ 

 َوبََراَز اْلُجْرذِ 

 َوأَْسَراَب اْلقَْملِ  

انِ   بِاْلَمجَّ

 نُت اََ 

  نص شعري
 

  َكـَعادٍة سیئٍة یؤقظني اللیلُ   حمید الحریزي/العراق
 أشبـھُ بِــموسیقى

 الموت 
  

 أتقاعُس في سبیلِ  
 الدلوِف لِـَحلحلةِ 

 نسیمٍ  
  ظھرِ   ِمـن

  الشرود
  

 أغفو، ثم یُندِّدُ 
 تِــكراراً بِــالطابورِ 

  المؤدلج 
  

  أنھُض لكنَّ 
 جاذبیة الفراغ

  تُفاوضُ  
 المقضوم

  بِـفَـاكھِة الشتاء 
  

  تُحِدُق عینيَّ 
 نحَو ساعةٍ 
  مصلوبةٍ على
 حائِط ُغـرفةٍ 

 شـبیةٍ 
  بِــتابوتٍ 
  ھُـناكَ 

  
 ُمناورةُ ُجنوٍد و 

 ِسباق عقارب 
 الحیاة تَــلدغُ  

  طرَب الطیور
  الُمعتَّق 

  
   ترَ   آيُّ زَمٍن ال 

  حصافة العدل
  حین

 تخوُض على
 تُخومھِ  

 مقاییٍس بینَ 
 ثباتیة 

  جماٍد وِعناُق ماء
  

  لسُت أدري،
 أنا ھُنا كسوٌل 

  أتعمُد ھشم النظریات
 و صفصفة األیدیولوجیات.
 ألغفو من صكوك مرایا 

 رقصت على ھُراء
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فارس الجندي/ 
  الیمن

  رٌض ُك؟
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أُصبُّح بالخیِر على وطٍن ال یُ�ب�ارح�ن�ي ، ح�ت�ى ف�ي 
 ... المنام

أُصبُّح بالخیر على وط�ٍن ، ی�ج�ري ت�ج�ری�ُف أھ�ل�ھ 
 ! - ُخردة –وأرضھ .. حتى صاَر "ِسكراباً" 

أُصبُّح بالخیر على وطٍن یُنھُب "شرعاً" ألنَّھ "ماٌل 
 -  إق�رأ نَ�ھ�بُ�ھ -ال مالَك لھ ، یص�حُّ إم�ت�الك�ھ ! "

 !! فیصبح حالالً بعد دفع "الُخمس" .. كذا
أُصبُّح بالخیِر على عراٍق، غدا تََرفَاً أْن ت�ك�وَن ف�ی�ھ 

 َسویّاً .. تحترُم العقَل والِعلَم والجمال ..و..وو
 ! دون أْن تدفََع ثمن ذلَك غالیاً جداً 

أُصبُّح بالخیِر على عراٍق "یَرفِ�ُل" ب�خ�راٍب ی�ل�ح�َق 
خراباً، حتى أتى بعده خراٌب أشم�ل، ط�اَل ال�ن�ف�وَس 

  !...والدخائل وحتى المعاییَر اإلنسانیة
َواِر ، ح�دَّ  أُصبُّح بالخ�ی�ِر ع�ل�ى وط�ٍن أُص�ی�َب ب�ال�دُّ
الَغثیان ، من َكِذِب الُحّكاِم وش�ع�ارات�ھ�م ، وش�ب�ی�ب�ٍة 

 تُنحرُ 
ألنھا َرفَعت الصوَت ، ال السالَح! ، ُمطالبةً بإستعادِة 

 ! وطٍن إرتُھَن ألوباٍش"والئیین" وَمْن حاَزبَھم
أُصبُّح بالخیِر على بَلَِد الخیراِت ، ینبُِش أطفال�ھ ف�ي 

 ! .. القُماَمةَ بحثاً عّما یَردُع غوَل الجوع
أُصبُّح بالخیِر على بَلٍَد َك�فَ�َرْت ف�ی�ھ، ح�ت�ى اآلل�ھ�ةُ، 
بصالِة َدّجالیَن ، قَطَعوا أیة صلٍة بالعدالة وال�رح�م�ة 

 ! والتقوى
أُصبُّح بالخیر على وطٍن یعیُش من�ذ إح�ت�الل�ھ ع�ل�ى 

 !!" كذبة كبرى إسمھا " دیمقراطیة
عراٍق، ق�د یص�ح�و ذاَت ی�وٍم ..  أُصبُّح بالخیِر على

یتسامُح، وال ینسى َمْن خانھ ، نھبَھ وأثخَن جراحھ، 
 !! .. بََدَل أْن یُعافیھ

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

................... 
*    *     * 

بالٌد تتشظّى وشع�ٌب أن�ھ�ك�ت�ھ ال�ح�روب وال�ح�ص�ار 
واإلحتالل والقمُع والخرافة ... وما من ع�ود ث�ق�اٍب 

 !.. یلوُح لھ في نھایة نفٍق إستوطنھ الظالم
  

، وقلی�ٌل  الطبوُل تُقَرُع .. یُساھُم فیھا الكثیُر من الَغثِّ
من الَسمین ! تمھیداً إلنتخاباتٍ مبّكرٍة جرى تأجیلھا 
سابقاً ، "یُراُد" لھا أْن تجري في أكتوبر / تش�ری�َن 
األول اآلت�ي، وإْن ك��ن�ُت أش��كُّ ش��خ�ص�ی��اً ف��ي ذل��َك 
إلعتباراٍت ، ال یتسع ل�ھ�ا ال�م�ج�ال ح�ال�ی�اً ! إذ أنَّ 
اإلعالَن عنھا سیكوُن بمثابة "تم�ری�ٍن ل�إلح�م�اء"، 

یفعُل الریاضیوَن ق�ب�َل ال�ن�زال م�ع "اآلخ�ر"!   كما
وس��ت��ك��وُن ف��رص��ةً ل��إل��س��ت��ع��داد لـ��"اإلس��ت��ح��ق��اق 
الدستوري"! في العام المقبل . وھكذا سیتوفُّر وقٌت 
كاٍف لـ"ترتیب"الطبخة والقیام بت�ن�ازالت م�ت�ب�ادل�ة 
بین الحاكمین، بما یضمن إعادة تدویر"الن�ف�ای�ات" 
الحالیة وإستبدال بع�ض ال�وج�وه ال�ك�ال�ح�ة، ول�ك�ن 

 اإلبقاء على جوھر النظام ال�ف�اس�د وال�ت�ح�اص�ص�ي
..!!  

 یتسم المشھد السیاسي في العراق الیوم بـ
1) 

اإلحتقاِن والتشنُّج . فالطُغم الحاكم�ة، ومش�ّغ�ل�وھ�ا  
، یخشون ُخسران نفوذھ�م وب�ال�ت�ال�ي  وراء الحدود

 18مصادر"رزقھ�م!"، ال�ذي َدَرج�وا ع�ل�ی�ھ م�ن�ذ 
عاماً .. لذلك نراھم ، في ضوء األنتفاضة التشرینیة 
الباسلة وما قّدمتھ من تضحیات غالیة .. ی�ل�ج�أون، 
وبش�ك�ل م�ح��م�وم إل�ى ت��ج�ن�ی�د ك�ل م�ا ل��دی�ھ�م م��ن 
میلیشیات مسلحة ومال سیاسي حرام .. وت�ج�ی�ی�ش 

 -إث��ن��ي ق��وم��ي، وم��ذھ��ب��ي  -ط��ائ��ف��ي وع��رق��ي 
عشائري .. یساندھا في ذل�ك ، إل�ى ج�ان�ب م�اك�ن�ة 
إعالمیة ضخمة، الغیب والخ�راف�ة وغ�ی�اب ال�وع�ي 

اإلجتماعي والسیاسي ...إلخ إذ أن�ھ�م ی�رون ف�ی�ھ�ا 
معركة وجود! لن أُطیَل في توصیف ھذا ال�ج�ان�ب . 
فقد أُشبَع تحلیالً وتقریضاً ، ح�ت�ى ل�م ی�ُع�د م�م�ك�ن�اً 
توصیف الحال دون اإلستنجاد بالبذيء مما ی�ت�وفّ�ر 
علیھ "قاموس" المفردات الشعبیة !! وھو ما ننأى 

 ... بأنفسنا عنھ
2) 

في ھذا الوضع ، یُراُد خوض اإلنتخ�اب�ات م�ن أج�ل 
إحداث "التغییر الُمرتجى " ، في حین أنَّ غ�ال�ب�ی�ة 
الناس ممن یحقُّ لھم التصویت ، س�ئ�م�ت وع�زف�ت 
عن المشاركة بإدالء أصواتھا ألنھا أُصیبت بالغثیان 
من كذب الطُغم الحاكمة ونھبھا للمال العام في وقت 
تعیش نسبة كبیرة من الشعب دون خط الفقر في بلد 
یمتلك من الخیرات ما یؤھلھ لنھضة في كل مناح�ي 
الحیاة... وقد تجلّى موقف الناس ھذا في إنتخ�اب�ات 

. إذ لم تزد نسب�ة مش�ارك�ة ال�ن�اخ�ب�ی�ن ع�ن  2018
% !! لذلك فأن غالبیة الناس ال تثق ب�أم�ك�ان�ی�ة 20

حدوث تغییر في أجواء موبوءة ، وإنف�الت الس�الح 
ب�ی��د ال��م��ی�ل��ی�ش��ی��ات ، واإلم�ع��ان ف�ي إذالل ال��ن��اس 
وإفقارھم .. وإنعدام الخدمات وخراب البنى التحتیة 
والفساد المستشري ، الذي طال كل مرافق ال�ح�ی�اة 

 إبتداًء من قمة الھرم حتى قاعدتھ ...إلخ
3) 

القوى ال�ع�ل�م�ان�ی�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة وال�ی�س�اری�ة + 
"التشرینیون" لیسوا على ھوًى واحد، وھو أم�ٌر، 
ال شائبة فیھ ! كما أنھا متباین�ة ال�ح�ج�م وال�ت�أث�ی�ر، 
لكنھا لم تنضج بعد، رغم تشخیصھا للواقع ومآالتھ 
لإلتفاق على تشكیِل كتلة سیاسیة تلمُّ الناس حولھ�ا 

  لمنع وقوع ما ھو أسوأ، فنحن على أعتاب
جھنم ".. ذئاب تمأل الشوارع، وال "دولةَ " تجرأ "

على صّدھا ! فالدولة غافیة ب�أم�ٍر م�ن "ُح�ّراس�ھ�ا 
المفترضین؟!! إْن لم نَقُْل تتواطأُ معھ�م! ف�ال ی�ج�وز 
اإلكتفاء بتصریحات وبیانات الشج�ب واإلس�ت�ن�ك�ار. 
فھذه القوى والمكونات لم تتوص�ل ح�ت�ى اآلن إل�ى 
صیاغة ورقة عمل وآلیٍة ، ت�ك�ون ب�م�ث�اب�ة م�ن�ھ�اج 
ملزٍم لكل األطراف ونبذ األنانیة والتنطُّع ب�ال�ق�ی�ادة. 

  : وفي ظني، أنَّ ھذا األمر یستلزم
أوالً، توحید موقف واضح وصریح من اإلنتخاب�ات، 

 أي مقاطعتھا طالما أن الطَُغم الحاكمة لم وال ترید
اإلستجابة لمطلب إستصدار قانون جدید لإلنتخابات 

وقانون أحزاب یوفّر فرصاً متساویة ل�ك�ل األح�زاب 
المسجلة رسمیاً، ومنع السالح المنفلت وحصره بید 
الدولة فقط! دوَن اإللتفاف على ھذا المطلب بدعوى 
ضمِّ المیلیشیات الوالئیة وغیرھا بأعتبارھا " جزءاً 
من القوات المسلحة !!" ل�ت�وف�ی�ر غ�ط�اء ق�ان�ون�ي 
ومالي لبقائھا وھي ترتھن الدولة والمجتمع كام�الً! 
والكشف عن قَتَلَِة المتظاھرین وتقدیمھم للمحاك�م�ة 
وتشكیل مفوضیة مستقلة حقاً لإلنتخابات، وق�ب�ل�ھ�ا 
توفیر قضاء مستقل باعادة تشكیل مجلس ال�ق�ض�اء 
األعلى وبالتالي المحك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة ال�ع�ل�ی�ا وف�ق 
أس���س م���ھ���ن���ی���ة ب���ع���ی���داً ع���ن ال���م���ح���اص���ص���ة 

  والزبائنیة ...إلخ
ذلك أنَّ الدیمقراطیة ال یُمكن إختزالھا إلى "عم�ل�ی�ة 
إنتخاٍب!" تُجرى في ظلِّ إحتالٍل عم�ل�يٍّ (أم�ری�ك�ي/ 
إیراني)، ال یتمتع فیھ الشعب بالسیادة على مقدراتھ 
ومقدرات بالده .. فالدیمقراطی�ة ت�ع�ن�ي ، م�ن ب�ی�ن 
أم��ور أخ��رى، إح��ت��رام وص��ی��ان��ة ح��ق��وق اإلنس��ان 
والحریات األساسیة ، بما فیھا حریة العیش اآلم�ن 
الذي یلبّي الحاجات األساسیة للفرد (عمل، سك�ن ، 
طبابة، تعلیم، والخدمات األك�ث�ر أس�اس�ی�ة ل�ل�ع�ی�ش 

  )... اإلنساني
ثانیاً ، التحلّي بالشف�اف�ی�ة ف�ي الس�ل�وك الس�ی�اس�ي، 
وإخراج " النقد الذاتي واإلعتراف ب�ال�خ�ط�أ " م�ن 
خ��ان��ة ال��م��ح��ض��ورات "ال��ت��اب��وھ��ات!" إل��ى ن��ور 
�ِج ب�أّن ھ�ذا األم�ر  اإلعتراف، وال�ك�ّف ع�ن ال�ت�ح�جُّ
"ی�خ��دم ال��ق�وى ال�م��ع�ادی��ة!" ل�ی��ش�ت��روا ص��م�ت��ن��ا! 
فاألخیرة/ القوى المعادیة/ لدیھا دوماً ما یكف�ي م�ن 
الوسائل لمھاجمة خصومھا ، أوالً! واألم�ر ال�ث�ان�ي 
لیس أخالقیاً بدعوى " أنَّ اإلعتراَف بالخطأ فضیلة 
" فقط ، بل ھو أمر ضروري إلستعادة ثق�ة ال�ن�اس 
بالجھة ال�م�ع�ن�ی�ة، ش�ری�ط�ة إدراك ال�ت�ف�ری�ق ب�ی�ن 
إإلخفاق / الخطأ وعموم شخصیة الفرد / الج�م�اع�ة 
والتعلم من الخطأ بعدم تكراره ، كي ال نخلُ�َص إل�ى 
نتیجة أننا "أبریاء" ونُ�رّح�ل األم�ر إل�ى "ظ�روٍف 
موضوعیة!!" نُكّرُر فیھ الخطاَ ذاتھ، بعد أْن نُلبَِس�ھ 

ج�رى ق�ب�ل ذل�ك ، أك�ث�َر م�ن   "ُحلَّةً جدیدة" مثلما
   !! مّرة

�ل  على أنَّ ھذا األم�ر ی�ت�ط�ل�ب ال�م�ب�ادرة إل�ى ت�ح�مُّ
المسؤولیة الشخصیة بإعفاء ال�م�س�ؤول�ی�ن، إْن ل�م 
یتحلَّوا بالشجاعة الكافیة لإلعتراف ب�م�ا أرت�ك�ب�وه، 
یوم أخذوا "الناس" رھینة لتحالفات فاشل�ة، رغ�م 
اإلعتراضات الكثیرة ، كان آخرھا التحالف الب�ائ�ٍس 
مع قوى الخرافة والغیب .. التي سرعان ما إنقلب�ت 
علیھ وكشفت عن وجھھا الكالح ولطَّخت أیدیھا بدم 
المتظاھرین السلمیین .. نقوُل آن األوان لَمْن تسبََّب 
في ذلك أْن یتنّحى عن المسؤولیة وی�خ�ل�ي ال�م�ج�ال 
لآلخرین، ولن تَغرَق السفینة ..! فرحُم الحركة والٌٌّد 

 !! ولیس ھناك َمْن ال یُمكن تعویضھ
 

المھم في ھذه العملیة صدقیتھا إلى ج�ان�ب ال�ع�ام�ل 
التربوي / النفسي . ذلك أنَّ اإلعتراَف باإلخف�اق أو 
الخطأ یمك�ن أْن ی�ك�ون إی�ج�اب�ی�اً وع�ام�الً ل�ل�ن�ج�اح 
بالتالي . وف�ي ھ�ذا ال�م�ج�ال ی�ح�ض�رن�ي م�ا ج�رى 
�َل إل�ى إك�ت�ش�اف  لتوماس أدیس�ون ق�ب�ل أْن ی�ت�وصَّ
المصباح الكھربائي. فقد قام بحوالي مئة تجربة قبل 
أْن یھتدي إلى المصباح ال�ك�ھ�رب�ائ�ي، م�م�ا أص�اَب 

أخ�ف�ق�ن�ا  -مساعده بالخیبة والقنوط، فقال ألدیسون 
فأجابھ أدیسون: أنا لم أفشل ... إْذ تعلَّمُت  -وفشلنا! 

أكثر من مئة طریقة ال توصل إلى صناعة المصباح 
الكھربائي!!(طبعاً التجریب في العمل العلمي یختلف 

  ).!! عنھ في العمل السیاسي

  ا .. ؟
ا ر ..أا  ا !؟ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 یحیى علوان/ برلین



 اا راا  ةم :  (اءا ر وا ) 

ا - ذإ ا وا راا 
 

 ھولندا/ بقلم: نعمة یوسف
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تحیة صادقة الى الفنان المتمیز في ٔاعمالھ المت�ع�ددة    
عربیاً وعراقیاً، مبدعاً مخل�ص�اً ف�ي ورش�ات�ھ ال�ف�ن�ی�ة، 

متٔالقاً بین التٔالیف وأالخراج المسرح�ي وال�ت�ل�ف�زی�ون�ي  
والتمثیل، یزھو بحضوره الجمیل وٕاطاللتھ البھیة عل�ى 
الشاشة الفضی�ة ل�ی�دخ�ل ق�ل�وب ال�ن�اس دأی�م�ا ال�ف�ن�ان 

 )).((باسم قھار
 

 : المنطقة الحمرا ء
مسلسل عراقي جدید یضی�ف ل�ل�درام�ا م�ت�ع�ة تس�ت�ح�ق 
المتابع�ة ٕالن�ھ وبص�راح�ة ی�ب�ث روح�ا ج�دی�دة ٕالح�ی�اء 

في الساح�ة ال�ع�رب�ی�ة م�ن�ذ   -الغأیبة  -الدراما العراقیة 
 ! سنوات طویلة

ٔاعتقد سیشكل ھذا المسلسل نق�ل�ة ٔاو خ�ط�وة م�ت�م�ی�زة 
(للمشاھد) حینما تمنحھ فرص�ة ج�دی�دة ف�ي ال�م�ت�اب�ع�ة 
والمتعة والت�رق�ب ل�وق�ت ال�ب�ث وذل�ك ٕالح�ت�وأی�ھ ع�دة 

 : مسارات درامیة جدیدة
منھا المادة المطروحة والرسالة أالخالق�ی�ة ال�ت�ي ج�اء 
بھا المسلسل, والحكایا المتعددة ال�غ�ری�ب�ة ال�م�ص�اح�ب�ة 
بالمفارقات القاتلة لرجل عراقي (عالم آثار) یع�م�ل ف�ي 
مجال التنقیب عن االٓثار مع الفرنسیین, عاد للوطن بعد 
ثالثین سنة من الغربة واإلستالب الذاتي الذي یع�ی�ش�ھ، 
وجد الخراب والدمار وض�اع ف�ي م�ت�اھ�ات ل�م ی�ٔال�ف�ھ�ا 
سابقاً، سقط في ھاویة بلد متخلف عن ما عاشھ سابقاً، 
وتشكلت لھ عقدة الصراع بین الماضي وال�ح�اض�ر ف�ي 

 ! كل شيء! في كل موقف في كل صدمة
ف�ي ٕاس�ل�وب  - ال�م�ث�ی�ر ال�م�خ�ت�ل�ف -تجسد ھذا الع�م�ل 

إالخراج والتمثیل والتشویق والدھشة جعلنا تحت تأثیر 
الصدمة ٔامام التغییرات الدراماتیكیة الكثیرة ال�ح�اص�ل�ة 
في تسلسل أالحداث المتصاعدة وما یحدث ف�ي ال�وط�ن 
من خالل الحلقات الثالثة التي عرضت لحد اآلن ب�ق�وة 

 ..واضحة 
والحدیث مازال سابق إلوانھ عن ما سنحصل علیھ ف�ي 

نھایة المطاف من ن�ت�ائ�ج ف�ي ع�م�ل�ی�ات س�رق�ة اآلث�ار 
 !وتھریبھا 

  : الجمیل ٔایضا ًفي المسلسل ھو
الوجوه الجدیدة الشابة المبدعة الغیر مكرره عن ال�ت�ي 

  نراھا في كل الزوایا!
 ! وھذا بحد ذاتھ منجزاً فنیا جدیداً 

مثل الفنانة شھد الخطاب وخالد عمران ومی�ادة م�ح�م�د 
 وزھراء غندور. 

خالص التھاني لكاست العمل والفنیین في " ال�م�ن�ط�ق�ة 
الحمراء " مع وافر أالماني بال�ن�ج�اح وال�ت�ٔال�ق ون�ح�ن 
نتابع ھذا العمل الدرامي الجدید في حلق�ات�ھ إالول�ى ف�ي 
ٕانطالق ٕاس�ت�ھ�الل�ھ�ا ال�ج�م�ی�ل، ن�رى مس�ت�وى إالی�ق�اع 
المتصاعد السریع وتقنیات الت�ص�وی�ر ودق�ة ال�م�ون�ت�اج 
التلفزیوني خاصة باللقطات المفردة مع ٕاستخدام ال�زوم 
، مٔوشرات ف�ن�ی�ة تض�ی�ف ل�ل�ع�م�ل ج�م�االً ك�ذل�ك ت�دف�ع 
بمحتوى المس�ل�س�ل ن�ح�و أالم�ام ، ك�ٔان�ك ٔام�ام ش�ری�ط 
سینمأیي متمیز ، وھذا یعني الخبرة التراكم�ی�ة ل�ل�ف�ن�ان 
المخرج باسم قھار والذي یعطي طابعاً جدی�داً ل�ح�ض�ور 
الدراما العراقیة من قبل مبدعی�ھ�ا ال�م�ت�خ�ص�ص�ی�ن م�ن 

  ! جدید
تھاني قلبیة لك َ صدیقي العزیز الفنان القدیر باسم قھار 

 ..ؤانت تطل علینا عبر الشاشة في ھذا العمل الجدید
 

ال ابالغ اذا قلت ان المشاھد العراق�ي ب�ح�اج�ة ح�ق�ی�ق�ی�ة 
لحضورك ٔامامھ حتى ولو بین حین وحی�ن ف�ٔان�ك تض�خ 
نفحات أالمل والتٔامل الى واقع الدراما وللمشاھ�د ٔایض�اً 
كونك ممثالً بارعاً یسعد (المش�اھ�د)، م�خ�رج�اً ح�ریص�اً 
على ماھو مثیر ومدھش في تحریك وتفعیل الص�ورة ، 
ومٔولفا تعمل على ماھ�و غ�ی�ر م�ٔال�وف ی�ث�ی�ر الص�دم�ة 
والشك وھذا م�ی�دان ودی�دن ال�ف�ن�ان ال�م�ث�اب�ر ال�م�ب�دع 

 المختلف المتفوق
 بالتوفیق والنجاح الدأیم.. 

 

 َِذا أِ ؟!!

 
 
 
 

 
 
 

 
 د. محمد أبو الفتوح غنیم/مصر  

 
 لَِماَذا أُِحبُِّك ؟!!

 سؤاٌل بَِغْیِر ُھویَّة
 َعِصّي الَجَواِب .. بَِعْیُد النََوال 

 َوَرجٌع تََراَمى لَِوْخِز الَخیَال
 لَِماَذا أُِحبُِّك ؟!

 فَھْل تَْسأَُل األَْرُض قَْطَر الَمطَر 
َمال  إَذا َما قَبَّل یَوماً ثَْغَر الرِّ

 لَِماَذا یَُجود؟
 َعطَاٌء َسِخيٌّ 

 بَِغیِر نَِداٍء وُدْوَن ُسَؤال
 وَھْل یَْسأَُل الفَْجُر َرْونََق الشَّمِس 

 إَذا َما تأنََّق 
 َعلَى َوْجنَِة الَوْرِد ُكَل َصبَاحٍ 

 لَِماَذا یَْعود؟
 َجَماٌل تََساَمى .. َوَراَء َجَمال 

 َوُدوَن َزَوال
ھُر َرْقَص الفََراَشاِت   َوَھل یَْسأَُل الزَّ

 فِي َحْضرِة النُّورِ 
 لَِماَذا التَّبَاِھي؟
 لَِماَذا الَحبُوُر؟ 

 لَِماَذا الدََّالل؟
**** 

 لَِماَذا أُِحبُِّك؟!!
 َعِجْیٌب لَِعْمِري ھَذا الُسَؤال 

\\\\\\\////////////////\\\\\\\\\\\\\//\\\\\\\\\\\\ 

ا   
 

 
 
 

ناصر رمضان  
 عبد الحمید

 
 

 نیسان شھر الحب
 أم شھر اللھب

 أم شھر أمتنا التي
 فطمت على حب الكذب

 أم شھر فرقتنا
 وسوط الجاثمین على جماجم 

 مر أو غضبذمن ت
 یا شھر حسبك من حنان الكون

 أنك في رباه المغترب
 وبك الربیع مغردا یدعو الحیارى

 للجمال المقترب 
 إني أحبك والربیع على یدیك یعیدني

 نحو الطرب
 ویعید في اإلنسان أنسام الحیاة

 إذا تغشاه التعب
 إني أحبك حب من عشق الغرام

 وعمره بین الصبایا قد ذھب
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 : توطئة
یتضح ونحن ن�ع�ای�ن ت�ج�رب�ة أع�م�ال 
الشاعر علي األمارة، إلى أن مجاالت 
وظائف قصیدتھ تتشارك وتتناف�ل م�ع 
مج�االت خ�اص�ة م�ن آل�ی�ات وأدوات 
وت�ق�ان�ات س�ی�ن�م�ائ��ی�ة ج�اذب�ة ال�ف�ع��ل 
القرائي نحو خصائص م�ت�م�ی�زة م�ن 
ن���وع���ی���ة م���ؤوالت ذات غ���ای���ات 
موضوعیة دقیقة، على الع�ك�س م�م�ا 
ن��ج��ده ف��ي ح��دود وت��ی��رة ال��م��ن��ج��ز 
الشع�ري ال�ت�ق�ل�ی�دي ل�دى الش�ع�راء. 
فالشاعر كان أكثر تعضیدا ف�ي مس�ار 
اشتغاالت دالالتھ المتنیة صعودا ب�ھ�ا 
إلى ذلك الحضور الشعري المت�م�رك�ز 
في حیز من تقانة (م�ون�ت�اج ال�ع�الق�ة 
الش��ع��ری��ة) ال��م��ب��ث��وث��ة ع��ل��ى ھ��ی��ئ��ة 
مقصدیات إیحائی�ة الف�ت�ة ف�ي س�ی�اق 
اللقطة الشع�ری�ة ال�م�ح�ف�وف�ة ب�أج�ل�ى 

  . سمات الصنعة الشعریة المؤثرة
 

ـ�� ال��ح��س��اس��ی��ة الش��ع��ری��ة وم��ن��ظ��ور 
 . االنعطافة اللقطاتیة

أن عامل�ی�ة ال�ط�ب�ی�ع�ة الش�ع�ری�ة ف�ي 
مكونات قصیدة الشاعر، دائما ھي ما 
تتشكل و تتلون و تختلج وفقا إلى م�ا 
تثی�ره ع�الق�ات الش�ك�ل ال�وظ�ی�ف�ي و 
الموضوعي في وظ�ی�ف�ة ال�ن�ص، ل�ذا 
وجدنا في نموذج قصی�دة (م�دی�ن�ة .. 
بال أمكنة) تضج ب�م�ح�م�والت الش�ك�ل 
الحواري ـ المونتاج�ي ـ� ال�ل�ق�ط�ات�ي، 
اس��ت��ث��م��ارا ف��ری��دا ن��ح��و خ��ل��ق دوال 
صوریة مدعومة ب�ظ�اھ�ر (الص�ی�غ�ة/ 
الملمح / المسكوت ع�ن�ھ) ف�األش�ی�اء 
في عالقات ھذه اللق�ط�ات الش�ع�ری�ة، 
تعد بمثابة الطاقة الكامنة في ال�وع�ي 
اإلمكاني، وما یستتبع ھذا الوعي من 
ال��ت��أث��ی��ر ف��ي م��ج��م��وع��ة ال��وظ��ائ��ف 
المونتاجیة، التي ین�ظ�ر م�ن خ�الل�ھ�ا 
إلى الداللة المضمرة في النص، على 
أنھا الصورة ال�م�ت�ع�ددة ف�ي ال�ع�الق�ة 
الواحدة من التكوین الموضوعي ف�ي 

 : محققات النص النوعیة
 

 ـ ألو
  ـ أھال

 ـ أال نلتقي .. ؟
  ـ أنا رجل بیتوتي

  من البیت إلى النص
  ومن النص إلى البیت
 .. ـ و لكن بحق الصداقة

قص��ی��دة:   6ـ�� أی��ن ن��ل��ت��ق��ي ..؟/ص

  مدینة .. بال أمكنة
 

أن حواریة ال�م�ق�اط�ع ال�م�ون�ت�اج�ی�ة، 
ت��ت��وف��ر ع��ل��ى مس��اح��ة خ��اص��ة م��ن 
األس�ب��اب ال��ع�الئ��ق�ی��ة ال��م�ت��ع�ی��ن�ة ف��ي 
حضور ال�ن�ص ـ� ام�ت�دادا ل�ھ�ا ن�ح�و 
الوظیفة القولیة ال�م�م�س�رح�ة ض�م�ن 
تواصالت خاصة مع ال�ح�ال ال�ف�ع�ل�ي 
للسارد الشعري، وبھذا المعنى ت�ب�دو 
وحدة االنتاج في ال�ق�ص�ی�دة، وك�أن�ھ�ا 
الظاھرة الم�خ�ص�وص�ة م�ن الش�اع�ر 
وإلى الش�اع�ر ن�ف�س�ھ، ل�ك�ن�ھ�ا ع�ل�ى 
صعید الل�ق�ط�ة ال�م�ن�ظ�ورة ت�ب�دو ل�ن�ا 
عبارة عن تشكالت ف�ي ظ�ل ش�ع�ری�ة 
مشھدیة ض�اغ�ط�ة ب�إت�ج�اه ال�ت�ج�اوز 
والتخطي الذاتي، وھذا ما وجدناه في 
أحوال النص : (أنا ـ رجل ـ بیتوت�ي ـ 
البیت ـ النص) وبذلك یم�ك�ن�ن�ا ال�ق�ول 
أن ف���اع���ل���ی���ة الص���ف���ة ال���ح���واری���ة 
الت�خ�اط�ب�ی�ة ف�ي مش�ھ�د ال�ل�ق�ط�ة، ال 
یتوقف عند حدود المل�ف�وظ ف�ح�س�ب، 
بل أنھا ح�واری�ة ت�داخ�ل ن�ع�ای�ن م�ن 
خاللھا مواقع (ال�ذات ـ� ال�م�وض�وع) 
اقترانا بذلك االنفتاح الوظیفي ب�أب�ع�اد 

 : الذات الساردة
 

  نار جیل ونار أجیال
  نتنفس األحالم و الترانیم

  نسحب ھواء المدینة النقي
  دخانا

 .. لكن الماء
  ! لیس حمیما ... دائما...

 
ال شك أن االنعطافة الدوالیة األخیرة، 
ت��ظ��ھ��ر ل��ن��ا م��دى ف��ع��ال��ی��ة ال��ق��ط��ع 
اللقطاتي، المتجس�د ف�ي ج�م�ل (ل�ك�ن 
الماء .. لیس حمیما) وبھذا االعت�ب�ار 
القولي والداللي تفصح ل�ن�ا م�ع�ادالت 
ال��ق��ط��ع ال��م��ون��ت��اج��ي م��ج��اال داخ��ل 
مساءلة كینونة (ال�م�اء) وھ�و ل�ی�س 
الم�اء ف�ي م�ادت�ھ ال�ع�ی�ن�ی�ة، ب�ل إن�ھ 
المستعار في أنتاج المعنى اآلخر م�ن 
اللفظ والكیفیة الداللیة األحوالیة. أم�ا 
الحال في موجھات اللقطة الثانیة م�ن 
النص والتي جاءت ب�ع�ن�وان م�ن�ت�ظ�م 

 ):(سجن نقرة السلمان
 

  السجن قفص صدري
  ینشد فیھ القلب

  اسفار العزلة
  15ویؤرخ أبجدیة البیاض./ ص 

أن طبیعة النسق البنائي والتش�ك�ی�ل�ي 
في ھذه المقاطع، جاءت ل�ن�ا ب�ج�م�ل�ة 
اس��ت��دالالت ف��ي ال��رؤی��ة وال��م��ع��ادل��ة 
الموضوعیة، وبق�ص�دی�ة م�ون�ت�اج�ی�ة 
واضحة ذات ع�الق�ة ك�ام�ن�ة م�ا ب�ی�ن 
الموصوف و ال�دالل�ة ال�ق�ط�ع�ی�ة ف�ي 
جملة (أب�ج�دی�ة ال�ب�ی�اض) أو ج�م�ل�ة 
التوحد مع الذات القطعیة في (أسف�ار 
العزلة) إذ تمثل ھذه المقاطع ع�ی�ن�ھ�ا 
من جھة ھامة، تش�ك�الت اس�ت�ع�اری�ة 
ذات أبعاد متمركزة في فواصل القطع 
الزمني (المونتاجي) ب�ح�ی�ث ی�م�ك�ن�ن�ا 
االستدالل منھا عل�ى روح ال�م�وازن�ة 
الشع�ری�ة ال�م�رھ�ون�ة ب�ق�ص�دی�ة ق�وة 
الدلیل ال�م�وض�وع�ي : (ل�ی�س�ت ث�م�ة 
جدران .. سوى الوھم..حین ت�ت�وج�ك 

إذ ت�ت�ن�ازع ال�دوال  (العراءات .. حلما
ض��م��ن وس��اط��ة م��ون��ت��اج��ی��ة ف��اع��ل��ة 
تواجھنا منھا االستجابة القرائیة إل�ى 
رغ��ب��ة ف��ي ال��ت��أوی��ل ال��م��وض��وع��ي 
المتعدد عبر كیفیة تراتی�ب�ی�ة س�اح�رة 
في القول الش�ع�ري (س�وَف ت�ت�ی�ْھ .. 
س���وَف ت���ت���ی���ْھ.. و تص���ب���ُح م���ل���َك 
الض�الل��ِة .. یص��ب��ُح م��اؤَك ج��م��راً .. 
ودم�����ع�����َك خ�����م�����راً .. ف�����ھ�����ْل 
تحتسیْھ ..إنھا .. م�ح�ن�ةُ ال�م�ب�ت�ل�ى .. 

قص��ی��دة : اإلرث)  19ب��أب��ی��ْھ! ./ص
فخاصیة التولید المون�ت�اج�ي ال�دالل�ي 
تكتمل ضم�ن ح�دود ال�ذات الس�اردة، 
حیث تكتفي ھذه ال�ذات م�ن م�ح�اول�ة 
ت�ق�دی��م ط��اق�ة ل�غ�وی��ة مض��اع�ف��ة ف��ي 
االستجابة والتمثیل الص�وري، ف�ی�م�ا 
تشتغل بنی�ة ال�ع�ن�وان (اإلرث) ع�ل�ى 
ثنائیة حضور ـ غیاب، وصوال منھم�ا 
إل�ى وض�ع��ی�ة ال��م�ث�ول داخ��ل ع�الق��ة 
شعری�ة م�ت�ح�ك�م�ة ب�أب�ع�اد ال�م�ل�ف�وظ 
بالزمن والمكان وال�م�وص�وف ذات�ھ، 
وقد یقترح فضاء ال�م�ل�ف�وظ حض�ورا 
بداللة أف�ع�ال اإلزاح�ة ن�ح�و م�ك�ام�ن 

 . خاصة من المشھد الشعري
 

ـ ال�ج�م�ال�ي وال�ت�أث�ی�ري ف�ي قص�ی�دة 
 . النموذج الشعري القصیر

أن مشروعیة بناء النموذج الش�ع�ري 
القصیر في عوالم شعر علي األمارة، 
تتنامى من خاللھ صیاغات م�ت�وازی�ة 
من عالقة البنیة القصدیة الم�ح�ف�وف�ة 
ب�أع��ل��ى مس��ت��وی�ات ش��ع�ری��ة ال�ظ��ل ـ 
التوقیعات، كما أن ال�ت�راب�ط م�ا ب�ی�ن 
دوال ھذا الشكل الش�ع�ري ال�ق�ص�ی�ر، 
تحكمھا مكاشفات ال�ب�ن�ی�ة ال�ت�ف�ارق�ی�ة 

ال��م��ح��ك��م��ة وال��م��ب��اغ��ت��ة ف��ي م��دى 
تصویریتھا اإلی�ح�ائ�ی�ة ذات الض�رب�ة 

 : الموضوعیة الموفقة
  ریاح واقفة
  مدن متنقلة

  نساء جمیالت حّد الرجولة
 ساعات عاطلةٌ ملعقّةٌ 

قصیدة :  35على حائط القلب../ ص 
  تركات

یندف�ع ال�دال الش�ع�ري ب�ات�ج�اه رؤى 
تشكیلیة تجمع ما بین زم�ن األش�ی�اء 
المثقلة ب�ان�ع�ك�اس�ات وج�ودی�ة ذات�ی�ة 
معطلة في تواصالتھا من الشاعر مع 
حركة الحیاة والزمن ، باإلضافة إل�ى 
ذلك تنحص�ر دالالت األم�ك�ن�ة ض�م�ن 
تحصیالت ذاتی�ة م�ن�ف�ردة ف�ي م�ج�ال 

 . تأمالتھا المشھدیة القصیرة
 

 : ـ تعلیق القراءة
عند نھایة مبحثنا نرفد عتب�ة ت�ع�ل�ی�ق 
ال��ق��راءة ب��ھ��ذا ال��ق��ول اآلت��ي : أن 
مجاالت الكتابة الشع�ری�ة ف�ي ع�وال�م 
شعریة الشاعر علي األمارة، تحكمھا 
است�رات�ی�ج�ی�ة ال�ل�غ�ة ذا ال�ح�س�اس�ی�ة 
التصویریة ال�م�ض�اع�ف�ة، وق�د تص�ل 
آل��ی��ات ال��ن��ص الش��ع��ري إل��ى ح��د 
أستثمار تقان�ات م�ت�ع�ددة م�ن م�ج�ال 
الفنون األخرى ال�ق�ول�ی�ة وال�ب�ص�ری�ة 
منھا، بما یجعل من ال�ل�غ�ة الش�ع�ری�ة 
في قصیدة الشاعر حمالة ألوجھ فنیة 
وأسلوبی�ة ون�وع�ی�ة ج�ادة وج�دی�دة، 
وعل�ى ھ�ذا ال�ن�ح�و وج�دن�ا ال�ت�ق�ن�ی�ة 
المونتاجیة ح�اض�رة ض�م�ن�ا ف�ي أداة 
ال��وظ��ی��ف��ة الش��ع��ری��ة ف��ي قص��ی��دة 
الشاعر، إلى ج�ان�ب ت�وف�ر تص�ورات 
مثیرة م�ن ب�ن�ی�ة ال�ن�م�وذج الش�ع�ري 
القصیر، ال�ذي ت�ع�ام�ل�ن�ا و إی�اه ف�ي 
م��ب��اح��ث س��اب��ق��ة ع��ل��ى زم��ن ھ��ذا 
المبحث، غیر أن تعاملنا ھنا جاء ف�ي 
سیاق آخر و م�وض�وع�ة أخ�رى م�ن 
أبعاد المقاربة المخت�ل�ف�ة، ول�ل�ش�اع�ر 
مس���ارات م���خ���ت���ل���ف���ة م���ن األداة 
والخصوصیة وال�م�ن�ظ�ور الش�ع�ري، 
كما أن أبعاد ال�واق�ع�ة الش�ع�ری�ة ف�ي 
أع�م�ال�ھ إج�م�اال ت�ت�خ�ط��ى الص�ور و 
الموضوعات العاری�ة وال�ع�اب�رة، ب�ل 
أنھا ملفوظات أخذت تتلمس طری�ق�ھ�ا 
الصعب والشاق للوصول نحو ن�ق�ط�ة 
جوھریة من وجودیة عالقات األب�ع�اد 
الدالل�ی�ة ال�ق�ص�وى م�ن أس�رار ل�غ�ة 

  .الشعر والشعریة

 مقاربة في عوالم شعر الشاعر علي األمار 
 ا ام  وظ اذج اي

 )5الفصل الثاني ـ المبحث (          
 
 
 
 
 
 

  / العراقحیدر عبد الرضا
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احتفلت مدینة دبي باسبوع فني تض�م�ن  
مجموعة ممیزة من المعارض ال�دول�ی�ة، 
م��ث��ل م��ع��ارض (أرت دب��ي) وم��ھ��رج��ان 

ل�ل�ت�ص�م�ی�م   ارتیستیا االول في ح�ي دب�ي
 .ومعارض مركز دبي التجاري

ح��ی��ث یش��ك��ل ال��ف��ن ال��ت��ش��ك��ی��ل��ي ع��الم��ة 
حضاریة فارقة لمدی�ن�ة دب�ي ف�ي ال�وق�ت 

للفنانین   الحاضر، بسبب الحضور الكبیر
وصاالت العرض، وتأثیره المباشر ع�ل�ى 
الح�راك ال�ث�ق�اف�ي وع�ل�ى ان�م�اط ال�ح�ی�اة 
ال��ح��دی��ث��ة. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��ح��دی��ات 
الوقای�ة ف�ي ظ�ل ج�ائ�ح�ة ك�ورون�ا، وق�د 
ن�ج��ح��ت دب��ي ب�ت��ح��ق��ی�ق ذل��ك م��ع اع��داد 
ال�م�ش�ارك��ی�ن وال��زوار ل�ھ�ذه ال�م�ع��ارض 

 .والمھرجانات
وقد افتتح الشیخ محمد مكتوم بن ج�م�ع�ة 
المكتوم مھرجان ارتیستا ال�ف�ن�ي ال�دورة 
االول��ى، ت��ح��ت ع��ن��وان "أس��ب��وع ال��ف��ن 

ف�ن�ان�ا م��ن  70ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي" ب�م�ش�ارك�ة 
م��خ��ت��ل��ف ال��دول ال��ع��رب��ی��ة واالج��ن��ب��ی��ة، 
واضافوا بمشاركاتھم تنوعا فنیا، اضاف�ة 
الى جناح فناني المغ�رب ال�ذی�ن ت�م�ی�زوا 
بوحدة حجم ال�ل�وح�ة وت�م�ی�زت االع�م�ال 

  بالحداثة واالبداع ...
وذكر الشیخ مح�م�د م�ك�ت�وم ب�ن ج�م�ع�ة: 
أن" ھذا المھرجان الفني السن�وي ال�ذي 
اقیم في حي دبي للتصمیم، ال�ذي ح�رص 

-08حتى  03-31على اقامتھ في تاریخ 
ھو بمث�اب�ة ت�ح�دی�ث ل�ل�رؤى  2021- 04

والتطلعات فھو یتعلق بمستجدات الح�ی�اة 
العصریة إلظ�ھ�ار ال�وج�ھ ال�م�ش�رق ف�ي 
أصعب الحقب التاریخیة ال�ت�ي ی�م�ر ب�ھ�ا 

 .العالم وخصوصا في ظل جائحة كورونا
وق�د زار س�ع�ادة الس�ف�ی�ر ع��ب�د ال�رح�ی��م 
رحالي قنصل عام المملكة المغربیة بدبي 
واإلمارات الشمالیة. الم�ھ�رج�ان وج�ن�اح 
ال�ف��ن��ان إی��اد ال��م��وس��وي، ال��ذي تض��م��ن 
أعماال ثالثیة األبعاد. والذي عرض أك�ث�ر 
م�ن اث�ن��ى عش��ر ع��م�ال ف�ن��ی�ا ب�م��خ�ت��ل��ف 

القیاسات وااللوان من اللوحات ال�زی�ت�ی�ة 
 .والجداریات

وأشار سعادة السفیر الى ض�رورة نش�ر 
جداریات وجمالیات ال�ف�ن ال�ب�ص�ري ف�ي 

 .االماكن العامة
وأك��دت ال��ف��ن��ان��ة ل��م��ی��اء م��دی��رة غ��ل��ري 
ارت��ی��س��ت��ا ف��ي ح��ي دب��ي ل��ل��ت��ص��م��ی��م ان 
المھرج�ان ض�م أع�م�اال ج�م�ی�ل�ة خ�اص�ة 
الجداری�ات ث�الث�ی�ة األب�ع�اد ل�ل�ف�ن�ان ای�اد 
الموسوي وكذلك ضم الم�ع�رض ل�وح�ات 
ف��ن��ی��ة م��دھش��ة تص��ور ج��م��ال��ی��ات ودق��ة 
الھندسة المعماریة، التي حملت ت�ج�ارب 
مھ�م�ة وج�دی�دة. ع�ل�ى مس�ت�وى ش�رق�ي 
عاٍل، مستدركة ب�ال�ق�ول "ن�ح�ن ب�ح�اج�ة 
لھكذا تطلعات في ھذه الم�رح�ل�ة". ال�ت�ي 
تكابدھ�ا االنس�ان�ی�ة ع�م�وم�ا، ل�ك�ن روح 

التحدي والعمل المخلص والمثابر جعل�ن�ا 
نحث ال�خ�ط�ى ل�ع�رض االن�م�وذج ال�ف�ن�ي 
ال��م��م��ی��ز ت��واص��ال م��ع ال��ع��ال��م وایص��ال 

 .". الرسالة االنسانیة السامیة
واضافت الفنانة لمیاء منظم�ة م�ھ�رج�ان 

أن عمال الفنان إیاد الموس�وي   ارتیستیا
ثالثیة االبعاد واالعم�ال ال�زی�ت�ی�ة ك�ب�ی�رة 

وی�دل   الحجم یعك�س اب�داع�ات م�ت�ف�ردة،

على نضج تجربة الفن التشكیلي العراقي 
في التنوع الفني والثقاف�ي ل�دى االج�ی�ال 
ال�ف��ن��ی��ة ك��اف�ة وب��ح��م��ل رس�ال��ة ال��ج��م��ال 
ال��ع��راق��ی��ة م��ن أقص��ى خ��ل��ج��ات ال��ف��ن��ان 
الس��وم��ري ال��ى ال��م��س��ت��ق��ب��ل االنس��ان��ي 
عموم�ا، م�ا ی�دل ع�ل�ى نض�وج ال�ث�ق�اف�ة 
العراق�ی�ة وج�دارة ال�ف�ن�ان ال�ع�راق�ي ف�ي 

 .الماضي والحاضر وكذلك المستقبل
الفنان إیاد الموس�وي: أن ھ�ذا   واوضح

مبینا أن   المھرجان كسر الجمود الثقافي
منظمة غل�ري ارتس�ت�ا ت�ع�د م�ن ق�اع�ات 
العرض المرموقة في حي دبي للتصمیم، 

تساھم وتعزز وجود الفن�ان ب�ال�م�ش�ارك�ة 
في المحافل الدول�ی�ة الس�ت�ع�راض اح�دث 

 الخبرات الفنیة والتراثیة الثقافیة.
وشارك الموسوي بجداریة (أنا العراق)  

في مھرجان ارتستا وھو اداء یدوي ن�ف�ذ 
من الموزاییك في ایطالیا من قبل ش�رك�ة 
ت����رن����د االی����ط�����ال����ی����ة ال����ع�����ری����ق�����ة 

 م. 3.50X3:00MTحجم

واض��اف ان مش��ارك��ت��ي ب��ج��داری��ة (أن��ا 
العراق) التي تم تنفیذھا من ق�ب�ل ش�رك�ة 
(ترند) االیط�ال�ی�ة ال�ع�ری�ق�ة ف�ي تص�ن�ی�ع 
جداریات الموزاییك، اما قصة ال�ج�داری�ة 
فھي تعود الى اعجابي وت�أث�ري ب�اب�ی�ات 
الشاعر العراق�ي ال�ك�ب�ی�ر م�ح�م�د م�ھ�دي 

 :الجواھري الذي یقول فیھا
 ((نحن الذین أعرنا الكون بھجتھ

 لكنما الدھر اقبال وادبار
 سبحان ربك كیف االمر منتقل

 وكیف تلعب باالدوار ادوار
 لساني قلبھ .. ودمي -ألعراق  -أنا 

 فراتھ .. وكیاني منھ أشطار)).
 

فقد غنى الجواھري الكبیر العراق شعرا، 
وانا اغنیة رسما وبجداریة كبیرة، لعل�ھ�ا 

 .تعكس شیئا من حبنا وتعلقنا بالوطن
ونوه بأن "المعرض تج�ل�ى ف�ی�ھ خ�ط�اب 
م��ت��ن��وع ف��ن��ي بص��ري ج��م��ال��ي وت��راث��ي 
ثقافي، یعنى بت�وص�ی�ف ج�م�ال�ی�ات ال�ف�ن 
التشكیلي الھندسي التي تستحض�ر ب�ی�ئ�ة 
العراق ببیوتھا وط�ق�وس�ھ�ا وم�ن�اخ�ات�ھ�ا 

  .. الحارة ورموزھا وعالمتھا التراثیة
وق�ال: أن�ي رس�م�ت�ھ�ا ب�أس�ل�وب�ي ال�ف�ن��ي 
العراقي شاطرتھا االلوان ال�ب�اردة، ال�ت�ي 
تستعمل عادة إلظھار ال�ھ�دوء وال�ت�أم�ل. 
التي تعنى فكرتھا بثراء الروح الع�راق�ی�ة 
االصیلة في بالد ما بین النھ�ری�ن، ح�ی�ث 
صنع االنسان ال�ع�راق�ي م�ع�ج�زت�ھ وب�ن�ى 

 .حضارتھ
وبھذه الصورة الشعریة التي تض�م�ن�ت�ھ�ا 
الجداری�ة تس�ت�ح�ق وق�ف�ة ت�أم�ل ط�وی�ل�ة 
تنبثق م�ن�ھ�ا ج�م�ال�ی�ات ت�دھ�ش ال�ب�ص�ر 
والروح معا في تجرب�ة رائ�ع�ة اب�دع ف�ي 

 ..تجسیدھا الفنان المتفرد إیاد الموسوي

  ار (ام ااق) د اي
 د   ن ار     

 
 تقریر/دنیا علي الحسني

 العراق            
 



لكلِّ ِمھنة مسلزماتُھ�ا ال�ت�ي البُ�دَّ أن   
ت��ك��ون ب��ح��وزة ال��ذي یُ��ج��ی��دھ��ا، ب��ھ��ا 
یستعین في إنجاز م�ا ی�ب�ت�غ�ی�ھ، ول�ھ�ا 
دور في سرعة ذلك اإلن�ج�از، ودق�ت�ھ؛ 
ة ی�غ�زوَك،  إال الحّب، فھوعلى حین غرَّ
دون سابق إن�ذار، وال ُم�ق�دم�ات، ھ�و 
أول حاالت استبداد ع�رف�ت�ھ�ا األرض؛ 
بل ُمصادرة الح�ری�ات؛ ك�ل ق�وان�ی�ن�ھ�ا 
وشرائعھا، ما ُسنَّ وفقا ألعرافھا، وما 
أنزلتھ السماء؛ لم ت�ج�رؤ ع�ل�ى ال�ن�ی�ل 
من أحكام ھذا الكائن العجیب، أو ت�ث�ل�م 
م��ن��ھ��ا ب��ع��ض الش��يء، ال��ح��بُّ یُ��ن��ِزل 
الملوَك من ع�روش�ھ�م، ویُ�ل�ق�ي ع�ل�ى 
األرض بما استحكموا بھ من ت�ی�ج�ان، 
یرقى بأبسط خلق هللا إل�ى ع�وال�م ب�ھ�ا 
تحلم السالطین؛ حیث تتوضأ ال�ن�ف�وس 
بأمواه الجنة ال�ت�ي ب�ھ�ا وع�دْت ك�ت�ُب 
�ام، ال عس�س،  األنبیاء، عالَ�ٌم ب�ال ُح�كَّ
ْت ع�ل�ی�ھ  وال ح�دود، دس�ت�وره م�ا م�رَّ
أقالم ساسة، أو غیرھم م�ن ال�ك�اذب�ی�ن 
ل ش�ری�ع�ة ل�م  الُم�راوغ�ی�ن، ال�ُح�بُّ أوَّ

 تُكتب، وال فرضتھا عصا جالَّد.
أجمَل ما یحفَظ في خزانة المالبس م�ن 
ثیاب انتقى، بدلتی�ن أن�ی�ق�ت�ی�ن، واح�دة 
بیضاء، وأخرى سوداء، رب�ط�ة ع�ن�ق 
لكل بدلة وق�م�ی�ص�اً یُ�ن�اس�ب�ھ�ا، ول�ك�لٍّ 
منھما حذاء یكمل مشھد لیلة عرس لم 
یقرأ عن مثلھا، ولم یشھد فیما صنَّ�ع�ھ 
ال�ُم�خ�رج��ون ع�ل��ى الش�اش��ات، أو م��ا 
شاھده عل�ى الس�اح�ات، ق�م�ی�ص ن�وم 
طویل كما اعتاد العرسان على ارتدائ�ھ 
مثل ھذا الیوم، قنین�ت�ا ع�ط�ر، أن�ث�وی�ة 
لھا، ورجالیة لھ، منادی�ل ك�ت�ل�ك ال�ت�ي 
یعلقھا أبطال الروایات من ش�خ�ص�ی�ات 
اإلرستقراط، علبتان ُم�غ�لَّ�ف�ت�ان ب�ورق 
الھدایا اللماع، خاتم ذھبي بكل منھم�ا؛ 
خاتمان في تلك اللیلة یساویان ك�ل م�ا 
ف�ي خ�زائ��ن ال�ك��ون م�ن م�ج�وھ��رات، 
قنینة النب�ی�ذ األح�م�ر ال�رائ�ق؛ ھ�ي ال 
تس��ت��س��ی��غ س��وى ذل��ك الص��ن��ف م��ن 
الشراب، وھو رھن اإلشارة؛ ألم ی�ك�ن 
عبودیةً ھ�و ال�ح�ّب؟ ب�أط�راف أن�ام�ل�ھ 
تحسَّس ذقنھ؛ لعل شع�رة ش�اردة ھ�ن�ا 
أو ھناك، حدَّق في المرآة ُمس�ت�ع�ِرض�ا 
ط��ول��ھ، م��ن األم��ام ث��م اس��ت��دار إل��ى 
الخلف، عدَّل خصلةَ َشعر قفزت كط�ف�ل 
ُمشاغب الیروق لھ أن یس�ت�ك�ی�ن، ھ�زَّ 
كتفیھ استعدادا لمجازفة ال یقدم علی�ھ�ا 

 سوى األبطال.
حوائجھا كلُّھا، بشك�ل ف�وض�وي ع�ل�ى 
ال��ط��اول��ة ُم��ل��ق��اة، ُم��ج��ف��ف الش��ع��ر 
وأمش��اط��ھ، ع��ل��ب ال��م��ك��ی��اج ال��ف��اخ��ر 
م��ن��ش��ؤوھ��ا، ق��ن��ان��ي ال��ع��ط��ور، َش��ع��ر 

اصطناعي بم�خ�ت�ل�ف األل�وان، أرب�ط�ة 
نسویة، مالبس داخلیة، ق�م�ص�ان ن�وم 
ل��ت��ل��ك ال��ل��ی��ل��ة خص��ی��ص��اً، ھ��و یُ��ج��ن 
ب��األح��م��ر، وھ��ي ت��ھ��وى األب��ی��ض؛ 
لتص�ط�ح�ب م�ع�ھ�ا إًذاً االث�ن�ی�ن، ب�دل�ة 
ال�ع�رس م�ع�ل��ق�ة ل�م ت��زل ف�ي خ�زان��ة 
الثیاب، بدالت السھرة قد ُرص�ف�ت ف�ي 
الحقیبة، ُدمیة قطة تتثاءب، مھ�ووس�ة 
�ل�ة م�ن ش�ت�ى  بالقطط، باقة ورد ُمش�كَّ
األل��وان، ت��ع��ش��ق ال��ورود، وك��ل ی��وم 
ت��ن��ث��رھ��ا ع��ل��ى ص��ف��ح��ات األص��دق��اء، 
األج��م��ل م��ن��ھ��ا ت��ب��ع��ث��ھ ع��ل��ى ب��ری��ده 
ن�ت ك�لَّ م�ا  الخاص، على الھ�ات�ف خ�زَّ
یُطربُھ من ُمختار الموسی�ق�ا وال�غ�ن�اء، 
وصوراً لھا ف�ي غ�رف�ة ال�ن�وم بش�ت�ى 
األوضاع، وبع�ض�اً م�ن خ�واط�ر غ�ی�ر 
موزونة كتبَْتھا ف�ي ل�ح�ظ�ات ان�ف�ع�ال، 

 أوقات درجات الغلیان.
  

أعددُت كل أمتعتي، وم�ا ی�ل�زم�ن�ا، ھ�ل 
ستأتي اآلن؟ حبیبي، تركت الكثیر مم�ا 
لیس لنا ح�اج�ة ب�ھ، وھ�ل م�ن ح�اج�ة 
تغنیني عن حض�ن�ك ال�داف�ئ ال�ذي ب�ھ 
اح��ت��م��ی��ت، ن��ظ��م��ت ل��ك ال��ك��ث��ی��ر م��ن 
األشعار، سأُلقیھا ال�ل�ی�ل�ة ف�ي حض�رة 
شھریار، وإن طلع النھار فلن تص�م�ت 
عن حدیثھا شھرزاد، وم�ا ال�ن�ھ�ار إال 
من نور ُمحیاَّك یستمد ال�َم�ع�ی�ن، إل�ی�ك 
ُخ��ذن��ي، ع��ل��ى ج��وادك ب��ي ِط��ْر ف��وق 
السحاب، وبین ال�ن�ج�وم، ح�ك�ای�ا أل�ف 
لیلة ولیلة نحن نصنعھا، أولیس أجم�ل 

 الحكایا یصنعُھا العشاق؟
  

آٍت إلیِك أنا أخفَّ من ال�ری�ح، ذراع�ی�ك 
افتحي، أمطریني بنار جھنم من سع�ی�ر 
ال�ق�ب�الت، ھ��ل ع�طَّ�رِت ال��وس�ادة ب�م��ا 
أش��ت��ھ��ي، ب��دل��ة ع��رس��ن��ا ال��ب��ی��ض��اء 
البسیھا، وزیِّني الِجید ب�م�ا ب�ھ ی�ل�ی�ق، 
ص��دُرك ال��ن��اھ��د م��الذ ل��ي م��ن ج��ور 
الزمان، وغدر الن�ائ�ب�ات، ال أم�ل�ك إال 

 قلبا أنِت ملكتِِھ، فماذا عساني أُھدیِك.
الباب ُمشرعة على مصراعیھا، بكام�ل 
استعدادھا فتحت ذراعیھا، أس�رع م�ن 
سرحان جائع یجري؛ ھأن�ذا ج�ئ�ت�ك ی�ا 
ع��م��ري، ج��اھ��زةٌ أن��ا ألج��م��ل ل��ی��ل��ة 
عرس.كما یرتمي الرضی�ع ف�ي حض�ن 
��ِھ، ت��ق��دم ن��ح��وھ��ا ی��ج��ري ف��ات��ح��اً  أمِّ
ذراعیھ، كاد یمسُّھا، یحتویھا ب�ك�ل م�ا 
استعرت فی�ھ م�ن ن�ار الش�وق؛ ف�ج�أة 
اختفت صورتھا أمامھ من على شاش�ة 
(الالبتوب)، ضاع الص�وت، ال ص�وَت 
ةٌ أرض�یَّ�ةٌ  وال صورة على الج�ات، ھ�زَّ

 عنیفة، انقطع تیار الكھرباء...
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 مدیح الصادق/كندا

 أة ال
 
 
 
 

 نسرین سعود/سوریا
 

 

 أتالعب بالكلمات والحروف

 فیرضي  أروض أمواج إحساسھ

 

  أتالعب بعقارب الوقت

 فیمر العمر بجانبھ كأنھ ثوان ویمضي

 

  أتالعب بالنبض وھو مدرك

أن قلبي یسلم ب�ھ ول�ی�ا وھ�ول�ي ع�اش�ق 

 یفضي

 

 وأغرمت بھ  رجل وأمیر بحبھ

وع�ل�ى   أذاقني مرارات الوداع أل�ف م�رة

 ماتبقى من عقلي یقضي

 

 حتى الغیاب الیعترف بھ

وجمیع الدالالت تشیر إلیھ وإلیھ ال�دروب 

 والذكریات تفضي

 

وھو مازال یضن علي بلحظة حب ت�ری�ح 

تس�د رم�ق�ا   وال  فؤادي ب�وص�ال م�ؤق�ت

 والتجدي

 

  قد كان حبھ لي

   كذر الرماد في العیون

أشواقا وأح�زان�ا وأح�الم�ا م�ح�ل�ق�ات ف�ي 

 الفضاء لي یھدي

  

  یأتي فتثور نیران الحروب

وت��ن��ق��ل��ب رأس��ا ع��ل��ى ع��ق��ب م��م��ال��ك��ي 

  وأرضي

ویروح فتموت كل األشیاء الجمیلة ع�ل�ى 

  أمل اللقاء أصبح وأمسي

 ھو لي المحالة وإن لم یك لي

 لن یكون لغیري ولو أضناه بعدي

 یلیق بي الدالل فأنا أمیرة  

على عرش قلبھ فغی�رت�ھ ف�اض�ح�ة وھ�ي 

 الدلیل أنھ مازال مسكونا بحبي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لعراقارزاق الدجیلي/
 

 تعال لنرى من ھو أكثر ألما

 في ھذه الحیاة،

 انا ام انت

 تعال وانظر الشجن المر،

  ،.والحرقة الكبیرة

 فیما بین العینین

 سوف نحتكم معـًا

 وسأفوز انا علیك بما یدور 

 في خاطري المتعب،

 ..وفي قلبي المرھق ألجلك

 تعاندني ساعات اللیل،

 ،.وانا في زحمة افكاري

 .التي تشغلني بھا دائما

 لقد كسرت انت القاعدة،

 الن العاشق یذوب 

 من أجل معشوقھ دائما وابدا،

طالما ان ھناك عالقة روحیة فیما بینھما،

 تعال فما عادت االمنیات كسابق عھدھا،

ألن كل أحالمنا المؤجلة ض�اع�ت ف�ي ھ�ذا 

 ..الصراع المریر

 .لقد عبرت سنوات العمر

 ستون عاما وأنا احلم،

 ..ان تتحقق معادلة األلم

 ستون عاما وأنا متیم من أجلك انت

 من أجل كل شيء فیك

 نھارك، لیلك، ووجھك البھي

 أیامك التي غرستھا في قلبي،

 شواطئك التي یشتھیھا القلب،

 و تعشقھا النوارس

 وشوارعك التي یعبرھا المارة،

 ..كل ھذه السنوات وأنا

 مازلت اتیمم بوجھك البھي،

 في كل صالة

 اذوب فیك، اموت فیك، 

 ألن اسمك 

 ،.محفورا في شغاف القلب

 أیھا الوطن المشتھى،

 یاعراق الحب واألمل 

 والحلم الذي الینتھي أبدا
 



من الم�ؤس�ف أن ن�ق�ول إن�ن�ا    
ت��ع��ودن��ا ع��ل��ى ت��ل��قّ��ي األن��ب��اء 

التي تكاد تكون یومیة   المحزنة
في العراق الج�ری�ح, ھ�ذا ال�ب�ل�د 
ال��ذي ك��ت��ب ع��ل��ی��ھ أن ی��ع��ی��ش 
أصعب وأس�وأ أن�واع ال�م�ع�ان�اة 
في ظل طبق�ة س�ی�اس�ی�ة مص�رة 
ع���ل���ى ھ���الك اب���ن���اء الش���ع���ب 
وتقدیمھم قراب�ی�ن م�ن أج�ل أن 
یستمروا م�ت�رب�ع�ی�ن ع�ل�ى دف�ة 
السلطة, عابث�ی�ن ب�ال�م�ال ال�ع�ام 
فس��ادا وم��ح��اص��ص��ة وص��راع��ا 
دامیا أوص�ل�وا ف�ی�ھ ال�ب�الد إل�ى 

 ... الدرك األسفل من المأساة
ال اری��د ھ��ن��ا أن ات��ح��دث ع��ن 
الض��ی��م وال���ظ��ل��م ال��ذي ط���ال 
العراقیین طیلة أكثر من س�ب�ع�ة 
عشر عاما, فالحدیث ف�ی�ھ ص�ار 
واضحا للجمیع ال ی�خ�ف�ى ع�ل�ى 
أحد, ولك�ن�ن�ي أری�د أن أت�ح�دث 
ع��ن ال��ج��رائ��م ال��ك��ب��رى ب��ح��ق 
اإلنسانیة كلھا, وال�ت�ي ت�رت�ك�ب 
ب��وق��اح��ة ع��ج��ی��ب��ة, وی��ذھ��ب 
ضحیتھا أن�اس أب�ری�اء ال ذن�ب 
ل���ھ���م س���وى أن���ھ���م وث���ق���وا 
بالمؤسسة الصحیة ال�ح�ك�وم�ی�ة 
وطرقوا بابھا من أجل إن�ق�اذھ�م 
من وباء كورون�ا ال�ل�ع�ی�ن, وإذا 

ی�م�وت ش�ّر م�ی�ت�ة أم�ا   أغلبھ�م
أو اخ�ت�ن�اق�ا أو رع�ب�ا,   احتراقا

وھذا ھو الذي شاھ�دن�اه ون�ح�ن 
ن��ذرف ال��دم��ع ون��ع��ی��ش وج��ع��ا 
وأس�ى, ال ن�دري ك�ی��ف ت��ع�ام��ل 
معھ الس�ی�اس�ی�ون وال�م�ع�ن�ی�ون 

 المباشرون باألمر ؟
الذي صرن�ا ن�درك�ھ ج�م�ی�ع�ا أن 
الكوارث التي تحدث في وط�ن�ن�ا 
وت��رع��ب ال��م��ج��ت��م��ع ال��دول��ي 
وتجعلھ یندد ویتعاطف وی�ن�ادي 
حد االن�ف�ع�ال ب�وض�ع ح�د ل�ھ�ذه 
الكوارث التي تف�ت�ك ب�األب�ری�اء, 

ھي كوارث تمّر على ال�ح�ك�وم�ة 
بھبّة وق�ت�ی�ة ت�ت�ض�م�ن ت�وج�ی�ھ 
عقوبات باھتة, وتشك�ی�ل ل�ج�ان 
تحقیق, ودعوة ل�ت�ع�وی�ض أس�ر 
الش�ھ��داء وال��م�ن��ك�وب��ی�ن, وك��أن 
األم��ر ی��ح��لُّ ب��ھ��ذه اإلج��راءات 
الباھتة, الت�ي ت�ذك�رن�ا ب�ك�وارث 
سابقة عشنا ویالتھا ومأساتھ�ا, 
ومنھا ما حدث في الكرادة حی�ن 
تفجر أح�د األس�واق الض�خ�م�ة, 
واحت�رق بش�ك�ل ك�ام�ل م�خ�ی�ف 

أبریاء, وكان في   وراح ضحیتھ
أیام شھر رمضان الفضیل أیضا 
بل ق�ب�ل ع�ی�د ال�ف�ط�ر ال�م�ب�ارك 
بساعات, لیصبح العید ج�ح�ی�م�ا 
عل�ى ال�ع�راق�ی�ی�ن ج�م�ی�ع�ا وھ�م 
یعیشون ھول الص�دم�ة وع�م�ق 
المأساة التي ح�لّ�ت ب�ھ�ذا ال�ب�ل�د 
المنكوب فیما ت�ح�ّول�ت ال�ك�رادة 
ذات الزخم الس�ك�ان�ي وال�ح�رك�ة 
التج�اری�ة ال�دائ�م�ة إل�ى م�دی�ن�ة 

 ... أشباح
وانتھت قضیة الكرادة, بمواق�ف 
حكومیة ب�اھ�ت�ة أیض�ا, وال م�ن 

 حسیب وال رقیب.
وھا ھي قضی�ة مس�ت�ش�ف�ى اب�ن 
الخطی�ب, ال�ت�ي ح�دث�ت وك�ان�ت 
ت��ب��ری��رات ال��م��س��ؤول��ی��ن ع��ن��ھ��ا 
وق��ح��ة, ف��إن ب��ع��ض��ھ��م ح��ّم��ل 
ال���م���واط���ن���ی���ن وال���م���راف���ق���ی���ن 
ل��م��رض��اھ��م ال��م��س��ؤول��ی��ة, وال 
ن�دري ھ��ل ال�م��س��ت��ش�ف��ى ل��ع��زل 
المص�اب�ی�ن ب�ف�ی�روس ك�ورون�ا, 

ح��ق��ا   ال�ذی��ن ی�ج��ب أن ی�ك��ون��وا
معزولین بعیدین ع�ن االخ�ت�الط 
بأفراد المجتمع, أم ھ�و م�ل�ت�ق�ى 

ت�أت�ي   اجتماعي ترفیھ�ي ح�ی�ث
عائالت الم�رض�ى وھ�ي ت�ح�م�ل 
أدوات الطبخ, وبالتال�ي ت�ن�ف�ج�ر 
ق���ن���ان���ي ال���غ���از وی���ح���ت���رق 
المستشفى, ك�ی�ف ی�ح�دث ھ�ذا, 

ھل نحن إل�ى ھ�ذه ال�درج�ة م�ن 
 التسیّب والفوضى ؟

أی�����ن ال�����ح�����راس�����ات...أی�����ن 
 المشرفون .. أین المعنیون؟

والطامة الكبرى ان ال�ذي ی�ن�ق�ذ 
الموقف لیس الجھات الص�ح�ی�ة 
أو ال��خ��دم��ی��ة أو ق��وى ال��دف��اع 
المدني, بل أھالي المنطقة الذین 
ھرعوا للحادث تدفع�ھ�م ال�غ�ی�رة 
والشھامة واإلنسانیة, وبع�د أن 
انتھى كل شيء وحلت ال�ك�ارث�ة 
وصارت الجثث أشالء محترق�ة, 
ج��اء ال��م��ع��ن��ی��ون, ل��ی��ق��دم��وا 
تص��ری��ح��ات ص��ح��ف��ی��ة وأرق��ام��ا 
كاذبة لم یستطیعوا إخفاءھا ف�ي 
ظل ب�ث ف�ی�دی�وھ�ات ف�ی�ھ�ا م�ن 
ال��م��ش��اھ��د م��ا ی��ج��ع��ل��ن��ا نش��ع��ر 
ب��ال��ل��وع��ة واألس��ى وال��ح��زن 
الش��دی��د ال���ذي ط��ال اإلنس���ان 
ال��ع��راق��ي, وھ��و ال ی��دري أن 
یذھ�ب ح�ی�ن ی�م�رض, وال أی�ن 

 .. یشتكي حین یشعر بالظلم
إن ما حدث في مس�ت�ش�ف�ى اب�ن 
ال��خ��ط��ی��ب ج��ن��وب ب��غ��داد, ھ��و 
جریمة إنسانیة م�رع�ب�ة, ح�ل�ت 
بأبریاء ذھب�وا ض�ح�ی�ة ال�ف�س�اد 
واإلھمال واالس�ت�ھ�ان�ة ب�ال�ن�اس 
واالس��ت��ھ��ت��ار ب��أبس��ط ال��ق��ی��م 
االج��ت��م��اع��ی��ة, وإن اإلج��راءات 

الالحقة, من اج�ت�م�اع ل�م�ج�ل�س 
ال��وزراء إل��ى ات��خ��اذ ق��رارات 
إعالمیة شكلیة ال یضع حدا ل�م�ا 
یعانیھ العراقیون, وإن الح�س�اب 
الحقیقي وال�ع�ق�وب�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 
یجب أن تنال م�ن ك�ل ال�ج�ھ�ات 
واألحزاب والكتل الت�ي وض�ع�ت 
مسؤولین غیر أكفاء ل�ل�ت�ص�دي 
ل�م��س��ؤول�ی��ات ت��ت�ط��ل��ب أن ی��ت��م 
اختیار أناس یحملون شیئ�ا م�ن 

ال��وط��ن��ی��ة واإلحس��اس ب��أب��ن��اء 
الشعب وھمومھم ومعاناتھم, ال 
أن یأتوا بشلة فاس�دی�ن ع�ل�ی�ھ�م 
ملفات فاضحة, أو طالت�ھ�م ت�ھ�م 
م��خ��ت��ل��ف��ة, ف��ھ��ذه ھ��ي أص��ول 
ال��ج��ری��م��ة وال��ك��ارث��ة وع��ل��ى 
المت�ص�ارع�ی�ن ع�ل�ى ال�ك�راس�ي 
والمحاصصة وال�ع�ب�ث ب�ث�روات 
ال��ع��راق, أن ی��ع��ل��م��وا أن دم 
األب��ری��اء م��ق��دس ول��ن ی��ذھ��ب 
ھباء, فالناس ملّت ھذه الوج�وه 
التي لم ت�ج�ل�ب ل�ھ�ا إال ال�م�وت 

 ... والخراب والعبث والدمار
ك��ی��ف ل��م��ری��ض اآلن أن ی��ث��ق 
بمراجعة مستشفى في العراق , 

 لیرقد فیھا ؟
كیف یثق العراقیون ب�ح�ك�وم�ات 
ومس�ؤول��ی��ن ال ت��ھ�م��ھ��م أرواح 
الناس فیقدموا ضحایا وقراب�ی�ن 
من أجل أن ی�ب�ق�وا م�ت�س�ل�ط�ی�ن 
ع��ل��ى رق��اب ال��ن��اس ومص��ی��ر 

 البالد؟
أتمنى أن ال یمر حادث ال�ح�ری�ق 
المأساوي المرعب مرورا باردا 
وینام بین الملفات المؤجلة, ألن 
الكیل قد طفح وأن ن�ھ�ر ال�دم�اء 
م���ا زال ی���ج���ري ف���ي أرض 
الرافدین التي تحولت إلى أرض 

 .. المحن والمآسي والویالت
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  ات ام  ااق
  حریق مستشفى ابن الخطیب انموذجا

 
 

  منال الحسن/ھولندا



 ط ارد
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 د. نصر عبد القادر

  مصر 
 

 
 طفولةَ الورِد..یاأحلى أغاریدي

 طاَل الشتاُء..وما الحْت مواعیدي

 شاَق الربیُع الذي أرجوهُ أغنِیَةً..

 لمقلَتَْیِك تَُوشِّي ..بالُمنى عیدي

 وَمْوجةً من نسیم الفجِر راقصةً 

 تُریُق في خطِوھا شْھَد العناقیدِ 

 إني أُصیُخ..لعلَّ الریَح تحمُل لي..

با نبَأً یَشفي مواجیدي  مَن الرُّ

                   ** 

 آهً لعینْیِن خلَف الغْیِم ما فَتِئَْت .. 

 تَسبي الظماَء .. وتُروي ُغلَّةَ البیدِ 

  عیناِن..! لكنَّ موَج السحِر یُغِرقُني..

 أیَن النجاةُ ، وأیَن الفُلُك ،والجودي ؟

 وأیَن َمْن یفتَدي قلبي، ویعِصُمني..

 ..؟  ِمن رفَِّة الُھْدِب .. أو من لفتِة الجیدِ 

                   ** 

 فراشةَ الُصْبِح ..قد ناَغْیِت بي وتَراً..

 أنَستھُ آالُمھُ طعَم األناشیدِ 

 فانساَب یطلُق من أشواقِھ نَغماً..

 ماجاَل في خاطِر القیثاِر والعودِ 

ا سِھْرُت بِھ ..  طفولةَ الورِد.. یاِسّرً

 ماذا یقوُل الھوى في األعیُِن السوِد..؟!

  لو كاَن یُرضي عیوَن الورِد تسھیدي..

 الناَم شوقي وال أغفَْت مواجیدي .

 

وظ ا  
 ر ا  يا 

 
 
 
 

 میثاق كریم الركابي
 الناصریة -العراق  

 
 

 

ھذه الفترة جعلت بیني وبین الكتابة مسافة باردة ودون سبب, فال ج�دوى م�ن االس�ت�م�رار      
واقع أصابھ التشویھ بكل معانیھ, وما بالك انك تعیش ف�ي   بھا والواقع متخوم بالظلم والرذیلة,

 .وطن میت جثتھ یمثل بھا الساسة كل یوم
كلما أصابتني حمى الرغبة للكتابة أشغل نفسي بكل شيء ال معنى لھ علني أنتھى وأن�ھ�ي ھ�ذا 

 .الداء مني
ال طقوس لي بالكتابة ألني إمرأة مزاجیة من الدرجة األولى ومزاجي حین اكتب ل�ھ ك�ل أل�وان 
الطیف, لكن الشيء الثابت ھو سماع األغاني وان كان ضجی�ج األف�ك�ار خ�ام�ال ب�رأس�ي ف�أن�ي 
أستعین بمكبر الصوت كي أعیش وأحبس م�زاج�ي داخ�ل األغ�ن�ی�ة ..وھ�ذه ال�ل�ح�ظ�ة م�زاج�ي 
ینسحب عنوة الى صوت الكبیر(أبو بكرسالم) وال سیما أغنیة (ما علینا یاحب�ی�ب�ي) وال�م�ق�دم�ة 
األسطوریة لھا تجعلني في حالة نشوة ال تعادلھا أي نشوة بالدنیا وكأن تلك ال�ن�غ�م�ات ص�ن�ع�ت 

 . مني أنثى بطعم الماء الذي یضمھ جدول مشاغب
 . والحق ال یتبقى من حزني اال الذكرى حین ألتف بكل كلي على تلك الموسیقى العجیبة

فمن النعم الكبیرة والتي ال نراھا ھي سماع الموسیقى والتداوي ب�ھ�ا روح�ی�ا..وھ�ي ال�وح�ی�دة 
 . التي لھا حق التجول بشظایا ھمومنا

 . ھذه اللیلة أفتح نافذتي ألغني بالكلمات
ربما أكون أكثر امرأة كتبت عن الحب وغازلت الرجل إال أني أكثرھن وحدة ألن�ي بص�راح�ة ال 

 . أنفع للحب ألني أعاني من عاھة الكتابة وكل من یقترب مني یفشل حتى بطرق بابي
ال ألیق بھم وال یلیقون بي وأكتفي بخیالي الذي یجعلني على قید الحرف..وربما ھي ت�راك�م�ات 

 . من القرآءة واالحالم الال منتھیة أیام الشباب
ومن أسرار الشباب كنت أحلم أن أعیش قصة حب مع رجل بمالمح ووسامة وخفة دم رش�دي 

 !!..أباظة
ھو حلمي الطري البريء..لكن عندما وصلت لعمراألربعةو األربعین أص�ب�ح�ت أض�ح�ك ك�ث�ی�را 

 !....على أحالمي السطحیة ,ففكرة األقتران بشخص مثل رشدي ھو أنتحار
أرى الحب ما ھو اال رفاھیة ال یمكنني أن أقترب منھا أو حتى النظر ال�ی�ھ�ا ف�ھ�ن�ال�ك أول�وی�ات 

 .بالحیاة وأولھا ان یعیش المرء بكرامة وحریة وبعدھا یفكر بتلك الرفاھیات
 . ولست بحاجة الى الشفقة من المجتمع او حتى من أي قارئ

أسوأ أمر بھذا المجتمع المرأة الغیر مستقلة مادیا تكون عالة على أھلھا أو زوجھا ولھذا ع�دد 
 . كبیر من النساء یتزوجن لسبب مادي

على المرأة أن تفكر جیدا وكثیرا بأن استقاللھا المادي ھو أھم أولویات�ھ�ا وح�ت�ى ل�و أخ�ت�ارت 
 . الزواج علیھا أال تتنازل عن ھذا األمر ألن تنازلھا یعني أندثارھا

وأنا أیضا وأعلم علم الیقین أني كمن یملئ بجرة مكسورة ألن النساء یرثن ح�ت�ى األف�ك�ار وال 
سیما االفكار التي تجعل كرامتھن ب�خ�ب�ر ك�ان وأن�ي م�ج�رد م�خ�رب�ة ألن�ي أح�م�ل ع�ق�دة ع�دم 

 !!...الزواج
لألسف ھكذا رأیتھن وقرأت كلمات بعضھن حین كتبت عن االستقالل المادي والتأني ب�اخ�ت�ی�ار 

 .الزوج ألنھ رفیق لدرب طویل
كانت كلماتھن موجعة لیست ألنھا مستني بل ألني فتحت عیوني على حقیقة كنت أراھن علیھا 

 .وأنھن األمل لتربیة جیل واع
 .)ویبقى أبو بكر یغني (ما علینا یاحبیبي ما علینا..من كالم الناس ما كنا بدینا
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تناولت األجزاء السابقة من ھذه المقالة نش�وء  
إقلیم العراق العثماني وتأسیس الدولة العراق�ی�ة 
ثم النظام الملكي حتى سقوطھ على ی�د ت�ح�ال�ف 
الحركة الوطنیة العراقیة م�ع الض�ب�اط األح�رار 

كجوان�ب أس�اس�ی�ة لس�ردی�ة وط�ن�ی�ة  1958في 
 .بدیلة

تھدف ھذه الس�ردی�ة ل�ب�ن�اء ال�ذاك�رة ال�ع�راق�ی�ة 
التاریخیة من أجل إعادة التأسیس لھویة وطنیة 
جامعة تساعد في العبور من مرحل�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 الجزء األخ�ی�ر م�ن ال�م�ق�ال�ة 2019
جانب�اً أس�اس�ی�اً آخ�ر ل�ھ�ذه الس�ردی�ة ال�وط�ن�ی�ة 

 .البدیلة
العراق الجمھوري، رؤیة وطنیة مھی�م�ن�ة ل�ك�ن 
بشرع�ی�ة ق�اص�رة ال ن�ح�ت�اج ال�ى ال�دخ�ول ف�ي 
تفاصیل األحداث المعروفة حول تصاعد الصراع 
بعد أیام قالئل من انتصار الثورة ما بین ال�ق�وى 
السیاسیة المؤلفة لجبھة االتحاد الوطني وكذلك 
ما بین الضباط االحرار أنفسھم، بحی�ث اس�ت�م�ر 
ھذا الصراع الم�ح�ت�دم وت�ب�ادل الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
السلطة ط�وال ال�ع�ق�دی�ن األول�ی�ن ب�ع�د ال�ث�ورة، 

وب�ال�ت�ال�ي  1979لینتھي الى الحكم الفردي بعد 
الى تأسیس نظام المحاصصة المكوناتي الحالي 

 .2003على ید الغزو األمیركي في 
لكن ما ینبغي أن ن�ت�ن�اول�ھ ھ�ن�ا ھ�و ت�ق�ی�ی�م م�ا 
انجزتھ عملیة التغییر نحو الن�ظ�ام ال�ج�م�ھ�وري 
وھل كان لھذا النظام مقوم�ات ال�ن�ج�اح أم ك�ان 
محكوماً بالفشل لخلل بنیوي فیھ كما فشل النظام 
السیاسي الملكي الذي فرض�ت�ھ ب�ری�ط�ان�ی�ا ع�ن�د 

 تأسیس الدولة العراقیة؟
كان الدعم الشعبي الواسع للن�ظ�ام ال�ج�م�ھ�وري 
واضحاً في صبی�ح�ة ی�وم ال�ث�ورة ع�ل�ى ع�ك�س 
التخلي عن النظام السابق حتى من قبل ح�رس�ھ 
الملكي، حیث یمكن اعتبار ذلك من أھم مقومات 
النجاح للنظام الجدید والذي وف�رت�ھ ل�ھ أح�زاب 
جبھة االتحاد الوطني، كذلك لم یختطف الضب�اط 
االنقالبیون الثورة مثلما فعل مرادفیھم في مصر 
عبر تأسیس م�ج�ل�س عس�ك�ري ل�ق�ی�ادة ال�ث�ورة 
كأعلى سلطة في النظام الجدید، بل أب�ق�ت ث�ورة 
تموز ع�ل�ى ھ�ی�ك�ل�ی�ة ح�ك�وم�ی�ة ض�م�ن ال�دول�ة 
العراقیة تتألف من مجلس الوزراء بص�الح�ی�ات 
تشریعیة وتنفیذیة ومجلس ال�ح�ك�م ل�ل�م�ص�ادق�ة 
على التشریعات الجدیدة. وعلى الرغم من تركز 
السلطة في ی�د رئ�ی�س ال�وزراء وال�ق�ائ�د ال�ع�ام 
للقوات المسلحة (عبد الكریم قاسم)، فقد ك�ان�ت 
األغ��ل��ب��ی��ة ال��ع��ظ��م��ى ل��م��ج��ل��س ال��وزراء م��ن 
السیاسیین أو التكنوق�راط وال�م�رت�ب�ط�ی�ن ب�ق�وة 
بأحزاب الجبھة، خاصة في األشھر األول�ى م�ن 

 .العھد الجدید
ھناك دالئل عدیدة على أن دع�م أح�زاب ج�ب�ھ�ة 
االتحاد ال�وط�ن�ي ل�ل�ع�ھ�د ال�ج�م�ھ�وري ال�ن�اش�ئ 

ال�ذي ك�ان یس�ت�ن�د ع�ل�ى  -وبرنامجھ ال�وط�ن�ي 
ل�م ی�ك�ن ان�ت�ھ�ازی�اً أو  -برنامج الجبھة نفسھا 

ظرفیاً، بل كان مبدئیاً ویمثل الرؤیة الس�ی�اس�ی�ة 
التي ھیمن�ت ع�ل�ى م�ع�ظ�م ال�ع�ھ�د ال�ج�م�ھ�وري 
وخاصة العقدین االولین م�ن�ھ، ف�ج�م�ی�ع أح�زاب 
الجبھة كالح�زب الش�ی�وع�ي وال�ح�زب ال�وط�ن�ي 
الدیمقراطي وح�زب االس�ت�ق�الل وح�زب ال�ب�ع�ث 
والحزب الدیمقراطي الكردستاني كانت قد تبن�ت 

ال�ذي تض�م�ن أن  1958میثاق الجبھة في آب 
العراق جزء م�ن األم�ة ال�ع�رب�ی�ة ال�ت�ي تس�ع�ى 

الكردیة ف�ي -للوحدة القومیة، والشراكة العربیة
الوطن واالقرار بالحقوق القومیة لكرد الع�راق، 
باإلضافة الى ال�م�ب�ادئ األخ�رى ف�ي ال�ب�رن�ام�ج 

 .الوطني الذي سارت علیھ حكومة الثورة
أح�د   –لقد أّكد الشیوعیون عبر عامر ع�ب�د هللا 

أن مس�ی�رة ال�دول   –قیادییھم ف�ي ذل�ك ال�وق�ت 
العربیة نحو الوحدة ھي حركة تاریخیة ن�اش�ئ�ة 
من "وجود الخصائص القومیة األصیل�ة ل�ألم�ة 
الواحدة"، وأن قض�ی�ة ت�وح�ی�د األم�ة ال�ع�رب�ی�ة 
لیست حكراً ألیدیولوجیة أو حزب معین بل ھ�ي 
"حركة ك�ل ال�ط�ب�ق�ات وال�ف�ئ�ات واألح�زاب ف�ي 
الوطن العربي الكبیر". ومن الالفت أن ذلك كان 
بعد تصاعد النزاع بین الشیوعیین والعروبی�ی�ن 

حول االتحاد الفوري مع الج�م�ھ�وری�ة ال�ع�رب�ی�ة 
المتحدة وتحولھ الى أزمة سیاسیة عمی�ق�ة ب�ع�د 
الحكم باإلعدام على عبد السالم عارف في شباط 

. وف��ي ن��ف��س ال��وق��ت ل��م ی��ك��ن ج��م��ی��ع 1959
العروبیین مساندین لفكرة االتح�اد ال�ف�وري م�ع 
العربیة المتحدة التي تبناھا حزب البع�ث ب�ق�وة، 
فكتب ع�ب�د ال�رح�م�ن ال�ب�زاز ی�داف�ع ع�ن ف�ك�رة 
االت��ح��اد ال��ف��ی��درال��ي ال��ع��رب��ي ول��ی��س ال��وح��دة 

 .االندماجیة الكاملة
أما القومیون ال�ك�رد، ف�ق�د ش�ّددوا ع�ل�ى "ع�دم 
وجود أي تیار إنفص�ال�ي ف�ي ص�ف�وف ال�ح�رك�ة 
القومیة الكردیة بقدر ما یتع�ل�ق األم�ر ب�ع�راق�ن�ا 
العزیز"، وإن اإلنفص�ال ع�ن ال�ع�راق "ح�رك�ة 
إجرامیة" تھدد بأشد العواقب المصالح الحقیقیة 
للشعبین الكردي والعربي وأھدافھما المشت�رك�ة 
في التحرر واالنعتاق. كذلك لم یكونوا معارضین 
لفكرة ال�وح�دة م�ع ال�ع�رب�ی�ة ال�م�ت�ح�دة بص�ورة 
مبدئیة، بل اقترحوا أن تكون كردستان ال�ع�راق 
عضواً فیدرالیاً في أي وحدة اندماجیة أو تتمت�ع 

 .بالحكم الذاتي إذا كان االتحاد فیدرالیاً 
لقد ت�أك�د ھ�ذا االج�م�اع ال�م�ب�دئ�ي ب�ی�ن ال�ق�وى 
السیاس�ی�ة ل�ل�ج�ب�ھ�ة ح�ول ال�ب�رن�ام�ج ال�وط�ن�ي 
الجمھوري حتى بعد سقوط الجمھوری�ة األول�ى 
وتولي العروبیین زمام السلطة في الجمھوریات 

زع�ی�م   –التالیة. فقد أعلن علي صالح الس�ع�دي 
حزب البعث ووزیر الداخلیة بعد ان�ق�الب ش�ب�اط 

أن ھ��ن��اك ع��الق��ة ت��اری��خ��ی��ة ط��وی��ل��ة   –  1963
"للشعب العراقي المؤلف من العرب واألكراد"، 
وأشار إلى أنھ "ال یمكن إال أن ن�ؤم�ن ب�ح�ری�ة 
تقریر المصیر ال�ذي ی�ع�ط�ي ال�ح�ق ل�ك�ل ش�ع�ب 
مستكمل ش�روط�ھ ال�ق�وم�ی�ة أن ی�وح�د ذات�ھ". 
ودخل جالل طالباني ك�م�م�ث�ل ل�ل�ك�رد ف�ي ال�وف�د 
الع�راق�ي ل�ل�م�ف�اوض�ات ح�ول مش�روع ال�وح�دة 

 .1963الثالثیة مع مصر وسوریا في نیسان 
لقد اعترفت جمیع الدساتیر الع�راق�ی�ة ال�م�ؤق�ت�ة 
للجمھوریة العراقیة بال�ح�ق�وق ال�ق�وم�ی�ة ل�ك�رد 
العراق ضمن الوحدة العراقیة، فیما أصدر نظام 

ب��ی��ان آذار ال�ذي ع��ّد ع��ی��د  1970ال�ب��ع�ث ف��ي 
النوروز عیداً وطنیاً، وجعل اللغة الك�ردی�ة ل�غ�ة 
التعلیم ولغ�ة رس�م�ی�ة م�ع ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة ف�ي 
المناطق الكردی�ة، وات�خ�اذ اإلج�راءات ال�الزم�ة 

 .لتطبیق الحكم الذاتي فیھا
وعلى الرغم م�ن ال�ح�م�الت ال�ع�س�ك�ری�ة ل�ق�م�ع 

 1961التمردات المتالحقة للقومیین الكرد من�ذ 
وعدم جدیة اجراءات ال�ح�ك�وم�ات ال�ج�م�ھ�وری�ة 
المتعاقبة في تلبیة استحقاقات الك�رد ال�ق�وم�ی�ة، 
وفي نفس الوقت عدم الجدیة في السعي للوحدة 
العربیة، إال أن ھ�ذا االج�م�اع ال�م�ب�دئ�ي ل�ق�وى 
الجبھة على مفھوم الشراكة في الوطن وأحقی�ة 
استحقاقات الكرد والعرب ال�ق�وم�ی�ة ك�ان ی�م�ث�ل 
ثقافة مھیمنة بالمفھوم الغ�رامش�ي (نس�ب�ة ال�ى 
ال�م�ف�ك�ر اإلی�ط�ال�ي ال�م�اركس�ي غ�رامش�ي) ف��ي 
الفضاء الوطني العراقي بحی�ث ل�م یس�ت�ط�ع أي 
من ھذه القوى التجاوز علیھ. ولم یق�ت�ص�ر ھ�ذا 

االج�م��اع الس��ی��اس�ي ال��م�ب��دئ��ي ع��ل��ى م��وض��وع 
الشراكة في الوطن بین الكرد والعرب بل ت�ع�داه 
أیض��اً ال��ى م��وض��وع��ات ت��ع��زی��ز ب��ن��اء ال��دول��ة 
واإلصالح الزراعي والتحول ن�ح�و االش�ت�راك�ی�ة 
وحقوق المرأة وسیاسة التحرر الوطني والحیاد 
اإلیجابي، حیث تبین ذلك في فترات التقارب بین 
ھذه الق�وى ف�ي ال�ج�ب�ھ�ة ال�وط�ن�ی�ة وال�ق�وم�ی�ة 

 .1978- 1973التقدمیة 
لم یكن الخالف (الدامي) بین قوى جبھة االتحاد 
الوطني المساندة للنظام ال�ج�م�ھ�وري ال�ع�راق�ي 
مبدئیاً أو أیدیولوجیاً كما یح�اج�ج ال�ب�ع�ض، ب�ل 
كان صراعاً سیاسیاً حزبیاً وفئویاً على الزعامة 
واحتكار السلطة من قبل قوى س�ی�اس�ی�ة إدّع�ت 
إمتالكھا للشرعیة الثوریة وحق الوصایة ع�ل�ى 
النظام. ف�ق�د نّص�ب ع�ب�د ال�ك�ری�م ق�اس�م ن�ف�س�ھ 
كرئیس وزراء الجمھوریة والقائد العام للق�وات 
المسلحة عبر انقالب عسكري وظ�ل ی�ح�ك�م ف�ي 
ظل األحكام العرفی�ة، ك�ذل�ك نّص�ب ج�م�ی�ع ق�ادة 

أن�ف�س�ھ�م  2003الحكم الجمھوري بعده ل�غ�ای�ة 
وھو م�ؤس�س�ة   –كرؤساء لمجلس قیادة الثورة 

عبر انقالبات عس�ك�ری�ة   –مغلقة وغیر شرعیة 
أو بالتخلص من منافسیھم ض�م�ن ال�م�ج�م�وع�ة 

 .الحاكمة
وعلى الرغم من االستقطاب السیاسي واالنقسام 
المجت�م�ع�ي ف�ي ت�ل�ك ال�ف�ت�رة، إال أن االن�ق�س�ام 
العمودي ال�ق�وم�ي أو ال�ط�ائ�ف�ي ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي كان قد انحسر الى الھامش بعد تأسیس 
الجمھ�وری�ة ب�دالل�ة أن األح�زاب ال�م�ؤث�رة ف�ي 
العملیة السیاسیة كانت عابرة للقوم�ی�ة وال�دی�ن 
والطائفة، ب�ی�ن�م�ا ك�ان�ت ال�ح�رك�ات ال�دی�ن�ی�ة أو 

م�ث�ل ال�ح�زب اإلس�الم�ي (اإلخ�وان   –الطائف�ی�ة 
المسلمین) وح�زب ال�دع�وة اإلس�الم�ی�ة ال�ل�ذان 

لھا تأثیر ھ�امش�ي  –تأسسا في نفس تلك الفترة 
على ال�م�ج�ت�م�ع وأث�ر ض�ع�ی�ف ع�ل�ى ال�خ�ط�اب 

 .الوطني
لكن السقوط الصادم للقومیة العربیة ف�ي ح�رب 

وصعود تأثیر الدین إقلیمیاً عب�ر ال�ث�ورة  1967
وح��رك��ة ال��ج��ھ��اد ف��ي  1979اإلی��ران��ی��ة ف��ي 

أف�غ��انس��ت��ان، وك��ذل��ك ت��زای��د ال��ق��م��ع الس��ی��اس��ي 
وتراجع سلطة الدولة وتدھور المجتمع ال�م�دن�ي 
في فترة الحرب العراقیة اإلیرانیة، كل ھ�ذا أدى 
إلى تصاعد التأثیر الدیني والطائفي في المجتمع 
ال��ع��راق��ي وھ��ب��وط ت��أث��ی��ر ال��ق��وى الس��ی��اس��ی��ة 

ال�ذي   –العلمانیة. لقد اضطر نظام صدام حسین 
كان قد بدأ في ال�ت�خ�ل�ي ع�ن خ�ط�اب�ھ ال�ع�روب�ي 

إل�ى مس�ای�رة   –العلماني منذ عقد الثمان�ی�ن�ی�ات 
صعود المد الدیني في أنحاء ال�ع�راق م�ن خ�الل 
حملتھ االیمانیة الح�ت�واء ھ�ذا ال�م�د ع�ب�ر دم�ج 
ال��م��ؤس��س��ات ال��دی��ن��ی��ة ب��م��ؤس��س��ات ن��ظ��ام��ھ 
االستبدادیة ومن ثم االستحواذ على ش�رع�ی�ت�ھ�ا 

 .المقبولة عند المجتمع
غیر أن ھذه اإلجراءات وال�م�ن�ظ�وم�ات ت�دّم�رت 

م��ا م��ّك��ن ال��ق��وى  2003ب��ف��ع��ل ال��ح��رب ف��ي 
والحركات الدینیة الشیعیة والسنیة الفاعلة على 
األرض أن تم�أل ھ�ذا ال�ف�راغ، ل�ی�ت�ص�در ال�دی�ن 

، 2003والطائفة الخطاب الوطني العراقي ب�ع�د 
خاصة مع ترسخ نظام المحاصصة ال�م�ك�ون�ات�ي 
الذي أسسھ االحتالل األمیركي بعد سقوط ن�ظ�ام 

 .صدام حسین
 خاتمة

تمثل ھذه الس�ردی�ة ال�وط�ن�ی�ة ال�ب�دی�ل�ة ح�ك�ای�ة 
المسیرة التاریخیة للعراق�ی�ی�ن ال�ذی�ن ی�ح�م�ل�ون 
اإلرث الغني لبالد وادي الرافدین باتجاه الدخول 
في العصر الحدیث وتأسیس دولتھم الم�ع�اص�رة 
وبناء مجت�م�ع�ھ�م ال�ت�ع�ددي وب�ال�ت�ال�ي ت�ح�ق�ی�ق 
االستقرار المن�ش�ود ل�ل�ت�ن�م�ی�ة واالزدھ�ار. وق�د 

أن  -ب�أج�زائ�ھ�ا األرب�ع�ة  –أظھرت ھذه المقال�ة 
العراق ھو وطن متكون بالف�ع�ل لش�ع�ب ع�ری�ق 
متعدد وم�ت�ع�ای�ش، وذل�ك ع�ب�ر ال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى 

اإلنتاج ال�ث�ق�اف�ي ل�ل�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي وال�ق�وى 
الفاعلة في ھذا المجتمع، ع�وض�اً ع�ن ال�ت�ن�اول 
التقلیدي لتاریخ الدولة العراقیة الذي غ�ال�ب�اً م�ا 
یغفل القوى المجتمعیة ویركز على تأثیر القوى 

 .الخارجیة والزعماء المستبدین
یمكن استشفاف ثالث ثی�م�ات رئ�ی�س�ة ف�ي ھ�ذه 

 :السردیة
أوالً، إن إقلیم الع�راق ال�ع�ث�م�ان�ي ك�ان ق�د م�ثّ�ل 
العمق الجغرافي والت�اری�خ�ي ل�م�ف�ھ�وم ال�ع�راق 
الحدیث الذي شّكل األس�اس ل�ل�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة، 
بحیث كان لتطور الوع�ي الس�ی�اس�ي وال�وط�ن�ي 
للعراقیین قبل االحتالل البریطاني أث�ره ال�ك�ب�ی�ر 
في تسارع تحدیث المجتمع ونضوج م�ؤس�س�ات 

 .الدولة العراقیة بعد تأسیسھا
وثانیا،ً إن الشعب العراقي مجبول على مواصلة 
التحرر الوط�ن�ي م�ن ال�غ�زاة وس�ی�ط�رة ال�ق�وى 
الخارجیة، حیث كان ذلك عبر حركة الجھاد ف�ي 

وث��ورة ال��ع��ش��ری�ن ث��م ان�ھ��اء االن��ت��داب  1914
البریطاني، فمقاومة الغزو البریطاني الثاني، ثم 
الى سلسلة االحتجاجات الش�ع�ب�ی�ة ب�ع�د ال�ح�رب 

تموز ھذا  14العالمیة الثانیة حتى أنجزت ثورة 
. ف��ی��م��ا أّدى 1958االس��ت��ح��ق��اق ال��وط��ن��ي ف��ي 

التصارع ع�ل�ى الس�ل�ط�ة وال�ح�ك�م ال�ف�ردي ال�ى 
تقویض سیادة الدولة العراقیة وما نشھده الیوم 

 .من تداعیات
وثالثاً، إن ثقافة التعایش متأصلة في الم�ج�ت�م�ع 
العراقي ما دفع بقواه المجتمع�ی�ة ال�ى م�ح�اول�ة 
تأسیس نظام سیاسي مبني على أساس الشراكة 
في الوط�ن ك�ب�دی�ل ع�ن ال�ن�ظ�ام األح�ادي ال�ذي 
فرضھ المستعمر البریطاني عند تأسیس الدول�ة 
العراقیة، وذلك عبر توافق القوى ال�ف�اع�ل�ة ف�ي 
المجتمع العراقي على ت�ط�وی�ر رؤی�ة س�ی�اس�ی�ة 
مشتركة ثم تحویل ھذه الرؤیة الى وعي جمع�ي 
للجماھیر العریضة في المجتمع من خالل العمل 
الثقافي والفكري. لقد أنجزت الحقبة الجمھوریة 
خالل عقدیھا األولین عبر ھذه الرؤیة السیاسیة 
المشتركة دولة مؤسساتیة ذات س�ی�ادة وج�ی�ش 
ق��وي، ق��ادرة ع��ل��ى ف��رض ال��ق��ان��ون وت��ط��وی��ر 
الخدمات لمجتمعھا وحمایة استقاللھا. غ�ی�ر أن 
القصور في شرعیة المجتمع السیاسي ل�ل�ن�ظ�ام 

واس�ت�م�رار  1958الجمھوري بعد ثورة ت�م�وز 
احتكار السلط�ة م�ن ق�ب�ل ح�زب ال�ب�ع�ث م�م�ث�الً 
بمجلس قیادة الثورة مع قمع المعارضی�ن، أّدى 
الى ما نعرفھ من المآسي والك�وارث ال�ت�ي دف�ع 

 .ثمنھا العراقیون جمیعاً 
ومن الدروس المھمة التي یمكن اس�ت�خ�ال�ص�ھ�ا 
من ھذه السردیة لدعم عملیة التغییر الس�ی�اس�ي 
التي تتوالھا حالیاً ثورة تشرین ھو بناء برنامج 
وطني مشترك یست�ن�د ع�ل�ى ال�ت�ف�اع�ل ال�ف�ك�ري 
والثقافي فیما ب�ی�ن ال�ق�وى ال�وط�ن�ی�ة ال�داع�م�ة 
للثورة، وكذلك إصالح المجتمع السیاسي للدولة 
ل�ت�م�ث�ی�ل ق�وى ال��م�ج�ت�م�ع ال�ف�اع��ل�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی��ة 
والحریصة ع�ل�ى ال�ن�ھ�وض ب�ال�وط�ن ب�دالً م�ن 
أحزاب الفساد والعمالة لألجنبي المسیطرة حالیاً 

 .على التمثیل البرلماني
إن ھذه السردیة الوطنیة ھي إح�دى ال�ح�ك�ای�ات 
الجماعیة للعراقیی�ن وال�ت�ي ت�ح�ت�اج ال�ى م�ّدھ�ا 
بالتفاصیل وتطعیمھا بكتابة الحكایات الشخصیة 
المكمل�ة ل�ھ�ا وإض�اف�ة أب�ع�اد م�ل�ح�م�ی�ة وح�ت�ى 
أسطوریة الیھا لتشكل ذاك�رة ج�م�ع�ی�ة ل�ألج�ی�ال 
القادمة عن الشعب العراقي التعددي واألص�ی�ل. 
وھنا نستذكر كلم�ات الش�اع�ر ال�ك�ب�ی�ر م�ح�م�ود 
درویش "من یكتب حكایتھ یرث أرض ال�ك�الم، 
ویملك المعنى تمام�اً"، ح�ی�ث ی�م�ك�ن أن ن�درك 
دورنا كمجتمع ثقافي بمفكریھ وأدبائھ وباحث�ی�ھ 
في بناء رؤیتنا الوطنیة ل�ت�ع�زی�ز ال�رواب�ط ب�ی�ن 
مجتمعنا ووحدتنا الوطنیة وانتماءنا الى أرضنا. 
ویمكن لنا في ھذا السی�اق أن نش�ی�ر إل�ى رواد 
الثقافة العراقیة مثل محمود أحم�د الس�ی�د ال�ذي 
ك�ان حّس�ھ ال�وط�ن�ي الف�ت�اً ف�ي ب�ن�اء س�ردی�ت�ن�ا 

ف��ي روای��ت��ھ "مص��ی��ر  1922ال��وط��ن��ی��ة م��ن��ذ 
الضعفاء"، فشخصیاتھا دارت في مدن ال�ع�راق 
المختلفة: بغداد والبصرة والنجف حت�ى ال�ت�ق�وا 
في سجن في الموصل بسبب ظلم الحاكم التركي 
الذي كان یضطھ�د ال�ع�راق�ی�ی�ن وی�ح�رم�ھ�م م�ن 

 .ممارسة حقوقھم الوطنیة
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الحروب أنواع، فھناك الحرب المحلی�ة ب�ی�ن  
فریقین أو طائفتین من ن�ف�س ال�ج�ن�س وف�ي 
نفس البلد وھناك حروب اقلیمیھ بین دولتی�ن 
مختلفتین متنازعتی�ن ع�ل�ى ح�دود ب�ری�ھ أو 
مائیة وھناك ح�روب ھ�واوی�ھ (م�ث�ال ح�رب 
البسوس وداحس وال�غ�ب�راء ف�ي ال�ج�اھ�ل�ی�ة 
بس��ب��ب ف��رس/حص��ان ف��از ع��ل��ى االخ��ر 

ع�ام�ا ع�ل�ى م�ا  40واشتعلت الحرب ل�م�ده 
أعتقد !) وھناك طبعا ح�روب ع�ال�م�ی�ھ ب�ی�ن 
دول وقارات مختلفة (الحرب العالمیة األولى 

  والحرب العالمیة الثانیة).
فلسفھ الحرب أو الحروب فل�س�ف�ھ ج�ھ�ن�م�ی�ھ 
تسودھا روح السیطرة والھیمن�ة وع�اده م�ا 
یتم التخطیط لھا من قبل ال�ف�ری�ق�ی�ن ف�األك�ث�ر 
تجھیزا واستعدادا غالبا ما یك�ون ال�م�ن�ت�ص�ر 
في أخر المطاف واألدھى من ذل�ك أن ھ�ن�اك 
من یتحكم في ھذه م�ج�ری�ات ھ�ذه ال�ح�روب 
ویسیطر علیھا من بدایتھا وح�ت�ى ن�ھ�ای�ت�ھ�ا 

كنت تؤمن بنظریھ المؤامرة والش�ك   وسواء
فالحق�ی�ق�ة واألدل�ة تش�ھ�د ع�ل�ى ذل�ك   أو ال 

ومن یتح�ك�م ف�ي ال�م�ال واالع�م�ال ف�ي ھ�ذا 
االت�اري"  لع�ب "  الزمان یتربع على عرش

الحقیقیة وھذه ال من دافع التسل�ی�ة وال�دم�ار 
ف��ق��ط أن��م��ا ل��ج��ن��ي ال��م��زی��د م��ن األرب��اح 

الس�ی�ط�رة وال�ھ�ی�م�ن�ة   والمكتسبات وإحك�ام
 على اقتصاد العالم وتسخیره لخدمھ ھؤالء!

الحرب الع�ال�م�ی�ة األول�ى وت�ع�د اول ص�راع 
دولي في ھذا ال�ق�رن (بس�ب�ب اغ�ت�ی�ال ول�ي 

ال�ن�م�س�اوي وزوج�ت�ھ) ف�ي -العھد ال�م�ج�ري
ومن ث�م ان�دل�ع�ت  28/6/1914سرایفوا في 

ال��ح��رب ف��ي أغس��ط��س م��ن ن��ف��س ال��ع��ام 
سنوات م�ت�ت�ال�ی�ة ح�ت�ى ت�وق�ف  4واستمرت 

ص��ب�اح��ا م��ن ی��وم  11ال�ق�ت��ال ف��ي الس��اع�ة 
ومن نتائج ھ�ذه ال�ح�رب م�ا  11/11/1918

  یلي:
ب�ل�دا أو دول�ھ ك�ان�ت مش�ارك  70أكثر م�ن 

(تأث�رت) بش�ك�ل م�ب�اش�ر أو غ�ی�ر م�ب�اش�ره 
 بالحرب

  ملیون جندي شاركوا في تلك الحرب 70
ملیون  20ملیون قتیل عسكري و 10حوالي 
 جریح

 ملیون سجین 6
 ملیون الجئي في أوروبا 10

  ملیون یتیم 6ملیون أرملھ و 3
 4-3أما تكلفھ الحرب فكان�ت (ت�ق�دی�را) م�ن 

 GDP-اضعاف اج�م�ال�ي ال�ن�ات�ج ال�م�ح�ل�ي 
للبلدان األوروبیة التي خرج�ت م�ن الص�راع 

 مدمره تماما (الویكیبیدیا ).
ول�و ن�ظ��رن�ا ك��م�ث��ال ف��ي ت��ف��اص�ی��ل ال��ق�ت��ل��ى 
وال���ج���رح���ى (وحس���ب ن���ف���س ال���م���ص���در 

  واإلحصاءات) لو وجدنا ما یلي:
م�ل�ی�ون  4.2  –مل�ی�ون ق�ت�ی�ل  1.4 –فرنسا 

  جریح/مصاب
م�ل�ی�ون  4.2  –م�ل�ی�ون ق�ت�ی�ل  2  –المان�ی�ا 

 جریح/مصاب
ملیون ج�ری�ح/ 1 –ألف قتیل  600 –إیطالیا 
  مصاب
ملی�ون ج�ری�ح/ 5  –ملیون قتیل  2 –روسیا 
 مصاب

م�ل�ی�ون  2  –أل�ف ق�ت�ی�ل  960  –بریط�ان�ی�ا 
 جریح/مصاب وأخیرا

أل�ف ق�ت�ی�ل  800 –الدولة العثمانیة (تركیا)  
  وال یوجد إحصاءات دقیقھ لعدد الجرحى!

أما الحرب ال�ع�ال�م�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة ف�ق�د ان�دل�ع�ت 
وب�أس�ب�اب  1945حتى 1939واستمرت من 

تتعلق بعنجھیة الزعیم النازي ادول�ف ھ�ت�ل�ر 
واإلیطالي الفاشي بنیتو موسولیني (ت�ح�ال�ف 
المحور مع ال�ی�اب�ان ) ل�رد ال�م�ھ�ان�ة وال�ذل 
والھزیمة في الح�رب األول�ى ض�د ال�ح�ل�ف�اء 

االت�ح�اد الس�وف�ی�ت�ي   –ب�ری�ط�ان�ی�ا  -(فرنسا 
س�ن�وات م�ن  6وأمریكا ) وكان�ت ال�ن�ت�ی�ج�ة 

ملیون قتیل وع�دد ك�ب�ی�ر  60الدمار وحوالي 
جدا من الجرحى والمفقودین غ�ی�ر م�ع�روف 

 لحد االن !
ی�ن وت�ح�دی�دا ب�ع�د ال�ح�رب ـ�أما بــین ال�ح�رب

) ف�ق�د ظ�ھ�ر وب�اء 1918العالمیة األولــى (
 Spanish Flu- H1N1الحمى اإلسبانیة 

ملیون م�ن األرواح وف�ي  50وحصد حوالي 
سنوات. أما بقیة األوبئة والجوائ�ح  3-2مده 

  والمصائب فكانت على سبیل المثال كاالتي:
 1958-1957االنفلونزا األسیویة 

 1969– 1968انفلونزا ھونج كونج 
   2002)2انفلونزا سارس (كورونا 

 2009- 2003انفلونزا الطیور 
  2010- 2009انفلونزا الخنازیر 

 2012میرز –انفلونزا الشرق األوسط 
  2016-2013انفلونزا ایبوال 

ب�ع��د ھ��ذا الس��رد أو ال�ط��رح واالس��ت�ع��راض 
للحروب والمصائب التي حلت في ھذا الق�رن 
على العالم أجم�ع ی�ت�ض�ح أن�ن�ا ع�ل�ى أب�واب 

حرب عالمیھ جدیده وربما (ثالثھ) ومن ن�وع 
   أخر(على االغلب بیولوجي ).

ال��م��ت��ت��ب��ع ال��ی��وم ألث��ار ال��ج��ائ��ح��ة ال��ج��دی��دة 
Pandemic COVID 19    وال���ت���ي

(جائ�ح�ھ  2020مارس  6عصفت بالعالم في 
 2عالمیھ مستمرة سببھا ف�ی�روس ك�ورون�ا 

المرتبط بالمتالزمة التنفسیة الحادة (س�ارس 
) یجد أن ال�ع�ال�م م�ق�ب�ل ع�ل�ى دم�ار 2كوف 

شامل اش�د ف�ت�ك�ا م�ن ال�ح�روب ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 
الكالسیكی�ة ورب�م�ا ألول م�ره ف�ي ال�ت�اری�خ 

 188الحدیث المعاصر أن نجد أن أك�ث�ر م�ن 
دول��ھ ع��ل��ى مس��ت��وى ال��ع��ال��م ق��د ت��أث��رت 
(ومازالت وحتى كتابھ ھذه االسطر!) وأك�ث�ر 

ملیون أص�اب�ھ (وم�ازال�ت) وأك�ث�ر  146من 
ملیون وفاه (والعداد م�ا ی�زال یس�ج�ل) 3من 

أم��ا ال��خ��س��ائ��ر االق��ت��ص��ادی��ة ف��ق��د ت��ج��اوزت 
االصفار االثنا عشر وعم الكساد والشل�ل ك�ل 
صناعات وزراع�ات ال�ع�ال�م ب�أس�ره وب�دون 

 وال یزال! –استثناء 
مخازن األسل�ح�ة فس�دت وكس�دت، ش�رك�ات 
طیران افلست، ص�ن�اع�ات غ�ذائ�ی�ة وت�ق�ن�ی�ھ 
تدمرت وخرجت من الس�وق، رج�ال أع�م�ال 
مرضت أو انتحرت نتیجة ض�ی�اع ك�ل ش�يء 
یخصھا ، بیوت وازواج انفصلت وتدھورت، 
ب��ط��ال��ھ وكس��اد وظ��ی��ف��ي ف��اق ال��م��ع��ق��ول 
والالمعقول في كل دول العالم ونح�ن م�ازل�ن�ا 

السنھ ال�ث�ان�ی�ة م�ن ع�م�ر ھ�ذه ال�ح�رب   في
  العالمیة الكونیة مجھولة االنتھاء !

ولعمل مقارنھ بسی�ط�ة ب�ی�ن ن�ت�ائ�ج ال�ح�رب 
ال�ع�ال�م�ی�ة األول�ى وب�ی�ن ال�ح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة 

 (الثالثة في عامھا الثاني) ھذه:
م�ل�ی�ون  4.3وفی�ات و 127161  –بریطانیا 
  إصابات
م��ل��ی��ون  5.1وف��ی��ات و 99805  –ف��رنس��ا 
 إصابات

م��ل��ی��ون  3.1وف��ی��ات و 79381  –ال��م��ان��ی��ا 
  إصابات
م�ل�ی�ون  4.6وف�ی�ات و 104398  –روسی�ا 
  أصابات
م�ل�ی�ون  3.8وف�ی�ات و 115557  –إیطالی�ا 
   أصابات

(م���ن وك���ال���ھ الص���ح���اف���ة ال���ف���رنس���ی���ة 
15/4/2021.(  

وبالرغم من الفارق الزم�ن�ي وال�ت�ق�ن�ي ب�ی�ن 
وال�ث�ال�ث�ة  - 1918( 1914الحربین األولى (

) اال أن�ھ ی�م�ك�ن اس�ت�ن�ت��اج 2020     -!!!   -( 
العدید من الدروس والعبر ف�ي ھ�ذا الس�ی�اق 
ومؤكدا أن االنسان (المست�خ�ل�ف ع�ل�ى ھ�ذه 
األرض) قد ضیع األمانة فبدال من أن ی�ع�م�ر 
األرض ق��ام ب��ت��دم��ی��رھ��ا وم��ازال ! وهللا 

 المستعان.
……………………………... 

* رئیس ال�ج�م�ع�ی�ة األم�ری�ك�ی�ة ل�م�ھ�ن�دس�ي 
 القیمیة بأسترالیا ونیوزیلندا

! ..  ب     

 

 بقلم : أ. د / عماد ولید شبالق*



كانت اغلب ش�ع�وب ال�ع�ال�م ول�غ�ای�ة   
النصف األول م�ن ال�ق�رن ال�م�اض�ي، 
تحرص على اع�ت�م�ار غ�ط�اء ل�ل�رأس 
كجزء مكم�ل ل�ل�ش�خ�ص�ی�ة وال�م�ظ�ھ�ر 
الع�ام، وف�ي ال�ع�راق ت�ع�ددت أغ�ط�ی�ة 
ال�رأس، ب�ت��ع�دد ث��ق�اف�ات��ھ ف�ك��ان�ت ك��ل 
منطقة لھا زیھا وألوانھا ال�ت�ي ت�ع�ب�ر 
عن ثقافتھا الخاصة، فكان الط�رب�وش 
وال��ف��ی��ن��ة وم��ن ث��م الس��ی��دارة ال��ت��ي 
اك��ت��س��ب��ت دالل��ة ق��وم��ی��ة وت��اری��خ��ی��ة 
وث�ق�اف�ی�ة، الس�ـ�ی�دارة أو الس�دارة أو 
الفیصلیة أو كما یلفظان معاً السی�دارة 
الفیصلیة، ھي القلنس�وة ب�ال أْص�َداغ، 
ولباس للراس عرفھ الحضری�ون م�ن 
أھ��ل ال��ع��راق ع��م��وم��ا، وت��م��ی��ز ب��ھ 

 البغدادیون على وجھ الخصوص.
وردت كلمة (السی�دارة) ف�ي ق�ام�وس 
المحیط الفیروز أبادي، بمعنى الوقایة 
تحت المنفعة والع�ص�اب�ة م�ع�رب�ة م�ن 
شارة، ومعناھا المظلة أو الش�م�س�ی�ة، 
والظاھر أن أصل الكلمة أرامیة، فھ�ي 
معربة من األلفاظ الفارسیة ال�م�ع�رب�ة 
حیث كانت عند ملوك الفرس الق�دم�اء 
تعني غط�اء ال�رأس، ورددت ب�ن�ف�س 
المعنى في معجم المنجد ل�ل�غ�ة اآلب�اء 

 الكاثولیك.
قلما وجدت دول�ة ب�م�ث�ل ھ�ذا ال�ت�ن�وع 
وال��ت��ع��دد ب��ال��ط��وائ��ف وال��ق��وم��ی��ات، 
بالنسبة لعدد س�ك�ان�ھ�ا ك�م�ا وج�د ف�ي 
العراق عند تأسیس مملكة العراق ف�ي 
العشرینات، وكان من أول ما واجھت�ھ 
الحكومة ال�ج�دی�دة الس�ع�ي ل�دم�ج ك�ل 
ھذه الطوائف وال�ق�وم�ی�ات ف�ي ك�ی�ان 
ش��ع��ب واح��د، ان��ع��ك��س ھ��ذا ال��ت��ع��دد 
والتشرذم على أزیاء الناس، ال س�ی�م�ا 

 في غطاء الرأس. 
، تولى فیصل 1921أغسطس  23في 

األول نج�ل الش�ری�ف حس�ی�ن ش�ری�ف 
مكة، عرش العراق كأول ملك للم�ل�ك�ة 
العراقیة الحدیثة، بعد خ�روج ال�ع�راق 
من الحكم العثماني، ال�ذي اس�ت�م�ر م�ا 
یقارب أربعة قرون، وكان یحلم ببن�اء 
دول�ة عص��ری��ة ف��ي ال��ع�راق،  وك��ان 
یطمح أن یجعل من الع�راق�ی�ی�ن ش�ع�ب�ا 
موحدا، وسعى إلدخال مج�م�وع�ة م�ن 
القیم وال�ت�ق�ال�ی�د وال�م�ش�ت�رك�ات ب�ی�ن 
العراقیین، تساع�د ف�ي ع�م�ل�ی�ة ب�ن�اء 
الدولة ورفاھیة الشعب، وم�ن ج�م�ل�ة 
ھ��ذه ال��ت��غ��ی��رات أراد ھ��ذا ال��م��ل��ك 
الطموح، إیجاد لب�اس وط�ن�ي ل�ل�راس 
بدالً من الطربوش أو ال�ف�ی�ن�ة ل�ی�ك�ون 
ك��زي رس��م��ي ل��م��وظ��ف��ي ل��ل��دول��ة 
ال��ع��راق��ی��ة، أو األف��ن��دی��ة ك��م��ا ك��ان��وا 
یعرفون، ویقال في ت�ل�ك ال�ف�ت�رة زار 
الملك فیصل األول مصنعا في إیطالی�ا، 
فأھداه صاحب المع�م�ل س�ی�دارة ف�ق�ام 
ب�وض��ع�ھ��ا ع��ل�ى رأس وأع��ج�ب ب�ھ��ا 
وبجمالیتھا وأبقاھا على رأس�ھ وأراد 
أن تكون لباس�ا ل�ل�ع�راق�ی�ی�ن م�دن�ی�ی�ن 
وعس��ك��ری��ی��ن ی��ت��م��ی��زون ب��ل��ب��س��ھ��ا. 
فأوجدت السیدارة، ووزعت أول م�رة 
للوزراء م�ن ق�ب�ل رس�ت�م ح�ی�در أح�د 
مستشاري المل�ك ف�ي ح�ی�ن�ھ�ا، وك�ان 
أول من ارتدى الس�ی�دارة ھ�و ال�م�ل�ك 
فیصل األول ل�ت�ش�ج�ی�ع ال�ن�اس ع�ل�ى 

ارت��دائ��ھ��ا، وم��ن��ھ��ا س��م��ی��ت ب��اس��م��ھ 
(فیصلیة)، مع العلم أن المل�ك ف�ی�ص�ل 
األول جاء للعراق من ال�ح�ج�از ب�زی�ھ 
ال��ح��ج��ازي، ال��م��ت��ك��ون م��ن ال��ع��ق��ال 

 المقصب والعباءة العربیة.
وامتنع عن لبسھا النائب في م�ج�ل�س 
ال��ن��واب ع��ب��د ال��رزاق م��ن��ی��ر، وج��د 
المسؤولون في إص�راره ع�ل�ى ل�ب�س 
الطربوش في المجلس ب�ھ�ذه ال�ھ�ی�ئ�ة 
شیئًا جارًحا للسلطة والع�ھ�د ال�وط�ن�ي 
الجدید، وعائقًا ضد شیوع الس�ی�دارة، 
بذل الكثیرون جھوًدا ك�ب�ی�رة إلق�ن�اع�ھ 
بلبس السیدارة ولم یفلحوا، كان منھم 
رائد القومیة العربیة ساطع الحص�ري 
ورئیس الوزراء ی�اس�ی�ن ال�ھ�اش�م�ي، 
ولكنھ أبى وأصر على االستم�رار ف�ي 
لبس الطربوش، الذي كان في ال�واق�ع 
ینم عن تمسك بالخط الع�ث�م�ان�ي ال�ذي 
ث��ار ال��ع��رب ض��ده، اس��ت��اء م��ن ذل��ك 
بصورة خاصة الملك فیصل، فقد ك�ان 
ممن تبنوا لب�س الس�ی�دارة وأول م�ن 
بادر بلبسھ�ا.، وال�واق�ع أن الس�ی�دارة 
شاع اس�م�ھ�ا ب�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ب�اس�م 

الرتباطھا ب�ال�م�ل�ك، ول�م  «الفیصلیة»
ی��ع��رف ال��ج��م��ی��ع ك��ی��ف ی��ع��ال��ج��ون 
الموقف، ف�ف�ي ت�ل�ك األی�ام ل�م ت�ج�رؤ 
الس�ل�ط�ة ع��ل�ى ف�رض إرادت��ھ�ا ع�ل��ى 
المواطنین ب�ال�ق�وة أو ت�ح�ارب�ھ�م ف�ي 
رزقھم، لم یعرف أحد كیف یث�ن�ي ھ�ذا 
القائد الوطن�ي ع�ن دخ�ول ال�ب�رل�م�ان 
ب�ال�ط�رب��وش ب�دل الس�ی�دارة، ب�ی�د أن 
الملك اشتھر بكیاستھ في التعام�ل م�ع 
المعارضین ومعالجة األزمات بصورة 
س��ل��م��ی��ة وأخ��وی��ة، وھ��ك��ذا س��ع��ت 
الحكومة منذ أول أی�ام�ھ�ا إل�ى ت�ب�ن�ي 
لباس خاص للرأس السی�دارة، لس�وء 
ال��ح��ظ ل��م ی��ك��ن اخ��ت��ی��ارھ��ا م��وف��قً��ا، 
فالسیدارة ال تقي من ال�م�ط�ر وال م�ن 
الشمس وال ت�ع�ط�ي ت�ھ�وی�ة ل�ل�رأس، 
وكان سعرھا مكلفًا فلم تنت�ش�ر ك�ث�ی�ًرا 

 وامتنع البعض عنھا كلیًا.
في أحد األیام كان عبد الرزاق م�ن�ی�ر، 
جالًسا في بیتھ عندما سمع طرقًا على 
الباب، فتحوا ال�ب�اب، ف�وج�دوا أم�ام�ھ 
سیارة تقل ملك ال�ع�راق ن�ف�س�ھ، ن�زل 
ودخل البیت حی�ث رح�ب ب�ھ ص�اح�ب 
البیت وأمر ب�إحض�ار ال�ق�ھ�وة، وك�ان 
الملك یحمل كیًسا صغی�ًرا م�ن ال�ورق 
تحت إبطھ، لم یكن أحد من العراقی�ی�ن 
یخشى أن یقدم قھوة إلى المل�ك، ألن�ھ 
ال تناولھا خوفا أن ت�ك�ون مس�م�وم�ة، 
لكن الملك تناول قھ�وت�ھ، وق�ال ل�ع�ب�د 

ج�ئ�ت�ك زائ�ًرا ی�ا أب�و »الرزاق منی�ر: 
ش��وك��ت، ألق��دم ل��ك ھ��دی��ة أرج��و أن 

 .«ت��ق��ب��ل��ھ��ا م��ن��ي
فأجابھ على الفور: 

یا سیدنا شلون م�ا أق�ب�ل�ھ�ا؟ أق�ب�ل�ھ�ا »
، وعندئذ أخ�رج «وأحطھا على راسي

الملك السیدارة م�ن ال�ك�ی�س وح�ط�ھ�ا 
على رأس الرجل! وھكذا واجھ األم�ر 
الواقع، ولم یعد بإم�ك�ان�ھ أن ی�ت�راج�ع 
عن وعده ل�ل�م�ل�ك وی�ن�زع الس�ی�دارة، 
فاستمر بلبسھا، بل ومعتًزا بھا كھدیة 
من م�ل�ك ال�ع�راق، رح�م�ھ�م�ا هللا ك�ل 
أول��ئ��ك األف��ذاذ ال��ذی��ن س��ع��وا ل��ب��ن��اء 
العراق الحدی�ث ب�ال�ح�س�ن�ى وال�ط�ی�ب�ة 
وس��ع��ة الص��در والس��ل��وك الس��ل��م��ي 
الدیمقراطي. وظل األمر اختیاریا حتى 

ح�ی�ن  1936الثاني من ش�ب�اط س�ن�ة 
أصدرت وزارة یاسین الھاشمي قرارا 
قضى بتوحید اع�ت�م�اد ال�ع�ام�ل�ی�ن ف�ي 
دواوی��ن ودوائ��ر ال��دول��ة (الس��ی��دارة 

 الفیصلیة).
تشرین  29بعد انقالب بكر صدقي في 

، ظ��ھ��رت م��ح��اوالت 1936ال��ث��ان��ي 
إللغاء السیدارة من قِبل القائمین عل�ى 

االن��ق��الب، ح��ی��ث أص��درت ح��ك��وم��ة 
االنقالب التي تراسھا حكمت سلیمان، 
ق��ان��ون��اً ی��ق��ض��ي ب��إب��دال الس��ی��دارة 
(الوطنیة)، بال�ق�ب�ع�ة األورب�ی�ة ل�ك�ون 
األخیرة من مظاھر التطور واالتص�ال 
ب��ال��ع��ال��م ال��خ��ارج��ي، والص��ح��ی��ح أن 
القائمین ع�ل�ى االن�ق�الب ك�ان�وا ع�ل�ى 
خالف مع یاسین الھاشمي ال�ذي ك�ان 
االنقالب موجھ ض�ده ب�األس�اس والن 
الھاشمي من المحافظی�ن ع�ل�ى ل�ب�س 
السیدارة الوطنیة كما ذكرنا من ق�ب�ل، 
وكان قد أقر بجعل الس�ی�دارة ال�ل�ب�اس 
ال��رس��م��ي ل��ج��م��ی��ع م��وظ��ف��ي ال��دول��ة 
العراقیة في منتصف الثالثینات، حی�ث 
أراد االن��ق��الب��ی��ون أب��دال الس��ی��دارة 
بالقبعة األورب�ی�ة ن�ك�ای�ة ب�ال�ھ�اش�م�ي 
الذي توفي ب�ع�د ف�ت�رة م�ن االن�ق�الب، 
واخذ بعض م�ن الش�ب�اب ال�م�ت�ح�م�س 
لالنقالب بل�ب�س ھ�ذه ال�ق�ب�ع�ة، ول�ك�ن 
سرعان ما عادت السیدارة الفی�ص�ل�ی�ة 
(الوط�ن�ی�ة) ك�زي رس�م�ي وع�ام إل�ى 
المجتمع بمقتل الفریق بكر صدقي في 
الموصل وسقوط حكومة االنقالب بعد 
اقل من عام من أول انقالب عس�ك�ري 

 في التاریخ العراقي الحدیث،
انح�س�رت ش�ع�ب�ی�ة الس�ی�دارة بش�ك�ل  

تدریجي منذ سقوط النظام الملكي ف�ي 
العراق، وآخر من ك�ان ی�رت�دی�ھ�ا م�ن 
الشخصیات الكبیرة كان الرئیس احم�د 
حسن البكر، ومن�ذ ث�م�ان�ی�ن�ات ال�ق�رن 

العشرین أصبح من غیر الم�أل�وف أن 
ترى أحداً یلبس السیدارة في الع�راق، 
إال في المناسبات التي تح�م�ل ال�ط�اب�ع 
التقلیدي، واختفت السیدارة من ال�زي 
العسكري العراقي في ال�ق�رن ال�ح�ادي 

 والعشرین.
ت�ت��م��ی�ز الس��ی�دارة بش��ك�ل��ھ��ا ال��ن��ص��ف 
المقوس، والمدبب تقریباً من الوسط، 
وتكون مطوی�ة إل�ى ط�ی�ت�ی�ن ل�ل�داخ�ل 
ویغ�ل�ب ع�ل�ی�ھ�ا ال�ل�ون األس�ود وھ�و 
اللون ال�رس�م�ي، إل�ى ج�ان�ب األل�وان 

 األخرى.
ل��ل��س��ی��دارة ع��دة أن��واع، ف��ف��ي ب��دای��ة 
ظ�ھ��ورھ�ا ك�ان��ت تص��ن�ع م�ن ال�چ��ب��ن 
(الصوف المضغوط) وتسمى بسیدارة 
ال�ج�ب�ن وع�رف�ت ب�ح�ج�م��ھ�ا ال��ك�ب�ی��ر، 
وتمیزت بارتدائھا الشخصیات المھمة 
ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع م��ن أم��ث��ال ی��اس��ی��ن 
الھاشمي رئیس ال�وزراء ف�ي ال�ع�ھ�د 
الملكي، والشاعر ال�ب�غ�دادي الش�ع�ب�ي 
المال عبود الكرخي والش�اع�ر ج�م�ی�ل 
صدقي الزھاوي، وكان لھا معمل ف�ي 
ب��غ��داد أس��س ب��أم��ر م��ن ی��اس��ی��ن 

 الھاشمي.
والنوع الثاني ھو السكوج�ی�ة وك�ان�ت 
تصنع من القماش، وتفصل من ن�ف�س 
قماش المالبس، ح�ی�ث ب�ع�د ت�ف�ص�ی�ل 
البدلة الرجالیة (ال�ق�اط) ت�أخ�ذ ق�ط�ع�ة 
م�ن ذات ال��ق��م��اش ل�غ��رض ت��ف��ص��ی��ل 
سی�دارة، وك�ان ح�ج�م�ھ�ا أص�غ�ر م�ن 
س��ی��دارة ال��چ��ب��ن، واغ��ل��ب م��ن ك��ان 
یرتدي ھذا النوع ھ�م أف�راد الش�رط�ة 
والجیش في العھد الملكي، وكذلك ف�ي 
ال��ع��ھ��د ال��ج��م��ھ��وري ل��غ��ای��ة ع��ق��د 
السبعینات من القرن الم�اض�ي، ح�ی�ث 
استب�دل�ت ب�ال�ب�ی�ری�ة ألغ�ل�ب ص�ن�وف 
الجیش والشرطة، ومن أمھ�ر ص�ن�اع 
السیدارة الس�ك�وج�ی�ة ش�خ�ص اس�م�ھ 
جاسم محمد ،كان محلھ یقع في سوق 
السراي ع�ن�د م�دخ�ل خ�ان الص�اغ�ة، 
وفي مدخل سوق الس�راي م�ن ج�ھ�ة 
جسر الشھداء، توجد عدد من محالت 
یق�وم�ون ب�ت�ن�ظ�ی�ف الس�ی�دارة وق�ل�ب 
الوجھ الخارج�ي إل�ى ال�داخ�ل ع�ن�دم�ا 
یتقادم وتذھب لمعت�ھ، وك�ان اغ�ل�ب�ھ�م 
من الیھود، ولكن السیدارة ال�م�ق�ل�وب�ة 
واضحة للعیان حیث ال�ج�زء ال�داخ�ل�ي 

 للجوخ خشن وغیر لماع.
والجدیر بالذكر أن السیدایر األج�ن�ب�ی�ة 
(اإلیطالیة واإلنجلیزیة)، ك�ان�ت ت�غ�زو 
العراق ف�ي ال�ث�الث�ی�ن�ات وتص�ن�ع م�ن 
م��ادة ال��ج��وخ ال��ل��م��اع، وم��ن أب��رز 
مستوردیھ�ا (م�ھ�دي ق�ن�ب�ر وص�ی�ون 
شمعون) ولكن ظلت السی�دارة األول�ى 
المصنوع م�ن ال�چ�ب�ن م�ح�ل اع�ت�زاز 

ال�ك�ث�ی�ری�ن م�م�ن أھ�ل ب�غ�داد وأط�ل��ق 
 علیھا السیدارة الوطنیة.

ك�ت�ب ع�ن�ھ�ا الش�ع�راء وغ�ن�ى ع�ن�ھ��ا 
الكثیر م�ن م�ط�رب�ي ب�غ�داد، وخ�اص�ة 
ال��ف��ن��ان ال��ك��ب��ی��ر م��ح��م��د ال��ق��ب��ان��ج��ي، 
وارت���داھ���ا الش���ع���راء ك���م���ع���روف 
الرصافي، وبعض رؤساء الدول منھم 
جواھر أل نھرو وال�رئ�ی�س األف�غ�ان�ي 
مجیب الرحمن، والرئیس الباكست�ان�ي 
محمد ع�ل�ي ج�ن�اح، وم�ل�ك ال�م�غ�رب 
الحسن الثاني، والرئیس الیمن�ي ع�ب�د 
هللا الس��الل ك��م��ا الی��زال ال��ج��ی���ش 
البریطاني واألمریكي یعت�م�دھ�ا، وف�ي 
فق�رة ث�ان�ی�ة اش�ت�رك ال�ف�ن�ان حس�ی�ن 
الصافي بمجموعة أغان تراثیة تغ�ن�ت 
بالسیدارة البغدادیة، وامتع ال�ح�ض�ور 
فنان المنولوج ف�اض�ل ظ�اھ�ر إذ ق�دم 
أجمل منولوج تغنت بالسیدارة، وك�ان 
الشاعر الشعبي مال عبود الكرخي ق�د 

 ذكر السیدارة الوطنیة في شعره.
عرفت أربیل السیدارة م�ن ق�ب�ل أب�رز 
من دافعوا عن ارتدائ�ھ�ا وص�ن�اع�ت�ھ�ا 
محلیا من قماش (الجبن)، ومح�ارب�ت�ھ 
ل��ل��م��س��ت��ورد م��ن��ھ، وھ��و الس��ی��اس��ي 
والزعیم الكردي (مع�روف ج�ی�اووك) 

وال�م�ت�وف�ى ع�ام  1885المولود عام (
). أح���د م���ؤس���س���ي ال���دول���ة 1958

ال���ع���راق���ی���ة، وأص���ل���ھ م���ن ق���ری���ة 
"جیاووك" القریبة من "سریش�م�ھ" 
التابعة لناحیة خلیفان بأربیل، كان ق�د 
عاصر السلطة المل�ك�ی�ة، وك�ان ی�ؤك�د 
على ضرورة ل�ب�س�ھ�ا، وارت�داھ�ا ال�ى 
أواخر أیام حیاتھ، حیث توف�ي ب�ب�غ�داد 

. ق�دم 1958ك�ان�ون ال�ث�ان�ي  21یوم 
محامیا وبق�ي ف�ی�ھ  1924ألربیل عام 

 1928سنتین وانتخب نائبا عنھ ع�ام 
. 

وكذلك ارتداھا الرفیق الشیوعي ناظ�م 
قصاب بالثم�ان�ی�ن�ی�ات، ل�ی�ق�دم ف�ق�رات 
كومیدیة یتن�ق�د ال�وق�ائ�ع االج�ت�م�اع�ي 
بأربیل راسما البسمة باألفراح م�ت�خ�ذا 

 من األفندي اسما لھ.
الجدیر بالذكر أن مجموعة من مح�ب�ي 
التراث والفلكلور ال�ب�غ�دادي األص�ی�ل، 
ی��ق��ی��م��ون م��ھ��رج��ان ل��ق��اء األش��ق��اء 
السنوي في أخر جم�ع�ة م�ن ك�ل ع�ام 
في شارع المت�ن�ب�ي، وھ�م ی�ع�ت�م�رون 
السیدارة البغدادیة احتفاء بھ�ذا اإلرث 
ال��ب��غ��دادي األص��ی��ل وال��دع��وة ال��ى 

 االھتمام بھ.
 المصادر
 بغداد.. كامل منصور..

رموز ال�ف�ل�ك�ل�ور ال�ع�راق�ي الس�ی�دارة 
 البغدادیة

 الشرق / حنان التمیمي

  25 ج/ أ زن    

 أارة
  

 
 

 
 

 إعداد: بدري نوئیل یوسف 
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أمطرت الس�م�اُء، ف�ت�ص�اع�د ال�ن�واُح م�ن ك�وخٍ   
م�ك��ت��ظٍّ ب�ال��ن��س��اء. ك��ان��ِت ال�م��رأةُ، ال��ت�ي ف��اج��أھ��ا 
المخاض ف�ج�ًرا؛ ق�د أن�ج�ب�ت ت�وأًم�ا؛ ث�م ف�ارق�ت 
الحیاة.. ومع ش�روق الش�م�س، وب�ی�ن�م�ا ق�ط�رات 
المطر تتساق�ط ھ�ونً�ا، س�اد ال�ھ�رج ف�ي األك�واخ 
القلیلة، المتناثرة، ثم تواتر إیقاع ال�ن�قَّ�ارة، ی�ن�ب�ئ 
بأنَّ القنَّاصة قادم�ون!! ح�م�ل ال�رج�اُل وال�ف�ت�ی�اُن 
رماحھم، وانت�ش�روا خ�ارج األك�واخ ال�م�ت�ن�اث�رة. 
عواجیزھم باشروا دفن األم، بینما حملت الن�س�اء 
ال�تَّ�وأم، وغ�ادرَن أك�واخ�ھ�نَّ ی�ت�ب�ع�ھ�نَّ األط�ف��ال. 
توغَّلَن وسط األدغال الكثیفة، یزل�زل خ�ط�وات�ھ�نَّ 
الحزن، والخوف، وال�ظ�ن�ون. ال�زوج ف�ي دوام�ة 
الفجیعة، ح�م�ل رم�اح�ھ لص�د ال�غ�زاة، ال�ذی�ن م�ا 
انفكُّوا یصطادون فتیانھم، وفتی�ات�ھ�م. یص�ط�ادون 
األطفاَل والنس�اء.. ك�ان�ت األرُض م�وح�ل�ةً، ل�ك�نَّ 
الزوج أسرع الخطى، ی�ھ�س�ھ�ُس بص�دره ن�ح�ی�ٌب 
م��ك��ب��وت. وق��ال ف��ي ن��ف��س��ھ: (م��ن أيِّ ال��ج��ھ��ات 
سیأتون، وكم عددھم، وھل جاؤوا على ص�ھ�وات 
الخیول ك�ع�ادت�ھ�م؟).. ح�زٌن ف�ادٌح ان�ت�اش ق�ل�ب�ھ، 
ُج بخیالھ. تذكَّرھ�ا ص�ب�ی�ةً  بینما طیُف زوجتھ یتموَّ
نحیلةً، طویلة السیقان. وقال في نفس�ھ: (أن�ج�ب�ْت 
توأًما وفارقت الحیاة، ثم داھمنا ال�غ�زاة).. ف�ج�أةً، 
اخترق الصمَت دوي البنادق، فتوقَّف لب�رھ�ٍة ك�ي 
ی�ت�ب��ی�ن مص��در الص��وت، وم�ن ث�م ع��دَّل مس��اره 
وركض.. ھل سیلتقیھم وج�ًھ�ا ل�وج�ھ؟ وإل�ى أی�ن 
ذھب رجال العشیرة ال�ذی�ن س�ب�ق�وه ل�ل�م�واج�ھ�ة؟ 
ركض أسرع لكنَّھ سمع حم�ح�م�ةً ف�ت�وقَّ�ف، وق�ال 
في ن�ف�س�ھ: (ھ�ل نص�ب�وا ك�م�ی�نً�ا وأس�روا رج�ال 
العشیرة؟ عشرة من رجالنا خ�رج�وا ل�م�الق�ات�ھ�م، 
فھل اشتبكوا معھم؟).. تلفَّت ح�ائ�ًرا.. ھ�ل ی�ت�ق�دم 
ك  في اتجاه صوت البنادق، أم یتریث قل�ی�ًال؟ ت�ح�رَّ
�س. ن�داٌء غ�ام�ٌض ی�دع�وه  بصدره دب�ی�ب ال�ت�وجُّ
ل�ل��ف��رار، ل��ك��نَّ��ھ ق��ال ف��ي ن��ف��س��ھ: (ال��ف��راُر ع��اٌر. 
سأقاتلھم حتى النھایة، ولكن أین ھ�م اآلن؟ وھ�ل 

 یكمنون قریبًا من ھنا؟)..
عاد سبعة من رجال الع�ش�ی�رة إل�ى أك�واخ�ھ�م،    

بعدما قُتَِل ثالثة منھم. قُِرَع�ت ال�ن�قَّ�ارة ك�ي ت�ع�ود 
�ل�وا ف�ي ال�غ�اب�ة.  الن�س�اء واألط�ف�ال، ال�ذی�ن ت�وغَّ
وحینما اِْلتأم شملھ�م م�ع ع�ائ�الت�ھ�م؛ ع�ل�م�وا أنَّ 
زوج المرأة التي أن�ج�ب�ت ق�ب�ی�ل الش�روق، ل�ح�ق 
بھم، لكنھ لم یُعد.. وبعد أیاٍم من االنتظار، ان�ق�ط�ع 
أملھم في عودتھ، فھل تاه في ال�غ�اب�ة ف�ال�ت�ھ�م�ت�ھ 
الوحوش، أم وقع أسیًرا؟ وقالت بع�ض ال�نِ�ْس�وة: 
(إنَّ مولد توأم، وموت األم، ثم ھ�ج�وم ال�ق�نَّ�اص�ة 
وغیاب الزوج، كلُّ ھذا في وقٍت واحٍد ی�ن�ذر بش�رٍّ 
�س م�ن م�ی�الد  مستطیر).. كانت معتقداتھم ت�ت�وجَّ
ق�وا ال�م�ول�ودت�ی�ن  : (ف�رِّ التوائم.. وقال�ت إح�داھ�نَّ
على مرضعت�ی�ن. ألنَّ�ھ�م�ا إن ع�اش�ت�ا ف�ي حض�ٍن 
واحد، فلعنةٌ ماحقةٌ ستعصف بالعشیرة!!).. ل�ك�نَّ 
امرأةً واحدةً ك�ان�ت تُ�ْرِض�ُع ط�ف�ًال ف�ي أس�اب�ی�ع�ھ 
األولى، ت�ولَّ�ت إرض�اع ال�تَّ�وأم م�ن ث�دي واح�د، 

 والثدي اآلخر البنھا..
استنفرت العش�ی�رة رج�ال�ھ�ا، وش�ب�اب�ھ�ا، لص�د    

الغزاة، الذین ما انفكُّوا یغیرون على دیارھم. ب�ی�د 
أن القنَّاصة واصلوا اختطاف األطفال والص�ب�ای�ا.. 
فأيِّ جرٍم اقترفوه ح�ت�ى ت�رم�ي ب�ھ�م األق�دار إل�ى 
مرجل الشقاء؟! ی�ن�ت�زع�ھ�م ال�ق�نَّ�اص�ة م�ن م�ھ�اد 
الطفولِة، والصب�ا. م�ن ب�ی�ن األش�ج�ار ال�ظ�ل�ی�ل�ة، 
دة. ی��ق��ودھ��م رج��اٌل قس��اةٌ  وال��ع��ص��اف��ی��ر ال��م��غ��رِّ
بالسالسل واألصفاد، حفاةً وشبھ عراة، یقط�ع�ون 
الفیافي، والدروب، إلى زرائ�ب أُع�ّدت ل�م�أواھ�م، 
لریثما ی�ع�رض�ون ل�ل�ب�ی�ع وال�م�س�اوم�ة.. ك�م م�ن 
ال��ح��ق��ِب وال��ق��رون، وال��ب��ش��ُر ی��ك��اب��دون مش��ق��ة 
االسترقاق؟ وأی�ن، وك�ی�ف، وم�ت�ى ب�دأ اس�ت�الب 
البشر، وتحویلھم إلى قطیع من الحی�وان�ات، ب�ع�د 
أن تُ��دكَّ مش��اع��رھ��م، ت��ح��ت س��ن��اب��ك ال��ق��ھ��ر 
ق في العشائر الطوطم�ی�ة  والھزیمة؟ لربَّما بدأ الرِّ
األولى، أو م�ع نش�وء األس�رة، ح�ی�ث اض�ط�رت 
المرأة إل�ى خ�دم�ة ال�رج�ل، ألنَّ ق�وت�ھ�ا ال�ب�دن�ی�ة 
أضعف، وال تست�ط�ی�ع أن تش�ارك ب�ف�ع�ال�ی�ة، ف�ي 
م��ط��اردة وص��ی��د ال��ح��ی��وان��ات، ف��ي األح��راش 
والغابات. وربَّ�م�ا ق�ب�ل ذل�ك ف�ي م�رح�ل�ة اِْل�تِ�ق�اط 
ق ف�ي ك�لِّ ال�م��ج�ت��م�ع��ات  ال�ث��م�ار. اس�ت��ش�رى ال�رِّ
ال��ب��ش��ری��ة. ووص��ل إل��ى ذروت��ھ ف��ي ال��م��أس��اة 
ع�ة، ال�ت�ي اس�ت�م�رت ل�ق�رون.. م�ن غ�رب  الم�روِّ
إفریقیا، وَعْبَر المحیط األطلسي، م�ات ال�م�الی�ی�ن 

تحت التعذیب، بأدوات ال�ق�ھ�ر ال�ج�ھ�ن�م�ی�ة، ال�ت�ي 
تبقر البطون، وتقط�ع األجس�اد، وت�ف�ق�أ ال�ع�ی�ون. 
بینما واصلت مالیین أخرى، رحلة الذُّل وال�ھ�وان 
إل��ى األم��ری��ك��ت��ی��ن، ح��ی��ث ع��اش��وا ب��ی��ن س��ن��دان 
التعذیب، ومطرق�ة ال�ع�م�ل ال�م�ھ�ل�ك، ف�ي م�زارع 
ال��ق��ط��ن، وال��ف��ول الس��ودان��ي.. ھ��ك��ذا ت��رسَّ��ب��ت 
العذابات الفادحة، وأشواط القھر، والھزیمة، ف�ي 
نفوس الذین استُلِبَْت حریتھم، وُسِحقَْت كرام�ت�ھ�م 
اإلنسانیة. وترسَّب الصلف، والعن�ج�ھ�ی�ة، وب�الدة 
الشعور، في نفوس الجالدین، وم�ن ث�م ت�وارث�ت 
األج�ی��ال ال�ب��ش��ری��ة ال��ق��ھ�ر، وال��ھ��زی�م��ة، وب��الدة 
الشعور. فبأيِّ المناھجِ یُْمِكُن تحریر اإلنس�اِن م�ن 

 عتمة الماضي، وتداعیاتھ المدمرة؟
واص��ل��ت ال��ع��ش��ی��رة زراع��ت��ھ��ا، وإی��ق��اع��ات��ھ��ا،    

ورقص��ات��ھ��ا، ب��ی��د أنَّ ح��ك��ای��ة ال��تَّ��وأم م��ا زال��ت 
قھم. والمصائُب تطاردھم.. ال�ف�ول الس�ودان�ي  تؤرِّ
الذي زرعوه حول أكواخھم، ألمَّْت بھ آفةٌ قرض�ت 
أوراقھ، وسیقانھ الطریة. ول�م ی�ل�ب�ث�وا أن ف�ق�دوا 
صبیًّا اِْلتھمھ نمٌر ج�ائ�ع، ف�ت�ص�اع�د ال�ھ�م�ُس إل�ى 
العلن، وقالوا إنَّھا لعنة التوائم، التى لن ت�زول إال 
بالتخلُّص م�ن إح�داھ�م�ا!! ف�ھ�ل ی�ق�ب�ل أع�م�ام�ھ�ا 
: (ع�ل�ی�ن�ا ب�ال�ح�ی�ل�ة)..  وخاالتھا؟ وقال�ت إح�داھ�نَّ
وت��وات��رت ح��ك��ای��اٌت ق��دی��م��ةٌ ع��ن ل��ع��ن��ٍة ض��رب��ت 
أسالفھم بعد مولد بن�ت�ی�ن ت�وأم. ف�ي ت�ل�ك األی�ام، 
كادت األوبئة ت�ف�ن�ی�ھ�م ل�وال أنَّ�ھ�م ت�خ�لَّ�ص�وا م�ن 
واحدة. وقِیل من األفضل تركھا للسباع الجائ�ع�ة.. 
ُق الجمیع.. ھل من ال�ح�ك�م�ة ق�ت�ل  ظلَّ السؤال یُؤرِّ
إحدى البنتین، حتى ال تضربھم لعنة ال�خ�راب؟ أم 
أنَّ اللعنة ستطالھم في ال�ح�ال�ت�ی�ن، س�واء أق�ت�ل�وا 
إحداھما أم تركوھا. وقیل ھمًسا: (ل�ت�ذھ�ب�ا ب�ع�ی�ًدا 
عنا).. ت�ب�ای�ن�ت آراؤھ�م وس�ط دوام�ات ال�ح�ی�رة، 
والقلق. لقد توات�رت ف�ي ح�ك�ای�ات�ھ�م الش�ف�اھ�ی�ة، 
قصٌص عن توائم م�ن ال�ب�ن�ات ُولِ�ْدَن ل�ل�ع�ش�ی�رة، 
وفي كلِّ مرٍة كانت واحدة منھما تم�وت؛ ف�ی�ن�ج�وا 
قومھا من لع�ن�ة ال�خ�راب. واآلن، ھ�ل ی�ن�ت�ظ�روا 

 حتى تموت إحداھما، أو كلتاھما؟
یدور السؤال ویتواتر الھمس واألقاویل، ب�ی�ن�م�ا   

التَّوأم الصبیتان تجوبان وسط األشجار الظ�ل�ی�ل�ة، 
تطاردان الفراشات. تبن�ی�ان أعش�اًش�ا م�ن أع�واد 
القصب، ثم ت�ھ�دم�ان�ھ�ا. ب�ع�ض األق�اوی�ل ط�رق�ت 
آذانھم�ا ل�ك�نَّ�ھ�م�ا ظ�لَّ�ت�ا ت�ل�ع�ب�ان وت�م�رح�ان، وال 
تفترقان.. كان معظم أفراد العشیرة ال یستطیع�ون 
التمییز بینھما، وین�ادون�ھ�م�ا ب�ال�تَّ�وأم. وك�ل ف�ع�ٍل 
یصدر من إحداھما ینسب إل�ی�ھ�م�ا م�ًع�ا، ك�أنَّ�ھ�م�ا 
شخٌص واحد. لذلك قیل إنَّ الشبھ بین مالمحھم�ا، 
وسلوكھما، ھو ما سیجلب اللع�ن�ة، ال�ت�ي س�ت�ح�لُّ 
بھم ال محالة.. رجٌل أعور كان ینص�ت ل�ألح�ادی�ث 
حول التَّوأم دون أن یبدي رأیًا. وحین طَ�لَ�َب م�ن�ھ 
أحدھم أن یساعدھم في حل معضل�ة ال�تَّ�وأم، ق�ال 
إنَّ�ھ ال ی�دري. ف�ق�ی�ل ل��ھ إن�ك ت�ع�رض�َت ل�أل�س��ِر، 
وعشَت في الدیار الغریبة لسنواٍت ط�وی�ل�ٍة، ف�ھ�ل 
تستطیع مساعدتنا في ترحیل إحداھما إلى ھ�ن�اك؟ 
لكنَّھ اعتذر عن المشاركة ف�ي أي ع�م�ٍل ض�د أو 
م��ع ال��تَّ��وأم.. ق��ب��ل عش��رات األع��وام، أََس��رهُ 
ق�ی�ق  القنَّاصة، واق�ت�ی�د مص�فَّ�ًدا. وف�ي س�وق ال�رَّ
بالفاشر، سنحت لھ فرصةً فانتزع عًصا غ�ل�ی�ظ�ةً، 
وھوى بھا على رأس الرجل الذي یعرضھ لل�ب�ی�ع. 
قیدوه في األصفاد، وف�ق�ؤوا ع�ی�ن�ھ ال�ی�م�ن�ى، ث�م 
أجبروه بعد ذلك عل�ى ح�م�ل ال�م�اء ع�ل�ى ك�ت�ف�ھ؛ 
ل�ھ م�ن  لیسقي رواد الس�وق. ال�ع�م�ل الش�اق ح�وَّ
شابٍّ مفتول العضالت، إل�ى رج�ٍل ن�ح�ی�ٍل ض�ام�ر 
األعضاء.. وب�ع�د عش�ری�ن ع�اًم�ا قض�اھ�ا ذل�ی�ًال، 
م��ن��ك��س��ًرا، َع��َرَض ع��ل��ی��ھ أح��د ال��ق��نَّ��اص��ة، أن 
یساعدھم في جلب البشر، وتحویلھم إل�ى رق�ی�ق. 
اشتروه من سیِّده بثمٍن بخس، ورحل معھم ع�ل�ى 
ظھر حصان إلى أعماق ال�غ�اب�ات، ح�ی�ث اح�ت�م�ى 

سكانھا من ھجمات ال�ق�نَّ�اص�ة. وط�ل�ب�وا م�ن�ھ أن 
یعثر على قومھ ثم یع�ود إل�ی�ھ�م ل�ی�س�اع�دھ�م ف�ي 

ی�وم ول�ی�ل�ة   القنص ویعطوه أجًرا. وبعد مس�ی�رة
ع��ل��ى ق��دم��ی��ھ، اس��ت��ط��اع األع��ور ال��ع��ودة إل��ى 
عشیرتھ، وانخرط في الحیاة وس�ط�ھ�م م�ت�ج�اھ�ًال 
َوْعَده للقنَّاصة. لكن ال�ع�اھ�ة ف�ي ع�ی�ن�ھ ال�ی�م�ن�ى 
سببت لھ متاعب لم یكن یتوقَّعھا. كانوا ی�ع�ی�رون�ھ 
بعینھ المف�ق�وءة، وب�الس�ن�وات ال�ت�ي قض�اھ�ا ف�ي 
أتون القھر، واالستعباد. عش�رون ع�اًم�ا قض�اھ�ا 
رقیقًا، یكدح طوال النھار في جلب الماء من آب�ار 
عمیقة. ثم یحملھا على ك�ت�ف�ھ مس�اف�ات م�ن�ھ�ك�ة، 
ویقتات في كثیٍر من األحیان كسرةً ی�ابس�ة.. وھ�ا 
ھو یعود إلى عشیرتھ بعدما ھ�دت�ھ س�ن�وات ال�ذُّّل 
والشقاء. العاھة في عین�ھ ح�رم�ت�ھ م�ن ال�زواج، 
ولیست لدیھ قدرة ع�ل�ى ال�زراع�ة. ف�ھ�ل ی�ق�ض�ي 

  بقیة حیاتھ وحیًدا، منبوًذا، حتى من بني جلدتھ؟
*** 

مصیر التَّوأم شغل الجمیع. كانت ال�ن�س�اء أك�ث�ر   
تعاطفًا معھما، رغم خوفھنَّ من المج�ھ�ول، وم�ن 

 لعنِة الخراِب، التي ستصیبھم ال محالة. 
أمَّا ال�رج�اُل ف�ت�ب�ای�ن�ت آراؤھ�م. دع�اھ�م ك�ب�ی�رھ�م 
فاج�ت�م�ع�وا ت�ح�ت ظ�الل ش�ج�رٍة ع�ت�ی�ق�ة. اح�ت�دم 
م حولھم صم�ٌت ھ�ش، ص�اح  خالفھم، وحینما ھوَّ
أحدھم: (اقتلوھم�ا إن أردت�م ال�ن�ج�اة؛ ألنَّ ل�ع�ن�ة 
التَّوائم ال ترحم).. صمت الجمی�ع؛ وخ�یَّ�م ف�وق�ھ�م 
ِس، والخوف، فقال ك�ب�ی�رھ�م: (ال تس�ف�ك�وا  التوجُّ
الدماء، حتى ال تنحلَّ روابط العش�ی�رة. ف�ال�دم ھ�و 
ما یجمعنا، فإذا سفكناه، أصبح�ن�ا ف�ریس�ةً س�ھ�ل�ةً 
لألعداء المتربِّصین بنا).. وحین غ�ادروا ال�ظ�الل 
إلى أكواخھم، قال الحدَّاد في نفسھ: (ھل أنا ن�اق�ٌم 
على وال�د ال�تَّ�وأم ال�غ�ائ�ب م�ن�ذ والدت�ھ�م�ا، ألنَّ�ھ 
استطاع الفوز بأجمل فتیات القبیلة، وك�ن�ُت أح�قَّ 
بھا من الجمیع؟ ی�ا ل�ل�م�س�ك�ی�ن�ة، وض�ع�ت ت�وأًم�ا 
وفارقت الحیاة).. وعندما دخ�ل إل�ى ك�وخ�ھ ب�ادر 

 زوجتھ قائًال:
 * إنَّ حیاة التَّوأم لن تجلب لنا سوى الخراب.

 * وماذا قررتم بشأنھما؟
* قال كبیرنا ال تسفكوا الدماء.. لكن العشیرة ف�ي 

 خطر، ھذا ما یقولھ أكثر الرجال.
 * وما العمل؟

 * العمل، العمل..
بغتةً َصَمَت الحدَّاد. اشتعل بعینیھ ب�ری�ٌق م�اك�ٌر،   

وقال في نفسھ: (ھل یستطیع األعور مساع�دت�ي؟ 
لقد عاش لسنواٍت طویلٍة ب�ع�ی�ًدا ع�ن ال�ع�ش�ی�رة، 
وربَّ�م�ا ت�ك�ون ل�دی��ھ أف�ك�اٌر م�ف�ی��دةٌ، ع�ن ك�ی�ف�ی��ة 
الخالص من التَّوأم. ما عساه أن یقول؟ ل�ق�د ع�اد 
من األسر كسیر النفس، محطًَّمـا. إنَّھ ال یكاد یكلِّ�م 
أحًدا. لقد سلبوا جسده، بعدم�ا ق�ت�ل�وا روح�ھ، ث�م 

 لفظوه، فعاد إلینا جسًدا ضامًرا وروًحا ھامدة)..
ال��ح��دَّاد ك��ان م��اھ��ًرا ف��ي ص��ن��اع��ة ال��رم��اح    

والسكاكین، ألنَّھ بدأ العمل مع أبیھ منذ الط�ف�ول�ة. 
وكان یعتقد بأنَّھ األجدر بالزواج من أجمل ف�ت�ی�ات 
العشیرة. لكنَّ والد التَّوأم فاز بھا، ألنَّھ دف�ع س�ب�ع 
معزاٍت ومثلھنَّ من النعاج مھ�ًرا ألھ�ل�ھ�ا، ب�ی�ن�م�ا 
ھو ال یملك س�وى ع�م�ل ی�دی�ھ. َك�تَ�َم ح�ق�ده ب�ی�ن 
ضلوعھ، راجیًا أن تھبھ األیام ف�رص�ةً ل�الن�ت�ق�ام.. 
ویوم فاج�أ األع�ور ب�رغ�ب�ت�ھ ف�ي ال�ت�ع�اون م�ع�ھ 
لخالص ال�ع�ش�ی�رة، ص�م�َت األع�ور ث�م ق�ال ف�ي 

نبراٍت مرتعشة، إنَّھ ال یُْضِمُر الشَّر ألحد. فقال ل�ھ 
الحدَّاد: (أنا لم أحدِّثك عن الشَّر، سن�ت�ع�اون ألن�ك 
عشَت لسنواٍت طویلٍة ب�ع�ی�ًدا ع�نَّ�ا، وال ب�دَّ وأن�ك 
تعرف قنَّاصة الب�ش�ر).. ارت�اب األع�ور ف�ي ك�الم 
الحدَّاد، رافًضا أن یخوض في أمر ال�تَّ�وأم. وب�ع�د 
أیام، قال لھ الحدَّاد ص�راح�ةً: (إذا اس�ت�ط�ع�ن�ا أن 
نرشد القنَّاصة ل�م�ك�ان ال�تَّ�وأم، فس�ن�ج�ن�ي ب�ع�ض 
المال، ونخلِّص ال�ع�ش�ی�رة م�ن ل�ع�ن�ة ال�خ�راب).. 
(دعني أفكِّر).. قالھا األعور ثم أضاف: (أنا رج�ٌل 
وحی�ٌد وض�ع�ی�ف، وال ی�م�ك�ن�ن�ي م�ج�اب�ھ�ة رج�ال 
العشیرة إذا ُكِشَف أمرنا).. فعاجلھ ال�ح�دَّاد ق�ائ�ًال: 
ن�ا.. ث�م إنَّ  (من أین لھم أن یعرفوا؟! سنك�تُ�م س�رَّ
الكثی�ری�ن ی�ت�م�نّ�ون ال�خ�الص م�ن إح�داھ�م�ا، أو 
كلیھما. ھیا ضع ی�دك ف�ي ی�دى، ول�ن�ب�دأ ال�ع�م�ل، 
ف��أن��َت ت��ع��رف ال��ط��ری��ق إل��ى ال��ق��نَّ��اص��ة. اذھ��ب 
وأع�رض ع�ل��ی�ھ�م ت�ع�اون��ن�ا، وس��أت�ول�ى أن�ا أم��ر 
التَّوأم).. صمت األع�ور ح�ائ�ًرا ث�م انص�رف إل�ى 
كوخھ. تلظَّى على جمر التردُّد یقلِّب االح�ت�م�االت. 
وقال في نفسھ: (إذا تآمرت مع القنَّاص�ة ل�خ�ط�ف 
التَّوأم، فھل سیعطونني من المال م�ا ی�ك�ف�ي ل�ك�ي 
أعود إل�ى ال�ف�اش�ر ألع�ی�ش ھ�ن�اك وح�ی�ًدا؟! ل�ن 
یعترض طری�ق�ي أح�د.. ذھ�ب الش�ب�اب، وال�ق�وة، 
ل العم�ل الش�اق. س�ی�ت�رك�ون�ن�ي  والقدرة على تحمُّ
لشأني ألنَّ�ن�ي ل�ن أن�ف�ع�ھ�م بش�يء.. ف�ك�ی�ف أب�دأ 
الخطوة األولى، وم�ت�ى؟!).. زرَّ ع�ی�ن�ھ ال�ی�س�رى 
فغشیتھ أطیاف األسى، ومن ثم تناوشتھ النظ�رات 
الساخرة، والكلمات الجارحة، التي ح�اص�رت�ھ م�ذ 
عاد من األسر ذلیًال یغالب الح�س�رات.. وق�ال ف�ي 

 (ستالحقھم لعنة التَّوأم)..  نفسھ:
تدور األسئلة، ویتواتر الھمس واألقاویل، بین�م�ا   

التَّوأم تجوبان دروب الغابة، تطاردان الف�راش�ات. 
یدور السؤال وت�ل�وح ال�نُّ�ذر.. (ك�ی�ف ن�درأ ل�ع�ن�ة 
الخراب عن عشیرتنا؟).. ھكذا كان لسان ح�ال�ھ�م 
یقول. فھل تھبھم األقدار ح�ّالً دون أن ی�ت�ورط�وا 
ف�ي ال�ق��ت�ل؟ وح�ی��ن اس�ت��ش�اروا ال�ك��ج�ور ج��اءت 
إجاباتھ مبھمة. فھل یخشى من التَّوأم؟ (ھل ن�ح�ن 
في حاجٍة إلى رجٍل جسوٍر یخ�ل�ص�ن�ا م�ن ال�تَّ�وأم، 
ح�ت�ى ال ن��ح�ص��د ال��ل�ع�ن��ة؟).. ھ��ك�ذا ق�ال��ت ام��رأة 
عجوز، فأحن�ى ب�ع�ض�ھ�م رؤوس�ھ�م ب�ال�م�واف�ق�ة، 
ول�ك�ن َم�ن ی��ت�ج�رأ؟ َم�ن ی�ت�ق��دم الص�ف��وف ف��داًء 
للعشیرة؟ ال أحد من الشبان قَبَِل ھذه الف�ك�رة، ب�ل 
إنَّ معظمھم ی�رف�ض ت�م�اًم�ا ال�ت�ض�ح�ی�ة ب�ال�تَّ�وأم. 
وكانوا یقولون: (ما ذنب ال�تَّ�وأم! إن ك�ان ھ�ن�اك 
ثمَّة لعنة، فبسبب أعمال الكب�ار).. ظ�لَّ�ت ال�ح�ی�رة 
�د خ�ط�اھ�م. وذات  تلف الجمیع، وال�خ�وف ی�ت�رصَّ
صباحٍ ُحِملَْت طفلةٌ إلى ال�ك�ج�ور. ك�ان�ت تص�رخ، 
یلمع بعینیھا بریق الرعب. قِیل یوم�ھ�ا إنَّ ال�تَّ�وأم 
تحولتا إلى قطتین سوداوی�ن، ودخ�ل�ت�ا إل�ى ك�وخ 
الطفلة التي كانت وحی�دة. وق�ف�ت ال�ق�ط�ت�ان ع�ن�د 
منتصف العشة، یتألأل بعیون�ھ�م�ا ب�ری�ٌق م�رع�ب. 
اضطربت الطفلة وتشنجت، ثم انتابتھا ھس�ت�ی�ری�ا 
الص�راخ، ح�ت�ى ل�ح�ق�ت ب�ھ�ا أم�ھ�ا. ك�ان ص��راخ 
الطفلة الھستیري قد جلب الجیران، الذین ق�رروا 
أن یحملوھا إلى الكجور، حتى یھدئ من روعھ�ا. 
وبینما ھ�م ف�ي ط�ری�ق�ھ�م إل�ى ال�ك�ج�ور، قُ�ِرَع�ْت 
الطب�ول ف�ھ�رع ال�رج�ال إل�ى رم�اح�ھ�م، وت�ن�ادوا 
للخروج لمطاردة القنَّاصة، الذین اختطفوا ص�ب�یًّ�ا 
من أطراف الغابة، والذوا بالفرار. قبیل ال�غ�روب، 
اجتمع الرجال كي یتخذوا قراًرا بشأن ال�ق�نَّ�اص�ة.. 
وق��ال أح��دھ��م: (ل��ن��رح��ل إل��ى أع��م��اق ال��غ��اب��ات، 
لنرحل، ألنَّ نُذر الخراب قد بدأت.. لق�د ح�لَّ�ت ب�ن�ا 
لعنة التَّوأم، وفشلت كل تدابیرنا في ص�دِّ ال�غ�زاة، 
ال�ذی�ن ی�ق�ت�ل��ون ش�ب�اب�ن�ا ورج�ال�ن�ا، ویص�ط��ادون 
الصبایا، وال�ف�ت�ی�ات، ك�أنَّ ل�دی�ھ�م ق�وةً س�ح�ری�ةً، 
یتابعون بھا تحركات�ن�ا، ث�م ی�ف�اج�ؤون�ن�ا ف�رادى!! 
ا ال  فھل یملكون سحًرا ما، أم أنَّ ف�ي األم�ر س�ّرً
ندرك�ھ؟!).. تش�ع�ب�ت ت�ح�ل�ی�الت�ھ�م، وت�أوی�الت�ھ�م، 
وأحادیثھم الجانبیة، حتى دعاھم صوٌت ج�ھ�وري 
إلى الصمت. جال كب�ی�رھ�م ب�ب�ص�ره ك�أنَّ�ھ ی�ب�ح�ث 
ب�ی�ن�ھ�م ع��ن رج�ٍل ی�وج��ھ إل�ی�ھ ال��ك�الم. ث�م ق��ال: 
ح��ی��ل، ھ��ل  (حس��نً��ا، ب��ع��د ال��ح��ص��اد ن��ب��دأ ال��رَّ
توافقون؟).. وافق مع�ظ�م ال�ح�اض�ری�ن ص�راح�ةً، 
والذ أق��ل��ھ��م ب��الص��م��ت. وم��ع غ��روب الش��م��س، 
تفرقوا إلى أكواخ�ھ�م، ب�ی�ن�م�ا الس�ح�ب ال�رم�ادی�ة 

 تجوب السماء الزرقاء.
 ..................... نلتقیكم بالعدد القادم

(ا ُْن اِ) روا 
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یخشى ان یقترب كثیراً من سی�اج�ات ت�ل�ك   كان  
البیوت التي یمر علیھا، وغ�ال�ب�اً م�ا ك�ان ی�رم�ي 
لفائف الصحف المحلیة التي یوزعھ�ا ع�ن ب�ع�د، 
وباالخص تلك البیوت الت�ي یس�ت�ش�ع�ر ان خ�ل�ف 
سیاجاتھا كالب حراسة. في ال�واق�ع ك�ان ت�وزی�ع 
تلك الصحف التي توزع مجانًا ی�در ع�ل�ى س�اش�ا 
مبلغا تافھاً ال یعول علیھ مقارنة براتب ال�رع�ای�ة 
االجتماعیة الذي وإن كان ال یسدد كل احتیاج�ات�ھ 
 إال انھ یجعلھ یشعر في مأمن من تقلبات ال�زم�ن

قبل بھذا العمل فالجواب ھ�و ال ح�ب�اً   أما لماذا  .
بھ وانم�ا ل�غ�ای�ٍة ف�ي ن�ف�س�ھ، ف�ت�وزی�ع الص�ح�ف 

یوفر لھ فرصة لیل�ت�ق�ط   والمشي من شارع آلخر
بعض الحاجی�ات م�م�ا ی�زی�د ع�ن ح�اج�ة ال�ن�اس 
فیلقون بھا على االرصفة المحاذیة لبیوتھ�م ق�ب�ل 
ان تجمعھ البلدیة كقمام�ة. ول�ك�ن ھ�ذه ال�ق�م�ام�ة 
غالباً ما تتحول بین یدي ساشا الى سلع�ة ل�ل�ب�ی�ع 
یعرضھا في سوق السبت المفتوح فیجن�ي م�ن�ھ�ا 
مبالغ ال یستھان بھا. وال یقتصر االم�ر ع�ل�ى م�ا 
یلتقطھ من قارعة الطریق بل یتعداه الى ما یغ�ف�ل 

ی��دوی��ة او   ُع��َدد  ع��ن��ھ اص��ح��اب ال��ب��ی��وت م��ن
كھربائ�ی�ة م�ل�ق�اة ف�ي ح�دائ�ق�ھ�م او ام�ام أف�ن�ی�ة 

ان االمر اخذ یزداد صعوبة في ھذه   إال   منازلھم
االیام بعد ان انتشرت كامیرات ال�م�راق�ب�ة وص�ار 
ثمنھا زھی�د ج�دا ح�ت�ى ص�ار ك�ث�ی�ر م�ن ال�ن�اس 

دون سبب موِج�ب   مغرمین بوضعھا في منازلھم
 ، مما جعل ساشا اكثر حرصاً وتدقیقاً في النشل.

ح�ی��ن اق��ت�رب م�ن اح�د ال�دور وق�ب��ل ان ی�رم��ي 
الصحیفة انتفض فور ان سمع نباح كلب حراس�ة 
یقبع خلف الجدار . تراجع بسرعة م�ج�ت�ازاً ذل�ك 
البیت بینما بقيَّ صوت نباح الكلب خلفھ مستمراً. 
تحسس كف�ھ االیس�ر ال�ت�ي ت�ق�ب�ض ع�ل�ى رزم�ة 
الصحف التي یوزعھا، كانت آثار عضة كل�ب م�ا 
زالت تطبع آثارھا على كفھ تاركةً اخدوداً عمی�ق�اً 
یشوه تضاریسھا. في ال�ح�ق�ی�ق�ة ل�م ت�ك�ن ذك�رى 
عض�ة ذل�ك ال�ك�ل��ب م�ح��زن�ة ل�دی��ھ، ال ب��ل ع�ل��ى 
العكس، فقد اعتاد على تسمیت�ھ�ا عض�ة الس�ع�د. 
ت ع��ل��ی��ھ م��ب��ل��غ  وك��ی��ف ال ت��ك��ون ذل��ك وق��د دّرْ
تعویضات ال بأس بھ استثمره لی�ك�ون اول دف�ع�ة 

 الول منزل یمتلكھ.
كان ساشا ف�ي الس�اب�ع�ة واالرب�ع�ی�ن م�ن ع�م�ره 
وینحدر من اب روسي وام بولونیة. وبالرغم من 
شكلھ الوسیم وشعره االشقر الذي ی�غ�ط�ي اذن�ی�ھ 
وط�ول�ھ ال�ف�ارع اال ان�ھ ل�م یس�ت�ط�ع ان ی�ح��ض 
بزوجة تھتم بھ وترعاه. ومن ھي ت�ل�ك ال�ب�ائس�ة 
التي تفكر في االرتباط برجل مثلھ ، اذ ان اط�ول 

الكثر من اسبوع، إن   عالقة لھ ال تقوى ان تدوم
طالت، وغالبا ما تنتھي بصراخٍ وسب�اٍب م�ت�ب�ادل 
بین الطرفین یقود الى أستدعاء سی�ارة الش�رط�ة 
في أغلب االحیان. كانت آخر عالقة ل�ھ م�ن ھ�ذا 
النوع قد وقعت قبل شھرین مع امرأة ان�ك�ل�ی�زی�ة 
االصل في الخمسی�ن�ات م�ن ال�ع�م�ر س�رع�ان م�ا 
نشبت بینھما معركة استخدمت فیھا اق�ذر ان�واع 

ان�ھ�ا ات�ھ�م�ت�ھ   الشتائم، أما سبب الخ�الف ف�ك�ان
بسرقة خاتمھا الذي كانت ترتدیھ ف�ي اص�ب�ع�ھ�ا، 
فادعت بأنھ استغل نومھا العمیق بعد اح�ت�س�ائ�ھ�ا 

 من الخاتم.  الخمر معھ لیالً لیجردھا
في الواقع ان كل سكان الشارع الذي ی�ق�ط�ن ب�ھ 
ساشا كانوا حانقین و م�ت�ع�ب�ی�ن م�ن وج�ود ھ�ذا 
الجار السیئ في وسطھم . لم یكن االمر ی�ق�ت�ص�ر 
على الصراخ واالزعاج ال�ذي یس�ب�ب�ھ ل�ھ�م ج�ار 
الس�وء ھ��ذا، ال وال ح�ت��ى رم�ي ق�ن��ان�ي ال��ب�ی��رة 
الفارغة على الجیران او على قارعة الطریق ب�ل 
انھم حتى بدأوا یتأثرون مادیاً من وجوده مع�ھ�م. 
فقبل اسبوع واحد فقط ال غ�ی�ر ك�ان اح�د س�ك�ان 
الشارع یشكو لجیرانھ كیف ان بولیصة الت�ام�ی�ن 
على سیارتھ قد ارتفعت بمقدار ارب�ع�ی�ن ب�ال�م�ئ�ة 

السوء ھذا، وحین شكك البعض ف�ي   بسبب جار
صدق دعواه صار یؤكد لھ�م ان�ھ اتص�ل بش�رك�ة 
التأمین بنفسھ واخبروه بان كثرة المشاك�ل ال�ت�ي 
ص�اح��ب�ھ��ا اس��ت�دع��اء الش��رط�ة ق�د ج�ع��ل�ت اس��م 
شارعھم في خانة المناطق الغیر آم�ن�ة م�م�ا زاد 

ول�ی�ت   من كلفة بولیصة التأمین، حسبما اخب�روه
االمر قد اقتصر على شركات تامین السیارات، ال 
بل حتى اسعار المنازل المجاورة لھذا الساشا ق�د 
انخفضت بسبب سلوكھ الشائن. ح�دث ذل�ك ق�ب�ل 
شھر حین اراد احد اصحاب ال�ب�ی�وت ب�ی�ع ب�ی�ت�ھ 
والفرار بعیداً عن ھذا الش�ارع ف�ل�م یس�ت�ط�ع ان 
یبعھ بنصف الثمن الذي كان علیھ من قبل بعد ان 

وصلت سمعة ھذا الشارع الى الحضیض وص�ار 
حدیثاً یتندر بھ سك�ان ال�ح�ي ب�أك�م�ل�ھ ن�ع�م، ل�ق�د 

أمر ھذا الجار یؤرقھم نھاراً ول�ی�الً، ح�ت�ى   صار
ان یتحدث ال�ى قس�ی�س   ان أحد الساكنین اقترح

كنیستھ لكي یزور ساشا ویتحدث معھ ب�ك�الم هللا 
لعلھ یھتدي الى الطریق القویم ،ولق�د الق�ت ھ�ذه 
الفكرة استحسان الجمیع بعد أن یئسوا عن ایجاد 

 حل للمسألة.
حینما وصل ساشا الى البی�ت ق�ادم�اً م�ن ج�ول�ت�ھ 
الصباحیة في توزیع الصحف ركن سیارت�ھ ق�رب 
الرصیف المحاذي لبیتھ ثم صار ینقل ما اك�ت�ظ�ت 
بھ سیارتھ الى داخ�ل ال�م�راب . ك�ان�ت س�ی�ارت�ھ 

قد أُتِخَمت بأغراٍض شتى م�ث�ل   الصالون القدیمة
ماكنة ق�ص حش�ائ�ش ص�دئ�ة ، م�اك�ن�ة خ�ی�اط�ة 
قدیمة، ابریق شاي یعمل بالكھرباء، عدد یدویة، 
سنارة صید قُطَع خیطھا، ساعة ح�ائ�ط، م�روح�ة 
كھربائیة قدیمة، سجادة مھترئة، ھذا اضافة ال�ى 
رزم الصحف المحلیة التي یقوم ب�ت�وزی�ع�ھ�ا ق�ب�ل 

   عطلة نھایة االسبوع.
اما المراب الخاص ببیتھ فحدِّث وال ح�رج ، ف�ل�م 
یكن باحسن حال من س�ی�ارت�ھ، ب�ل ك�ان ی�ح�وي 
على كل ما یخطر ببال انسان ، ولقد تكدست ف�ی�ھ 

،  م�ت�س�ع ل�م�وض�ع ق�دم  االشیاء حتى لم یعد فیھ
مما اضطره ان ینقل بعض من ھذه االشی�اء ال�ى 

ویبدو ان عملیة نقل ال�ح�اج�ی�ات م�ن   داخل بیتھ
المراب الى البیت ألكتظاظھ قد ت�ك�ررت م�ن ق�ب�ل 
مراراً فاصبح یستخدم البیت أیض�اً ل�ت�ك�دی�س م�ا 

. وھ�ك�ذا ص�ارت  یلتقطھ من حاجیات مست�ع�م�ل�ة
ألل�واح ال�ت�زل�ج ع�ل�ى ال�م�ی�اه   غرف النوم مالذاً 

وال��دراج��ات ال��ھ��وائ��ی��ة وأق��ف��اص ال��ع��ص��اف��ی��ر 
ومضخات الم�ی�اه ال�ع�اط�ل�ة. وبس�ب�ب ھ�ذا االم�ر 
احتشدت روائح تلك الحاجات الق�دی�م�ة وت�رب�ع�ت 
في كل زوایا البیت حتى ان أیةَ تیارات ھواء نقي 
مھما قویت، بدت عاجزة عن طرد ھذه ال�روائ�ح 

وبینما كان س�اش�ا ی�ن�ق�ل ح�اج�ی�ات�ھ م�ن  المتعفنة
السیارة الى البیت شعر ان احداً ما كان یراق�ب�ھ . 
وقف لبرھھ وجال ببصره في شتى االتجاھات ث�م 
ثبت بصره یساراً باتجاه منزل جاره ج�ورج ف�ل�م 

  یلمح أحد.
كان جورج كھال متقاعداً یقضي معظم وق�ت�ھ ف�ي 
العنایة بحدی�ق�ت�ھ وی�ت�ن�ق�ل بص�ع�وب�ة م�ن زاوی�ة 
ألخرى لثقل وزنھ. وفي ال�واق�ع ك�ان ھ�ذا االم�ر 
یفسح لھ المجال لكي یت�ل�ص�ص ویس�ت�ط�ل�ع آخ�ر 
اخبار جار السوء، ثم لینقل اخباره اوال باول الى 

ولم یكن ھذا االمر ب�خ�اٍف ع�ل�ى   .سكان الشارع
ان جاره ھ�ذا   ساشا الذي الحظ في اكثر من مرة

كان یتذرع بسقي الزرع المال�ص�ق ل�ب�ی�ت�ھ ك�ل�م�ا 
جاء بامرأة الى بیتھ او كلما جاء بحمولة ج�دی�دة 
الى المراب، ولذلك فقد كان یتحین الفرص للن�ی�ل 
منھ. حین انتھى ساشا من تفریغ حمولتھ لم یب�ق 

رزمة الصحف المحلیة فأخ�َذ ی�ف�ك�ر ح�ائ�راً   غیر
وھو ینظر الى الصحف المتبقیة بغیظ ، ثم استقر 
قراره أخیراً ان یتخلص منھ�ا ال�ی�وم اذ ل�م ی�ك�ن 
راغباً بالعودة ال�ى ال�ع�م�ل ظ�ھ�راً. وھ�ك�ذا ح�م�ل 
الرزمة كلھا ثم القى بھا بعیداً في حاویة القم�ام�ة 
ولكنھ ما ان ابتعد بضع خطوات حتى عاد متبرما 
یسبب ویشتم الصحیفة ومن ی�ع�م�ل ب�ھ�ا ف�رف�س 
حاویة القمامة بق�دم�ة وق�ل�ب�ھ�ا ث�م أخ�رج رزم�ة 
الصحف من ج�دی�د وب�دء ی�رت�ب الع�ادت�ھ�ا م�رة 

 الى السیارة.  ثانیة
كان قد فعل ھذا من قبل حین رمى حزم الصحف  

في مكب النفایات بدالً من توزیعھ�ا، االم�ر ال�ذي 
ج�ع�ل س�ك�ان ذل�ك ال�ح�ي یش�ك�ون ع�دم وص��ول 
الصحف المحلیة لبیوتھم ، وبص�ع�وب�ة اس�ت�ط�اع 
ان یھديء من روع متعھدة توزیع الصحف، تلك 

المتصابیة ذات اللسان الالذع ، ب�ع�د ان   العجوز
اقنعھا بصعوبة انھ یقوم ب�ال�ت�وزی�ع ع�ل�ى اك�م�ل 
وج��ھ وان��ھ م��ن��دھ��ش ایض��اً م��ن ع��دم وص��ول 

 الصحف الى الناس.
 

حسناً، ساعود مرة ثانیة بعد ال�ظ�ھ�ر ل�ت�وزی�ع " 
 "ھذه الزبالة

قالھا وھو ی�ل�ق�ي ح�زم�ة الص�ح�ف ف�ي الس�ی�ارة 
ویغلق الباب الخلفي ب�غ�ض�ب ول�ك�ن... وق�ب�ل ان 

الحظ امراً ما استوقفھ، اذ   یخطو داخال الى بیتھ
كانت االرضیة الكون�ك�ری�ت�ی�ة ال�ت�ي ت�ف�ص�ل ب�ی�ن 

تش�ق�ق�ت م�ح�دث�ة   واجھة الب�ی�ت وال�رص�ی�ف ق�د
امتد حتى ال�م�راب. ت�ل�ف�ت ح�ول�ھ   اخدوداً طویالً 

وھو یقذف اقذر انواع الش�ت�ائ�م م�ن ف�م�ھ ك�م�ن 
یبحث عن سبب ھذا الصدع فوقعت عی�ن�اه ع�ل�ى 
الشجرة الكبیرة التي تقع في منزل ج�اره ج�ورج 

تحاذي منزلھ. اقترب ق�ل�ی�ال ون�ظ�ره   والتي كانت
یتنقل من االرض الى الشجرة كأنھ یتتبع أثرا م�ا 
، ولكن م�ا أن ص�ار ب�م�واج�ھ�ة الش�ج�رة ح�ت�ى 
اكتشف ان جاره جورج كان ینزوي جنب الحائط 

البیتین متلصصاً ،وما ان التقت   الذي یفصل بین
عی�ن�اھ�م�ا ح�ت�ى اص�ف�ر وج�ھ ج�ورج وارت�ع�دت 

 فرائصھ خوفاً 
اھا .. ھذا انت ھنا، ایھا المتلص�ص ی�ا ب�رم�ی�ل "

 " الشحم
تلفظ ساشا الكلمات االخیرة بقوة وبغ�ی�ظ ج�ع�ل�ت 
ج�ورج ی��ھ�رع خ�ائ��ف�ا و ی�ن��زوي خ��ل�ف غس�ی��ل 

 المالبس المعلقة
اخرج ایھا الجرذ السمی�ن، اخ�رج ألُِری�ك م�اذا "

فعلت شجرتك اللعینة ببیتي، ل�ق�د م�ّدت ج�ذورھ�ا 
عمیقاً حتى كسَّرت الصب�ة ال�ك�ون�ك�ری�ت�ی�ة" ك�ان 
ساشا یتحدث وھو یلوح بقبضتھ غ�اض�ب�اً ب�ی�ن�م�ا 
كان جورج ی�ق�ت�ن�ص ال�ن�ظ�رات ال�ی�ھ م�ن خ�ل�ف 

 المالبس المعلقة على حبل الغسیل
حسناً، ساخبرك بما سافعلھ یا برمی�ل الش�ح�م،  "

سوف اقاضیك ، ھل تسمع�ن�ي؟ س�وف اق�اض�ی�ك 
واجعلك تدفع التعویضات التي ستقصم ظ�ھ�رك" 
قال ذلك ثم دخل بی�ت�ھ ی�ن�ف�ث غض�ب�اً، ام�ا ج�اره 
جورج فقد بقي مختبئاً خلف ال�غ�س�ی�ل ال�م�ن�ش�ور 
یرتعد خوفاً .كان بعض ال�ج�ی�ران م�م�ن س�م�ع�وا 
صراخ ساشا وت�ھ�دی�ده ق�د وق�ف�وا وراء اب�واب 
بیوتھم یمدون رؤوسھم خلسة ل�ی�س�ت�ط�ل�ع�وا م�ا 
االم�ر وال ی��ج�رؤون ع�ل��ى ال��خ�روج خ�وف��اً م��ن 
ساشا، اال ان واحداً منھم تج�رأ وج�ازف ف�خ�رج 
من بیتھ یمشي حذراً، حتى اذا ص�ار ب�م�واج�ھ�ة 

صار ی�ن�ادی�ھ م�ن خ�ل�ف الس�ی�اج     منزل جورج
بصوت مكتوم ، ملتفت�اً ك�ل ح�ی�ن ب�ات�ج�اه م�ن�زل 

 ساشا خشیة ان یخرج فیراه
جورج..جورج.. لقد ذھب، تعال ال تخف" قالھا "

منادیاً جورج الذي تجرأ فمد رأسھ من بین ح�ب�ل 
المالبس، ثم اخذ یقترب بحذر من السی�اج ح�ی�ث 

 یقف جاره
تعال ھنا ، قلت لك ال تخف، لقد دخل بیت�ھ، م�ا  "

 "األمر؟ لماذا كان یصرخ
انھ یقول بأن شجرتي قد مدت جذورھا ع�م�ی�ق�اً "

 " وكسََّرت الصبّة الكونكریتیة امام منزلھ
ھل یعقل ھذا ! ان شجرتك تبعد اكثر من عشرة "

 " امتار عن بیتھ، فكیف حدث ھذا
یقول بأنھ سیقاضیني" قالھا ج�ورج م�رت�ع�ب�اً   "

"ال علیك، كلنا سنشھد معك، حسنا انا ذاھب، لو 
خرج ووجدنا نتحدث م�ع�ا س�ی�ع�ت�ق�د ان�ن�ا ن�ت�آم�ر 

ام�ا   علیھ" قالھا الجار وعاد ال�ى ب�ی�ت�ھ مس�رع�اً 
س��اش��ا ف��ق��د ك��ان م��ن��ش��غ��ال ف��ي ب��ی��ت��ھ ی��ت��ح��دث 

 محامي التعویضات ویقص علیھ ما حدث  مع
وبعد ان ارشده المحامي الى بعض االم�ور ال�ت�ي 
یجدر اتباعھا لرفع قضیة من ھذا النوع أقفل خط 

 التلفون.
حسناً یا برم�ی�ل الش�ح�م ، ح�ان ال�وق�ت ألن�اَل  "

منك" قالھا ساشا ثم خ�رج م�رة اخ�رى ل�ی�ل�ت�ق�ط 
بھاتفھ الجوال بعض الصور ال�ت�ي ت�وض�ح م�دى 

  الضرر الذي أصاب االرضیة الكونكریتیة.

كان المحامي الذي تحدث معھ قبل قلیل ھو نفسھ 
ذاك المحامي الذي عرفھ قبل خمسة عشر ع�ام�ا 
والذي ترافع لھ عن قضی�ة ال�ت�ع�ویض�ات االول�ى 
التي تخص عضة الكلب. ل�ق�د ك�ان زب�ون�اً دائ�م�اً 
لھذا المحامي الذي كانت لھ معھ صوالت ك�ث�ی�رة 

 في اروقة المحاكم واستطاع ان یربح لھ كثیرا.
من قضایا التعویضات، إال ان اكثرھا ربحاً كانت  

قضیة الكلب بال شك، تب�ع ذل�ك ب�ع�ض ال�ق�ض�ای�ا 
الصغیرة مثل حصولھ على تعویض بسیط لتعثره 
ف��ي ال��م��ش��ي ف��ي اح��د ال��م��والت ال��ت��ج��اری��ة، أو 
تعویض لتعرضھ ألضرار نفسی�ة س�ب�ب�ھ�ا ح�ادث 
مروري حصل لھ أثناء القی�ادة، وغ�ی�ر ذل�ك م�ن 
تعویضات كانت تدر علیھ بعض المب�ال�غ ال�ت�ي ال 
یستھان بھا بین فترة واخ�رى وال�ت�ي غ�ال�ب�اً م�ا 
كان ینفقھا في القصف والعربدة مع بنات ال�ل�ی�ل. 
وھا ھو الیوم وج�د ض�ال�ت�ھ، قض�ی�ة ت�ع�ویض�ات 
جدیدة ومضمونة كما قال لھ الم�ح�ام�ي، واالك�ث�ر 
اھمیة من ذلك ھو انھ سیقیمھا ضدَّ جاره ال�لَّ�دُود 
الذي كان یتحین الفرص لیوقع بھ. ب�ع�د ان أخ�ذ 
قیلولة قلیلة وتناول بع�ض ال�ط�ع�ام خ�رج س�اش�ا 
لیكمل جولتھ الثانیة في توزی�ع الص�ح�ف، وق�ب�ل 
ان ینطلق بسیارتھ وقف یت�أم�ل ش�ج�رة ال�ج�م�ی�ز 
الكبیرة التي تضلل واجھة منزل جاره، ولم ین�َس 
ان یلتقط بعض الصور لتلك الشجرة ول�ج�ذورھ�ا 

 الضاربة في االرض.
كانت الساعة قد قاربت الثانیة ظھراً حین ابت�دأت 
غیوم كثیفة تتجمع في سماء سدني ب�ع�د ص�ب�اح 
مشمس. ادرك ساشا ان ال�وق�ت ل�ی�س بص�ال�ح�ھ 
وان علیھ االنتھاء من ع�م�ل�ی�ة ت�وزی�ع الص�ح�ف 
باسرع ما یستطیع قبل ھطول المطر، إال ان أمراً 

الس�ی�ر. ك�ان ش�ی�ئ�ا   ما استوقفھ وج�ع�ل�ھ ی�ب�ط�ئ
ملتمعاً قد لفت انتباھھ في الحدیقة االمامی�ة ألح�د 
المنازل. اقترب اكثر لیرى مصدر اللمعان فشاھ�د 
من وراء السیاج مقص اشجار ذو اذرع ط�وی�ل�ة 
مما یستخدم في قطع االغصان ال�م�رت�ف�ع�ة. ك�ان 

لم یعتلیھ الصدأ، وعلى م�ا ی�ب�دو ان   یبدو جدیداً 
صاحب المنزل قد نسي ان یُدخلھ الى البیت فبقَي 
معلقاً على اغصان الشجرة. كان أمٌر مثیر لساشا 
ال س��ی��م��ا وان اص��ح��اب ال��م��ن��زل ل��م ی��غ��ل��ق��وا 

الخارجیة. أقترب قلیالً وتفحص واج�ھ�ة   البوابة
المنزل فاطمأن ان ال وجود ل�ك�ام�ی�رات م�راق�ب�ة. 
وسیراً على عادتھ قبل ان ی�ن�ش�ل اي ش�ئ ف�ھ�و 
یركن سیارتھ قریباً من ال�م�وق�ع ح�ت�ى یض�ع م�ا 
تلتقطھ یده بسرعة في داخل السیارة ثم ین�ط�ل�ق. 
ھذه المرة ایضاً فعل نفس الشيء ، فبعد ان ركن 
سیارتھ، ترجل واجتاز البوابة الرئیسیة مستطلعاً 
المكان من كل زوای�اه وھ�و ی�ح�م�ل م�ع�ھ ب�ع�ض 
الصحف ملوحاً ب�ھ�ا ب�ی�ده ،اح�ت�رازاً، ف�ي ح�ال�ة 
خروج شخص ما من البی�ت ف�أن�ھ س�ی�ج�د ع�ذراً 
مقبوالً. وبعد ان تأكد من عدم وجود أحد انعط�ف 
یمینا بات�ج�اه الش�ج�رة ن�اظ�راً ال�ى ب�اب ال�م�ن�زل 
خشیة ان یخرج شخص ما. مد یده نحو الم�ق�ص 
وھو ما یزال ی�ث�ب�ت ان�ظ�اره ن�ح�و ال�ب�اب فش�ع�ر 
بلدغة محرقة اخترقت س�اع�ده اف�ق�دت�ھ ت�وازن�ھ. 
كانت افع�ى رابض�ة ع�ل�ى الش�ج�رة س�رع�ان م�ا 
اختفت عن االنظار. ورغم انھ لم یرھا بع�ی�ن�ھ اال 
انھ علم انھا اف�ع�ى. ھ�رع مس�رع�اً ال�ى الش�ارع 

اخ�راج ال�دم ال�م�ت�س�م�م   وھو یتلوى الماً محاوالً 
بعصر مكان اللدغة بی�ده ال�ی�س�رى ول�ك�ن تش�وه 

غ�ی�ر م�ج�دی�ة. ف�ك�ر   جعل ض�غ�ط�ت�ھ  كفھ االیسر
بسرعة ان یأتي بقطعة قماش من سیارتھ ل�ی�ل�ف 
بھا ذراعھ ویوقف سریان الس�م ول�ك�ن�ھ ق�ب�ل ان 
یصل الى سیارتھ كان السم قد بدأ یسري في ك�ل 
دمھ مما جعلھ غیر قادر على حمل جسده الطویل 
فھوى على االرض. حاول بعض ال�م�ارة ن�ج�دت�ھ 
فجاءوا یقلبونھ عسى ان یكتش�ف�وا مص�در ال�م�ھ 

فلم یعرف�وا س�ب�ب وج�ع�ھ. ك�ان ی�ری�د   وصراخھ
منھم مساعدتھ بربط وحبس م�ج�رى ال�دم ال�ذي 
بساعده ولك�ن لس�ان�ھ ك�ان ق�د ب�دأ ی�ت�ث�اق�ل ف�ل�م 
یستطع ان یتلفظ بك�ل�م�ات ص�ح�ی�ح�ة. ك�ان الس�م 
یسري في جسم�ھ بس�رع�ة ح�ت�ى ان ك�ل ث�ان�ی�ة 
تمضي كانت تزید م�ن الش�ل�ل ال�ذي اخ�ذ یُ�رخ�ي 
عضالتھ. وابتدأ الناس المتجمھرین ح�ول رأس�ھ 
یبدون ل�ھ ك�اش�ك�ال ت�ت�م�اوج وت�م�ت�زج ال�وان�ھ�ا. 
ارتخت عضالت رقبتھ فسقط رأسھ جانب�اً ب�ی�ن�م�ا 

ناظ�رت�ان ب�ات�ج�اه ال�ب�ی�ت   كانت عیناه مفتوحتان
ث��م ت�ل��ف��ظ ب��أح��رف   ال�ذي ل�دغ��ت��ھ ف��ی��ھ االف��ع�ى،

 سأُ ...قا...ضیھم ، ثم اغمض عینیھ.  متقطعة

 قصة قصیرة

 ت            
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(قصاقیص أحالم) ھذه ھي       
التركیبة اللغویة التي غزلھا أو 

الشاعر/ أح�م�د زغ�ل�ول   حاكھا
ببراعة وارتضاھا لی�ص�در ب�ھ�ا 
منت�ج�ھ الش�ع�ري ك�الف�ت�ة دال�ة 
ومفتاح أولي یضع�ھ ب�ی�ن ی�دي 
ق��ارئ��ھ ل��ل��دخ��ول إل��ى ع��ال��م��ھ 
االب��داع��ي ال��ذي ی��م��ور ب��ی��ن 
ضلفتي دیوانھ أو باألحرى بی�ن 
كائنات ھذا العالم أو قصائ�ده .. 
ھ�ذا إذن ھ��و ع�ن��وان ال��دی��وان 

 الذي نحن بصدد قراءتھ ..
(قصاقیص أحالم) ھذه التركیبة 
اللغوی�ة ال�ُم�ن�ت�ج�ة م�ن ت�ج�اور 
جمعین ُمنكرین إلثبات شمولی�ة 
م�ا غ��ی��ر م�ح��دودة وال ُم��ح��ددٍة 
لتضعنا منذ البدایة أم�ام م�ع�ن�ى 
إبداع منفتح بال شواطئ؛ والتي 
ت��ن��ج��ز ال��دھش��ة ف��ي م��ت��ل��ق��ی��ھ��ا 
بوصفھا (قص�اق�ی�ص) ألح�الم؛ 
فتدل على مدى خ�ب�رة الش�اع�ر 
وتمكن�ھ م�ن ص�ن�ع�ت�ھ ال�ف�ن�ی�ة؛ 
خصوصاً أنھ ب�ع�د أن ع�اش�رن�ا 

 -ال�دی�وان  -كائنات ھذا العال�م 
معاشرةً نصیَّةً فقد تأك�د ل�ن�ا أن 
مس��اح��ة إن��ج��از ال��ح��ل��م خ��الل��ھ 
تتض�ائ�ل ك�ث�ی�راً وت�ت�ق�ازم أم�ام 
إنجاز مساحة التجربة الحیاتی�ة 
الحقیقیة بواق�ع�ی�ت�ھ�ا ال�م�ع�اش�ة 
بصدق وبراءة وعفویة وبراعة 
فنی�ة .. م�م�ا ی�دل ع�ل�ى غ�ل�ب�ة 
الصنعة والحرفیة ف�ي غ�زل أو 
حیاكة ھذا العنوان ویؤكد إرادة 
الش��اع��ر م��ع س��ب��ق اإلص��رار 
والترصد تصدیر منتجھ بمع�ن�ى 
ُكلي شامل .. وذلك ل�ی�س ع�ی�ب�اً 
یشار بھ للشاع�ر ب�ق�در م�ا ھ�و 
إش��ارة م��ب��دئ��ی��ة دال��ة وج��رس 
ت�ن��ب��ی��ھ إل��ى أن��ك أی�ھ��ا ال��ق��ارئ 
ستكون بین یدي شاعر ص�نَّ�اع 
لیس عادیاً أو كالسیكیاً تقل�ی�دی�اً 
ُمجتراً لتجارب سابقة أو نسخ�ة 

ُمكررة ممسوخة ك�م�ا ھ�و ح�ال 
الكثیر من ال�ن�س�خ ال�م�ط�روح�ة 
في الوسط الثقافي ؛ مم�ا یض�ع 

ش��اع��رن��ا ف��ي ث��ل��ة الش��ع��راء 
الحقیقیین الذي یملك كل م�ن�ھ�م 
عناصر خصوصیتھ وفرادت�ھ .. 
" إن قص��ائ��د ھ��ذا ال��دی��وان ال 
تتورط في المباشرة والسطحیة 
ع��ل���ى ال���رغ��م م���ن ن��ق���ائ���ھ���ا 
ووضوحھا الشدید ؛ وال تس�ق�ط 
في الغموض وااللتب�اس؛ ع�ل�ى 
الرغم من احتمالیتھا أحیاناً وما 
تفجره من طاقات إیحائی�ة " .. 
أمَّا عن العناصر الفنیة فیقول : 
" إن�ھ�ا ت�ك�ش�ف ب�وض�وح ع�ن 
نضج موھبة الش�اع�ر وق�درت�ھ 
على إح�ك�ام ال�ل�غ�ة والس�ی�ط�رة 
على حركتھا؛ كما ت�ك�ش�ف ع�ن 
م��ھ��ارت��ھ ف��ي ال��ت��ق��اط م��ف��ردات 
الص���ورة الش���ع���ری���ة وإع���ادة 
تش�ك��ی�ل��ھ�ا وع�ن إحس�اس واع 
باإلیقاع الموسیقي وبدوره ف�ي 
ال�ت��ج��رب��ة ؛ ك��م��ا ت��ك��ش��ف ع��ن 
أس��ل��وب��ھ ال��خ��اص ف��ي ب��ن��اء 
نصوصة الشعریة بطریقة تمیل 
إلة الومض والتكثیف " ..ولعل 
خصوصیة ال�ب�ن�اء ت�ت�ج�ل�ى ف�ي 
ثالث تشكیالت متم�ای�زة ل�ب�ن�ی�ة 
القصیدة في ھذا الدیوان وت�ل�ك 
سمة خصوصیة وتفّرد رغم أنھ 
الدیوان األول؛ األمر الذي یشي 
أنھ لیس كل ما لدى الشاعر من 
منتج فني فھناك بالتأكید مرحلة 
سابقھ لھ من الكت�اب�ة وم�رح�ل�ة 

 تالیة علیھ ..
 

ی��ب��ن��ي ش��اع��رن��ا قص��ی��دت��ھ ف��ي 
المجموعة األول�ى م�ن قص�ائ�د 
دی�وان��ھ ب��ت�ق��ن�ی��ة ف��ن�ی��ة ب��ارع��ة 
تخصھ وتخصصھ وت�ف�رده م�ن 
خ��الل ان��ت��اج ح��ال��ت��ی��ن ع��ل��ى 
التوازي بینھما عالقة عض�وی�ة 
ووش��ی��ج��ة حس��ی��ة وم��ك��ان��ی��ة؛ 
واختالف زماني ینتج المف�ارق�ة 
واألث��ر ال��ذي ی��ری��د أن ی��ت��رك��ھ 

الشاعر ویثبتھ في م�ت�ل�ق�ی�ھ أو 
قارئھ وتنتظم ھ�ذه ال�ب�ن�ی�ة ك�ل 
قص�ائ�د ال�م�ج��م�وع�ة اول�ى ب��ال 
استثناء مما ی�ث�ب�ت�ھ�ا ل�ل�ش�اع�ر 
كتقنیة فنیة تمی�زه وت�خ�ص�ص�ھ 

 كما أسلفنا ..
 

ففي قص�ی�دت�ھ األول�ى ب�ع�ن�وان 
 (أصبح بخیل ) یقول شاعرنا :

 كنت المحھ
 وقت اما یتلقى السؤال

 سنك یا شاطر كام سنھ ؟
 ووقتھا

 عمر ف إجابتھ م كان بخیل
 كان یرمي فوق ِسنھ سنین

 من غیر حساب
إلى ھنا یكون الشاعر ق�د ان�ت�ج 
لنا الحالة األولى وھي حالتھ أو 
حالة ال�ذي ی�خ�ب�ر ع�ن�ھ وأك�ب�ر 
الظن أنھ ھو یُجرد من ذاتھ ذاتاً 
في مرحلة عمریة م�ا ھ�ي ك�م�ا 
ی���ل���م���ح ال���خ���ط���اب م���رح���ل���ة 

 المراھقة ..
التي ترغ�ب ال�ذات خ�الل�ھ�ا أن 
تكون أكبر من عمرھا الحقی�ق�ي 
أو أنھا تس�ت�ش�ع�ر ف�ي ن�ف�س�ھ�ا 

 ذلك ..
ث�م ی��ن�ت��ق��ل إل�ى ان��ت��اج ال��ح��ال��ة 
الثانیة والتي یؤكدھا تغیر الفعل 

 من (كنت) إلى (دلوقتي) :
 دلوقتي لیھ أنا بالمحھ

م�ن ب��ع�د م ی�ع�د ف�ي ص��واب�ع��ھ 
  یعضھا

 (أي أسفاً )
 أصبح بخیل

 دایماً یحس انھ اتسرق .
 

نالحظ تحول شیمة الن�ف�س م�ن 
الكرم إلى الب�خ�ل .. وھ�و األث�ر 
الذي یرید الشاعر أن یتركھ مع 
ت���ح���ول ال���زم���ن ب���ال���ن���ف���س 

 البشریة ..

 (أ ) اند  اءة 
  / أ زل 

 
 

 مصر /بقلم: محمود عبد الصمد زكریا

  

 / لبنانغادة الحسیني
 

 
 

 محال یجيء

 المساء محال

 وأنت بعید اللقا والمنال

 وانت إنتشال

 الروح في لیل

 الوصال 

 وانت السماء

 وانت النجوم

 وانت الربیع

 بفصل الجمال

 وانت النسیم

 وانت الصباح بدفء الظالل

 وانت وانت وانت

 وماذا یقول

 الشعر 

 بوصف الھالل

 ل



 عندما تكلم نزار 

 أصبحت للحروف أوتار

 اضطرمت في القلوب نار

 أینعت بین الدفاتر أزھار

******* 

 عندما تكلم نزار

 تزلزل عرش بلقیس

 تسلسل الھجر التعیس

 انسابت أنھار األحاسیس

******** 

 عندما تكلم نزار

 انبعث في الصورة حیاة

 انبجس من الفیافي ماء

 تلّونت سماء القصائد

 بألوان عشق األرض

 بألوان عشق السماء

 فغدا السناء ندیم النساء

  صبحا، أصیال و في المساء

 "وًء ى ماْر "
 
 
 

 ُمِعز الشعبوني 
 تونس

 ار
 

 
 

عصام سامي ناجي/ 
 مصر

 
ك��ان ق��د ت��م االت��ف��اق ب��ی��ن��ي وب��ی��ن رئ��ی��س ت��ح��ری��ر إح��دى الص��ح��ف    

"مدن ال ترحب باألحیاء " في الجریدة ع�ل�ي   علي نشر روایتي العربیة 
حلقات ولكن لظرف ما الجریدة توقفت ع�ن الص�دور ق�ب�ل نش�ر ال�ح�ل�ق�ة 

وبعد ذلك جرى األتفاق مع دار نش�ر ع�ل�ي نش�ر ت�ل�ك   األولى بیوم واحد
الروایة البائسة قلیلة الحظ ، ولكن حدث خالف بین�ي وب�ی�ن ال�ن�اش�ر ف�ي 
اللحظات األخیرة ، ولك�ن�ي ل�م أی�أس و ت�ف�اوض�ت م�ع دار نش�ر أخ�رى 

وب�ع�د االت�ف�اق ح�دث�ت مش�اك�ل ب�ی�ن الش�رك�اء ف�ي ت�ل�ك ال�دار   لنشرھ�ا
، وفي النھایة،وفي ظروف غامضة،أو ألن الحظ أحیانا ی�ت�خ�ل�ى  وأغلقت 

عني وتعاندني األقدار، فقد ضاعت النسخ�ة ال�ورق�ی�ة ال�واح�دة م�ن ت�ل�ك 
بعد أن رأى   -وھو یواسیني - الروایة ،مما دفع أحد األصدقاء إلي القول 

: أن ھذه ال�روای�ة مش�ؤم�ة وم�ن حس�ن  بعض الحزن بادیا علي وجھي 
حظي أني فقدتھا وخصوصا أنھا تتطرق في أحد فصولھا إلي عالم الجن، 
فقلت لھ : یا صدیقي ال توجد روایة مشؤمة وأخرى غیر مشؤمة ، ولك�ن 
أحیانا تتكاتف الظروف ضد عمل ما مما یمنع نشره ،وأنا س�أع�ی�د ك�ت�اب�ة 

 تلك الروایة ، فالفكرة الرئیسیة للنص مازالت في ذاكرتي.
كنت شغوفا بكرة القدم ،ثم ومع تكون وعیي ،وبدایة رحلت�ي  في طفولتي 

رویدا ، وب�دأت أھ�ت�م ب�ق�ض�ای�ا   مع الكتابة بدأ األھتمام بالكرة یقل رویدا
أكبر ، و ال أخفیك سرا عزیزي القارئ أنني في كثیرا من األحیان أع�ت�ق�د 

وی�ل�ھ�ی�ھ�ا  مخدر یغیب الش�ع�وب    أن كرة القدم في عالمنا العربي بمثابة
عن االھتمام بقضایا األمة المحوریة ، والمطالبة ب�ال�ح�ق�وق الس�ی�اس�ی�ة، 
وتحسین األوضاع االقتصادیة ، وقد حدثني أحد أعضاء م�ج�ل�س الش�ع�ب 

ف�ي مص�ر وال�ذي ك�ان ح�اض�را ف�ي م�ب�اراة مص�ر  2005  في برلمان
والتي أقیمت في الخرطوم ، وقام اإلع�الم  والجزائر المؤھلة لكأس العالم 

المصري بعد خسارة مصر لھذه المباراة بكیل الشتائم ل�ل�ج�زائ�ر الش�ق�ی�ق 
 -وشعبھا بحجة أن جماھیرھا إعتدت علي المنتخب المص�ر ومش�ج�ع�ی�ھ 

إعت�داء وو  حدثني ذلك البرلماني كشاھد عیان وأخبرني أنھ لم یحدث أي 
علي الجمھور المصري ولكن كان ھناك سیناریو موضوع من قبلة سدنة 
الحزب الوطني والمباشرون بالتوریث وھذا الس�ی�ن�اری�و ھ�و أن ی�ح�ض�ر 

 یفوز المنتخب المصري ویصعد لنھایات   جمال مبارك المبارة ومن ثم
كأس العالم بعد سنوات من المحاوالت التي لم یكلل ل�ھ ال�ن�ج�اح م�ن ق�ب�ل 
المنتخب، وعندما یحدث ذلك یرتبط اسم جمال م�ب�ارك ف�ي األذھ�ان وف�ي 
الوعي الجمعي للشعب بالنجاح والفرحة، ولكن عن�دم�ا خس�ر ال�م�ن�ت�خ�ب 
وفشل ذلك السیناریو قام المخططون بفبركة موضوع االعتداء ھذا ح�ت�ى 

  یصرفوا األنظار وال یرتبط أسم جمال مبارك الفشل أو أنھ نذیر شؤم.
المثیر عزیزي القارئ في ھذا األمر أنن�ا ف�ي ال�وط�ن ال�ع�رب�ي ن�خ�ص�ص 
میزانیات ضخمة لكرة القدم ربما تفوق میزانیات التعلیم والص�ح�ة، وم�ع 
ذلك ال نحقق نجاحات تذكر علي الصعید الدولي وتبقى غایة أم�ان�ی�ن�ا ف�ي 
المنافسات الكبرى ھي التمثیل المشرف ...أنني ب�ھ�ذا ال�ط�رح لس�ت ض�د 
كرة الق�دم، ول�ك�ن ك�ل م�ا أری�ده ھ�و ت�ح�دی�د األول�وی�ات، وأن ن�ت�ع�ام�ل 

البردوني تجربة إبداعیة كبرى، وھ�و ال�م�ص�اب  علي أنھ لعبة  الكرة  مع
بالعمى منذ طفولتھ األولى، أكمل تعلیمھ وأصبح معلًما، لكن حیات�ھ ك�ان�ت 
شاقة للغایة، لیحمل مع أشقائھ ھموم ال�ی�م�ن وال�ی�م�ن�ی�ی�ن، وم�ع ال�وق�ت 
یجاھر بكلمتھ وتجربتھ الفریدة... فھل حاول تغییر وعیھ ل�ی�وس�ع خ�ی�ال�ھ 
حتى یبصر ویصل لواقع الحیاة؟ أم أن فلتاتھ ت�ل�ك خ�رج�ت ب�ع�د ق�راءات 

 مكثفة منحتھ ذكاء وثقافة ولغة وصوراً...
 لقد حملت نصوص البردوني الكثیر من النبوءات التي حدثت بالفعل 

لذلك عندما سئل البردوني ذات یوم من قبل فلكي یمني شھیر: ھل ت�ن�ج�م 
 یا عبد هللا؟

أجاب البردوني بالنفي، لكنھ أوضح أنھ یقرأ ما سیكون مما كان، وما ھ�و 
 كائن بالقیاس والسببیة

رأیناه متأمالً وحانقاً وبَشعٍر منكوش كم�ا ك�ان ع�ل�ى األرض ف�ي س�اب�ق 
عھده من ذلك العمر المتبصر البصیر على الرغم مما ضرب العینین بتل�ك 
القسوة،فأفقدھما لذة التناظر والنظر والمنظر في حیاة تكومت كلھا ببقع�ة 
من الفاقة والعمى واأللم والفوران الثوري بكل ما یمكن أن ی�ن�ق�ذ ال�ج�س�د 

 .من الجمر والسجون وآبار الرمل
غیر أن ما یمیزه في تلك اللحظات،ھو قدرتھ العجیبة على الغناء ال�ب�دوي 
الشجي، أو ما یمكن أن نطلق علیھ ب�ال�ح�داء.ف�ق�د ك�ان ال�ب�ردون�ي یُ�ن�ش�ُد 
 ،وكان كورال الحسناوات یرددُّ خلفھ سینو كوبلیھ تلك األغاني الُمل�ت�ھ�ب�ة

كل شئ كان یمضي بشكل خاطف.الریح والصوت والبرق والقوافل ال�ت�ي .
 كانت تشق تلك الطقوس الُموجعة.
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 طرقت باب اللیل الحزین 
 ارجوه یدخلنى إلي جموع الساھرین 

 رفض متعذراً بأھات و أنین 
 ؟سألتھ مالك و األصدقاء من حولك كثیرین 
 تبلد وجھ اللیل ,و ظھرت عالمات األنین 

 ناجیت القمر یواسیھ وجدتھ مخنوق أسیر 
 كان القمر یبحث عن حضن دافئ یعزیھ 

 و النجم الساطع متألم 
 حائر بین الیسار و الیمین 

 و السحب تجري بدون دلیل 
 و أمطار على وجنتي السماء حائرة 

 ؟أین المسیر
 عذرت حالي 

 فالكون كلھ ینعي ماسیة
 قررت العودة 

 فلم یكن لي بینھم جلسة وال سمیر 
 الیوم أسكن وحیداً 

 بجوار عصفور یعزف 
 علة القیثار األنین 

 ال ود ال أنیس 
 أعاتب الدھر و لماذا ؟

 فكل اصدقاء اللیل تعاني ھم كثیر 
 فارًدا جناحي الصبر عائداً 

 عائداً لقدري 
 عندھا انتظمت رخات المطر 

 نزلت بقوة حطمت جناحّى 
 زلزلت اإلرجاء 

 داخل بلورة السحر العظیم 
 تھویة لألسفل سریعاً 

 أغمضت عیوني 
 حملتني أغصان الشجر   أنتظر نھایتى

 أصابتنى بجروح 
 أغصانھا مزقت ظھري و أوراقھا ضمدتھا 

 ترنحت بین األرجاء 
 تتلقفني أشواكھا فرغت مقلتاي 

 و أخیًرا تركتنى وحیداً 
 في بركة الوحل و األوھام 

 حاولت النھوض كثیًرا 
 كانت زنابق الورود القاتل تغنى 

 تعزف الحان الموت القریب 
 اإلرجاء  رائحة عبقتھا

 أختلط علّى األمر بین أعمى 
 فاقد البصر أو البصیرة 

 یشتم رائحة الورد النادى 
 و ماء عذب یقطر یروي فؤادي

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

 إ اب                قصیدة
 
 
 

 
 

 سامح ادور سعدهللا/مصر
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 :ملخص المداخلة
إل��ى ت��ح��ل��ی��ل قص��ی��دة   ی��ھ��دف ھ��ذا ال��م��ق��ال

(كورونا موت الضم�ی�ر) ل�ل�ش�اع�رة (م�ی�دی�ا 
عباس شیخة، على وفق منھج من المناھ�ج 
ال�م�ع�اص�رة، أال وھ�و ال�م�ن�ھ�ج األس�ل�وب��ي، 
بت�ش�ری�ح خ�ط�اب�ھ الش�ع�ري وال�ك�ش�ف ع�ن 
مالمحھ الجمالیة، ورصد مختل�ف ال�ظ�واھ�ر 
األس���ل����وب����ی����ة ب����ال���غ����وص ف����ي أغ����وار 

والتركیز على اآللیات اإلجرائیة التي   النص
ی��ع���ت��م���د ع��ل���ی��ھ���ا ال��م���ح��ل���ل األس��ل���وب���ي 

 .رسالتھ للمتلقي  لتبلیغ
 

 :الكلمات المفتاحیة
األسلوبیة؛ الترك�ی�ب؛ ال�م�س�ت�وى الص�وت�ي؛ 

 .الداللي
 :في مفھوم األسلوبیة1-

من بین القضای�ا ال�ب�الغ�ی�ة وال�ن�ق�دی�ة ال�ت�ي 
عالجھا العلماء واألدباء قضی�ة األس�ل�وب�ی�ة. 
وسأستع�رض ھ�ن�ا ب�ع�ض ال�م�ف�اھ�ی�م ال�ت�ي 
تناولت ال�م�ص�ط�ل�ح، وال ش�ك ف�ي أن ل�ك�ل 

 .مفھومھ وتعریفھ ورؤیتھ
عرفھ (عدنان حسین قاسم) بقول�ھ: "ل�ی�س 
ضروریا أن تتلبس السمة األسلوب�ی�ة ش�ك�ال 
بالغیا جاھزا، كأن تكون است�ع�ارة أو رم�زا 
أو مقابلة تصویری�ة، وإن�م�ا ت�ك�ون وس�ی�ل�ة 
التعرف إلیھا، ھي مفاجأة القارئ وإدھاشھ، 
وھذا ھو مركز الفن عن�د ف�ال�س�ف�ة ال�ج�م�ال 

 ( )".على اختالف توجھاتھم
ال یمكن اعتبار السمة األسلوبیة التي ت�ت�س�م 
بھا البالغة بمختلف أن�واع�ھ�ا (االس�ت�ع�ارة، 
الكنایة...) كافیة ل�وح�دھ�ا، وإن�م�ا ی�ج�ب أن 
تضفي ال�ج�و ال�ذي ی�خ�ل�ق روح ال�م�ف�اج�أة 

 .والدھشة في نفسیة القارئ
وقد أورد (نور الدین السد) ھذا ال�م�ص�ط�ل�ح 
في قولھ: "األسلوبیة علم یھدف إلى دراسة 
األسلوب في الخطاب األدبي، وتحدید كی�ف�ی�ة 
تشكیلھ وإبراز العالقات التركیبیة ل�ع�ن�اص�ره 
اللغویة. إن األسلوبیة ھي الدراسة الع�م�ل�ی�ة 
لمكونات لغة الخطاب في عالقاتھا اإلسنادیة 
واالتساقیة، وھي تسعى إلى إظھار ال�ع�الق�ة 
التضایفیة بین ھذه ال�م�ك�ون�ات ف�ي ب�ع�دی�ھ�ا 
البن�ی�وي وال�وظ�ی�ف�ي، وذل�ك ب�اإلش�ارة إل�ى 
ال�ف�روق ال��ت�ي ت��ت�ول�د ف�ي س��ی�اق ال��ن�س�ی��ج 
األسلوبي ووظائفھ، وھي تسع�ى م�ن خ�الل 
ذلك إلى اكتشاف القوانین الت�ي ت�ت�ح�ك�م ف�ي 

 ( )".بناء األسلوب في الخطاب األدبي
األسلوبیة في وجھة نظره، علم یس�ع�ى إل�ى 
دراس��ة األس��ل��وب، ك��م��ا ی��ھ��دف أیض��ا إل��ى 
ال�ت��ع�رف ع�ل��ى ط��ری��ق�ة ت�ك��وی�ن��ھ، وإظ��ھ��ار 
األوصال التركی�ب�ی�ة ال�م�وج�ودة ف�ی�ھ، وھ�ي 

التي تس�ع�ى إل�ى ال�ك�ش�ف   الدراسة العلمیة
عن العناصر الموجودة في لغة ال�ك�الم، ف�ي 
الوظیفة اإلسنادیة واالتساقیة للوص�ول إل�ى 
إبراز أوجھ التشابھ واالخ�ت�الف، ب�االع�ت�م�اد 
على الم�ن�ھ�ج ال�ب�ن�ی�وي وال�وظ�ی�ف�ي، وھ�ي 
تھدف إلى التعرف على أھم النوامیس ال�ت�ي 

 .یعتمد علیھا في تشكیل األسلوب األدبي
ویؤكد (مختار عطیة) أن: األسلوبیة تتفاعل 
مع النص في دالالتھ ال�م�خ�ت�ل�ف�ة، وأوع�ی�ت�ھ 
المتعددة، وبناءاتھ المتنوعة ب�غ�ی�ة ت�ح�ق�ی�ق 
الغایة الع�ظ�م�ى ال�ت�ي ی�ن�ش�دھ�ا ال�ب�الغ�ی�ون 
واألسلوبی�ن ع�ل�ى ح�د س�واء،وھ�ي إیص�ال 

 ( )المعنى وتحقیق المراد
األسلوبیة تتشابك مع النص ال�ذي ت�درس�ھ، 
بمختلف مضامینھ، م�ن أج�ل ال�وص�ول إل�ى 
الھدف ال�ذي یس�ع�ى إل�ی�ھ ع�ل�م�اء ال�ب�الغ�ة 

 .وعلماء األسلوب
ویذھب (شفیع السی�د)، إل�ى أن األس�ل�وب�ی�ة 
ھي :"دراسة منھجیة للتعبیر األدبي، لكن�ھ�ا 
ال ترقى إلى أن تكون دراسة علمیة بالمعن�ى 
الصحیح لھذه ال�ك�ل�م�ة."( ) إن األس�ل�وب�ی�ة 
منھج من بین المناھج األدبی�ة ال�ت�ي تس�ع�ى 
إلى دراسة العمل األدبي، ولكنھا لم تس�ت�ط�ع 
أن تصل إلى درجة ال�دراس�ة ال�ع�ل�م�ی�ة ب�أت�م 

 .معنى الكلمة
 (Jakobson) وی���ح���دد (ج���اك���ب���س���ون)

األسلوبیة بق�ول�ھ: "ب�ح�ث ع�م�ا ی�ت�م�ی�ز ب�ھ 

الكالم الفني من بقی�ة مس�ت�وی�ات ال�خ�ط�اب، 
أوال، ومن سائر أصناف الفنون اإلنس�ان�ی�ة، 
ثانیا."( ) األسلوبیة عملیة تنقی�ب ل�ل�ك�ش�ف 
ع��م��ا ی��م��ی��زه ع��ن س��واھ��ا م��ن مس��ت��وی��ات 
الخطاب وأنواع الفنون ال�م�خ�ت�ل�ف�ة (ال�رس�م 

  .)...الموسیقي
 (Pierre Guiraud)  ویرى(بییر قویرد)

أنھا: "الطریقة التي توضع ف�ي ال�ت�ش�غ�ی�ل، 
وھي تفرض التدریب وال تندف�ع ف�ي م�وج�ة 
الزمن وفي المعالجة الرقمیة، وھي ال تمل�ك 

 ( )".التكوین المتخصص
   وفي نظر كل م�ن (ك�ات�ری�ن ف�روم�ی�ل ھ�اج

(Catherine Fromilhague)  و(آن
 Anne Sancier) س��ن��س��س��ی��اغ ش��ات��و(

Chateau)  فإن األسلوبیة: "ھي ال�ب�الغ�ة
الجدیدة بص�ی�غ�ت�ھ�ا ال�م�زدوج�ة، وھ�ي ع�ل�م 
التعبیر ونقد األسالیب ال�م�ف�ردة، ول�ك�ن ھ�ذا 
المفھوم ال یخ�رج إال ب�ال�ت�أن�ي، وب�ال�ت�دری�ج 
أیضا، وقد عرف ال�ع�ل�م ال�ج�دی�د ل�أل�س�ل�وب 

 ( )".أھدافھ وطرقھ
وف��ي ھ��ذا ال��م��ج��ال ُع��رف��ت األس��ل��وب��ی��ة 
بكونھا :" تحلیل لخط�اب م�ن ن�وع خ�اص، 
فھي وإن كانت تعتم�د ع�ل�ى ق�اع�دة ن�ظ�ری�ة 
(لسانیة أو سیمیائیة أو برغم�ات�ی�ة)، ف�إن�ھ�ا 
أوًال وأخیرا، تطبیق یمارس عل�ى م�ادة ھ�ي 

 ( )".الخطاب األدبي
األسلوبیة ھي عملیة فك الكالم، وھي تت�ك�ئ 
على أسس نظریة (لسانیة أو سیم�ی�ائ�ی�ة أو 
براغم�ات�ی�ة)، وھ�ي ت�ط�ب�ق ع�ل�ى ال�خ�ط�اب 

 .األدبي بالدرجة األولى
 :مستویات ومداخل التحلیل األسلوبي 2-
یمكن حصـر مسـتویات التحلیل األس�ل�وب�ي "

في ثالثـة مسـتویات ھي: المستوى الصوتي 
والمعجم�ي وال�ن�ح�وي، مش�ی�را ف�ي ال�وق�ت 
نفسھ ع�ل�ى ال�ب�ـ�دء فـ�ي ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ح�ل�ی�ل 
األسلوبي بعلم األس�ـ�ل�وب الص�ـ�وت�ي، ال�ذي 
یبحـث ع�ن ال�دالل�ة ال�وظ�ی�ف�ی�ة ل�أل�ص�ـ�وات 
وأنواعھـا...ثم االنتق�ال إل�ى ع�ل�م األس�ل�وب 
المعجمي الذي یبحث عن الوسـائل التعبیریة 
للكلمات ف�ي ل�غ�ة م�ع�ن�ة، وم�ا ی�ت�رت�ب ع�ن 
ظـواھر نشأتھا، وحـاالت الترادف واإلب�ھ�ام 
وال�ت��ض��اد وال��ت��ج��ری��د وال��ت��ج��دی��د وال��غ��راب��ة 
واأللفة، ث�م ی�ت�درج ھـ�ذا ال�ب�ح�ـ�ث ل�ت�ح�ل�ی�ل 
الصور علـى الم�س�ت�وى ن�ف�س�ھ، ث�م ی�ن�ت�ق�ل 
ال��م��ح��ل��ل األس��ل��وب��ي إل��ى دراس��ة أس��ل��وب 
التراكیب والجمـل والكلمـات ل�ی�خ�ت�ب�ر ال�ق�ی�م 
التعبیریة لل�ت�راك�ی�ب ال�ن�ح�وی�ة ع�ل�ى ث�الثـ�ة 
مستویات أیضا: مكونـات الجمـل، من ص�ی�غ 
ن�ح��وی��ة ف��ردی��ة، وح�االت ال��ن��ف��ي واإلث��ب��ات 
وغیرھا، ثم الوحدات العلیا التي تتـألف م�ن 
جمل بسیطة مثلما ت�ك�ون ال�ل�غ�ة ال�م�ب�اش�رة 

 ( )."وغیر المباشرة
ال��م��س��ت��وى الص��وت��ي:"ی��ھ��ت��م ال��م��ح��ل��ل 1-

األس�ل��وب��ي ف��ي ھ��ذا ال�م��س��ت��وى، ب��م��خ��ارج 
الحروف والتكرار، واألوزان الموسیقیة، إذ 
"تدرس جروس األلفاظ والحروف، وت�ھ�ت�م 
بالنغمة والتكرار، ورد الكالم بعضھ وإشب�اع 
أنواع التوازن المختلفة، مثل توازن األل�ف�اظ 
والتراك�ی�ب واألس�ج�اع، وت�وازن ال�ف�واص�ل 
وانضباط ال�ق�واف�ي، وف�ق�ا ل�أل�س�ل�وب ال�ذي 
یجعل منھ رنینا موسیقیا، یت�ج�اوز وظ�ی�ف�ت�ھ 

 ( )"الداللیة
التكرار:" من أبـرز المبـادئ التي ت�ت�ض�اف�ر 
مع المبـادئ األخـرى فـي القصـیدة الحداثیـة 
مبـدأ التكـرار، الـذي ال یكاد یخلو م�ن�ھ ن�ص 
ش�ـ�ـ�ع�ري م�ع�اص�ـ�ر أو حـ�داث�ي، ف�الش�اع��ر 
المعاصر وظـف التكرار إلبراز قیم شع�وری�ة 
معینة، لھا أھمیتھا التي تمی�زھ�ا ع�ن ب�ق�ی�ة 
عناصر الموقف الش�ع�ري، ف�ی�أت�ي ال�ت�ك�رار 
لیحققھ جمالیا أما الدوافع الف�ن�ی�ـ�ة ل�ل�ت�ك�رار 
فـإن ثمـة إجماعـا عل�ى أن�ھ ی�ح�ق�ق ت�وازن�ا 
موسیقیا، فیصبح الـنغم أكث�ـ�ر قـ�درة ع�ل�ـ�ى 

 ( )"اسـتثارة المتلقي والتأثیر في نفسیتھ
في تكرار ال�ح�روف: "ھ�و م�ا ی�دل ع�ل�ى -أ

معنى في نف�س�ھ، ب�ل ی�دل ع�ل�ى م�ع�ن�ى ف�ي 
غیره، ویتمیز بعدم قبولھ لمع�ل�وم�ات االس�م 

 ( )"...أو الفعل نحو: إن، لم، في، ھل، على

وظفت الش�اع�رة م�ج�م�وع�ة م�ن األص�وات 
(الحروف) في قصیدتھا التي ش�ك�ل�ت ل�وح�ة 
فنیة متناسقة األبعاد في ھندسة شكل وھیكل 
الق�ص�ی�دة، وم�ن ب�ی�ن ھ�ذه األص�وات ال�ت�ي 

  :تھدف إلى الكشف عن قیمة النص
ھ��ذا الص��وت ف��ي   ح��رف (ع��ل��ى): ورد-

القصیدة (خمس مرات)، إذ وظفتھ الشاع�رة 
 :للداللة على الموت في قولھا

 على بعد خطوات من مواسم الروح
 یمر كالظل بعیدا
 ( ) وال یھمس ألحد

حرف (الباء): تردد (ست مرات)، ل�ل�دالل�ة -
 :على حزنھا العمیق، ویتجلى ذلك في قولھا

 لن أغازلھ لقصیدة من فم أمي
 ( ) الملیئة بالنواح

 :حرف الواو-
تردد ھ�ذا الص�وت (واح�د وث�الث�ون م�رة)، 
للداللة على سخط الش�اع�رة ع�ل�ى الس�ل�ط�ة 

  :الحاكمة الطاغیة، ویظھر ذلك في قولھا
 نلعن صفقاتكم وبذخ الشیاطین على موائدكم

 وصدأ أنوفكم
 وجیوبكم

 وتاریخكم الموغل في العتمة
 ( ) وھذا الزمان المتخم بحقدكم

ال��ح��رف (ف��ي): ت��ردد ھ��ذا الص��وت ف��ي -
القصیدة (ست مرات)، للداللة ع�ل�ى ال�خ�ل�ع 
الذي أصاب الوزراء وأصحاب المال نت�ی�ج�ة 
عجزھم عن إی�ج�اد ح�ل رغ�م ن�ف�وذھ�م ف�ي 
ال��ف��ی��روس ال��ذي أص��اب ال��ع��ال��م ب��رم��ت��ھ 

 :(كورونا)، في قولھ
 ( ) ووزراء المال ذاب في الفجیعة صبرھم

 :وتضیف قائال
 إن رؤوسھم ستظل مغروسة في التراب

 ( ) وظھورھم في مھب الریح
باإلضافة للكثیر م�ن األص�وات ال�ت�ي ل�ع�ب�ت 
دورا م���ح���س���وس���ا ف���ي ھ���ذا ال���ب���ن����اء 

القصیدة، نظرا للقیمة األسلوبیة   لھذه  العام
التي تقوم علیھا عملیة ف�ي نس�ج ال�ح�روف 
فیما بی�ن�ھ�ا ب�أن�واع�ھ�ا ال�م�خ�ت�ل�ف�ة (ح�روف 

  .)...النصب، الجر
  :المستوى التركیبي 2-

یسعى ھ�ذا ال�م�س�ت�وى إل�ى ت�ح�ل�ی�ل ال�ع�م�ل 
األدب�ي، ب�ان��ت�ق�اء األل��ف�اظ وال�ع��ب�ارات وك��ذا 
التعرف على نسبة األفعال واألسماء والجمل 

 . الواردة في النص األدبي
إذ ی�ح�اول: "ال�ك�ش�ف ع�ن ت�ل�ك ال�ت�راك�ی�ب 
اللغویة التـي تحمـل الشـ�ح�ن�ات الش�ع�وری�ة، 
واألدوات الجمالیـة التي تبرزھــا، وتنت�ص�ب 

بـ��ی��ن  -ف��ي ث��ل ھ��ذه ال��ح��ال��ة  -ال��م��ف��ارقـ��ة
األسالیب الشعریة والكالم العادي عى قاعدة 
اإلیحاء ومحققاتھ والتعب�ی�ر غ�ی�ر ال�م�ب�اش�ر 
ومستلزماتھ وآلیة النغم ومسـب�ب�ات�ھ، ع�ل�ـ�ى 
أن ی��ج��س��د ذل��ك ف��ردی��ة الش��اع��ر ووع��ی��ھ 

 ( )"الجمالي
كما "یمثل تتابع العناصر اللغوی�ة ف�ي إط�ار 
محور تألیفي وھو الذي یؤلـف بین مف�ردات 
ال��م��ح��ور األف��ق��ي الس��ی��اق��ي وال��ذي ھ��و 

 )."اللغویة الحاضرة في الجملة المجموعة
ویمكن تحلیل المستوى التركی�ب�ي، ب�ت�ف�ك�ی�ك 
شفرات القصی�دة وال�ك�ش�ف ع�ن ت�راك�ی�ب�ھ�ا 
اللغویة وأدواتھا الجملیة، ب�االع�ت�م�اد ع�ل�ى 

 : ھذه العناصر التركیبیة
 :في مفھوم الفعل -1
ھو ما دل على معن�ى ن�ح�و: ق�رأ، ی�ك�ت�ب، "

 ( )."أدرس
وینقسم الفعل إل�ى ث�الث�ة أقس�ام: (م�اض�ي، 

 .مضارع، أمر)
 :الفعل الماضي-أ

م��ا دل ع��ل��ى ح��دوث ال��ف��ع��ل ف��ي ال��زم��ن "
 ( )"...الماضي، مثل: قام، شرب، تعب

استعملت الشاعرة ھذا الفعل ف�ي قص�ی�دت�ھ�ا 
م��ن خ��الل ن��ب��رت��ھ��ا الص��ارخ��ة ف��ي وج��ھ 

 :الزعماء، كقولھا
 رسمتم للعالم حروبا بال جیوش و بنادق

  ( ) كبصقة المرجان
الفعل المضارع: "ھو ما دل على حدوث -ب

فعل في زمن الح�اض�ر وال�م�س�ت�ق�ب�ل، م�ث�ل: 

الرجل یحرث أرضھ اآلن والرج�ل س�ی�ح�رث 
 ( )"أرضھ غدا

 :ویبرز ذلك في قول الشاعرة
 یغازل بضحكتھ الصفراء صدر قتیلھ

 ویحضر
وتض��ی��ف الش��اع��رة ف��ي رس��م ل��ح��ظ��ات 
اإلحساس بالعجز، والقھر والعقم وص�راع�ھ 

 :العنیف مع نفسھا في قولھا
 یمأل شحوب وحدتي

 ( )مازالت الروابي تفوح رذاذه
 

 :الجملة-2
ھي الكالم الذي ی�ت�رك�ب م�ن ك�ل�م�ت�ی�ن أو "

 ( )"أكثر، ولھ معنى مفید ومستقل
  :الجملة االسمیة-أ

ھي الجملة التي تحمل اإلس�ن�اد ب�أن�واع�ھ�ا "
المثبتة والمنسوخة والمنفیة، فاالس�م یس�ن�د 
ویسند إلیھ، یكون المسند اسم أو ما ی�ج�ري 
مجراه (أي أن الجملة االسمیة قد تسن�د إل�ى 
اسم أو فعل) لیست الجمل�ة االس�م�ی�ة وح�دة 
متكاملة، حیث یمك�ن ال�ف�ص�ل ب�ی�ن ال�م�ب�ت�دأ 
والخبر، أي یحدث اس�ت�ق�الل ك�ل واح�د ع�ن 

 ( )."اآلخر
وردت (اثنان وخمسون مرة)، للدالل�ة ع�ل�ى 
طبیعتھا الس�اك�ن�ة وال�ھ�ادئ�ة، إذ ب�رز م�وال 
الحزن ونغ�م�ة ال�ت�م�رد ال�غ�اض�ب وال�ت�ح�دي 

 :الرافض، في قول الشاعرة
 موت الرحیق على غصن روحھ

 ال ثقة بسیدي الخطأ
 وال حیلة لي كي أعتذر عن استقبالھ

 یا سیدي الخطأ
وتضیف قائلة مفجرة شحناتھا النفسی�ة م�ن 

 : خالل إطاللة الیأس والكآبة
 روحي سراب بین حجر أعزل

 وآخر مسیج بظالل شائكة
 ( )ھو على بعد خطوات من مواسم الروح

 
  :الجملة الفعلیة-ب
ھي جملة تحمل اإلس�ن�اد ،ی�ك�ون ال�م�س�ن�د "

فعال مس�ن�دا إل�ى ف�اع�ل وی�ك�ون ج�زءا م�ن 
أجزاء الفعل الذي أسند إلیھ، الجملة الفعلی�ة 
تبدأ أصالة بالفعل، وعمدتھا الفعل و الفاع�ل 

 ( )."أو نائب الفاعل
وردت (أربعة وعشرون مرة )، للداللة على 
ال��ح��رك��ة واالض��ط��راب وال��ت��غ��ی��ی��ر وع��دم 
االستقرار، كقولھ�ا مص�ورة م�رارة ال�ح�زن 

 : واأللم
 یغازل بضحكتھ الصفراء صدر قتیلھ

 ( )ویحضر
 :وتضیف قائلة

 ( )مكتومة الغیض أنا
الحقول الداللیة: فالمحلل األس�ل�وب�ي ف�ي -ااا

 :المستوى الداللي یھتم
بدراسة استخدام المنشئ لأللفاظ وما فیھ�ا "

من خواص تؤثر في األسلوب كتصنیفھا إلى 
حقول دالل�ی�ة، ودراس�ة ھ�ذه ال�ت�ص�ن�ی�ف�ات، 
ومعرفة أي نوع م�ن األل�ف�اظ ھ�و ال�غ�ال�ب، 
فالشاعر الرومانسي مثال داللة ألفاظھ دائم�ا 

 ( )."...مستمدة من الطبیعة الجامدة والحیة
الشاعرة استخدمت حقول داللیة س�ع�ت م�ن 
خاللھا إلى خلق عالقات جدی�دة ب�ی�ن أل�ف�اظ 
القصیدة، فكانت كلماتھا تنبع من عدة حقول 

 :داللیة أھمھا
 :حقل الحرب-أ
وظفت الشاع�ر أل�ف�اظ ت�دل ع�ل�ى ال�ح�رب،  

 :كقولھا
 آه، یا جیل الجینومات

 .رسمتم للعالم حروبا بال جیوش وبنادق
 كبصقة المرجان

نلعن صفقاتكم وبذخ الشیاطین على موائدكم
( ) 
 :حقل الطبیعة-ب

الشاعرة اتخذت من عناصر الطبی�ع�ة م�ل�ج�أ 
تص�ور وت��رس�م ل�وح��ة ف��ن�ی��ة ت��ظ�ھ��ر ف��ی�ھ��ا 
الخطوط الدقیقة لمشاعرھا محاولة ال�ع�ث�ور 
على الطمأنینة والبحث عن األمن والص�ف�اء 

 :بین ربوعھا، كقولھا

 نھشھ طغاة وأباطرة األرض
 ( )ضباب ورائحة بارود

وتضیف قائلة، من خالل مخاطبتھا لعن�اص�ر 
 :الطبیعة

 یكفي ألرضنا الناصعة
 وشجرات زیتون حقلنا

 وبیارات النعناع
 ھو ذا العطر یستفیق ویكابد عش�ق ال�م�ط�ر

( ) 
حق�ل ال�ح�زن واألل�م: ع�ب�رت الش�اع�رة  -ج

تعبیرا ف�ی�اض�ا ول�ح�ن ث�ائ�ر، وب�أن�غ�ام ق�ل�ب 
 :مؤمنة وصادقة، في قولھا

  ال أعرف
 متى سینتھي من مراوغتي

  روحي سراب بین حجر أعزل
 ( )وآخر مسیج بظالل شائكة

 :حقل التاریخ: كقول الشاعرة-د
 وتاریخكم الموغل في العتمة
 وھذا الزمان المتخم بحقدكم

 لن نبالي بمراوغتكم على صدورنا
 ( )مدائن أجسادنا منیعة

 
 :الخاتمة

حاولنا إماطة اللثام عن ب�ع�ض ال�خ�ص�ائ�ص 
األسلوبیة الممیزة، من خالل تحل�ی�ل�ن�ا ل�ھ�ذه 

توصلنا إلى جم�ل�ة م�ن ال�ن�ت�ائ�ج ،   القصیدة
 :یمكن إجمالھا فیما یلي

وقفت عن�د أھ�م ال�م�ح�ط�ات وال�م�س�ت�وی�ات -
واآللیات اإلجرائیة التي یعتمد علیھ�ا ال�ن�اق�د 

 .األسلوبي في تفكیكھ للخطاب الشعري
حضور ك�ث�ی�ف ل�ل�ج�م�ل االس�م�ی�ة م�ق�ارن�ة -

بالجمل الف�ع�ل�ی�ة، ألن�ھ�ا األنس�ب الن�ف�ع�االت 
 .وعواطف الشاعرة الجیاشة

جسدت القصیدة ص�ور ن�ف�س�ی�ة ان�ف�ع�ال�ی�ة، -
تموج باألصوات والرموز المت�داخ�ل�ة، ال�ت�ي 
انع�ك�س�ت ان�ع�ك�اس�ا م�ب�اش�را ع�ل�ى ن�ف�س�ی�ة 

 .الشاعرة
استطاعت الشاعرة م�ن ت�ل�وی�ن قص�ی�دت�ھ�ا -

ب��م��خ��ت��ل��ف األص��وات ال��ت��ي ع��ب��رت ع��ن 
 .مكنوناتھا

وظ��ف��ت الش��اع��رة ال��زم��ن ال��ح��اض��ر ف��ي  -
 .خطابھا

 :قائمة المصادر والمراجع
 :قائمة المصادر

م���ی���دی���ا ع���ب���اس ش����ی���خ���ة،دی���وان "ب���اب م����وارب 1-
،دار التنویر للطباعة 1للصدى"،قصیدة"كورونا موت ضمیر"، ط

 والنشر والتوزیع،
 :قائمة المراجع 2-

 :المراجع باللغة العربیة-أ
إب��راھ��ی��م خ��ل��ی��ل،ال��ن��ق��د وال��ن��ق��د أأللس��ن��ي، م��ن��ش��ورات 1-

 .2002أمانة،عمان،األردن،
بشیر تاوریریت،محاضرات في مناھج النقد األدبي المعاص�ر،  2-

 دراسة في األصول والمالمح واإلشكاالت النظریة والتطبیقیة،
 .2006، دار الفجر للطباعة والنشر، قسنطینة، الجزائر ،1ط

، ال�م�ؤس�س�ة 1جورج مولینیھ، األسلوبیة، تر، بسام بركة، ط3-
 .1999الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

سامیة راجح ـ،نظریة التحلیل األس�ل�وب�ي ل�ل�ن�ص الش�ع�ري،  -4
 مفاتیح ومداخل أساسیة،

 2012،مارس 13مجلة األثر،ع
شفیع السید، االتجاه األسلوبي في النق�د األدب�ي، (د.ط)، دار  5-

 .الفكر العربي، مصر، القاھرة، (د.ت)
عابد علي حسین صالح،النحو ال�ع�رب�ي، م�ن�ھ�ج ف�ي ال�ت�ع�ل�م 6-

الذاتي،دار الفكر ناشرون موزعون،الممل�ك�ة األردن�ی�ة، ع�م�ان، 
 2009األردن، 

،،دار ال��ن��ھ��ض��ة 1ع��ب�ده ال��راج��ح��ي،ال��ت�ط��ب��ی��ق ال��ن�ح��وي،ط 7-
 2004العربیة،بیروت،لبنان،

عدنان حسین قاسم، االتجاه األسلوبي البنیوي في نقد الش�ع�ر 8-
 .2001العربي، (د.ط)، الدار العربیة للنشر والتوزیع،(د.ب)، 

صالح بلعید، الصرف والنحو:دراسة وصف�ی�ة ت�ط�ب�ی�ق�ی�ة ف�ي -9
م���ف���ردات ب���رن���ام���ج الس���ن���ة األول���ى ال���ج���ام���ع���ی���ة، دار 

 .2003ھومة،الجزائر،
،دار الصفا 1محمد عواد الحموز،الرشید في النحو العربي،ط 10-

 للنشر والتوزیع،عمان،
 .2002األردن،

محمد مصطفى السعدني، البنیات األسلوبیة في الشعر العربي  -11
 .1987،منشأة المعارف، اإلسكندریة ،1المعاصر، ط

مختار عطیة، التقدیم والتأخیر ومباحث التراكیب بین البالغة  -12
واألسلوبیة، دار الوفاء لدنیا الط�ب�اع�ة وال�ن�ش�ر، اإلس�ك�ن�دری�ة، 

 2005القاھرة،
نور الدین السد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد  -13

ال��ع��رب��ي ال��ح��دی��ث"األس��ل��وب��ی��ة و األس��ل��وب"، (د.ط)، دار 
 .1971، 1الجزائر، ج  ھومة،

 "مراجع باللغة األجنبیة-ب

  .Pierre Guiraud , Essais de stylis-
tique, édition, klincksieck, Paris, 
1985 . 
2. Catherine fromilhague , Anne 
sancier château, Introduction a l’ana-
lyse stylistique, 2º édition, dunod, 
Paris, 1996. 

…………………….. 
جام�ع�ة ع�ب�د ال�رح�م�ن م�ی�رة  /أستاذ محاضر*

 ت اب ا ة 
"  ت روم" 

 للشاعرة میدیاعباس شیخة
 
 

 *د. بسوف ججیقة/ الجزائر
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مسرح الصورة أسلوب جدید ی�ع�ت�م�د   
على أقتباس فكرة معینة, دون ال�ت�ق�ی�د 
بنصٍ  معی�ن ویس�ع�ى ال�ى الش�م�ول�ی�ة 
واالنس��ج��ام ال��ف��ن��ي ف��ي ك��اف��ة أج��زاء 
العرض ویعت�م�د ال�ع�ق�ل ع�ل�ى االدراك 
ال��م��ادي وال��ح��س��ي وح��االت ال��ت��ف��ك��ی��ر 
واألدراك المتواصل في فلسفة االشی�اء 
واالنسیاق ن�ح�و ال�ت�ج�رب�ة ال�ج�م�ال�ی�ة 
ً  م�ن ق�ب�ل ال�م�خ�رج,  الموجھة قصدی�ا
وھنا یعتمد المخ�رج ال�دك�ت�ور (ص�الح 
ال��ق��ص��ب) ع��ل��ى ال��م��ن��اظ��ر ال��م��ك��ت��ن��زة 
بالتشكیالت والصور المفعمة ب�ال�ظ�الل 
واالخیلة , وھو یتناول ل�ن�ا م�ج�م�وع�ة 
من العوال�م ال�م�م�ك�ن�ة وال�م�رك�ب�ة م�ن 
ال�واق�ع وال�خ��ی�ال وال�ح�ل��م وال�ط�ق��وس 
والش��ع��ائ��ر وب��ذال��ك ت��ح��م��ل الص��ورة 
منطلقات فكریة وجمالیة ذات مضامی�ن 
فلسفیة ضمن اشكالیة الوعي لتشید لنا 
  ً ً  ح�رك�ی�ا ً  أح�ت�ف�ال�ی�ا عالماً  طقوس�ی�ا

 .وتشكیلیا ً
لقد أخرج (صالح القص�ب) م�ج�م�وع�ة 
من ألعروض المسرحی�ة ال�ت�ي ت�ن�درج 
ض���م���ن ع���روض مس���رح الص���ورة 
كمسرحــیة : (عزلـــة في الكرس�ـ�ت�ال) 
و (حفلة الماس) و (الخلیـقة الباب�ل�ی�ة) 
و (أحزان مھرج الس�ی�رك) و (ال�ح�ل�م 
الضوئي) و (ھامـلت) و (الملك لـ�ـ�ی�ر) 
و (الع�اص�ف�ة) و (م�اك�ب�ث) و(بس�ت�ان 
الكرز) و (الشقیقات الثالث) و (ال�خ�ال 
فانیا) و (طائر ال�ن�ورس) إض�اف�ة ال�ى 
مجموعة من السناری�وھ�ات الص�وری�ة 
الشاعریة التي ك�ت�ب�ھ�ا (ال�ق�ص�ب) ف�ي 
شكل مشاھد درامیة مكثفة بلغة رمزیة 

 .بطقوس ٍ شاعریة , سحریة وحالمة
أن الشواغل ال�م�س�رح�ی�ة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة, 
أنحسرت لدى (القصب) لتح�ل م�ح�ل�ھ�ا 
ش��واغ��ل م��ت��ح��ررة م��ن ف��ن��ون وآداب 
مجاورة لتؤسس ذلك المنجز ال�ن�ظ�ري 
ال���ذي ی���دخ���ل���ھ ع���ل���م���اء ال���ن���ف���س 
واالنثروبولوجیا واالج�ت�م�اع وس�واھ�م 
من في تحلیل نظم العرض ال�م�س�رح�ي 
نقدیاً  الى ذلك الم�س�ت�وى ال�ذي ی�ب�دوا 
  ً فیھ أن المخرج المعاصر یجنح ك�ث�ی�را

وأن ال�ن�اق�د ب�دوره  -بأتجاه خط الناقد 

یسیر بأتجاه االخراج وأأللمام بمناھجھ 
 .وطرائقھ ومبتكراتھ

أن شواغل (القصب) تحدیداً  ال ت�ل�غ�ي 
شروط المخاطبة التق�ل�ی�دی�ة ل�ل�م�ت�ل�ق�ي 
فحسب, بل انھا تفكك من بنیة ال�ع�رض 
ً  ع�ل�ى  نفسھ , وكل ماكان علیھ معتمدا
االستھالل والذروه والحل وسواھا م�ن 
ح�ب�ك�ة وص�راع, ك�ل ھ�ذا ق�د ت�ب�ع�ث��ر, 
ٍ  آخ��ر,  وج��رى ت��رت��ی��ب ج��دی��د وق��وام
الس��ی��م��ا ف��ي عص���ر ی��م��ر ب��ث���ورة 
أألك��ت��ش��اف��ات واالخ��ت��راع��ات ال��ت��ق��ن��ی��ة 
المعھودة وھذا ما لم�س�ن�اه ف�ي ال�غ�زو 

 .التكنولوجي الحدیث
أن م��ف��ھ�وم ال��ن��ص ق��د ت��راج�ع خ��ل��ف 
مفاھی�م ن�ق�دی�ة ح�دی�ث�ة , بش�رت ب�ھ�ا 
البنویة والسیمولوجیا والتفكیكیة حی�ث 
شاع مف�ھ�وم (ال�خ�ط�ـ�ـ�اب) و (ال�ن�ص 
المؤدي) و (الرس�ال�ة) و (الش�رط�ی�ة) 
وغیرھا م�ن ال�م�ص�ط�ل�ح�ات ال�ج�دی�دة 
المشتقة من نظریاتھا ومناھجھا, وھي 
تؤكد أستقاللیة النص عن م�ؤل�ف�ھ, ب�ل 
أن االخراج نفسھ یس�ت�ق�ل ت�م�اًم�ا ع�ن 

 .النص وعن أرتباطاتھ القدیمة السابقة
لقد وصفت عروض (ص�الح ال�ق�ص�ب) 
ً  وب�غ�ی�اب  بالغموض والشكالنیة ح�ی�ن�ا
المضامین آلیدلوجیة حیناً  آخر ل�ك�ون�ھ 

 -ال�ن�ص  -یمارس عمل�ی�ة ال�ت�ش�ف�ی�ر 
وھذا التشفیر یبثھ أو یشكل�ھ  -العرض 

القصب ویقتضي من المتل�ق�ي أن ی�ف�ك 
ھذا التشفیر وألنجاز مھم�ة ال�ت�ح�ی�ل�ی�ل 
لھذة الشفرات وتأویلھا , وھنا تت�ح�ق�ق 
رس��ال��ة ال��ع��رض ال��م��ك��ت��ف��ی��ة ب��ذات��ھ��ا 
وب�ق�وان�ی��ن�ھ�ا ال��داخ�ل�ی��ة ف�ق�ط, ال ت�ل��ك 
القوانین (الخارجی�ة) ال�م�ن�غ�ل�ق�ة ع�ل�ى 
المؤلف أو نصھُ  , إذ ال یوجد أي نسق 
من القوانی�ن م�ن�ف�ص�ل ع�ن ال�رس�ال�ة, 
ی��م��ك��ن��ة أن ی��وض��ح ك��ل ال��وظ��ائ��ف 
العالماتیة , وھذا ما ی�ذك�رن�ا ب�م�ف�ھ�وم 
(أنطوان آرتو) حول العرض المسرحي 
كونھ ال یع�ی�د إن�ت�اج ت�ق�ال�ی�د وأع�راف 
ً  م�ن  توجد في سیاق آخلر ول�ك�ن ب�دال

 .ذلك یؤصل لممارسات جدیدة
وھكذا یھدف (الق�ص�ب) ال�ى خ�ل�خ�ل�ة  

أفق ألتوقع للمت�ل�ق�ي وأرب�اك مس�اف�ت�ھ 
الجمالیة واالفتراضیة وتوسیع التجربة 
المتلقي لما ھو مغای�ر وغ�ی�ر م�أل�وف, 
وھ��و ب��ھ��ذا ی��م��ن��ح ال��م��ت��ل��ق��ي ف��رص��ة 
ألستخدام عقلھ إلنتاج قراءات م�ت�ع�ددة 
لما یزخر بھ العرض من دالالت فك�ری�ة 
وقیم جمالیة المتن�اھ�ی�ة ال�ع�دد وال�ك�م, 
ولھذا وجب عل�ى ال�م�ت�ل�ق�ي أن ی�ك�ون 
واعیاً  وقادراً  ع�ل�ى ت�ف�ك�ی�ك ال�ع�رض 
المسرحي للم�خ�رج (ص�الح ال�ق�ص�ب) 
ومن ثم تركیبھ من ج�دی�د ع�ل�ى أس�س 
تحلیلیة وتأویلیة جدی�دة ألن ال�م�ت�ل�ق�ي 
لدیھ ھو منتج لداللة العرض وال�ب�اع�ث 
المتجدد في الوعي الفني , ل�ذال�ك ن�ج�د 
أن جمھوره ھم من النخب�ة ال�م�ن�ت�خ�ب�ة 

 .من أكادیمیین ورسامیین وشعراء
تأثر القصب كثیراً  ب�آراء م�ای�ر خ�ول�د 
وب��غ��روت��وفس��ك��ي, ومس��رح ال��ق��س��وة 
آلن��ط��وان آرت��و وك��ذال��ك ال��م��س��رح 
الصامت والمسرح السریال�ي ومس�رح 
ال��م��وت ومس��رح االم��ع��ق��ول ومس��رح 
العبث, وی�رت�ك�ز مس�رح الص�ورة ف�ي 
عمومھ على الفلسفة والس�ی�م�ول�وج�ی�ا 
والشعر والتشكیل تبثھا ذاكرة الص�ورة 
ل�ت��غ�ل��ن ع��ن ش�ع��ور ع��م��ی�ق ل�ل��ذاك��رة 
األب��داع��ی��ة ح��ی��ث ت��ن��س��اب الص��ورة 
المسرحیة ل�ل�ق�ص�ب م�ن خ�الل ح�دس 
برجسون, وجلیل شوب�ن�ھ�اور, وأف�ك�ار 
السریالیین في بیانات بریتون, وص�ور 
وأشك�ال س�ل�ف�ادور دال�ي, وط�روح�ات 

 .الطاعون والمیتافیزیقیة ألنطوان آرتو
ینظر (القصب) الى ال�م�م�ث�ل ع�ل�ى أن�ھ 

  صورة جسدیة بالستیكیة ولوحة
یش�غ�ل   تشكیلیة , وھو طاقة ت�ع�ب�ی�ری�ة

المكان وھو خطاب ح�ل�رك�ي الی�ت�وق�ف 
من بدایة العرض حتى نھایة العرض , 
وھ�و ی��ح�اول أن ی��ف�ج��ر ھ��ذة ال��ط�اق��ة 
الكامنة للوصول الى ال�ت�أل�ق الص�وف�ي 

 .تتجاوز الحدود البایولوجیة الساكنة
أن ال��م��ف��ردات وأس��ت��خ��دام��ھ��ا تش��ك��ل 
عنصًرا م�ھ�ًم�ا م�ن ع�ن�اص�ر ال�ع�رض 
ال��م��س��رح��ي وی��ؤك��د ال��ق��ص��ب ع��ل��ى 
أس��ت��خ��دام��ھ��ا (ك��ن��ظ��ارات ال��ع��م��ی��ان 
الس���وداء, وأش���رط���ة الس���ی���ل���ل���ود 
السینمائیة, وخراطیم المیاه ال�ح�م�راء, 
ومطافئ الحریق, وأآلآلت الموس�ی�ق�ی�ة 
ً  ع�ن ع�رب�ات  المتقطعة االوتار, فضال
االن��ق��اذ ال��ی��دوی��ة, وم��ح��ارق ال��ن��ار, 
والفؤوس الحدیدی�ة, وأألج�راس ال�ت�ي 
التقرغ بتاتا, وغیرھا ..الكث�ی�ر...) ھ�ذة 
العالمات المتمیزة لل�ق�ص�ب وم�ف�ردات�ھ 
ال��م��ت��ك��ررة وال��ت��ي ب��ات��ت ال��ب��ص��م��ة 
المتمیزة , قد حفرت في ذھن الم�ت�ل�ق�ي 
وذاكرتة أزاء ع�روض�ة ال�ت�ي ت�ن�ت�م�ي 
بمرجعیات تشیكوف وشكسبیر وخزعل 
الماجدي والخلیقة البابلیة, على الرغ�م 
م���ن ب���راءة (ال���ق���ص���ب) م���ن ھ���ذة 
ال��م��رج��ع��ی��ات, ح��ی��ث أن أغ��ل��ب ھ��ذة 
ال��ع��روض ش��ب��ی��ھ��ة ب��ال��ك��والج, ق��د 
الیستطیع المتلقي أن یفھم في ال�ب�دای�ة 
شیئاً , ولكنھ في النھای�ة یس�ت�ط�ی�ع أن 
یحصل على صورة كل�ی�ة ب�ع�د أن ی�ت�م 
تركیب كل مشھد من خالل العمل ك�ك�ل, 
ھذا ( الالفھم ) یدخل قصدیاً  في خ�ط�ة 
العرض , وكأنھ یلغي ذل�ك أألس�ت�ق�ب�ال 
ألسلبي وألھادئ وألمطمئ�ن ف�ي ت�ل�ق�ي 
ال��ج��م��ھ��ور, إذ أن��ھ ی��دخ��ل ب��ن��ط��اق 
ستراتیجي مغایر لما سبقھ من ط�رائ�ق 

 .المشاھدة التقلیدیة
ففي مسرح الصورة ت�ت�داخ�ل االش�ی�اء 
(المفردات) في غیر وظائفھا ودالالتھ�ا 
وحتى أحجامھا بشكل عجیب وغ�ری�ب, 
مكونة عالقات سری�ال�ی�ة وتس�ع�ى ال�ى 

ماھو ممكن أو مح�ال, ل�ذال�ك ن�رى أن 
ب�ن��ی��ة ال�م��ف��ردة ف�ي ع��روض (ص��الح 
ال�ق��ص��ب) دی��ن��ام��ی��ك�ی��ة وغ��ی��ر ث��اب��ت��ة, 
وتتحرك في ال�ف�ض�اء ب�روح ال�ت�ش�ت�ت 
واالنفصال والتناقض, ول�ھ�ذا ن�ج�د أن 
للمفردات ت�غ�ی�ی�رات غ�ل�ى ال�م�س�ت�وى 
الداللي والتغی�ی�ر ف�ي ج�وھ�ر ال�م�ع�ن�ى 
المكتسب للصفات المغ�ای�رة وھ�ي ف�ي 
جوھرھا, إفرازات طقسیة في صری�ح�ة 
في السعي وراء ماھو م�م�ك�ن , وھ�ي 
تتفق مع المكان وتتحول ف�ي ال�ف�ض�اء 
البصري لمنظومة العرض ككل , غ�ی�ر 

 .محدد في دالالتھ
والمكان في مس�رح (ال�ق�ص�ب) م�ك�ان 

ع�ل�ى   مطلق , ال یحده حدود , ف�ی�ع�م�ل
إفراغ المكان من ع�الق�ات�ھ وم�ك�ون�ات�ھ 
التقلیدیة المت�ع�ارف ع�ل�ی�ھ�ا مس�ب�ق�ا , 
وتأثیثھ , بمساح�ات , ول�غ�ة رم�زی�ة , 
حال�م�ة , وھ�و ال�غ�ای�ة ل�ل�وص�ول ال�ى 
الھدف المنشود , في توظیفة للمك�ان , 
إذ تستند رؤیتة الجمالی�ة ل�ل�م�ك�ان م�ن 
خالل التكثیف العالماتي ال�ذي ی�ط�رح�ھ 
العرض وھو یعطي االول�وی�ة ل�ل�م�ك�ان 

 .في خطابھ البصري
فعندما ینظر المتفرج الى عروضھ فأنھ 
ً  أو  الیرى (شخصی�ة) ب�ل ی�رى رج�ال
أمرأة, الشباب أو ألكھولھ, أألبتسام أو 
  ً ألعبوس, ذراعاً  مرفوع�ة أو أص�ب�ع�ا
ممتداً , شخصاً  یمشي أو یرقص , كما 
الیسمع المتفرج م�ج�رد ك�ل�م�ات, ف�ھ�و 
ً  ب�ن�ب�رة  یسمع ترنیمة أو حدیثاً  عادی�ا
منخفضة أوسریعة, ھمسة أو ص�رخ�ة, 
ً  أو  ً  ب�ط�ی�ئ�ا محادثة سریعة أو إیقاع�ا

 . سكونا ً
وھذة العناصر كلھا تشكل بدورھا, لغ�ة 
تدخل ف�ي ال�ب�رن�ام�ج ال�خ�ط�اب�ي ال�ع�ام 
للع�رض، وی�ت�ح�ص�ل ال�م�ع�ن�ى, ال م�ن 
كلمات النص بـ�ل, إن�ن�ا ف�ي ال�م�س�رح 
ن�وج��ھ إن��ت��ب��اھ��ن��ا ال��ى وج��ھ ال��م��م��ث��ل, 

أو وراء   وھیأت�ھ, س�واء ك�ان ب�ق�ن�اع
بستار معین, أم بدونھ�م�ا, ك�م�ا ن�وج�ھ 
إنتباھنا الى صوتھ, ونبرتھ, وإی�ق�اع�ھ, 
وخطواتھ , فحتى التاغییر في ال�خ�ط�وة 
البد أن یوحي ب�أدراك ج�دی�د, ك�ل ھ�ذة 
السمات , تتحدث الینا ق�ب�ل أن یص�ل�ن�ا 
معنى الكلمات التي ینطق بھا ال�م�م�ث�ل, 
فمدونة النص تتشكل بتش�ف�ی�ر ال�ج�س�د 
البشري لھا, وھذا ھو رھ�ان ال�دك�ت�ور 
(صالح القصب) في ت�ل�ق�ي وأس�ت�ق�ب�ال 

 .عروضھ المسرحیة

  ذا ا .. ح ا؟!

 االستاذ المساعد الدكتور

  وسام مھدي كاظم 
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ف�ك�رة الش�ع�ر الس�ام�ي ال�ذي تص�ب�و إل�ی�ھ   
أحاسیسنا الذي ی�ت�ص�در اآلف�اق وی�ع�ل�و ف�ي 
س�م�اء األدب دائ�ًم�ا ھ��ي غ�امض�ة أو غ�ی��ر 

وال ض���ف��اف ل��ھ���ا، ذات وج���وه   ظ��اھ��رة
قد تكون متطرفة عن العدید المأل�وف   عدیدة

 .  أو زاخمة وزاخ�رة ت�ن�ب�ض ك�م�ا ال�ح�ی�اة
وھ�ذا اإلحس�اس ال�ذي   أتصید ھ�ذا ال�ف�ك�رة

ق��رأت��ھ ف��ي نص��وص الش��اع��ر ال��م��ھ��دي 
الحمروني لعلني أضفر ب�ق�راءة ل�ق�ل�ی�ل م�ن 
نص�وص�ھ ف�ي ول�وج�ي ال��ب�س�ی�ط ن�ح�و ھ��ذا 

 . المبتغى
ل���غ���ة ش���اع���رن���ا ت���ف���ی���ض ب���ال���ح���س  

وتؤجج لھ حتى یثیر ال�م�ت�ل�ق�ي ف�ي   الداخلي
ویس�م�و ف�ي  . دالالت غریبة ع�ن ال�م�ع�ھ�ود

طلبھ إلى ما بعد نقطة حض�وره زم�ن ت�ج�دد 
نص لھ یشابھ العدید م�ن نص�وص�ھ  .. النص

 : یقول شاعرنا  یطرح فیھ ھذا الطلب
 یلزمني لغة تستشرف أبجدیة أخرى 

 إلى ما بعد عصور الشعر 
 في محراب كھنوتك األعظم  لغة عابدة

تكشف ت�ف�ك�ی�ك رم�وز أح�رف�ك ال�غ�ائ�رة ف�ي 
 األسطورة 

ھذا الطلب ینساق للدھشة والدھشة منغمس�ة 
فیھ لحد الغرابة مما ی�ؤك�د احس�اًس�ا داخ�ل�ی�اً 
عمیقًا للبحث عن التغییر ب�ل ط�ل�ب�ھ ل�ن�ف�س�ھ 
إلثارة شھیة القاريء لما بع�د ح�راك الش�ع�ر 
المؤثر في أبجدیتھ منذ األزل لیق�ت�ح�م ال�ل�غ�ة 

 ویستشرف كھنوتھا في 
  

ھ�ذه  . محراب الحبیبة في مغامرة الكتشافھ�ا
الحبی�ب�ة ق�د ت�ك�ون ك�ن�ای�ة ع�ن عش�ق ف�ی�ھ 

 اسقاط لمقصد المغامرة المدھشة  اإلسطورة
. 

 وفي جانب آخر من قصیدتھ ( لغة)
 أرى لغة لك تطوف في المخیلة 

 وفي األثیر من حولي 
 خافضة جناح الذل من الغوایة 

أبدو ك�م�ا ل�و أن�ن�ي أن�وب ع�ن ع�ال�م غ�ی�ر 
 مھیيء

 اللتقاطھا 
 سأورث إیحاء طالسمھا 

 للمؤمنین بالقصیدة
استطاع الشاعر المھدي الحمروني تق�دی�م    

ص��ورت��ھ ال��خ��اص��ة ب��إحس��اس م��ت��ل��ھ��ف 
لآلخرین لكي ینظروا إلیھا ب�ق�درت�ھ�م   عمیق

من خالل مرآتھ الصوفی�ة وص�وره ال�ن�اب�ع�ة 
یرید أن یغمرھ�م   من رؤى صاعدة متأصلة،

 بمشاعره، وش�ك�وك�ھ وأف�ك�اره، ون�ب�وءات�ھ
یبث شكواه وإحساسھ لربھ لیستفز المتل�ق�ي .

ویثیر انتباھ�ھ ب�إحس�اس ب�ال�غ وك�أن�ھ ی�ب�ث 
انزوائھ وإحباطھ � األقوى لی�ب�دل ل�ھ األم�ر 
بعد ی�أس�ھ، وھ�ذا اإلحس�اس ال�ذي یص�ن�ف�ھ 
كنبي شعر لجأ بھ یلتمس حرف�ھ م�ت�ج�ھ�اً ب�ھ 
صوب الرب مت�س�ائ�الً والس�ؤال ھ�ن�ا إلث�ارة 

 . لینقل إحساسھ القوي ب�م�ا ی�ع�ان�ي  اإلنتباه
ف��ي ھ��ذا ال��ن��ص وھ��و ب��ع��ض م��ن قص��ی��دة 

 ( انزواء)
 ..  ربي

 مني ؟  ما ھذه الواحة المسلوبة

 أي إرث نازعتني فیھ بالد بعیدة 
  

 مخطوفة من صباي؟   أي نار
 ردھا لیتمي المسكین

 إنھا أقصر الطرق إلى عبادتك 
الحمروني واثق مما یثیر ش�غ�ف ال�ق�اريء   

ون�ھ�م�ھ ل�ت�ل�ق�ف ك�ل م�ذھ�ل وم�دھ�ش ألن��ھ 
بكلماتھ ومحاب�ره ال�ودان�ی�ة ال�ت�ي اخ�ت�ل�ط�ت 
ب��ت��راب ت��ل��ك ال��ب��ق��ع��ة ال��م��ت��رف��ة ب��الس��الالت 
الشریفة یعي أھمیة ذلك بالنسب�ة ل�آلخ�ری�ن، 
فحیاة الحمروني في بلدتھ ودان وفي تنقالتھ 
ألماكن اخرى عایش اللیل وح�م�رة ال�غ�روب 
والشوق لھ في كل شروق، وعایش ال�ن�خ�ل�ة 

وأط�ل�ق   وتشبث ب�ج�ذع�ھ�ا وع�ان�ق األرض
العنان لحروفھ الم�غ�ردة ت�غ�اری�د ح�زن م�رة 

ال   وغناء ف�رح ب�اآلت�ي م�رات ھ�ذه ال�ب�ی�ئ�ة
تمنحنا جمی�عً�ا ال�ف�رص ذات�ھ�ا، خ�ل�ق�ت م�ن 
كلماتھ سمة تعني الحب لكل م�اذك�رن�ا. ف�ك�ان 

  . الحس العمیق بالحب ھو محور فكرتھ
إنّي أرى ما ھو أبعد م�ن ال�وص�ف، وأب�ع�د   

وأبعد من إلقاء قصیدة . من تصویر المشاعر
ف���ي م���ح���ف���ل أو ع���ل���ى ورق ك���م���ا ك���ل 

أرى أن نص��وص ش��اع��رن��ا ف��ي   الش��ع��راء
أغلبھا تن�ت�ظ�ر اإلن�ف�راج ع�ن ح�وار ف�ك�ري 
مؤھل لتلقي ت�ج�رب�ت�ھ ال�ج�م�ال�ی�ة ف�ي إط�ار 
تصوفھا النثري والموزون ب�م�س�ار ص�وف�ي 

وف�ي ط�رق�ھ ألب�واب   مواز ألحالمھ السامیة
الحب طیلة مسیرتھ الشع�ری�ة ال�م�ت�م�ث�ل ف�ي 

 حبیبتھ المواربة 
كلماتھ تلغي الصمم الجمالي في خاصی�ة ل�ھ  

ف�ي م�ا ی�ف�س�د   وحده، ل�ن ت�ج�د ل�ھ ت�ك�راُرا
الذائقة، وكثیر من كلماتھ قادرة على تحری�ك 

لنزعتھ ال�م�ت�ص�وف�ة ال�ب�ك�ر   مشاعر المتلقي
والمتجددة المت�ح�ررة م�ن ق�ی�ود ال�م�س�ط�رة 
الش�ع��ری��ة ف��ي آن ف��ي ط��رح��ھ��ا. نص��ھ ف��ي 

ب�ل�ف�ظ�ات ت�راك�ب�ی�ة   شمولیتھ یطرح ف�ك�رت�ھ
تختلف من زاویة ألخرى ل�ك�ن�ھ�ا ت�ت�ف�ق ف�ي 
فسیفسائھ�ا ال�ج�م�ال�ی�ة، زخ�م�ھ�ا الش�ع�وري 
عنیف، مشحونة بعمیق اإلحس�اس ت�ع�اب�ی�ره 
طاقة تن�ق�ل ع�م�ق ال�ف�ك�رة ون�ف�وذ ال�وع�ي، 

إالّ ف�ي   شخوص قصائده وأشكالھا ال ن�راھ�ا
قلیل جًدا من مطارحاتھ لقل�ة م�ن الش�ع�راء، 

وت��ت��ج��ل��ى   ن��رى ال��م��ش��اع��ر ت��ط��غ��ى ب��ق��وة،
 أحاسیسھ المرھفة في لغتھ بجمیع دالالتھا. 

في قراءة مبدئ�ی�ة أح�اول أن أع�ب�ر ح�دود   
دالالت قصیده وأغور ح�س ك�ل ك�ل�م�ة وم�ا 
وراءھا. وأنا أعبر أقول سیأتي زم�ن ی�ك�ون 

بارقة ض�وء  -أي الشاعر الحمروني  -نصھ 
ال شبیھ لھ في سماء الشعر وجودة ال�ك�ل�م�ة، 

ح�ك�ای�ة   والتفنن واإلبداع ، ف�ال�ك�ل�م�ة ع�ن�ده
 . روح وقلب خافق

س�ام�ی�ة   في غالب قصائده دالالت حس�ی�ة   
تعج بھا كلماتھ ل�ھ�ا م�دل�ول ی�ع�ان�ق رس�ال�ة 
السماء وتعانق في سموھا الوحي وال�م�الئ�ك 
وال��ن��ب��وءات وال��ب��ع��ث. ھ��ذه دالالت اآلت��ي 
المتعلق بماض تلید ال�م�رت�ب�ط ب�وث�اق ال�ح�ب 
ال��ع��م��ی��ق ل��ب��دای��ة ال��خ��ل��ق وس��م��و ال��روح 
والوصول للحقیقة ال�م�خ�ب�أة ف�ي ال�ن�ب�وءات 
المتتالیة والتي ی�ب�ح�ث ع�ن�ھ�ا ش�اع�رن�ا ف�ي 
حسھ الیومي وفي ح�ل�م�ھ وف�ي ت�ج�رده م�ن 

حروف�ھ و   شھوة لحظیة لممارسة الحب في

أوان البحث عنھ، إنھ یلتمس حبًا مغایًرا ل�م�ا 
ھو على األرض. یسمو بحبھ في كل قصائده 
صوب نبوءة السماء بحبیبة ینشدھا ف�ي ك�ل 

ت�ع�ن�ي أن�ھ   قصیدة. فداللة الحبیبة ال�ح�س�ی�ة
یقدس الحب بدوام م�ا ی�ك�ت�ب وی�ن�ت�ظ�ر ت�ل�ك 
ال��ح��ب��ی��ب��ة ب��ق��وة وم��ھ��اب��ة س��م��اوی��ة ی��ف��رد 

مساحة واس�ع�ة ف�ي ح�ی�ات�ھ ھ�ذه دالل�ة   لھا
عمیقة عمق من شحذ الحب وخلقھ وص�وره 
وأنزلھ لعباده على األرض. ف�ي ك�ل قص�ی�دة 
من دواوینھ یرسم لنا صورة حبیبتھ بكنای�ات 
قد تكون متشابھة لكنھا مختلفة، وتكون ف�ي 
أبلغ مھاباتھا عندما ترتبط بنبوءت�ھ ع�م�ی�ق�ة 

  . التي ینشدھا بغناء صوفي مائز  النفوذ
  

 لیظل كالتمثال یكتم فیضھ 
 وبأعیني أومي لك التألیھ

  
 كطیف نبوءة والفجر 

 محفوف البواكیر 
  

 مجيء نبي واإلصحاح
 مسبوق التباشیر 

  
 ألحاول التقاط بعض مما 
 نثره برقك الخاطف على 

 انتظار عتمتي
 لمحیاك یا كوكبي   سأحتاج

 ألتلمس مالمح النھار 
  

 لبصیرة قراءتي في مشارف
  

 مطلع فجرك اآلمن بالسالم
  

 لكنِت بشرتني بجنة عرضھا
 المجرات والكون

________ 
 كوني بھذا الجالل والنور 

 ألجل الشعر 
 صدیقة 
 ملیكة 

 تتجاوز جندھا في سبیل الوحي 
 كیف اھتدیِت إلى سؤالي وحیرتي 

إیحاءاتھ المقرونة دائًم�ا ب�ال�وح�ي ال�داخ�ل�ي 
الكامن في نبع قوة المفردة ، وت�أم�الت�ھ ف�ي 
خلق مساحة وارفة من الحب تنقلھ من عال�م 
الوحدة والشوق واللیل إلى واحة ھ�ادئ�ة ف�ي 
حض�ن ح�ب�ی��ب�ة ت�ع�ان��ق ف�ی�ھ ھ��ذا الض�ج�ی��ج 
المصحوب بالقلق الشدید الذي تنقلھ لنا لغت�ھ 
الفیاضة ولی�دة ال�ج�م�ال ت�ارة وت�ارة أخ�رى 
ت��ن��ث��ال ل��ل��ب��وح ب��ال��ھ��م ال��ی��وم��ي وال��م��ع��ان��اة 
والشك�وى وال�ف�راق ، ك�ل ھ�ذا ی�ك�ت�ن�ز ف�ي 
قصیدة واحدة تتعدد ف�ي دواوی�ن�ھ ، ف�ھ�و ال 

 . یتردد في تأثیث صوت غنائھ لغایة یریدھ�ا
قد تكون ھذه میزة یختص بھا حسھ الداخل�ي 
وغناؤه ال�ذي ھ�و س�م�ة وبص�م�ة یش�دوھ�ا 
بحرفھ المغایر الذي یكتنفھ قاموسھ ال�ل�غ�وي 
اإلبداعي ، خاصیة اختیار كلماتھ ھ�ي م�ی�زة 
غ��ال��ب���ة ، وح��ي الش���ع��ر ل��دی��ھ یص��ع���د 

 عن لغة اإلسفاف   متسامیًابعیًدا
 : أقف كثیًرا عند ھذه األبیات إذ یقول  
 قراءتي األُولى في إبھارك   

 أوھمت الناس بحفظي   
 للكتب المقدسة  
  

 سیكون علیك التخلّي عّمن سبقوني 
 من الشعراء في قراءاتك

 لتأویل ما أضرمتِھ في نّصي 
  

 كان ال مفّر من الوقوع في حب 
 االنتماء إلیك

 لشبھِك األعظم بي 
 سیماِك في وجھِك من أثر اإلعجاز 

  
 بك ال تحتاج دواویني 

 إلى مقدمات
 أو إلى عبث ما یدعوني إلثبات 

 الذات الظلیمة 
  

 یا عثوري على حقیقتي التي أنشد
 وعوضي عّما أَرقُت من رؤیا

 ومرایاي الُمتّفق علیھا من حواسي جمیعا
 ألھمیني رثاًء یلیق بأُمي 

 في حضورك اآلصر لنبّوة الشعر 
  

 ألُراود مأوى حضنك الُمنّزه 
 عن الخذالن

 سأتطفّل علیھ 
 من أجل صدقي المؤھَّل

 لمدیحك
  

 فال تضیقي بي لوعةً 
 كي أسمو بأُّمیٍة الُغبار علیھا 

  
 وِھبي براءة عشوائیّتي مسَّكِ 

 لیخترعني شاعًرا مختلفًا
 في الغوص إلى محار المعنى

 ویخلق في ما تكتبینھ من قصتي 
ُخني إلنصافك   أجنحةً تؤرِّ

 كي أتأنسن إلى لغتك المستقلة بروحانیتھا
  :وأھمس لألحالم السعیدة

 أنك فرصتھا األسنح
 للظفر بخیال رسولةٍ 

 عذراء الوحي
 واستحقاق األُمنیات الطیبة

 والعفویة البسیطة
 العلیّة الُرتَب 

 في ُكلِّ 
   فحوى

  
    الختالفي

نصوص الشاعر الحمروني البد أن ت�ق�رأ     
وتقرأ ل�م�ا ل�ق�ام�وس�ھ�ا ال�ل�غ�وي وال�ب�الغ�ي 
والجمالي الحس�ي م�ن ت�أث�ی�ر م�ت�ف�اع�ل م�ع 
المتلقي وجذبھ للدھشة وال�ت�س�اؤل وت�ف�ت�ی�ت 

 . المعتاذ و الصعود للسمو
 لیتك تبصرین دھشتي باكتمال 

 منھ   نص ال أملك نطفة الفكرة
 في التخلق بسطوة تأثیرك   وكیف یبدأ

 . في رحم مھد القصیدة
 أبیات من قصیدتھ (تجعلین كل شيء حي)  

  ا   يا ا : 
 ي اوم ا 

 
 :عائشة أحمد بازامة / لیبیا بقلم

  



 خیري حسن:
 الجوائز تساعد على التواجد 

 ھویدا عطا: الجوائز دافع للكتاب
الناقد أحمد فرحات: األسماء الف�ائ�زة 

 بالجوائز ال تمثل المستوي اإلبداعي
الناقد محمد أب�و الس�ع�ود: ال�ج�وائ�ز 

 محنة قضت على الفن الروائي.
الروایة فن المجتمع، حیث استطاعت 
الروای�ة ال�ع�رب�ی�ة ت�ح�ق�ی�ق خ�ط�وات 
كبیرة على مستوى التن�وع وت�ط�وی�ر 
الشكل في العقدی�ن األخ�ی�ری�ن، وم�ع 
ظھور الجوائز العربیة صار الروائ�ي 
في اختبار صعب إذ لم یعد ی�ك�ت�ب م�ا 
یرض�ی�ھ ف�ق�ط ب�ل ی�ج�ب أن ی�رض�ي 
الجائزة ومانحیھا ومحكمیھا، والشك 
أن ھناك عدد من حراس الر وایة ل�م 
یغرھم الم�ال ول�م ی�ت�غ�ی�ر ج�وھ�رھ�م 
الحر في كتابة ما یش�اؤون ب�اع�ت�ب�ار 

 .أن الكتابة ھي األبقى
إال أن الجوائز المالیة الضخمة خلقت 
ح�ال��ة ج��دی�دة ف�ي الش�ارع ال�روائ��ي 
ف�ت��ن�ت ق�ط��اع�ا ك��ب�ی��را م��ن أص��ح��اب 
المھنة الصعبة، حیث لجأ الجمیع إلى 
الكتابة وفنون تعلیمھا، وظ�ھ�ر ج�ی�ل 
كبیر من الشباب یكتب ال�روای�ة م�م�ا 
أدى إلى غ�زارة ف�ي ك�ت�اب�ة ال�روای�ة 

 .العربیة
وبعد مطالبات كثیرة ف�ي ال�ث�م�ان�ی�ات 
م��ن ج��ان��ب ال��ك��ت��اب وال��روائ��ی��ی��ن 
بتخصیص جائزة ل�ل�ك�ت�اب، وخ�اص�ة 
بعد أن كان یوجد جوائز ل�ل�روائ�ی�ی�ن 
األوروبیین ولكن ال�ع�رب ل�م ی�ج�دوا 
من یش�ج�ع�ھ�م وی�ق�در ال�ج�ھ�د ال�ذي 
یكتب، كما یساعد في تخ�ف�ی�ف ال�ع�ب 

 .االقتصادي عن الكاتب والروائي
وسرعان ما تم االستجابة ل�ھ�م وت�م  

تخصیص العدید من الجوائز أبرزھا: 
جائزة الملك فیصل العالمیة في اللغ�ة 
العربیة واألدب، جائزة كتارا للروای�ة 
العربي، الجائزة ال�ع�ال�م�ی�ة ل�ل�روای�ة 
العربیة، جائزة آسیا جب�ار ل�ل�روای�ة، 
جائزة أركنساس للترجم�ة ال�ع�رب�ی�ة، 
جائزة اب�ن ب�ط�وط�ة ألدب ال�رح�ل�ة، 
ج��ائ��زة الش��ارق��ة ل��إلب��داع ال��ع��رب��ي، 
جائزة الشیخ زای�د ل�ل�ك�ت�اب، ج�ائ�زة 
الطیب صالح لإلبداع الروائي، جائزة 
سلطان ب�ن ع�ل�ي ال�ع�وی�س، ج�ائ�زة 
نجیب محفوظ، وغیرھا من ال�ج�وائ�ز 
التي أحدثت نھضة كبیرة ف�ي م�ج�ال 

 .الروایة العربیة
الكتاب والنقاد بین م�ؤی�د وم�ع�ارض 
لفكرة الج�وائ�ز، ی�رى ال�ب�ع�ض أن�ھ�ا 
أح��دث��ت ح��رك��ة ال��ن��ش��اط اإلب��داع��ي 
واألدبي، ویرى آخ�رون أن�ھ�ا قض�ت 
على الحركة ال�ث�ق�اف�ی�ة واإلب�داع�ی�ة، 
وص��ارت ال��ك��ت��اب��ة ف��ق��ط م��ن أج��ل 
الحص�ول ع�ل�ى األم�وال، وأن ال�ذي 
ی���ح���ص���ل ع���ل���ى ال���ج���ائ���زة ل���ی���س 
بالضروري ع�م�ل�ھ ج�ی�د أو روای�ت�ھ 
تس�ح��ت��ق أن ت��خ��ل�د ض��م�ن األع��م��ال 

 .اإلبداعیة
" ال��ع��راق��ی��ة االس��ت�رال��ی��ة" ت��ن��اق��ش 
السؤال الصعب مع نخبة من ال�ك�ت�اب 
وال��ن��ق��اد وال��روائ��ی��ی��ن وھ��و"ھ��ل 
تراج�ع�ت ال�روای�ة بس�ب�ب ج�وائ�زھ�ا 

 "العربیة
 
من جان�ب�ھ، ی�ري ال�ك�ات�ب خ�ی�ري    

حس��ن، أن ال��ج��وائ��ز تس��اع��د ع��ل��ى 
التواجد واالنتشار بش�ك�ل ك�ب�ی�ر م�ن 
وجھة نظره، فإن الفائز ی�ع�ل�ن ع�ن�ھ 
 .بشكل رسمي وف�ي حض�ور ال�ك�ث�ی�ر

وأضاف حس�ن، اع�ت�ق�د أن ال�روای�ة 
تواجدت أكثر ف�ى ف�ى زم�ن ال�م�ی�دی�ا 
ووسائل التواصل االجتماعي ألن ھذا 
ال�زم��ن أع�ط��ي ف�رص��ة ك�ب��ی��رة ل��ك��ل 
إنس��ان ح��ت��ي ول��و ك��ان��ت م��وھ��ب��ت��ھ 
م��ح��دودة ف��ى أن ی��ك��ت��ب وی��ن��ش��ر 
ویتواجد، وبالطب�ع ال�ج�وائ�ز تس�اع�د 

 .على الحضور والتواجد
 
بینما قالت الكاتبة والشاعرة ھوی�دا   

عطا، ورئیس مجلس إدارة مؤس�س�ة 
ھویدا عطا الثقافی�ة، رب�م�ا ال�ج�وائ�ز 
كانت دافع كبیر لل�ج�م�ی�ع ب�ك�ل ش�ت�ي 
أن�واع االب�داع أن ی�دخ�ل ف�ي م�ج�ال 
ال��روای��ة وی��ك��ت��ب��ھ��ا، ب��ك��ل ح��اف��زی��ة 
وتشجیع وأمل بالحص�ول ع�ل�ي ھ�ذه 
األموال الطائ�ل�ة ال�ت�ي رص�دت ل�ھ�ا، 
ویبقي السؤال ھنا ھل م�ای�ح�دث ف�ي 

وأض�اف�ت   صالح الروای�ة أم ض�دھ�ا؟
عطا، فقد عرفنا وقرأنا ان التخصص 
والتركی�ز ب�ك�ل م�ن�ح�ي م�ن م�ن�اح�ي 
الحیاة ع�ل�ي ك�ل ال�م�س�ت�وی�ات م�ھ�م 
سواء أدبي علمي سیاسي اجتماعي، 
ألن كل  مجال وق�ت�ھ�ا س�ی�أخ�ذ ح�ق�ھ 
بالتمام والك�م�ال م�ن خ�الل االت�ق�ان، 
وباألول الموھبة الحقیقیة، وسی�ب�ق�ي 

االبداع من أجل االبداع  ف�ق�ط الش�ئ 
غ��ی��ر أي ال��روای��ة م��ن أج��ل نش��ر 
وتقویة الروایة واالعالء من ق�ی�م�ھ�ا 

 .بالمجمتع الغیر
 
وبینما یرى الكاتب والناقد الدكتور    

أحمد فرح�ات، أس�ت�اذ األدب وال�ن�ق�د 
بجامعتي القاھرة وجدة ب�الس�ع�ودی�ة، 
أن األسماء الفائزة بالجوائز ال تم�ث�ل 
المستوى الف�ع�ل�ي ل�ل�واق�ع اإلب�داع�ي 
الحقیقي الذي یعیشھ الوطن العرب�ي، 
ویشوبھا لغط كبیر وھي لیست دل�ی�ل 
ع�ل�ى ت�م�ی�ز ح�ق��ی�ق�ي ل�ل�ك�ات�ب، وأن 
یتصدر بھ ال�م�ش�ھ�د ال�ث�ق�اف�ي ال ف�ي 
مصر وال في الوطن الع�رب�ي إال م�ن 

وأضاف أن كلمة الج�وائ�ز   .رحم ربي
كلمة حق أرید بھا باطل، ولھا ت�أث�ی�ر 
سلبي في تراج�ع ال�ن�ھ�ض�ة األدب�ی�ة، 
وأصبح الكتاب والروائیین ی�ك�رس�ون 
وقتھم في الكتابة من أجل ال�ح�ص�ول 
على األموال ال من أجل إحداث طفرة 
ثقافی�ة ح�ق�ی�ق�ة ت�ف�ی�د األج�ی�ال، ف�إن 

 .الجوائز دمرت النھضة اإلبداعیة
وقال الدكتور م�ح�م�د أب�و الس�ع�ود    

ال��خ��ی��اري، ال��ن��اق��د األدب��ي، رص��دت 
م�ع  2008للروایة ب�دءا م�ن ال�ع�ام 

جائزة البوكر العربیة اإلماراتیة الت�ي 
ترصد للفائز قرابة الملی�ون ج�ن�ی�ھ ؛ 
ثم لح�ق�ت�ھ�ا ج�ائ�زة ك�ت�ارا ال�ق�ط�ری�ة 
ورف��ع��ت ق��ی��م��ة ال��ج��ائ��زة وع��ددت 
فروع�ھ�ا ب�ح�ی�ث ی�م�ك�ن أن ت�ح�ص�ل 
مسودة روایة على ستین ألف دوالر 

 .(مرة واحدة )
وتابع: من جانبھا حرص�ت ال�ج�وائ�ز 
على تزیین سجل�ھ�ا ب�أس�م�اء ك�ب�ی�رة 
السیما في ب�دای�ات�ھ�ا ؛ م�ث�ل اخ�ت�ی�ار 
بھاء طاھر للبوكر في دورتھا األولى 
؛ ثم انطلق سم الجوائز ف�ي عس�ل�ھ�ا 
ب�ع��د ذل��ك. وأض��اف ف��ي تص��ری�ح��ات 
خاصة، ف�ال ش�ك أن ال�روائ�ي ال�ذي 
بات یحلم ب�ال�ج�ائ�زة الض�خ�م�ة ص�ار 
یعید حساباتھ ألف مرة ویضبط إیقاع 
روای��ت��ھ ال��ت��ي ان��ت��وى ال��ت��ق��دم ب��ھ��ا 
ل�ل��ج�ائ��زة أو ل��ن��ق�ل ال�ت��ي ش�رع ف��ي 
كتاب�ت�ھ�ا خص�ی�ص�ا ل�ل�ج�ائ�زة یض�ب�ط 
إیقاعھا على نغمة البلد المانح لذھ�ب 
الجائزة، ف�ی�ب�ت�ع�د ع�ن ال�خ�وض ف�ي 
أمور سیاسیة أو تاریخ�ی�ة ت�ت�ع�ارض 
مع منھج الدولة ال�م�ان�ح�ة، وھ�و إذ 

صار یفكر بمنطق الترزي فقد انت�ف�ت 
ع�ن��ھ ص��ف��ة ال��روائ��ي ع��ل��ى ال��ف��ور، 
ویبدو وقد أودع أفكاره منى اختیاریا 
تبدو الروایة خاللھ أل�ی�ف�ة م�ن�زوع�ة 
األسنان. وأشار إل�ى أن ھ�ذه م�ح�ن�ة 
كفیلة بالقضاء على ال�روائ�ي وع�ل�ى 
الفن الروائي ك�ل�ھ م�ح�ن�ة أن ی�ك�ت�ب 
ال�روائ��ي ب��رؤی��ة الس��ی��اس��ي وب��ع��ق��ل 
المستثمر وبروح الشریك ف�ي م�ح�ل 
ل��ب��ی��ع ال��خ��ردوات، الف��ت��ا إن ث��وری��ة 
الروایة التي صنعتھ�ا ال�ب�ورج�وازی�ة 
ب��األس��اس ت��ج��اف��ى ف��ك��رة ال��ج��ائ��زة، 
ویوما بعد یوم وم�ع ت�ذوق ال�روائ�ي 
سيء ال�ح�ظ ل�ط�ع�م ال�ج�ائ�زة ی�ن�ھ�ار 
جھازه العصبي، ویت�م�ل�ك�ھ وس�واس 
قصري عصیب إذا یراجع  نفسھ مئة 
مرة أمام كل جملة، فلربم�ا ال ت�روق 
لصاحب ذھب الجائزة أو أیدیولوجی�ة 

 . مانحي الجائزة
وأوضح أنھا أدت ھ�ذه ال�ورط�ة إل�ى 
ازدھار بع�ض االت�ج�اھ�ات ال�روائ�ی�ة 
مثل الروایة ال�ت�اری�خ�ی�ة، ت�ل�ك ال�ت�ي 
تأخذ من التاریخ س�ق�ف�ا وأرض�ا ل�ھ�ا 
وال ی��م��ك��ن ب��ح��ال أن تص��ط��دم م��ع 
الجائزة أو مع السیاسة من األس�اس 
؛ ب��ل ن��ج��د ب��ع��ض ال��روائ��ی��ی��ن ق��د 
استأجروا شقة مفروشة داخل القرن 
األول الھجري م�ث�ال ل�ی�ك�ت�ب�وا ھ�ن�اك 
ثالث أو أرب�ع روای�ت م�ث�ا إب�راھ�ی�م 
عیسى وثالث�ی�ت�ھ ال�ق�ت�ل�ة األوائ�ل أو 
ی��وس��ف زی��دان وروای��ات��ھ ال��ن��ب��ط��ي 
وم��ح��ال وف��ردق��ان، ال م��خ��اط��رة و 
فرص متاحة وأبواب مفت�وح�ة ع�ل�ى 

 . الجوائز
ونوه إلى أنھ ال شك في أن ال�ج�وائ�ز 
التي یحرص صانعوھا في كل احتفال 
س���ن���وي ع���ل���ى ال���ف���خ���ر ب���وص���ول 
المتقدمین ل�ھ�ا إل�ى ع�دد ھ�ائ�ل م�ن 
الروائیین؛ بالطبع ھذا ال�ع�دد ال�ھ�ائ�ل 
یعني ب�الض�رورة وج�ود ع�دد ھ�ائ�ل 
أیضا من الخاسرین وال�م�ح�ب�ط�ی�ن ؛ 
وتكمن خطورة ذلك إل�ى ش�ع�ور ھ�ذا 
الك�م ال�ھ�ائ�ل ب�ال�ف�ش�ل ال�ذری�ع وف�ي 
ضیاع فرصة الع�م�ر، ودوم�ا ش�ع�ور 
ب�ال�ف�ش�ل ال�ف�ن��ي، وم�ن ی�دری�ك ل�ع��ل 
روای��ت��ھ س��ف��ر ع��ظ��ی��م؛ ك��م��ا ت��ح��ول 
الجائزة بعض الروائیین النكرات إل�ى 

  . نجوم كبار وأغنیاء محدثین كذلك
واستكمل حدیثھ: وھكذا یمكننا ونحن 
مغمضو العینین أن نقول واثق�ی�ن إن 
كل الروایات الفائزة بال�ب�وك�ر ت�ب�ت�ع�د 
عن روایات التحریض ع�ل�ى ال�ث�ورة 
والتغییر أو تم�ج�ی�د ال�رب�ی�ع ال�ع�رب�ي 
وھ��ك��ذا. ت��خ��ل��ق ال��ج��وائ��ز إذن دورا 
یفوق الرقیب بمراحل، إنھ دور أك�ث�ر 
قسوة وخطورة، حیث یقوم ال�روائ�ي 
مجبرا بالتعدیل والتن�ق�ی�ح وال�ت�رق�ی�ع 
حتى ینضبط جھاز إرسالھ مع أجھزة 

 .استقبال لجان المال الثقافي
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��اع��رة   ك��ت��اب��اُت الشَّ

ق�ة أس�م�اء غ�ری�ب، ح�رٌف م�ن�دل�ٌق م�ن  واألدیبة ال�خ�الَّ
وح، ح�رٌف  خاصرِة نیزٍك، مش�بَّ�ٌع ب�إش�راق�ِة وھ�جِ ال�رُّ
یستنھُض أحالًما غافیة بین وھ�اِد ال�نِّ�س�ی�ان، م�ن�ت�ِش�ًال 
ھ�ا م�ن وح�ي  إیَّاھا نحو ظالِل القصیدة البكر. تكتُب نصَّ
تراكمات مشارب ثقافیّة فكریّة أدبیّ�ة ح�ی�ات�یّ�ة غ�زی�رة، 
كأنَّھا في رحلِة استكشاٍف حلمیّة الست�ش�راِف أن�ق�ى م�ا 
في تجاعید الذَّاكرة، وتجسیدھا في رحاِب خی�اٍل فس�ی�ح 
متعانق م�ع ت�ھ�اط�الِت إش�راق�ة ال�ح�رف ع�ل�ى م�رام�ي 
أسراِر اللَّیل. حرفُھا منبعث من طیِن المحبَّة، من م�ذاِق 
ٍش  باح، م�ن وھ�جِ عش�ٍق م�ع�رَّ قُْبلِة الشَّمِس لنسیِم الصَّ
في أدغاِل البساتین، من ھدوِء اللَّیِل الھ�ائ�م ف�ي ع�ن�اِق 

  بھجِة اندھاِش القصائد!
تتدفَُّق بانسیابیّة شفیفة بأفكاٍر ورؤى مجنّح�ة ب�أج�ن�ح�ٍة 
مماثلة لطیوِر الجنَّة، تتناث�ُر رؤاھ�ا ع�ل�ى مس�اِر ب�ھ�اِء 
عِر، ك�أّن ع�وال�م�ھ�ا م�ح�ب�وك�ة ب�ن�غ�م�اِت م�وس�ی�ق�ى  الشِّ
متماھیة مع تراقصاِت خیاٍل متدفٍِّق ع�ل�ى إی�ق�اعِ ش�ّالٍل 
منساٍب مع ش�ھ�ق�ِة ال�ف�رح. ت�داع�ُب ع�رَش ال�ح�روِف، 
وتغوُص في أعماِق دھشِة االشتعاِل، ثّم ترسُم بانتعاٍش 
وحِ م�ن�ُذ أم�ٍد ب�ع�ی�د.  عارم رغبات مكتنزة في ظالِل ال�رُّ
ٌب بأشجاِر الحنین، وینساُب خ�ی�ال�ھ�ا ب�ی�ن  حرفُھا مخضَّ
شغاِف الحروِف كرذاذاِت مطٍر ناعم، ف�ت�ول�ُد ان�ب�ع�اث�ات 
ومیض البوح من أعماِق أحالٍم مت�واری�ة ف�ي م�ت�اھ�اِت 

ًدا فوَق سموِّ اِالبتھال.   الّزمن، فتنسُج ألقًا شعریًّا متجدِّ
كیَف تلملُم ھذه ال�دَّھش�ة ف�وَق ھ�الالِت ال�ح�روِف؟ ھ�ل 
تشكَّلت مزامیرھا من حلیب السَّنابل، أم ت�ب�رع�م�ت م�ن 
مساحاِت الخیال عبر انبالجِ خیوِط الشَّ�وِق إل�ى ھ�االِت 
قداسِة الكلمة منُذ أن انبثقت من قبَِّة الّسماِء فوَق سدی�ِم 
البحاِر، وانسابت مسترخیةً فوَق ینابیع منارِة ال�ّروح؟! 
كیَف تموسُق منارةَ البوح م�َع ت�ی�ج�اِن ال�ق�ص�ی�دة، ف�ي 
م�ان؟! زم�ٌن ت�ائ�ھٌ ف�ي م�ھ�بِّ  أتوِن انشراخاِت ھ�ذا ال�زَّ
االن�ح�داِر، ت�ن��ج�و ال�ق��ص�ی��دة م��ن ش��ف�ی��ر االن��زالِق ف��ي 
�روِر، وح�َدھ�ا ال�ق�ص�ی�دة  شراھاِت العبوِر في فخاخِ الشُّ

 تناغي أبھى ما في ثماِر الّروح.
أسمُع ھدھداِت الیماِم في حنایا حرفِھا، تب�ت�ھ�ُل ل�ح�ن�ی�ِن 
الّسماِء وتغدُق أطیَب الثِّماِر فوَق طراوِة األرِض، تمتاُز 
فاِء كأنّھ�ا مص�ط�ف�ی�ة م�ن ع�ذوب�ِة  بذاكرٍة مشبوبٍة بالصَّ
البحِر، فأرى شاعرة مش�رئ�بّ�ة ب�رح�ی�ِق ح�رٍف م�زداٍن 
یاء، شاع�رة م�ف�ع�م�ة بش�ذى  بأنواِر شموعٍ حالمة بالضِّ
بخوِر القنادیل، تنثُر بھاَء القصیِد عل�ى مس�اح�اِت ح�ل�ٍم 
وحِ الم�ب�لَّ�ل�ة ب�ح�ب�ِق ال�ح�ی�اِة. ھ�ل  مجدوٍل من ینابیعِ الرُّ
تستمدُّ بوَحھا من إشراقِة الّشمِس على إیق�اعِ رف�رف�اِت 
أجنحِة العصافیر في صباحٍ مندَّى ب�ھ�ب�وِب ال�نَّ�س�ی�ِم، أم 
من تراقصاِت موجاِت البحِر، أو من بسمِة األطفاِل وھم 

ھوِر؟!   یغفوَن فوَق أبھى مآقي الزُّ
ھا یشبھ طفلة مس�ك�ون�ة ب�ع�ص�اف�ی�ر ال�نَّ�ع�ی�م، ك�أنّ�ھ  نصُّ
ٌر بأشجاٍر ب�اس�ق�ة م�خ�ض�لَّ�ة بش�ھ�وِة االخض�رار،  متجذِّ
وشامخة شموَخ جباٍل مسروجة بحن�ی�ِن ال�ب�ح�اِر. ی�ب�دو 

ھا في بعِض تجلِّیاتھ كأنّھ طنین ن�ح�ل�ة ت�ح�وُم ح�ول  نصُّ
ة  بھاِء فراشاٍت مست�رخ�ی�ة ف�وَق ب�ت�الِت زھ�رٍة م�ك�س�وَّ
بزغِب القصیِد. تلتقطُ صوًرا ھاربة من واحاِت الخ�ی�ال، 
ؤى  مندھشة من قدرِة الحرِف على ع�ب�وِر أھ�ازی�جِ ال�رُّ
المتناثرة فوق تیجاِن العمِر. تموُج ح�روفُ�ھ�ا ف�ي ث�ن�ای�ا 
البوحِ فرًحا متم�اھ�یً�ا م�َع ب�ھ�ج�ِة ال�طّ�ب�ی�ع�ِة، وت�ھ�م�ُس 
لروِحھا بكلِّ انتع�اٍش، نِ�ع�م�ةُ ال�نِّ�َع�ِم أن ن�ع�ان�َق روع�ةَ 
الغاباِت، ون�ت�م�تّ�َع ب�ج�م�اِل ال�ك�وِن، ونس�ت�وح�ي ع�ب�ی�َر 

  الحرِف من خمیرِة الحیاِة.
عندما أقَرُؤھا؛ أشعُر وكأنَّ طاقة فرحٍ تغ�م�ر ص�ب�اح�ي، 
تنعُش لیلي ال�غ�اف�ي ع�ل�ى وش�وش�ات ال�ب�ح�ر. ِش�ع�ُرھ�ا 
مصحوٌب بتغریِد األمِل، مزداٌن بتالوی�ن س�م�وِّ ال�ّروحِ، 
وحرفُھا رسالةٌ ممھورةٌ بحفاوِة الع�ش�ِق. ھ�ل تس�ت�ل�ھ�ُم 
حرفَھا م�ن ب�خ�وِر ال�وف�اء، م�ن ن�وِر ال�ق�داس�اِت، م�ن 
ابتھاالِت شموخِ القلِب؟! ھل تكتُب القص�ی�دة م�ن وح�ي 
تجلِّیاِت الّروحِ وھي تحلُِّق بین ھالالِت زرق�ِة الّس�م�اِء، 
أم أنَّھا تستلھُم حرفَھا من تأللؤاِت النُّجوم الغافی�ة ب�ی�ن 
منعرجاِت أحالِم ال�طُّ�ف�ول�ة؟! .. ط�م�وُح�ھ�ا ج�ان�ٌح ن�ح�َو 
األعالي، مسربٌل بھالالِت غیمة تھطُل بھاًء فوَق ق�ب�اِب 
سدیِم الّروحِ؛ بحثًا عن نورانیّة قداسِة ال�ح�رِف، ك�أنَّ�ھ�ا 
ل، ج�ان�ح�ة ن�ح�َو  شاعرة مجبولة ب�أس�راِر ال�طّ�ی�ِن األوَّ
خصوبِة الّروحِ الم�خ�ض�لَّ�ة ب�ی�راعِ االخض�راِر، ت�ن�ق�ُش 
ھواجس الحنین فوَق نضارِة مویجات البحر، مستلھمةً 
من شھوِة الغابات، مساراِت العبوِر إلى مذاِق الح�روِف 
ودھشِة االنبھاِر. تسرُج حفاوةَ الحرِف من نكھِة ال�تّ�ی�ِن 
المتدلّى فوَق عناقیِد العنِب، ب�ح�ثً�ا ع�ن مس�اح�اِت ب�وحٍ 
شعري متآلف مع آفاِق الخیاِل، ورغبةً في ال�ع�ب�وِر ف�ي 

  مرامي أحالِمھا المجدولة بأریجِ أبھى األزاھیر.
تستنھُض مخیّلتھا طاقاٍت دفینة، تستعیُدھا من األغ�واِر 
السَّحیقة، وتفرشھا فوَق أوجاعِ األّمھاِت الھاربات م�ن 
ضجِر اللَّیِل الطَّویل. تبلسُم حروفُھا الجراَح النّازفة م�ن 
شراھِة نیراِن الحروِب المندلقة من رؤى بلیدة، غارق�ة 
وحِ، وتزرُع  في االنشراخ. تمتلُك وئاًما بھیًّا مَع قلِق الرُّ
حرفَھا فوَق قلوٍب عطشى للمطر، یتھادى حرفھ�ا م�ث�َل 
نوارِس البحِر فوَق رشقِة األمواجِ، راسًما فوَق أجنح�ِة 
النَّوارِس صفاَء البح�ِر وش�وَق ال�ق�ص�ی�دة إل�ى أش�ج�اِر 
البیِت العتیق، تطفُح عیناھا أل�قً�ا إل�ى ك�ت�اب�ِة ن�صٍّ م�ن 

  خصوباِت دھشِة االنبھار! ..
حرفُھا مكتنٌز بثماٍر شھیّة، تتھاطُل رفرفاتُھ من أجن�ح�ِة 
ٍش بنسغِ الم�ح�بّ�ة، ف�ت�ن�ق�ش�ُع خ�الل ان�ب�ع�اث�ات  قلٍب معرَّ
شھوة الحرِف، ك�ّل األح�زاِن وال�م�راراِت ال�ع�ال�ق�ة ف�ي 
وح من الشَّ�وائ�ب ال�ع�ال�ق�ة  وح، وتصفو الرُّ سرادیِب الرُّ
ن�ی�ا.  في ھالالتھا على مدى ھبوب الغباِر على وج�ھ ال�دُّ
تسمو روُحھا الشَّفیفة عالیةً متطّھرة من أدراِن الحیاِة؛ 
شوقًا إلى معانقة سموِّ السَّماِء في لیلٍة مكلَّلٍة ب�أغص�اِن 
یتوِن على خفقِة رفرفاِت حمائم السَّالم، محلِّقةً ف�وَق  الزَّ
مآقي المدائن، قاصدةً مالذ الّروح في عرِش األزل؛ كي 
تنعَم في مروجِ النَّع�ی�ِم ع�ل�ى م�دى ب�ھ�ج�اِت االن�ب�ع�اث، 
الل! .. بھ�ج�ةٌ  وتھفو إلى عناِق حرٍف مصفّى كالماِء الزُّ
�ل�ُت ف�ي ت�ج�اوی�ِف ال�خ�ی�ال  غامرة تسربلُني ك�لّ�م�ا ت�وغَّ
المنساب من حبوِر بوِحھا المنبل�ج م�ن ل�ج�ی�ِن األف�ك�اِر 
المنسوجِة من ش�راعِ األف�راحِ ال�م�رف�رف�ِة ف�وَق م�آق�ي 

  الحنیِن إلى شموخِ تیجاِن المدائن.

أُالمُس زغَب حرفِھا، فیبدو في الكثیر من وھاِدِه، ك�أنّ�ھ 
�ب�اح،  مجبول م�ن رعش�ِة ط�ی�ٍر ی�ل�ھ�و م�َع نس�ائ�م الصَّ
، فأش�ع�ُر أنّ�ي  یمنحنُي حرفُھا أجنحةً وارفة بألِق السُّموِّ
أحلُِّق عالیًا وأداعُب ض�ی�اَء ال�ق�م�ر. تض�يُء ال�ق�ص�ی�دةُ 
معالَم الطَّ�ری�ِق، وت�خ�فِّ�ُف م�ن س�م�اك�اِت السَّ�دی�ِم ف�وَق 

  أحداِق العیوِن.
ال تكتُب أسماء غریب القصیدةَ ك�ل�م�ةً ك�ل�م�ةً، ت�غ�م�ُرھ�ا 
ِل ف��رحٍ م��ن��ب��ع��ٍث م��ن إش��راق��ِة الّش��م��ِس،  ؤى كش��الَّ ال��رُّ
وتسربلُھا حتَّى االمتالء خالل توھُّجات ش�ھ�ق�ة ال�ع�ب�ور 

 في حنایا تجلِّیات خصوبة اإلبداع!
أسماء غریب ق�ام�ة أدب�یّ�ة ب�اس�ق�ة، ش�اع�رة م�خ�ض�لَّ�ة 
ٍر بألِق االنبھار، مشبّ�ع�ة ب�ی�ن�اب�ی�ع  بتوّھجاِت حرٍف مكوَّ
شعریّة صافیة كن�س�ی�ِم ال�لَّ�ی�ِل ال�ع�ل�ی�ِل. تس�ع�ى م�ن�ذ أن 
غاصت في أسراِر الحرِف أن تغدَق ألَق االنب�ع�اث ن�ح�َو 
أقصى مساراِت وھجِ االشتعال؛ كي ت�ط�ھِّ�َر ال�ّروَح م�ن 

  شوائِب الحیاة، عبَر ابتھاالِت بوحِ القصیدة.
ك�لَّ�م�ا ع�ب�رُت م��ع�ال�َم ح�رف�ھ�ا؛ رأی��ت�ھ م�ب�لَّ�ًال ب�أعش��اِب 
الطُّفولة؛ لما ف�ی�ھ م�ن أص�ال�ٍة م�ت�رع�رع�ٍة ف�ي أنس�اغِ 
حنینھا إلى البیوت العتیقة العالقة في أخ�ادی�ِد ال�ذَّاك�رة، 
ھةً نحو التِّالِل البعیدة، بحثًا عن أسراِب ال�ح�م�اِم؛  متوجِّ
كي تنسَج قصیدتھا على أنغاِم ھدیلھا ال�طَّ�اف�ح ب�ال�وئ�اِم 

  بین شھیِق الكائنات.
شاعرة منشرحة القلب، تسمو عالیًا على إی�ق�اعِ خ�ی�اٍل 
جانحٍ نحو قِباِب الوئاِم، تھفو أن تزرَع ھدھدات ب�ھ�ج�ة 
الّروح في لجیِن السَّدیِم المت�ن�اث�ِر ف�وَق م�آق�ي ال�غ�م�ام. 
باح، مس�ت�رس�ل�ة  تنسُج أحالَمھا الوارفة فوَق جبیِن الصَّ
في حفاوِة عناٍق متدفٍِّق مع حبّاِت المطِر، راسمة بسم�ة 
الحرف بطراوٍة منعشٍة ف�وَق مس�اِر ت�ج�لِّ�ی�اِت ال�خ�ی�ال، 

  مستلھمةً من وھجِ الشَّمِس جموَح شھوِة االنبعاث!
الّشاعرة أسماء غریب، ح�ال�ة ش�ع�ریّ�ة ن�ق�دیّ�ة ث�ق�اف�یّ�ة 
فریدة في تمایزھا في بناِء رح�اب�ِة ش�ع�رھ�ا وقص�ص�ھ�ا 
وحوارھا، وانفراجِ مسارات نقدھا، ودقّة غوص�ھ�ا ف�ي 
معالم النُّصوص الَّتي ت�ع�ك�ُف ع�ل�ى ت�رج�م�ات�ھ�ا؛ ح�ی�ث 
�اع�ر واألدی�ب وت�ق�رأ بش�غ�ٍف  ل في فض�اءاِت الشَّ تتوغَّ
عمیق مسارات شاھقة من تجربتھ، وكأنّھا إزاء ب�ح�ٍث 
تحلیلي عمیق عن أسراِر بھاء الحرِف، إل�ى أن ت�ب�ن�ي 
صورة عمیقة عن إبداع الّشاعر واألدی�ب الَّ�ذي ت�ن�وي 
ترجمة نصوصھ، ث�مَّ ت�ب�دأ ب�ت�رج�م�ة قص�ائ�د الّش�اع�ر، 
فیسھل علیھا العبور عمیقًا في الظِّالل الخفیّة للشاع�ر، 
ولھذا عندما أقرأُ نصوصھا الَّت�ي ت�رج�م�ْت�ھ�ا ش�ع�ًرا أو 
ا أصیًال ولیس مت�رَج�ًم�ا؛  نثًرا، تبدو لي وكأنّني أقرأ نّصً
�ع�ري  فھي تمتلُك م�ھ�ارات وت�ق�ن�ی�ات ن�ق�ل ال�وھ�ج الشِّ
ورة المماثلة للغة المنقولة إلیھا  واأللق األدبي عبر الصُّ
ؤى  ب��ھ��اءات ال��نُّ��ص��وص ال��م��ت��رَج��م��ة، وك��ّل ھ��ذه ال��رُّ
�ع�ریّ�ة  السَّدیدة، أسھمت في تعمیق تجلِّ�ی�ات آف�اق�ھ�ا الشِّ
واألدیبة وترجماتھا عندما تسب�غ ف�وق ح�رف�ھ�ا خ�ی�وطَ 

 تجلِّیات وھج االنبعاث!

 ءأ دة واا 
  اِ و اوح 

 
 بقلم: صبري یوسف/ ستوكھولم 
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 مقدمة :
قدمت النصوص المسرحیة على مر العصور الك�ث�ی�ر 
من النماذج اإلنسانیة، التي تمر خالل ح�ی�ات�ھ�ا ب�ع�دد 
م�ن ال��م��واق�ف، س��واء إی�ج��اب��ی��ة أو س��ل��ب�ی��ة، ت��ل��ك 
الشخوص في مرحلة ما من حیاتھا من ال�م�م�ك�ن أن 
نطلق علیھا مرحلة االستقرار والثبات، عاشت ح�ی�اة 
الالوعي، والخوض في طریق الظالم ظنا منھا أن�ھ�ا 
النور، وبحدوث األزمة تتحول نقاط حیاتھا ال�ع�م�ی�اء 
إلى بؤر ضوئیة تكشف لھا حقائق األمور التي كان�ت 

 خفیة علیھا.
في ھ�ذه ال�دراس�ة ت�ت�ن�اول ع�ددا م�ن الش�خ�ص�ی�ات 
المسرحیة ، التي حدث تحوال في حیاتھا بسبب ح�دث 
جلل ، أدركت بوقوعھ حقیقة األمر ، فتحتم ت�ح�ول�ھ�ا 
تحوال درامیا مبني على منطقیة في التحول ، ك�اش�ف�ا 

 حقائق النفس ومدركاتھا .
وكثیرا من الشخصیات بات التزامھا بقواع�د ال�ح�ی�اة 
قاصرا عل�ى وج�ود ش�خ�ص م�ا ك�األم ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
المثال، وبمجرد غیابھا تنفل�ت الش�خ�ص�ی�ة ال�م�ق�ی�دة 
وتكون فریسة للسقوط ، وبسقوطھا تع�ي أن ق�ی�دھ�ا 

 كان أحن علیھا من حریتھا الزائفة .
وفي ك�ث�ی�ر م�ن األح�ی�ان ت�ك�ون ال�ب�رائ�ة وال�ط�ی�ب�ة 
والصفاء سببا في دعم أشواك الشك وتحویل ال�ب�رئ 
لمذنب أمام خصمھ، وباتمام ال�ت�خ�ل�ص م�ن�ھ ی�ب�ص�ر 
المعتدي ویتحول عنده ظالم الخیانھ إلى نھار ی�ق�ظ�ة 
دامي، ملطخا بعجز بصره وغ�ی�اب بص�ی�رت�ھ، األم�ر 
ال�ذي س�ت�ت�ن�اول�ھ ال�دراس�ة، خ�الل ط�رح ع�ددا م��ن 
الشخصیات المسرحیة، التي حدث لھا تحوال حتم�ی�ا، 
أجبرتھا علیھ ال�ظ�روف ال�ت�ي ع�اش�ت�ھ�ا، وب�ح�دوث 
األزمة تبصر الشخصیات حقیقة األمور التي أغفلتھا 

 بسبب قصور رؤیتھا، التي ال تتعدى تحت اقدامھا .
 الكترا وحتمیة التحول من الحب إلى القتل

إن شخصیة إلیكترا من الشخ�ص�ی�ات ال�ت�ي ت�ن�اول�ھ�ا 
كتاب الدراما اإلغریقیة وقدموا من خ�الل�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر 
من التفاصیل الدقیقة لتحقیق العدالة اإلالھی�ة س�واء 
عند اسخیلوس أو سف�وك�ل�ی�س أو ی�ورب�ی�دی�س ت�ل�ك 
العدالة التي تتلخص في ال�ق�ص�اص ووج�وب ال�ق�ت�ل 

 لمن قتل أیا كانت العالقة بین القاتل والمقتول .
أما في ھذه الدراسة نسعى إلى تس�ل�ط الض�وء ع�ل�ى 
طبیعة العالقة بین إلیكترا وامھا كلیتمینسترا وكیف�ی�ة 
انعكاس تلك العالقة على سلوك إلیكترا ،وصوال ب�ھ�ا 

 إلى االنتقام من أمھا بالقتل.
تناول المسرح شخصیة إلیكترا تناوال ی�ت�ش�اب�ھ إل�ى  

حد كبیر في الھدف وھو االنتقام لألب المقتول ج�راء 
خیانة زوجتھ وعشیقھا ولكن اختلف�ت إل�ی�ك�ت�را ل�دى 
الكتاب الثالثة على مستوى التناول وھ�ن�ا ف�إل�ی�ك�ت�را 
لدیھا الدوافع النفسیة التي تحرك سلوكھا ف�ي ات�ج�اه 
تنفیذ فعل االنتقام مع اختالف مستوى الفع�ل أو ق�وة 

 الفعل والقدرة على اتخاذ القرار .
فموضوع غیاب األم ال�ذي ت�ت�ن�اول�ھ ال�دراس�ة ل�ی�س 
شرطا أن یكون غیابا على مستوى الجسد وإن�م�ا ق�د 
یكون الغیاب أوقع اذا ظل الجسد وغ�اب ال�م�ض�م�وت 
أو المعنى الحقیقي لألمومة ، فشخصیة كلیتمینست�را 
قدمت أكبر مثال لغیاب األمومة م�ع ب�ق�اء جس�د األم 
في طبیعة العالقة بین كلیتمینسترا وابن�ت�ھ�ا إل�ی�ك�ت�را 
مما تسبب ھذا االمر في انعكاس واضح على س�ل�وك 
الشخصیتی�ن ت�ج�اه ب�ع�ض�ھ�م�ا ال�ب�ع�ض وداف�ع ذل�ك 
مجموعة من الدوافع النفسیة التي تسببت في طبیع�ة 

 ھذا السلوك .
 فإلیكترا تنظر ألمھا على أنھا :

* خائنة ألبیھا أجاممنون ، حیث ارتمت في أحض�ان 
 عشیقھا .

* مجرمة في ح�ق ال�ع�دال�ة ف�ھ�ي ق�ات�ل�ة والب�د م�ن 
 القصاص .

ال تدرك من األمومة أي معنى فھ�ي ت�ق�س�وا ع�ل�ى  *
أوالدھا وال تھتم بھم بل غایة اھتمام�ات�ھ�ا رغ�ب�ات�ھ�ا 
التي تجدھا مع عشیقھا ، ودالل�ة ذل�ك م�وق�ف�ھ�ا م�ن 
بناتھا وطریقة معاملتھا القاسیة إللیكترا كخادمة ف�ي 

 قصر أبیھا .
* تقبلھا لخبر وفاة ابنھا بفرحة وسعاده لتأكدھا أنھ�ا 
تخلصت من المھدد الوحید لسعادتھا وھ�روب�ھ�ا م�ن 

 العقاب المنتظر .

تلك األمور انعكست على أداء الشخصی�ات وط�ری�ق�ة 
 التفاعل بینھما على كافة المستویات حیث :

 
المبرر األقوى الذي تمتلكھ كلیتمینسترا ل�ت�داف�ع ع�ن 

 حقھا في قتل أجاممنون :
تؤمن كلیتمینسترا بأن قتل أجاممنون ھو من العدال�ھ 

 : (لقد قتلتھ العدالھ ولم أقتلھ وحدي)  حیث تقول
وترى ان اجاممنون قد اقترف فعال ال ی�غ�ت�ف�ر ح�ی�ث 
تقول اللیكترا: (ھذا ال�رج�ل أب�وك ال�ذي م�ا ت�زال�ی�ن 
تبكینھ قد انفرد من بین الیون�ان ب�ال�ق�س�وة ال�م�ن�ك�رة 

 التي حملتھ على أن یقتل ابنتھ واختك ) 
فاألمومة ھي السبب في انتقام الزوج�ة م�ن زوج�ھ�ا 
حزنا على قتل ابنتھا وق�د اتض�ح ذل�ك ف�ي ت�ك�رارھ�ا 
كلمة ابنتي اكثر من مرة حزنا على موتھا وترى أن�ھ 

 (عمل أب أحمق مجرم ) 
وھنا تناقضا واضحا فكلیتمینسترا التي باتت ح�زی�ن�ھ 
على قتل زوجھا البنتھا واعتبرتھ عمال اجرامی�ا ھ�ي 
ذاتھا التي تسعد لخبر موت ابن�ھ�ا وت�ع�ت�ب�ر ف�ي ذل�ك 
خالصھا من التھدید بالقت�ل ف�ن�راھ�ا ت�ق�ول ل�ل�غ�ری�ب 

 الذي زف الیھا نبأ موت ابنھا:
(اذا استطعت ان تثبت لي م�وت ھ�ذا ال�ذي م�ن�ح�ت�ھ  

الحیاه ... كان یأخذني بقتل ابیھ ، وی�ن�ذرن�ي ب�اع�ظ�م 
الشر ، ولم تكن عیناي تذوقان لذة ال�ن�وم ، ام�ا م�ن�ذ 
االن فسننفق ایاما ھادئ�ة ب�ع�د ان ام�ن�ت م�ن�ھ وم�ن 
اختھ فقد كانت اختھ ھذه اشد منھ خطرا النھ�ا ك�ان�ت 
تعیش مع�ي وتش�رب م�ن دم ح�ی�ات�ي .. م�ا اج�درك 

 باجزل المكافئة ایھا الغریب ) 
فأمومة كلیتمینسترا امومة مزیف�ة وان داف�ع ال�ق�ت�ل 
لزوجھا ھو دافع العشق ل�رج�ل غ�ی�ره ول�ی�س ق�ھ�را 
على ابنتھا وداللة ذلك موقفھا م�ن ن�ب�أ م�وت اب�ن�ھ�ا 
موتة بشعھ ، تلك العبارات والم�واق�ف ھ�ي ع�ب�ارات 
یدركھا أوالدھا وخ�اص�ة إل�ی�ك�ت�را م�وض�ع ال�دراس�ة 
فدوافع الكراھی�ة ت�ن�س�ج م�ع م�رور ال�وق�ت وت�زداد 
غلظتھا وھنا المتس�ب�ب االول ھ�و االم ال�ت�ي ف�ق�دت 
حقیقة االمومة في كیفیة تعاملھ�ا م�ع اوالدھ�ا وھ�و 
نوع من التھیئة للمتلقي وتحفی�زا ل�ھ ض�د ت�ل�ك االم 
فما ینجم عنھا من افعال تجعل ال�م�ت�ل�ق�ي ی�رى ان�ھ�ا 
فعال تستحق القتل تحق�ی�ق�ا ل�ع�دال�ة اآلل�ھ�ة وم�ن ث�م 

 التطھیر .
 الھانة بین إلیكترا وكلیتمینسترا:ا

اتسم الحوار بین الیكترا وكلیتمینسترا ب�ع�دم ال�ت�أدب 
وعدم مناسبتھ لطریقة الحوار بین بنت وأم�ھ�ا وھ�ذا 
األمر یكشف مدى سیطرة ح�ال�ة ال�ك�راھ�ی�ة وال�ح�ق�د 
بینھما بصورة أغفلت كلتا الشخصیتی�ن ح�ق�ی�ق�ت�ھ�م�ا 

 التي فطرا علیھا كأم وابنتھا ومن أمثلة ذلك :
* كلمة اإلھانة كانت ملجا بالنسب�ة ل�ك�ل�ی�ت�م�ی�ن�س�ت�را 

 تستعطف بھ الجوقة وتستشھدھا على فعل إلیكترا :
كلیتمینسترا : (انھا لتھ�ی�ن ام�ھ�ا ف�ي ھ�ذه ال�ل�ھ�ج�ة 
العنیفة على حین انھا قد بل�غ�ت س�ن�ا ت�ح�ت�م ع�ل�ی�ھ�ا 

 تقدیر االمور) 
الیكترا : (م�اتش�ی�ع�ی�ن ف�ي ن�ف�س�ي م�ن ب�غ�ض وم�ا 
تتخذین لنفسك من سیرة آثمة كل ذلك یضطرن�ي ال�ى 
ماال احب، ان ال�م�ث�ل ال�م�خ�زي ی�دف�ع ال�ى الس�ی�رة 

  المخزیة)
 كلیتیمینسترا (انك لمخلوقة وقحة ) 

 موقف الیكترا من كلیتمنسترا :
اكتفت الیكترا ایس�خ�ل�ی�وس ب�وص�ف ح�ال�ة االزدراء 
والكراھیة والحقد تجاه امھا بكل�م�ات ت�ث�ی�ر الش�ف�ق�ة 

  علیھا حیث :
الیكترا : فأنا مثل ذئب متوحش القلب ال یلینى ق�ل�ب�ى 

  تجاه امى یاللعنة ایتھا البغیضة ایتھا االم الوقحة
فلم ی�ح�دث ب�ی�ن�ھ�ا وب�ی�ن ام�ھ�ا م�واج�ھ�ة أو ح�وار 
ودورھا فى عملیة االنتقام ی�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى اس�ت�م�رار 

  حالة البكاء والبؤس حتى ال ینتبھ احد الى الخدیعة.
 

  اما الیكترا یوربیدیس :
تعلن كراھیتھا ألمھا وما حدث لھا من تزویج�ھ�ا م�ن 
الفالح البسی�ط ن�ج�د ال�ی�ك�ت�را ت�ق�وم ب�ت�ح�ل�ی�ل ام�ھ�ا 
سیكولوجیا فتعقد مقارنة بین امھا وخالتھا ھیلینا ث�م 

 تكشف مغالطات امھا :
انت ال�ت�ى ق�ب�ل ان   الدنیا ال تعرفك مثلما اعرفك انا..

یتقرر قتل ابنتك بزم�ان ب�ل ب�م�ج�رد م�غ�ادرة زوج�ك 
قصره رحت تمشطین جدائلك ال�ذھ�ب�ی�ة ام�ام م�رآت�ك 
الزوجة التى تشرع فى تجمیل نفسھا ع�ن�دم�ا ی�رح�ل 

 زوجھا عن البیت تسقط من قائمة الفضیلة. 
 

 تحقق االنتقام ومدى تعامل الشخصیات معھ :
ان عملیة القتل او االنتقام من كلیتمینست�را ع�ل�ى ی�د 
ابنائھا ھي في حقیقتھا تطبی�ق ل�ع�دال�ة اآلل�ھ�ة ع�ن�د 
الیونان إال أن كلمات الحوار ت�ح�م�ل دالالت ت�ك�ش�ف 
عن طبیعة العالقة االنسانیة بین االم وابنائھ�ا ال�ذی�ن 
سیطرت علیھم روح االنتقام تطبیقا لعدالة االلھة من 
الوجھة االغریقیة وت�ح�ق�ی�ق�ا ل�م�دى ال�ك�راھ�ی�ة م�ن 
الناحیة االنسانیة وكال االمرین یھدفان الى الت�ط�ھ�ی�ر 
حیث: في الیكترا یوربیدیس نجد الیكترا ھي من ت�ع�د 
لقتل امھا حیث تضع خطة االن�ت�ق�ام ول�ی�س�ت م�ج�رد 
یائسة خائفة تتلق�ى االوام�ر ف�ن�ج�دھ�ا ت�ج�ی�ب ع�ل�ى 

  على انا اعداد قتل امى  كلمات اوریست :
وتبدأ الی�ك�ت�را ت�ن�س�ج خ�ی�وط ال�خ�دی�ع�ة ح�ول ام�ھ�ا 

  لتوقعھا فى شركھا فتطلب من العجوز :
اذھب ایھا الشیخ وقل لكلیتمنسترا انن�ى ق�د وض�ع�ت 

  غالما.
نالحظ ان الیكترا ھى من تض�ع خ�ط�ة ق�ت�ل االم ول�م 
تقل للعجوز وقل ألمى بل لكلیم�ن�س�ت�را دل�ی�ل ح�دت�ھ�ا 
وعزمھا على االنتقام وش�دة ال�ك�راھ�ی�ة رغ�م ع�ظ�م 

 الحدث تقول:
اورستیس : ماذا یمكن ان یفعلھ اورستی�س ف�ى ھ�ذا 

  االمر إن عاد؟
الیكترا : أتسأل ؟ عار علیك ذاك ال�ی�س ھ�ذا ال�وق�ت 

  الفعل؟
اورستیس : أو تجرئین انت على معاون�ت�ھ ف�ى ق�ل�ت 

  أمھ؟
  الیكترا : بذات الفأس التى شربت دم أبى .

اورس��ت��ی��س: أق��ول ل��ھ ذل��ك وان��ك مص��م��م��ة ع��ل��ى 
 غرضك؟

الیكترا : مادمت سأسفك دم ام�ى ف�وق دم�ھ م�رح�ب�ا 
 10إذن بالموت

قسوة الیكترا تف�وق قس�وة أخ�ی�ھ�ا اوریس�ت�ی�س ف�ي 
 تنفیذ االنتقام :

  اورستیس : ماذا یجب ان نفعل ألمى؟ نقلتھا؟
  الیكترا : ماذا؟ أتملكتك الرحمة لمرآھا؟

اورس��ت��ی��س:ال��ھ��ى ك��ی��ف اق��ت��ل��ھ��ا م��ن ح��ل��م��ت��ن��ى 
  وارضعتنى؟

  الیكترا : اقتلھا كما قتلت اباك وابى ...
 لو لم تنتقم ألبیك تكون فشلت فى أداء واجبك. 

فما جاء من رد فعل الیكترا تجاه قتل أمھا ھ�و دالل�ة 
أكیدة على مدى الكراھیة لھا جراء أفعالھا كم�ا أن�ھ�ا 
ال تحمل بین ط�ی�ات�ھ�ا أي ذرة ح�ب ت�ج�اھ�ھ�ا وھ�ن�ا 

 نستحضر ما قالھ فروید عن عقدة الیكترا:
ھو مصطلح أنشأه "سیجموند فروی�د" ویش�ی�ر إل�ى 
التعلق الالوعي للفتاة ب�أب�ی�ھ�ا وغ�ی�رت�ھ�ا م�ن أم�ھ�ا 
وكرھ�ھ�ا ل�ھ�ا، واس�ت�وح�ي س�ی�ج�م�ون�د ف�روی�د ھ�ذا 
المصطلح من أسطوره الیكترا الیونانیة وھ�و ی�ق�اب�ل 

 عقدة اودیب لدى الذكر.
من ذلك فكراھیة ال�ی�ك�ت�را الم�ھ�ا ك�راھ�ی�ة م�رض�ی�ة 
تحولت الى حالة من العداء الشدید ھذا ال�ع�داء ال�ذي 
جعلھا تنتظر سنوات طویلة حتى یعود اخیھا لی�ش�ف�ي 
نار حقدھا بقتلھ المھا واالنتقام م�ن�ھ�ا وھ�ذا ن�ت�ی�ج�ة 
للتعلق الشدید في الالوعي وع�دم ادراك�ھ�ا ل�ط�ب�ی�ع�ة 

 الفعل الذي تقدم علیھ في الماساه الیونانیة.
ت�ق�ول ال�ی��ك�ت��را س�ف��وك�ل��ی�س اث�ن��اء ع�م��ل�ی��ة ال��ق�ت��ل 

 الوریست :
الیكترا : اض�رب ان اس�ت�ط�ع�ت ض�رب�ة اخ�رى .... 

 أماتت التعسة
  اوریست : ال تشفقي ان تھینك بعد اآلن وقاحة امك

الیكترا : لقد تمت مھمت�ي ول�ق�د ردن�ي ال�زم�ان ال�ى 
 . فانحزت الى جانب االقویاء  الحكمة

ففي قول الیكترا تمت مھمتي ت�رج�م�ة ل�ك�ل ال�دواف�ع 
النفسیة التي تحركھا تجاه ف�ع�ل االن�ت�ق�ام م�ن ام�ھ�ا 
ومدى الجمود على مستوى المشاعر وسیطرة ف�ك�رة 
االنتقام دون تراجع او ت�ردد وع�دم اظ�ھ�ار اي ن�وع 
من الندم في الیك�ت�را س�ف�وك�ل�ی�س ،ف�ھ�ي ش�خ�ص�ی�ة 

وجودیة حیث انھا ق�ررت واخ�ت�ارت ان ت�ن�ت�ق�م ول�م 
تبدي اي نوع من الندم على اخت�ی�ارھ�ا ع�ل�ى ع�ك�س 
الیكترا سارتر التي ندمت فأك�ل�ھ�ا ذب�اب ال�ن�دم وھ�ذا 
االمر یعود الى ان كل كاتب أراد ان ی�دع�م ف�ل�س�ف�ت�ھ 
وف��ك��ره وای��دی��ول��وج��ی��ات��ھ م��ن خ��الل ش��خ��ص��ی��ات��ھ 
المسرحیة وعلى ذلك، فاسخیلوس ھو ن�ت�اج عص�ره 
الذي یتبنى الفكر ال�ذك�وري وس�ی�ط�رة ال�رج�ل ع�ل�ى 
المراة لذلك جعل من الیكترا وسیلة ف�ي ی�د اوریس�ت 
یوظفھا وفقا الرادتھ وخطتھ التي ب�ن�اھ�ا وف�ق م�ب�دأ 
الخدیعة لتحقیق االنتقام الذي ھو غایتھا ف�ي االص�ل 
ولكن على مستوى الفكرة، ولكنھا تعجز عن تحقیق�ھ 

 على مستوى األداء الفعلي .
أما الیكترا سفوكلیس ھي نتاج ت�ح�رر ف�ك�ر ال�ك�ات�ب 
على استحیاء حیث جرأة الكاتب في التوغل ف�ي ذات 
الیكترا كونھا أنثى حرمت من الزواج وكانت الی�ك�ت�را 
سفوكلیس تؤكد دائما على ذلك حیث انھا لم یكن ل�ھ�ا 
اوالد كباقي البنات في سنھا وقد جائت ك�ل�م�ة س�ری�ر 
في حوارھا مقارنة بین حال سریرھ�ا وس�ری�ر ام�ھ�ا 

(كم رآني سریري ترویھ دموعي أثناء ال�ل�ی�ل  فتقول:
حین ارى ھذا المجرم اآلثم یقاسم أم�ي ال�م�ج�رم�ة  -

  ) -سریر أبي 
وھذا الفارق على مستوى الفراش یكشف م�ك�ن�ون�ات 

 الحرمان العاطفي الذي یشتعل بداخلھا .
ھذا الحرمان من اكبر اسباب الحقد والعداء المكب�وت 
تجاه امھا التي اھدرت ك�ل غ�ال ون�ف�ی�ث ف�ي س�ب�ی�ل 

 اشباع رغباتھا كأنثى .
وعلى ذلك فإلیكترا سفوكلیس ل�دی�ھ�ا داف�ع االن�ت�ق�ام 

 على مستووین :
االول : مستوى یخضع للفك�ر ال�ی�ون�ان�ي وم�وض�وع 

 تحقق العدالة اإلالھیة والقصاص .
الثاني: مستوى نف�س�ي ی�ع�ب�ر ع�ن م�دى ال�ك�راھ�ی�ة 
والعداء من البنت تجاه امھا التي حرمتھا م�ن اب�ی�ھ�ا 
الذي یمثل مص�در االش�ب�اع االول ف�ي ح�ی�اة ال�ب�ن�ت 
محققا عنصر االتزان ال�ع�اط�ف�ي ال�ذي ح�رم�ت م�ن�ھ 
الیكترا وتحولت الى رغبة م�ك�ب�وت�ھ ف�ي ال�ال�ش�ع�ور 
تحورت وتحررت في صورة وحش انت�ق�م م�ن ام�ھ�ا 

  وقد اوضح ذلك كلمات الحوار :
الیكترا : اضرب ان استطعت ضربة اخرى .. أم�ات�ت 

 التعسة
  اوریست : ال تشفقي ان تھینك بعد اآلن وقاحة امك

الیكترا : لقد تمت مھمت�ي ول�ق�د ردن�ي ال�زم�ان ال�ى 
  الحكمة فانحزت الى جانب االقویاء

فدماء االم المنھمرة أطفأت نار الرغبة ال�م�وق�دة ف�ي 
نفس الیكترا وبذلك تكون ال�ی�ك�ت�را س�ف�وك�ل�ی�س ھ�ي 

 النموذج االمثل لما اطلق علیھ فروید عقدة الیكترا .
أما یوربیدیس فقد جن�ح ال�ى ال�ف�ك�ر ال�م�ادي وم�ن�ح 
المرأة قدرات فعلیة في عملیة اتخاذ القرار فقد ج�ع�ل 
الیكترا ھي الموجھ الوریست وھي من نسج�ت ث�وب 
الخدیعة وبھذا یتبدل ل�ع�ب االدوار ف�ی�ك�ون اوریس�ن 
ھو وسیلة االنتقام في ید الیكترا عكس م�ا ك�ان ل�دى 

 اسخیلوس .
كما ان البعد الجنسي عند یوربیدیس لم یك�ن ب�ال�ق�وة 
التي لدى سفوكلیس ح�ی�ث ان ال�ی�ك�ت�را ی�ورب�ی�دی�س 
كانت م�ت�زوج�ة م�ن ال�ف�الح ، وب�غ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن 
وضعیتھ االجتماعیة فھو ذكر ورغ�م ذل�ك ل�م ی�ح�دث 
بینھما معاشرة جنسی�ة وھ�ذا م�ا ص�رح ب�ھ ال�ف�الح 
احتراما منھ للفارق الطبقي الذي بینھ وبین ال�ی�ك�ت�را 

 وما اكدتھ الیكترا بقولھا :
الیكترا : لم ی�ف�ك�ر اب�دا ف�ى ان ی�ط�ال�ب�ن�ى ب�ح�ق�وق  

  الزوج.
فالیكترا سفوكلیس ھي االكثر من�ط�ق�ی�ة وف�ق ال�ف�ك�ر 
االنساني حیث ان الیكت�را اس�خ�ی�ل�وس اق�رب ل�الخ�ذ 

 بالثأر بھدف تحقیق العدالة االالھیة عند الیونان .
وعند یوربیدیس فكر نفعي مادي ق�ائ�م ع�ل�ى ال�ن�دی�ة 
بین االم وابنتھا وما آل الیھ مصیر كل منھما كزوج�ة 
في أحضان رجل یلیق بمكان�ت�ھ�ا ب�ال�ن�س�ب�ة ل�الم وال 
یلیق بالنسبة للبنت ، وفي ھذا داف�ع م�ن�ط�ق�ي ی�دف�ع 
الیكترا الى تیسیر امر االنتقام بیدھا ث�أرا ل�ك�رام�ت�ھ�ا 

 كأنثى.
أم��ا س��ف��وك��ل��ی��س ف��ق��د ع��ال��ج م��ن خ��الل ال��ط��رح  

ل�م�س��رح�ی��ت�ھ ف�ك�رة ال�ح��رم�ان وأث�ره ع��ل�ى س�ل��وك 
الشخصیة المسرحیة فقد عانت الیكت�را س�ف�وك�ل�ی�س 
من الحرمان االبوي ثم الجنسي فضال عن ح�رم�ان�ھ�ا 

 من حنان األم .
 خالصة االمر :

ان غیاب االم في الیكترا ھو غیاب االمومة بمعانی�ھ�ا 
المختلفة مع الوج�ود ال�ج�س�دي ذل�ك ال�وج�ود ال�ذي 
عمق المشكلة وط�ورھ�ا وج�ع�ل االم�ر ی�ت�ح�ول ال�ى 
عقدة نفسیة تناولھا علماء النف�س ف�ی�م�ا ب�ع�د ت�ح�ت 
مسمى عقدة الیكترا فتصرفات االم وجریمت�ھ�ا ك�ان�ت 
سببا في كمون حالة الغضب في ال�ی�ك�ت�را وج�ع�ل�ت�ھ�ا 
تحتمل االنتظار الطویل الى ان تحقق االنتقام ل�ذات�ھ�ا 

 قبل ان یكون البیھا .

  ال ارا وم ا اء
 ت اا  ذ اإ 

 
 

 / مصردكتوره شیرین الجالب



 ... ة اا 
    

 
 الجزء األول  ...  قصة

 
 

  عبدالباري المالكي/العراق
 

األمیرة ھي شھرزاد بغداد ... تطرب الجمیع بكلماتھا وإن صم�ت�ت، وتس�ت�ح�وذ ع�ل�ى ق�ل�وب�ھ�م وإن   
 . سكتت، خیر ندیمة للود، وخیر جلیسة للسالم

وجھھا یوحي لك بعالم الطفولة وان كبرت، وتقاسیم وجھھا التخلو من الرجوع الى ذكریات الص�غ�ر، 
 . فھي بحد ذاتھا عالم مليء بالبراءة والنقاء، عالم یكاد یخلو اال من امثالھا

وحین تنظر الى ھذه الفتاة الصغیرة بقالبھا، الكبیرة بروحھا، تجد ما كنت تس�ع�ى ال�ی�ھ ف�ي ش�ب�اب�ك، 
 . وترى فیھا ماكنت تحلم بھ منذ صغرك

الیمكن وصفھا اال باألنثى فمعالمھا جمیعا توحي بتلك األنوثة التي تجعل من الرجل أسیراً ل�ن�ظ�رات�ھ�ا، 
 . أسیراً لقلبھا، رغم ماتملكھ من البراءة التي تغطیھا من أّم رأسھا الى أخمص قدمیھا

إنھا حوراء... طویلة، مملوءة قلیالً، أنیقة، ذات عینین خضراوین، ووجنتین متوردتین من صن�ع هللا 
الذي أتقن كل شيء خلقھ، وشفتین ندیتین ھبة الرب إلیھا، وحاجبین كأنھما ھالالن ف�ي ب�دای�ة ش�ھ�ر 

 رق�ی�ق�ة، وأك�ف ّ  عربي، واسعة الحدقتین، ناعسة األجفان، طویلة الرموش، ناعمة الخدین، وأصابع
 . بیضاء، وراحة كفّھا كأنھا صفحة ملساء

شعرھا ذھبي منسرح تتطایر خصالتھ بین نسائم الربیع، وكأنھا سنابل القمح الصف�راء ح�ی�ن ت�ھ�زھ�ا 
الریاح الھادئة، ھذا الشعر بخصالتھ كأنما أشعة الشمس الذھبیة التي تتخلل في عیون الراغ�ب�ی�ن ال�ى 

ویتخلل الى ع�ی�ون  ! الدفء، وكذلك ھذا الشعر األصفر البھي یتخلل الى عیون الحساد ... ومااكثرھم
التجد في ھذه الفتاة اال الرقة ، وال ترى في خلقھا غیر الدقة ، تعال�ى هللا ! النبالء أمثالي ... وما أقلّھم

 . في خلقھ عما یصفون
رأیتھا ذات یوم وقد آسرت قلبي رغم قوتھ، وسرقت عقلي رغم حیائي ، نظ�رت ال�ی�ھ�ا ول�م ی�در ف�ي 
خلدي ذات یوم اني سأعشقھا عشق قیس الى لیلى، بل لم یخطر ببالي ان�ھ�ا م�ن ال�م�م�ك�ن ان ت�ل�ف�ت 
انتباھي اصالً، لیس النھا التستحق االلتفات الى جمالھا الساحر، بل ألني ذو حیاء ودی�ن ، ع�ل�ى ان�ھ 

ل�ك�ن  . لم انتبھ إلحداھن أبداً ألنني الأھتم لمثل ھ�ذه األم�ور  مرت بي خالل سنّي حیاتي نساء كثیرات
كنت أتجنب كث�ی�راً أن   حین كنت ألتقي بتلك الحوراء . القدر شاء ان یفعل مالم یكن في حسباني أصالً 

وان تختلط نظراتي بنظراتھا، ال لشيء اال ألني أمام أنثى س�اح�رة ال�ج�م�ال   في عیونھا  تكون عیوني
 . أحاول ان أبتعد عنھا ما استطعت

وھي على الرغم من سحر جمالھا، وحالوة طبعھا إال أن العفاف یس�ت�رھ�ا م�ن ك�ل ج�ان�ب، وال�ح�ی�اء 
رجل في األرض كلھا أن تتأثر ھي بھ، أو ان یجلب ان�ت�ب�اھ�ھ�ا  یحوطھا من كل زاویة، فلم یكن بمقدور

إلیھ، ألنھا فتاة لیست كباقي الفتیات، فتاة لھا عفة، وطھارة، وقد تربت على اصول عائلتھا ال�ك�ری�م�ة 
  ... ولم یدر بخلَدي ذات یوم أني سأعشقھا. دون ان تخدش صفحتھم البیضاء بخدش طوال عمرھا

ألني لم أكن أفكر بالعشق، ولم اكن احِمل نفسي ع�ل�ی�ھ، ورغ�م ان�ي ش�اع�ر ول�دّي م�ن ال�روم�انس�ی�ة 
من اوس�ع أب�واب�ھ   ماتكفیني، لكني لم افكر بالعشق ذات یوم، حتى دخلت األمیرة حیاتي، فدخلت قلبي

واستقرت في سویدائھ، فعشقتھا عشقاً لم أكن قادراً على وصفھ حتى لنفسي، وكنت عاجزاً ج�داً ع�ن 
أن أصف لھا مایخالج فؤادي من حب كبیر تجاھھا، ومن شعور ل�م اج�د م�ث�ی�الً ل�ھ ب�ی�ن اق�ران�ي م�ن 

 . الرجال ، وال أقرانھا من النساء
إنھ عشق فاق كل عشق، النھا امراة فاقت كل النساء، فلم یعد بمقدوري ان اشرح م�ا ی�ج�وس ق�ل�ب�ي 
وال بمقدوري ان اعرض ما ینتابني من احساس عمیق ل�ح�ب ب�دأ ول�ن ی�ن�ت�ھ�ي ذات ی�وم، ول�م اك�ن 
أستطیع إظھاره ألحد خوفاً علیھا من عاذالتھا، وخوفاً علّي من أترابي من الرجال الذین لن یترك�ون�ي 

 . الني حصلت على ھذه الجوھرة الثمینة  بال حسدٍ 
بل وف�اق�ت ك�ل ال�ف�ت�ی�ات،   ذات ملبس أنیق جداً فاقت صاحباتھا جمیعاً في ذلك،  حسناء ...  واألمیرة

فكانت األناقة قرینتھا في كل یوم ملفوفة بزي العفاف والحیاء، فك�ان�ت األل�وان ال�ھ�ادئ�ة ھ�ي الس�م�ة 
فلم تتعمد ان ت�ج�ذب   لم تكن صارخة ابدا،  وبنطالھا ھو االخر السائدة في أزیائھا، فقمصانھا الملونة

انظار اآلخرین الیھا بھذه االلوان او بھذه الموضة او تلك، لكن االن�ظ�ار ك�ل�ھ�ا ك�ان�ت ت�ن�ج�ذب ال�ی�ھ�ا 
 . بالفطرة لِما ألناقتھا أثر كبیر أمامھم، السیّما ... أنا

 .  نعم ... أنا
والمراة األنیقة ھي التي یمكن لھا ان تفرض نفسھا على الجمیع وذلك الن أناقة الم�راة ش�يء م�ك�م�ل 

 . لھا اضافة الى جمالھا الفطري وعفتھا وحیائھا
كنت اتابع عن كثب ھذه االلوان الجمیلة التي تلف جسدھا الرشیق، وكنت اشفق ع�ل�ى ن�ف�س�ي ك�ث�ی�را 
حین اراھا بأناقة األمیرات، ومیس الظباء في مشیتھا، فقد كان اللون األبیض او األص�ف�ر ی�ج�ذب�ان�ن�ي 
جداً، او اللون الرماني او البنفسجي، كانت كلھا الواناً راقیة جداً ھادئة ولیست صارخة، كل ذل�ك ك�ان 

بل ... لقد عش�ق�ت�ھ�ا  ... لقد أحببتھا حقاً . وأندب نفسي التي تعلقت بھا كثیراً   یجعلني أتابعھا باستمرار
 . حد الموت او الجنون

 

  
 
 

وعد حسون نصر 
 اسوری
 

لكي نتمكن من تج�اوز ال�ك�ث�ی�ر م�ن    
العقبات ونزرع البسمة ع�ل�ى وج�ھ�ن�ا 
ووجھ من نرغب باس�ت�م�رارھ�م م�ع�ن�ا 
علینا أن نحب ونسامح، فالحب یصن�ع 

المعجزات وخاصة بین أفراد األسرة، فإذا كان الشخ�ص م�ح�اط 
بالحب ضمن أسرتھ تلقائیاً تنعكس تصرفاتھ اإلیجابیة على م�ن 
حولھ، العاطفة تحكم تصرفات�ن�ا وخ�اص�ة أن�ن�ا ش�ع�ب م�ح�ك�وم 
بالعواطف، ونالحظ ھذا الش�يء ع�ن�د م�ا ی�خ�رج ش�خ�ص م�ن 
منزلھ سعید ومرتاح ینعكس كالمھ ال�ل�ط�ی�ف ع�ل�ى م�ن ح�ول�ھ 
والعكس إذا كان مستاًء نالحظ سوء طباع�ھ م�ع األخ�ر، ك�ذل�ك 
الزوج والزوجة المشبعین عاطفیا في منزلھم وما یع�ك�س�ھ ھ�ذا 
اإلشباع من رضا وتسلیم وخاصة في ظل ھذه الظروف البشع�ة 
التي تحیط بنا في كل مكان، فمن تمكن من إقناع نفسھ بال�رض�ا 
في ظل ظروفھ الصعبة طبیعي أن تجد انعكاس ھذا الرضا ع�ل�ى 
حیاة األسرة، الرضا ال یأتي إال من خالل الحب، المرأة ال�م�ح�ب�ة 
لزوجھا تجدھا تع�ك�س ح�ب�ھ�ا ب�ال�وق�وف إل�ى ج�ان�ب�ھ ب�ت�ح�م�ل 
مصاعب الحیاة وشقائھا بمواساتھ بكلمة لطیفة بمساعدت�ھ ف�ي 
إدارة منزلھا وتربیة أطفالھا وتعودیھم على القناعة، وال�ع�ك�س 
كذلك الزوج المحب لزوجتھ تجده سند لھا ومع�ی�ن ل�ھ�ا وی�ق�ف 
جانبھا أمام كل الصعوبات ویمسك ب�ی�دھ�ا ل�ی�ت�ج�اوزا م�ع�اً ك�ل 
المخاطر، یساندھا في أعباء المنزل والعمل وحتى عبء ترب�ی�ة 
األطفال، إذ نالحظ دائما أن األسرة المبنیة على الح�ب وال�رض�ا 
أسرة نموذجیة أبنائھا متصالحین مع أن�ف�س�ھ�م وم�ع غ�ی�رھ�م، 
نراھم متعاونین ومتحابین، ولدیھم قناعة وطم�وح، ن�اج�ح�ی�ن، 
فالحب أساس ال�ن�ج�اح، وب�ال�ت�ال�ي إذا غ�اب اإلش�ب�اع ب�ال�ح�ب 
والعواطف سوف ی�ن�ج�م ع�ن ھ�ذا ال�ف�ق�دان وال�ح�رم�ان ف�راغ 
عاطفي عند الزوجین، وھذا سوف ینجم عنھ خلل ف�ي ال�ع�الق�ة 
الزوجیة وما یترتب علیھا من مخاطر على األطفال وس�ل�وك�ھ�م 
داخل األسرة، نتیجة ھذا الفراغ سوف یب�ح�ث ال�رج�ل وال�م�رأة 

تُھمل اح�ت�ی�اج�ات   كالھما إلشباع ھذا الفراغ خارج المنزل، ھنا
األبناء، وتنشب مشاكل بین األبوین فكالھما ال یجد بشریكھ م�ا 
یطلبھ ظناً منھ أنھ وجده مع اآلخر خارج المنزل، لذلك ونتی�ج�ة 
التراكمات طبیعي أن یھمل كال الوالدین واج�ب�ات�ھ ات�ج�اه األخ�ر 

فتنشب المشاكل وتنھار األسرة، لذلك لن�ت�م�ك�ن   واتجاه األبناء،
من بقاء النواة األساسیة للمجتمع سلیمة، البد أن ت�ب�ن�ى ع�ل�ى 
الحب والقناعة والعدالة بكل شيء، والحب البند األساسي ل�ك�ل 
بذرة سلیمة نبتت بأرض تحمل الخیر، أح�ب�وا ب�ع�ض�ك�م ب�ع�ض�اً 
وابنوا منازلكم في الحب، ارووا ق�ل�وب�ك�م ب�ال�م�ح�ب�ة ف�ال�م�ح�ب�ة 
عطاء، علموا أبنائكم أن من یسقي نباتھ حباً سوف یعطیھ ثمراً 
طیباً وزھراً فواح ، انشروا الكلمة الطیبة فھي خیر م�ع�ی�ن ل�ن�ا 
في سنواتنا ھذه التي غمرتنا بالبالء، اشبعوا نفوسكم بالعاطف�ة 
فھي خیر دواء، كونوا السند لمن حولك�م وخ�اص�ة" ال�وال�دی�ن 
والزوج والزوجة واألبناء، فمن منازلكم تنار قلوبكم ومن ن�ور 
قلوبكم تعكسون النور لمن حولكم وبھذا النور تشرق ن�ف�وس�ن�ا 
لنقھر ظلمة ال�ح�ی�اة، واع�ل�م�وا أن�ھ ب�ال�ح�ب ت�ت�ح�ق�ق ال�ع�دال�ة 
والمساواة وباإلشباع العاطفي بین�ن�ا ك�أزواج وأخ�وة وأخ�وات 
نبني مجتمع قائم على الفضیلة بعید عن لغة ال�ع�داء، ن�ع�م ھ�و 
الحب لغة الروح وبلسم الشفاء وبھ نبن�ي ب�ی�ت وب�ھ�ذا ال�ب�ی�ت 
نسعى لتستمر الحیاة ، أحبوا نفوس�ك�م واع�ك�س�وا ال�ح�ب ل�م�ن 

 .حولكم فھذا الحب ھو أصل استمرار الحیاة
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 ا أردون ء وز
 ا طا 

قرار أردوغان بسح�ب ت�رك�ی�ا م�ن ات�ف�اق�ی�ة م�ج�ل�س 
بشأن منع ومكافح�ة ال�ع�ن�ف ض�د  2011أوروبا لعام 

المرأة ھو إلى حد بعید المنعطف األكثر ح�ق�ارة ال�ذي 
 اتخذه ضد المرأة حتى اآلن 

 تصحیح الخطأ
من الصعب أن ت�ج�د ش�ی�ئً�ا أك�ث�ر ازدراًءا م�ن ق�رار 
أردوغان المفاجئ بسحب تركیا من اتف�اق�ی�ة م�ج�ل�س 
أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف 
المنزلي. تم اإلنتھاء من إقرار المعاھدة، التي ت�ع�رف 

 2011باتفاقیة اسطنب�ول، ف�ي اس�ط�ن�ب�ول ف�ي ع�ام 
وتھ�دف إل�ى ح�م�ای�ة الض�ح�ای�ا ووض�ع ح�د إلف�الت 
مرتكبي األعمال الحقیرة ض�د ال�ن�س�اء م�ن ال�ع�ق�اب. 
استضاف أردوغان التوق�ی�ع ع�ل�ى ال�م�ع�اھ�دة ، م�م�ا 
یجعل األمر أكثر سخافة أنھ سی�ك�ون الش�خ�ص ال�ذي 

وھي خطوة حقی�رة ال ی�ت�ج�اوزھ�ا إال  -ینسحب منھا 
إفالسھ األخالقي. یجب أال یس�م�ح اإلت�ح�اد األوروب�ي 
والوالیات المتحدة لمثل ھذه المھزلة بالحدوث والت�ي 
ستكون لھا عواقب وخیمة ومأساویة على م�ا ی�ق�رب 
من نصف سكان تركیا. یجب علیھم تحذی�ر أردوغ�ان 
مباشرة من أن إلغاء تص�دی�ق ت�رك�ی�ا ع�ل�ى ات�ف�اق�ی�ة 
اسطنبول ھو ببساطة غیر مقبول وس�ی�ت�رت�ب ع�ل�ی�ھ 
عواقب وخیمة.وبالنسبة لشخص یّدعي أن�ھ مص�ل�ح، 
فقد استسل�م أردوغ�ان ط�واع�ی�ة ألھ�واء أق�ل�ی�ة م�ن 
الرجال اإلسالمیین المتعصبی�ن ال�ذی�ن ی�ن�ظ�رون إل�ى 
النساء على أنھن بشر دون المستوى وأّن م�ك�ان�ھ�ّن 
في المنزل لیقمن على خدمة الرجال الذین ال ی�زال�ون 
یعیشون في العصور المظلمة. فبدالً من الوق�وف ف�ي 
وجھ العنف األسري المنتشر في بالده حیث تع�رض�ت 

في المائة من النساء المتزوجات للعنف م�ن ق�ب�ل  38

امرأة على األقّل ال�ع�ام  300شریك حمیم وحیث قُتلت 
الماضي، اخت�ار أردوغ�ان دون خ�ج�ل ال�ت�خ�ل�ي ع�ن 
اإلتفاقیة. قال مدیر منظمة العفو الدولی�ة ف�ي ت�رك�ی�ا، 

اإلنسحاب م�ن ات�ف�اق�ی�ة “إیس أونفر، بقلق عمیق أن 
اسطنبول یم�ث�ل ك�ارث�ة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�م�الی�ی�ن ال�ن�س�اء 

وانس�ح�اب ”.  واألطفال الذین یعیشون في ھ�ذا ال�ب�ل�د
أردوغان من اإلتفاقیة ھو استمرار لھجومھ الوحش�ي 
وع�م�ل��ی�ات ال��ت�ط�ھ��ی�ر ض�د ش��ع�ب�ھ. وم�ن�ذ اإلن�ق��الب 

ع��ل��ى وج��ھ  2016ال��ع��س��ك��ري ال��ف��اش��ل ف��ي ع��ام 
الخ�ص�وص (وال�ذي رب�م�ا ی�ك�ون ق�د دب�ره) ان�ت�ھ�ك 
أردوغان بشكل منھج�ي ح�ق�وق اإلنس�ان األس�اس�ی�ة 
لشعبھ وھّمش بال رحمة أي م�ع�ارض�ة ل�م�خ�ط�ط�ات�ھ 
لنشر عقیدتھ اإلسالمیة.عالوة على ذلك ، ف�إن إل�غ�اء 
أردوغان للمعاھدة یبعث برسالة واضحة إلى ال�ط�غ�اة 
اآلخرین بأنھ یمكنھم أن یفعلوا ما یحلو لھم ل�ل�ن�س�اء 
اللواتي یتمتعن بالحصانة. ھناك في ترك�ی�ا أك�ث�ر م�ن 

 780امرأة یقبعن في السجون مع أطف�ال�ھ�ن ( 5000
منھن م�ج�رد رض�ع) وی�ت�ع�رض�ن لس�وء ال�م�ع�ام�ل�ة 
واإلغت�ص�اب ال�م�ت�ك�رر م�ن ق�ب�ل ح�راس الس�ج�ون، 
وأحیانًا النتزاع اعتراف عن ق�ری�ب ذك�ر. وت�ت�ع�رض 

 المثلیات والمتحوالت جنسیاً للتمییز المتفشي. 
وفي تركیا، ح�ی�ث ی�خ�اط�ب أردوغ�ان ال�ن�اس ب�اس�م 
األلوھیة، تواجھ النساء والفتیات العنف الق�ائ�م ع�ل�ى 
الجنسانیة كل یوم، كما لو أن مثل ھذه األعم�ال غ�ی�ر 
المفھومة یعاقب علیھا هللا. والم�ف�ارق�ة أن أردوغ�ان 
یعتبر نفسھ مسلًما متدینًا، في حین أنھ في ال�واق�ع ال 
یھتم كثیًرا باأللم الذي یلحقھ باآلخرین. إنھ عكس م�ا 

أنا أدعوم�ت�دیّ�ن م�ن ی�ف�ھ�م م�ع�ان�اة “ الحظھ غاندي: 
س�ن�وق�ف ب�رن�ام�ج ق�ت�ل “ أفادت م�ن�ظ�م�ة ”.  اآلخرین

) أن زی�ادة ال�ع�ن�ف ض�د ال�ن�س�اء KCDP” (اإلناث
، بسبب جن�س�ھ�ن 2011بلغت أربعة أضعاف منذ عام 

فقط.عملفنیلسام بن مئیرومما یشّك�ل م�أس�اة أن�ھ ف�ي 
حین أفعال أردوغان الفظیعة ضد ال�م�رأة ال تُ�غ�ت�ف�ر، 
یبدو أن الرجال في أجزاء كثیرة من العالم یستمتعون 
بإساءة معاملة النساء إلرضاء ش�وف�ی�ن�ی�ت�ھ�م، ح�ی�ث 
یبدو أن إیذاء النساء ھو الط�ری�ق�ة ال�وح�ی�دة ل�ت�أك�ی�د 

 رجولتھم.
دول�ة ح�ول  50لم یتم حتى اآلن ف�ي م�ا ی�ق�رب م�ن 

العالم تجریم اإلغ�ت�ص�اب ال�زوج�ي وت�واج�ھ ال�ن�س�اء 
 مالحقة جنائیة لكونھن ضحایا لإلغتصاب. 

ال یزال اإلجھاض غیر قانوني في معظم الب�ل�دان، وال 
یزال تشویھ األعضاء التناسلی�ة ل�إلن�اث ش�ائ�عً�ا، وال 
تزال جرائم الشرف ممارسة في العدی�د م�ن ال�ب�ل�دان. 
ووف�قً�ا ل�م�ك�ت�ب األم�م ال��م�ت�ح�دة ل�ت�ن�س�ی�ق الش��ؤون 
اإلنسانیة ، فإن غالبیة األشخاص الذین یعیش�ون ف�ي 
فقر على مستوى العالم ھ�م م�ن ال�ن�س�اء، وھ�ّن أق�ّل 

 فرصة للحصول على الرعایة الصحیة والتعلیم. 
تقول أماندا كالسینج، القائ�م�ة ب�أع�م�ال م�دی�رة قس�م 
ح��ق��وق ال��م��رأة ف��ي ھ��ی��وم��ن رای��ت��س ووت��ش، أن 

التقاریر عن زیادات العنف القائم على الجندر تخفي “ 
خطًرا أكبر یتمثل في تعرض النساء للبقاء ف�ي ظ�الل 
أو ھوامش المجتمع للعن�ف دون ت�ع�وی�ض أو إن�ق�اذ 

ال یكفي أن ”. مؤقت إذا لم تتصرف الحكومات بسرعة
تقوم الحكومات ف�ي ج�م�ی�ع أن�ح�اء ال�ع�ال�م ب�ب�س�اط�ة 
بإصدار قوانین تعزز األطر القانونیة لحمای�ة ال�ن�س�اء 
والفتیات وتمكینھن. تبین الح�ق�ائ�ق أن ال�ق�وان�ی�ن ال 
تطبق؛ وال تزال ال�ن�س�اء ف�ي ت�رك�ی�ا وأم�اك�ن أخ�رى 
یتعرضن للقتل، ویتزوجن في س�ن ال�ط�ف�ول�ة، وی�ت�م 
اإلتجار بھن في العمل القسري واإلستعباد ال�ج�ن�س�ي. 
ولحسن الحظ، عملت إدارة بایدن بسرعة في معالج�ة 
اإلھ��م��ال ال��ج��ن��ائ��ي إلدارة ت��رام��ب ل��ح��ق��وق ال��م��رأة 
الجنسیة واإلنجابیة، ح�ی�ث أع�ل�ن وزی�ر ال�خ�ارج�ی�ة 
أنطوني بلینكین أن الوصول إلى وسائل م�ن�ع ال�ح�م�ل 
والرعایة الصح�ی�ة اإلن�ج�اب�ی�ة ل�ل�ن�س�اء ھ�ي ح�ق�وق 
إنسانیة عالمیة یجب م�راق�ب�ت�ھ�ا ودع�م�ھ�ا م�ن ق�ب�ل 
الوالیات الم�ت�ح�دة. وف�ي ھ�ذا الس�ی�اق، ی�ج�ب ع�ل�ى 
الرئ�ی�س ب�ای�دن وزع�م�اء اإلت�ح�اد األوروب�ي دع�وة 
أردوغان إلل�غ�اء ھ�ذا ال�ق�رار ال�م�روع أو ال�ت�ع�رض 
لعقوبات اقتصادیة شدیدة ، وحرمانھ من م�ق�اب�ل�ة أي 
زعیم غربي ، وح�ظ�ر ال�م�ش�ارك�ة ف�ي أي ت�دری�ب�ات 
مستقبلیة لحلف ش�م�ال األط�ل�س�ي، واس�ت�ب�ع�اده م�ن 
  ً المشاركة في المعلومات االستخباراتیة. ھذا، مضافا

في ك�ان�ون ”  قاعدة الكعام العالمیة“ لھا إلغاء بایدن لـ 
الثاني (ینایر، ینبغي أن یرسل رس�ال�ة إی�ج�اب�ی�ة إل�ى 
النساء التركیات وفي جمیع أنحاء العالم م�ف�ادھ�ا أن�ھ 
یتم اإلعتراف بحقوقھ�ن واح�ت�رام�ھ�ا.أح�ی�ي ال�ن�س�اء 
التركیات اللواتي نزلن إلى الش�وارع ف�ي اس�ط�ن�ب�ول 
األسبوع الماضي لشجاعتھن لالحتجاج ع�ل�ى ت�ح�ول 
أردوغان الحقیر ضد النساء في بلده. یجب ع�ل�ى ك�ل 
رجل وامرأة ضمیرھم حّي أن یرفعوا أصواتھم إلدان�ة 
ھذا الدكتاتور ال�ذي ال ی�رح�م وال�ذي یس�ع�ى ل�ت�أك�ی�د 

 رجولتھ غیر اآلمنة من خالل إنكاره حقوق المرأة.

 الون بن مئیر



 فات األوان ال تحذر فات األوان شیفید بعد التحذیر

 أنا عثرت بأول حجر والعثرة عثرة بنص بیر

 ال تحذر فات األوان

 منھم � ال خانوني منھم �

 منھم � ال باعوني منھم �

 خلوا دمعي ینزل دم وال جني بني آدم

 أعز أثنین یا جرحي شایلھم وسط روحي

 وجھین والعملة وحدة وثوب مكدر علیھم

 الشبھ نفس الشبھ والغدر مزروع بیھم

 یا كلبي ال تستغرب كل شيء تشوفھ العیون

 وكل شيء بھا لزمن جایز .. وكل شيء ممكن یكون

 عدوك یرحم بحالك .. وأعز أحبابك یخون

 اتصوروا حبي غباء وطیبتي العمیھ طریق

 وفرصة الھم للخیانة ومثلوا دور الصدیق

 !واللي جانت أغلى ناسي وأي صدیق ترافكت

 وعیني عینك بالخیانة وبالخجل ما فكرت

 سویتھ آني؟؟ و بالعكس دنیاي دارت  یا ذنب

 ألن كلبي نقي وطیب ھیج ویاي صارت

 اش راح أسوي بالصور اوین أودي الذكریات

 وین ألكى درب خالي ما الي بیھ ذكریات؟؟

 ھیج یا دنیا البشر .. بارع بدور الخداع

 غامض وما ینحزر وبوجھھ أكثر من قناع

 المن أشكي یا زمن ومنو ال یسمع شكوتي

 أسكت أحسن یا زمن وبیدي أعالج حالتي

 موتي أرحم من غدر اللي سمیتھ صدیق

 واللي جازاني بخیانة وترك بأعماقي الحریق

 آني متعلم على الھم ومو جدید الھم علیھ

 بعد ما شافت عیوني من صدیقي ومنھا ھیھ

 خلي كل شيء یصیر بیھ

 

 تصوروني الناس أغني وآني من الداخل مجروح

 اوروحي مثل الطیر ترفرف شي رقص الطیر المذبوح

 األلم.. الحزن .. العذاب .. والجروح

 تظلم لو ترحم یا زمن ما عاد یأثر بیھ

 إذا أغلى الناس خانوا ش تعوض إنت لیھ

 صدقني ظلمك یا زمن أھون إلي من جروحي

 ع األقل ظلمك ینسي وما یظل یعذب روحي

 ضیعتني یا صدیقي وظلمتني وجرحتني

 وظلمت روحك وروحي وضیعت مني األمان

 إذا أنت بیھ تغدر بعد ش یسوي الغریب

 صدیقي وجرحي منك وأني لجروحك طبیب

 روح هللا ال یسامح أني ما عندي سماح

 الملح والزاد خنتھ والوفھ ویاك راح 

 أعترف آني خسرتكم وخسرت كل شيء بثواني

 لكن اللي یعز علیھ راح أظل وحدي أعاني

 

 وإنت یا للي جنت بعیوني مالك

 كلت آنا اوعمري وعیوني فداك

 اوصورتي الدنیا من غیري أبد ما تعیشین بیھا

 وكلت عنھا ظلمھ لكن نور وجھك امضویھا

 

 وكلت بلیالي الشتھ عیوني ما تاخذ نوم

 أفكر بیك بردان لو دافي وشابع نوم

 جنت بالنسبة الي مثل للحب والجمال

 وكلمة ما كاتبھا شاعر ولوحة من نسج الخیال

 ھالطیبة خداع  عمري ما شكیت مرة وره

 اوھیجي العیون البریئة تغدر وتنكر بساع

 ھاجت الریح بغضبھا وكسرت بلحظة الشراع

 كل شيء راح كل شيء ضاع

 خوفي من خوفي لیكبر اوخوفي ما أفارق الدمعة

 وأبقى وحدي باللیالي وما أثق ابضوه شمعة

 المن أشكي المن احجي المن وحجیي بس آني ال أسمعھ

 ھي الدنیا اش بیھا حتى ترخص دمعك

 المن تشكي وتبجي اومن ھو اللي یسمعك

 انسى جرحك أنساه اوال تعاود الذكراه

 بالحسرة وااله لیش تخلص عمرك

 جنت عایش على األمل وجانت أحالمي جمیلة

 اوجنت أتفاءل بكل شيء وال بنیتھ أنتھى ابلیلھ

 ضاكت الدنیا بعیوني وحسیت بنفسي غریب

 وكلت یا روحي كافي ما بقى للطیب نصیب

 ال الدنیا ما تخلى والتتخلى عن مجروح

 ألف أید وأید تنمد وتداوي األلم ویروح

 بس أني عثرت بأول حجر والعثرة عثرة بنص بیر

 اوضیعت كل شيء بحیاتي وسلمت ألسوء مصیر

 ال تحزن ال تتألم ال تندم على اللي یخون

 اعیونك و دمعة علیك تھون  حرام اتعب

 صامد بوجھ الریاح شامخ بأصعب جراح

 أصرخ یا ضمیر أصرخ بوجھ اللي یظلم

 أصرخ بوجھ الل یخون یاضمیر اصرخ اوصحي المنافق

  اصرخ اوصحي المخادع

 یاضمیر .. یاضمیر
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 یمتھ تگلي احبك واطمأن وارتاح 

 ادري بداخلك بس انت متردد 
 حبیتك صدك گمت احجي بیك ھواي

 وانت ابسكتتك ویاي متقصد 
 صدگني بضحكتك كل ھمومي اتزول 
 ومن تخجل اگبالي اخدودك اتورد 

 ومن تسكت اقراك واعرف شما بیك 
 ومن تحجي اعلھ كیفك چنك اتغرد 
 بس اغلط حبیبي وگلي اني اھواك 

 انت تحبني ادري واني متأكد 
 

 مصیرك تعترفلي بكـل االخـطاء 
 وتوضحلي الحقیقھ وشوف بعدین 
 اذا مـتـجـر عـدل ویـاي وتــوب 
 اخلي دموع عینك عل وجنتین 
 مارید الیحبني ایصیر خواف 
 وال ارید اللبس ویاي وجھین 
 حذرتك گبل وانطیتك انذار 

 وگلتلك بالك اتضیع المشیتین 

م   
  

 ضیاء محسن
 ذي قار  
 
 

 جنت أظن اللیل مھرة 
  ..وبیھا اوصل مشتھاي واعبر الدنیا مرح

 وجنت أظن الگمرة طیف اتسیر اعلھ إعیوني 
  ..لو شح الفرح

 وعلمت كلبي یكض النار كضات الغشیم 
 وعفتھ مرات انجرح 

 وهللا حسبالي الوكت یضحكلي تالي 
 ومن بعد ھذا المطر الكة القزح

 یاھلي الدنیا نستني .
 وطیفكم وي عیني شح 

 توني لمیت الحزن وتبده مني 
 توني كصیت التذاكر 

 ردت اجیكم ردت اغني 
 ردت اكلكم یاھلي الدنیا مسافة 

 وبیھا ضیعتوني مني
 ردت اكلكم  ..

  .انتو والدنیا ترى الخیبتو ضني
 یاھلي برودة جفاكم مو مثل برد الشتة

  .یاھلي الضیع دربكم روحة تبقة مشتتة .
 ردت اكلكم 

 فایضة الروح ابحزنھا وباھتة امروز الھلھ
 الكو باب لجف حنیني وال عذب فیكم علھ  

 وینكم طش الحزن وتفگدتكم...
  ..اخ لو تدرون بیھ اشردت اگلكم

  .ردت اگلكم
 یا بعدكم 
 یاحزنكم 
 یاتعبكم 

 انتو بعتوني أشكثر بس مابعتكم
 انتو صغتوني اعلھ كد أحزانكم وتوسلتكم

   ةا   
 سیدني 
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ان الحدیث عن السیاسي واالعالمي والشاع�ر 
ال�ك�ب�ی�ر ك�اظ�م الس�م�اوي.. ح�دی�ث ط�وی�ل ل�ھ 
شجونھ واسقاطاتھ الزمنیة والتاریخیة، ك�أح�د 
ابطال تاریخ�ن�ا ال�ح�دی�ث، ال�ذي إم�ت�أل بص�ور 
البطولة ونكران الذات واإلندفاع نحو ت�ح�ق�ی�ق 
حلم منشود، حیث التوحد بمآثر فردی�ة ض�م�ن 
 إصرار بطولي نحو تحقیق رؤیة تتسع للجمیع

. 
وھو من االسماء ذات الم�أث�رة ال�ف�ردی�ة ن�ح�و 
ذات المجموع.. فكان الشخصیة الفذة والعطرة 
ف��ي ذك��راھ��ا وخ��ط��اھ��ا وم��آث��رھ��ا ال��م��س��ج��ل��ة 

 .بشھادات لن تمحى ، كما سطرھا أبا ریاض
ھذا ھو باختصارصورتھ المناضلة الت�ي ت�ق�دم 
بھا على حساب صفاتھ كأحد الش�ع�راء ال�رواد 
في الع�راق، ف�ك�ل م�ال�دی�ھ م�ن ط�اق�ة ورؤی�ة 
وصمود وصوت وكلمة وموقف.. كان یصن�ع�ھ 
من اجل المجموع خاصة الفئ�ات ال�م�س�ح�وق�ة 

 .من الشعب
لھذا رأیتھ یدخل بكل سالسة وخفة اجتم�اع�ی�ة 
بین اوساط الناس الفقراء الم�ت�ع�ل�م�ی�ن وغ�ی�ر 
المتعلمین.. لدیھ قدرة على ال�ج�م�ع ب�ی�ن ھ�ذه 
االطراف وغزلھا ب�م�ا ی�م�ی�زھ�ھ ھ�و ت�ح�دی�داً 
كشخصیة ال تمتلك أقنعة حتى عن�د ال�ھ�زی�م�ة، 
وكاظم السماوي ال یمسك الع�ص�ا م�ن ال�وس�ط 
أبداً..ولم أجد لدیھ ما یسمى بالوسط�ی�ة.. ف�ھ�و 
لیس وسطیاً في الموقف والفكرة.. ب�ل واض�ح 
ال یحید عن قاعدتھ االساسیة ف�ي ذل�ك، وھ�و 
على الدوام قریب جداً من كل ما یدعو ب�ھ ال�ى 
ال�وض�وح واإلق�دام واالس�ت�ن��ھ�اض ال�ث��وري.. 
وتحت رایة الثورة الحمراء.. ھو ھكذا، ول�ھ�ذا 
ھو قریب من جیفارا وماو وخالد زك�ي وف�ھ�د 
وسالم عادل بالتأكید.. ولیس ألشخ�اص�ھ�م ب�ل 
ألنھم كانوا نموذجھ الثوري الذي یؤمن بھ في 

من دون غ�ش  ..تعبید الطریق لسعادة الفقراء
او ریبة.. لھذا أرى ثوریتھ تج�م�ع ھ�ؤالء م�ن 
دون تفسیر أو مقایضة، ھكذا ھو ك�م�ا أع�ت�ق�د 

 !..كانت مالمح أفكاره ومعتقده وصفات حلمھ
وكان لشكلھ الخارجي ومحیاه وتقاطیع وجھ�ھ 
وسمرتھ.. خطى شیخ جل�ی�ل.. وھ�ی�ب�ة انس�ان 
یمتلك كل الكبری�اء.. ت�ف�رض االح�ت�رام وال�ود 
واإلجالل والتقدی�ر م�ن دون ش�ك.. وق�د ك�ان 
البیاض الناصع لشعر رأسھ ولح�ی�ت�ھ.. ت�وح�ي 
لنا دوماً بش�خ�ص�ی�ة روای�ة زورب�ا .. أو ھ�و 

 !..أقرب لشیخ البحر في روایة ھمنغواي
ھو أنیق وصاحب ذوق یعكسھ ھندامھ البسی�ط 
الدال على شخصھ وروحھ الفیاض�ة ب�الص�ف�اء 

  .وعذوبة التجربة وعمقھ العراقي األصیل
ھو رجل یحب الحیاة ویمتلك ناصیت�ھ�ا ودوم�اً 
یتفرس المكان حیث ال�ب�ی�ئ�ة وال�ع�م�ران، ول�ھ 
تجوال أملتھ علیھ الظروف ف�ي ت�ن�وع الس�ف�ر 
شرق�اً وغ�رب�اً.. وك�ان�ت بس�اط�ت�ھ وت�واض�ع�ھ 
الكبیر جعلت منھ قریبا من ال�ط�اق�ات الش�اب�ة، 

 ..وخاصة معي.. كمثال
فأنا في عمر " حینھا " ب�ع�م�ر اص�غ�ر اوالده 
إن لم أكن حفیداً لھ.. ل�ك�ن�ھ ل�م ی�ت�ع�ام�ل م�ع�ي 
بفارق العمر ابداً، ولم أشعر بأي إس�ل�وب ف�ی�ھ 
داللة من فوقیة االستاذ في درای�ت�ھ وم�ع�رف�ت�ھ 
باألشیاء.. بل كان یتعامل بال�ن�د ف�ي ال�ت�ج�رب�ة 
والرأي وال�ح�وار، وھ�و إس�ل�وب أع�ت�ق�د م�ن 
طبیعة روحیتھ وتجربتھ ال�ط�وی�ل�ة ف�ي إی�ج�اد 

محفزات لصناعة الفكر والرؤیة وخص�وص�ی�ة 
ال�رأي ف��ي اس��ل��وب م��ل��يء ب��دم��اث��ة االخ��الق 
والدفع نحو اعطاء مساحة واسعة من التم�ع�ن 
والتفرس واتخاذ ما یدل على المشت�رك�ات ف�ي 
الحوار، طبعاً من دون أن یتخلى ع�ن ث�واب�ت�ھ 

 .التي لم یحید عنھا في حیاتھ
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ودوماً كنت معھ في الح�وار وب�ل�ورة م�ا ل�دي 
من دون إحراج او إرباك لضیق تجربتي قیاساً 
لتجربتھ الطویلة في االبداع والنضال الوطن�ي. 
فكنت أمامھ وبكل احترام ومحب�ة أق�ف وأب�دي 
كل ما ل�دي م�ن رؤى ال�ت�ع�ارض واالخ�ت�الف 
والمغ�ای�رة ف�ي االیض�اح وال�ت�وض�ی�ح.. وف�ي 
مواضیعنا العراقیة والدولیة.. في االدب والف�ن 

 .اوالسیاسة التي التغیب عن احادیثھ ابداً 
لذا كان دوماً من االساسی�ی�ن ف�ي ال�ت�ش�ج�ی�ع، 
فیما أكتب أو أنشره من مواقف ھنا او ھ�ن�اك.. 
وكان من الملحین في ان أسمعھ وعلى إن�ف�راد 
بما لدّي من جدی�د.. ح�ت�ى ع�ل�ى ال�ھ�ات�ف ف�ي 

 ..أغلب االحیان خاصة في أیامھ األخیره
وكانت تعلیقاتھ ب�ج�م�ال�ی�ة م�خ�زون�ھ ال�ث�ق�اف�ي 
ودرایتھ االدبیة الواس�ع�ة ب�ت�ج�رب�ت�ھ ال�ث�ری�ة.. 
فكانت لروحھ وھج طیب، كما االطفال احیان�اً.. 
ولدي مقال أدبي بخط یده عن تجربتي وبعض�اً 
من إصداراتي، أنتظر الفرصة لنشره ف�ي ی�وم 

 ..ما
ولي طرفة معھ ففي احدى ال�ل�ق�اءات، وك�ان�ت 

العاصمة السویدی�ة،  -امسیة لي في استكھولم 
وكان ھو یتقدم الحضور، فقرأت قصیدة غ�زل 

 :باللھجة العراقیة.. تتضمن بیتاً أقول فیھ
 !..نھد عرگان زلك بیدي

فَدَوْت منھ ضحكة أبویة بأریحیة جم�ی�ل�ة وك�ل 
ذلك الكبریاء الذي یشعھ دوم�اً حض�وره وھ�و 
جالس بین الجمھور وبقربھ اس�ت�اذن�ا ال�ك�ب�ی�ر 
االدیب ال�راح�ل ع�ب�دال�غ�ن�ي ال�خ�ل�ی�ل�ي.. وھ�و 
یس��أل��ن��ي. " ك��ی��ف وص��ل��ت ل��ھ��اي الص��ورة 

 "..!!الشعریة، كریم.. مبین مجربھا..؟؟
وكان في أیام مصاحبتي لھ، كان یح�ب س�م�اع 
الموسیقى والتمع�ن ف�ي االخ�ب�ار وق�ل�ی�ال م�ن 
القراءة بحكم سنھ، وكان ك�ث�ی�ر ال�ت�ج�وال ف�ي 
المدینة، ویحب م�ج�الس�ة ال�ن�اس وال�ح�ض�ور 
بینھم، وایضاً إھ�ت�م خ�الل الس�ن�وات االخ�ی�رة 
بكتابة مذكراتھ حیاتھ، وقد نش�ر قس�م�اً م�ن�ھ�ا 
في جریدة ، حزب االتحاد الوطني الكردستان�ي 
" االتحاد" بحكم عالقتھ الصداقیة م�ع الس�ی�د 

 .جالل الطالباني
 اما موقفھ من الشعر

فقد عجن ش�اع�رن�ا ال�ك�ب�ی�ر ك�اظ�م الس�م�اوي 
مواقفھ الوطنیة والسیاس�ی�ة، واص�ب�ح الش�ع�ر 
لدیھ مكمال لتجرب�ت�ھ ال�ن�ض�ال�ی�ة، ال ال�ع�ك�س، 

 1952ولھذا وكما أخبرني ھو ، إنھ قبل ع�ام 
كان لدیھ دیوانا كام�الً م�ن الش�ع�ر ال�وج�دان�ي 
الغزلي، وقد مزق�ھ، ب�ع�د ان إع�ت�ن�ق م�ع�ت�رك 
السیاسة والنضال الوطني، وقد سجل منذ تل�ك 
ال��ح��ادث��ة إن��ھ ل��م ی��ق��ت��رب م��ن ال��ك��ت��اب��ة ف��ي 
موضوعة الغزل والحب، بل إتجھ بك�ل ط�اق�ت�ھ 
الش��ع��ری��ة واألدب��ی��ة ن��ح��و قص��ی��دة ال��م��وق��ف 
السیاس�ي ال�وط�ن�ي واإلج�ت�م�اع�ي االنس�ان�ي، 
بشكل كامل وتام وثابت ال غبار علی�ھ، وب�ذل�ك 
كانت تجربتھ الشعریة انعكاساً واضح�اً وب�ق�وة 
في مساندة جماھیر الفقراء والتعاض�د م�ع�ھ�ا، 

ودعوتھا دوماً للم�س�ی�ر ن�ح�و س�وح ت�ح�ق�ی�ق 
التغیر الفعلي وال�واض�ح ف�ي ال�ع�ی�ش ال�ك�ری�م 

 ..والعدالة األجتماعیة
وكان شدید المالحظة والفراسة وح�ذر، ف�ك�ان 
یمتعض ویرتاب من إث�ن�ی�ن، ح�ذرن�ي م�ن�ھ�م�ا 

 !..بأبویة وصداقة، وقد أصاب حدسھ بھما
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وكان بالضد من استغالل األنسان وال�ت�ي ھ�ي 
ركن مھم من أفكاره التي یعتنقھا ب�وض�وح ل�م 

 ..یحید عنھا حتى رمقھ االخیر
لھذا كان یعیب على السیاب والبیاتي تخ�اذل�ھ�م 

ووقوفھم قری�ب�اً م�ن ال�ب�ع�ث  -حسب رؤیتھ   –
 -في منعطفات تاریخیة معینة، ف�ھ�و ی�م�ت�ع�ض

من السیاب لكتابتھ س�ل�س�ل�ة م�ق�االت  -وبشدة 
تحت عنوان " كنت شیوعیاً." التي یدعي أن�ھ 
أكرم بھا البعثیین والقومیین العراقیین آنذاك ، 

 .حسب رأیھ
كما ك�ان ی�ع�ی�ب ع�ل�ى ع�ب�دال�وھ�اب ال�ب�ی�ات�ي 
مف�ارق�ات�ھ االن�ھ�زام�ی�ة ف�ي ال�ح�ی�اة ال�ی�وم�ی�ة 
وتض�خ�ی�م ال��ذات، وأورد ل�ي أك��ث�ر م�ن م��رة 
ح�ادث�ة ل�ق�اءه م�ن ق�ب�ل إذاع�ة م�وس�ك��و ف��ي 
الخمسینات، ح�ی�ث اورد" ان�ھ ج�اء م�وس�ك�و 
ھ��ارب��اً م��ن ح��ك��م االع��دام ، ب��ع��د أن كس��رت 
الجماھیر قضبان السجن، وأط�ل�ق�ت س�راح�ھ، 

  " !!..وھو لم یكن كذلك
وما أحسبھ لھذا الش�اع�ر ال�ك�ب�ی�ر وال�م�ن�اض�ل 
الفذ، إنھ لم یدنس مسیرتھ او سجلھ الن�ض�ال�ي 
بأي مدیح شعري او نثري للبعثیین وسلطاتھ�م 
وشخصیاتھم االجرامیة، كما أسجل لھ إن�ھ ل�م 
یمدح أي صاحب سلطة أو رئیس عربي.. ول�م 
یس��ت��غ��ل ع��الق��ات��ھ اإلج��ت��م��اع��ی��ة أو رواب��ط��ھ 
الصداقیة مع الكثیر من رج�االت وم�ؤس�س�ات 
سیاسیة واقتص�ادی�ة ع�راق�ی�ة وع�رب�ی�ة، ب�م�ا 
ت�ح�س�ب ع��ل�ی�ھ ك��م�وق�ف او ث�ل�م�ة ل�ت�اری�خ��ھ 

 ..النظیف، والذي بقي نظیفاً 
أما نظرتھ الخ�اص�ة ال�ى مس�ی�رت�ھ ال�ن�ض�ال�ی�ة 
الطویلة، فھو ی�ع�ت�ز ب�ھ�ا وھ�و ف�ي م�ح�ط�ت�ھ 
األخیرة السوید، وكان یقف بإحترام لص�ان�ع�ي 
الثورات والقریبین من الفقراء وأولھم الزعی�م 
عبدالكریم قاسم، فرغم إختالفھ م�ع�ھ وس�ج�ن�ھ 
لھ بسبب فتح صف�ح�ات ج�ری�دت�ھ ال�خ�اص�ة " 
اإلنسانیة " ل�ل�ك�ت�اب ال�ت�ق�دم�ی�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
ح��ی��ن��ھ��ا، وخ��اص��ة الش��ی��وع��ی��ن ب��ع��د إغ��الق 
جریدتھم " اتحاد الشعب" ، إال انھ ك�ان ی�ج�ل 
عبدالكریم قاسم بك�ل ال�ت�ق�دی�ر واإلش�ھ�اد ول�م 
یسمح ألحد بالمساس بھ، ویشھد لھ بإنھ ك�ان 
وطنیاً مخلصاً وثائراً ع�راق�ی�اً.. وك�ان�ت ب�ذل�ك 
شھادة واضحة منھ، كما طبی�ع�ت�ھ ف�ي إج�الل�ھ 
للثائرین والشھداء الوطن�ی�ی�ن ال�ذی�ن ی�ح�س�ب 
إن��ھ��م م��ن��ح��وا أوط��ان��ھ��م أغ��ل��ى م��ا ل��دی��ھ��م. 
وللمعلومة إنھ كان سجیناً في سجن الرم�ادي، 

، لذا كان ھ�و 1963شباط  8حین وقع انقالب 
السبب في إن�ق�اذه م�ن م�وت م�ح�ت�م ع�ل�ى ی�د 
البعثیین بما إقترفوه م�ن م�ج�ازر، ح�ی�ث ك�ان 
مدیراً إلذاعة بغداد في بدایة العھد الجمھ�وري 

 .الجدید
وع��ل��ى أث��ر ذل��ك وم��ن ت��أث��ی��رات أح��ادی��ث��ھ 
وتحلیالتھ وم�واق�ف�ھ أزاء االح�داث، ك�ن�ت ق�د 
استلھمت حدیثھ التفصیلي ع�ن ب�ط�ل ع�راق�ي 
مغیب من الذاكرة العراقیة، بطل ك�ان ق�د ح�ذر 

، 1963ش��ب��اط االس��ود ع��ام  8م��ن ان��ق��الب 

والذي جر العراق نحو ال�ھ�اوی�ة وم�ازال ل�ح�د 
الیوم... مستم�ر.. اال وھ�و ال�راح�ل ع�ط�ش�ان 
االزی��رج��اوي.. ف��ك��ت��ب��ت قص��ی��دة " ك��ن��ت 
العراق..!"، وھذه الشخصیة ھي أحدى أبط�ال 
روایة " ول�ی�م�ة ألعش�اب ال�ب�ح�ر" ل�ل�ك�ات�ب 

 .السوري الكبیر حیدر حیدر
وقد دفع شاعرنا الراحل والشخصیة ال�وط�ن�ی�ة 
العراقیة المجیدة ثمن مواقفھ الكثیر من سنی�ن 
ع��م��ره م��ن��ف��ی��اً، ك��م��ا ھ��و ض��م��ن أول ث��الث 
شخصیات عراقیة في العھد الم�ل�ك�ي أس�ق�ط�ت 
عنھم الجنسیة العراقیة آنذاك، وھ�ذا ل�م ی�ك�ن 
على شخصھ فقط بل تعدى ذل�ك ع�ل�ى ج�م�ی�ع 
ابناء عائلتھ الكریمة.. ف�ق�د اص�ب�ح ك�ل واح�د 

مثلما ساق لي أنھ لم یلتق ابنت�ھ  ..منھم في بلد
اال م�رت�ی�ن ب�ك�ل س�ن�ی�ن  " المسماة " سوریا

 !!..منفاه االخیر
 

4- 
ورغم كل عذاباتھ وال�م�س�اف�ات ال�ب�ع�ی�دة ب�ی�ن 
بلدان اللجوء.. اال إنھ كان على وض�وح ك�ام�ل 
في طیبتھ وإبوتھ الح�ن�ون�ة وف�ی�ض مش�اع�ره 
وقلقھ علیھم، رغم إنھم أصبحوا ك�ب�ار بس�ن�ن 
یشار لھم بالبنان.. لكنھ بقي عل�ى ت�واص�ل ق�د 
یكون یومیاً في إطمأنانھ على مسارات حیاتھم 
وكان یوفر لھم كل ما یذلل معوقاتھ�م ال�م�ال�ی�ة 

 .واإلجتماعیة
وب��ك��ل ت��أك��ی��د ھ��ن��ال��ك ش��ذرات م��ن اإلص��اب��ة 
واالحباط والخیبة، فأوالده أصبحوا ك�م�ا ی�ق�ال 
كل واحد تحت نجمة، وولده نصی�ر ال�ذي ك�ان 
یرى فیھ شئ من تطلعاتھ وأحالمھ ق�د أغ�ت�ی�ل 
على ید الجالوزة الفاشست في سف�ارة ال�ب�ع�ث 
في بكین، وإبنھ البكر ریاض زج في حرب مع 
ایران قرب اإلسلح�ة ال�ك�ی�م�اوی�ة خ�رج م�ن�ھ�ا 
معطوباً، أدت إصابت�ھ ل�وف�ات�ھ ف�ی�م�ا ب�ع�د. إن 
اإلحباط ال أستطیع ان أختص�ره اال م�ن خ�الل 

لو كنت العب كرة قدم أو  " سخریتھ في قولھ
م��ث��ل ك��اظ��م الس��اھ��ر، ھ��ل ك��ان ال��وض��ع ل��ي 

ك�ان ی�ت�أل�م بس�خ�ری�ة م�ن ث�ق�اف�ة  "أفضل..؟؟
الحاضروما یشاع حین�ھ�ا وم�ا س�وف ی�وص�ل 
المجتمع من إنھیار. وقد حدث االنھیار الك�ب�ی�ر 
اآلن.. ولن أدنو من السیاسة.. ألنھا موج�ع�ة.. 
لذا كان مبتعداً عن محافل ال تمثلھ ولم ت�ق�ت�رب 
منھ بشكل ما.. كان طاھراً كما االنبیاء، لم یب�ع 
إسمھ ولم یبع موقفھ ولم یبع تاریخیة من اجل 
مال او نزوة م�ج�ام�ل�ة.. ك�ان یس�ت�ح�ق ل�ف�ظ�ة 
المناضل الكبیر والشخصیة الوط�ن�ی�ة، ال ك�م�ا 

 !..االن تمنح لمن ھب ودب
في سفرتي معھ األخیرة ال�ى دمش�ق، دع�ان�ي 
أن أرافقھ ن�ح�و م�ق�ب�رة الش�ھ�داء ف�ي م�خ�ی�م 
الیرموك ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ع�ل�ى أط�راف دمش�ق 
سوری�ا، وأش�ار ل�ي " ھ�ذا ق�ب�ر زوج�ت�ي أم 
ریاض، وھذا قبر ولدي نصیر، وھ�ذا ق�ب�ري.. 

  "..ھنا سأدفن قربھم.. إنني أنتظر
 !..لقد كان ینتظر

سالما لك یا ابا ریاض وسالما لنبراس سیرتك 
الحیاتیة التي تعلمنا م�ن�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر.. وس�الم�اً 
لجلمودك في الثبات والموقف وخطاك الذي ل�م 
یتنحى بعیداً عن الفقراء وآم�ال وط�ن ف�ق�دن�اه 

 ..اآلن
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ی��ع��ّد الش��ع��ر الس��ری��ان��ّي أح��د أب��رز    
الش�ع�ری��ات ف�ي الش�رق ال��ع�رب�ّي م�ن��ذ 
عص��ور ق��دی��م��ة، وإذا ك��ان الش��ع��ر 
الس�ری��ان��ي ال��ق��دی��م م�رت��ب��ط��اً الھ��وت��ی��اً 
بالكنائس واألدیرة وقد اكت�س�ب ط�اب�ع�اً 
دین�ی�اً ص�رف�اً، ف�إّن الش�ع�ر الس�ری�ان�ّي 
المعاصر انتقل من الحاضنة الالھوت�ّی�ة 
إلى رحابة الحیاة، وأصبح مثل تج�ارب 
الشعوب الش�ع�ری�ة األخ�رى م�ھ�م�وم�اً 
بتفاصیل الحیاة الذاتیة وال�م�وض�وع�ی�ة 
معبراً عن تجارب الش�اع�ر الس�ری�ان�ّي 
كما ھ�ي ال�ح�ال ف�ي ش�ع�ری�ات ال�ع�ال�م 

 .المختلفة
الكتاب الموسوم "من الشعر السریان�ّي 
المعاصر" یضّم مجموعة مخت�ارة م�ن 
القصائد لش�ع�راء س�ری�ان م�ع�اص�ری�ن 
ت��رج��م��ھ��ا وع��د هللا إی��ل��ی��ا إل��ى ال��ل��غ��ة 
الفرنسیة، وظ�ھ�رت ف�ي ھ�ذا ال�ك�ت�اب 
باللغتین ال�ع�رب�ی�ة وال�ف�رنس�ی�ة ب�ھ�دف 
نشر ھذه التجربة ع�ال�م�ی�اً وال�ت�ع�ری�ف 
ب��م��ج��م��وع��ة م��ن الش��ع��راء الس��ری��ان 
الم�ع�اص�ری�ن ف�ي ال�ع�راق، وق�د أش�ار 
الم�ت�رج�م ف�ي م�ق�ّدم�ة ك�ت�اب�ھ إل�ى أّن 
الشع�راء الس�ری�ان ال�م�ع�اص�ری�ن ل�ھ�م 
تجاربھم الخاّصة بعیداً ع�ن ال�م�وروث 
الشعرّي الالھوتّي ال�ق�دی�م ق�ائ�الً: "ل�م 
یحظ األدب السریاني المعاصر باھتم�ام 
الباحثین، فجمیع الجام�ع�ات ال�ع�ال�م�ی�ة 
وال��ب��اح��ث��ی��ن ی��ت��ح��ّدث��ون ع��ن األدب 
السری�ان�ي ال�ق�دی�م، ب�اس�ت�ث�ن�اء ب�ع�ض 
الباحثین ال�ذی�ن ی�درس�ون الس�ری�ان�ی�ة 
ال��م��ع��اص��رة. والس��ب��ب أن غ��ال��ب��ی��ة 
الباحثی�ن ی�ت�ن�اول�ون األدب الس�ری�ان�ي 
القدیم كونھ أدباً دینیاً ویتن�اول�ون�ھ م�ن 
ح�ی�ث م�ادت�ھ ال�ف�ل�س�ف�ی�ة وال�الھ�وت�ی�ة 
ویتجاھلون األدب السریاني المع�اص�ر، 
وكأن اللغة الس�ری�ان�ی�ة ق�د ان�ت�ھ�ت أو 
انقرض شعبھا، إال أّن ھذا الش�ع�ب م�ا 
یزال حیاً یمارس حیاتھ الیومیة ویعمل 
على تطویر مادتھ الل�غ�وی�ة وال�ف�ك�ری�ة 
ونقل ھذا األدب من الكن�ائ�س واألدی�رة 
والفلسفة ال�الھ�وت�ی�ة، ل�ی�ك�ون لص�ی�ق�اً 
ومؤازراً لحیاتھ ال�ی�وم�ی�ة ف�ي أف�راح�ھ 

 ".وأحزانھ ومعاناتھ
وقد تناول في مشروعھ الترج�م�ّي ھ�ذا 
إلى اللغة الفرنسیة نصوصاً ل�ل�ش�ع�راء 
یونان ھوزایا، روب�ن ب�ی�ت ش�م�وئ�ی�ل، 
زھیر بردى، بولص ش�ل�ی�ط�ا، ب�ط�رس 
نباتي، نزار الدی�ران�ي، ش�اك�ر س�ی�ف�و، 
ل��ط��ی��ف ب��وال، أدی��ب ك��وك��ا، ت��م��رود 
ص��ل��ی��وا، ی��ون��ان ھ��وم��ھ، ع��ادل دن��و، 
ن�وئ�ی�ل ال�ج�م�ی�ل، ف�ھ�د اس�ح�ق، ن�ھ��ى 
الزار، إبراھیم خضر، متي إس�م�اع�ی�ل، 
ك�وث��ر ن�ج��ی��ب، أم��ی��ر ب��ول��ص، إن��ھ��اء 

 .سیفو
 

یخت�ل�ف ھ�ؤالء الش�ع�راء ف�ي ن�وع�ی�ة 
تجاربھم وقیمتھ�ا ال�ف�ن�ی�ة وال�ج�م�ال�ی�ة 
وسنحاول أن نل�ت�ق�ط ب�ع�ض ال�م�ق�اط�ع 
لبعضھم، للتدلی�ل ع�ل�ى ان�غ�م�اس ھ�ذه 
التج�ارب الش�ع�رّی�ة ال�ح�دی�ث�ة ب�ھ�م�وم 
العصر ال�راھ�ن وقض�ای�اه وت�ف�اص�ی�ل�ھ 
الیومی�ة، والس�ّی�م�ا م�ا ی�ت�ع�لّ�ق م�ن�ھ�ا 
بالقضایا الكبرى في حیاة السریان ف�ي 
العراق حیث تجلّت في أشعار بعضھ�م، 
ب��وص��ف��ھ��ا م��رای��ا ت��ع��ك��س رؤی��ات��ھ��م 
الشعریة في نماذج متأث�رة ع�ل�ى ن�ح�و 
ما بالشعرّیة العربّیة التي یكتبون فی�ھ�ا 

 .أشعارھم أیضاً 
یحضر ف�ي ھ�ذا ال�م�ش�روع ال�ت�رج�م�ّي 
الش��اع��ر زھ��ی��ر ب��ردى ف��ي قص��ائ��د 
عنوانھا "نصوص تبتسم بثقب كبیر"، 
وم��ن ال��ق��ص��ی��دة األول��ى ال��م��وس��وم��ة 

 :"بغرور أنظر إلّي" نقّدم ھذا المقطع
أسعى ألمشي وی�ق�ذف�ن�ي إل�ّي ت�م�ام�اً "

نیابة عني ألرفرف ك�ج�ّث�ة ن�ی�اب�ة ع�ن 
ال��م��وت، وأح��ف��ر ك��م��راھ��ق ص��غ��ی��ر 
الضری�ح وأن�ا أدخ�ل إل�ى ح�ف�ل س�رّي 
وأشاھد نف�س�ي ف�ي ال�ج�ھ�ة ال�م�ق�اب�ل�ة 
للرقص، لم أستطع الخروج إلی�ھ�ا ول�م 

أعثر علیھ�ا ألّن�ھ�ا ك�م�ا أرى أّن�ھ�ا م�ا 
زالت في مكانھا. ترقص بقّب�ع�ة تش�ب�ھ 
صلعتي وتبتسم بثقب كبیر یشبھ من�زالً 
عتیقاً سقط مكسوراً ب�م�ھ�ّم�ة ف�راغ�ات 
مثیرة م�ن ال�م�اض�ي ال�ذي ك�ان ی�ھ�ت�ّم 
بعزلتھ ویتسلّى ب�غ�ن�اٍء م�خ�ی�ٍف، وم�ن 
أجل أن أق�در ع�ل�ى ال�م�ش�ي اس�ت�ع�ن�ُت 
بع�ج�ٍب إل�ى ص�دف�ة ف�ي أم�ّر األم�اك�ن 
ت��ذّوق��اً وبش��ك��ل دق��ی��ق، ورأی��ت��ھ وق��د 
سبقني منتظراً ف�ك�رة أن أك�ون خ�ل�ف�ھ 
كأّنما یقودني إلى بوابة مت�ح�ف رأی�ت�ھ 
منھمكاً بتقلیب أصابع یدیھ. یح�اول أن 
یعبر الكالم بما یل�ی�ق ت�ھ�ش�ی�م رغ�ب�ت�ھ 
وأعني أن یأتي قب�ل�ي ع�ل�ى ق�ی�د وق�ت 

 ".مخّصص ألسمالي
یواصل الش�اع�ر ط�ری�ق�ت�ھ ف�ي ك�ت�اب�ة 
جملة شعریة طویلة تكاد ال تنتھ�ي ف�ي 
سیاحة لفظّیة ت�أت�ي ع�ل�ى ش�ب�ك�ة م�ن 
األم���ك���ن���ة واألزم���ن���ة وال���ذك���ری���ات 
واالستعادات، ویحاول تھشیم الص�ورة 
الشعرّیة التقلیدّیة ورسم مسار ش�ع�رّي 
مختلف یقوم على ضّخ المشھد ب�ك�ت�ل�ة 
ل�غ�وّی�ة ض�اغ�ط��ة، تس�ع�ى إل�ى روای��ة 
سیرة الذات وسیرة ال�ق�ص�ی�دة وس�ی�رة 
التجربة وسیرة الرؤیة وسیرة األشیاء 
داخل نسق غیر م�ن�ت�ظ�م، ی�ل�ع�ب ع�ل�ى 
حزمة من المفارقات، وعلى حس�اس�ی�ة 
التضاد والتعالق والتصادي والتح�ای�ث، 
وھو یغوص في ت�ف�اص�ی�ل غ�امض�ة ال 
تعبأ بصح�ة ال�م�رج�ع�ی�ات ووض�وح�ھ�ا 

 .وانتمائھا
یستعید الشاعر بولص شلیطا ملكو في 
قصیدتھ "سفر آشور" ت�اری�خ ال�م�ك�ان 
اآلشورّي ب�ح�ض�ارات�ھ ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ك�ي 
یحّولھ إلى م�ح�م�ّی�ة ش�ع�رّی�ة ل�ألح�ف�اد 

 :القادمین من حضن الضیاع
 من حرائق نینوى الحمراء"

 تناثرت حّبات البذور
 إلى الجبال والودیان والسھول

 إلى الجبال العاصیة
 في ھّكاري وأورمي

 وضفاف نھر الخابور
 ونمت ما بین شقوق الصخور

 زھور الشھداء الملّونة
 التي سقت تراب آشور

 وبالد الرافدین
 لتكون شاھد عیان لألحفاد

 "وتنیر دروبھم كالبروق 
یسرد الشاع�ر ھ�ذه ال�رؤی�ة الش�ع�رّی�ة 
المكانّیة التاریخّیة ویعّرف ب�ج�زء م�ن 
تفاصیل الحكایة الشعرّیة التي تمتد في 
أروقة الزمن، وم�ن ث�ّم ت�أت�ي قص�ی�دة 
الشاعر "بطرس ن�ب�ات�ي" ال�م�وس�وم�ة 
"أغنیة في بیرغ�ام�ون" وھ�ي ت�ع�زف 
لحن األمل، وتستعید مجد أیام غاب�رات 
كانت الحیاة فیھ�ا رم�زاً لس�ل�س�ل�ة م�ن 
تجارب الوجود البش�رّي ص�ارت ف�ی�ھ�ا 

 :ھذه األغنیة مناراً لإلنسانیة جمعاء
 أنا نجمة الصباح"

 عندما سطع ضوئي في كبد السماء
ومن قلب ظالم دامس لم یتمّك�ن ض�وء 

 آخر
 أن یضاھیھ ویتسلّط علیھ

*** 
 

 أنا الذي من بدء الخلیقة
 إلى الیوم.. أسحب ورائي

 جمیع جثث الماضي وكلّ الدماء
 واضطھادات الزمن والتاریخ

 آالف جروح أحدثتھا السیوف والرماح
 تلك التي غرسوھا في فؤادي

*** 
 أنا الذي كتبُت ونحتُّ 

 الكتابات األولى وكلّ القوانین
 على ألواح من حجر وطین

 القلم المقّدس لم یفارق أناملي
 ولھیب قلب یستعر

 مثل شعلة لینیر الدروب المظلمة
أمام اإلنسانیة التي ك�ان�ت غ�ارق�ة ف�ي 

 ".الظالم
تس�ی��ر ال��ق�ص��ی��دة ف��ي أنس��اق س��ردّی��ة 
ودرامّیة یتحّول فیھا الخطاب الش�ع�رّي 
إلى حكایة تبدأ من فج�ر ال�ب�ش�ری�ة وال 
تنتھي، فنورھ�ا ال�دالل�ّي والس�ی�م�ی�ائ�ّي 
ینبثق من بؤرة التاریخ ومثابة ال�زم�ن 
ل��ی��ح��ك��ي قّص��ة ال��ح��ض��ارة اإلنس��ان��ی��ة 
الطاردة للظالم، ضمن ص�ورة ش�ع�ری�ة 
تقوم على فعالی�ة ال�ت�ض�اد ب�ی�ن ال�ن�ور 

 .والظالم، وبین الحضارة والجھل
وف��ي الس��ی��اق ن��ف��س��ھ ت��أت��ي قص��ی��دة 
الشاعر نزار الدیراني الموسوم�ة "أن�ا 
ووطن�ي ف�ي م�ی�زان ال�ت�ج�ارة"، وھ�و 
یحّول الذات الشاعرة إلى ك�ی�ان ش�ام�ل 
یعید فی�ھ�ا إن�ت�اج ال�م�ج�م�وع ال�ق�وم�ّي 
ویرسم خریطة المكان وال�زم�ن ب�روح 

 :شعرّیة مشحونة باأللق والجمال
 ...عشرات السنین"

 وأنا أصنع من جبیني جسراً 
 ...للطائرات
 ...والدبابات

 وأجّر برموش عیني ذكریات طفولتي
 وقسوة الزمن

 وأصنع من صدري موضعاً 
 ...أدفئ فیھ أیادي الطغاة

 ورصاصات األعداء
 وأنا مطرود من بیتي ووطني

 ولكن! كلّما كانوا یطردوني من الباب
كنُت!! أتسلُّق أش�ع�ة الش�م�س ألتس�لّ�ل 

 من الشباك
 وكلّما! جّردوني من وطنیني

كنُت أجبلُ قریتي بلعابي وأخ�ف�ی�ھ�ا ف�ي 
 داخلي

 لتصنع منھا حنجرتي مزماراً 
 یطبع على وجھ أوالدي خریطة سفري

 وأنا أتنّقلُ من القریة إلى المدینة
 ...ومن الشرق إلى الغرب
 وكلّما كان الشتاء یحلُّ 

 كنًت أعصر عیون الصبایا
 ألزیل من األرض الجلید

 "لیخضّر قلبي في أیام الجوع
إّن البطولة الشعرّیة ال�ف�ردّی�ة ھ�ي ف�ي 
جوھرھا بطولة جماعّیة قومّیة تتح�ّدى 
العوائق والمصّدات لتقول كل�م�ت�ھ�ا ف�ي 
نھایة المطاف، وقد اس�ت�ث�م�ر الش�اع�ر 
طاقتھ الش�ع�ری�ة ال�واض�ح�ة ف�ي ب�ن�اء 
تش�ك�ی��ل ش�ع��رّي ی�ن��ت�ق�ل م�ن الص��ورة 
الشعریة إلى المح�ك�ي الش�ع�رّي، وم�ن 
المحكي الشعرّي إلى مح�اول�ة أس�ط�رة 
اللغة لخلق رؤی�ا ش�ع�ری�ة ت�ق�وم ع�ل�ى 

 .دینامیة التفاعل بین الحلم والواقع
یسعى الشاعر شاكر مجی�د س�ی�ف�و ف�ي 
قصیدتھ "أّمي وقیام�ُة ال�ّرغ�ی�ف" إل�ى 
استح�داث أرض�ّی�ة ش�ع�رّی�ة م�ت�ك�ام�ل�ة 
تسمح ب�روای�ة اع�ت�راف�ات�ھ وت�ج�ل�ی�ات�ھ 

شعرّیة، فھو یزاوج بین ال�ذوات -السیر
واألزم��ن��ة واألم��ك��ن��ة وال��ت��ف��اص��ی��ل 
والتجارب كي یصنع النموذج ال�م�ث�ال، 
ویجعل من شخصیة األم الشعریة كیاناً 

یعید فی�ھ إن�ت�اج ال�م�اض�ي ب�أك�ب�ر ق�در 
 :ممكن من الحساسیة الشعریة

م�ردق�وش، أك�ل�ی�ل ال�ج�ب�ل، م�ل�ی�س�ا، "
كركم/ زیزفون، زعتر، قریص، ِحل�ب�ة، 

 دارسین، زنجبیل
 ھؤالء لیسوا أصدقائي

 حروف الرخام صدیقاتي
أصدقائي باخوس، أسخیلی�وس، ن�اب�و، 

 وآنو
 كلّ لیل نحتسي العرق المغشوش
 (7وال نلتقي إال في السرداب رقم (

أّمي كانت ت�ن�ق�ش ب�ح�روف م�ن ذھ�ب 
 جبینھا
 أبدیتھا

 فوق رخام جسدي
 وتوقظ فیھ الرماد سبعاً وسبعین مّرة

 تحصي سنابل أعوامھا الثمانین
 وتضحك أسنانھا للتسعین

  سنابل أعوامھا تخضّر في رماد عیني
 وتجاعیدي

 وارتعاشة النجوم في سمائي الثامنة
 في رعشة النارنج والناردین

 "وسعادة یدّي الراعشتین
تختلط شخص�ی�ة األن�ا الش�اع�رة وھ�ي 
تروي الحدث الشعرّي بوص�ف�ھ�ا راوی�اً 
شعریاً ذاتیاً مع شخصیة األم بوص�ف�ھ�ا 
ال�ح�اض��ن�ة ال��م�رج�ع��ّی�ة األص��ل، ح�ی��ث 
تشتبك الشخصّیتان في ت�م�ّوج ش�ع�رّي 
ُیخِضع عناصر التشكیل الشعرّي ك�لّ�ھ�ا 
لحركة الفاع�ل�ّی�ة الش�ع�رّی�ة ف�ي أع�ل�ى 
درجات ك�ف�اءت�ھ�ا، م�ن ح�ی�ث اخ�ت�زال 
الزمن واخ�ت�ص�ار ال�م�ك�ان وت�ل�خ�ی�ص 
الطبیعة، في تشبیك شعرّي تتوّحد ف�ی�ھ 
ال����دوال وال����م����ح����ك����ی����ات والص����ور 
 .والتشكیالت داخل رؤیة جمالّیة واحدة

الش�اع�رة ُن��ھ�ى الزار الّس��ات�ي تس�ّخ��ر 
قصیدتھا الموسومة "القل�ب ال�ج�اھ�ل" 
ل��م��ق��ارب��ة م��وض��وع ال��ح��ّب ب��وص��ف��ھ 
الموضوع األنثوّي األك�ث�ر ع�ن�ای�ة م�ن 
الش��اع��رة األن��ث��ى، ف��ھ��و م��وض��وع 
مصیرّي وجوھرّي وأساسّي في الحیاة 
یتحّول ف�ي قص�ی�دة الش�اع�رة إل�ى ھ�ّم 

 :وجودّي أصیل
 كثیراً ما قرأُت وكتبتُ "

 عن الحّب أكثر مما سمعتُ 
 لھذا تمّنیُت أن أكبر ألصل إلیھ بسرعة

حلمُت بش�اع�ر ج�م�ی�ل یض�ع�ن�ي ع�ل�ى 
 فرسھ

وھناك في السماء بیتاً من الغیم یصن�ع 
 لي

 انتظرُت كلّ یوم بصالتي
 أدعو رّبي لیكّبرني

 ألرى ذلك الحّب وجّنتھ یدخلني
كان ل�ي ق�ل�ب ص�غ�ی�ر وق�وّي وع�ظ�ی�م 

 كالنارِ 
لم یجّرب الح�ّب وح�ی�ن ج�ّرب�ھ أص�ب�ح 

 "أعمى
تقّدم الشاعرة معادلة خاسرة في رھ�ان 
الحّب ینتھي ف�ی�ھ�ا ال�ق�ل�ب إل�ى ف�ق�دان 
النظر، ویتالءم مع الم�ث�ل الش�ھ�ی�ر أو 
ال��م��ق��ول��ة الش��ھ��ی��رة ف��ي ھ��ذا الص��دد 
"الحّب أعم�ى" ك�ن�ای�ة ع�ن أّن ال�ح�ب 
یفتقر لقرار العقل، بما یجعل القلب ھ�و 
األداة الحاسمة في ات�خ�اذ ق�رار ال�ح�ب 
ب��ال ت��ف��ك��ی��ر وال ت��أم��ل وال حس��اب��ات 
منطقیة، وتس�ع�ى ال�ق�ص�ی�دة ھ�ن�ا إل�ى 
تمثیل ھ�ذه ال�رؤی�ة ب�ل�غ�ة روم�انس�ی�ة 
أنثویة تستجیب بقّوة ل�ح�س�اس�ی�ة ھ�ذه 

 .المقولة وتركیبتھا اللسانیة والشعریة
یروي الشاعر أمیر ب�ول�ص ع�ك�و ف�ي 
قصیدتھ "خی�م�ٌة ب�ال زوای�ا" ی�وم�ی�ات 
التھجیر وترك مسقط الرأس وال�ل�ج�وء 
إل��ى م��ن��اط��ق أخ��رى، ب��ح��ی��ث ت��رس��م 
القصیدة سیرة ذاتیة شعریة جدیدة م�ن 
تراكم ھذه الیومیات وتكاتفھا وضغطھا 

 :على الروح والجسد
 جالٌس أنا في خیمة بال زوایا"

من عطالتي أحص�ي خ�رزات ع�م�ودي 
 الفقري

وكلّ خرزة أُحصیھا بعش�ر س�ن�ی�ن م�ن 

 عمري
 :وآخر الخرزات تضحك وتقول

 متى تنتھي من إحصائنا؟
 مثل خرزات المسبحة تلعب بنا

 إصبع یصعدنا وآخر ینزلنا
 كتابي الوحید الذي جلبتھ معي حین

 التھجیر
 أغلقتھ في الھواء ألجعلھ سراجاً 

 وكلّما آتي ألوقده
 تبكي كلمتھ وتصرخ

 ال تحرقنا ورماداً أسوَد تتركنا
وال ت�ع�ود ل�ت�ح��ص�ي خ��رزات ع�م��ودك 

 "الفقري
تنتشر شبكة من الصور الشعریة ع�ل�ى 
خریطة ال�ق�ص�ی�دة ل�ت�ع�ب�ر ع�ن ج�وھ�ر 
األزمة الوجودیة التي ت�ع�ی�ش�ھ�ا ال�ذات 
الشعریة في ظلّ ھذا الوضع اإلنس�ان�ّي 
األلیم والقاھر، إذ إّن خ�رزات ال�ع�م�ود 
الفقرّي ھي طبقات تجربة الحیاة ب�أدّق 
تفاصیلھا، وال ش�ّك ف�ي أّن إحص�اءھ�ا 
یحتاج إلى معرفة وخبرة وتج�رب�ة ك�ي 

شعری�اً، -تكون النتیجة صحیحة حسابیاً 
وتحیل مفردة "التھجیر" ع�ل�ى ت�اری�خ 
قومّي حافل بالمأساة تعّرضت لھ الذات 
الشاعرة بتاریخھا الحدیث، وھي ت�روم 
ال�وص��ول إل��ى واح��ة تس��ت��ق��ّر ع��ل��ی��ھ��ا 
ال�روح وی�رت�اح ف�ی�ھ�ا ال�ب�دن ف�ي ظ�لّ 
سلسلة م�ن األف�ع�ال ال�درام�ی�ة تش�ّك�ل 

 .صورة الخطاب
أم��ا الش��اع��رة إن��ھ��اء س��ی��ف��و ف��إّن��ھ��ا 
تستعرض في قصیدتھا الموسومة "أنا 
البیاض یبقى أسود (إلى إشعار آخ�ر)" 
ت��ج��رب��ت��ھ��ا الض��دّی��ة ال��وج��ودّی��ة ف��ي 
صراعھ�ا م�ع اآلخ�ر، والس�ّی�م�ا ح�ی�ن 
یكون ھذا اآلخ�ر ھ�و ال�م�وت ب�ك�لّ م�ا 
ینطوي علیھ من ترویع وم�ح�و وق�م�ع 

 :ودمار
 ...أنا البیاض والموت یبقى أسود"

 أنظروا إليّ 
 أنا مشھد حّي على مسرح الدمار

 سرقوا مني أدوار البطولة
 وأسدلوا على أحالمي الستار

 ظّناً أني سأموت وحیدة
 وخلف الكوالیس كّفنوا حضارتي

 لم یتركوا لي شیئاً 
 كّسروا بمعاول الھمجّیة تاریخي

وزّجوا في النار ك�لّ ص�ف�ح�ات ع�م�ري 
 المشرقة

 انظروا إليّ 
أن��ا مش��ھ��د ل��إلنس��ان��ی��ة ع��ل��ى مس��رح 

 اإلقصاء
 أمنح دروساً للبشریة

 ".في الصبر والوالء للوطن
تنحو ھذه الثنائیة نح�واً ط�ب�اق�ی�اً ع�ل�ى 
المستوى البالغّي بی�ن "أن�ا ال�ب�ی�اض/
الموت یبقى أسود"، حین ی�ت�ج�لّ�ى أن�ا 
البیاض بوصفھ الفضاء اإلی�ج�اب�ّي ف�ي 
المعادلة ال�وج�ودی�ة، وب�ع�ك�س�ھ ی�ك�ون 
اآلخ��ر/ال��م��وت األس��ود ن��ق��ی��ض��اً ك��ل��ی��اً 
وسلبیاً ل�ألن�ا، ف�ی�ت�ح�ّول ال�ف�ض�اء إل�ى 
مس��رح درام��ّي ی��ق��ّدم م��ج��م��وع��ة م��ن 
الدروس اإلنسانّیة التي یكون "مس�رح 
اإلقص��اء" ف��ی��ھ��ا ھ��و ال��م��ح��ور، وم��ا 
یتمّخض عنھ من دالالت وق�ی�م وص�ور 
وإش��ك��االت ت��اری��خ��ی��ة ت��خ��ّص ال��ذات 

 .والمجموع القومّي في آن
إّن ھذه النماذج الم�ن�ت�خ�ب�ة م�ن ك�ت�اب 
"من الشعر الس�ری�ان�ي ال�م�ع�اص�ر" ال 
تمّثل بالتأكید كلّ ھذا الشع�ر ب�ن�م�اذج�ھ 
وأنواعھ وتمثالتھ ال�م�خ�ت�ل�ف�ة، ل�ك�ّن�ھ�ا 
تلقي ما تیّسر من الضوء على ت�ج�ارب 
شعرّیة متنّوعة ف�ي ق�ی�م�ت�ھ�ا وأدائ�ھ�ا 
الشعرّي الجمالّي، وھ�و ك�ت�اب ی�ن�درج 
في سیاق التعریف المھم ب�ھ�ذا الش�ع�ر 
على مستوى الش�ك�ل ال�ف�ن�ي وال�رؤی�ة 
ال��م��وض��وع��ات��ّی��ة، وی��ح��ّق��ق ال��م��ق��ص��د 
الحیوّي ضمن المقاربة الفنی�ة ال�ع�ام�ة 
التي تع�ای�ن الش�ع�ر الس�ری�ان�ّي ض�م�ن 
فضاء الشعریات المعاصرة ع�ل�ى ن�ح�و 

 .من األنحاء

ّما ا 
  ا اّ إ ر اة

 

 

 محّمد صابر عبید
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  العراق  /رسل ق الموسويبقلم : 

  النص :
للكلماِت بمفردھا ان تج�ّس�د ال�ذات   ال یمكن  

تغطیة م�ت�ك�ام�ل�ة ل�ل�م�ش�ھ�د   الشعریة وتُظھر
الش���ع���ري وم���وض���وع���ھُ ب���ل الب���دَّ م���ن 
حضورللذاكرة التي تحفُل بالتجربة، فبدورھ�ا 
األھم لصنع قالٍب شعريٍّ ح�ي ك�ون�ھ�ا ت�ع�م�ل 
لعكس ما ورائیات التج�س�ی�د األدب�ي ص�ان�ع�ة 

ال�ك�ت�اب�ة او ال�ف�ن  ،من الورقِة اوالً مادة حیة
بالمجمل ینب�غ�ي أن ی�ك�ون بص�ل�ٍح دائ�ٍم م�ع 

وإن ك�ان م�ن ل�ب   الواقع ومضماِر التجارب
الخیال فحیاتُنا كل�ن�ا تص�ل�ُح أن ت�ك�ون ع�م�ل 
أدبي لكن ثقل�ھ�ا ی�ك�ون ب�ك�ی�ف�ی�ة أن یض�يء 
الكاتب إستئصاالت من تجاربِھ كإست�ث�ن�اءات، 
فأختلُف مع "كوھین" وھو یقول أن الشاعر 
ب��ق��ول��ِھ ال ب��ف��ك��رت��ھ وإحس��اس��ھ، ق��د ی��ك��ون 
"كوھین" أراَد بذكرِه ھذا تركیز القی�م�ة ل�م�ا 
بعد الصنعِة ال لما قبلھا ُمركزاً على ش�اع�ری�ِة 
الشعر النھائیة، بل أرى أنھ م�ارس ص�ن�ع�ت�ھ 
وھو یطّوع ویّسخر ك�الھ�م�ا ب�ال إقص�اء م�ع 
إنتقاء للمشھد وھذا اإلن�ت�ق�اء أیض�ا ی�ن�ط�وي 
عنده أغراضاً اخ�رى، ف�ال�ل�غ�ة و ال�ف�ك�رة ال 

 وجود ألحدھما بغیاب اآلخر.
فمساسھ ذائق�ة ال�ق�ارئ بص�دٍق یُ�وض�ح أن  

عملیة توصیل المشھد الشعري َم�ع�بَ�ر وع�ر 
ف�اع�ل ال ش�خ�ص�اً ت�زوى  -یتط�ل�ب ص�ان�ع�اً 

 كینونة شعریتھ عند القول!.
ع�ل��ى ال�رغ��م م�ن ان ال��ع�ن��وان یُ�وح��ي ال��ى 
تصویر للّقطٍة تب�دو م�ن ش�دِة دق�ت�ھ�ا خ�ارج 

اال إنھا تنط�ل�ق م�ن ح�ق�ی�ق�ٍة ل�رؤی�ة   الِشباك
 ُمستبعدة االلتفات لھا.

  
 لٌص في بیتھ ! 

قد توحي ببساطة لغُربٍة ُمصغرة داخ�ل وط�ن 
أصغر، لربما كان یع�ن�ي ال�ع�ائ�ل�ة او ال�وط�ن 

مع الذات ال�خ�ارج�ی�ة   عینھ او الذات الداخلیة
للش�اع�ر، أج�دهُ ت�ارة اخ�رى ت�م�ری�ن س�ّري 
یُحاول من خاللھ اإلشارة لضرورِة ھذا النوع 
من التلصلص على جزٍء او ج�زی�ئ�ات أص�غ�ر 
او سرقة البیت من مفھوم ال�زم�ن و وّش�ای�ة 

 المكان.
ف"علي الیاسري" یُمارس التخفي بص�ورٍة 
ال یمكن للمرِء ان یّضم ماھیتھا داخل مفھ�وم 

التخفي الم�ع�روف، ألن ال�ت�خ�ف�ي ب�ط�ب�ی�ع�ت�ِھ 
المتعارف علیھا ینطوي فیھ الھروب لكن ھنا 
الشاعر یُسلط الضوء علیھ بإنزیاح مائز مث�ُل 
جاٍن ُمصرحاً بجنایتِھ او مظ�ل�وم�ی�ت�ِھ ف�ي آٍن 
واحد ب�ل�غ�ة ال�خ�ش�وع ، ف�ی�ع�ق�د ت�ل�ص�ل�ص�ھ 
بحمیمیِة المك�ان ُمش�ی�را ال�ى رق�ِة وع�ب�ث�ی�ِة 
السلطة المرتبطة بھ إلنھا في مملكتِھ (ب�ی�ت�ھ) 
فھ�و ی�رس�م اإلغ�ت�راب األق�رب وال�دائ�م ف�ي 
الذات البش�ری�ة ع�اكس�اً ت�راج�ی�دی�ا ال ی�ج�رؤ 

 الكثیر على بوحھا.
ع�م�ٍل أدب�ي   فتأثیر الھیكلة التي یتقولب فیھا

ما ال ینطوي فحواهُ بعدِد الكلمات وم�اھ�ی�ت�ھ�ا 
من حیث السرد واإلیجاز بل كل شكٍل ك�ت�اب�ي 
یوضح اسرار ومسالك من خ�الل�ھ�ا ن�ل�ت�م�س 
آثار حقیقة ُمعینة والمناطق التي تقع ع�ل�ی�ھ�ا 
بالتأثیر لذاِت الكاتب والمنطقة ال�م�وض�وع�ی�ة 

 الُمركز علیھا لدیھ.
 

 * علي و الورقة 
یتضح أن الشاعر ھنا یتعامل مع الورقة بلغٍة 
على أنھا المحطة الختامیة ل�ھ�ب�وط ال�ف�ك�رة، 
فالورقة لیست المسقط األول لفكرتھ فأسلوب 
وسیاق عرضھا ی�ت�راَئ ل�ي ب�أن�ھ ك�ان یَ�م�ر 
 بمراحل والدة بطرق آخرى قبل أن یصل لھا 

لربما كان الشاعر یُراق�ص ال�ن�ص، ی�رس�م�ھ 
في الھواء، على جسد ما، بتجلیات ع�اط�ف�ی�ة 

أستطیع أن أُشب�ھ ال�ت�ح�رك ف�ي   بارزة، لعلي
یُقاس بتناغٍم م�دروس ك�م�ا ف�ي  النص وھو 

رقص�ِة ال�ت��ان�غ�و م��ن ح�ی�ث ذوب�ان األجس��اد 
 ". وظلّھا أثناء األداء، أعني "اللغة والفكرة

فإنعكاس طبیعة مف�ردات الش�اع�ر ُم�ھ�ن�َدس�ة 
 بأسلوب غنائي عاٍل . 

 كأنھ یُغني النص قبل أن یكتبھ.
یتعامل معھا بّرقٍة كمن یلمُس جس�د ط�ف�ل .. 
إیقاعات بیاُضھا غاویة تخلق شعور یستدرج 

 القارئ الى النھایة بال إدراك لقرب الختام.
تُ��داھ��م ف��ك��رة نص��وص��ھ ف��ي بُ��ن��ی��ة ن��م��ط��ھ��ا 
الحواري والوصفي شعور الفقدان او ت�وھ�م 
أنھ كان یملك شيء، فالجمود الذي یُنھي فی�ھ 

 نصوصھ یجھر كما قال: 
 

 "الحیاة َمشھداً صادماً في الختام" 

لذا تتالعب بعاطفِة المتلقي وھذا دلی�ل ع�ل�ى  
اإلشتغاالت الدقیقة في اإلی�ق�اع�ات ال�غ�ن�ائ�ی�ة 
للُمفردة رغم فضاءات البیاض الُملّحة، ك�أن�ھ 
یبوح بصمٍت وسط الكالم بذاِت التقن�ی�ة ال�ت�ي 
ن ب�ھ�ا ك�ت�اب�ھ، تُ�ع�ط�ي ھ�ذه اإلی�ق�اع�ات  عنوَّ
صدمة تُوعز بالخیبِة كَمن یمس�ُك م�ج�م�وع�ة 
مفاتیح ثم یُصَدم أن یدی�ِھ ف�ارغ�ةٌ وال وج�ود 
للقفِص ح�ت�ى .. ھ�ذا م�ا ن�ج�ده ف�ي قص�ی�دة 
"عائلة ال یراھا أحد" وھو یفتتحھا ب�ح�رف�يَّ 
التمني، ُمستمر بتكرارِه بإیقاع ص�وت�ي ك�أن�ھ 
یُؤكد عل�ى ض�رورِة ض�وء اإلدراك ان ث�م�ة 

ف�ي ح�ی�ن   شيء یُمارس الوشایة رغم عنھ،
أنھ أقرب لرؤیٍة یسق�ط ع�ل�ی�ھ�ا الش�م�س وال 

 تغشیھا غاشیة.
 

 "كان ُمنّاي أن تسمعین أُحبِك 
 من كلٍب عرف أھلھُ و ما عرفوه . 
 لكنك الھواء ماراً بالكالب ھكذا .. 

 ھواء لیس حتى في شبَك".
"علي ابراھیم" یبدو انھ یَعدُّ الش�ع�ر ك�درٍس 

 بال سلطِة المعلم.
فھو یجمع في نصوصِھ م�ن َم�ق�ول�ة "اس�أل 
مجرب وال تسأل حكیم" الح�ك�م�ة وال�ت�ج�رب�ة 
رافعاً أداة النفي بجنونیِة القصیدة، فال یخ�رج 
القارئ من نٍص بال إش�ارة ع�ق�الن�ی�ة ت�ج�م�ُع 

 الحكیم و الُمجرب معاً . 
  

 قصیدة "أمٌر جلل"  في
 السكین التي أقنعْت ید أمي

 َستُقنُع یوماً 
 َرقَبتي.

  ماذا فعل الشاعر بفعِل اإلقناع وإنزیاحاتھ ؟!
وھو یُمّرره بین الماضي والمس�ق�ب�ل ی�ح�ش�و 

بتنبٍؤ مص�ی�ري! وھ�و ی�ع�م�ل   ھیبةَ الحاضر
ع�الق��ة ب��ی��ن مص��ی��ر الش��يء وت��اری��خ��اً م��ن 

 القناعات التي تستمد نفسھا من الزمن.
 

 قصیدة "في الخمسین"
 لن أقول للزمن شیئاً .. سأقف حیثما یجري 

.... 
 ینھي جریان المقطع

 َمن جعل البدایات صغیرة 
 والنھایات كبیرة
 َمن كذب علینا ؟

یعوُد الش�اع�ر ع�ل�ي إب�راھ�ی�م ال�ى ال�زم�ن،  
 الزمن مجدداً . 

كنت أنتظر عالمة التعجب بعد ھ�ذا ال�ت�س�اؤل 
لیقتَل اإلستفھام الذي یذھ�ُب ب�يَّ ال�ى ش�ع�وٍر 
غیر إستفھامي و كأنھ یرید أن یحصر الزم�ن 
في زاویتِھ، ك�أن�ھُ ی�ب�ح�ث ع�ن ج�اٍن او ع�ن 
الذنب، واق�ف�اً ب�ج�واِر ش�يٍء ق�د ی�ك�ون ھ�و 
األقرب ل�لّ�غ�ِة ال�م�ك�ر، ل�دى ش�يء ال ی�م�ك�ن 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ھ حس��یً��ا أع��ن��ي "ال��زم��ن"، 

"سأقف حیث�م�ا ی�ج�ري" تُ�وح�ي ال�ى  فجملة
رفقٍة ُمسبقة، او ُمحاولة یُضیع م�ع�ھ�ا ھ�ی�ب�ة 
حضورهُ، فالمدلول الذي یلعبھ فع�ل�ّي "وق�ف 
مع جرى" معاً یُ�وح�ی�ان ال�ى م�وع�ٍد ُم�ت�ف�ق 
علیِھ ُممتأل باإلعترافات لحظة ل�ق�اء ال�م�ع�ن�ى 

 ولیس الھیكلیة. 
  
 الشاعر والمرأة .•  

"ال لسُت أنظر للنساء م�ن�ت�ب�ھ�اً؛ ك�ي أس�رق 
 القصائد 

 من نھٍد ما عرف أن أیادي الرجال، 
 تمسُك األشیاء كبندقیة".

شاعر اب�ُن ل�غ�ة الش�ع�ر، ل�ك�ن�ھ ال   الیاسري
یتقاطع في شعره وحضور الم�رأة م�ع س�م�ِة 
الشعر التلمیحیة وھو یستخدم التصریح غی�ر 
التحبیذ إلستطراٍد ما رم�زی�ةَ حض�وراً غ�زی�ر 

 كھذا في ذاتِھ الشاعرة؟
بمنطق التلویح ال اإلمساك قد یعني السخ�ری�ة 
من حضور اطالل ال�ت�اب�وھ�ات، ح�رك�ة ی�رى 

ال ت�ت�ط�ل�ب ال�ت�وش�ی�ة، ف�یُ�ض�ی�ف ب�ھ�اء   أنھا
لحضور موضوع المرأة بغزارتھ وھو ی�ن�ق�ل 

ب�م�ك�ِر إل�ٍھ ت�ّورط ب�خ�ل�ق�ِھ،  "امرأة " مفردة
 یَرفعھا ثم یَضمھا فیغرقھا.

یُ��ذك��رن��ي بش��خ��ص��ی��ِة "زورب��ا "ف��ي روای��ة 
"ن��ی��ك��وس" وف��ل��س��ف��ت��ِھ ھ��و األق��رب ب��ھ��ذا 

فلغة الجندر واضحة في الن�ِص أع�اله  الفعل،
محاوالً أن یمنحھا ك�ی�ن�ون�ت�ھ�ا م�ا أس�ت�ط�اع، 
فیجعل ھذه المفردة مرنة جدا تتسع اإلحت�واء 
واإلنتقاالت كما م�اھ�ی�ة ال�م�رأة و ب�ق�درِة ی�د 

إق�ت�ح�اِم   أن ی�ت�ج�ن�ب  آلھی�ھ، م�ح�اوالً ت�ارةً 
الجندر ان ك�ان�ت ب�م�الح�ظ�ة م�ن�ھ او ال ف�ي 
معانیھ لكنھ في الختام شاعر ی�ح�ت�رف ن�وع�اً 
یلعب ب�ھ اإلی�ج�از والس�رد، أق�ول وال أق�ول 

 أي التضاد والنقیض  المعنى والالمعنى،
فیحاول "علي" نفي وجودهُ قائال في م�ط�ل�ع 

 النص :
 "ال  

 ال شيء نقیض شيء أبدا؛ 
 األزرق نھر 

 وإن رآه الخواف سماء".
لكن كل الخطابات المبن�ی�ة ع�ل�ى ال�م�ف�ارق�ات 
حینما تدرس من ح�ی�ث ال�ن�وع تش�ی�ر أن ال 
شيء یتّوق لنفسِھ كت�ّوٍق یُ�ع�زز وج�ود ذات�ھُ 

 كما بحضور النقیض. 
 ھل من نجدة، خیبة او رمزیة اإلحتواء؟!

 ھل المنادى ماتت معھ یاء النداء ؟! -
 كما 

 " فقط قال أرجوك .. 
 ما معنى امرأٍة جمیلة ؟ 

 قلُت : رجل ُ حزین" 
  

ال أستطیع أن اقول أن الش�اع�ر ك�ان یَ�ف�ص�ُل 
المرأة والحب عن بعضھما، فأغلب م�ای�ب�وُح 

 ا.بھ یصلنا لنقطة ان ال حضور للحَب بِسواھ
 ھذه اللوحة التي   أن ملعوب الشعر قد یأخذ

یكثر في مالمحھا ت�رم�ی�ز ی�ح�وي اإلن�ت�ب�اه،  
ال�م�س�اف�ات، ت�غ�وُص   تستریح طویالً م�ع�ھ�ا

ببطٍئ وھو یحبس أنفاسھا لیس ألنھا ت�ق�ن�ی�ة 
 تمنع الغرق بل ألنھ تأثر بشخصیة اللص!. 

 الى اللوحة التي شكلھا الشاعر 
 كما یقول : 

 "وال تعرف أصل اللوحِة 
 ماء یتوسط غابة

 غابةُ تتوسط الماء".
 

  اختام
أمازال ھذا اللص یُفضل الخشیة؟ مع ت�ق�ن�ی�ة  

 امتد سطوھا الى فضاءات خارج بیتھ ؟!

 



اتجھت انظار المالیین م�ن عش�اق ال�ك�رة   
العربیة  مس�اء ال�ث�الث�اء ص�وب ع�اص�م�ة 
االبداع والتألق ال�دوح�ة وت�ح�دی�دا ال�ى دار 
االوبرا في الحي الثقافي (ك�ت�ارا) م�ن اج�ل 

 FIFAمتابعة قرعة بطولة ك�اس ال�ع�رب 
بنسختھا العالم�ی�ة وال�ت�ي ی�ن�ظ�م�ھ�ا  2021

االتحاد الدولي ل�ك�رة ال�ق�دم ب�الش�راك�ة م�ع 
دولة قطر والتي ستنطلق مباریات�ھ�ا ن�ھ�ای�ة 
العام الحالي وتعتب�ر ھ�ذه ال�ن�س�خ�ة ب�روف�ة 
اخ��ی��رة م��ن اج��ل ال��وق��وف ع��ل��ى اخ��ر 
االست�ع�دادات ل�ت�ن�ظ�ی�م ال�ح�دث االھ�م وھ�و 
استضافة قطر الول موندیال ل�ل�ك�ب�ار  ی�ق�ام 

وتشارك في ھذه  2022في الشرق االوسط 
البطولة ث�الث�ة وعش�ری�ن م�ن�ت�خ�ب�ا ع�رب�ی�ا 
(تسعة منتخبات تأھ�ل�ت بص�ورة م�ب�اش�رة) 
وستلعب بقیة المنتخبات م�ب�اری�ات تص�ف�ی�ة 
من اجل تسمیة س�ب�ع�ة م�ن�ت�خ�ب�ات  اخ�رى  
ومن ثم سیجتمع س�ت�ة عش�ر م�ن�ت�خ�ب�ا ف�ي 
دوحة الجمیع من اجل التناف�س ع�ل�ى ل�ق�ب 
بطل العرب علم�ا ان  ال�م�ب�اراة ال�خ�ت�ام�ی�ة 
ستقام في الثامن عشر م�ن دیس�م�ب�ر وھ�و 
الیوم ال�وط�ن�ي ل�دول�ة ق�ط�ر وال�ذي س�وف 
یشھد المباراة النھائی�ة ل�ك�اس ال�ع�ال�م ع�ام 

وم��ن ال��ج��دی��ر ب��ال��ذك��ر ان ج��م��ی��ع  2022
مباریات بطول�ة ال�ع�رب س�وف ت�ق�ام ع�ل�ى 
المالعب الموندیالیة حیث انھ ست من ھ�ذه 
ال��م��الع��ب ج��اھ��ز م��ن اآلن الح��ت��ض��ان 
المباریات العالمیة  وشھد حفل قرعة ك�اس 
العرب تواج�د  رئ�ی�س ال�ل�ج�ن�ة االول�م�ب�ی�ة 
القطریة جوعان بن حمد ال ث�ان�ي ورئ�ی�س 
االتحاد الدولي لكرة القدم انفانتینو ورئ�ی�س 
االتحاد االسیوي سلمان بن ابراھیم ورئیس 
االتحاد القطري حمد بن خ�ل�ی�ف�ة ب�االض�اف�ة 
الى عددا اخر من الش�خ�ص�ی�ات ال�ری�اض�ی�ة 
المھمة  ومنھ�م وزی�ر الش�ب�اب وال�ری�اض�ة 

العراقي عدنان درجال وتم من خالل ال�ح�ف�ل 
 19م��راع��اة الش��روط ال��خ��اص��ة ب��ك��وف��ی��د 

وشارك في سحب القرع�ة ال�ن�ج�م ال�ع�راق�ي 
یونس محمود وقد سبق لمحمود ان ش�ارك 

وال�ت�ي  2015في سحب قرعة كاس اس�ی�ا 
اقیمت في استرالیا علما ان عددا من ن�ج�وم 
الكرة العربیة ش�ارك�وا ف�ي ع�م�ل�ی�ة س�ح�ب 
قرعة بطولة العرب ومنھم النجم الس�ع�ودي 

نواف التمیاط والس�ودان�ي ھ�ی�ث�م مص�ط�ف�ى 
والمصري وائل جم�ع�ة . وج�اءت ال�ق�رع�ة 
على النحو ال�ت�ال�ي .. ال�م�ج�م�وع�ة االول�ى 
ضمت المنتخب القطري منظم الب�ط�ول�ة م�ع 
المنتخب العراقي صاحب التتویج االكبر ف�ي 
بطوالت العرب والفائز من مباراة عم�ان او 
الصومال وكذلك الفائز من م�ب�اراة ال�ك�وی�ت 
او ال��ب��ح��ری��ن وت��ع��ت��ب��ر ھ��ذه ال��م��ج��م��وع��ة 
مج�م�وع�ة خ�ل�ی�ج�ی�ة اذا م�ا اع�ت�ب�رن�ا  ان 
المنتخب العماني باستط�اع�ت�ھ ال�ف�وز ع�ل�ى 
المنتخب الصومالي  وربما ھذه المجم�وع�ة 
ت��ع��ت��ب��ر م��ت��وازن��ة م��ن ح��ی��ث ان ج��م��ی��ع 
المنتخبات تت�م�ت�ع ب�ح�ظ�وظ ال�ت�اھ�ل ل�ل�دور 
التالي .. اما المجموعة الثانیة فض�م�ت ك�ال 
من ت�ون�س واالم�ارات ال�ع�رب�ی�ة ال�م�ت�ح�دة 
وس��وری��ا وال��ف��ائ��ز م��ن م��ب��اراة ال��ی��م��ن او 
موریتانیا وربما ستكون حظ�وظ م�ن�ت�خ�ب�ات  
تونس وس�وری�ا او االم�ارات  ف�ي ال�ت�اھ�ل 
كبیرة وحیث ان المنت�خ�ب ال�ی�م�ن�ي ی�ع�ی�ش 
اوض��اع ص��ع��ب��ة ورب��م��ا س��ت��ك��ون ف��رص��ة 
المنتخب الموریتاني في التاھل الى البطول�ة 

… اكبر نظرا للتطور الحاصل في مس�ت�واه 
المجموعة الثال�ث�ة فض�م�ت ك�ال م�ن اس�ود 
االطل�س�ي ال�م�ن�ت�خ�ب ال�م�غ�رب�ي وم�ن�ت�خ�ب 
السعودی�ة وال�ف�ائ�ز م�ن م�ب�اراة االردن او 
جنوب السودان وكذلك ال�ف�ائ�ز م�ن م�ب�اراة 
فلسطین وجزر القمر وربما ستكون حظ�وظ 
المنتخبین المغربي والس�ع�ودي ك�ب�ی�رة ف�ي 
التاھل عن ھذه المجموعة اما ال�م�ج�م�وع�ة 
ال�راب�ع�ة فض�م�ت ال��ع�م�الق��ی�ن االف�ری��ق�ی�ی��ن 
المنتخب الجزائري بطل افری�ق�ی�ا وم�ن�ت�خ�ب 
مصر  والفائز من مباراة لبنان او ج�ی�ب�وت�ي 
وكذلك الفائز من مباراة ل�ی�ب�ی�ا او الس�ودان 
وستكون حظوظ ك�ال م�ن ال�ج�زائ�ر ومص�ر 
ك��ب��ی��رة ب��ال��ت��اھ��ل ع��ن ھ��ذه ال��م��ج��م��وع��ة  
وسیتاھل من كل مجموعة فریقین وم�ن ث�م 
تبدا مرحلة االدوار االقصائیة ومن المتوق�ع 
ان تحقق ھذه البطولة نجاحا تنظیم�ی�ا الف�ت�ا 
حیث سبق لقطر ان نجح�ت ف�ي اس�ت�ض�اف�ة 

. 2019بطولة كاس العالم ل�الن�دی�ة ع�ام�ي 
وحققت نجاحا ك�ب�ی�را ف�ي ال�ت�ن�ظ�ی�م  2020

وسوف تشھد ھذه البطولة تواجد عدد كبی�ر 
من الالعبین الذین ی�ل�ع�ب�ون ف�ي ال�دوری�ات 
العالمیة ومنھم نجوم ال�م�ن�ت�خ�ب ال�م�ص�ري 
م�ح�م�د ص�الح ال�ذي ی�ل�ع�ب م�ع ل�ی�ف�رب�ول  
ومحمد النني نجم االرسنال وتریزیغیھ ن�ج�م 
استون فیال وكذك النجم ال�ج�زائ�ري ری�اض 
محرز الذي یلعب مع مانشستر ستي ون�ج�م 
المغ�رب ح�ك�ی�م زی�اش ال�ذي ی�ح�ت�رف م�ع 
تشلسي  وكذل�ك ن�ج�وم ال�دوري االس�ب�ان�ي 
المغربیان النصیري وبونو الذان ی�ح�ت�رف�ان 
م�ع اش�ب��ی��ل�ی��ة ون�ج��وم ال��دوري ال�ف��رنس��ي  
ال��ج��زائ��ري اس��الم س��ل��ی��م��ان��ي م��ع ل��ی��ون 
والتونسي وھبي الخزري مع سانت ای�ت�ی�ان 
وكذلك نجم الدوري االیطالي اشرف حكیمي 
ال�م�ح�ت�رف م�ع ان�ت�ر م�ی�الن وال�ع�دی�د م�ن 

 الالعبین االخرین. 

 ة ا يوا  ود اا ر ر 
ا  بس ا      

 وا ى وان ا ة م  
ازم ()   اد اا  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  سیدنيالعراقیة االسترالیة: رافق قاسم العقابي/ 
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aliraqianewspaper@gmail.com 
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