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 . إ ا ا  ادي  ا اد وا وات

 
 2021مایو  11استرالیا، كانبرا: 

 
أمام البرلمان م�ؤك�داً أن أس�ت�رال�ی�ا  2021اعلن وزیر الخزانة االسترالي جوش فرایدنبیرغ المیزانیة الفیدرالیة لعام 

 "."تعود ثانیة
ستعمل خطة حكومة موریسون لتأمین تعافي أسترالیا على إعادة بناء اقتصادنا وخ�ل�ق ال�م�زی�د م�ن ف�رص ال�ع�م�ل 

 .COVID-19 لضمان عودتنا أقوى من الركود الناجم عن
 .عاًما 11دخلت أسترالیا األزمة من موقع القوة االقتصادیة بعد أن أعادت المیزانیة إلى التوازن للمرة األولى منذ 

 .لقد وفر لنا ھذا القوة المالیة لدعم األسترالیین عندما كانوا في أمس الحاجة إلیھا
٪ من إجمالي الناتج 14.7ملیار دوالر أو  291، خصصت الحكومة COVID-19 كجزء من استجابتنا لـ

 .المحلي للدعم االقتصادي غیر المباشر لألفراد واألسر والشركات
 .نتیجة لھذا الدعم ، نحن نسیر على طریق االنتعاش

انتعش االقتصاد األسترالي بأسرع وتیرة على اإلطالق خالل النصف األخیر من العام الماضي ، متفوقًا ع�ل�ى ج�م�ی�ع 
 .2020االقتصادات المتقدمة الرئیسیة في عام 

، ی�وج�د اآلن ع�دد أك�ب�ر م�ن  2020لدوره وإضافة ما یقرب من ملیون وظیفة منذ م�ای�و  JobKeeper مع لعب
 األشخاص في العمل أكثر من أي وقت مضى

ف�ي  5ھذه المكاسب وتضعنا على المسار الصحیح النخفاض معدل البطالة إلى أق�ل م�ن  22-2021ستدعم میزانیة 
 .2023في المائة بحلول ربع یونیو من عام  4المائة ، لیصل إلى 

 .بتكلفة مالیة كبیرة COVID-19 جاءت استجابتنا االقتصادیة لـ
م�ل�ی�ار  106.6، والتحسن إل�ى  21-2020ملیار دوالر في  161.0وصول العجز إلى  COVID-19 سیشھد ركود

 .25-2024ملیار دوالر في  57.0، قبل أن یتحسن إلى  22-2021دوالر في 
أش�ھ�ر ف�ي  6ملیار دوالر عما كان متوقعًا قبل ما ی�زی�د ق�ل�ی�الً ع�ن  52.7بمقدار  2021-2020انخفض العجز في 

میزانیة العام الماضي ، بمساعدة المزید من األسترالیین في العمل وعدد أقل من األشخاص المعتمدین على الرع�ای�ة 
 .االجتماعیة

 
في حین أن اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومة لحمایة األرواح وسبل العیش قد جاءت بتكلفة، فإن المیزان�ی�ة ت�وض�ح 

 .أن وضعنا المالي ال یزال قویًا ومستداًما مع بقاء دیون أسترالیا منخفضة وفقًا للمعاییر الدولیة
 872.0من  2021-2020مقارنة بالتوقعات في میزانیة  2021یونیو  30إجمالي الدین في من المتوقع أن ینخفض 

في المائة م�ن ال�ن�ات�ج  40.2ملیار دوالر أو  829.0في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى  44.8ملیار دوالر أو 
 .المحلي اإلجمالي

وس�ی�س�ت�ق�ر ع�ن�د  2021-2020م�ق�ارن�ة ب�م�ی�زان�ی�ة إجمالي الدین في كل عام على المدى المتوسط كما سینخفض 
 .٪ من إجمالي الناتج المحلي51مستوى أقل عند حوالي 

 2021ی�ون�ی�و  30في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  30.0ملیار دوالر أو  617.5سیرتفع صافي الدین إلى 
ف�ي  37.0إلى ، وینخفض  2025یونیو  30في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  40.9قبل أن یبلغ ذروتھ عند 

في المائ�ة م�ن  43.8المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في نھایة المدى المتوسط. ویقارن ھذا الذروة المتوقعة عند 
 .الناتج المحلي اإلجمالي من میزانیة العام الماضي

وبالمقارنة ، فإن صافي الدین األسترالي كحصة من االقتصاد سیبلغ ذروتھ عند نصف مثیلھ في الم�م�ل�ك�ة ال�م�ت�ح�دة 
 .والوالیات المتحدة وحوالي ثلث ذلك في الیابان الیوم

 .وبینما عادت منطقة الیورو إلى الركود مرة أخرى ، فإن أسترالیا تتعافى بقوة
تعززت آفاق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقیقي على المدى القریب ، ومن المتوقع أن ینمو إجمالي الناتج ال�م�ح�ل�ي 

م�ع  2023-2022٪ في 2ویتراجع إلى  2022-2021٪ في 4، ویرتفع إلى  2021-2020٪ في 1الحقیقي بنسبة 
 .استقرار االنتعاش

من خالل إعادة بن�اء االق�ت�ص�اد 
وتخفیض صافي الدیون كحصة 
م�ن االق��ت�ص��اد ، س��ن��ك�ون ف��ي 
وض�ع ق��وي ل�ت��أم�ی�ن ان�ت�ع��اش 

 .أسترالیا وإصالح المیزانیة
ت��ع��م��ل ال��خ��ط��ة االق��ت��ص��ادی��ة 

 .لحكومة موریسون
 

 22-2021ت��ح��دد م��ی��زان��ی��ة 
المرح�ل�ة ال�ت�ال�ی�ة م�ن خ�ط�ت�ن�ا 
لتأمین تعافي أست�رال�ی�ا وإع�داد 

 .أسترالیا للمستقبل
 

ا ن إما دو  
 
 
 
 
 
 
 

 علي حسین
 العراق 

 
 
 

 
 2011بعد أن تفجرت االحتجاج�ات ف�ي ت�ون�س ع�ام 

وانتھت برحیل زین العابدین بن علي، وظھور حرك�ة 
" األخوان المسلمین " تحت تس�م�ی�ة "ال�ن�ھ�ض�ة " 
رافعة شعار "دولة القانون"، وكنا نحن قد عشنا في 

 ، "ھذ البالد وال نزال مع ھذا الشعار"دولة القانون
كتبت آنذاك مقاالً قلت فیھ: ھل س�ی�خ�دع ال�ت�ونس�ی�ون 
مثلما خدعنا، وھل ستنتھي تضحیات التونسیین بمثل 
ما انتھت إلی�ھ تض�ح�ی�ات إخ�وة ل�ھ�م ف�ي ال�ع�راق ال 
یستطیعون القیام بمظاھرة أو اح�ت�ج�اج إال ب�م�واف�ق�ة 
السلطات الرسمیة؟ وھل سیض�ع أول�و األم�ر ق�ان�ون�اً 
لألخالق الع�ام�ة م�ث�ل�م�ا یص�ر س�اس�ة ال�ع�راق ع�ل�ى 
تش�ری��ع�ھ ل��ن�ا، وھ�ل س��ی�س��ت�ج��دون ال�ح��ری�ة م��ث�ل��م��ا 
نستجدیھا الی�وم؟ وك�ن�ت أخش�ى ع�ل�ى أش�ق�ائ�ن�ا ف�ي 
تونس من ش�ع�ارات ت�ن�ادي ب�دول�ة ال�ق�ان�ون، ألن�ھ�ا 
شعارات براقة س�رع�ان م�ا ی�ل�ت�ف الس�اس�ة ح�ول�ھ�ا 
فیفرغونھا من مضامینھا الحقیقیة، فین�ت�ش�ر ال�ف�س�اد 
المالي واإلداري وتكش�ر ال�م�ح�اص�ص�ة ع�ن أن�ی�اب�ھ�ا 
لتتقاسم األموال والمنافع لتحرم الشعب منھا. فما م�ر 
بتونس مر في الع�راق م�ن ق�ب�ل ح�ی�ث ق�ام الس�اس�ة 
عندنا قبل االنتخابات برفع شعارات الخطاب ال�وط�ن�ي 
، ومقوالت مثل المنصب للكفاءات ، والدولة ل�خ�دم�ة 
المواطن ، والعدالة االجتماعیة للج�م�ی�ع . ف�م�ا ال�ذي 
حدث بعد ذلك؟ قرر أشاوسة السیاس�ة نس�ف ال�ل�ع�ب�ة 
الدیمقراطیة بأكملھ�ا واالن�ق�الب ع�ل�ى ھ�ذه ال�خ�ط�ة، 
والعودة بالبالد إلى زم�ن ال�ق�رون ال�وس�ط�ى.. ال�ی�وم 
یدفع شعب تونس ضریبة ش�ع�ارات أح�زاب الس�ل�ط�ة 
مثلما دفعنا وتحولت تونس م�ن دول�ة ل�ل�ق�ان�ون إل�ى 
حلبة للصراع راح ضحیتھا شخصیات مناضلة بح�ج�م 
شكري بلعید.. لیجد الشعب التونسي مثلما ال�م�ص�ري 
الذي انخدع بجوقة محمد مرسي واللیبي الذي ت�ع�ب�ث 
بھ المیلیشیات المتطرفة ، وقبل�ھ�م�ا ال�ع�راق�ي ن�ف�س�ھ 
أمام ساسة ال یجیدون غیر لعبة "غ�زو ال�م�ن�اص�ب" 
وبیع ال�وھ�م ل�ل�ن�اس، م�ن خ�الل ال�م�ت�اج�رة ب�ال�دی�ن 
للوصول إلى كرسي الحكم.. حیث تركوا خدمة ال�ب�الد 
لیحدثوا الناس عن ع�ورة ال�ن�س�اء وأھ�م�ی�ة ال�ن�ق�اب 
وخطیئة الفرح والغناء والسعادة ، واتھام المع�ارض�ة 
بأنھم زنادقة وملحدون، بعد س�ن�ة واح�دة ف�ي مص�ر 
وعشر سنوات في تونس ولیبیا وتسع�ة عش�ر ع�ام�ا 
في العراق اكتشفت الشعوب أن مسؤولیھا وساست�ھ�ا 
فاشلون بامتیاز یریدون أن یبی�ع�وا ال�ك�ذب ع�ل�ى أن�ھ 
منجزات، مستغلین حاجة الناس إل�ى األم�ن وال�خ�ب�ز 
واالستقرار.. وان احزابھا والئ�ھ�ا الح�زاب�ھ�ا ول�ی�س 
للوطن ، وان من یعارضھم ینفذ أجندة أج�ن�ب�ی�ة ت�ری�د 
نشر الفسوق والكفر؟.. ماذا سیقول الع�راق�ی�ون وھ�م 
یعیشون في ظل احزاب مؤمنة تسی�ط�ر ع�ل�ى م�ع�ظ�م 
مؤسسات الدولة تكشف لنا االحداث في تون�س، وم�ا 
تفعلھ حركة النھضة، أن مثل ھذه الحركات السیاسی�ة 
ال تجید سوى نشر اإلحباط وقتل األمل ف�ي ال�ن�ف�وس، 
وتحویل البلدان ال�ت�ي ان�ت�ظ�رت الس�ع�ادة إل�ى ب�ل�دان 
ی�رض��ى أھ��ل�ھ��ا ب��م��ا م��ق��س��وم ل��ھ��م ف��ي ظ��ل س��اس��ة 
ومسؤولین مھمتھم األولى تعبید ط�رق اآلخ�رة أم�ام 
الناس وط�رق الس�ع�ادة وال�رف�اھ�ی�ة أم�ام ع�وائ�ل�ھ�م 

 .وأحبابھم ومنتفعیھم
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لیس غریباً أو م�ف�اج�ئ�اً أن ت�ن�ب�ري ق�وى األح�زاب    
الطائفیة والمحاصصة ألجل تخطیط عم�ل�ی�ات ال�ت�زوی�ر 
وإن��ت��ھ��اك ح��ق��وق اإلنس��ان ال��ع��راق��ي ف��ي ال��ت��رش��ی��ح 
واإلنتخاب ومحاولة إستبعاد أكثر من خ�م�س�ة م�الی�ی�ن 
مواطن من أن یمارس حقھ الدستوري في االنتخ�اب�ات. 
نعم إنھم عملوا على ذلك منُذ قیام اإلنتفاضة البط�ول�ی�ة 
ضد الفساد والتزویر وال�م�ل�ی�ش�ی�ات ال�م�ن�ف�ل�ت�ة وض�د 
الطبقة السیاسیة الفاشلة التي فق�دت ت�وازن�ھ�ا ع�ن�دم�ا 
ھتف الشعب بالتغییر الحقیقي وإسقاط ح�ك�وم�ة ع�ادل 
عبد المھدي. لم ینفع البرنامج الترقیع�ي ال�ذي ط�رح�ھ 
مصطفى الكاظمي بدعم الكتل المتنفذة الكبرى، م�ن أن 
یلبي مطالب الشعب العراقي الذي فقد كل شیئ وأول�ھ�ا 
الكشف عن قتلة المتظاھرین والمنتفضین واإلست�م�رار 

وخ��ط��ف��ھ��م   ب��م��ع��اق��ب��ة ال��ن��اش��ط��ی��ن ب��إغ��ت��ی��ال��ھ��م
وعندما تقرر اإلعالن عن إجراء انتخاب�ات  وإعتقالھم. 

م��ب��ك��رة وب��أس��رع وق��ت إن��ت��ف��ض أخ��ط��ب��وط ال��ف��س��اد 
والحكومة العم�ی�ق�ة ب�وض�ع ال�خ�ط�ط ل�ت�ح�وی�ل ن�ت�ائ�ج 
االنتخابات لصالحھم واإلستفادة من قانون االنت�خ�اب�ات 
الذي اعت�م�د ت�ع�دد ال�دوائ�ر االن�ت�خ�اب�ی�ة. ث�م ت�ح�ری�ك 
المفوضیة العلیا المستقلة لإلنت�خ�اب�ات وحس�ب إت�ف�اق 
مبیت لتكمیم أصوات مواطني الخارج وحرم�ان�ھ�م م�ن 
التصویت واإلنتخاب ألسباب واھیة الی�وج�د ل�ھ�ا دع�م 

 قانوني ودستوري.
لقد قررت المفوضیة ال�ع�ل�ی�ا ال�م�س�ت�ق�ل�ة ل�إلن�ت�خ�اب�ات 

، ب��ع��دم إج��راء 2021/آذار/ 23ال��ع��راق��ی��ة ب��ت��أری��خ 
االنتخابات المبكرة للعراقیین المق�ی�م�ی�ن ف�ي ال�خ�ارج، 
وال�م�زم��ع إج��راؤھ�ا ف�ي ال�ع�اش��ر م��ن تش��ری�ن األول 

. ولھذا كان ق�رار ال�م�ف�وض�ی�ة، ق�رار م�خ�ال�ف 2021
للدستور والقوانین فھذا ال�ق�رار ھ�و خ�رق دس�ت�وري 

، 16، 14وقانوني حیث یتعارض مع مواد الدس�ت�ور (
ھذه المواد التي تكفل المساواة وتك�اف�ؤ ال�ف�رص   )20

بین العراقیین وحق ال�م�ش�ارك�ة ف�ي الش�ؤون ال�ع�ام�ة 
والتمتع بالحقوق السیاسیة بما ف�ی�ھ�ا ح�ق ال�ت�ص�وی�ت 
واإلنتخاب والترشیح . وھو یخالف ق�ان�ون ان�ت�خ�اب�ات 

ال�ذي  2020النافذ لسنة  9مجلس النواب العراقي رقم 
ال�خ�اص�ة ب�أھ�داف ال�ق�ان�ون ع�ل�ى  2تضمنت ال�م�ادة 

مشاركة الناخبین في إختیار ممثلیھ�م وال�م�س�اواة ف�ي 
المشاركة وضمان حقوق ال�ن�اخ�ب وال�م�رش�ح. ك�ذل�ك 

) من القانون على أن االنتخ�اب�ات ح�ق 4تصف المادة (
) التي تعن�ي ب�ال�ت�ص�وی�ت 39لكل عراقي. وفي المادة (

الخاص بالب�ن�د راب�ع�اً ج�اء (یص�وت ع�راق�ی�وال�خ�ارج 
لصالح دوائ�رھ�م ب�إس�ت�خ�دام ال�ب�ط�اق�ة ال�ب�ای�وم�ت�ری�ة 
حصراً). لقد حاولت الطبقة السیاسیة وكتلھا الم�ت�ن�ف�ذة 
م�ن�ُذ م�م�ارس��ة ال�ح��ق�وق ال��دس�ت�وری��ة ف�ي اإلن�ت�خ��اب 
والمشاركة في العملیة االنتخابیة منع عراقیو ال�خ�ارج 
من ممارسة اإلنتخ�اب وال�ت�رش�ی�ح وبش�ت�ى ال�وس�ائ�ل 
ولكن ضغط الجالیة العراقیة أجبرھا على تنفیذ ال�ب�ن�ود 
ال��ق��ان��ون��ی��ة وال��دس��ت��وری��ة وب��ن��ف��س ال��وق��ت ك��ان��ت 
التحضیرات نحو تزویر نتائج االن�ت�خ�اب�ات وال�ت�الع�ب 
بھا من خالل الم�راك�ز االن�ت�خ�اب�ی�ة وال�ع�ام�ل�ی�ن ف�ی�ھ�ا 
والموالین لھذه الكتل، جاھزة. كما جرى الت�الع�ب ف�ي 
النقل وطرق خزن أوراق ال�ت�ص�وی�ت وھ�ذا ج�زء م�ن 
ال��م��م��ارس��ات، ك��م��ا ج��رى م��ن��ع ال��ن��اخ��ب��ی��ن ب��اإلدالء 
بأصواتھم بح�ج�ة ع�دم وج�ود أوراق ث�ب�وت�ی�ة وم�ن�ع 
أبناءھم البالغین لنفس األسباب ومارسوا اإلج�ت�ھ�ادات 
في م�ث�ل ھ�ذه ال�م�واق�ف، وت�ع�دى ذل�ك إل�ى ت�وظ�ی�ف 
عاملین ض�م�ن ج�ھ�از ال�م�ف�وض�ی�ة وحس�ب اإلن�ت�م�اء 
الحزبي التابع لھم وھذا ما كان یج�ري. وب�ال�رغ�م م�ن 

التبریرات التي طرحتھا المفوضیة إال أنھا غیر مق�ن�ع�ة 
بحرمان خمسة مالیین مواطنة ومواطن ومنھا (إكم�ال 
عمل�ی�ة تس�ج�ی�ل ال�ن�اخ�ب�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�ي ال�خ�ارج 

) ی�وم�اً 160بایومتریاً بمراحلھ�ا ك�اف�ة ت�ح�ت�اج إل�ى (
تقریباً في الظروف المثالیة ، بینما المدة المتبقی�ة ھ�ي 

) یوماً ف�ق�ط ، وإن وزارة ال�خ�ارج�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 40( 
أعتذرت بحسب البیان عن (إجراء ع�م�ل�ی�ة ال�ت�س�ج�ی�ل 
واإلق��ت��راع ف��ي الس��ف��ارات وال��ق��ن��ص��ل��ی��ات ال��ع��راق��ی��ة 
إلستحالة إقامتھا في المرحلة الراھنة ، إضافة إل�ى م�ا 
ستستغرقھ عملیة فتح حسابات ج�اری�ة ب�اس�م م�ك�ات�ب 
المفوضیة في خ�ارج ال�ع�راق وم�ا ی�ت�ط�ل�ب�ھ ذل�ك م�ن 
موافقات أمنیة ومالیة من تلك الدول) وقال ال�ب�ی�ان إن 
(إجراء العملیة االنتخاب�ی�ة ف�ي أم�اك�ن غ�ی�ر خ�اض�ع�ة 
للسیادة العراقیة یجعلھا خاضعة ل�ق�وان�ی�ن ت�ل�ك ال�دول 
وال والیة للقضاء العراقي على المخالفات والتج�اوزات 
التي قد تحصل خالل إجراء العملیة االنتخاب�ی�ة إض�اف�ة 
إلى إن إرسال موظفي المفوضیة إل�ى دول أخ�رى ف�ي 
ظل الظروف الصحیة الحرجة المتمثلة بإنتشار جائ�ح�ة 

ولكن ال�رد ك�ان  كورونا یعرض سالمتھم إلى الخطر) 
حاسم من قبل السیاسیین والقانونیین ال�ذی�ن أك�دوا إن 

المفوضیة ضعیفة وغیر متسقة) ك�م�ا أش�ار   (مبررات
الخبیر القانوني العراقي بالشؤون القانونی�ة مص�ط�ف�ى 
رشید ل(موقع الحرة) إن مبررات ال�م�ف�وض�ی�ة ج�اءت 
على محوري وجود فیروس كورون�ا، وض�ی�ق ال�وق�ت 
والمحوران مردودان إلن االنتخابات ال�م�ب�ك�رة ی�ج�ري 
التحضیر لھا منذ عام تقریباً ، كما إن فیروس ك�ورون�ا 
موجود م�ن�ُذ ع�ام ونص�ف وھ�ن�اك دول ك�ث�ی�رة م�ث�ل 
الوالیات المتحدة أجرت االنتخابات على أي حال) ك�م�ا 

 -علي السوداني -أكد عضو الحزب الشیوعي العراقي 
بأن (المفوضیة لم تع�م�ل أس�اس�اً إلج�راء االن�ت�خ�اب�ات 
بال�خ�ارج، ول�م ت�ت�ح�رك ن�ح�وھ�ا م�ن�ذ ت�ح�دی�د م�وع�د 
االنتخابات مطلع العام الحالي، بما یؤكد وج�ود ت�واف�ق 
سیاسي مبیت لإلضرار بالمرش�ح�ی�ن ال�م�دن�ی�ی�ن ع�ل�ى 

لو كانت أصوات ع�راق�ي   وجھ التحدید) وتسائل (تُرى
ال��خ��ارج ت��ذھ��ب لص��ال��ح ال��م��ال��ك��ي أو ال��خ��زع��ل��ي 

ھل كانت المفوضیة ستجرؤ على إل�غ�ائ�ھ�ا)   والعامري
؟! ویتابع (بأن إلغاء أصوات ال�خ�ارج ض�رب�ة م�ب�ك�رة 
للمدنیین ) و(كان األولى إلغاء أصوات ملیون ش�خ�ص 
من ن�زالء الس�ج�ون وال�م�س�ت�ش�ف�ی�ات وال�ع�س�ك�ری�ی�ن 
والحشد الشعبي ومخیمات النازحین إذ إنھم یص�وت�ون 
تحت الضغط واإلبتزاز) كما ذكر السید ع�م�اد ی�وح�ن�ا، 
المسیحیون أكث�ر ال�م�ت�ض�رری�ن م�ن ق�رار م�ف�وض�ی�ة 
االنتخابات. كما توجھ ممثلي مكونات سیاسیة ل�ل�ط�ع�ن 
بالقرار ومنھم  (یونادم كنا ) رئ�ی�س ك�ت�ل�ة ال�راف�دی�ن 
وق�ال رئ�ی�س ك�ت�ل�ة (ال��ورك�اء) ج�وزی�ف ص�ل�ی�وا إن 

المدنیین والعلم�ان�ی�ی�ن وال�ذی�ن الی�ؤم�ن�ون  (العراقیین 
بالسالح اإلیراني في ال�ع�راق، ب�ات�وا م�ح�روم�ی�ن م�ن 
اإلدالء بأصواتھم، التي یمكن ان تسھم ب�ال�ت�غ�ی�ی�ر ف�ي 

... ودع�ا ال�م�ن�ظ�م�ات ال�ح�ق�وق�ی�ة ف�ي ال�ع�راق   البالد
والشخصیات السیاسیة الن�اف�ذة ال�م�س�ت�ق�ل�ة، وال�ق�وى 
الوطنیة، إلى الطعن بقرار حرمان عراقي الخ�ارج م�ن 

 التصویت) .
إن الكتل السیاسیة ت�ع�ل�م ج�ی�داً ب�أن أص�وات ال�خ�ارج 
الیمكن شراءھا، ولھذا یرون بأن ھذه األصوات مھ�م�ا 
كانت أعداداھا ف�ھ�ي ت�ؤث�ر ع�ل�ى ن�ت�ائ�ج�ھ�م، ك�م�ا إن 
الحمالت االنتخابیة اإلعالمیة التي تجري ف�ي ال�خ�ارج 
ستكشف المشھد السیاسي العراقي والوضع السیاس�ي 
واإلقتصادي واإلجت�م�اع�ي والص�ح�ي ال�م�ت�دھ�ور وإن 

الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائیة قد فش�ل�وا 
في وضع حد لحیتان الفساد السیاسي وال�م�ال�ي وم�ن�ع 

المسلحة ولم تستطع إلقاء ال�ق�ب�ض  إنفالت الملیشیات 
على قتلة المن�ت�ف�ض�ی�ن وم�ح�اك�م�ت�ھ�م ل�ق�د أث�ار ق�رار 

بحرم�ان ع�راق�ی�و ال�خ�ارج  المفوضیة العلیا المستقلة 
من المشاركة في اإلنتخابات، جدل واسع ف�ي الش�ارع 
العراقي الذي رفض ھذا القرار التعسفي. كما ت�ح�رك�ت 
القوى المدنیة الدیمقراطیة إلى اإلحت�ج�اج وال�م�ط�ال�ب�ة 
بالتراجع عن ھذا القرار مناش�دی�ن ال�رئ�اس�ات ال�ث�الث 
بالتدخل وإلغاء القرار المخالف ل�ل�دس�ت�ور وال�ق�ان�ون. 
ومن المشاركین في ھذا اإلحتجاج التیار ال�دی�م�ق�راط�ي 
العراقي سواء في الداخل أو في الخارج من خالل ھیأة 
المتابعة ل�ت�ن�س�ی�ق�ی�ات ال�خ�ارج. ك�م�ا ط�رح�ت ال�ق�وى 
الدیمقراطیة في الخارج إقتراحات لضم�ان ال�م�ش�ارك�ة 
دون الحاجة إلى تخصیصات م�ال�ی�ة ك�ب�ی�رة وتس�ھ�ی�ل 
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي ال��خ��ارج ب��اإلس��ت��غ��ن��اء ع��ن م��ك��ات��ب 

 المفوضیة .وعن طریق التصویت الشخصي
ی�ق�وم ال�ن�اخ�ب م�ل�ئ ورق�ة   –التصوی�ت ب�ال�ب�ری�د  -1

اإلقتراع ویجري نقل الصوت إلى الوطن وھذه ط�ری�ق�ة 
 بلداً مثل المكسیك ، سویسرا، السوید . 27إستخدمھا 

إس��ت��خ��دام اإلن��ت��رن��ی��ت  -ال�ت��ص��وی��ت اإلل�ك��ت��رون��ي :2-
والھواتف للتصویت ب�واس�ط�ت�ھ�ا .ل�ق�د ط�ال�ب ن�اخ�ب�ي 
الخارج بإستخدام التصویت اإللكتروني عبر إس�ت�م�ارة 
وكذلك التسجیل بنفس الطریقة وفق برن�ام�ج الی�ع�رق�ل 
عملیة التصویت مع سبق اإلصرار. االنتخابات ت�ح�ت�اج 
إلى عاملین مستقلین یتم�ت�ع�ون ب�اإلخ�الص وال�ن�زاھ�ة 
والكفاءة . ھذا اإلقتراح وھو ال�ت�ص�وی�ت اإلل�ك�ت�رون�ي 
أتبعھا العشرات من البلدان وفق إستم�ارة م�ع�ت�م�دة ال 
تقبل التزویر والتالعب. وھذه العملیة تنفذ ب�ك�ل ج�دی�ة 
وسھولة لو ل�م ت�ك�ن ال�م�ف�وض�ی�ة ج�زء م�ن ال�ط�ب�ق�ة 

 السیاسیة وتعمل على إرضائھا.
إن الدول الدیمقراطیة یج�ب أن ت�ك�ون ح�ریص�ة ع�ل�ى 
مشاركة مواطینھا حیث تبذل الجھود الحثی�ث�ة ل�ت�ن�ف�ی�ذ 
العملیة االنتخابیة، ولیس كما یجري ف�ي ال�ع�راق م�ن 
حیث العمل على إستبعاد الم�واط�ن�ی�ن ع�ن ال�م�ش�ارك�ة 
وإستخدام كل األس�ال�ی�ب م�ن أج�ل إن الیش�ارك�وا ف�ي 
االنتخابات. على القوى ال�وط�ن�ی�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة أن 
تستمر بالضغط الجماھیري من أجل أن تشارك الجالی�ة 
العراقیة وفي جمیع البلدان في ال�ع�م�ل�ی�ة أإلن�ت�خ�اب�ی�ة. 
ولیس العمل على إفشال العملیة االنتخابی�ة وھ�ا ن�ح�ن 
نشاھد الوضع األمني یتدھور واإلندفاع من جدید ن�ح�و 
تصفیة النشط�اء وال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن م�ن أج�ل أن ت�خ�رج 
االن��ت��خ��اب��ات ب��دون ن��اخ��ب��ی��ن وھ��ذا م��ات��ری��ده ال��ك��ت��ل 

 السیاسیة.

 صبحي مبارك/ سیدني

 

 إم درون أات ارج 



تشیر المعطیات التي تحت تصرفي كافة، سواء أكانت تقاریر دولیة وأب�ح�اث ع�ل�م�ی�ة، أم   
معلومات من داخل إیران ومن تلك الدول التي تجري الحروب اإلیرانیة على أراضیھا، إل�ى 
أن إیران تصر بعناد ال إنساني ودون أي اعتبار سیاسي وأخالقي إلى تش�دی�د ح�رب�ھ�ا ض�د 
الوالیات المتحدة بواسط�ة ع�م�الءھ�ا وأع�وان�ھ�ا م�ن أح�زاب إس�الم�ی�ة س�ی�اس�ی�ة وق�وى 
ومیلیشیات طائفیة مسلحة وقوى إرھابیة دولیة تاب�ع�ة ل�ھ�ا وم�ت�ع�اون�ة م�ع�ھ�ا، واالدع�اء 
الكاذب مثالً بأنھا تحارب في العراق مثالً ضد إسرائیل واستعادة القدس، ف�ي أراض�ي دول 
أخرى ال تحمل لھا الصداقة والود واالحترام، بل تسعى ب�ك�ل الس�ب�ل ال�م�ت�وف�رة ال�ھ�ی�م�ن�ة 
علیھا، إنھا تحارب في األراضي العراقیة وسوریا والیمن وقبل ذاك في لبن�ان وال�ب�ح�ری�ن، 
وتسعى لمدِّھا لدول أخرى وأینما أمكن، على أن ت�ب�ق�ى أراض�ی�ھ�ا ب�ع�ی�دة ك�ل ال�ب�ع�د ع�ن 

  أراضیھا.
ھ�ج�وم�اً  27فمنذ فترة غیر بعیدة شنَّ أعوان وعمالء إیران المفضوح�ی�ن م�ا ی�ق�رب م�ن 

صاروخاً، وأخیراً بطائرات مسیرة إیرانیة، كان أخرھا على ق�اع�دة ع�ی�ن األس�د ال�ع�راق�ی�ة 
، على قواعد عس�ك�ری�ة ع�راق�ی�ة ف�ی�ھ�ا ق�وات 08/05/2021صباح یوم السبت المصادف 

أمریكیة أو قوات تحالف دولي، بذریعة فرض خروج ال�ق�وات األم�ری�ك�ی�ة واألج�ن�ب�ی�ة م�ن 
العراق لیخلو لھا وإلیران الجو بالكامل لجعل العراق عملیاً جزءاً من إیران ومن س�ی�اس�ات 
الدولة العنصریة والطائفیة اإلیرانیة في منطقة الخلیج والشرق األوسط. ولم ی�ع�د ی�خ�ش�ى 
عمالء إیران وأعوانھا الخانعین والماسكین بزمام الحك�م م�ن خ�الل ال�دول�ة ال�م�وازی�ة أو 
العمیقة في البالد من إعالن ذلك على المأل، كما في تصریحات حزب هللا والع�ص�ائ�ب وب�در 
وغیرھا من المیلیشیات والقوى السیاسیة اإلسالمیة الطائفیة المسلحة ال�م�ع�ادی�ة ل�ل�ش�ع�ب 
العراقي. فإیران تقوم بإرسال خبراء عسكریین وسیاسیین وجیش جرار م�ن ال�ج�واس�ی�س 
والعیون، إضافة إلى األسلحة والعتاد، إلى ھذه ال�دول ب�ھ�دف م�واص�ل�ة ت�وج�ی�ھ أت�ب�اع�ھ�ا 
للھیمنة على الحكم وفرض سیاساتھا فیھا ومنع حصول أي تغی�ی�ر ف�ی�ھ�ا إال ب�إرادة ع�ل�ي 
خامنئي المھیمن من إیران على الساحات السیاسیة لھذه ال�دول واس�ت�ج�اب�ة ل�م�ص�ال�ح�ھ�ا. 
(ویالحظ ذلك في المفاوضات الحوثیین وبقیة األطراف الیمنیة واتحالف العربي السع�ودي، 

   أو بقاء إیران بدون حكومة فعلیة في لبنان بسبب سیاسات حزب هللا اللبناني اإلیراني).
من صدیق فاضل في العراق  07/05/2021فعلى سبیل المثال ال الحصر وصلني یوم أمس 

بوستر وضعتھ قوى االنتفاضة كما یبدو یشیر إلى ما التزم ب�ھ مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي ح�ی�ن 
تسلم، بتأثیر مباشر من قوى االنتفاضة التشرینیة، السلطة التن�ف�ی�ذی�ة ف�ي ال�ع�راق وال�ت�ي 
تبلورت في النقاط التالیة والتي أخل بھا الكاظمي: (البوستر م�رف�ق ب�ھ�ذا ال�م�ق�ال وع�ل�ی�ھ 

 صورة الكاظمي).
 "عام من عمر حكومة مصطفى الكاظمي

. ** تعھد بحصر السالح بید الدولة. ** تعھ�د ب�ح�م�ای�ة 2020مایو  7** أدى الیمني في 
سیادة العراق. ** تھد بإصالح االقتصاد. ** تھد بوقف ن�ف�وذ ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات. ** ت�ع�ھ�د 

     بكشف قتلة المتظاھرین."
والسؤال المشروع والعادل ھو: ھل حقق الكاظمي أیاً من ھذه ال�ت�ع�ھ�دات، أم أن ال�وض�ع 
یشیر إلى مزید من التدھور في الوضع العام العراقي واتس�اع رق�ع�ة اس�ت�خ�دام ال�ھ�ج�م�ات 
العسكریة والقتل واالختطاف للمتظاھرین والفقر والبطالة وفشل اللجان التحقیقیة كلھا ف�ي 
الوصول إلى ما ھو معروف مسبقاً لرئیس الحكومة والمؤسسات األم�ن�ی�ة واالس�ت�خ�ب�ارات 

  العراقیة والمسكوت عنھا كلیة؟
كل المؤشرات المتوفرة تؤكد حقیقة أن الكاظمي أخل بھا جمیعاً، إذ لم یحق�ق أی�اً م�ن ت�ل�ك 
التعھدات األساسیة، وأن القوى التابعة إلیران في البالد ال ت�زال ت�ف�رض ھ�ی�م�ن�ت�ھ�ا ع�ل�ى 
الدولة العراقیة بسلطاتھا الثالث، وأن إیران مصم�م�ة ع�ل�ى اس�ت�خ�دام األراض�ي ال�ع�راق�ي 

  ساحة لحربھا ضد الوالیات المتحدة بواسطة أعوانھا وتوابعھا في البالد.
فالقتل والتدمیر وعرقلة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وسرقة المال العام وتھریبھ�ا إل�ى 
إیران واستمرار االستیراد الواسع للسلع وكثیر من الخدمات من إیران، ك�ل�ھ�ا ت�ج�ري ف�ي 
العراق، بما في ذلك الصواریخ والطائرات المسیرة تتساقط في ال�ع�راق أیض�اً، ول�ی�س ف�ي 
إیران، إنھا حرب حمایة إیران من الحرب والتدمی�ر وال�م�وت ف�ي م�ق�اب�ل ت�دم�ی�ر ش�ع�وب 
واقتصادیات وموت في الدول األخرى التي تجرب الحرب اإلیرانیة ضد الوالی�ات ال�م�ت�ح�دة 

  في أراضیھا وعلى حساب شعوبھا واقتصاداتھا ومعیشتھا الیومیة.
إن المطالبة الشعبیة المتسعة والمظاھرات غیر المتوقفة واتساع رقع�ت�ھ�ا ی�وم�ا ب�ع�د أخ�ر 
تصب كلھا في الدعوة من أجل التزام رئ�ی�س ال�ح�ك�وم�ة ب�ت�ع�ھ�دات�ھ وت�ن�ف�ی�ذھ�ا ق�ب�ل ب�دء 
االنتخابات المبكرة التي وضع موعداً لھا لم یعد بعیداً بأي ح�ال. ف�ھ�ل ھ�ذا م�م�ك�ن؟ أت�رك 

  اإلجابة عنھ لمن ھم في خضم الوضع المھلھل في البالد.
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 أربیلكفاح محمود كریم/
منذ سقوط النظام الملكي وبدء حقبة االنق�الب�ات وم�ا راف�ق�ھ�ا م�ن    

أنظمة الحكم الشمولي الفردي أو الحزبي أو الطائف�ي وح�ت�ى ی�وم�ن�ا 
ھذا، انتصبت في مسرح السیاسة العراقیة عمودیاً وأفقیاً شم�اع�ت�ی�ن 
یعلق علیھم�ا ال�ح�اك�م�ی�ن م�ب�ررات وج�ودھ�م ع�ل�ى ك�رس�ي ال�ح�ك�م 
وضرورة بقائھم مع بقاء تل�ك ال�م�ب�ررات، والش�م�اع�ت�ی�ن إح�داھ�م�ا 
إسرائیل وما یلحق بھا من مصطل�ح�ات اإلم�ب�ری�ال�ی�ة والص�ھ�ی�ون�ی�ة 
واالستعمار، والشماعة الثانیة البعث وداع�ش، وی�ك�ف�ي ات�ھ�ام�ك أو 
وصفك أو تعلیقك بإحدى ھاتین الشماعتین حت�ى ت�رى ط�ری�ق�ك إل�ى 

  الجحیم دون محكمة أو محامي دفاع!
، ت�ّم ت�ع�ل�ی�ق آالف م�ؤل�ف�ة م�ن 1958ومن�ذ في الشماعة األولى    

العراقیین بمختلف مشاربھم السیاس�ی�ة م�ن أقص�ى ال�ی�م�ی�ن وح�ت�ى 
أقصى الیسار على مشانق ھذه الشماعة لكونھم كانوا معارضین إم�ا 
للزعیم األوحد أو للقائد الضرورة، وم�ن ن�ج�ى ب�ن�ف�س�ھ ت�رك ال�ب�ل�د 
مھاجراً إلى كل أصقاع الدنیا، أو قُتَل مناضالً وھو یقاوم تلك العقل�ی�ة 
الطاغیة، ویتذكر العراقیون كورداً وعرباً سن�ةً وش�ی�ع�ة مس�ی�ح�ی�ی�ن 
وایزیدیین وبقیة المكونات أن تلك األنظمة لم ترحم أیاً منھ�م ل�ك�ون�ھ 
من مذھب الحاكم أو قومیتھ أو حتى منطقتھ إذا كان معارض�اً، ح�ی�ث 
ُعلق الجمیع على مشانق ت�ل�ك الش�م�اع�ة، ال�ت�ي أت�ذك�ر واح�دة م�ن 

م، ح�ی�ث أط�ل�ق ھ�ارب�ی�ن 1972أكثرھا بؤساً وسخری�ةً ف�ي ص�ی�ف 
قرویین من الخدمة العسكریة ال�ن�ار ع�ل�ى س�ی�ارة ش�رط�ة أع�ت�ق�دوا 

تتجھ إلیھم دون أن یعرفوا من في داخل�ھ�ا، وك�ان ف�ي ح�ی�ن�ھ�ا   أنھا
قائمقام أحد األقضیة یقوم ب�زی�ارة ق�ری�ة ص�غ�ی�رة ف�ي أح�د ال�ج�ب�ال 
القریبة من المدینة وقد أردوه قتی�الً، ظ�ن�اً م�ن�ھ�م أن�ھ�ا (أي س�ی�ارة 
الشرطة) تالحقھم، بعد ساعات من الحادث صدر بیان من ال�ح�ك�وم�ة 

عمالء الصھیونیة والشركات االح�ت�ك�اری�ة، ق�ام�وا ” یقول بالنص إن 
، وال�غ�ری�ب أن ن�ائ�ب رئ�ی�س ال�ب�رل�م�ان “ باغتیال الرفیق القائم�ق�ام

العراقي بعدما یقرب من نصف قرن من ھ�ذه ال�ح�ادث�ة ی�ت�ھ�م (أزالم 
النظام السابق بتخطیط وتنسیق مع داع�ش) ب�ح�رق مس�ت�ش�ف�ى اب�ن 

 الخطیب!!؟
 2003التي جاءت بدیالً معدالً عن األولى بع�د أما الشماعة الثانیة    

فھي تتضمن تھمتین جاھزتین، وھما البعث والنظام السابق ومن ث�م 
داعش وما یتبعھما، وقد صمموا لالثن�ت�ی�ن ق�وان�ی�ن ھ�الم�ی�ة ق�اب�ل�ة 

إرھ�اب، وی�ق�ع ض�م�ن  4للتأویل كیفما یشتھي الحاكم، ھم�ا ال�م�ادة 
تعریفاتھا أو تأویالتھا إمكانیة اعتق�ال أو ت�غ�ی�ی�ب ش�خ�ص أو آالف 
األشخاص دونما تحقیق ولمجرد االشتباه، والقانون الثاني االجتث�اث 
وما یتبعھ من توجیھ اتھام ألي شخص أو م�ج�م�وع�ة ب�أن�ھ�م ك�ان�وا 
ضمن أو مع النظام السابق وحزبھ، وقد أدى ذلك إلى تدمیر مستق�ب�ل 
مئات اآلالف من األشخاص واألسر التي إما ھاجرت تاركةً كل ش�يء 

 وإما أنھا تعیش ضنك الحیاة والمالحقة وقطع األرزاق.
ھذه التراجیدیا السایكولوجیة الملیئة بم�رك�ب�ات ال�ن�ق�ص وال�خ�وف   

والرعب من أعداء مفترضین ال وجود لھم، أدت إلى نش�وب ح�روب 
تدمیریة أوصلت واحد من أثرى دول الشرق األوسط وأكثرھا ثروات 
ومعرفة إلى أفشل نظام سیاسي واجتماعي واقتصادي في ال�م�ن�ط�ق�ة 
والعالم، واألخطر أن ھذه الشماعات أصبحت من أھم المرتكزات ف�ي 
التركیب النفسي واالجتماعي لألفراد والمجتمعات حتى أمس�ى الش�ك 
وال��ت��وج��س وال��خ��وف یس��ت��ح��ك��م ف��ي ال��ك��ث��ی��ر م��ن س��ل��وك��ھ��م ب��ع��د 

استشرت ھذه الظاھرة واتسعت حتى غدت ج�زًءا م�ن ال�ت�رك�ی�ب   أن
النفسي لمالیین المواطنین على المستوى االجتماع�ي ف�ي ال�ت�ع�اط�ي 

 مع كثیر من الظواھر ومفردات النشاط الیومي لإلنسان.
إننا أحوج ما نكون إلى عملیة تغییر اجتماعي تربوي جذري أك�ث�ر    

من حاجتنا إلى إصالحات ترقیعیة في الھیاكل السیاسیة ومؤسساتھ�ا 
التي ینخر فیھا الفساد، فالمرض الم�س�ت�ش�ري وج�روح�ھ ق�د الم�س 

 العظام!
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 الحلقة ألثانیة   جورج منصور بقلم :                     

)2( 
ب��دأت ق��وات  1982ف��ي خ��ری��ف ع��ام 

ال��ح��رس ال��ث��وري اإلی��ران��ي (ال��ب��اس��دار) 
تنتشر على الش�ری�ط ال�م�ح�اذي ل�م�ن�ط�ق�ة 
ن��اوزن��ك، وتش��ك��ل خ��ط��راً ع��ل��ى ت��واج��د 

ب�ق�ی�ادة   مقراتنا القریبة منھ�ا، م�م�ا ح�دا
الحزب أن تتخذ قراراً باالنتقال إلى منطقة 
بشتآشان (خلف الطواحین) الراقدة ع�ل�ى 
سفح جبل قندیل، تحتضنھا جبال سام�ق�ة، 
وتطل علیھا قممھا الثلجی�ة، وھ�ي إح�دى 
القرى الصغیرة المتن�اث�رة ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 
وتتبع إداریاً لمحافظة اربیل، وتطل ع�ل�ى 
س�ھ�ل فس�ی��ح أخض��ر ت�ھ��ب ع��ل�ی��ھ ری��اٌح 

ع�ات�ی�ة، وع�ن�دم�ا تش�رق  جفولة وأحیاناً 
 الشمس تزیح عنھا الغیوم المتراكمة.

كانت تسحرنا الطبیعة الخالبة، وت�خ�ت�ف�ي 
مقراتنا تحت ضباب ال�وادي ح�ی�ث غ�اب�ة 
كثیفة أشجارھ�ا ف�ارع�ة ی�م�ر ف�ی�ھ�ا ن�ھ�ر 
وجداول صغ�ی�رة. ف�ف�ي بش�ت�آش�ان ت�ظ�ل�م 
األرض، ویخیم اللیل بسكونھ العذب لیمأل 
الوادي، ویغطي الج�ب�ال ال�م�ط�ل�ة ع�ل�ی�ھ، 
وتبقى السم�اء رم�ادی�ة ت�ت�ألأل ب�ال�ن�ج�وم. 
وعندما تكفھر السم�اء ت�ت�ك�اث�ف الس�ح�ب 
وتش�ت��د ال��ری��اح وی��زداد الض�ب��اب ك�ث��اف��ة 

 ویلعلع ھدیر العاصفة.
في بشتآشان كان ل�إلع�الم قس�م�ان، قس�م 
ع�رب�ي وآخ�ر ك�ردي، وأص�ب�ح��ُت ل��ف�ت��رة 
معینة، نتیجة معرفتي العربیة وال�ك�ردی�ة، 
منسقاً بینھما. في القسم العربي كان: أب�و 
نیسان (مف�ی�د ال�ج�زائ�ري)، وأب�و نص�ی�ر 
(زھیر الجزائري)، واب�و خ�ال�د (د. ف�ال�ح 
عبد الجبار)، وأبو أمجد (حمی�د ج�م�ع�ة)، 
وأب��و واث��ق (ل��ط��ی��ف حس��ن)، وج��اس��م 
(جاسم طالل)، وأبو محمد (م�ح�م�د حس�ن 
الشرقي)، وسمر (أیس�ر خ�ل�ی�ل ش�وق�ي). 
وفي ال�ق�س�م ال�ك�ردي: ش�اخ�وان (ھ�اش�م 
كوجاني)، وكاروان (ك�اروان ع�ق�راوي)، 
وشمال (شمال حویزي)، ورنجاو (مح�م�د 

 رنجاو)، وأستیرة (برشنك سعید).
ب��اإلض��اف��ة إل��ى "إذاع��ة ص��وت الش��ع��ب 
العراقي" الیومیة، ك�ان�ت ھ�ن�ال�ك ج�ری�دة 
"طریق الشعب"، والنش�رات ال�داخ�ل�ی�ة، 
وال��ت��دری��ب��ات اإلع��الم��ی��ة، وال��ع��م��ل ف��ي 
ال�م��ط�ب��ع�ة، وط�ب��ع ال�ك��راری�س وال�ك��ت��ب. 
وتفادیاً للمخاطر األمنیة، ب�ق�ي األس�ت�دی�و 
اإلذاعي في بشتآشان، ب�ی�ن�م�ا ت�م ت�ث�ب�ی�ت 

آمنة في بولي، وھ�ي  موقع البث بمنطقة 
قریة صغیرة تبعد عن بش�ت�آش�ان ح�وال�ي 

دقیقة مشیأ على األقدام، وت�ق�ع ع�ل�ى  45
سفح الجزء الشرقي م�ن س�ل�س�ل�ة ج�ب�ال 

قندیل الشاھقة، ویتم نقل الكاسیت ی�وم�ی�اً 
من األستدیو في بشتآشان إلى الموقع في 

 بولي لیتم بثھ من ھناك.
كنا في غرفتنا الطینیة، نطفيء المصابیح 
الزیتیة ونرقد إلى النوم ف�ي وق�ت م�ح�دد 
من اللیل، نحّول حقائب الظھ�ر الص�غ�ی�رة 
أو قماصلنا إلى وسائ�د، ونس�ت�ل�ق�ي ع�ل�ى 
بطانیة سوداء اللون. ن�ن�ھ�ض م�ع ب�زوغ 
الفجر، أحیاناً ننتشر تحت ظالل األشجار، 
عندما تتواتر األن�ب�اء ع�ن اح�ت�م�ال�ی�ة أن 
تتعرض مواقعنا لقصف طیران النظام، أو 
خوفاً من أن یكون ھ�ن�ال�ك ت�ق�دم م�رت�ق�ب 
للجیش العراقي وھجوم ع�ل�ى ال�م�ن�ط�ق�ة. 
ولكن في الغالب األعم نن�ھ�ض ل�ل�ف�ط�ور، 
حیث الصباحات الخدرة، وص�وت غ�الی�ة 

 الشاي وأغاني فیروز الصباحیةُ.
كان فطورنا عب�ارة ع�ن ش�ورب�ة ع�دس، 
ھذا في أحسن األحوال، یص�ب�ھ�ا ال�رف�ی�ق 
الخفر في وع�اء نص�ف ك�روي (ط�اس�ة) 
من األلمنیوم (الفافون)، ویتقاسمھا ثالثة 
رفاق، كل واحد منھم یمسك ملع�ق�ت�ھ ب�ی�د 
ورغیف الخب�ز ب�ال�ی�د األخ�رى، وح�م�ائ�ل 
بندقیتھ مثبتة على كتفھ. نبحث عن ش�ب�ر 
من أرض مس�ت�وی�ة، وغ�ال�ب�اً ال ن�ج�دھ�ا، 
ف��ن��ف��ت��رش األرض الص��ل��ب��ة ون��ج��ل��س 
القرفصاء حول ط�اس�ة حس�اء م�دوّرة أو 
صحن مسطح على أرض یغ�ط�ی�ھ�ا ح�زی�ز 
الحجارة. ویتناول طعامھ وقوف�اً، ك�ل م�ن 
یع�ان�ي م�ن اآلم ف�ي ال�ظ�ھ�ر وال�م�ف�اص�ل 

 والفقرات، وما أكثرھم في تلك األیام.
 5وفي ب�ع�ض ال�م�س�اءات ت�وزع ع�ل�ی�ن�ا 

جوزات عداً لنقوم بتكسی�رھ�ا وت�ھ�ی�ئ�ت�ھ�ا 
لوجبة فطور الیوم التالي، لكن ال�ج�وع ال 
یدع لنا وقتاً ذلك، ف�ن�ق�ض�ي ع�ل�ى ح�ب�ات 
الجوز في الحال، ویبق�ى ال�ف�ط�ور م�ج�رد 
قدح من الشاي في كوب معدني ورغ�ی�ٍف 
من الخبز. أما ف�ي ال�م�ن�اس�ب�ات ف�ن�ح�ظ�ى 
بقطعة من اللحم، الذي ع�ادة م�ا ن�ت�ذوق�ھ 

 مرة في الشھر.
نؤدي واجباتنا النھاریة على أكم�ل وج�ھ. 
وقبل أن یخب�و الض�وء وت�غ�رب الش�م�س 
وی��ن��ت��ش��ر الش��ف��ق وی��ح��ل ال��ظ��الم، ت��ب��دأ 
الحراسات اللیلیة، وتس�ت�م�ر إل�ى ان�ب�الج 
الفجر. یحمل ال�ح�ارس ب�ن�دق�ی�ت�ھ وك�ل�م�ة 
السر، التي تنتق�ل م�ن ح�ارس ال�ى آخ�ر. 
ی�ق�ب�ع ال�ح�ارس ف�ي م�ك�ان أج�وف ی�ل�ف��ھ 
صوت اللیل، وعیونھ مف�ت�وح�ة وح�واس�ھ 
مرھفة ویسمع أنفاسھ السریع�ة، وم�ا أن 
تتراءى لھ أشباح أو یسمع صوتاً من بین 
األشجار، صاح ب�ال�ك�ردی�ة: ت�و ك�ي (م�ن 

 أنت)؟
یھبط الحارس في ظلمة قاتمة ال یتخل�ل�ھ�ا 
س��وى خ��ی��وط م��ن ض��وء ال��ق��م��ر ف��ي 
اس�ت��دارات��ھ، وی��خ��یّ��م ع��ل��ی��ھ دج��ى ال��ل��ی��ل 
وص��م��ت م��رع��ب ویس��ت��س��ل��م ل��ل��ھ��دوء، 
فممنوع عل�ی�ھ إص�دار ص�وت، وم�م�ن�وع 
علیھ ال�ت�دخ�ی�ن وإش�ع�ال ض�وء، ت�خ�ی�ف�ھ 
أص��وات ال���ب��روق وح���ف��ی��ف األش��ج���ار 
والعواصف الرعدیة التي ت�ھ�در ل�ی�الً ف�ي 

ال��وادي ال��ف��س��ی��ح ال��ذي ی��غ��ط��ی��ھ ف��ي 
الصباحات الباكرة ضباب ك�ث�ی�ف ی�ن�ق�ش�ع 

 بعد حین.
في ذلك الیوم، عندما تأخ�ر ب�ث اإلذاع�ة، 
كانت من�اوب�ة (خ�ف�ارة) رن�ج�او ، وع�ل�ى 
مس�ؤول�ی�ت�ھ ت�ق�ع م�ھ��م�ة ن�ق�ل ال�ك�اس�ی��ت 
اإلذاعي من األستدیو ف�ي بش�ت�آش�ان إل�ى 
موقع البث في بولي، حیث یعمل فیھ ع�دد 
من الرفاق المھندسین (أبو س�ھ�ی�ل وأب�و 
دجلة وصارم وأب�و ش�ھ�اب واب�و ال�ول�ی�د 
وعمار). وكان�ت إذاع�ة ال�ح�زب "ص�وت 
الشعب العراقي" تبث برامجھا یومیاً ف�ي 
الساعة السابعة مساًء، وی�ع�اد ال�ب�رن�ام�ج 

 في السابعة صباحاً بتوقیت بغداد.
استلم الرفیق رنجاو الكاسیت في م�وع�ده 
المحدد، وخطا بتؤدة، وھو یجر البغل من 
الحبل المشدود في عنقھ، ویجی�ل ع�ی�ن�ی�ھ 
إلى حیث رفاقھ الواقفین في تودیعھ، وھم 
ین�ت�ظ�رون م�غ�ادرت�ھ، وی�ن�ت�ظ�رون ك�ذل�ك 
ساعة انطالق بث اإلذاعة لیط�ل�ع�وا ع�ل�ى 
األخبار ومستجدات األوضاع الس�ی�اس�ی�ة، 

 وموقف الحزب من األحداث.
انتظرنا، لكننا في تمام الساعة السابعة لم 
نسمع صوت المذیع جاس�م وھ�و یس�ت�ھ�ل 
برامج اإلذاعة بصوتھ ال�رخ�ی�م، وی�ع�ل�ن: 
ھ��ن��ا (إذاع��ة ص��وت الش��ع��ب ال��ع��راق��ي). 
توقعنا أّن شیئاً غیر طبیعّيً قد ح�دث: إم�ا 
خلل في أجھزة ال�ب�ث، أو أّن رن�ج�او ق�د 
ت�ع��رض ل��م�ك��روه، ف��ق��د ك��ان وح��ی�داً ف��ي 
ال�ط��ری��ق، إذ ل��م ی��ك�ن ب��ث اإلذاع��ة م��ن��ذ 
انطالقھا قد تأخر عن وقتھ المحدد. وك�ن�ا 
نعرف أن ھذا التأخیر سوف ی�ق�ل�ق رف�اق 
الداخل، والمستمعین في بغداد والبص�رة، 
وف��ي ب��ع��ض ال��م��دن األخ��رى ال��ت��ي ك��ان 
یصلھا بث اإلذاعة وھم ینتظرونھا بف�ارغ 

 الصبر.
كان بث اإلذاعة س�ب�ق وأن ت�ع�رض إل�ى 
التشویش والتشفیر من قبل أجھزة النظام 
االست�خ�ب�ارات�ی�ة، م�ن خ�الل ب�ث أص�وات 
عالیة، أو صفارة قویة، أو ب�رام�ج غ�ی�ر 

مرغوب في االستماع إل�ی�ھ�ا ع�ل�ى ن�ف�س 
ذبذبات وموجات اإلذاعة، ما حدا بالط�اق�م 
الھندسي إلى تغییر موعد البث الذي ك�ان 
في الرابعة عصراً، بید أّن البث لم یتوقف 

 قط.
في الساعة الثامنة، ب�ی�ن�م�ا ن�ح�ن نض�رب 
أخماساً في أسداس، جاءنا ص�وت ج�اس�م 
ھادراً، فتنفسنا الص�ع�داء، ل�ك�ن ل�م ن�ك�ن 
نعرف مّرد تأخر البث لمدة ساعة كام�ل�ة، 
خاصة لم تكن ھنالك أجھ�زة اتص�ال ب�ی�ن 

 الموقعین، بشتآشان وبولي.
عندما وصل الشاعر العبثي رنجاو بقامتھ 
القصیرة إلى موقعنا وھو یجر حبل الب�غ�ل 
بید وما فتئ یح�دق ف�ي وج�ھ�ھ، وی�ح�م�ل 
بندق�ی�ت�ھ ب�ال�ی�د األخ�رى، ك�ان م�م�ت�ع�ض�اً 
وممتقعاً وحانقاً على البغل، الذي كان ق�د 
أغاضھ الصعود الحاد إلى قمة تلة مؤدی�ة 
الى موقع البث في بولي، ف�ت�ع�ن�ت ال�ب�غ�ل 

ألوام�ر رن�ج�او ال�ذي  ورفض االنص�ی�اع 
تعصب وحمق وثارت ثائ�رت�ھ وح�اول أن 
یلقّن البغل " درساً في األدب" بط�ری�ق�ت�ھ 
ال��خ��اص��ة، ف��رب��ط��ھ إل��ى ش��ج��رة ق��ری��ب��ة 
وضربھ ضرباً مبرحاً، وسار مش�ی�اً ع�ل�ى 
األقدام حامالً الكاسیت، ثم ھبط التل�ة إل�ى 
جھتھا الثانیة، ح�ی�ث ب�ول�ي وم�وق�ع ب�ث 

 األذاعة.
لم یكن رنجاو یعرف أّن البغ�ل ع�ن�ی�د ف�ي 
طبیعتھ، قد یدفع بھ إلى أن یقتل صاحب�ھ؛ 
ولھذا یُقال: فالن عنیٌد كالبغل، ول�م ی�ك�ن 

 رنجاو قد قرأ ما قالھ الشاعر:
"فأوصیكم بالبغل شراً فإنھ .. م�ن ال�ع�ی�ر 

 في سوء الطباع قریب".
ولم یكن یعرف، أّن الجاحظ كان قد خ�ص 

ب�اب�اً،  12البغل بكتاب مؤلٍّف من مقدمة و
 عنوانھ "البغل".

.............................. 
*الدكتور نزار ناجي یوسف (أب�و ل�ی�ل�ى) 

 1944ول��د ف��ي م��دی��ن��ة ال��ع��م��ارة ع��ام 
واستشھد في األول من ایلول (س�ب�ت�م�ب�ر) 

 في معركة بشتآشان الثانیة.1983عام 
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تواجھ الح�رك�ة ال�ع�م�ال�ی�ة االم�ری�ك�ی�ة،    

ممثلة ب�ن�ق�اب�ات�ھ�ا وإت�ح�ادات�ھ�ا ال�م�ھ�ن�ی�ة 
تحدیات جّم�ة م�ع دخ�ول ال�ع�ال�م م�رح�ل�ة 
العولمة واحالل االنسان اآللي محل البشر 
ف��ي ال��دورة االن��ت��اج��ی��ة، اض��اف��ة ال��ى 
التطورات التقنیة الھائل�ة ال�ت�ي ش�ھ�دت�ھ�ا 
وحدات االنتاج بإعتماد اسالیب وم�ع�ای�ی�ر 
تتیح الرباب العمل االستغناء عن االع�داد 
الكبیرة من العمال واالع�ت�م�اد ع�ل�ى ع�دد 
اقل، مما یوف�ر ارب�اح�ا اك�ب�ر ل�ل�ش�رك�ات، 
ناھیك عن التشریعات التي راعت مصال�ح 
الشركات ع�ل�ى حس�اب قض�م ال�م�ن�ج�زات 
التي حققتھا الحركة النق�اب�ی�ة ع�ل�ى م�دى 
ع��ق��ود م��ن ال��ن��ض��ال، وج��اءت  ازم��ة 
(كورونا) لتزید معان�اة ال�ط�ب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة 
اكثر ، وكانت الحصیلة اما ب�ت�وق�ف ع�م�ل 
بعض الشركات او تقل�ی�ص س�اع�ات�ھ�ا او 

 حتى انھاء عقود الكثیر من الشغیلة .
ام��ام ھ��ذه الص��ورة ال��م��ع��ت��م��ة ت��ح��دث 

 البروفیسور وكبیر االقتصادین في  
(آي اف ال ـ سي آي او) اكب�ر االت�ح�ادات 
المھنیة االمریكیة في مقابلة اجریت م�ع�ھ 

وق���ال:م���ع ك���ل  ٢٠٢١ب���دای���ة ال���ع���ام 
الص��ع��وب��ات وح��االت االح��ب��اط وال��ح��رب 
الن�ف�س�ی�ة ع�ل�ى ال�ن�ق�اب�ات، اال ان ھ�ن�اك 
ظاھرة مھمة تتجلى ب�زی�ادة ال�وع�ي ل�دى 
الشباب الیوم بأھمیة احیاء العمل النق�اب�ي 
وتعضی�د ال�م�وج�ود م�ن�ھ اآلن، الن�ھ ھ�و 
الضامن الحقیقي لحقوق العمال والشغیل�ة 
في كل حقول االننتاج والخدمات ال�ق�ائ�م�ة 
الیوم، وھذا الوعي ل�دى الش�ب�اب ت�ج�اوز 
موقف اھالیھم الذین اجبروا على الوقوف 
ضد العمل النق�اب�ي ف�ي ال�ع�ق�ود ال�ق�ری�ب�ة 

 الماضیة .
وقد اثبتت الوقائع التي ع�اش�ت�ھ�ا ام�ری�ك�ا 
مع انتشار جائحة (كورون�ا) ب�أن ال�ع�م�ال 
الذین كانوا منتظمین في النقابات ، ك�ان�وا 
االوفر حظاً بالحف�اظ ع�ل�ى م�ھ�ن�ھ�م، وان 
النقابات لم تكن تھتم فقط ب�م�ن�اقش�ة رف�ع 
االجور وزیادة امتیازات العمال مع ارب�اب 
العمل فحسب، بل ساھم�ت ب�إی�ج�اد م�ن�اخ 
افضل  للتعام�ل ال�م�ش�ت�رك ب�ی�ن�ھ�م وب�ی�ن 

االدارات في ظ�ل ال�ظ�روف االس�ت�ث�ن�ائ�ی�ة 
القاھرة، ومنھا جائحة (كورونا)، ووجود 
م��ث��ل ھ��ذا ال��م��ن��اخ م��ك��ن الش��رك��ات م��ن 

 الخروج بنتائج افضل من قریناتھا .
ثم اض�اف ق�ائ�الً: ن�ع�م، ش�ھ�دن�ا ت�راج�ع�ا 
خطیراً في ارقام العمال ال�م�ن�خ�رط�ی�ن ف�ي 

ال�ى  ٢٠٢٠النقابات إذ وصل عددھم عام 
٪ م�ن ١٠،٨ملیون عامل وبنسبة  ٧،٢( 

قوى العمل)، ولعل من االسب�اب ال�م�ھ�م�ة 
لذلك، ھي تبعات العوملة ، وغلق ال�ك�ث�ی�ر 
من الشركات او ترحیلھا للدول ال�ف�ق�ی�رة، 
إضافة الى التشریعان المعادی�ة ل�ل�ت�ن�ظ�ی�م 
النقابي ومنھا (قانون ح�ق ال�ع�م�ل) ال�ذي 
یشجع العمال غیر المنتظمین ب�ال�ن�ق�اب�ات، 
ویحارب العمال النقابیین، ب�االض�اف�ة ال�ى 
االزمات االقتصادیة المت�ت�ال�ی�ة  واخ�ت�الل 
النسبة بین ال�ع�رض وال�ط�ل�ب ف�ي س�وق 
العمل ، واالس�ت�ف�ادة م�ن ال�دم�اء الش�اب�ة 
العط�ش�ى ل�ل�ع�م�ل ح�ت�ى ب�اج�ور اق�ل م�ن 

 االجیال التي سبقتھا .
ل��ك��ن، ھ��ذه االزم��ات اح��دث��ت ط��ف��رة ف��ي 
الوعي ایضا تجلى ف�ي ال�ت�ط�ور ال�ن�وع�ي 
بكفاءة العمال، مما منحھم ام�ت�ی�ازات ف�ي 
تحدي بعض ارب�اب ال�ع�م�ل ال�ذی�ن ك�ان�وا 
یعاملون اسالفھ�م ك�آالت ول�ی�س ك�ب�ش�ر، 
وھذا تجلى في حركات ع�م�ال�ی�ة ج�ن�ی�ن�ی�ة 
ناھضة ال�ی�وم وخ�اص�ة ف�ي ح�ق�ل ع�م�ال 
(تكنلوجیا المعلومات) مث�ل ش�رك�ة ـ� آب�ل 
لالتصاالت والكوم�ب�ی�وت�رات، وم�ح�اوالت 
بش��رك��ة (ك��وك��ل) ایض��ا، واص��داء ھ��ذه 
التحركات تجد ان�ع�ك�اس�ات�ھ�ا ف�ي م�ح�اوت 
جادة لتأسیس النقابات في  (ش�رك�ة وول 
مارت / اكبر شركة  ل�ل�ع�م�ال ف�ي ام�ری�ك�ا 

م�ل�ی�ون ع�ام�ل وم�وظ�ف) و  ٢،٣بحجم 
(ش�رك�ة ام�ازون ل�ل�خ�دم�ات/ ث�ان�ي اك�ب�ر 

ال�ف ع�ام�ل و  ٩٥٠شركة للعمال بحجم 
م��وظ��ف) و (ش��رك��ة اوب��ر ل��خ��دم��ات 
التوصیل) وح�ت�ى ف�ي م�ط�اع�م ال�وج�ب�ات 
السریعة مثل (ماكدونالد) . وم�ن االم�ث�ل�ة 
الصارخة على محاربة التنظیم النقابي م�ا 
ج��رى ف��ي م��ؤس��س��ة (ام��ازون) ب��والی��ة 
آالب��ام��ا، ح��ی��ث ج��رى ال��ت��ص��وی��ت ع��ل��ى 

 ٨تأسیس نقابة ل�ل�ع�م�ال ھ�ن�اك ف�ي ی�وم 
 ٥،٨٠٠، ش��ارك ف��ی��ھ��ا ٢٠٢١ن��ی��س��ان 

٪،  ل�ك�ن ٥٥عامل وكانت نسبة االق�ب�ال 

صاحب العمل ط�ع�ن ب�ال�ن�ت�ائ�ج ، وش�ك�ك 
بالكثیر من بطاقات التصویت واالمر اآلن 

 بید القضاء ة!! ھذا واحداً من االمثلة .
یمضي االستاذ ولیم سبركس بالقول: ل�ق�د 
جرى تجرید العمال من الكثیر من المناف�ع 
ف��ي الس��ن��وات االرب��ع ال��م��اض��ی��ة (والی��ة 
ترامب)، وأخت�ل�ت  ال�ع�الق�ة ب�ی�ن ادارات 
العمل والعمال م�ت�م�ث�ل�ة ب�ع�دم اح�ت�رام�ھ�ا 
الرادة العمال و محاربتھم بشتى ال�ط�رق، 
فیما تعرضت حیاتھم االقتصادی�ة ل�ل�خ�ط�ر 
نتیجة لذلك، مما دفع المزید من العم�ال ل 
(الھ�ج�وم) ب�دال م�ن (ال�دف�اع) الس�ت�ع�ادة 
حقوقھم المستلبة، ویأتي التنظیم الن�ق�اب�ي 

 كأھم ھذه المؤشرات.
ومن المفید ال�ت�ذك�ی�ر ب�أن االخ�ف�اق  ف�ي 
الحفاظ ع�ل�ى ح�ق�وق الش�غ�ی�ل�ة ت�ت�ح�م�ل�ھ 
جھتان، االولى ھي الحركة الن�ق�اب�ی�ة وم�ا 
اصابھا من خل�ل وت�ق�ل�ص، وال�ث�ان�ی�ةھ�ي 
الحكومة وقوانی�ھ�ا ال�م�ش�ب�ع�ة ب�ال�ث�غ�رات 
والتأویالت، مما جعلت من عملیة تشك�ی�ل 
 النقابات امراً مستحیال في بعض الحاالت.

ویُكمل الحدیث: ویمكن�ن�ا ال�ی�وم ال�ت�ع�وی�ل 
على ال�رئ�ی�س (ب�ای�دن) وإدارت�ھ، وع�ل�ى 
س�ی��ط��رة ال��دی��م��ق�راط��ی��ی�ن ع��ل��ى م��ج��ل��س 
الشیوخ في تشریع قانون (حمایة العمل ـ 
م لمجلس النواب الع�ام  برو آكت)والذي قدِّ
الماضي، ھذا القانون الذي نعول علیھ في 
تحدیث قوانین العمل في البالد، والتخلص 

م�ن ال�ع��دی�د م�ن ال��ت�ش��ری�ع��ات ال��م�ع��ادی��ة  
للنقابات العمالیة ال�ت�ي ج�رى س�نّ�ھ�ا ف�ي 

 العقود الثمان الماضیة.
اننا بحاجة ال�ى (ق�ان�ون ح�م�ای�ة ال�ع�م�ل) 
خاصة في حقل العم�ل ال�خ�دم�ات�ي وال�ذي 
ازدھر على حساب حقل الع�م�ل االن�ت�اج�ي 
سابقا، وبشك�ل خ�اص ل�ل�ع�م�ال ال�ذی�ن ال 

 یمتلكون مھارات كثیرة .
أما الفیلسوف والمؤرخ الناشط االمری�ك�ي 

 92(نعوم جامنسكي) ، فإن�ھ وف�ي ع�م�ر 
عاما، م�ازال ف�ي اوج نش�اط�ھ وح�ی�وت�ھ 
والتي تجسدت مؤخرا بإصداره آخر كت�ب�ھ 
(نداء جامنسكي للنش�ط�اء) وال�ذي ی�م�ث�ل 
دعوة لح�م�ل�ة االف�ك�ار ال�ت�ق�دم�ی�ة ل�ل�ع�م�ل 
الحثیث على إعادة الحیاة والروح للحركة 
النقابیة، أمل الطبقة الع�ام�ل�ة ف�ي ال�ح�ی�اة 
المستقرة ، ویقول : إن البالد ، والمجتمع 
والطبقة العاملة ت�واج�ھ اخ�ط�اراً ك�ارث�ی�ة 
وجسیمةولعل اھمھا ھي مخاطر ال�ب�ی�ئ�ة، 
والتغیرات المناخی�ة، وال�ح�روب وس�ب�اق 
التسلح والعولم�ة ب�ك�ل م�خ�اط�رھ�ا، ف�ھ�ل 
سننجح بالحفاظ على ال�ح�ی�اة ع�ل�ى وج�ھ 
االرض ام ان���ن���ا م���اض���ون ل���ل���ف���ن���اء 

 واالنقراض!
نعم، لیس في عالمنا الیوم حركات ث�وری�ة 
كما عرفناھا سابقا، ل�ك�ن مس�ت�وى وع�ي 
الشعوب والحركات المدنیة اكبر بكثیر من 
حركات التحرر التي سبقتھا، ان البش�ری�ة 
تمض�ي ب�ث�ب�ات ن�ح�و ال�ح�ری�ة وم�ح�ارب�ة 

 االستبداد والتمییز والحروب .
إن دعوة الفیلسوف جامنسكي ھذه ، إنم�ا 
تفتح اآلفاق واسعة ورحبة ام�ام ال�ح�رك�ة 
العمالیة والنقاب�ی�ة ف�ي ال�ب�ح�ث ع�م�ا ھ�و 
ج�دی�د وم�ف�ی�د ل�ل�م��ج�ت�م�ع، ول�ع�ل ال�ع�م��ل 
المشترك مع منظمات البی�ئ�ة، واالھ�ت�م�ام 
بال�ت�ق�ن�ی�ة ال�خ�ض�راء وال�ت�ب�دل ال�م�ن�اخ�ي 
سیوفر ارضیة لدف�ع ق�ط�اع�ات اك�ب�ر م�ن 
المجتمع لیس لتبني ھذه ال�م�ط�ال�ب ف�ق�ط، 

 بل للعمل التضامني ایضا .
   2021آیار  1
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واجھ شباب كربالء   بمزید من الغضب وااللم  

جریمة اغتیال ال�ن�اش�ط ال�م�دن�ي ای�ھ�اب ج�واد 

الوزني رئیس تنسیقیة احتجاجات كربالء ی�وم 

حیث اغتی�ل ب�دم ب�ارد ام�ام  2021-5-9االحد 

داره ل�ی�ض�اف ال��ى ق�ائ�م�ة ش��ھ�داء ان�ت�ف�اض��ة 

تشرین الباسلة وان ھذه الجریمة النكراء تمت 

ادانتھا لیس فق�ط ع�ل�ى ال�ن�ط�اق ال�م�ح�ل�ي ب�ل 

وعلى النطاق الدول�ي واالم�م ال�م�ت�ح�دة ، ام�ا 

الحكومة العراقیة الضعیفة الھزیلة واجھزت�ھ�ا 

االمنیة الفاشلة في القیام بواجبھا ف�ي ح�م�ای�ة 

ارواح المواطنین فوعدت من جدید بم�ح�اس�ب�ة 

القتلة وكونھم لن یفلتوا من العقاب ! وھذا م�ا 

سبق وان تعھدت بھ مرات عدیدة سابق�ة دون 

اتخاذ ایة خطوات جدیة في تقدیم القت�ل�ة وم�ن 

یقف ورائھم من ق�ی�ادات ال�م�ل�ی�ش�ی�ات ال�ق�ذرة 

الوقحة للمحاكمة وھي التي ترتك�ب ج�رائ�م�ھ�ا 

ف��ي وض��ح ال��ن��ھ��ار وب��ت��واط��ؤ واض��ح م��ن 

 . عناصرھا المخترقة لالجھزة االمنیة

ان اغتیال الش�ھ�ی�د ای�ھ�اب وال�ذي ن�ق�دم اح�ر 

التعازي وتمنیاتنا بالصبر والس�ل�وان ل�ع�ائ�ل�ت�ھ 

واصدقائھ ومحبیھ ولشباب ان�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 

جاء بھدف ترویع الناشطین وكذلك لكون�ھ م�ن 

ال��م��رش��ح��ی��ن ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة ول��خ��وف 

االحزاب الطائفیة الجبانة المتسلطة من احتمال 

ف��وزه ف��ي ح��ال��ة اج��راء االن��ت��خ��اب��ات ض��م��ن 

الشروط الضروریة م�ن ال�ن�زاھ�ة والش�ف�اف�ی�ة 

وباشراف دولي فعال وبعیدا عن التزویر وبی�ع 

وشراء اصوات الناخبین وحرق الصنادی�ق او 

ملئھا یاالصوات الوھمیة ، وال یبدو ل�ح�د االن 

ان اي م�ن ت�ل�ك الش�روط س�وف ی�ت�ح�ق�ق ب�ل 

بالعكس وبوجود السالح المنفلت واستنادا الى 

ال�م�زورة بش�ك�ل  2018تجربة انتخابات ع�ام 

قبیح وفاضح فال یمكن ان ن�ت�وق�ع اال ع�م�ل�ی�ة 

تغییر الوجوه داخل الكتل الطائفی�ة ال�م�ھ�ی�م�ن�ة 

وف�ق ن�ف�س اس��س ال�ط�ائ�ف�ی��ة وال�م�ح�اص�ص��ة 

البغیضة المستمرة منذ التاریخ االسود الحتالل 

 2003  العراق وغزوه عام

ان الملیشیات واغ�ت�ی�ال�ھ�ا ال�ن�اش�ط�ی�ن بس�الح 

الكواتم والذي تكرر مرات كثیرة في م�ح�اف�ظ�ة 

كربالء الى جانب المحافظات االخرى اثبت من 

جدید استحالة اجراء انتخاب�ات ح�رة ون�زی�ھ�ة 

تتوفر فیھا فرصة حقیقیة یعبر الناخبون ف�ی�ھ�ا 

عن ارادتھم الحقیقیة بانتخاب ممثلیھم خ�اص�ة 

مع عدم وجود ایة ارادة حقیقیة لدى الح�ك�وی�ة 

ف�ي ت��وف�ی��ر االج��واء األم��ن��ة ل��الن��ت��خ�اب��ات ب��ل 

بالعكس فان الحكومة اثب�ت�ت ل�ح�د االن ب�ان�ھ�ا 

مجرد اداة لتنفیذ اجندات المل�ی�ش�ی�ات ال�وق�ح�ة 

وم��واص��ل��ة ال��ك��ذب ع��ل��ى الش��ع��ب ع��ب��ر نش��ر 

تصریحات عن انجازاتھا الوھ�م�ی�ة س�واء ف�ي 

محاربة الفساد او ضبط الس�الح ال�م�ن�ف�ل�ت او 

انجازات خدمیة كاذبة والث�اب�ت ان�ھ�ا ض�ع�ی�ف�ة 

وعاجزة وال تطلق سوى الوعود ف�ي ح�ی�ن ل�م 

یحاسب اي قاتل او یقدم للمحاكمة ول�م نس�م�ع 

اي شيء عن نتائج لجان التحقیق الكثیرة التي 

یتم تشكیلھ�ا ع�ل�ى ن�ف�س ال�ط�ری�ق�ة ال�خ�ادع�ة 

 . للحكومات السابقة

ان ھناك مسئولیة تاریخی�ة ك�ب�ی�رة ت�ق�ع ع�ل�ى 

عاتق االغلبیة الصامتة التي ین�ب�غ�ي ان ت�رف�ع 

صوتھا عالی�ا وتش�ارك ف�ي ھ�ب�ة ج�م�اھ�ی�ری�ة 

عارمة تسفط القتل�ة وال�م�ج�رم�ی�ن ال�ف�اس�دی�ن 

الذین اذاقوه م�رارة ال�ع�ی�ش ط�ی�ل�ة الس�ن�وات 

الماضیة متوغلین في نھب ث�روات�ھ وام�ت�ھ�ان 

كرامتة وحرمانھ من ابسط مت�ط�ل�ب�ات ال�ع�ی�ش 

الكریم ولیس تجربة الشعب الت�ونس�ي ب�ب�ع�ی�دة 

عنا حیث تسبب حرق الشاب عزی�زي ل�ن�ف�س�ھ 

في انفجار الثورة ھناك واود ان اتسائل كم من 

التضحیات ال�ق�ادم�ة م�ط�ل�وب�ة الی�ق�اظ ال�ن�اس 

وھبتھم للمط�ال�ب�ة ب�ح�ق�وق�ھ�م ال�ع�ادل�ة وای�ق�اد 

 شرارة الثورة مجددا ؟

 

لقد اكدت العدید من الت�ن�س�ی�ق�ی�ات م�ق�اط�ع�ت�ھ�ا 

لالنتخابات ل�ح�ی�ن كش�ف ق�ت�ل�ة ال�م�ت�ظ�اھ�ی�رن 

وكنس السالح المنفلت من الشارع وھ�ي اھ�م 

المطالب رغم ان ھناك ضواب�ط ع�دی�دة اخ�رى 

سبق وان اعلنت من قبل التنسیقیات للحد م�ن 

تزویر ارادة ال�ن�اخ�ب�ی�ن اال ان ط�ری�ق ش�ب�اب 

العراق وقواه المدنیة والدیمقراطیة ال ی�ل�ت�ق�ي 

مع طریق االحزاب الطائفیة الت�ي ب�دأت ت�ك�رر 

  . نفس اسلوبھا القدیم

ان الخطاب الطائفي ھو بضاعتھم القدیمة التي 

تتكرر قبل االنتخاب�ات وھ�اھ�م ی�ع�ودون ال�ی�ھ�ا 

مجددا مرددین نفس النغمات القدیمة ال�ت�ي ل�م 

تقدم اي شيء لشعبنا العراقي المبتلى ب�وی�الت 

المحاصصة وسرق�ات "اآلب�اء ال�م�ؤس�س�ی�ن" 

الدنسة وقشلھ�م ال�م�ت�واص�ل ط�ی�ل�ة الس�ن�وات 

العجاف التي تسببت في افقار أكثر من اربعین 

ب��ال��م��ائ��ة م��ن اب��ن��ا ء ال��ع��راق ال��ذی��ن ت��ج��ري 

استنزاف خیراتھ�م ام�ام اع�ی�ن�ھ�م وم�ع�ظ�م�ھ�م 

خانعبن ساك�ت�ی�ن وال ن�دري ال�ى م�ت�ى س�وف 

تستمر ھذه المعاناة ومتى س�ی�ب�ت�ف�ض الش�ع�ب 

من ج�دی�د ورم�ي ھ�ذه ال�ح�ث�االت ف�ي م�زب�ل�ة 

 . التاریخ

ان بالدة الطبقة الفاسدة الحاكمة بلغت حدا ال  

ی�وص��ف ف��ال�ك��ذب اص��ب��ح ل��دی�ھ��م ام��را ع��ادی��ا 

وتناضات مزاعمھم وصلت حدا مقرفا وادائھم 

الفاشل اصبح على كل لسان اال انھم یتع�ام�ون 

  عن الحقبقة متوھمین

لغبائھم بان ھناك من تعبر عل�ی�ھ خ�زع�ب�الت�ھ�م 

 . المكررة المملة

ان الفساد في العراق قد وصل مدبات فلكیة اذ 

ال یوجد اي مج�ال ل�م ی�ت�ل�وث ب�ھ وط�ال�م�ا ان 

الطبقة الكسیحة الحاكمة ف�اس�دة ل�ل�ن�خ�اع ف�ال 

یمكن الیوم تمشیة ابسط معاملة روتینیة بدون 

دفع الرشوة وذلك لغیاب المحاسبة والم�راق�ی�ة 

والسرقات الضخمة لم�ل�ی�ارات ال�دوالرات م�ن 

قبل المتحكمین برقاب ابناء الشغب المست�ك�ی�ن 

والقابل بھذا الظلم والھوان في غ�ال�ب�ی�ت�ھ ل�ح�د 

االن وعلى شعبنا العراقي المبتلى ان ال یتوق�غ 

منقذا غیبیا او حال س�ح�ری�ا او خ�ارج�ی�ا ل�ح�ل 

ازمة العراق واخراجھ من ماساتھ وال�ح�ل ل�ن 

ی��ك��ون اال ع��ل��ى ای��دي واذرع اب��ن��اء ال��ع��راق 

ال��وط��ن��ی��ی��ن ال��م��خ��ل��ص��ی��ن وش��ب��اب��ھ ال��ب��واس��ل 

المض�ح�ی�ن ب�ارواح�ھ�م ف�ي س�ب�ی�ل اس�ت�رج�اع 

وطنھم وانتزاع حقوقھم وتوفیر الحیاة الالئق�ة 

 . الكریمة لجیلھم ولالجیال القادمة

 

ان المعارك القادمة لن تكون سھلة او یس�ی�رة 

وان المجرمین ال�ق�ت�ل�ة والس�راق وال�ف�اس�دی�ن 

سوف لن یستسلموا بسھولة رغم ان نظ�ام�ھ�م 

العفن قد انتھت مفعولیتھ منذ انتفاضة تشری�ن 

على االق�ل ول�ك�ن ال�ن�ص�ر ھ�و ح�ل�ی�ف  2019

شعبنا ال محالة بتصمیم وارادة اب�ن�اء ال�ع�راق 

 . الغیارى
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تربطني بالصدیق الراحل ع�ون�ي ك�روم�ي   
عالقة عمیقة تمتد من الن�ص�ف ال�ث�ان�ي م�ن 
الستینات الى تاریخ رحیل�ھ ال�م�أس�اوي ف�ي 
برلین، في أواخ�ر الس�ت�ی�ن�ات ق�دم ال�م�ب�دع 
عوني كرومي مسرحیة (المسیح یصلب من 
جدید) على خشبة مسرح بغداد ف�ل�ف�ت ال�ی�ھ 
انظار النقاد باعتباره مخ�رج�ا ش�اب�ا م�ج�ددا 
وقد وصف احدھم عوني بالتلمیذ الذي تغلب 

 على أساتذتھ.
غادر ع�ون�ي ال�ى أل�م�ان�ی�ا وع�اد ل�ی�م�ارس 
اختصاصھ أستاذا في كلیة الفنون الجم�ی�ل�ة/ 
جامعة بغداد في الثلث األخیر من السبعینات 
فكان مدرسا مجددا ومخرجا تجری�ب�ی�ا ل�ع�دد 
من المسرحیات، ح�ی�ن ع�دت م�ن روم�ان�ی�ا 

بكلیة الفن�ون  1979والتحقت في أواخر عام
فازدادت معرفتي بابي ح�ی�در ف�ي ت�ط�ل�ع�ات�ھ 
التقدمیة ومعان�ات�ھ م�ن اج�ل ال�ب�ق�اء خ�ارج 
تنظیمات حزب البعث في مرحلة كان الحزب 
الحاكم فیھا یتحكم بشؤون الكلیة وأساتذتھ�ا 
وإدارتھا على نح�و ت�ع�س�ف�ي، ك�ان ال�راح�ل 
شدید الرغبة في الحفاظ على عالقتھ الودی�ة 
بالرائد الكبیر االستاذ جعفر السعدي وف�رق�ة 
ال�م�س�رح الش�ع�ب�ي ال�ذي ت�ب��ن�ت مش�روع��ھ 
الحداثوي "مس�رح الس�ت�ی�ن ك�رس�ي" وم�ا 
ع�رض ع��ل�ی��ھ م�ن مس��رح�ی��ات رائ�ع��ة ف��ي 
جانبھ�ا ال�ف�ك�ري وفِ�ي م�ق�دم�ت�ھ�ا "ص�راخ 
الص��م��ت االخ��رس، ل��ل��راح��ل م��ح��ي ال��دی��ن 

 زنكنھ.
التحق قسری�ا ك�اف�ة اس�ات�ذة  1986في عام 

الجامعات بمعسكرات الجیش الشعبي ب�ق�رار 
من الحزب والوزارة، كان موقعنا ل�ل�ت�دری�ب 
في منطقة العظی�م ش�م�ال ال�خ�ال�ص، ھ�ن�اك 
جرد األساتذة من كرامتھم وأصبحوا أرق�ام�ا 
م��ف��روش��ة ع��ل��ى ارض ت��راب��ی��ة ی��دوس��ھ��ا 
البعثیون م�ن عس�ك�ری�ی�ن وم�دن�ی�ی�ن ت�ح�ت 
اقدامھم القذرة، كانت تلك األش�ھ�ر ال�ل�ع�ی�ن�ة 
التي قضیناھا مرغمین في المعسكر بم�ث�اب�ة 
عقاب جماعي لألكادیمیین وترویض ش�رس 
ھ��دف��ھ االس��اءة ل��م��ك��ان��ت��ھ��م االج��ت��م��اع��ی��ة 

 ووضعھم النفسي.
من ذكریات تلك المرحلة م�ا ق�اس�ی�ن�اه م�ن  

زمیلنا التدریسي في الكلی�ة ال�دك�ت�ور ج�ب�ار 
عودة العبیدي الذي ارتدى زي نقیب احتیاط 
وعاملنا والطلبة معاملة السی�د ل�ع�ب�ی�ده، ل�م 
یحقق الب�ع�ث�ی�ون ھ�دف�ھ�م ف�ي كس�ر ش�وك�ة 
األساتذة والطلب�ة ك�م�ا یش�ت�ھ�ون وك�ان رد 
إعداد من الطلبة في ساحات التدریب ماح�ق�ا 
ففي اح�دى ح�االت دع�وة ال�ط�ل�ب�ة ل�رك�وب 
العجالت للت�وج�ھ ال�ى م�ی�ادی�ن ال�رم�ي ردد 
بعضھم لفظ میع، میع، میع، لالیحاء ب�أن�ھ�م 
قطیع من ال�خ�رف�ان یس�اق ب�ال�ع�ص�ا، وك�ان 

ط�ال�ب�ا  350الثمن غالی�ا اذ فص�ل دراس�ی�ا 
تنفیذا لتقریر یقال ان مح�رره (ج�ب�ار ع�ودة 
او م��ج��م��وع��ة م��ن ام��ث��ال��ھ) ال��ذي ھ��رب 

خشیة من مالحقات الط�ل�ب�ة ظ�ن�ا  1991عام
من�ھ ان ال�ن�ظ�ام ان�ت�ھ�ى ب�ف�ع�ل االن�ت�ف�اض�ة 

 العارمة.
ك�ان ع��ون�ي ی��م�ر ع�ل�يَّ اح�ی��ان�ا بس��ی�ارت��ھ  

البرازیلي ألرافقھ الى المعس�ك�ر (ف�ي ح�ال�ة 
زیارتنا الى اھلنا في بغداد)، في الطریق الى 
العظیم كنا نتحدث بحریة عن المأس�اة ال�ت�ي 
نعیشھا وعجزنا عن م�ج�اب�ھ�ت�ھ�ا وال�ت�ح�ل�ي 
بالصبر حفاظا على أنف�س�ن�ا وع�وائ�ل�ن�ا م�ن 

 المصیر المحتوم.
غ�ادر ع�ون�ي وأس�رت�ھ ال�ى  1991في عام 

قس�م  -اْالردن والتحق ب�ج�ام�ع�ة ال�ی�رم�وك 
 -الفنون الجمیلة قبل ان ی�ت�ح�ول ال�ى ك�ل�ی�ة

كأست�اذ  1992التقیت بعوني مجددا في عام 
زائر لسمستر واحد، الحظت كیف ان عون�ي 
اصبح لولب نشاط القسم في مجمل فعالی�ات�ھ 
المسرحیة، خالل تواجدي ھناك ق�دم ع�ون�ي 

مسرحیة (المس جول�ی�ا لس�ت�رن�دب�رغ) وق�د 
حظى العرض بان�ت�ب�اه ال�ن�ق�اد وال�م�ت�اب�ع�ی�ن 
وكنت في مقدمتھم عبر نشر دراسة تحلیلیة 
عن العرض ف�ي م�ج�ل�ة ال�ی�رم�وك ال�م�ج�ل�ة 
المركزیة التي تصدر ع�ن ال�ج�ام�ع�ة. ح�دث 
مرة وخالل تلك الف�ت�رة حض�وري وال�راح�ل 
الكبیر یوسف العاني والناقد یاسین النص�ی�ر 
عروض مھرج�ان ال�م�س�رح األردن�ي ال�ذي 
شارك فیھ عوني بعرض ممیز وبالقدر الذي 
نال ف�ی�ھ ال�ع�رض رض�ى ب�ع�ض ال�ف�ن�ان�ی�ن 
األردنیین حاول المغرور منھم الت�ق�ل�ی�ل م�ن 
أھمیتھ فترك ذل�ك اث�را س�ل�ب�ی�ا ع�ل�ى م�زاج 
عوني حاولت تبدیده وبی�ان اس�ب�اب�ھ، ف�ج�أة 
أصیب ع�ون�ي ب�ج�ل�ط�ة ادخ�ل ع�ل�ى اث�رھ�ا 
مستشفى الراھبات في أربد زرتھ واألسات�ذة 
االردنیون وع�دد ك�ب�ی�ر م�ن ط�ل�ب�ت�ھ ول�ك�ن 
رئیس الجامعة وق�ت�ذاك ال�ب�رف�ی�س�ور ع�ل�ي 

 المحافظة كان اول الزائرین...
عندما انتھت فت�رة وج�ودي ك�أس�ت�اذ زائ�ر  

استدعیت من قبل عمید الكلیة لیط�ل�ب م�ن�ي 
البقاء في الج�ام�ع�ة وف�ق�ا ل�ع�ق�د ع�م�ل وق�د 
اخ��ت��ارن��ي اس��ت��ث��ن��اًء م��ن ث��الث��ة م��وف��دی��ن 
عراقیین ... حاول عون�ي إق�ن�اع�ي ب�ال�ب�ق�اء 
لكن خشیتي على كفیلي الم�رح�وم ال�دك�ت�ور 
عبد المرسل الزیدي عمید كلیة ال�ف�ن�ون ف�ي 

 بغداد منعتني من تلبیة الطلب.
عدت الى بغداد وغادر عوني ب�ع�د س�ن�وات  

 الى برلین.
بعد سقوط النظام اختیر عون�ي عض�وا ف�ي  

مجلس إدارة شبكة االعالم العراقي لیمارس 
مھماتھ من برلین لكن ید ال�ق�در ل�م ت�م�ھ�ل�ھ 

 2006طویال فرحل عن عالمنا مب�ك�را ع�ام 
وفِي رحیلھ فقد المسرح العراقي واحدا م�ن 

 خیرة ابنائھ البررة.

 / كالیفورنیا عبد االلھ كمال الدیند. 

 عوني یتسلم احدى الجوائز في مھرجان مسرحي

مشھد من مسرحیة في انتظار كودو المرحوم عوني مع 
١٩٦٧المرحومین سامي السراج وصادق علي شاھین عام   

 عوني كرومي في كلیة الفنون 
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أح��ت��اج ف��ق��ط إل��ى ب��ق��ع��ة م��ن(أرْض) ” 

 ً كان حج�م�ھ�ا، وح�ف�ن�ة م�ن (ج�ی�اع)   أیّا

مھما بل�غ ج�وُع�ھ�م، وث�لّ�ة م�ن (ح�ك�ام) 

�ى  مھما بلغ طغیانُھم لیكوَن لدینا ما یس�مَّ

 رجل الھباء ."بـ (الوطن)

 

1 

 ال شيَء یولُد في الفراغِ 

 سوى الفراغْ 

   ھذا الذي

 .. یُفضي إلى جوع الترابْ 

 ویجّمُع الشھداء كي یحشو مدافَعھُ ب�ھ�مْ 

.. 

 ..ویعلُّق األنھاَر من أقداِمھا

َن التاریَخ في كعِب الكتاْب   لیدوِّ

  .یُْدعى الوطنْ 

               2   

 ال شيَء یعرُج للسَّماءِ 

 سوى تباریٍح الجیاِع مَن األلمْ 

 تتكاثُر الطرقاُت في أصواتِھْم 

 وتناُم أرصفةُ المدائِن في الجباهْ 

ِع   یستنشقوَن روائح الخوِف الموزَّ

 في البیوتْ 

 یتبادلوَن االنتظاَر 

 لعابٍر یُلقي بعْقِب سجارة 

 تزھو بألواِن العلمْ 

 یحیا العلْم 

 . وطٌن ألمْ 

3 

 ال شيَء یومُض ھاھنا

 وحدي ..ھنا

 ُذعُر الشفاِه 

 یسوُمني صوَت الھباءِ 

 بال ثمنْ 

 سیمرُّ من جسدي المكاْن 

 لّالنھایة ُوْجھتي

 لسذاجِة الُحلُِم المغامِر في دمي

   فأنا الذي أسدیُتُھ صمَت المیاهِ 

  !كمیْن؟  ولم أسال وطٌن ببالَي أم

4 

 ال شيَء یومُض في الفضاءْ 

 غیُر ارتطاِم كتیبتینْ 

 وتناثِر األحشاِء 

 في عیِن الجبلْ 

 تعَب الجبلْ 

 َملَّ الوقوَف على الحطامِ 

 یراقب المتحاربینَ 

 یوّد لو یحظى بكرسيِّ صغیرْ 

 یرتاُح فیْھ 

 حتى تجف كھُوفھُ 

 وصُخورهُ الملقاةُ في حبِل الغسیْل 

  .وتزوَل آثاُر الحروبْ 

5 

 

 ویََودُّ ھذا البحُر 

 لو یُلقي بما فوَق السفینِ 

فْن   و بالسُّ

 وبما ستجلبُھُ الجیوُش من المَؤنْ 

 لیناَم منبطًحا یحّدُق في السماءْ 

 یصغي إلى شمِس الشتاءِ 

وبالصخور یحكُّ ظھَر الموِج ساعاٍت 

 طوالْ 

6 

 وتََودُّ صحراُء المعارِك 

ُح خیلَھا  لو تسرِّ

 ونخیلَھا

 و ِجمالَھا

 و ِرمالَھا

   تَْطوي الخیاَم ببابِھا

 لتقوَد واحاٍت صغارْ 

 في نزھٍة بریةٍ 

 تَْنسى میادیَن القتالْ 

7 

 لكّن شیئاً آخراً 

 سیظلُّ یحدث كلَّ یوْم 

 لیصوَن قانوَن الھباء

 وطَن الھباءْ 

 أرَض المحال

 .شعباً تلَطََّخ بالندمْ 

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

ھذه القصیدة قد منعت من المشارك�ة 

في ملتقى الشعراء العرب الذي أق�ی�م 

  2006في صنعاء في شھر نیسان 

  ات

 *ر اء 
 

   صنعاء عبد القادر صبري

   
 
 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أدیالید -أسترالیا

 الّسؤال العجیب *1

*********** 

 قاَل لي حرفي:

 أریدَك أن تجیَب على سؤالٍ 

 لْن أذكَر مضمونَھ أو تفاصیلھ!

  قلُت: كثیراً ما ُسئلتُ 

 مثل ھذا الّسؤال العجیب.

 فكنُت أفتُح في الفجِر كتاَب الحیاة

 وأھبطُ سطراً 

 وأقرأُ صفحةً 

 وأطلُق طائراً.

 قال: وماذا وجدَت جواباً؟

 قلُت: وجدُت أن أستغفَر ذنباً 

 وأمسَح من الوھِم حلماً 

 وأذرَف دمعاً.

 

 * كم بلَغ ُحبَّك لھ؟2

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

  قاَل لي حرفي:

 كم بلَغ ُحبَّك لھ؟

 قلُت: كیَف أصُف ما ال یُوَصف

  وكیَف أضرُب مثالً 

 لُحبِّ َمن لیَس كِمْثلِِھ شيء؟

 قاَل: أرجوك!

 قلُت: أظنُّ أنَّ قلبي

 ال ینبُض إّال حیَن یذكُر اسَمھ،

 وأنَّ دمعتي الحّرى فاضتْ 

 حتّى بلّلْت لحیةَ یعقوب

 وھو یبكي یوسَف لیَل نھار.

 

 * اثنان3

******* 

  قاَل لي حرفي:

 َمن ھلَك في ُحبِّ القائِل للشيء كن فیكون؟

 قلُت: ھلَك اثنان

 رجٌل لم تكْن في یدِه أصابع

 فلم یطرق الباب

 ولم یعرْف أّن بإمكانھ أن یؤّشَر من بعید

 لتنفتَح لھُ الباب.

 ورجٌل أخذتھُ العّزة باالستعارة

 فتصّورھا قصیدةً یكتبُھا كما یشاء

 ال كما یشاُء الذي یقوُل للشيء كن فیكون.

 

 * قلب من نور4

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

 قاَل لي حرفي:

 حیَن أُلقِي إبراھیم في النّار

 فھل عرَف لغتَھا؟

 قلُت: ال.

 قاَل: فكیَف نجا؟

 قلُت: أنجاهُ الذي یقوُل للشيء كن فیكون.

 قاَل حرفي: ربّما عرَف الكاف

 بعَد أن خرَج من اللھیِب سلیماً؟

 قلُت: بل ربّما عرَف النّون

 إذ لم یعْد ُمحتاجاً للقمِر وال للشمس،

 لم یعْد ُمحتاجاً لالطمئنان

 بعَد أن منحتھُ النّاُر قلباً من نور.

 

 * الّسؤال الذي لم یقلھ أحد5

 قاَل لي حرفي: ما أعظم األسئلة؟

 قلُت : الّسؤال الذي لم یقْلھُ أحد.

 قاَل: فھل عرفتھ؟

 قلُت: نعم،

 لكنّني قبَل أن أعلنھُ للناس

 عشقتُ 

 ثُمَّ جننتُ 

 ثُمَّ احترقتُ 

 ُذرَّ رمادي في دجلة  ثُمَّ 

 من الّصباحِ حتّى المساء.

 فنسیُت كلَّ شيء،

 نسیُت حیَن رأیُت رمادي

 یكلُّم الماَء والّسمك.

 



ال��ت��ص��ری��ف ال��ث��ال��ث ل��ی��س��ت روای��ة   روای��ة
تسلسلیة في المكان والزمان، وال ھي روای�ة 
بطلھا شخصیة محددة، وشخص�ی�ات ث�ان�وی�ة 
معلوم�ة، ول�ك�ن الش�خ�ص�ی�ة ال�رئ�ی�س�ة ھ�ي 

ت�اری�خ   ظاھرة اجتماعیة متوارثة، لھا عمق
في الثقافة االجتماعیة، بن�ی�ة ف�وق�ی�ة تس�ت�ن�د 
على بنیة تحتیة ریعیة اس�ت�ھ�الك�ی�ة ال ت�ن�ت�ج 
سوى التقلید واالتباع والتمایز على مس�ت�وى 

ال�روائ�ي   قدم  الطبقة والجنس والعرق، وقد
للطبعة الثانیة من روایتھ للتع�ری�ف ب�روای�ت�ھ 

 -قائال:
((ھذه الروایة التي تتخذ شكال سردیا مخ�ت�ل�ف�ا 
عن االسلوب المعتاد في الروایات المت�داول�ة، 
ھي التص�ری�ف ال�ث�ال�ث ع�ل�ى ك�ل االص�ع�دة 
اللغویة والذك�وری�ة واالن�ث�وی�ة وال�ب�ای�ل�وج�ی�ة 
والصوفیة، حیث ت�ب�دأ أوال ب�ب�ن�ائ�ھ�ا ال�ف�وق�ي 
(اللغة) التي تكرس الفكر كقواعد وتنحدر الى 
قاع الجنس والعالقة االج�ت�م�اع�ی�ة ال�م�ھ�ل�ھ�ل�ة 
المرتبطة بھ، وتنحدر اكثر الى قاع البایلوجی�ا 
االنسانیة، قبل ان تضع لمس�ات ع�ل�ى ال�ب�ن�اء 
الفوقي االكثر خطورة وھو الدین الذي یضفي 
ھالة القدسیة على ھذا التصریف.. قدسیة تمتد 
الى اللغة والى القواعد التي وضعھا ل�ل�ج�ن�س 

 والحیاة االجتماعیة.)).
فعال ھذه الروایة لیست تقلیدی�ة ال م�ن ح�ی�ث 
الثیمة وال من حیث أسلوب السرد، فھي حجر 

بركة ركود التفك�ر، وص�وت   صلب یلقى في
جريء یستفز واقع التقلید والسلوك المت�وارث 

مختلف المجاالت ومنھا اللغة، والم�ك�ت�ب   في
والبیت والجامعة وصوام�ع ال�ت�ص�وف... إن�ھ 
الكارت االحمر یرفعھ المثقف الواع�ي ب�وج�ھ 
فعل االمر، ھذا ال�ف�ع�ل ال�دال ع�ل�ى االج�ب�ار 
ولیس االختیار، ھذا الفعل ال�ذي ال م�ك�ان ل�ھ 
في اللغة بعد فعل الماضي وال�م�ض�ارع ال�ذي 
ی�ف�ی�د ال��ح�ال واالس�ت�ق��ب�ال، ول�ك�ن��ھ ال�ح�ص��ن 
الحصین والصولوجان والعصا السحریة التي 
تتمسك بھا ال�ق�وة ص�اح�ب�ة ال�ق�وة وال�ھ�ی�م�ن�ة 
والت�س�ل�ط س�واء ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ح�ك�وم�ات 

التي ال   وطبقاتھا المھیمنة على كرسي الحكم
وج�ود م�ن دون األوام�ر   یمكن أن یكون لھا

والفرمانات الصادرة فھي اآلمر والناھي وأن 
سر بقائھا ودیمومتھا یعت�م�د ع�ل�ى دوام ف�ع�ل 
االمر واستجابة ال�ن�اس ب�م�خ�ت�ل�ف م�واق�ع�ھ�م 

لھذه االوامر، وحفاظ�ا ع�ل�ى ف�ع�ل   وطبقاتھم
االمر تم ایداع االستاذ السج�ن ألن�ھ ی�ری�د أن 
یقتلع فعل االمر من اللغة، ألنھ فعل الط�ب�ق�ات 

المسیطرة لفرض ھ�ی�م�ن�ت�ھ�ا ع�ل�ى ال�ط�ب�ق�ات 
الخاضعة والمستسلمة لھذا الحكم بحكم التقلی�د 
والعادات المتوارثة، فاألستاذ ((ف�ك�ر ط�وی�ال 
في العدالة المختلة ف�ي ت�وزی�ع ال�زم�ن ع�ل�ى 
التصاریف الثالث�ة وق�رر ال�غ�اء ال�ت�ص�ری�ف 
الثالث فھو ال یستحق العیش، ف�ھ�و تص�ری�ف 
قلق الحضور یقع خارج الزمن وألن االف�ع�ال 
تعني التحرك في الزمن لذا ك�أن�ھ ی�خ�رج م�ن 
أطاره الفعلي، وفي اإلمكان االس�ت�غ�ن�اء ع�ن�ھ 

 لتصریف الثاني المتسائل...)).
وباعتبار الم�ؤس�س�ات ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة ب�م�خ�ت�ل�ف 
مستویاتھا تابعة لس�ل�ط�ة ال�دول�ة وب�م�ا ف�ی�ھ�م 
االس�ات��ذة وأص��ح��اب ال��رأي ف�ي ال��ج�ام��ع��ات 
والمؤسسات االكادی�م�ی�ة، ل�ذك ف�إن االس�ات�ذة 

بإلغ�اء ال�ت�ص�ری�ف ال�ث�ال�ث،   یستنكرون فعلھ
حتى أنھم حاولوا االع�ت�داء ع�ل�ی�ھ وم�ح�اول�ة 
ضربھ ألنھ ان�ت�ھ�ك الس�ائ�د ودن�س ال�م�ق�دس، 
رفض اقامة سمنارا لمشروع م�ع�ج�م�ھ ح�ی�ث 

ل�غ�ة ال�ق�رآن   یواجھ بالرفض، والتطاول على
عن اقامة الس�م�ن�ار ألن�ھ   كما یدعون، فعزف

(خشى أن یھدر دمھ أو أن یقتلھ مت�ش�دد أص�م 
م�ع�ن�ى االك�راه   ی�ح�م�ل  ففعل االم�ر  أبكم)،

والتسلط، وقد افحمھم عندم�ا ح�اج�ج�وه ح�ی�ن 
قال لھم رداً على ص�راخ�ھ�م واح�ت�ج�اج�ج�ھ�م 
العنیف ((اص�م�ت�وا وأس�م�ع�ون�ي، ل�ك�ن�ھ�م ل�م 
یصمتوا ولم یسمعوه))، ما یعني ال قیمة لفع�ل 

ثورة ضد ال�ك�ت�ب الص�ف�راء   االمر ھذا، إنھا
التي ع�ف�ا ع�ن�ھ�ا ال�زم�ن وت�ج�اوزھ�ا ال�واق�ع 
المعاش، ولم تعد تنسجم مع حلم األنس�ان ف�ي 

 التقدم والتطور والحریة...
وكذا ھو الحال فقد أنزعج المس�ؤول ال�ب�ل�دي  

من محاولة الغاء فعل األم�ر، ف�ال م�دی�ر وال 
ف�ع�ل االم�ر   فعل أمر، فب�دون  مسؤول بدون
ال��رؤس��اء واالم��راء وال��وزراء   أی��ن یص��ب��ح

وحواشی�ھ�م وأی�ن یص�ب�ح وع�اظ الس�الط�ی�ن 
 االمر والنھي، وخطباء المنابر...  وأھل

كذلك فإن الصحفي یبتعد ع�ن ال�ك�ت�اب�ة وف�ق  
التصریف الثال�ث ف�ع�ل االم�ر ((إذا اراد أن 
یقول شیئا للمستقبل ك�ان ی�ورده ف�ي ص�ی�غ�ة 
تمني مضارع حاض�ر، ل�م�اض�ي م�غ�ای�ر، إذ 
س�رع�ان م��ا یص�ب�ح م�اض�ي ف�ی�ف�ق��د أس�ب��اب 
االخ�ت��الف ((ن��ح�ن أن�اس ن�ح��ب االس��ت�ق��رار 

 ونكره التصریف الثالث)).
یس�خ�ر م�ن الش�رط�ة ال�ذی�ن ج�اؤوا   االستاذ

حیث قال للشرطي وب�ك�ل   إللقاء القبض علیھ
برود ((أقبض))، وی�رد ع�ل�ى أم�ر ال�ق�اض�ي 

ی�ع�ت�ب�ره   م�م�ا  ف�ع�ال  بالوق�وف ب�أنّ�ھ واق�ف
القضاء استھانة بسلطتھ فی�ق�رر س�ج�ن�ھ لس�ت�ة 
أشھر... وھو حجة ف�ي ض�رورة ال�غ�اء ف�ع�ل 
األمر، فالراوي یدافع عن وجھة ن�ظ�ره ع�ب�ر 
اجاباتھ الذك�ی�ة وال�رادع�ة ألوام�ر الس�ل�ط�ات 

  بمختلف توصیفاتھا.
یثیر استغراب السجناء في ال�زن�زان�ة ح�ی�ن�م�ا 

ال�ت�ص�ری�ف   ھ�ي إل�غ�اء  یعلمھم بأن ت�ھ�م�ت�ھ
الثالث (رأیت التص�ری�ف ال�ث�ال�ث ف�ي ال�ل�غ�ة 
ف�ائض�ا ال ح��اج�ة ل�ھ، واق�ت��رح�ت أن ی��ل�غ��ى 
ب���ال���ك���ام���ل ف���أن���ي اراه ال ی���ن���س���ج���م م���ع 

(فبإمكاني أن أقول لك اعطني ق�دح   إنسانیتنا)
ماء، أن أقول (ھل یمكنك أن ت�ع�ط�ی�ن�ي ق�دح 
ماء).. وحینما یق�ت�ح�م�ون الس�ج�ن وی�ق�وم�ون 
بالتفتیش یعثرون لدیھ على قصاصات ورق�ی�ة 
م�ك�ت�وب ف�ی�ھ�ا (ال ل�ل�ت�ص�ری�ف ال�ث�ال�ث.. ال 
لإلكراه)، فیودعونھ السجن االنفرادي حتى ال 

 في السجن...  یحدث انقالباً 
یستمر االستاذ ع�ل�ى لس�ان ال�راوي ب�ع�رض 
اكراھات ال�ت�ص�ری�ف ال�ث�ال�ث وف�ع�ل االم�ر، 

مكاتب المدراء واالساتذة، الذي ال یصمد   في
طبعا أمام إغراءات ال�ج�ن�س ال�ل�ط�ی�ف ال�ذي 
یتمكن من كسر إرغامات وتعسف فعل االم�ر 
من قبل المسؤول بفعل ت�أث�ی�ر ف�ت�ن�ة اإلغ�راء 
والجمال والغنج االنثوي الساحر الذي ی�ح�ول 

حینما یتزوجھ�ا، م�م�ا ی�دل   االمر إلى مأمور
على تھافت ھذا الفعل (یلبي كل طلباتھا ال�ت�ي 
لم ترتق الى درجة األمر ولكنھ�ا غ�ی�ر ق�اب�ل�ة 

 للرفض).
توصیف لھیمنة الذكر على االنثى في الع�ائ�ل�ة 
الواح�دة، ف�األب ل�ھ الس�ط�وة ع�ل�ى ال�زوج�ة 
وأم��ره م��ط��اع، وأم��ر ال��ذك��ر ھ��و ال��م��ط��اع 

للذكر ف�ع�ل   وواجب التنفیذ على االنثى، یحق
ما ال ی�ح�ق ل�ألن�ث�ى، ح�ت�ى أن االب یش�ع�ر 

ویس�ت�ب�ش�ر   بالتململ حینما یبشر بوالدة أن�ث�ى
 ویقدم القرابین حینما یأتیھ ولد.

إن ال��روائ��ي ی��ك��ش��ف زی��ف وت��ع��س��ف ھ��ذه 
االمتیازات الممنوحة للذكر ب�دال م�ن االن�ث�ى 
 بغض النظر عن العمر وعن الدرجة العلمیة.

تالحظ ھذا التصریف الثالث للف�ع�ل (ع�ن�دم�ا  
ذھبت الى الم�درس�ة وحض�رت درس ال�ل�غ�ة 
ال��ع��رب��ی��ة، ش��ع��رت ب��ال��غ��رب��ة ووج��دت أن 
التصریف الثالث في الفعل ال یع�ن�ی�ھ�ا ال�ب�ت�ة، 

 وأنھا تجلس في آخر السلم العائلي).
تھافت وھمجیة فعل االمر ال�ذي ی�ح�ول دون 
تمتع التلمیذ بالفيء بالقرب من ال�م�دف�أة ع�ل�ى 
ال��رغ��م م��ن أن زم��ی��ل��ھ ی��ت��خ��ل��ى ل��ھ ع��ن 

ال یرتدي معطفا یقیھ من ال�ب�رد،   كونھ  مكانھ
كیس ال ی�ح�م�ل ع�الم�ات االذالل   وبأسلوب

یشتري لھ زمی�ل�ھ م�ع�ط�ف�ا ل�ی�ق�ی�ھ م�ن ال�ب�رد 
القارس دون أن یمس كرامتھ، مالحظ�ا م�دى 
اعتزازه بكرامتھ وعزة نفس�ھ ح�ی�ن�م�ا رف�ض 

مقابل ال�ح�ص�ول   رفع اصبعھ لیعلن عن فقره
على الكتب مجانا، ویك�ت�ف�ي ب�ك�ت�ب م�ت�ھ�رئ�ة 

 قدیمة.
یس�ت��ع��رض ال��روائ��ي ال��ع��دی��د م��ن ال�م��ش��اھ��د 

ومظاھر كس�ر ال�ت�س�ل�ط ال�ذك�وري م�ن ق�ب�ل 
الجنس االنثوي اللطیف في ال�ع�م�ل ع�ل�ى أن 
تكون لھا (خبرة سابقة والح�ق�ة) وھ�و غ�م�ز 
إلى أن االنثى لتكون لھ�ا وج�ود وكس�ر ف�ع�ل 

جسدھا وج�م�ال�ھ�ا   االمر الذكوري أن توظف
وإغراءاتھا في تحقیق ذلك (قررت أن ت�ك�ون 
لھا خبرة سابقة والح�ق�ة وت�أخ�ذ ال�ج�م�ل ب�م�ا 

الس�ل��وك   ح�م��ل)، ف��ال ب��دی�ل ل�ھ��ا غ��ی�ر ھ�ذا
ل�ل�ح��ص�ول ع�ل��ى ع��م�ل ب��ع�د ت�خ��رج�ھ��ا م��ن 

إشارة الى عدم تكافؤ الف�رص   الجامعة، وھي
وتس��ل��ی��ع ال��م��رأة دون االخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار 

 تحصیلھا العلمي وكفاءتھا في العمل.
كما ینت�ق�ل إل�ى ن�زع�ة ال�ت�ص�وف وم�ح�اول�ة 
االنسان التحرر من عبودیة الجسد والخ�الص 

ال�ط�غ�اة والس�ادة، ل�ی�ن�ت�ق�ل ال�ى   من استعب�اد
عبودیة الروح واستبدال هللا بدالً من المستب�د، 
حیث یرى المتصوفة أن ھذه ال�ع�ب�ودی�ة إن�م�ا 
ھي تحرر للروح لتسب�ح ف�ي فض�اء ال�ح�ری�ة 
االلھیة، فلیس ھناك من طری�ق ث�ال�ث وع�ل�ى 
وجھ الخصوص بالنسبة ل�ل�م�رأة ك�م�ا ف�ع�ل�ت 

ان�ت�ق�ل�ت م�ن ال�ع�ھ�ر   (رابعة العدویة)، حیث
وال��م��ج��ون إل��ى ال��زھ��د وال��ع��ب��ادة وال��ت��ھ��ج��د 
واالستغفار، تاركة كل مظاھر البذخ وال�ث�راء 
ول��ی��ال��ي األن��س ف��ي م��ج��ال��س الس��الط��ی��ن 

ی�رى   وأصحاب ال�ث�روة وال�ج�اه، ف�ال�روائ�ي
جوھر االست�ع�ب�اد واالذالل واالس�ت�غ�الل   أن

التصریف ال�ث�ال�ث وف�ع�ل   لإلنسان من خالل
االمر، ویدعو أن یكون فعل االنسان اخ�ت�ی�اراً 
ونابع�اً م�ن ق�ن�اع�ة ووف�ق أس�ل�وب ال�ت�رج�ي 
وال�ط��ل��ب ول��ی�س ب��أس��ل��وب ال�زج��ر وال��ق��ھ��ر 
واالج��ب��ار، وی��رى أن ھ��ذا ال��ف��ع��ل ل��ھ ف��ع��ل 
مضاعف على ال�م�رأة ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ان�ھ 
یمارس وب�وحش�ی�ة ع�ل�ى ال�ذك�ور أیض�ا ف�ي 
المجتمعات الطبقیة والدیكتات�وری�ة ب�م�خ�ت�ل�ف 
مسمیاتھا، مما یستوجب العم�ل ع�ل�ى اح�داث 
تغیر جذري في الب�ن�ی�ة ال�ف�وق�ی�ة ل�ل�م�ج�ت�م�ع، 

یست�دع�ي ت�غ�ی�ی�راً ج�ذری�اً ف�ي ال�ب�ن�ی�ة   وذلك
التحتیة، بم�ع�ن�ى خ�الص االنس�ان م�ن ح�ك�م 

ال�ى ح�ی�ز ال�ح�ری�ة وھ�ذا   الضرورة لالنتقال
التغییر ال یم�ك�ن أن ی�ح�ص�ل ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 
الرأسمالي مجتمع االستغالل والقھر الطب�ق�ي، 
وبمعنى آخر أن ال خالص إال بتطب�ی�ق ش�ك�ل 

واالن�ت�ق�ال إل�ى   من أشكال النظم االشتراك�ی�ة
المجت�م�ع الش�ی�وع�ي وذوب�ان ال�ط�ب�ق�ات ف�ل�م 

البشریة غیر ھذا الخیار للخالص م�ن   تعرف
ال��ع��ب��ودی��ة ال��ج��س��دی��ة وال��روح��ی��ة وال��ع��ی��ش 

   فضاء الحریة.  في
في الختام أقول ل�ی�س س�ھ�ال االح�اط�ة ب�ك�ل  

األبعاد الفكریة والفلس�ف�ی�ة وال�ت�ن�وی�ری�ة ل�ھ�ذه 
توجیھ مص�ب�اح   الروایة الممیزة، وقد اخترت

الكشف الفكري للروایة، بعد أن اطلعت ع�ل�ى 
الدراسات الرصینة وال�م�ھ�م�ة ال�ت�ي ت�ن�اول�ت 
ال�روای��ة ت��أوی�الً أك��ادی��م��ی�اً م��ت��خ�ص��ص��اً م��ن 

ال�ح�ب��ك�ة والس�رد وس�ی��م�ی�اء ال�روای��ة   ح�ی�ث
أفني وال�ح�ن�ك�ة الس�ردی�ة ل�ل�روائ�ي   واالبداع

جلیل الزھیري، والدالة عل�ى ال�وع�ي   الجلیل
العالي والعمق ال�م�ع�رف�ي ل�ل�ك�ات�ب، وث�روت�ھ 
اللغویة والثقافیة وموھبتھ الشعریة، إلى اب�داع 
روایة تعتبر إضافة ن�وع�ی�ة ل�ل�س�رد ال�روائ�ي 
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  ثیمة مستحدثة وسرد شیـــق                       

 
 / العراقبقلم : األدیب : حمید الحریزي



 وجود النقص وإرتكاب المحظور -الفصل األّول 
ان القصص الشعبي مبني أساسا على وجود النقص، المادي أو المعنوي، أو  

إرتكاب المحظور، أو التغیّب، أو سرقة شیئا ما، أو خداع الشخصیة، أو غ�ی�ر 
ذلك، وھو جّل النقص الحاصل ألبطالھ. لم یكن النقص قد طال أبطال القصص 
الشعبي فقط، في بعض الحكایات، بل النقص نراه ع�ن�د األب أو األم، وح�ت�ى 
عند الزوجة، كما في حكایة "بیرونا الجم�ی�ل�ة" وی�ق�ع س�ّده ع�ل�ى واح�د م�ن 

 األبناء، وھو الصغیر عادة.
أن سبب إیجاد ھذا النقص، كما قلت، أّما بصورة طبیعیة، أو یأتي من شخص  

آخر، كما في نص "حسن آكل قشور الباقالء"، إذ یُصنع النقص عند شخصیة 
االبنة الصغرى للملك من خالل االختبار الذي أجراه الم�ل�ك ل�ب�ن�ات�ھ واج�اب�ت�ھ�ا 
عكس ما یود سماعھ الملك، والدھا. والنقص عند حسن ھو ن�ق�ص ط�ب�ی�ع�ي، 

ان وجود النقص عند بطل الحكایة، أو أبطالھا، عند بنت ال�م�ل�ك  فقره لكسلھ. 
وزوجھا حسن، وعند األخوة الثالثة، وغیر ذلك، یتوضح في القصص الشعبي 

 المدروس في ھذه السطور كما في الجدول اآلتي والذي لو حللناه لرأینا:
  وجود نقص طبیعي عند حسن. -
وجود نقص ذاتي عند ابنة الملك الصغیرة كما في حكایة "حس�ن أك�ال...".  -

  وكما ھو افتقار الشیخ في حكایة "الشیخ الكریم".
ظھور النقص من قوى خارج ذات البطل، كما عند بطل ح�ك�ای�ة "ال�ع�روس  -

والفرعون". وسرقة ثمر شجرة الملك المفضلة في ح�ك�ای�ة "ال�م�ل�ك وأوالده 
 الثالثة". وخداع الشخصیة كما في حكایة "ابلیس والفالح". وغیر ذلك.

خروج البطل في مھمة، تغیّبھ، أو خروج أھل البطل، تغیّب�ھ�م. م�ث�ل: ت�غ�یّ�ب  -
حسن، وتغیب االبن الصغیر في حكای�ة "ب�ی�رون�ا ال�ح�س�ن�اء". والش�واك ف�ي 
حكایة "الشواك". وتغیّب األسرة كما في حكای�ة "ح�دی�دان"، وال�ت�غ�یّ�ب ی�ع�ّد 

 نقصا.
   جدول النقص وإرتكاب المحظور:

 
 
 
 
 

 * عیّنات النقص وإرتكاب المحظور:
 النص العراقي "زوجة الصیاد": -
((كان لصیاد زوجة رائعة الجمال، بنى لھا قصراً كبی�راً ف�ي م�ن�ط�ق�ة تش�رف  

على النھر كي ال یراھا أحد. وكانت الزوجة تصعد إلى السطح وتسّرح شعرھا 
الذھبي، واذا سقطت منھ بعض الشعیرات ت�أخ�ذھ�ا وت�ل�ف�ھ�ا ث�م ت�ث�ق�ب ج�وزة 
وتضع الشعیرات فیھا وتسدھا بالشمع وترمیھا في النھر. وكان الصیاد عندما 
یعود مساًء، ولكي یریھا براعتھ في القنص یضع بیضة دجاجة ع�ل�ى ب�ط�ن�ھ�ا 

 ویطلق سھماً فیصیب البیضة وال یخطئ الھدف.
في یوم ما تقع احدى الجوزات بید صیاد سمك كان یصطاد على جرف النھر،  

فیأخذھا، وعندما یفتحھا یعجبھ لون الشعر فیقرر الزواج من صاحب�ة الش�ع�ر 
 ھذا.. ویذھب إلى عجوز ویطلب مساعدتھا.

تذھب العجوز إلى النھر وتضع شموعاً متقدة مع أوراق اآلس، وعندما ی�ع�ود 
الصیاد یسألھا: لماذا أنِت جالسة ھنا أیتھا السیدة الطاھرة ؟ فترد علیھ قائلة: 

 لقد نذرت أن أشعل بعض الشموع لخضر الیاس، فیدعوھا الصیاد إلى بیتھ.
في الیوم الثاني یخرج الصیاد، فتقول العج�وز ل�زوج�ت�ھ وق�د رأت م�ا ك�ان    

یفعلھ بھا الصیاد: أراك مصفرة الوجھ یا ابنتي؟. فترد علیھا: ال، لیس ثمة م�ا 
یبدل لوني... فقالت لھا العجوز: إني أعلم أن زوجك یرعبك كل یوم.. فإذا جاء 
الیوم قولي لھ إذا طلب منك وضع البیضة إلصابتھا لو كن�ت م�ث�ل حس�ن م�اذا 
تفعل؟ ولما عاد الزوج في المساء قالت لھ زوجتھ تلك الج�م�ل�ة.. ع�ن�دھ�ا ش�د 

ف�ق�ال�ت ال�ع�ج�وز  الزوج رحالھ للبحث ع�ن حس�ن الص�ی�اد وخ�رج م�ن ب�ی�ت�ھ.
للزوجة: ان ابني ینتظر في الخارج منذ البارحة أفال یمك�ن إدخ�ال�ھ؟ ف�واف�ق�ت 

أما الصیاد فإنھ ب�ع�د أن خ�رج،  الزوجة على ذلك.. ودخل السماك إلى القصر.
وصل إلى حیث مكان حسن، فوجده جالساً على السریر.. فقال لھ: أنا أروم أن 

 أرى براعتك یا حسن، ألني سمعت زوجتي تحمد براعتك.
فقال لھ حسن: لقد خدعت یا صاحبي في زوجتك.. كما خ�دع�ت ف�ي زوج�ت�ي  

 فقال لھ: وكیف خدعت؟ أنا.
فأجابھ حسن: إجلس ألحدثك.. فقد تزوجت بنت ع�م�ي.. وك�ن�ت أح�ب�ھ�ا ح�ب�اً  

جما.. فنجلس نزجي اللیالي بأطیب األحادیث.. وكانت تعطیني فنجان قھوة إذا 
شربتھ غبت عن الوعي في الحال.. وال أشعر بأي شيء.. غیر اني كن�ت أج�د 
كل یوم فرساً من خیلي المطھمة فاطسة.. فقلت في نفسي ال بد أن ی�ك�ون ف�ي 
األمر سر.. وجلسنا، وجاءت لي بفنجان القھوة، وتظاھرت بأنني عل�ى وش�ك 
إحتسائھ وطلبت منھا قدحاً من الماء، ولما خرجت، سكبت القھوة وت�ظ�اھ�رت 
بفقدان الوعي .. ورحت أراقبھا، فرأیتھا تأخذ فرساً تركبھ.. وركبت أن�ا ع�ل�ى 
فرس آخر واقتفیت أثرھا دون أن تراني.. فإذا بھا تدخل بعض الخرائب، حیث 
استقبلھا شاب قبیح وزجرھا وعنفھا لتأخرھا ..فتقول لھ بتوسل: ان�ھ�ا الق�ت 

وج�اءت ال�ی�ھ ك�ال�ب�رق ع�ل�ى ف�رس  -تقص�د زوج�ھ�ا -األمرین إلى أن أنامتھ 
جدیدة.. فداعبتھ وداعبھا ثم ناما.. فقتلت الشاب وعدت إلى ال�ب�ی�ت، وع�ن�دم�ا 
عادت ھي وجدتھا حزینة.. فأخذت بعض المالبس وغسلتھا وأع�ط�ت�ھ�ا خ�ادم 
صغیر لینشرھا على حبل الغسیل فوق السطح، وعندما صعد الص�غ�ی�ر دف�ع�ت�ھ 
وسقط إلى األرض میتاً.. وإفتعلت الحزن علیھ.. فمرت األیام ول�م ت�ت�رك ھ�ي 
البكاء على صاحبھا فقلت لھا: سیدتي أن حزنك وبكاءك لیسا على الصغیر بل 

فقالت لي: إذن، أنت الذي قت�ل�ت�ھ ؟!  على ذلك الذي مات مذبوحاً في الخرائب.
ثم رشت علي الماء وحولتني إلى كلب وطردتن�ي.. ف�رح�ت أج�وب الش�وارع، 
حتى جاء المساء، فنمت على عتبة البیت.. بعد ذلك فتحت عین�ي ع�ل�ى ج�ل�ب�ة 
فرأیت آفة كبیرة تحمل طفالً صغیراً فقتلتھا، واحتفظ�ت ب�ال�ط�ف�ل ف�ج�اء أھ�ل�ھ 
وأخذوني معھم.. وعندما دخلت البیت، صاحت ابنتھم: انھ رجل، ولیس ك�ل�ب�اً، 
فطلبوا منھا أن تعیدني إلى ھیئتي األنسیة، ففعلت، حیث أعطتني ماًء وطل�ب�ت 
مني أن أرشھ على زوجتي لكنني لم تطاوعني ی�دي ع�ل�ى ذل�ك، ف�رش�ت ھ�ي 
الماء علّي وحولتني مرة ثانیة إلى طائر، وأخذني صیاد إلى بیتھ فرأتني ابنت�ھ 

وقالت لھ: انھ رجل.. ثم حولتني إلى صورت�ي األنس�ی�ة.. وق�ال�ت ل�ي: س�وف 
أدعو زوجتك مع تلمیذاتھا إلى ولیمة، وعلیك أن ت�م�س�ك ب�ھ�ا وت�رم�ی�ھ�ا ف�ي 
التنور.. فجاءت زوجتي بھیئة طیر، فمسكتھا ورمیتھا في التنور. وبحثت عن 
غطاء لھ فلم أجده، فجلست على فتحتھ فإحترقت مؤخرتي، وھ�ا أن�ت ت�ران�ي 
جالساً ھكذا. عاد الصیاد إلى بیتھ.. وفي الطریق التقى بدرویش، وف�ي ال�ل�ی�ل 
وبینما كان نائماً استیقظ فجأة لیرى الدرویش وقد أخرج عصا، ومنھ�ا أخ�رج 
فتاة جمیلة كانت فیھا.. وھي زوجة الدرویش.. فداعبھا وداعب�ت�ھ ح�ت�ى ن�ام.. 
فأخرجت الفتاة من بین طیات شعرھا علبة، فتحتھا وأخرجت منھا ش�اب ك�ان 
عشیقاً لھا، فداعبتھ وداعبھا.. بعد ذلك أعادتھ إلى داخل العلبة.. وفي الصباح 

 أعاد الدرویش زوجتھ إلى داخل العصا. ()
وصل الصیاد إلى بیتھ مع الدرویش.. وطلب من زوجتھ أن تعد الطعام بسب�ع�ة 
أطباق.. ففعلت ذلك الزوجة، حیث بعد ذلك طلب منھا أن تخرج عشیقھا وطلب 
من الدرویش أن یخرج زوجتھ ففعل، ثم طلب من زوجة الدرویش أن ت�خ�رج 

فیقوم الصیاد ویقتل زوجتھ وعشیقھا والعجوز، أما الدرویش فیقتل   عشیقھا.
 زوجتھ وعشیقھا.((.()

*** 
 النص الفلسطیني "المرأة سبب كل شيء": -
((كان ألحد السالطین إبنة یجلس وإیاھ�ا ع�ل�ى ش�رف�ة قص�ره ی�ن�ظ�ران إل�ى  

السائرین على الطریق. فاذا رأى شحاذاً أش�ار ال�ی�ھ، ف�ت�ق�ول ل�ھ: "ك�ل�ھ م�ن 
إمرأتھ "وإذا رأى غنیاً، تقول لھ: "كلھ من امرأتھ"، فقال لھا :ھل أنا سلطان 
بسبب أمك؟ فأجابتھ: نعم.. فقام وزوجھا من "محمود" وھو ش�خ�ص ف�ق�ی�ر، 

ذھبت الفتاة مع زوجھ�ا م�ح�م�ود إل�ى س�ق�ی�ف�ت�ھ.. وف�ي  وطردھما من القصر.
صباح الیوم الثاني أعطتھ خمسة دنانیر وقالت لھ: إذھب إلى المدینة وإستأجر 
دكاناً.. فذھب محمود وفي الطریق نام بین القبور، فمر علیھ درویش، وب�اع�ھ 
بفلوسھ حكمة تقول: "من آمنك ال تخنھ ولو كنت خائن". وفي المرة ال�ث�ان�ی�ة 
اشترى منھ بالدنانیر التي أعطتھا الیھ زوجتھ لیشترى آثاث الدكان. ال�ح�ك�م�ة 
تقول: " یوم الھنا ما بتفوت ولو على ق�ط�ع ال�رأس".. وف�ي ال�م�رة ال�ث�ال�ث�ة 

 اشترى منھ الحكمة اآلتیة: "حبك حب ولو كان عبد و دب ".
لم یعد محمود إلى زوجتھ خوفاً منھا، بل ذھب مع جماعة من قریتھ لیبیعوا    

الزیت، وفي الطریق مروا على بئر.. فأنزلوه لیس�ق�ی�ھ�م ال�م�اء، وت�رك�وه ف�ي 
البئر، فجاءه عبد أسود مع فتاتین إحداھما جمیلة واآلخ�رى س�وداء، وس�أل�ھ 
أیھما األجمل؟ فقال لھ محمود: "حبك حب ولو كان عبد ودب" فأعطاه ث�الث 
رمانات ھدیة لھ.. ولما عاد جماعتھ نادوا علیھ وأخرجوه من البئ�ر.. ف�أرس�ل 
الرمان معھم إلى زوجتھ.. وت�اب�ع س�ی�ره ب�م�ف�رده.. أم�ا زوج�ت�ھ ف�ق�د وج�دت 
بداخلھن جواھر ثمینة باعتھا واشترت قصراً كبیراً وأثثتھ بآثاث قصر ال�م�ل�ك 

 والدھا نفسھ.
أما محمود، فقد وصل إلى إحدى القرى، وجلس بباب أحد دك�اك�ی�ن�ھ�ا، ح�ی�ث  

إزداد بیع صاحب الدكان، فعرض علیھ اإلشتغال مع�ھ، ف�واف�ق.. وف�ي م�وس�م 
الحج سافر صاحب الدكان إلى بیت هللا الحرام وترك محمود وأوص�اه ب�دك�ان�ھ 

 وزوجتھ وابنتھ.
أخذت زوجة التاجر تراود محمود عن نفسھ، لكنھ رفض ذلك، حیث تذكر قول  

الدرویش"من آمنك ال تخنھ .. الخ" وعندما عاد التاجر اشتكتھ عنده واتھمتھ 
بأنھ راودھا عن نفسھا، فكتب التاجر رسالة طالباً فیھا "أن یضعوا حاملھا في 
برمیل الصابون لیموت" وأعطاھا لمحمود وأرسلھ إلى جماعة لھ یش�ت�غ�ل�ون 
بصناعة الصابون، فوضع محمود الرسالة في جیب معطفھ، لكنھ عندما سافر 
ارتدى معطف آخر.. وقبل أن یصل إلى الجماعة مر بقریة فیھا عرس، فتذك�ر 
نص�ی�ح�ة ال�دروی�ش "ی�وم ال�ھ�ن�ا... ال�خ" ف�ذھ�ب إل�ى ال�ع�رس ورق�ص م��ع 

 الراقصین.
أما زوجة التاجر، فقد بحثت في جیوب المعطف ووجدت الرس�ال�ة، ف�أرادت    

أن تلحق بھ، ذھبت إلى الجماعة وعندما قرأوھا وضعوا المرأة ف�ي ال�ب�رم�ی�ل 
 فماتت.

وعندما عرف الزوج بأمرھا ذھب وراءھا، والتقى بمحمود في العرس، حیث  
ذھبا سویة إلى عمال الصابون وعرفوا منھم أمر ال�زوج�ة... ب�ع�د ذل�ك ق�ص 
محمود قصتھ للتاجر، فزوجھ ابنتھ.. وعاد محمود إلى زوجتھ األول�ى.. ح�ی�ث 
طلبت منھ أن یدعو الملك إلى ولیمة في قصره.. فیدعوه، فیتعرف الملك عل�ى 

 ابنتھ، حیث یؤمن أخیراً بقولھا " كلھ بسبب أمرأتھ".((.()
*** 

 النص الدنماركي "الخادم األمین": -
((ذات مرة كان ألب وألم ولد یدعى روبرت وحین اصبح شابا قال ل�ھ�م�ا إن�ھ  

یرید ان یغامر في العالم ویكسب قوتھ بنفس�ھ، وح�ی�ن غ�ادر ال�م�ن�زل نص�ح�ھ 
والده أن یضحك مع الذین یضحكون ویبكي مع الذین یبكون وأن یكون م�رح�اً 
مع الذین یمرحون ویحزن مع الذین یحزنون في ح�ی�ن نص�ح�ت�ھ وال�دت�ھ ب�أن 
یدخل إلى بیت هللا عندما یمر من أمامھ ویطلب من ربھ أن یباركھ، بعد مض�ي 
بعض الوقت أصبح روبرت خادماً في قصر كبیر وكان سید ال�ق�ص�ر وس�ی�دت�ھ 
مسرورین منھ كثیراً فترقى من مركز إلى آخر حتى أصبح الخادم األك�ث�ر ث�ق�ة 
واألكثر كتماناً ألسرار القصر وشئونھ، ھذا بالطب�ع ج�ع�ل م�ن زم�الئ�ھ ال�خ�دم 
یغارون منھ كثیراً. ومن بین ھؤالء واحدا لم یفوت فرصة إال وت�ك�ل�م ب�الس�وء 
علیھ فھو نصح سید القصر بمراقبة روبرت ألنھ یضحك كلما ض�ح�ك�ت س�ی�دة 
القصر وبیكي كلما بكت ویفرح كلما فرحت ویحزن كلما حزنت ت�ب�ی�ن أن ھ�ذا 
األمر صحیح ألنھ حین راقب سید القصر تصرفات روبرت الح�ظ ان ك�ل ھ�ذه 
األمور صحیحة وبدأ یشك فیھ ویغضب منھ وفى النھ�ای�ة ق�رر ال�ت�خ�ل�ص م�ن 
خادمھ االمین! فأرسل بیده رسالة وأمره أن یذھب إلى المكان الذى یجرى فیھ 
أعمال البناء على ملكیتھ ولكن أوالً أرسل رسالة إلى عّمال البناء یقول لھم إن 

 من یأتي أوالً یجب أن تمسكوا بھ وترموه في أتون النار.
فعل روبرت ما طُلب منھ وانطلق في الحال ولكن في ط�ری�ق�ھ إل�ى ھ�ن�اك م�ر  

بالقرب من كنیسة فتّذكر ما قالتھ لھ والدتھ ودخل لیطلب بركة الرب ف�ي ت�ل�ك 
األثناء ذھب زمیلھ الخادم الشریر الذي افترى علیھ أم�ام س�ی�ده إل�ى ال�م�ك�ان 
حیث یُجرى أعمال البناء لیرى روبرت وھو یحترق في اتون ال�ن�ار، م�ر ھ�و 
أیضاً بالقرب من الكنیسة نفسھا لكنھ لم ی�دخ�ل ب�ل أك�م�ل ط�ری�ق�ھ وك�ان أول 

الواصلین إلى ھناك فأمسك بھ الرجال ورموه في األتون، بعدما أمضى روبرت 
بعض الوقت في الكنیسة أكمل طریقة ثم عاد سالماً إلى منزلھ دون أن ی�ع�رف 
المصیر المریع الذي نجا منھ، ذھل سیده حین رآه ع�ائ�داً وس�أل�ھ م�ا إذا ن�ف�ذ 
تعلیماتھ وذھب مباشرة إلى مكان أعمال البناء كما قیل لھ. اعترف روبرت أنھ 
دخل إلى الكنیسة وھو في طریقھ إلى ھناك كما وعد والدتھ وأخبره كذلك ع�ن 
كل النصائح الحكیمة التي أعطاه إیاھا والداه، فھم سید القصر أن روبرت كان 

 بالفعل خادم أمین وصادق وأن المفتري حصل على العقاب الذي یستحقھ.
من اآلن فصاعداً أصبح سید القصر یدعو خادمھ بــ روبرت األمین وازدادت   

قناعتھ یومیاً بأنھ یمكنھ االعتماد علیھ في كل شيء وفي ی�وم م�ن األی�ام أت�ى 
إلى القصر مالك قصر مجاور وبدأ بالتكلم عن خیانة الخدم لألمانة ق�ال إن�ھ ال 
یوجد خادم یمكن االعتماد علیھ كلیاً وإنھم كلھم غشاش�ون غ�ی�ر أن مض�ی�ف�ھ 
أشار إلى أن لدیھ خادماً یُدعى روبرت لم یكذب كذبة واحدة طوال حیاتھ وان�ھ 
أفضل خادم لدیھ، أجابھ الزائر أنھ بإمكانھ أن یجعلھ ی�ك�ذب بس�ھ�ول�ة، وھ�ك�ذا 
راھن االثنان على األمر، ومن یخسر الرھان سوف یتنازل عن قصره لآلخر! 
أرسل سید القصر إلى روبرت وطلب منھ أخذ رسالة إلى زوجة الزائر، ارتدى 
روبرت أفضل ثیاب عنده وأخذ أفضل حصان في القصر وانطلق لتنفیذ مھمت�ھ 
وأمره سید القصر أن یعود في مساء الیوم التالي، ان�ط�ل�ق روب�رت وھ�و ف�ي 
طریقھ قابل رجل نبیل فطلب منھ أن یستریح في منزلھ قلیالً فرحب بھ ال�رج�ل 
وأخذ حصانھ إلى االصطبل وقدم لھ الشراب وعندما شرب روبرت الم�ش�روب 
أُصیب بالدوار ووقع على األرض ولم یستیقظ إّال ف�ي ص�ب�اح ال�ی�وم ال�ت�ال�ي، 
وعندما فاق لم یجد حصانھ وال الرسالة ووجد ال�ب�ی�ت ف�ارغ�اً، ف�ك�ان روب�رت 
حزیناً وخائفاً من رد فعل سید القصر حین یعلم، وبعد تفكیر قرر روبرت أن ال 
یكذب على سیده وأن یرجع إلى القصر ویحكى لھ ما حدث، وعندما وصل إلى 
القصر ذھب إلى الطابق العلوي من المنزل إلى غرفة سیده لیراه فوجد الزائر 
ھناك أیضاً حین رآه سیده لم یرحب بھ كالعادة ولم یدعھ روبرت األمین وق�ال 

:أین كنت یا روبرت؟ أجابھ روبرت: كان الج�و ح�اراً وك�ن�ت  لھ بصوت خشن
مرھق فطلبت من رجل أن أستریح في منزلھ قلیالً وقدم لي مشروب وب�ع�دھ�ا 
لم أشعر بنفسي إلى صباح الیوم وھكذا خسرت الرسالة والحصان، حینھا قال 
لھ سیده: لقد ربحت اللعبة رغم كل شيء یا روبرت واآلن ستكون مالك العقار 

 الذي ذھبت إلیھ أمس لقد كسبتھ بصدقك وأمانتك.((()
*** 

سیكون تحلیلنا لعیّنات الموضوعات القادمة إختیاریا، ح�ی�ث ن�خ�ت�ار م�ن ك�ل  
موضوع عیّنة نقوم بتحلیلھا، دون أن نكرر واحدة من العیّنات ال�ع�راق�ی�ة، أو 

 العربیة، أو األجنبیة، مرتین دون أن ننھي العیّنات المحللة.

 تحلیل ما في الجدول: -
یخبرنا الجدول عن الحركات الكبیرة للنص األول/العراقي "زوجة الصیاد".  -

ان الحركة األولى الكبیرة تتكون من ثالث حركات صغیرة. فیما الحركة الثانیة 
الكبیرة تتكون من ثماني حركات صغیرة. والحركة الثالثة الكبیرة ت�ت�ك�ون م�ن 
سبع حركات صغیرة. ویمكن أن تكون أعداد الحركات الصغرة لنص واح�د " 

" حركة واحدة أو حركتان حسب النص الذي بین یدي القراءة، أو حس�ب -+/
 تعدد نسخ النص الواحد.

في ھذه الحكایة یتكرر فعل الخیانة الزوجیة ث�الث م�رات. م�رة م�ع الص�ی�اد  -
األّول، ومرة ثانیة مع حسن، ومرة ثالثة مع زوجة الدرویش، وقد تكلمنا ع�ن 

 أسباب تكرار الفعل في فصل سابق.
على الرغم مما في ھذا النص من غرائبیة، فإنھ یمكن أن یحدث في واقعن�ا،  -

  فھو خاٍل من السحر، لھذا فھو یعّد من الحكایات الواقعیة.
............................................................................. 

فیھ شبھ كبیر مع أحداث ما جرى للمارد في قصة شھریار واخیھ. القّصة  - 1
 الرئیسیة للیالي.

 . 138ص -دراسات وتحلیل -القصص الشعبي العربي  - 2
. ھذه نسخ�ة أخ�رى 132ص -دراسات وتحلیل  -القصص الشعبي العربي  -3

 .مع أختالف بیّن"حسن أكل قشور الباقالء"للحكایة العراقیة 
مواقع الكترونیة. بین ھذه الحكایة والحكایة التي قبلھا، النص الفلسطیني  - 4

"المرأة سبب كل شيء" تشابھ كبیر في انھما یحتویان على بعض النصائ�ح، 
دراس�ات وت�ح�ل�ی�ل"   –وقد درسنا ذلك في كتابنا " القصص الشعبي ال�ع�رب�ي 

في الموضوع الثاني"الحكمة الشعبیة" من دراستنا "وحدة ال�ت�راث  117ص
 مدخل تاریخ –الشعبي العربي 

 ي للوحدة العربیة من خالل القصص الشعبي العربي".

 ا واد  ا اب:
 الفصل األول "  -تحلیل القصص الشعبي في ضوء منھج الحركات"  -الباب الثاني 

 الحلقة التاسعة -وجود النقص وإرتكاب المحظور" 
 داود سلمان الشویلي/العراق
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 الكالم، كما ھو مصطلح علیھ عند النحاة: 

 (اللفظ المفید فائدة یحسن السكون علیھا).

 قد یتركب الكالم من اسمین، نحو: 

 (الشعراُء حاضروَن)، أو من اسم وفعل، نحو:

 (حضَر الشعراُء)، و(احضْر).

فإن لم یفد اللفظ فائدة یحسن السكوت علیھا؛ فال 

 یسمى كالماً، نحو: (زید)، أو (إذا حضَر زیٌد).

أما في اصطالح اللُغوی�ی�ن ف�ھ�و: (اس�م ل�ك�ل م�ا 

 یُتكلم بھ، مفیداً كان أو غیر مفید).

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

الَكلِم: اسم جنس واحده كلمة، وھو ما تركب من 

 ثالث كلمات فأكثر، سواء كان مفیداً كقولك:

(إنَّ زیداً ك�ری�ٌم)، و(ال�ج�واھ�ري ش�اع�ُر ال�ع�رِب 

 الكبیُر).

یر مفیـد، كمـا ذكرنــا: (إذا حضـَر زیـٌد)، وـأو غ

 (الحكام الطغاة المتسلطون على رقاب شعوبھم).

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

مما تقدم نفھم أنَّ (إنَّ زیداً كریٌم)، و(الج�واھ�ري 

شاعُر العرِب ال�ك�ب�ی�ُر)، ك�الٌم؛ ألن�ھ أف�اد م�ع�ن�ى 

 یحسن

السكوت علیھ، وھو َكل�ٌم ألنَّ�ھ ت�رك�ب م�ن ث�الث 

 كلمات أو أكثر.

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

اللفظ: اسم جنس یشمل: الكالم، نحو: ( إْن أن�َت 

 أكرمَت الكریَم ملكتَھُ)، والكلمة، نحو: (العراق)،

والَكلِم، نحو: (إْن أنَت أكرمَت الكریَم) و (إْن أنَت 

 أكرمَت الكریَم ملكتَھُ).

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

الكلمة: اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وھ�ي إم�ا 

 اسم، أو فعل، أو حرف.

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

االسم: كل كلمة تدل على معنى في نفسھا، غ�ی�ر 

مقترنة بزمان، نحو: (أح�م�د، وط�ن، ال�م�ت�ن�ب�ي، 

 بغداد).

الفعل: كل كلمة ت�دل ع�ل�ى م�ع�ن�ى ف�ي ن�ف�س�ھ�ا، 

 مقترنة بزمان، نحو: (قرأ، یقرأ، اقرأ).

الحرف: كل كلمة ال تدل على معنى في ن�ف�س�ھ�ا، 

 بل في غیرھا، نحو: (على، إن، و، إلى).

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

 عالمات االسم: الجر، والتنوین، النداء.

 الجر: بالحرف، أو باإلضافة، أو بالتبعیة. -أوال

 (بعثُت رسالتي إلى شاعِر الوطِن المتمكِن).

شاعر مج�رور ب�ح�رف ال�ج�ر، ال�وط�ن م�ج�رور 

 باإلضافة، المتمكن مجرور بالتبعیة (صفة).

... 

 من عالمات االسم التنوین: ویشمل: -ثانیا

 تنوین التمكین، نحو:  -1

 (زارني صدیٌق، أكرمُت صدیقاً، مررُت بصدیٍق).

ھ��ذا ی��ع��ن��ي ت��ن��وی��ن األس��م��اء ال��م��ع��رب��ة، غ��ی��ر 

 الممنوعة من الصرف.

 تنوین التنكیر، نحو:  -2

 (مررُت بسیبویِھ وسیبویٍھ آخر).

ویلحق األسماء المبنیة للتفریق ب�ی�ن م�ع�رف�ت�ھ�ا 

 ونكرتھا.

 تنوین المقابلة، نحو:  -3

َم موقعنا زمیالٍت متمیزاٍت).  (كرَّ

 وھو یقابل النون في جمع المذكر السالم.

 تنوین العوض، وھو ثالثة أقسام: -4

ع��وض ع��ن ج��م��ل��ة، ن��ح��و: {وأن��ت��م ح��ی��ن��ئ��ٍذ  -أ

 تنظروَن}، أي حین إذ (بلغت الروح الحلقوم).

 حذفت الجملة وعوض عنھا التنوین.

عوض عن اسم، نحو: (كلٌّ یع�م�ُل ب�أص�لِ�ِھ)،  -ب

 أي كلُّ (إنساٍن) یعمل بأصلھ.

 حذف االسم (إنسان) وعوض عنھ التنوین.

ع�وض ع�ن ح�رف، ن�ح��و: (ھ�ؤالء ج��واٍر،  -ج

 مررُت بجواٍر)، األصل (جواري).

 حذف حرف الیاء وعوض عنھ التنوین.

... 

 النداء: وھو من عالمات االسم، نحو: -ثالثاً 

 "یا (َمْن) یعزُّ علینا أْن نُفارقَھم... 

 وجدانُنا كلَّ شيٍء بعَدكم عدُم".

 یا (عبَد هللاِ)، افعْل الخیَر تُجاَز خیراً.

 "یأیُّھا (الرجُل) الُمعلُِّم غیَرهُ... 

 ھالّ لنفِسَك كاَن ذا التعلیُم"

... 

من عالمات االس�م األل�ف وال�الم، ن�ح�و:  -رابعاً 

 (المناضل، المؤمن، الكاتبة، القریة).

... 

م�ن ع�الم�ات االس�م اإلس�ن�اد إل�ی�ھ، أي  -خامساً 

 اإلخبار عنھ نحو:

(منیرةُ أدیبةٌ متمكنةٌ)، (ل�ی�ل�ى ت�ك�ت�ُب ال�ق�ص�ةَ)، 

 (سامیةُ وسھیلةُ وزینُب ناقداٌت متمیزاٌت).

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

 عالمات الفعل:

أوال: تاء الفاعل، نحو: (كتبُت، ك�ت�ب�َت، ك�ت�ب�ِت)، 

 مضمومة ومفتوحة ومكسورة.

... 

ثانیا: تاء التأنیث الساك�ن�ة، ن�ح�و: (أل�ق�ْت ھ�ن�دةُ 

 قصیدتَھا).

... 

یاء الفاعلة، نحو: یا آیةُ، جھِّزي ل�وح�اتِ�ِك  -ثالثا

 للعرِض).

... 

من عالمات الفعل نون التوكید، الخفی�ف�ة،  -رابعا

 نحو: {لَنَْسفعاً بالنَّاِصیِة}،

 والثقیلة، نحو: {لَنُخِرَجنََّك یا ُشَعیُب}.

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

الحرف ی�م�ت�از ب�خ�ل�وه م�ن ع�الم�ات األس�م�اء، 

 وعالمات األفعال، وھو قسمان:

غیر مختّص: أي یدخل على األس�م�اء وع�ل�ى  -أ

 األفعال، نحو:

 {َھْل أَتَاَك َحِدیُث اْلَغاِشیَِة؟}. 

 (ھل القصةُ مستوفیةٌ شروطھا؟).

مختّص: أي إما یدخل ع�ل�ى األس�م�اء ف�ق�ط،  -ب

 نحو: (قرأُت كتاباً في النحِو).

أو مختص باألفعال، نحو: (لْن یدوَم ظلٌم إْن س�اَد 

 الوعي).

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

 أقسام الفعل:

الم�ض�ارع، وع�الم�ت�ھ ص�ح�ة دخ�ول (ل�م)  -أوال

 علیھ، نحو: {أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك}.

الماضي، وعالمتھ صحة دخول تاء الفاعل  -ثانیاً 

 وتاء التأنیث الساكنة علیھ، نحو:

 (سِمْعُت، سِمْعَت، سِمْعِت، سِمَعْت).

وع��الم��ت��ھ ق��ب��ول ن��ون ال��ت��وك��ی��د  -األم��ر -ث��ال��ث��اً 

 بنوعیھا، الخفیفة والثقیلة، نحو:

.(  اخرَجْن، اخرَجنَّ

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

عسى أن نكون قد وفقنا فیما إلیھ سعینا، محبت�ي 

 لكم مع االعتزاز.
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.(  و ا) ا ا  ٌء 

 1ح
  

 مدیح الصادق/كندا
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و رّح�ب�ْت   الورِق لِتجدني أمام شبّاِكھا ف�ي َم�قَ�رِّ ال�ع�م�ل ت�ألّ�ق وج�ُھ�ھ�الّما رفعْت رأَسھا عن 
 وكیف لي أن أنسى؟ وھلّلْت : "أنا فالنة، ھل تذكرین"

كانت طریقي من منزلي الجدیِد وإلیھ ت�م�ّر ض�رورةً … كنّا في العاشِر من سبتمبر، ذات سنٍة 
كان ب�ع�ُض ال�ت�الم�ی�ِذ م�ّم�ْن أن�ھ�ْوا … أمام المعھِد الذي انتقلُت إلیِھ ولم أباشْر فیھ العمَل بعُد 

فجأةً قطع الطریَق جمٌع من الشبّ�اِن یُ�الح�ق�ون … إجراءاِت التسجیِل یتعابثون أمام المؤسسِة 
 …فتاةً 

كانت في السابعةَ عشَر تقریبا، فارعةَ القواِم وقد ضاعف اللوُن النح�اس�يُّ ال�ذي ص�ب�غ�ت ب�ھ 
شعَرھا من ُسمرِة بَشرتِھا وأظھرتھا المساحیُق الرخیصةُ المطليُّ بھا وجُھھا في قّمِة الن�ش�اِز 

كانت تعربُد وتتلفّظُ بكالٍم ناٍب تقشعرُّ منھ األبداُن وت�ط�ل�ق ف�ي ال�ف�ض�اء ض�ح�ك�اٍت …والقبِح 
 …متعّھرةً 

في المقعد األم�ام�ي ال�م�ال�ص�ق ل�م�ك�ت�ب … بعد أیاٍم دخلُت قاعةَ الدرس في أّوِل لقاء بالطلبِة 
 …تجلُس متنّمرةً في انتظاِر مالحظٍة تستفّزھا … ھي…األستاِذ كانت 

ن�ظ�روا أل�ى ب�ع�ض�ھ�م … عند انتھاء الحصِة توجھُت إلى مكتب القیّمین أسأل عنھا َمن تكون 
البعض نظرةً ذات معنى ثم رفعوا أبصارھم إلّي مش�ف�ق�ی�ن ق�ال�وا "ك�ان هللا ف�ي ع�ون�ك ھ�ذه 

وھي، تب�ی�ع ال�ق�ب�ل�ةَ ب�دی�ن�ار … هللا أعلم… السنة، تلك من بیئة قذرة، األب مدمن كحول واألمّ 
 …وفوق ھذا مشاكسة وقحة 

عندما الحظْت بعد عّدة حصص أنني ال أمیّز بینھا و بین زمالئھا النت نسبیا وأبدْت اھ�ت�م�ام�ا 
كانت ذكیةً ومداخالتھا مفیدةً وكانت ترافقني بعد الدرس أح�ی�انً�ا تش�ك�ون�ي م�ن … بالدروس 

على أّن ھذه ال�رغ�ب�ةَ ف�ي ال�ت�غ�یّ�ر ل�م ت�ك�ن … نفسھا، تقول "أحّب أن أتغیَّر وال أدري كیف"
لِتمنَعھا من ارتكاب الحماقاِت في كّل الدروس تقریبا وال م�ن ال�م�غ�ام�رات ال�ع�اط�ف�ی�ة خ�ارج 

على أنھا لم ت�ك�ن ت�أت�ي م�ن األف�ع�ال م�ایس�م�ح … وضّجت منھا االدارةُ والمربّون …المعھد 
ك�ان م�ع�ّدلُ�ھ�ا ف�ي ال�ث�الث�ی�ة … حتّى كانت نھایةُ السنة الدراسیِة … بطردھا نھائیّا من المعھد

الثالثة سیحّدد مصیَرھا فإّما االرتقاُء وإّما الرفُت ألنھا تعیُد المستوى ولدیھ�ا ت�ج�اوز ُع�ُم�ِرّي 
ال أنكر أنھا اجتھدت في تلك الثالثیة لكّن مص�ی�رھ�ا ك�ان م�ت�ع�لّ�ق�ا … والحّق لھا في اإلسعاِف 

بنقطة واحدة دون المعّدل المطلوِب، وكان ذاك المصیُر بیدي ألّن المادة التي أدّرسھا ت�ح�ظ�ى 
…بأكبر الضوارِب وألّن تنّمَرھا لم یكن لیترك مجاال للشفقة أو المساندة لدى جّل الم�دّرس�ی�ن

أطلُت التفكیَر في امتحانھا الُمنَجز، كم مّرةً قرأُت عم�لَ�ھ�ا؟ ك�م م�ّرةً ط�ب�ق�ُت ع�ل�ی�ھ م�ق�ای�ی�س 
اإلصالح التي وضعتُھا حتى ال أبتعد عن الموضوعیة وتراجعُت؟ كم مّرةً وأنا أق�لّ�ب ورق�ت�ھ�ا 
تراءى لي الشارُع الذي سیحتضنھا والمنحرفون الذین ینتظ�رون أم�ث�ال�ھ�ا ل�ی�ج�ع�ل�وا م�ن�ھ�ّن 

 بائعات ھًوى خاصةً وظروفھا االجتماعیة تحفزھا على ذلك؟
الضمیر المھنّي وكأنّ�ن�ي س�أل�ق�ي   كم مّرةً حاسبُت نفسي على ترفّعھا عن ظروف الفتاة باسم

 بھا إلى المجھول عمدا؟
 …مھمومةً فقد باتت واعیةً بالخطر الذي یتھددھا -كلما لقیتھا  -كنت أراھا 

بعد الفراغ من مداوالت مجالس األقسام قال لي مدیر المؤسسِة مازحاً "ھ�ن�ی�ئ�ا ل�ك ب�ھ�ا ف�ي 
وأن�ا  -خ�ن�ُت ض�م�ی�ري ال�م�ھ�ن�ي   السنة القادمة"، كان یبتسم ابتسامةَ م�ن اك�ت�ش�ف أنّ�ن�ي

 -بھ  المعروفةُ 
سِعْدُت ألنھا اجتھدْت حتّى تُقّوَم اعوجاجھا : أزالت ك�ّل … وفعال سِعدُت بھا في السنة الموالیة

مظــاھــر النشاز عن ھیئتھا و استغنت عن "الخطّـاب على بابھـا" وأقـبلت على المطال�ع�ـ�ـ�ة 
أت�ّم�ت دراس�ت�ھ�ا …  و إثراء زادھا المعرفي و نافست زمالءھا على المراتب األولى ف�ن�ال�ت�ھ�ا

الجامعیةَ بعد البكالوریا وفي انتظار تعیینھا رضیت بوظیفٍة متواضعة حتّى ال تكون عالةً على 
 …أحٍد 

ورف�ع�ة األخ�الق وھ�ي ط�اق�ة م�ن ال�ح�ی�وی�ة   ھي الیوم امرأة في منت�ھ�ى ال�ج�م�ال واألن�اق�ة
 ؟".…كلّما لقیتھا أقول في نفسي "ماذا لو استجبُت لضمیري المھنّي یومھا…  والنشاط

ا ََُِ  أٍةاِت ا  
ا ََُ   

 
 زینب حداد/تونس

 ذا ال..
 
 
 
 
 
 
 
 

 دكتورالشعر  
 نصر عبد القادر/ مصر 

 

 

 أنا ال أطمع في األفق البعید..

 خطوة واحدة یارب تكفي

 كل ما أرجوه من عیش رغید

 ھو أن أرضى بما یحویھ كفي.

 ** 

 إن أنا عشت فأھال باللیالي

 وإذا مت فمرحى بارتحالي

 أنا عبد لك بالروح..وروحي..

 یتسامى فوق عیشي أو زوالي

** 

 إن تكن دنیاي حربا وضراما..

 فألكن حبا ..وظال..وسالما

 وإذا أغفیت فاجعل طیف روحي

 نسمة تمسح أحزان الیتامى

 ** 

  كل شيء شف..حتى خلتني

 أتداعى في عروق الكائنات

 أعتلي النجم..وأغدو موجة..

 في مدى النھر..وریا في نبات

 ** 

 لیتني یارب حرف في دعاء

 یصل األرض بأبواب السماء

 في خشوع الفجر یسمو سالكا

 مھبط النور..ومرقى األنبیاء.

 ** 
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یبني األب یوسف سعید قصیدتھ كمن یترجم مشاعره    
الدَّفینة ضمن توّھجات حلمیَّة باذخة في التَّأمُّالت، كأنَّ�ھ 
َرِر واألحجار الكریمة، ی�ب�ن�ی�ھ�ا  یبني برًجا شاھقًا من الدُّ
من خالل تدفُّقات عفویّة من�ب�ث�ق�ة م�ن خ�ی�ال�ھ وذاك�رت�ھ 
وخبراتھ وتأمُّالتھ وأفكاره وأحالمھ، مستنب�طً�ا ج�م�ل�ت�ھ 
دة بإیق�اعٍ  ؤى والمسارب المتعدِّ عریّة من كلِّ ھذه الرُّ الشِّ
انسیابي، مركًزا على تأمُّالت روحیّة علمیّة أدبیّة ف�نِّ�ی�ة 
�ل�ة  مدھشة، حیث یشیُد عوالمھ من ینابیع رؤاه المت�ش�كِّ
دة وم�ن ت�ج�رب�ت�ھ ال�ع�م�ی�ق�ة ف�ي  وافد المتعدِّ من ھذه الرَّ
الكتابة، معتمًدا على خبراتھ ومشاھداتھ وخیالھ السَّیَّال، 
كأنّھ تدفُّقات شّالٍل، تتھاطُل رذاذاتھ بانتع�اٍش ل�ذی�ذ م�ن 
أعالي الجبال، لینثر لنا حروف قصیدة شعریَّة من مذاِق 

 التفَّاحِ ورحیِق الحنطة. 
یلملم الشَّاعر المبدع مفرداتھ ویموسقھا ض�م�ن س�ی�اق 
طفولي راقص، متَّخًذا أحیانًا من كلمٍة م�ا، ذات دالالت 
معیّنة ویسقطُ علیھا أفكاره وجموحات خ�ی�ال�ھ، وی�ع�ی�د 
تكرار العب�ارة ع�ّدة م�ّرات ب�أش�ك�اٍل وص�وٍر م�خ�ت�ل�ف�ة، 
وأحیانًا یلتقطُ حالة مشاعریّة ویصیغ منھا بناء ش�ع�ریًّ�ا 
یتداخل مع عوالم رحبة بعدَِّة طرٍق وك�أنّ�ھ ف�نّ�ان ی�رس�م 
�ع�ریّ�ة، ح�ی�ُث  مشاعره وھو متوھِّج في بناء جملتھ الشِّ
خبرتھ في الكتابة تطّوَرْت، ف�أص�ب�ح ك�ّل م�ا ی�ن�ط�ُق ب�ھ 
شعًرا؛ ألنَّ إب�داع�ھ ی�ول�ُد م�ن خ�الِل ح�االت وت�ج�لِّ�ی�ات 
وح وال�ق�ل�ب  صافیة، فال یكتُب إّال من منطلق حاج�ة ال�رُّ
والفكر، لترجمة ما یختلُج في ذھنھ، وك�أنّ�ھ ف�ي رح�ل�ة 
حلمیّة؛ ألنَّ طابع البناء الفنّي قائم على ھذه االنسیاب�یّ�ة 
الحلمیّة المصھورة في م�رای�ا الشَّ�اع�ر، ح�ی�ُث ت�ع�ك�ُس 
مرامي روحھ، أفكاره، خیالھ، طموحھ، أمانیھ، ك�ّل م�ا 

عریّة.   یتراءى لھ في لحظات اإلشراقات الشِّ
�ع�ري،  ھناك انصھار وتفاعل بدیع بینھ وبی�ن نّص�ھ الشِّ
وھو متوفِّز وجاھز للكتابة في كلِّ آن، لھذا تراه ی�ك�ت�ب 
أینما كان، فال یوجد عنده طقوس معیّنة، بل ھو ج�اھ�ز 
للكتابة في كلِّ األمكنة، حتَّى ولو كان ف�ي ال�ق�ط�ار، ف�ي 
حدیقة، في استراحة، في مقھى، في الطَّائرة، في رحلة 
مع بھ�اء ال�ق�ص�ی�دة وھ�و ف�ي ط�ری�ق�ھ ل�زی�ارة األح�بَّ�ة 
األصدقاء واألھل. إنَّ ھذه القابلیّة ال�م�ف�ت�وح�ة ل�ل�ك�ت�اب�ة 
وھذا االستعداد الدَّائم الحتضاِن القصیدة، إنَّما یدلُّ عل�ى 
مخزون عمیق في جوانیّة روح وعقل وخیال الشَّ�اع�ر، 
حتَّى أنَّھ عدَّة مّرات أشار إلى أنَّھ كتب دی�وانً�ا ش�ع�ریًّ�ا، 
(مخطوطًا) بعنوان، "مدن باطنیّة". ولو أمَع�نَّ�ا ال�نَّ�ظ�ر 
في عنوان ھذا الدِّیوان الَّذي أشار إلیھ أكثر من مّرة في 
حواراتھ التّلفزیونیّة، نجد أنّھ توغَّل عمیقًا في بواطن�ھ، 
ًدا شعریًّا ما یعتري في أعماقھ م�ن ع�وال�م وم�دن  مجسِّ
باطنیّة الَّتي حلم بھا طویًال، ونقل�ھ�ا ب�ك�لِّ دالالت�ھ�ا إل�ى 
عر ولكنّھا تبقى باطنیّة بح�س�ب ال�ع�ن�وان الَّ�ذي  حیِّز الشِّ

یوان!  أطلقھ على الدِّ
ی�وان ال�م�خ�ط�وط، وھ�ل ھ�و  حبذا لو أطَّلِع على ھ�ذا ال�دِّ
م�خ�ط��وط، أم أنّ�ھ م�ج��ّرد أح�الم م�ع��رَّش�ة ف�ي "م�دن��ھ 
الباطنیّة" الَّتي ترع�رع�ت وغ�دت ب�اس�ق�ة ف�ي أح�الم�ھ 
الوارفة؟! وربَّما كتب ھذه ال�م�دن ال�ب�اط�ن�یّ�ة؛ ألنَّ األب 
یوسف سعید یكتب أحالمھ ویترجم ع�وال�م�ھ ال�ب�اط�ن�یَّ�ة 
بانسیابیّة كبیرة؛ فھو حالة شعریّة صاف�ی�ة، ك�أنَّ�ھ ج�اء 
إلى الحیاة خصیًصا كي ی�ك�ت�ب ل�ن�ا ش�ع�ًرا مص�فَّ�ى م�ن 
"ذھب الجنّة"؛ ھذه الجنّة الَّتي یراھا مست�رخ�ی�ة ف�وق 
عر، ومتھاطلة من حنی�ِن السَّ�م�اء إل�ى م�روج  مآقي الشِّ

 القصیدة. 
�ع�ري م�ن خ�الل  إنَّ األب بوسف سعید ی�ب�ن�ي نّص�ھ الشِّ
صداقتھ مع الكون، مع الحیاة، مع السَّماء، مع التُّ�راب، 
عر، مع الكلمة، مع موشور األحالم المتدفِّقة من  مع الشِّ
خیوط الشَّمس، حتّى أنّھ أحیانًا ی�ك�ت�ب ع�ن ذات�ھ ك�أنَّ�ھ 
جزء من الطَّبیعة، من ھذه العوالم الَّ�ت�ي یس�ت�م�دُّ م�ن�ھ�ا 
عریّة وعلى ض�ف�اف�ھ�ا ی�ب�ن�ي نّص�ھ ال�ج�م�ی�ل!  جملتھ الشِّ
وأجمل ما في أدب وشع�ر األب ی�وس�ف س�ع�ی�د، أنّ�ھ ال 
یخضع وال ینتمي إلى أیَِّة مدرسة أو تیّار أدبي أو ف�نِّ�ي 
معیّن، وممكن أن نطلق علیھ "تیار س�ع�ی�دي"؛ نس�ب�ة 
إلى كنیتھ من جھة؛ وألنّھ یترجم شعًرا س�ع�ی�ًدا م�ف�رًح�ا 
یصبُّ في الوئام والمحبَّة والسَّالم، فلَِم ال ن�ط�ل�ُق ع�ل�ی�ھ 
التَّیار السَّعیدي، المن�ب�ع�ث م�ن رؤاه ال�ف�رح�یّ�ة ال�نَّ�ق�ی�ة 
افیة، مثل صفاء سمّو السَّماء الَّتي ترجمھا  السَّامیة الصَّ
عريِّ الفیَّاض؟! لھذا ال یمكن أن ندرج�ھ ف�ي  بیراعھ الشِّ
سیاق منھجي معیّن لدراستھ نقدیًّا؛ فھو أشبھ ما یك�ون 
بانبعاثاٍت فرحیّة، شأنھ شأن الفنّان الَّذي یت�دفَّ�ق أل�وانً�ا 
ن الَّذي یتدفَّق ألحانًا بدیعة وال یعل�م  رائعة، وشأن الملحِّ
النقَّ�اد ك�ی�ف ی�م�وس�ق�ون�ھ�ا ض�م�ن ت�یَّ�ار م�ع�یّ�ن؛ ف�ھ�ي 
سیمفونیّة ناضحة بتجلِّیات روحیّة، إنسان�یّ�ة، ع�ف�ویّ�ة، 

شوقیَّة، وكأنَّ المبدع یكت�ب ل�ذات�ھ ال�ت�ّواق�ة إل�ى م�ت�ع�ة 
ل، متعة التَّجلِّي، ف�ھ�ل  العطاء، متعة اإلبداع، متعة التّأمُّ
ممكن أن نسبر أغوار شاعر كھذا، في الوقت الَّذي یرى 
�ب�ط  ھو ذاتھ أنّھ في حالة حلمیّة راقیة، وال یشع�ر ب�الضَّ
ھ الشِّعري، حتَّى أن�ھ  كیف بدأ وكیف انتھى من بناء نصِّ
یُخیَّل إليَّ أنَّھ ممكن أن یضیف إلى شعره ما ال نھایة من 
اإلضافات؛ ألنَّ نصوصھ مفتوحة، وال ی�م�ك�ن أن نص�ل 
إلى نھایاتھا حتَّى عن�دم�ا یض�ع ال�نّ�ق�ط�ة األخ�ی�رة؟! إنَّ 
�ل،  نصوصھ تشبھ حالة النّشوة ال�ق�ص�وى؛ نش�وة ال�تَّ�أمُّ
نشوة الحیاة في أرقى بھائھا، نش�وة ال�ّروح ف�ي أرق�ى 
تجلِّیاتھا، نشوة العناق العشقي العمیق، ف�ھ�ذه ال�نَّ�ش�وة 

 اإلبداعیّة في حالِة عطٍش مفتوح إلى آماٍد ال نھائیّة. 
من ھذا المنظور، أرى األب یوسف سعید حالة ش�ع�ریّ�ة 
خّالقة، یكتُب بطریقٍة ال تخطُر على ب�ال؛ ف�ھ�و كش�اع�ر 
وإنسان منسجم مع ذاتِِھ الشَّاعریّة االنسانیّة، فقد عاش 
الحالتین؛ شاعًرا وإنسانًا، متصالًحا مع ذاتھ إلى أقص�ى 
درجات المصالحة؛ فھو الشَّاعر اإلنسان ال�م�ب�دع ب�دون 
أیّة تزویقات أو رتوش؛ ألنَّھ عاش شاعًرا، وترج�م ك�ّل 
ما یعتریھ شعًرا بدیًعا وخّالقًا، نظَر إلى الحیاة بمنظوِرِه 
العمیق كأنَّھا قصیدة معرَّشة بأزاھیر الخمیلة! ل�ھ�ذا ل�م 
نیا، حتَّى الموت نف�س�ھ ل�م  یقلقھ أي شيء على وجھ الدُّ
عریّة:  یقلقھ؛ حیث قال منذ یفاعتھ في إحدى مقاطعھ الشِّ

 "ال أنا وال أنت نموت!". 
استلھم األب ی�وس�ف س�ع�ی�د أب�ھ�ى نص�وص�ھ م�ن أوجِ 
حنینھ إلى طفولتھ الّرحبة؛ طفولة م�ح�ف�وف�ة ب�السَّ�ن�اب�ل 
وأغص��ان ال��دَّوال��ي وال��ب��راري ال��م��ب��رع��م��ة ب��ال��طّ��ی��ور 
واألزاھیر والنَّباتات البّریَّة! كم یبھرني في بنائھ الف�نِّ�ي 
وفي تدفُّقاتھ وصوره الخّالقة! وتدھشني لغتھ ال�م�ب�ن�یّ�ة 
على بوحٍ طازج، والعصیّة عن الفھم أحی�انً�ا وص�ع�وب�ة 
الولوج إلى مغالیقھا الخفیّة أحیانًا أخرى! ومع كلِّ ھ�ذا 
الغموض، أجد متعةً كبیرة عندما أت�وغَّ�ل ف�ي فض�اءات 
ة القصائد الَّتي تنساب بإیقاعٍ م�ل�ح�م�ي،  نصوصھ؛ خاصَّ
حیث یكتُب بنَفٍَس طویل كأنّھ في سباٍق مع ال�ف�رح، م�ع 
باح؛ لما یمتلُك م�ن ق�دراٍت راق�ی�ة ف�ي  ھبوب نسیم الصَّ
بناء خیوط النَّّص الَّذي یغ�وص ف�ي م�ت�اھ�ات�ھ ب�ع�ف�ویّ�ٍة 
باھرة، مع أنّھ ال یھتم بخیط القصی�دة، وم�ع ھ�ذا ت�رى 
قصیدتھ كأنّھا معبّقة بنكھة الحنطة، م�ن�س�اب�ة ك�أغ�ن�ی�ة 
تنشدھا ج�وق�ة ال�ف�ّالح�ی�ن ع�ل�ى إی�ق�اع ال�م�ن�اج�ل وھ�م 
 یحصدون باقات السَّنابل بمتعٍة غامرة وشھیٍَّة مفتوحة!

أَخَذْت قصیدة الطُّفولة للشاعر األب یوسف سع�ی�د وق�تً�ا 
ًال منّي، وكلَّما قرأتھ�ا؛ وج�دُت ش�ی�ئً�ا ج�دی�ًدا، وم�ا  مطوَّ
ًال في عوالم ھذا الشَّاعر  وجْدُت نفسي إّال وأنا أزداُد توغُّ
المتدفِّق شعًرا شفیفًا، مستِمّدًا رحیق أشعاره من عوال�م 
حبة تارةً، ومن تجاربھ الغنیّة في الحیاة تارةً  طفولتھ الرَّ
أخرى. أيُّ عالم شفَّاف ھذا الّذي ی�غ�رف م�ن�ھ الشَّ�اع�ر 
توھُّجات شعره المتأللئ في الذَّاكرة ال�ب�ع�ی�دة؟! قص�ی�دة 
الطُّفولة أشبھ ما تكون بترتیلة ال�ح�ی�اة؛ ح�ی�اة الشَّ�اع�ر 
عري ال�ع�ودة إل�ى ن�ق�اء  نفسھ، إنّھ یرغب عبر نّصھ الشِّ
الطُّفولة، إلى الماضي الحمیم؛ رغبةً منھ في تجسید ھذا 
�ف�اء ون�زوع�ھ إل�ى ال�ح�ّری�ة، رغ�م  العالم المكتنـز ب�الصَّ

 قساوة الحیاة الّتي عاشھا! 
یسقطُ الشَّاعر في ثنایا نّص�ھ دالالت ف�ك�ریّ�ة وح�ی�ات�یّ�ة 
واجتماعیّة ورؤاه الكثیفة في الحیاة وموقفھ منھ�ا دون 
أيِّ تحفٍُّظ، وكأنّھ یتلو في حالة انتشاء ترتیلتھ المفّضلة 
من أخصب وأنقى محطّات عمره، حیث یبدو واضًحا أن 
الشَّاعر كتب قصیدتھ بكلِّ مشاعره وأحاسیسھ وأحالمھ 
وحانیّ�ة  ودمھ وأعصابھ؛ فھذه القصیدة ھي أنشودتھ الرُّ

 الشَّفَّافة، والّتي انبثقَت من نقاط دمھ؛ حیث یقول:
"أترُك نقاط دمي على جوانب محبرة، بعض ھذه النِّقاط 

 انساب كدھٍن مھراق، ....          
 أشیُِّد أعشاًشا لطیوٍر مصنوعة من دم الكلمات" .. 

وھناك أمثلة كثیرة تشیر إلى أنَّ الشَّ�اع�ر م�ل�ت�ح�ٌم ب�ك�لِّ 
مشاعره وأعصابھ ودمھ مع بناء ال�ق�ص�ی�دة، ف�ی�ع�ل�ن�ھ�ا 
ص��راح��ةً وی��ق��ول: "ھ��ذا ال��ع��ال��م أعص��اب��ھ م��ن دم��اء 

عر، ..."         الشِّ
�ع�ر، وی�ع�ت�ب�ر  یربط الشَّاعر ھذا العالم الَّذي نعیشھ بالشِّ
أعصاب العالم ودماء العالم متأتِّیة من وداعة وان�ب�ع�اِث 
�ع�ر ف�ي م�ق�ام ج�وھ�ر ال�ح�ی�اة،  عر، وبھذا یضُع الشِّ الشِّ
ومحّرك اإلنسان والكائنات كّل الكائ�ن�ات، وح�ال�ت�ھ ھ�ذه 
ل ال�ذَّات إل�ى  أشبھ ما تكون بحالة النّیرفانا، عندما تتحوَّ
دة ومتماھیة في الموض�وع الَّ�ذي  حالة انصھاریّة متوحِّ
تتوق إلیھ، ك�ح�بِّ اإلل�ھ أو ح�بِّ أّي ش�يء إل�ى درج�ة 
�ع�ر  ذوبان الذَّات فیھ، ف�األب ی�وس�ف س�ع�ی�د َعِش�َق الشِّ
والحرف واإلبداع إلى درجة الذَّوبان فیھ، فیراه جزًءا ال 
أ من كیانھ، بل یعتبر كّل ما في الحیاة منب�ع�ثً�ا م�ن  یتجزَّ
�ع�ر خ�الل  عر ومن أعصابھ. لقد التحَم ف�ي الشِّ دماء الشِّ
عر بمثابة كائن بدیع ف�ی�ھ  سنین حیاتھ، ولھذا یعتبر الشِّ
تصفو القلوب وف�ی�ھ وم�ن�ھ ت�رت�ق�ي ال�ح�ی�اة إل�ى أرق�ى 

تجلِّیات العطاء! وعندما نتوغَّ�ل ف�ي فض�اءات ورح�اب�ة 
عر الَّذي كتبھ الشَّاعر، نجد موضوع الحّریة ساطًعا،  الشِّ
یتألأل في أوجِ نصوصھ، ویبدو أنَّ الشَّاعَر ی�ت�وُق ت�وقً�ا 
�ل، وھ�ذه  عمیقًا إلى الحّریة والتَّسامي واالرتقاء وال�تَّ�أمُّ
وح  الخصائل تشترُك مع بعضھا ف�ي مس�أل�ة ص�ف�اء ال�رُّ

ھا؛ حیث یقول:   ونبلھا وسموِّ
"نفسي وھي في انتعاشتھا المتسامیة ت�ح�ت�س�ي ش�وقً�ا 

 من میاه ینابیعھا".                        
ل" ..   "جدائل لیلي قرب ساقیة تروي شجرة التَّأمُّ

"نسوةٌ قرب سریري یحدثن�ن�ي ع�ن ھ�الك�ي ال�م�ؤّج�ل، 
 بینما أراقُب كوكبًا كبیًرا، متمنِّیًا االرتقاء إلى دیاره،      

 ھل في أحواضھ السَّماویّة زنابق من نوع ٍآخر؟!" ..
�م�ّو ن�ح�و  ھناك توق شدید لدى الشَّاع�ر ل�الرت�ق�اء والسُّ
نت شفافیة روحھ بھذا النّ�زوع  أحضاِن السَّماء، وقد تلوَّ
نحو عالم السُّمّو واالرتقاء؛ ربّما لكونھ أبًا روحیًّا، عمل 
من في عالم الكھنوت، جنبً�ا  أكثر من نصف قرن من الزَّ
�ع�ر، ال��م�ت�ع�طِّ�ش إل�ى س�م��اء  إل�ى ج�ن�ب م�ع ع�ال�م الشِّ
وح، س�م�اء اإلب�داع، س�م�اء األب  القصیدة، س�م�اء ال�رُّ
یوسف سعید. وسماؤه لھا نكھة خاّصة، نراھا م�ط�ّرزة 
ا  برحیق الكلمة، المتطایرة من تعاریج الحلم!.. مس�ت�م�ّدً
من رحاب رؤاه الحلمیّة بناًء مختمًرا في ذاكرة الشَّاعر 
اقة إلى مزج الواقع بالحلم والخیال فتأتي ال�ق�ص�ی�دة  التوَّ

دةً في بنائھا وأسلوبھا وألقھا.   متفرِّ
إنَّ ما یمیِّز أسلوب األب یوسف س�ع�ی�د ع�ن غ�ی�ره م�ن 
�وف�ي  عراء ھو عفویَّتھ في الكتابة ودمج نزوعھ الصُّ الشُّ
الشَّفّاف مع رؤاه السُّ�وری�ال�یّ�ة ال�نَّ�اب�ع�ة م�ن ت�راك�م�ات 
الحاالت الحلمیّة، ورؤاه المستمّدة من تجربتھ الفسیحة 

 في عالم الكلمة؛ حیث یقول: 
"یخرُج حلُم المجدلیّة من أحالمي"، "ترشقن�ي س�ھ�ام 
األحالم"، "وحُدھا الف�راش�ات تس�ت�ری�ُح ع�ل�ى أج�ن�ح�ِة 

 البرق". 
عریّة األخیرة تحمل بُعًدا عفویًّا مجنًّح�ا  ورة الشِّ ھذه الصُّ
في عالم اإلبداع! .. مع العلم أّن الفراشات ال ی�م�ك�ن أن 
تستریح على أجنحِة البرق، ولكن طالما ارتأى الشَّاع�ر 
أن یقول ذلك، فما علینا إال أن نس�م�َع إل�ی�ھ، دون�م�ا أن 
�ورة ال�غ�رائ�ب�یّ�ة؛ ل�ئ�ال  نناقشھ في كیفیّة بن�اء ھ�ذه الصُّ
نجرح أحاسیس (فراشات) الشَّاعر؛ ألنّھ كما أنَّ للشاعر 
حس��اس��یّ��ة أدب��یّ��ة م��ن ن��وعٍ خ��اّص، ك��ذل��ك ل��ف��راش��ات��ھ 

 استراحات من نوعٍ خاّص!
ور المدھشة، نرى في ثنایا  ولو أمعنّا النَّظر في ھذه الصُّ
تجلِّ�ی�ات�ھ�ا وك�أنَّ�ھ�ا ل�وح�ات ف�نّ�ی�ة؛ ح�ی�ث ن�راهُ ی�ف�رش 
سوریالیتھ ورم�زی�ات�ھ وص�وره ال�م�دھش�ة ف�ي خ�م�ائ�ل 
القصیدة، فتأتي القصیدة معتّقة بنكھ�ة ال�ح�ی�اة وك�أنّ�ھ�ا 
خالصة تجربة فنّان عشق الحّریة، واللَّ�ون، وال�ح�رف، 
والسَّماء المستوطنة فوق مھجة السموِّ واالرت�ق�اء، ك�ل 
ھذا ینثره األب یوسف سعید بب�راع�ة ف�ائ�ق�ة م�ن خ�الل 

 براعم مستنبتة من وھج الكلمة! 
غم من أنَّ الشَّاعر أٌب روحي، كاھ�ن ع�م�ل ط�وال  وبالرُّ
حیاتھ في سلِك ال�ك�ھ�ن�وت، ف�م�ع ھ�ذا ن�رى ب�ی�ن ث�ن�ای�ا 
�ھ ع�ل�ى  �ًدا ع�ب�ر نصِّ قصیدتھ حضوًرا قویًّا للمرأة، م�ؤكِّ
أھمیّة المرأة في حیاة اإلنسان من ج�ھ�ة، وإل�ى ح�اج�ة 
اإلنسان للمرأة عبر كلِّ العصور من ج�ھ�ٍة أخ�رى، وق�د 

 طرحھا عبر تساؤالت: 
"ھل ستأتي امرأة ال�ح�ّي إل�ى دی�ارن�ا؟ وھ�ل ف�ي س�لّ�ِة 

 أحالمھا عناقید من عنٍب أو تفّاحٍ أخضر؟   
 ھل سترقُص قرَب سریٍر من الجوز؟" .. 

ًزا على المرأة كمرأة وعلى المرأة كعم�ل، ك�م�ا أنّ�ھ  مركِّ
یشطح نحو عوالم البھجة الَّذي تقدِّمھ المرأة م�ن خ�الل 
الّرقص وما یرافقھ من فرحٍ غام�ر، ح�ی�ث ی�راه ح�اج�ة 

 كیانیّة حیاتیّة وارفة. 
عراء ویعتبرھ�م ح�ك�م�اء  وللشاعر موقف جلیل تجاه الشُّ

 ھذا العالم، قائًال: 
عراء، أنتم حكماء ال�ع�ال�م" .. "َم�ْن ی�ق�ت�ُل  ".. أیُّھا الشُّ

 شعراءنا؛ یحذُف ملیون حكمة من دفاتر الشَّرائع" .. 
عر ھو بمثابة روح ال�ح�ی�اة ال�ت�ي  ویعتبر الشَّاعر أّن الشِّ
تدبُّ فینا، حیث یش�بِّ�ھ ال�ع�ال�م ب�إنس�ان، وھ�ذا اإلنس�ان 
�ع�ر)، وھ�ك�ذا، ف�إنَّ ح�بَّ األب  (أعصاب�ھ م�ن دم�اء الشِّ
عراء، جعلھ یضع الشَّاعر ف�ي  یوسف سعید للشعر والشُّ
�ع�ر عص�ب  عی�ن، واع�ت�ب�ر الشِّ مصاّف الحكماء والمشرِّ

 الحیاة في ھذا العالم: 
"أع��ل��ن��ھ��ا ص��راح��ةً: ھ��ذا ال��ع��ال��م أعص��اب��ھ م��ن دم��اء 

عر" ..   الشِّ
ونستشّف من ھذه األمثلة أنَّ الشَّاعر لدیھ موقف ت�ج�اه 
نفسھ كشاعر واتجاه الحیاة كوجود، وموقفھ تجاه نفسھ 
ھو أن یكون حكیًما یحمل بین جناحیھ رحیق الشَّ�ری�ع�ة 
والحكمة لیقدِّمھا للحیاة والوجود، وك�أنَّ ل�دى الشَّ�اع�ر 
نزوًعا ورغبة داخلیّة في أعماق كینونتھ ل�الل�ت�ح�ام ف�ي 

 الحیاة، في ھذا العالم الّذي عاش فیھ.

حملت قصیدة الطُّفولة بین ثنایاھا ھموم الغربة وھم�وم 
الحیاة، وھذه الھموم ھي اِم�ت�دادات ل�ع�ذاب�ات ال�طُّ�ف�ول�ة 
دھا؛ فقد عاَش الشَّاعر طفولةً قاسیة، ذاق خاللھا  وتشرُّ
ِد والفقر، لكنّھ م�ع ك�ّل ھ�ذا ح�اف�ظ ع�ل�ى  مرارات التَّشرُّ

 نقاوتھ منذ الطُّفولة؛ حیث یقول: 
"ال ش�يء ف�ي ح�ی�اة ھ�ذه ال�طُّ�ف�ول�ة، س�وى م�م�ارس�ة 
د، ماش�یً�ا ب�ال زوج�ی�ن م�ن األح�ذی�ة، وم�ن ف�رط  التَّشرُّ

 االنشقاقات في قمیصي، الشَّمس تغزو جسدي .." ..
إال أنَّ الشَّاعر (الطِّفل) ما كان یھتمُّ بمسألة الفق�ر، وم�ا 
كانت االنشقاقات في قمیصھ تشكُِّل لھ مشكلةً حتّى ول�و 
غَزت الشَّمس جسده .. لقد كان یوسف سعی�د (ال�طِّ�ف�ل) 
كما یرسمھ الشَّاعر، یحلم برائ�ح�ة ال�ك�ب�اب وال�طّ�رش�ي 
ال�م�ط�ج��ن، ول�ك��نَّ�ھ ك��ان أك�ث�ر س�ع�ادةً م�ن�ھ��م (أي م��ن 
األغنیاء)؛ ألنّھ كان یستمدُّ سعادتھ من حّریتھ وتج�وال�ھ 
ر لن�ا الشَّ�اع�ر ھ�ذه ال�م�واق�ف  في غابات المدینة ویصوِّ

 بوضوح في قصیدتھ؛ حیث یقول: 
"الموصل العذراء تعرف جیًّدا كم ك�ن�ُت أع�ان�ي ال�ف�ق�ر. 
مراًرا مارسُت طقوسھ في سبوتي الیت�ی�م�ة، أم�خ�ُر ف�ي 
عباب میاِه الكنائس، ومع ھذا كنت أحلم برائحة الكب�اب 
دي كنُت أكثر سعادةً  والطّرشي المطجن، لكنّني في تشرُّ
ا ف�ي ال�ظَّ�ھ�ی�رة ال�م�ح�رق�ة، أس�وح ف�ي  منھم، كنـُت حّرً

 غابات المدینة" .. 
إنَّ یوسف سعید (الطّفل)، یحمل خصائص یوسف سعید 
الشَّاعر، ویبدو من خالل تصویر الشَّاعر لطفولت�ھ، أنّ�ھ 
كان ینـزع نزوًعا عمیقًا نحو الحّریة وھو ط�ف�ل، وك�ان 
ًال مشاھدة الطُّیور ف�ي  یحبُّ السُّمّو فوق الماّدیات، مفضِّ
الحدیقة عن لذائذ الطَّعام، وكّل ھذا یشیر إلى أّن نفسیّ�ة 
یوسف سعید (الطّفل) كانت راقیة وسامیة ب�ال�رَّغ�م م�ن 
الفقر الّذي كان یعانیھ، وھذه إحدى الدَّالالت الّتي تشی�ر 
إلى أنَّ الشَّاعر ما كان یھتم بماّدیات الحیاة منذ ن�ع�وم�ة 
ًال التَّم�تُّ�ع ب�م�ش�اھ�دة ال�طُّ�ی�ور ع�ن ل�ذائ�ذ  أظفاره، مفضِّ
الطَّعام، وتبدو لنا مواقفھ م�ج�ّس�دة م�ن خ�الل ال�م�ق�ط�ع 

 التَّالي: 
".. ربّما تلك القیلولة عادة مكتسبة في الظَّھیرة، تناول 
األغنیاء غذاءھم الدَّسم من مقاصفھم. أغ�زو م�وائ�دھ�م 
ببراثن جوعي، أحیانًا أن�ظ�ر خ�ل�س�ةً، آك�ُل س�ری�ًع�ا م�ن 
مقاصفھم، أتن�اول ف�ت�ات�ھ�م ف�ق�ط، ث�مَّ أھ�رع إل�ى ب�ّریَّ�ة 
ال�م��دی��ن��ة، راكًض��ا وم��الح��قً�ا أس��راب ال�ق��بّ��رات وأع��وُد 
أدراجي، وقد نسیُت لذائذ تلك المناسف، مراقبًا الطُّ�ی�ور 

 في الحدیقة الوحیدة .." ..
إنَّ تفضیل یوسف سعید (الطّفل)، مراقبة الطُّی�ور ع�ل�ى 
لذائذ الطَّعام، ینّم عن وجود خصوصیّة مزاجیّة ت�ق�ت�رب 
عر والحّریة م�ن�ذ أن ك�ان ط�ف�ًال.  إلى عالم فضاءات الشِّ
ولو اھ�ت�مَّ م�ن�ذ ال�طُّ�ف�ول�ة ب�ال�م�اّدی�ات؛ ألص�ب�ح�ت ھ�ذه 
االھتمامات في مقت�ب�ل األی�ام ع�ل�ى حس�اب حس�اس�ی�ت�ھ 
عریّة، ولكنّھ لم ینج�رف إل�ى ع�ال�م ال�م�اّدی�ات رغ�م  الشِّ
�ع�ریّ�ة،  قساوة طفولتھ، لھذا حافظ على ن�ق�اوة ذات�ھ الشِّ
ویبدو لي أّن یوسف سع�ی�د (ال�طّ�ف�ل)، ك�ان ف�ي داخ�ل�ھ 
شاعًرا، وذلك من خالل سلوكھ وتوقھ إلى عالم الطُّ�ی�ور 
والبراري الفسیحة، تارًكا خلفھ لذائذ ال�طَّ�ع�ام وم�اّدی�ات 
ًزا ومستمتًعا بمباھج الطَّبیعة. وعندما ش�بَّ  الحیاة، مركِّ
الشَّاعر عن الطَّوق، وبدأ یمارس رسالتھ ال�ك�ھ�ن�وت�یّ�ة، 
نراه یمارس (نزوعھ الطُّفولي النَّقّي)، ح�ی�ث ل�م ی�ج�ده 
أحد طوال عملھ في رسالتھ الكھنوتیّة الّتي امتّدت أكث�ر 
من نصف قرن، أن قَبَِل عرًضا مالیًّا خالل قیامھ بأعمال 
أكالیل الّزفاف، والعماد ومراسیم التَّأبین والدَّف�ن، ع�ل�ى 
ین اآلخرین، الّذین ما كانوا ی�ت�وان�ون  عكس رجاالت الدِّ
دقیقة واحدة عن استالم الھبات الّتي كانت تُقدَّم إل�ی�ھ�م، 
بل غالبًا ما كانوا یب�دون ام�ت�ع�اض�ھ�م ل�و ك�ان�ت ال�ھ�ب�ة 
المقّدمة إلیھم قلیلة، ال یضعون باالعتبار فقر اآلخ�ری�ن 
أو ظروفھم القاسیة، لھذا نرى أّن األب ی�وس�ف س�ع�ی�د 
ل�ت  حالة استثنائیَّة نادرة ف�ي ع�ال�م ال�ی�وم، ح�ی�ث ت�ح�وَّ
العالقات إلى عالم ماّدي ب�غ�ی�ض، إال أنَّ األب الشَّ�اع�ر 
كان بمنأى ع�ن ھ�ذا ال�ع�ال�م، ت�رك ل�ذائ�ذ ال�طَّ�ع�ام م�ن�ذ 
الطُّفولة، واتّخَذ من القلم رایةً لھ، غیر م�ب�اٍل ب�م�اّدی�ات 

 ھذا العالم على اإلطالق! 
 

 فھل نجح في حمل القلم؟  
نعم، نجَح إلى حدٍّ بعید!.. حیث لم ینق�ط�ع األب ی�وس�ف 
سعید عن الكتابة منذ أن مارسھا حتَّى نھ�ای�ات ال�ع�م�ر؛ 
ألنَّھ وجَد في الكتاب�ة م�ت�ع�ةً ال تض�اھ�ی�ھ�ا م�ت�ع�ة ع�ل�ى 
�ا ج�دی�ًدا، اتّص�ل ب�أص�دق�ائ�ھ  اإلطالق، وكلَّ�م�ا ك�ت�ب نّصً
عراء وقرأ لھم نّصھ عبر الھاتف بفرحٍ عمی�ق ك�أنَّ�ھ  الشُّ
ٍة ثمینة، كّل ھذا یدّل بوضوح على ن�ج�اح�ھ  عثر على درَّ

 واستمتاعھ بحْمِل القلم. 

    ُبا اا ّا  
   َه ت  ذ  ات

  ستوكھولم /صبري یوسف
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 حوار -1

 ٠أجري تحت ضوِء المصابیٍح ن�اف�ع�ا ك�زی�تٍ 

وأدخُل كلّما ح�اوَل ال�م�ك�اُن أغ�وائ�ي ب�اٍم�رأة 

ك�ی�َف ك�ت�ب�ُت   خضراء تكرهُ مثلي أن ت�ع�رف

معھا بسرعٍة؟ ألحبّ�ھ�ا ك�ب�ال�ون وش�ب�ح ل�ی�ل 

وأص��ب��ح��ُت ال أح��ّب رأَس س��ن��ة م��ی��الدي 

المتسّول في صھیِل نتِف ال�ث�ل�ِج اآلت�ي ب�ل�غ�ِة 

مقاس�ھ وس�ع ط�راوة  ٠حوار من طراٍز رفیع

أشیاٍء تسھُم في حضوٍر لسوِء ایّام آت�ی�ٍة ب�ال 

ش��ّك ع���ل���ى ظ���ھ���ِر ف���ن���ج���اٍن ف���ي ج���وف���ھ 

المساُء الذي في  ٠مشبوھة التكّھنات  عّرافة

جنِب المكاِن ثم�ٌل وال یص�ل�ُح ال�ی�وم ل�ق�راءِة 

بخّت یك�ذُب م�ن�ُذ س�ب�ع، ك�ي أف�ھ�م ذك�ری�ات 

مضْت وال تبعد عن أصاب�ِع ال�ح�ظّ اّال ق�ل�ی�ال، 

وی�ق�ّدم�ن�ي  ٠ربّما ینتظُر لیسَع حلماً ینتظرني

أدناه في كّل م�ك�ان م�ن ج�دوى م�ك�وث�ي ف�ي 

یبادُر لمَس أخطاٍء مقی�م�ة ف�ي ع�واٍء ٠منفى 

ینزُل أثر تعری�ٍف ص�غ�ی�ر  ٠معناه حسن غباء

لھامِش إل�ھ أخ�رس، ی�ت�ع�ّج�ب م�ن ف�راغ�اٍت 

ھائلٍة تشبھ ك�الَم ت�م�ث�اٍل م�ك�س�ور األس�ن�ان، 

 ٠یقّرر حیاةً یتأّملھا بحواٍر مألوف في الب�ی�تِ 

لیقرأ صورةَ جسٍر یبكي بحّجة كائناٍت ت�ق�ل�ُق 

ی�ق�ف�ُز م�ن رف��وٍف  ٠ن�وَم�ھ ال�ع�اري ال�زرق�ة

زجاجیّة مھجورة لیست حتما ك�ورٍد ل�م ی�ب�دأ 

بإرسال ب�رق�یّ�ة اع�ت�ذاٍر إل�ى ف�راش�ٍة ق�ادم�ة 

بوصیّة عس�ل وب�اق�ة فص�ح م�ت�دّرج ،ی�ن�زُل 

ألغ�واء ام�رأٍة ت��م�س�ُح ب��ق�ع�ةً ب�ی��ض�اء ب�أق��ّل 

 إبتسامة وعواء شمس

 

٠٠٠٠٠٠ 

 أحیاٌء داخل جسدي  -2

٠٠٠٠٠٠ 

ذل�ك ال�رج�ُل ال�م�طّ�اط ع�ل�ى م�ن�ح�دِر ع�الم��ة 

ال شّك أنّھ ینتظرني بنفسھ ب�ع�ج�ٍب  ٠إستفھام

وضجر ألنّھ ل�م ی�ت�ع�ّود االن�ح�ن�اء ب�ح�دود ال 

یمكن لي أن أتجاوزھا رِطباً ،وأنا أمّر ال�ى ال 

لكن أحد أعضائي المالحة ال�ت�ي  ٠شيء منّي

أفتخُر بعوائھا رجٌل دون لیل في أحیاء داخ�َل 

جسدي في أكثر ذروتھ الخاطئة ل�ت�دب�ی�ِر أم�ر 

أحّس أنّھ سیأتي من ثقوِب تمثاٍل ین�اُم ب�وق�ٍت 

مستقطع، متّھما السماء ب�ال�ج�ن�وِن وم�اش�ی�ا 

الى مكان م�ن ت�ق�لّ�ِب ش�ت�اّء م�اج�ن ال�ط�ی�ن، 

ینسُج الظّل كما غبطِة ص�ل�ص�اٍل ف�ي أص�اب�ع 

یحّن الى حلمِة امرأة بجوِق موسی�ق�ى  ٠مكانٍ 

تتغنُّج بإلتواء مثیر كم�وم�ی�اء ال ت�خ�ج�ُل م�ن 

س��ری��رھ��ا ف��ي ت��اری��ٍخ س��ّري، تس��ق��طُ م��ن��ھ 

الفراشاُت في حواٍر مع منحٍل ط�رٍي یس�ت�ف�زُّ 

 الورد

٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 تجاعیٌد تنقّب في الكالم -3

٠٠٠٠٠٠ 

ح��ی��ن أش��ی��ُر ال��ى اّي م��ك��اٍن س��ھ��واً ی��ب��ن��ي 

خطاه .ألتقي تجاعیداً تصرُخ ق�اَب ی�دی�ِن ف�ي 

شكِل قرباٍن كان في جسدي ذات حضوِر آلھة 

،تتمّرد جنوناً وتدحرُج منّي الى آدم مرَّ وكاَن 

وربّ�م�ا ك�ان ع�واء ج�ح�ی�ٍم ف�ي  ٠بیننا حّواء

ال��ط��ری��ِق ال��يَّ ألن��زَع أس��م��ال��ي وأن��ا ف��ي 

كیف أتدبُّر امري؟ وكان ملحاحاً ك�أنّ�ھ ٠حیرةٍ 

أخطأ في بعض مكاٍن ونقش�ھ ی�ت�ج�ّع�ُد ب�ط�ی�ن 

منق�وش ال�ف�خ�ذی�ن، وھ�ك�ذا ی�ب�ص�ُرك ال�م�اُء 

یتناسَل في الضوِء والظالم وال ینظُر لل�ن�واف�ِذ 

ی�ب��ت�ك��ُر   ھ�و االَن ی�ج��ل�ُس ب�ت�أّم��لٍ  ٠ب�إغ�واء

لجسِده طیناً طریّا لیولَد ثانیةً ن�ك�ای�ةً ب�ج�ن�یّ�ٍة 

غیّرتھ وخذلْت ع�واءه ب�ب�ص�ٍر ی�ق�لّ�ُب ق�اط�ب�ا 

تجاعیده، تنقّب في ال�ك�الِم ال�ذي ل�ی�َس م�نّ�ي 

سواه كما یتوّھم لینأى م�ل�م�وس�اً ف�ي ال أح�د 

منّي. ویتبّدد في الوقِت بیاٍس م�ن أّول ع�رٍي 

مارَسھ ورقةً وقصاصة. وأق�ن�َع ال�ح�ی�اةَ أنّ�ھُ 

 حّي خارَج منّي

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

 جنون مبعثر

أكثر بساطةً من الموت ھذا الجنون ال�م�ب�ع�ث�ر 

ف��وق ح��ب��ل غس��ی��ل. ی��ح��ل��ُم ك��ث��ی��راً ب��ت��ع��لّ��م 

الكالم .وھو یرقُص في مبغى ال یع�رف ای�ن؟ 

م��ن أس��م��ال��ك ال��ع��اری��ة ك��ك��ائ��ٍن ف��ي ص��ال��ِة 

عملیّ�ات .وأن�ت ت�ح�ّدُق ف�ی�ھ ب�إھ�م�اِل وع�اٍء 

رديٍء لل�ص�ف�ی�ِر ب�ی�أٍس. ق�ب�ل أْن تص�َل ال�ى 

تص��غ��ى   رعش��ٍة ال ت��ع��رف م��ن أن��ت؟ ث��مّ 

ال�أصابع متعٍة ال تعثُر علیھا عاریةً في بك�اِء 

الحریر,وتتبلُّل تحت أب�ِط جس�دي الش�خ�ص�يِّ 

كظلٍّ بلیٍد. أكثر طراوةً من الفراشاِت. ی�ف�تّ�ُش 

في جیوِب الورد في ركٍن مھّشٍم ع�ن�ی�د. ی�ن�اُم 

تحَت ثدي البحِربمواویل ب�ّح�ارٍة ق�ب�ل ھ�ب�وِط 

 السرینیات في ثقوِب المزامیر

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

أنا أتعّدد وحدي بمفردي ف�ي أیّ�ام�ي ب�م�ق�داِر 

ح��ك��م��ٍة ع��ج��ی��ب��ة. م��ؤھ��لّ��ة أْن أس��ك��ب��ھ��ا ف��ي 

الناي .وأحم�ل خ�ی�ب�ات�ي ع�ل�ى ع�ری�ي, ول�ي 

مناس�ٌك ل�ی�س�ت غ�ری�ب�ة ت�م�ام�اً, ول�ي ك�ذل�ك 

إبتسامةٌ أضعھا في عیِن اللیل ومالمحي ح�قّ�ا 

ترقُد في نبیِذ القرابین. والنساُء نكای�ةً ب�ع�ن�ي 

السوداء وی�دي ال�ع�رج�اء .یس�ت�غ�رق�َن م�واًء 

بثمالٍة في حض�ٍن, یش�ب�ھُ ن�ت�َف ث�ل�ٍج أح�م�ر, 

ی�رس�ُم م��ن�ف�اي االرض��ي وی�ت�ح��اش�ي ج�ن��وَن 

أصابعي في بركاِن م�الذات ح�م�راء ال�ث�ق�وب 

كبئٍر ع�ت�ی�ق الس�واد ح�ی�ث ألض�ج�ی�ُج ی�أت�ي 

ببحٍرعدیم الماء. والھ�ذی�اُن ی�أت�ي ب�ف�راش�اٍت 

تسمُع صفیَر التجاعید .والورُد یضُع فمھ ف�ي 

 حلمِة الضوء وذاكرة جرارھا زرقاء.

في جداریِّة آلھٍة في نزھٍة فاشلة قرَب ح�ان�ٍة, 

تنتظُر النبیذ وقد لعقتھ زجاجةٌ م�ك�س�ورة ح�د 

 الثمالة

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

لسُت مفتوناً بصورتي الشخص�یّ�ة. ل�ك�ن م�ن 

ال���م���م���ك���ِن أْن أج���ع���َل أن���ك���ی���دو ی���ھ���روُل 

ج��ن��ب��ي .ألض��ع��ھُ ف��ي ث��ق��ِب راس��ي, وأب��ّوق 

 بأصابعي في أكفِّ كائناِت اللیل بإفراط.

وأصیُغ الفھَم الى عواِء ط�ی�ن ال�ت�م�اث�ی�ل ف�ي 

المتحف .قربان یسعُل في فِم ش�ط�ی�رة زج�اٍج 

بال ضوء, تم�ش�ي ب�ن�ص�فِ�ھ�ا ال�خ�راف�ّي إل�ی�ِھ 

وبأخطاِء الملح وطقوس التبیِذ ال�ع�ت�ی�ق ,ف�ي 

االدی�رِة.   لیِل عذارواٍت ی�ج�ل�ب�َن الش�م�َع ال�ى

وبعض نعوٍش طیّ�ب�ة ج�ّدا وأص�اب�ع ط�ازج�ةَ 

 كثیرا

    اء زھیر

 بھنام بردى/ العراق
 بخدیدا -نینوى 
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ھل قصیدة (األرجوحة) للشاع�ر/   
أحمد شاھر قصی�دة م�أس�اوی�ة ؟.. 
س���ؤال ت���ط���رح���ھ ال���م���ع���اش���رة 
النصوصیة للقصی�دة .. ال�ح�ق�ی�ق�ة 
أنني كلما عایش�ت ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة 
واستغورتھا اشتعلت بداخلي أفكار 
وأفكار تج�ع�ل�ن�ي أت�أج�ج اش�ت�ب�اك�اً 
م��ع��ھ��ا ب��ح��ب .. ف��األرج��وح��ة ف��ي 
المس�ك�وت ع�ن�ھ م�ن ال�ب�وح ھ�ي 
الحیاة ، أو ھي ما یراه أو یع�ت�ب�ره 
الشاعر حیاتھ الحقیقیة  في مجمل 
حی�ات�ھ الس�اب�ق�ة ب�اع�ت�ب�ار ال�ف�ع�ل 
(كان) وقد فقده في حیاتھ التي م�ا 
زالت مستمرة ولكن ب�دون ح�ی�اة، 
ل��ذا ج��اء ال��ت��أك��ی��د ع��ل��ى ال��ت��م��ن��ي 
بالتكرار .. نتسائل  ترى ھل ك�ت�ب 
شاعرنا ھذه الق�ص�ی�دة وھ�و ی�م�ر 
بحالٍة من الفتور والسكون أو م�ن 
الھزیمة واالنكسار رغم م�ا تض�ج 
بھ القصیدة من حیاة وروم�انس�ی�ة 
شفیفة وغزل عفیف ل�م ی�ب�رأ م�ن 

 توظیف الجسدي : 
 ارتعاشات األكف 

 و تعانق الیدان ، 
 وتدافع الشفتان المرتعشتان 

 ولمسات األنامل الحریریة .. 
 حبلي بِجْلستنا .. 

 بأحَضاِن الحقیقِة .. 
 كدعابِة األْنساِم ..

 طیوَر قَْلبَینا ..
والوشاح والطرحة الل�ذان ی�ذھ�ب�ا  

بالمشھد إلنت�اج ل�وح�ة ُع�رس أو 
زفاف ھ�ي ل�ح�ظ�ة ال�ف�رح�ة ال�ت�ي 
تس��م��ھ��ل ال��ح��ب��ی��ة الش��اع��ر أن ال 

 یتعجلھا.
وتعانق الحسي بالمعنوي ب�ب�راع�ة 
فنیة وابداع ش�اع�ري :  خ�اِرط�ِة 

 الُمني .
 منسوجةً طیفاً ..

أ من أحاسیِس الِّلقا  توضَّ
ِد..  سابَِحیِن في ألِق التوحُّ
 بكارةٌ شْمعیَّةُ األفراِح ..

ِد..  سابَِحیِن في ألِق التوحُّ
ث��م��ة وق��ف��ة أخ��رى أراھ��ا م��ھ��م��ة  
أیضاً  حیث تبدأ القصی�دة ب�ال�ف�ع�ل 
(ك��ان) وال��ذي یض��ع ال��ح��ال��ة ف��ي 
الماضي  ویتكرر ست مرات ع�ل�ى 
مساحة القصیدة وال یقطع سریان�ھ 
سوى ف�ع�ل مض�ارع رب�م�ا وح�ی�د 
ھو : جاءْتني الذي ی�ج�اور : ف�ق�د 

مما یضعھ في دائرة االحتمال دون 
التأكید .. فت�ت�ب�ل�ور ال�ق�ص�ی�دة ف�ي 
شكل حكایة من فن ال (كان وكان) 
وھ�ي ت�ق��ن�ی�ة ح�ك�ي أو ق�ص ف��ي 
األس���اس، وھ���و م���ا ی���ؤك���د أن 
للقصیدة التي بی�ن ی�دی�ن�ا ط�ب�ی�ع�ة 
ج��دل��ی��ة دی��ن��ام��ی��ة ی��ؤس��س ب��ھ��ا 
شعریتھ، فھذه التقنیة ال�ق�ص�ص�ی�ة 
أو ال��ح��ك��ائ��ی��ة إذا أج��اد الش��اع��ر 

كما حدث مع ش�اع�رن�ا   –توظیفھا 
فإنھا تقدم ل�ل�ش�ع�ر ق�وى ع�م�ل   –

ج�دی�دة تس�ھ�م ف�ي ب�ن�اء م�ت�ط�ور 
للقصیدة ویتقدم بھا الشعر خ�ط�وة 
إلى األمام ، وقد یقع الشاعر ال�ذي 
ال یمتلك م�وھ�ب�ة ع�ال�ی�ة وث�ق�اف�ة 
وخبرة في التعامل مع اللغة وب�ھ�ا 
في مأزق حقیقي حین یلجأ إلیھا ، 
حیث س�ی�ك�ون ع�ل�ی�ھ أن یُ�خ�لَّ�ص 
نصھ الشعري من نثری�ة م�ت�وق�ع�ة 
نتیجة است�خ�دام�ھ ل�ھ�ذه ال�ت�ق�ن�ی�ة 
الحكائیة النثریة .. فال�ح�ك�ي ن�ظ�ام 
تقتني في الق�ص، ول�ك�ن الش�اع�ر 

 المجید یستطیع أن یرقى بھ 
مس��ث��م��را ل��م��ا ل��ھ ف��ي الش��ع��ور 
ال�ج��م��ع��ي م��ن ت�رس��ب��ات ل��إلی��ھ��ام 
والتخییل، لذا فالبد ل�ھ�ذا الش�اع�ر 
أن یكون واعیاً بھرمونیة االی�ق�اع 
وع�ی��اً ش��م��ول�ی��اً ل��ت��ق�وی��م ف��وض��ى 
النثری�ة وال�وص�ل ب�ھ�ا ل�ن�ظ�ام�ی�ة 
التركیب والتفاعل، لذل فھ�و ع�ادة 
یلجأ إلى التكل�رار ال�ل�ف�ظ�ي ول�ك�ن  
بحرفیة عالیة ھي خالصة لص�راع 
عنیف بین كثافة المفردة الشعری�ة 
واك��ت��ن��ازھ��ا وزئ��ب��ق��ی��ت��ھ��ا وب��ی��ن 

الوضوح الصارم والحاد لل�س�ردی�ة 
أو القصصیة الحكائیة، فھو یع�م�ل 
ربما بشكل ال أرادي م�ن مس�اح�ة 
ال��الوع��ي الش��ع��ري ع��ل��ى ان��ج��از 
مصالحة تتأثث بھا المفردة تأث�ی�ث�اً 
جدیداً وشعریاً بامتیاز... وھذا ھ�و 
عین ما ح�ق�ق�ھ ش�اع�رن�ا / أح�م�د 

 شاھر خالل ھذه الصیدة.
أّماَ ع�ن ال�ب�ن�ی�ة اإلی�ق�اع�ی�ة ل�ھ�ذه 

وال نقصد بھا الع�روض  -القصیدة 
والقوافي  بطبیعة الحال فش�اع�رن�ا 
أس��ت��اذ ل��ع��ل��م ع��روض الش��ع��ر 
وقوافیھ بما ھو ابن لألب الروح�ي 
الرحوم األستاذ الش�اع�ر ال�ك�ب�ی�ر/ 

فھي إض�اف�ة ل�ذل�ك  -أحمد السمرة 
المستوى الصوتي أو ال�م�وس�ی�ق�ي 
المنبثق من دوران تفعی�ل�ة ال�رج�ز 

) 0//   0/0(مستفعلن/ ك�ان�ت ل�ن�ا /
تقوم ع�ل�ى أس�اس ال�ت�داخ�ل ب�ی�ن 
ال��م��س��ت��وی��ات ال��واق��ع��ي م��ن��ھ��ا 
والتخییلي، وعب�ر ت�ك�رار م�ق�اط�ع 
صوتی�ة ك�ام�ل�ة ب�ك�ی�ف�ی�ة ن�ف�س�ی�ة 
وأغراض انتقالیة درامیة ل�ل�ح�ال�ة 
وتنجح في عملیة تبادیل وتواف�ی�ق 
الن��ت��اج دالالت ف��ي م��ت��وال��ی��ات، 
فالبناء اإلیقاع�ي ل�ل�ق�ص�ی�دة ب�ن�اء 
ھ��ارم��ون��ي وی��ق��وم ع��ل��ى ت��ول��ی��د 

 المعنى وبروز الجزء من الكل.
ولعل ھذه التقنیة ال�ح�ك�ائ�ی�ة ال�ت�ي 
تُعني بالب�وح ال�داف�ئ ك�ان�ت وراء 
ابتعاد النص ع�ن ن�ح�ت ال�ق�واف�ي 
وتواترھا بقصدیة وتعمد، ألن ذلك 
كان من شأنھ إزاح�ة دف�ئ ال�ب�وح 
ورومانسیتھ إل�ى ص�خ�ب اإلی�ق�اع 
وإخال القصیدة إلى دائ�رة اإلنش�اد 
والھتاف بق�در االب�ت�ع�اد ب�ھ�ا ع�ن 
دفء مناخھا .. ولیس مع�ن�ى ذل�ك 
أنھا تخلت ع�ن ال�ق�اف�ی�ة ول�ك�ن�ھ�ا 
جاءت بھا بحساب دق�ی�ق ل�خ�دم�ة 

 البوح على غرار : 
المنى/ الل�ق�ا.. ال�وج�دان/ األل�وان/ 

 الیدان .. إلى آخره ..
 

وبعد .. أعلم أن ھذه الق�ص�ی�دة ق�د 
ت��ن��اول��ت��ھ��ا ق��ب��ل��ي أق��الم وآراء 
ومداخالت عدیدة من قب�ل ش�ع�راء 
ونقاد أف�ذاذ، وق�د ت�ح�دث�ت ع�ن�ھ�ا 
ش�خ�ص�ی�اً ف�ي أك�ث�ر م�ن م�داخ�ل�ة 
سابق�ة بش�ك�ل م�خ�ت�ل�ف ع�ن ھ�ذا 

 التناول، لذا سأكتفي بھذا القدر.

  (را) 
   أ  

 
 /محمود عبد الصمد زكریا

 مصر 

ْ ُ  

 وأُ  امَر 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیسان سلیم رأفت/العراق
 

 أربعون میالداً والحروُب ترتدي ثوَب جلدتي 

 حتى أكلْت ملوحةُ الدمعِ ربیَع أحالمي 

 تحَت وسادتي ذخیرة من ذاكرِة الجندِ   

 أصاَب العوُق أغلبَھا 

  

 ولوعةٌ ضامرةٌ نمت ْ في شقِّ صدري 

 وأبتھاالُت صالة 

 كلما أرتفعت للسماِء أُطلقْت صفاراُت األنذارِ  

 تتدحرُج األرواُح أماَم الموتِ  

  ذنبُھا 

  ُولدت في الزماِن الخطأ 

 وسط حیاة ال تفي بالوعودِ  

  لذا أحتفظُت بكلِّ الوجوِه التي تطارُد كتاباتي 

 مالمُحھا 

 مازالت عاجزة ً 

  عن إستیعابِ  

 كیف للجثث أن تحمل الجمال

  في بشاعِة الموتِ  

  

  عندما تكون شاھداً  

 على فقد كل من كان معك 

 تیقن بأن الحرب قد أنتھت بالنسبة لك 

  أعلن أستسالمك 

 وحافظ على كذبتك الصادقة 

 األرض تدور وانت واقف على رأسك 

  تنتظر غدك في كبد مزعوم 

 تكتب عنك 

 وتذیل بوحك لجماد 

 أخرق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عزاؤك أن الجمیالت یمألن المكان 

 وكأن الكحل یوھب لھن بالمجان 



الحلقة ال�ث�ال�ث�ة: س�ب�ل وآل�ی�ات ال�م�ع�ال�ج�ة 
 الجذریة لھذه المشكالت والتحدیات

الح�ل�ق�ة ال�ث�ال�ث�ة واألخ�ی�رة: س�ب�ل وآل�ی�ات 
ال��م��ع��ال��ج��ة ال��ج��ذری��ة ل��ھ��ذه ال��م��ش��ك��الت 

 والتحدیات
شارك ال�م�ئ�ات م�ن ال�ك�ت�اب والس�ی�اس�ی�ی�ن 
واإلعالمیین واألدباء والفنانی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
وبعض القوى واألحزاب السیاسیة ونقاب�ات 
ومنظمات المجتمع المدني العراقیة، السیم�ا 
منظمات حقوق اإلنس�ان وال�م�رأة وال�ع�م�ال 
والشبیبة والطلبة، وكثرة من مراكز الب�ح�ث 
العلمي على الصعی�دی�ن ال�ع�رب�ي وال�دول�ي، 
وعلى مدى السنوات المن�ص�رم�ة، ب�ت�وج�ی�ھ 
النصح والنقد الشدید والمباشر للنھج غ�ی�ر 
الوطني وللسیاسات السیئة ال�ت�ي م�ورس�ت 
في العراق منذ إسقاط الدكتاتوریة الغ�اش�م�ة 

، التي ما تزال ساریة حتى اآلن، 2003عام 
وطالبت بإلحاح إصالح األوضاع وتغییر تلك 
الس��ی��اس��ات ب��م��ا ی��خ��دم مص��ال��ح الش��ع��ب 
ویستجیب إلرادتھ الحرة ویسھم في استعادة 
اس�ت��ق��الل وس��ی��ادة ال��ع��راق. ل��م ت��ج��د ت��ل��ك 
النداءات والمطالبات أذاناً صاغیة من جانب 
ك�ل األح�زاب ون�خ��ب�ھ�ا ال�ح�اك��م�ة، ب�ل ك��ان 
إصرارھا على النھج ذاتھ ص�ارخ�اً وم�ع�ی�ب�اً 

  ومؤذیاً.
أجبر ھذا الموقف المتعنت جماع�ات ك�ب�ی�رة 
م��ن ب��ن��ات وأب��ن��اء الش��ع��ب ف��ي م��خ��ت��ل��ف 
محافظات البالد إل�ى م�م�ارس�ة ال�ت�ج�م�ع�ات 
االح��ت��ج��اج��ی��ة واإلض��راب��ات وال��ت��ظ��اھ��رات 
واالعتصامات في میادین وساح�ات ال�ع�راق 
وأمام الوزارات ومراكز المحافظات، ل�ك�ن�ھ�ا 
لم تنفع مع الحكام الطائفیین والفاسدین، بل 

بشكل  2011جوبھت تلك المطالب منذ العام 
خ�اص، ب�ت��وج�ی�ھ االت��ھ�ام�ات ال��وق�ح�ة إل��ى 
المتظاھری�ن ب�أن�ھ�م إم�ا أن�ھ�م ب�ع�ث�ی�ون أو 
ع�م�الء ل��ق�وى أج��ن�ب�ی�ة أو إرھ�اب��ی�ون. ث��م 
استخدم�وا ال�ع�ص�ا "ال�ح�دی�د وال�ن�ار" ف�ي 
مواجھة ال�م�ط�ال�ب ال�ع�ادل�ة وال�م�ش�روع�ة، 
س�واء اك��ان��وا م��ن ال��ع�م��ال أو ال��ط��ل��ب��ة أو 
الخریجین والعاطلین عن العمل والس�اع�ی�ن 
للحصول على فرص عمل، وكذلك المطالبین 
بالكھرباء والماء وغیرھا من الخ�دم�ات، أو 
المحتجین ضد الفساد والنھب الصارخ للمال 
العام، حتى انتشر شعار "باسم الدین باگونھ 
(سرقونا) الحرامیة"، والمقصود بالحرامیة 
ھنا "قیادات األحزاب الحاكمة والمسؤولی�ن 
الكبار في الدولة العراقیة. وقد س�ق�ط ك�ث�ی�ر 
من القتلى والجرحى والمعوقین في مخت�ل�ف 
محافظات الع�راق، الس�ی�م�ا ف�ي م�ح�اف�ظ�ات 
الغربیة وب�غ�داد وال�وس�ط وال�ج�ن�وب، ك�م�ا 
حصلت احتجاجات وتظاھرات في محافظ�ات 
إقلیم كردستان ال�ع�راق أیض�اً، الس�ی�م�ا ف�ي 

   السلیمانیة.
حین أدركت نسبة مھمة من شبیبة ال�ع�راق، 
السیما في ت�ل�ك ال�م�ح�اف�ظ�ات ال�ت�ي تش�ك�ل 
األحزاب اإلسالمیة الطائفیة الشیع�ی�ة ق�ی�ادة 
الحكم في البالد، وأعني بھا محافظات بغداد 
والوسط والجنوب بأن القوى الحاكمة تتاجر 
بالدی�ن وال�م�ذھ�ب وتس�يء ح�ت�ى ل�ل�ح�وزة 
الشیعیة التي تؤیدھا، وأنھا كاذبة وال ت�ری�د 
أجراء أي إصالح للوضع بل تعمل ب�إص�رار 
على مواصلة النھج الخائب ذات�ھ وال�م�دم�ر 
لالقتصاد الوطني وحیاة الغالبیة العظمى من 
الشعب، انتفضت شبی�ب�ة ھ�ذه ال�م�ح�اف�ظ�ات 

بعزیمة صادقة وشھامة رائعة ووعي ج�دی�د 
دف��اع��اً ع��ن ح��ق الش��ع��ب ف��ي اإلص��الح 
وال�ت�غ��ی�ی��ر. وك��ان�ت ھ�ذه االن�ت��ف�اض��ة رغ��م 
حصولھا ف�ي م�ح�اف�ظ�ات ب�غ�داد وال�ج�ن�وب 
والوسط، إال إنھا ك�ان�ت ال�ن�اط�ق�ة ال�ف�ع�ل�ی�ة 
والمعبرة عن إرادة ومصالح ورغبات أبن�اء 
وب��ن��ات ج��م��ی��ع م��ح��اف��ظ��ات ال��ع��راق دون 
استثناء، إذ كلھا كانت تع�ان�ي م�ن ج�ب�روت 

  وجور وظلم الحكام.
وك��ان��ت الش��رارة ال��ت��ي ف��ج��رت ان��ت��ف��اض��ة 
الشبیبة تفریق تجمع الخریجین والخریجات 
المطال�ب ب�ف�رص ع�م�ل أم�ام م�ق�ر رئ�ی�س 
الوزراء عادل عبد المھدي بالعنف ال�م�ف�رط 
واستخدام خراطیم المیاه والھراوات ومن ثم 
ال��رص��اص ال��م��ط��اط��ي وال��ح��ي. وإذ ك��ان��ت 
المطالب األولى مھنیة، ف�أن س�ل�وك ال�ق�وى 
الحاكمة الھمجي دفع بقوى االنت�ف�اض�ة إل�ى 
تطویر وتوسیع مطالبھا إلى مطالب سیاسیة 
واقتصادیة واج�ت�م�اع�ی�ة وث�ق�اف�ی�ة وأم�ن�ی�ة 
وبیئة. لقد توسعت قاعدة االنتف�اض�ة وع�دد 
المشاركین فیھا واش�ت�د زخ�م�ھ�ا. ف�ق�وب�ل�ت 
بالحدید والن�ار وب�ق�س�وة ب�ال�غ�ة ل�ی�س م�ن 
القوات المسلحة العراقیة وأجھ�زة الش�رط�ة 
واألمن ف�ح�س�ب، ب�ل، وبش�ك�ل خ�اص، م�ن 
المیلیشیات الطائف�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة ال�ع�راق�ی�ة 
التابعة إلیران، والتي یطلق علیھا بالوالئیة، 
أي ال��والء ل��م��رش�د إی��ران ع��ل�ى خ��ام�ن��ئ��ي 
وأھدافھ ومشاریعھ االحتوائیة واالستعماریة 

 700للعراق وشعبھ. فسق�ط م�ا ی�زی�د ع�ن 
شھید من قوى االنت�ف�اض�ة وم�ا ی�ق�رب م�ن 

جریح ومعوق خالل أكث�ر م�ن ع�ام  25000
من عمر االنتفاضة الت�ش�ری�ن�ی�ة (األول م�ن 

)، ول��ك��ن 2019تش��ری��ن األول/أك��ت��وب��ر 
االنتفاضة التي أسقطت حكوم�ة ع�ادل ع�ب�د 
المھدي، لم تستطع تحقیق التغییر المنشود، 
بل ف�رض ت�وزان ال�ق�وى تش�ك�ی�ل ح�ك�وم�ة 
جدیدة بموافقة "أح�زاب ال�ب�ی�ت الش�ی�ع�ي" 
وشروطھ في عدم إجراء أي إص�الح ف�ع�ل�ي 
أو تغییر في الوضع القائم أوالً، ومواف�ق�ت�ھ�ا 
على إجراء انتخابات مبكرة دون االستجاب�ة 
لمطالب قوى االنتفاضة والتغییر ثانیاً. وھذا 
ھو ما یحصل في البالد منذ عام تقری�ب�اً م�ع 

  حكومة مصطفى الكاظمي!
لديَّ القناعة، من خالل الوقائع الجاریة، بأن 
األح�زاب ال��ح��اك��م�ة ف��ي ال��ب�الد ك��ل��ھ��ا دون 
استث�ن�اء ال ت�ری�د ت�ح�ق�ی�ق خ�م�س مس�ائ�ل 

 جوھریة، ھي:
ت��غ��ی��ی��ر ال��ن��ظ��ام الس��ی��اس��ي ال��ط��ائ��ف��ي -1

المحاصصي الق�ائ�م وم�ا ص�در ع�ن�ھ وع�ن 
مجلس النواب من قوانین ونظ�م وإج�راءات 
تتعارض مع الدستور ومبادئ الدیمق�راط�ی�ة 
وح��ق��وق اإلنس��ان، ب��م��ا ف��ي ذل��ك ق��ان��ون 
االنتخ�اب�ات وب�ن�ی�ة م�ف�وض�ی�ة االن�ت�خ�اب�ات 

 وشرعنة الفساد ونھب الدولة من الباطن؛
عدم حل الحشد الش�ع�ب�ي وال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات -2

ال�ط��ائ�ف��ی��ة ال��م��س�ل��ح�ة والس��الح ال��م��ن�ف��ل��ت 
والمكاتب االقتصادیة الفاسدة، إذ كلھا تعتبر 
القوة الموازیة للقوات المسلحة والمھی�م�ن�ة 
ع�ل�ى س��ی�اس�ة ال��دول�ة بس��ل�ط�ات�ھ��ا ال�ث��الث 

 وتوابعھا؛
م��واج��ھ��ة م��ط��ال��ب ق��وى االن��ت��ف��اض��ة  -3

بالرفض، السیما محاسبة الفاسدی�ن ال�ك�ب�ار 
وقتلة الم�ت�ظ�اھ�ری�ن وج�رح�اھ�م، وت�ن�ش�ی�ط 
أجھزة الدولة والمیلیشیات المسل�ح�ة ل�م�ن�ع 

أو التساھل مع أي نشاط احتجاجي مناھ�ض 
 للنظام القائم؛

التأثیر المباشر ع�ل�ى س�ی�اس�ة ال�ع�راق   -4
الخارجیة وتعزیز عالقة التبعیة إلی�ران ف�ي 
م�خ�ت�ل�ف ال�م�ج�االت، وإض��ع�اف أي ت�وج��ھ 
صوب عالقات اعتیادیة مع الدول الع�رب�ی�ة، 
إض�اف��ة إل��ى إن��ھ�اء ال��ع�الق��ة م��ع ال��والی��ات 
ال��م��ت��ح��دة وال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي وإخ��راج 
مستشاریھا حتى قبل التخلص من عصاب�ات 
داعش ل�ی�خ�ل�و ال�و ل�ھ�ا ف�ي ك�ب�ت الش�ع�ب 

 وقمعھ؛
التخلي ال�ف�ع�ل�ي ع�ن أي ج�ھ�د ص�وب   -5

عملیة التنمیة االقتصادیة المطلوبة، السیم�ا 
في قط�اع�ي الص�ن�اع�ة وال�زراع�ة، ل�ی�ب�ق�ى 
اقتصاد العراق ریعیاً سوقاً للسلع اإلیرانی�ة، 
وإقلیم كردستان العراق سوقاً لھ�ا ول�ت�رك�ی�ا 

  أیضاً.
كل ھذه األھداف غیر الوطنیة تتعارض كلیة 
مع أھداف ال�ق�وى ال�م�دن�ی�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
وقوى االنتفاضة الشبابی�ة ف�م�ا ال�ع�م�ل؟ إن 
المشكلة التي تواجھ ال�ق�وى ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
وقوى االنتفاضة تبرز في اس�ت�م�رار وج�ود 
اختالل في میزان القوى الراھن بین ال�ق�وى 
الرافضة للتغییر وتلك التي تسعى إلیھ، علماً 
بأن سیاسات النظام القائم تسھ�م ف�ي فض�ح 
جمیع أوراقھ وتعریتھ وتغییر مواقف المزید 
من بنات وأبناء الشعب لصالح قوى التغییر. 
اعتقد جازم�اً ب�أن أي تص�ور ب�أن ال�ف�ئ�ات 
الحاكمة ستسمح ب�أي إص�الح ول�و یس�ی�ر، 
حتى عبر االنتخابات القادم�ة، ل�ی�س س�وى 
الوھم ذاتھ، إنھ وھم كبیر ومخل وق�ات�ل ف�ي 
العمل السیاسي الجاري. وب�ال�ت�ال�ي ف�أن م�ا 
ینبغي القیام بھ ھو العمل المتواصل لتع�ب�ئ�ة 
الناس في النضال الیومي منذ اآلن الستعادة 

 الثقة بالنفس والتعبیر عنھا بواسطة:
** ال��م��زی��د م��ن ال��ح��رك��ات االح��ت��ج��اج��ی��ة 
واإلض��راب��ات ال��م��ھ��ن��ی��ة ف��ي ال��م��ع��ام��ل 
والمؤسسات وقطاع الخدمات وفي المدارس 
والكلیات والج�ام�ع�ات وال�م�ع�اھ�د ال�م�ھ�ن�ی�ة 
والفنیة ومنظمات المجتمع المدني، الس�ی�م�ا 
الشبیبة والطلبة والمرأة المطال�ب�ة ب�ت�غ�ی�ی�ر 
أوضاعھا مع ربط�ھ�ا ال�ع�ض�وي ب�ال�ق�ض�ای�ا 

 العامة الوطنیة.
** العودة إلى االعتصامات وفي الس�اح�ات 
العامة وفي شعارات االنت�ف�اض�ة ال�م�رك�زی�ة 
"نازل أخذ حقي" و "أری�د وط�ن"، وھ�م�ا 
ش�ع��اران م��م��ل��وءان ب��ال�م��ط��ال��ب ال��ف��رع��ی��ة 
واألساسیة الكبیرة على المستوى ال�داخ�ل�ي 
واإلقلیمي والدولي. وبالمل�م�وس ال�م�ط�ال�ب 
بمحاسبة الفاسدین الكبار وقتلة المتظاھرین 
وحل المیلیشیات الطائفیة الم�س�ل�ح�ة ون�زع 
سالحھا وجمع السالح المنفلت لدى العشائر 

    واألفراد.. إلخ.
** ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ح��ری��ك ل��ی��س ش��ب��ی��ب��ة 
محافظات السوط والجنوب وبغداد ف�ح�س�ب، 
ب��ل وج��م��ی��ع ال��م��ح��اف��ظ��ات األخ��رى دون 
استثناء، إذ أن العراق كلھ یعاني م�ن واق�ع 
مریر ال بد من تغییره، وھذا یعني ال ب�د م�ن 
بلورة أكثر للمطالب الخ�اص ب�ال�م�ح�اف�ظ�ات 

 األخرى التي تعاني من ذات المشكالت.
** ال�ع�م��ل ع�ل�ى ت�ح�ری�ك ل�ی�س الش��ب�ی�ب��ة 
العراقیة فحسب، بل وجم�ی�ع ف�ئ�ات الش�ع�ب 
م�ن ال�ف�ئ��ات ال�ف�ق��ی�رة وال�م��ع�وزة وال�ق��وى 
العاطلة عن العم�ل وال�ع�م�ال وال�ب�رج�وازی�ة 

الص�غ��ی��رة م��ن كس��ب��ة وح��رف��ی��ی��ن وص��غ��ار 
موظفي الدولة وفئات الفالحین التي ت�ع�ان�ي 
من مشاكل جمة، والب�رج�وازی�ة الص�ن�اع�ی�ة 
التي توجھ صداً لھا ومنعاً لتحقیق توظیفات 
في القطاع الصناعي الخاص، وكذلك القطاع 
العام. أي كل الفئات التي ل�ھ�ا مص�ل�ح�ة ف�ي 

  التغییر الجذري المنشود.
** والھدف من ھذا الحراك العام وال�واس�ع 
والمتطور ھو ع�ودة االن�ت�ف�اض�ة الش�ع�ب�ی�ة 
الس��ل��م��ی��ة إل��ى س��اح��ات وش��وارع ال��م��دن 
العراقیة بما یسھم في تغییر م�ی�زان ال�ق�وى 
وی�ف��رض ال��ت��غ�ی��ی��ر ال��ج��ذري ف��ي الس��ل��ط��ة 
التن�ف�ی�ذی�ة وف�ي ال�ق�وان�ی�ن ال�ت�ي ی�ف�ت�رض 
وضعھا والسیاسات التي یستوجب االل�ت�زام 

   بھا.
** ولتحقیق ذلك ال بد من العمل لـ� "ب�ن�اء 
جبھة شعبیة وطنیة واسعة" للقوى المدنی�ة 
الدیمقراطیة، بم�ا ف�ی�ھ�ا ال�ق�وى ال�ی�س�اری�ة 
والقوى المؤمنة بحیاد الدولة إزاء الدیان�ات 
وال�م�ذاھ�ب وأت��ب�اع�ھ�ا، وق��وى االن�ت�ف�اض��ة 
الشبابیة التي اكتسبت خبرة نضالیة م�ھ�م�ة 
خالل الفترة المنص�رم�ة. ال ی�ك�ف�ي ال�دع�وة 
المستمرة إلى ذلك، بل یست�وج�ب أن ی�ك�ون 
التوجھ ملموساً ومباشراً من خالل عقد لقاء 
بین مجموعة من قادة الحركة الدیمق�راط�ی�ة 
العراقی�ة وق�ادة االن�ت�ف�اض�ة الش�ب�اب�ی�ة ف�ي 
مختلف الم�ح�اف�ظ�ات ل�وض�ع أس�س ال�ع�م�ل 
المشترك وبرنامج النضال ال�ی�وم�ي وھ�دف�ھ 
الم�ش�ت�رك ف�ي ت�ح�ق�ی�ق ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ج�ذري 

  المنشود في البالد.
لديَّ القناعة بأن جمیع القوى ال�راغ�ب�ة ف�ي 
التغییر أدركت أسباب عجزھا ع�ن ت�ح�ق�ی�ق 
أھداف االنتفاضة الكبیرة، وأنھا ال تستط�ی�ع 
بمفردھا دون األحزاب السیاس�ی�ة الس�اع�ی�ة 
للتغییر أوالً ودون ال�دف�ع ب�ات�ج�اه مش�ارك�ة 
المزید من فئات الشعب في المعرك�ة، ودون 
وجود قیادة م�وح�دة ل�الن�ت�ف�اض�ة الش�ع�ب�ی�ة 
وبرنامج عمل مت�ف�ق ع�ل�ی�ھ، وھ�و ال�درس 

 2019األرأس واألھم في مسیرة انت�ف�اض�ة 
       والتي ال یجوز نسیانھا أو تناسیھا.

وال أشك بإن أي تطور في قوى االن�ت�ف�اض�ة 
الشعبیة سیقابل من جانب الحكام الفاس�دی�ن 
بمزید من العسف والتج�ب�ر وال�ق�ت�ل، ول�ك�ن 
ستكون في الوقت ذاتھ النھایة الفعلیة ل�ھ�ذه 
القوى، وھي التي ستفرض طبیعة المع�رك�ة 
التي ینبغي على الش�ع�ب خ�وض�ھ�ا، ورب�م�ا 
ستقرر قوى أخرى من قوى الشعب، وأعني 
بذلك القوات المسلحة، االنحیاز إلى الش�ع�ب 
ورفض االعتداء علیھ أو مواج�ھ�ة ص�ارم�ة 
للمیلیشیات الطائفیة المس�ل�ح�ة ال�ت�ي ت�ق�وم 

   بضرب االنتفاضة وتعمل على إنھائھا.
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ال�ظ��الم س��ف�ی��ن�ة تس�ت��ع�ج��ُل رك��وب�ھ��ا األجس��اد     
المنھكة القابعة وراء الص�م�ت تس�ت�ح�ّث خ�ط�اھ�ا 
عواص�ف س�ّری�ة دّوام�ات�ھ�ا تس�ت�ن�د ع�ل�ى ت�خ�وم 
الذكریات الخاطفة ما أقسى فقدانھ�ا م�ن�ذ ال�ب�دای�ة, 
مضحكة أخرى تمارس خرابھا المكشوف ب�ق�س�وة 
ال تخلو م�ن اإلس�ت�ھ�زاء وال�م�ك�ر وال�دھ�اء, ھ�ي 
حكایة مستمرة الحبكة منمنمة ككرن�ف�ال ن�ع�ی�ش�ھ�ا 

 في كتاب مجھول ..!!! .
ح��ی��ن��م��ا ت��ن��اث��رت م��ن ح��ول��ي وأب��ت��ع��دت ذرات 
األوكسجین, شعرت بأّن سقف الغرف�ة ال�ت�ي ك�ن�ت 
محجوراً فیھا مع حاسوبي وكتبي وأوراقي قد ب�دأ 
یق�ت�رُب م�نّ�ي ب�خ�ب�ث وأص�رار ح�ت�ى ج�ث�م ف�وق 
صدري, لم أستطع أن أص�رخ وأس�ت�غ�ی�ث, ألن�ھ�م 
جمیعاً كانوا (یتعاركون) م�ع ض�ی�ف خ�ب�ی�ث ح�طّ 
رحالھ في أجسادھم. لْم أدِر م�ال�ذي ح�دث ب�ع�د أن 
أغمضت عینّي وشعرت بأنّني للتو قد خرج�ت م�ن 
سجن كان یض�ی�ق ع�ل�ّي ب�ال�ت�دری�ج , وأحس�س�ت 
بحّریتي تعود لي مّرة أخرى, فھا ھي تس�ی�ر م�ع�ي 
وأن�ا ف�وق ع�رب�ة ن�ق��ل ال�م�رض�ى داخ�ل م�م��ّرات 
المستشفى. فجأة, أنفتَح باب ھ�اااااائ�ل ووج�دت�ن�ي 
أدخل من خاللھ ومعي الكثی�ر م�ن أم�ث�ال�ي ال�ذی�ن 
عرفوا الحقیقة وأستسلموا ألق�دارھ�م ال�م�ك�ت�وب�ة, 
وأُغلق وراءنا الباب بأحكام وأنتھى كّل شيء, ف�ي 
الخارج بقي الكثیر ینتظرون أن یفت�ح ال�ب�اب م�ّرة 
أخرى لیدخلوا, وبقي أھلي وأصدقائ�ي ی�ن�ت�ظ�رون 
عبثاً عودتي, كنت أسمع اصوات�ھ�م وھ�م ی�ن�ادون 
علّي : كریم .. عْد لنا نحن ننتظرك .. مازال ل�دی�ن�ا 
الكثیر. وعندم�ا أس�ت�ی�اس�وا م�ن ع�ودت�ي, ع�ادوا 
جمیعاً یحملون أحزانھم وذكریاتھم الجمیلة م�ع�ي, 
أمرأة واحدة قّررت أن تبقى وتنت�ظ�رن�ي وت�ن�ت�ظ�ر 
عودتي, كن�ت أس�م�ع�ھ�ا ت�ق�ول: ك�ری�م أرج�وك ال 
تتركني وحیدة في ھذا الف�ض�اء ال�م�وب�وء, ب�ی�ن�م�ا 
صدیقي الشاعر عدنان الساعدي ب�ق�ي ھ�و اآلخ�ر 
ینتظر، وكان ینادي علّي : أخوي كریم سابقى ھن�ا 
لْن أبرح مكاني, البّد أن تعود, بینما صدی�ق�ي وج�د 
الروح كان ینفث األمل من خالل كلماتھ التي بقی�ت 
ترّن في اذني, وسعد یاسین یوسف صدیقي اآلخ�ر 
كان ینادي علّي من بعید : ایّھا السومرّي ع�ّد ل�ن�ا 
فمازال للشعر معك بقیّة كثیرة, أما صدی�ق�ي ع�الء 

ابو مریم كنت أشعر بحزنھ ال�ع�م�ی�ق وھ�و ی�ن�ادي 
علّي : أیّھا المعلّم كلنا ننتظر ع�ودت�ك ف�ال ت�ت�أّخ�ر 

 علینا أیّھا الحبیب.
أنّھ الظالم الدامس والعتمة الثقیلة وجدتھما بع�دم�ا 

 58أغلق وراءنا الباب , كنت أسمع صوتاً یقول : 
سنة, عندما فتحت عیني وسط ھ�ذا ال�ظ�الم ك�ان�ت 
ھ��ن��اك ع��ب��ارة مض��ی��ئ��ة م��ك��ت��وب ف��ی��ھ��ا (ال��ب��اب 
الخامس), كنت خائفا م�م�ا ی�ج�ري ح�ول�ي, ف�ج�أة 
حطّت على كتفي ید حانیة بّردت ھذا الخوف, ف�اذا 
ھي ید أمي (نورة), یااااااااالھي ..!!!, كم أشت�ق�ت 
الى رؤیتھا والى رائحة (شیلت�ھ�ا) الس�وداء ال�ت�ي 
تفوح دائما برائحة الط�ی�ب�ة وال�م�س�ك و(الِس�ْع�ْد), 
كان وجھھا حزینا ھ�ذه ال�م�ّرة, ل�م ت�ق�ْل س�وى : 
مالذي جاء بك مبكراً الى ھنا..؟؟!!. ف�ن�ظ�رت ال�ى 
یمیني فإذا بوجھي أبي (كاطع) یقطع عنّي ل�ح�ظ�ة 

الذھول والقلق, لْم ینبس ب�اّي ك�ل�م�ة, ول�ْم ی�ف�ع�ل 
سوى تعلیق الكثیر من األثقال فوق ظھ�ري, ح�ت�ى 
أحسست ب�أنّ�ن�ي س�أس�ق�ط ع�ل�ى األرض م�ن�ھ�ا , 
أمسكاني وسارا بي في موكب ح�زی�ن وس�ط ھ�ذه 
الجموع وھذا الظالم ومن ھول ثقلھا, في الط�ری�ق 
كنت أستشعر بوخزات كثیرة في جس�دي وبش�يء 
یكّمم فمي, وشیئاً یضغط على صدري بق�ّوة, (آن�ي 
أخاف من جّكْة األبرة), (ثالثون عاماً وأن�ت ت�ج�ّكْ 
الناس ب�األب�ر وت�خ�اف م�ن�ھ�ا, ذْق األن م�ا ك�ن�ت 

 تخشاه) .
عند نھایة الطریق فُتح باب آخر م�ك�ت�وب ع�ل�ی�ھ   

(الباب الرابع), حینھا تخلّى عنّي والدّي وت�رك�ان�ي 
مع اآلخرین ندخ�ل م�ن ھ�ذا ال�ب�اب, خ�فّ�ت ق�ل�ی�الً 
الحمولة التي كنت أحمل�ھ�ا, وش�ع�رت بش�يٍء م�ن 
الحیویة تعود إلّي, كان ھناك نس�ی�م ق�د م�رق ف�ي 
رئ��ت��ي أن��ع��ش جس��دي ال��م��ن��ھ��ك, ح��ال��م��ا دخ��ل��ت 
أس�ت�ق�ب�ل�ت�ن��ي ج�ّدت�ي (ح�دھ�ن) ص�اح�ب�ة ال�ع�ی��ون 
الفیروزیة والعمامة السوداء الكبیرة, أح�ت�ظ�ن�ت�ن�ي 
بشعف وقالت لي : ھا ول�ْك ك�ریّ�م, ج�ّدْه ش�ج�اب�ك 
ھنا, لیش مستعجل .. ب�ع�دك ح�ل�و وم�دوك�ن ك�م�ا 
كنت..؟؟!! ,وكان یقف بقربھا جّدي ع�ب�دهللا ال�ذي 
لْم أرهُ في حیاتي أبداً, لْم أرهُ إالّ من خالل ص�ورت�ِھ 
الشمسیّة التي قام وال�دي ب�ت�ك�ب�ی�رھ�ا ل�دى رّس�ام 
محترف في الباب الشرقّي وعلّق�ن�اھ�ا ف�ي ب�ی�وت�ن�ا 
نحن أحفاده تبّركاً بِھ, فھو (الزای�ر ع�ب�دهللا) ال�ذي 
زار األمام الرضا في خرسان ض�م�ن ح�م�ل�ة ع�ل�ى 
راجلة أستمرت زمناً طویالً, یقول عن�ھ وال�دي اّن 
المرأة التي تعّسر ف�ي والدت�ھ�ا ك�ان�وا یس�ت�ع�ی�ون 
بعمامتھ البیضاء ویضعوھ�ا ف�وق ب�ط�ن�ھ�ا ف�ت�ول�د 
بسرعة. كانا قد أمسكاني م�ن ذراع�ّي وس�ارا ب�ي 
وسط الظالم, كنت أسمع ح�ف�ی�ف أج�ن�ح�ة رق�ی�ق�ة 
تحلّق ح�ول�ي واص�وات�اً ال أك�اد أم�یّ�زھ�ا ت�ق�ول : 
بسرعة أرجوكم, ال�ع�الج ال�روس�ّي ف�ي ال�وری�د , 
حقن ھیبارین تحت الجلد لئ�ال ی�ت�ج�لّ�ط ال�دم ف�ی�ال 

ملغ�م ص�ب�اح�اً ومس�اًء, ف�ی�ال  1000سفتراكسون 
باراسیتامول, جّھزوا أكثر من قنینة 
أوكسج�ی�ن, ض�ع�وا ق�ن�ی�ن�ت�ان ع�ن�د 
رأسھ وثالثة عند الحمام لئال یختنق 
ونفقده. عند نھایة الطریق فُتح باب 

كبیر آخر مكتوب علیھ (الباب الثال�ث), وت�رك�ت�ن�ي 
ج��ّدت��ي (ح��ّدھ��ن) وج��ّدي ع��ب��دهللا, ال أدري أی��ن 
سأذھب وسط ھذا الظالم وَمْن سیكون دلیلي ف�ی�ھ, 
فجأة ظ�ھ�ر رج�ل وق�ور ال أع�رف�ھ أق�ت�رب م�نّ�ي 
وأمسك بي مطمئناً ومھّداً من روع�ي وق�ال ل�ي : 
أنا جّدك (علّي) ال ت�خ�ْف ی�اب�ن�ي, ل�ْم ی�ب�َق أم�ام�ك 
الكثیر, ولكن لماذا یا بن�ي تس�ت�ع�ج�ل ال�ذھ�اب, أال 
تدري بأّن الذاھب في ھذا الطریق لْن یعود, ف�ق�ل�ت 
لھ : أ لھذا حزننا سرمدّي..؟؟!!. فقال ل�ي : ن�ح�ن 
المخلّدون في العالم السفلّي. رفع عنّي ب�ع�ض�اً م�ن 
األثقال التي كانت قد كس�رت ظ�ھ�ري, ف�أحس�س�ت 
بحیویّة الشباب وعنوانھ تعود إلى جسدي وت�دفّ�ق 
مستمر من نسیم علیل یُنعُش كّل جسدي. أوصلن�ي 
جّدي (علّي) إلى (الباب الثاني) وقال ل�ي : أدخ�ْل 
یابني من ھذا الباب ستكون سعیداً. أُغ�ل�ق ورائ�ي 
الباب وكنت أسی�ر م�ع ال�ج�م�ی�ع وس�ط ال�ظ�الم و 
فأنبرى لي من بین الجمیع رج�ل وق�وٌر ال أع�رف�ھ 
وأقترب منّي قائالً : مرحباً بك یا بنّي, ال تخ�ْف ان�ا 
جّدك (داوود) اخبروني بمقدمك ف�ح�ض�رت ألھ�ّون 
علیك ب�ع�ض آآلم�ك, وورف�ع ب�ع�ض�اً م�ن اث�ق�ال�ي 
ورماھا جانباً وقال لي : أنت متع�ب ج�داً ب�اث�ق�ال�ك 
ھذه, ستشعر بالتحّسن القلیل اآلن, وف�ع�الَ وج�دت 
نفسي أفتح عینّي من جدی�د, ك�ان�ت غ�رف�ة أن�ی�ق�ة 
بیض�اءة ال�ج�دران وس�ری�ر م�ری�ح وت�ل�ف�از ی�ب�ّث 
الموسیقى و وبجان�ب�ي ول�دي (أن�ور) ی�ن�ظ�ر إل�ّي 
بحزن وقلق, شعر ببعض الط�م�أن�ی�ة وھ�و ی�ران�ي 
أفتح عیوني بعد ث�الث�ة ای�ام م�ن األغ�م�اء, وق�ال 
لي : أبي , ھل أنت بخیر ..؟؟ , فأومأت ل�ھ ب�أن�ن�ي 
مازلت حیّاً . اغمضت عینيَّ من جدید وذھب�ت م�ع 
جّدي (داوود) وسط الظالم, لیتركني ع�ن�د (ال�ب�اب 
األول), وقد عدت أكثر شباباً وحیویة وسعادة وأنا 
ألتقي برجل وق�ور آخ�ر ال أع�رف�ھُ, ح�ال�م�ا رآن�ي 
أبتسم في وجھي وقال لي : مرحباً بك یا ب�ن�ي, أن�ا 
جّدك (سلم�ان), ت�ع�ال م�ع�ي ل�ت�ج�ت�از ھ�ذا ال�ب�اب 
وتستعد للمصیر الذي ینتظرك. رفع عن كاھلي ك�ّل 
األحمال التي ك�ن�ت أح�م�ل�ھ�ا, ك�ان ول�دي (ان�ور) 
یعصر البرتقال ویس�ق�ی�ن�ي ب�ھ مس�ت�ب�ش�راً, وك�ان 
یُطعمني كالطفل ویُجبرني على تناول الطعام ال�ذي 
فقدت شھیتھ وط�ع�م�ھ ورائ�ح�ت�ھ, وك�ان ی�أت�ی�ن�ي 
صوتھا من بعید حزینا ض�ع�ی�ف�اً غ�ارق�اً ب�ال�دم�وع 
والتوّسل والدعاء : كریم, هللا یعینك, ك�ن ش�ج�اع�اً 
, ف�ان�ت ال�وح�ی�د  فأنا أنتظر عودتك, ال تتأّخر ع�ل�يَّ
الذي أحّب وأرید, كریم ال ال�ھ االّ هللا, ف�اق�ول م�ع 
نفسي : محمد رسول هللا. أوقفوني ط�وی�الً أن�ت�ظ�ر 
عند (الباب األول), فال یجوز ال�م�رور م�ن خ�الل�ھ 
دون دل��ی��ل أو ض��ام��ن, ك��ن��ت وك��أنّ��ن��ي أش��رب 
األوكسجین شرباً, والتھم الطعام بشراھٍة, وك�ان�ت 
تدخل جسدي كمی�ات ك�ب�ی�رة م�ن األدوی�ة, ب�ق�ی�ت 
وحدي أنتظر عبثاً َمْن یاخذ بیدي ویخ�لّ�ص�ن�ي م�ن 
ھذا األنتظار, ك�ن�ت أری�د ال�خ�الص بس�رع�ة ل�م�ا 

عانیتھ في طریق رحلت�ي ال�ط�وی�ل�ة ھ�ذه, إل�ى أن 
جاءني شخص ال أع�رف�ھ, أق�ت�رب م�نّ�ي وھ�ّزن�ي 
بعنف من كتفي قائال لي : َمْن ال�ذي ج�اء ب�ك إل�ى 
ھنا, یا لَك ِمْن أحمق یستعجل الالعودة ..!!. أع�اد 
تعلیق جمیع األحمال التي ت�خ�لّ�ص�ت م�ن�ھ�ا أث�ن�اء 
الطریق, ودفعني بعنف قائالً : عْد لْم ی�ع�د ل�ك م�ن 
مك�ان ھ�اھ�ن�ا. وإذا ب�ي خ�ارج ال�م�ك�ان, وأش�ع�ة 
الش�م��س ال��الھ�ب��ة تش��وي ال�وج��وه، ال أدري إالّ 
والسیّارة تقف أم�ام ب�اب ب�ی�ت�ن�ا ال�ذي ل�ْم أت�وق�ع 
العودة إلیھ م�ّرة أخ�رى, ك�ان أح�ف�ادي ی�رقص�ون 
حول السیّارة وی�ح�م�ل�ون ال�ب�ال�ون�ات ال�م�ل�ّون�ة و

أش�ب�ھ   (یطّشون الواھلی�ة ف�وق الس�یّ�ارة), ك�ن�ت
بالعریس الذي ُزفَّ إلى عروسِھ, لْم یُسمح ل�ي أن 
أترّجل من السیّ�ارة, وخش�ی�ت أن أھ�ل�ي م�ازال�وا 
یخشون منّي كوني مصدر عدوى لھم, لكن أخ�ی�راً 
فُ���ت���ح ال���ب���اب وُس���م���َح ل���ي ب���ال���دخ���ول, ك���ان 

خروف قامت أب�ن�ت�ي (أی�م�ان) بش�رائ�ھ   ینتظرني
وذبحِھ تحَت قدّمي, وكان أیضاً زوج م�ن األّوزات 
أبنتي (زینب) ھي األخرى أش�ت�رت�ھ�م�ا ف�داًء ل�ي, 
بینما أبن�ت�ي (ن�ورا) ق�د ھ�یّ�أت ل�ي م�ك�ان�اً ھ�ادئ�اً 
(وطّشت) أكثر من ك�ی�ل�و (واھ�ل�ی�ة) ف�وق رأس�ي 
وفوق الفراش, بینما ب�ق�یّ�ة ب�ن�ات�ي (زی�ن�ة ودی�ن�ا 
ولیلى) قد عادت لھّن صحتھّن وكّن بأستقبالي م�ع 
زوج أبنتي (ای�م�ان) ك�ان (ض�ی�اء) ق�د اخ�ذ دور 
القیادة مع زوجت�ي أث�ن�اء ف�ت�رة غ�ی�اب�ي, ل�ك�ن�ن�ي 
أفتقدت أب�ن�ت�ي الص�غ�ی�رة (زھ�راء) و وت�دارك�ت 
زوجتي الموقف قائلة : (زھراء) ھي اآلن ت�ت�ص�ل 
بك على الواتس آب, لقد بقیت تبكي علیك م�ادم�ت 
أنت ترقد في المستشفى, كنت أرى ص�ورت�ھ�ا ف�ي 
الموبایل ودموعھا ت�ج�ري, ف�ل�ّوح�ت ل�ھ�ا ع�الم�ة 
النصر فابتسمت وسط فرحة أطفال�ھ�ا, ف�ق�ال�ت ل�ي 
زوجتي بحسرة وألم وحزن عمیق : (لیش ھی�ج�ي 
س�ّوی�ت ب�ن�ف�س�ك ك�ری��م ..؟؟؟!!!), ف�ق�ل�ت ل�ھ�ا : 
(موبیدي, أح�ب�ھ�ا وال�ع�ب�اس أب�و ف�اض�ل, أح�ب�ھ�ا 
ھواي, شلون بّي), فضحكت غامزة ق�ائ�ل�ة : ت�ا� 
ستبقى تحبّھا حت�ى ت�ك�ون م�ج�ن�ون�اً ح�ق�ی�ق�اً وأن�ا 

 أزورك في مستشفى الشماعیة.



 (إحتفاء بالجسد أّوالً) 
 ـ  1

 ـ َمن المتكلّم؟.       
 ـ أنا.. من ھناك!.     

 
 ـ  2

 قتلوا ناھض حتّر  
 لكّن ناھض حتّر لم یمت. 

 
 ـ  3

 "ِمن خطِطھم التوتُّر المحسوب  
 وتحلیةُ الدوالر األمیركّي بالدّم". 

 
 ـ  4

"ال تف�ق�دوا ال�ق�درةَ ع�ل�ى اإلس�ت�م�س�اِك 
 باألمل، 

اإلس��ت��م��س��اك ب��األم��ل أروع م��ا ف��ي 
 اإلنسان الثوري.    

* 
 

 الثورةُ  
 ھي بمقدار ما تستطیع 

 أن تدافع عن نفِسھا. 
* 
 

 أھالً وسھالً بكم، أنتم في بیوتكم، 
َم، ن�ح�ُن ال�ف�ق�راء،  شرٌف عظیٌم أن نق�دِّ

 لكم، شیئاً، 
 ماذا یضّر لو لم یبَق لدینا شيء؟، 

مجيء جیش اإلنسان اإلنسان یعني أنّنا 
رة،   في األرِض المحرَّ

 الثّواُر ال یسمحون للجوعِ أن یمّر". 
 
 ـ  5

 الشمُس  
 ال تشِرُق من جھٍة واحدة، 

 تشِرُق، وفي اآلن ذاتھ، 
 من جھِة الجنوب 

 بكلِّ أھلِھ الذین أبدعوا "تّموز". 
 السالُم علیك یا ابن األرِض، 

الس��الُم ع��ل��ی��ك وع��ل��ى أخ��وتِ��ك ال��ذی��ن 
 یتجّرأون، 

 لكم األفئدة والعیون،  
 السالُم علیكم یا سیَّد البالد 

 یوَم ولدتم، یوَم وقفتم، یوم انتصرتم، 
 یا حاضَر البالد، یا جبالھا، یا شمَسھا. 

 ال تشِرُق الشمُس ِمْن جھٍة واحدة،  
تش��ِرُق، وف��ي اآلن ذات��ھ، م��ن ج��ھ��ِة 

 الجنوب 
بكّل أھلِھ الذین أقداُمھم ین�اب�ی�ع، أك�فُّ�ھ�م 

 حقول، 
 جباھھم شامخة، وظھورھم صخور. 

 سالٌم علیك وعلى إخوتك 
 وجمیع رفاقك الذین یتجّرأون 

 یوَم قلَت، یوَم وقفَت، ویوم انتصرَت.  
 الشمُس ال تشِرُق من جھٍة واحدة، 

تش��ِرق، وف��ي اآلن ذات��ھ، م��ن ج��ھ��ِة 
 الجنوب 

 بكلِّ أھلِھ الذین لّونوا األفق، 
 السالُم على األشجاِر المباركة،    
 جذوُرھا قویّة في األرض مثلكم، 

 السالُم على الطیوِر 
 التي تتلمذْت في الطیراِن علیكم، 

 السالُم على النسائم التي على ِرقّتِكم، 
 السالُم على أنصاِركم وجمیعِ حلفائكم  

 الذین تجعل وفاَءھم دْیناً في عنقِك. 
الس��الُم ع��ل��ى ال��ق��م��ر، الس��الُم ع��ل��ى 

 الظالِل، على الندى. 
 ال، ال تشِرُق الشمُس من جھٍة واحدة، 

تش��ِرُق، وف��ي اآلن ذات��ھ، ِم��ْن ج��ھ��ِة 
 الجنوب.   

 
 ـ  6

 والرقُص 
 إحتفاٌء بالجسِد أّوالً. 

 
 (برج الھاویة) 

 ـ  1
 أخرُج متأّمالً بصخرة 

 تسألني واثقةً عن عمِرھا   
 َمن یجروء على الشكِّ 

 أّن أعلى الكالِم ھو الخافت؟  
 أنا وھذه النار، مّرةً أّوالً سأنطفئ 

 أنا وھذه الصخرة 
 مّرةً سأؤّدي مشھدي األخیر. 

 
 ـ  2

 غراب 
 عند أعلى برجِ ھاویة. 

 
 ـ  3

 ربّما المسألةُ 
 ھي مثلما الرؤیة 

 خلل حجاٍب كاشف. 
 ما قد تحتجُّ بھ أیضاً مؤّسسة، 

 األخالُق السائدة، الجماعاُت السائدة، 
األط���روح���اُت الس���ائ���دة، األس���م���اء، 

 الطعناُت المتباَدلَة. 
 میداُن القتال یلحقُھُ التحدیُث، 

العینان اإلثنتان، العیُن الثالثة المق�ت�لَ�ع�ة 
 عن سابق تصمیم ورصد، 

ال��ُج��نَ��ُح، ال��ج��ن��ای��ات، ال��ذی��ن ھُ��ِزم��وا 
 ونھضوا. 

أن تعیَش كریماً أو أن ت�م�وَت ع�زی�زاً 
 عند ذروة.  

ورق��ة، ق��ب��ل��ھ��ا ورق��ة وب��ع��دھ��ا م��ج��ّرد 
 ورقة، 

 في كتاب صْدفة، خطأ وحظّ، 
 ولیس ربّما، بل بالتأكید، 

وھ��ذا ال��خ��ل��ل أیض��اً ِم��ْن ع��ی��وِب ھ��ذه 
 المؤّسسة.

 
 ـ  4

 أقوُل فأصمت وأصمُت فأقول  
 صمٌت في كالم وكالٌم في صمت 

الصمُت قبل الع�اص�ف�ة والص�م�ُت ب�ع�د 
 العاصفة  

السمُّ یتقیّأ خدوَده والس�ق�وطُ أع�ل�ى ِم�ْن 
 برجِ الھاویة. 

 
 (إنّھ یھجر)  

 ـ  1
 "ال كالَم یعلو فوَق قامِة غّزة، 

 كلُّ قوٍل فیھا نقصان، وْحیُھا ال یكتمل،  
ُحوِصرت ِمن كلِّ ال�ج�ھ�ات، اف�ت�تَ�ح�ْت 

 بجراِحھا طریقاً، 

 ال سبیل للتخلّي عن سالحِ المقاومة 
 مھما كان عدُد الشھداِء األطفال، 

 أطفاُل غّزة ُصنّاُع مستقبلِھا، 
وم��ھ��م��ا أُب��ی��دْت ع��ائ��الت ِم��ن ش��ج��رِة 

 فلسطین 
 باقوَن في فلسطیننا إلى األبد". 

 
 ـ  2

  كانت المدینةُ عالیة
  وكنَت تبتسم مثلما دائماً 

  وعندما رأیَت ما وراء البحر
 .   مسحَت، وأنت تبتسم، أیضاً، دمعة

 
 ـ  3

قال لشقیقِھ الذي یص�غ�ره بض�ع م�ئ�ات 
 السنین: 

"قصدوا أم لم یقصدوا، منھ�م م�ن ق�لّ�ل 
 ِمْن شأن الِعلم، 

ومثاالً: واحٌد منھم كان في التس�ع�ی�ن�ات 
 من عمره، 

أي ھو "على حافّة ق�ب�ره"، ك�م�ا ك�ان�وا 
 یقولون، 

 –ق��ال ج��ل��ی��الً أّن "ال��ط��ف��َل ال��خ��ارق 
 "سوبّر بایبي" 

 "سوبّر مان"،  –سیغدو رجالً خارقاً 
وإذا س�أَل أح�دھ�م ع�ن ُع�ْم�ِر ص�دی�ق�ھ 

 المغتّم 
 سنة فقط سیقول:  500وعلَم أنّھ 

"ب�ع�ُد ھ�و ف��ت�ى، ل��م�اذا ك��ّل ھ�ذا ال�غ��ّم 
 والھّم"؟. 

 وسمَع أھلُھ وقالوا: "إنّھ یھجر"!. 
 
 ـ  4

 الضوُء كلّھ لكم    
 فقط اتركوا لي ھذا الكرسّي الھّزاز.  

  
 (عندما كم سیتأّسف)   

 ـ  1
 وثائقي 

 بعنوان: "السالم المستحیل" 
 1929ع��ن أم��ی��رك��ا وك��ارث��ة ع��ام 

 اإلقتصادیّة 
ق���ال: "مش���ك���ل���ة ال���رأس���م���ال���یّ���ة أّن 

 الرأسمالیین جشعون". 
 
 ـ  2

 كان شابّاً 
 حین قال أینشتاین 

 أن آراَءه ال تلقى ترحیباً 

 وحین ُسئل رأیھ وألّحوا أن یتكلّم 
 وھم كلّھم إصغاء  

 قال أخیراً: 
 "كّل شیىء متّصل بكّل شیىء  
 لیست الطبیعة ھي من صنعِ هللا 

 الطبیعة ھي هللا".    
 
 ـ  3

 قال ألبرت أینشتاین  
 رافضاً نصیحةَ زوجتھ 

 أن یُغادرا ألمانیا  
 أوائَل العقِد الثالث من القرن العشرین  

 وكان الحزب النازّي األلماني 
 آخذاً بالظھور بقّوة 

 على مسرحِ األحداث: 
 "إذا خرجنا.. انتصروا".  

 
 ـ  4

 اإلنسان 
 دّجَن الخیَل، الجمَل 

 والكثیَر من الكائنات 
 التي استنسبھا 

 في الطریِق العمیاء 
 الھّرةُ 

 دّجنت ذاتھا 
نُنا   ربّما ھي تدجِّ

 من یدري؟ 
 ومنذ أكثر من مئتي ألف سنة 

 ھوموسوبیان ـ إنساننا اإلفریقي األّول  
 یدّجنُھ العمُل ووعیُھ 

 وال یزال بحظٍّ قلیل، لیتصالَح مع ذاتِھ 
 ومع اآلَخر 

 وإن بأمٍل أكثر. 
 
 ـ  5

 "وقع في حفرة    
 ضحكوا منھ ضحكاً 

 لیس ھو من أنواعِ الضحك    
 بل ھو من نوع الضاحكین". 

 
 ـ  6

 "من أنت لتقول لي كیف أحّب  
وأن��ا َم��ن ألق��ول ل��ك ك��ی��ف ی��ج��ب أن 

 تعیش"؟. 
 
 ـ  7

 "القطار یتحّرك  
 خذ القرار الجیّد اآلن". 

 
 ـ  8

 وكم سیھّز رأَسھ 
 عندما كم سیتأّسف. 

  
 (ما آمل أن یكون مفیداً) 

 ـ  1
 "ستتفاجأ أنّك تعرف مع الالوعي    
 أكثر بما ال یُقاس مّما كنَت تعتقد".  

 
 ـ  2

 "سألُت أّمي 
 عن سّر حبّي لحّواء؟ 

 قالت: أنَت ھي 
 وسألتُھا عن سّر حّواء؟  

 قالت: ھي أنت".
 

 ـ  3
 "أین یجتمع الَشعُر من دون الِجلد    
 الطموحاُت العالیة قد تنسفھا ھفوات 
 والماضي، كالدخان، دعھ یمضي".  

 ـ  4
 ـ "ماذا ستفعل غداً"؟.  

 ـ "ما آمل أن یكون مفیداً".  
 
 ـ  5

 وقال رینوار: 
 "األلم عابر والَجماُل ُمقیم". 

 
 (أنت تحّب) 

 ـ  1
ق�ب�ی�ل ال�ح�رب ال�ع�ال�م�یّ�ة ال�ث�ان�ی�ة ق��ال 

 أینشتاین:  
"السالم ال ی�ت�ح�قّ�ق ب�ال�ع�ن�ف، ی�ت�ح�قّ�ق 

 بالتفاھم". 
 
 ـ  2

 شبیبةُ ھتلر وھم باآلالف 
یھتفون: "ألمانیا لنا الیوم وغداً األرض 

 قاطبة".  
ویقوُل معّرُف المھرجان النازي مقدِّم�اً 

 الزعیم: 
"نح�ن ن�ؤم�ُن ب�ا� أنّ�ھ أرس�ل�َك ل�ت�ن�ق�َذ 

 ألمانیا، 
 نحن نؤمُن بذلك حقّاً". 

 ویقوُل ھتلر في خطبتِھ الناریّة: 
"یجب أن أكمَل ال�م�س�ی�رة ال�ت�ي ب�دأھ�ا 

 السیّد المسیح، 
 نحن مسالمون ولكنّنا شجعان". 

ویقوُل صدی�ق�ي ال�ذي ك�ان یش�ارك�ن�ي 
 مشاھدةَ "الوثائقي": 

"لم تكن شجاع�ة م�ن ھ�ت�ل�ر أن ت�ع�ل�ن 
 بریطانیا وفرنسا الحرَب علیھ، 

 وصراُعھ معھما لھ جذور، 
وأن ی��ع��ل��ن ھ��و ھ��ك��ذا ال��ح��رَب ع��ل��ى 

 اإلتّحاد السوفیاتي، 
 كانت منھ حماقةُ الحماقات التي أزالتھ 

 بعد بضع سنوات من الوجود، 
وكان یطم�ح أن یس�وَد "رای�ُخ�ھ" أل�َف 

 سنة.         
 
 ـ  3

 ـ "أنا مجنون"؟.  
 ـ "نعم، أنت تحّب"!.  

 
 (شقائق النعمان) 

 ـ  1
 العیُن التي تبحُث عن الحّب  

 العین التي ال ترى ما ھو أو َمن ھو 
 أعلى من عتبِة البیِت ـ الوطن    

 یا "جلیل بیضون" في شقائِق النعمان  
 وفي أكثر الشمِس الرقیقة. 

 
 ـ  2

 "إبحْث عن نفِسك بنفِسك، 
اآلخ��رون ال تس��م��ح ل��ھ��م أن ی��خ��طّ��وا 

 طریقك،  
 طریقُك ھي طریقُك أنت وحدك، 

 ولآلخرین أن یعبروھا معك، 
 إنّما لیس ألحد أن یعبرھا عنك". 

 
 ـ  3

 قداسةُ البابا فرنسیس ـ الكاثولیكي 
وغ���ب���ط���ةُ ال���ب���ط���ری���رك ك���ی���ری���ل ـ 

 األرثوذكسي،  
أَخَوان مس�ی�ح�ی�ان، اس�ت�م�ّرت ال�ع�داوة 

 بینھما 
إل�ى  1054منذ التقیا آخ�ر م�ّرة س�ن�ة 

 ، 2016عام 
حیث التقیا، تصالحا، ال�ع�داوة ب�ی�ن�ھ�م�ا 

 عْمُرھا قرون، 
 ولكّن الدین المسیحي، والحّق یُقال، 

تبدَّل، تكیَّف، استصلح بمقدار س�ن�وات 
 ضوئیّة. 

21  

Wednesday 
AL iraqia No. 794 
 12 May • Year 16 

 (ّرأُس ا) اند 
 

  /سیدنيللشاعر: شوقي مسلماني
 

 3الحلقة/ 



22  

 
  

 

Wednesday
AL-iraqia No. 794 
12 May 21 • Year 16 

حین تتملك الرغبة المؤرخ أو عالم المصریات فى البحث عن روح   
وكفاح العامل المصرى القدیم ، فإنھ دون شك س�ی�ت�ح�دث ع�ن ق�ری�ة 
العمال فى دیر المدینة بطیبة الخالدة. ودیر المدینة ھو االسم الحدی�ث 
لموقع قریة العمال الواقعة على الضفة الغربیة لنھر النیل فى م�ق�اب�ل 
طیبة بالقرب من وادى الملوك، وقد تم تأسیس ھذه القری�ة م�ن ق�ب�ل 
الملك أمنحتب األول ثانى ملوك األس�رة ال�ث�ام�ن�ة عش�رة، وال�ذي ت�م 
تألیھھ وانتشرت عبادتھ ھناك فى العصور الالحقة، وإن ك�ان ب�ع�ض 
الباحثین قد رأوا أن تأسیس القریة قد تم على ید خ�ل�ی�ف�ت�ھ ت�ح�ت�م�س 

 . األول، الذي عثر على اسمھ منقوشا على بعض أحجار الموقع
ولقد كان یتم تنظیم العمال داخل القریة من أجل بناء المقابر المل�ك�ی�ة 
فى وادى الملوك بالبر الغربى بطیبة ، ولكن األدلة وال�ب�ق�ای�ا األث�ری�ة 
التى وصلت إلینا من عصر األسرة الثامنة عشرة داخل ال�ق�ری�ة ت�ع�د 
قلیلة إلى حد كبیر، حیث عثر على بعض مقابر عمال األسرة الثام�ن�ة 

ھ�ا رعشرة وبعض اللوحات الخاصة بھم، ویبدو أن القریة قد تم ھ�ج�
خالل فترة حكم الم�ل�ك إخ�ن�ات�ون ، ال�ذى ق�ام ب�ن�ق�ل ال�ع�اص�م�ة إل�ى 
العمارنة، ولكن عادت إلیھا الحیاة من جدید خ�الل ع�ھ�د ت�وت ع�ن�خ 
آمون، وأعید تنظیمھا خالل فترة حكم الملك حور م�ح�ب آخ�ر م�ل�وك 

 . األسرة الثامنة عشرة
أما عن غالبیة المادة األثریة التى وصلت إلی�ن�ا م�ن دی�ر ال�م�دی�ن�ة ، 
فیعود تاریخھا إلى عصر الرعامسة، حیث تم العثور على العدید م�ن 
اللوحات والبردیات واألوستراكا والمقابر التى یعود تاریخھا إلى تل�ك 
الحقبة، وقد منحتنا ھذه المقابر صورة تاریخیة تفصیلیة رائ�ع�ة ع�ن 

 . مجتمع العمال ھذا خالل عصر الرعامسة
كان یتم إدارة دیر المدینة بشكل مباشر من قبل وزیر الج�ن�وب، ل�ك�ن 
فعلیا كان یتولى اإلدارة فیھا ق�ب�ل ال�وزی�ر اث�ن�ان م�ن ك�ب�ار رؤس�اء 
العمال، حیث كان یتولى كل منھما اإلشراف عل�ى ق�ط�اع م�ع�ی�ن م�ن 
العمال، وكان یشاركھم فى اإلدارة مجموعة من الكتبة م�ن م�وظ�ف�ى 
الحكومة. وكانت القریة بمثابة م�ج�ت�م�ع ك�ام�ل وم�ت�ك�ام�ل ف�ى ك�اف�ة 
شئونھ، حتى أن المنازعات داخل القریة كان یتم الفصل والحكم فیھ�ا 
من قبل مجلس القریة المكون من كبار رجال القریة، ولكن ال�ق�ض�ای�ا 

 . الجنائیة أو الجرائم كان یتم إرسالھا إلى الوزیر للحكم فیھا
أما عن مرتبات وأجور العمال داخل دیر المدینة فقد كانت عبارة ع�ن 
كمیات من القمح والجعة وبعض المحاصیل األخ�رى ال�ت�ى ك�ان ی�ت�م 
منحھا إیاھم مقابل عملھم، ولقد أشارت بع�ض ال�ب�ردی�ات وال�وث�ائ�ق 
التاریخیة إلى أن عمال دیر المدینة كانوا یمنحون الكثیر من الحق�وق 
وإجازات العمل والكثیر من األمور التى یسعى إلیھا كل ع�ام�ل. وف�ى 
أوقات الفراغ، كان یعمل عمال دیر المدینة على إعداد بع�ض ال�م�واد 
الخاصة بمقابرھم الشخصیة، وكانوا ی�ع�م�ل�ون ع�ل�ى إحض�ار أدوات 

 . وأساسات مقابرھم من خارج مجتمع دیر المدینة
وتضمنت قریة دیر المدینة مجموعة من المقاصیر الصغی�رة خ�اص�ة 
المعبود آمون سید طیبة والمع�ب�ودة م�رت س�ج�ر، ح�ی�ث ك�ان�ت ت�ت�م 
عبادتھما من قبل العمال أنفسھم، والذین كانوا یقومون بدور الكھ�ن�ة 

 . كذلك
ولقد بدأ التدھور یصیب قریة دیر المدینة خالل نھایة عص�ر األس�رة 
العشرین نتیجة الض�ط�راب أم�ور ال�دول�ة الس�ی�اس�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة 
وتعرض بعض المقابر الملكیة السرقة والتعدیات، وقد بقى مجموعة 
من العمال فى مدینة ھابو، وكان لھم دور فى إعداد الخبیئة الم�ل�ك�ی�ة 

 . خالل عصر األسرة الحادیة والعشرون
وقد تم اكتشاف موقع دیر المدینة خالل بدایة الق�رن ال�ت�اس�ع عش�ر، 
وتم العثور بھ على العدید من القطع األث�ری�ة ال�ق�ی�م�ة، ال�ت�ي وج�دت 
طریقھا إلى العدید من متاحف العالم الكبرى، كالم�ت�ح�ف ال�ب�ری�ط�ان�ي 
ومتحف اللوفر والمتحف المصرى بتورین. وقد قامت أعمال الحفائر 
األثریة بدیر المدینة من قبل إحدى البعثات االیطالیة من تورین خ�الل 

م، ومن قبل بعثة ألمانیة ف�ى ال�ع�ام 1909م و 1906 - 1905الفترة 
م قام المعھد الفرنسى ب�ال�ق�اھ�رة ب�أع�م�ال 1917م، ومنذ العام 1913

 . الحفائر والنشر العلمى بالموقع
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  علي سرحان/مصر

 2021أب�ری�ل  4كان یوم األحد     
یوَم تكریم األدی�ب ال�م�ص�ري س�ی�د 
إمام. یوَم محبتھ. ی�وم َج�ن�ِي ش�يء 
م��ن ث��م��راِت ع��ط��ائ��ھ ال��ذي ام��ت��د 
عقوًدا. وذلك باحتفالیة أقیمت عل�ى 
شرفِِھ بدار األوبرا بمدینة دم�ن�ھ�ور 
ض��م��ن م��ب��ادرة الش��ی��خ ال��دك��ت��ور 
سلطان بن محمد ال�ق�اس�م�ي ح�اك�م 
الشارقة. وقد تمَّ اختیاره من ملتقى الشارقة للتكریم الثقافي كأول مصري یس�ل�ط ال�م�ل�ت�ق�ى الض�وَء ع�ل�ی�ھ. ول�م 
یقتصر التكریم على االحتفالیة وشھادة التقدیر والمكافأة المالیة، بل والتوجھ إلع�ادة ط�ب�اع�ة ت�رج�م�ات�ھ ال�ج�مَّ�ة 
القیمة. ومنھا: "العولمة نص أساس" لجورج ریتزر، "تعلیم م�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة" ل�ب�رن�دا م�ارش�ال، "ق�ام�وس 
السردیات" لجیراند برنس، "أقنعة بارت" لجوناثان كبلر، "المیتاف�ك�ش�ن ال�م�ت�خ�ی�ل الس�ردي ال�واع�ي ب�ذات�ھ" 
لباتریشا ووه، "الشعریة البنیویة" لجوناتان كلر، "موسوعة ألف لیلة ولیلة" في مجلدین ألول�ری�ش م�ارزوف 

إلی�ھ�اب حس�ن،  -وال�ن�ق�د ال�ن�ظ�ی�ر  -وریتشارد فان لین مع مقدمة مستفیضة متعمقة، و"الخروج من مص�ر" 
"السردیات من البنیویة إلى ما بعد البنیویة" لسوزانا أونیجا وخوسیھ أنجل جارثیا الندا. ومن الكتی�ب ال�ذي ت�م 
توزیعھ على الحضور الكریم فاضت المحبة على المحبوب: یقول الشاعر جمال القصاص: "تكریم سید إمام ھ�و 
تكریم للمعنى والقیمة". ویقول الروائي وحید طویلة: "سید إمام مفكر من النوع العظیم الذي أدرك منذ ال�ب�دای�ة 
أن الحریة ھي الباب الحقیقي لإلنسانیة". وقال عنھ الشاعر أحمد سراج: إنھ حارس الن�ی�ل ال�ث�ق�اف�ي ك�أن�ھ أح�د 
فالسفة مكتبة االسكندریة في عصرھا الذھبي وقد خرج من التاریخ ومن الجغرافیا واس�ت�ق�ر ب�ی�ن م�ط�ل�ع ال�ن�ی�ل 
ومصبھ". ووصفھ الدكتور عادل ضرغام بأنھ التنویري سارق النار والذي یعد واحًدا من التنویریین الك�ب�ار ألن 
لھ توجًھا واحًدا یتحرك بھ نحو المستقبل یقوم على غرس واستنبات قیم تثویر داخل الثقاف�ة ال�ع�رب�ی�ة ال�ت�ي ق�لَّ 
عطاء نسختھا القدیمة بفعل االستعمال والتكرار وبسبب سیطرة العقل السلفي". وقال الشاعر سامح محجوب إن 
السید إمام لم تھمشھ الجغرافیا كما ھمشت غیره فقد حطم تلك المسلمة األزلیة جاعال من إقلیمیتھ كونا ال ح�دود 
لھ، صائغا لنفسھ متنا خاصا كمثقف عضوي"، وقال الشاعر عبد الرحیم طایع: إن سید إمام رمز مطبوع ولی�س 
رمزا مصنوعا، أھلتھ جھوده للرمزیة الفعلیة"، وارتأى الشاعر زین العابدین فؤاد أن بوصلة سید إمام ل�م ت�ك�ن 
الحصول على جائزة فھو أكبر من كل الجوائز" ویقول الشاعر صالح اللقاني رفیق الدرب:" عرف�ت س�ی�د إم�ام 

حیث كتب القصة القصیرة بجنوح تجریبي ونفس سریالي، وأنھما معا شاركا في تأس�ی�س ح�زب  1970منذ عام 
التجمع مع كوكبة من المناضلین التاریخیین في محافظة البحیرة بعدھا كرس نفسھ لمشروع الترجمة اس�ت�ھ�داف�ا 
لنقل الفكر النقدي الحداثي". وقد قدم الحفل الشاعر عمرو الشیخ قائال إن السید إمام مترجم استثنائ�ي ن�ق�ل إل�ى 
العربیة أھم أسس الحداثة وما بعدھا مستھدفا تحریر العقل العربي من قیوده المكبلة. وكان ثمة ن�دوة ت�ح�ل�ی�ل�ی�ة 
ألعمال السید إمام وشھادات حول تجربتھ ومسیرتھ أدارھا الشاعر بھجت صمیدة بمشاركة د. عادل ضرغام، د. 
محمود الضبع، والدكتور ھیثم الحاج علي رئیس ھیئة الكتاب الذي تحدث عن ذكریاتھ عن سید إم�ام وق�د ت�ع�ل�م 

 على یدیھ فنون الترجمة. 
 س�ی�د إم�املماذا لم ی�ح�ص�ل أما أنا، فكنت قد نشرت منذ عام أو یزید، ھذه الكلماِت على صفحتي في الفیسبوك: [

أل�ی�س   أألنھ یعیش خ�ارج ال�ق�اھ�رة أم م�اذا؟  على جائزة الدولة التقدیریة أو جائزة التفوق في اآلداب حتى اآلن؟
ألیس ذا حض�ور   ألیس ذا عطاء أدبي ال ینكر؟  ألیس فارًسا في عالم الترجمة؟ علما من أعالم الدراسات النقدیة؟

ندعم�ھ ب�ق�ل�وب�ن�ا ون�ن�ت�ظ�ر  .بلى، وبكل تأكید  أال یستحق؟  وتأثیر كبیر في كل المؤتمرات األدبیة التي یتواجد بھا؟
] ولذلك عندما وصلني خ�ط�اب دع�وة ل�ح�ض�ور .كل المحبة لمن یستحقون .اإلعالن عن اسمھ في الدورة القادمة

حفل تكریم سید إمام فرحُت وانشرحُت. ال یھم ِمن أین جاء التكریم. من ھنا أو من ھناك. المھم أن�ھ ح�دث. وف�ي 
الیوم الموعود توجھت إلى دمنھور، دار األوبرا، فوجدت أحباء سید إمام ومریدیھ قد حض�روا م�ن ق�ری�ب وم�ن 
بعید. رئیس ھیئة الكتاب حضر نائبًا عن وزیرة الثقافة. مدیر عام ثقافة دمنھور. أساتذة جامعات. شعراء وكتابً�ا. 
نقاًدا ومبدعین. قسیًسا وشیًخا معمًما كرمز للوحدة الوط�ن�ی�ة. وت�وال�ت ك�ل�م�ات ال�ت�ب�ج�ی�ل ت�ت�َرى م�ن الض�ی�وف 
اإلماراتیین القائمین بالتكریم، والسید محافظ البحیرة اللواء ھشام أمنة الذي تبینت أنھ  یحبُّ الخطابة وی�ج�ی�دھ�ا 
م التنویري موس�وع�يِّ ال�ث�ق�اف�ة س�ی�د إم�ام ث�م  ویحب األدب واألدباء ویُِجلُّھم. وتمَّ تسلیم الجائزة التكریمیة للمكرَّ
دعوتھ لیلقي كلمتھ. رأیتھ یصعد إلى خشبة المسرح بأناة وتؤدة ویتجھ إلى المكان المعد إللقاء الكلمات. ُس�لِّ�ط�ت 
ا قوب�الي خ�ان وم�اذا ق�ال  األضواُء على محیَّاه الذي تبدى كقمر تطوقھ ھالة من الشَّعر الفضي الثائر فتذكرت تّوً
كولریدج في قصیدتھ عنھ. وبعد أن قام المكرُم بإلقاء تحیة المساء توقَف ل�ح�ظ�ات ب�اح�ثً�ا ع�ن ن�ظ�ارة ال�ق�راءة. 
ترسَّخت قصیدة قوبالي خان في أعماقي وانبعثت تنھاُل ووصُف كولریدج الرائع لقبة یطفو ظلُّھ�ا ف�وق األم�واج 

] أم�ا ق�ب�الي خ�ان/ [فالقبة مشمسة تزھو فوق كھوف الثل�ج!بینما یدوي لحٌن رائٌع قبل أن تحدث معجزة نادرة: 
ورسمت بموسیقا خالدٍة تل�ك /  [آٍه لو أتمكن من تردید اللحن بذاكرتي/ لفرحت بعمقالمكرم فیقول عنھ كولریدج: 

 البقعةَ وكھوف الثلج/ سیراھا الناس، وترتفع األصوات: 
حذاِر حذار/ عیناه الثاقبتان وشعر الرأس الثائر/ ال تقتربوا منھ، التف�وا دائ�رت�ی�ِن ث�الثً�ا ح�ولَ�ْھ/ ال ت�ت�َم�ل�وا م�ن�ھ 

ھذا الوصف التحذیري الرائ�ع وال�ع�ی�ن�ان   وغضوا اإلبصار/ فھو الطاعم من عسٍل/ والشارب من لبن الفردوس.]
الثاقبتان وشعُر الرأس الثائُر، كل ذكر كان محطَّ تركیز انتباھي قبل أن تأخذني الكلمات التي نطَق بھ�ا س�ی�د إم�ام 
في ھدوِء الواثق وتمكِن الراسخِ وبصیرِة الحكیِم. وبعد استراحة قصیرة قامت فرقة شعبیة بالع�زف ع�ل�ى ال�ع�ود 
وشدو أغنیة یا مسھرني ألم كلثوم. من بعدھا جلسة نقدیة غاصت في أعمال س�ی�د إم�ام وأل�ق�ت األض�واء ع�ل�ى 

 مشروعھ التنویري الذي وقف حیاتھ على إنجازه.
 

  إ /ي ن
ا   

 
 محمد محمد السنباطي               
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ال��ح��دَّاد ك��ان ف��ي ك��وخ��ھ ول��م یش��ارك ف��ي    
االجتماع. كانت زوجتھ تشوى قط�ًع�ا م�ن ال�ل�ح�م. 
وضعتھ في طبق وق�دم�ت�ھ ل�زوج�ھ�ا ق�ائ�ل�ةً: (ھ�ل 
س�م��ع��َت م��واء ال�ق��ط��ط؟).. وح�ی��ن أوم�أ ب��رأس��ھ 
ا)..  موافقًا، أضافت: (إنَّھما ال�تَّ�وأم، ت�ن�وی�ان ش�ّرً
تجاھل الحدَّاد ك�الم�ھ�ا وغ�ادر ال�ك�وخ، ث�م ص�اح 
ینادي أقرب جیرانھ لیشاركھ الطعام، ولیعلم م�ن�ھ 
ما دار في اجتماع�ھ�م بش�أن ال�ق�نَّ�اص�ة. ال�زوج�ة 
خرجت من الكوخ تُْنِصُت لصوٍت ما. خ�یِّ�ل إل�ی�ھ�ا 
أنَّ أقداًما تسعى بجوارھم. وح�ی�ن�م�ا ع�اد ال�ح�دَّاد 
إلى داخل الكوخ، شاھد ق�طَّ�ی�ن ی�ل�ت�ھ�م�ان ال�ل�ح�م 
الم�ش�وي. ل�ب�رھ�ٍة خ�اط�ف�ٍة ُش�لَّ ت�ف�ك�ی�ره، ل�ك�نَّ�ھُ 
س�رع�ان م�ا خ�ط�ف رم�ًح�ا، ورم�ى ب�ھ ال�ق�طَّ�ی��ن 
فھربا، بینما تن�اث�رت ق�ط�راُت ال�دِم، ع�ن�د م�دخ�ل 
الكوخ. ھرع�ت ال�زوج�ة إل�ى ال�داخ�ل، ف�أخ�ب�رھ�ا 
زوجھا بما حدث؛ فوجمت. رعشةٌ خف�ی�ف�ةٌ س�رت 
تحت جلدھا ح�ی�ن�م�ا س�أل�ت: (ھ�ل ت�ق�ول: ق�طَّ�ان 
ب ال�ق�ل�ُق،  أسودان، أم لع�لَّ�ھ�م�ا ق�طَّ�ت�ان؟).. تس�رَّ
وشيٌء من الخوِف، إلى صدر الح�دَّاد ح�ی�ن ق�ال: 
(ك��ی��ف ل��ي أن أع��رف.. ق��طَّ��ان أم ق��طَّ��ت��ان م��ا 
الفرق؟!).. ف�ق�ال�ت ال�زوج�ة : (إنَّ�ھ�م�ا ال�تَّ�وأم).. 
(غیر معق�ول).. ص�اح ال�ح�دَّاد ث�م أض�اف: (ل�ق�د 
لمحت بریقًا مخیفًا في عیونھما. كانت ت�ت�ح�دان�ي، 
وحتى عندما انت�زع�ُت ال�رم�َح م�ن ج�وار م�دخ�ل 
ال�ك��وخ، ل��م تس��رع��ا ب��ال��ھ��رب، ف��رم��ی��ُت رم��ح��ي 
وأصبُت إحداھما).. صمتت الزوجة فتس�لَّ�ل�ت إل�ى 
صدرھا الظنون. وقالت في نفسھا: (لع�ن�ة ال�تَّ�وأم 

 لن ترحمنا)..
*** 
وسط األشجار الكثیف�ة، ك�ان�ت إح�دى ال�تَّ�وأم      

جریحةً في ساقھا الیمنى، بین�م�ا األخ�رى ت�ح�اول 
قت طرف ردائھا؛ لتحصل ع�ل�ى  وقف النزیف. مزَّ
ُد بھا الساق النازفة. كان ال�ل�ی�ُل  قطعةَ قماٍش تضمِّ

واالن�ت�ظ�اُر م�ری�ًرا. ك�ان�ت   رطبًا، والظالُم حالًكا،
الدقائق تم�ض�ي عس�ی�رةً، وك�لَّ�م�ا نَ�َزَف ال�ج�رُح، 
قت التَّوأم األخرى، قطعةً جدی�دةً م�ن ردائ�ھ�ا؛  مزَّ
لِتُْحِكَم ربط الس�اق. وم�ع خ�ی�وط ال�ف�ج�ر األول�ى، 
أسرعت الخطى حتى وقفت عند شج�رٍة س�ام�ق�ٍة، 
وساقھا أبیض. ب�أس�ن�ان�ھ�ا ن�ھ�ش�ت ل�ح�اء الس�اق 
وھي تسابق الزمن. انتزعت شریح�ةً م�ن الس�اق 
األبیض، ثم ع�ادت مس�رع�ةً إل�ى أخ�ت�ھ�ا. ك�ان�ت 
الجریحةُ تغمغُم بعدما فقدت كمیةً من ال�دم. ف�كَّ�ت 
التَّ�وأم األخ�رى ال�ق�ط�ع ال�م�ل�ط�خ�ة ب�ال�دم�اء، ث�م 
وضعت اللحاء ع�ل�ى ال�ج�رح، ورب�ط�ت�ھ ب�ق�ط�ع�ة 
نظیفة. وحین توقَّف النزیف، أغمضت ال�ج�ری�ح�ةُ 

 عینیھا..
قبیل شروق الشمس توافد األھالي إل�ى ك�وخ      

الحدَّاد، لیشاھدوا قطرات ال�دم، ال�م�ت�ن�اث�رة ع�ل�ى 
مدخل الكوخ: (أین ھم�ا اآلن؟).. تس�اءل أح�دھ�م 
فأجابھ أكثر من واحد: (ال یوجد أثٌر للتوأم! ربَّ�م�ا 
ھربتا إلى عمق الغابة).. (ال).. قالھا الكج�ور، ث�م 
أض��اف: (ربَّ��م��ا ح��دث أم��ٌر م��ا).. (وم��ا ھ��و؟).. 
��ص ال��ك��ج��ور  تس��اءل��وا ف��ي ص��وٍت واح��د.. ت��ف��حَّ
قطرات الدم قبل أن یقول: (س�ن�ع�رف ف�ي ال�وق�ت 
المناسب. أما اآلن، فھلموا لنب�ح�ث ع�ن�ھ�م�ا، ألنَّ 
اختفاءھما بعد ھذه الحادثة یُ�ن�ذر ب�الشَّ�ر).. ح�ول 
كوخ التَّوأم اجتمعوا مرةً أخ�رى، ب�ع�دم�ا أمض�وا 
نھ�ارھ�م ف�ي ال�ب�ح�ث دون ج�دوى. ام�رأةٌ ش�اب�ةٌ 
دخلت الكوخ وخ�رج�ت ل�ت�ق�ول إنَّ�ھ�م�ا ن�ائ�م�ت�ان، 
وإحداھما جریحة. سرت ال�ھ�م�ھ�م�ة، واألس�ئ�ل�ة، 

 وأطیاف الخوف.
ظ��ل��ت ال��ج��ری��ح��ة ط��ری��ح��ة ال��ف��راش، ب��ی��ن��م��ا      

األخرى تخرج وحیدةً لجلب الطع�ام م�ن ال�خ�االت 
وال��ع��م��ات. ال��ك��ج��ور زار ال��ج��ری��ح��ة وق��ال إنَّ��ھ��ا 
ستشفى، لكنَّھا اآلن ضعیفةٌ، ألنَّھ�ا ن�زف�ت ك�ث�ی�ًرا 
من الدماء. وقالوا حلَّت اللعنة ب�ال�ح�دَّاد، وذھ�ب�وا 
لیتأكدوا بأنفسھم.. كان الحدَّاد قد فقَد القدرة عل�ى 
العمل. رعشةٌ قویةٌ تعتري كفیھ عندما یشرع ف�ي 
العمل. وحین یترك قط�ع ال�ح�دی�د، ت�ع�ود ال�ك�ف�ان 
لحالتھما الطبیعیة. ولمَّا ُسئَِل الكجور ع�ن م�رض 
الحدَّاد قال ل�ھ�م أم�ھ�ل�ون�ي ألیَّ�ام.. ك�ان أغ�ل�ب�ھ�م 
ینتظرون. لقد فقدوا رماحھم في تصدیھم لل�غ�زاة، 
الذین عاودوا نشاطھم بأعداٍد أكبر. كانوا یقت�ل�ون 
ب�ال��ب��ن��ادق اث��ن�ی��ن أو أك��ث��ر؛ ل�ی��ص��ط��ادوا ال��راب��ع 
ویفرون بھ. ازدادت الھجمات فأصبح الح�دَّاد ھ�و 
أملھم لیمدَّھم بالرماح، ولك�نَّ�ھ ف�ق�َد ال�ق�درة ع�ل�ى 

العمل. (إنَّھا الل�ع�ن�ة).. ق�ال�ھ�ا ك�ث�ی�ٌر م�ن ال�رج�ال 
  والنساء. وقیل جھًرا: (اقتلوا التَّوأم المشؤوم)..

التَّوأم الجریحة ما برحت ك�وخ�ھ�ا ألك�ث�ر م�ن      
شھر، بینما األخرى تخرج وح�ی�دةً ل�ج�ل�ب ال�م�اء 
من مورٍد قریب. كانت تحدِّث نفسھا ب�أنَّ ت�وأم�ھ�ا 
�د خ�ط�اھ�ا. ظ�لَّ�ت  ستشفى، لكن قدًرا فادًحا یت�رصَّ
األطیاُف تطارُد األخرى وھي في طری�ق�ھ�ا ل�ج�ل�ب 
الماء. وحین ھمَّت بأن ت�رف�ع س�ط�ل ال�م�اء ف�وق 
رأسھا، اشتع�ل ب�دم�اغ�ھ�ا ب�رٌق راع�ٌف. وك�أنَّ�ھ�ا 
�ة  أبصرت توأمھا، مصفَّدة الیدین والقدمی�ن؛ وث�مَّ
نواٌح وشحوب، وثمَّة غروب. توأمھا ترسف ف�ي 
األغالل؛ بینما عدٌد من الرجال ی�دورون ح�ول�ھ�ا. 
ی�ن�ب��ش�ون ص��درھ�ا، وأرداف��ھ�ا، ی�ف�ت��ح�ون ف��م�ھ��ا 
لیحصوا عدد أسنانھا. برٌق راعٌف كن�ص�ٍل ج�ارحٍ 
أص�اب ق��ل�ب ال��تَّ�وأم األخ��رى، ف��أورث��ھ�ا ال��ح��زن 

 والشحوب.
ال�تَّ�وأم ال��ج�ری�ح�ة ل�م ت�غ��ادر ال�ك�وخ، ب�ی�ن�م��ا      

األسئ�ل�ة ح�ول�ھ�ا ت�دور. ب�ع�ض�ھ�م ت�م�نَّ�ى م�وت�ھ�ا 
ل�ت�رت��اح، وت��ری�ح��ھ�م ك�م��ا ی��ت�ص��ورون. ت��ك�اث��رت 
ھجمات الغزاة وقلَّت الرماح، بینما الح�دَّاد ع�اج�ٌز 
عن العمل. عجز الك�ج�ور ع�ن ع�الج ی�دی�ھ، م�ن 
الرعشة التي تعتریھما ح�ال�م�ا ی�م�س�ك ب�ال�ح�دی�د. 
وحین اجتمعوا إلى كب�ی�رھ�م ق�ال�وا: (ح�ی�ن ی�أت�ي 
حیل، فھل ترحل التَّوأم م�ع�ن�ا؟).. تس�اءل  أوان الرَّ
بعضھم والحیرة تلفَّھم. وقال أحدھ�م: (إذا ت�رك�ن�ا 
التَّوأم وراءنا فھل سننجو م�ن ل�ع�ن�ة ال�ھ�الك؟).. 
ظلَّت األسئلة بال إجاباٍت، فآثروا االنتظار. وح�ی�ن 
كادت الجریحة تتماث�ل ل�ل�ش�ف�اء، غ�ادرت ال�ك�وخ 
 فاربكتھم األسئلة، وخیَّمت فوقھم ظالل المأساة..

وذات نھاٍر قائظ، كانت التَّوأم تتج�والن ت�ح�ت      
الظالل. توغَّلت ال�تَّ�وأم ال�ج�ری�ح�ة ب�ی�ن األش�ج�ار 
ج  الكثیفة، تطارد بعین�ی�ھ�ا ف�راش�ةً زرق�اء، ت�ت�م�وَّ
بین األوراق الیانعة. خاطٌر عابٌر غش�ي بص�رھ�ا، 
بینما الفراشة تتوارى خ�ل�ف األوراق ال�خ�ض�راء 
حینًا، لتظھر من جدید. وبینم�ا ال�ج�ری�ح�ة ت�رص�د 
المشھد ف�ي ش�غ�ٍف وان�ب�ھ�ار، ت�ب�رع�م بص�درھ�ا 
ج�ت ب�ع�ی�ن�ی�ھ�ا أض�واء  �س، وت�ل�وَّ القلق، وال�ت�وجُّ
النھار. حلَّقت الفراشة عالیًا فوق ھامة األش�ج�ار، 
ثم سبحت إلى أف�ٍق ب�ع�ی�د. ب�رٌق خ�اط�ٌف اش�ت�ع�ل 
بوجدانھا، فلمحت أجنح�ة ال�ف�راش�ة ت�ت�ح�ول إل�ى 
سحابٍة صغیرٍة، ثم إلى سم�اٍء م�ف�ت�وح�ة.. س�م�اٌء 
زرقاٌء، فھل ث�مَّ�ة ض�ی�اء؟ ال�تَّ�وأم ال�ج�ری�ح�ة ف�ي 
بؤرة التوقع تناوشھا الھواجس، والظن�ون. خ�یِّ�ل 
إلیھا أنَّھا ج�الس�ةٌ ت�ح�ت ش�ج�رٍة ی�ابس�ة. وح�ی�دةً 
كسیرة الجناح، ت�ن�ھ�ش وج�دان�ھ�ا س�ھ�ام ال�ی�أس 
ر قدمیھا، ت�خ�ش�خ�ش ت�ح�ت  والقنوط. وحیدةً تجرِّ
خطواتھا األوراق الیابسة، وثمَّ�ة غ�ب�اٌر خ�ف�ی�ف، 
وثمَّة حفیف. بغتةً توقَّفت؛ ثم تمترست ف�ي ب�ؤرة 

 االنتباه؛ تُْنِصُت لوقع حوافر الخیول..
التَّوأم األخرى وخ�زھ�ا ن�داٌء ح�زی�ن، ف�أس�رع�ت 
الخطى لتلحق بتوأمھا. ص�اح�ت بص�وٍت ج�ری�ح: 
(یا أختاه، یا أختاه.. ي ا أ خ ت ا ه).. ت�ن�اث�رت 
حروفھا ثم ھمدت حین لمحتھم قادمی�ن. ت�رنَّ�ح�ت 
خطواتھا ثم توقَّفت.. اختبأت خ�ل�ف س�اق ش�ج�رٍة 
عاتیٍة، تُْنِصُت لوجیب قلب�ھ�ا ال�م�ت�س�ارع. وق�ال�ت 
في نفسھا: (ھل أترك توأمي لألشرار؟).. زل�زل�ھ�ا 
ُد.. تقدَّمت خطوةً واحدةً ثم عادت لالخت�ب�اء،  التردُّ
فھل أبصرھا أح�دھ�م؟ تس�ع�ة م�ن ال�رج�ال ع�ل�ى 
صھوات الخیول، رم�وا أنش�وط�ت�ھ�م واص�ط�ادوا 
التَّوأم، التى كادت تتعاف�ى م�ن ج�راح�ھ�ا. رف�ع�ھ�ا 

 أحدھم على ظھر حصانھ، ثم ولُّوا ھاربین..
□□□ 

غادرت التَّوأم األخرى الغ�اب�ة وح�ی�دةً، یص�ف�ع�ھ�ا 
رت قدمیھا ھائمة الخاطر وال�وج�دان.  الذھول. جرَّ
�س م�ن أم�ٍر م�ا.  وكلُّ من رآھا على الدرِب، ت�وجَّ
وحین سألوھا عن ت�وأم�ھ�ا ال�ج�ری�ح�ة، ص�م�ت�ت. 

واصلت سیرھا كالنائمة حتى دخلت إل�ى ال�ك�وخ، 
فانفجرت في ال�ب�ك�اِء وال�ن�ح�ی�ب، وت�ط�ای�رت م�ن 
حولھا االحت�م�االت.. ق�ی�ل إنَّ ال�تَّ�وأم ال�ج�ری�ح�ة، 
ضاعت في الغ�اب�ة، وربَّ�م�ا ن�ھ�ش�ت�ھ�ا ال�وح�وش. 
اج��ت��م��ع ب��ع��ض أف��راد ال��ع��ش��ی��رة ح��ول ال��ك��وخ، 
وحاولت ع�دد م�ن ال�ن�س�اء، م�ع�رف�ة ح�ق�ی�ق�ة م�ا 
حدث، ل�ك�نَّ ال�تَّ�وأم األخ�رى اع�ت�ص�م�ت بص�م�ٍت 
موجعٍ فتركوھا. وق�ال أح�دھ�م: (ل�ن�ص�ب�ر ب�ع�ض 
الوقت؛ وسنعرف ما حدث).. اعترض آخر ق�ائ�ًال: 
(ربَّ��م��ا ت��ك��وُن ال��تَّ��وأم ال��ج��ری��ح��ة ف��ي ح��اج��ة 
ل��م��س��اع��دت��ن��ا).. وق��ال ث��ال��ٌث: (ربَّ��م��ا اخ��ت��ط��ف��ھ��ا 
ال�ق�نَّ��اص�ة).. س�رت ال��ھ�م��ھ�م��ة؛ ت�ن��ھَّ�دوا وق�ال��ت 
خواطرھم: (ھل س�اع�دن�ا ال�ق�در ب�ال�ت�خ�ل�ص م�ن 
التَّوأم الجریحة؛ حتى ال تصیبنا لعنة ال�خ�راب، أم 
أنَّھا ستعوُد بین لح�ظ�ٍة وأخ�رى؟).. وق�ال�ت ف�ت�اةٌ 
ی�ان�ع��ةٌ: (ل��ن�ذھ��ب إل��ى ال�غ��اب�ة، ف�م��ا زال ال�وق��ت 
أصیًال).. تداولوا اقتراح الفت�اة، ث�م ان�ط�ل�ق ع�دد 
من الشباب، مدججین بالرماح إل�ى ال�غ�اب�ة. وم�ع 
غروب الش�م�س، ع�ادوا وم�ع�ھ�م إزاٌر م�ن ج�ل�د 
الثعلب، قیل إنَّھ كان یستر جسد التَّوأم الجریح�ة.. 
(إنَّھم القنَّاص�ة ب�ال ج�دال. اخ�ت�ط�ف�وھ�ا ف�ح�اول�ت 
وھ�ا).. (ن�ع�م، ل�ی�س ھ�ن�ال�ك  التملص م�ن�ھ�م ف�ع�رُّ
احتماٌل آخر. فلو نھشتھا الوحوش، لوج�دن�ا آث�ار 
الدماء على اإلزار).. ھكذا قال�وا، ب�ی�د أنَّ ال�تَّ�وأم 
األخ��رى اع��ت��ص��م��ت ب��الص��م��ت.. ل��ث��الث��ة أی��اٍم 
ومحاوالت استنطاقھا لم تتوقَّف، لكنَّ�ھ�ا ل�م ت�ك�لِّ�م 
أحًدا. رفضت الطعام واللب�ن، ك�ان�ت ف�ق�ط تش�رب 
الم�اء. أش�ارت إح�دى خ�االت�ھ�ا ب�أنَّ ال�تَّ�وأم�ت�ی�ن 
ت��ع��رض��ت��ا ل��روحٍ ش��ری��رٍة؛ س��ل��ب��ت روح ال��تَّ��وأم 
الجریحة، وأخفت جثتھا ف�ي م�ك�اٍن م�ج�ھ�ول. ث�م 
سلبت عقل التَّوأم األخرى. فلنذھب إل�ى ال�ك�ج�ور 

 لیعالج ھذه البنت المنكوبة..
انداحت إیقاعات النقَّارة ب�ی�ن دروب ال�غ�اب�ة،      

وش�وش�ت أوراق األش�ج�ار، ون�اغ�م�ت ال�ط�ی��ور. 
ك��ت األجس��اد، واھ��ت��زت  وع��ل��ى اإلی��ق��اع، ت��ح��رَّ
الرؤوس. حلقةٌ ك�ث�ی�ف�ةٌ م�ن ال�ن�س�اء، وال�رج�ال، 
واألوالد، وس�ط��ھ�ا ال��تَّ�وأم األخ��رى، غ�ائ��رةً ف��ي 
أودیة الصمت. ج�م�ی�ع�ھ�م ف�ي ان�ت�ظ�ار ال�ك�ج�ور، 
لیعال�ج ال�تَّ�وأم األخ�رى، م�ن ص�م�ت�ھ�ا ال�ح�ارق، 
ونحیبھا المكبوت. ولیفكَّ طالس�م اخ�ت�ف�اء ال�تَّ�وأم 

 الجریحة..
ذبحوا دیكین أسودین. ال�دم�اُء ال�ت�ي س�ال�ت،      

واألعناق المذبوحة التي ترنَّحت، عصفت ب�خ�ی�ال 
التَّوأم األخرى، ف�ارت�دَّت إل�ى س�رادی�ب ن�ف�س�ھ�ا، 
باحثةً عن فكرٍة تطلُّ بھا ع�ب�ر ن�واف�ذ ال�ب�ص�ی�رة، 
ح��ت��ى ك��ادت تش��مَّ ال��دم��اء.. ت��ح��فَّ��زت ط��اق��ات��ھ��ا 
الروحیة، واستحصدت قواھا العقلیة، لكنَّھ�ا رأْت 
غیوًم�ا م�ب�ھ�م�ةً، وب�ح�ی�راٍت م�ن س�راب. ب�ی�ن�م�ا 
توأمھا ال�م�خ�ط�وف�ة ع�ل�ى ظ�ھ�ر حص�ان، ت�ق�اوم 

 وتستنجد بھا، وبأرواح األسالف..
ھجم�ت ال�تَّ�وأم ال�م�خ�ط�وف�ة ع�ل�ى ال�ق�نَّ�اص،      

ت حلمة ثدیھ حتى ق�ط�ع�ت�ھ�ا، فص�رخ ورم�ى  عضَّ
بھا من على ظھر الحصان.. عاری�ةً ت�م�اًم�ا أح�اط 
بھا رجاٌل على صھوات الخیول. ن�ھ�ض�ت ال�تَّ�وأم 
المخطوفة جالسةً على ال�ت�راب. وض�ع�ت رأس�ھ�ا 
على ف�خ�ذی�ھ�ا، وش�ب�ك�ت ك�ف�ی�ھ�ا ع�ل�ى س�اق�ی�ھ�ا 
المضمومتین. لكنَّ الس�ی�اط، س�رع�ان م�ا أل�ھ�ب�ت 
ھ�ت، ث�م ان�ھ�ارت  جلدھا.. ذرفت أنینًا خافتً�ا وت�أوَّ
مستلقیةً على بطن�ھ�ا، ب�ی�ن�م�ا ال�دم�اُء تس�ی�ل م�ن 
ظھرھا، وأردافھا. وحیَن أفاقت من ھول الع�ذاب، 
أبصرت شج�رةً ب�ی�ض�اء الس�اق؛ ف�ھ�ب�ت واق�ف�ةً. 
عاریةً تماًما، ركضت وس�ط ال�رج�ال إل�ى الس�اق 
البیضاء. بأسنانھا نھشت قطعةً من اللحاء. اث�ن�ان 
من القنَّاصة وقفا ب�ق�رب�ھ�ا، ف�أش�ارت إل�ی�ھ�م�ا أن 
یضعا اللحاء ع�ل�ى ج�رح ال�رج�ل ال�ن�ازف، ال�ذي 
قطعت حلمة ثدی�ھ. وح�ی�ن ت�ردَّد ال�ق�نَّ�اص�ة أش�ار 

أحدھم أن یضعوا اللحاء أوًال على جراح ال�ف�ت�اة، 
ثم ینتظروا النتیجة، فربَّما یكون مسموًما. أخ�رج 
أحدھم سكینًا من غمدھا، وقطع عدًدا من شرائ�ح 
اللحاء، ثم تقدم إلى التَّوأم العاریة، فأش�ارت إل�ی�ھ 
ق�ی�ق، ال�ذي ی�غ�ط�ي ب�اط�ن  أن ینزع ال�غ�ش�اء ال�رِّ
ال�ل�ح�اء. وح�ی�ن أدرك إش��ارات�ھ�ا، ن�زع ال�غ�ش��اء 
الشفاف من باطن اللحاء، ثم وضعھ ع�ل�ى ج�راح 
التَّوأم الم�س�ت�ل�ق�ی�ة ع�ل�ى ب�ط�ن�ھ�ا. وح�ی�ن س�رى 
مفعول اللحاء، اس�ت�ك�ان�ت ال�تَّ�وأم ال�ج�ری�ح�ة، ث�م 
جمح خیالھا تستنجد بأختھا التَّوأم األخ�رى؛ ل�ك�نَّ 
صوت أحد القنَّاصة، انتزع�ھ�ا م�ن ال�ت�ھ�وی�م ف�ي 
أودیة التَّمنِّي. وحی�ن ت�أكَّ�د ال�رج�ال أنَّ�ھ�ا ب�خ�ی�ر، 
وضعوا اللحاء على جرح ال�رج�ل ال�ن�ازف. وب�ع�د 
دقائق معدودة، شعر بال�راح�ة م�ن األل�م ال�م�ب�رح 
الذي كابده، لكنَّھ ظل صامًدا، حتى ال یب�دو ج�ب�انً�ا 
وسط رفاقة. خلع الرجل ثوبھ؛ وبالسك�ی�ن قس�م�ھ 
إلى نصفین. غطى بأحدھما التَّوأم العاری�ة. ت�ح�ت 
الثوب شعرت التَّوأم الجریحة بقلیل م�ن ال�راح�ة؛ 
فحاولت الھرب من إحساس الذُّّل والمھانة، ال�ذي 
تسلَّل بین مسام جسدھا ال�دام�ي. ش�ح�ذت ق�واھ�ا 
العقلیة، وطاقاتھا ال�روح�ی�ة، ث�م أرس�ل�ت ب�ع�ض 
خواطرھا ألختھا التَّوأم األخ�رى، ال�ت�ي ال�ت�ق�ط�ت 
إشاراٍت متقطع�ٍة، وص�وًرا غ�ائ�م�ةً، وھ�ي وس�ط 
حلقة الكجور، تتفرَّس في ال�وج�وه، وت�ح�اول أن 
تستنطق الع�ی�ون الش�اخص�ة ن�ح�وھ�ا. ق�رأت ف�ي 
بعضھا الترقُّب، وفي أخ�رى ال�ح�ق�د، وال�ت�ش�فِّ�ي. 
بعض العیون ظلَّت ھامدةً، لكنَّ القلق، والظ�ن�ون، 

 والخوف من المجھول، أطلَّ من عیوٍن كثیرة..
دارت التَّوأم األخرى حول الدیكین األس�ودی�ن      

�س ب�ی�ن  الم�ذب�وح�ی�ن؛ فس�رت قش�ع�ری�رة ال�ت�وجُّ
�ر ف�ي  المتحلِّقین في انتظ�ار ال�ك�ج�ور، ال�ذي ت�أخَّ
القدوم. وبینما التَّوأم األخرى تح�دُِّق إل�ى ال�ری�ش 
األس��ود، تس��لَّ��ل ال��خ��وف إل��ى ق��ل��وب ال��رج��ال، 

 والنساء. فھل ستضربھم لعنة الخراب؟
حدَّقت التَّوأم األخ�رى إل�ى األف�ق، ف�أبص�رت      

ط�ائ�ًرا أس�ود ال�ری�ش، ی�ح�لِّ�ق ع�ال�یً�ا ف�ي دوائ�ر 
لولبیة. بغتةً سمعت ص�وت أخ�ت�ھ�ا ال�م�خ�ط�وف�ة، 
تستنجد بھا، وبأرواح األس�الف. اخ�ت�ل�ج وج�دان 
التَّوأم األخرى، كأنَّھا أبصرت الدماء الت�ي س�ال�ت 
من ظھر توأمھا العاریة، وسط ثلة م�ن ال�رج�ال.. 
صرخت ال�تَّ�وأم األخ�رى، وح�ی�ن س�اد االن�ت�ب�اه، 
واشتعل الترقُّب ف�ي ال�ع�ی�ون، ق�ال�ت ل�ھ�م: (أْن�تُ�م 
السبب).. كانت نبرات ص�وت�ھ�ا ج�ری�ح�ةً، ل�ك�نَّ�ھ�ا 
جریئة. وح�ی�ن ح�اص�رت ال�ح�ی�رةُ ال�م�ت�ح�لِّ�ق�ی�ن، 
أضاف�ت: (ك�راھ�ی�ت�ُك�م، وح�ق�دُك�م ع�ل�ی�ن�ا، أض�اع 
توأمي الحبیبة.. اخ�ت�ط�ف�ھ�ا ال�ق�نَّ�اص�ة وس�ام�وھ�ا 
ال�ع��ذاب، وھ��ي اآلن).. ان�ف��ج�رت ب�اك��ی�ةً ت�غ��ال��ُب 

 الدموع والنشیج. ثم الذت بصمتھا العنید.
ق��ت ح��ل��ق��ة ال��ك��ج��ور وت��ب��ای��ن��ت اآلراء.       ت��ف��رَّ

معظمھم صدَّق م�ا ق�ال�ت�ھ ال�تَّ�وأم األخ�رى. رج�ٌل 
عجوٌز قال ألسرتھ: (صدقتھا ألنَّ نبرات ص�وت�ھ�ا 
كانت متسقةً.. قد تَْكِذُب الك�ل�م�اُت، ل�ك�نَّ ال�ن�ب�رات 
الص��ادق��ة، ال ت��خ��ط��ئ��ھ��ا األذن).. وق��ال��ت ب��ع��ض 
النِْسوة: (كیف افترقت التَّوأم األخرى عن أختھ�ا؛ 
فتمكَّن القنَّاصة من خ�ط�ف�ھ�ا؟).. ت�ذك�روا ع�ن�دم�ا 
أصاب الحدَّاد إحداھما ونجت األخرى. لكنَّ األم�ر 
الذي شغلھ�م أك�ث�ر، ھ�و دالل�ة اخ�ت�ط�اف ال�تَّ�وأم 
الجری�ح�ة. ف�ھ�ل س�ت�ن�ج�و عش�ی�رت�ھ�م م�ن ل�ع�ن�ة 
ال��خ��راب؟ وق��ال��ت ام��رأةٌ ع��ج��وز: (إذا ع��اش��ت 
ك��ل��ت��اھ��م��ا؛ ف��ال��ل��ع��ن��ة س��ت��ض��رب��ن��ا).. ت��ھ��امس��وا، 
ح برأیھ علنًا. بع�ض�ھ�م  وتغامزوا، لكن ال أحد صرَّ
أض��م��ر الشَّ��ر ل��ل��ت��وأم األخ��رى، وآخ��رون الذوا 
ب�ت ال�ن�وای�ا إل�ى ال�ع�ل�ن،  بالح�ی�اد. وع�ن�دم�ا تس�رَّ
وتداولتھا األلسن؛ ھ�بَّ الش�ب�اب ل�ح�م�ای�ة ال�تَّ�وأم 
األخرى، وتقدم أحدھم للزواج منھا، لكنَّھا صدَّت�ھ 
برفٍق، وقالت ل�ھ: (أخ�ت�ي ال�م�خ�ط�وف�ة م�ا ت�زال 
كسیرة النفس).. وفي المرة الث�ان�ی�ة، ح�ی�ن ت�ق�دم 
الشاب طالبًا ودَّھا، قالت لھ: (أال تخشى من ل�ع�ن�ة 
�ن�ي ھ�و أن أك�ون  التَّوأم؟!).. فقال لھا: (م�ا ی�ھ�مُّ
بقربِك ألدافع عنِك).. َصَمَت حت�ى یس�ت�ش�ف وق�ع 
كلماتھ علیھا، ثم أضاف: (خ�ب�ری�ن�ي ص�دقً�ا، ھ�ل 
أختك بخیر؟).. (نعم صحتھا طیبة، ل�ك�ن ن�ف�س�ھ�ا 
جریحة).. وحین حلَّ م�ی�ق�ات ال�ح�ص�اد ق�ال ل�ھ�ا: 
(شاركیني ف�ي ال�ح�ص�اد ل�ن�ق�ت�س�م ال�م�ح�ص�ول).. 

 نكَّست رأسھا بینما خیالھا یجوب أودیة الرجاء
 *** ............... نلتقیكم بالعدد القادم

(ا ُْن اِ) روا 
 
 

 2عباس علي عبود           الحلقة/
 السودان     



یؤذیني یا أمي أن أنكسر بكلمة واحدة ولھذا أحاول كل ی�وم أن أت�درب    
وأطور مھاراتي بالقسوة، فمن الصعب أن یصف األنسان ح�زن�ھ دون أن 
تجري دموعھ، ومن الصعب ان یمضي بنا العمر ونحن نت�داول "ك�ذب�ة" 

 .اسمھا األمل
 !!..كذبة نتخیل بأن كل اآلتي سیحمل تعویضا لنا ونحن نعیش بالعراق

الفزع وكل الفزع أن یحزن المرء على فقد والدیھ ف�ھ�و األن�ك�س�ار األش�د 
 .وجعا وما سواه ھو تجارب یمكن تجاوزھا

 ربما ستمر كل ھذه األحزان وأنا أعلم أنھا ستمر لكن كم أخذت منا...؟
 !!.كم دمرت فینا من صروح وآمال...

یؤذیني یا أمي أن كل ما بیننا أصبح م�ج�رد دع�اء أرت�ل�ھ ك�ل�م�ا أش�ت�ق�ت 
لوجھك، یؤذیني أني بمفردي أصارع الوقت م�ع أف�ك�اري ودائ�م�ا أخ�رج 

 .بكدمات تشبھ أحزان المنفیین عن أوطانھم
یؤذیني انطفاء الشغف بروحي فھو الوجھ اآلخر للموت وال عالج ل�ھ وال 

 . مفر منھ
حتى األحالم حین تتحقق بوقت متأخر ال یمكنھا أن تضیف روحا للش�غ�ف 

 . الذي تحنط
یؤذیني یا أمي أنك في غایة البعد ورائحتك ما زالت ع�ال�ق�ة ب�ك�ل ج�دران 

 .البیت
باألمس رتبت خزانتك.. أخرجت ثیاب�ك وع�ط�ورك وح�ت�ى ال�ب�خ�ور ال�ذي 

 تدسینھ بین المالبس وكأنھا مالبس كاھنة سومریة، 
ربااااه ما أطیب رائحة ثیاب األمھات..ح�ت�ى ط�ی�ات�ھ�ا م�م�ت�ل�ئ�ة ب�ال�ح�ن�ان 

 . والرحمة
یؤذیني یا أمي أن بیني وبین قلبك كل مساحة الحزن ھ�ذه وأن�ك ت�ن�ام�ی�ن 
ھناك دون أن تطمئني علي، وأن تطلع علیك مئات الصباحات وال ترتب�ی�ن 

 !!..خرائبي التي خلفھا غیابك
 !!..وھل تعلمین أنك سبب كل آھاتي..ھل تعلمین لم یتبقى مني غیر ظلي

 .منھكة الروح أنا وكأني ولدت للحطام وأكون جمرا لموقد األیام
یؤذیني یا أمي أني ال أقوى على محاربة ھذا األكتئاب والخروج من ح�ی�ز 
الوحدة ,رغم اني عاھدت نفسي كثیرا بأني لن أب�ك�ي ھ�ذا ال�ع�ام ب�ذك�رى 

 ..وفاتك لكن یبدو أن عیوني تشتاق ألن تبكیِك دوما
ما زلت أتذكر حین كنت تفرطین بشراء ال�م�الب�س ل�ي وك�ل م�ا أح�ت�اج�ھ 

 وكان دوما افراطك بالدالل مادیا وأعاتبك لماذا كل ھذا تشترینھ لي ..؟
 :تردین بكلماتك المعھودة

(حتى لما أموت تذكریني وتتحسرین على غیاب�ي ألن ب�ع�د م�وت�ي م�راح 
 تشوفین الدالل)

 .وكالم األمھات نبوءة تتحق ال شك فیھا أبدا
مرت السنوات وكبرت وما عدت المدللة..شھور قلیلة وادخل ب�ال�خ�امس�ة 

 واألربعین ,متى وصلت ھذا العمر...؟
وأصبحت كما ال�ع�ج�ائ�ز وأن م�ھ�م�ت�ي ال�وح�ی�دة ھ�ي اع�ط�اء ال�ن�ص�ائ�ح 

 !!..والمواعظ لمن ھم أصغر مني
یؤذیني یا أمي أن أصل لھذا العمر ویدك بعیدة عني ,ف�ھ�ن�ا ب�ھ�ذا ال�وط�ن 
السقیم بالموت المجاني نحتاج لید تضغط علی�ن�ا ك�ل ح�ی�ن ك�ي ی�ت�ال�ش�ى 
شعور الخوف والفزع ,بھذا الوطن نحتاج لمزید من األمان ول�م�زی�د م�ن 

 !!..األفراح التي ال تجر بأذیالھا المصائب
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كتبت مقال في إحدى الصحف الم�س�ت�ق�ل�ة ال�ت�ي ك�ن�ت  2009في عام   
فیھا بانتظام ، وكان المقال عن موضوع توریث ال�ح�ك�م ل�ج�م�ال  أكتب 

مبارك ، حیث كان العمل یجري علي قدم وساق في ھذا األم�ر، وط�ب�ع�ا 
أن أح�د  أنا كنت معارضا لھذا الموضوع ، ال�م�ث�ی�ر ع�زی�زي ال�ق�ارئ 

الكتاب رد علي مقالي بمقال یتحدث فیھ ع�ن ف�وائ�د ال�ت�وری�ث ال�ج�م�ة 
وكیف أنھ سیعود بآثار إی�ج�اب�ی�ة ع�ل�ي األم�ن ال�ق�وم�ي ال�م�ص�ري ب�ل 
والعربي وسیساعد في تحسین االقتصاد وربما س�ی�ع�م�ل ع�ل�ي وص�ول 
مصر للمریخ وبناء مستعمرات مصریة. ھناك ... في ذلك الوق�ت ك�ن�ت 
أستغرب ذلك الدفاع المستمیت عن نظام مبارك من قبل بعض ال�ك�ت�اب، 
رغم فساد ذلك النظام وعملھ علي تجری�ف ال�ح�ی�اة الس�ی�اس�ی�ة، وھ�دم 
أركان الدولة ، أما اآلن ما عاد شيء یثی�ر دھش�ت�ي ألن رأی�ن�ا م�ا ھ�و 

 .أفظع وأشد مرارة
باتجاه المستقبل بینما العرب محلك س�ر،   العالم یخطو خطوات واسعة 

بل یسیرون نحو الخلف وكأنھم ف�ي ع�ن�اد م�ع ال�ذات ، ی�ك�رم�ون ك�ل 
التافھین ویطلقون علیھم نجوم بی�ن�م�ا ال�ع�ل�م�اء واألدب�اء وغ�ی�رھ�م ال 
یجدون أي تقدیر، ففي مصر مثال نجد راقصة أرمینی�ة ح�ق�ق�ت ن�ج�اح�ا 

ل�و ب�ق�ی�ت ف�ي وط�ن�ھ�ا   كبیرا وأصبحت من نجوم المج�ت�م�ع ، ب�ی�ن�م�ا
 تعدت كونھا راقصة في ملھى لیلي من الدرجة الثالثة.   لما

  
جاء إلى الحیاة ، وف�ي ی�ن�ای�ر م�ن ع�ام  1919في شھر ینایر من عام 

م رحل. قبل أن یسافر والده "محمد عبد القدوس" إلى إی�ط�ال�ی�ا 1990
م لدراسة فن التمثیل أدخل "إحسان" ك�ت�اب�ا ب�ال�ع�ب�اس�ی�ة ، 1924عام 

وبعد أن عاد أدخلھ مدرسة السلحدار اإلب�ت�دائ�ی�ة ف�ي "ب�اب ال�ف�ت�وح" 
م�درس ال�م�وس�ی�ق�ى وص�دی�ق  "لیكون في رعایة "محمد عبد الوھ�اب

"محمد عبد القدوس"، وبعدھا إلتحق بمدرسة خلیل أغا ، ث�م م�درس�ة 
م ، وك�ل�ی�ة ال�ح�ق�وق 1938فؤاد األول حیث حصل على التوجیھیة عام 

م. وفي نوف�م�ب�ر 1942جامعة فؤاد األول ، وحصل على اللیسانس عام 
عقد قرانھ ع�ل�ى "ل�واح�ظ إل�ھ�ام�ي" ف�ي م�ن�زل "م�ح�م�د  1943عام 

التابعي" وكان یتمرن ف�ي م�ك�ت�ب "إدوار قص�ی�ري ال�م�ح�ام�ي" ول�م 
تحضر أمھ السیدة "روزالیوسف" عقد ال�ق�ران ، وإس�ت�ض�اف ال�وال�د 

م ك�ت�ب م�ق�اال 1945العروسین في شقتھ الصغیرة بعابدین. وفي ع�ام 
 ضد السفیر البریطاني بعنوان "ھذا الرجل یجب أن ی�ذھ�ب" ، وك�ان

رئیسا للوزراء فصادر المجلة وقبض عل�ى  "محمود فھمي النقراشي"
إحسان وأودع سجن األجانب. وشھ�د م�ك�ت�ب وك�ی�ل ال�ن�ی�اب�ة م�ن�اقش�ة 

ك�ل  "حامیة بین األم "روزالیوسف" واإلب�ن "إحس�ان ع�ب�د ال�ق�دوس
منھما یرید أن یتحمل مسؤولیة المقال. وتقول األم "فاطمة الی�وس�ف" 
في مذكراتھا أنھا عینت "إحسان" بعد اإلفراج ع�ن�ھ رئ�ی�س�ا ل�ت�ح�ری�ر 
المجلة ، وسمحت لھ بالتدخین ألول مرة أمامھا ، ظ�ل إحس�ان رئ�ی�س�ا 

م. وك�ان ق�د ت�ول�ى رئ�اس�ة م�ج�ل�س إدارة 1964-1945للتحریر من 
ث�م ع�ی�ن  .م ع�ق�ب ت�أم�ی�م الص�ح�اف�ة1960مؤسسة روزالیوسف عام 

 1971م ، وع�ی�ن ع�ام1974-1966رئیسا لتحریر أخبار الی�وم م�ن 
رئیسا أیضا لمجلس إدارة المؤسسة. وإختیر ك�ات�ب�ا م�ت�ف�رغ�ا ب�ج�ری�دة 

م ورئیسا لمجلس إدارة مؤسسة األھرام م�ن 1975-1974 األھرام من
م ، وبعدھا كاتبا متفرغا ف�ي 1976حتى مارس عام  1975مارس عام 

 .1990األھرام حتى وفاتھ في ینایر عام 

 اذج 
 
         

 

 عصام سامي ناجي/ مصر

 /الناصریةمیثاق كریم الركابي
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  نادیة محمد عبد الھادي/مصر

 
 كالموج اقفز خلف الشاطئ

 أسقي حدیقة ظلك  
 أو
  قیثارة تختلق لحنا 

 لم یعزف من قبل فوق الوتر
 نغمة سمعتھا األذان

  أسفل الشماسي فتراقصت 
  للبحر  شباك الصیادین حنینا

  ارأیت كیف بغزل المطر
 ثوبا لألرض الصماء
 ، .حتى تشدو باألخضر

  حین تغمض الشمس عینیھا
 تضع قدمیھا بالنھر 

 لتھدأ حرارة خلخالھا الذھبي
  

 الصخر الصامت كأرملة
 في حالة حداد یتمتم 
 للموج 
 كم ھو مشتاق  
 لسعة الحضن الخاطف 

 
  اللیل یترقب كل حینا

 أن یكشف القمر عن سرتھ الفضیة
 فتجھز الطیور العش لوقت الشبق 

 یتساقط أسفل الشجرة  التوت
 حزنا على الشفاه التي عافت طعمھ 

  الصرصور یصدر عریرا
 لیعلن للكون الواسع لحنا مختلف 
 و

 أنا بصحبة كلیتي فوق السور
 نمشي نداعب ورقة شجر 
 تطیر 
 علیھا كلمة أحبك 
 كتبتھا ید القدر 
 لعلھا تالمس خدك 
 . في صباح جدید 

 

     ( ءر) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 نسرین سعود / سوریا
 
 ماتعافى القلب بعدكم ماتعافى

 لكأنما أسقیتموه بالھجر سما زعافا
 

 المشاعر مبعثرة .. ملقاة على رمال الشوق أصدافا
 

 تائھات في بحور األشوق   والحواس فلك
 ترجو الضفافا

 
  حتى األحاسیس تنفر إلیكم

 ثقاال وخفافا
 

 بنتم وبنا فما ارتوینا
 من بعدكم سنینا عجافا 

 
 ماالمراثي لقلب آلمتھ نبال

 الوحدة دونكم عزاء وصبرا 
 تمنع عن الشكوى عفافا  
 

  تفرقنا األیام ویضحك الزمان
 دموعنا و عن ھواكم الانزیاحا  من
 وال لنا عن سبیلكم انحرافا  
 

 ھل جئتني معتذرا من بعد كل ما ألم بقلبي 
 ترجو سماحا واكتنافا

 
 أم جئت تقول أحبك

 بحق ماتقدسین   كنت ومازلت على ملة ھواك 
 اعترافا  أحبك أال یكفیك قسم بالحب

 

 ازرعني بذورا في صدرك
 ودعني أنبت وردا مخملیا من حنانك یرتوي اغترافا

 
 تعریني  وفي كل فصل شتاء

 سأكتسي ربیعا مخضوضرا یعاند الجفافا
 

 یاأیھا اللیل المشتھى بالقبل
 أموت شوقا بانتظار الغسق اعتكافا 

 ناصر رمضان عبد الحمید
 مصر

 

 لي ما لیس لي

 وقصیدتي

 نور على وجھ

 الصباح

 ونار

 وحروفھا ألق

 یسافر في

 المساء

 إلى فضاءات

 المدار

 ھمسي كھمس

 الحائرین

 أفیق من وھم

 لوھم

 كمنجدل لدى

 أعلى جدار

 وتعود بي روحي

 إذا غنى الھزار

 على نداءات

 الصغار

 الشعر لوال الشعر

 ما طلع النھار

 على الحیاة

 وال شدت نغم

 طیور العشق

 في وضح

 النھار
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 توطئة :
 تتماثل وتتشكــــل في 

سیاق الفصول األولى من روایة (حدیقة حیاة) ذلك الزخم 
الترتیبي الزمني في ل�ح�ظ�ة ب�ل�وغ الش�خ�ص�ی�ة ال�روائ�ی�ة 
أقصى شھودیة تفارقھا مع الزمن التناسبي الم�خ�ص�وص 
في مشخصات حاالتھا االنفرادیة المعن�ون�ة ف�ي واص�الت 
صیغة (االسترجاع = الم�س�رود ال�ذات�ي) وال�ق�ارىء إل�ى 
مستوى تقانة االسترجاع الدیالوجي والمونولوج�ي ع�ل�ى 
لسان حال الشخصیة میساء، وقد نعاین أن م�ھ�ام الس�رد 
في النص، غدا مس�رودا م�رك�زی�ا ذات�ی�ا ی�ح�دد ان�ت�ق�االت 
األحداث الروائیة من عین حاضرھا وماضیھ�ا، ب�دءا م�ن 
مناجاة الشخصی�ة م�ی�س�اء إل�ى غ�ی�اب�ات ال�ح�ب�ی�ب زی�اد، 
وكیفیة ھي اللحظة الكاشف�ة ع�ن ج�ل خ�ل�ج�ات م�رورات 
الشخصیة میساء في اس�ت�ع�ادة األح�داث ض�م�ن ف�واص�ل 
مرحلیة خاصة من زمن ظرفیة الواقع الشخوصي لھا في 

 النص.
 ـ زمن حكایة الروایة و أولیات مؤطرات النص الروائي.

تتعامل الكاتبة لطفیة الدلیمي في الفصل الثالث ال�م�وس�وم 
ب(من أوراق میساء) مع الواقعة الشخصانیة ال�م�ت�م�ث�ل�ة 
بشخصیة میساء، ضمن وح�دة تص�دی�ر اس�ت�ھ�الل�ی�ة م�ن 
شأنھا الحكي عن ارتباطات ومواقف عاطفیة تخ�ص ب�ھ�ا 
حاالت الش�خ�ص�ی�ة م�ی�س�اء، وع�ن�دم�ا ن�ت�ع�ام�ل م�ع ت�ل�ك 
االفراغات الناتجة من قب�ل الش�خ�ص�ی�ة ع�ل�ى ح�ال ع�ی�ن 
شھودھا، نجدھا عبارة عن نزعة عاطفیة خاصة ب�ھ�م�وم 
المرأة والفتاة التي تسعى إلى التمسك ب�أدن�ى رأس خ�ی�ط 
من خیوط األمل والحلم في الحیاة العاطفیة، وبالتالي ف�أن 
الكاتبة الدلیمي كما ھي عادتھا في حال روایاتھا السابقة، 
تجعل من شخوصھا النسویة ذات أحالم متالشیة وزائل�ة، 
قیاسا بأرجاعات وااقعھ�ا ال�م�غ�م�ور ب�ال�ع�زل�ة وال�ح�روب 

 واألسئلة المصیریة الغارقة وسط الجدران .
 
ـ راھنیة الزمن الم�ف�ت�رض و س�ی�اق م�ت�خ�ی�ل ال�ف�اع�ل  1

 السردي :
یتبین لنا من خالل فقرات و وحدات (من أوراق م�ی�س�اء) 
ذلك الرصد العاطفي و الوجداني الم�رك�ب م�ن ص�راع�ات 
األنثى إزاء عقبات (الزمن = ال�م�ك�ان = ال�ذاك�رة) وم�ن 
الملفت إلى النظر أن واقع الشخصیة ھنا، قد حل حلوال ال 
تقوى على نقلھ مفردات (العرض / الس�رد) ألن ط�ب�ی�ع�ة 
اللغة في المنطوق جاءتنا و كأنھ�ا م�ن�اج�اة م�ون�ول�وج�ی�ة 
مستفادة من م�ن�ظ�ور ال�رؤی�ة الش�خ�ص�ان�ی�ة م�ن ال�داخ�ل 
حصرا:(ال أسأل لماذا؟. وھل یعرف ال�م�رء ل�م�اذا وج�دت 
الحیاة والموت؟.. أندفع ل�ل�رك�ض ف�ي دائ�رة م�ك�ت�م�ل�ة .. 
تنبھر أنفاسي ، أواص�ل ال�رك�ض، ت�ع�ی�دن�ي ال�دائ�رة إل�ى 
النقطة ذات�ھ�ا / أح�اول األف�الت، ال أج�د م�ن�ف�ذا.. أع�اود 
الركض في الدائ�رة ال�م�وص�ل�ة ف�ال أج�د أح�دا ك�ل ش�يء 
موحد .. جنون .. ھذا ھو الجنون.. أخاطر ب�ك�ل ش�يء .. 

الروایة)  48ولكن بماذا یخاطر أذا كان ال یملك شیئا./ ص
تسجل ھذه الوحدات من النص، فاعلیة أداتیة تقترب م�ن 
موضعیة قیمة الفقدان العاطفي والفراغ منھ، إلتماسا منھ 
إلى محاولة تصعید الملفوظ الموقفي إل�ى درج�ة ت�ح�ق�ی�ق 
ال�ق��ص�د األق��ن�اع��ي م��ن م�ع��رف��ة ح��االت ال��ف��ع�ل الس��ردي 

  المنقطع .
 
 ـ الصعید الشخوصي و تماثالت المالئمة السردیة : 2

یمكن للحكي في أفعال الشخص�ی�ة أن ت�ك�ت�س�ب م�ح�وری�ة 
الفاعل المعروف كمرسال ضمن محموالت خطاب الس�ارد 
المحفوفة بكفاءة المسرود الش�خ�ص�ي ال�م�ت�ص�ور، وھ�ذا 
األمر ما جعل موجھات الس�ارد ـ� ان�ع�ك�اس�ا داخ�ل ص�وت 
الشخصیة ـ الممارسة لتتابعیة زمن الحكي (ال أملك غ�ی�ر 
قصة الحب المترنحة على حافة الھ�اوی�ة.. ح�ب�ي ل�زی�اد.. 
باألحرى حبي أنا ولیس ح�ب أي واح�د.. ح�ب�ي وح�دي.. 
عامان.. نعم منذ عامین ت�خ�رج�ت ف�ي قس�م اآلث�ار .. ل�م 

المزید من   أكتشف غیر البالیا لم أنقب في الحیاة إال على
المیتات ، كل خطوة أتعثر بضریح .. مرة واح�دة ش�ارك�ت 
في عملیات التنقیب مع أساتذتي .. أطروحة التخرج كانت 
تقوم على تجربة العمل في موقع ـ أورـ ھ�ن�اك و ج�دت�ن�ي 

الروایة) وعلى ھذا النح�و ی�ت�درج  48أعبث بالزمن./ ص
مفھوم الزمن ع�ب�ر وح�دات ال�م�س�رود، وف�ي ح�دود م�ن 
األطاریة المحملة بخفایا تصورات التأریخ، ام�ت�دادا ن�ح�و 
صفات وسلوك الشخصیة، وھذه العالق�ة ال�م�ط�روح�ة م�ا 
ب��ی��ن (قص��ة ح��ب = زی��اد = ال��م��ی��ت��ات) ھ��ي الص��ورة 
المستعادة من قلب واقع الشخصی�ة ف�اع�ال م�ن�ف�ذا، ی�ق�وم 
بمتابعة تقابل الحالة األدائیة في الموضوعة الظرفی�ة ل�ھ، 
تقابال معادال مع وقائع عوالم التنقیب ف�ي اآلث�ار ال�م�ی�ت�ة 
وكینونتھا المتفحصة في مص�ن�ف�ات (إداء ال�ف�اع�ل) ذات�ھ 
ولذاتھ، دون حدوث إي معط�ى ك�م�وض�وع�ة واص�ل�ة ف�ي 
الداللة الروائیة. یأخذ المحكي المسرود في الروایة بع�ی�ن 
االعتبار، لذلك المنحى المست�ل�ب م�ن ذات�ی�ة الش�خ�ص�ی�ة، 
وعلى الصعید السردي یشك�ل ـ� ف�اع�ل ال�ح�ال�ة ـ� مض�ادا 
لعالقتھ بقیمة الزمن الراك�د وال�م�ن�س�ي م�ن ح�ك�ای�ة ح�ب 
الشخصیة، وھذا الحد من الضدیة للشخص�ی�ة ن�ح�و زم�ن 

األفعال المستعادة، ماراح یشكل ب�ذات�ھ ال�ع�الم�ة ال�ف�ارق�ة 
على كابوس�ی�ة ال�زم�ن الش�خ�وص�ي ب�ع�ی�ن االن�دم�اج م�ع 
حساباتھ المعنویة, فالشخصیة میساء ت�ن�ظ�ر إل�ى ال�زم�ن 
وشخوصھ (زی�اد = األب ال�م�ف�ق�ود = األم الص�ام�دة = 
مناقب اآلثار) على أنھا معطیات تفعیلیة ومتلقیة ل�وق�ائ�ع 
زمنھا بالنسبة لكونھا ھي المرسلة والمتمعنة إل�ى أف�ع�ال 
ھذه المرسالت الفعلیة. لذا نجدھا تتلمس في ذاتھا ال�ف�ع�ل 
المتقبل والخاضع إلى ھیئات ذلك الزمن الراكد في جداول 
(الذاكرة/ الحرب/ الحدیقة / الكوابیس) بینما ت�ج�اھ�د األم 

حیاة ـ ذات الواقع المریر، ولكنھا بدت ع�ل�ی�ھ�ا س�م�ات   ـ
التشجع والتجبر إزاءه عنوة، من غیر أن تظھ�ر ألب�ن�ت�ھ�ا 
مدى ما خلفھ الفقدان و الحرمان في ذات�ھ�ا : (أس�ت�خ�رج 
دھرا .. قطعة فخار صغیرة.. وات�ف�رج ع�ل�ى دھ�را آخ�ر.. 
شظیة آج�ر م�ن س�الل�ة ح�اك�م�ة أرس�ل�ت الس�الم ف�ك�ت�ب 
بناؤوھا قصائد حب على اآلجر والعمدة. الس�الم وال�ح�ب 
توأمان.. كیف أقع في الحب و نحن نكابد الحرب في الب�ر 
والجو.. بیدي الشظیة الناطقة بحب سومري ل�م ی�ن�دث�ر./

الروایة) أن أرسالی�ة ال�م�ك�ون الس�ردي ال�ن�ات�ج�ة  49ص
على لسان حال مواقف و ع�اط�ف�ة الش�خ�ص�ی�ة م�ی�س�اء، 
بمثابة تفعیل الخالصة من فاعلی�ة ال�م�ؤول م�ن م�وق�ع�ھ�ا 
الشخصاني، فالشخصیة تنتشل ل�ذات�ھ�ا وض�ع�ی�ة ال�ف�اع�ل 
المنفذ ـ استقداما معادال ن�ح�و ح�ال�ة م�ن ال�م�ق�ارب�ة ب�ی�ن 
حقیقة مرحلة زم�ن�ی�ة م�ع�ت�ق�ة، ول�ك�ن�ھ�ا أث�ب�ت�ت خ�ال�ص�ة 
سالمھا وحبھا على آجر معماریة تراثھا، مما راح یعكس 
حیثیات المفارقة في حدود زمن الشخ�ص�ی�ة ال�م�س�ت�ح�دث 
والمحفوف بروائح ركود الزمن وجفاف المعطى الحیاتي. 
ومن خالل وعي الشخصیة نتعرف ع�ل�ى ت�ف�اص�ی�ل ح�ی�اة 
والدتھا ـ حیاة ـ وھي تكابد أشق مراحل الواقع الحرمان�ي 
في تمفصالت ال�ح�ی�اة: (أم�ي ت�رف�ض أن یش�ف�ق ع�ل�ی�ن�ا 
أحد..ال تقبل أي عون من أي قریب أو كائن.. تتقبل حسب 
عون الطبیعة.. حذو الش�ج�رة .. ھ�ب�ة ال�ع�ش�ق.. ع�ط�ای�ا 
الزھرة..خبرة أمي في مقاومة ال�ج�وع م�ھ�دت ل�ن�ا س�ب�ل 
البقاء..البقاء دونما یأس..ال نحاول أن نس�ت�ك�ی�ن ل�خ�راب 
العالم بل نتعلم م�ن ك�ل ش�يء ی�ذوي وك�ل أم�ر ی�ل�م ب�ن�ا 

 49وباآلخرین كی�ف ن�خ�ط�و ف�ي ل�ح�ظ�ت�ن�ا ال�ت�ال�ی�ة./ ص
 الروایة).

 
 ـ المعادل المكاني و سیكلوجیة االداء الشخوصي .

لقد أصب�ح�ت دالالت ال�روای�ة ف�ي مس�ار ال�م�د األح�وال�ي 
المتكون من (میساء = األم حیاة = ال�م�ن�ظ�ور الس�ردي) 
كمنظورات تستكمل حكمتھ�ا م�ن األعش�اب و األزھ�ار و 
روائح تربة أرض الحدیقة . ھذه المستویات ت�ن�ق�س�م إل�ى 
ثنائیة خاصة من (ال�م�ن�ظ�ور ال�م�وض�وع�ي = ال�م�ن�ظ�ور 
الذاتي) ففي المنظور األول تقدم لنا األحداث الشخ�وص�ی�ة 
بطریقة موضوعیة، لوال أنھا تقت�رب م�ن ل�غ�ة ال�ق�ص�ی�دة 
منھا إلى الروایة، غیر أن المنظور اآلخر یبرر لنا ت�ك�اث�ر 
المنقول من وجھة نظر ال�ذوات الش�خ�ص�ان�ی�ة، ب�واس�ط�ة 
الس�ارد ال�م�ت�م�ظ�ھ�ر ع��ل�ى لس�ان أح�دى الش�خ�وص ف��ي 
الروایة. ومن خالل ما یتبین لنا من ع�الق�ات ال�م�ح�وری�ن 
(میساء + حیاة) فضال عن المستوى ال�زم�ك�ان�ي وات�ج�اه 
الموضوعة الروائیة المتقدمة نحو مالمسة إدانة انسحاق 
المرأة و أبنتھا في ظل ظروف قاھرة من الفقدان للحبی�ب 
والزوج في ظروف مختل�ف�ة، ك�م�ا ت�ط�ل�ع�ن�ا فص�ول (م�ن 
أوراق میساء) على الجوانب األكثر تبئیرا من وجھة نظر 
الشخصیة وعالقاتھا مع أمھا ـ� ح�ی�اة ـ� وص�ی�غ�ة ح�ب�ھ�ا 
المتورط بالشخص�ی�ة زی�اد. وھ�ذا األم�ر م�ا ی�دف�ع�ن�ا إل�ى 
معایشة مماثلة في أحوال األم حیاة ، حیث تجربة المعادل 
والتعویض ال مع حیاة نباتات حدیقتھا. فالشخصی�ة ح�ی�اة 
في حدود ھذه الوحدات األولى من فصول الروایة ، تتبین 
لقارئھا ذا وظ�ی�ف�ة م�زدوج�ة ب�ی�ن س�ل�ط�ت�ي (ال�رھ�ان = 
اإلحباط = الزمن) كما أن التصویر السردي ل�دورھ�ا ف�ي 
النص، ال یزل مشحونا بصبغة مقاومة األم ألشد أعباء و 
أھوال مرحلة ما بعد غیاب الزوج. إذ تمن�ح�ن�ا م�ق�ت�ط�ف�ات 
تفاعالت السارد المشارك على لسان الشخصیة م�ی�س�اء، 
جملة مرتك�زات اس�ت�ع�ادی�ة ن�ات�ج�ة م�ن م�ج�م�ل ت�خ�ی�الت 
الشخصیة میساء في مواقفھا الح�اك�ی�ة ألھ�م ت�م�ف�ص�الت 
أحداث حیاة والدتھا مع والدھا في مرحلة ما قبل الف�ق�دان 
لھ في الحرب (أمي تبتسم .. لعلھا ترانا ف�ي األم�س ق�ب�ل 
غیاب أبي .. لعلھا ترانا في األمس ق�ب�ل غ�ی�اب أب�ي ..أو 
ترانا في الغد بعد عودتھ ألینا.. تقول لي:  أنظري إلی�ھ .. 
لقد أغفى و كتاب الطب�ري ب�ی�ن ی�دی�ھ.. أخ�ف�ض�ي ص�وت 
المسجل..أسدلي الستائر.. دع�ی�ھ ی�ن�ام .. ت�ذھ�ب إل�ی�ھ و 
تدثره بغ�ط�اء وت�ط�ف�ىء مص�ب�اح ال�غ�رف�ة..ت�أخ�ذ ال�ك�ت�اب 

ال�روای�ة) ل�ع�ل م�ن أك�ث�ر  52وتضعھ على ال�ن�ض�د./ ص
عالمات تغلغل مأزق الحلم بالواقع الحلم�ي ال�م�ت�خ�ی�ل م�ا 
 ـشھدتھ أحداث عوالم روایات (لط�ف�ی�ة ال�دل�ی�م�ي) ب�دءا ب

(سیدات زحل) وروایة (عالم النساء الوح�ی�دات) وروای�ة 
(حدیقة حیاة) موضع مباح�ث دراس�ة ك�ت�اب�ن�ا اآلن. ف�ك�ل 
شخصیة نسائیة في روایات الدلیمي، تشكل حالة مفصلیة 
من حاالت مؤرقة من عذاب الحرمان األنثوي إل�ى ج�ان�ب 
مواجھات غیابات (الذات/الحلم/ المصیر/ س�وء ال�ط�ال�ع) 

بحثا دؤوبا منھن نحو ذلك الموضع المناسب من یوتوبی�ا 
ال�م��رأة ال�ج��ام��ح�ة ف��ي أح��الم��ھ�ا و ص�ف��ات��ھ�ا وأف��ع�ال��ھ��ا 
ومقاومتھا لنوازع ظ�رف�ی�ا ال�واق�ع ال�خ�ارج�ي الس�ی�اس�ي 
والمجتمعي والداخلي المترتب ع�ل�ى ال�ج�وان�ب ال�ن�ف�س�ی�ة 
والعاطفیة والقدریة، لذا وج�دن�ا ف�ي م�رك�ب اس�ت�ط�رادات 
أحوال الشخصیة میساء، ما تخبرنا بھ الروایة عن حالھا 
المأزوم بكیفیات ال�ع�ط�ش ال�ع�اط�ف�ي ومص�ارع�ة أوج�اع 
الظرف األقتصادي الحرج والضغط الس�ی�اس�ي ال�خ�ارج�ي 
للبالد، كما تعرفنا تداعیات فضاءات الش�خ�ص�ی�ة م�ی�س�اء 
عن تفاصیل حیاة األم ـ حیاة ـ وال�ت�ي ت�ح�ی�ا داخ�ل أوھ�ام 
تخیالتھا المتصادقة حول مواجید حیاة وھ�م�ی�ة ل�ألب ف�ي 
تفاصیل یومھا الذي ھو ككل األوھام العجاف ال�م�ص�اح�ب�ة 
لھا في زمن لیال�ی�ھ�ا ال�ق�م�ری�ة ال�ب�اردة ح�ی�ث ال�ح�رب و 
الذاكرة و الوسادة الفارغة من شبح ال�زوج : (ھ�ل أرى 
ذلك أم أتخیلھ ضمن كوابیس؟..أقف أمام النافذة..الحدیق�ة 
تتضاءل..تختفي أشج�ارھ�ا وی�ج�ف عش�ب�ھ�ا .. ت�ت�ھ�اوى 
الشجیرات والمتسلقات..أراھا و ھي ال�م�ت�رم�ل�ة ال�ت�ي ل�م 
تترمل إذ ال تقر بإكتمال غیاب المفقود ـ أن�ا لس�ت أرم�ل�ة 
ولن أرتدي ثیاب الحداد ـ أرى لوحا من ألواح األمس..في 
لوح األقدار مكتوب : غربت حض�ارات ال�ح�ب..وأش�رق�ت 
فینا الحروب .. وأمي تستدرج ح�م�ام�ة ن�وح ف�ي أمس�ی�ة 
المطر.. تقول أمي : ـ� ھ�ذا ط�وف�ان ق�ت�ل وال�ی�م�ام ی�ع�ود 
مضرجا بالدم/ زیاد ی�غ�رب ف�ي ال�م�غ�رب .. ویش�رق م�ع 
دموع أمي/ تلفعت بشال صوفي سمیك واقفة أمام الناف�ذة 
وقد انھمر علیھا فیض أبیض من نور القمر فقسم الغرفة 
إلى نصفین .. نص�ف رم�ادي ب�ارد ی�غ�م�ر أم�ي..ونص�ف 

 الروایة). 52أسود یخفي أحزاننا وأشباح الغائبین./ ص
 
ـ البنیة الزمكانی�ة ب�ی�ن ال�م�ج�س�د ح�ل�م�ا وال�م�ت�ض�اع�ف 1

 ملفوظات :
إذا ما تفحصنا مجال البنیات الزمكانیة المؤطرة بإم�الءات 
فضاء رؤیة ورؤیا الشخصیة میساء، لوجدناھا واص�الت 
ذھنیة ودالل�ی�ة، أخ�ذت تس�ت�ش�ف م�ن س�ی�اق االس�ت�ع�ادة 
الذاكراتیة و االسترجاعیة الداخ�ل�ی�ة، مس�ت�وی�ات م�وازی�ة 
إلى روح فض�اء االس�ت�ع�ارة ال�م�ع�ادل�ة ف�ي ل�غ�ة م�ج�رى 
الواقعة السردیة. إذ أننا نواجھ فضاءات من جھة خ�اص�ة 
بالشخصیة تستعید بھا األحداث ملفوظیة استدعائی�ة، ب�ال 
فواعل حدوثیة موقفیة متباینة ، من شأن�ھ�ا ال�دخ�ول ف�ي 
مساحة موظفة من الفعل السردي الدال والمجسد، فض�ال 
عن بقاء شخصیة األم ـ حیاة ـ كھالة مع�ادل�ة ع�ن دالالت 
إدائیة ملمحة إلى أقصى درجات مرموز الفقدان وخ�ل�ف�ی�ة 
وجودیة العدم. ولو دققنا من ج�ھ�ة أخ�رى ف�ي م�ق�دم�ات 
فصل (من أوراق میساء) لوجدنا أنھا عبارة عن مذكرات 
أو مجموعة حاالت حواریة متعددة بوظ�ی�ف�ة ال�م�ون�ول�وج 
المتمظ�ھ�ر ب�أی�ق�ون�ة ال�ح�ل�م و ال�رؤی�ا ل�ل�واق�ع ب�ط�ری�ق�ة 
االسترجاع في زمن ھو خارج إطار حكایة النص الروائي 
تحدیدا. لذا فأننا ال نع�ث�ر ف�ي ھ�ذه ال�م�ق�دم�ات ال�روائ�ی�ة، 
سوى لوجود بنائیة المخیلة الواصفة ملفوظا نح�و أف�ع�ال 
إیھامیة شعریة من شأنھا ن�ق�ل م�ھ�ام ال�ح�ك�ي ال�م�س�رود 
تداعیا على حال لسان الشخصیة م�ی�س�اء أو الش�خ�ص�ی�ة 
األم كما قلنا مرارا (ح�ی�اة)، ف�ی�م�ا ت�ل�ع�ب ال�ق�اب�ل�ی�ة ألداة 
السارد شرطا انتقالیا ما ب�ی�ن ك�ال ال�م�ح�وری�ن (ح�ی�اة = 
میساء) و في ض�وء ھ�ذا ال�ت�ص�ور ی�غ�دو مس�ار الس�ارد 
تشاركا ف�ي ع�م�ل�ی�ة ت�ن�اوب مض�اف�ة إل�ى م�ھ�ام ال�ف�اع�ل 
المسرود ما بین (حیاة ــ� م�ی�س�اء/ مس�ت�وى ال�ح�ك�ای�ة ـ�ـ 
تشاكل ال�خ�ط�اب/ األدوار: م�ی�س�اء + ح�ی�اة = ف�اع�الن 
منفذان/ جھة الموضوعة : غ�ی�اب ال�زوج ـ� زی�اد/ن�ت�ائ�ج 
ال�م��ك��ون الس�ردي : ك��ف��اءة ال��غ��ی��اب ـ�ـ�� م��ع��ادل ت��ف��ع��ی��ل 
موضوعة/ملفوظ حالة : إیھام ذاتي ــ واص�ل�ة ح�ل�م�ی�ة / 
المرسل: أنا الفاعل ال�م�وج�ب ـ�ـ� م�وق�ع الس�ارد/ ت�ن�اوب 
الضمیر الفاع�ل ـ� الس�ارد ال�م�رس�ل ك�ع�الق�ة ش�خ�وص�ی�ة 
مشتركة في موجھات الفاعل المن�ف�ذ) ح�اول�ن�ا م�ن خ�الل 
ھذه الترسیمة ال�ع�ام�ل�ی�ة م�ن ل�دن�ا ول�ی�س م�ن ال�م�ن�ھ�ج 
ال��ن��ق��دي، إیض��اح ش��ك��ل وم��وض��وع��ة وع��الق��ة األدوار 
الوظیفیة والبنائیة والتشكیلیة في محتوى أس�ل�وب أف�ع�ال 
السرد الشخوصي في ظل مصاحبات نوع�ی�ة خ�اص�ة م�ن 
مؤشرات األرسالیة العامة والخاصة من أواص�ر وظ�ی�ف�ة 
ال��م��ؤل��ف الض��م��ن��ي وم��ن خ��ل��ف��ھ الس��ارد ال��م��ن��اوب ف��ي 
تمظھرات األصوات الش�خ�وص�ی�ة، ف�ی�م�ا ت�ب�ق�ى أح�وال�ی�ة 
المؤلف الحقیقة في ع�الق�ات ال�ن�ص ك�ح�رك�ی�ة ت�ك�وی�ن�ی�ة 
مفترضة وحقیق�ة م�ن خ�الل مص�ادر وم�راج�ع اإلح�االت 

 التألیفیة الخاصة.
ـ األنا الشخوصیة كعالمة سیمیائیة جامعة ف�ي ال�م�ت�خ�ی�ل 

 والنسق المرجعي.
وعلى نحو أك�ث�ر إی�غ�اال ف�ي م�ع�ادالت مس�ار الس�رد ف�ي 
وظیفة الشخصیة الس�اردة، ت�واف�ی�ن�ا ح�ك�ای�ة ال�م�رج�ع�ی�ة 
المؤسطرة من دالالت حزن النساء وھموم ش�ع�ری�ة ال�غ�م 
والھم النسوي إج�م�اال، ذل�ك ب�دءا م�ن ال�م�رأة ال�ن�وات�ی�ة 
األول��ى م��رورا ب��الس��وم��ری��ة وح��ت��ى ش��خ��وص ال��روای��ة 
وكاتبتھا، دون إغفال ھاجس قصدیة الحك�ي ع�ل�ى لس�ان 
الشخصیة الساردة میساء، والتي تشكل بدورھا الص�ی�غ�ة 

األكثر 
بعدا في تداعیات العالم�ة ال�م�ح�ك�ی�ة ع�ن م�راح�ل أح�زان 
النساء في الروایة وفي التأریخ النسوي ـ قدیما و حدیثا ـ 
وصوال إلى مرجع�ی�ة ال�ن�واة ال�ف�اع�ل�ة ف�ي ح�واری�ة األن�ا 
الجماعیة ال�م�رم�زة ف�ي ض�م�ی�ر أح�وال الش�خ�ص�ی�ة األم 
حیاة : (ال أملك مكیاال لقیاس الط�وف�ان�ات ول�ك�ن�ي أت�ی�ق�ن 
وھي مستغرقة في البكاء أنھا تدفع ضریبة ال�دم�وع ع�ن 
نساء البالد جمیعھن من أول الخلیقة حتى آخ�ر ال�ح�روب 
و ظھور النجم المذنب لقیام�ة ال�ع�ال�م/ت�ب�ك�ي أم�ي ل�ی�ع�ود 
أبي .. وتبكي لیوقظ دمعھا سبات األرض ویبزغ الخ�ص�ب 
في تراب حدیقتھا.. تبكي.. تیامات ال�ت�ي ھ�ي أم�ن�ا وأم�ي 

الروایة) أن العملیة االس�ت�ق�رائ�ی�ة ال�دال�ة  53جمیعا./ ص
لمؤشر دالالت الشخوص الروائیة، ت�دف�ع�ن�ا إل�ى م�ق�ارب�ة 
االنبعاث المرجعي في صورة معادالت كونیة من الص�راع 
وال�ح�ل�م وقص�ص ال�ط��وف�ان ال�ق�رآن�ی�ة وال�م�ی�ث�ول�وج�ی��ة. 
فالشخصیة الساردة میساء، بحكم كونھا باحث�ة ف�ي ع�ل�م 
اآلث��ار الس��وم��ری��ة ن��ج��دھ��ا م��ح��م��ل��ة ب��ح��ك��ای��ة ت��ث��اق��ف��ات 
(المیالد..الموت..الجدب..ال�خ�ص�ب.. ال�ح�ی�اة.. ال�م�وت .. 
آلھة الحب الوثنیة .. آلھة الحرب الوثنیة الض�ال�ة) وھ�ذا 
األمر ما جعل منھا جسرا تنافذیا واص�ال م�ا ب�ی�ن ال�ح�س 
المرجعي و معطى الحاضر الشخوصي في شتى م�الم�ح�ھ 
الموغلة في ال�ق�س�وة وال�ح�رم�ان ال�ع�اط�ف�ي م�ن األب و 
الحبیب، إلى جانب فناء الروح والجسد في صومعة أحالم 
العاشقة المحبطة في مسراتھا المتوفاة بین یدي المص�ی�ر 
القدري واالحتفاء بموتھا الم�ع�ن�وي ان�ت�ظ�ارا ل�ل�م�ح�ب�وب 
غیابا وحضورا: (في لعبة الحب یبصر ال�ح�د ال�ف�اص�ل أو 
الضفة األخرى.. خم�س س�ن�وات ب�م�ق�ی�اس ال�روزن�ام�ات 
المعتمدة في تق�اوی�م ال�ب�ش�ر.. خ�م�س س�ن�وات ب�م�ق�ی�اس 
انحدارات القلب.. خمس میتات بمقیاس الس�ق�ط�ات ال�ت�ي 
مني بھا زیاد خالل سنوات غربتھ وما بیننا من ال�رس�ائ�ل 
وجدل اللغة ورب�م�ا الص�م�م ال�ذي ن�ت�ف�ادى ب�ھ ال�ق�ط�ی�ع�ة 
النھائیة اآلن ننتظر حدوث أمرا ما.. كل األش�ی�اء ت�ت�ح�ف�ز 
لمواجھة الكارثة التالیة/ األشجار التي ستنال نصیبھا من 

 55النار والشظایا .. الكتب التي سیغرقھا الطوفان. / ص
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 ـ تعلیق القراءة :

في الحقیقة حاولنا في م�ع�رض وق�ائ�ع م�ق�ارب�ة م�ب�ح�ث�ن�ا 
الثاني التابع للفصل الرابع من دراسة كتابنا، ھ�ذا ال�ق�ول 
منا: كان س�ع�ی�ن�ا ف�ي ت�ح�ل�ی�ل دق�ائ�ق س�ی�اق ال�م�س�اف�ات 
الموضوعیة وال�ذات�ی�ة ل�ل�ش�خ�وص ال�روائ�ی�ة و ال�دالالت 
الروائیة ضمن خصوصیة (اإلداء / التم�اث�ل / ال�ت�ش�ك�ی�ل/

فضاء االسترجاع/العرض الذاتي للمسرود الشخص�ان�ي / 
مرجعیة النص ) وصوال إلى م�ع�ای�ن�ة ال�ع�الق�ات ال�دالل�ی�ة 
العض�وی�ة ات�ج�اه م�ع�ادالت م�ج�ردة وم�زاح�ة ف�ي ل�غ�ت�ھ�ا 
الشعریة والتوظیفیة، فیما تبقى إجرائیة المعاینة لدینا في 
حدود زاویة خاصة من م�ؤوالت ال�دارس وح�ده ب�م�ع�زل 
عن معیاریة المناھج الجامعیة..أح�ب�ب�ت أن أق�ول أن�ن�ا ال 
نتعامل مع سیاق المصادر والمراجع في آلیة بحثنا ، ألننا 
لدینا في الكتابة منھجی�ة خ�اص�ة ال ت�ت�وخ�ى س�وى م�ادة 
الروایة وذائقة وثقافة ومخیلة الدارس نفس�ھ م�ن ج�م�ل�ة 
تحالیل وانطباعات وتقویمات انتخب�ت�ھ�ا ال�ذائ�ق�ة ال�ن�ق�دی�ة 
الخاصة للناقد ف�ي م�ع�ای�ن�ة ال�وح�دات الس�ردی�ة ل�ل�روای�ة 
بمنظور دالالت القیمة الفنیة والجمالی�ة واألس�ل�وب�ی�ة ف�ي 
صوت الشخصیة الروائیة الم�ت�م�اھ�ی�ة ف�ي م�وص�والت و 
تداعیات تفاصیل حیاتھا الحلمیة وال�واق�ع�ی�ة ال�م�ف�ت�رض�ة 
بدلیل المعادل النصي والموضوعي. إل�ى ج�ان�ب م�ب�اح�ث 
دراستنا الفرعیة ال�ق�ص�ی�رة أي ف�ي ص�دد ھ�ذا ال�م�ب�ح�ث 
المركزي المتمثل بعنوان (البنیة الدالة بین الوعي الواق�ع 
و واقع الممكن) فھو من الم�ح�ك�وم�ی�ة ف�ي ش�ط�ره األول 
ببنیة المدلول التصوري للشخصیة الروائیة تحدیدا، فلك�ل 
شخصیة في النص سواء كانت (می�س�اء = ح�ی�اة) ف�ل�ھ�ا 
ملكیتھا الخاصة من درجات ال�ب�ن�ی�ة ال�ذھ�ن�ی�ة ال�م�ت�خ�ی�ل�ة 
والدالة في حدود رقعة موضوعة واقعھا الفني والتخییلي 
في النص. أما بص�دد أف�ق ال�واق�ع ال�م�م�ك�ن ف�ي ال�ن�ص، 
فیتمثل ھو اآلخر في ھیئة عالمة الرسم الشخوصي الدال 
خارج حدود متناول جھة قدراتنا اإلح�اط�ی�ة ك�ق�راء ب�ذل�ك 
الطموح الشخوصي المتجاوز كشرطیة واقع�ة ف�ي ح�دود 
تعیینھا في مركب خطاطة النص الالمقدرة نقدیا م�ن ق�ب�ل 
قابلیة التلقي و وعي القراءة ال�م�س�ت�أث�رة ف�ي ال�م�ع�ای�ن�ة 
النقدیة كممارسة ب�ح�ث�وی�ة ض�م�ن ح�ل�ق�ات خ�اض�ع�ة ف�ي 

 مقاییسھا ألحكام تطور النص.

ا  تد ا  درا     (ة ) ل روا   ر 
 ا و وا اا و  اا ا             

 ا  اا العراقحیدر عبد الرضا                                 )2(ا /  



التطریز اسم أعجمي اشتق من الكلمة الف�ارس�ی�ة    
طرازین والفعل یطرز، أي یحدث زخرفة أو ح�ل�ی�ة 
ت�ط�ب�ق ع�ل�ى ھ�ی�ئ��ة م�خ�ت��ارة م�ن نس�ی�ج م�ع�ی��ن، 
والتطری�ز ھ�و ال�زخ�رف�ة ب�اس�ت�خ�دام�ات ال�خ�ام�ات 
المختلفة في سداء ول�ح�م�ة ال�ن�س�ی�ج ال�ذي ی�ط�رز 
علیھ، والتطریز على مر ال�ع�ص�ور بس�ی�ط وب�دائ�ي 
وتمكن اإلنسان البدائي من اس�ت�ع�م�ال�ھ�ا، ف�ي رب�ط 
أوراق األشجار، وجلود الحیوانات، التي كانت ی�ت�م 
صنعھا أیضا ب�اإلب�رة ال�ب�دائ�ی�ة، أو ب�ب�ع�ض أن�واع 
العظام والشوك، ولم تكن اإلبر قدیًما مصنوعة م�ن 
المعدن، وقد وِجدت الكثی�ر ِم�ن إب�ر ال�خ�ی�اط�ة ف�ي 
مواقع اآلثار القدیمة مصنوعة من العظام وال�ع�اج. 
ثم أن تطور التطریز وتمدد أشك�ال�ھ وأص�ب�ح ع�ل�ى 
أش�ك�ال م��خ�ت�ل��ف�ة ی��م�ی�زھ�ا ال�واح�د ع�ن األخ��رى، 
والمقصود بالتطریز ھو األسل�وب ال�م�س�ت�خ�دم ف�ي 
تزیین النسیج وزخرفتھ ب�إب�رة وخ�ی�ط، ح�ی�ث ی�ت�م 
تقدیم ھذه الزخارف تقلیدیا في الخیوط وتتكون م�ن 

 أنواع مختلفة من الغرز.
كانت البدایات في ف�ن ال�ت�ط�ری�ز ك�ع�م�ل�ی�ة إلص�الح 
ال�م��الب�س، إال أن�ھ ت�ط��ور وأص�ب��ح ھ��دفً��ا م��م�ت��عً��ا 
ومبدًعا، وال یزال یحت�ف�ظ بش�ع�ب�ی�ت�ھ ح�ت�ى ال�وق�ت 
الحال�ي، وال�ت�ي ان�ت�ع�ش�ت ف�ي الس�ن�وات ال�ق�ل�ی�ل�ة 
الماضیة ال سیما لدى الفنانین المع�اص�ری�ن، ال�ذی�ن 
یُدخلون استخدام الخیوط في ُصنع أعمالھم، أو من 
خالل استخدام طوق التطریز كإطار ل�ف�ن ال�ن�س�ی�ج، 
وتُعد حرفة التطریز س�ھ�ل�ةً وم�ت�واض�ع�ةً، وی�م�ك�ن 
البدء بتطبیقھا دون ت�ع�ق�ی�د أو ص�ع�وب�ة، وال�م�واد 
األساسیة لھا غیر مكلفة، والتقنی�ات ال�م�س�ت�خ�دم�ة 
تختلف من التطریز األساسي إلى التطریز المت�ق�دم، 
وُربما یعرف البعض أموًرا بسی�ط�ةً ع�ن ال�ت�ط�ری�ز 
یُمكن أن تعلموھ�ا م�ن أح�د ال�وال�دی�ن أو األج�داد، 
وذلك ألن التطری�ز ف�ن وم�ھ�ارة م�ت�ن�ق�ل�ة م�ا ب�ی�ن 

 األجیال.
فن التطریز موجود منذ القدم یعود تاریخھ إل�ى م�ا 

عام، بدأت مع مصر القدیمة والبابل�ی�ی�ن  3000قبل 
والفینیقیین والعبرانیین، وتُظھر في رسوم ال�ق�ب�ور 
المصریة القدی�م�ة أنَّ ال�م�الب�س وأغ�ط�ی�ة األرائ�ك 
والخیام التي استخ�دم�وھ�ا ك�ان�ت م�زی�ن�ة ب�ن�ق�وش 
مختلفة،  وانتشر التطریز إل�ى ب�ل�دان أخ�رى م�ث�ل 
إس�ب��ان��ی��ا وص�ق��ل��ی��ة، ح�تّ��ى إنَّ ال��ح�رف��ی��ون ك��ان��وا 
باستمرار ی�ح�اول�وا ال�ب�ح�ث ع�ن أش�ی�اء ج�م�ی�ل�ة، 
وتحولیھا إلى أعمال فنیّة، شیئًا فشیئًا ھذه األعم�ال 
بلغت ذروتھا في عدٍد ال یُحص�ى م�ن أع�م�ال ال�ف�ن 
الزخرفي، لكن وبالّرغم من وجود العدید من أعمال 
ال�زخ�رف�ة، ل�م ی�ك�ن ألي م�ن�ھ�ا ص�دى ق�وي م�ث�ل 

 التطریز.
یشیر العھد القدیم، إلى التجارة النش�ط�ة ال�ت�ي ق�ام 
بھا رجال األعمال الفینیقیون، ب�الص�وف وال�ح�ری�ر 
والتطریز الشرقي، ویخ�ب�رن�ا م�راراً وت�ك�راراً ع�ن 
المطرزات التي كان علیھم أن یرتدوھا، وأنھ�م ف�ي 

الواقع كانوا یرتدون ستائر المعبد وحجاب المع�ب�د، 
حتى األنسجة وال�ت�ط�ری�ز ف�ي ال�ذھ�ب ال�ت�ي ك�ان�ت 

 موجودة بال شك في أیام داود وسلیمان.
ال یوجد تطریز یمكن أن یعزى إلى ال�ع�ص�ر ال�ق�دی�م 
بشكل مؤكد، باستثناء ب�ع�ض األق�م�ش�ة ال�ق�ب�ط�ی�ة، 
وكانت أقدم القط�ع ال�م�ط�رزة ال�ت�ي ُح�ف�ظ�ت ح�ت�ى 
العصر الحاضر، قد ُعثر ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي م�ق�ب�رة ت�وت 
عنخ آمون في مصر، وتعود إل�ى ال�ق�رن الس�ادس 

 عشر قبل المیالد.
ولكن لیس ھناك شك في أن ھناك تطریزات ممتازة 
في آسیا، مصر، الیونان وروما كما تم التحقق م�ن 
قب�ل ال�م�ؤرخ�ی�ن ال�ح�ق�ی�ق�ی�ی�ن وكش�ف�ت�ھ ال�ن�ق�وش 
واللوحات العدیدة لتلك األوقات، ویُع�زى االخ�ت�راع 
والتطور األول لھذا الفن إلى ال�ب�اب�ل�ی�ون، ألن م�ن 
بالد ما بین النھرین جاءت أش�ھ�ر ال�م�ط�رزات ف�ي 
العصر القدیم، وكذلك من مصر األقم�ش�ة ال�رف�ی�ع�ة 
حیث یقال إن النول الم�ص�ري ق�د ھ�زم اإلب�رة ف�ي 

 بابل.
فن التطریز قبل فن الحیاكة بزمن طویل، ومارست�ھ 
شعوب معظم الحض�ارات ال�ق�دی�م�ة، ف�ي ال�م�ش�رق 
وب�الد ف�ارس وآس�ی�ا ال�وس��ط�ى وال�ھ�ن�د والص�ی��ن 
والیونان، ومھرت ب�ھ ال�روم�ان. ھ�ذا وق�د أص�ب�ح 
الشرق وآسیا القدیمة مھد الت�ط�ری�ز وأت�ت أع�م�ال 
التنقیب األثریة في سوریا وبالد ال�راف�دی�ن، ل�ت�ؤك�د 
صحة ھذه الفرضیة، فعند غزوة طیسفون في العام 

خالطت سجادة ضخمة مطرزة باإلبرة، َخ�ی�ال  637
العرب وھي سجادة (بھار خسرو) أي التي صّورت 
بواسطة األحجار الكریمة عجائب الدولة الفارسی�ة، 
وكان الخلیفة المنتصر بن المتوكل قد شعر بح�ت�م�ھ 
القریب بفضل سجادة مزینة بالم�ف�ات�ی�ح ال�م�ك�ت�وب�ة 

 باللغة الفارسیة والصور المطرزة.
واحتلت الحضارة البیزنط�ی�ة ال�م�رت�ب�ة األول�ى ف�ي 
تاریخ التطریز، خ�الل ال�ع�ص�ور ال�وس�ط�ى، ك�ان�ت 
بیزنطة مركز تبادل تجاري ب�ی�ن الش�رق وأوروب�ا، 
وتصدر إلیھا الثیاب المطرزة ال�غ�ن�ی�ة ب�ال�زخ�ارف، 
واھم النماذج لھذا الف�ن ال�ب�ی�زن�ط�ي ك�ان�ت م�ل�ی�ئ�ة 
بالشخصیات وتمثل  حیاة یسوع المسی�ح وی�ح�ت�ف�ظ 
بھا في كاتدرائیة القدیس بطرس، ھ�ذا ال�ف�ن ح�ف�ز 
الحرفیین األوربیین م�ن�ذ ال�ع�ص�ور ال�وس�ط�ى إل�ى 
تطویر تقنیات خاصة بھم، وأشھر شاھد ع�ل�ى ف�ن 
التطریز األوروبي سانت كوثبیرت الت�ي ت�ع�ود إل�ى 
ال��ق��رن ال��ع��اش��ر، وال��م��ط��رزة ب��خ��ی��وط ذھ��ب��ی��ة، 
والمحفوظ�ة ف�ي ك�ات�درائ�ی�ة دورھ�ام، وھ�ي أق�دم 
تطریز إنجل�ی�زي ب�اٍق م�ن ال�ق�رن ال�ح�ادي عش�ر، 
والذي ھو في الواقع تطریًزا وعمال نورم�ان�دي ت�م 
إنجازه في إنجلترا. وكان التطریز في شمال أوروبا 
حتى عصر النھضة كنسیًا في الغالب، ویوجد أیض�ا 
عباءة لتتویج ملوك الیونان ویتم الحفاظ علیھا ف�ي 
بودابست. وكذلك اثني عشر ل�وح�ة ل�ح�ی�اة یس�وع 
المسیح محفوظة في تولوز في ك�ات�درائ�ی�ة ش�ارت�ر 
من القرن الرابع عشر، وكذلك تطریزات في كنیسة 
مانریسا في القرن الخامس عشر، مطرزة بالحری�ر 
الملون على قماش ناعم م�ع أش�ك�ال ل�ح�ی�اة وآالم 

لوحة، وھناك تطریزات م�ن  19یسوع المسیح في 
فن الفالمنكو وبذلة وفستان ذھبي ویحتفظ بھ�ا ف�ي 
متحف كورت في فیینا، ولھم شخصیات جمیلة م�ن 

 التطریز على اإلبرة من القرن الخامس عشر.
وكانت الحروب الصلیبیة ھي األداة الرئیسی�ة ل�ھ�ذا 
الفن في ال�غ�رب ب�أس�ره، وب�دأ ت�ط�ری�ز ال�زخ�ارف 
وغ��ی��رھ��ا م��ن زخ��ارف ال��ف��رس��ان، ع��ل��ى ال��ق��ط��ع 
الفاخرة، وأصبح التك�وی�ن أك�ث�ر زخ�رف�ة وت�ع�ق�ی�ًدا 
وتلوینًا، مما زاد من تنوع األلوان في القرن الرابع 
عشر، وكان األغنیاء والتجار على اس�ت�ع�داد ل�دف�ع 

 مبلغ كبیر من المال لرفاھیة المالبس المطرزة. 
وظھرت تطبیقات جدیدة للتطریز مثل ال�م�ف�روش�ات 

 واألربطة والستائر وأغطیة السریر.
وعلى صعید آخر، یبدو أن المد للش�ع�وب ال�ت�رك�ی�ة 

الذي سجل ارت�ف�اع�اً ح�اداً ف�ي دول ح�وض 
البحر األبیض المتوسط الشرقی�ة م�ث�ل الس�الج�ق�ة، 
والممالیك ومن ثم العثمانیی�ن ل�م ی�ك�ن ب�ع�ی�داً ع�ن 
االزدھار الذي عرفتھ صناعة النس�ی�ج ال�ت�ي م�ال�ت 
شیئاً فشیئاً إلى الحلول بدالً من الزخارف المح�اك�ة. 
وبدا ھذا المیل جلیاً في مصر اعتباراً م�ن ال�ح�ق�ب�ة 

 األیوبیة
وفي المستعمرات األمریكیة، كان ال�ت�ط�ری�ز م�ھ�ن�ة 
شعبیة تمارسھا الف�ت�ی�ات واألط�ف�ال، ع�ل�ى ن�م�اذج 
معدة سلفاً، والتي تشتمل ع�ل�ى أم�ث�ال ش�ع�ب�ی�ة أو 
أقوال مأثورة، بین زخرفات متنوعة ویوقع عل�ی�ھ�ا 
الُمطِرز ب�اس�م�ھ، واق�ت�ب�س�ت ب�ع�ض ال�ن�م�اذج م�ن 
مطرزات الھنود ال�ح�م�ر الس�ك�ان األص�ل�ی�ی�ن ال�ت�ي 

 اتسمت بالبساطة والتناظر في األشكال الھندسیة.
وفي الحض�ارة اإلس�الم�ی�ة، ت�ف�ن�ن ال�ط�رازی�ن ف�ي 
ابتكار أنواع مختلفة م�ن ال�م�ط�رزات، ال�ت�ي ك�ان�ت 
تستعمل لتوشی�ة ال�م�الب�س وال�م�ف�ارش وم�ج�ال�س 
الكبراء، وكانت دور ال�ط�راز م�خ�ص�ص�ة ل�ت�زی�ی�ن 
مالبس الخلفاء والسالطین واألمراء، وف�ق ن�م�اذج 
محددة تناسب مقام من تھ�دى إل�ی�ھ، وت�ت�درج م�ن 
الدروع الداخلیة ال�ب�س�ی�ط�ة إل�ى األث�واب ال�ف�اخ�رة 
المطرزة بالذھب والف�ض�ة، وت�ط�ور ف�ن ال�ت�ط�ری�ز 
اإلسالمي في ظل السلطنة المملوك�ی�ة وال�ع�ث�م�ان�ی�ة 
وتنوعت أس�ال�ی�ب�ھ، وخ�اص�ة ال�م�الب�س ال�رس�م�ی�ة 
المطرزة بخیوط الذھب والفضة، ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ع�د 
لرجال الدولة بحسب مراتبھم، حتى غلب األس�ل�وب 

 العثماني على معظم المطرزات األخرى. 
كان التطریز في ھذه الفترة فنًا مھًما ووصف ب�أن�ھ 
حرفة الیدین، ألن التطریز كان عالمة عل�ى م�ك�ان�ة 
اجتماعیة في المجتمعات اإلسالمیة وأصبح ش�ائ�ع�اً 
على نطاق واسع، في مدن م�ث�ل دمش�ق، ال�ق�اھ�رة 
وإسطنبول وكانت ال�ع�م�ائ�م ال�ت�ي ی�رت�دی�ھ�ا رج�ال 

 القبائل تحمل نوًعا من التطریز.
صنعت في كل م�ن اإلم�ب�راط�وری�ت�ی�ن ال�ب�ی�زن�ط�ی�ة  

والفارسیة، م�الب�س م�ط�رزة ب�ت�ص�ام�ی�م ت�ت�ض�م�ن 
شخصیات بشریة.  وك�ذل�ك ال�ج�زء ال�خ�ارج�ي م�ن 
الكعبة كان یغطى بنسیج ُمزین، واعترض ال�رس�ول 
(ص) على الزخارف التي تحمل أشكال الحیوان�ات، 
واختفت العدید م�ن أن�واع ال�ت�ط�ری�ز ف�ي اإلس�الم، 

 باستثناء الزخرفة النباتیة ظلت مقبولة إلى حدٍّ ما.
وفي القرن السادس عشر، أدى التوسع ال�ع�ث�م�ان�ي 
في منطقة حوض البح�ر األب�ی�ض ال�م�ت�وس�ط، إل�ى 
نشر صناع�ة ال�ت�ط�ری�ز وت�ق�اط�ع ال�ث�ق�اف�ات، ف�ف�ي 
إسطنبول مثالً احتض�ن�ت األم�ت�ع�ة ال�م�ن�زل�ی�ة ك�اف�ة 
كأغطیة الخوان، والبسط، وأغطیة األس�رة، وب�ق�ج 
الخبز، ومناشف الحمام الت�ط�ری�زات وس�رع�ان م�ا 
شاع ھذا األسلوب، فكانت األوشحة وقطع الست�ائ�ر 
التي قامت النساء الجزائ�ری�ات، ب�ت�ط�ری�زھ�ا خ�الل 
القرنْین السابع عشر وال�ث�ام�ن عش�ر، ول�ی�دة ھ�ذه 
الحركة، وتتألف زینة ھذه األعمال المصنوع�ة م�ن 
األنسجة الحریریة الم�ت�ع�ددة األل�وان، ال�ت�ي ت�زی�ن 

إیتامین الكتان الخام من رسوم متموجة، وزھیرات 
 وسیقان تتعانق وتتشابك. 

یبدو أن مصطلحات التزیین تست�م�د ج�ذورھ�ا، م�ن 
األقمشة المخملیة اإلیطالیة واإلسبانیة السائ�دة ف�ي 
عصر النھضة، التي غ�ال�ب�اً م�ا ت�ذك�رن�ا ب�األع�م�ال 

 العثمانیة
أّما أقدم المطرزات الج�زائ�ری�ة، ف�ھ�ي وش�اح ك�ان 
یستعمل لتزیین تمثال السیدة العذراء، ونجده الی�وم 

 في كاتدرائیة 
شارتر، ویُقال إن أمیرة كوندي كانت قد قدمت ھ�ذا 

ت�ق�ری�ب�اً. وب�دت  1650الوشاح كھ�دی�ة ف�ي ال�ع�ام 
مالمح ھذا ال�م�ی�ل إل�ى األع�م�ال ال�م�ط�رزة، ح�ی�ث 
تتداخل الزخارف التركیة واألوروبیة في ال�م�غ�رب، 
وال سیما في مدینتي فاس وتطوان، وفي العاص�م�ة 
التونسیة التي أعربت عن ول�ع�ھ�ا الش�دی�د ب�خ�ی�وط 
الذھب، والرصائع الذھبیة والخیوط المذھبة أیض�اً. 
فانتقل ھذا الفن من مدینة إلى أخرى، وم�ن س�رای�ا 
إلى أخرى وخالط المواضیع الرفیع�ة م�ث�ل ن�م�وذج 
الزھور األربع الي ُصنع خصیصاً لسلیمان العظ�ی�م، 
والمواضیع التقلیدیة كتلك اآلتیة من دول ال�ب�ل�ق�ان، 
 وجنوب إیطالیا أو من العرب والیھود في األندلس.

وانتقلت بعض تلك المطرزات إلى أوربة عن طریق 
البیع أو الھدایا فدخلت في ممتلكات رجال الكن�ی�س�ة 
وبعض الم�ل�وك وال�ن�ب�الء. وأش�ھ�ر ن�م�وذج ل�ھ�ذه 
المطرزات الرداء الكنسي للقدی�س ت�وم�اس ب�ی�ك�ت 
وھو رداء مطرز بالذھ�ب ی�ح�م�ل ص�ور ح�ی�وان�ات 
وكتابات تشیر إلى أن�ھ ص�ن�ع ف�ي م�دی�ن�ة أل�م�ری�ة 

 م،1116األندلسیة سنة 
وكذلك رداء التتویج الخاص بالملك روجار ال�ث�ان�ي 
النرمندي في صقلیة وعلیھ ك�ت�اب�ة تش�ی�ر إل�ى أن�ھ 

م، 1133صنع في دار الطراز ف�ي ب�ال�ی�رم�و س�ن�ة 
والرداء الخاص بالملك ولیم الثاني ال�م�ص�ن�وع ف�ي 

م. وكانت ب�ی�زن�ط�ة م�رك�ز 1181بالیرمو أیضاً عام 
تبادل تجاري بین الش�رق وأروب�ا، وتص�در إل�ی�ھ�ا 
الثیاب المطرزة الغنیة بالزخارف، األمر الذي ح�ف�ز 
الحرفیین األوربیین م�ن�ذ ال�ع�ص�ور ال�وس�ط�ى إل�ى 

 تطویر تقنیات خاصة بھم.
فالتطریز اإلس�الم�ي ل�ھ س�م�ات مش�ت�رك�ة م�وح�دة 
تمیزه، ھو سبب تألقھ�ا ب�م�ا ی�ح�ت�وی�ھ م�ن ق�درات 
فنیة، فقد ظھر في العھد األموي مستمداً قوت�ھ م�ن 
الفنون المحلیة ثم جاء النمط العباسي ال�ذي ام�ت�از 
باألسالیب الفن�ی�ة ال�رائ�ع�ة وب�ن�وع�ی�ة خ�اص�ة م�ن 
الخزف ذي البریق ال�م�ع�دن�ي، واس�ت�خ�دام ال�ج�ص 
بكثرة في تھیئة الزخارف حتى أص�ب�ح م�ن ال�م�واد 
الممیزة في ھذا اللون م�ن ال�ف�ن اإلس�الم�ي، وم�ع 
ضعف الخالفة العباسیة ظھ�ر ال�ت�ط�ری�ز ال�م�غ�رب�ي 
والمصري والعثماني ثم التركي الذي تمیز بصناعة 

 17السجاد وأبدع الفنانون في ھذا الجانب ف�ظ�ھ�ر 
نوعاً من المطرزات منھا سجادة الص�الة ال�م�م�ی�زة 
برسم المحراب على أرضیتھا واشتھرت بصناعتھ�ا 

 المناطق الجبلیة في األناضول
 للحدیث تكملة یتبع في العدد القادم 

 المصدر 
 نشر محرري الموقع  –تواصل اجتماعي  –وكاالت 

  26 ج/ أ زن    

ا 

 

 إعداد: 
 بدري نوئیل یوسف/ السوید
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 رزاق الدجیلي
 العراق

 
 

 .ماذا أقول
 ،.وأي حرف أكتب الیك أیھا الراحل إلى الملكوت االعلى

 مروان
 مازالت ضحكتك البریئة

 ،.وسط حدقات العیون
 ،.مازالت كلماتك النقیة
 وسط شغاف القلوب

 كیف ترحل، وقصائدك العاشقة تنتظر طلتك البھیة
 قل لي كیف نمشط جدائل حبیباتنا

 بدونك یامروان
 حتى النوارس أصابھا الذھول

 ألنھا ودعت آخر رفقاءھا
 والشواطيء التي كانت تبتھج دائما لقدومك الیومي

 أصبحت اآلن غریبة
 كل شيء ماعاد كما كان
 والمكان لیس ھو المكاَن

 أ صدقاؤك ینتظرون القدوم
 وھم یھمسون فیما بینھم لفرحة اللقاء،

 وكل احادیثنا، قصائدنا، كلماتنا، نظراتنا، احالمنا المؤجلة
 تشتاق الیك

 أیھا الحبیب على القلوب
 والعابر إلى ضفاف الروح

 یاحبیبنا االبدي یامروان
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

  أٌْ و ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسماعیل خوشناو/العراق
٢٠٢١/٣/٢٤ 

 

 قَلَّ اْألَماُن لَدیِھ یُْعَدُم اْألَملُ 
ْئُب ُمْبتَِسٌم قَْد خانَنا َعلَمٌ   الذِّ

 بَْدُر اْلقوافِِل قَْد أْمسى بِال نَظَرٍ 
 أَْصبَْحُت في ظُلٍَم ُعكَّازتي قَلمٌ 

 فََغّرني َوَسنٌ   َخفَّْت عالَمتُھُ 
 أَیَّاُم َزْغَرَدٍة قد صادھا ُعقَمٌ 
  اَْلُحبُّ في َشلٍَل ما زاَرنا َغَزلٌ 
 بَیٌت بِغَیِر ھوى بُنیانُھُ َعَدمٌ 

 ُعْمُر الطُّفولَِة شاَب قَْبَل َمْوِعِدهِ 
 رقَمٌ   َحلُّ اْلمتاَھِة َھْل یُرى َلھُ 

ْحكاِت ُمْلتَئِمٌ   إِنَّ اْألَماَن َمَع الضِّ
 ال َعیَش لَْو لَْم نَُكْن لِْألَْمِن نَْنتَقِمُ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 غادة الحسیني 
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 مسافر

 یا أیھا الوجھ

 المسافر

 سر بي حیث

 شئت

  وحیث ما یھوى 

 الفؤاد

 وترسم لنفسك وجھةُ 

  تحمیك من خوف

 البعاد

 طف المنازل والدیار

 وخبأ األحزان

 في لیل السھاد

  سر حیث دق

 القلب

 ال تبغى الحیاد

 وأفرد جناحك

 للسماء

 وللفضاء

 وللوجود الرحب

 ال تھوى العناد

  وانشد قصیدك

 للعصافیر

 البعیده في سماوات

 الحصاد
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 سامح ادور سعدهللا
 مصر

 
 یا صانع القلوب خبرني ؛

 من أي المعادن صنعت قلوبھم
 أفكارھم معصیة 

   قلوبھم غادرة
 یا صانع القلوب أحتاج قلباً 

 أحتاج أن تصنع لي فلباً من نحاس 
 أشد قسوة من قلوبھم 

 كیف أتعایش معھم أنا ھنا ؟
 أسفت لما عرفت أن قلوبھم 

 من الرصاص صنعت 
 و بالحدید ثقلت

   ال تجري فیھا دماء وحیاة
 بل تقفز حمم البراكین 

 یأكلون لحم الحي و الجیفة 
 و یشربون الزیت و العلقم 

 یجترون كل یوماً على لحوم األبریاء 
 أنوفھم تنفث دخان و لھیب نار 

 یا صانع القلوب دلني 
 ؟لماذا وھبتھم كل ھذه القسوة 

 أحتاج إلیك ترشدنى 
 ؟كیف الحیاة معھم أخبرني 
 قد فرضت علیا مالمحھم 
 كل یوم اشاھد مال حمھم 

 وحوش بأنیاب غادرة 
 و ذئاب ترتدى ثوب حمًال 

 یغنون أناشید السالم
 و یذبحون كل یوم برىء

 تجري أنھار الدم تحت أقدامھم 
 و عیونھم جحظت من ضخامة أجسامھم 

 عدینى یا صانع القلوب یوماً 
 أن تشرق الشمس یوًما  

 تسكب نورھا علي جبیني 
 توقظني تحیني 

 أحمل بھ أیقونة صبري 
 أطوف بھ داخل أیامي 

 حتي تنبت من بین ضلوعي أجنحة 
 أحلق بھ علیاً 

 حتي أراھم من كل الزوایا
 و أنتقم

 أبداً ؛ أنا ال أنتقم 
 یا صانع القلوب علمنى 

 ماذا أفعل؟
 



 مقدمة :
حفاوتھ دعتني إلى النظر عب�ر ال�ق�ص�ی�دة وھ�ي مش�رع�ة 

فتناھ�ت إل�ى روح�ي ال�ت�ف�ع�ی�ل�ة ال�ت�ي أق�ام ب�ھ�ا   النوافذ،
وھي تتم�ط�ى ف�ي الس�ی�رة   طویالً، ثم لمحت قصیدة النثر

وتبحث عنھا بجس�ارة م�ق�اب�ل األن�ا، ف�ي حض�رة ال�ك�ب�ی�ر 
الشاعر "عبد المنعم رمضان" أحد أھم رواد الش�ع�ر ف�ي 
السبعینیات والذي یكره األلقاب ویمیل إلى البساط�ة، ول�د 

بالقاھرة، وبرز أول م�رة ف�ي ج�م�اع�ة  ١٩٥١منعم عام 
ب��رف��ق��ة اح��م��د ط�ھ وع��ب��د ال��ك��ری��م وع��ب��د  -"أص�وات" 

ت�ل�ك ال�ج�م�اع�ة ال�ت�ي ق�ررت  -المقصود ومحمد سلی�م�ان
التوقف بعد انقضاء غرضھا، وھو تقدیم وجوه أعضائھ�ا 
، أما جماعة "إضاءة" ف�ت�ع�ال�ت ف�ي ال�ج�ھ�ة ال�م�ق�اب�ل�ة، 
واختلفت عن أصوات في الم�ی�ل ل�ل�ق�وم�ی�ة واإلش�ت�راك�ی�ة 
والوحدة العربیة ، بینما كانت أصوات تبحث عن الص�وت 
المصري وتقتصر على التواصل مع الذات في انط�وائ�ھ�ا، 
وكان أول اإلصدارات للشاعر (الحلم ظل ال�وق�ت، ال�ح�ل�م 

، ومنذ بكارة شعره حرص ع�ل�ى أال ١٩٨٠ظل المسافة) 
یشبھھ سواه فسافر بشھ�وة الش�ع�ر إل�ى أب�ع�اده ال�ن�ائ�ی�ة 
الموحشة، وتمرد على ش�ك�ل ال�ث�ب�ات وش�ب�ھ�ة ال�ت�ب�ع�ی�ة، 
أتصوره یراجع أفكاره في كل دیوان شعر یكتبھ أو س�ی�رة 

كأنھم أط�ف�ال�ھ وق�د أن�ج�ب�ھ�م ب�ع�د عش�ق غ�ی�ر   أو مقال،
محاید. سخریة مجازاتھ تنال من ذاتھ نفسھا أحیان�اً وم�ن 
غیره كثی�راً ول�ك�ن ل�ھ�ا ن�ب�رة تص�ال�ح مش�اغ�ب�ة، ی�ك�ت�ب 
قصائده ومقاالتھ النقدیة وكأنھ یرب�ي اإلس�ق�اط�ات بص�ب�ر 
وعلى مھل وینتقد ب�م�ح�ب�ة وش�راس�ة أو ی�ع�ود وی�ج�م�ح 
بأخیلة شغوفة ،یثیر الجدل من حولھ، یجفل من إرش�ادات 
الثقافة الجاھزة وال یتركھا تمر بسالم دون أن ی�رش�ق�ھ�ا 
ب�ال�ج�م��ال وال�ج��س�د والش��ع�ر وال��ح�ب وال��ت�م�رد وال�ن�ق��د، 
وبالتالي تتفتح مجازاتھ من خلف منطلقات نضج�ت ع�ل�ى 
أرض جدواھا؛ حیث یملك وج�ھ�ة ن�ظ�ر ت�خ�ال�ف ال�ث�اب�ت 
والمعتاد؛ فما یراه الشاعر عبد المنعم رمضان وی�ق�ع ف�ي 
غ�رام�ھ یش�ك�ل روح��ھ الش�اع�رة، ب�ی�ن��م�ا ی�ؤرق�ھ ص��راع 
العصور والبحث عن الذات والعاطفة وثالوث مظلم یعجن 
الواقع بمیكافیلیتھ؛ ال�واق�ع ال�ذي ی�ق�ب�ع ف�ی�ھ (م�ی�ن�وت�ور 
المتاھة) والذي یشھر قرنیھ ویھدد ك�ل م�ن ی�ج�رؤ ع�ل�ى 
الحلم بمتعة الرحلة ویھدد اإلسك�اف�ي ال�ھ�ائ�م ف�ي ض�الل�ھ 
الحر والشھي وھو یلوذ بالرغبة واالغتراب . عبد المنعم 
رمضان ال یتخ�ل�ى ع�ن م�ی�ل�ھ ال�م�ص�ري ب�ح�م�اس ش�اب 
عشریني، ولكنھ یدع قلبھ في بیروت وھو في الخ�م�س�ی�ن 
وی�ذھ��ب إل��ى الش��ع��ر ال��ذي ی��ق��ل��ھ إل��ى ذات��ھ ب�ع��ی��دا ع��ن 
الموروث وعن المنظم أحیاناً؛ بعیداً عن الحیاكة المسبق�ة 
التي تلتصق بجسد الشعر وبعیداً عن أورجازم الش�ع�ارات 
األممیة، ألنھ یتذرع بأسبابھ وتش�ب�ھ�ھ ! ب�ت�راب�ط ص�وره 
الشعریة التي تضرب بجذورھا في شھوة التبریر المتأن�ق 
وجرأة اإللتفاف حول األشیاء. كان من الصعب أن أحیط�ھ 
بقراءة واحدة وكتابة منطویة، فكت�ب�ت أك�ث�ر م�ن م�ق�دم�ة 
ومزقتھ�ا ، ألن ال�م�دى واس�ع ال ت�ح�اص�ره ح�دود وألن 
أعمالھ غزیرة كثیفة المجاز؛ غزیرتھ! بصوفیة یحل الك�ل 
في روحھ، ویجد ظ�ل�ھ ف�ي ك�ت�اب (م�واق�ف وم�خ�اط�ب�ات 
النفري) ویقترحھ علیك بحنین صوفي، مبكراً ج�دا ت�أف�ف 
من الصراع السیاسي الذي یتمرس تدلیس األیدولوجی�ات 

األف�ك�ار وال�ف�ن وال�ق�ص�ی�دة   ت�دوی�ر وت�ح�ری�ف  ومن ث�م
ل�ت�ص��ب�ح م�ب�ھ��رج�ة ب�ال�م��ك�ی��اج، ف�ال��ق�ص��ی�دة ال��م�ب��ھ�رج��ة 
والممنھجة التي ینفر منھا، تتحول إلى عاھرة تقف ع�ل�ى 
النواصي العامة وت�رض�ي ال�م�ل�ك،ع�ك�س ال�ل�غ�ة ص�اح�ب�ة 
المواقف والتي تحلم وتتعرق وتولد م�ن ش�ق�اء وح�واس 
فعلیة في طرق ال�ظ�ھ�ی�رة، أت�ذك�ر اآلی�ة م�ن س�ف�ر رؤی�ا 

) عن عاھرة بابل : "اْلِمیَ�اهُ الَّ�تِ�ي َرأَْی�َت ١٥:١٧یوحنا (
انِیَةُ َجالَِسةٌ، ِھَي ُشعُوٌب َوُجُموٌع َوأَُمٌم َوأَْلِس�نَ�ةٌ"  َحْیُث الزَّ
وإحدى تفسیرات تلك اآلیة یتصور الزانیة ت�ن�ال م�ن أم�م 
وألس�ن�ة، ت�ن�ت�ق�م م�ن�ھ�م، إش�ارة إل��ى ك�ل فس�اد أو ك��ذب 
وتدلیس ی�ؤث�ر ع�ل�ى ش�ع�وب وأم�م وألس�ن�ة، وأق�ول أن 
صدق الكلمة أو كذبھا ب�م�ث�اب�ة ال�م�رآة ب�ق�اب�ل�ی�ة ال�ج�م�ال 
والتدمیر، ینعكس على الم�ك�ان وع�ل�ى ال�ن�اس م�ث�ل س�ر 
بابل ..، الثورة ف�ي ف�ل�س�ف�ة (رمض�ان) الش�ع�ری�ة ھ�ادئ�ة 
وطویلة المدى، ترتكز على منظور التحول المس�ت�م�ر ف�ي 

أكثر مما تنشغ�ل ب�ت�ح�دی�د ال�ن�وع رغ�م أن�ھ الزم   القیمة،
التفعیلة مخلصاً لھا ، كتب مقاالتھ وھو یعمد إلى صی�اغ�ة 
الوجود اإلنساني، بإعادة تنسیق المعاییر بلحمھا ودم�ھ�ا، 
وبروح مناھضة لكل م�ا ی�رس�خ ل�ف�ت�ن�ة م�ع�رف�ی�ة م�دب�رة 
ودخیلة ، بینما یسجل كل شيء في ورقة مستھلكة ؛ مث�ل 
یأس مكتوب یعتریھ األمل، كم�ا ف�ع�ل س�ارت�ر ال�وج�ودي. 
الصورة لدى عبد المنعم رمضان بمثابة الح�وار ال�داخ�ل�ي 
لقارئ ولمحتاج. بمثابة الحوار الداخلي للزمن وللض�م�ی�ر 
وللشھوة، فھو یتفھم القرابة بین األش�ی�اء وم�ن خ�ب�رت�ھ 
تلك تولد مفارقاتھ؛ مثل دفاعھ عن أدونی�س ف�ي م�ؤاخ�اة 
الصوفیة والسوریالیة ،فقد عل�ل ذل�ك ب�اح�ت�الل أدون�ی�س 

من خالل فرض التشابھ والندیة ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن ھ�ذا   لآلخر
اآلخر، وكأن قمة ال�ع�ط�ف أن ی�ج�د ال�ع�ن�ص�ر ال�م�ش�ت�رك 

  دوماً !

س�ت�ج��د ك�ل ش�يء ع��ن�د رمض��ان ل�ھ س�ب�ب وی�رف��ض 
المصادفة، كل شيء ل�ذی�ذ ك�ال�م�ص�ادف�ات، ألن�ھ ی�وزع 
المفارقة على ومضات أو یجعلھا صاعدة على سالل�م، 
متھدجة الھثة بفعل العاطفة ، وس�ت�ش�ع�ر ب�ك�ل م�ج�از 
حین یبرره سطر یلیھ ، ھ�ذا ال�ت�راب�ط، ك�أن�ھ�ا قص�ی�دة 
محم�وم�ة ب�زھ�رة ال�ع�ل�ة ل�ت�ج�د ن�ف�س�ك ع�ل�ى مس�اس 
بالواقع، وبالتقاء السبب والنتیجة، رغم كائ�ن ال�خ�ی�ال 
الھائل الذي یربیھ طلیقاً في تالفیف لغتھ بغیر ق�ی�د وال 

ط�رق�ت ب�واب�ة "م�ت�اھ�ة   شرط والموقوت ب�األح�الم .
اإلسكافي" و"الھائم ف�ي ال�ب�ری�ة" . ل�ح�ظ�ة وص�ول�ي ، 

دخلت ال�م�ت�اھ�ة وك�ان�ت تش�ب�ھ ل�وح�ة   قال :أرحب بك ..
لسفادور دالي في تفاصیلھا الفارقة ب�درام�ا م�م�ن�ھ�ج�ة و 
ومضات خاطفة في عالم آخر ، ف�ی�ھ�ا جس�دان�ی�ة وح�ل�م، 
وفیھا لغة تشبھ أسط�ورة "دورغ�ا" وال�ت�ي ت�م�ل�ك ع�دة 
أذرع وتعني بالسنسكریتیة (ال�ت�ي ال ت�ق�ھ�ر أو ال ی�م�ك�ن 
الوصول إلیھا) فالمتاھات ذات الممرات راقصة وج�م�ی�ل�ة 
بحریتھا التي ال ت�ق�ھ�ر، وال�م�ت�اھ�ات أع�ل�ى م�ن األب�راج 
العاجیة بمتعة االكتشاف؛ بانفالت�ھ�ا ال�دب�ل�وم�اس�ي، ال�ذي 
یفضح ما یرید ویراوغ بمھارة. وعب�ر ك�ت�اب�ھ "الش�ھ�ی�ق 
والزفیر" یكشف عن إعجابھ الذي ال یبرح المازن�ي وأب�ا 
نواس ،وعن حب ال تكفیھ أسباب اللوم لینقطع، إذا أت�ی�ن�ا 
على ذكر إعجابھ بعفی�ف�ي م�ط�ر و أح�م�د ع�ب�د ال�م�ع�ط�ي 
حجازي وبزھو مح�م�ود دروی�ش ،ف�ي قص�ی�دت�ھ ی�ن�ق�س�م 
الشعر على ذواتھ ویحاكمھا، في قصیدتھ ح�دی�ث ب�اط�ن�ي 
للھویة وللزمن، حیث یدفعان بھ كشاعر تغذیھ ال�م�ع�ارف 
والجذور إلى المفاضلة بینھما وال�م�ق�ایض�ة، م�رة ی�خ�ت�ار 
الزمن ومرة المكان وم�رة یص�ال�ح�ھ�م�ا أو ی�م�ل م�ن�ھ�م�ا 
ویصعد شجرة التوت، ألن حواسھ ملونة بمعارفھ ویراك�م 
مراجعاتھ الشخصیة وتطوف نظرتھ حول األشیاء ویت�س�م 
بالغیریة التي تنقلب إلى ذاتیة ممتدة، فالوجود لدیھ واح�د 

لغتھ الحك�اءة وال�ل�ح�ن ال�م�وزون   كل الطرق تؤدي إلیھ،
وم�ع�اداة ض�ج�ی�ج ال�ت�ص�ف��ی�ق وال�م�ن�اص�ب وال�ھ�رب م��ن 
التوجیھ الشع�ري، ك�ل ذل�ك ی�رس�م�ھ ك�م�ا ھ�و، ب�م�الم�ح 
وجھھ، صانع المجد وھو لم یقصده ولم ی�ت�ع�م�ده. ف�غ�اب�ة 
أدونیس یراھا الطفرة ح�ی�ن یض�ل بس�ع�ادة، وف�ي روح�ھ 
قلب المازني وال�ل�ع�ب�ة ال�ن�ث�ری�ة ل�ودی�ع س�ع�ادة وال�ذات�ی�ة 
المھموسة لصالح عبد الصبور وجمھوریة لن المفت�وح�ة 
على حاضر أنسي الحاج، وموسیق�ى الش�ع�ر ف�ي قص�ائ�د 
السیاب، وعیون فیروز ال�م�ن�ب�ث�ق�ة م�ن ط�ب�ق�ات ص�وت�ی�ة 
عالیة تقود إلى بیروت ومنھا إلى مزاجی�ة ال�ھ�وی�ة وإل�ى 
حریتھا،، عبد المنعم رمضان شاعر یجبرك على الوقوف 
إلى جانب نفسك أو أمامھا، لتحاسبھا أو تربت ع�ل�ی�ھ�ا ، 
تلك المراجعة السریة التي ال ی�ت�خ�ل�ل�ھ�ا س�وى الش�ھ�ی�ق 
والزفیر أثناء القصیدة، أن تننفس ما یشب�ھ�ك وأن ت�زف�ر 
ما ال یشبھك، أن تنتزع ما یناسب قناعاتك ف�ي ان�ت�ق�ائ�ی�ة 
نظیفة، أن تدع قلم التحدید یضيء لك نس�ی�ان�اً، وی�ك�ش�ف 

"ك�ھ�ارب�ی�ن نس�ل�ُك ال�وق�َت   مسافة، كما یف�ع�ل الش�اع�ر.
ونسلُك األشیاَء والطریَق ال�ع�ام ،ال�ح�ی�ل�ة ال�وح�ی�دة ال�ت�ي 
أعرفھا أن أسدل اللیَل، على القاموِس ،بعد أْن أن�ام..م�رةً 
أختار أن أراقب الحروف في القاموس، ك�ی�ف اك�ت�ن�زْت.. 
وصار جسمھا أسوَد، ك�ی�ف غض�ب�ت أص�وات�ھ�ا ت�ری�د أن 
تنسل خفیة.. ترید أن تنام فجأة، على أصابعِ الظالْم..! " 
عبد المنعم رمضان. دیوان (الحنین ال�ع�اري) ف�إل�ى ن�ص 

 الحوار :
 

س: "أظافرك أطول من أصاب�ع�ك" ق�ال�ھ�ا أس�ت�اذك ع�ب�د 
الباقي للغة العربیة في مرحلة الثانویة، وھو یرى وح�ش 
الشعر یتعاظم ف�ی�ك، وأن�ت تس�ت�ل�ھ�م ال�م�ازن�ي أح�د رواد 
النھضة األدبیة وابن خف�اج�ة األن�دلس�ي، وق�راءة الش�ی�خ 
مصطفى اسماعیل ونجیب محفوظ الذي جعلك تبك�ي م�رة 
لتك�ف ع�ن ال�ب�ك�اء م�رات أخ�ری�ات، ومش�ھ�دی�ة ی�وس�ف 
شاھین، جربت التجول في كل التجارب الشعریة و الفنی�ة 
حتى أنك انتظمت على زیارة العوضي ال�وك�ی�ل أح�د رواد 
الیمین األدبي لفترة قصیرة، رغم أنھ ی�خ�ال�ف ت�وج�ھ�ات�ك 
الشعریة المرھونة بانفالت الحداثة وال�ی�س�اری�ة األص�ی�ل�ة 
فیك آنذاك، فھل ما زل�ت ت�دم�ن ال�ت�ردد واالن�ف�ت�اح ع�ل�ى 
تجارب فنیة مختلفة، واختبارھا بنفس الشغف، حتى وإن 
خالفت توجھاتك ال�ح�ال�ی�ة؟ وأي ت�ج�رب�ة م�ت�ط�ورة ع�ل�ى 
منصة الشعر قد لفتت ان�ت�ب�اھ�ك ال�ی�وم أو ت�ت�وق�ع م�ع�ھ�ا 

 استطالة أظافر أصحابھا؟
 

ج_في بواكیر حیاتنا نمتلك كل ال�ج�رأة، ألن�ن�ا ال ت�ع�ط�ل�ن�ا 
األسس والقواعد، فنحن ال نعرفھا، وال ی�ع�ط�ل�ن�ا ال�خ�ج�ل 
مادمنا نملك جرأة البراءة وال�ف�ط�رة، ھ�ك�ذا نص�ب�ح ك�ل�ن�ا 
شعراء بال شعر، وھكذا تص�ب�ح روح الص�ب�ا وال�ط�ف�ول�ة 
مرآة لروح الشع�ر، ل�ك�ن�ن�ا س�ن�غ�ادر ال�ط�ف�ول�ة، س�ن�غ�ادر 
الصبا، سنصل إلى الج�ام�ع�ة، س�ن�ت�ل�وث ب�ال�م�ع�رف�ة، ف�ي 
مرحلة الصبا تكون سك�اك�ی�ن�ن�ا مص�ن�وع�ة م�ن ال�خ�ش�ب، 
سكاكین ال تذبح، لذا سوف یألفني األست�اذ ع�ب�د ال�ب�اق�ي، 
سوف یألفني العوضي الوكیل، سوف یألفني حتى أط�ف�ال 
شارعنا، أعترف دون زھو أنني لست ابن ری�ف وال اب�ن 

تتعمد بالكوجیتو الش�ائ�ع:   بادیة، ترسیمة الریف والبادیة
الكل في واحد، یقولونھا ب�ف�خ�ر وال ی�خ�ج�ل�ون، أع�ت�رف 
أنني ابن مدینة، أشرب یومیًا م�ن م�اء ال�ت�ع�دد، أظ�ن أن 
التعدد في الفن ھو الشرط األك�ث�ر ض�رورة، ألن�ھ ب�ط�ان�ة 
االختالف، وأیضا بطانة الحداثة، لست أول م�ن س�ی�ق�ول 
أن الحداثة ھاجس كل جیل، فكل جیل یحسب أنھ م�ح�ك�وم 
بضرورة الخروج على الجیل الس�اب�ق ع�ل�ی�ھ، ب�ال�خ�روج 
على األجیال كلھا، وم�ن زاوی�ة أخ�رى إذا ن�ظ�رن�ا ب�ت�أٍن 

سنكتشف أن خروج كل جیل على الجیل السابق علیھ ق�د 
أصبح تقلیًدا، وذلك بسبب ت�ك�راره، أي أن ال�ح�داث�ة م�ن 
ھذه الزاویة أصبحت ھي األخرى محض ت�ق�ل�ی�د، م�ح�ض 
داٍء یقترفھ كل ج�ی�ل، ول�ذل�ك ف�إن ال�ح�داث�ات ال�م�ت�ت�ال�ی�ة 
سرعان ما نكتشف أن أغلبھا غی�ر ق�ادر ع�ل�ى إق�ن�اع�ن�ا، 
غیر قادر على تحقیق ذاتھ، أن أغلبھا قد ی�ك�ون ت�ق�ل�ی�ع�ة 
عابرة، موضة عابرة، أن أغلبھا محض نتیج�ة ل�ل�ت�ف�ك�ی�ر 
في ضرورة االختالف عن الس�اب�ق ع�ل�ی�ھ�ا، إل�ى ح�د أن 
نتوه في الطریق إلى العمل الفني، ھل ھو فعل م�ح�ض أم 
ھو افتعال محض، األغلبیة تقریبا ستق�ول أن ك�ل ح�داث�ة 
افتعال إلى أن تستق�ر ف�ت�ص�ب�ح ف�ع�ال، األغ�ل�ب�ی�ة األخ�رى 
ستقول أن الحداثة لیست فعال واعیا، إنھا غ�ری�زة، وإن�ك 
ستعثر علیھا بالمصادفة، األكید أن أغلب الح�داث�ات ال�ت�ي 
یھزمھا الزمن ھي الحداثات التقلی�د، ت�ت�وھ�ج ھ�ك�ذا م�ث�ل 
موجة جدیدة، وتشحب مع الوقت، أغلبیة أخرى س�ت�زع�م 
أن حداثة جیل تخفي في أولھا طبقات الق�ائ�م�ی�ن ع�ل�ی�ھ�ا، 
تخفي الملكات والذكور والش�غ�ی�ل�ة، ول�ك�ن�ھ�ا ف�ي آخ�رھ�ا 
تحتفظ للملكات بالحق الكامل في استمرار ال�ح�ی�اة، ف�ی�م�ا 
تطرد البقیة، الذكور والشغیلة، وتحك�م ع�ل�ی�ھ�ا ب�ال�ف�ن�اء، 
تعیش الملكة تعیش الملكة والرحمة ل�ل�ذك�ور والش�غ�ی�ل�ة، 
عموًما، المؤكد أن حداثات التقلید تتیح لنا أن نتعلم م�ن�ھ�ا 
أكثر، ألنھا سرعان ما تنفضح وت�خ�ل�ع ث�ی�اب�ھ�ا وت�ك�ش�ف 
عورتھا، الفن الجمیل یح�ت�ف�ظ غ�ال�بً�ا ب�أس�راره، ی�ح�ت�ف�ظ 
بحقھ في كثرة التآویل، الفن الجمیل ال ی�م�ك�ن�ك أن ت�زع�م 
اإلحاطة الكاملة بھ، فیما ی�م�ك�ن�ھ أن ی�ح�ی�ط�ك ویش�م�ل�ك، 
لسذاجتنا أصبحنا نسمي األجیال ب�أس�م�اء ال�ع�ق�ود، ج�ی�ل 
الخمسینیات، الست�ی�ن�ی�ات، الس�ب�ع�ی�ن�ی�ات إل�خ إل�خ، وم�ع 
التسمیة یصبح الوجود وجوًدا جماعیًا، فیما الفن انتص�ار 
لخروج الفرد على جماعتھ، انتصار ل�ل�ف�رد، م�ع م�راع�اة 
أن الخروج لیس خروج النشوز ولكنھ خروج الفتح، ف�ي 
سؤالك أسماء ال أم�ّل م�ن ذك�رھ�ا، ال�م�ازن�ي ومص�ط�ف�ى 
إسماعیل، لكن یوسف شاھین أحس أنھ مع ت�ق�دم ال�زم�ن 
یبھت في داخلي، أح�س أن�ھ ی�ك�اد ی�زول، ھ�ل ألن�ھ ك�ان 

ف�ی�ھ وأت�رن�م   حداثة تقلید، نجیب م�ح�ف�وظ ع�ن�دم�ا أف�ك�ر
باسمھ أكتشف أن اسمھ یجبر ذاكرتي على استدعاء اس�م 
ی��وس��ف إدری��س، ف��ي أول ع��الق��ت��ي ب��األدب، ك��ن��ُت أن��ا 
وأصحابي نمیل أكثر إلى یوسف إدریس، ربم�ا ألن�ن�ا ك�ن�ا 
بال خبرة، ربما ألننا كنا نرید أن نثور، م�م�ا ج�ع�ل�ن�ا ن�راه 
أقرب إلینا، مما جعلنا نظن أنھ أقرب لزمنھ، أق�رب ل�روح 
زمنھ، أقرب لسیاسات زمنھ، أقرب للتمرد ع�ل�ی�ھ�ا، ف�ی�م�ا 
بعد سنكتشف زم�الئ�ي وأن�ا، أن ح�داث�ة ی�وس�ف إدری�س 
ك��ان��ت م��ن ذل��ك ال��ن��وع، ال��ح��داث��ة ال��ظ��اھ��رة، ال��ف��اق��ع��ة، 
الحریصة على الضجة، حداثة التقلید، فیما حداث�ة ن�ج�ی�ب 
محفوظ حداثة متواضعة مستترة یصعب إدراك طب�ق�ات�ھ�ا، 
لذا فإنھا، وكما ح�دث م�ع�ي، ت�زداد ت�أل�ق�ا ب�إی�غ�ال�ھ�ا ف�ي 

ال�ك�ث�ی�ر، أظ�ن   نجیب محف�وظ  الزمن، ومثلما تعلمت من
أنني أتعلم أكثر من األجیال التالیة علي، أت�ع�ل�م أك�ث�ر م�ن 
آخر األجیال، إلى حد أنني آمل أن أقرأ ج�دی�دھ�ا، آم�ل أن 
أقرأ قصائد عبد ال�رح�م�ن م�ق�ل�د وم�ح�م�ود س�ب�اق وع�ب�د 

 الرحمن تمام ومؤمن سمیر ومحمد منصور و 
 

س: وف�ي ال��ب�دای�ات.. م��ا ظ�روف ال��ل�ق�اء، ال��م�ص�ادف��ات 
واألحداث والمواق�ف وال�ن�ق�اط ال�م�ش�ت�رك�ة غ�ی�ر ط�م�وح 
الشاعر لتجمع أفراداً مخ�ت�ل�ف�ی�ن ف�ي مش�روع واح�د! أو 
ربما یجمعھم نفس ال�ط�ری�ق ال�م�ش�ت�رك ن�ح�و "ج�م�اع�ة 
أصوات" والمیل إل�ى" ال�ی�ع�اق�ب�ة" ك�ی�ف ت�ع�ارف�ت�م أن�ت 
وأحمد طھ، محمد سلیمان، عب�د ال�م�ق�ص�ود ع�ب�دال�ك�ری�م، 
محمد عید إبراھیم وم�ح�م�ود ال�ق�رد ل�ی�ن�ط�ل�ق ال�م�ش�روع 

 آنذاك ؟
ج: عشت بعض تاریخي بالحضور الجسدي، لكن ب�ع�ض�ھ 
اآلخر عشتھ بقدرة الروح عل�ى الس�ف�ر وال�ت�خ�ی�ل، ق�درة 
الحلم ، أول طری�ق�ن�ا ، ون�ا ال�ج�م�ع أع�ن�ي ب�ھ�ا ج�م�اع�ة 

ح�اج�ت�ي إل�ى   أصوات ، أول طریق�ن�ا ك�ان ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ي
آخرین ،أعلم عن نف�س�ي أن�ن�ي ك�ائ�ن م�ن�زل�ي أك�ث�ر، ل�ي 
قصیدة مبكرة بھذا العنوان ، أنا الكائن المنزل�ي، ع�م�وم�ا 
في ال�وق�ت ال�ذي ذھ�ب ف�ی�ھ أح�م�د ط�ھ وع�ب�دال�م�ق�ص�ود 
عبدالكریم ومحمد عید ابراھیم إلى ندوة سید حجاب، أی�ام 
منظمة الشباب واإلتحاد اإلشت�راك�ي، أی�ام ق�ب�ول ال�ی�س�ار 
اإلنخراط في العمل الثقافي الرسمي، كنا آنذاك ف�ي أوائ�ل 
السبعینیات، ولم نكن تعارفنا بعد، ولكننا سن�ت�ع�ارف، ف�ي 
ن��دوة س��ی��د ح��ج��اب ان��ق��س��م الش��ع��راء الش��ب��اب ال��ذی��ن 
سیصبحون ف�ی�م�ا ب�ع�د ش�ع�راء الس�ب�ع�ی�ن�ی�ات، ان�ق�س�م�وا 
فریقین، فریق أكبر یداف�ع ع�ن ال�ق�وم�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة وع�ن 
حداثة ھي خروج واستمرار لما سبقھا، وفریق أقل ع�ددا 

وعن حداث�ة ت�ت�م�ن�ى أن   وعتادا یدافع عن ھویة مصریة
تشتط، الفریق األول س�ی�ص�ب�ح ب�ع�د بض�ع س�ن�وات ش�ب�ھ 

، وال�ف�ری�ق ال�ث�ان�ي ٧٧یسار رسمي، س�ی�ص�ب�ح إض�اءة 
سیصبح بعد س�ن�وات أك�ث�ر ش�ب�ھ ت�روتس�ك�ي، س�ی�ص�ب�ح 
أصوات، الفریق األول یم�ك�ن غ�ال�ب�ا أن ت�ق�ب�ل�ھ الس�ل�ط�ة 
الثقافیة، ال�ف�ری�ق ال�ث�ان�ي ال ت�ح�ب�ھ الس�ل�ط�ة، وت�ب�غ�ض�ھ 

األغلبیة، عموما لم أكن أیامھا معھم بج�س�دي، ك�ن�ت ف�ي 
بیتي أتردد بین الماضي والحاضر، كنت م�ل�ی�ئ�ا ب�األس�ئ�ل�ة 
والحیرة ، ولما التقینا وت�ع�ارف�ن�ا، انس�ج�م�ن�ا وانص�ھ�رن�ا 

وأصبحنا في عیون غیرن�ا إم�ا م�راھ�ق�ی�ن وإم�ا  ،بسرعة
مارقین، وفي عیوننا أصبحنا غ�رب�اء ب�ال مس�ت�ق�ب�ل، ألن 
ث��ق��اف��ت��ن��ا ال��رس��م��ی��ة ت��ت��أرج��ح وت��ك��اد تس��ق��ط، ت��ع��ارف��ن��ا 
بمصادفات، ففي أتوبیس النقل ال�ع�ام اص�ط�دم�ت ب�م�ح�م�د 
عید ابراھیم حی�ث ل�م�ح�ت ف�ي ی�ده ك�ت�اب�اً ألل�ب�ی�ر ك�ام�و، 
فاستغربني واستغربتھ، وبع�دھ�ا زار ب�ی�ت�ي وم�ع�ھ أح�م�د 
وعبدالمقصود، وفي صیدلیة محمد سلیمان رأی�ت أع�م�ال 
أدونیس الكاملة على مكتبھ، ف�اس�ت�غ�رب�ن�ي واس�ت�غ�رب�ت�ھ، 
وبعدھا تصاحبنا، وھكذا أصبحنا عصابة أص�وات، ب�ی�ن�ن�ا 
الشك اختالفات تسمح بتعددنا ، واتفاقات تسمح بوح�دت�ن�ا 
، لم أستطع أن أضع رأس�ي ت�ح�ت أص�اب�ع ك�ان�دی�ن�س�ك�ي 
وبول كلي كما فعل محمد عید ، لم أستطع أن أتمتع ب�دق�ة 
عبدالمقصود واقتصاده ال�ل�غ�وي ، ل�م أس�ت�ط�ع أن ات�رك 
قلبي على الطریق كما فعل أحم�د ط�ھ ، ول�م أس�ت�ط�ع أن 
أتحایل على جلبابي القدیم وأتباھى بھ ألصالت�ھ ك�م�ا ف�ع�ل 
محمد سلیمان ، ولم أستطع أن أدعي عداوة أدونیس كم�ا 
فعلوا جمیعاً ، وذل�ك ألن�ن�ي ص�اح�ب�ت�ھ ك�م�ا ص�اح�ب�ت أب�ا 
نواس والمتنبي والمازني ، فمازلت أبحث عن سبی�ل إل�ى 
اعتماد الصوت بدال من المعنى كأساس ل�ل�غ�ة الش�ع�ری�ة، 
مازلت أبحث عن معنى ال ی�ك�ون أك�ث�ر م�ن ح�دود ب�ع�ی�دة 

مادمت سأكت�ب قص�ی�دة ، ذات م�رات ح�اول�ت   ومخترقة
حاولت إدخال حروف الرسم ضمن حروف اللغة ، ب�ع�دھ�ا 

 لم أكرر التجربة.
 

س: ق�ل�ت م�ع الص�ح�ف�ي"م�ح��م�ود ال�ق�ی�ع��ي"ال�م�ث�ق�ف��ون 
أصبحوا مقاولي ھدد في ظل الخیبات واإلحباط ی�ح�ت�م�ون 
بالسل�ط�ة! ون�ح�ن اآلن ن�ج�ن�ي ث�م�رة ق�ت�ل ال�ح�وار ب�ی�ن 
التیارات المختلفة".. وأق�ول ال�ق�ص�ی�دة ص�وت وح�واس 

، ت�ت�س�ل�م  ومضمون وجسد! وقد یصلبھا احتشاد ال�ن�ظ�ام
العزاء ثقافة ال�ت�ل�ق�ي ال�م�ن�غ�ل�ق�ة واألوص�ی�اء وال�رق�اب�ة! 
والنتیجة أن تُْخلي القصیدة مسؤولیتھا الیوم.كأن انتص�ار 
الرأسمالیة بعد انھیار االتحاد السوفیتي وما تاله، قد ھ�دد 
حریة النص الشعري، وجعل العقل الناقد مؤدلجاً ومغ�ل�ف�اً 
بالحدود منذ ذاك..! برأیك ھل كان الشعر مالذاً أقل تبع�ی�ة 
فیما مضى؟!، كی�ف ح�ال ال�ق�ص�ی�دة ال�ی�وم ،خ�اص�ة ب�ع�د 
ال�وب��اء ال��ذي خ��ل��ق ال�م��ن��اف��ي وال�ب��ط��ال��ة وال��خ��وف م��ن 
المجھول؟! ألم یكن الشع�ر ھ�و ال�ج�وك�ر ال�ف�ض�اح ال�ذي 
یتنكر ویناور بالمواربة، أت�ذك�ر قص�ی�دة ك�ت�ب�تَ�ھ�ا ب�م�ج�ل�ة 
"إبداع" فتحت علیك النار في التسعینات ، أی�ة مس�اوم�ة 
قد تعید الحیلة إلى قصیدة التفعیلة ، وتقرب قصیدة ال�ن�ث�ر 

 من القضایا الھامة ؟ وأیھما یصمد كفضاء مفتوح أكثر؟
ج_مرات قلیلة ھي المرات التي كتبُت فیھ�ا الش�ع�ر ع�ل�ى 
ورقة بیضاء نظیفة وغیر مستعملة، دائًما ما أك�ت�ب ع�ل�ى 
حواف األوراق المستعملة، كأنني أصرُّ على أنن�ي إنس�ان 
ھالك، كأنني أذّكر نفسي بأنني إنسان الحافة، وأن الشع�ر 
ھ��و ف��ن ھ��الك��ي، وال��ح��اف��ة ع��ن��دي ح��دٌّ ب��ی��ن م��ك��ان��ی��ن 
ضروریین، وربما بین عدة أمكنة، ولھ�ذا س�أح�س دائ�ًم�ا 
بشھوة الحركة، بشھوة االنتقال، سأحس دائًما ب�ال�خ�ط�ر، 
فما بعد الحافة قد یكون نائیًا، قد یك�ون م�ج�ھ�وال، ورب�م�ا 
یكون عتمة، أغلب اضطرابات حیاتي كانت تحدث ھ�ن�اك، 
على بُعد خطوة، أغلب اضطراب�ات ح�ی�ات�ي ك�ان�ت ت�ح�دث 
عند ال�ح�اف�ة، ف�ب�ع�د حص�ول�ي ع�ل�ى الش�ھ�ادة ال�ث�ان�وی�ة، 
أصبحت قرب اختیارات عدة، حسمتھا باالختیار الخاط�ئ، 
ذھبت إلى دراسة ال تالئمن�ي، دراس�ة اإلدارة وال�ت�ج�ارة، 
وبعد انتھاء خدمتي العسكریة أص�ب�ح�ت ق�رب اخ�ت�ی�ارات 
عدة، وكال�ع�ادة حس�م�ت�ھ�ا ب�اخ�ت�ی�ار خ�اط�ئ أیض�ا، وھ�و 
اختیار العمل في أحد أجھزة ال�دول�ة، ال�ج�ھ�از ال�م�رك�زي 
للتنظیم واإلدارة، وم�ع أن�ن�ي ت�أرج�ح�ت ك�ث�ی�ًرا وت�ع�ل�ق�ُت 
بقصص حب لم ینقذني منھا سوى تلك القصة التي ك�ان�ت 
تشبھ قصة لم تتم، تلك القصة التي تزوجت بعدھا، والت�ي 
انتھت بعد أقل ق�ل�ی�ل م�ن أرب�ع�ة ع�ق�ود، ح�ی�ث ت�رك�ت�ن�ي 
صاحبتي في المكان الذي یفصل ب�ی�ن م�وت�ھ�ا واس�ت�م�رار 
وجودي، أظنھ اآلن حافةً أخرى، وفي الوق�ت ذات�ھ أظ�ن�ھ 
لیس حافة أخرى، وعبره أعید رؤیة ش�ع�ري، ال�ذي ك�ان 
یتأرجح بین نار الشعر ونور ال�ن�ث�ر، ی�ت�أرج�ح ب�ی�ن ج�ن�ة 
أحدھما وجحیم اآلخر، لحسن حظي أنني غیر قادر ط�وال 
عمري على حف�ظ ال�ن�ص�وص، ألن�ھ�ا ت�ت�س�رب ب�ب�طء أو 
بسرعة من عقلي إلى أعماقي، لعلھا آن�ذاك ت�ت�ح�ول م�ن 
شيء إلى آخر، ل�ع�ل�ھ�ا آن�ذاك تص�ب�ح خ�اص�ة ب�ي ف�ق�ط، 
لحسن حظي أنني تتلمذت سابقًا على ال�م�ازن�ي، وبس�ب�ب�ھ 
استأنست النظر إلى شعري الذي كتبت�ھ، وك�أن نص�وص�ھ 

أع�ن�ي ك�ل   –نصوص أشخاص غرباء عني، وكأن�ھ ك�ل�ھ 
لحظات ھاربة م�ن روح�ي، وإذا ع�زم�ت ع�ل�ى   –شعري 

المحافظة على بقیة روحي، وجدتني أبددھا في بئر تشب�ھ 
الشعر، أو في شعر یشبھ النثر، وأبًدا أب�ًدا ال أت�ع�ظ، أب�ًدا 

 أبًدا ال أسأم إال من شیئین، االستقامة والحفظ.
 في العدد القادم 2ح /…........................  

  " ا رن" ..  (ار ص)  ا اي

 ة ، وت ز   ""  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 سارة فؤاد شرارة/ مصر       الحلقة االولى       
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رسامة مم�ی�زة ب�أس�ل�وب�ھ�ا ال�ف�ری�د ف�ي رس�م   
لوحاتھا واستخدامھا تقنیة جدی�دة ل�م یس�ب�ق�ھ�ا 

  فیھ رسام اخر ...
خریجة قسم  1993ھند عبدالرحمن من موالید 

بای�ل�وج�ي. م�ن�ذ ص�غ�رھ�ا وھ�ي ت�ت�اب�ع اع�م�ال 
الرسام�ی�ن وت�رى أن�ھ�ا ك�ن�ز ث�م�ی�ن, انش�غ�ل�ت 
بالدراسة جداً وابتعدت عن الرسم الى ان دخلت 
الكلیة وبدأت دراستھا العملی�ة (ك�ون�ھ�ا ت�درس 
قس��م ع��ل��وم ال��ح��ی��اة) ف��ك��ان��ت م��ط��ال��ب��ة ب��رس��م 
الحشرات وأجزائھا الداخلیة وتفاصیلھا وكذل�ك 
النباتات واجزاء م�ن جس�م االنس�ان وغ�ی�رھ�ا, 

ب�ال�م�ح�اض�رات ال�ع�م�ل�ی�ة   كانت تجد متعة جمة
وخاصة الرس�م. ب�ع�دھ�ا ت�خ�رج�ت م�ن ال�ك�ل�ی�ة 
وعملت في مختبر طبي فكانت ت�رس�م االش�ك�ال 
المرضیة ال�ت�ي تش�اھ�دھ�ا ف�ي ال�م�ج�ھ�ر أث�ن�اء 
فحصھا لعینات ال�م�رض�ى ك�ذل�ك رس�م�ت ع�دة 
رسومات على جدران المختبر وم�ن ث�م ع�ادت 
للرسم بقوة . فرغم ض�ی�ق ال�وق�ت وال�ت�ع�ب اال 
انھا كل یوم مس�اًء ت�ب�اش�ر ب�ال�رس�م ال�ى وق�ت 
متأخر من اللیل فتشعر بط�اق�ة ك�ب�ی�رة وس�ع�ادة 

بدأت ھند مشوارھا الرسم باست�خ�دام   ..  كبیرة
الفحم والرصاص والحبر االب�ی�ض. ودائ�م�ا م�ا 

  كان االھل الداعمین لھا في كل خطوة.
كانت انطالقة ھند في عالم الرسم بعد سنة م�ن 
توقفھا عن ممارسة ھذا ال�ف�ن وب�ت�ش�ج�ی�ع م�ن 
والدھ�ا ف�ف�ت�ح�ت مش�روع�ھ�ا ال�خ�اص و ب�دأت 
باستالم طلبات الرسم للوحات خاصة بالدی�ك�ور 

لوحة بوقت  40حسب الطلب. فرسمت اكثر من 
ق��ی��اس��ي وب��م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ی��اس لص��ال��ح م��ح��ل 

وكون نوع الرسم ال�ذي أرس�م�ھ ح�دی�ث   اثاث,
ولیس واسع االنتشار جدا في ال�وط�ن ال�ع�رب�ي 

ل��ل��ت��واص��ل م��ع رس��ام��ی��ن   ك��ان��ت ب��ح��اج��ة
فقررت ان تدخل معھ�د ل�ل�غ�ات وت�ط�ور   أجانب

لغتھا اإلنجل�ی�زی�ة ل�ت�ت�م�ك�ن م�ن ال�ت�واص�ل م�ع 
  الرسامین بسھولة.

لھا مجموعة فنیة شخصي أسمتھا (حض�ارات) 
ك�ان��ت ق��د رس��م��ت��ھ��ا ب�ع��د دراس��ة مس��ت��ف��ی��ض��ة 
للحضارات القدیمة فمزجت الماضي ب�ال�ح�اض�ر 
في لوحاتھا الرائعة والفریدة. ما یمیز ھند ع�ن 
غیرھا انھ�ا اول رس�ام�ة تس�ت�خ�دم ال�رم�ل م�ع 

   الوان األكریلك فتظھر بشكل ممیز وجذاب.
أول لوحة ف�ي م�ج�م�وع�ت�ھ�ا ال�ف�ن�ی�ة ال�خ�اص�ة 
(حضارات) قطعة أسمت�ھ�ا (أن�ث�ى) دالل�ة ع�ل�ى 

  الرقة والقوة واألمان.
ال��ل��وح��ة ت��ت��ض��م��ن ك��ل��م��ات س��وم��ری��ة ب��ال��خ��ط 
المسماري حیث تتوسط اللوحة ك�ل�م�ة (ام�رأة) 

تتوقف عندھا شقوق األرض داللة على ق�وت�ھ�ا 
التي ال تكسر, اما على الجانب األیسر ك�ل�م�ت�ی�ن 
(جبل، جنة) وع�ل�ى ال�ج�ان�ب األی�م�ن (ش�م�س، 

إختارت ھذه الكلمات التي تناسب ال�م�رأة   قوة)
وتشبھھا. حیث استخدمت الرمل ف�ي ت�ك�وی�ن�ھ�ا 
لتعزز معنى القوة والمقاومة والص�الب�ة. أیًض�ا 
كانت قد رسمت تصدعات كثیرة تغطي أرض�ی�ة 

  لتضیف مظھراً تاریخیاً قدیما.  القطعة
لوحتھا تمزج بین الح�ض�ارة ال�ق�دی�م�ة ب�ل�ون�ھ�ا 
ال��ب��ن��ي وظ��الل��ھ��ا األس��ود وال��ق��ط��ع ال��غ��ی��ر 

مع الحداثة بتداخل ال�ل�ون ال�ب�رون�زي   منتظمة
 مع حبات الرمل .

 
أما لوحتھا الثانیة "نفرتیتي " وتعني (الجمیلة 

 أتَت)
من أقوى نساء مصر القدیم�ة، وص�ف�ت ب�أن�ھ�ا 
ملیحة المحیا، بھیجة بتاجھا ، تلك التي اذا م�ا 
أصغى الیھا األنسان طرب، سیدة الجم�ال، ذات 

الحب العظیم. اللوحة ت�ت�ك�ون م�ن ث�الث ق�ط�ع، 
واحدة عمودیة بأحرف ھیروغلیفی�ة ت�دل ع�ل�ى 

وق�ط�ع�ت�ان بش�ك�ل   الحضارة المصریة العریق�ة
أفقي تمثل نساء اختارت ان ترس�م ال�وج�وه 

 بال مالمح لكي تبرز طابع الرسم القدیم.
اما بالنسبة أللوانھا فاختارت اللون الترابي 
ألرضیة اللوحات مع إضافة تشققات ممی�زة 
تعطي طابع القِدم ، ك�م�ا اس�ت�خ�دم�ت ال�ل�ون 
الذھبي البراق لیضیف مظھراً حدیثًا یناسب 

  حداثة العصر ویضفي للوحة أناقة وُرقي
كذلك فقد أضافت ال�رم�ل وأظ�ھ�رت�ھ ب�ل�ون�ھ 
الحقیقي ل�ی�الئ�م م�وض�وع ال�ل�وح�ة. تس�ع�ى 
رسامتنا في المستقبل لعمل م�ع�رض خ�اص 
بلوحاتھا كذلك تسعى لعمل لوحات مشترك�ة 

  مع فنانین مختلفین لدمج عدة افكار معاً.
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) (و ا  ا 
   أب د  ر  ااق

 
  صبا الصباح/ العراق



  ..لبنان ھي باریس العرب  
كلمات انحفرت في ذاكرة الوطن العربي ك�ل�ھ م�ن ال�خ�ل�ی�ج ال�ى ال�م�ح�ی�ط.. و 
التصقت بالشعب اللبناني التصاق الجنین بالمش�ی�م�ة.. وأص�ب�ح�ت دالل�ة ع�ل�ى 
رقي وتحضر الشع�ب ال�ل�ب�ن�ان�ي و اخ�ت�الف�ھ ع�ن ج�م�ی�ع ق�ط�اع�ات الش�ع�وب 

  …العربیھ
و لسنوات عمري العدیدة انا كاتب ھذه السط�ور ك�ن�ت أظ�ن أن ھ�ذه ال�ع�ب�ارة 
ناتجة عن جمال تصمیم بلدان لبنان.. و جمال الطبیعھ.. بل و الجمال الج�س�دي 

  .للشعب اللبناني
  ..اال اني عندما كبرت اتضح أن ھناك أشیاء كثیرة مشتركة في ھذه النقاط

ف الجمال الجسدي یجمع كل أبناء الشام ( سوریا و لبنان).. و جمال الطبی�ع�ة 
 ..أیضا.. و أما تخطیط المدن فیتفوق فیھا بلدان أخرى

  … فلماذا احتفظت لبنان بلقب باریس العرب؟؟
لما اعرف اإلجابة حتى صادفني الحظ منذ فتره قریبھ بأن أنشر أول م�ق�االت�ي 

  ..في لبنان
الكتشف شعب نھم للقراءة ی�ذوب عش�ق�ا ف�ي ال�ح�روف و یس�ت�م�ت�ع ب�ج�م�ال 

  ..بالكلمة
و تكون إجابة السؤال عن لماذا ھي باریس العرب.. .. الن الشعب اللبناني ھو 

  ..األكثر ثقافة بین الشعوب العربیھ
و اعترف أن مقاالتي لیست بالقصیرة أو السھلھ.. اال ان الشعب اللبناني یصر 

  .. على ابھاري في كل مرة بعدد القراء الذین یقرأون المقاالت
اال ان�ھ�م ل�م ی�ت�وق�ف�وا ع�ن  ..فبالرغم من أن لبنان یمر الیوم بأزمات ط�اح�ن�ة

یصل إل�ى أك�ث�ر م�ن  "القراءة.. للدرجة التي جعلت مقالي األخیر" المائة حبھ
أربعة عشرة ألف مشاھدة لیكون األكثر ق�راءة ف�ي م�ن نص�ف ن�ھ�ار ..ع�ل�ى 

  …لرئیس تحریره اكرم كمال سریوي "موقع المغرد"
 

یؤلف الكتاب في مصر..و ی�ط�ب�ع ف�ي ب�ی�روت.. و ی�ق�رأ ف�ي … " قدیما قالوا
  "العراق

حیث كانت تلك المقولة منتشرة منذ الثالثینات ح�ت�ى الس�ب�ع�ی�ن�ات م�ن ال�ق�رن 
  ..الماضي

في الحیاه یكون من الصعب أن تھزم إنسان ُمفكر .. فما بالك بشع�ب ك�ل�ھ م�ن 
  ..القراء المثقفین

و   إذا كانت ھناك شئ أستطیع أن أث�ق ف�ی�ھ .. فس�ی�ك�ون ث�ق�ت�ي ان ل�ب�ن�ان ..
و مشاكل الیوم إنما ھ�ي اس�ت�راح�ة …  سیخرج من أزمتھ مھما طالت  العراق

  محراب قبل أن یعود بقوة
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  ف   أ.. 
  ف  ن و ااق

 
 
 
 

 
 
 
 

  أدیب / مصرنبیل صموئیل 

 ((ا)) 
 

 فالح ھاشــم/ لندن
  28 - 4 - 2014 

 
 
 

ـلْ   أنا العراقيُّ المؤجَّ
 یـتـنـاوُب أألنذاُل على كرسـيِّ الرئاســـِة في وطني

 و ألني صرخُت معارضاً في وضح النھار
 أَلِـفَـْت ســحـنـتي أرصـفـةٌ ال أعـرفُـھا

 و انـتـظـرُت الـقطار في مـحطاٍت غـریـبـھ
 .. عاریاً من أي درعٍ 

 أحـسُّ باألماِن من الجمیع
 اال كالب السلطة التي تركتھا ورائي 
 أقـســُم بـكلِّ ما في الكوِن من جمال

 أن المطارات و محطات القطار و الحافالت صارت تـبـتـسـُم في وجھي 
 و تـقـوُل لي : یا ھال 

 و أقـسـُم مـرةً أخرى بأنني 
 شـھدُت محطاٍت شــاخْت و أُعـیـد بناؤھا و أنا أنـتـظـُر القطار الى وطني 

 أعـرُف أن الجغرافیا عـصـیـةٌ على الـتـغـییر
 لكن الوطن ال یخرج من درس الجغرافیا

 إنھ شـٌئ ھناك
 لیس على خارطھ

 و ال في بقعة أرض 
 أنھ ھناااااااااااااااك

 في مكمٍن ما من الروح
 یاااااااااااااه ما ھذا البغاء ؟ 

 الكالُب تـتـجـسـُس على رذاذ عـطـســتي
 تـھـرأت ســـقـوُف المحطاِت فـوقي 

 فـزارْتـني نـخـلةٌ من الـبـصــــره
  ..كان شـؤبوُب ضـوءٍ 

 ولو خافتاً یأتي من خلل الثقوب 
 یـشــدُّ من أزري و یحمُل روحي خارَج الـخـواءْ 

 دخـلـُت عـقـداً رابـعاً في غـربـتي 
ر القطاُر ذاَت لیلٍة بأذیالي  حین تـعـثـَّ

 تـركُت كلَّ ما لديَّ من أســمال
 و نـھـضـُت شـــاھـقـاً 

 لكنني 
 على الفور ُصـعـقـت

 وقـفـُت مذھوالً قـبـَل أن أزجَّ قـدمـي في زحـمـِة الركاب
 طالعُت الوجوه

ســُت فیھا   تـفـرَّ
 !!!!!!!! مـن ھـؤالء ؟ ؟ ؟ ؟
 ال أعـرُف السـائق

 و ال مـســـاعدیھ الـمـنـتـفـخي الَوَجـنات 
بـُت عـیـنـي في الحـشــود   قَـلـَّ

 كانت الوجوهُ غـریـبـةً عليّ 
لُت أنني رأیـتـھُ ذات یوم   و َمـن تـخـیـَّ

 بدا حائراً مثلي 
 بـیـنـما كان الكثیر ممن شـردوني 

 یـرفـعون نـخـَب انـتـصــارھم
 ھاتفین بشعارات المرحلة الجدیده

 بالعین ھـتافَـھم لمرحلة باتت قدیمھ
 نظرُت الى ُصفرة الوجوه 

 و أنا أدندُن أغنیة الرحیل األول
 و عـدُت الى دّكِة الفـراق

 مـرَّ القطاُر الغریُب دوني 
 ألنھ لن یُـفـضي الى وطني 

ـل  أنا العراقيُّ المؤجَّ
 قـطاُر الســفلة ال یـتـجـھُ الى وطني

 كم حاولوا اســتـدراجي ألنبح مثلھم 
 لكنَّ صـوتي الذي یعرفھ األطفال ممن شــاخوا 

 یُـتـقـُن كلَّ شـٍئ اال النباح
 كلَّ صـباٍح أنھض أكثر رغـبـةً في تسدید بصقٍة بحجم أربعة عقود

ت الخراب   الى الوجوه التي تَـبـنـَّ
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.(!!.. أم م)  و     
منذ الصغر ھناك فوارق كبیرة یخل�ق�ھ�ا     

األھل بحكم المجتمع ب�ی�ن األن�ث�ى وال�ذك�ر 

وت��ك��ون األن��ث��ى ھ��ي الش��خ��ص ال��وح��ی��د 

ال��م��ت��ج��س��د ف��ی��ھ مص��در ال��ع��ار وال��ف��ت��ن��ة 

والخالفـات ب�ال�م�ج�ت�م�ع، ح�ت�ى م�ن خ�الل 

اللعب یفرض األھل ب�م�ش�ارك�ة ال�م�ج�ت�م�ع 

على الفتیات ألعاب خ�اص�ة ف�ق�ط وی�ب�ع�دن 

عنھم ألعاب آخرى على اعتب�ارھ�ا خ�اص�ة 

ف��ق��ط ب��الص��ب��ی��ان، م��ث��ال رك��وب ال��دراج��ة 

الھوائیة، والبعض یمنع الفتاة من التع�ل�ی�م 

بحجة أن مصیر الفتــاة بیت زوجھا ل�ذل�ك 

ال داعي للتعلیم ، أیضاً البعض یعتبر كتاب 

الش��ع��ر وال��ن��ث��ر وال��غ��ن��اء ل��ل��ف��ت��اة خ��ارج 

ال�م�أل�ول�ف وی�ق��ـ�وم ب�م�ع�اقـ��ب�ة ال�ف�ت�اة إن 

مارست ھذه الھ�وی�ات ح�ت�ى ال�رس�م ع�ن�د 

البعض یعتبر من المحرمات ،وال ی�خ�ت�ل�ف 

األمر في بعض البرامج المخص�ص�ة ع�ب�ر 

قنوات معی�ن�ة ی�ك�ون ب�ث�ھ�ا م�وج�ھ ل�ج�ی�ل 

األط��ف��ال، ول��أل��س��ف م��ع ازدح��ام ال��وق��ت 

وانشغال األھل عن أبنائھم بلق�م�ة ال�ع�ی�ش 

یجدون أفضل طریقة لتسلیة أب�ن�ائ�ھ�م ھ�ي 

مشاھدة ھذه القنوات أو التسلیة بال�ج�وال، 

وھنا لألسف تعبث بعض الق�ن�وات ب�ع�ق�ول 

أبنائنا لتخلق فارق بینھم كأن تمنح الذكور 

مقومات تفوق الف�ت�ی�ات ع�ل�ى اع�ت�ب�ار أن 

الذكور ھم أكثر قدرة على مجابھة ال�ح�ی�اة 

من الفت�ی�ات م�ن وج�ھ�ة ن�ظ�ر إدارة ھ�ذه 

القنوات، وھذا ال�ت�م�ی�ی�ز ی�ظ�ھ�ر ب�األل�ع�اب 

وحتى بالنزھات وانتقاء ال�م�الب�س وح�ت�ى 

أعمال ال�م�ن�زل ت�ح�اول ھ�ذه ال�ق�ن�وات أن 

تجسد بأن الذكور ھم قوامون على النساء 

م�ن خ��الل اق��ت��ص��ار أع�م��ال ال��ف��ت��اة ع��ل��ى 

التنظی�ف وت�رت�ی�ب ال�م�ن�زل وح�ت�ى غس�ل 

األطباق بینما الفتى ی�ل�ع�ب ع�ل�ى دراج�ت�ھ 

ویلھو في الحدیقة أو أمام ال�ت�ل�ف�از وب�ی�ده 

الجوال أو األلعاب اإللك�ت�رون�ی�ة ح�ت�ى م�ن 

خالل است�ی�الء األخ ع�ل�ى أغ�راض أخ�ت�ھ 

الشخصیة یغدو أمر عادي وكأن لھ ال�ح�ق 

 في ذلك.

وھنا یجد الطفل من كال الجنسین ذاتھ أمام 

قوانین فرضت علیھ منذ الصغر لی�ح�م�ل�ھ�ا 

معھ إلى مراھقتھ فشبابھ ومن ث�م تص�ب�ح 

مورث ألب�ن�ائ�ھ وأح�ف�اده ،ح�ت�ى ال�ب�رام�ج 

التربوی�ة ال�ت�ي ت�ب�ث ع�ب�ر ھ�ذه ال�ق�ن�وات 

نالحظ أنھا تكون شدیدة اللھجة مع ال�ف�ت�اة 

أكثر من الذكر على مبدأ أنھا س�ت�ص�ب�ح أم 

وع��ل��ی��ھ��ا ف��ق��ط ت��ق��ع ال��م��س��ؤول��ی��ة، ح��ت��ى 

مسؤولیة استی�ع�اب ال�ذك�ر وض�ی�ق وق�ت�ھ 

والعصبیة المنبعثة منھ وت�رت�ی�ب م�البس�ھ 

وإحضار أغراضھ الشخصیة قبل خ�روج�ھ 

من المنزل كذلك ك�ي ث�ی�اب�ھ ك�ل ھ�ذه م�ن 

واجبات الفتاة أم�ام أب�وھ�ا وأخ�وھ�ا وف�ي 

ال��م��س��ت��ق��ب��ل أم��ام زوج��ھ��ا ،ل��ت��ن��ع��دم ھ��ن��ا 

المساواة بین ال�ج�ن�س�ی�ن وتص�ب�ح ال�ف�ت�اة 

بشكل تلقائي أقل منزلة من ال�ذك�ر ن�ت�ی�ج�ة 

السم التي یدس كوجبة شھیة من التم�ی�ی�ز 

عبر برامج ھذه القنوات وإن ك�ان ب�ال�ل�غ�ة 

المبطنة الغیر واضحة, وبالت�ال�ي م�ن ق�ال 

أن الفتاة خلقت ألعمال المنزل ولم ت�خ�ل�ق 

لتكون بجانب الرجل في القتال وف�ي ال�ف�ن 

والشعر واألدب والنثر ، م�ن ق�ال أن�ھ�ا ال 

تص��ل��ح ل��ت��ك��ون ط��ب��ی��ب��ة أو م��ح��ام��ی��ة أو 

م��ھ��ن��دس��ة، م��ن ق��ال أن��ھ��ا ن��اقص��ة ع��ق��ل 

وشھادتھا منقوص�ة وأن�ھ�ا ت�ح�ت�اج ل�ف�ت�اة 

آخرى معھا لیكن بمثابة رج�ل واح�د ,م�ن 

ق��ال أن��ھ��ا ال تص��ل��ح ل��ت��ك��ون ف��ي م��رك��ز 

قیادي ,من حرم علیھا ركوب الدراجة من�ذ 

صغرھا بحجج كثیرة أنھا ت�خ�دش ال�ح�ی�اء 

واألكثر جھل یقول أن الدراجة تفقد ال�ف�ت�اة 

عذریتھا ، م�ن ق�ال أن ل�ع�ب ال�ك�رة ف�ق�ط 

للذكور وركوب ال�خ�ی�ل ك�ذل�ك ، ف�ك�م م�ن 

خنساء عبر التاری�خ ف�ت�ح�ت م�دن وق�ادت 

رجال وصنعت حضارة وھ�ي ع�ل�ى ظ�ھ�ر 

ف�رس أص��ی��ل، م��ن ج��زء ال��م��ج��ت��م��ع إل��ى 

نصفین وقال أن ال�ذك�ور ال�ن�ص�ف األك�ب�ر 

ق�وام�ی�ن ع�ل��ى ال�ن�س�اء ال�ج�زء األص�غ��ر، 

أبعدوا شبح الجھل عن أطفالكم الھائم ف�ي 

ع��ق��ول��ھ��م ع��ب��ر ق��ن��وات غ��ای��ت��ھ��ا تش��وی��ھ 

المجتم�ع واإلن�ق�اص م�ن ق�ی�م�ة ب�ن�ات�ك�م، 

علموا األخ أنھ ظل أختھ من الشرق ألن�ھ�ا 

ظلھ من الغرب، وھو سد م�ن�ی�ع ف�ي وج�ھ 

الریاح لھا من الشرق ألنھ�ا س�ده ال�م�ن�ی�ع 

في وجھ الریاح ال�ق�ادم�ة ل�ھ م�ن ال�غ�رب، 

علمھم أن البیت ل�ی�ص�ب�ح ن�ظ�ی�ف ب�ح�اج�ة 

ل�ھ��م��ا م��ع��اً ، وأن أغ��راض��ھ�م واح��دة ،ال 

تفرقوا بین الذكر واألنثى لكي ال ت�ف�ش�ل�وا 

بسیر مركب�ك�م ع�ب�ر ال�ح�ی�اة، ف�ال�م�ج�ت�م�ع 

السلیم یعمر بالذكر ویزھ�ر ب�األن�ث�ى، ف�إن 

كان البحر ذكر كانت السماء أنث�ى ت�ع�ك�س 

زرق�ت�ھ��ا ع��ل�ی�ھ وی�ع��ك�س ع��ل�ی��ھ�ا ال��م�ط��ر 

وكالھما یبعثان الخی�ر ف�ي األرض ،ل�ذل�ك 

اجعلوا من ثمركم حل�و ال�م�ذاق ب�ال�ت�ع�اون 

 . بین ذكوركم وإناثكم

 وعد حسون نصر / سوریا
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 أنا مھاجرة وسأبقى مھاجرة
 في بالد القلوب الضنكة 

 في قوامیس ونواقیس
 االقوال غیر الناطقة 

 في دھالیز وبوصلة الزمان المخیبة
  مھاجرة نعم ال ولن یعترفوا
  بكینونتي وآصرتي القویمة

 . ونشأتي
  ماوراء الھذر والحرمان

 رماد وثنیتي ھبطت 
   من أرض الَس�م الى عالم األوثان 

  .من عمق كوكب أورانوس
 سأقتحم كلي وأعید برمجتي

 كآلة الگرامافون االثریة المقدسة
  كالشناشیل البغدادیة القدیمة

  المطرزة على جدرانھا
 نقوش الزمرد واللؤلؤ المكنون

 بأرجاء المنزل القریب من الفناء الخلفي لحدیقتنا 
  جاري المیت ینادي بملئ صدى صوتھ 

  أنا حي وأنت حي وكالنا نتمتم
 بأحادیث وأغالیط غیر مفھومة
  بھمسات مكبوتة برؤى تحیزیة

 كبریق القمر
 وسمائھ الملیئة بالسحب والغیوم
  حبلى من تسریب الحیاة الكثیفة

  .حبلى من كثرة الجدل والجدال الصاخب
 وحبلى كجھنم وجحیمھا الحارق

  غیر الراسخة  الذي ملئت بھ النفوس
  .وحزنھ االكبر مما یاتي آجال

 حبلى ومغیمة بالنذور التي لم تتحقق
 حبلى من جمیع االرواح الحزینة

  من جمیع االوثان المتالحقة
 وراء بعضھا البعض

  ھنا في ھذه القلعة التاریخیة
  سأشید كل أثقالي وأرمیھا
 رمیة نھائیة بآلة المنجینق

 علھا تصل لطائر الحمام
 و لشخصیة مورتن و لسالي البریئة

   االحكام النافعة  والقائد أكسا لیسرد لي
  ویتخذ مكانتھ كاألب والقریب وأقرب مني

  حد شفاھي
 من شھیق وزفیر أوكسجیني المسموم

 وبقیت أنا مھاجرة
 أجوب كل بالط الحزانى 

 في قریة الحزانى
 الفي عام ونیف  منذ أكثر من

 یحاسبني الوقت
  من ھدر الوقت من الضیاع ھذه الساعة المدولبة 

  في ھذه الموجة و الجزر المأھولة
  أدخل في ھذه المرارة

  وأتجرع مرارة أخرى
 كنكسة تلیھا نكسات

 یا للھول ماھذه التمتمات
  التي � تمیزھا فكرة البشر 

  والغربة التي تحدت في معالم الوجودیین
  مني  بالجدار القریب  أعود ألقبض وأتمسك

 وأحترق وأستعیر بحرماني
 وتآكلي كالحدید من الصدأ ال جدید

  كالمرات السابقة 
  وأتكئ على الجدار لبرھة ما

 أشعر باتكاء والدي علیھ
 أجلس على أرجوحتنا وأدخل بنوبة النوم الغلیظ

 او أضغاث أحالم
 أو سراب أو خیال أو عتمة أو متاھة

  أضغاث أحالمي ألحضان أبي  وأغرق من
  وكلتا ذراعیھ تحاوطني فأشعر بلمساتھ الدافئة

 كوكب زحل  كدفئ كف حبیبي القادم من
 كالحصن المشبث بالحنان دون أیة كلل 

 أقول لنفسي أنا في حلم انا في حالة یقظة الروح
  أنا في حالة ذعر و غفوة ال شك منھ  بل

 سأستفیق من غفوتي سأستفیق حتما
 أعدت أدراجي من جدید

 ألخبركم أنا معكم وصدیقتي جوزفینا تھتم بي
 و بعدم وجودكم 
 ال رد كالمرات السابقة 

 وصھیل جروحي یقرع المسامع
  وأعین كل المدمعین و كل المارة فتترقرق كحبات الماس

 كأنھا تجلیات صوفیة نقیة وطاھرة
   كأشعار جالل الدین الرومي في زمكانیتھا الفریدة

 أو أناشید وتراتیل في كاتدرائیات المسیحیة
  كأن قلبي العذري بنفسھ شرع لثوب العزاء

 وسرى في أحشائي تھافت رھیب
 وأحداقي ملئت جمرا تلیھ جمرات

  .ونبضاتي تجتث منھ بؤس العاقر للحیاة
 عاقر بكل مایحملھ من كالم

 عاقر وعقیم حتى وأن أحیا فِیھ اآلالف من الحنین والحب
  فھو متلھف للغة واحدة

 ولكنایة روح واحدة
  وألبجدیة الرجل الواحدة حول األنثى 

 لیزرع من أرضھا ساللتھ العظیمة
 كروحھ العظیمة نابتة ومخضرة 

  وینھي اآلجال واإلحتضار بحضوره
 وینبت الحب الصالح

في أرض أقام علـى عرشھا ملكا یح�م�ل ب�ج�ی�ن�ات�ھ أس�ی�اد  
  الرجال وعظمتھ

وھنا تردف األنثى قائلة ::ص�دق هللا ع�ز وج�ل ف�ي آی�ت�ھ 
  الكریمة (وجعلنا من الماء كل شيء حي)

فأحیاني الرب بك بعدما غرقت ب�روح�ان�ی�ت�ك ال�م�ث�ل�ى ب�ع�د 
 نھایة لھ  ال  أحتضار

 . بقینا مھاجران في بالد القلوب الضنكة أنا وأنت 

ا ُز 
 

 اعتماد حیاوي
  العراق

 
 
 
 

 مس وأز)
 اي)

 
 
 پرشنگ أسعد الصالحي/ كركوك 

 وصبح ٔاغازلھ..لیس یٔاتي..!
  ٔاروي لھ حكایا العذرى

 الغید في یوٍم سعید..  ؤاقاصیص أحالم
 و رٔوًى على جنح سحابة بیضاء..
 سٔاوقظ عیون النجوم في السماء

 ؤاداعب وجع أالیائل ..في سرب ٔافالكھا
 وھي تعُد في كرنفالھا المجید..

 تستشف النبوءة في ساعتھا الفلكیة والتحید
 ورٔایُت القمَر المحزوَن یمرُّ مسرعاً 

 على مھرٍة تضُع تاجاً مرصعاً 
 بالیاقوت بومٍض شدید..! 

 ؤانتظرت ھناك..
 اال انك لم تٔاِت..!

  صمٌت متراكم یمشى وحیداً 
 بال ظل في متاھة ذاكرة أالبطال

 یجر سنواتھ كما یجر العصفور جناحھ المكسور
 ویرقص وجعاً بٔاطراف مستعارة من حدید 

 وقد نھشت الشمس ٔاوراق الشجر
 فذابت في ٔاغصانھا یصھرھا لظًى شدید

 وطالت ساعات انتظاري..!
 وكٔان عمري صار ٔالف دورة شمس ویزید..

 شاحت عني سكینتي،ؤارھقني صمتي
  و ھو یناغي جنح الكرى في لیٍل بلید

 بسیل حزني  وخانتني نبضاتي فمٔالُت كفي
 زبداً رابیاً من حدید.. 

 وبعینین خضراوتین
 ینام فیھما العشب أالخضر وداعةً..

 ٔارفع نظري بعیداً 
 ٔاحدق في الال شيء ..

 یبدوا ما حولي سحائب وإیماءات
 تتشكل كما تشاء تزدحم

 كما السحر بذاكرتي
  وكیف یسكت ذلك الصوت في رٔاسي..؟

 ٔانتظري ال تذھبي..!
 الزلت ٔاسمعك..

 ٔاصوات مختلطة تتعالى
 في أُذني مرة واحدة

  ..  سنلتقي ھناك
 نعم ھناك في ٔاقصى زاویة للروح..

  ؤانا ٔاعلم ان لغة الروح ال تُخطئ 
 ھي بذاكرة ال تُنسى ،

  بقوة ال تُقھر
  بجمال ال یُصف ،

 وعتابُھا عذٌب ال یُمل
 وفجٔاة ٔاستیقظتْ 

 

   من سباتھا العمیق ، و اقتاتت
  رطب سكرھا ..ؤاخذت تجمع من حولھا

 شتاتھا في ربیعٍ عصٍي عن البوح..
 وفي غابة أالوراق الصماء
 الجراحات .  تستفیق أالشجان وال تندمل
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جلست رحاب خلف جدتھا تُـمشِّط بقایا شعرھ�ا    
القمري، تبتسم بعین�ی�ن غ�ارق�ت�ی�ن ف�ي م�ائ�ھ�م�ا؛ 
ُحزنًا عل�ی�ھ�ا، ف�ف�ي أوق�ات ك�ھ�ذه، ك�ان ح�م�اس 
جدتھا ول�ھ�ف�ت�ھ�ا ل�ت�ق�ص ع�ل�ی�ھ�ا أح�داث روای�ة 
تقرؤھا، یج�ع�ل�ھ�م�ا ی�ن�ف�ج�ران ض�ح�ًك�ا، أبص�رت 
والدھا "عرفة" وأعمامھا المتحلِّ�ق�ی�ن ح�ول�ھ�م�ا 
وقد خیَّم علیھم الریبة والقلق، ُمنّكسین رؤوسھم 
في جاللی�ب�ھ�م الص�وف�ی�ة وع�ب�اءات�ھ�م الس�وداء، 
ونظرة كارھة مختلسة راحت تتفق�د ال�ج�د ج�اب�ًرا 
المفعم بالحیاة، رغم الِكبَ�ر.. ل�م�ح�ت�ھ غ�ارقً�ا ف�ي 

 جحیم عرقھ.
َكات بَقَى بینا ُھوْة ملھاش قَ�رار، وم�ن�ی�ن  ــ "السُّ

  أَِجیب كالم یردم ما بین جبلین"..
غمغم بذلك جابر وھو ی�ت�ف�ح�ص زی�ن�ب، ی�ق�ت�ف�ي 
مالمحھا الجافة وجلدھا المجعد ال�ذي ب�دا ك�ث�وب 
رخٍو فوق نتوءات عظامھا ال�ت�ي ب�رزت ب�ع�د أن 
أكل لحَمھا المرُض، الح في كسرة المرآة أمام�ھ�ا 
قمیص من الساتان األحمر یتدلى ط�رف�ھ م�ن ف�م 
سّحارتھا، كان في األیام الغابرة یتلّوى فوق قدِّھا 
النحیل وساقیھا الِحنطیَّتَْیِن المصبوبتین، تت�ب�خ�ت�ر 
في خلخالھا الفض، َجیئةً وَذھابًا، َمْص�َم�َص�ْت م�ا 
تبقّى من دھ�ن ش�ف�ت�ی�ھ�ا، وھ�ي ت�ن�ع�ي ب�ح�س�رة 
ضفیرتیھا الخصبتین المرسلَتَ�ْی�ِن ف�وق ك�ت�ف�ی�ھ�ا، 
ونھداھا العامران یترجرجان تحت�ھ�م�ا، ی�ن�زل�ق�ان 

نزفت من بین   بنزق من فم القمیص الفضفاض..
جفونھا المرتخیة دمعتین ترثي بھما شبابًا ولّـ�ى، 

ال�وج�وه   ومن ثَمَّ دارت حدقتاھا ال�غ�ائ�م�ت�ان ف�ي
تعث�رت ف�ي ق�ام�ات أوالدھ�ا الش�ام�خ�ة،   حولھا،

بعثت نظرة خجولة، راحت متلكئة تباھي صنیعھ�ا 
 أمام زوجھا:

"شایف العیال یا جابر، َخلّیتھم في حجري ف�راخ 
عریانة، اطَّلَّع علیھم زی�ن، م�لّ�ي ع�ی�ن�ك م�ن�ھ�م، 
شوف بقوا كیف، آني اللّ�ي ربّ�ی�ت وك�بّ�رت، آن�ي 

زت".  اللّي علِّمت وجوِّ
ھ��ز رأس��ھ وك��أن��ھ ف��ھ��م م��ا أرادت أن ت��ق��ول��ھ، 
ترغرغت في مقلتیھ قطرة حارة استعص�ت ع�ل�ى 
السقوط، وراح�ت ن�ظ�رات�ھ ت�ت�ف�ق�د جس�دھ�ا ب�ع�د 
أربعین عاًما من الھجر، صوتھا الناعس الجم�ی�ل 
الذي خطفھ كالنَّّداھة منذ اللحظة األولى یأتي م�ن 
فَجٍّ عمیق داخلھ، تعثرت ذاكرتھ ف�ي ف�ت�اة ج�ل�س 
لیالي طویلة مأخوًذا بھ�ا، ی�ت�ھ�ادى غ�ن�اؤھ�ا إل�ى 
أذنیھ، لحن َعْذٌب یؤنس وحشتھ في لیالي ال�ق�م�ر 
الخرساء، یتساءل في دھشة: "ما الذي ص�ن�ع�ت�ھ 

من الوحدة والش�ق�اء؟ ھ�ل ھ�ي   بھا أربعة عقود
  حقًّا كومة العظم الممصوص تلك؟!".

نظر حولھ وج�وق�ة ف�وض�ى تص�دح ف�ي رأس�ھ،  
یتأمَّل ھذه العصبة التي ت�وج�ل ال�ق�ل�ب م�ن ف�رط 
الوقار والھیبة، وصفرة الموت التي أتت ب�ھ إل�ى 
�ت�ھ عش�رات  دارھا بعد أن تركھا ُمعلَّ�ق�ة ع�ل�ى ِذمَّ

ی�ب�ح�ث ف�ي   -التي لم یحصھ�ا ی�وًم�ا  -السنوات 
جعبتھ عن شيء یستره من نظراتھا التي غ�رزت 
خنجرھا في ص�دره رغ�م ع�ج�زھ�ا وان�ك�س�ارھ�ا، 
یبحث عن جملة یستتر خلفھا لیلف�ظ أم�ام ھ�ؤالء 
الرجال ال�ت�س�ع: "س�ام�ح�ی�ن�ي" دون أن ی�ل�ح�ظ 
أحدھم ندمھ على ظ�ل�م�ھ ل�ھ�ا ول�ھ�م ط�ی�ل�ة ت�ل�ك 
األعوام، فھم رغم شیب بعضھم ما زالوا أوالده.. 

هَ في حذر، وغمغم:    تَأوَّ
ـ آه یا زینب، حوشي عینیك عني یا بنت ال�ح�الل، 

 كسرتیني بأصلك.
وضعت رحاب رأس جدتھا فوق ف�خ�ذھ�ا ب�ع�د أن 
عصبتھا لھا بإیشارب أبیض من القطن، وجلست 
ترقب بقلق ألسنتھم المتحجرة.. حوارھم ال�م�ی�ت، 
حیث الكالم یشع بشحوب من قسم�ات�ھ�م.. دق�ائ�ق 
مرت وھي تراقب شفتَْي جدھا المطبقتین، ب�ی�ن�م�ا 
یحاول الھروب من عتاب ق�اٍس ل�ع�ی�ن�ی�ن ب�ح�ج�م 
وج�ھ ن�ب��ت�ت��ا ف��ي ح��ج�رھ��ا.. غ��زا رأَس��ھ�ا س��ؤاٌل 
مباغٌت: "لِـَم ھذا الوجوم المخ�ی�ف؟ ھ�ل قُ�ِط�َع�ْت 
َف ال��ھ��ج��ُر ذك��ری��اتِ��ھ��م، ھ��ل  ألس��ن��ت��ھ��م، أم َج��رَّ
سیستطیع ھذا الح�وار األخ�رس أن ی�ع�ی�د نش�اط 

 ذاكرة صدئة، تكلَّست منذ عقود؟
بینما ھي شاردة الذھن تفكر في صم�ت َج�دَّْی�ھ�ا،  

كسا األفق غیم رم�ادي ب�اھ�ت، وغ�ط�ى ال�وج�وه 
ال��وج��ل��ة خ��ری��ف م��ف��اج��ئ.. ان��ت��ح��ب��ت الس��م��اء، 
وتجمََّدت األجس�اد ال�ن�ابض�ة بُ�رھ�ةً، ن�ظ�رت إل�ى 
جدتھا، تتحسَّس بأنامل مرتجفة ھ�ذه ال�ج�م�ج�م�ة 
ة باللّیف والجل�د، وق�د تض�اع�ف وزن�ھ�ا،  المكسوَّ
�ھ�ا.. ان�ت�ف�ض ال�ج�م�ی�ع  وزاَغ بصُرھا واْعَوجَّ ف�كُّ
یُـَحْوقِلوَن ویَتََشھَّدون.. التفّوا ح�ول�ھ�ا ی�ح�م�ل�ون 
الجثة البكر من أمامھا لیدیروھا ناحیة ال�قِ�ْب�لَ�ة .. 
فاضت ُمقَلُھا المكابرة ب�ب�ض�ع دم�ع�ات، ج�فَّ�فَ�ْت�ھ�ا 
سریًعا بطرف ثوبھا، وصرخت بص�وت م�خ�ت�ن�ق 

  ووجنتین حقنھما الغضب:
"ستي ماتت یا جد، مش ھتقولّـھا "سامحیني"، 
مش ھتبكي علیھا، لیالي طویلة كانت تنتفض في 
ب من تحت الَغ�ط�ا، ت�ل�م ری�ح�ت�ك  عز اللیل، تتسحَّ
من قمیصھا، كنت أسمع بُكاھا وھي بتس�أل�ك: م�ا 
آنش األوان یا جابر؟ محستش بیھا ل�ی�ھ ی�ا ج�د، 
جاي تعمل إیھ بعد م�ا ال�م�رض َك�ْل�ھ�ا، وال�م�وت 
نصب شباكھ حوالیھا، ستي ماتت خ�الص، روح 
لـَمَرتك وعیالك، ولد زینب ھیكفِّنوھا وی�دف�ن�وھ�ا، 

 روح قبل أم العیال ما تستعوقك وتبعت وراك".
لطم عرفة وجھ ابنتھ وأم�رھ�ا أن ت�غ�ل�ق ف�م�ھ�ا، 
بینما جابر یجمع أطراف عباءتھ ویجرجر قدم�ی�ھ 
منصرفًا، َش�یَّ�ع ن�ظ�رة أخ�ی�رة إل�ى ھ�ذا ال�ھ�ی�ك�ل 

المتیبّس ف�ي ث�غ�ر ال�م�وت، وض�اع ف�ي خ�ری�ف 
ذاكرتھ یقتفي بصعوبة أث�ر رائ�ح�ة أن�وث�ة ك�ان�ت 
یوًما تفوح من نھدین مكتن�زی�ن ی�ق�ط�ران ح�ل�ی�ب 
ْبیة، ی�ل�ھ�ون  األمومة، یدور حولھا حفنة من الصِّ
ھنا وھناك، ن�ھ�د ف�ي ف�م ھ�ذا، وی�ٌد تُ�ط�ِع�م ذاك، 
وثالث ل�فَّ س�اقَ�ْی�ِھ ح�ول ع�ن�ق�ھ�ا، وراب�ع ف�وق 
فخذھا، وآخرون ُمبعثَرون في األرك�ان.. غ�ل�ب�ت�ھ 
دمعة سالت فوق لحیتھ ال�رم�ادی�ة وس�ؤال ُحِش�ر 

   في حلقھ: "ِمتى كبَّرتیھم یا زینب؟".
لمح حفیدتھ ترمیھ ب�ن�ظ�رات ك�ال�ح�ج�ارة أو أش�د 
قسوة، فھم�س بص�وت م�ت�ح�ش�رج:" رح�ت�ي ی�ا 
زینب وِجْھ یوم ال�ح�س�اب، ی�ا ت�رى س�ی�ب�ال�ي ك�م 

   قاضي وكم جّالد؟".
ركع عرفة یُقبِّل َكفَّ أبیھ ویع�ت�ذر ع�ل�ى ح�م�اق�ة  

ابنتھ: "ما عاش وال كان الل�ي ی�ق�اض�ی�ك ی�ا اب�ا، 
 -البت لسھ جاھلة وَعّزت علیھا ِستّھا، س�ام�ح�ھ�ا

           هللا یخلیك".
ربََّت جابر علي كتف ولده، وخرج یغمغم: "وهللا 
وصّحت زرعتك ی�ا زی�ن�ب، روح�ي وأن�ا راض�ي 

 استنیني في الجنة".  عنك،
خرج عرفة ُمھلِّ�ًال ی�ح�م�د وی�ك�ب�ر: "ال�ح�م�د �، 
الجنة ونعیمھا یا امھ".. ت�اب�ع�ت رح�اب ال�ح�وار 
األخ�ی�ر وھ�ي ت�ت�أرج�ح ب�ی�ن ال�دھش�ة وال�ف��زع.. 
طرقت لحظة، ثم تخطَّفتھا عاصفة م�ن األص�وات 
الخبیئة داخلھا.. صوت صاخب قف�ز م�ن ع�ق�ل�ھ�ا 
یتساءل في ازدراء: "أي ب�ؤس ھ�ذا ال�ذي أراه! 
كیف لھذا الرجل أن ینطق ھذه الجم�ل�ة ب�ك�ل ھ�ذا 
الغرور؟.. أال یستحي؟ ألم یَْكفِِھ من�ھ�ا ُع�م�ًرا م�ن 
االنتظار؟..أّي متعجرف ھو؟ َمْن أخبره أن جدت�ي 

 بحاجة إلى صك غفران منھ لتدخل الجنة؟
بغتةً، قاطَع نافورةَ تساؤالتھا صوٌت آخ�ُر خ�رج  

م��ن دم��ھ��ا، ی��ح��م��ل ف��ي ط��یّ��ات��ھ ج��ی��ن��ات ال��ج��دة 
المستكینة: "ما لك یا ب�ن�ت�ي! غض�ب�ان�ة ل�ی�ھ؟ ده 
قدر ونصیب، من أول الخلق وده ح�ال ح�ّوا، أن�ا 
طلعت لق�ی�ت أم�ي ك�ده، وأم�ي ل�ق�ت أم�ھ�ا ك�ده، 

  أومال ھما كانوا بِیْوئُِدونا لیھ؟!".
ومن الظلمة البدائیة خلف طبق�ات ع�ق�ل�ھ�ا خ�رج 
صوت آخر، حواء أخرى ال تعرفھا، انتفضت م�ن 
الموت، قبضت علي أنفاسھ�ا، وأخ�ذت ت�زأر ف�ي 
أذنیھا كلبؤة ھائجة: "لن أَدَعِك تعطي إذنً�ا ل�ھ�ذه 
الغابة الموحشة بافتراسنا، تَذكَّري "اللبؤات ھ�ن 
الالتي یخرجن للصید"، افتح�ي ب�اب ال�م�ص�ی�دة، 
أط�لِ�ق��ي روح��ك ال�ح��رة ھ��ال�ة ض��وء تش��رق م��ع 

تخ�لَّ�ص�ي م�ن رائ�ح�ة ال�ف�ریس�ة ال�ت�ي   الشمس،
وصمونا ب�ھ�ا.. ِع�راٌك ع�ن�ی�ف دار داخ�ل ال�ف�ت�اة 

  الشابة، انطلق فیھ صوت الجدة یحذرھا:
ــ بس یا دیبة، بتدلیھا علي موتھا، م�ت�س�م�ع�ی�ش 

  كالمھا یا بتي، الراجل راجل والست ست.
"یعني إیھ یا س�ت�ي؟   قاطعتھا فتاة تساؤالتھا:  ــ

ھعیش وأموت كیف ما عشتي، قمی�ص مس�ج�ون 
 في سّحارة؟!

ــ بینما غرس�ت ل�ب�ؤت�ھ�ا أن�ی�اب�ھ�ا ال�وحش�ی�ة ف�ي 
ودجھا وصرخت: "إذا كان مصیرنا ُمع�لَّ�قً�ا ب�ھ�ذا 

 الھراء، ُموتي اآلن إذن، ما جدوى الحیاة؟
وضعت رحاب یدھا علي أذنیھا وصرخت ھ�ارب�ة 
من ھالوسھا، لتجد نفسھا بعد ب�رھ�ة ف�ي حض�ن 
والدھا، تھمس ف�ي أذن�ھ: "آن�ي م�ش زی�ن�ب ی�ا 

 ابا".

 قصة قصیرة  

"ن أ" 
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ج��دی��رة ھ��ي ال��ھ��ی��ئ��ة ال��ع��رب��ی��ة  

للمسرح بامتیاز تصنیفھا، مؤخرا 

من قبل المنظمة العربیة ل�ل�ث�ق�اف�ة 

وال��ع��ل��وم األل��ی��ك��س��و، ال��ن��س��خ��ة 

العربیة من الیونیسكو، تصنی�ف�ھ�ا 

 Art كبیت للخبرة، وحاویة فنیة

Tank  ول��ع��ل ھ��ذا ال��م��ص��ط��ل��ح

األخ��ی��ر اب��ت��ك��اري، وع��ل��ى غ��رار 

 Think ال��ح��اوی��ات ال��ف��ك��ری��ة

Tanks  لوال أن الھیئ�ة ال�ع�رب�ی�ة

للمسرح تتجاوز البعد المحلي إل�ى 

  .البعد العربي في ذلك

 

 Art إن مصطلح الحاویات الفنیة

Tanks  الذي ھو نس�خ�ة ف�ع�ل�ی�ة

وام��ت��داد ل��م��ف��ھ��وم ال��ل��وغ��وس 

أي  -اإلغریقي وال�ذي ی�ق�ال أن�ھ 

خ��زان ی��ت��س��ع" "  -ال��ل��وغ��وس

ویمكن أن نص�ف ب�ھ ل�ی�س ف�ق�ط 

ال�ذھ�ن، ك��م�ا ك��ان األم�ر ق�دی�م��ا، 

ولكن المؤسسات الفنیة والثقافی�ة 

والفكریة التي تتسع فیما ت�ت�ط�رق 

إلیھ وت�ب�ح�ث ف�ی�ھ وت�ع�م�ل ع�ل�ى 

ت��ط��وی��ره، ح��ی��ن ن��ح��رر م��ع��ن��ى 

االتساع من مدل�والت ال�خ�زان أو 

ال��ل��وغ��وس/ال��ذھ��ن ال��ذي ك��ان 

مرتبطا بھ، لیصبح في فضاء أع�م 

اش��ارة إل��ى م��ؤس��س��ات ال��ب��ح��ث 

والتطوی�ر وب�ی�وت ال�خ�ب�رة وف�ي 

كافة المجاالت بال اس�ت�ث�ن�اء ال�ت�ي 

یتسع مجال عملھا ل�ی�ش�م�ل ك�اف�ة 

ش��ؤون ال��ح��ی��اة، ف��ت��ب��ح��ث ف��ي 

ال��ت��ط��وی��ر وم��ا وراء ال��ظ��واھ��ر 

وتفسیرھا والھندسة االجتم�اع�ی�ة 

والثقاف�ی�ة وال�ع�ل�م�ی�ة ف�ي س�ب�ی�ل 

ت��ح��ق��ی��ق ال��ت��ن��م��ی��ة ال��م��س��ت��دام��ة 

  .للمجتمعات

إن من سمات مجتمعات ال�م�ع�رف�ة 

 Art ام��ت��الك ح��اوی��ات ف��ن��ی��ة

Tanks ضمن منظومة ب�ن�ی�ت�ھ�ا ،

التحتیة ومكوناتھا وھي ما یم�ك�ن 

ت��ع��ری��ف��ھ أیض��ا ب��ب��ی��وت ال��خ��ب��رة 

الفنیة، وی�م�ك�ن ت�ع�ری�ف�ھ�ا ك�ذل�ك 

بتبسیط من ح�ی�ث ھ�ي م�ن�ظ�م�ات 

قومیة غیر ربحیة، نشطة وفاعلة 

تھتم بالبحث والتطوی�ر، وتس�اع�د 

في وضع استرات�ی�ج�ی�ات ال�ف�ن�ون 

وال��ث��ق��اف��ة، وف��ي وض��ع خ��ط��ط 

التطور المعرفي والعلمي المتعل�ق 

ب��ھ��ا، وح��ت��ى دراس��ة ال��ظ��واھ��ر 

ال��م��ج��ت��م��ع��ی��ة ال��ع��ارض��ة م��ن��ھ��ا 

وال��م��زم��ن��ة. وی��ت��س��م األف��راد ف��ي 

المجتمعات المعرفیة بثقافة ف�ن�ی�ة 

ومعرفیة وعلمیة كبیرة م�ك�ت�س�ب�ة 

م��ن ت��وارث اإلن��ت��اج��ات ال��ف��ن��ی��ة 

والثقافیة والمعرفیة واستخدام�ھ�ا 

بقدر ان�ت�ش�ار ال�م�راك�ز ال�ب�ح�ث�ی�ة 

 .الفكریة فیھا  والحاویات الفنیة

 

إن ع��م��ل م��راك��ز وم��ؤس��س��ات 

األبحاث والتطویر وبیوت الخ�ب�رة 

أو الحاویات الف�ن�ی�ة م�ن م�ن�ظ�ور 

عام ھو الحیاة، وثمة رأي ی�ت�ف�ق 

ألف عالم ح�ول ال�ع�ال�م،  12علیھ 

بل وثمة عقیدة راسخة لدیھم ب�أن 

الشيء الوحید غیر قابل ل�ل�ش�ف�اء 

ھو الشغف اإلنس�ان�ي، أم�ا ب�ق�ی�ة 

األم��راض وھ��ن��ا ن��ت��ح��دث ع��ن 

األم��راض االج��ت��م��اع��ی��ة ال��ت��ي 

یع�ت�ب�رھ�ا ال�ع�ال�م ال�ی�وم أم�راض�ا 

عصریة فبفضل الحاویات ال�ف�ن�ی�ة 

فإنھا قابلة للشف�اء، وت�ل�ك إح�دى 

ف��روع ع��م��ل ال��ح��اوی��ات ال��ف��ن��ی��ة 

والمراكز البحثیة في ذات السی�اق 

واھ��ت��م��ام��ات��ھ��ا ف��ي م��ج��ت��م��ع��ات 

 .المعرفة

ومازال عدد كبیر م�م�ا ی�م�ك�ن أن 

اسمیھ بالحاویات الفنیة والثقافی�ة 

وم��راك��ز األب��ح��اث وال��ت��ط��وی��ر 

المتخصصة حولھا یكتنفھا الكثی�ر 

م���ن ال���غ���م���وض أح���ی���ان���ا ل���دى 

الكثیرین، على األقل من ال�ن�اح�ی�ة 

اإلی�دی��ول�وج��ی�ة، رغ��م ذل��ك ف��ھ��ي 

ت��ل��ع��ب دورا ھ��ام��ا ف��ي ت��ح��دی��د 

القضایا واألفكار الفنیة والثق�اف�ی�ة 

 .لكل من الحكومات والجمھور

ویش��ك��ل م��ع��ظ��م ھ��ذه ال��م��راك��ز 

ال��ب��ح��ث��ی��ة أو ال��ح��اوی��ات ال��ف��ن��ی��ة 

وال��ث��ق��اف��ی��ة أو ب��ی��وت ال��خ��ب��رة، 

والھیئة العربیة للمسرح ن�م�وذج�اً 

عربیا، جزءا م�ھ�م�ا ل�ل�غ�ای�ة م�ن 

مكونات صیاغة السیاسات الفن�ی�ة 

والثقافیة العامة لدى معظم ال�دول 

الكبرى وم�ع�ظ�م ال�ن�اس ال ی�ف�ھ�م 

ع��م��ل ھ��ذه ال��م��ؤس��س��ات وم��دى 

 .أھمیتھا

ھذه الب�ی�وت وال�ح�اوی�ات ال�ف�ن�ی�ة 

والثقافیة تشبھ ال�ج�ام�ع�ات، ل�ك�ن 

ب��دون ال��ط��الب، ح��ی��ث یش��ارك 

علماء في شؤون الفنون والثقاف�ة 

في الصناعة البح�ث�ی�ة وال�ت�ط�وی�ر 

فیھا، مھمتھم ھي أنھم ی�ع�ت�ق�دون 

وی��ك��ت��ب��ون وی��ف��ك��رون وی��ق��رأون 

ویتجادلون ویناقشون ویص�درون 

جمیع أنواع المنشورات واألعمال 

الفنی�ة ال�م�ت�ع�ل�ق�ة ب�ك�اف�ة ش�ؤون 

ال��ح��ی��اة والس��ی��اس��ات ال��ف��ن��ی��ة 

 .والثقافیة

تبحث الھیئة العربیة للمسرح منذ 

انش��ائ��ھ��ا ف��ي ش��ؤون ال��ف��ن��ون 

والثقافة المسرحیة وت�ع�م�ل ع�ل�ى 

تطویر ھذا المجال بغایات ق�وم�ی�ة 

ھدفھا تدعیم بنى منظ�وم�ة ال�ق�ی�م 

األخالقیة في الم�ج�ت�م�ع ال�ع�رب�ي، 

واالرت��ق��اء ب��االنس��ان ال��ع��رب��ي، 

وتقدیم معالجات حیویة لألم�راض 

االج���ت���م���اع���ی���ة م���ن خ���الل ف���ن 

ال�م�س�رح، وب�غ�ی�ر رب�ح�ی�ة ف�ی�م�ا 

تقدمھ، ویظھر ذلك ب�وض�وح م�ن 

خالل برامجھا التي ترعاھا س�واء 

في المجال االبداعي والفن�ي، م�ن 

خ��الل ال��م��ھ��رج��ان��ات ال��وط��ن��ی��ة 

والع�رب�ی�ة، ومس�اب�ق�ات ال�ت�أل�ی�ف 

السنویة، أو في المجال ال�ب�ح�ث�ي، 

من خالل ما ت�ت�ب�ن�اه وت�رع�اه م�ن 

مس��اب��ق��ات س��ن��وی��ة وم��ن��ش��ورات 

بحثیة وابداعیة تتبن�ى ط�ب�اع�ت�ھ�ا 

ونشرھا، وكذلك مشروع المسرح 

الم�درس�ي ال�ذي ت�ت�ب�ن�اه ال�ھ�ی�ئ�ة 

العربی�ة ل�ل�م�س�رح وت�ع�م�ل ع�ل�ى 

تنمی�ت�ھ ورع�ای�ت�ھ ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 

ال��ع��رب��ی��ة م��ن��ذ س��ن��وات وال��ذي 

ینطوي على ع�دة أھ�داف ن�ب�ی�ل�ة 

وأصیلة، غ�ای�ت�ھ�ا خ�ل�ق م�ج�ت�م�ع 

ع��رب��ي م��ع��اف��ى م��ن األم��راض 

واالختالالت والتفكك االجتماعی�ة، 

ك��م��ا وت��ح��اف��ظ م��ن خ��الل ھ��ذا 

المشروع ع�ل�ى ال�ت�راث ال�ع�رب�ي 

ألشك�ال ال�ف�رج�ة الش�ع�ب�ی�ة ال�ت�ي 

ازدھ��رت ف��ي ف��ت��رات زم��ن��ی��ة 

ماض�ی�ة، وك�ادت ان ت�ن�دث�ر ل�وال 

عملیة تحدیثھا من خالل المس�رح 

المدرس�ي ال�ذي ی�ت�ب�ن�ى رع�ای�ت�ھ 

واالھتمام بھ بیت الخب�رة ال�ف�ن�ی�ة 

العرب�ی�ة وھ�ذه ال�ح�اوی�ة ال�ف�ن�ی�ة 

والثقافیة الت�ي اس�م�ھ�ا "ال�ھ�ی�ئ�ة 

 ."العربیة للمسرح

ت اوا! 
ًذ ح ا ا 

 

 ھایل علي المذابي/ الیمن



  
 رسالة طفلة عراقي

 إلى أبیھا في دیار الغربة 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 كاظم آل وحید العنزي
 السوید 

 

 یابویــــــھ بغیابك موحش البیت
 ومغبّره الدنیھ ما تنشاف خنگھ

 

 لیلیـــھ أعلھ بالي ولیك حنیت
 وسھرانھ الدمـــع ویاك یبگھ

 

 ألشعلك ظلوعي شموع لو جیت
 بغیابك أحس بالمــاي شرگھ

 

 من عطرك أورد كون شمیت
 كافي من البعد كافیني فرگھ

 

 التصویرك یبویھ أبروحي صدیت
 ؟  ما مش أحن منك وین ألگھ

 

 بفراشك نمت مرعوبة فزیت
 كل ساعھ أبوسنھ وأشبگھ

 

 أباب البیت حنھ ویاس حطیت
 وجمر دربي ألجل ملگاك أسحگھ

 

 یعید أنتھ بحلم لو لیلھ ھلیت
 وأحسبھا بحیاتي أحلھ ملگھ
 وأحسبھا بحیاتي أحلھ ملگھ
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 گلـي الـربـ؏ لبـسوَك و بـوجھـك اثگـال
 !گتلـھ ادري عدنھ اخفاف لبستھ العگال

 

 مـو گـتـلي امـر بـلیل التــغفـھ عـینك
 ت سـابع بــاب عد جاري وینك..؟عشر

 

 یـالمـحد ایـالگـیك مثـلي من االگـیك
  !یاھـو بگطعتي ویاك ضل ینشد علیك

 

 . ھـا چفي دگ الـباب ھـآ رده شـینـك
 .یـل گبحـي بس تـراب یترسھا عینك

 

 !شـمـسویھ والنـیران مـتـونـسـھ بـیـھ
 حـرمل صـرت محروگ �ل مغربیـھ

 

 یلتنطي للموخوش دحسبـني مو خـوش 
 !یآربـي مو مـلیت من گـ؏ـدت الحـوش

 

 �ل ماشفـت عریـس اتـذ�ر الـراح

 !صفگت مـو فرحان عن �ظ الصفاح
 

 بعـینك یـبویھ تشـوف ؏ـیالت اخـوتـي

 !جـي صـورتك بالحوش ما علي صوتي

 ب 
 
 
 
 
 
 
 

 د. فالح الزیدي
 

 .. باچر من یصیر حساب
  روحي الربچ مفرعة 

  .. وإحچیلھ
   .الحچي وي المحب مرغوب

  لمن یبتدي بدمعة 
 . باچر لو نفخ بالبوق اسرافیل

   اطلعي من الگبر شمعة  .
  الیبیّن بیھا طین الناس   .. وگبل التبتدي الساعة

  صوتچ الزم نسمعھ
  وبالج تخافین محد یمشي گدامچ  یفدعة

  السرة یم هللا للمتعوب
 حلي بساحتھ حزامچ

   …وگلیلھ
  یربي ارخصني ارید انعھ

 .. نثایھ الطایفة ھم مثلي متعوبات
  وانت اعلم یرب فدعة

  .. گلیلھ
  االجوني بإسمك یحكمون باگوني

  وخذو عصابتي من ایدي
  ونسوني بیوم الگوني
 ضلع مایحمل الدفعة

  اشكیلة .. المحاكم غاد شفافة 
 والقاضي یعرفچ زین

  "ماكو "كلمن وربعھ
  فوگ الگاع  الخذو دور هللا 

 باچر یمچ یدنگون
 یم حچایة السنعھ

  دم ابنچ بعین هللا وحرام یطیح
  والصعدو بسده رخاص

 ألن عمر النزف ماصار بعیون
  الشرف سلعة

  واحچي شما بگلبج نار
  ..الجنة

 ابوابھا مشرعة 
  وگلیلھ یربي الناس عافتني 

  وانھ من ایست جیتك
  یاربي الھجم بیتي

 شعجب تستقبلھ ابیتك
 .. ولتخافین

  مو مثل الحچولچ عنھ عالمنبر  هللا ھناك 
  وال مثل الیعیش بذمة التجار

 ربچ یالحبیبة أكبر
  "أكبر من حچي المیزان عد قاضي المدینة "البر

  هللا ھناك
 ! …عنده الفقره خط أحمر

 

ان اا  
 
 
 

  ضیاء محسن / ذي قار 
 

 
 ! !عین الساجیة ابمگفاي ما مھتم

 وبدیت اخضر. امن اول اااه جاستني
 ... وفضتلك شم 

 یمعضد مو شبھ وتضیع
 ارید ابلونك اتیمم،،

 یتسیار الوجع كحل ضیاعي ابماي ساجیتك
 مزیج امن الكبر والطیش حسیتك

 ورغم فیض الوداد البیك ما طفیتني
 ابگطرة مواعیدك، 

  اوبلكي اتطیح سالفتي اعلھ سالفتك
 یالشارب نخب بلواي ھنیالي ابوجع مثلك
  جانن غافیات اجناح فزن من خطف ظلك

  توسلت الوجع كترین حلمي ازغیر عبرني
 وتراھیت اعلھ لوم الناس كل ضني
 وال ھمني اجیت اتصنت البھداي

 من ثگل الحچي الگلتھ،،
 انھ ابنادم غریب اجناح وادري اللوم مو وكتھ

 من صار الوطن ھمي صرت متعوب
  ومن كاسرت روحي ویاه

 طحت ابكل رصیف اغروب
 خلوني حرز مشمور. بین اوالیة ووالیة

  وجنت ادري الصباب ایعیل من ایجیس المرایة
 وچنت ادري المضیف ایعیش 

 من یستورح احچایة، 
 وتعب خلگي ادور للنھایة ابواب

 مشھ ابحیلة الزمن بیھ وگلت ھذا الزمن چذاب
 إي چذاب بایعني اعلھ ناس اجناب،

انھ الناشغ ھوى الغراف من زغري ھضیمة ابوجھي ینسد 
 باب

 ركض بیھ الشعر نواب، 
 ركض بیھ قصائد تضحك لكل جیل،
   الي ابكل سالفة التورات واالنجیل،

  یشدني امناطر االیام وافز بفشلة المامش،
 متن بس خلصتھا اسنین راضي بعشرة الھامش، 

 وكلھن سولفن بیھ وضگتن حیف،
 طولك والھوى وبلواك والشدة،

 وحلم زغرن روازینة اعلھ شوف العین وتعدیت وتعده،
 واگول اشبیھا ھاي الناس 

 كل ما المھا تتبده، 
 وتعداني الجرف والغیم وتبدیت حسبة گاع،

 ماعندي وجھ مكروة چا لیش ابرخیص انباع، 
 ھیچ الناس رادوني ومشیت ابچلمة الرادو. غریب اشراع
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