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 ان    ار  من ر   ر  ل
 عضو مجلس مدینة لیفربول،وھوتم اإلعالن عن ترشیح المستشار ناثان ھاجارتي لمنصب رئیس بلدیة لیفربول،  

 2021سبتمبر  4كمرشح حزب العمال لمنصب رئیس بلدیة لیفربول في اإلنتخابات الحكومة المحلیة المقبلة المقرر إجراؤھا في  
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ا ا!! 
 
 
 
 
 
 

 العراقعلي حسین/ 
 

 
عندما قرر الروائي اإلیطالي ألبرتو مورافیا، التوجھ صوب بكین، كان ق�د  

قرر أن یبدأ رحلة شیقة في عالم ضاج بال�م�واق�ف وال�ح�روب والس�ج�االت 
الثوریة. كان یرید أن ینیر للغرب لغز الصین م�ن ال�داخ�ل، وی�خ�ب�رن�ا ف�ي 
مقدمة كتابھ الشھیر "ثورة ماو الثقافیة" أن أول سؤال واجھھ بعد عودتھ 
من رحلتھ الشیقة ھذه كان: ما أعظم شيء أثر فیك ھناك؟ فك�ان�ت إج�اب�ت�ھ 

في رحلتھ التي استمرت أسابی�ع ك�ان  1967واضحة: الفقر. كان ذلك عام 
فیھا مورافیا یسأل العمال والفالحین ، وأخیراً تحدث مع ماو، عن رؤیت�ھ�م 
للصین الجدیدة، فكانت إجابتھم واحدة: االنتصار في الحرب ضد الرج�ع�ی�ة 

 . والفقر
وكان مورافیا یرید أن یتحدث في السیاسة، فوج�د أن ال�رج�ل ال�ث�ان�ي ف�ي 
الصین "شو إن الي" یفلت بكل مھارة من شرك األسئلة السیاسیة لیتحدث 
عن بالده وعاداتھا ومكانة الفلسفة الشعبیة والبعد الثقافي فیھ�ا، وع�ن�دم�ا 
یجد أن مورافیا یلح في األسئلة، یبتسم وھو یقول لھ: "دعك من السیاس�ة 

 ."إنھا بضاعة فاسدة
في تموز القادم ستحتفل الصین بمئویة حزبھا الشیوعي، من دون ع�ق�ائ�د 
جامدة وال نظریات ثوریة، وال خطابات للقت�ال، ح�ی�ث ت�غ�ی�ب ف�ی�ھ�ا رؤی�ة 
مورافیا للفقر، وتحل محلھا دولة تزاحم أم�ری�ك�ا ع�ل�ى ص�دارة االق�ت�ص�اد 
العالمي، وتتحول مدنھا بفضل االقتصاد والتنمیة من بیوت فقی�رة م�ن�س�ی�ة 

 .في أطراف الریف إلى مدن تنافس نیویورك وطوكیو
قاتلت الصین بكل بسالة من أجل القضاء على وباء كورونا، فی�م�ا ی�ت�ق�ات�ل 
ساستنا على أن یكون برلماننا صناعة ال تحمل ماركة العراق.. ال�ی�وم ف�ي 
العراق الكل یتغنى بالنموذج الصیني، لكنھم ال یعرفون بماذا یفكر الرئی�س 
الصیني الحالي شي جینبینغ الذي أصبحت أفكاره جزءاً من دستور البالد؟، 
كان الشاب الطموح یتذكر أنھ استمع یوماً إلى باني الصین ال�ح�دی�ث�ة دن�غ 
ھسیاو بنغ وھو یقول: "ال یھم ما یكونھ لون القط أبیض أو أس�ود ال�م�ھ�م 

 ."أن یصطاد الفأر
یقول جینبینغ للصحفیین وھم یسألونھ عن نظرتھ للمستقبل: "في ش�ب�اب�ي 
كنت أقرأ كونفوشیوس كثیراً وظلت في ذاكرتي عبارتھ ال�ت�ي ی�ق�ول ف�ی�ھ�ا 
"إن السیاسة ھي اإلصالح، فإذا جعل الحاكم نفسھ أسوة حسنة ل�رع�ی�ت�ھ، 

 ."فلن یجرؤ أحد على الفساد
تتذكرون ما قالھ "كونفوشیوس العراق" إبراھیم الجعفري: عندما ی�ت�ھ�دد 
مصیرنا سیخرج المارد المعنوي من القمقم، وع�ن�دم�ا خ�رج الش�ب�اب م�ن 
قمقم المحاصصة والفساد، أطلقوا علیھم الرصاص وقنابل الغاز ونعت�وھ�م 

 ."بـ"الجوكر
نتذكر مع الصین وھي تحتفل بمئویة الحزب الشیوعي ما قالھ دنغ ھس�ی�او 
بنغ ذات یوم "إذا أردت أن تعبر النھر علیك أن تتحسس األحجار التي ف�ي 

 ."أعماقة كي تتمكن من العبور بأمان

 اصدارات

صدرت، عن دار قھوة للطباعة والنشر، الطبعة 
 ((محطات))الثانیة من الثالثیة  الروائیة 

 والبیاض الدامي)  في مجلد واحد (العربانة وكفاح 
 تجدونھا في أغلب المكتبات في النجف 

 وبقیة المحافظات االخرى.   
 تمنى ان تروق لكـــــــــمن
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  االستدامة المالیة في العراق؟  ھل سیؤدي تحسن اسعار النفط الى نھایة االزمة المالیة والى تحقیق  
المعتمد في قانون الموازنة االتحادی�ة لس�ن�ة   من خالل متابعتنا ألسعار النفط العالمیة منذ بدایة ھذا العام الحظنا ارتفاعا ملحوظا عن المعدل السنوي

ت�رل�ی�ون دی�ن�ار ع�ل�ى اس�اس  81توقعوا تحصیل إیرادات من تصدیر النفط الخام بنحو   دوالر للبرمیل. وكان مشرعو القانون قد 45وبواقع  2021
ال�ن�ف�ط�ی�ة ال�ذي ورد ف�ي   دینار للدوالر الواحد. إال أن مبل�غ اإل�ی�رادات 450,1ملیون برمیل یومیا وسعر صرف  250,3یبلغ   معدل تصدیر سنوي

   قانون الموازنة المنشور في جریدة الوقائع العراقیة یتضمن خطأ حسابیا، إذ یجب
 x 1450 = 4,77 مل�ی�ار دوال�ر 4,53یوم =  x 365 دوالر x 45ملیون برمیل 250,3ملیار دوالر ) 4,53ترلیون دینار، ما یعادل  4,77أن یكون 

ت�رل�ی�ون  7,28ترلیون دینار بدال من  3,32على ھذا الخطأ الحسابي ارتفاع العجز المخطط الى   ترلیون دینار. ویترتب 81ترلیون دینار( بدال من 
 .كما ورد في جریدة الوقائع العراقیة  دینار

برمیل في الیوم م�ن  93,2األولى من ھذه السنة   وحسب بیانات شركة تصدیر النفط العراقیة سومو، بلغ معدل التصدیر الفعلي خالل األشھر األربعة
كردستان؟(. كما بلغ معدل سعر تصدیر البرمیل الواحد خالل االشھر االربعة االولى اقل بقل�ی�ل   حقول البصرة وكركوك )ومن دون صادرات نفط إقلیم

   .دوالر عن معدل السعر التقدیري المثبت في قانون الموازنة 15دوالر، أي بزیادة  60من 
ملیار دوال�ر. ث�م  64اإلیرادات النفطیة بحدود   وبافتراض استمرار ھذا المستوى من األسعار حتى نھایة السنة نتوقع في السیناریو األساس أن تبلغ

ألف برمیل ف�ي ال�ی�وم. وب�ذل�ك ن�ت�وق�ع  250كردستان المتفق علیھا في قانون الموازنة بمعدل   ملیار دوالر عن صادرات اقلیم 5,5یضاف لھا مبلغ 
م�ل�ی�ار  16أي بزیادة م�ق�دارھ�ا ن�ح�و   ملیار دوالر المخططة، 4,53ملیار دوالر إسقاطا بدال من  5,69إجمالي إیرادات العراق النفطیة الى   ارتفاع

ت�رل�ی�ون  8,100االیرادات النفطیة المخططة والمصححة من قبل�ن�ا ال�ى زھ�اء   ترلیون دینار. وعلى ھذا االساس ترتفع 23دوالر، وبما یعادل نحو 
ت�رل�ی�ون دی�ن�ار م�ق�اب�ل  ترلیون دینار سوف نحصل على اجمال�ي ای�رادات ال�م�وازن�ة 20االیرادات غیر النفطیة المخططة بواقع   دینار. وبعد اضافة

ت�رل�ی�ون دی�ن�ار وف�ق  5,19من كما ورد في القانون وبزی�ادة م�ق�دارھ�ا  8,120ترلیون دینار بقیمة 3,10 إجمالي إیرادات مخططة ومصححة بداًل 
 .اسقاطاتنا

وعلى اقل تقدیر في الدول الصناعیة المت�ق�دم�ة   وفي السیناریو المتفائل نفترض تحقیق انفراج في ازمة كورونا خالل النصف الثاني من ھذه السنة،
وبافتراض التزام مجموعة اوبك زائد )+( بمستویات اإلنتاج الحالیة، ف�م�ن ال�م�ح�ت�م�ل أن   .والذي سیقود الى زیادة الطلب العالمي على النفط الخام

   دوالر للبرمیل، مما یعني تحقیق معدل سعر سنوي 70السعر العالمي للنفط الخام الى ما یقارب   یرتفع معدل
م�ل�ی�ار  77.وعلى ھذا االساس نتوقع ارتفا ًعا في ایرادات العراق النف�ط�ی�ة ال�ى ن�ح�و  2021دوالر خالل السنة  65لصادرات النفط العراقیة بحدود 

 . 2021ترلیون دینار عن المخطط المصحح في موازنة سنة  35مقدارھا حوالي   ترلیون دینار، اي بزیادة 112دوالر، ما یعادل نحو 
 

 3,32الع�ج�ز ال�م�خ�ط�ط وال�م�ص�ح�ح م�ن   للوھلة االولى، یبدو للبعض ان مقدار زیادة االیرادات النفطیة في السیناریو االساس االول سوف یخفض
ت�رل�ی�ون دی�ن�ار.  7,2السیناریو المتفائل الثاني الى فائض مخطط ومصحح بمقدار   ترلیون دینار، وفي 13ترلیون دینار الى عجز مخطط یقدر بنحو 

یأخذ بنظر اال�ع�ت�ب�ار   من أن نلفت األنظار إلى أن ھكذا نوع من الحسابات غیر المتعمقة والمسیئة الى المھنیة االقتصادیة ال  وفي ھذا الصدد، ال بد
الفرق بین االیرادات غیر النفطیة المخططة والفعل�ی�ة ال�م�ت�ح�ق�ق�ة   ان مستوى العجز الفعلي في نھایة العام سوف یخضع بدوره الى متغیر ثاني وھو

   في نھایة السنة. ولذلك نناشد الجھات
  .الحكومیة واعضاء مجلس النواب بتوخي الدقة في تصریحاتھم في االعالم لما یمكن ان یترتب علیھ من ارباك في الرأي العام

ترلیون دینار تمثل ت�ق�دی�رات غ�ی�ر واق�ع�ی�ة،  20الى  2020ترلیون فعلي في عام  7نحن نعتقد بأن اإلیرادات غیر النفطیة المخطط لھا أن ترتفع من 
في أحسن االحوال بسبب الفساد المستشري في الجھاز اال�داري ال�ح�ك�وم�ي وال�ذي   ترلیون دینار في ھذا العام 12ونتوقع بالمقابل أن تكون بحدود 

ج�ان�ب آخ�ر. وع�ل�ى   النوع من االیرادات من جانب ، واالنكماش االقتصادي المستمر في ھذه السنة بسبب جائحة كورونا م�ن  یحدد من تحقیق ھذا
وھو االرجح مما یعني استمرار الحاجة الى االق�ت�راض لض�م�ان   ترلیون دینار 22ھذا االساس نتوقع ان یبلغ حجم العجز الفعلي في السیناریو االول 

المن�اس�ب�ة ن�ود   ترلیون دینار. وفي ھذه 9الموظفین. أما السیناریو المتفائل الثاني فسوف یترتب علیة عجز بمقدار   تمویل االنفاق الجاري ورواتب
الموارد المالیة وترشید االنفاق الجاري والقضاء على ال�ف�س�اد   التأكید على طروحاتنا السابقة بصدد البدیل الوحید اللقتراض، اال وھو الحد من ھدر

  .المالي واالداري
وتحقیق االستدامة المال�ی�ة ف�ي ھ�ذه الس�ن�ة   وفي جمیع األحوال فمن غیر المتوقع انتھاء االزمة المالیة الھیكلیة المتالزمة مع طبیعة الدولة الریعیة

بحثھ االخیر المعنون االستدامة المالیة ال�ع�راق�ی�ة ومص�ف�وف�ة ال�ق�ی�ود الض�ری�ب�ی�ة   كما بین العضو المؤسس للشبكة الدكتور مظھر محمد صالح في
  .2021نیسان   المنشور على موقع شبكتنا في

 
  1980348-171-49+  اللستفسار یرجى االتصال بالدكتور بارق ُشبَّر، المنسق العام لشبكة االقتصادیین العراقیین

info@iraqieconomists.net 
  2من  2صفحة  2021آیار  11( 2( شبكة االقتصادیین العراقیین بیان صحفي رقم

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

   |Network Economists Iraqi شبکة االقتصادیین العراقیین
   بیان صحفي
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لم یواجھ شعب مثلما واجھ الشعب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي م�ن   
ظلم وإستعباد ونكبات متتالیة واإلستی�الء ع�ل�ى وط�ن�ھ 
بغیة قلع جذور شعب وزراعة مكون ش�ع�ب آخ�ر إث�ن�ي 
بدالً ع�ن�ھ. إن م�اح�دث م�ن�ُذ عش�رات الس�ن�ی�ن م�أس�اة 
حقیقیة شارك ف�ي ص�ن�ع�ھ ال�دول اإلم�ب�ری�ال�ی�ة وح�ك�ام 
الدول العربیة والقوى الیم�ی�ن�ی�ة ال�ت�ي إل�ت�ق�ت مص�ال�ح 
الجمیع مع بعضھا. فال�ن�ظ�ام ال�ذي ت�م ت�أس�ی�س�ھ ع�ل�ى 

دی�ن�ی�ة -األراضي الفلسطینیة أسست لھ حركة ی�م�ی�ن�ی�ة 
متطرفة والتي تسمى بالحركة الصھیونیة وھي ح�رك�ة 
سیاسیة یھودیة ظھرت في وس�ط وش�رق ق�ارة أورب�ا 
في أواخر ال�ق�رن ال�ت�اس�ع عش�ر ودع�ت ال�ی�ھ�ود إل�ى 
ال���ھ���ج���رة إل���ى أرض ف���ل���س���ط���ی���ن، أرض اآلب���اء 

الیھودي النمساوي ھ�رت�زل  ومن مؤسیسھا   واألجداد
الذي یعد الداعیة األول للفكر الصھیوني ال�ح�دی�ث. ل�ق�د 
كانت األراض�ي ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة ض�م�ن أراض�ي ال�دول�ة 
العثمانیة ومن ثم أصبحت تحت اإلنتداب البریطاني بع�د 

)، ف�ف�ي ع�ام 1917-1914الحرب الع�ال�م�ی�ة األول�ى (
وخالل الحرب العالمیة األولى أصدرت الحكومة  1917

البریطانیة وعد أو إعالن بلف�ور ل�دع�م ت�أس�ی�س وط�ن 
قومي للشعب الیھودي في فلسطین التي كانت م�ن�ط�ق�ة 

% من إج�م�ال�ي 5-3عثمانیة ذات أقلیة یھودیة حوالي 
السكان وكان آرثر بلفور وزیر خارجیة بریطانیا آن�ذاك 

ن�وف�م�ب�ر /تش�ری�ن 2والذي وجھة رسالة م�ؤرخ�ة ف�ي 
إلى اللورد لیونیل دي رونشیل�د أح�د  1917الثاني عام 

أبرز أوجھ المجتمع الیھودي البریطاني وذل�ك ل�ن�ق�ل�ھ�ا 
 إلى اإلتحاد الصھیوني لبریطانیا العظمى وایرلندا. 

لقد كان ھذا اإلعالن ھو بدایة وتعمیق الصراع العرب�ي 
األسرائیلي ، ورداً على وعد بلفور قام�ت ع�دة ث�ورات 

وف�ي  م  1935أبرزھا الثورة الفلسطینیة الكبرى عام 
بعد انھاء اإلنت�داب ال�ب�ری�ط�ان�ي  1948مایو /-آیار  14

على فلسطین وإعالن دیفید ب�ن غ�وری�ون ق�ی�م ال�دول�ة 
م�ا أس�م�اه   األسرائیلیة وعودة الشع�ب ال�ی�ھ�ودي إل�ى

 أرضھ التأریخیة. 
وحصل ماحصل بعد ذلك من اإلستیالء المس�ت�م�ر ع�ل�ى 
مناطق سكن الشعب الفلسط�ی�ن�ي وإح�ت�الل�ھ�ا ت�دری�ج�ی�اً 
ورفضت المشاریع ال�ت�ي ط�رح�ت ف�ي األم�م ال�م�ت�ح�دة 
وخاصة تقس�ی�م ف�ل�س�ط�ی�ن وإق�ام�ة دول�ت�ی�ن. ون�ت�ی�ج�ة 
إستخدام القتل والعنف المتطرف من ق�ب�ل ال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
الصھیونیة تم تھجیر مئ�ات اآلالف إل�ى ال�م�ل�ی�ون م�ن 

وق�د ت�م�ت تس�م�ی�ت�ھ�م  1948الشعب الفلسطین�ي ع�ام 
المھجرین وتمت رعایتھم من ق�ب�ل األم�م  1948عرب 

الم�ت�ح�دة . وأخ�ذ ال�ن�زاع ی�ت�ص�اع�د ون�ت�ی�ج�ة م�واق�ف 
الحكومات العربیة المتخاذلة إس�ت�م�رت م�أس�اة الش�ع�ب 

إندلعت حرب األیام الس�ت�ة  1967الفلسطیني وفي عام 
ب��ی��ن أس��رائ��ی��ل ومص��ر، األردن وس��وری��ا ودع��م م��ن 
الشعوب العربیة ولكن كانت ھزیمة ساحقة لم تتوق�ع�ھ�ا 
الشعوب العربیة وھذا ماحصل بعد إنكشاف ال�ح�ق�ائ�ق، 
نتیجة الفساد وعدم الجدیّة وتدھور الك�ف�اءة وال�ن�زاھ�ة 
واإلع��الم ال��ك��اذب ف��أس��ت��ش��ھ��د اآلالف م��ن ال��ج��ن��ود 
والمدنیین وكانت التداعایات ث�ق�ی�ل�ة وخ�ط�ی�رة وم�ن�ھ�ا 
ف�ق��دان ال�ث��ق��ة وفش��ل األدی�ول��ج��ی��ة ال��ق��وم�ی��ة ال�ع��رب��ی��ة 
وإن�ك�ش��اف الش��ع�ارات ال�رن�ان��ة وفش��ل وك��ذب اإلع��الم 
الخاص باألنظمة العربیة ومقابل ذلك إزدادت ال�ھ�ج�م�ة 
على الشعوب العربیة شراسة ومصادرة الحریات وقتل 
المعارضین وإزدیاد اإلرتباط بال�دول اإلم�ب�ری�ال�ی�ة .ف�ي 

وقعت منظمة التحریر ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة ال�ت�ي  1993عام 
تعتبر ممثالً للشعب الفلسطین�ي ف�ي ال�م�ح�اف�ل ال�دول�ی�ة 

وبعد ذل�ك س�م�ی�ت  إعالن مبادئ تاله مفاوضات طویلة 
وال�م�ع�روف�ة ب�اس�م إع�الن ال�م�ب�ادئ  1بإتفاقیة أوسلو 

وھي حول ترتیبات الحكم الذاتي اإلنتقالي وھ�و إت�ف�اق 

سالم وقعتھ إسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطین�ی�ة ف�ي 
، 1993س�ب�ت�م�ب�ر 13مدینة واشن�ط�ن األم�ری�ك�ی�ة ف�ي 

 بحضور الرئیس األمریكي السابق بیل كلنتون .
بش�أن  2، عق�د إت�ف�اق�ی�ة أوس�ل�و1تم بعد إتفاقیة أوسلو

الضفة الغرب�ی�ة وق�ط�اع غ�زة الش�ھ�ی�ر ُس�م�ي ب�إت�ف�اق 
وھي إتفاقیة م�ح�وری�ة وم�رك�ب�ة ف�ي ع�م�ل�ی�ة  2أوسلو

السالم األسرائیلیة الفلسطینیة وألنھ تم ال�ت�وق�ی�ع ع�ل�ى 
اإلتفاقیة في طابا، تسمى أح�ی�ان�اً أت�ف�اق�ی�ة ط�اب�ا ح�ی�ث 
وض�ع��ت تص��وراً ل��ت��أس�ی��س ح��ك��وم��ة ذات�ی��ة إن��ت��ق��ال��ی��ة 
فلسطینیة في األراضي الفلسطی�ن�ی�ة ل�ك�ن ل�م ت�ت�ض�م�ن 
وعد بإقامة دولة فلسطینیة مس�ت�ق�ل�ة ل�ق�د ك�ان ق�راري 

مرجعاً في  338، 242مجلس األمن لألمم المتحدة رقم 
المفاوضات وحسب ھ�ذی�ن ال�ق�راری�ن ت�م�ت ال�ت�س�وی�ة 

وت�م ال�ت�وق�ی�ع ال�رس�م�ي ف�ي   النھائیة برعایة أمریكیة
سبقتھا أح�داث دام�ی�ة  1995سبتمبر 28واشنطن یوم 

تركت أثراً علیھا فقد سبقتھا مجزرة الحرم األبراھیم�ي 
وعدة عم�ل�ی�ات إن�ت�ح�اری�ة ھ�زت ال�ع�م�ق األس�رائ�ی�ل�ي 
وأعقبھا اغتیال رئی�س ال�وزراء األس�رائ�ی�ل�ي إس�ح�اق 

 رابین.
 

منذ ھجرة الشعب الفلسطیني إثر ق�ی�ام ك�ی�ان إس�رائ�ی�ل 
اإلثني، عن أرض الوطن، ونزوحھ إلى البالد ال�ع�رب�ی�ة 
والجزء المتبقي من فلسطین (الضفة الغ�رب�ی�ة وق�ط�اع 
غزة والقدس الشرقیة) بدأت العملیات الفدائیة وأقیم�ت 
معسكرات لتدریب الفدائیین الفل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن ف�ي ب�ع�ض 

مثل (سوریة، لبنان، الج�زائ�ر، مص�ر..)  الدول العربیة
وأصبحوا المتدربون النواة ال�ن�ض�ال�ی�ة ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة. 

نقطة تحول من الناحیتین الس�ی�اس�ی�ة  1964وكان عام 
والعسكریة حیث إنعقد المؤتمر الفلسطی�ن�ي األول، ف�ي 
القدس معلناً قیام منظمة التحریر الفلسطینیة، ب�رئ�اس�ة 
أحمد الشقیري ث�م إع�الن ح�رك�ة ف�ت�ح أول ب�الغ�ات�ھ�ا 

م حیث ل�ھ�ا ج�ذور 1965العسكریة في األول من ینایر 
م�روراً  1921وثورة یافا عام  1920من ثورة القدس 

، وإنتفاضة عزالدین ال�ق�س�ام، 1929بثورة البراق عام 
م 1936التي أشعلت الثورة الكبرى في فلس�ط�ی�ن ع�ام 

وتمثل منظمة ال�ت�ح�ری�ر ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة إح�دى ح�رك�ات 
التحرر الوطني المعاصرة. لقد لجأ الفلس�ط�ی�ن�ی�ون إل�ى 
األقطار العربیة المختلفة وإلى العالم ح�ی�ث ت�ن�ازع�ت�ھ�م 
التیارات الفكریة المتباینة وأفتقدوا الوحدة الت�ن�ظ�ی�م�ی�ة 
والمؤسسات السیاسیة. لقد خیمت ال�خ�الف�ات ال�ع�رب�ی�ة 
العربیة على القضیة الفلسطینیة وتغیرت معھا والءات 
القیادات الفلسطینیة تبع�اً ل�ك�ل دول�ة وب�ع�د ذل�ك ت�غ�ی�ر 
الوالء إلى إیران كما یحصل اآلن. فضالً عن ال�خ�الف�ات 
بین الفصائل الفلسطینیة ثم ظھر ك�ی�ان ح�م�اس وال�ذي 

أصبح نداً لفتح ولمنظمة التحریر الفلسطینی�ة، وی�ح�ك�م 
قطاع غزة . فھناك خطابین في الواقع خ�ط�اب ح�م�اس 

 وخطاب السلطة الفلسطینیة.
حركة حماس : أي حركة المقاومة اإلس�الم�ی�ة وت�ك�ت�ب 

 1987دیس�م�ب�ر  14إختصاراً (حماس) ت�أس�س�ت ف�ي 
وھي حركة فلسطینیة إسالمیة س�ن�ی�ة ش�ع�ب�ی�ة وط�ن�ی�ة 
مقاومة لإلحت�الل الص�ھ�ی�ون�ي وھ�ي ج�زء م�ن ح�رك�ة 
النھضة اإلسالمیة وھي ممثلة في المجلس الت�ش�ری�ع�ي 
الفلسطیني حسب آخر إنتخابات تشریعیة في فل�س�ط�ی�ن 

م ترتبط ح�م�اس ف�ك�ری�اً ب�ج�م�اع�ة األخ�وان 2006عام 
المسلمین وظھر خالف بین الح�رك�ت�ی�ن ف�ت�ح وح�م�اس 
سیاسي وفكري وكل حرك�ة ل�ھ�ا وج�ھ�ة ن�ظ�ر وحص�ل 
بذلك اإلنقسام الفلسطیني الذي إستفادت منھ أس�رائ�ی�ل. 
وإستمرت الخالفات بین الطرفین مما أثرت على قضی�ة 
الشعب الفلسطیني مما شجع أس�رائ�ی�ل ع�ل�ى ال�ت�م�ادي 
ومصادرة حقوق الشعب، لیس ھذا فقط وإنما م�احص�ل 
ف�ي ع��ھ�د ال��رئ�ی��س ت�رام��ب ك�ان إن�ت��ص�اراً ألس��رائ�ی��ل 
وال�ت��أك�ی��د ع�ل��ى ح��م��ای�ت��ھ��ا م��ن ق��ب��ل أم��ری�ك��ا وال�ع��ال��م 
الرأسمالي حیث زودتھا ب�األس�ل�ح�ة ال�م�ت�ط�ورة وب�ن�اء 
القبة الحدیدیة لص�د الص�واری�خ، وب�م�س�اع�دة ت�رام�ب 
أع�ت��رف ب��ال�ق��دس ع�اص��م�ة ألس�رائ��ل ون�ق��ل الس��ف��ارة 
األم��ری��ك��ی��ة ل��ھ��ا . وتش��ج��ی��ع ب��ق��ی��ة ال��دول وإی��ق��اف 
المساعدات األمریكیة وغیرھا م�ن اإلج�راءات وك�ذل�ك 
اإلعتراف بالجوالن السوریة ب�ت�ب�ع�ی�ت�ھ�ا ألس�رائ�ی�ل ث�م 
اإللتفاف على كافة اإلتفاقی�ات وإھ�م�ال ت�ل�ب�ی�ة م�ط�ال�ب 
الش�ع�ب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي وإس�ت�م�ر الص�راع األس�رائ�ی�ل�ي 
الفلسطیني وبناء المستوطنات على األراض�ي ال�ت�اب�ع�ة 
لحكم السلطة الفلسطینیة والعمل على اإلس�ت�ی�الء ع�ل�ى 
المساكن واألحیاء خالفاُ لإلتفاقیات الدولیة وإت�ف�اق�ی�ات 
األم��م ال��م��ت��ح��دة وك��م��ا حص��ل م��ؤخ��راً ف��ي ال��ق��دس 
واإلستیالء على حي الشیخ جارح م�م�ا أث�ار ح�ف�ی�ض�ة 
الفلسطینی�ی�ن وإن�ت�ف�ظ�وا م�ن ج�دی�د. وك�ان رد ال�ف�ع�ل 

القصف بالمدفعیة وب�ال�ط�ائ�رات ال�م�ق�ات�ل�ة   األسرائیلي
 على قطاع غزة الخاضع لحكم حماس.

إن ما یحص�ل ف�ي ق�ط�اع غ�زة والض�ف�ة ال�غ�رب�ی�ة م�ن 
ھجمات بشعة على األحیاء السكنیة وقتل المت�ظ�اھ�ری�ن 
السلمیین المحتجین على الع�م�ل ال�ع�دوان�ي ل�ل�س�ل�ط�ات 

 األسرائیلیة على األحیاء السكنیة. 
لقد وقفت شعوب العالم مع الشعب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ح�ی�ث 

 خرجت التظاھرات اإلحتجاجیة ضد أسرائیل. 
ك��م��ا س��اھ��م��ت ال��ح��رك��ات ال��ی��س��اری��ة وال��دی��م��ق��راط��ی��ة 
والشیوعیة ومنظم�ات ح�ق�وق اإلنس�ان وب�دع�م نض�ال 
الش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ي وال��م��ط��ال��ب��ة ب��وق��ف ال��ق��ص��ف 
واإلع��ت��داء. ك��م��ا خ��رج��ت ت��ظ��اھ��رة ك��ب��ی��رة ف��ي داخ��ل 
أسرائیل وھي تظاھرة للیسار األسرائیلي وال�ت�ق�دم�ی�ی�ن 
والدیمقراطین وأعلنوا سخطھم وإحتج�اج�ھ�م ع�ل�ى م�ا 
تقوم بھ السلطات الق�م�ع�ی�ة األس�رائ�ی�ل�ی�ة ض�د الش�ع�ب 

 والمطالبة بحل الدولتین.  الفلسطیني 
وھكذا تعود من ج�دی�د وب�ح�رارة قض�ی�ة الش�ع�ب ال�ذي 

إل�ى  إنتھك وط�رد م�ن أرض�ھ وس�ك�ن�ھ إل�ى الص�دارة 
ال�ت�ن�ازالت ال�ت�ي  الساحة السیاسیة العالمی�ة وم�ع ك�ل 

قدمھا الفلسطینی�ون وق�ب�ل ب�ك�ل ال�ح�ل�ول ال�ت�ي ت�ؤم�ن 
حیاتھم وأمنھم . ولكن الحكومة اإلثنیة الطائفیة وجدت 
 الطریق سھل ومعبد لسحق الشعب الفلسطیني األبي . 

المطلوب فوراً وحدة الشعب بكل فصائلھ وأح�زاب�ھ م�ن 
أجل الوقوف ج�ب�ھ�ة واح�دة ب�ال�م�رص�اد ض�د ال�ع�دوان 

وأن تقف دول وش�ع�وب ال�ع�ال�م ض�د ال�ع�دوان  الغاشم 
 وتطالب بتلبیة مطالب الشعب الفلسطیني..

وأخیراً تّم وقف إط�الق ال�ن�ار ب�ی�ن أس�رائ�ی�ل وح�رك�ة 
 243یوماً من الحرب ح�ی�ث ق�ت�ل 11حماس بعد مرور 

أمرأة وط�ف�ل 100شخصاً على األقل من بینھم أكثر من 
في غزة وفقاً لوزارة الصحة مع تدمیر للبنى ال�ت�ح�ت�ی�ة 

 وعمارات سكنیة.

 صبحي مبارك/ سیدني

 

 !!   ارة د ا ا  
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على امتداد عمر ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة أُج�ب�ر ال�م�ب�دع�ون  
العراقیون على العیش في الشتات، تغربوا عن العراق، 
ولكن الوطن والش�ع�ب ع�اش�ا ف�ی�ھ�م وت�ج�ل�ى ذل�ك ف�ي 
أعمالھم اإلبداعیة، س�واء أك�ان�ت أع�م�االً قص�ص�ی�ة أم 
روایات أم قصائد شعریة ونثریة أم مسرحیات درام�ی�ة 
ساخرة ومالحم أو لوحات تشكیلة ومنحوتات أم ق�ط�ع�ة 
موسیقیة وغ�ن�ائ�ی�ة، إض�اف�ة إل�ى أع�م�ال ع�ل�م�ی�ة ف�ي 
مختلف مجاالت الع�ل�وم الص�رف�ة واإلنس�ان�ی�ة، وم�ن�ھ�ا 
علوم الطب والھندسة والفی�زی�اء وال�ك�ی�م�ی�اء وال�م�ی�اه 
والبیئة، وكذلك علوم الس�ی�اس�ة واالق�ت�ص�اد وال�ت�أم�ی�ن 
والنفس ..الخ، وت�ب�وأوا م�واق�ع رف�ی�ع�ة ف�ي ال�م�ع�اھ�د 
والجامعات والمؤسسات وقدموا خدم�ات ج�ل�ی�ل�ة ل�دول 
الشتات وشعوبھا التي احتضنت ھذه الكفاءات العراقیة 
التي حرمت غالباً بالقسر من أن تقدم الخدمة المباش�رة 
لشعبھا والوطن الذي ولدت وترعرعت وت�ع�ل�م�ت ف�ی�ھ. 
من بی�ن ھ�ذه ال�ك�ف�اءات ال�م�م�ی�زة ال�زم�ی�ل والص�دی�ق 
الدكتور موفق ساوا، مؤسس جریدة "ال�ع�راق�ی�ة" ف�ي 
سدني بأسترالی�ا، ال�ت�ي ت�ع�ت�ب�ر أب�رز إص�دار ص�ح�ف�ي 
أسبوعي في المھجر تجد ف�ی�ھ�ا م�ج�م�وع�ة ك�ب�ی�رة م�ن 
الكتابات األدبیة والفنیة والعلمیة والسیاسیة لعدد كب�ی�ر 
حقاً من الكتاب والكاتبات في م�خ�ت�ل�ف م�ج�االت ال�ف�ك�ر 

  والثقافة.
أحاول في ھذا النص المتواضع أن أقدم ل�وح�ة م�ك�ث�ف�ة 

               عن ھذه الشخصیة العراقیة المثقفة.
 

 محافظة نینوى / العراق/ولد الفنان بناحیة القوش
أنھى دراستھ االبتدائیة والمتوسطة بناحیة الحقالن�ی�ة  -
محافظ�ة االن�ب�ار، وأن�ھ�ى االع�دادی�ة،  -قضاء حدیثة  -

  .1971السادس العلمي، في قضاء حدیثة عام 
-Xحصل على دبلوم عالي في اخ�ت�ص�اص االش�ع�ة ( -

Ray م��ن ال��م��ع��ھ��د الص��ح��ة ال��ع��ال��ي ب��ب��غ��داد ع��ام (
 بغداد م.1974

فتح عیادة الع�راق ل�أل�ش�ع�ة)  ف�ي ب�غ�داد ال�ج�دی�دة/ ( -
 1999الى  1986عمارة الباوي/الطابق االول من سنة 

 فاصبحت مقرا إلجتماعات فرقة مسرح شیرا.
 -حصل على البكالوریوس من كلیة الفنون الج�م�ی�ل�ة   -

  م.1998فرع االخراج / جامعة بغداد عام 
انتمى إلى الحزب الشیوعي العراقي في وقت م�ب�ك�ر،  -

وحین قدم ملفھ إلى كلیة ال�ف�ن�ون ال�ج�م�ی�ل�ة ف�ي ال�ع�ام 
، ُس��ـ�ئِ�ـ�َل م�ن ج�ان�ب االت�ح��اد 1971/1972ال�دراس�ي 

الوطني لطلبة العراق، وھو اتحاد ب�ع�ث�ي، ع�ن ت�زك�ی�ة 
الحزب فأستفسر قائالً: من أي ح�زب!!، ف�رم�وا م�ل�ف�ِھ 

 بوجھھ ورفضوا قبولھ. 
،(القسم المسائي) 1994ولكنھ عاد وقدم طلباً في العام 

فقبل بسبب إھمالھم ح�ی�ن�ذاك ل�م�وض�وع ال�ت�زك�ی�ة م�ن 
 حزب البعث الحاكم، مما تحقق قبولھ وواصل دراستھ. 

) ق�دم مس�رح�ی�ت�ھ (ال�ع�م�ی�ان 1994في نفس ال�ع�ام ( -
یعودون...!!!!) ودام العرض لستة أیام مت�ت�ال�ی�ة ع�ل�ى 

      مسرح بغداد.
ومن جیل السبعینات برز الفنان الش�اع�ر وال�م�س�رح�ي 
والكاتب والصحفي ال�دك�ت�ور م�وف�ق س�اوا ال�ذي ك�ت�ب 
قصائد مھمة جسدت معاناتھ ومع�ان�اة الش�ع�ب وال�ف�ك�ر 

 الحر...؟! 
في فترة نظام حزب البعث العربي االشتراك�ي ب�ال�ع�راق 

 م.1978عام  10/ 10تم منع دیوانھ األول في 

 
 ومن قصائده المھمة المنشورة قصیدتھ الموسومة:

 مقطع منھا:       "أنت موالتي"
 موالتي 

 مذ أطلقت صرختي األولى 
 أشرقت مصابیح طیورك على مدني النائمة

 في دجى الطرقات
 فشب الضوء في كیاني
 ومشیت على األعشاب
 أالعب الزھر بأقدامي

 …مشیت
 ثم سمیتك

 موالتي           
 ......................الخ

إن موفق س�اوا ب�رز بش�ك�ل خ�اص ك�م�س�رح�ي م�م�ی�ز 
باعتباره من جیل الس�ب�ع�ی�ن�ی�ات، ف�ھ�و ك�ات�ب وم�خ�رج 
مسرحي أكادیمي بالعراق وبالخارج، ومن الذی�ن أب�دوا 

 اھتماماً خاصاً وكبیراً بالمسرح السریاني.
م، 1993فقد كان مؤسًسا لفرقة مسرح شیرا بال�ع�راق 

وم��ؤس��س   م،2003وف��رق��ة مس��رح س��اوا بس��ی��دن��ي 
ورئیس المؤسسة العراقیة األسترالیة للثقافة والف�ن�ون 

، وم�ؤس�س أك�ادی�م�ی�ة 2005واإلعالم في سیدني عام 
م، ك�م�ا 2016الفنون العراقیة األسترالیة ف�ي س�ی�دن�ي 

مبتكراً لرؤیة فنیة جدیدة في اإلخراج الم�س�رح�ي ال�ت�ي 
  .1998أطلق علیھا (مسرح المیكانو) عام 

 
ألـََّف وأخرَج العدید من المسرحیات باللغتین، العربیة  -

 والسریانیة 
فألـََّف واخرج فیلما قصیرا بع�ن�وان (ل�ی�س ل�ل�ب�ی�ع ـ�ـ  -

Not 4 Sale ف�ي س�ی�دن�ي  2015) باللغة االنجل�ی�زی�ة
واشترك ف�ي م�ھ�رج�ان ك�ان الس�ی�ن�م�ائ�ي ال�دول�ي ف�ي 
ب��اری��س. وحص��ل، ف��ل��ی��م��ھ أیض��ا ع��ل��ى ال��ع��دی��د م��ن 

 وأبرزھا جائزة من البرلمان االسترالي.  الجوائز
ل�ھ أرب��ع م�خ�ط��وط�ات ش��ع�ری�ة ب��ال�ل�غ��ت�ی�ن ال��ع�رب�ی��ة  -

  والسریانیة.
 ومن مسرحیاتھ نشیر إلى ما یلي:

ب�ال�ل�غ�ة  1970تألیف مسرحیة (بنت المختار) ع�ام  -1
 قضاء حدیثة / االنبار -العربیة في ناحیة الحقالنیة 

تألیف مسرحیة (ال�ع�م�ی�ان ی�ع�ودون..!!!). ب�ال�ل�غ�ة  -2
 .1994السریانیة وعرضت على مسرح بغداد عام 

تألیف مسرحیة (سارة والبیك) ب�ال�ل�غ�ة الس�ری�ان�ی�ة  -3
ف�ي ن�ادي ب�اب�ل ال�ك�ل�دان�ي ون�ادي  1995عرضت عام 
 سومر ببغداد.

تألیف مسرحیة (الحدیقة) باللغة العربیة ال�ف�ص�ح�ى  -4
 1996بغداد 

 1996تألیف  مسرحیة (شدَّة بعد الفرج)  -5
تالیف وإخراج مسرحیة (الوصیة) باللغة السریانیة  -6

 1997وعرضت في ناحیة ألقوش ثم في بغداد عام 
تألیف واخراج مسرحیة (سیزیف والموت) عرضت  -7

في كلیة الفنون الجمیلة / بغداد كأطروح�ة ت�خ�رج ع�ام 
 بالمائة 98وحصل فیھا على درجة امتیاز  1997

 1997تألیف مسرحیة حلم الحطاب  -8
 تألیف مسرحیة (گلگامش والخلود) -9

سیناریو وإخراج مس�رح�ی�ة (االم�ی�رة االش�وری�ة)  -10
 -باللغة العربیة الفصحى وعرضت على مسرح الرشید 

 م لمدة ثالثة أیام.1998بغداد عام 
 تألیف مسرحیة (شـَمیرام ملكــًة) -11
 تألیف (مسرحیة المعبد) -12
 تألیف مسرحیة الحصار -13
 تألیف واخراج مسرحیة  -14

لواعیب) باللغة السریانیة وعرضت في سیدني عام  3( 
2003 

تألیف مسرح�ی�ة (ال�ح�ك�م ع�ت�ری�س وأم خ�م�ی�س)  -15
  في سیدني 2004

تألیف واخراج مس�رح�ی�ة (ف�ي ان�ت�ظ�ار الض�ی�اء)  -16
 2004عرضت في سیدني 

تألیف واخراج مسرحیة (انتبھوا ... القطار ق�ادم)  -17
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ی��ة وع��رض��ت ف��ي س��ی��دن��ي ی��وم االح��د 

24/05/2015  
 (كسولھ بور ھاوس). 

  2015تألیف مسرحیة (شعشوع مان) عام  -18
) NOT 4 Saleتألیف واخراج فیلم قصیر باسم ( -19

 ."2016باللغة االنكلیزیة في سیدني عام 
ف�ي  2016تألیف مسرحیة ( في طل القمامة) عام  -20

 سیدني (وما زال في طور اخراجھا)
تالیف مسرحیة ((الجدار)) باالشتراك مع ال�ك�ات�ب  -21

 2010صباح االنباري عام 
 2010“  أریُد لُعبَتي”سیناریو ُصوري:  -22
 2018سیناریو ُصوري: (الخَر أفھ).!!  -23
 تالیف مسرحیة مونودراما (مھزلة الراعي ) -24
 مسرحیة (ھل آا لھ أْن ینتھي) -25

وأخر مسرحیتین لھ ھما مسرحیة (م�ون�ودرام�ا) ذات  -
الشخصیة الواحدة "مھزلة ال�راع�ي"، و "ھ�ل آن ل�ھ 
أن ینتھي" إذ أنوي الكتابة ع�ن�ھ�م�ا ب�ع�د أن أك�ون ق�د 
درستھما جیداً، األولى الرمزیة بشك�ل خ�اص، الس�ی�م�ا 
من الجانبین السیاسي واالجتماعي ألھمیتھما ال�ك�ب�ی�رة 
في واقع العراق الراھن، وك�ذل�ك ل�ل�ك�ث�ی�ر م�ن ش�ع�وب 

  البلدان النامیة.
 

 "وعن مسرحیة "مھزلة الراعي 
كتب : أ. د. عقیل مھدي یوسف م�ق�اال  ب�ع�ن�وان (....  

 حین تتراجع الوضعیة الحضاریة عن روح العصر) 
وكتبت،أیضا، الباحثة والناقدة السیدة التونس�ی�ة خ�ی�رة 
مباركي مقاالً مھماً تحت عنوان "م�ون�ودرام�ا ال�راع�ي 
بین الوحدانیة والرمزیة، م�ھ�زل�ة ال�راع�ي ل�ل�ك�ات�ب د, 

 موفق ساوا.
       

 12كما أن للباحث والف�ن�ان ال�دك�ت�ور م�وف�ق س�اوا ( -
سیناریو صوري) وح�وار قص�ی�ر وط�وی�ل ل�م یس�ت�ط�ع 

 اخراجھا لعدم وجود منتج لھا.
نص��وص اف��الم م�رس��ل ل��ھ م�ن ك�ت��اب ف�ي ام�ی��رك��ا   -

والسوید والعراق ومصر والیمن وفلسطی�ن إلخ�راج�ھ�ا 
 ولعدم وجود منتج لم تر النور لحد ھذه اللحظة."

....................... 
أنظر: موفق ساوا، دكتور، سیرة حی�اة م�وف�ق س�اوا، )  1

 منشورة في رسالتي الماجستیر والدكتوراه.
أنظر: موفق ســاوا، مس�ار ال�م�س�رح الس�ری�انـ�ـ�ي، () 2

م) في بغداد، قره قوش، كركوك وال�ب�ص�رة 2000 -1880
واألسباب الحقیق�ی�ة ف�ي   (خالل القرن العشرین في العراق

 تأخره، اطروحة الدكتوراه.

 ان ا وا ا  ا و 
 ار  وا

 

 بقلم:أ.د.كاظم حبیب
 2021 المانیا       

 عن (مجلة الفنون المسرحیة)

https://theaterars.blogspot.com/2021/05/blog-post_34.html#.YKhpaLczaos 
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 تؤلمني األغنیة
 وھي تشیُر بأصابع مبتورةٍ 

 إلى النَّجمِة الُمعلّقِة في األعالي.
 فأتذّكُر نْبضي الذي ماَت في شارعٍ 

 ال یؤّدي إّال إلى الخمِر والدَّمع،
 وأتذّكُر ساعةَ أن یسمَع رأسي

یح،  ھمھمةَ الرِّ
 وأنظُر إلى البدِر قاسیاً 

 في جماٍل عجیب
 وإلى النَّاِس أشباحاً یتقافزون

 من حائِط الذاكرة.
 تؤلمني األغنیة

 حیَن سقطَ الحرُف في بحِر قلبي
 وسقطْت نقطتُھ

 ثُمَّ تالشت المدن
 واحدةً بعد أخرى

 لتسرَق األفعى عشبةَ كلكامش
 ویموَت أنكیدو من الملِل والسَّأم

 وتسقطَ الحانةُ على رأِس صاحبِة الحانة
 ووصایاھا الطیّبة.

 تالشت المدُن وھي ترى أبناَءھا
 یبكون وھم یشربون

 من دِم بعضھم بعضاً،
 یبكون وھم یحلفون

 أنّھم كلّھم كانوا ضحایا.
 َمن الجّالد، إذن، یا إلھي؟

 أیّتھا األغنیة :
 أأنِت حلٌم أم زوبعة؟

 أأنِت وردةٌ أم طعنةُ سّكین؟
 أنِت َمن أنِت؟

 أأنِت ضحیةٌ أیضاً؟
 ضحیةُ َمْن؟

 أجیبي!
 فأنا في آخر األرض

 أعطُف على تأریِخِك الُمرّ 
 وأمرُّ كعابِر سبیل

 -دائماً كعابِر سبیل  -
 ألكتَب على الماِء اسَمِك الُمّر.

 - أرّددُ 
 - وال معنى لقولي
 تؤلمني األغنیة!

 فھي تذّكرني بسقوِط النَّجمة
 في حضِن طفٍل یتیم،

 وسقوِط طفٍل یتیٍم من أرجوحِة العید،
 وسقوِط أرجوحِة العید

 في ساحِل البحر،
 وسقوِط ساحِل البحِر في البحر،

 وسقوِط البحِر في اللیل،
 وسقوِط اللیِل في األغنیة!

 سأصرُخ،
 وما ِمن ُمجیب،
 تؤلمني األغنیة!

 أیّتھا النَّجمة
 أیّھا اللیل

 أیّھا البحر
 أیّتھا الھمھمة

 تؤلمني األغنیة
 حّد أن أرى الموَت في اللیل

 راقصاً قرب سریري
 بَشْعٍر طویٍل أبیض

 وعینین فسفوریتین
 یحاوُل أن یطرَد األغنیة

 من رأسي
 فال یستطیع!

 ّ أ ه؟أ
 

 
 
 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أدیالید -أسترالیا 

 نسرین سعود/سوریا
 

 
 ذكرت أضلعك والعناق والسریرا

 من مآقي خریرا  ودمع بفراقنا ھمى
  وجنتاك المتوردتان وسادتي

 وشفتاك حلواي المفضلة تقبیال
 

 وخفق قلبك العاشق موسیقاي
 وأنفاسك نسائم حریة علیال

 
  ھذا الھدوء الذي یسبق

 عاصفة اشتیاقي إلیك حریقا
 

  أما التماعة عینیك ألق
 وقصة أھوى الغوص فیھا تفاصیال

 
 ونھر دموع أتوضأ بھ كلما

  قصدت صالة استسقاء لحنانك سبیال 
 

 وزیتون أھوى قطافھ مواسم 
 حب التنضب یغریني حصاده وفیرا

 
 یا نظرة قمر في لیلة ظلماء

 ماذا فعلت بقلب أنثى ھامت بك جنونا
 

 یاراحتي من كل آالم الحیاة
 وبراحتیك سر من أسرار الوجود جمیال

 
  صوتك لحن ناي یلملم شتات

  سھوال  خراف حلمي ویجمع البشرى
 

  یاشرارة الحب اتقدي بیننا
 توارى الحبیب عنا والحب یزداد أوارا

-  ارة- 



 تـتـحـّداِك الفصــولْ 

 تـنـزُع األخـضــَر َضـــرَع الـعـافـیـھ

 ال تـبالیـَن و ال تـبـكـیـنْ 

 تـتـحـّداِك الـبـروُق الھاویھ

 یـسـخُر النْسـُغ صعـوًدا.. تضحكـینْ 

  .. یأخُذ الـبـنـيُّ أغـصـانَِك بـیـتاً 

 و اھمـًا أنِك تـذویـنْ 

 و ھـَو ال یـسـمـُع مـوســیـقاِك تـعـلو

 ھـو ال یـبـلُغ بـوَح الـصــامـتـیـنْ 

 كلما مـّرْت على حـقِل المواعیِد الُمـحـولْ 

 نضـج التوُق الى رحلتِك األخرى بعییییداً 

 في مـدى كوٍن بدییییییییییعْ 

تْ   رقـصـْت روُحِك .. غـنـَّ

 َرقَـَص األخـضـُر زھـواً 

 فاضـحاً بالورد أســراَر الربـیـعْ 

 كلما ھـبَّ نـسـیـٌم و تـمایلِت غراماً 

 في الھواءْ 

 نثَر الفجُر نثیثاً من ندًى َعـْذٍب 

 لتغفو فوق أغصانك أحالُم الطیوْر 

 مالذي یبغـیِھ طیٌر .. غیُر ُعـِش وفضـاْء؟؟

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

 2014 - 04 - 18لندن .. 

 

 ة
 
 

 
 
 
 
 
 

 / لندنفالح ھاشم
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أ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نادیة محمد عبد الھادي/مصر
  

    علمتني أمي العزف
  على أوتار القلوب 

  كیف أغني للبكاء
 حتى تعزف عیني

  أنشودة صمود 
 كنت امسك بتالبیب

  عازف الربابة 
  لیفر الملل 

 من حارتنا الضیقة
  یزغرد قلبي الصغیر

 حین أجلس
  , أمام ,, صندوق الدنیا 

 نشاھد العرائس المتحركة
 ,, اقفز فرحا من ,, صوت األرجوز 

  بحفالت المدرسة 
 أحیانا انفخ في الناي

 حین تھجرني األماكن 
 اشارك النجوم الرقص

 على جسد اللیل 
  ادغدغ شعور القمر

  لیھل علینا بعد الخسوف
 بالطرق على أواني الطھي 

 
 كبرت یا أمي

 جفوني أصیبت بداء البلل
 أصابعي بھا نتوءات

 التھاب المفاصل 
 مات عازف الربابة من زمن

  أراجوز الحارة
 طواه النسیان

  الناي تعلم النشاز 
 والقمر تاه بالزحام

 
 خالخیل قدمیي ثقیلة

  أخجل من سماع المزمار 
 حتى الترى العیون طفلتك

 التي رقصت یوما بخفة فراشة
 كیف تسقط على األرض

 لرعشة ساقیھا 
 . وقت الفرح 

  ا   

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصر/سامح أدور سعدهللا
 

 

  یا عاشق الصمت
  تكلم لماذا ؟

 ما الجمال في ھذا الصمت 
 الكئیب ؟!

 أعشق صوتك حین تراودني األوھام 
 األحالم تتكلم و كأنك تأخذني لعالم 

 فلماذا؟
 عزلةً القلب الغریب .

 ھل أنت یا رفیق القلب 
 علیل ؟

 كال أنت تملك الحب و الحكمة 
 ومن الرب قریب 
 یا أسیر الذكریات 

 الیأس ؟  لماذا ھزمت من
 جبار بأس !  یا من كنت

 قم .
 قم حطم أسوار الخوف فیك 
 و أنھض بدد ظلمة الشك 
 وأفرد جناحي النسر داخلك

 حلق في حدود الكیان 
 و ارسم بالنغمات أشعارك

 أنشر سالًما تبتغیھ أوتار قیثارك
 أن اردت اكسر صنم الصمت 

 القابع فیك .
 صلب  أنت حًرا أنت 

 قم علم الناس معنى الحب 
 الذي تنوي تدوینة

 بین صفحات امجادك 
 و انزع عنك ثوب الذل 

 أنر أروقة القلب المظلمة 
 و علم الناس حب المغفرة 
 ال تحكي عن مجد قد مضى ؛
 فما عاد للماضي ذكریات 

 بر باآلخرین فضالٍ 
 براً یخطو بنا أمالً 

 بعھًدا جدیًدا و فجًرا 
  البد أن ینشًرا
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قلُت لمحّدثي وقد فُصَل القوُل في االنتخاب�اِت  
 الرئاسیة و التشریعیِة :

"أال ت��رى أّن ع��دد ال��ن��س��اء ال��م��ت��رش��ح��ات 
وعددُ  الناج�ح�اِت أض�ع�ُف رغ�م م�ا   ضعیف

نّص علیھ القانون االن�ت�خ�اب�ي م�ن ض�رورِة 
التناُصِف في قوائم المترشحین الحزبیة منھا 

 والمستقلّة؟
 قال محّدثي :

یمكنك أن تج�َد  .میداُن السیاسة ذكورّي بحتٌ 
للمرأة حضورا فاعال في العم�ل ال�ج�م�ع�ی�ات�ي 

ولكنھا غیُر   أو في كوالیس السیاسة  المدني
م��ھ��یّ��أ ٍة ل��ل��م��م��ارس��ة الس��ی��اس��ی��ِة ال��ع��ل��ن��ی��ة 
ولالنخراط في األحزاب ،وأن ھي أرادت ذل�ك 

 .فلن تنجحَ 
 

قلُت : وھل تعزو األمَر إلى نقٍص فیھا أرادتھ 
الطبیعةُ األنثویةُ أم إلى التربیة االج�ت�م�اع�ی�ة 

  المحافظة؟
-قال محدثي: بل ھي الطب�ی�ع�ةُ ،ف�الس�ی�اس�ةُ 

بحكم أنھا ع�م�ل�ی�ةُ ص�ن�ع ال�ق�رارات وات�خ�اذ 
االج��راءات وال��ط��رق واألس��ال��ی��ب ال��خ��اص��ة 

، ب�ع�ی�د -بتنظیم المجتمعات  ھي م�ج�ال ج�افٌّ
عن الھوى ویقتض�ي م�ن ط�ال�ب�ھ ش�خ�ص�ی�ةً 
قوی�ةً ص�ل�ب�ةً و ذات ج�أش وع�زم ت�ت�ح�ّم�ل 
الصراعاِت والمناكفاِت والنقاشات ال�م�ل�ت�وی�ة 
والقدرة على اإلقناع بالحجة العقلیة وبالدلیل 
ال��واق��ع��ي واط��الع��ا واس��ع��ا ع��ل��ى األح��داث 
الماضیة والحاضرة وعل�ى ال�واق�ع ال�م�ح�ل�ي 

والمرأةُ عاطفیة ھشةٌ رقی�ق�ة ال …  والدولي 
تتحّمل طول الجدال ،میّالة بطبعھا إلى ما ھو 

ال�م�رأة خ�ل�ق�ْت ل�ل�ح�ّب وال�غ�زل …   وجدانيّ 
ولیس للسی�اس�ة وال�ح�ك�م ،ث�م إّن ال�م�رأةَ ال 
تستطیُع اتخاَذ قرارات تخص أسرتھا ف�ت�وك�ل 
األمر إلى الذكر في األس�رة ف�ك�ی�ف س�ت�س�یّ�ر 

 شعبا ؟
قلُت: أظنّك تن�ط�ل�ق م�ن أف�ك�ار ج�اھ�زة ع�ن 
ال��م��رأة عش��ش��ت ف��ي ال��رؤوس م��ن��ذ أق��دم 
العصور رغم دحض التاریخ لھا فقد ب�رھ�ن�ت 

أن�ھ�ا أق�در م�ن  -إذا ُمنحت الفرصةَ -المرأة 
الرجل على التسیی�ر وص�ن�ع ال�ق�رار، ول�ك�ّن 
التمییز الجنسوي یھیّئ للرجل أنھ األقدر ف�ي 
مجال السیادة بل ویجعلون الرّب مسؤوال منذ 
بدایة الخل�ی�ق�ة ع�ن ت�وزی�ع األدوار ف�اخ�ت�ار 
للرجل مجال الفروسیة والسیادة اي ممارسة 
السلطة، واختارللمرأة شؤون البیت والحقل، 
ألیس النظر إلى المرأة من زاویة واحدة ھ�ي 
األنوثة مجرد تعلة لسلب ال�م�رأة ح�ق�ھ�ا ف�ي 

 دخول مجال السیاسة من الباب الكبیر؟
قال محدثي: فما تفسیرك لعزوف المرأة ع�ن 

 السیاسة رغم تغیر القوانین في صالحھا ؟
ق��ل��ت: ف��أن��ت ت��راھ��ا "ع��ازف��ة"ع��ن ال��ع��م��ل 
السیاسي إذن، وبالتال�ي أص�ب�ح�ت ال�م�س�أل�ة 
إرادیةً ولیست طبیعیةً وتتدّخل فیھا ال�ت�رب�ی�ة 

ویص�ب�ح ل�ل�ن�ظ�ام   االجتماعیة للذكر واألنث�ى
السیاسي في بلداننا تأثیر على منھج الترب�ی�ة 

 والتكوین في أَسِرنا.
أن��ظ��م��ت��ن��ا ھ��ي أن��ظ��م��ة ال��ح��زب ال��واح��د 
واإلیدیولوجی�ة ال�واح�دة، ك�ّل ش�يء ع�ن�دن�ا 
ُمنّمط :نظام العیش والتعلیم و تنظ�ی�م ال�م�دن 

المكاتب في ق�اع�ات ال�ت�دری�س   وحتى تنظیم
أفكارنا م�ن�ّم�ط�ة؛ وإنّ�ك ل�ت�رى م�ا ی�ل�ق�اه … 

ال��ف�ك��ري م��ن أل�وان ال��ھ��رس��ل��ة   ال�م��ع��ارضُ 
كّل م�ن تُش�تَ�ّم ٠والتعذیب رجال كان أو امرأةً 

علیھ رائحة المعارضة إّما أن ی�ق�ع اغ�ت�ی�ال�ھ 
بطرق قذرة أو تنسب إلیھ جری�م�ة ح�ّق ع�ام 
حتّى ال ینال شرفا،وعموما ال ی�ق�ع االك�ت�ف�اء 

 .بحبسھ و تعذیبھ بل تطارُد أسرتُھ و تُھان
وبالنسبة إلى المرأة فإّن كل نش�اط س�ی�اس�ي 
تمارس�ھ خ�اص�ة إذا ك�ان م�ع�ارض�ا ی�ح�ّول�ھ 
النظام إلى "نشاط دعارة" ت�ن�ك�ی�ال ب�ال�م�رأة 
وسمعتھا ،وم�ا دام�ت ال�م�رأة ع�ن�دن�ا ت�م�ث�ل 
الشرف فإنھا تُمنع من كل نشاط سیاسي ف�ي 
ھذه البی�ئ�ة ال�م�وب�وءة،وأذا ك�ان ال�م�ج�ت�م�ع 
یف�ت�خ�ر بس�ج�ی�ن ال�رأي وی�ع�ت�ب�ر "الس�ج�ن 
للرجال" فإنّھ ینب�ذ س�ج�ی�ن�ة ال�رأي ألن�ھ ق�د 

ل في دفاترھا المدنیة أنھا "بغّي"  .ُسجِّ
سقُت إلیك ھذه المقدمة لنتبین سبب ال�ت�وج�ھ 
في تربی�ة األن�ث�ى ن�ح�و إب�ع�ادھ�ا ع�ن ع�ال�م 

وال�م�ن�ح�ى ب�م�ی�والت�ھ�ا   الذكور واجتماعاتھم
واھتماماتھا نحو ال�ن�ش�اط االج�ت�م�اع�ي ألن�ھ 

 .أسلم
قال محدثي : فاالھتمام بالسیاس�ة إذن ل�ی�س 

موھبة بل تدریبا یشترك فیھ ال�ذك�ر واألن�ث�ى 
  على قدم المساواة

قلت: أجل ،فعندما ینشأ الطفل ذكرا ك�ان أو   
أن���ث���ى ف���ي ظ���ّل ن���ظ���ام 
س��ی��اس��ي ی��م��ن��ح ال��ح��ری��ات 
ویحترمھا و في أسرة ت�رب�ی�ھ ع�ل�ى 
الشجاعة الفكریة و حریة الرأي والت�ع�ب�ی�ر 

یكون   والقدرة على تحمل مسؤولیة االختیار
قد وجد أو وجدْت األرضیة إلى المشاركة في 

 الحیاة العاّمة ولیس نھایة االختیار.
كثیرا ما یقول لي أحد تالم�ی�ذي ال�م�راھ�ق�ی�ن 
أثناء نقاش مسألة ما:"أنا اخترت مذھب�ي و 
ایدیولوجیتي ف�أق�ول ل�ھ "م�ازال�ت ال�ط�ری�ق 
أمامك طویلة إذ علیك أن تتعّمق ف�ي م�ب�ادئ 
مذھبك الفك�ري وأن ت�ط�ل�ع ع�ل�ى ال�م�ذاھ�ب 

وعلیك  األخرى لتعرف ما یوافقك وما یختلف
أن تك�ّون زادا م�ع�رف�ی�ا واس�ع�ا نس�ب�ی�ا وأن 

ف�إذا ت�ّم ل�ك   تعرف فّن المناظرة والتف�اوض
ال�ذي ق�د   ذلك یمكن أن تتحدث عن االل�ت�زام

 .یكلفك كثیرا من التضحیات
قال محدثي :أعتقد أّن التكوین الذي ت�ح�دث�ت 

 .عنھ ال یكون اال باالنخراط في العمل الحزبي
 

قلت:إن االنخراط الحزبي ی�ھ�دف دائ�م�ا إل�ى 
و ھو یمثل الوصول الى م�رح�ل�ة م�ن   الحكم

النضج السیاسي و النضال م�ن أج�ل ال�م�ب�دإ 
وھنا الصعوبة بال�ن�س�ب�ة إل�ى ام�رأت�ن�ا ف�ھ�ي 
ستكون مضطرة إل�ى ال�ت�ف�رغ ل�الج�ت�م�اع�ات 
السریة والعلنیة لیال كانت أو نھارا مع ما ق�د 
یتعرض ل�ھ ال�م�ج�ت�م�ع�ون م�ن م�داھ�م�ات و 
إی��ق��اف��ات، وال ت��غ��رنّ��ك االدع��اءات ال��زائ��ف��ة 

 .بالدیمقراطیة
قلُت سیكون االلتزام صعبا ع�ل�ى ال�م�رأة ألن 
مجتمعنا یبطن غیر ما یعلن إذ مازال�ت ق�ی�ود 
الشؤون المنزلیة و اإلشراف على األبناء في 
دراستھم و ذھابھم وأیابھم وأكلھم ول�ب�س�ھ�م 
مفروضة على المرأة و قد نوكل إلیھا ش�رف 
مساعدة الرجل في عملھ السی�اس�ي ب�ت�وف�ی�ر 

 .لھ لیس أ كثر  األجواء المستقرة الھانئة
إّن القوانین ال ت�م�ن�ع ال�م�رأة م�ن م�م�ارس�ة 
السیاسة ولكّن ال�م�ج�ت�م�ع ال�ذي ی�ت�ح�ك�م ب�ھ 

 .الذكور یفعل ذلك
 قال محدثي :

بالنظر إلى بیئتن�ا الس�ی�اس�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة 
وإلى ما یقتضیھ الخوض في عالم الس�ی�اس�ة 
من تكوین وتدّرب ومن تسخیر المال والوقت 
والنفس لفرض الرؤیة المذھبیة الت�ي ن�راھ�ا 
األصلح إلدارة شؤون ال�ب�الد ،وم�ن ان�ف�ت�اح 
فكري یسمح بإیجاد ال�ح�ل�ول وال�ب�دائ�ل ل�ك�ل 
المشاكل ومن تضحیة بالمصالح الفردیة ف�ي 
سبیل المصلحة الوطنیة العل�ی�ا ف�أن�ن�ي ع�ل�ى 
یقین اآلن بأّن الرجاَل أن�ف�س�ھ�م ف�ي ع�ال�م�ن�ا 

 .العربي أبعد ما یكونون عن السیاسة

أةا   
و ا ا  

 تونس زینب حداد/بقلم:       
2021/5/24 
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لقد تعایشت في كوردستان اعراق ودیانات ومذاھب وأجناس عبر مئات السنین، ح�ت�ى     
قبل نشوء الكیانات السیاسیة الحدیثة، وكما ھي تضاریس ھذه البالد واخ�ت�الف أش�ك�ال�ھ�ا 
بین الجبال والسھول والودیان، توزعت الكتل البشریة وانتماءات�ھ�ا ف�ي ال�ع�رق وال�دی�ن، 
بین الكورد والكلدان واآلشوریین واألرمن والسریان، ومن ال�ع�رب وال�ت�رك�م�ان، ف�ي ك�ل 
معتقداتھم الدینیة والمذھبیة، حیث جمعتھم ارضا تمازجت ف�وق�ھ�ا ك�ل ال�ح�ض�ارات ح�ت�ى 
غدت في یومھا األول نوروز سفیرة االنسانیة الى كل العالم، ج�م�ع�ت�ھ�م ال�ق�رى وال�م�دن، 
قمم الجبال وأطراف الودیان، حیث اشترك الجمیع في التاریخ والجغرافیا، وف�ي ال�ح�روب 

 والعلوم واآلداب، حتى تشابكت األحداث والمشاعر واألحاسیس.
خاضوھا معا من اج�ل ال�ح�ی�اة أو م�ن   اختلطت دماؤھم ودموعھم في كل الحروب التي   

أجل بعضھم، اختلطوا وتناسبوا فامتزجت أنسابھم وألوانھم وسحناتھم حتى لم تعد ت�ف�رق 
بین العربي والكوردي، أو بین الكلداني واآلشوري، لم یكن ھناك أي صراع بین ك�ل ھ�ذه 
المكونات واألعراق وبالذات بین العرب والكورد، بل لیس للك�ورد إخ�وة وأص�ح�اب غ�ی�ر 
ھذه المكونات من العرب وغیرھم من األعراق والدیانات، لقد كان الص�راع م�ع األن�ظ�م�ة 
السیاسیة التي حكمت الجمیع واستھانت بحقوق اآلخرین أق�وام�ا ك�ان�وا أم أدی�ان، وك�ان 
الجمیع ضحایا لتلك األنظمة الدكتاتوریة وأسالیبھا القمعیة والظالمة ال�ت�ي ت�ع�رض�ت ل�ھ�ا 
ھذه المكونات وخاصة الكورد والكلدان واالشوریون عبر ت�اری�خ�ھ�م م�ن ح�روب ش�ن�ت�ھ�ا 
األنظمة الدكتاتوریة والشوفینیة والتي زادتھم قوة وإیمانا بقضیتھم وبعالقتھم التاری�خ�ی�ة 
النقیة مع الشعب العربي، ولم تترك رغم مأساتھا (أي ت�ل�ك ال�ح�روب ال�ق�اس�ی�ة) أي أث�ٍر 

م، بعد أن تحررت كوردست�ان م�ن 1991للحقد أو االنتقام، ولعل ما حدث في انتفاضة آذار
دكتاتوریة النظام السابق وكیفیة التعامل مع عشرات اآلالف من الجنود والض�ب�اط وح�ت�ى 
مع الكثیر من الموظفین العرب العاملین في محافظات اإلقل�ی�م، دل�ی�ل ع�ل�ى ن�ق�اء الش�ع�ب 

 الكوردستاني بكافة مكوناتھ وأطیافھ ونظافتھ من االحقاد او االنتقام.
أن ما یؤكد متانة العالقة االنسانیة مع الشعب العربي وق�وف ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�ث�ق�ف�ی�ن     

والمفكرین والسیاسیین والنخب الصحفیة واالع�الم�ی�ة وال�ن�اش�ط�ی�ن م�ع ج�ب�ھ�ة ال�ك�ورد 
وكوردستان ومناصرتھما من اجل حقوقھم في الشرق االوسط عم�وم�ا، وھ�ذه ف�ل�س�ط�ی�ن 
وفصائلھا تشھد روعة ومتانة العالقة بین الشعبین والثورتین الكوردیة والفلسطینیة م�ن�ذ 
انبثاقھما وتعاون معظم المنظ�م�ات ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة م�ع ال�ث�ورة ال�ك�وردی�ة ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن 
المجاالت، وعلى رأسھا منظمة التحریر الفلسطینیة وفصائلھا، ولم یبَق مت�س�ع م�ن ث�رى 
الشام والعراق وفلسطین والكنانة حتى طوى آالفا مؤلفة من خیرة مقاتلي كوردستان م�ن 
المسلمین والمسیحیین واالیزیدیین في حروب العرب والمس�ل�م�ی�ن ع�ب�ر ق�رون وق�رون، 
فاختلطت الدماء والرفات، وامتألت مقابر الشھداء رج�اال ج�اءوا م�ن ك�وردس�ت�ان دف�اع�ا 

 عن العروبة واإلسالم.
إن التعایش األبدي في كوردستان عبر التاریخ القدیم وال�ح�دی�ث ی�ؤش�ر حض�ارة راق�ی�ة   

لدى كل سكان ھذه المنطقة من العالم، لیس ھنا ف�ي ك�وردس�ت�ان ال�ع�راق ف�ح�س�ب وإن�م�ا 
ھناك أیضا في اج�زائ�ھ�ا ال�ث�الث�ة االخ�رى، ح�ی�ث ی�ت�ع�ای�ش ال�م�س�ل�م�ون وال�م�س�ی�ح�ی�ون 
واالیزیدیون من الكورد والعرب والكل�دان واالش�وری�ون واالرم�ن ف�ي تس�ام�ح وت�ع�اط�ي 
خالق منذ أجیال وأجیال، فقد كانت كوردستان برمتھا وم�ا ت�زال ت�ن�ت�ھ�ج م�ب�دأ ال�ت�ع�ای�ش 
والتسامح الراقي والنبیل بین األدیان والمذاھب واألعراق برغم محاوالت المتطرفین م�ن 
العنصریین عرقیا أو دینیا تمزیق ھذا النسیج إال إن طبیعة تركیب�ة الس�ك�ان االج�ت�م�اع�ی�ة 
والسیكولوجیة واألخالقیة ال تسمح بنشوء ھكذا توجھات أو أفكار والدلیل ھو ت�ح�ول ھ�ذا 
اإلقلیم إلى مالذ آمن لمئات األلوف من المضطھدین مذھبیا ودینیا وحت�ى ع�رق�ی�ا م�ن ك�ل 
أجزاء العراق األخرى، وما یشھده اإلقلیم حالیا م�ن ن�ھ�وض ث�ق�اف�ي وحض�اري ل�ج�م�ی�ع 
مكوناتھ یدلل على ھذا النھج السامي واألفكار النبیلة التي یتم�ی�ز ب�ھ�ا ھ�ذا الش�ع�ب ال�ذي 
یقول ان كل الشعوب تسكن اوطانھا اال نحن وطننا یسكن فینا، حیث تراه وتسمعھ في ك�ل 
االغاني واألناشید والحان الموسیقى والفلكلور والحكایات واساطیر االولین، حتى أص�ب�ح 

 عنوان االنتماء لكل االعراق واالدیان في التسامح والتعایش وقبول اآلخر.

 

 
 

ا 
   إ ردن 

 
 
 
 
 
 
 

       
 أربیل كفاح محمود كریم/

  وراء  أة إا   
ا  

 
  

دی�وان ش�ع�ري  2020صدر عن دار النشر ش�م�س س�ال ف�ي 
باللغة الفرنسیة لألستاذة الشاعرة فاطمة أتولید، شعریا تح�ت 

ص�ف�ح�ة  110الدیوان یضم   عنوان "سفرالى ما وراء قلبي"
  . من الحجم المتوسط

ویعتبر ھذا الدیوان أول مجموعة شعریة للشاعرة، یتكون من 
  .قصیدة 51

تتناول قصائد الدیوان مواضیع مختلفة، استلھمتھ�ا الش�اع�رة 
من تجربتھا الطویلة في مج�ال ال�ت�دری�س، وع�ب�ر اح�ت�ك�اك�ھ�ا 
باألدب الفرنسي والعربي أیضا، حیث عملت على مزجھما في 
بوثقة واحدة ھي معیشھا ال�ی�وم�ي، واح�ت�ك�اك�ھ�ا االج�ت�م�اع�ي 

  بالناس والفضاءات المختلفة، أو عبر تنقلھا المستمر
الدیوان مزیج من بوح نفسي واجتماعي وعرفان كبیر بفض�ل 
األم ومشاعر الصدق، وعمق امتدادات الوجدان، وفی�ھ دع�وة 
متنامیة لنشر الحب واألمل ونبذ ال�ی�أس وال�خ�وف ھ�و أیض�ا 
نفس رومانسي حابل بجمال الطب�ی�ع�ة ال�ت�ي ت�رع�رع�ت ف�ی�ھ�ا 

 . الشاعرة، فطبعت كثیرا فرادة تعاطیھا الشعري
ولدت الشاعرة فاطم�ة أت�ول�ی�د ف�ي م�دی�ن�ة ای�م�وزار ت�اب�ع�ت  

دراستھا الثانویة بفاس، وبع�دھ�ا ان�ت�ق�ل�ت ال�ى ال�رب�اط ح�ی�ث 
اشتغلت في سلك التعلیم. ھناك عاشت في الرب�اط ح�ت�ى ف�ت�رة 
التقاعد، لتعود إلى بلدتھا للعیش بین أحضان الطبیعة، ت�ل�ب�ی�ة 
لرغبة دفینة كانت تسكنھا، فكان النتاج یضاھي جمال الطبیعة 

 .وشفتھا ورونقھا
تقول الشاعرة عن مجموعتھا الشعریة "س�ف�ر ال�ى م�ا وراء 
قلبي" : "أردت أن أوضح أن ال�خ�وف وال�ك�آب�ة وال�ك�راھ�ی�ة 
والیأس تسمم عقولنا وأرواحنا، وتستھلك قّوتنا وتوجھنا إل�ى 
دروب شائكة. فقط جمال األش�ی�اء، ح�ب اآلخ�ری�ن ی�م�ك�ن أن 
یجعل حیاتنا أكثر جماال، لقد ُصنع ھذا العمل من حب الطبی�ع�ة 

 "..لیشھدھا

 عبدهللا علي شبلي
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یقضي معظم الیھود اإلسرائیلیین وقتھم مدعی�ن   
بأن غزة وملیوني فلسطیني قد مسحوا م�ن ع�ل�ى 
وجھ األرض. إن ما یتعرض لھ السكان المدن�ی�ون 
الفلسطینیون إلى الحص�ار، وت�ح�ی�ط ب�ھ�م ال�م�ی�اه 
الملوثة، والحرمان من تص�اری�ح ال�خ�روج ح�ت�ى 
للرعایة الطبیة األساسیة ، عالوة على األس�ال�ی�ب 
الالمتناھیة التي یتعرض فیھا الفلسط�ی�ن�ی�ون ف�ي 
قطاع غزة لإلذالل من قبل إسرائیل یوماً بعد یوم، 
كل ذلك مشاھد غیر مرئیة إلى حد كبیر ب�ال�ن�س�ب�ة 
للنصف الیھودي من السكان الذین ی�ع�ی�ش�ون ف�ي 
المنطقة الواقعة بین نھر األردن والبحر األب�ی�ض 
المتوسط. وظل غیر مرئیاً بإستثاء مرة ك�ل بض�ع 

صفارات اإلن�ذار وت�ن�ھ�ال   سنوات ، عندما تطلق
 الصواریخ مما یشكل صحوة رھیبة لھم.

وعلى غرار ذلك، تفضل إسرائ�ی�ل أن ی�ظ�ل غ�ی�ر 
مرئیاً مشھد العائالت الفلسطینیة المقرر إخ�الئ�ھ�ا 

وھ�و ح�ي ف�ي  -قسریاً ف�ي ح�ي الش�ی�خ ج�راح 
ف�ي ج�زء م�ن أج�زاء   القدس الشرقی�ة ال�م�ح�ت�ل

الضفة الغربیة حیث تسعى إسرائ�ی�ل إل�ى ض�م�ھ�ا 
رسمیاً. تنعكس ھذه الرغبة اإلسرائ�ی�ل�ی�ة ب�ال�ل�غ�ة 
ال��رس��م��ی��ة: ح��ی��ث وص��ف��ت وزارة ال��خ��ارج��ی��ة 
اإلسرائیلیة إن عملیة التطھ�ی�ر ال�ت�دری�ج�ي ال�ت�ي 
أقدمت علیھا الدولة ضد ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن، ل�ت�ح�ل 
محلھا عائالت یھودیة، على أن�ھ�ا م�ج�رد "ن�زاع 
عقاري بین أفراد". ویستند ھ�ذا "ال�ن�زاع" إل�ى 
تشریع عنص�ري وق�ان�ون ت�م تش�ری�ع�ھ ف�ي ع�ام 

ف��ي ظ�ل ال�ح�ك�وم��ات  1970ووف�ي ع�ام  1950
العمالیة "الیساریة"، الذي یسمح للیھود، ول�ك�ن 
لیس للفلسطینیین، بتقدیم م�ط�ال�ب�ھ�م ب�خ�ص�وص 

. 1948ملكیة العقارات التي تعود إلى ما قبل عام 
لقد نجح النشطاء الفلسطین�ی�ون ھ�ذا الش�ھ�ر ف�ي 

 التأكید على أن ھذه اإلنتھاكات ال یمكن تجاھلھا.
 

 اإلنتقام اإلسرائیلي في غزه
وھناك حقیقة ھي األخرى تبدو غیر مرئیة: وھي 
تھدیم منازل الفلسطی�ن�ی�ی�ن ب�دع�وى أن�ھ�ا ب�ن�ی�ت 
بدون تراخیص، في ظل ن�ظ�ام م�خ�ط�ط ل�ح�رم�ان 
الفلسطینیین من القدرة على الحصول ع�ل�ى ھ�ذه 
التراخیص. وعلى غرار ذلك یُقتل الفل�س�ط�ی�ن�ی�ون 
دون عقاب على أیدي قوات األمن اإلس�رائ�ی�ل�ی�ة، 
ف�ي ن�ظ�ام م�خ�ط�ط ع�ل�ى اإلط��الق ت�ق�ری��ب�اً ب�ع��دم 
محاسبة أي شخص على اإلطالق، أو ح�ق�ی�ق�ة أن 
منظمات المستوطنین اإلسرائ�ی�ل�ی�ی�ن ت�ن�ت�ق�ل م�ن 

وھ�ي ال�م�دن  -المدن "المختلطة" داخل إسرائیل 
ذاتھا التي أصبح معظم الفلسطینیین الجئین منھ�ا 

عاماً ولم یُسمح لھم بال�ع�ودة إل�ی�ھ�ا، ف�ي  73منذ 
 نظام مخطط لمزید من تھوید ھذه األرض.

ھذه لیس�ت س�وى أج�زاء م�ع�دودة م�ن واق�ع م�ا 
یجري في إسرائیل وفي األراضي ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة. 
لقد أصبح الفصل العن�ص�ري ھ�و م�ب�دأ ت�ن�ظ�ی�م�ي 
یربط بین جم�ی�ع أش�ك�ال االس�ت�ع�م�ار وال�ت�ھ�ج�ی�ر 
والحرمان والقمع والھیمنة والسیطرة. ی�م�ك�ن أن 
یكون الفلسطینیون مواطنین من الدرجة ال�ث�ان�ی�ة 
أو "مق�ی�م�ی�ن دائ�م�ی�ن" أو رع�ای�ا م�ح�ت�ل�ی�ن أو 
الجئین. قد تختلف ال�ت�ف�اص�ی�ل، ل�ك�ن ال�ن�م�ط ھ�و 
نفسھ: حیث یتم التعامل مع جمیع الفل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن 
الذین یعیشون تحت الحكم اإلسرائیلي عل�ى أن�ھ�م 
أدنى في الح�ق�وق وال�م�ك�ان�ة م�ن ال�ی�ھ�ود ال�ذی�ن 

 یعیشون في نفس المنطقة.
إن منظمتي ، وھ�ي م�ج�م�وع�ة ح�ق�وق اإلنس�ان 

)، اق�ت�ص�ر ت�ف�ویض�ھ�ا  B’Tselem"بتسیلم" ( 
ع��ل��ى الض��ف��ة  1989ع�ن��د ت�أس��ی��س�ھ��ا ف�ي ع��ام 

الغربیة، بم�ا ف�ي ذل�ك ال�ق�دس الش�رق�ی�ة وغ�زة. 
ولكن مع اتضاح نوایا إسرائیل بعیدة األمد، وھ�ي 
قرض السیطرة دون منح مالیین ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن 
حقوقھم أو مواطنتھم، فإننا نعت�ق�د أن ان�ت�ھ�اك�ات 
الحقوق في تلك األم�اك�ن ال ی�م�ك�ن فص�ل�ھ�ا ع�ن 
السیاسة الشاملة للتمییز العنصري المط�ب�ق�ة ف�ي 
جمیع أنحاء ال�م�ن�اط�ق ال�واق�ع�ة ت�ح�ت الس�ی�ط�رة 
اإلسرائیلیة. لقد طرحنا أدلتنا من أجل التغییر ف�ي 
ورقة تحت عنوان "ھذا ھو الفصل الع�ن�ص�ري"، 
وذلك في كانون الثاني؛ وبالمثل ، توصلت منظمة 
"ھیومن رایتس ووتش" إلى قرار قانوني واسع 
ال��ن��ط��اق ف��ي ن��ی��س��ان م��ف��اده أن ال��م��س��ؤول��ی��ن 

 اإلسرائیلیین یرتكبون جریمة الفصل العنصري.
على مدى ع�ق�ود، أق�دم�ت إس�رائ�ی�ل ع�ل�ى ع�زل 
نفس�ھ�ا ع�ن مش�روع اح�ت�الل�ھ�ا ال�م�ف�ت�رض أن�ھ 
منفصل ومؤقت. ولكن طالما نظر الف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ون 
إلى ذلك، وأطلقوا عل�یھ نظام الھیم�ن�ة ال�ع�رق�ی�ة، 
وھذا االسم الصحیح. تشخیص الفصل الع�ن�ص�ري 
ھذا دقیق لیس فقط ألن االحتالل ال ی�ن�ف�ص�ل ع�ن 
إسرائیل، فمن ھو الذي یدیر النظام العسكري ف�ي 
األراضي المحتلة؟. وبس�ب�ب س�ی�اس�ات ال�ھ�ی�م�ن�ة 
وال�ت��ف�وق ال��ع�رق��ي ل��م��ج�م��وع�ة (ال��ی�ھ��ود) ع��ل��ى 
مجموعة أخرى (الفلس�ط�ی�ن�ی�ی�ن)، غ�دا ذل�ك ف�ي 

 صمیم الواقع القائم بین النھر والبحر.
 

في ھذا السیاق، فإن اندالع أعمال العنف، خاص�ة 
تلك التي حدثت ھذا الشھر، والتي كان�ت م�روع�ة 
بدرجة ك�اف�ی�ة ك�ي ت�غ�ط�ي ك�ل ش�ب�ك�ات األخ�ب�ار 
العالمیة، وھذا لیس أمراً عفوی�اً، ف�ال�ع�ن�ف س�م�ة 
من سمات ھذا النظام. ع�ن�ف ال�دول�ة أداة دائ�م�ة 
ل��ن��زع ال��م��ل��ك��ی��ة والس��ی��ط��رة وإع��ادة ال��ھ��ن��دس��ة 
الدیموغرافیة و"الردع". إن المقدار النوعي م�ن 

العنف المطبق یتغیر دائماً، والخوف الذي ی�م�ل�ی�ھ 
 ھذا العنف ال یغیب أبداً عن المشھد.

یقوم نتنیاھو بقمع معارضة الیھود اإلسرائیل�ی�ی�ن 
م��راراً وت��ك��راراً،   اآلن أیًض��ا. وھ��ك��ذ م��ا ح��دث

وعندما یتساقط جزء أو أكثر م�ن ھ�ذه الش�ظ�ای�ا، 
تبرز المفاجأة عندما ینتاب ال�ذع�ر ال�ن�اس، وی�ت�م 
بذل الجھود الس�ت�ع�ادة م�ا یس�م�ى بش�ك�ل مض�ل�ل 
"الوضع ال�راھ�ن". ل�ك�ن ھ�ذا ال ی�ع�ن�ي أب�ًدا أن 
العنف قد ینتھى حقًا. فھذا ی�ع�ن�ي ف�ق�ط أن ع�ن�ف 
إسرائیل ضد الفلسطینیین أصبح مرة أخرى غ�ی�ر 

أخرى،یتم اختفاء التوتر (ب�ال�ن�س�ب�ة مرئي، ومرة 
للبعض) ، في حین أن الظلم یبقى منتشراً في ك�ل 

 مكان (بالنسبة للبقیة).
ھناك قبول بأكذوبة أن إسرائ�ی�ل دول�ة "ی�ھ�ودی�ة 
ودیمقراطیة"!!. في ال�واق�ع، إن�ھ�ا ك�ی�ان ث�ن�ائ�ي 
القومیة وغیر دیمقراطي بطبیعت�ھ ی�ح�ك�م�ھ ن�ظ�ام 
الفصل العنصري. قد یخدم تجزئة الف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن 
إلى تشویش الحقیقة، ولكن كی�ف ی�م�ك�ن اع�ت�ب�ار 

مالی�ی�ن  7واقع التكافؤ الدیمغرافي، وجود حوالي 
ول�ك�ن�ھ   مالیین فل�س�ط�ی�ن�ي، 7یھودي ، وحوالي 

یعت�ب�ر "ی�ھ�ودی�اً" ن�ق�ی�اً؟ وم�ادام م�ع�ظ�م ھ�ؤالء 
الفلسطینیین محرومین من حقوقھم، فكیف یمك�ن 

 اعتبار ذلك النظام "دیمقراطیاً"؟
كانت السیاسة الخارجیة للوالیات المتحدة ل�ع�ق�ود 
من الزمان تمكن ھذا النظام وتضمنھ وتحمیھ م�ن 
عواقب ذات مغزى، لیس ف�ق�ط م�ن خ�الل ت�ق�دی�م 
ال��م��س��اع��دة ال��م��ت��ع��ددة ال��ج��وان��ب وال��م��ب��اش��رة 
إلسرائیل، بل أیضاً من خ�الل ال�ف�ی�ت�و األم�ری�ك�ي 
المتكرر في مجلس األمن التاب�ع ل�ألم�م ال�م�ت�ح�دة 
لصالح إسرائیل، ونشر وھ�م "ع�م�ل�ی�ة الس�الم" 
األمریكي التي ال نھایة لھا على ما یبدو، بدالً م�ن 
إعطاء األولوی�ة ل�ح�م�ای�ة ح�ق�وق اإلنس�ان ال�ت�ي 
تُنتھك كل یوم. وی�أت�ي اإلف�الت اإلس�رائ�ی�ل�ي م�ن 
ال��ع��ق��اب ب��ع��الم��ة ك��ب��ی��رة "ص��ن��ع ف��ي ال��والی��ات 
المتحدة"، ألن واشنط�ن ھ�ي ال�م�ك�ان ال�ذي ی�ت�م 

 تصنیعھ.
 

والبد أن یمضي اھتمام وسائل اإلع�الم ق�دم�اً ف�ي 
نھایة المطاف. ف�ف�ي غ�ی�اب ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ھ�ی�ك�ل�ي، 
ستستأنف الجھود المبذولة لجعل ھذا الظل�م غ�ی�ر 
مرئي مرة أخرى حتى الدورة ال�ت�ال�ی�ة. ب�ال�ط�ب�ع، 
یرغب الكثیر من اإلسرائی�ل�ی�ی�ن ف�ي ال�ع�ودة إل�ى 
حال�ة ال�ع�م�ى ال�م�ت�ع�م�د. ل�ك�ن األج�زاء ت�ت�ج�م�ع، 
 ویصبح تزویر الصورة أكثر صعوبة من السابق.

................................................ 
 * ناشط إسرائیلي في حقوق اإلنسان

 المصدر: صحیفة الواشنطن بوست

  ا ا  وا ، ذا  ارت إا 
 ى  و أن   ا ق ا ا   

 
 
 
 
 

 ترجمة عادل حبھ                            *بقلم حجاي أل عاد
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بعد ستة أعوام قضیتھا في العاصمة الس�وف�ی�ت�ی�ة   
)، أص���در ال���ح���زب 1981  -1975م���وس���ك���و (

الشیوعي العراقي قراراً ملزماً لخری�ج�ي ال�م�ع�اھ�د 
والجامعات في اإلتحاد السوفییتي لإللتحاق بح�رك�ة 
األنصار الشیوعیین، التي كانت قد بدأت ب�ال�ت�ش�ّك�ل 
وتس�ت��ق��ب��ل ال��م��ل��ت��ح��ق��ی�ن ب��ھ��ا م��ن داخ��ل ال��ع��راق 
وخارجھ، وتقوم بتجمیع القوى المناھضة ل�ل�ن�ظ�ام 

 في بغداد.
حصلُت على وثائق التخرج (ماجستیر في ھ�ن�دس�ة 
تكنولوجیا الطباعة ودب�ل�وم ع�ال ف�ي ال�ف�ل�س�ف�ة)، 
واقتنیُت تذكرة السفر إلى دمشق وحزمُت حقی�ب�ت�ي 
وودعُت صدیقتي الروسیة وأصدقائي ال�ُك�ث�ر. ف�ق�د 
كنت على عجالة من أمري، تواقاً ومتلھفاً للدخ�ول 
إلى الوطن، وإن ب�ط�ری�ق�ة م�غ�ای�رة، ل�ی�س�ت ك�م�ا 

ع��ب��ر م��ط��ار ب��غ��داد  1975غ��ادرتُ��ھ، ف��ي أی��ل��ول 
 الدولي.

تركُت م�وس�ك�و إل�ى دمش�ق،  1981أیلول  22في 
وبعد شھر واحد قضیتُھ فیھا، ح�ان م�وع�د الس�ف�ر 
إلى القامشلي. استقللُت ال�ح�اف�ل�ة ال�م�ت�وج�ھ�ة إل�ى 
المدینة الحدودیة الواقعة في جھة الشمال الشرق�ي 
من سوریا وتتبع إداریاً لمحافظة الحسك�ة. وف�ی�ھ�ا 

یوماً لیطل�ع ال�ق�م�ر  27انتظرُت، مع رفاق آخرین، 
وی��ن��ی��ر ض��وءه درب��ن��ا، ال��م��ح��ف��وف ب��ال��م��خ��اط��ر. 

وبطلوعھ ُمنحنا األمل، في أن وق�ت ال�دخ�ول ال�ى 
 بوابة الوطن، قد حان.

في القامشلي، سكنُت مع عدد من الرفاق في ب�ی�ت 
سري. تقاسمنا الرغیف والخفارات، وتناوبنا عل�ى 
الحراسات اللیلیة، وقمنا بتھیئة أنفسن�ا ل�م�واج�ھ�ة 
الصعاب، بالتّدرب على حمل األثقال على ظھورن�ا، 
التي ألفت الراحة ایام الدراس�ة واع�ت�رى أجس�ادن�ا 

 الخمول.
وعندما حانت ساعة االنطالق الى الوطن، ن�ق�ل�ت�ن�ا 
السیارات من القامشلي إلى منطقة مفتوحة باتج�اه 
الحدود العراقیة، كان القمُر بدراً. وھ�ن�اك ارت�دی�ن�ا 
المالبس الكردیة، وت�م ت�زوی�دن�ا ب�ب�ن�دق�ی�ة وب�ری�د 
وأدویة وزمزمیة ومصابیح یدویة وم�اء ورغ�ی�ف 
خبز. ثم سرنا الواحد خلف اآلخر ب�ات�ج�اه ال�ن�ق�ط�ة 

 الحدودیة للعبور الى العراق.
عند اقترابنا من محطة العبور، سمعنا ھدیر الن�ھ�ر 
وغریر المی�اه وت�الط�م األم�واج ب�ب�ع�ض�ھ�ا، وھ�ي 

كیل�وم�ت�را)،  50تصطدم بالحجارة. كان نھر دجلة (
الذي ی�ن�ب�ع م�ن ج�ب�ال ط�وروس ب�ت�رك�ی�ا وی�ع�ب�ر 
األراضي السوریة إلى األراضي العراقیة، ھ�ائ�ج�اً. 
عبرنا ن�ھ�ر دج�ل�ة إل�ى الض�ف�ة اآلخ�رى ب�م�ش�ق�ة 
كبیرة، ساعدنا األدالء وإط�ارات س�ی�ارات وح�ب�ال 

سمیكة. وھناك قم�ن�ا ب�ت�رت�ی�ب م�البس�ن�ا، وّش�ددن�ا 
(البشّدین: عبارة عن قطعة قماش ط�ول�ھ�ا بض�ع�ة 
أمتار. وھو جزء ال یت�ج�زأ م�ن الش�روال ال�ك�ردي 
ویستخدم ب�م�ث�اب�ة ح�زام ی�ت�م ل�ف�ھ ع�ل�ى م�ن�ط�ق�ة 
الخصر) وتفقدنا محتویات حقیبة الظھر ال�ث�ق�ی�ل�ة، 
وبنادقنا، مخافة أن ت�ك�ون ق�د ت�ب�ل�ل�ت أو ط�ال�ت�ھ�ا 
أمواج النھر العات�ی�ة. وت�م ت�ب�ل�ی�غ�ن�ا ب�ع�دم إش�ع�ال 

 السكائر أو استعمال المصابیح الیدویة.
سرنا خلف األدالء إل�ى أن وص�ل�ن�ا إل�ى ال�ط�ری�ق 
الدولي، الذي یربط ترك�ی�ا وال�ع�راق، وتس�ی�ر ف�ی�ھ 
المركبات وشاحنات النقل البري مسرعة، وتج�وب 
فیھ دوریات شرطة الح�دود وال�ج�ن�درم�ة ال�ت�رك�ی�ة 
(ق��وات ال��درك). وال��ط��ری��ق ع��ب��ارة ع��ن ش��ری��ط 

ك�ی�ل�وم�ت�راً  367حدودي بین البلدین یب�ل�غ ط�ول�ھ 
ویمتد من النقطة الثالثیة م�ع س�وری�ا ف�ي ال�غ�رب 
إلى النقطة الثالث�ی�ة م�ع إی�ران ف�ي الش�رق، ع�ن�د 

 التقاء نھر دجلة ونھر الخابور الصغیر.
اجتزنا الشارع ال�ع�ری�ض بس�رع�ة، وس�رن�ا ع�ل�ى 
أرض متعرجة، تؤدي إلى ت�ل م�رت�ف�ع ی�ط�ل ع�ل�ى 
الطریق الدولي، تربض فوق قمتھ ربیئة عسك�ری�ة 
للجیش العراقي. كان عل�ی�ن�ا ال�ع�ب�ور إل�ى ال�ط�رف 
الثاني من التل وتجاوز الربیئة، والسیر من تحتھ�ا 
بھدوء وحذر، مخ�اف�ة أن ی�ت�ع�ثّ�ر أح�دن�ا ب�ح�ج�ارة 
فیحدث صوتا یسمعھ الج�ن�ود، وت�ت�ع�رض ح�ی�ات�ن�ا 
للخطر، خاصة ونحن في مرمى الج�ن�ود ال�م�ب�اش�ر 

 وتحت رحمتھم.
عندما تسلقن�ا ال�ت�ل�ة، ك�ان ال�وق�ت مس�اء وض�وء 
القمر یفرش األرض. سمعنا صوت ال�ج�ن�ود، وھ�م 
یتحدثون معا ویتسامرون فیما بینھم ویس�ت�م�ع�ون 

 إلى إذاعة عراقیة ویتھیأون لوجبة العشاء.
بعد ساعتین من عبور مف�رزت�ن�ا ال�ط�ری�ق ال�دول�ي 
وتجاوز الربیئة العس�ك�ری�ة، اص�ط�دم�ن�ا ب�ع�دد م�ن 

قوات الجندرمة التركیة، التي أطلقت ع�ل�ی�ن�ا ال�ن�ار 
وطاردتنا إلى أن دخلن�ا م�ن�ط�ق�ة س�ل�وب�ي (ج�ن�وب 
شرقي تركیا ع�ل�ى ال�ح�دود ال�ع�راق�ی�ة الس�وری�ة). 
وواصلنا طریق�ن�ا لس�اع�ات ط�وی�ل�ة ن�ط�ب�ق ال�ل�ی�ل 
بالنھار. وبعد أن قطعنا مس�اف�ات ك�ب�ی�رة وأص�اب�ن�ا 
األعیاء، قرر آمر المفرزة أن نخل�د إل�ى قس�ط م�ن 

 الراحة.
 

في الطریق كان أدالء المف�رزة، ق�د حص�ل�وا ع�ل�ى 
معزة، ذبحوھا وسلخوھا وأشعلوا الن�ی�ران لش�وي 
اللحم. افترشنا األرض، وبینما كنا نن�ت�ظ�ر الش�واء 
بفارغ الصبر، وتناول طعام یسد رمقنا، ب�ع�د ت�ع�ب 
وإرھاق وخوف وجوع، وصلتنا معلومات ع�اج�ل�ة 
عن نیة الجندرمة التركیة بالھجوم علین�ا، ف�ت�رك�ن�ا 
النیران مشتعلة ونحن نّعجل الخطى ونجّر أقدام�ن�ا. 
ك�ان��ت م�ع��ن��ا ام��رأة ك�ردی��ة، ق�ی��ل إن�ھ��ا م�ط��ل��وب��ة 

 للسلطات التركیة ومحكومة باإلعدام.
وعلى مدار عدة أیام واص�ل�ن�ا الس�ی�ر، أغ�ل�ب�ھ ف�ي 

س�اع�ة.  16جنح اللیل، تصل ساعاتھ أح�ی�ان�ا ال�ى 
وف�ي ال��ن��ھ��ار ن�ل��ت��ج��ئ إل��ى ك�ھ��وف تش��ب��ھ أدی��رة 
مھجورة. وبعد عشرة أیام، التقینا بم�ف�رزة ال�ق�ائ�د 
األنصاري توما توماس (أب�و ج�وزی�ف) وأعض�اء 

ف��ي ق��ی��ادة ال��ح��زب (أب��و ف��اروق وأب��و ی��وس��ف) 
وآخرین، قادمة من مقر كوماتھ في ط�ری�ق�ھ�ا إل�ى 
دمشق للمشاركة في اج�ت�م�اع ال�ل�ج�ن�ة ال�م�رك�زی�ة 

 للحزب.
وبینما كنا معھم نتبادل التحایا، وصل�ت م�ع�ل�وم�ات 
ع�ن ان�ت�ش��ار ال�ج�ن��درم�ة ف�ي ال�م�ن�ط��ق�ة، وق�ام��ت 
بالسیطرة على الطریق الذي جئنا م�ن�ھ، وال�م�ؤدي 
إلى القامشل�ي. ف�ق�ررت م�ف�رزة "أب�و ج�وزی�ف" 
الع�ودة أدراج�ھ�ا إل�ى م�ق�ر َك�وم�ات�ھ ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
بھدینان، والذي كان یبعد مسافة ثالثة أی�ام مش�ی�اً، 

 من الموقع الذي كنّا فیھ.
سرنا باتجاه مقر (كوم�ات�ھ)، وق�ب�ل أن نص�ل إل�ى 

بی�ت واح�د). وب�ذل�ك  -المقر، عبرنا قریة (یك مالھ
تكون مسیرتنا من القامشلي إلى م�ق�ر (ك�وم�ات�ھ)، 
الذي یفصلھ عن الحدود التركیة ن�ھ�ر ص�غ�ی�ر، ق�د 

 یوما. 13استغرقت 
بعدھا بأیام تحركُت مع مفرزة صغیرة باتجاه م�ق�ر  

(ھیركي) ومشین�ا أك�ث�ر م�ن ی�وم�ی�ن ف�ي ظ�روف 
مناخیة صعبة وقاسیة، حیث فصل الشتاء الق�ارس 

 البرودة والثلوج الكثیفة والعواصف الثلجیة.
بعد أیام تركنا مقر (ھیركي) باتجاه مق�ر (روس�ت) 
وسرنا ساع�ات ط�وی�ل�ة. ف�ي ال�ط�ری�ق ب�دأ ال�ث�ل�ج 
یتساقط بكثافة، وأصبحت حركتنا صعبة وان�ع�دم�ت 
الرؤیة، وأضحت حیاتنا ف�ي ك�ف ع�ف�ری�ت. ف�ق�رر 
آمر المفرزة، أن نقضي ل�ی�ل�ة ف�ي ب�ی�وت ال�ق�ری�ة 
القادمة. ف�ق�د ك�ان ال�وص�ول إل�ى م�ق�ر (روس�ت) 

 یتطلب مشیاً متواصالً ألكثر من یومین.
في طریقنا إلى القریة الصغیرة النائیة في خ�اص�رة 
الجبل، والمتكونة من ثالثة بیوت ط�ی�ن�ی�ة، وج�دن�ا 
م�ق��اب��ر رأس��ی��ة م�ب��ع��ث��رة دون اع��ت�ن��اء، م��ك��ت��ظ��ة 
باألحراش، یفترشھا الصقیع وحدود م�ن ال�ث�ل�ج ال 
ینتھي وب�ی�اض ال ت�خ�ال�ط�ھ مس�ح�ة م�ن األل�وان. 

داھمنا اللیل وحل الظالم وبقي المتاح م�ن ال�رؤی�ة 
قلیالً. ولم تعد حركتنا ف�ي ال�ث�ل�ج ك�م�ا ك�ان�ت ق�ب�ل 

 ساعات.
وصلنا إلى القریة، وبعد أن ّح�ل أعض�اء ال�م�ف�رزة 
ضیوفاً في بیتین من بیوت القریة، بق�ی�ت أن�ا دون 
مأوى. فطرق آمر المفرزة باب البیت الثالث ط�ال�ب�اً 
من صاحبھ أن یأویني للیلة واحدة، إال أن�ھ رف�ض 
وأراد أن یوصد ال�ب�اب ب�وج�ھ�ی�ن�ا، ل�ك�ن�ن�ا ح�اول�ن�ا 
إقناعھ، فلم یكن قد بقي لدینا خ�ی�ار آخ�ر، ب�ع�د أن 

 بدأت العاصفة الثلجیة تشتد.
وأخیراً ولجُت إلى داخل البیت، ودلّني صاحبھ إل�ى 
غرفة صغیرة مظلمة، وھو یحمل ف�ان�وس�اً ض�وءه 
یحتضر. قلت لھ بالكردیة: ھ�ل ت�ع�رف إن�ھ�ا ل�ی�ل�ة 

؟ أجاب: ال إنھا ل�ی�س�ت 1982/ 1981رأس السنة 
ل��ی��ل��ة رأس الس��ن��ة ألن ن��وروز (رأس الس��ن��ة 
الكردیة) یأتي في الربیع ولیس في موسم الشت�اء، 
وذھب مع فانوسھ وتركني وحیداً في العتمة. كن�ُت 

 مرھقاً وجائعاً ومالبسي مبللة وارتعُد من البرد.
بعد قلیل جاءني برغیف من الخبر وبع�ض ال�ج�ب�ن 
المحلي وطاسة ماء، وذھب لینام. ك�ان�ت م�البس�ي 
مبللة وأنا أبحُث ع�ن ش�يء ی�ج�ع�ل�ن�ي ی�ق�ظ�اً إل�ى 
منتصف اللیل، حیث تتحول ع�ق�ارب الس�اع�ة إل�ى 

سنة جدیدة. فقد تعودُت على ح�ف�الت رأس الس�ن�ة 
الصاخبة قي موسكو، الملیئة ب�ال�رق�ص وال�غ�ن�اء، 

 وأصناف من األكل والشرب والفتیات الجمیالت.
بقیُت متمدداً في العتمة. تمن�ی�ُت أن ت�ك�ون ع�ن�دي 
شمعة تضيء لیلتي، ومذیاعاً یشغلن�ي وی�ن�ق�ل ل�ي 
احتفاالت شعوب العالم في مثل ھذه ال�ل�ی�ل�ة. ل�ف�نّ�ي 
سكون مطبق وظالم دامس، لم أقدر على التخ�ل�ص 
منھما. وبدأ ھ�واء ب�ارد ی�ت�س�ل�ل م�ن إط�ار ن�اف�ذة 
الغرفة. بقی�ُت ف�ي الص�م�ت وح�دي أرن�و ل�ل�ن�اف�ذة 
الصغیرة. وجدُت نفسي قابعاً في ل�ّج�ة ال�ح�ل�م إل�ى 
دفء الوطن وأنا في مكان ال أم�ان ف�ی�ھ وال أری�ج 

 شراب وفي خالء بال حدود.
تذكرُت حكایات ألف لیلة ولی�ل�ة، ووال�دت�ي ع�ن�دم�ا 
كانت تقّص عل�ی�ن�ا ال�ح�ك�ای�ات ف�ي ل�ی�ال�ي الش�ت�اء 
الباردة، ونحن صغار ونخاف من ال�ظ�الم. ج�ل�س�ُت 
القرفصاء ولفني البرد، وذھبُت بمخیلتي بعیداً ال�ى 
سنواتي ال�م�اض�ی�ة ف�ي م�وس�ك�و، ح�ی�ث ط�ق�وس 
 االحتفاالت برأس السنة ومواعیدھا ثابتة ال تتغیر.

تركتني الظلم�ة م�ث�ل ذب�ی�ح�ة م�ھ�ش�م�ة األوص�ال، 
وساعة محطمة، كعائٍد لم یلق ل�ھ ال�م�ف�ت�اح. ك�ن�ُت 
ضیفاً غیر م�رح�ٍب ب�ھ ف�ي ت�ل�ك ال�ل�ی�ل�ة الش�ت�وی�ة 
الحالكة السواد، بال قندیل زیت، كالذي ان�ط�ف�أ م�ن�ذ 
زمن بعید. شعرُت ب�ال�ب�رد ف�ي ل�ی�ل�ة ب�ال ق�م�ر وال 
نجوم، وفي غرفة طینیة بق�ری�ة م�ن�ع�زل�ة، ف�ق�ی�رة 
وبسیطة من قرى كردستان. حاولُت أن أسد عی�نّ�ي 
في ج�ن�ح ال�ظ�الم. ل�ك�ْن م�ن ف�رط ال�ت�ع�ب وال�ب�رد 

 والجوع لم تغمض جفوني.
قبل انبالج فجر ال�ی�وم األول م�ن الس�ن�ة ال�ج�دی�دة 
تركنا القریة وانطلقنا لنعب�ر ن�ھ�ر ال�زاب األس�ف�ل، 
الذي ینبع من الجبال اإلیرانیة القریبة من ال�ح�دود 

األیرانیة في محافظة السلیمانیة وی�دخ�ل  -العراقیة
إلى األراضي العراقیة، واجتزنا الربایا العس�ك�ری�ة، 

وولجنا في األراضي التركیة. وبعد مسیرة ی�وم�ی�ن 
صعدنا جبل حصاروست، المطل على قریة (َك�ون�دا 
زور) بمحافظة أربیل، ونزلنا من ال�ط�رف ال�ث�ان�ي 

 إلى مقر (روست).
بعد أیام تركنا مقر(روست) ومش�ی�ن�ا ی�وم�اً ك�ام�ال 
لنصل إلى قریة بشتئاشان (خلف الطواحین) وھ�ي 
قریة صغیرة تابعة إلى محافظة أربیل وت�ق�ع ع�ل�ى 
سفح جبل قندیل، ومنھا مشینا یوماً آخ�ر وع�ب�رن�ا 
نھر (ماردیو)، لنصل إلى ن�اوزن�ك، وھ�ي ال�ق�ری�ة 
الحدودیة التابعة إلى مح�اف�ظ�ة الس�ل�ی�م�ان�ی�ة ع�ل�ى 

 الحدود العراقیة اإلیرانیة.
 

في موسم تساقط الثلوج تھ�اج�ر ال�ط�ی�ور وت�ذھ�ب 
الحیوانات إلى سباتھا الشتوي. ب�ی�ن�م�ا ن�ح�ن، ف�ي 
طریقنا الطویل ع�ب�ر ال�ق�رى ال�ج�ب�ل�ی�ة، ك�ن�ا ن�رى 
أش�ب��اح ج��ب��ال س��ام��ق��ة وب��ط��ون ودی��ان س��ح��ی��ق��ة 
وتكوینات حجریة غریبة، وقد أسكن الجلید یناب�ی�ع 
المیاه، فنقوم بإذابة الث�ل�ج ل�ن�ش�رب ال�م�اء. ك�ان�ت 
األشجار بحفیف أوراق�ھ�ا ال�ھ�زی�ل�ة أش�ب�ھ ب�أل�غ�از 
ترھبنا. فلم تعد دروب الجبال م�ك�ت�ظ�ة ب�األش�ج�ار، 
بعد أن أُحرقت غالبیتھا أو قتلتھا عوامل ال�ط�ب�ی�ع�ة 

  القاسیة.

طه ا اا   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ا ا ُا ا ،م  إ   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    جورج منصور بقلم :                     

 زھیر الجزائري، 
 وفي الخلف یحیى علوان

و جورج منصور   



14  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 795 

 26 May 21 • Year 16 

 ى ا.. 
 
 
 
 
 
 
 

 العراق/د.عبدااللھ محمد جاسم

 ..الكحل في عینیك طقوس
 ..وطقسي زینة لكل عروس

 .. یا امیرة ھوى االحالم
 ..متى تلجم االفواه ویقرع الناقوس

 .. لقد مرت في االفق سحابة
 ..أمطرت فینا الكوارث والفتن

 ..كأننا في حرب ضروس 
 ..كانت وما زالت تجري حولنا 
 .تطیح بالرؤوس 

 .. قلب یھواك بَعُد ھذا یاسعادة  أي
 .والقلوب حطمتھا المعاول والفؤوس

  ..لبعضنا نھمس بالكالم  وبقینا
 ..كأمرأة َخروس

 ..نحاكي ایامنا الباكیات على زمن
 ..كانت تحیا بطراوتھ النفوس

  ..عصر زاحم الوباء بھ كل مسكین
 ..كماء مسوس  وفقیر

 .. تاركاً خلفھ السارق والسلطان
 ..والكاھن المحروس

 ..ما لھذه الحیاة وما بھا
 ..إما ان تكون باكیا أو ضاحكا

 ..أو كئیبا عبوس 
 .. روضي احالمك سیدتي

  ..ودعي احالم ھوانا
 ..یعبث بھا كل ذمیم وَمْنخوس
 .. إنا أحببنا بعضنا غیابا وبعادا

 ..وما بیننا سوى صوت جروس
 ..حبك لیل ساكن كعاشق محبوس

 .. فال خیار لنا غیر الصبر على الھجران
 ..أو ترك محطات الَجلوس

   ا  م 
 
 

 زھیر بھنام بردى/ العراق        
 بخدیدا -نینوى      

 
لم أعْد تعرفني على وجِھ الضوِء األكمل، أنا الذي مسحُت الغباَر من لغٍة كاملة في ع�ی�دھ�ا األغ�ر   
ورششُت الحبَّ بالكالِم في ملحِ عذوبتھا وقد أطعمتني اللیَل من كّل مكاٍن یتجّوُل في تلك ال�غ�رف�ة، ٠

وأرتدي عطَرھا اللی�ل�ّي م�ن أص�اب�ع ح�نّ�ت�ھ�ا  ٠وأنا أخلُع كّل لیلٍة بعَض كتِب للشعر والتاریخِ والفنّ 
الجّص وطابوقھا الذي یستولي قبضاً بإلقاِء القّش لجمعِ عصافیٍر صغاٍر ینقروَن عش�ِب اص�اب�ع�ي، 
وعلى ضوِء زیِت المطبخ كنُت أشّم أوبرا الطین و لتغییر فكرة ماِء غیٍم، یتنقّطُ الھواُء صوبي وإلى 
أین أجري یجري؟ وفي لحظِة حّب یعبُر العظیُم كلكام�ش دس�ی�س�ةَ خ�م�ب�اب�ا و ك�ان ب�الض�ب�ط وق�ت 
إبتسامة برجٍ غریب في شكِل زقّورة، تعزُف بیدھا في قیثارة بابل وتتسلُّق شجرةَ التی�ن ف�ي إی�وان 

كان العنكبوُت یفّر من حوافي الثلج خشیةً من بع�ض نس�ی�ٍم   تطّل علیھ مجّرة أصابع، ٠حوش بیتنا
وكن�ُت  ٠وجاَء أبسو یحرسھا بسبعِة آلھٍة في موضع نبضٍ  ٠في شمعِ سیرینیّات أخطاھّن فان كوخ

بإنتشاء ملحٍ في جسدي أیّام صیٍف نطردهُ بمھفّاٍت معطلّة مثقوبة الحروف، ذھبُت ألعیَد أسماالً لھا 
تلك الطریّة قلیالً كشبّوٍط أُخرَج من الماِء في حالِة حّب، في أقصى الزاویة الصغیرة من بحٍر أط�ل�ُق 

أكثر أن�اق�ةً م�ن م�ھ�ٍد  ٠جمراتي طلسماً لیغسلھا بمساحِة نصف ھدب وثلث أرض واربعة مائة متر
وجنبي یدلُق ھیثم غلیونا لدالي كم�ْن ش�م�م�ت�ھُ ذات  ٠مكسور لتنویِم الكالم المنعش الصالح للمضغ

ف�ي ض�وِء ف�ان�وس   ما كاَن الغباُر یتجّمُع صل�ص�االً ٠مطٍر بیِد روبن ھود وبنظرتین من عیون الزا 
معلّق بلسان ثعباٍن إكراما لتأّمالت مالبس فوق حبٍل على شكِل خبز تنّوٍر یتأم�ُل ن�ب�ی�ذاً یس�خ�ُن ف�ي 
طلِق قربان حّي، ینشُد نشیَد االناشید واالیمان بفعلھ الرائب ،یقذفني بتأویالِت الرغبة التي ت�ت�س�لّ�ق 
نوافَذ المطھر لیصرَخ دانتي إكراما لجموع تتمّرُغ فوق سریِر التراب ،وتنتعُش كباٍز في منفى ن�ّص 

وما كاَن الحوُش زی�ت�ون�ةً وم�ا ك�ان�ت  ٠یبلعھُ محاٌر قرب یِد جیمس جویس في أرِض خراِب الیوت
وما كان الوقُت یرقُد ،ك�ان ی�ت�م�ّرُد ف�ي أح�داث ش�ف�اھ�ن�ا  ٠غرفتنا كلوِن البیبون حقًا تصلُح للشرب

وعجِب عیوننا وحین كنّا نلّم الحروَف صبحا من الغرفِة، ننسى ال�ع�ش�اَء االخ�ی�ر ال�ذي ن�ك�ّررهُ ف�ي 
وكنّا على عجلٍة من الطیِن ن�دّس جس�دی�ن�ا ف�ي ال�غ�ی�ِم  ٠متحف عناوین تحت إبھاٍم وبنصرووسطى

ونطرُق باَب منفى أخ ثالث لنا أكراما لسارتر وجرجي زیدان ونزار قباني ونیرودا ون�اظ�م ح�ك�م�ت 
یتعثُّر أحی�ان�ا ف�ي الص�ّف ن�ع�ب�ُر الس�ب�ع�ی�ن ع�الم�ة ف�ي  ٠وكنّا نرّدُد عواَء الفنجان ببختٍ  ٠ورامبو

 و الثالثین في االنشاِء بتوقیع معد الجبوري  الریاضیّات
وبلمسٍة ساطعٍة من اذن بتھوفن و بحبوٍر كامل الدّسم من ھسیِس شفتي بریجیت باردو وصل�ص�ل�ِة 

وأشیاء بسیطة نستثیرھا من الم�ذی�اع وراس  ٠حرب مضْت دون توقٍّف في عشرِة أیّاٍم ھّزت العالمَ 
مال في حلیٍب ساخن، یصیُح مع الدیك ونزوِل البیضة الى العالِم السفلي لفمنا وذاكرة ال�ح�ریّ�ة ف�ي 

الذي نصونھُ بخرزاٍت من إنتعاش ماء في مدحِ مظلّة تط�وُف ب�ھ  ٠العنبِر االحمر من حدیقِة الراس
 .في التراب

 وتظھُر عالماٌت كانت من ظھوراِت جسِد اللیل
 وآلھة نركُض خلفھا  بل من آلھاتٍ 

 نطمُس یدینا في المسّالت
 نتسلُّق زقّورةً ثّم نذھُب الى بك بن،

 نوقظُ في كاتدرائیّة نوتردام الجنّ 
 ونوقُد شمعةً في ساحِة قّدیس ماَت أمامنا

 في مدرید، یھدي لنا لوركا نّصا المرأة لم تولْد بعد
وحین نصُل الى مرسیلیا ،نلّوُح لرامبو الذي ذھَب وما زاَل یتسلُّق موجةً، فیضحُك على ظھِر حم�ار 

 جاك بریفیر
 لنتكلَّم مع ماركیز في عزلتھِ  ٠ونستغرُق أكثر من مائة عام

 
 لم نكْن نوقظُ الجنیّاِت بتاتاً 

 لكن أبراج الكالم كانت تذوُق فمنا
 فم نحل لذیذ  والمنفى البعید

 ٠تغاُر من شفتیھ الفراشاتُ   طفلٌ 
 ٠وینحني الورُد بسّر عسٍل أزرق في خلجان نصِف اللیل

تشّم موسیقى بساتین ترسُل طیورھا بنبل بادخٍ لتحتفي أناشید ضوء لیلي مھّذب یم�ّد أص�اب�َع�ھُ ف�ي 
ما زاَل یبكي في معطف غوغول وح�واُء  ٠المرافئ التي، تبحُر والمطر البھي المصاب بمزاجِ الغیم

 بخدیدا تعجُن الضوَء في طحیِن بشفتیھا.
 



في حوار معھ، تحدث تزفیتان تیودوروف عن الشر فقال: ((لكني       
أبقى مع ذل�ك ب�خ�ص�وص وج�ھ�ة ال�ن�ظ�ر ھ�ذه، م�ن أت�ب�اع ف�اس�ی�ل�ي 
غروسمان، والذي یتأتى الشر بالنسبة إلیھ أساس�ا م�ن ط�رف ال�ذی�ن 
یتوخون فرض الخیر على اآلخرین. ھكذا یبدو لي إغراء الخیر، أك�ث�ر 
خطورة من إغواء الشر. أرید أن أضیف، تجنبا للمجازفة كي الی�ف�ھ�م 
كالمي على نحو سیئ، فكل مجرمي التاریخ الكبار أثارتھم الرغبة ف�ي 
إشاعة الخیر. ھتلر ن�ف�س�ھ، ن�م�وذج الش�ر، ال�ذي اب�ت�غ�ى ح�ق�ا الش�ر 
لمختلف المجموعات البشریة، فقد تطلع ضمنیا في س�ب�ی�ل ذل�ك ن�ح�و 

 )1الخیر لكل الجنس الجرماني اآلري المختار مدعیا انتماؤه لھ.)). (
أّما في القصص الشعبي فالشر الذي تظھره بع�ض الش�خ�ص�ی�ات ال    

یعود إلى ھذا األصل في أن الشخصیة ترید أن تمنح الخ�ی�ر، ب�ل ان�ھ�ا 
 شخصیة مجبولة على فعل الشر.

كما قلنا في السطور الماضیة، فإن القصص الشعبي یعت�م�د أس�اس�ا    
على وجود النقص، أو إرتكاب المحظور، ویعّد ھذا نقصا ف�ي ال�ب�ط�ل، 
نقص مادي أو معنوي، ذاتي، یسعى إلى س�ده، ك�ال�ن�ق�ص ال�ذي ع�ن�د 
حسن، ھو نقص طبیعي. والنقص عند ابنة الملك الصغرى في حك�ای�ة 
"حسن آكل قشور الباقالء"، ھو نقص من ذاتھا، أو یأتي م�ن خ�ارج 
الذات، أي نقص موضوعي، كأن یكون ھذا النقص تصنعھ الشخص�ی�ة 
الشریرة في الحركة الكبرى األولى، مث�ل ال�ن�ق�ص ال�ذي ی�ح�دث ل�دى 
الملك في نقص ثمر شجرتھ المفضلة فیطلب من أبنائھ أن یح�رس�وھ�ا 

  لیعرفوا السارق، كما في حكایة "الملك وأوالده الثالثة".
تظھر الشخصیة الشریرة في الحركة الثانیة الكبیرة، ل�ت�ع�ی�ق ت�ق�دم    

البطل في سد النقص، أو في تجاوز المح�ظ�ور. وف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان 
تتكرر مرتین، أو ثالث مرات. وھي تتجسد بصور وأشكال عدة، منھا: 
الصورة االنسانیة، كزوجة األب الشریرة، أو األخ�وة الش�ری�ری�ن، أو 
العجوز الشریرة، أو بعض الناس الغرباء. ومنھا الصورة الحیوان�ی�ة، 
كالسعلوة، أو الغولة، أو ال�ع�ف�ری�ت. وم�ن�ھ�ا الص�ورة ال�خ�راف�ی�ة، أي 
تتجسد بشخصیات خرافیة، ك�الش�ی�ط�ان، أو اب�ل�ی�س، أو ال�م�ارد، أو 

 الطنطل.
ھذه الشخصیات التي تتصف بالشر تأتي في حك�ای�ات أخ�رى وھ�ي    

تتصف بفعل الخی�ر، وإب�داء ال�م�س�اع�دة ل�ل�ب�ط�ل، أو تس�ل�ی�م�ھ األداة 
 السحریة التي تساعدة في مھمتھ.

یتوضح عمل الشخصیة الشریرة في القصص الش�ع�ب�ي ال�م�دروس    
 في ھذه السطور كما في الجدول التالي الذي لو حللناه لرأینا:

تبدو في بعض القصص الشعبي ان الش�خ�ص�ی�ة الش�ری�رة ل�م ت�ك�ن  -
شریرة بمعنى الشر المعروف، وإنّما ھي شریرة بالمعنى العام لك�ل�م�ة 
الشر التي تؤدي إلى النقص عند بعص أبطال الحكایات، مثل شخصیة 

 بنت الملك الصغیرة في حكایة"حسن آكل قشور الباقالء".
في بعض القصص الشعبي تقتفي الشخصیة الش�ری�رة أث�ر ال�ب�ط�ل،  -

وتجمع عنھ بعض المعلومات لتعرف من أین تص�ی�ب�ھ ب�الش�ر. راج�ع 
 حكایة "األمیر نور الدین واألمیرة فتیت الرمان".

یتكرر ظھور الشخصیة الشریرة مرة وأخرة، وف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان  -
 یأخذ لھ تجسید مغایر.

 
  جدول الشخصیة الشریرة:

 العیّنات:
 النص العراقي "الشّواك": -

((كان في قدیم األیام "شواك" فقیر الحال، لھ زوجة وأطفال، وف�ي    
أحد األیام خرج قبل الفجر وقبل أن یتبین الخیط األب�ی�ض م�ن ال�خ�ی�ط 
األسود إلى الصحراء كعادتھ لیقطع "الشوك"، ولكنھ في ھ�ذه ال�م�رة 
لم یعد في الوقت المعین لھ إلى أھلھ وبیتھ، وظل أطف�ال�ھ ب�دون أك�ل، 
وتدخل بعض ذوي المروءات واسعفوا العائلة المنكوبة بالطع�ام. وق�د 
دامت غیبة الرجل أیاماً وأیاماً، وفي مساء أحد األیام أقبل "الش�واك" 
على عائلتھ وھو منطلق الوجھ یوسع الخطى في حذر ل�ئ�ال ی�راه أح�د 
وقد حمل معاه حمالً ثقیالً فیھ دن�ان�ی�ر ذھ�ب�ی�ة، فس�أل�ت�ھ زوج�ت�ھ ع�ن 
مصدرھا فقص علیھا حكایتھ قائالً: لقد ق�م�ت ف�ي ص�ب�اح ذل�ك ال�ی�وم 
ومضیت إلى الصحراء ولكنني أحببت أن أسلك طریقاً آخر غ�ی�ر ال�ذي 
أسلكھ كل یوم ثم أخذت أسیر دون أن أجد "الشوك" فضللت طریق�ي، 
فالح لي عن بعد قصر كبیر وكان بابھ موصداً وب�ی�ن�م�ا أن�ا ف�ي ح�ال�ة 
التعب والجوع والحیرة شعرت بھزة في السماء واذا بأربعین غ�م�ام�ة 
تبرق وترعد عن بعید وھي متجھة الّي وبعدما أم�ع�ن�ت ف�ی�ھ�ا ال�ن�ظ�ر 
وجدت كل غمامة غوالً مرعباً یطیر في الجو وتق�ذف ع�ی�ن�اه ال�ب�روق 
فخفت وھرعت إلى أشجار من "الشوك" والتجأت ال�ی�ھ�ا، وش�اھ�دت 
الغیالن یخطون أمام باب القصر وسمع�ت�ھ�م ی�ت�س�اءل�ون ع�ن رائ�ح�ة 
انسان یشمونھا، ولكن رئیسھم صرخ بھم قائالً: من أین یأتي االنسي 
ونحن في أرض منقطعة عن الناس؟ ثم تقدم الرئیس من ال�ب�اب وق�ال 

"سد المسدود بحر الممدود خاتم سلیمان ب�ن داود" وإذا ب�ھ ی�ف�ت�ح، 
فدخلوه وأوصد من خلفھم. بقیت أنا طوال اللیل في ذلك ال�م�خ�ب�أ وف�ي 
الصباح خرج الغیالن وأغلقوا الباب م�ن خ�ل�ف�ھ�م ب�ن�ف�س ال�ت�ع�وی�ذة، 
فذھبت إلى الباب وقرأت التعویذة ففتح أمامي ودخلت القصر، وأك�ل�ت 
من أكلھ اللذیذ، ووجدتھ مليء بالدنانیر الصفراء واألحج�ار ال�ك�ری�م�ة 
فأخذت منھا وخرجت وجئت الیك وأنا أرجوك أال تخبري أحداً بس�رن�ا. 
وھكذا أصبح "الشواك" ینعم بالغنى والجاه، مما ح�دى ب�ج�اره الش�ك 
بھ فسألھ عن ھذا التحول فلم یجبھ، ولكن الجار استدرجھ الك�الم ب�ع�د 
أن ق�دم ل�ھ ك�أس�اً م�ن ال�خ�م�ر، ف�أخ�ب�ره بس�ره، وف�ي الص�ب�اح أخ�ذ 
"الشواك" یلوم نفسھ على ذلك ورجا ج�اره ب�أال ی�ذھ�ب ألن�ھ ح�ت�م�اً 
سیموت، ولكن الجار عزم على المضي إل�ى قص�ر ال�غ�ی�الن، ف�ذھ�ب، 
وعندما قرأ التعویذة انفتح الباب أمامھ وھجم علیھ غول یحرس الباب 
وأذاق��ھ ص��ن��وف ال��ع��ذاب ح��ت��ى اع��ت��رف ل��ھ ب��م��ا ی��ع��رف��ھ ع��ن 

 صدیقھ"الشواك"، وبعد ذلك قتلھ الغول.
ودارت األیام "بالشواك" وكان یزداد غنى یوماً بعد یوم، وفي أح�د    

األیام أتى المدینة تاجر كبیر ومعھ بغال محملة ب�ال�دھ�ن ل�م ی�ذق أح�د 
مثلھ وقد عرضھ بثمن بخس لكن أحد لم یتمكن من شرائھ ألن�ھ ط�ل�ب 
نوعاً خاصاً من الدنانیر التي ال توجد في المدینة وھي دنانیر م�م�ل�ك�ة 
الغیالن فاشترى "الشواك" منھ، وعند عودتھ إلى بیتھ شاھد ن�خ�اس�اً 
ینادي على عبد أسود یقدح الشرر من عینیھ ویضم في فمھ بین فكی�ھ 
سیفاً بتاراً یقطع بحده حتى الصخر والحدید، وكان ینادي حاثاً ال�ن�اس 
على شرائھ بقولھ: من یشتري ھذا ال�ع�ب�د؟ ف�ان�ھ ص�دی�ق وف�ّي ل�م�ن 
یشتریھ وبروحھ یفدیھ ویقرب الموت من أعادیھ، وال أبیعھ بأق�ل م�ن 
ألف دینار ذھباً. فساورتھ ن�ف�س�ھ ع�ل�ى ش�رائ�ھ وت�ق�دم م�ن ص�اح�ب�ھ 
النخاس ونقده حقھ واصطحب العبد معھ إل�ى ال�ب�ی�ت وت�رك�ھ ی�ح�رس 

 الدھن األربعین التي اشتراھا.
وبینما كان العبد یحرس الدھن أحس بأحد األكیاس یت�ح�رك ف�رك�ل�ھ    

برجلھ فاذا بھ یرى انھ ال یحوي دھناً بل یضم مارداً عم�الق�اً ھ�و أح�د 
الغیالن األربعین فما كان من العبد إّال أن عاجلھ بض�رب�ة م�م�ی�ت�ھ م�ن 
سیفھ البتار أطاحت برأسھ بعیداً ثم أتى على بقیة األكیاس واحداً ب�ع�د 
واحد بقطع رؤوس الغیالن حتى وصل الكیس األخ�ی�ر ف�وج�ده م�ل�ی�ئ�اً 
بالدھن فتركھ وجمع رؤوس الغیالن وبعد أن قطع م�ن ك�ل رأس أح�د 
أذنیھ جمعھا كلھا فشاھد غوالً یدخل خلسة م�ن ال�ب�اب وب�ی�ده س�ی�ف 
فضربھ العبد بضربة فصلت رأسھ عن جسمھ ول�ك�ن�ھ ق�ب�ل أن ت�غ�ادر 
روحھ النتنة جسمھ قال لھ: ثن بضربة أخرى، فرد علیھ العبد أن أمي 
وأبي لم یعوداني على التثنیة. وكانت غای�ة ال�غ�ول خ�دی�ع�ت�ھ ألن�ھ ل�و 
ضربھ ضربة ثانیة لردت الیھ الروح من جدید، وبعد ذلك ق�ط�ع أذن�ی�ھ 
وأنفھ ثم نھض كالعاصفة وأخذ یحمل األك�ی�اس ویس�ی�ر ب�ھ�ا م�ت�ج�ھ�اً 
صوب النھر الذي كان قریباً من دار سیده ورمى بھ وسط الموج الذي 
ال یفتأ أن یبتلعھ. وفي الصباح ج�اءه س�ی�ده "الش�واك" وس�أل�ھ ع�ن 
أكیاس الدھن التي تركھ یحرسھا، فقص العبد على سیده حك�ای�ت�ھ م�ع 
الغیالن وقد أراه آذان الغیالن وأنوفھم. ففرح "الشواك" بذلك وجع�ل�ھ 
حراً، وبعد أیام اصطحبھ معھ إلى قصر الغیالن وأخذ منھ ما ی�ح�ت�وی�ھ 

 )2من نفائس وأموال. وھكذا عاش "الشواك" بأحسن حال.((.(
*** 

 النص الیماني "على رأس الظالم تقع...": –
))أوصى رجل قبل أن یموت لولده الذي لم یولد بعد بثالثمائة لایر..    

ومات الرجل.. وولدت زوجتھ طفالً.. وكبر الطفل وسأل أمھ ع�ن إرث 
أبیھ.. فأعطتھ مائة لایر.. فذھب إلى السوق إلستثمارھا، فیلتقي برجل 
كھل یبیعھ النصیحة اآلتیة "اقنع بالقلیل یأتیك هللا ب�ال�ك�ث�ی�ر".. وف�ي 
الیوم الثاني تعطیھ أمھ المائة الثانیة فیشتري بھا النصیحة اآلتیة "ال 

 تخون من أئتمنك ولو كنت خائن"
وفي الیوم اآلخر یشتري ال�ن�ص�ی�ح�ة اآلت�ی�ة "إذا رأی�ت ال�رق�ص ف�ال 

 یفوتك".
بعدھا یخرج الشاب باحثاً عن عمل ل�ھ ب�ی�ن    

بلد وآخر.. وفي طریقھ التقى بع�ج�وز وط�ل�ب�ت 
منھ إصالح باب بیتھا مقابل "عانة" واح�دة.. 
رفض باديء االمر، لك�ن�ھ ق�ب�ل ب�ع�د أن ت�ذك�ر 
النصیحة التي مفادھا "اقنع بالقلیل..." فیذھب 

 معھا.
بعدھا یصل إلى قصر السلطان ویعم�ل ف�ی�ھ،    

فتحبھ زوجة السلطان، حیث أخذت تراوده عن 
نفسھ... لكنھ یرفض ألنھ یتذكر النصیحة ال�ت�ي 
مفادھا "ال تخون من...". فتقرر االنتقام م�ن�ھ 
وتخبر السلطان متھمة الشاب بأنھ راودھا عن 
نفسھا، لكن السلطان لم یستجب لطلبھا، ف�ت�ل�ح 
ع��ل��ی��ھ، ف��ی��ق��ول ل��ھ��ا: س��أوك��ل ق��ت��ل��ھ إل��ى 

 فقالت لھ: سأرافقھ إلى أھلي.  أھلك..
أرسل السلطان الشاب وب�ی�ده رس�ال�ة ك�ت�ب    

فیھا " اقطعوا رأس الرسول " وذھ�ب الش�اب 
 مع زوجة السلطان.

في الطریق یسمع أصوات الطبول في ق�ری�ة    

مجاورة فتذك�ر ال�ن�ص�ی�ح�ة ال�ت�ي 
مفادھا "إذا ل�ق�ی�ت...". ف�ی�س�ل�م 

الرسالة إلى زوجة السلطان ویطلب منھا أن توصلھا إلى أھل�ھ�ا وھ�و 
سیلحق بھا.. فرحت الزوجة لذلك حیث ان�ھ�ا ق�ررت أن ت�وغ�ر ص�در 
أھلھا علیھ.. وعندما قرأ أھلھا الرسالة قتلوھ�ا.. ول�م�ا وص�ل الش�اب 
إلى والدھا سلمھ رسالة جوابیة للسلطان.. فعاد الشاب بھا.. وع�ن�دم�ا 
قرأ السلطان الرسالة سأل الشاب عن حكایتھ، فقص ع�ل�ی�ھ ح�ك�ای�ت�ھ، 

 )3فقال لھ "إجلس یا بني، على رأس الظالم تقع ".(
*** 

 النص الروسي "ھانز والعصا السحریة" : -
((في مملكة واحدة عاشت جنیة شاردة الذھن. لقد فقدت كل ش�يء،    

وأحیانًا األحذیة، وأحیانًا الشرائط، وبمجرد أن ف�ق�دت عص�ا س�ح�ری�ة 
 ولم تكتشف على الفور أنھا اختفت.

حدث ذلك في صباح أحد أیام الصیف. كان ال�راع�ي الص�غ�ی�ر ھ�ان�ز    
یقود األغنام لترعى في مرج أخضر، ثم رأى عصا في العشب. أص�ب�ح 
مھتًما بھا. عندما یلوح بھا ذھابًا وإیابًا، سقطت منھا شرارات مختلفة 
األلوان. أدرك أن ھذا لیس باألمر السھل وقرر أن یأخذھا معھ ویس�أل 

 عنھا في القریة.
في فترة ما بعد الظھر، جل�س ھ�ان�ز ب�ج�وار ش�ج�رة ب�ل�وط ك�ب�ی�رة    

منتشرة وبدأ یعزف لحنًا مبھًجا على الناي، وس�رع�ان م�ا م�ل م�ن�ھ، 
وأخرج عصاه مرة أخرى. لوحھا بینما كان یل�ھ�و. ذك�رت�ھ الش�رارات 

 بالمعرض الذي لم یصل إلیھ قط. تنھد بصوت عاٍل قائالً:
 كیف أود أن أكون في المعرض اآلن. -

ووجد نفسھ على الفور بالقرب من أكشاك الحلوى والتفاح المسكر.    
نظر ھانز حولھ في دھشة ثم أدرك ما ھو الشيء المثیر لالھتمام الذي 

 وجده. قرر اختبار تخمینھ، ولوح بعصاه قائالً:
 ارید حفنة من الحلویات. -

في نفس اللحظة، تم قصفھ بالحلویات والمص�اص�ات وغ�ی�رھ�ا م�ن    
األشیاء الجیدة، لدرجة أنھ بالكاد خرج من تحتھا. ثم لّوح بعصاه مرة 

 أخرى قائالً:
 ارید ان اصبح ملكا. -
 
في اللحظة التالیة كان في القلعة جالًسا على الع�رش ب�رداء م�ل�ك�ي    

وكان أناس غریبون یندفعون حولھ، ی�ری�دون ك�ل ش�يء م�ن�ھ، ال�ذي 
 طلب حل الشكوى، طالب آخرون بخوض الحرب مع الجیران.

كان ھانس خائفًا ولوح على عجل بعصاه، وھو یرغب في أن یكون    
مرة أخرى راعیًا عادیًا بجانب قطیعھ. تحققت رغبتھ، وتنھد بارتیاح، 
ولكن بعد فترة من الوقت خطرت لھ فكرة أنھ یمك�ن ف�ق�ط أن ی�ت�م�ن�ى 

 الكثیر من الذھب ویصبح ثریًا. ولوح بعصاه مرة أخرى قائالً:
 أرید صندوق كنز كبیر یظھر أمامي. -

ثم ظھر صندوق أمامھ. استنتج ھانز أنھ ال یستطیع حم�ل�ھ�ا ب�ع�ی�ًدا    
وطلب عربة وأربعة خیول لع�ص�ا أخ�رى. ب�ع�د أن ح�م�ل ال�ذھ�ب ف�ي 
العربة، ذھب إلى أقرب مدینة، حیث لم یعرفھ أحد. ومع ذل�ك، ب�ی�ن�م�ا 
كان یقود عربة عبر الغابة، ھاجمھ اللصوص. حاول أن یأم�ر ال�ع�ص�ا 
بالتعامل معھم، لكن العصا لم تفعل ذلك، ألنھا تنتمي إلى جن�ی�ة ج�ی�دة 
وھذا ببساطة لم یتم وضعھا فیھ. ثم لوح ھانس بع�ص�اه م�رة أخ�رى، 
وھو یرید أن یكون تحت شجرة البلوط. وجد نفسھ ب�ج�ان�ب ال�ق�ط�ی�ع، 
فكر لفترة طویلة فیما یتمناه وتوصل إلى استنتاج مفاده أن�ھ س�ی�ك�ون 
من األسلم إعادتھ إلى صاحبھ. لّوح بعصاه وتمنى أن ی�ك�ون ب�ج�ان�ب 
صاحبھ الحقیقي. وأخذتھ على الفور إل�ى ال�ق�ص�ر إل�ى ال�ج�ن�ی�ة ال�ت�ي 
فوجئت جًدا بظھور الراعیة، لكن عندما أخبرھا عن اك�ت�ش�اف�ھ ك�ان�ت 
سعیدة جًدا ومنحتھ الحظ بامتنان. سرعان م�ا ان�ت�ش�رت ش�ھ�رة ف�ت�ى 

 )4الراعي المحظوظ في جمیع أنحاء العالم.(( . (

 ا واد  ا اب:
 " 10تحلیل القصص الشعبي في ضوء منھج الحركات"  ح/  -الباب الثاني  

 الفصل الثاني: الشخصیة الشریرة              
داود سلمان الشویلي/

 العراق
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 مدخل/
یقدم النص السردي نفسھ للمتلقي، ویكون خطابھ ع�ام�الً    

أساسیًّا في عملیة التواصل السردي، فھو ینطلق من الباث/ 
المرسل إلى القارئ/ المتلقي، وھذا التلقي ال یتحكم بھ ن�وع 
الجنس األدبي وال مساحة م�ت�ون�ھ، ألن ال�ن�ص ی�ع�بّ�ر ع�ن 
 نفسھ ویظھر بتكوین بعد استقراره على وفق رؤیة الكاتب.

أما من ناحیة رؤیة النقدیة؛ تبرز الشعریة لتتحكم في تحدید 
الجنس األدبي، فشعریة الروایة ھي التي تحكم على ال�ن�ص 
السردي بأنھ روایة، بعد استیفاء شروط بنائھ وما تعیّن من 
مالمح تخّص ھذا النوع، ال تتحكم ب�ھ ال�م�س�اح�ة ال�ورق�ی�ة؛ 

 طالت متونھ أو قصرت.
 

 أرض الزعفران/
إن المتلقي لروایة (أرض الزعفران) ل�ح�م�ی�د ال�ح�ری�زي ال 
یجھد نفسھ بالحكم على تسمیة الروایة إن كانت قصی�رة أو 
طویلة، ألنھ یرشف منھا جرعة من المتعة الفنیة والذھ�ن�ی�ة 

 بوقت موجز.
إنھا وجبة ذات مردود عاٍل تبدو بمظھرھا المتمثل بالخطاب 
بسیطًا؛ لكنھا تمتاز بالعمق وتعدد التأوی�ل، تش�ك�ل�ت م�ت�ون 
النص كحلم یقظة صّوره العقل الب�اط�ن أث�ن�اء إغ�ف�اءة ب�ع�د 
تأمل عمیق، لكن لم تتم ن�ھ�ای�ت�ھ ك�م�ا یش�ت�ھ�ي ال�ح�ال�م ف�ي 
صحوه، إنما امتد تأثیر الواقع إلى خواتیم المنام؛ لیعود إل�ى 

 مرارة العیش وسوداویة المحیط.
 فلسفة الروایة/

ھذه ال�م�ح�اول�ة ت�ق�ارب رح�ل�ة اإلنس�ان م�ن ال�والدة ح�ت�ى 
الممات، فیتابع حیاتھ من خالل نموذج خالف ال�م�ع�ت�اد وم�ا 
تراكم من یقینیات، بعد أن خلق الكاتب شخصیتین خارقت�ی�ن 
للزمان والمكان، وسّخر لھما إمكانات خافیة عن اآلخ�ری�ن، 
فھما ینفذان إلى داخل النف�وس ال�ب�ش�ری�ة، وی�ت�م�ك�ن�ان م�ن 
قراءة دواخل الناس، ولدیھما معرفة مسبقة عن ح�ی�وات�ھ�م 

 عن طریق أرشفة جاھزة.
لكن ھذا الخروج عن المأل�وف ال ی�ت�م إال ب�أدوات ال ی�ع�ل�م 
بأسرارھا غیرھما، ویكون مصدرھا الصندوق ال�ذي اك�ت�ن�ز 
ثروات الماضي وخیرات البشریة الموروثة، فھو م�ع�ی�ن ال 

 ینضب في مّد اآلخرین بما یحلمون بھ.
ینكسر ھذا العالم المؤطر برؤیة شغل�ت ال�ن�ص، وی�ت�ال�ش�ى 
بفعل حشرة ضئیلة، فقد غزت (ال�ع�ثّ�ة) الص�ن�دوق، وب�دأت 
بقرض كیانھ، وتمكنت من ج�ع�ل�ھ ھش�ی�ًم�ا ال أث�ر ل�ھ، وق�د 
اختفى مع كل مكنوناتھ الجاریة وسحره الغامض، وانھ�ارت 
مع نھایتھ قوى (ضویة وإدریس)، وفق�دا خ�وارق�ھ�م�ا أم�ام 
سطوة ھذه الحشرة الضعیفة التي أعدمت مصدر سلطت�ھ�م�ا 

 وتسلطھما في المجتمع..
 تنتأ تساؤالت مصیریة من سطوح التلقي/

 لماذا لم یبادرا للتصدي لھذه الحشرة؟
 لماذا تركا الصندوق یتلقى مصیره؟

 لماذا اختفیا عن األنظار؟
 لماذا اختفى البیت وكل موجوداتھ؟

ھل ھي حكمة الفلسفة التي تق�ول إن ك�ل حض�ارة ت�ح�ت�وي 
بذور انھیارھا في داخلھا؟ أو ھي ترسی�م�ة وج�ود اإلنس�ان 
في نمّوه البیولوجي واالجتماعي وھو یستغل الحیز الزمن�ي 

حض�وره ف�ي ھ�ذه ال�دن�ی�ا وم�وت�ھ، ال�ت�ي   المحص�ور ب�ی�ن
ستنتھي على كل حال، وأن أسباب تحللھ الجسدي ت�ت�ع�ای�ش 

 معھ وتسكن فیھ، وتقتات على غذائھ.
 ملحوظات في البنیة/

حضرت روح الحكایة الشعبیة في ال�م�ت�ون، وام�ت�اح�ت ف�ي 
أسلوبھا من (ألف لیل�ی�ة ول�ی�ل�ة)، ع�بّ�ر ع�ن ذل�ك الس�ی�اق 
اللغوي، وما انطوى عل�ی�ھ م�ن ص�ی�اغ�ات، ل�ك�ن ح�ك�ای�ت�ن�ا 
تجاوزت التزمین واشتغلت على ثیمة شغلت ب�ال ال�ب�ش�ری�ة 

منذ طفولتھا، وھذه إحدى م�ظ�اھ�ر م�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة ال�ت�ي 
تتلخص في تبن�ي م�خ�رج�ات ال�م�وروث، وإع�ادة ق�راءت�ھ�ا 
بمنظار جدید، واإلحالة والت�ف�اع�ل ال�م�ؤدي إل�ى اس�ق�اط�ات 

 الموروث على حاضرنا القلق.
كان إطار النص صوتیًا، یقارب سرًدا ترویھ إحدى ال�ج�دات 
لألحفاد االفتراضی�ی�ن، وھ�م ی�ت�ح�ل�ق�ون ح�ول�ھ�ا ویص�غ�ون 
بشغف إل�ى ال�ح�روف ال�ت�ي ت�ت�وال�ى أج�راس�ھ�ا ف�ي مس�ار 

 المدّونة.
كما حاكى الخطاب فن المقامة وأفاد منھا، لما تض�م�ن�ھ م�ن 
تخریجات انعكاسیة عن متاعب الحیاة، أنتجھا خیال واس�ع، 
وت�وال�ت م�ل�ف��وظ�ات�ھ��ا ب��أس�ل�وب ح�ك�ائ��ي، وحص�ل ت�ق��ارب 

رنین الحروف وھي تتشكل في تراكیب ل�غ�وی�ة ب�إی�ق�اع   في
متتابع، وتطابقت نھایات جملھ حین حضر السجع في بعض 

 الفقرات.
 الزعفران ودالالتھ/

الزعفران نبات عطري وھو یبعث الراحة لمنظره في الحقل 
وأل��وان زھ��وره ال��ت��ي ت��ب��ھ��ج ال��ن��اظ��ری��ن، أم��ا ال��ع��ط��ور 
المستخلصة بعد تجفیفھ فھي محببة لدى ال�ك�ث�ی�ری�ن، ح�ی�ث 
یعدونھ مطھًرا فعاالً ضد الحشرات، وھناك تقدیر خ�اص ل�ھ 
في الموروث الشع�ب�ي، ألن إح�دى م�م�ی�زات ع�ط�وره ھ�ي 
فاعلیتھا في طرد األرواح الشریرة، وقد یستخدمھ ب�ع�ض�ھ�م 

 في الطعام أو في جلسات السمر كشراب منعش.
 

 المكان: الفضاء الروائي/
أدار الكاتب لعبة الروي في مكان اف�ت�راض�ي تض�م�ن ح�یّ�ًزا 
جامًعا، فقد اختار أرًضا خصبة وقرنھا بالزعف�ران، م�ب�ت�دئً�ا 
حكایتھ مع مولد (ض�وی�ة) وحض�ر ال�ت�ل ال�ذي أُخ�رج م�ن�ھ 
الصندوق، ومضیف (أبو ضوی�ة)، ث�م ب�ؤرة األم�ك�ن�ة ذل�ك 
المكان الغرائبي أال وھ�و ب�ی�ت إدری�س ال�ذي ش�یِّ�د ب�ل�ی�ل�ة 
واحدة، وأثثت أروقتھ وغرفھ، وأُنشئت حدیق�ة غ�نّ�اء تس�ّر 

 العیون.
أصبح ھذا ال�ب�ی�ت قص�ًرا ل�ألح�الم وم�ق�ص�ًدا ل�ت�ح�ق�ی�ق ك�ل 
الرغبات واألمنیات، لكن ھذا الع�ال�م ل�م یص�م�د ف�ق�د ان�ھ�ار 
متالشیًا من بطون النص، مختفیً�ا أم�ام أن�ظ�ار ش�خ�ص�ی�ات 
العمل األخرى، ومن ثم أمام المتلقي بعد استقرار ت�م�وج�ات 

 السرد على فراغ ھائل.
 الزمن:

بدا زمن السرد تتابعیًا یتماشى مع مسار الحكایة، ال ت�وج�د 
ھناك استرجاع�ات وال اس�ت�ش�راف ل�ل�م�س�ت�ق�ب�ل م�ن خ�الل 
المعمار اللغوي الذي شّكل الخطاب، لكن تفاعالت ال�م�ت�ل�ق�ي 

التي أوحاھا الخیال الخصب افترضت زمنًا من نوع آخر، أو 
أن الزمن توقف في مفصل تمثل في بیت إدری�س وض�وی�ة، 
أو تج�م�ع ف�ي ب�ؤرة الس�رد ب�ع�د ال�ع�ث�ور ع�ل�ى الص�ن�دوق 

 وحصول الخوارق.
لم تحدد أحداث الحكي ب�ت�اری�خ م�ع�ی�ن، إن�م�ا ھ�ي خ�ال�ص�ة 
لتاریخ اإلنسان الممتد حتى ھذه اللحظة (اآلن) الذي ی�ح�ی�ل 
إلى إعادة النظر بالسلوك اإلنساني، ال ی�ت�رك ھ�امًش�ا ل�ل�وم 
الزمن، فالزمن یتحدد بما یرافقھ من تصرف یحفظ لإلنس�ان 
�ن  قیمتھ بین الموجودات ویح�ق�ق ل�ھ م�ع�ن�ى وج�وده وی�ؤمِّ

 مستقبل األجیال القادمة بعد تسخیر كل اإلمكانات لخدمتھ.
 

 الصندوق ودالالتھ/
تالمس حكایة الصندوق ما علق في الوعي ال�ج�م�ع�ي، ف�إن 
استخراجھ والتصرف بمحتویاتھ م�ج�ل�ب�ة ل�ل�ع�ن�ة ال ی�ع�رف 
مصدرھا، فقد توارثت األجیال توصیة أو نصیحة مفادھا أن 
ھذه الكنوز محروسة بك�ائ�ن�ات غ�ی�ر م�رئ�ی�ة، وھ�ي ت�م�ن�ع 
االطالع على مخلفات األجداد، وع�دم ال�ع�ب�ث ب�ھ�ا إل�ى ح�د 
الحرمة، ویعمل الحراس على التصدي لم�ن ی�ت�ج�اوز ع�ل�ى 

 الكنوز بتسلیط لعنات األموات علیھ.
ومن زاویة نظر أخرى فإن الماضي بكل خی�رات�ھ ق�د حض�ر 
برمزیة الصندوق الذي جلبھ شخص اختزل األزمنة وام�ت�از 
بقابلیات إعجازیة، تجسدت بتسخیر ھذه الثروات المتراكمة 
لت�ل�ب�ی�ة اح�ت�ی�اج�ات ال�ب�ش�ر وإس�ع�اده وإزال�ة ك�ل م�ظ�اھ�ر 
الحرمان، في إشارة إلى خلل في توزیع الثروة والعمل على 
ھیكلة الحیاة على وفق عقد اجتماعي یضمن الع�دال�ة، إن�ھ�ا 
إشارة إلى بدیل للواقع المعیش، وبنفس یلّمح إلى ی�وت�وب�ی�ا 
خاصة تشیر إلى اقتراح حیاة بإحداثیات جدیدة، ولبحث ف�ي 
النفوس ع�ن مص�ادر ال�ق�وة، وإع�ادة ال�ث�ق�ة ل�ھ�ا وإط�الق 
مكنوناتھا من الثروات، واستغالل الوقت ال�ذي ی�غ�دو ث�روة 

 عامة بأبھى صورة.
 

 تأویالت العنونة/
األرض ھي القشرة الظاھرة من كوكبنا وھي جی�وی�ول�وج�یً�ا 
تختلف من منطقة ألخرى من ناحیة ال�ت�ض�اری�س وط�ب�ی�ع�ة 
تركیبتھا؛ أما أرض المعن�وی�ة ف�ھ�ي ت�ع�ادل ال�وط�ن، ح�ی�ث 
یقطنھا اإلنسان وھو المقیاس الذي تقاس بھ األشیاء، وھي 
المكان الطبیعي المتفاعل مع الموجودات، وال�زع�ف�ران ھ�و 
ذلك النبات ال�ذي ی�وح�ي ب�ال�ج�م�ال ب�ف�ع�ل رس�ائ�ل م�ن�ظ�ره 
وحضور عطوره، ویعني اقتران األرض ب�ال�زع�ف�ران أن�ھ�ا 

 تزدھي بھذا النبات الشھیر بزھوه وصفاتھ المرغوبة.
لقد رسمت العنوانات الداخلیة في روایة (أرض الزعفران)  

مسار األحداث، وحددت إحداثیات العمل، منطلقة من عنوان 
ال�ف��ص��ل األول/ ال��والدة.. وام��ت��دت ح��ت��ى ال��ف��ص�ل ال��راب��ع/ 

 االزدھار ومن ثم الخامس/ االندثار..
ھذه االندثار تزامن مع دخول متطفلین ف�ي مش�ھ�د األح�داث 
ومس��ارھ��ا، ف��ق��د ت��ك��ال��ب��ت ال��ح��االت الش��اذة ع��ل��ى أرض 
الزعفران، وتفاقم تأثیرھ�م ع�ل�ى اس�ت�ق�رار ب�ن�ی�ة ال�م�دی�ن�ة 
وأخذت تنھش ف�ي ت�رك�ی�ب�ة ال�م�ج�ت�م�ع، م�ح�دث�ة خ�ل�ال ف�ي 

األشی�اء، أط�ل�ق ال�ك�ات�ب ع�ل�ى م�ك�ان ت�ج�م�ع ھ�ذه   توازن
الشراذم (قریة األقفال)، فھم نماذج تقوم بأعمالھا المنحرفة 

 خلف أبواب مغلقة..
تزامن تخریب ھذه المجامیع البشریة مع تخریب المج�ام�ی�ع 
الحشریة عبر فعلتھم (نخر العث) في ھیكل الصن�دوق رم�ز 
الخیر، فقد عبثت فواعل الشّر التي تعمل في ال�ظ�الم ب�ح�ی�اة 
الناس وقضت على الخیر/ الصندوق ال�ذي ك�ان ی�دّر ع�ل�ى 

 الناس، ویفتح لھم أجواًء تزھو بالسعادة.
..................... 

 *أرض الزعفران، روایة قصیرة، حمید الحریزي

 
 

 *اق او  (أرض اان)   

 لألدیب حمید الحریزي 

 بقلم :       
 مھدي علي زبین
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 المصیر
غادرت مسكني عند المغیب متخفف في مالبسي، فال 
تزال حرارة شمس الصیف طاغیة، ومتجھا إلى 
النادي الثقافي في وسط المدینة للمشاركة في ندوتنا 
الشھریة. ودعت األصدقاء عند منتصف اللیل، 
وانطلقت بخطوات سریعة، وعند تقاطع أول شارع، 

 .أشرت إلى عربة تاكسي كانت تسیر ببطيء
فتحت الباب الخلفي بسرعة، واندفعت إلى الداخل قبل 
أن تتوقف السیارة تماما، فتعثرت قلیال وانفرطت 
حزمة األوراق من یدي وتبعثرت على المقعد وأسفل 
السیارة. سألني السائق بانزعاج عن وجھتي، وانا 
احاول لملمت األوراق، أشرت بیدي إلى األمام، 
وقلت: " شارع نسباوم". انفرجت شفتیھ عن بسمة 
خفیفة، وأردف قائال: ربما ھو مصیرنا جمیعاً. كنت 
في غایة اإلرھاق، لم أغُف عند القیلولة، بسبب 
مراجعة ورقتي، فقد كنت المتحدث الرئیسي. كان 
الحضور مكثفا والمداخالت والتعلیقات متشعبة، وجو 
الصالة خانقا، فدخان السجایر یشكل تكوینات سحابیة 
فوق رؤوسنا، فالنوافذ مغلقة، لتجنب احتجاج 

 .الجیران وظھور الشرطي منذراً ومتوعداً 
كانت السیارة تسیر بسرعة، فالشوارع خالیة، كنت 
أنظر إلى األمام على مدى البصر، ومحدقا طوال 
الوقت لمغالبة النعاس، واالحظ، بأن السائق یراقبني 
مرارا ویحدجني بنظرة فاحصة ومتوجسة من خالل 
المرآة. شعرُت باِالرتیاح، عندما انعطفت السیارة 
على الشارع الطویل والعریض، الذي تقود نھایتھ 
إلى مسكني، كنت سعیدا أن أحصل على سكن في ھذا 
الشارع المشھور، فاإلیجارات وصلت إلى أسعار 

 .فلكیة منذ توحید المدینتین
توقفت السیارة بعد فترة وجیزة، نزل السائق وفتح 
، فغادرت واجما، وقبل أن  الباب الخلفي وأشار إلّىً
أعبر عن دھشتي، عاد السائق إلى مقعده وأمسك 

 .بالمقود وانطلقت السیارة، ولم یطلب مني شیئاً 
جلت بنظري حول المكان، شعرت بلسعة برد خفیفة 
من ریح متأنیة، فأحكمت إزار القمیص، لم اتبین رقم 
البنایة المقابلة، بالرغم من السماء الصافیة وبعض 
النجوم الساھرة. التفُت بكامل جسدي نحو الخلف، 
ألجدنني في مواجھة المبنى الضخم لمستشفى 

 .األمراض العقلیة والعصبیة
 
 لمكابرةا

غادرت العیادة أثناء فترة الغداء. الشمس ساطعة 
والسماء صافیة، متجوال في شارع كارل ماركس 
الشھیر في منطقة نیوكولن، الموازي لشارع 
عیادتي. الشارع یعج بالمارة والمقاھي العدیدة 
واكشاك األكل السریع واتطلع على معروضات 
المحالت التجاریة، من خالل النوافذ الزجاجیة 
العریضة والعالیة. توقفت امام دكان بقالة كبیر، تمتد 
معروضاتھ حتى رصیف الشارع، انني ال أزور مثل 
ھذه المتاجر اال نادراً، فشریكة حیاتي تعفیني من ھذه 
المھمة الشاقة. لفت نظري الكوم الھائل من البطیخ 
وبأحجام ضخمة على غیر المعتاد. امسكت بأكبرھا 
حجماً وناولت البائع اثنین یورو. نظر الى بتعجب 
ممزوجا بالغضب، اشرت لھ على اللوحة المغروسة 
وسط البطیخ ومكتوب علیھا بالخط العریض " أثنین 
یورو فقط"، قال: اال تعرف القراءة، ثمن الكیلو 
الواحد، اثنین یورو، وتناول البطیخة ووضعھا على 
المیزان الكبیر، لم انتبھ من قبل الى الجملة األخرى 
المكتوبة بالخط الصغیر في أسفل اللوحة. قلت: 
مبررا حرجي وورطتي وقلة حیلتي: یؤسفني، انني 

 ال أعرف اللغة االلمانیة.
  جاء الرد من الخلف وبصوت نسائي رخیم: 

 ــ منذ متى یا دكتور؟
 

 ھاجس امرأة
ضمني الطریق مع امرأة جمیلة في مقتبل العمر. 
تطلعُت إلى الجانب اآلخر وشاھدُت امرأة تلوح لھا. 
ركزت نظري في شریكة الطریق وكنا نسیر جنباً إلى 

 جنب.
، وزمْت شفتیھا ورمتني بنظرة غاضبة  التفتْت إلىَّ
وأشاحت بوجھھا إلى الطرف اآلخر، فرأت صدیقتھا 

 تلوح لھا وتھتف باسمھا.
قبل أن تجتاز الطریق العریض، التفتت ناحیتي 
والتقت عینانا من جدید، لوحت بیدھا وانفرجت 

 شفتاھا بابتسامة معبرة.
 

 رغبة دفینة
استقبلت ألول مرة في عیادتي المحامي الشاب 
وزوجتھ الطبیبة الشابة، كانا لتوھما قد غادرا 
وطنھما العربي. المظھر والملبس یدالن على الثراء 
والنعمة. بعد الكشف، أكدت لھما أن الحمل في 
األسبوع الثاني عشر وشرحت لھما مراحل 
الفحوصات القادمة لمتابعة نمو الجنین، وحددت 

 المعاینة التالیة بعد أربعة اسابیع.
ودھشُت عندما عادا بعد یومین فقط، وقالت الزوجة: 
إنھا ترید كشفاً دقیقاً مبكرا. قلت: أن الكشف عن 
طریق نقب أو خزم األمنیُوني للحصول على عینة من 
السائل األمنیُوني من أجل التشخیص ال ینطبق على 
حالتھا. وأردفُت: رغم أن ھذا الكشف یتطلب عملیة 
صغیرة اال أنھا لیست خالیة من المضاعفات مما 
یھدد الحمل. ولكنھا واصلْت وبإصرار على طلبھا، 
وأشارت بأن في أسرتھا أطفاال ولدوا مشوھین. قلُت 
لھا إن الكشوفات ومتابعة مراحل الحمل قادرة على 
أن تكشف عن أي خلل أو تشویھ، ولكنھا واصلت 
حدیثھا، بأنھا تعیش حالة نفسیة قاسیة وخاصة أنھا 
اآلن بعیدة عن أھلھا. كانت تتكلم بانفعال مفتعل ظاھر 
عجزْت حركات الوجھ والیدین أن تخفیھ. كان زوجھا 
یتابع حدیثنا بصمت. وَخدعُت نفسي بالعامل النفسي 
وتم الكشف وحضرا بعد أسبوع وأطلعتھما على 
نتائج التحالیل الدقیقة، وبشرتھما بأن المولودة 
القادمة ستكون معافاة وسلیمة تماماً. غادرا العیادة 

 على عجل!
تمت العملیة في المستشفى الخاص في ھولندا، 

 والمشھور ببورصة االجھاض.
 

 ما أضعف اإلنسان!!
إلى الصدیق الطبیب اإلنسان ھاشم مساوي، المدینة 

  السعودیة. -المنورة 
ُ مذعوراً. رفعُت  الھاتف فاستیقظتجرسرن
 ً مجلجالاألثیرعبرصوتھجاءنيالسماعة،

ومضطرباً في الوقت عینھ وعلى البعد كنت أسمع 
 صوت الصدیق اآلخر.

  قلت لھما: لقد حادثتھ في الضحى.
  قاال: الساعة اآلن قد جاوزت منتصف اللیل بكثیر.

تحادثنا ثالثتنا طویالً وقلبنا األمور واالحتماالت 
 وقلت: ال داعي للقلق.

فقاال: ھذا شيء لیس من طبیعتھ، فخطواتھ محسوبة 
 وطریقھ مرسوم.

رجعُت إلى غرفة النوم فوجدتھا على حافة السریر 
 وقد فر النوم من عینیھا.
 سألتني بنظرتھا فأجبتھا.

 فقالْت: فكل خطواتنا محسوبة وطریقنا مرسوم.
من خالل النافذة رفعت نظري إلى السماء، قبل أن 
احني رأسي مؤكداً ومؤمناً على قولھا، وسحبت 
غطاء السریر فوق جسدي وبدأ االضطراب والقلق 
واألرق. رن جرس الھاتف من جدید. قفزت من 
السریر حافي القدمین ومھروالً إلى غرفة الجلوس. 
تناولت السماعة، ال صوت من الجانب اآلخر. أعدت 
السماعة أوالً إلى مكانھا ورفعتھا مرة أخرى وبدأت 
رحلة التلفونات، أدرت القرص عدة مرات محاوالً 
االتصال ببعض األصدقاء ولكن ال حیاة لمن تنادي. 
ھل الكل في الخارج؟ أم في سبات عمیق؟ اتصلت 
بھما مرة أخرى، أحدھما غادر السكن وجاءني 
صوت اآلخر المألوف. سألتھ: أال تزال ساھراً؟ 
أجابني بطریقتھ: " نوم عیني البقھ لي سھر"، وأكد 
انھ لم یتصل بي مرة أخرى كما تصورت، وأردف 

 قائالً: ال خبر وال أثر.
عدُت إلى السریر بخطوات متثاقلة ومضطربة وبدأت 
رحلة العذاب من جدید، أرق وأضغاث أحالم وتملكني 
الخوف. یا إلھي نسألك الرحمة في بالد الغربة، " 
ربنا یكضب الشینة " تخیلتھ بجسمھ النحیل وبشرتھ 
القمحیة وبراءة األطفال في عینیة وھو یصدح في 

 عز اللیل وما سكن الوتر وینشد    
 من قریضھ:
 قبل ما یولد

 سافر أبوه للبلد البعید
 وطال السفر
 ومحمد كبر

 عایز أبوه، حیران یفتش في البشر
 ویواصل بصوتھ العذب

 من زمن
  أنا في انتظارك یا بُنيَّ 
 وأنت قادم في الطریق

 إن شاء هللا واصل
 أنا في انتظارك یا بُنيَّ 
 من زمن ما كنت فكرة

 ولسھ تتكون مراحل
 قبل ما أشوفك بعرفك

 وأرسم لصورتك كم شكل
 وأتخیلك.

رن جرس الھاتف للمرة الثالثة وجاء الخبر السار،   
ورجعت إلى  السریر بخطوات ثابتة وبشعور غریب 
وتعجبت لضعف اإلنسان ووجلھ، وقبل أن یستسلم 
جسدانا لنوم عمیق كنت أردد قول الشاعر العربي 

 الكبیر الراحل بدر شاكر السیّاب في سفر أیوب:
 "لك الحمد مھما استطال البالء

 ومھما استبد األلم
 لك الحمد، إن الرزایا عطاء
 وإن المصیبات بعض الكرم
 ألم تعطني أنت ھذا الظالم

 وأعطیتني أنت ھذا السحر؟
 وإن صاح أیوب كان النداء:

 لك الحمد یا رامیاً بالقدر
  ویا كاتباً، بعد ذاك الشفاء"!

 ة   
 
 
 
 
 

 برلینحامد فضل هللا/ 
 كاتب، قاص وطبیب أختصاص سوداني
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 ـ  3-

 قداسةُ البابا فرنسیس ـ الكاثولیكي 

وغ���ب���ط���ةُ ال���ب���ط���ری���رك ك���ی���ری���لـ 

 األرثوذكسي،

أَخَوان مسیحیان، اس�ت�م�ّرت ال�ع�داوة 

 بینھما 

إل�ى  1054منذ التقیا آخر مّرة س�ن�ة 

 ، 2016عام 

حیث التقیا، تصالحا، العداوة بی�ن�ھ�م�ا 

 عْمُرھا قرون، 

 ولكّن الدین المسیحي، والحّق یُقال، 

تبدَّل، تكیَّف، استصلح بمقدار سنوات 

 ضوئیّة. 

 مرحى للبابا، مرحى للبطریرك، 

 وعقبال "جماعتنا". 

 

 )   (یستدّل بالبحر

 ـ 1ـ 

 حیاةٌ ال ترقص 

 ھي حیاةٌ صعبة.  

** 

 وعندما دمعةٌ كبیرة 

 تقف في مجرى الدمع. 

** 

 مناقیر جارحة 

 وعیون مغمضة. 

** 

 صدفةٌ زئیر، صدفةٌ ثغاء

 صدفةٌ رنین، صدفةٌ صدأ  

 صدفةٌ زفیر وشھیق، صدفةٌ خوار 

صدفةٌ نعیق، ص�دف�ةٌ ن�ق�ی�ق، ص�دف�ةٌ 

 تحترق 

 وصدفةٌ رماد. 

** 

 ما یُدَرك من الجزء یطرأ للكّل.  

** 

 الطائفة بتصّرف المرابین 

 أكثر طواعیةً وأكثر ھوالً. 

** 

 "مّصاصو الدماء قلّة استطاعت 

أن ت��ك��ّون ش��ب��ك��ات ن��ف��وٍذ ون��ف��وذاً 

 مشتركاً". 

 

 ـ 2ـ 

 مجّرةُ "درب اللبّان" 

 كانت إلى زمن قریب 

 ھي الكون كلّھ، 

 فیما ھي كما نعلم اآلن 

 مجّرد مجّرة 

 ألف ملیون،  200من بین أكثر من 

 بأحجام أكبر أو أصغر، 

ویوماً لم یدرْك ذلك "مونوسوب�ی�ان" 

 ـ 

 إنسانُنا اإلفریقي األّول   

 إلى بدایات القرن العشرین. 

 نحن ندرك اآلن أّن كّل ھذه المجّرات 

 ھي معاً كوننا ـ العمارة األكبر  

 التي طبعُھا أن ال تستقّر 

 أو لم تُنَجز بعُد.  

 ** 

"نحن غبار شمس أكبر من ش�م�س�ن�ا 

 ھذه، 

ماتت إنفجاراً ق�ب�ل خ�م�س�ة م�ل�ی�ارات 

 سنة تقریباً، 

وشمسنا الرحیمة ھذه ذاتھا ھي أّم�ن�ا 

 بالتبنّي".  

** 

 "الجدید 

 یخرُج من رحم الجدید".  

 

 ـ 3ـ 

 بعوضةٌ ترید دّمي 

 وأنا أثقُِل جناحیھا بالعطر. 

** 

 األصل طرفة 

 واألغلب كذبة. 

** 

 ال شيء بوضوِح ھذه القسوة 

 ال شيء بوضوِح ھذه القسوة. 

** 

 ال حاجة 

 أن تعیقنا جرذان. 

 

 ـ 4ـ 

 أن تلقي القبَض 

 على الطبیعة فیك. 

** 

 "لكائناٍت صغیرٍة مثلنا 

 احتماُل ھذه الشساعة یكون 

 بالحّب فقط".  

** 

"لیس للقلم قی�م�ة إن ل�م ی�ع�بّ�ر ع�ن 

 وجع الناس   

 لیس للقلم قیمة إن لم یكن أعلى 

 من صوت النفاق". 

** 

 "ھاي، یا أھل فوق  

 ھل السماء عندكم ماطرة  

 نحن تحت لیس عندنا قطرة"!.  

** 

That Wall Will Fall  

 ذاك الجدار سینھار. 

** 

 المتاھة حجر 

 یدور ویدور ویدور 

 حول مجّرة. 

** 

 أخرُج إلّي 

 أم أخرج علّي؟!.  

 

 ـ 5ـ 

 الجمیل 

 یھُب الجمیل. 

** 

 "الفارق 

 ھو كیف یتعامل 

 كلٌّ منھما 

 مع الخسارة"؟.  

** 

 "إعمِل الصّح ألنّھ صّح". 

 

 ـ 6ـ 

 اعطني الزجاجة 

 لیناَم النمُل وأخرَج قلیالً. 

** 

 ینزل ویقول  

 یصعد ویقول  

 ینقطع ویقول  

 شمس، لیل وزھور 

 ویجتمع ویقول: رماد.

** 

 یستدلُّ بالبحر

 وال أثر لخطوة.

 (ّرأُس ا) اند 
 

  /سیدنيللشاعر: شوقي مسلماني
 

 االخیرة 4الحلقة/ 

  اوح   
ا   

 
 
 
 
   
 
 

  نبیل أدیب/ مصر صموئیل
  
 

 ..أردت خدمة من صدیق
 "و أخبرتھ "تترد لك في األفراح

 "فقال :"حسابك واصل من سبعة عشر عاما
... 

منذ سبعة عشر عاما كانت آخر مرة رأیتھ فیھا عن�دم�ا ك�ن�ا 
طالبا في الجامعة.. . نتزامل غرف السكن فھ�و غ�رف�ة رق�م 

.. .أربع سنوات قضین�اھ�ا م�ت�غ�رب�ی�ن.. 202و انا رقم  203
 ... في السكن الخاص

 ..أن أتخرج قبلھ من الجامعھ ألني اكبره بسنھ .. قبل
ویسافر ھو بعدھا إلى الخارج.. ویكون تواصلنا عبر كلمات 

 .. قلیلة في كل عید
كم ھي جمیلة تلك األشخاص األصیلة التي تتذكر الم�اض�ي.. 
جمیلة ھى تلك األرواح التي ال تعترف بالزمن وال ت�ري ف�ي 

 ..السنوات والبعد سبباً للتجاھل أو الجفاء أو نكران الجمیل
كم ھي دافئة تلك القلوب الت�ي ت�ح�م�ل ف�ي ذاك�رت�ھ�ا ج�م�ال 

 ..مشاعر ملتھبھ بلھیب ال ینطفئ حتى بعد مرور السنوات
 ..ھل أصبحت تلك األرواح قلیلھ في الدنیا؟؟ .. ربما

 ..ولكنھا بالتأكید ھي من تھون علینا قسوة ھذه الحیاة
ارجوكم علموا أوالدكم أن أش�ی�اء ك�ث�ی�رة ن�واف�ق ع�ل�ى أن 

 ..نفعلھا بدون مقابل
 ..ولكن من المستحیل أن نفعلھا بدون تقدیر

فكلماٍت مثل شكراً.... اس�ف ع�ل�ى ت�ع�ب�ك .. ج�م�ی�ل�ك ف�وق 
 ..ھى كلماٍت واجبة علیك.. راسى.. أنا مدیون لك

 ..و أن لم تكن تعرف كیف تقولھا أو متي
 ..ف سامحني.. فوالدك لم یعرف كیف یربیك

علموا أوالدكم الشكر والعرفان بالجم�ی�ل.. ف�ال�دن�ی�ا ل�م ت�ع�د 
 ..تحتمل كثرة المنافقین

علموھم أن ھناك "جمائل"غیر قابل�ة ل�ل�ن�س�ی�ان وس�دادھ�ا 
 واجب مھما طال الزمن : 

 ..كالتعلیم والدفاع عنك یوم أن كنت ضعیفاَ 
 علموھم أن" األعتراف بالفضل" َدیُن علیھم في رقابھم 

 .. وھو َدیُن یرحل من جیل إلى جیل
علموھم ان الكبار قالوا : "ُكلھ سلف ودین ..حت�ى ال�م�ش�ي 
على الرجلین" لكي ال ی�ن�س�وا أى م�ع�روف ح�ت�ى ل�و ك�ان 

 .. مجرد خطوات بسیطة
علموھم أنھ ال یوجد ما ھو أسوأ من ناكر الجمیل أو مدع�ي 

 ..النسیان
علموھم أن الرجولة ال تتجزأ.. وان من ال ی�ع�ت�رف ب�ف�ض�ل 

 الناقص ال یكتمل أبداً  .. واآلخرین علیھ فھو ناقص
 شكرا لجمیل الروح .. شكرا ماجد سولایر
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�ل�وا ف�ي أع�م�اق      حصدوا زراعتھم، ثم ت�وغَّ
الغابات. وفي بقعٍة ظنوا أنَّ�ھ�ا آم�ن�ة، وض�ع�وا 
متاع�ھ�م ال�ق�ل�ی�ل، ث�م أس�رع ال�ف�ت�ی�ان ل�ق�ط�ع 
األغص��ان الش��وك��ی��ة. ث��م ج��م��ع��وا ال��م��ع��ی��ز، 
واألغنام، في زریبٍة كبیرٍة حتى تألف ال�م�ك�ان. 
ف��ي ال��ب��دای��ة أرادوا أن یس��ك��ن��وا ف��ي أك��واٍخ 
متناثرة، ت�ب�ع�د ع�ن ب�ع�ض�ھ�ا ال�ب�ع�ض م�ئ�ات 
األمتار، حتى تتمك�ن ك�ل أس�رة م�ن ال�زراع�ة 
حول كوخھا حسب عاداتھم. لكنَّ الكجور أش�ار 
علیھم أن یتجمعوا ل�ل�س�ك�ن ف�ي م�ك�اٍن واح�د. 
وحین تساءلوا ع�ن ال�زراع�ة ح�ول األك�واخ، 
اتفقوا على تخصیص مساحة مشتركة، ال تبعد 
كثیًرا عن مساكنھم، وتقسَّم بین األس�ر، ع�ل�ى 
أن یذھبوا لزراعتھا جماعیًّا، حتى الی�ب�اغ�ت�ھ�م 
القنَّاصة، ویخطفوا الف�رادى م�ن�ھ�م. ك�ب�ی�رھ�م 
أرسل إلى العشائر المجاورة، وعرض ع�ل�ی�ھ�م 
أن ینضموا إلیھم، للس�ك�ن ف�ي ق�ری�ٍة ك�ب�ی�رة، 
تستطیع أن تصدَّ ھ�ج�م�ات ال�غ�زاة. ف�ت�ج�م�ع�ت 
ثالث عشائر في قریٍة واحدة. وبع�دم�ا اس�ت�ق�رَّ 
ب�ھ��م ال�م��ق��ام، س��یَّ��روا دوری��اٍت م�ن الش��ب��اب 
المدججین بالرماح، ل�م�راق�ب�ة دروب ال�غ�اب�ة؛ 
لرصد الغزاة ودحرھم. ح�م�ل ب�ع�ض�ھ�م ن�قَّ�ارةً 
صغیرةً إلرسال إیقاعاٍت محددٍة، تُْن�ب�ئ س�ك�ان 
الق�ری�ة، ب�أنَّ ال�ق�نَّ�اص�ة ق�ادم�ون، ف�ی�ت�أھ�ب�وا 
للمقاومة. فھل أف�ل�ح�وا ف�ي ت�أم�ی�ن أن�ف�س�ھ�م 
وعیالھم؟ وھل ستعود حیاتھم وادعةً بسی�ط�ةً، 
مث�ل�م�ا ع�اش أس�الف�ھ�م ل�ق�روٍن ف�ي أحض�ان 

 الغابات؟
الحظ أحدھم غیاب األعور في بعض األی�ام،    

وعند ظھوره یھجم القنَّاصة، ویخطفون ط�ف�ًال 
أو فتاة من أطراف الغابة المح�ی�ط�ة ب�ال�ق�ری�ة. 
الشكوك طاردت األعور، بعض الشب�اب ب�دؤوا 
ا، وق�ی�ل  عت االتھامات سّرً رصد حركاتھ.. توزَّ
بل ھي لعنة التَّ�وأم. ش�ابٌّ ن�ح�ی�ٌل ق�ال ج�ھ�ًرا: 
(األعور وراء أح�داث االخ�ت�ط�اف).. وتس�اءل 
آخرون: (ھل األعور في تواص�ل م�ع وح�وش 
ال�غ�اب��ة، ال��ت�ي اِْل�تَ��ھ�م��ت ف��ت�اةً ق�ب��ل أی��ام م��ن 
زواج�ھ��ا؟).. وق��ی�ل ل��ل�ج��م�ی��ع: (ت�ح��رك�وا ف��ي 
جماعاٍت، ألنَّ َمن یسیر وحیًدا خارج ال�ق�ری�ة، 
س��ی��ت��ع��رض ل��غ��در ال��ق��نَّ��اص��ة، أو ت��ل��ت��ھ��م��ھ 
ال��وح��وش).. ح��ال��ة م��ن االرت��ب��اِك، وال��ق��ل��ِق، 
والخوِف، خیَّمت على س�ك�ان ال�ق�ری�ة، ب�ی�ن�م�ا 
ھجمات القنَّاصة تتزاید. فھل الحت ف�ي األف�ق 
نُُذُر لعنة الخراب. سرى ھمٌس بین قلٍة من�ھ�م، 
عن ضرورة قتل التَّوأم، التي تعیش وس�ط�ھ�م، 
حتى یأمنوا على أرواحھم، من لعنٍة ال بدَّ أنَّ�ھ�ا 
ستضربھم، إذا ظلَّت كلتا ال�ب�ن�ت�ی�ن ع�ل�ى ق�ی�د 

 الحیاة..
التَّوأم األخرى شیَّدت لن�ف�س�ھ�ا ك�وًخ�ا ع�ل�ى    

أطراف القریة. عاشت وحیدةً، تنھشھا نظ�رات 
�ل�ھ�ا  الشك، واالتھامات الص�ام�ت�ة، ال�ت�ي ت�ح�مِّ
مسؤولیة المصائب المت�الح�ق�ة، ال�ت�ي ت�وال�ت 
علیھم، منذ أن أسسوا قریتھم ھذه الص�غ�ی�رة. 
�ت  بینما أط�ی�اف ال�تَّ�وأم ال�م�خ�ط�وف�ة م�ا ان�ف�كَّ
تناوشھا، في الیقظ�ة، وف�ي ال�م�ن�ام. والش�اب 
الذي تودَّد إلیھا كثیًرا واصل تحل�ی�ق�ھ ح�ول�ھ�ا. 
وقال لھا: (لن أملَّ االنتظار).. كان�ت مش�اع�ره 
نحوھا واض�ح�ةً وص�ری�ح�ةً، ی�ع�رف�ھ�ا ج�م�ی�ع 
األھالي، صغیرھم، وكبی�رھ�م. وح�ی�ن أط�ل�ق�وا 
علیھ لقب: (العاش�ق).. ل�م ی�ھ�ت�م ل�ھ�ذا األم�ر 
كثیًرا. وكان إذا خاطبھ أحدھم بھذا اللقب، فإنَّھ 
یستجیب في بساطة، ال یغض�ب، وال ی�ب�ت�س�م، 
كأنَّ ھذا اللقب ھو اسمھ م�ن�ذ ال�م�ی�الد.. وف�ي 
إحدى زیاراتھ إلى ال�تَّ�وأم األخ�رى ق�ال�ت ل�ھ: 
ُد خط�وات�ي).. ص�م�ت ال�ع�اش�ق  (األعور یترصَّ
وتململ بصدره الغضب، ل�ك�نَّ�ھ اب�ت�س�م ق�ائ�ًال: 
(سیلقى جزاءه).. أضافت التَّوأم: (األمر مجرد 
ظنون. أنا ال أملك دلیًال أدینھ بھ. ولكنِّي أش�ع�ر 
بأنَّ خطواتھ تتبع خ�ط�وات�ي. أك�ث�ر م�ن م�رة، 
عندم�ا أخ�رج م�ن ك�وخ�ى إل�ى ال�خ�الء، أراه 
یَُمْرِوح بعیًدا. وال أدري ربَّما األمر مصادف�ة).. 
العاشق ضبط نبرات صوتھ، لتكون ف�ي غ�ای�ة 

  الصرامة وقال:

* كثیرون غیرك اتھموه بالعمل مع القنَّ�اص�ة.. 
 نحن نرصد حركاتھ، وسیقع بین أیدینا.

 * إال إذا كان بریئًا.
 * ال أظنُّ إنَّھ بريء.

 * ولماذا تعتقد بأنَّھ مذنب؟
 *ألنَّ كثیرین قالوا ذلك.

* كثیرون یشیرون إليَّ صراحةً، بأنَّن�ي س�ب�ب 
 المصائب التى حلَّت بھم. فھل ھم على حق؟!

 *  األمر مختلف.
 * كیف؟

 * ألنَّ من یتھمك یفعل ذلك بال دلیٍل أو برھان.
* وما دلیل�ك، أو ب�رھ�ان�ك، ع�ل�ى أنَّ األع�ور 

 یعمل مع القنَّاصة؟
* رصدنا اختفاءه عن ال�ق�ری�ة، وم�ع ع�ودت�ھ 

 یظھر القنَّاصة.
العاشق ع�م�ل وس�ط ف�ری�ٍق م�ن الش�ب�اب،     

د ب�ال�ب�رھ�ان ال�ق�اط�ع، أنَّ األع�ور ی�ع�م�ل  للتأكُّ
لحساب القنَّاصة. ل�ك�ي ت�ت�مَّ م�ح�اك�م�ت�ھ وس�ط 
أھالي القریة. وكان أول م�ا رص�ده الش�ب�اب، 
ھو العالقة المریبة بین األعور وال�ح�دَّاد. ك�ان�ا 
یقضی�ان الس�اع�ات وح�دھ�م�ا. وم�رةً ش�وھ�دا 
خ��ارج ال��ق��ری��ة، ف��ك��م��ن اث��ن��ان ف��ي ط��ری��ق 
عودتھما، لكن الح�دَّاد ع�اد وح�ی�ًدا إل�ى داره. 
غاب األعور ع�ن ال�ق�ری�ة ألی�ام. وف�ي ال�ی�وم 
الس��اب��ع، قُ��ِرَع��ْت ال��ن��قَّ��ارة ف��ھ��بَّ ال��رج��ال، 
والشباب، لمجابھة القنَّاصة، الذین لم یتمك�ن�وا 
ھذه المرة من اختطاف أيِّ ف�رٍد م�ن ال�ق�ری�ة. 
ألنَّ امراةً عجوًزا، كانت تجمع ح�ط�ب ال�وق�ود 
م�ن ال�غ�اب�ة، س�م�ع�ت وق�ع ح�واف�ر ال�خ�ی�ول، 
فأرسلت حفیدھا ركًضا، كي ین�ق�ل ال�خ�ب�ر إل�ى 
شباب القریة، الذین ھبَّوا في الوقت المناس�ب، 
وكمنوا في أماكن أعدوھا مسبقًا، واستط�اع�وا 
قتل واحد، وجرح ثالثة من ال�ق�نَّ�اص�ة، ال�ذی�ن 
ولُّوا ھاربین. لكنَّ األعور لم یَعُد إل�ى ال�ق�ری�ة. 
دون عودتھ ل�م�ح�اك�م�ت�ھ؟  فھل َعلَِم بأنَّھم یترصَّ
واقترح بعضھم إجبار الحدَّاد عل�ى االع�ت�راف، 

 لكنَّھم تریثوا، وتركوه إلى حین..
التَّوأم األخرى كانت ال تطیق رؤیة الحدَّاد،      

ت إل�ی�ھ�ا  وال أن تسمع عنھ، لكنَّ إحداھنَّ أس�رَّ
أن تسأل زوجة ال�ح�داد، ع�ن ع�الق�ة زوج�ھ�ا 
باألعور. امتنعت التَّوأم وق�ال�ت: (ال ش�أن ل�ي 
بما یفعلھ الحدَّاد. إن كان الشباب یملكون ضده 
دلیًال؛ فلیحاكموه وسط ال�ق�ری�ة).. ول�م ی�م�ض 
وقٌت طویٌل حتى اختفى الحدَّاد من القری�ة. وال 
أحد یعلم متى غادر، وال إلى أین، حتى زوجت�ھ 
قالت إنَّھا ال تعلم شیئً�ا ع�ن اخ�ت�ف�اء زوج�ھ�ا! 
لكنَّھا أضافت، أنَّھ ومنذ أن ف�ق�د ال�ق�درة ع�ل�ى 
طرق الحدید؛ عاش مھموًم�ا، ح�زی�نً�ا. وح�ی�ن 
�ر ل�ل�ت�وأم؟).. ق�ال�ت  ُسئِلَت: (وھل یُْض�ِم�ُر الشَّ

: (إنَّھ ال یُْضِمُر الشَّر ألحد)..  لھنَّ
بعد اختفاء األع�ور، ث�م ال�ح�دَّاد، ت�وات�رت      

غارات القنَّاصة، حتى إنَّ األھالي أصبحوا ف�ي 
حالة استنفاٍر دائم. وكان الَمَحُل الذي ض�رب�ھ�م 
ف�ي ال�ع��ام ال�م�اض��ي، ی�خ��یِّ�م ف�وق أراض�ی�ھ��م 
الیابسة، فاضطروا إلى ال�خ�روج ل�ل�ص�ی�د ف�ي 
جماع�اٍت، ل�ت�ع�وی�ض ال�ن�ق�ص ف�ي ال�ح�ب�وب. 
وتصاعد اللغط العلني مرةً أخ�رى ح�ول ل�ع�ن�ة 
التَّوأم. وقیل صراحةً: (لیس أمامنا خیاٌر آخ�ر. 
ا أن نھلك جم�ی�ع�ن�ا، أو ن�ق�ت�ل ال�تَّ�وأم ال�ت�ي  إمَّ
تعیش بیننا، ألنَّ أختھا ال�م�خ�ط�وف�ة، م�ا ت�زال 
على قید الحیاة. ال نعرف مكانھا، لكنَّھا حیَّة).. 
تجدَّدت خالفاتھم القدیمة. فری�ٌق ی�ؤی�د ق�ت�ل�ھ�ا 
لینجو الجمیع، والفریق اآلخ�ر یس�ت�ن�ك�ر ذل�ك. 
ا العاشق ف�ق�ال�ھ�ا ص�راح�ةً: (أن�ا ح�ام�ی�ھ�ا،  أمَّ

ھا وأبوھا).. واِْلتفَّ حولھ بعض أص�دق�ائ�ھ  وأمُّ
من الشباب، وتعاھدوا أن یقاتلوا معھ ك�ّل م�ن 
ا بالتَّ�وأم األخ�رى، ال�ت�ي ج�اب�ھ�ت  یتربَّص شّرً

 الموقف بالصبر والرجاء.
*** 

استیقظت التَّوأم األخرى ذات صب�اٍح وص�ور   
األحالم ما تزال عالقةً بذھنھا. وكأنَّھا س�م�ع�ت 
صرخةً؛ فأطلقت في نفسھا زغرودةً ص�ادح�ةً. 
ك��ان��ت ق��د رأت ف��ي م��ن��ام��ھ��ا أخ��ت��ھ��ا ال��تَّ��وأم 
المخطوفة، وس�ط ب�رك�ٍة واس�ع�ٍة م�ن ال�م�ی�اه 
الصافیة، وح�ول�ھ�ا ع�دٌد م�ن ال�نِ�ْس�وة. ك�ان�ت 
التَّوأم المخطوفة، تكاب�د آالم ال�م�خ�اض؛ ت�ئ�نُّ 
وص�وت�ھ�ا ال�واھ�ن ی��خ�ب�و روی��دا.. م�ن ب��ؤرة 
الص�م�ت، ان�ط�ل�ق�ت ص�رخ�ة ال�م�ی�الد. وح�ی��ن 
استیقظت التَّوأم األخرى، كان رنی�ن الص�رخ�ة 
یوشوش أذنیھا. امتأل صدرھا بطاقاٍت روح�ی�ٍة 
عالیة. شحذت بص�ی�رت�ھ�ا، ث�م س�أل�ت أخ�ت�ھ�ا 

 البعیدة عْبر الخاطر.
غادرت التَّوأم األخرى كوخھا على ع�ج�ٍل.      

وفي الطریق أرسلت صبیًّا إل�ى ال�ع�اش�ق؛ ك�ي 
یواف�ی�ھ�ا ت�ح�ت ظ�الل ش�ج�رة وس�ط ال�ق�ری�ة. 
وحالما حضر قالت لھ: (أنجب�ت أخ�ت�ى ال�تَّ�وأم 
مولوًدا ذكًرا).. وبعد أن ھنأھا س�أل�ھ�ا: (ك�ی�ف 
عرفِت؟!وَمن أخبرِك؟).. فأجابتھ ف�ي بس�اط�ٍة: 
(حلمُت بأختي التَّوأم، وفي الص�ب�اح، أرس�ل�ُت 
إلیھا خواطري، فأخبرتني بما ح�دث).. أط�رق 
العاشق ال یدري م�ا ی�ق�ول�ھ. ھ�ل یص�دق�ھ�ا أم 
یق�ول ل�ھ�ا إنَّ�ھ�ا م�ج�رد أح�الم وأوھ�ام؟ ط�ال 
الصمت بینھما. امرأةٌ عابرة حیَّتھما فلم ینتبھا 
لتحیتھا. عص�ف�وران ت�ق�اف�زا ع�ل�ى األغص�ان 
دا، فعاد العاشُق والتَّوأم م�رةً أخ�رى إل�ى  وغرَّ
االنتباه، بعدما انداح كلٌّ منھما ب�خ�ی�ال�ھ ب�ع�ی�ًدا 
عن اللحظة الحاضرة. وق�ال�ت ل�ھ: (ی�م�ك�نُّ�ن�ي 
اآلن الزواج، فھل أنت على است�ع�داد؟).. رغ�م 
الكلمات الصریحة فإنَّ العاش�ق ل�م یص�دق م�ا 
سمعھ. وحین نظر إلى عینیھا، خیِّل إلی�ھ إنَّ�ھ�ا 
مریضة، أو ربَّما ت�ك�ون األح�الم ق�د خ�ل�خ�ل�ت 

 أفكارھا..
ج، ف�ھ�ل أن�َت  * قلُت لَك یمكنني اآلن أن أت�زوَّ

 على استعداد؟
 * بالطبع.
 ثم أضاف:

 * ولكن متى؟
* متى؟ متى؟ األمر بسیط. ندعو األھ�ال�ي إل�ى 
ولیمٍة صغیرٍة، ونعلُن زواجنا ثم تع�ی�ش م�ع�ي 

 في كوخي، ھل لدیَك مانع؟
 * ال ...

 * إذن متى؟
* سأخبر أھ�ل�ي وأص�دق�ائ�ي ل�ن�ع�دَّ ال�ول�ی�م�ة، 

 ونعلن الزواج.
وحین اِْلتقت عیونھما ھرب كلٌّ منھما ببص�ره  

بعیًدا. كأنَّھما أرادا الھروب من مصیٍر محت�وم. 
نصف أھال�ى ال�ق�ری�ة حض�ر ول�ی�م�ة ال�زواج، 
وقاطعھا النصف اآلخر، ثم عادت ال�ح�ی�اة إل�ى 
رتابتھا. التَّوأم األخرى حاولت أن تعیش كبقیة 
نساء القریة، لكنَّ الش�ك�وك ال�ت�ي ح�اص�رت�ھ�ا 
لسنواٍت، ما تزال تنھ�ش وج�دان�ھ�ا. واس�ت�م�ر 
الغمز واللمز من حولھا، بید أنَّ ف�ك�رة ق�ت�ل�ھ�ا 
اختفت، وربَّما إلى حین. ظلَّت تستنجد بأخ�ت�ھ�ا 
المخطوفة كلما اشتد علی�ھ�ا ال�ك�رب، وت�رس�ُل 
عبر خواطرھا، تحیاتھا إل�ى أخ�ت�ھ�ا ال�ب�ع�ی�دة. 
وذات مساء سألت زوجھا: (ھل ستعود أخ�ت�ي 
ث�ن�ي إنَّ�ن�ا ل�ن ن�ل�ت�ق�ي)..  المخطوفة؟ قلبي یحدِّ
ویوم أنجبت التَّوأم األخرى ب�ن�ت�ی�ن ت�وأم�ت�ی�ن، 

تزلزلت القریة حین انتقل الخبر ب�ی�ن أزق�ت�ھ�ا، 
ودروبھا. كان ال�وق�ُت ظ�ھ�ی�رةً ع�ن�دم�ا تس�لَّ�ل 
ال��خ��ب��ُر ب��ی��ن دروب ال��غ��اب��ة، إل��ى ال��ف��رق��ان 
المجاورة. وعند األصیل، قُِرَعْت النقَّارة ف�ھ�بَّ 
الشباُب إلى رماحھم؛ لمقارعة القنَّ�اص�ة. قُ�تِ�َل 
ال��زوج ال��ع��اش��ق وُج��ِرَح آخ��رون، واخ��ت��ط��ف 
القنَّاصة طفًال، كان وسط األش�ج�ار ال�ك�ث�ی�ف�ة، 

 یحاول صید العصافیر..
قبٌس من ناٍر، وشواظٌ من لع�ن�ة ال�خ�راب،      

ة إیاب.. ھل حلَّت اللعنة بال�ق�ری�ة، أم  ولیس ثمَّ
أنَّھا قادمةٌ ال محال�ة. ال�تَّ�وأم األخ�رى ع�اش�ت 
ألكثر من عام تكابد حص�ار ال�ع�ی�ون، وس�ھ�ام 
الكلمات. وقالت في نفسھا: (سأقاوم م�ن أج�ل 
البنتین).. ولكن إحدى ال�ط�ف�ل�ت�ی�ن ال�تَّ�وأم�ت�ی�ن 
�ة  اختفت! فھل اختطفتھا الوحوُش، ول�ی�س ث�مَّ
دماٌء، وال أشالء؟! كان ذلك ن�ھ�اُر ال�ف�ج�ی�ع�ِة، 
والحزِن، والمأساة. ظلَّت التَّوأم األخرى، ومن�ذ 
الصباح، ت�دور ح�ول ط�ف�ل�ت�ی�ھ�ا ال�تَّ�وأم�ت�ی�ن، 
تتناوشھا أفكاٌر غامضةٌ، وأط�ی�اٌف م�ن أح�الم 
البارحة تتن�اس�ل ب�ذاك�رت�ھ�ا. وك�أنَّ�ھ�ا أبص�رت 
أشباًحا تتوارى خلف سیقان األشج�ار. وق�ال�ت 
في نفسھا: (ھل القنَّاص�ة ق�ادم�ون؟!).. ظ�ل�ت 
الرؤى تبدو ث�م ت�ن�ب�ھ�م. ش�يٌء م�ا ی�ل�وح ف�ي 
ر قدمیھا لجمع حطب الوق�ود.  األفق، وھي تجرِّ
بغتةً اشتعلت أفكارھا.. أرھفت حواسھا ب�ی�ن�م�ا 
خ��واط��ر أخ��ت��ھ��ا ال��تَّ��وأم ال��م��خ��ط��وف��ة ت��ع��ب��ر 
الصحاري الشاسعة.. في بؤرة االنتب�اة، ظ�لَّ�ت 
التَّوأم األخرى تحاول أن تفكَّ شفرة الخ�واط�ر، 
م حولھا، بعدما قطعت المسافات فوق  التي تھوِّ
م�ت ح�ول�ھ�ا ال�خ�واط�ر،  الرمال والج�ب�ال.. ھ�وَّ
وراودتھا أفكاٌر عصیةٌ، فأبصرت بعین خیال�ھ�ا 
أشباًحا وغباًرا. رأت رجاًال ین�ب�ش�ون ال�ت�راب، 
ثم یتوارون خلف سیقان األشجار. رأت ط�ف�ل�ةً 
تغالب الشھیق، وسط دوامٍة من غ�ب�ار. َوْل�َوَل 
قلبھا، واعتمل بصدرھا نداٌء حارٌق، ف�ركض�ت 
إلى طفلتیھا.. وصلت إلى ك�وخ�ھ�ا وھ�ي ع�ل�ى 
شفیر الذھول.. خیِّل إلی�ھ�ا أنَّ�ھ�ا رأت أش�ب�اًح�ا 
ھ�ارب�ةً ت��وارت ع�ن�د أط�راف ال�غ��اب�ة. وح�ی��ن 
انتبھت إلى بكاء طفلتھا الرضیعة، وھي تح�ب�و 
إلیھا، اندفع�ت إل�ى داخ�ل ال�ك�وخ، ب�ح�ثً�ا ع�ن 
طفلتھا الثانیة، ثم خ�رج�ت وت�ل�فَّ�ت�ت ح�ول�ھ�ا، 
وكأنَّما أصابھا مسٌّ من ال�ج�ن�ون. دارت ح�ول 
الكوخ وھي تغمغم، وت�ج�وس ب�ع�ی�ن�ی�ھ�ا ح�ول 
المكان، ثم ھرولت لعدة أش�واٍط، ب�ی�ن ال�ك�وخ 
وأطراف الغابة. وم�ن وس�ط دوام�ة ال�ح�ی�رة، 
واالرتباك، حملت طفلتھ�ا ال�ب�اك�ی�ة، وھ�رول�ت 
نائحةً، صائحةً، بین دروب القریة، وأزق�ت�ھ�ا، 
تنادي طفلتھا الضائع�ة. اِْل�تَ�فَّ ح�ول�ھ�ا ب�ع�ض 
األھالي، بینما ان�ت�ش�ر آخ�رون ح�ول ال�ق�ری�ة، 
وع��ن��د أط��راف ال��غ��اب��ة؛ ب��ح��ثً��ا ع��ن ال��ط��ف��ل��ة 

 المفقودة.
تناسلت الروای�ات ع�ن س�ر اخ�ت�ف�اء ال�تَّ�وأم   

الرضیعة. وحین صرح أحدھم بأنَّھم القنَّ�اص�ة، 
سخروا منھ وقالوا إنَّ الق�نَّ�اص�ة ال ی�خ�ط�ف�ون 
ع، یمكن أن یقتلوھم، أو یتركوھم طع�اًم�ا  الرضَّ
للوحوش! ولكن َمن خطف التَّ�وأم ال�رض�ی�ع�ة؟ 
األمُّ قالت وسط رھ�ط م�ن ال�ن�س�اء وال�رج�ال: 
(كانتا تحبوان أمام الكوخ، ولم أبت�ع�د ع�ن�ھ�م�ا 
كثیًرا. كن�ُت أج�م�ع ح�ط�ب ال�وق�ود، ف�راودن�ي 
خاطٌر أتاني من بعید، فركضت إلیھما، ول�ك�نِّ�ي 
وجدت واحدةً ف�ق�ط. ك�ان�ت ت�ب�ك�ي وتص�رخ).. 
صمتت، بینما العیوُن من حولھا، تت�ف�رَّس ف�ي 
قسمات وجھھا المتسربلة بال�ح�زن، واألس�ى.. 
دارت بعینیھا حول الواقفی�ن وج�وًم�ا ح�ول�ھ�ا. 
بغتةً تركَّز بص�رھ�ا ع�ل�ى أح�دھ�م؛ قش�ع�ری�رةٌ 
عاصفةٌ سرت تحت جلدھا، واشتع�ل بص�درھ�ا 
الغبن. كظمت غیظھا ثم أض�اف�ت: (ث�الث�ةٌ م�ن 
رجال القریة خط�ف�وا ط�ف�ل�ت�ي ال�رض�ی�ع�ة! ث�م 
دفنوھا حیةً ع�ن�د أط�راف ال�غ�اب�ة! ل�ك�ن روح 
األسالف ستنتقم م�ن ال�ق�ت�ل�ة، وم�ن ال�رج�ال، 
والنساء، الذین صمتوا وھم یعلمون!).. خ�وٌف 
عاصٌف داھم الصدور، والحت بخیاالت�ھ�م نُ�ُذُر 

 الكارثة. فھل ستضربھم لعنةُ الخراب؟

(ا ُْن اِ) روا 
 
 

 3عباس علي عبود           الحلقة/ 
 السودان     
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ــ ال فرق وال�م�وت واح�د, س�وى ان  1
ملیشی�ات ش�ی�ع�ی�ة ل�م�ح�ت�ل   القاتل ھنا,

ایراني, وال�ق�ات�ل ھ�ن�اك ج�ن�ود اح�ت�الل 
اسرائیلي, الشھی�د ال�ع�راق�ي ھ�ن�ا, ی�ع�د 
باألرقام وقد ی�ذك�ر ق�ت�ی�الً او ال ی�ذك�ر, 
الش�ھ��ی�د ال��ف�ل��س�ط��ی��ن�ي ھ�ن��اك, ی�ح��ظ��ى 
بالتضامن ال�ع�رب�ي األس�الم�ي ال�دول�ي, 
حتى ولو كان (ال�ت�ض�ام�ن) م�ن�اف�ق�اً, ال 

اص�ح�اب  نحسد اشقائنا على ذلك, فھ�م 
قضیة عادلة وقلوبنا معھم, ھذا ال یمن�ع 
ال��ع��راق��ی��ی��ن م��ن الس��ؤال: ل��م��اذا ق��ات��ل 
الفلسطیني كافر م�دان, وق�ات�ل ش�ق�ی�ق�ھ 
العراقي مجاھ�د (م�ق�دس!!), وك�الھ�م�ا 
ضحایا عدوان بربري, ومثلما ال�ت�واج�د 
األسرائیلي, على ارض فلسطین ب�اط�ل, 
فلماذا ی�ك�ون ال�ت�واج�د األی�ران�ي ع�ل�ى 
ارض العراقیین مشرعن, او انھا قضیة 
داخلیة, ھل انھا لعنة مبتك�رة, أخ�رج�وا 
العراقیین فیھا عن سفینة ن�وح, ف�ُك�ت�ب 
علیھ�م, ال�م�وت غ�رق�اً ب�دم�ائ�ھ�م ع�ل�ى 
ال��ی��ابس��ة, او رب��م��ا اق��رت ح��واء, ان 
العراقیین لم یخرج�وا م�ن خص�ی�ة آدم, 
دل��ی��ل ام��ھ��م عش��ت��ار, ف��غ��ض��ب ال��ذی��ن 
وضعوا الحكایة ف�ي غ�ی�ر نص�اب�ھ�ا, او 
ربما ان القضیة الع�راق�ی�ة ذات ح�دی�ن, 

 تجرح من یحاول األتجار بھا.
 
ــ الربماءات كثیرة, اغ�ل�ب�ھ�ا ای�ران�ي  2

وبعضھا ام�ری�ك�ي, وم�ن ھ�ن�ا وھ�ن�اك, 
ی��غ��م��رن��ا م��ن��ھ��ا رذاذ األخ��ری��ن, ای��ران 
تمزقنا تدمینا بمخالب ال�ب�ی�ت الش�ی�ع�ي, 
تأكل لحمنا تشرب دمنا وتجرح المتبق�ي 
من كرامتنا, ثم تشخ على رغیف خبزن�ا 
الحافي, امریكا لھا ما ینفعھا من موت�ن�ا 
األیراني, والغرب ل�ھ ایض�اً, وال�ب�اق�ون 
"ش��ی��ط��ان اخ��رس", ك��ل ل��ھ ف��ی��ن��ا م��ا 
ینفعھم ویضرنا, اشقائنا الفلس�ط�ی�ن�ی�ی�ن 
یموتون ب�ط�ل�ق�ة اس�رائ�ی�ل�ی�ة, وال�م�وت 
عندھم یشبھ بعضھ, اما موت العراقیین 

رباني متعدد األلوان, األغتیال والق�ن�ص 
والذبح والحرق, وكذلك التغ�ی�ی�ب ال�ت�ام 
بعد ال�خ�ط�ف, وج�م�ی�ع�ھ م�ل�ث�م ب�رض�ى 
ومباركة صمت مراجعنا العظام!!, موت 
العراقیی�ن ال یش�ب�ھ م�وت هللا, ل�ھ م�ن 
الطقوس الحداثیة, ما ی�ح�س�دھ�م ع�ل�ی�ھ 
اجدادھم القداما, ان�ھ اح�دث م�ب�ت�ك�رات 
اصحاب ال�ق�ب�ع�ات ال�زرق�اء وال�ب�ط�ات, 
وك��ذل��ك رب��ع هللا واح��زاب��ھ وك��ت��ائ��ب��ھ 
وسرایاه, وحشده المقدس!!, وما خ�رج 
ویخرج من (بالوعة), ال�ب�ی�ت الش�ی�ع�ي 
الملوث ب�ف�ض�ائ�ح ال�ت�زوی�ر, وأص�وات 

 صغار الوالئیین. 
 
ــ ھل یعلم اشق�ائ�ن�ا ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن,  3

والعرب�ي واألس�الم�ي, ان م�وت�ن�ا م�ث�ل 
حیاتنا غریب األطوار, وقات�ل�ن�ا اط�واره 
اغرب, شھدائنا ارقام ال ت�ذك�ر وق�ات�ل�ن�ا 
مجاھد, لكل الف شھید ال ی�وج�د م�ت�ھ�م 
واح��د, ف��ت��س��ج��ل ج��رائ��م ال��ق��ت��ل ض��د 
مجھولین, وھو ملیشیاتي حشدي, یمثل 
دوره ف��ي م��ق��ات��ل��ة داع��ش, ك��أع��الن 
انتخابي, او انھ ضاب�ط أم�ن, ق�اب�ع ف�ي 
وزارة الداخ�ل�ی�ة, ی�ع�د ن�ف�س�ھ ألرت�ك�اك 
جریمة اخرى, ال تحسدنا ایھا الش�ق�ی�ق, 
انت تستشھد م�ن اج�ل ارض�ك, ون�ح�ن 
(نموت!!) من اجل وطن, وال ف�رق ان 
كان قاتل�ك�م ص�ھ�ی�ون�ي, ف�ق�ات�ل�ن�ا ع�ب�ر 
التاری�خ, ق�وم�ي ای�ران�ي م�ت�أس�ل�م, وال 

تنسى للعراقیین مقبرة للمجھول�ی�ن ف�ي 
جنوب لبنان, اختلطت دمائھم بدم�ائ�ك�م, 
واشقائن�ا ال�ع�رب وال�م�س�ل�م�ی�ن, ت�ج�ن�د 
شبابھم ای�ران, ل�ت�ف�ج�رھ�م ف�ي اجس�اد 
الع�راق�ی�ی�ن, ون�ب�ق�ى م�ع�ك�م وقض�ی�ت�ك�م 

 قضیتنا ایھا األشقاء.
 
ــ ال ت�ن�دھ�ش, ان الص�واری�خ ال�ت�ي  4

تطلقھا بوجھ المحتلین, اثمانھا مدفوعة 
من نزیف ثرواتنا, اننا نج�وع م�ن اج�ل 
قضیت�ك�م, ھ�ك�ذا ھ�ي ای�ران, ب�ث�روات�ن�ا 
ودمائكم تبتز امریك�ا واس�رائ�ی�ل, ن�ح�ن 
وانتم نحصد ال�ال�ش�ي, إی�ران ت�دع�م�ك�م 
ھناك وتقتلنا ھ�ن�ا, ل�ت�ج�ع�ل م�ن ب�غ�داد, 
العاصمة الموقتة لحلم إم�ب�راط�وری�ت�ھ�ا 
المفترضة, لیتوحد ھتافن�ا اذن, "ن�ری�د 
وط��ن", ل��ن��ج��ع��ل م��ن دم��اء ش��ھ��دائ��ن��ا 
وجرحان�ا, وم�ع�ان�اة ارام�ل�ن�ا وای�ت�ام�ن�ا 
وث��ك��الن��ا, جس��وراً ل��ل��ع��ب��ور, ارض��ن��ا 
الس��م��راء ال ت��ع��ش��ق غ��ی��ر س��واع��دن��ا, 
وموتنا فیھا حیاة, فلنحذر مثل�ث ت�خ�ادم 
الشر, األمریكي األی�ران�ي األس�رائ�ی�ل�ي, 
لدینا ھنا انتفاضة جیل یتی�م ال�ت�ض�ام�ن, 
قدم األالف من الق�ت�ل�ى وال�ج�رح�ى, وال 
زال باسالً یتنفس ب�رئ�ة األرض, ح�ت�ى 
ل�ع�ب�ة ال�ت�ض�ام�ن, س�ت�م�ر ی�ا ش�ق�ی�ق�ي, 
ستنسانا وننساھا, فك�ر ب�ن�ا ك�م�ا ن�ف�ك�ر 

 فیك.
17  /05  /2021  

   انك!!إ او  أ 
 

 حسن حاتم المذكور
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 توطئة:
تمھیدا نقول یكمن فعل الق�راءة ال�ن�ق�دی�ة 
لدى خصیصة مقوالت الناقد ضمن دائرة 
االنطباعیة ال�ذات�ی�ة وال�م�وض�وع�ی�ة ف�ي 
مجال لغة المعاین�ة ال�م�ت�ص�ل�ة ب�ی�ن أف�ق 
الناقد وموضع النص المدروس،إذ تبق�ى 
أمام ھذه النوعیة القرائیة من ال�م�ق�ارب�ة 
النقدیة،تش�ك�ی�ل�ة خ�اص�ة م�ن خص�ائ�ص 
معیاریة توظیفیة مائزة م�ب�ع�ث�ھ�ا ج�زال�ة 
التأن�ي ف�ي إص�دار وت�ق�وی�م ال�م�م�ارس�ة 
النقدیة في حدود است�ج�اب�ة م�وض�وع�ی�ة 
ح��اذق��ة م��ن ال��م��ع��ای��ن��ة،وتص��اح��ب ھ��ذه 
ال�ق��راءة م��ن ال��ن��ق��د ع��ادة،ث��م��ة وس��ائ��ل 
مس��ت��ح��دث��ة م��ن ط��رف ال��م��ؤول وج��ھ��ة 
ال�ت��أوی�ل ال�م��ب��ط�ن ف�ي م��ق�ول��ة وع��الق��ة 
القراءة ل�ذل�ك ال�ن�ص األدب�ي.ب�دءا أق�ول 
كنت مشدودا في قراءتي لمق�االت ك�ت�اب 
ال���دك���ت���ور ال���ن���اق���د الس���ع���ودي س���ع���د 
البازعي،ول�درج�ة أن�ي ك�ن�ت م�ی�اال إل�ى 
كتابة ھذه الوقفة أو الورقة بعد أف�راغ�ي 
من قراءة كتاب (مشاغل النص واشتغال 
القراءة) واألمر األكید في الموضوع ھو 
أن صورة المقاربة لدى الناقد ال�ب�ازع�ي 
عبر حیز تمفصالت ق�راءات�ھ ل�ل�ش�ع�ر و 
الروایة و المشھد ال�م�ع�رف�ي ف�ي ھ�وی�ة 
الحادثة النصیة ، ھ�ي م�ا ك�ان ی�ؤس�س 
المجال المقارباتي في كت�اب ال�ب�ازع�ي . 
فبدءا بعتبة االستھالل ثم دخوال بقراءات 
فصل (أوال:في السرد) ن�ط�ال�ع الص�ورة 
الكیفیة التي اتبعھا ال�ب�ازع�ي ف�ي ق�راءة 
الن�ص�وص ال�روائ�ی�ة ال�غ�رب�ی�ة ، ك�ح�ال 
روای��ة (م��وت م��ع أوق��ات مس��ت��ق��ط��ع��ة) 
للبرتغالي ساراماغو ، وعند التدقیق ف�ي 
أدوات قراءة ھذا النص ، ن�ع�ای�ن ح�دود 
ذل��ك ال��م��ت��خ��ی��ل ال��ن��ق��دي ف��ي اإلح��اط��ة 
ب��م��ك��ون��ات ال��ح��ك��ای��ة ال��روائ��ی��ة أوال ث��م 
الول�وج إل�ى ت�ف�ص�ی�ل و ت�أوی�ل األب�ع�اد 
الداللیة من موضوعة الروایة : ( ت�ق�دم 
الروایة وضعا غرائبیا لم ی�ح�دد م�ك�ان�ھ�ا 
حین استیقظ ال�ن�اس ف�ی�ھ�ا ..ب�دای�ة أح�د 
األعوام على ظاھرة شدیدة الغرابة : ل�م 
یمت أحد ..والدة رئیس الجمھوریة الت�ي 
بلغ بھا الكبر والمرض حد النھایة كان�ت 

:  13أبرز المتخلفین عن الرحیل . / ص
أنظر مقال ـ سارا ماغوا وال�م�وت ال�ذي 
أختفى )وقد ألتزمت ح�دود ال�ق�راءة ف�ي 
ھذا المقال ، جملة المنھجیة ال�ت�ح�ل�ی�ل�ی�ة 
الواقعة ما بین األفعال الروائیة و وظیفة 
العالقة المؤولة من جھة أف�ق ال�م�ق�ارب�ة 
الن�ق�دی�ة . وھ�ذا ال�م�ع�ن�ى مص�اح�ب ف�ي 
وصوالت العملیة النقدیة ، ھي ما جعلتنا 

أكثر أمعان�ا ف�ي م�ب�ئ�رات ح�ك�ای�ة أف�ع�ال 
وصفات النص ال�روائ�ي ، وص�وال م�ن�ھ 
إلى النتیجة االست�ق�رائ�ی�ة ف�ي ال�م�ق�ارب�ة 
ذاتھا : (المفارقة المرة ھ�ن�ا ھ�ي أن م�ا 
كان حلما عظیما في الم�خ�ی�ل�ة ال�ب�ش�ری�ة 
أسفر عن كابوس عظیم .. فغیاب الموت 
مرة أخرى لم یعد كما بدا ألول وھ�ل�ة .. 
لقد استطاعت الروایة أن ت�ب�ی�ن ل�ن�ا أن 
حلم الخلود لیس سوى كابوس .. فغی�اب 
الموت الذي بدا مدھشا وجمیال في بدایة 
الروایة أسفر اآلن ع�ن ك�ارث�ة .. ف�ك�أن 
غیاب الموت ھ�و ال�م�وت ال�ح�ق�ی�ق�ي . / 

: أن��ظ��ر م��ق��ال ، س��ارام��اغ��و  17ص
والموت الذي اختفى) أن آلی�ة ال�م�ت�خ�ی�ل 
في روایة ساراماغو ت�ؤك�د ع�ل�ى ث�ق�اف�ة 
األغترابي و العجائب�ي وال�الم�ع�ق�ول ف�ي 
صیغة المتخیل الروائي ، ذل�ك م�ا ج�ع�ل 
البازعي یستند على خلفیة فھم المغایر ، 
م��ق��دم��ا ھ��ذه ال��ج��م��ل��ة م��ن ال��م��ؤوالت 
المرجعی�ة وال�ع�الم�ات االس�ت�دالل�ی�ة م�ن 
فحوى ورقة النص : (والحق أن م�ا أن 
ما یشیر إلیھ الكاتب ال�ب�رت�غ�ال�ي ھ�و م�ا 
أش�ارت إل��ی��ھ أس��اط��ی��ر م�خ��ت��ل��ف�ة م��ن��ھ��ا 
األسطورة الیونانیة ح�ول ق�دیس�ة م�ع�ب�د 
التي منحتھا اآللھة ما ت�ت�م�ن�اه ف�ك�ان أن 
تمنت الخلود .. فمنحت الخلود لتك�ت�ش�ف 
أنھا نسیت أن ت�ط�ل�ب الش�ب�اب ال�دائ�م .. 
فكانت النتیجة ھي ھرم متواصل بلغ بھا 
حد أن أص�ب�ح�ت م�ن الص�غ�ر أن أم�ك�ن 
وض��ع��ھ��ا ف��ي زج��اج��ة / ول��ع��ل ت��ل��ك 
األس��ط��ورة ك��ان��ت ف��ي ذھ��ن ال��ك��ات��ب 
الب�رت�غ�ال�ي ح�ی�ن ف�ك�ر ف�ي ال�روای�ة . / 

) ھذه الدراسة من القراءة ، بدأت 18ص
متأثرة في الربط ما بین الصلة العالئقی�ة 

م��ا ب��ی��ن ح��دود رؤی��ة ال��ن��اق��د   ال��واق��ع��ة
وخ��ال��ص��ات ال��م��ت��خ��ی��ل ف��ي خص��وص��ی��ة 
م��وض��وع��ة ال��ن��ص ، م��م��ا ج��ع��ل م��ن 
موجھات المقاربة ، ت�ب�دو وك�أن�ھ�ا أداة 
ان��ط��ب��اع��ی��ة ف��ي ح��ال و م��ق��رر م��ن��ھ��ج 
التحلی�ل . األم�ر ذات�ھ ف�ي ق�راءة م�ق�ال 
(الكتابة عبر األماكن واللغات) حیث تقدم 
ل��ن��ا أواص��ر اس��ت��ھ��الل��ی��ة ال��م��ق��ال ف��ي 
موضوعة ص�دور ك�ت�اب خ�ال�د ل�ل�ك�ات�ب 
اللبناني أمین الریحاني : (وفي ال�روای�ة 
أن خالد یعود أدراجھ إلى العالم ال�ع�رب�ي 
بعد أن فقد األمل في تح�ق�ی�ق ح�ل�م�ھ ف�ي 
أمریكا بتحقیق العالم المثالي الذي یجمع 
مختلف الثقافات / یعود خالد ال�ذي ن�رى 
فیھ صورة للریحاني نفسھ الذي عاد كما 
عاد خالد لیبدء مش�روع�ا اص�الح�ی�ا ف�ي 
وطنھ العربي ل�ع�ل ذل�ك ی�ك�ون ال�خ�ط�وة 
العملیة األولى لتحق�ی�ق ال�ح�ل�م ال�ب�ع�ی�د./ 

: أن��ظ��ر م��ق��ال، ال��ك��ت��اب��ة ع��ب��ر  20ص
األم��اك��ن وال��ل��غ��ات) ف��ي ال��ح��ق��ی��ق��ة أن 
القارىء لھذا المقال ، ل�ع�ل�ھ ی�ت�ن�ب�ھ إل�ى 
مس��اح��ة م��ث��اق��ف��ة ال��ن��اق��د إزاء نص��ھ 

المدروس . فالناقد یوط�ن م�ن ج�ھ�ة م�ا 
أدوات مبحثھ النقدي ، ض�م�ن م�ج�م�الت 
عالئقیة مت�ع�ددة م�ن م�الم�ح اإلج�رائ�ی�ة 
الثقافی�ة وال�م�ع�رف�ی�ة ال�م�ت�ص�ل�ة و أف�ق 
مف�اھ�ی�م ( ال�ف�ض�اء / ال�ل�غ�ة / ال�ث�ق�اف�ة 
الغربیة / ذاكرة ال�ث�ق�اف�ة ) وص�وال إل�ى 
نس��ق م��ن ش��واھ��د ال��ع��الئ��ق ال��ذھ��ن��ی��ة 

ال�م�ت�وح��دة ف�ي واق�ع وس�ی��اق عض�وی��ة 
ال��ق��راءة ال��ن��ق��دی��ة ف��ي ج��ل م��داخ��الت��ھ��ا 
ومحامل مؤوالتھا ال�ن�ق�دی�ة ال�م�ت�ش�ع�ب�ة. 
وھ��ذا م��ا وج��دن��اه اق��ت��ران��ا ف��ي م��ج��م��ل 
قراءات الكتاب ، كفصول الكتاب الممتدة 
من فصل ( ف�ي الس�رد : روای�ات ع�ب�ر 
األماكن ) وفص�ل (الس�رد ت�ح�ت م�ظ�ل�ة 
الرقیب ) و (روایات نقدیة ) وفي القس�م 
الثاني من الكتاب تواجھنا قراءات ن�ق�ی�ة 
ل��ل��ش��ع��ر ، ك��ح��ال ق��راءة م��ق��االت ھ��ذه 
الفصول كـ (التنویر ـ اآلخر ـ ال�ح�داث�ة ) 
و مقال ( خطاب ال�ت�ن�وی�ر الش�ع�ري ) و 
(اآلخر في الشعر السعودي : التفاعل و 
ال��ت��م��ث��ی��ل) ودراس��ة م��ق��ال ( ح��داث��ة 
الصحراء : أساطیر و مف�ارق�ات ) ف�ی�م�ا 
تواجھنا في قراءات أخرى أكثر ث�ق�اف�ی�ة 
ومعرفیة ، حیث نتعرف فیھا على أحوال 
موضوعیة شائك�ة وش�اق�ة م�ن ال�ن�ق�ط�ة 
الجوھریة الكامنة في إش�ك�ال�ی�ة ت�رج�م�ة 

  النص الشعري .
  ـ تعلیق القراءة

في الحقیقة أود القول ختاما إن ق�راءات 
كتاب الدكتور س�ع�د ال�ب�ازع�ي (مش�اغ�ل 
النص و اش�ت�غ�ال ال�ق�راءة) م�ا ھ�ي إال 
أدوات قرائیة حادة في حدوثات ال�ك�ش�ف 
النقدي األمین ، كما ویجب عل�ى ق�ارىء 
ھ��ذا ال��ك��ت��اب ف��ھ��م ح��ق��ی��ق��ة ال��ت��داول��ی��ة 
الوظیفیة المتفردة في م�ھ�م�ة ال�م�ق�ارب�ة 
النقدیة المتفردة للناقد ، على أنھا إجماال 
ذلك ال�م�س�ت�وى ال�م�ك�ی�ن م�ن (م�ؤوالت 
الناقد ) و رؤیة انطباع المنھج ال�ن�ق�دي، 
ح�ت�ى ن�ت��ب�ی��ن م��ن خ��الل�ھ��ا ح��ج�م ال�دق��ة 
والموض�وع�ی�ة م�ن وراء م�ق�ارب�ة ت�ل�ك 
النصوص االبداعیة من قبل رؤیة الن�اق�د 
نفسھ ، التي راحت تتوسط في جم�الت�ھ�ا 
و متوالیاتھا ، صیغة الربط ما بین ثنائیة 
االختالف ( الم�ن�ھ�ج = االن�ط�ب�اع ) ف�ي 
مقابل ثنائیة االساس األولي م�ن م�رك�ب 
الذات ـ� ال�م�وض�وع، وع�ل�ى ھ�ذا األم�ر 
ق��رأن��ا م��ق��االت ال��ب��ازع��ي، كص��ی��اغ��ات 
مستمكنة من شفافیة االتفاق مع ال�ط�رح 
النصي واالختالف مع النص في جوان�ب 
منھ ، فیما راحت مقاربات الب�ازع�ي ف�ي 
ب��ع��ض م��ق��االت ال��ك��ت��اب، ت��ت��ع��ام��ل م��ع 
ال��ظ��واھ��ر وال��م��واق��ف ال��ن��خ��ب��وی��ة ف��ي 
األوساط الثقاف�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة والس�ع�ودی�ة 
ت�ح��دی�دا، ب�واص��ل�ة ال�رق��ی�ب وال�ف��اح��ص 
بخصوصیة العوالم الممكنة من أم�ك�ان�ی�ة 
مؤوالت الناقد ال�ت�ح�ل�ی�ل�ی�ة ال�م�س�ت�ب�ط�ن�ة 
ألغوار وحاالت الطبیعة النصی�ة األدب�ی�ة 
وظواھرھا النخبویة ع�ب�ر ل�غ�ة األج�ی�ال 
والنصوص المنجزة في س�ی�رورة ن�ق�ود 
استقصاء المعنى والبح�ث ع�ن ال�م�ع�ن�ى 

  في اشتغال القراءة والتمحیص النقدي .

 و  اب اي ( ا وال ااءة) 
  ازوت ا ورؤ ام ا اي

 
  / العراقحیدر عبد الرضا

( ً) ة 
 

لشاعرة سوزان عون/ ل
 أسترالیا

 
 الموجات تحتضنُ  الضفافُ 

  األخضر. العمرُ  لینبلجَ  
 

  هللا بقوسِ  تتزیّنُ  السماُء،
  البھاء. بتاجِ  متّوجةٍ  كعروسٍ  
 

 المخبأَ  حنیني تعِزفُ  الریحُ 
  الجسد. صندوقِ  داخلَ  

 
  صباح كلَّ  معھا أسافرُ 
  جدیدا. صوتاً  ألزرعَ 

 

 الشرید، الطیرُ  أیھا بیدي خذْ 
 

 أولى حطّتْ  حیثُ  إلى سأُعیُدكَ  
   األمل. خطواتُ  
 

 یّرن، أذني في وقَعھا أسمعُ 
 معي؟ أتسمُعھا

 

 شطَرتْ  التي المسافاتُ  خسئتْ 
  وبیني. األشواقِ  مرافئِ  بین ما 

 
  حتمي. سیدٌ  الفراقَ  أنّ  وأعلنتْ 

 

 صوتي یرّددُ  الزمانُ  سیظلُّ 
  الغربة. جبالِ  خلفَ  الملقى 
 

  منھ شربتُ  الذي األملِ  نھرُ  
  رحیلي. بعد ولو یجري،

 

 على َخطَْطتُ  
 اسمي، الرحیلِ  صمتِ  
 

 ذھبٍ  من بمدادٍ  
 أبداً. یجفَّ  لن 
 

 المسافرونَ  سیذُكُرني
  الحیاة. محطاتِ  في
 
 المولودُ  الوجعُ  أنا
  اآله.. خاصرةِ  من 
 

 الیتامى دموعُ  أنا
  المشتاقین.. ودموعُ  
 

 ما، یوماَ 
 قصائدي سأزرعُ  
  ورودا. السنین َمفارقِ  على 
 

 المغتربین. مع أریَجھا وأقتسمُ 
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تتسم لوحات التشكیلیة (ندى البرازي) ب�خ�ل�وھ�ا م�ن 
الغبار وال�زوائ�د وال�ف�وائ�ض ال�ل�ون�ی�ة والش�ك�ل�ی�ة (

Color and formal surpluses ف���ح���ی���ن ،(
تستعرض لوحاتھا وك�أنَّ�ك ت�م�ش�ي وس�ط ح�ق�ل م�ن 
ال�زھ�ور وال�ورود ورواب خض�ر م��ف�ع�م��ة ب�ال��ح�ی��اة 
واألمل، لوحات (ن�دى) ت�ج�ل�ب ل�م�ش�اھ�دھ�ا ال�راح�ة 
والطمأنینة وتجعل المتلقي یتجرد وینزع ثوب الت�وت�ر 
واإلجھ�اد وی�رت�دي ث�وبً�ا م�زركًش�ا ب�وروده وج�م�ال 
ألوانھ فیمضي معھا ویحلق في سموات أل�وان�ھ�ا إل�ى 
أقصى مدیات االنطالق واالنش�راح ل�ی�س�ت�ك�ن وی�ھ�دأ 
ویستغرق في تأمالتھ ویخلد إلى أح�الم�ھ ب�ع�ی�ًدا ع�ن 
أجواء التوتر والكآبة والت�ع�ب ال�ی�وم�ي وض�غ�وط�ات 
الحیاة وصخ�ب�ھ�ا، ل�وح�ات�ھ�ا ب�م�ث�اب�ة ع�الج ن�ف�س�ي 
وروحي لما تتركھ في روح متل�ق�ی�ھ�ا م�ن ال�م�س�رات 
وتتغلغل إلیھ ال�غ�ب�ط�ة وال�ف�رح م�ن ح�ی�ث ال ی�دري، 
فتجعلھ منكبًا على جمالیات ألوان زھورھ�ا وورودھ�ا 
واآلفاق الواسعة لمدیات البحر وشواطئ�ھ ال�ج�م�ی�ل�ة، 
فثمة ط�ب�ی�ع�ة وم�ی�اه ت�م�ت�زج م�ع الس�م�اء ب�ل�ون�ھ�ا 
الس�م�اوي ال��ذي ی�ھ�ی��م�ن ع�ل��ى ك�ل فض��اء ال�ل�وح��ة 

 Dimensional space andوعمقھا ال�ب�ع�دي (
depth of the painting وكأنَّ روح ال�م�ت�ل�ق�ي ،(

 اندمجت مع ھذا األفق الشاسع الذي النھایة لھ .
الفنانة اللبنانیة (ن�دى ال�ب�رازي) ت�ح�ت�رف ت�ق�ن�ی�ات  

الرسم وأبعاده ونسب األلوان والكتل ال�ل�ون�ی�ة وم�لء 
فراغات السطح التص�وی�ري ب�م�ھ�ارة وح�رف�ی�ة دون 
زوائد وترھل في مساحات الفراغ أو تعدد التشكی�الت 

 والمجسمات داخل لوحاتھا .
اللون بالنسبة إلى الفنانة (ندى) ھو فل�س�ف�ة ع�م�ی�ق�ة 
انصھرت في جمالیاتھ وتقناتھ، ألنَّھا ترى ال�ل�ون ھ�و 
أكثر الع�ن�اص�ر ف�ي ال�ط�ب�ی�ع�ة ان�ت�ش�اًرا ول�ھ ال�ق�درة 
السحریة على جذب نظرة المتلقي، وإْن ك�ان ال�ف�ن�ان 
مقتدًرا من التعامل معھ بح�رف�ی�ة االش�ت�غ�ال وك�ی�ف�ی�ة 
صبھ على سطوح لوح�ات�ھ ف�ی�ث�ی�ر ف�ي ن�ف�س وذھ�ن 
المشاھد الدھشة وسیقف عنده ملیًا م�ت�أم�ال وغ�ارقً�ا 

 فیھ ومأسوًرا بھ.
التشكیل لدى (ندى) رسالة جمالیة ونفسی�ة وروح�ی�ة 
وثقافیة، فھو لیس فنًا مجرًدا بال روح وم�ع�رف�ة، ب�ل 
ھو الحیز األكثر تعبیًرا عن خلج�ات ال�ن�ف�س وھ�وس 
الفكر، فمن خاللھ یثبت الفنان م�ق�درت�ھ ع�ل�ى إث�ب�ات 
شخصیتھ الوثابة والمتطلعة إلى حیاة أج�م�ل وأفض�ل 
وترسم ببھاء وثراء الطبیعة بكل تج�ل�ی�ات�ھ�ا ل�ت�ع�ط�ي 
لإلنسان روح المثابرة والعزم والتجدد لكي ی�ع�ی�ش�ھ�ا 
كما ھي، فیأخذ منھا ما ھو إی�ج�اب�ي وی�ح�ول الس�ل�ب 
فیھا إلى طاقة م�ت�ج�ددة ن�ابض�ة ب�ال�ج�م�ال وال�ت�ف�اؤل 
والتحمل والصبر، لذا ت�رى ل�وح�ات (ن�دى) ب�م�ث�اب�ة 

) فھي لوح�ات ت�أم�ل Yogaممارسة لریاضة (الیوغا 
وفسحة لألمل واالس�ت�ن�ش�اق وال�ت�روی�ح ع�ن ال�ذات 
لت�زی�ل ع�ن�ھ�ا م�ا ع�ل�ق م�ن غ�ب�ار وھ�م�وم ال�ح�ی�اة 

ومصاعبھا لتجدد فیھ�ا ال�روح ال�م�ش�رق�ة ال�ت�ي ھ�ي 
وحدھا من تحول الحزن إلى فرح والتوتر تحیل�ھ إل�ى 
سكینة وطمأنینة، فتجعل اإلنسان قویً�ا وص�ل�بً�ا ع�ل�ى 
مواجھة الصعاب مھما بلغت منھ وتمكنت ف�ي ل�ح�ظ�ة 
ضعفھ ووھنھ لیتمكن منھا ویجع�ل�ھ�ا ط�ی�ع�ة ب�ی�دی�ھ، 
كلَّما ُغصت في لوحات (ندى) وھي تجس�د ج�م�ال�ی�ات 
الطبیعة انغ�م�س�ت م�ع أل�وان�ھ�ا ال�زاھ�ی�ة ال�م�ش�رق�ة 
واندمجت معھا وت�ج�ول�ت ف�ي ع�وال�م�ھ�ا ال�ف�س�ی�ح�ة 
فتكون قد نزعت عنك جلدك وتعبك ال�ی�وم�ي ونس�ی�ت 
التوتر والعص�ب�ی�ة وأن�ت ت�م�ض�ي ف�ي ع�ال�م ھ�ادئ، 
فتداعب أسماعك نغمات وترنیمات مجس�م�ات (ن�دى) 
وسطوح لوحاتھا المفعمة ب�األل�ح�ان ال�ع�ذب�ة س�ارًح�ا 
معھا ومنصھًرا بھا دون أْن تعي، وكل ھذه الع�الم�ات 
والمیزات تعطي دفقًا معنویًا ونفسیًا وإی�ج�اب�یً�ا ع�ل�ى 

 روح المتلقي .
تعتمد (ندى) على فلسفة االنتماء إل�ى ال�ط�ب�ی�ع�ة ف�ي 
فكرھا الفني أوال ومن ثم في تشكیالتھا ألنَّ الط�ب�ی�ع�ة 
تمدھا بالقوة والصبر وال�ث�ب�ات وال�ح�ل�م وخ�اص�ة أنَّ 
أصل األشیاء ھي الطبیعة األم، ھذا الوجود ال�م�ط�ل�ق 
الذي تمثلھ الطبیعة یعد منھال ال ینضب ألي فنان م�ن 
خالل مكوناتھ ووحداتھ الجمالیة ف�ھ�و مص�در إث�راء 

ج�زء ال ی�ت�ج�زأ  والھام لھ، فاللجوء إلى الطبیع�ة ھ�و
من فلسفة المدرسة االنطباعیة وما بع�د االن�ط�ب�اع�ی�ة 
التي تتیح لخیال الفنان أْن یب�ل�غ ذروت�ھ ف�ي تص�وره 
وكیفیة خلق منھ شكال بصریًا مختلفًا ع�ن ال�واق�ع أو 
محاكیًا لھ ویعبر عن قدرة الفنان كذل�ك وت�م�ك�ن�ھ م�ن 
أدواتھ وعناصره الفنیة وكیفیة االستلھام والت�ص�وی�ر 

-Postلما یراه أو ی�ت�خ�ی�ل�ھ (م�ا ب�ع�د االن�ط�ب�اع�ی�ة 
Impressionism (    حركة ف�ن�ی�ة ب�دأت ف�ي ن�ھ�ای�ة

القرن التاسع عشر تعتبر امتداد لالنطباعیة وتش�ت�رك 
معھا باأللوان المشرقة الواضحة وبضربات ال�ف�رش�اة 
الثقیلة الظ�اھ�رة واخ�ت�ی�ار م�وض�وع�ات ال�رس�م م�ن 
الحیاة الواقعیة لكنھا ت�ح�ی�د ع�ن�ھ�ا ب�م�ی�ل�ھ�ا إلظ�ھ�ار 

مرب�ع..)  -االشكال الھندسیة لألشیاء بوضوح (مثلث 
واستخدام ألوان غیر طبیعیة أو اعتب�اط�ی�ة ل�أل�ش�ی�اء 
وابتعدت عن التقیید المتوارث في االنطباعیة)، وھ�ن�ا 
تبرز القیمة المعیاریة والقیاسیة وكذلك ال�ن�ق�دی�ة ألي 
عمل فني وھو یخوض في الطبیعة وت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا م�ن 
خالل حرفیتھ بالتصویر لمكوناتھ الشكل�ی�ة ال�ب�ص�ری�ة 
ومن خالل براعتھ في تمثالت األلوان وامتزاجھا م�ع 
بعضھا لتعطي للمتلقي ألوانا زاھ�ی�ة ت�ن�اغ�م وت�غ�ازل 
عین وروح المشاھد، ف�ال�ط�ب�ی�ع�ة ھ�ي مص�در غ�ن�ي 
باأللوان أو التشكیالت، ویك�م�ن إب�داع ال�ف�ن�ان أیًض�ا 
بخلق الموازنة بین الش�ك�ل وال�ل�ون واألب�ع�اد وم�دى 
انسجام الشكل واللون وزوایا النظر وك�ی�ف�ی�ة ال�ل�ع�ب 
في ھندسة األشكال وم�وض�ع�ھ�ا م�ن الض�وء وال�ظ�ل 
لتعطي مشھًدا شكلیًا یأسر المشاھد وتجع�ل�ھ مش�دوًدا 
لھ ومتعمقًا فیھ، وھذا ما ت�ح�اول (ن�دى) م�ن ات�ق�ان�ھ 
وامتھانھ من خالل خوضھا ف�ي ت�ف�اص�ی�ل ال�ط�ب�ی�ع�ة 

والركون الیھا في معظم أمالھا ألنَّ ال�غ�زارة ال�ف�ن�ی�ة 
 تكمن فیھا كما تعتقد وتؤمن.

إنَّ التعدد والتنوع في تصویر الزھور واألشجار وف�ي 
أوقات زمنیة مختلفة ك�م�ا تص�ورھ�ا (ن�دى) ل�ت�ع�ط�ي 
مشاھًدا بصریة متنوعة ولتثبت ق�درت�ھ�ا م�ن ال�ل�ع�ب 
بالزمن وكیفیة اتقان لعبة الضوء والظل، ویبدو أنَّ�ھ�ا 
تمیل إلى الرسم في أوقات ال�ن�ھ�ار وف�ت�رات�ھ وك�ذل�ك 

في لحظات طقسی�ة م�خ�ت�ل�ف�ة  تصور المشھد الطبیعي
كأن تكون الغیوم أو ال�غ�روب وال�ف�ج�ر، وأیض�ا ف�ي 
بعض األحیان تترك الزمن وأوق�ات�ھ ل�ت�ع�ط�ي ل�ل�ن�ور 

ببعده الواحد ع�ل�ى   المنبعث من داخل الشكل الھیمنة
المشھد التصویري دون الخوض في تقنی�ات الض�وء 
والظل، وھذا ما نل�م�س�ھ ف�ي ل�وح�ات�ھ�ا ال�ك�ث�ر وھ�ي 
تصور لنا واحة خضراء مزھرة ومبھ�ج�ة (إذا أردن�ا 
تحدید ماھیة الظل إنطالقًا من الكلمة نفسھ�ا، ف�ع�ل�ی�ن�ا 
أْن نعرفھُ بوصفِھ خفوتًا في إضاءة أس�ط�ح األجس�ام، 
أي انخفاًضا في سطوع الضوء الس�اق�ط ع�ل�ى جس�م 
ما، ویبدأ تواجد الظ�ل ع�ن�د ن�ھ�ای�ة م�ن�ط�ق�ة الض�وء 
وینتھي في الظلمة الكاملة. والظل ھ�و اف�ت�ق�اد ال�ن�ور 
كنتیجة محضة لتواجد األجسام ال�م�ع�ت�م�ة، ت�ع�ت�رض 
مسار أشعة الضوء وطبیعة الظل من طبیع�ة ال�ظ�الم، 
أما الضوء فطبیعتِھ ھي م�ن ط�ب�ی�ع�ة ال�ن�ور، وال�ظ�ل 
یختفي بینما الضوء یكشف وكالھما مالزم ل�آلخ�ر إذ 

 یتجاوران على أسطح األجسام ).
(ندى البرازي) في معرضھا األخ�ی�ر وال�ذي أط�ل�ق�ت 
عل�ی�ھ (ن�غ�م) ت�ح�اول ج�اھ�دة أْن ت�ع�ط�ي ألش�ك�ال�ھ�ا 
وألوانھا وأجوائھا سمة تعبیریة نغمیة، فھ�ي ت�ج�س�د 
أغصان األشجار والورود وسیقانھا ووری�ق�ات�ھ�ا ف�ي 
حالة حركیة من خالل تموجات لونیة اھتزازی�ة وھ�ي 
تصور لنا ھذه التش�ك�ی�الت ب�ت�م�ای�ل�ھ�ا ورقص�ھ�ا م�ع 
ھفھفة النسائم مما تخلق مشھًدا بصریً�ا وم�وس�ی�ق�یً�ا 
شفیفًا یداع�ب الس�م�ع وال�ب�ص�ر م�ًع�ا وھ�ذا یض�ی�ف 

 االرتیاح في نفس المتلقي .
فصول وطقوس (ندى البرازي) متجددة فنجدھا تمی�ل 
إلى تصوی�ر األش�ج�ار وھ�ي ف�ي خ�ری�ف�ھ�ا وتس�اق�ط 
أوراقھا الصفر لتحیل سطح لوحتھا الى ألوان ذھب�ی�ة 
وبني مصفر وإلى اللون األخضر المصفر لترس�م ل�ن�ا 
مشھًدا خریفیًا أخاذا لما ی�م�ث�ل�ھ فص�ل ال�خ�ری�ف م�ن 
اعتدال في أجوائھ ونسائمھ، فتجدد فساتین األش�ج�ار 
لتستبدل خضرتھا بفستان الذھب الموشح ب�ال�ب�رت�ق�ال 
والخضرة فھ�و ام�ت�زاج رائ�ع ب�ی�ن األل�وان ال�ح�ارة 
والباردة مما تعطي منظًرا ساحًرا، ف�ت�ش�اھ�د األوراق 
ال��ع��ال��ق��ة ف��ي األغص��ان وال��م��ت��ط��ای��رة ف��ي ال��م��ك��ان 
والمتساقطة على األرض فتحی�ل ال�م�ش�ھ�د ال�ب�ص�ري 
إلى قطعة موسیقیة ومعزوفة لحنیة وبص�ری�ة تش�رح 
النفس وتبھج النظر (یرمز فصل الخریف إل�ى ب�دای�ة 
وإنطالقة ج�دی�دة ف�ف�ی�ھ ت�ت�ھ�ی�أ ال�ح�دائ�ق واألش�ج�ار 
واألرض من أجل استقبال موسم جدید حی�ث ت�ت�خ�ل�ى 
األشجار عن أوراقھا وتتخذ قسطً�ا م�ن ال�راح�ة ق�ب�ل 

 الدخول في موسم جدید.
یرمز فصل الخریف إلى االك�ت�م�ال ف�ھ�و ی�ع�ت�ب�ر أخ�ر 
الفصول األربعة (الشتاء، الربیع، الصیف، الخ�ری�ف) 
ففي فصل الخری�ف ت�ت�خ�ل�ص ال�ك�ائ�ن�ات ال�ح�ی�ة م�ن 
أعبائھا الماضیة وتتھیأ الستقبال حیاة جدیدة مش�رق�ة 
ومضیئة. یشھد فصل الخریف تساقط أوراق الش�ج�ر 
على األرض مما یشك�ل ل�وح�ة ف�ن�ی�ة م�رس�وم�ة م�ن 
اللونین األح�م�ر واألص�ف�ر ح�ی�ث تش�ب�ھ األرض ف�ي 
 الخریف العروسة التي تستعد الرتداء ثوب الزفاف).

تعك�ف ع�ل�ى   ھذا ال یعني أنَّ الفنانة التشكیلیة (ندى)
ب�ل ع�ل�ى   تصویر الطبیعة في لحظ�ة خ�ری�ف�ھ�ا ف�ق�ط

العكس فھي تصور وتجسد زھورھا وربیعھ�ا وح�ی�ث 
ل�ت�ع�ط�ي ل�ن�ا   الزھور والورود تتفتح في فصل الربیع

تكوینات ووحدات مشرقة تعبر عن بدء فصل ال�والدة 
واكتساء الطبیعة بحقولھا وروابیھا وودیانھا ث�ی�اب�ھ�ا 

الجدیدة المطرزة ب�أج�م�ل األل�وان ون�ظّ�ارة االش�ك�ال 
وتعزف أجمل األلحان وھذه الروح ھي بم�ث�اب�ة ت�رف 
ج�م��ال��ي وذوق��ي ی��م��ث��ل روح ال��ف��ن��ان��ة ون��ف��س��ی��ت��ھ��ا 
وتصورھا الفكري ع�ن ال�ج�م�ال وت�وق�ھ�ا ال�ى خ�ل�ق 
السعادة وتبدید المخاوف والتحدیات التي یعاني من�ھ�ا 
اإلنسان وھذا ی�ع�ن�ي أنَّ ال�ف�ن�ان�ة ق�د أدت رس�ال�ت�ھ�ا 
الجمالیة والثقافیة واإلنس�ان�ی�ة ف�ي أك�م�ل وج�ھ ل�ھ�ا 
وأكثر صدقًا ومسؤولیة وإشباع نفسي وروحي ذات�ي 
(في المعتقدات الشرقی�ة ت�م�ث�ل الش�ج�رة إش�ارة إل�ى 
القاء المقدس؛ ل�ق�اء اإلنس�ان م�ع اآلل�ھ�ة، واآلل�ھ�ة 
باإلنسان. وربما من ھنا النذور التي یقوم الكثی�ر م�ن 
شعوب األرض وذل�ك ب�ت�ع�ل�ی�ق ق�ط�ع�ة ق�م�اش ع�ل�ى 
الش��ج��رة، إض��اف��ة إل��ى ال��ن��ذور ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ھ��ا 
المتزوجات اللواتي ی�رغ�ب�ن ب�اإلن�ج�اب، وھ�ي ع�ادة 

 شائعة لدى العدید من الشعوب.
ویعتقد الھنود ال�ح�م�ر أنَّ أرواح ال�ب�ش�ر ت�ق�ی�م ب�ع�د 

لھذا تكثر األش�ج�ار ف�ي   مغادرة الجسد في األشجار،
المقابر، وخصوًصا تلك األشجار العتیقة ل�ذل�ك ی�ح�ذر 
قطع أغصان ھذه األشجار.الشجرة ھي ال�ت�ي ج�ع�ل�ت 
االنسان یھبط ع�ل�ى األرض م�ن ج�ن�ة ع�دن، وذل�ك 
عندما تذوق من ثمار شجرة المعرفة وأص�ب�ح ی�م�ی�ز 

 بین الخیر والشر..).
ثمة أشكال وألوان مختلفة توظف�ھ�ا (ن�دى ال�ب�رازي) 
في لوحاتھا وخاصة الورود في أجمل حلة ل�ھ�ا ف�ھ�ي 

أو اس�ت�ل�ھ�م�ت م�ن�ھ�ا م�ث�ل   وظفت زھ�وًرا ووروًدا
(ش�ق�ائ�ق ال�ن�ع��م�ان وال�ن��رج�س والس��وس�ن وال��روز 
والزھور الالتینیة وال�ل�ی�ل�ك وزھ�رة ال�ھ�ی�ذر ووردة 

وأزھ�ار ال�ب�ن�ف�س�ج   التولیب وزھ�رة ألس�ت�روم�ی�ری�ا
واألوركید والزنبق واالقح�وان وغ�ی�رھ�ا ). وب�ع�ض 
ھذه اللوحات قد نفذتھا بأسلوب انطباعي ت�خ�ی�ل�ي أو 
ما بعد االنطباعیة (كانت االنطباعیة حركة الفن ال�ت�ي 

. وق�د اش�ت�ق ھ�ذا 19بدأت في فرنسا ف�ي ال�ق�رن ال
المصطلح م�ن ع�ن�وان ع�م�ل ف�ن�ي م�ن ق�ب�ل (ك�ل�ود 
مونیھ)، (االنطباع، س�ول�ي ب�الد الش�ام). ج�ن�بً�ا إل�ى 
جنب مع (إدغ�ار دی�غ�ا)، (ب�ی�ی�ر أوغس�ت ری�ن�وار)، 
(سیسلي)، و(بیسارو) وكان الع�دی�د م�ن ال�رس�ام�ی�ن 
االنطباع�ی�ی�ن األك�ث�ر ش�ھ�رة یس�ت�خ�دم االن�ط�ب�اع�ی�ة 

 ضربات صغیرة ورقیقة التي ھي واضحة).
تحاول (ندى) أْن تجسد مشھًدا یجمع بی�ن ال�غ�راف�ی�ك 
والفوتغراف ألحد الشوارع والبنایات شاھقة م�ك�ت�ظ�ة 
لتصور لنا ھندسة العمران حیث یط�غ�ى ع�ل�ی�ھ ال�ج�و 
الرومانسي بألوانھ اللی�ل�ك�ی�ة ال�م�ت�درج ب�ی�ن األزرق 
والنیلي واألبیض وانعكاسات ھذه االش�ك�ال ال�ب�ن�ائ�ی�ة 
على المیاه بشكل نقیض أي ل�م ت�ظ�ھ�ر ن�ف�س ال�ل�ون 
البصري لألبنیة وھي األل�وان ال�ت�ي أش�رن�ا أن�فً�ا ب�ل 
أعطت لھا بریقًا أبیًضا وكأنَّھ الزبد أي ع�ك�س�ت ل�ون 
الس�م��اء وغ��ی��وم��ھ�ا ب��اإلض��اف��ة إل�ى أل��وان األب��ن��ی��ة 
وأنوارھا ممتزجة مًعا على سطح الماء وھ�ذه ی�ع�ن�ي 
أنَّ مشھد األبنیة وان�ع�ك�اس�ھ ج�اء م�ع�ب�ًرا ع�ن روح 
الفنانة وسعادتھا وانشراحھا لما تالحظھ ع�ی�ن�اه م�ن 
منظر بدیع للمكان وھ�ذا م�ا ش�اھ�دن�اه ف�ي ل�وح�ت�ھ�ا 

 (شوارع).

 اءة  ت مى اازي
  ع اوا وف اا  نا 

 
 
 

 ریاض إبراھیم الدلیمي
 العراق



س: قلت "مع بیروت أنا اخترت، ومع القاھرة أن�ا م�ج�ب�ر" 
ونفرت من" أم كلث�وم" ول�ج�أت إل�ى "ف�ی�روز"، وھ�ج�رت 
الیسار المصري وتنزھت عن ثقتك في الن�خ�ب�ة ع�ق�ب ث�ورة 

ینایر! دائما تتج�ول وت�ب�دل األذواق، ھ�ل ت�ت�م�رد ع�ل�ى  ٢٥
التابوھات أم تعید الحسابات؟ أم أن" ال�ھ�ائ�م ف�ي ال�ب�ری�ة" 

 مدفوع باالغتراب أحیاناً ؟
ج_ظلت القاھرة دائًما وأحیانا مدینت�ي وم�ن�ف�اي، ال أتص�ور 
إقامتي في مكان سواھا، كلنا نستطیع أن نختار مكاننا، لكنن�ا 
كلنا ال نستطیع أن نختار زماننا، وإذا نجح�ت ف�ي أن أف�ت�ش 
عن زمان أقدم، كأن أقیم في صحراء العرب، أو مكان أح�دث 
كأن أقیم في باریس، إذا نجحت في ذلك واكتشفت أن اختی�ار 
زمان آخر شرطھ اخت�ی�ار م�ك�ان آخ�ر، س�أزع�م أن�ن�ي غ�ی�ر 
متوائم مع زمني الذي أعیشھ، تمنیتھ أح�ی�ان�ا زم�ن ال�ح�اك�م 
بأمر هللا، لكنني أؤكد عدم قدرتي على تغی�ی�ر ال�ق�اھ�رة، ھ�ي 
مدینتي دائما ومنفاي أحی�ان�ا، أم�ا ب�ی�روت وال�ت�ي ھ�ي أول 
أماكني الخیالیة المختارة، فقد سحبتني من قلب�ي وج�ع�ل�ت�ن�ي 
أتبعھا، في كل اآلونة رأیُت ال�ق�اھ�رة أث�ق�ل م�ن ك�ل ال�م�دن، 
سماؤھا تتسلل من عینّي إلى أقدامي، وأرضھا ترفع ن�ب�ض�ي 
من أعماق قلبي إلى حافتھ، إلى حد أن أمش�ي ف�وق�ھ�ا م�ث�ل 
مجذوب، إلى حد أن أخجل من استعذابي لخفة ب�ی�روت، ف�ي 
بیروت تمنیُت أن أتقن صوت اللغة، لغة البی�ارت�ة، أن أت�ق�ن 
التماس نكھتھا، وبسبب ھذا تشبثُت بأن یكون ل�ي م�ك�ان�ان، 
أحدھما لإلقامة، واآلخر للتحلیق، أحدھما لالعتی�اد، واآلخ�ر 
للحلم، بیروت ھي قصائدي المتقطعة، والقاھرة ھي روای�ت�ي 
المستمرة، وكما قلت أكثر من مرة أن�ا أق�رأ ال�روای�ة ألك�ت�ب 
الشعر، أقرأ القاھرة ألكتب بیروت، الق�اھ�رة غ�ال�ب�ا ت�ح�رص 
على الطاعة، وبیروت تغري بالعصیان، في القاھرة الس�م�اء 
واطئة، أذكر أن سماء أم كلثوم كانت تالمس رأس�ي ب�ال�ك�اد، 
وأحیانًا تضغط الرأس إلى أسفل فینكمش قلبي ومعھ ینكم�ش 
جسدي، وف�ي ب�ی�روت ك�ان�ت ف�ی�روز ت�دع�ون�ي إل�ى تس�ل�ق 
الھواء، لسان أم كلثوم طویل وثقیل غالبًا، لسانھا ول�أل�س�ف 
یحیطني بالھواء النائم، كي ال أقول الیاب�س، ولس�ان ف�ی�روز 
یسمح لنفسھ بأن یشیر، لسانھا یخشى اإلسھاب، في فخ�ام�ة 
صوت أم كلثوم بعض قتامة، وفي خفة ص�وت ف�ی�روز أك�ث�ر 
من لھفة، تمنیت أن أقابل أمي في بیروت، تمنیت أن أف�ارق 
اسمي في القاھرة، أن أزھو بالسعي بین المدینتین، ت�م�ن�ی�ُت 

ینایر، فقد كانت حلًما استطاع بعضھ�م أن  25أال أتذكر ثورة 
یحولھ إلى كابوس، بما فیھم ال�ی�س�ار ال�م�ص�ري ال�ذي ش�اخ 
شیوخھ وشاخ شبانھ، وأغلبھم عندم�ا أح�س ب�ال�ت�ع�ب رك�ن 
جسمھ على سور ذلك ال�ق�ص�ر، ال�ی�س�ار ال�م�ص�ري، ب�ع�ض�ھ 
اعتقد أن كلمة الیسار مشتقة من ال�یُ�س�ر، فس�ع�ى الل�ت�م�اس 
السماح والرض�ا م�ن أج�ل دخ�ول ذل�ك ال�ق�ص�ر، وب�ع�ض�ھ�م 
یتشابھون كأنھم أصبح�وا األك�ث�ر م�ھ�ارة، ك�أن�ھ�م أص�ب�ح�وا 
الحواة، الطیبون منھم التزموا الصمت والعزلة، وأنا التزمت 

 النسیان.
 

س_ك��ت��ب ع��ب��د ال��م��ع��ط��ي ح��ج��ازي م��ق��االً ف��ي م��ج��ل��ة 
یش�ی�ر  «نداء إلى شعراء المستقب�ل»بعنوان  «روزالیوسف»

فیھا إلى میالد الشاعر عبد المنعم رمضان ، لیؤكد لك الشعر 
ك"طریق ینتظرك" ولكنك فاضلت بی�ن ال�ت�ج�رب�ة الش�ع�ری�ة 
لحجازي وصالح عبد الصبور بنظرة شعریة ناقدة ! وك�أن�ك 
تعلن أن المقاربة العاطفیة في روح صالح عبد الصبور تعبر 
عنك أنت، أكثر مما تعبر عن عبد الصب�ور ذات�ھ ، أو ك�أن�ك 
تعترف بأن فردیتھ ھ�ام�ت ف�ي وح�دت�ك ع�م�ی�ق�اً، ف�ب�دت ل�ك 
"المتاھة".. كیف ألھمك صالح عبد الصبور إلى حد مھابت�ھ 

، حتى أن�ك وع�ل�ى خ�الف ال�ب�ع�ض رأی�ت خ�ل�ل  األبدیة فیك
 عروضھ وشامة قمر؟

ج_ھاأنذا اآلن أخاف من اإلنشاد والجھر، أب�ي ك�ان ج�ھ�ی�را 
وأمي لم تكن، ھاأنذا أحب ال�خ�ف�وت وال�ھ�م�س، أم�ي ك�ان�ت 
ھامسة وأبي لم یكن، األنوثة أعمق من الذكورة، مع اإلنشاد 
والجھر أرى الشاعر مثل ظھیرة بیض�اء م�ل�ی�ئ�ة ب�ال�وض�وح 
وخالیة م�ن ال�دھش�ة ، ك�أن�ھ ی�ج�ل�س ع�ل�ى م�ن�ص�ة وأم�ام 
میكروفون ، فیما أنا مثل ظھیرة أخرى أجل�س أم�ام�ھ ھ�ك�ذا 
بعیدا ومحشورا بین آخ�ری�ن ك�أن�ن�ا غ�ری�م�ان ، ل�ك�ن�ن�ي م�ع 
الخفوت والھمس، أرى الشاع�ر م�ث�ل ن�ف�س�ھ ی�ج�ل�س ع�ل�ى 
األرض ، ھكذا وحده، وأراني مثل نفسي أجلس قبالتھ ع�ل�ى 
األرض، ھكذا أیضا وحدي، كأننا قرینان ، القران أق�رب إل�ى 
مزاجي وقلبي من الع�الق�ة الس�اب�ق�ة ع�ل�ی�ھ�ا، ع�رف�ت ش�ع�ر 

آلیات ال�خ�روج   حجازي أوال، وحفظت دیوانھ، ومعھ عرفت
على الشعر العمودي ، الشعر الذي شغلني ك�ل ص�ب�اي، ك�م�ا 
عرفت آلیات الخروج من الشعر ال�روم�انس�ي، الش�ع�ر ال�ذي 
شغلني كل مراھقتي، بھذین، العمود وال�روم�انس�ی�ة، أص�ب�ح 
حجازي شیخ الوقت، أصبح شیخي، وألنھ آنذاك كان ق�ط�ب�ا، 
أصبح أیضا قطبي، نحن غالبا ال ننسى أوائل�ن�ا، أول ال�ح�ب، 

الجسد، أول الصداقة، أول الكذب، وأول الشعر ، وأول   أول
الحداثة ، والننسى محبتنا أو كراھتنا ألوائلن�ا ، ھ�ك�ذا ھ�ك�ذا 

وأیامھا كنت الص�ب�ي ذا ال�ب�ن�ط�ل�ون ال�ط�وی�ل   كان حجازي،
والشعر الفاحم الھائش، أیامھا كنت أحب ال�ج�ھ�ر، أب�ي ك�ان 
جھیرا، كنت أعتبر الجھر فصاحة أوال وشجاعة ثانیا ، ھك�ذا 

شاعر التجلي دون خف�اء ،   أحببت حجازي الشاعر الجھیر،
مغني عبد الناصر العظیم حسب قولھ ، عبد الناصر الذى ھو 
حسب قول صالح ذو األنف الكبیر، فی�م�ا ب�ع�د س�أق�را أح�الم 
الفارس القدیم، دیوان صالح عبدالص�ب�ور، وم�ع�ھ س�أرت�ج، 
وأنتبھ إلى غ�وای�ة الص�وت ال�خ�اف�ت، إل�ى غ�وای�ة ال�خ�ف�اء 

والتجلي معا، كان حجازي مثل محدث نعمة یظھر أكثر، إل�ى 
حد أن تنمحى حدوده، وكان صالح مثل صاحب ك�ن�ز ی�خ�ف�ي 
أكثر، إلى حد أن تتعدد وجوھھ، وكان یرتل وال ینشد، أع�ن�ى 
صالح، إلى حد أنك ترتل معھ، حد أن تصبح صدیقھ ال تابع�ھ 
، لكن العقل السیاسي البسیط الذي دخلني في الفترة ذاتھ�ا ، 
عاقني كثیرا عن الت�ع�رف ع�ل�ى ص�الح والس�ع�ي إل�ی�ھ، ك�ل 
أصحابي سعوا فیما عداي، ألنن�ي وب�ح�م�اق�ة أول الس�ی�اس�ة 
رأیت صورة صالح عبر مرآة مغبشة ، تخفي قدر مات�ظ�ھ�ر، 
فیما مرآة حجازي النظیفة والالمع�ة ت�ك�اد ت�ظ�ھ�ر ك�ل ش�ئ، 
حجازي العائش في الطرقات ، وصالح ال�ھ�ائ�م ف�ي ال�ب�ری�ة، 
حجازي الصائت وص�الح ال�خ�اف�ت ، ح�ج�ازي اب�ن الش�ع�ب 
وصالح ابن الطبیعة ، لكن فی�م�ا ب�ع�د س�وف ت�ب�دو یس�اری�ة 
حجازي وكأنھا طالء سوف تشققھ الشمس وتمحو لونھ قب�ل 
أن یتساقط لتظھر یمینیتھ الطیبة التي تدعوه إل�ى اح�ت�ض�ان 
العقاد ، ومناداتھ ھكذا : ی�ام�والن�ا، ل�ك�ن�ھ ق�ب�ل م�والن�ا ك�ان 
مفاجئا عندما خرج علینا بدیوانھ الجمیل كائنات مملكة اللی�ل 
، لینسینا دیوانیھ السابقین لم یب�ق إال االع�ت�راف وأوراس، 
اللذین حوى أحدھما أغنیة إلى االتح�اد االش�ت�راك�ي، وم�ث�ل�ھ 
فعل أمل دنقل وكتب أغنیة مماثلة، أحدھما غیر التسمیة فیما 
بعد وجعلھا أغنیة إلى حزب سیاسي، األرجح أن�ھ ح�ج�ازى، 
عموما نفرت من القصیدتین وغسلت فمي، أما اوراس الت�ي 
أبكت نساء الجزائر ورجالھا ، أشھد أنھا ابكتني لخلوھا م�ن 
الشعر، اآلن، نعم اآلن، زالت المسافة التي ف�رض�ھ�ا ص�راع 
األجیال، اآلن، نعم اآلن، أصبح كالھما صالح وحج�ازي ف�ي 
مكانین قریبین مني وبعیدین عني ، أصبحت ألقاھما بم�ح�ب�ة 
غامضة قبل أن أولي وجھي شطر ظلیھما، رحم هللا صالح ، 

 وأطال عمر حجازى .
 

س _أمسیَت صدیقاً وناقداً شرساً لحل�م�ي س�ال�م ع�ل�ى ع�ی�ن 
حیاتھ ، لكنك أوجدت العذر ألدونی�س " ل�ھ دوام ال�ع�اف�ی�ة" 
حیال صم�ت�ھ ع�ن أح�داث س�وری�ا.. ول�زم�ت اإلنص�ات ك�أخ 
حیادي ألروى صالح حتى انتحارھا المؤسف ولك�ن�ك ح�زن�ت 
وكتبت مرثیات نثریة إلنكار كل ال�ف�ق�د! وم�ن ب�ی�ن ال�َم�راث�ي 
كانت واحدة ألجل " محمد ع�ی�د اب�راھ�ی�م" و واح�دة ألج�ل 

 "مالكة" زوجتك الراحلة!
ج_ الموت یكمل القوس ویغلق ال�دائ�رة ، ول�ی�س ل�ن�ا ب�ع�ده 
إالالحنین والذكرى وإعادة التآویل ،حلمي سالم ومحمد ع�ی�د 
ابراھیم وأروى صالح التي سبقت�ن�ا زم�ن�ی�ا ب�ع�ض ال�وق�ت ، 
كانوا جمیعا رفاقا وخصوما ومحبوبین ف�ي آن، األص�ح ف�ي 
كل اآلنات ، ولم یكونوا أعداء في أي آن، عرفت أروى ب�ع�د 
أن أخفت قلبھا السیاسي تحت أغطیة ثقافیة وإنسانیة عمیقة 
وأصیلة لیس أھمھا ترجمتھا الرائقة ل أھالي دبل�ن ج�ی�م�س 
جویس وال إصرارھا على استعادة مثال ع�م�ر ب�ن ال�خ�ط�اب 
بطموح إعادت�ھ، ع�رف�ت أروى وق�ت ذوب�ان م�اك�ان نض�اال 
لیصبح ماءا قدیما یتخلل جمیع خالیاھا ، عرفتھا بئرا یفیض 
ماؤھا، مسكونة بما كان ، مشغولة بما سیكون ، دون ب�وح، 
بعد أن كانت فاعلة لما یكون ، م�م�ا ج�ع�ل ص�داق�ت�ن�ا أع�م�ق 
وخصومتنا التالیة بال أسباب حقیقیة ، أما الشاعران ح�ل�م�ي 
سالم ومحمد عید ابراھیم فھما رفیقاي كتفا بكتف، بال�زم�ال�ة 
في جماعة شعریة واحدة ، ھكذا محمد عید وأنا، أو بتحالف 
جماعتین ھكذا حلمي سال�م أیض�ا وأن�ا، ال�ج�م�اع�ت�ان ك�ان�ت�ا 
الرافدین األھم لجیل السبعینیات الشعري، واالختالف بینھ�م�ا 
ال یخفي وحدة المنبع، االخ�ت�الف ب�ی�ن�ھ�م�ا ت�ج�ل�ى ف�ي ف�ھ�م 
كلتیھما للقومیة، التي ك�ان�ت ق�وم�ی�ة مص�ری�ة ف�ي ج�م�اع�ة 
أصوات، جماعتي، وقومیة ع�رب�ی�ة ف�ي ج�م�اع�ة إض�اءة ، 
جماعة حلمي سالم، وبسبب القومیتین اختلفت المرجعیات ، 
اختلف بعضھا األقل، واتفقنا في األغلب، لم ت�ك�ن خص�وم�ة، 
كانت خصوبة، كنا رافدین یتن�ازع�ان ح�ول ال�ھ�وی�ة، ھ�وی�ة 
الشعر، وھویة الشاعر، صداقتنا حلمي وأن�ا ت�أس�س�ت ع�ل�ى 
مااختلفنا حولھ، أما محمد عید فقد كان االطرف األقصى ف�ي 
جماعة أصوات، مما أشعره أحیانا بغربتھ بیننا التي ج�ع�ل�ت�ھ 
یبتعد مسافة ضاعفھا السفر إلى الخلیج، ذلك الخلیج ، وف�ي 
قلب الجماعتین أقام أدونیس مثل خیال اخترع�ن�اه وال�ت�ف�ف�ن�ا 
كلنا حول رمزیة وجوده، والتففنا، بعضنا ، بالتحدی�د ح�ل�م�ي 
وأنا ، حول مادیة وجوده، وصرنا صدیقیھ في مصر ، وألن 
أدونیس عمد أن یكون ساحرا تعددت تآویلھ ، ومع النضج ، 
نضجنا ، عمدنا جمیعا إلى التحرر من سح�ره ، إم�ا ب�ال�ق�ت�ل 
مثلما فعلت األغلبیة ، أو بالمصاحبة والم�ؤاخ�اة ك�م�ا ف�ع�ل�ن�ا 
حلمي وأنا ، لكنني منذھا تعلمت أن القتل فقط ھو م�ای�رض�ي 
العقل العام البطئ والكسول ، بالرغم من أن القت�ل اس�ت�م�رار 
وجود ، القتل بعض عبودیة ، فیما ال�م�ص�اح�ب�ة وال�م�ؤاخ�اة 
طریق تحرر ، أذكر أن ماض�اع�ف الش�ع�ور ب�أب�وة أدون�ی�س 
لجماعة أصوات ھو ذلك الموقف من ال�ق�وم�ی�ة ، ف�أدون�ی�س 
قومي سوري، وأغلبیة أصوات قومیون مصریون، ھكذا كنا 
نزعم، أدونیس عكف ع�ل�ى ال�ت�ص�وف وق�رأه نص�ا ش�ع�ری�ا 
حدیثا، ونحن في أصوات وكراھة للصوت ذي البع�د ال�واح�د 
عكفنا على التعدد الذي ذھ�ب ب�ن�ا إل�ى نص�وص ال�ت�ص�وف، 
وانشغل بعضنا بالنفري أحد كشوف أدونیس، ھذا الم�ش�ت�رك 
الثقافي مضافا إلى المشترك القومي جعل عالقاتنا ب�أدون�ی�س 
أعمق، تبقى صداقتي الفریدة بھ�م أدون�ی�س وخ�ال�دة س�ع�ی�د 
وأنسي الحاج، صداقتي األعمق ، إلى حد أنني أستغرب كیف 
أن عشرین عاما تفصل بین میالدینا ، أدونیس وأنا، لم تفلح 
في أن تجعلھ أقرب من صاحب، ماتت أروى انتحارا لی�أس�ھ�ا 
من الحلم الضائع، ومات محمد عید ابراھیم بمرارة مجایلی�ھ 
عنھ والتي عوضتھا حالوة التفاف بع�ض الش�ع�راء الش�ب�اب 

 حولھ ، ومات حلمي سالم مثلما یموت الصباح كل یوم .
س_تحدثت عن ضبط المسافة بین الشاعر والسیاسة ولكن�ك 
رفضت صراحة بعض فعالیات المؤسسات الثقافیة وسلبیت�ھ�ا 
، ومع كل ذلك عشقت السفر والرحی�ل وأت�ذك�ر رح�ل�ت�ك م�ع 
األبنودي إلى المغرب وابتھاجك بھا، أن�ت الش�اع�ر وال�ن�اق�د 
والحیادي والغاضب والباحث وراء كوالیس الش�ع�ر، م�ررت 
بالكثیر.. فكیف أوقعت الحیاة بین شخصی�ات�ك ث�م ص�ال�ح�ت�ھ�ا 

  ببعضھا ؟
ج_الكتاب اسمھ والدن من وحي الغابة، والم�ؤل�ف أم�ی�رك�ي 

اسمھ ھنري دیفید ثورو، ھنري ثورو، نبھني إلی�ھ وف�ت�ن�ن�ي 
بھ سالمة موسى في كتابھ األشھر ھ�ؤالء ع�ل�م�ون�ي، ول�م�ا 
بالمصادفة عثرت على ترجمة لھ، دخلني من الجھات كلھا ، 
كأنھ سیفك قیودى ویحررني، سأل ھنري نفسھ السؤال الذي 
تحرمھ الدیانات واألنظمة والشرائ�ع االج�ت�م�اع�ی�ة، وی�ق�ب�ل�ھ 
العقل لوھلة أولى لیرفضھ في بقیة الوھالت حت�ى ال یص�ب�ح 
منبوذا، سأل ھنري نفسھ ھل نعمل لنحیا أم ن�ع�ی�ش ل�ن�ع�م�ل، 

سذاجتھ، وفكر في اإلجابة ال�وح�ی�دة:   بساطة السؤال التعني
نعمل لنعیش ،لكنھا اإلجابة المحرمة مادمنا ن�ع�م�ل س�ت�ة أو 
خمسة أیام لنحیا یوما واحدا أو یوم�ی�ن، ف�ك�ر ف�ي تص�ح�ی�ح 
المعادلة، ذھب إلى الغابة، إلى والدن، وقرر أن ی�ع�م�ل ی�وم�ا 
أو یومین ویحیا بقیة األسبوع، لیھتف في نھایتھ : أنا أحی�ا، 
أنا أحیا، ومع أن تجربتھ لم تستمر طویال إال أنھا نبھتنا إل�ى 
حقنا في الحیاة، لم نفعل مثل ھنري ألن التقدم العلمي بدا لن�ا 
وكأنھ والدن الجدیدة، لكن األنظمة التابعة استعانت ب�ال�ت�ق�دم 
لتھدم والدن الجدیدة، ھكذا أمام ع�ی�ون�ن�ا، وھ�ك�ذا ك�ل ی�وم، 
ول��م��زی��د م��ن ال��وق��اح��ة ھ��ك��ذا ب��أی��دی��ن��ا، ف��ك��ان��ت ت��ل��ك 

كیانات عمالقة ومشوھة تحرص على أن تعی�د   المؤسسات،
صیاغتنا ،تروضنا وتع�ی�د ص�ی�اغ�ت�ن�ا، ح�ت�ى أص�ب�ح�ن�ا بش�ر 
األقفاص، قفص الحضانة ،قفص المدرسة، قفص الج�ام�ع�ة، 
قفص الزواج ، قفص الدولة، حتى أصبحنا جمیعا نق�ب�ل ھ�ذا 
الترویض، ونطمئن إلیھ، وضاعت تماما غابة وال�دن، ف�ی�م�ا 
عدا بصیص نور یبرق في عیون أقلیة م�ن ش�ع�راء وك�ت�اب 
وفنانین وصعالیك یص�رون ع�ل�ى ال�ن�ش�وز، یص�رون ع�ل�ى 
االبتعاد عن تلك العبودیة المختارة، ع�ب�ودی�ة ال�م�ؤس�س�ات، 
مازلت أذكر محمد عبد السالم الذي عاش فقیرا وسعیدا دون 
مؤسسات، دون جوائ�ز، دون أوس�م�ة، ودون ك�ذب، ھ�ك�ذا 
حاولت أن أجبر نفسي على االستغناء، أجبرتھا ع�ل�ى ض�ب�ط 
المسافة بین المؤسسات وبیني ، حتى السفر لم أس�ت�ط�ع أن 
أستمر فى قبولھ ، فبعد أسفار ع�دی�دة إل�ى ف�رنس�ا وھ�ول�ن�دا 
وألمانیا وإی�ط�ال�ی�ا وس�وری�ا ول�ب�ن�ان وال�ب�ح�ری�ن وال�م�غ�رب 
اكتشفت أنني فیھا جمیعا كنت خارج المكان، ك�ن�ت ب�ال روح 
ترى، وبال ذكورة ترید وترغب، اآلن أكاد ال أقف على أرض 
 أعرفھا، روح مكاني تمرض، أتمنى أال تموت قبل أن أموت.

 
س_لماذا یعد الش�اع�ر "ع�ب�د ال�م�ن�ع�م رمض�ان" م�ن أب�رز 
الُمریدین "ألدونیس" وقوالبھ اللغ�وی�ة ف�ي قص�ی�دة ال�ن�ث�ر، 
رغم الت�زام�ك وإخ�ال�ص�ك ال�م�ت�ف�رد م�ع قص�ی�دة ال�ت�ف�ع�ی�ل�ة 
المتطورة لوقت طویل ؟! وكم كل�ف�ت�ك "م�ت�اھ�ة اإلس�ك�اف�ي" 
وھي الشكل الواضح لقصی�دة ال�ن�ث�ر ال�م�م�ت�دة ال�ت�ي ت�ج�ھ�ر 
بعصیان الحدود والجرأة م�ث�ل�م�ا ت�ب�ط�ن ت�ل�ك ال�ح�ری�ة ع�ل�ى 

  استحیاء في الصور الممتدة بھا؟
ج_یبدو أن مقولة قتل األب بشكلھا السائ�د وال�م�ری�ب غ�ی�ر  

قادرة على قبول استمرار محبة األب وكأنھا م�ق�ول�ة ت�ح�ض 
على ضرورة إعالن النبذ والكراھیة، كنت ك�أح�م�ق أظ�ن أن 
قتل األب تعني تمام معرفتھ، المطلوب إذن م�ن�ي ك�ي أص�ب�ح 
خارج دائرة أدونیس أن ألعنھ، أعتقد أن ھذا ی�ح�دث س�اع�ة 
تكون الثقافة ثقافة قمع الثقافة حوار، وساعة تصبح الحداثة 
توقیت ال رؤیا حیث التالي البد أن یطرد السابق، عموما ل�ي 
آباء عدیدون، أدونیس في مق�دم�ت�ھ�م ، وم�ع�ھ ال�ذی�ن م�ع�ھ 
أبونواس والمتنب�ي وال�م�ازن�ي وم�ح�م�ود حس�ن اس�م�اع�ی�ل 
والسوریالیون جورج حنی�ن ورف�اق�ھ وص�الح ع�ب�دالص�ب�ور 
ورفاقھ والروائ�ی�ون، ألن�ن�ي أك�ت�ب ال�روای�ة وأق�را الش�ع�ر، 
والشعراء زمالئي، والشعراء الذین أتوا ب�ع�دي ع�الء خ�ال�د 
وعماد أبو صالح وغیرھم، ك�ذا الش�ع�ر ال�م�ت�رج�م ك�ف�اف�ی�س 
ورسول حمزاتوف ونیرودا ورامبو ، كلھم آبائي كأنن�ي اب�ن 
حرام، فھا أنذا أتصور أن دمي مص�اب ب�دم�اء ك�ث�ی�رة، ن�ع�م 
أدونیس وأنس�ي ال�ح�اج ھ�م�ا األق�رب، ل�ك�ن اإلل�ح�اح ع�ل�ى 
أدونیس منقول من إلحاح األنظمة بسبب السیاسة وال�ث�ق�اف�ة 
والدین وكذا الشعر، أعترف أنني مازلت أحن إلى قراءة أول 
أدونیس، أحن إلى مھ�ی�ار، م�ازل�ت أح�ن إل�ى رف�اق�ھ، أق�دام 
أنسي الحاج مازالت آثارھا الحارة باقیة بلمعانھا على س�ط�ح 
قلبي، وھاأنذا أحن إلى سعید عقل وم�ی�ش�ال ط�راد ، أت�غ�ن�ى 
بھما، ومعھما أقلب ما أحسھ مط�م�ورا ف�ي داخ�ل�ي ، أش�ھ�د 
أنني أحد عبید صوت اللغة، وعندما تطغى الرؤی�ة وت�ح�ج�ب 
الصوت، أحس الحجاب یمتد إلى قلب�ي وی�ھ�ی�ن�ن�ي ، م�ت�اھ�ة 
اإلسكافي حاولت أن تتأسس على أرض ت�ل�ك ال�ع�ب�ادة ، ف�ي 
المتاھة جربت عري اللغة وعري ال�ج�س�د ، وج�رب�ت أیض�ا 
بعض الخفاء، كشفت العورة وغطیتھا في ال�وق�ت ذات�ھ، ف�ي 
المتاھة ألفت سیرتي كما ح�ل�م�ت ال ك�م�ا ح�دث، ك�م�ا أل�ف�ت 
صورة أدونیس على مقاس ما أع�رف�ھ ع�ن�ھ وم�اأری�ده م�ن 
نفسي، ألنني ھ�ك�ذا أزع�م أن أك�ون ص�اح�ب ص�وت، رؤی�ا 
أدونیس أدخلتھ أحیانا في متاھات التجرید، وصوتي تم�ن�ی�ت 
أن یدخلني متاھات التجسید، ھو یشعل النار في لغتھ ل�ی�ص�ل 
إلى رؤیاه ،فیما أحاول أنا أن أشع�ل ال�ن�ار ف�ي رؤاي ألص�ل 
إلى صوتي، ألصل إلى االحتفال ب�ال�رؤی�ا، ھ�و ال�رائ�ي، وأن�ا 
الصائت، اللغة عندي لیست قناعا، إنھا الوجود ذاتھ، طری�ق 
أدونیس تؤدي إلى ألوھة أخرى ، طریقھ مق�دس�ة، أدون�ی�س 
یحارب هللا، ی�ط�رده ع�ل�ى أم�ل أن ی�ق�ف وح�ده ف�ي ف�ن�ائ�ھ 
الداخلي، فیما أسعى أنا إلى الحرب مع الوقت، أط�رد ال�وق�ت 

ال�وق�ت ال�ذي أنش�ده، ف�إذا   الذي أعرفھ، على أمل أن أب�ل�غ
ألفتھ، أطرده ، حرب أدونیس كبیرة على مقاس حیاتھ كلھ�ا، 
وحربي یومیة، تفنى وتتجدد، أحب أدونیس ألنھ یشع�ل ن�ارا 
أبدیة، وأحب نفسي إلصراري على إشعال نیران تفنى، عل�ى 

 أمل أن تحل محلھا نیران جدیدة .
 

س_ما رأیك في اإلرتباط الشرطي ب�ی�ن ال�ط�ق�وس الش�ع�ری�ة 
واآللیات المحفزة للكتابة وبین "حضور ال�ن�ص"، ك�ارت�ب�اط 
العقاد مثالً برؤیة الحبر األحمر وتأطیر الورق بحجم م�ع�ی�ن، 
والمازني الذي ك�ان ی�م�ی�ل إل�ى ال�ك�ت�اب�ة ف�ي ج�و ھ�ادئ أو 
صاخب فیسكت وال یتحدث حتى ینتھي، ورامبو الذي أصاب�ھ 
الھوس بملذات فرنسا ووحشیة ال�رغ�ب�ة ف�ان�ف�ج�رت ث�ورت�ھ 
الشعریة ؟ ھل ھناك تج�رب�ة ف�ي ھ�ذا الس�ی�اق ت�ث�ی�ر دھش�ة 
الشاعر عبد المنعم رمضان؟ وھل تتحرى م�ت�ع�ل�ق�ات الش�ع�ر 
من الفنون والفضاءات والرغبات والتورط ال�ن�ف�س�ي، ح�ت�ى 

  تكتب النص؟
 

ج_في الشتاء ینفرط جرابي أحیانا فأكتب وأقرأ أكثر مما ف�ي 
الفصول األخرى ، وفي اللیل أكث�ر م�م�ا ف�ي ال�ن�ھ�ار، ودون 
تأھب أكثر مما لو أنني تجھزت، أق�رأ وأك�ت�ب أك�ث�ر ع�ن�دم�ا 
اسعى وراء المحبوب ولیس عند الوصول، أقرأ وأكتب أك�ث�ر 
حین الس�ع�ي إل�ى ث�ورة، إن�ھ�ا إذن إی�ث�اك�ا ال�ت�ي ت�ط�اردن�ي 
وتنبھني: الطریق ال الوصول، غیر أنني مع ذلك أك�اد أك�ون 
بال طقوس ،صحی�ح أن�ن�ي أت�ھ�ی�ب ال�ورق�ة ال�ب�ی�ض�اء غ�ی�ر 
المستعملة ، األفضل ھامش ورقة مك�ت�وب ع�ل�ی�ھ�ا، ھ�ام�ش 
صحیفة قرأتھا ، فالكتابة آنذاك تكون مبذولة كأنھا التن�ف�س، 
ضروریة ومبذولة، ضروریة وعابرة، وكأنني ال أقوم ب�ف�ع�ل 
ال نظیر لھ، وكأن�ن�ي ف�ي ك�ل م�رة ك�ت�اب�ة أك�ون ع�ل�ى غ�ی�ر 
استعداد، وكأنني بمالبسي المنزل�ی�ة وب�ن�ع�ل ق�دی�م، أع�ت�رف 
أنني ال أحیط نفسي ب�ال�ق�ص�ائ�د وال�دواوی�ن ح�ی�ن ال�ك�ت�اب�ة، 
وأعترف أیضا أننى في غیر حینھا أحتمي أكث�ر ب�ال�روای�ات، 
قلت ذات مرة أقرأ الروایة ألكتب الشعر، في أثناء الكت�اب�ة ال 
أحرص على أن ی�ح�ی�ط�ن�ي الص�م�ت، ف�أن�ا م�أخ�وذ إل�ى ح�د 
الغیاب، ھكذا أكتب بغیر تفكیر في األھمیة أو القیمة، أح�ی�ان�ا 
أتوقف إلعادة النظر أو للصمت أو الستعادة ال�ن�ف�س، ب�ف�ت�ح 
الفاء، ال أدعي أنني أكتب كتابة آلیة، ولكنني أقرب إل�ى ت�ل�ك 
الكتابة األلیة ، الوعي عندي یبدأ ب�ع�د ال�ف�راغ م�ن ال�ك�ت�اب�ة 
األولى، آنذاك أقترف الذنوب وأبدأ العمل الواع�ي ب�ال�ع�ك�وف 
على إع�ادات م�ت�ك�ررة، م�ث�ل ع�ام�ل ی�دوي م�خ�ل�ص، أق�وم 
بتصمیم الشكل وصناعة ال�ق�ال�ب واخ�ت�ب�ار الص�وت، ص�وت 
اللغة، واالستبعاد والشطب، في محاولة مني أال أك�ون إل�ھ�ا، 
وألنني لست إلھا، غالبا ما أتآمر على نفسي، ك�أن أت�ح�اش�ى 
وضع المزید من الخمر في كأسي الثانیة، ماأخشاه أن یك�ون 
الوعي ھو ملك القصیدة، ماأخشاه أن ی�ك�ون ال�الوع�ي ھ�و 
الملك ال�ب�دی�ل، ف�ق�ط أم�ی�ل دون قص�د وب�ق�ص�د إل�ى ب�ع�ض 
الفیتشیة،كأن أغرق في تفاصیل قطعة مالبس س�ری�ة ، ك�أن 
أتنصت إلى تأوه خافت أو صاخب، كأن أظ�ن أن�ن�ي اك�ت�م�ل�ت 

 ولو مؤقتا.
 

ائین الماھرین  س_تداخلك رغبة االقتراب كثیراً من الحكَّ
.. احك لنا عن اعتی�ادك حض�ور "ج�ل�س�ات ال�ج�م�ع�ة" ذل�ك 
الملتقى الذي یذكر بجلسات نجیب م�ح�ف�وظ م�ع األدب�اء ف�ي 

 "مقھى ریش"..
ج_الغریب أنني لم أفكر مرة واحدة في ال�ذھ�اب إل�ى أم�اك�ن 
نجیب محفوظ على الرغم من أنني قرأت ماكتبھ قبل أن أول�د 
وقبل أن أعرف القراءة ، قرأتھ دف�ع�ة واح�دة أی�ام دراس�ت�ي 
الثانویة، وبعدھا تابعتھ روایة روایة، وكنت أتشدق ب�إع�الن 

ألت�ج�اوز زم�ن�ھ إل�ى زم�ن أح�دث، أع�ل�م اآلن أن�ھ�ا   رفضھ
مراھقتي التي كانت آنذاك أكثر من طبی�ع�ی�ة، وال�ت�ي أع�ت�ق�د 
أنني تجاوزتھا فیما بعد باستثناء واحد، وھو اإلص�رار ع�ل�ى 
االبتعاد عن أماكن وجود نج�ی�ب م�ح�ف�وظ ، اب�ت�ع�اد ی�خ�ش�ى 
اعتیاد القرب الذي خشیت أن یلوث المثال ،ولما أوغلت ف�ي 
الزمن فضلت أن یظل ھكذا، أما قعدة الجمع�ة ، ق�ع�دة زھ�رة 
البستان،فقد كانت نتیجة مباشرة للحلم الذي ابتعث�ت�ھ أح�داث 

، حلم أن تصبح الكائن ف�ي م�ك�ان�ھ وزم�ان�ھ ٢٠١١ینایر  25
ومثالھ وحلمھ، الكائن في ج�ن�ت�ھ وج�ح�ی�م�ھ، ش�ارك�ن�ي ھ�ذا 
اإلحساس أغلبیة من شاركتھم الحل�م، ن�ج�ی�ب م�ح�ف�وظ ك�ان 
قطبا، ربما رغم أنفھ، فالتف حول�ھ م�ن ج�ع�ل�وه ق�ط�ب�ا، أم�ا 
قعدتنا ، قعدة الجمعة، ت�ب�دو وك�أن�ھ�ا ل�غ�ی�ر األق�ط�اب، إن�ھ�ا 
ھامش یسمح لنا أن ن�ت�ع�دد وأن نس�ت�ری�ح ك�ك�ائ�ن�ات ت�ت�ع�ب 
وتحتاج إلى األنس البشري، وعندما وفد علین�ا م�ن ح�اول�وا 
ركوبنا لتبرز صورتھم، سرعان ماانصرفوا إما یائس�ی�ن م�ن 
ضآلة ماسیحققونھ، وإما ساخرین من ضآلة مانح�ق�ق�ھ ، ل�م 
یستمر معنا إال ھؤالء المتصوفة عشاق األنس العازفون عن 
ال��ت��ص��وی��ر ف��ي غ��ی��ر م��ح��ل��ھ، وع��ن ال��وج��ود ال��ذي ی��ذك��ر 
بالعدم .العازفون عن الغرور اإلنساني الذي یصور ألصحاب�ھ 

ی�ن�ای�ر ل�م  ٢٥بدونھم، بعد سقوط   أن دوالب العالم لن یدور
نعد قادرین على افتراض أن عالم نجیب محفوظ قابل للتجلي 
ثانیة، عالمنا اآلن حقیقتھ تجبرنا على الخوف من الحری�ة ، 
تجبرنا على الخوف من الذات ، تجبرنا على انتظار الموت ، 
وقعدتنا ، قعدة الجمعة فقط لمقاومة ان�ت�ظ�ار ال�م�وت ، ف�ق�ط 
إلعالن أن مانكتبھ لیس وثیقة حیاتنا الراھنة، ف�ال�ح�ی�اة ھ�ي 
في مكان آخر ، تسع�ى ال�ق�ع�دة إل�ى ب�ل�وغ�ھ ع�ب�ر خ�ی�االت�ن�ا 
المختلفة ، خیاالت الت�ق�ش�ف ، خ�ی�االت ال�خ�وف ، وأح�ی�ان�ا 
خیاالت الیأس .وأحیانا أحیانا خیاالت االبتداء .بلغة أخ�رى ، 
قعدة نجیب كانت التفافاً حول شیخ ط�ری�ق�ة ، وج�وده ی�م�ن�ح 
البركة ویجلب الفائدة ، وقعدة البستان فقط ھي التفاف ح�ول 

 حلم ضائع ، فقط ھي حمایة من الخوف.

  .." ا رن"   (ار ص)  ا اي

 ة ، وت ز   ""  
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 عصام سامي ناجي/ مصر

/میثاق كریم الركابي
 الناصریة

الناظر لدیوان الشاعر أحمد رامي سیكت�ش�ف أن�ھ ص�غ�ی�را ج�داً     
مقارنة بدواوین أقرانھ ومن جایل�وه م�ن الش�ع�راء ورب�م�ا ی�ك�ون 
السبب في ذلك ھو أن كتابتھ لألغاني العامیة وخصوصا ألم كلثوم 
استنفذت طاقتھ الشعریة ، ولكن من جھة أخرى تلك األغاني التي 
كتبھا لكوكب الشرق ھي من ساھمت بشكل كبیر ف�ي ت�خ�ل�ی�ده ف�ال 

     تذكر أغاني أم كلثوم إال ویذكر أحمد رامي. 

ب�م�درس�ة ال�م�ع�ل�م�ی�ن   بحي السیدة زی�ن�ب وال�ت�ح�ق ولد رامي    
وسافر إلى باریس ف�ي ب�ع�ث�ھ ل�ت�ع�ل�م ن�ظ�م 1914وتخرج منھا عام

الوثائق والمكتبات واللغات الشرقیة ث�م حص�ل ع�ل�ي ش�ھ�ادة ف�ي 
المكتبات من جامعة السوربون ونال أحم�د رام�ي ت�ق�دی�را ع�رب�ی�ا 
وعالمیا واسع النطاق حیث كرمتھ مص�ر ع�ن�دم�ا م�ن�ح�ت�ھ ج�ائ�زة 

كما حصل علي وسام الفنون والعلوم  1967الدولة التقدیریة عام 
كما نال أیضا وسام الكفاءة الفكریة من الطبقة الممتازة حی�ث ق�ام 
الملك الحسن ملك المغرب بتسلیمھ الوس�ام ب�ن�ف�س�ھ ك�م�ا ان�ت�خ�ب 
رئیس لجمعیة المؤلفین وحصل علي میدالیة ال�خ�ل�ود ال�ف�ن�ي م�ن 

 أكادیمیة الفنون الفرنسیة 
قبل وفاتھ ببضع سنوات كرمھ الرئیس الراحل أنور السادات حیث 
منحة درجة الدكتوراه الفخریة في الفنون. ل�ك�ن أم�ر هللا ال م�ف�ر 

حیث أصیب احمد رام�ي ب�ح�ال�ة م�ن االك�ت�ئ�اب الش�دی�د ب�ع�د  منھ 
5/6أم كلثوم ورفض أن یكتب أي شي بعدھا حتي رحل ف�ي   وفاة

/1981 
 التي اخ�ت�ت�م ب�ھ�ا  رام�ي  أن أغنیة (یا مسھرني)  وجدیر بالذكر

، تلیق ب�ل�وث�ة ال�ح�ب 1972 مشواره مع (الست)، وغنتھا في عام
من أول نظرة، دون سبی�ل ل�ل�وص�ول  «أم كلثوم»التي أصابتھ بھا 

إلى قلبھا على مدار نصف قرن بالتمام والكمال من إفص�اح رام�ي 
مع كل أغنیة عن مشاعره تجاھھا، لیمكن اختصار ھ�ذا ال�م�ش�وار 
الفني العظیم؛ في أن الحب خسر فیھ ولكن الفن والمكتب�ة األدب�ی�ة 

 .فازت بھذه الفاجعة من الحب الذي لم یكتمل
قالت المھندسة إلھام أحمد رامى إبنة الش�اع�ر ال�ك�ب�ی�ر أح�م�د وقد 

وأصدر دیوانھ األول والثاني من بعثھ  رامى أن والدى عندما عاد 
باللغة العربیة الفصحى، كانت أم كلثوم مازال�ت ف�الح�ة ب�ق�ف�ط�ان، 
وسمعھا والدى فى إحدى الحفالت تغنى كلماتھ العربیة الفص�ح�ى، 
وأحب صوتھا وقرر أن یكتب بالعامیة لھا فھو أیقن أن مست�م�ع�وا 

 .األغانى أكثر من قراء الكتب
المقاومة في غزة أن طریق الحری�ة ...إرادة وب�ن�دق�ی�ة وأن   أثبت

القوى الكبرى التي تتشدق بحقوق اإلنسان ال تعترف إال ب�ال�ق�وى 
الذى یستطیع أن یرد الصاع صاعین .... ن�ع�م ع�دد الش�ھ�داء ف�ي 
غزه أكبر من عدد القتلى في الكیان الصھ�ی�ون�ي ول�ك�ن األم�ور ال 
تقاس بھذا الشكل ومعاییر النصر والھزیمة مرھونة بمدى تحقیق 
األھداف التي قامت من أجلھا الحرب ال بعدد الضحای�ا ، ف�ال�ك�ی�ان 
الصھیوني دخل الحرب وھو یعلن أن ھ�دف�ھ ھ�و وق�ف ص�واری�خ 
المقاومة التي انھالت علیھ وھو ما لم یت�ح�ق�ق م�ع ن�ھ�ای�ة ج�ول�ة 

فال تلتفتوا إلي المثب�ط�ی�ن ال�ذی�ن ی�ق�ل�ل�ون م�ن ش�أن  تلك التصعید
المقاومة فعامل الوقت بال شك لصالحھا ، وھي قادرة بدعم عمقھا 
العربي على تطویر نفسھا وتلقین ھذا العدو الھمجي والمتغط�رس 

 .الدرس تلو اآلخر

 روث ا ا  مء اب
 ..ا ذ  يوا.!! 

 

لفتتني بعض المواقف وھن كثیرات لنسوة من أق�ارب�ي وم�ع�ارف�ي وج�ی�ران�ي ع�ن�د  
تجمعھن وانھیال االحادیث وسرد حكایاتھن التي تجر الضحكات من أوكارھا ع�ن�وة 

والحق أن�ي أح�ب وأم�ی�ل ل�ك�ل م�ج�ال�س   .حتى تكاد دموعھن تنزل من شدة الضحك
األنس والضحك وأرتاح لألنسان ال�ب�ش�وش وأت�ن�اف�ر م�ن "ال�ع�ب�وس ال�ق�م�ط�ری�ر" 

 "و"ھادم اللذات
 .ألننا خصوصا ونحن نعیش في ھذا الوطن المنكود نحتاج حتى لرذاذ االبتسامات

ومجالس النساء ال یمكنني وصفھا ألنھا تجمع غریب وممتع وح�ك�ای�ات�ھ�ن أغ�ل�ب�ھ�ا 
 !!...مواقف مع الرجال

 !..حیث یكون الرجل بجلساتھن المسكین والمغلوب على أمره
 !!.. في تلك المجالس أرى كید النساء بعیني

تلك الوجوه الضاحكة فجأة تتحول الى وجوه تبحث عن الحزن بل انھا تكاد تستجدیھ 
 !!..ویبدأن بالتوسل الى هللا ان ال یعاقبھن على أفراطھن بالضحك

أستغرب كثیرا لحالھن وال سیما عندما كنت طفلة حین تتحول خدود أمي الى ال�ل�ون 
األحمر وكأنھا تفاح ناضج تمسح دموع الضحك وتتحول مالمحھا للجدیة ال�م�ف�رط�ة 

 :وتقول
 !!..ربي اجعلھ ضحك خیر

 كنت أتساءل في سري وھل للضحك شر...؟
 :وذات مرة سألتھا فقالت لي

ألننا لم نألف الضحك وال نعرف اال الحزن أصبحنا نخاف من الضحك الذي ربما یجر 
 .لنا بأذیالھ ویمھد لنا ألحزان كبیرة أو ربما مصائب لم تكن بالحسبان

ویبدو أن ھذه ثقافة مجتمع كامل ولیست حالة فریدة والكثیر ھنا یخاف من الضح�ك 
 .العمیق ألنھ یمھد لحزن كبیر

وال أعلم الى متى یبقى األنسان ھنا یحمل كل عبء الھم..حتى الھم الذي لم یأتیھ وال 
 !!.. یعرف حتى مالمحھ یحملھ على متونھ

 !!..حتى البنت التي تضحك كثیرا تجد التعنیف من أمھا وتوبخھا
فالبنت التي تضحك بنظر المجتمع ھي "خفیفة" والخفیفة ھنا تعني ال�ت�ي ال ت�م�ل�ك 
رصیدا ضخما من األخالق وأن أمھا لم تتعب بتربیتھا فالمجتمع یرفض ضحك البنت 

 !!..خصوصا عندما تخرج وفي المجالس
حاولت أن أبحث وأسأل ألني كباقي بنات الجنوب كنت أتعرض للتوبی�خ ال�ل�ذی�ذ م�ن 
أمي رحمھا هللا وألنھا تعرف شخصیتي البشوشة لم تكن قاسی�ة ب�ك�ل�م�ات�ھ�ا وك�ذل�ك 
الحال مع أبي حین كانت ضحكاتي تض�رب ج�دران ال�م�ن�زل ب�ھ�ج�ة ی�رف�ع ح�اج�ب�ی�ھ 

 :ویسألني
 الى متى تبقى ضحكاتك عالیة...؟

أجیبھ ببرود: أن بقیت م�دف�ون�ھ بص�دري أخ�ت�ن�ق..ھ�ل ت�رض�ى أن أخ�ت�ن�ق وأم�وت 
 یاحبیبي..؟

 ...یكتفي بتقبیلي وھو مبتسم
لكن یبدو أن تاریخ المدینة لھ األثر الكبیر بثقافة المجتمع نحو الضحك وكلما أتسعت 

 !!.. ضحكاتھم كان الھم الذي ینتظرھم أكبر ھكذا یعتقدون
ھي خزعبالت تقفز برؤوس الناس وما الضحك اال ھو تعبیر عن الشعور كما الحزن 
واأللم ,لكن أرث المدینةوتاریخ حضارتنا التي قدست الحزن یج�ع�ل نس�اء ال�ج�ن�وب 
شامخات الحزن وھو أمر معروف عندنا لذلك یحاولن أن یأخذن الحذر كلما داھمھن 

 !!..الفرح



علمنا في محاضرتنا السابقة أن الكلمة إما   
 أن تكون (اسما، أو فعال، أو حرفا)،

األسماء: قسم منھا مبني، أي یحافظ على  -1
حركة واحدة مھما كان موقعھ في الجملة، 
واألخر ُمعرب، أي تتغیر حركتھ حسب 

 موقعھ من اإلعراب.
األفعال: الماضي واألمر مبنیّان،  -2

والمضارع ُمعرب، باستثناء بعض الحاالت 
 منھ.

 جمیع الحروف مبنیة. -3
............................... 

 األسماء:
 قسَّم النحاة األسماء إلى قسمین:

االسم غیر المتمكن: وھو (االسم  -أوال
المبني، أي الذي یالزم حالة واحدة مھما كان 
موقعھ من اإلعراب في الجملة، واألسماء 

 (المبنیة) في اللغة العربیة ھي:
 
أسماء اإلشارة عدا (ھذان  -2الضمائر:  -1

 -3وھاتان) إذ یُعربان إعراب المثنى، 
األسماء الموصولة عدا (اللذان واللتان) إذ 

أسماء االستفھام،  -4یُعربان إعراب المثنى، 
 أسماء األفعال. -6أسماء الشرط،  -5
 

تقول: (حضر الذیَن أُحبُّھم، التقیُت الذیَن 
أُحبُّھم، سلَّمُت على الذیَن أُحبُّھم)؛ فاالسم 
الموصول (الذیَن) حافظ على بنائھ على 
الفتح وھو في محل رفع فاعل في الجملة 
األولى، وفي محل نصب مفعول بھ في 
الثانیة، وفي محل جّر بحرف الجّر في 

 الثالثة.
 

لقد أجمع أغلب النحاة، ومنھم (سیبویِھ) 
على أن علَّة بناء االسم ھي مشابھتھ 

 للحرف، والحروف مبنیة:
ا في الوضع، أي عدد الحروف؛ مثل  -أ إمَّ

(التاء ضمیر المتكلم) و (نا ضمیر(ناوالمتكلم)
 المتكلمین).

أو في المعنى لحرف موجود كمشابھة  -ب
(أسماء االستفھام لھمزة االستفھام) في أنھا 
تفید معنى االستفھام، ومشابھة (أسماء 
الشرط لحرف الشرط إْن في إفادتھ لمعنى 

 الشرط).
أو لحرف ُمقدَّر كمشابھة أسماء اإلشارة  -ج

 لحرف یُفترض أن یوضع ولم یُوضع.
أو مشابھة االسم المبني للحرف في  -د

االفتقار الالزم، كافتقار (االسم الموصول إلى 
 الصلة).

أو في نیابة االسم عن الفعل (یعمل عملھ)  -ه
وال یتأثر بالعامل، كما ھو حال أسماء 

  األفعال، نحو (دراِك َعْمراً).
 

وھو (الُمعَرب)، أي االسم المتمكن:  -ثانیا
الذي تتغیر عالمة إعرابھ باختالف موقعھ في 

اً، ألنھ ال یُشبھ  الجملة، رفعاً، نصباً، وجرَّ
 الحرف بشيء، وھو قسمان:

ُمتمكن أمكن: وھو االسم (الُمعَرب الذي  -أ
في الحاالت  -تنوین التمكین -یقبل التنوین)

إن خال من (أل) التعریف أو اإلضافة -الثالث
ویَُجر بالكسرة، وھو (االسم المصروف)،  -

 نحو:
 زاَرنا سعیٌد، فأكَرْمنا سعیداً، وُسِرْرنا بسعیٍد.

أعجبَني مقاٌل ظریٌف، قرأُت مقاالً ظریفاً، 
 اطَّلعُت على مقاٍل ظریٍف.

...... 
ُمتمكن غیر أمكن: وھو االسم (الُمعَرب  -ب 

الذي الیقبل التنوین)، في الحاالت الثالث، 
ف  -ویَُجرُّ بالفتحة بدال من الكسرة إال إذا ُعرِّ

ب(أل) التعریف أو أُضیف؛ فإنھ یُجر بالكسرة
وھو االسم الممنوع من الصرف، نحو:  -

ھُ آیةً } بجر (مریَم)  {وجعْلنا ابَن َمریَم وأُمَّ
 بالفتحة بدال من الكسرة.

 
 عالمات اإلعراب:

 عالمات الرفع: -1
الضمة: عالمة رفع االسم المفرد، وجمع  -أ

 المؤنث السالم، وجمع التكسیر، نحو:
نجحْت الطالباُت  (فازْت طالبةٌ مجتھدةٌ،
المواظباُت على الدواِم، یُغرُد الشعراُء حبّاً 

 بالوطِن).
..... 

 األلف: عالمة رفع المثنى، نحو: -ب
(مضى شھراِن ولم أَرَك، في العراِق نھراِن 

 عظیماِن).
مالحظة: تُكسر نون المثنى لتمییزھا عن 

 نون جمع المذكر السالم.
..... 

الواو: عالمة رفع جمع المذكر السالم،  -ج
 واألسماء الخمسة، نحو:

(المنتفضوَن ضدَّ الظلِم صامدوَن، كاَن أخوَك 
 ُمناضالً).

مالحظة: نون جمع المذكر السالم مفتوحة 
 لتمییزھا عن نون المثنى.

......... 
 عالمات النصب: -2
الفتحة: عالمة نصب االسم المفرد، وجمع  -أ

 التكسیر، نحو:
باً، شكرُت فاطمةَ،  (كافأَ األستاُذ طالباً مؤدَّ

 قابَل المذیُع شواعَر ُممیزاٍت).
... 
الكسرة: عالمة نصب جمع المؤنث  -ب

 السالم، نحو:
(ھاجَم المارقوَن ُمسعفاٍت مواظباٍت في 

 ساحاِت االحتجاِج).
.... 
الیاء: عالمة نصب المثنى، وجمع المذكر  -ج

 السالم، نحو:
(ظلَّ الُمسافراِن منتظَریِن الحقیبتَیِن، ضرَب 
رجاُل األمِن المتظاھریَن بقنابِل الغاِز الُمسیِِّل 

 للدموِع).
..... 

األلف: عالمة نصب األسماء الخمسة،  -د
 نحو:

 (أطِع أباَك، واحترم أخاَك).
 

 مالحظة: 
ھناك أسماء مفردة تلحقھا األلف في حالة 

 تنوین النصب، نحو:
 (سعیداً، جزءاً، وضوءاً، شیئاً).
 وھناك ما ال تحتاج لأللف، نحو:

 (بناًء، جزاًء، حیاةً، مبتدأً).
........................... 

 عالمات الجّر:
الكسرة: عالمة جّر المفرد، وجمع المؤنث  -أ

 السالم، وجمع التكسیر، نحو:
(تاقْت نفسي لزیارِة الوطِن الحبیِب، أرسلنا 
دعوةً للزمیالِت الشاعراِت، قاَم الُمشرُف 

 بزیارٍة للمدارِس وریاِض األطفاِل)
...... 

الیاء: عالمة جّر المثنى وجمع المذكر  -ب
 السالم، واألسماء الخمسة، نحو:

(ینصُح الطبیُب بغسِل الیَدیِن بالماِء 
والصابوِن دائماً، اقتصَر لقاُح (كورونا) على 
العاملیَن بالخطوِط األمامیِة، ثْق بصدیٍق ذي 

 خلٍق راٍق).
....... 

الفتحة: عالمة جّر األسماء الممنوعة من  -ج
 الصرف، نحو:

ھُ آیةً}، (أشاَر المذیُع  {وجعْلنا ابَن َمریَم وأُمَّ
 إلى جرائَم ارتكبھا الطغاةُ)

..................................... 
 )، المبني والمعرب من األفعال.3یتبعھ (ح

 لكم التحایا مع االعتزاز.
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لیس غریباً على أدیب متبحر في ل�ج�ج      
الحروف وجدد الكلمات البیض�اء ك�األس�ت�اذ 
كریم عبدهللا وھو یوظّف ھكذا فكرة عمیق�ة 

ھ�ذا  -وخطیرة لیؤرخ بھا تاری�خ�ن�ا ال�ی�وم 
  .. الیوم وما یجري من موت وصراعات

 
فلیس إعتباطاً مباركة الخفافی�ش ص�دی�ق�ھ�ا 
األخ��ط��ب��وط ھ��ذه الص��ورة الس��وداء ال��ت��ي 
رماھا لنا كعنوان عمیق موحش إلست�ب�اح�ة 
األرض المباركة وزرعھ�ا ب�دم ال�دم�ار ألن 
الت�ت�ار ع�ادوا وم�ع�ھ�م ال�ن�ار ص�بّ�وھ�ا م�ع 
حقدھم والغضب على أقدس شيء ... ع�ل�ى 

 -ھ��ن��ا  -أس��ّرة ال��رّب .. وأل��ت��م��س ال��ع��ذر 
لألستاذ كریم في تصویره المتأزم المخنوق 
والمعبر عن حال�ة إن�ف�ج�ار روح�ي ع�ن�ی�ف 
فلیس للرّب أسّرة ، لكنھ أجاز ل�ن�ف�س�ھ ھ�ذا 

 : القول وھو محق مجازاً ألن
 

 جیوش الظالم تتسور محنة التاریخ ..
وأیة محنة ھذه وأیة مأس�اة ن�زف�ت أحش�اء 
صبر الشاعر في سردیتھ التي ابك�اھ�ا أل�م�اً 
 على بغداد و دمشق وكل المدن المستباحة.

لقد كثّف ادیبنا بصوره الجمیلة رغم قت�ام�ة 
الموقف وألم الوصف وضّخھا ب�ك�ّل قس�اوة 
وقوة وبشكل یجعل من یقرأه یقف م�ب�ھ�وراً 
ً ال�ل�ع�ب�ة  أمام لوحة الدم النازف ، إنھا ف�ع�ال
التي مارستھا الخفافیش مع زوجھا ول�ی�س 
صدیقھا األخ�ط�ب�وط ف�ي ن�ك�اح ال ش�رع�ي 
لتنسل لیس مسخاً واحداً ، بل مسوخاً شتى 

 : كلّھا مصبوغة بلون الحقد
 

 . .  یتناسلون أسراب خفافیش
  . . تلعق ثقب الحلم

ویسترسل ك�ری�م ع�ب�د هللا یس�ح�ب�ن�ا روی�داً 
 : رویداً لمشاھدة العرض المفجع وبصمت

 .. أخطبوط یتدلّى
  ..ِمَن القاع ینبعث

 . على صدر نجمة . . یجثو
 

في الحق�ی�ق�ة ل�ی�س وح�ده األخ�ط�ب�وط م�ن 
إفت�رس ال�ن�ج�م�ة وھ�ت�ك ح�رم�ت�ھ�ا ب�ل ك�ّل 

خفافیش الدنیا إستلّت خ�ن�اج�رھ�ا وأط�ف�أت 
 . .بھا أجمل النجوم

 
في كلمات الشاعر وصف ال متن�اھ�ي ی�أخ�ذ 
القاريء یمین�اً وش�م�االً ب�ی�ن األل�م وش�ب�ق 
الخفافیش الفاحش ومع الخ�ی�ال ك�ي ت�ب�ق�ى 
الصورة عالقة م�ت�أث�رة ب�ال�ف�ع�ل ال�ج�ن�ون�ي 
وبین المدن، الل�ی�ل، الش�م�س، ال�ف�راغ�ات، 
الخاصرة ال�م�ب�ق�ورة وك�أن�ھ أراد ال�ق�ول : 
ال��ب��ن��ت ال��م��وؤدة ق��ب��ل إغ��ت��ص��اب روح��ھ��ا 

 .الحالمة
 

 Kareem صور ش�ت�ى نص�ب�ھ�ا الش�اع�ر
Abdullah  لقارئھ وللمتلقي ع�م�وم�اً م�ن

خالل رسائل تحملھا دجلة والفرات للطیبین 
أبناء ھذه األرض الكریمة لتلعن ك�ّل مس�خ 
دنّسھا ، كل لحیة قذرة توّسدت عل�ی�ھ�ا ك�ي 

  ال یسرق الضفصاف قبل أن یثمر .
 

إبداع جدید م�ع إب�داع�ات ش�اع�رن�ا یس�م�و 
للعلیاء مادام م�ع أرض�ھ ی�ع�ت�ص�ره أل�م�ھ�ا 

 .. ویسقیھ حنینھا
بوركت ی�ام�ن ال ت�ری�د ال�ح�ی�اة ل�خ�ف�اف�ی�ش 
البؤس والرذیلة ، ی�ام�ن تس�ع�ى ل�ت�ن�ت�ص�ر 

 .. للخیر والفضیلة
 

 ادناه لـلشاعر: كریم عبدهللا  النصّ 
 

 خفافیٌش ... تبارُك أخطبوط
ع�اَد ال�ت�ت�ار ../ رای�ات�َك ی�ح�م�ل�ون ../ م��ْن 

 صحراِء الھوس
یكّسروَن وجھَ محمٍد ../ ی�دل�ق�وَن ال�ن�اَر ../ 

 على أسّرِة الربّ 
: 

 ... جیوُش الظالِم ../ تتسّوُر محنةَ التاریخ
یبصُق معتوهٌ ../ یخمُش النھاَر ../ ی�ت�غ�ن�ى 

 بالخراب
: 

حیَن تركُض ب�غ�داَد خ�ل�َف دمش�ق ـ�ـ� ری�ٌح 
 فاقعةٌ ../ تمطُر الرصاص

: 

خرجوا مْن أمواِج اللیِل ../ ی�ت�ن�اس�ل�ون ../ 
 ... أسراُب خفافیش ../ تلعُق ثقَب الحلم

: 
نزٌف مش�ت�رٌك ../ ھ�ذا ال�ف�رات ../ ی�ح�م�ُل 

 مراكباً ../ غارقةً بالشظایا
أخطبوطٌ یتدلّى ../ مَن القاِع ینبعُث ../ عل�ى 

  صدِر نجمٍة ../ یجثو
: 

نحَو قاسیون ../ وبغداد ../ یذُر ال�رم�اَد ف�ي 
 ... الحناجر

یت�أرج�ُح ../ ع�ل�ى إس�ط�ورٍة ../ وأض�غ�اُث 
 الكراسي

: 
 ھل یناُم الفرات ../ ویحمُل جثَث الطّلع.. ؟

: 
یتحسُس الفخذین ../ یُسدُل أسمالھُ ../ على 

 الوجِھ ../ یبقُر الخاصرة ../ معفّرةً بالغبار
یلغي الفراغات ../ یك�ّدُس أردی�ةَ ال�ل�ی�ل ../ 

 یعلُّق صمَت المدن
: 

في الش�م�ِس ../ ت�تّ�س�ُع ش�ق�وق ../ ت�دف�ُن 
 كمنجاِت النجوم

: 
ھذا الضجیُج مَن الدخاِن ـــ� ی�رب�ُك مس�الّت 

 الصحو
: 

یتدحرُج على ناصیِة الغاباِت ـــ عوُد ث�ق�اٍب 
 یدخُل دائرةً مفرغة

یشحُذ سیَف ال�خ�راِب ـ� تض�ط�رُب ال�رق�اب 
 حیَن ترسُم الطریق

: 
ك��لّ��م��ا ../ ی��وغ��ُل ../ یس��رُق ../ ث��م��اَر 

 الصفّصاف
عقیٌم ب�ال ت�اری�خ والدات ـ� ی�ج�ھ�ُض وج�ھ 

 األرض
مْن ھنااااااااااك ../ یفترُش اللحى ../ ی�غ�زُل 

 غرباالً 
 علّھُ ../ ھنااااااااااااا ../ یعلُّق شتاَت خیباتھِ 

 .. ویعلُن ../ والدة ../ مسٍخ ../ یدنُّس دجلة
.......................... 

 *كاتب وصحفي عراقي

 .. ا   ا 
رض اا وأ و ا . . 

 
 

 سعد الساعدي*  / بقلم
 
 



 "یومیات عج�وز م�ج�ن�ون" قراءة في روایة   
 "جونیشیرو تانیزاكي" للروائي الیاباني

في الروایات الناجحة یستطیع الكتّاب أن ینسلوا  
بالقارئ إلى جحور في ودیان ال یتجرأ بنفسھ أن 
یمیط لثامھا أحیانا، وإذ بھ�ا ت�ف�ت�ح�ھ ع�ل�ى أب�ع�د 
األمداء، فیخلع برقع حی�اء م�ج�ت�م�ع�ّي ك�ری�ھ ق�د 
ی��ع��ت��ب��ر ال��م��ص��در ل��ب��ؤس��ھ، وتش��وھ��ات��ھ. ل��ن��ك��ن 
صریحین حی�ن ن�ع�ت�رف أن ال�ك�ب�ت ھ�و ال�ُم�دان 

 !األمكن في ھذا الموضع
إنھ الكبت بمختلف أنواعھ وأشكالھ وألبستھ من  

ق��م��ص��ان إل��ى فس��ات��ی��ن، إل��ى وج��وه م��ب��رق��ع��ة، 
وضحكات عاھرة، وتھّجم وعبوس ف�ي م�ق�اب�ل�ة 

 .الحیاة رغم ما فیھا من جمال ال تنكره عین
ماذا، وإن كان الجنس الذي نكبتھ ف�ي ن�ف�وس�ن�ا  

ھو ذاك المدرج األول لالستئثار بالخفاء لتقّمص 
صورة یرضى عنھا المجتمع، بینما صاحبھا ف�ي 
أعماق نفسھ ینتحب وھو یئدھا، وی�رك�م ع�ل�ی�ھ�ا 

 !التراب واألسمنت ركما؟
 ل�ل�ی�اب�ان�ي "یوم�ی�ات ع�ج�وز م�ج�ن�ون "روایة 

، تحیلك إلى ذلك الفضاء "جونیشیرو تانیزاكي"
األجرد من أي قیم، ف�ت�ت�رك ل�ل�ن�ف�س أن ت�ت�ع�ّرى 
بمختلف قذاراتھ�ا، أو م�ا اص�ط�ل�ح ع�ل�ى ن�ع�ت�ھ 
بالقذارة دینیا ومجتمعیا، فتروح تغ�ت�ن�م ال�ف�رص 
بوضاعة الدنيء أمام شھواتھ الت�ي ت�ق�ف�ز ف�وق 
المحرمات لتمارس حقوقھا في إشباع نزق یرى 
أن من حقھ أن ی�رت�ع ص�اع�ق�ا ف�ي ط�ری�ق�ھ ك�ل 
شيء، من قیم متعارف علیھا، ومن اع�ت�ب�ارات، 
وروابط عائ�ل�ی�ة، ف�ت�روح ت�ث�ی�ر م�ن ال�ج�دل�ی�ات 
المل�ع�ون�ة م�ا یس�ت�ح�ق ال�م�ت�اب�ع�ة، وال�ت�ق�ص�ي، 
واالستنباط، وك�أن�ك ب�ال�روائ�ي ال�م�ذك�ور أع�اله 
یعول بمعولھ بلبلة في خزائن النفس البشریة في 
أدق ثنیاتھا مرخیا لھا االنطالق على س�ج�ی�ت�ھ�ا، 

 .وعبث فطرتھا، وھي تنشد االرتواء، واالنتشاء
العجوز الذي یُفصح منذ أوائل صفحات الروای�ة  

عن رغباتھ التي م�ن ص�ورھ�ا ال�ت�ل�ذذ ب�الش�ذوذ 
المأفون مجتمعیا، ثم إنھ الحریص ع�ل�ى ت�دوی�ن 

 !یومیات یودعھا درجا غیر متقصد إغالقھ
یومیات، ترات�ی�ل أی�ام ال ت�ن�ت�ھ�ي م�ع أم�راض   

الشیخوخة التي تتكالب على رجل م�ث�ل�ھ ت�ج�اوز 
السب�ع�ی�ن م�ن ال�ع�م�ر، ھ�ي أم�ر ع�ادي، ول�ك�ن 
الروائي یحلو لھ أن یقّدم بط�ل روای�ت�ھ ال�ع�ج�وز 
لقارئھ عبر منصتین حساستین بینھما اتص�ال ال 
یخ�ف�ى ل�ل�ق�ارئ: ال�ع�ج�وز ال�م�ت�آك�ل ال�م�ت�ھ�اوي 
المصاب بالعنّة، واإلنسان ال�م�ت�م�اس�ك ال�ذي م�ا 
یزال یشعر بالنشوة الجنس�ی�ة، وإن ك�ان�ت غ�ی�ر 
مكتملة، ولكنھا كافیة ألن تسم�ح ل�ھ ب�أن ی�م�رر 
لعابھ بلسانھ على ف�خ�ذ ام�رأة، وإن ك�ان�ت ت�ل�ك 

  !المرأة الصبیة كنتھ
ال���م���رع���ب ف���ي األم���ر، وھ���ن���ا أع���ود إل���ى   

المجتمعیات، والخلفیات الدینی�ة، واألدب�ی�ة ك�أي 
مبنى یتراّص ع�ل�ى ط�ول زم�ن ب�م�ا ُحش�ي م�ن 
مبادئ وقیم، وارت�ك�ازات ُخ�ل�ق�ی�ة ألس�ت�ث�ار م�ن 
الدھشة واالمتعاض ف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ، ف�ك�ی�ف 
لرجل أن یشتھي كنتھ، وأن ینحدر ب�ھ اإلس�ف�اف 
إلى استجداء أطراف من ال�م�ت�ع�ة م�ع�ھ�ا، وی�ذل 
نفسھ في س�ب�ی�ل ت�ل�ك الش�ھ�وة، ب�ل وی�ك�ت�ری�ھ�ا 
بالمال، بینما وحین أكتب من م�ن�ط�ل�ق ال�م�ح�ل�ل، 
ورافع ألویة الحریات أرى أني أمام كائن ضعیف 
یتحامل على س�اق�ی�ھ، وع�ج�زه، وھ�و ی�رى أن�ھ 
ینحدر إلى أراذل ال�ع�م�ر، ول�ك�ن�ھ ح�ری�ص ع�ل�ى 
التشبث ب�ال�ح�ی�اة، وم�م�ارس�ة ق�ن�اع�ات�ھ م�ا دام 
یشاركھ�ا م�ع ط�رف ی�ت�واف�ق م�ع�ھ ف�ي ال�رأي، 

 .!والرغائب أیضا
ألیس في الجنس اإلحیاء ل�ل�ج�س�د ال�ذي ی�أت�ل�ق  

بالحب، حتى وإن نُعت بالنق�ی�ص�ة، واالن�ح�ط�اط، 
والعار؟! ثم ألیست النفس اإلنسانیة لجج عمیق�ة 
من دوامات، ومجاھل وتحلیق�ات، وان�ت�ف�اض�ات، 
وبراكین، صاحبھا بھا العلیم، وغیر ال�ع�ل�ی�م ف�ي 
الوقت ذاتھ، فإن تكش�ف�ت ل�ھ اش�ت�ھ�اءات�ھ�ا، ل�ن 
یتمكن دوما من مغالبة ش�راس�ت�ھ�ا، وم�ا ت�وح�ي 

 !إلیھ بھ من سعادة، وإن كانت قاتلة؟
روائي ق�دی�ر، وذك�ي ف�ي ان�ت�ق�ائ�ھ ل�ل�ش�خ�ص�ی�ة 
المحوریة ھنا، عجوز ثري مالك ی�ری�د ال�ج�م�ی�ع 
إرضاءه بم�ا أن�ھ ال�م�غ�دق، ف�ال ی�م�ت�ن�ع�ون ع�ن 
الرضوخ إلى ط�ل�ب�ات�ھ، وی�غ�ض�ون ال�ن�ظ�ر ع�م�ا 
یستدعي حقا ال�ث�ورة، وال�ت�أج�ج، واالت�ھ�ام، ث�م 

 !المقاصصة، والمعالجة النفسیة
إن االزدواجیة تتبدى في الروایة ح�ل�ة رئ�ی�س�ة  

للشخصیات في المجمل، فالزوجة، الحماة، تدرك 
ما یفعلھ العجوز مع كنتھ، ولكنھا ال ت�ح�ت�ج، ب�ل 
إنھا تصمت مقابل ما یقدمھ الزوج من ال�ع�ط�اء، 

وأیضا اتقاء لفجور، وسفاھة كنة أرغم�ت ع�ل�ى 
قبولھا. البیت واسع ث�رّي ال�ت�ض�اری�س، ال�ح�ی�اة 
رفاھة، إلى ما إلى ذلك، أما الكن�ة الش�اب�ة ال�ت�ي 
تعیش حیاة البذخ بعد أن كانت راقص�ة ت�ع�ّر ف�ي 
كاباریھ، فال تقنع بما حازتھ من حیاتھا الجدی�دة، 
بل ھي تساوم حماھا، وقد اس�ت�ش�ع�رت ش�ھ�وت�ھ 
تجاھھا على مجوھرات فادحة ال�ث�م�ن، وس�ی�ارة 
فارھة، والمال الوفیر، وتمارس في الوقت نفسھ 
حیاة زوجیة مفتوحة إلى درجة مخیفة، ف�ال ھ�ي 
تكتفي باستغالل اشتھاء العجوز ل�ھ�ا، والس�م�اح 
لھ معھا بممارسة سلوكیات جنسیة مست�ھ�ج�ن�ة، 
بل تجعل منھ الراضخ لغرائزھا وشھواتھا أیضا، 
تصطحب عشیقھا إلى بیت العائ�ل�ة ل�ال�س�ت�ح�م�ام 
تحت حجة واھیة ال تلبث أن یسقط قناعھا، حیث 
تمرره إلى غرفتھا، وإلى حمامھا فیتشاركان�ھ�م�ا 
سویة، والعجوز في منتھى الس�ع�ادة، وال�م�رح، 
بل إنھ الملّح في طلب مشھد یعوضھ عن عن�ت�ھ، 

 !ونقص أداء جنسي ما یزال في شره إلیھ
للمصداقیة، إن روائینا الیاباني ال ینع�ت ب�ج�رأة  

الطرح فقط، بل إنھ وافر الشفافیة، والواقعیة في 
س��ب��ره ل��م��ا ف��ي األع��م��اق م��ن االن��ت��ك��اس��ات، 
واالنفعاالت الت�ي ی�ح�رم خ�روج�ھ�ا إل�ى ال�ع�ل�ن، 
والذي یحرص المجتمع منذ األزل على تھذیبھ�ا، 
وتأطیرھا في أطر دینیة، ومجتمعی�ة، وال�ت�ي إن 
أفلت لھا القیاد، فستودي بتلك الم�ج�ت�م�ع�ات إل�ى 
الھالك شرقا وغربا، وكم من ممارسات ق�د ت�رد 
على الذھن، والقارئ یبحر في القراءة بال قید أو 
رقابة مع نفسھ، وحولھ، منھا ما خضع أصحابھ 
للعالج النف�س�ي، وم�ن�ھ�ا م�ا أدى إل�ى اإلج�رام، 

أو   ومنھا ما ظل حب�ی�س ج�دران ال�ذات، أخ�ت�ار
أورد منھا جانبا من حلم كان یرد ب�إل�ح�اح ع�ل�ى 
مراھقة ویمنعھا من مواصلة حیاة ط�ب�ی�ع�ی�ة م�ع 

ترى أنھا معلِّقة نفَسھ�ا إرادی�ا ع�اری�ة   الخارج،
على ح�ب�ل، أو ع�م�ود ی�م�اث�ل أع�م�دة الس�ی�رك، 
وأس�ف��ل��ھ��ا حش��د م��ن ال��رج��ال ی��ت��ن��اوب��ون ع��ل��ى 
ارتشاف ثدییھا، وھي في خدر ال انتھاء لھ، ف�ال 
ھي تمّكنھم من مرغبھم، وال ھي تمنع�ھ�م ع�ن�ھ، 
وھي اآلمرة الناھیة، والجمع في تداول سك�ی�ن�ة، 

  .!والتفاف طوفي
من تراه ذاك الذي یجترئ على ت�ع�ری�ة مش�اھ�د  

تنحشر في بؤر البشر سوى كاتب، أو ف�ن�ان، أو 
ق��ن��اص غ��ی��ر م��ب��ال.. أول��ئ��ك ال��م��ل��ع��ون��ون م��ن 
مجتمعات تتجلل بالخطیئة سّرا، وت�ت�رب�ع م�وائ�د 

 !لذائذھا جھارا، وبكل صفاقة؟

وا ا  
 قراءة في روایة   

 "یومیات عجوز مجنون"
 "جونیشیرو تانیزاكي" للروائي الیاباني
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إن مقاطعة العملیة االنتخابیة ھي ف�ك�رة   
م��أل��وف��ة خ��اص��ة ف��ي ال��دی��م��ق��راط��ی��ات 
المشّوھة للعالم النامي، حیث تنعدم الث�ق�ة 
ب�ی�ن ال�ق��وى ال�ح�اك�م��ة ال�م�ت�ش��ب�ث�ة ال�ت��ي 
تتالع�ب ب�إدارة االن�ت�خ�اب�ات وب�ی�ن ق�وى 
المعارضة الُمضطَھدة والم�ت�أرج�ح�ة ب�ی�ن 

 .المقاطعة أو المشاركة في االنتخابات
فالمشارك�ة ف�ي م�ع�رك�ة ان�ت�خ�اب�ی�ة غ�ی�ر 
م�ت��وازن�ة ی��م�ك��ن أن ت��ؤدي ال�ى خس��ارة 
الم�ع�ارض�ة، ف�ت�س�ت�م�د ال�ق�وى ال�ح�اك�م�ة 
شرعیة لنظامھا الفاسد، بین�م�ا ی�م�ك�ن أن 
تؤدي م�ق�اط�ع�ة االن�ت�خ�اب�ات ال�ى ت�ج�دی�د 
القوى الحاكمة لسلطتھا مع ما ی�م�ك�ن أن 
تتضمنھ من فرصة لمّدھا بش�ری�ان ح�ی�اة 

 .إضافي ولو بشرعیة ناقصة
في البدایة سأحاوُل ت�أس�ی�س م�ن�ط�ل�ق أو 
قاعدة یمكن أن ن�ب�ن�ي ع�ل�ی�ھ�ا م�ن�اقش�ت�ن�ا 
لق�ض�ی�ة م�ق�اط�ع�ة االن�ت�خ�اب�ات ال�ع�راق�ی�ة 
المقرر إجراؤھا في تشرین األول ال�ق�ادم، 
والتي عبرت عنھا قوى سیاسیة م�ت�ع�ددة 
بعد اغتیال الناشط إیھاب ال�وزن�ي، وذل�ك 
لتحدید مسار مساھمة ھ�ذه ال�م�ق�ال�ة ف�ي 
مح�اول�ة ت�ن�ض�ی�ج ف�ك�رة ال�م�ق�اط�ع�ة م�ن 

 .عدمھا في الحالة العراقیة
ولعل أھم جان�ب م�ن ھ�ذا ال�م�ن�ط�ل�ق ھ�و 

 –التسلیم بأن الق�وى ال�ح�اك�م�ة ال�ح�ال�ی�ة 
والتي تشمل مج�م�وع ال�ق�وى الس�ی�اس�ی�ة 
من مختلف ال�ق�وم�ی�ات وال�ط�وائ�ف ال�ت�ي 
یتمحور صراعھا السیاسي ع�ل�ى ت�ع�ظ�ی�م 
إیراداتھا من االقطاعی�ات ال�ت�ي أس�س�ت�ھ�ا 

ل��ن تس��ت��س��ل��م ل��ت��داول   –ض��م��ن ال��دول��ة 
الس�ل�ط��ة بص��ورة س��ل�م��ی�ة م�ع أي ق��وى 
سی�اس�ی�ة ت�ھ�دد وج�ودھ�ا واق�ط�اع�ی�ات�ھ�ا 
سواء أكانت ھذه القوى ناتجة ع�ن ث�ورة 
تشرین أو غیرھا. وأعتقد أن ھذه النق�ط�ة 
قد توضحت بما ال یقبل الشك بعد اإلی�غ�ال 
في اخ�ت�ط�اف اإلرادة الس�ی�اس�ی�ة ل�ل�دول�ة 
وتھمیش مؤسساتھا م�ن خ�الل ال�ت�ح�دي 
ال�م�س�ل�ح ال�ع�ل�ن�ي، وإفش�ال أي م�ح�اول�ة 
لتحدید نفوذ إقطاعیات ال�ق�وى ال�ح�اك�م�ة، 
مع القمع واالضط�ھ�اد ل�ل�م�ع�ارض�ة ع�ب�ر 
اغتیاالت الناشط�ی�ن وم�ح�ارب�ت�ھ�م ب�أذرع 

 .السلطة وقوى الالدولة
الجانب الثاني من منطلقنا لمناقشة قض�ی�ة 
مقاطعة االنتخابات القادمة ھو أن ال�ق�وى 
ال�م�ع��ارض�ة وال��ت�ي ت�ھ�دد ف�ع��ل�ی�اً ال�ق��وى 
الحاكمة، ویمكن أن تؤسس لنقلة حقیق�ی�ة 
في المشھد العراقي نحو دولة ال�م�واط�ن�ة 
السیادیة وانھاء نفوذ قوى الالدولة، ھ�ي 
قوى ناش�ئ�ة غ�ی�ر م�ت�م�رس�ة ف�ي ال�ع�م�ل 
الس��ی��اس��ي، ت��ف��ت��ق��ر ال��ى رؤی��ة واض��ح��ة 
ل��م��ش��روع وط��ن��ي ب��دی��ل، وت��ع��ت��م��د ف��ي 
شعبیتھا عل�ى دورھ�ا ف�ي ث�ورة تش�ری�ن 
وتجاوب الجماھیر م�ع ش�ع�ارات ال�ث�ورة 
حینھا. وعلى الرغم م�ن ت�أس�ی�س ب�ع�ض 

السیاسیة م�ؤخ�راً، ”  التشرینیة“ األحزاب 
ووجود نوع من التنسیق بین بعضھا، إال 
أن المشھد السیاسي لقوى ث�ورة تش�ری�ن 
یمكن ت�ق�ی�ی�م�ھ م�وض�وع�ی�اً ب�أن�ھ مش�ت�ت 
ومنقسم ب�ی�ن ق�وى ت�ح�ال�ف�ت م�ع ب�ع�ض 
أطراف القوى الحاكم�ة وأخ�رى ت�ع�ارض 
العملیة السیاسیة برمتھا، ب�اإلض�اف�ة ال�ى 
األحزاب التشرینی�ة ال�م�ن�ق�س�م�ة ب�دورھ�ا 

ب�ی��ن ُم��ق��اط��ع ومش��ارك ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 
 .القادمة

فإذا حللنا الوضع الس�ی�اس�ي ال�ح�ال�ي ف�ي 
العراق من ھذا ال�م�ن�ط�ل�ق ل�ت�ق�ی�ی�م ف�ك�رة 
مق�اط�ع�ة االن�ت�خ�اب�ات ال�ق�ادم�ة، ن�ج�د أن 
أدبیات علم السیاسة والتجارب المشاب�ھ�ة 
السابقة في العالم، تشیر أغ�ل�ب�ھ�ا إل�ى أن 
تنفیذ ھذه الف�ك�رة ال ی�ؤدي ال�ى ال�ن�ت�ائ�ج 
المرجّوة، وأن ال�م�ش�ارك�ة ف�ي ال�ع�م�ل�ی�ة 

كان یمك�ن أن   –على عّالتھا  –االنتخابیة 
ی�ك��ون أك�ث��ر ف�ائ��دة ألح�زاب ال��م�ع��ارض��ة 
ولعملیة التغییر المرتقبة م�ن ال�م�ق�اط�ع�ة. 
وھ��ن��ا ی��م��ك��ن اإلش��ارة إل��ى ب��ع��ض ھ��ذه 
المحاوالت مثل تجربة الربیع العرب�ي ف�ي 
مصر والتي انت�ھ�ت ب�إع�ادة إن�ت�اج ن�ظ�ام 

سنوات على إس�ق�اط ن�ظ�ام  3شمولي بعد 
حس�ن��ي م�ب��ارك؛ وك��ذل�ك فش��ل م�ق��اط��ع��ة 
أح��زاب ال��م��ع��ارض��ة ل��ن��ظ��ام ش��اف��ی��ز ف��ي 

ال�ذي م�ّرر م�ا ك�ان  2005فنزوی�ال ف�ي 
یبغیھ من ق�رارات ع�ب�ر س�ی�ط�رت�ھ ع�ل�ى 
البرلمان بدون معارضة ما زاد م�ن ح�دة 
االنقسام المجت�م�ع�ي واألزم�ة الس�ی�اس�ی�ة 
ھناك؛ وك�ذل�ك ت�ج�رب�ة االس�ت�ف�ت�اء ح�ول 
اس��ت��م��رار ح��ك��م ال��دی��ك��ت��ات��ور ال��ت��ش��ی��ل��ي 

وال��ت��ي ق��اط��ع��ھ��ا  1988ب�ی��ن��وش��ی��ت ف��ي 
الحزب الش�ی�وع�ي ال�ت�ش�ی�ل�ي داع�ی�اً ال�ى 
انتفاضة مسلحة بینما قّررت باقي أح�زاب 
المعارضة المشاركة فیھ�ا، وان�ت�ھ�ت ال�ى 
اقصاء بینوشیت واست�ع�ادة ن�ظ�ام ال�ح�ك�م 
الدیمقراطي في تشیلي، بینما لم یست�رج�ع 
الشیوعیون التشیلیون ت�أث�ی�رھ�م الس�اب�ق 
في الحیاة السیاس�ی�ة ل�ح�د ال�ی�وم. وع�ل�ى 
الرغم من االختالف ف�ي ال�ت�ف�اص�ی�ل ب�ی�ن 
ھذه التجارب وال�ح�ال�ة ال�ع�راق�ی�ة، إال أن 
السیاق العام واضح بأن ال�م�ق�اط�ع�ة غ�ی�ر 
المدروسة غ�ال�ب�اً م�ا ت�ؤدي ال�ى خس�ارة 
للقوى المعارضة تس�ت�ف�ی�د م�ن�ھ�ا ال�ق�وى 
الحاكمة لتدعیم سلطتھ�ا أو إع�ادة ان�ت�اج 

 .سلطتھا واستمرار نفوذھا في الدولة
في الم�ق�اب�ل ی�م�ك�ن أیض�اً أن نش�ی�ر ال�ى 
تجربة أحزاب المعارضة للن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي 
العراقي في الخ�م�س�ی�ن�ی�ات وال�ت�ي ق�ررت 

ب�ج�ب�ھ�ة  1954المشاركة في ان�ت�خ�اب�ات 
وطنیة عل�ى ال�رغ�م م�ن ع�دم مص�داق�ی�ة 
العملیة الدیمقراطیة للنظام الملكي حی�ن�ھ�ا 
والتشكیك في مقدرة الحكومة ف�ي اج�راء 
انتخ�اب�ات ن�زی�ھ�ة. ف�ق�د ش�ارك�ت أح�زاب 

وبضمنھا الحزب الش�ی�وع�ي   –المعارضة 
والوطني ال�دی�م�ق�راط�ي واالس�ت�ق�الل م�ع 

في ج�ب�ھ�ة ان�ت�خ�اب�ی�ة   –بعض المستقلین 
واح��دة، وف��ازت ب��ح��وال��ي ُعْش��ر م��ق��اع��د 
البرلمان على الرغم من القمع الح�ك�وم�ي 
الذي تضمن منع التكتالت خالل الح�م�الت 
االنتخابیة وعدم است�خ�دام الس�ی�ارات ف�ي 
ال��دع��ای��ة االن��ت��خ��اب��ی��ة وق��م��ع ال��ق��وى 
المعارضة م�ن خ�الل ف�ض االج�ت�م�اع�ات 
واعتقال الناشطین. وبالرغم م�ن خس�ارة 
المعارض�ة ل�ت�ل�ك االن�ت�خ�اب�ات وال�ت�زوی�ر 
الذي شابھا، لم ت�ت�ق�ب�ل ال�ق�وى ال�ح�اك�م�ة 
ال��م��ل��ك��ی��ة وج��ود م��ع��ارض��ة ف��اع��ل��ة ف��ي 
الب�رل�م�ان، فض�غ�ط�ت ع�ل�ى ال�م�ل�ك ل�ح�ل 
البرلمان في ال�ج�ل�س�ة األول�ى، وت�ب�ع�ت�ھ�ا 
بحل األحزاب وإع�الن األح�ك�ام ال�ع�رف�ی�ة 
واغالق الصحافة المع�ارض�ة ل�ت�ف�وز ف�ي 
االنتخابات ال�ب�دی�ل�ة ب�األغ�ل�ب�ی�ة الس�اح�ق�ة 
وب�دون وج�ود ألي ق��وى م��ع�ارض��ة، إن 
مغزى ھذه التجرب�ة ل�ی�س ف�ق�ط أن ق�رار 
أحزاب المعارضة بالمشاركة باالنتخ�اب�ات 
أحرَج القوى الحاكمة، بل أیضاً الم�خ�اط�ر 
ال�ت�ي ح�اق��ت ب�انس�داد أف�ق ال�ت�غ��ی�ی�ر ف��ي 
العملیة الس�ی�اس�ی�ة وال�ذي أدى ك�م�ا ھ�و 

تموز وما صاحبھ�ا  14معروف الى ثورة 
م��ن قص��ور ف��ي ب��ن��اء ن��ظ��ام س��ی��اس��ي 
دیمقراطي ب�دی�ل أدى ال�ى ت�ج�ذر ال�ن�ظ�ام 

 .الشمولي في العراق ونتائجھ الكارثیة
 

إن ھذا العرض لبعض التج�ارب الس�اب�ق�ة 
حول مقاطعة المعارضة لالنتخاب�ات ال�ت�ي 
ال یمكن ضمان نزاھتھا لیس الھدف م�ن�ھ 
م��ع��ارض��ة ال��م��ق��اط��ع��ة وال��دع��وة ال��ى 
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��راق��ی��ة 
القادمة، وإنما توضیح أن الس�ی�اق ال�ع�ام 
لخیار المقاط�ع�ة ھ�و ذو ن�ت�ائ�ج س�ل�ب�ی�ة، 
بینما یحتاج الحصول على نتائج إی�ج�اب�ی�ة 
لھذا الخیار دراسة ھ�ذه ال�ق�ض�ی�ة ب�روی�ة 
وم��وض��وع��ی��ة ب��ع��ی��داً ع��ن ال��ت��س��ی��ی��س 
والعجالة. فمثلما لمط�ل�ب ال�م�ش�ارك�ة ف�ي 

، ” ش��روط��ھ واش��ت��راط��ات��ھ“ االن��ت��خ��اب��ات 
ك�ذل�ك ھ�و ال�ح�ال ب�ال��ن�س�ب�ة ال��ى م�ط�ل��ب 
مقاطعة االنتخابات لضمان ع�دم اس�ت�ف�ادة 
ال��ق��وى ال��ح��اك��م��ة م��ن ھ��ذه ال��م��ق��اط��ع��ة 

 .وتضرر قوى ثورة تشرین الناشئة منھا
وكمثال من تجارب الش�ع�وب ع�ل�ى خ�ی�ار 
ناجح للمقاطعة االنت�خ�اب�ی�ة ھ�و م�ق�اط�ع�ة 
المعارضة ف�ي ب�ی�رو ب�ق�ی�ادة ال�ی�خ�ان�درو 
تولیدو للج�ول�ة ال�ث�ان�ی�ة م�ن االن�ت�خ�اب�ات 

ب�ع�د ال�ت�ش�ك�ی�ك ف�ي  2000الرئاسیة في 
حدوث تزویر في الجولة األولى، م�ا أدى 
الى احتجاجات شعبیة ضد الرئیس البرت�و 
ف��وج��ی��م��وري ال��ذي أُج��ب��ر ع��ل��ى ت��رك 

 2001السلطة، فأعیدت االنت�خ�اب�ات ف�ي 
لیفوز فیھا تولیدو، وھذا یدعم طرحنا ف�ي 
أن م�ق�اط�ع�ة االن�ت�خ�اب�ات ت�ك�ون ن�اج�ح�ة 
ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ج��زءاً م��ن س��ت��رات��ی��ج��ی��ة 

 .معارضة سیاسیة متكاملة
وعند األخذ باالعتب�ار ع�دم ت�ق�ب�ل ال�ق�وى 
الحاكمة ألي تغییر سیاس�ي ح�ق�ی�ق�ي ول�و 
بصورة متدرجة یضمن بقاءھ�م ال�ن�س�ب�ي 
في السلطة عبر مرحلة انتقالیة، یب�دو أن 
السیناریو األرجح للتغییر مع ع�دم وج�ود 
حلول ألسباب األزمة السیاسیة، ھو ع�ب�ر 
اح��ت��ج��اج��ات ش��ع��ب��ی��ة ح��ادة رب��م��ا أك��ث��ر 

رادیكال�ی�ة م�ن ث�ورة تش�ری�ن م�ن ح�ی�ث 
ال��ع��ن��ف وال��م��ط��ال��ب. وھ��ذا ی��ت��ط��ل��ب 
ستراتیجیة معارضة تتمحور حول وج�ود 
قیادة ناضجة ل�ق�وى س�ی�اس�ی�ة م�ع�ارض�ة 
منظمة بجبھة وطنیة عریضة تستند عل�ى 
رؤیة سیاسیة ب�دی�ل�ة واض�ح�ة وب�رن�ام�ج 
عمل واقعي یمكن أن یلتف حولھ مجامی�ع 
العراقیین بمختلف فئ�ات�ھ�م وت�وج�ھ�ات�ھ�م، 
إن عدم وجود ھكذا معارضة عند تصاع�د 
األحداث، واحتمال انھی�ار س�ل�ط�ة ال�ق�وى 
ال��ح��اك��م��ة، ی��م��ك��ن أن ی��ؤدي ال��ى ث��ورة 
مضادة أو فوضى مثلما حدث ف�ي أح�داث 

 .2011الربیع العربي في 
وألنھ من الواضح أن ھ�ك�ذا س�ت�رات�ی�ج�ی�ة 
للمعارضة العراق�ی�ة ال ی�م�ك�ن ت�ح�ق�ی�ق�ھ�ا 
خالل الفترة القلیلة الباقی�ة ل�ح�ی�ن م�وع�د 
االنتخابات في تشرین األول القادم، یك�ون 
من الواقعي أن تعمل ھذه المعارضة عل�ى 
ت�ن�ف�ی��ذ س�ت��رات�ی�ج��ی�ت�ھ��ا ال�م��ط�ل�وب��ة ن�ح��و 
االنتخابات ما بعد القادمة، على أن ت�ع�م�ل 
جاھدة في بناء ھیكلیة ج�ب�ھ�وی�ة وط�ن�ی�ة 
تضم األح�زاب وال�ق�وى ال�ت�ي ی�م�ك�ن أن 
تتفق على قاسم مشترك یمث�ل ال�م�ش�روع 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��غ��ی��ی��ر، م��ع إنض��اج ق��ی��ادة 
سیاس�ی�ة ل�ج�ب�ھ�ة ال�م�ع�ارض�ة ھ�ذه. ل�ق�د 
تطرقُت في مق�ال س�اب�ق ل�ي نش�رت�ھ ف�ي 

المشروع الوطن�ي “ جریدة المدى بعنوان 
ال�ى ”  لثورة تشرین واالنتخابات ال�ق�ادم�ة

أولویات البرنامج الوطن�ي وال�ذي ی�م�ك�ن 
ع��ن��د ت��ح��ق��ی��ق��ھ ب��ن��اء دول��ة ال��م��واط��ن��ة 
الس��ی��ادی��ة، وال��ت��ي تس��ت��ن��د إل��ى ن��ظ��ام 
المركزي اتح�ادي وع�م�ل�ی�ة دی�م�ق�راط�ی�ة 
تمثل حالة التوازن المطلوبة بین السل�ط�ة 
التنفیذیة والسلطة التشری�ع�ی�ة ال�رق�اب�ی�ة، 
من أجل تنف�ی�ذ ب�رن�ام�ج ح�ك�وم�ي وط�ن�ي 

 .بعید عن المحاصصة وتقاسم السلطة
إن االنتخاب�ات ال�ق�ادم�ة ی�م�ك�ن أن ت�م�ث�ل 
ف��رص��ت��ی��ن م��ت��ض��ادت��ی��ن: واح��دة ع��ن��د 
ال�م�ش��ارك�ة النض�اج ال��خ�ب��رة الس�ی��اس�ی��ة 
للمعارضة ودخ�ول م�م�ث�ل�ی�ن ع�ن�ھ�ا إل�ى 
البرلمان إلدارة عملیة التغییر من ال�داخ�ل 
عند تصاعد االحتجاجات، ولقطع الط�ری�ق 
على القوى التي یمكن أن تختطف عمل�ی�ة 
التغییر، وأخرى عند المق�اط�ع�ة ف�ي ع�دم 
إعطاء الشرعیة للقوى ال�ح�اك�م�ة وزی�ادة 
الضغط ع�ل�ی�ھ�ا م�ن أج�ل ان�ج�از ع�م�ل�ی�ة 
التغییر، إال أن معسكر التغی�ی�ر ال ی�ح�ت�اج 
بالضرورة أن یفاضل ب�ی�ن إح�دى ھ�ات�ی�ن 
الفرصتین عل�ى األخ�رى، ب�ل ی�م�ك�ن�ھ أن 
یستفید من كلیھما عبر تبادل األدوار ب�ی�ن 

” ح�م�ائ�م“ أطرافھ، فیمكن ل�ط�رف ی�م�ث�ل 
جبھة المعارضة أن یت�ب�ن�ى ال�ت�غ�ی�ی�ر م�ن 
داخل العملیة السیاسیة عبر ال�ذھ�اب ال�ى 
المشاركة في االنتخابات على ال�رغ�م م�ن 
قصورھا، بینما یقاطعھا طرف آخر ی�م�ث�ل 

جبھة المعارضة یتبن�ى م�وق�ف ”  صقور“
مقاطعة العملیة السیاسیة وإسقاط ال�ن�ظ�ام 
السیاسي للقوى الحاكمة ع�ب�ر ال�ح�رك�ات 

 .االحتجاجیة
 

في النھایة، ربما یكون من الع�ب�ث دخ�ول 
قوى المعارضة السیاسیة الى االنتخ�اب�ات 
القادمة بص�ورت�ھ�ا ال�ح�ال�ی�ة ال�م�ن�ق�س�م�ة 
والمشتت�ة، غ�ی�ر أن�ھ ی�ك�ون أك�ث�ر ع�ب�ث�اً 
مقاطعة االن�ت�خ�اب�ات ب�دون س�ت�رات�ی�ج�ی�ة 

 .معارضة سیاسیة متكاملة

 

 
 
 
 
 
 

 فراس ناجي/ سیدني

دا ات اما طم  أو طأْن م! 
 



أح�ب��ك"  "ألن�ن��ي  ب�ان�ورام��ا ش�ام��ل�ة ل��روای�ة  
  الفرنسي (غیوم میسو). للكاتب 

ال�روای�ة ك�ف�ی�ل�م أم�ی�رك�ي م�ك�ت�وب ب�ق�ل�م  تب�دو
فرنسي، تماماً ك�م�ؤل�ف�ھ�ا ال�ذي تش�ّرَب ن�ك�ھ�ة 
الحیاة األمیركیة عندما أمض�ى وھ�و ف�ي س�ن 
التاسعة عش�ر؛ بض�ع�ة أش�ھ�ر ف�ي ن�ی�وی�ورك 

 یعتاش من بیع اآلیس كریم. 
ھذه التجربة تركت بصماتھا في كتاباتھ، فن�راه 
یناصر ویدعم م�ن ھ�م (ت�ح�ت) ح�ت�ى ی�ب�ل�غ�وا 

 أحالمھم.
یس���رد بش���ك���ل ح���ي  ف���ي روای���ت���ھ ھ���ذه 

قص��ة اخ��ت��ف��اء (ل��ی��ل��ى) ط��ف��ل��ة ف��ي  ومش��وق
داخ�ل م��رك�ز أورون��ج  ال�خ�امس��ة م�ن ع�م�رھ��ا

كونتري التجاري في ج�ن�وب ل�وس أن�ج�ل�وس 
عندما غفل�ت ح�اض�ن�ت�ھ�ا الش�اب�ة األس�ت�رال�ی�ة 

 لدقائق عنھا. 
رغم أن ال�وال�دی�ن  ٢٠٠٢آذار /٢٣تم ذلك في 

لم یحّمالھا المسؤولیة بش�ك�ل م�ب�اش�ر، إال أن 
(د. مارك ھاثواي) ذلك أدى إلى مغادرة الزوج

ال��ط��ب��ی��ب ال��ن��ف��س��ان��ي ال��م��ش��ھ��ور؛ ل��ل��م��ن��زل 
"داخ��ل مص��ران ال��م��ت��رو  12ص وال��ع��ی��ش

والمجاري ونظام سكك الحدید....داخل األنف�اق 
القذرة وسط الجرذان والغائط...في جیبھ قنین�ة 
م�ن ال�ك��ح�ول ال�رديء .... ك��ي ی��ن�س��ى ال��ب��رد 

" ٢٩والخوف والوساخة" ومتسلح�اً ب ص 
ھذا األلم ، ال أرید أن أتجاوزه، بما أنھ الش�يء 
الوحید الذي یبقیني على قید الحیاة. إنھ كل م�ا 
بقي لي منھا... ال تمر دقیق�ة واح�دة م�ن دون 

األم ( ن�ی�ك�ول  أن أفكر ب�ھ�ا"، ب�ی�ن�م�ا ت�ع�ال�ج 
الب�ن�ت�ھ�ا  ھاثواي)؛ ع�ازف�ة ال�ك�م�ان خس�ارت�ھ�ا

باالنغماس أكثر في إحی�اء ح�ف�الت م�وس�ی�ق�ی�ة 
ربما لتُسكْت صوت ضمیرھا الذي كان یؤلم�ھ�ا 

" ھي من أل�ح�ت ع�ل�ى ل�ی�ل�ى ك�ي 25ألنھا ص
ترافقھا إلى لوس أنجلوس، حیث ك�ان�ت ت�ق�دم 
سلسلة من الحفالت الفنیة، كما كانت ھي أیضاً 
من جند الحاضنة التي تس�ب�ب ت�ق�ص�ی�رھ�ا ف�ي 

  حدوث المأساة".
ف�ي  بعد خمس سنوات یتم العثور ع�ل�ى ال�ف�ت�اة
 نفس المكان والزمان وقد صارت خرساء.

ت�ت��وال��ى األح��داث وی�ن��ق��ل��ن�ا ال��ك�ات��ب ب�ط��ری��ق��ٍة 
سینمائیٍة إلى قصص ثانویة على ھ�ام�ش ھ�ذه 
القصة الرئیسیة باستخدام تقنی�ة ال�ف�الش ب�اك 
مرّكزاً على فكرة السوبرمان األم�ی�رك�ی�ة ال�ت�ي 
غالباً تجيء بأشخاص مغم�وری�ن إل�ى ص�دارة 

" 170الحیاة ونراه یعطي مثاالً عل�ى ذل�ك ص
كان األب كیندي خالل حقبة ح�ظ�ر ال�م�خ�درات 

غ�ی�ر ش�رع�ی�ة  یقوم باستیراد الكحول بطریقة 
وبھذه الطریقة كّون ثروتھ. وبفضل ذلك ص�ار 
ابنھ رئیساً وب�ف�ض�ل ذل�ك ص�ارت ل�ن�ا ح�ق�وق 
م��دن��ی��ة" وك��أن��ھ ی��ب��رر م��ب��دأ 'ال��غ��ای��ة ت��ب��رر 

  الوسیلة'
ف�ي ال�روای�ة  نرى ھذه النزعة في موقف آخر 

من خالل إقناعنا بجدوى استخدام ال�م�ال ال�ذي 
استولى علیھ كون�ور ب�ع�د أن أح�رق زع�ی�م�ي 
عصابة مخدرات كان�ا ق�د ح�رق�اه وھ�و ی�ك�ت�ب 
فروضھ المدرسیة في حي غ�ری�ن�وود ال�م�ل�يء 
بالعنف والمخدرات ووو... في شی�ك�اغ�و. ھ�ن�ا 
ی�ب�رر ال�ك�ات��ب 'ع�دم الص�ف�ح' وذل�ك ب��إظ�ھ��ار 
العذاب الذي قاساه كونور من ھ�ذه ال�ح�ادث�ة ، 
باإلضافة إلى المحبة التي تجسدت في استع�داد 
كونور إلعطاء صدیقھ مارك كل ال�ن�ق�ود ال�ت�ي 

استولى علیھا منھما ح�ت�ى ی�ب�دأ ح�ی�اة ج�دی�دة 
ویتابع دراستھ في نیویورك ب�ی�ن�م�ا ھ�و یس�ل�م 

" ان�ح�ن�ى 190نفسھ للشرطة ، لكن مارك ص
على صدیقھ وحملھ تحت ذراعیھ، وب�ك�ل ق�واه 
س��ح��ب��ھ إل��ى داخ��ل ال��ق��اط��رة. ب��ع��د الص��ف��ارة 

 األخیرة، انطلق القطار و ھو یلھث و یھتز."
ھنا نجد حكایة صداقة مذھلة تجمع بین م�ارك 

١٦٥ص  وكونور الطفلین البائسی�ن ال�ل�ذان 
(توحدا بس�وء ال�ط�ال�ع) ح�ی�ث نش�أ األول م�ع 
والده في مدرسة بعد أن ھجرتھم�ا األم ب�ی�ن�م�ا 
الثاني ال یعرف اھلھ فعاش متنقالً بین العوائ�ل 
التي تحتضن أطفاالً مشردین و قاسى ما قاساه 

ل�م ی�ع�د ق�ادراً ع�ل�ى  من ظلف المعاملة ل�ك�ن�ھ 
تحمل اإلھانات و الحیاة الصعبة التي ف�رض�ھ�ا 
علیھ مضیفوه فالتج�أ إل�ى الش�ارع و ت�ع�رض 
لذلك الحادث المش�ؤوم.أیض�اً ن�الح�ظ ال�ت�زاوج 
ب�ی��ن م��ب��دأ(ال�ق��وة) األم��ی��رك�ي و (اإلنس��ان��ی��ة) 
الفرنسیة، حیث أصرَّ ( القاتل) على رّد الجمیل 
لصدیقھ مارك الذي ل�م ی�ت�خ�ل�ى ع�ن�ھ م�ن�ذ أن 
عرفھ وخاصة بعد حادثة الحریق ال�ت�ي أب�ق�ت�ھ 
في المشف�ى ألك�ث�ر م�ن ع�ام و ھ�ك�ذا ی�ت�م�ك�ن 
الصدیقان من الذھاب إلى الجامعة او ال�دراس�ة 
ھناك لیصبح�ا أش�ھ�ر ط�ب�ی�ب�ی�ن ن�ف�س�ی�ی�ن ف�ي 

أن ن��ذك��ر 'ومض��ات  أم��ی��رك��ا. م��ن ال��م��ف��ی��د 
'الدیمقراطیة والتي تجسدت في انتقاد ال�ك�ات�ب 
للغزو األمیركي على العراق حیث صور فداحة 

ع�ن�دم�ا  الخراب الذي تسبب بھا ھذا ال�ع�دوان 
قارن بینھا و بین حي غرینوود للفقراء السود 

" أرصفة متھالكة، مبان ١٦١في شیكاغو ص 
مھمل�ة، ھ�ی�اك�ل س�ی�ارات م�ح�روق�ة، س�اح�ات 
مریبة مكسوة بالقاذورات. ال�م�ح�ال ال�ت�ج�اری�ة 
نادرة: عدا بضعة بقاالت تتخندق خلف سوات�ر 
حدیدیة، كان ھنالك سوبر مارك�ت واح�د. ب�ن�ك 
وحید لكن ما من مستشفى. حانات الشراب ھي 
وحدھا المزدھرة.إنھا بغداد تحت الق�ذائ�ف ف�ي 
قلب أمیركا". المشھد الثاني ال�ذي ان�ت�ق�د ف�ی�ھ 

المجتمع األمی�رك�ي، ج�اء ع�ل�ى لس�ان  الكاتب 
لمدرسة عامة تابعة لحي  والد مارك؛ الحارس 

" ١٦٢ص  السود؛ حیث كانا یعیشان داخل�ھ�ا
و مع أن أباه كان مدمناً على الكحول إال أنھ لم 
یكن عدوانیاً . كان من عادتھ ف�ح�س�ب، وم�ع�ھ 
الحق في ذلك بعد ثالث أو أربع علب بودوایزر 
أن یشتم ریغن، الكونغرس، المجلس ال�ب�ل�دي، 
السود، اآلسیویین، الالتینیین، امرأتھ السابقة، 
وأخیراً المجتمع بكاملھ، المسؤول عن الب�ؤس 

 والشؤم"
كما  من الملفت للنظر التمعن في مفھوم القوة 

"الق�وة ف�ي أن ال ن�دع ١٦٦أراده الكاتب ص 
أن�ف�س��ن�ا ن��دم�ر أب��داً" م�درك��اً " أن ال�ع�الق��ات 
اإلنسان�ی�ة ال ت�ت�ش�ك�ل م�ن دون ق�وة" ألن " 

 الحیاة لیست سوى ألم أو وحشة"
ھذه النظرة المتناقضة ل�ل�ح�ی�اة ج�اءت ن�ت�ی�ج�ة 
ال��ف��روق الص��ارخ��ة ب��ی��ن ش��ق��ي ش��ی��ك��اغ��و 

ص  الم�ف�ص�ول�ی�ن ف�ق�ط ب�ح�زم�ة م�ن األس�الك
"في كل م�رة ی�ج�ت�از ف�ی�ھ�ا ك�ون�ور ھ�ذا ١٦٧

الشارع، یحدق باتجاه الغ�رب، ب�ات�ج�اه ال�ح�رم 
الجامعي. لماذا الحیاة في ھذا الجانب مخ�ت�ل�ف�ة 
جداً عنھا في اآلخر؟ طافیة جداً ب�ال�ن�س�ب�ة إل�ى 
بعضھم ، صعبة جداً بالنسب�ة إل�ى اآلخ�ر؟ ھ�ل 
ثمة معنى لكل ذلك ؟ ھل ثمة منطق مھم�ا ك�ان 

  نوعھ، أم أن ھنالك إلھاً یسعى الختبارنا؟".

ھذا اإللھ جعل (إیفي) التي بالنسبة لھا ص 
" العائلة ، التقالید، ال�ح�ل�م، ك�ل ھ�ذه ١٩٥

األشیاء لیس لھا وجود في حیاتھا. بالنسبة 
إلى 'روح نویل' المزعومة فلی�س�ت س�وى 
مجرد حماقة تشاھد في األفالم القدی�م�ة إال 
أنھا لم توجد قط. أو إنھ في ھكذا ح�ال، ق�د 
م�ات م�ن��ذ زم��ن ط��وی��ل م��ف�س��ح�اً ال�م��ج��ال 

ش�ره ل�إل�س�ت�ھ�الك"... إی�ف�ي ھ�ذه  لسعار 
ترفض تص�دی�ق أم�ھ�ا ال�ت�ي ف�ع�الً ع�م�ل�ت 
بتوصیات الطبی�ب (ك�رای�ج داف�ی�س) ح�ت�ى 

أع�ط�ى  تحصل على فرصة تبدیل كبدھا ل�ك�ن�ھ 
الكبد لمریضة تلیھا بالدور مقابل رشوة تلقاھ�ا 
من ھذه األخیرة التي اعترفت بالحقی�ق�ة الب�ن�ة 

مما ج�ع�ل االب�ن�ة تس�ع�ى ل�ق�ت�ل  الضحیة الحقاً 
الطبیب ثأراً لروح والدتھا، مرة ثانیة یطل ھ�ذا 
ال�قَ��َدر أو اإلل��ھ ل��ی��رس�م ص�دف��ة ت�ج��م��ع إی��ف��ي 
التعیسة والوحیدة بعد موت والدتھا ب�ال�ط�ب�ی�ب 

"ی��ح��س أن��ھ��م��ا  ٤٣-٤٢ك��ون��ور و ال��ذی��ن 
یتقاسمان الوجع نفسھ. كانت تحمل ألمھا م�ث�ل 
رایة في حین كان یموه ألم�ھ خ�ل�ف وض�ع�ی�ت�ھ 
كطبیب. لكن في ال�ن�ھ�ای�ة ك�ان�ا ی�ن�ت�م�ی�ان إل�ى 
ال�ع�ائ�ل��ة ن�ف�س��ھ�ا) .ھ�ذا ال�ذي ح�اول��ت س�رق��ة 
محفظتھ من سیارتھ بینم�ا ك�ان م�ت�وق�ف�اً ع�ن�د 
إشارة المرور لینتھي األمر ب�ی�ن�ھ�م�ا ب�ال�زواج 
السعید عقب سلسلة من التطورات ترینا إی�ف�ي 
و قد أصبحت طبیب�ة ب�م�س�اع�دة ك�ون�ور ال�ذي 
أقنعھا بفكرة التخلي عن الثأر بواسطة عالج�ھ 
لھا بالتنویم المغناطیسي بالتزامن مع ص�دی�ق�ھ 
مارك حیث یقبل بموت ط�ف�ل�ت�ھ ك�أم�ر واق�ع و 
یتابع حیاتھ مع زوجتھ لینج�ب�ا ط�ف�ل�ی�ن ی�ع�ی�دا 

  البسمة و األمل لحیاة ھذین الزوجین.
المستفید الثالث من العالج الن�ف�س�ي ب�ال�ت�ن�وی�م 
ال�م��غ�ن��اط��ی�س��ي ھ��ي ال�ث��ری�ة (أل��ی�س��ون) اب��ن��ة 
الملیاردیر ال�ع�ص�ام�ي (ری�ت�ش�ارد ھ�اریس�ون) 
والتي تمثل بشكل كبیر تلك الفئة العم�ری�ة م�ن 
األثریاء المراھقین و ال�ط�ائش�ی�ن ح�ی�ث األھ�ل 
م��ت��واج��دی��ن دوم��اً ل��ت��ح��م��ل ن��زوات أوالدھ��م 
ونتائجھا الكارثیة و ھذا ما حصل مع ألی�س�ون 

بسبب رعونتھا مما اض�ط�ر  التي دھست طفالً 
ص  األب (ل��ح��م��ای��ت��ھ��ا) ف��أخ��ذ ال��ج��ث��ة إل��ى 

"م�ن�ب��س�ط ب�ري غ�ی�ر ب�ع�ی�د ع�ن ح��دود ٢٥٧
ن��ی��ف��ادا" وب��ع��د ال��دف��ن، ك��ان أح��د رج��ال��ھ 
( كورتیز)"ینتظره في مكان ما إلش�ع�ال ال�ن�ار 
في سیارة الجیب قبل أن یخلفاھا وراءھما وقد 

 أضحت ھیكالً".
"أن ابنت�ھ ت�خ�ل�ص�ت ٢٥٨اعتقد ریتشارد ص 

من الورطة.لكن كیف یس�ع ال�م�رء أن ی�م�ح�و 
فعالً كھذا من ذاكرتھ ویتوھم أنھ لم ی�ح�دث؟". 
یمرض األب و یتحضر لم�وت�ھ ل�ك�ن ب�ال�ن�س�ب�ة 

"الطفل الذي قتلتھ....یظھر كل ٢٦٧البنتھ ص 
لیلة في أحالمي". الحقاً و في حفلة ت�ن�وی�م�ھ�ا 
المغناطیسي یتك�ش�ف ح�ق�ی�ق�ة أن ھ�ذا ال�ط�ف�ل 
الضحیة لیس سوى ل�ی�ل�ى ال�ت�ي اخ�ت�ف�ت م�ن�ذ 
خمس سنوات ولم یكن لھا أثر عل�ى اإلط�الق؛ 
وذل�ك ع�ن ط�ری��ق "الس�وار ع�ل��ى م�ع�ص�م��ھ. 
وجدتھ في قاع سیارتھا".أیضاً بعد سلسلة من 
األحداث و التفاصیل نرى تحول أل�ی�س�ون إل�ى 

تأتي النھایة محبوكة  فتاة طیبة تساعد الفقراء
بذكاء عندما جمع الكاتب األقطاب ال�ث�الث�ة ف�ي 

:" ٧٤الروایة( مارك و إیفي و ألیسون) ص 
لم یكونوا یعرفون بعضھم ب�ع�ض�اً، وال ت�ح�دث 

أحدھم إلى اآلخرین من قبل ، لكن ك�ان ل�دی�ھ�م 
اآلن شيء مشترك. فثالثتھم كان�وا ف�ي دوام�ة 
وجودھ�م. س�اخ�ط�ی�ن. ع�ل�ى وش�ك االن�ف�ج�ار. 
والثالثة لدیھم م�اض م�ؤل�م. ف�ج�م�ی�ع�ھ�م رأوا 
حیاتھم یخلخلھا الغیاب أو ال�م�وت. ج�م�ی�ع�ھ�م 
یحسون بأنھم ض�ح�ای�ا وم�ذن�ب�ی�ن ف�ي ال�وق�ت 
نفسھ. لكنھم خالل دقائق س�ی�ع�ت�ل�ون ال�ط�ائ�رة 

 ذاتھا . ومن ثم ستتغیر حیاتھم .
حاول الكاتب التركیز على ال�ن�اح�ی�ة اإلنس�ان�ی�ة 
ف��ي روای��ت��ھ ج��اع��الً م��ن ال��م��ع��ان��اة وال��ح��ب 
والتسامح أساساً لبدای�ات أفض�ل ومس�ت�ح�س�ن�اً 
ط�ری��ق��ة ال�ت��ن��وی��م ال��م��غ��ن�اط��ی��س��ي ف��ي ال��ع��الج 

"ثالثة رؤوس غطیت بخوذة  ٢٩٠ص النفسي
مزودة بأقط�اب ك�ھ�رب�ائ�ی�ة م�وص�ول�ة ب�ج�ھ�از 
كومبیوتر. كان كونور و نیك�ول ی�ق�ف�ان خ�ل�ف 
لوح�ة ال�م�راق�ب�ة، ی�ن�ت�ظ�ران ب�ق�ل�ق اس�ت�ی�ق�اظ 
المرضى الثالثة من حالة التنویم المغناط�ی�س�ي 
التي غرقوا فیھا م�ن�ذ س�اع�ات. ل�م ت�ك�ن ث�م�ة 

... التقاء مارك و ٧١٤طائرة. لم توجد الرحلة 
ألیسون و إیفي أثناء الرحلة بالطائرة لم ی�ع�دو 
ك��ون��ھ س��ی��ن��اری��و م��ن س��ی��ن��اری��وھ��ات ال��ع��الج 
الجماعي المؤسس على التنویم المغناطی�س�ي، 
نوع من لعب أدوار عالجیة متخ�ی�ل�ة م�ن ق�ب�ل 
كونور بھدف معالجة األشخاص الثالثة ال�ذی�ن 
في لیلة عید المیالد الشھیرة ھذه ، أتوا طالبین 
مساعدتھ. لم یكن ال ھو و ال نی�ك�ول ق�د ح�اوال 
أن یعلنا لمارك على نحو منطق�ي أن�ھ�ا م�ات�ت. 
كانا یعرفان أنھ في حالة الضعف و االضطراب 
الذھني التي كان علیھا، ف�م�ن ش�أن م�ك�اش�ف�ة 

 كھذه أن تحولھ نحو االنتحار أو الجنون. 
ومن أجل إبالغھ بالخبر المرعب، خط�رت ف�ي 
بال كونور فكرة إخراج ھذا المشھد ال�ذي ك�ان 
علیھ أیضاً أن یجتذب إیفي نح�و ال�ت�خ�ل�ي ع�ن 
 انتقامھا و جعل ألیسون تتقبل إثم قتلھا للیلى"

بعد شھرین من جلسة العالج حصل مارك على 
وظیفة " طبیب شوارع نفساني" في م�ن�ظ�م�ة 
تعنى بمساع�دة ال�م�ش�ردی�ن. أُع�لِ�َن ع�ن وف�اة 
ھاریسون بحادث سقوط طائرة ھیلك�وب�ت�ر ف�ي 
األم�ازون و ك��ان��ت ت��ت�رأس إح��دى م��ن��ظ��م��ات 
أنصار الب�ی�ئ�ة ال�ت�ي أس�س�ھ�ا أب�وھ�ا م�ن أج�ل 

 الحفاظ على أكبر غابة استوائیة.!!!!
ھذا الموت المفترض جعل أرم�ل�ة أب�ی�ھ�ا ت�دی�ر 

"الوریثة السابقة  ٣٠٥أمالكھ بینما بدأت ص 
حیاتھا الجدیدة تحت ھویة أخرى، برفقة كابتن 
الطائرة الھلیوكوبتر الذي ساعدھا في اخ�ت�الق 

 موتھا و أنھا كانت سعیدة في نھایة المطاف"
روایة مختلفة بأسلوبھا و مصادفاتھا وطریق�ة 
سردھا ، حاول الكاتب فیھا أن یظھ�ر ب�راع�ت�ھ 
في القفز على حبال ال�ع�رض و الس�رد، رب�م�ا 
راق ھذا للبعض و ربما وج�ده ال�ب�ع�ض اآلخ�ر 

 غریباً إلى حٍد ما.

أ م" روا  درا " 
 ما     

    
 بقلم: لینا قنجراوي/ سوریا
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في األمسیة الراقیة وبحضور رئیس مجلس دالیة 
الك�رم�ل رف�ی�ق ح�ل�ب�ي وح�ام�ل ح�ق�ی�ب�ة ال�ث�ق�اف�ة 
والریاضة عامر حسیسي ومدیر المركز ال�ث�ق�اف�ي 
إمیل حمادة واألمین العام التحاد األدب�اء ال�ك�رم�ل 

سعید نفاع ورئیس اتحاد األدباء الفلسطینیی�ن  48
سابقا س�ام�ي م�ھ�ن�ا ورئ�ی�س ات�ح�اد األدب�اء  48

الفلسطینیین الكرمل سابقا فتحي فوران�ي وحض�ر 
األمس��ی��ة ن��خ��ب��ة راق��ی��ة م��ن األدب��اء والش��ع��راء 

 والمثقفین من الجلیل المثلث والكرمل.
شارك في تقدیم الفقرات رئی�س ال�م�ج�ل�س رف�ی�ق 
حلبي، الكاتب سعید نفاع، الكاتب ف�ت�ح�ي ف�ران�ي، 
وكل من الشاعرة الفنانة م�ل�ك�ة زاھ�ر، والش�اع�ر 
عادل كیوان، اإلعالمیة رلى زعبي والشاعر ف�ؤاد 
منصور. تألقت في عرافة األمسیة ال�ك�ات�ب�ة آم�ال 
أبو فارس. ومس�ك ال�خ�ت�ام ك�ان�ت ف�ق�رة زج�ل�ی�ة 

 للشاعرین توفیق حلبي وحسون حسون.
إل��ی��ك��م ك��ل��م��ة األم��ی��ن ال��ع��ام الت��ح��اد األدب��اء 

الكاتب الم�ح�ام�ي س�ع�ی�د  48الفلسطینیین الكرمل 
 نفاع، وكلمة الكاتب األدیب فتحي فوراني:

(كلمة سعید نف�اع: ح�ی�ن ن�ب�ّدل الس�ی�ف ب�ال�ع�ط�ر 
والبندقیّةَ بالحرف سنتمكن من استالل العطر ب�دَل 

 الخنجر
  فدعونا نحتفي ب ...

 مجموعة فھیم أبو ركن الشعریّة –أستّل عطًرا 
 تحیّة االتّحاد

 األخوات واألخوة!
 -لن أستّل ھذا المساَء عط�ًرا م�ن "أس�ت�لُّ ع�ط�ًرا

فھیم أبو ركن"، ھذا سأتركھ لزمیلنا، زمیِل فھ�ی�م 
وزم��ی��ل��ي، ف��ي أم��ان��ة االتّ��ح��اد ال��ع��ام ل��ألدب��اء 

األدیب ف�ت�ح�ي ف�وران�ي  48الكرمل –الفلسطینیّین 
لیستّل كیفما یشاء، وأنا ع�ل�ى ث�ق�ة أنّ�ھ "مس�ت�لُّ 

 عطٍر قدھا وقدود"!
أنا وفي تحیّتي ھذه ب�اس�م االتّ�ح�اد ال�ع�ام ل�ألدب�اء 
سأستلُّ ع�ط�وًرا م�ن ح�ق�ول أخ�رى، ع�ل�ى األق�ّل 

 حقلین، استلَّ ویستّل فھیٌم منھما العطر.
فھیم وعلى مدى خ�م�س�ة ع�ق�ود، ب�دًءا ب"ب�ح�ر 
ال�ن�ور" م�ج�م�وع�ت�ھ ال�ق�ص�ص�یّ�ة األول�ى م�روّرا 
بروایتھ "الع�ب�وة ال�ن�ازف�ة" وان�ت�ھ�اء ب�ع�اش�رت�ھ 
"أس�ت�ّل ع�ط�ًرا"، اخ�ت�ار أن ی�رع��ى ف�ي ال�ح�ق��ل 
الثقافّي، فالموھ�ب�ةُ إن ل�م ی�رف�ْدھ�ا االخ�ت�ی�ار ل�ن 
تنطلق، اختار وھو یعلم كما نعلم كلّن�ا أّن ال�رع�َي 
في ھذا الحقل من حق�ول�ن�ا ال ی�روي م�ن ع�ط�شِ 
حلٍق وال یُشبع من جوع بطن، ال بل یزید ال�رع�اةَ 

  عطَش حلوق وجوَع بطون.
لكّن عزاء ھؤالء ھو في إیمانھم بأّن العقوَل أول�ى 

 من البطون إرواء وإشباًعا.
فھم الظُّالم ومنذ البدء أنّھ وكي تس�ت�ع�ب�د ال�ب�ش�ر، 
أّمة كانوا أو شعبًا في أّمة أو طائفةً في ش�ع�ب أو 
مجتمعًا في طائفة، ما علیك إّال أن تقطع ج�ذوَرھ�م 
الثقافیّة (غذاء العق�ول) وت�ج�ع�َل ل�ق�م�ة ع�ی�ش�ھ�م 
(غذاء البطون) في یدك ومنھا، من لقمتھم وعل�ى 
طریقة "من ذیلُھ واعمل لُھ شباق"، اتِخم ب�ط�ون 

  الُزلم بین ظھرانیھم!
وفھم فھیم وفِھمْت الثلّةُ التي قّرر فھیم أن ی�ك�ون 
منھا ویرعى في مرعاھا كما فعم أقرانھم ف�ي ك�ّل 
مكان وزمان، أّن الثقافة ھي ضمانةُ البقاء الكری�م 
للبشر وجسر عبورھم نحو الحی�اة األفض�ل. ول�ن�ا 
في حملة مشعِل الثقافة ب�ی�ن الش�ع�وب أل�ُف م�ث�ل 
ومثل، ولعّل لنا في مفّكري الثورة الفرنسیّة المثَل 
الساطع، فقد عبروا نحو الثورة ش�اقّ�ی�ن ال�ط�ری�َق 

 قبل أن یعبر الثّوار.
 وھا فھیم یقول، وما أشبھ الیوم باألمس:

 ھا أنا أفتح صدري
 فأطلقوا نحوه النارْ 

 لن تقتلوا فّي الروحْ 
 وإن أثخنتم الجسَد،
 لن تقتلوا فّي الروحْ 
 لن تقتلوا فّي الروحْ 

 ویقول في القاسم فارس المنابر:
 رغم عواصف الجراحْ 

 وأنین الریاح
 یا من ُجبلت من كفاحْ 

 علیك أشِھر ورًدا...
   أستّل عطرا منك فاحْ 

 األخوات واألخوة!
في بیاننا االفتتاحّي للمؤتمر الثقافي األّول ع�ّراب�ة 

  ، قلنا:2019تشرین األول 

"ن�ح�ن ھ�ذه ال�ف�ئ�ةُ م�ن َح�َم��ل�ِة ال�ق��ل�ِم وال�ریش��ة 
واإلزمیِل والصوت، وكم�ا وم�ع ك�ّل ف�ئ�ات أب�ن�اء 
شعبن�ا؛ ال�ع�م�اِل وال�م�وظّ�ف�ی�ن وال�ف�الح�ی�ن ع�ل�ى 
ندرتِھم، والسیاسیّین وال�م�رأِة ف�ی�ن�ا وال�رج�ل، ال 
فضَل فینا لفئة على أخرى إال بالتقوى، وال�ت�ق�وى 
في سیاقنا ھي مدى استعداِد كّل منّا أن یخرج م�ن 
دائرتھ الصغرى واالنكفاِء على الذات إلى ال�دائ�رة 

 األوسَع والذاِت األوسع."
ونقول الیوم: نحن كأقلیّة عربیّة ف�ي ب�الدن�ا ب�ك�ّل 
أطیافھا بدأ یغلب علینا الیوم االنكفاء نح�و ذوات�ن�ا 
على حساب االلتفات نحو مجتمعاتنا، یغلب علی�ن�ا 
تس����اؤل ال����م����اغ����وط ع����ل����ى لس����ان غ����ّوار: 

"التبرشو؟!". نع�ی�ش ع�زوفً�ا  -"التطوشو؟!" و
عّما ھو عامٍّ بنّاء ونقّدس كّل ما ھو خ�اصٍّ وم�ن�ھ 
حتّى الھّدام، وتغلب علینا "الع�ی�ش�ة ل�ل�ی�وم ال�ل�ي 
انت ف�ی�ھ" م�ب�ھ�وری�ن ب�ل�م�ع�ان أل�وان "ج�ی�بّ�ات 

  اللیسنغ".
شرعّي أن یعمل المرء على "األنا"، ولكن عندما 
یقتصر األمُر على "أن�اه" دون ال"ن�ح�ن" ف�ھ�ذا 
من ِمیزات المجتمعات المتخلّفة التي ستنھار عن�د 

 أّول منعطف، فال بقاء ل"أنا" دون ال"نحن"!
ف��ھ��ی��م ف��ھ��م ھ��ذه ال��ق��اع��دة وخ��رج ع��ن ال��دائ��رة 
الصغرى "األنا" واالنك�ف�اء ع�ل�ی�ھ�ا إل�ى ال�دائ�رة 
األوسع والذات األوسع "النحن"، خرج ب�إب�داع�ھ 
یستّل عطًرا نثًرا وشعًرا، وخرج باست�ع�داده ع�ل�ى 
ال��ع��م��ل وال��ن��ش��اط ال��ت��ط��ّوع��ي "ال��ت��ب��ّرع��ي" 
"التضحوّي" عموًما وفي صفوف االتّ�ح�اد ال�ع�ام 

عض�ّوا ف�ي  48ال�ك�رم�ل   –لألدباء الفلسطینیّ�ی�ن 
أعلى ھیئة فیھ؛ األمانة العاّمة، یستّل ع�ط�ًرا م�ن 
الحقل العام عامًال على تنظی�م ال�ح�رك�ة ال�ث�ق�اف�یّ�ة 

 ونشر رسالتھا الثقافیّة.
ھذان ھما الحقالن ال�خ�ص�ب�ان ال�ُم�ش�ب�عُ�ان ع�ط�ًرا 
أصیًال من الزعتر والرْتم وشقائق النعمان وال�م�ّل 

 والبطم والسندیان.
وھذا خیر ما اخترت یا فھیم، فھنیئًا لك ول�ن�ا ھ�ذا 

 االختیار!
 سعید نفّاع

    م) 2021أیّار  11
أما الكاتب فتحي فوراني فقدم تحلیال للمجموع�ة   

 جاء فیھ:
 (لنا عطرنا.. ولكم سیوف الجاھلیة!

  
 فتحي فوراني

  
 أیھا اإلخوة واألحبة

 أسعدتم مساء
اسمحوا لي أوال أن أحیي اإلخوة واألساتذة ال�ذی�ن 
عملوا على الت�ح�ض�ی�ر ل�ھ�ذه األمس�ی�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة 
الممیزة. فمثل ھذا النشاط الثقافي المبارك یش�ك�ل 
ا ع�ل�ى  ا ثقافیًّا حاسًما على الزمن المشّوه.. ورّدً رّدً
ریاضة الطخ القومیة التي تنشر سمھا زعافً�ا ف�ي 

 وطن اآلباء واألجداد.
 فبوركتم أیھا األحبة.. وبورك عطاؤكم الحاتمي.

** 
 البرقیة األولى

قالت العرب: خیر الكالم ما قل ودل. وھ�ذا ط�ل�ب�ھ 
"ال�ب��اب ال��ع��ال��ي" ال��م��س�ؤول ع��ن ت��ن��ظ��ی��م ھ��ذه 

فقد جاءني أمر "عسكري" ن�اع�م م�ن   األمسیة.
المبدعة ال�ع�زی�زة آم�ال ب�و ف�ارس، ط�ال�بً�ا م�ن�ي 
اإلیجاز، وكنت قد فكرت في كت�اب�ة دراس�ة أدب�ی�ة 
شاملة عن دیون "أستل عطًرا" للصدیق ال�م�ب�دع 
األستاذ فھیم أبو ركن. وأمام ھذا األمر.. ل�م ی�ك�ن 
أمامي مفر.. وقلت في نفسي: أمري �. ل�م ی�ب�ق 
أمامي إال أن أمتثل إلى أمر الس�ل�ط�ان وأال أع�َص 
لھ أمًرا. وألن الحدیث طویل والزمن بخ�ی�ل.. ك�ان 
ال بد من اللجوء إلى لغة البرقیات التي تنتمي إل�ى 

عصر السرعة.. والتقید باألوامر الع�ل�ی�ا الص�ادرة 
عن المؤسسات اإلداریة راعیة ھ�ذا ال�م�س�اء ف�ي 

 ھذا البلد.
 وھذه البدایة تشكل البرقیة األولى.

**  
 البرقیة الثانیة:

 أیھا اإلخوة
من حیفا وبحرھا جئت إلیكم.. إلى أھل�ي وأح�ب�ت�ي 
وأصدقائي وطالبي الذین ع�ل�م�ت�ھ�م عش�ق ال�ل�غ�ة 
القومیة في الك�ل�ی�ة األرث�وذكس�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة. ل�ق�د 
تخرج من معطفي العشرات وال�م�ئ�ات م�ن أب�ن�اء 
وبنات الثنائي الكرملّي دالیة ال�ك�رم�ل وعس�ف�ی�ا.. 
ول�ي ع�الق��ات ح��م�ی��م�ة م�ع ال�ع��دی�د م�ن اإلخ��وة 
واألصدقاء والكت�اب والش�ع�راء وال�م�ث�ق�ف�ی�ن م�ن 
أبناء ھذین البلدین الكریمین.. وبیننا عیش وم�ل�ح 
واحترام متبادل ومحبة نبیلة وأصیلة ال أحلى وال 

   أجمل..
** 

 البرقیة الثالثة:
أحیي عریس األمسیة التكریمیة األس�ت�اذ ال�م�ب�دع 
فھیم أب�و رك�ن ع�ل�ى ع�ط�ائ�ھ ال�ث�ق�اف�ي وإب�داع�ھ 
الممیز. یكفیھ فخًرا أن�ھ ی�ع�م�ل ج�اھ�ًدا م�ن خ�الل 
"دار النشر الحدیث" على دعم الكتاب والشع�راء 
في ھذا الوطن. فـدار"الحیث" أصدرت ما ی�ق�ارب 
األربعین إبداًعا شعًرا ونثًرا لش�ع�راء وك�ت�اب ھ�ذا 

 الوطن. ومواسم الخیر على الطریق..
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ص��ح��ی��ف��ة "ال��ح��دی��ث" ش��ام��ل��ة 
المضامین وواسعة االنتش�ار.. ت�ن�ض�م األمس�ی�ات 
الثقافیة والتكریمیة التي كان لي شرف المشارك�ة 

 في معظمھا..
** 

 البرقیة الرابعة:
في الوقت الذي تس�وده ث�ق�اف�ة اس�ت�الل الس�ی�وف 
ومناطحة عبس وذبیان وقی�س وی�م�ن.. وت�ج�ري 
من تحتھم أنھار الدماء الزك�ی�ة.. ی�ق�ف ص�اح�ب�ن�ا 
المبدع األستاذ فھیم على قمة كرملیة عالیة أبیة.. 
متصدیًا لصلیل السیوف الجاھلیة.. یستل الش�اع�ر 
عطًرا ویشھر إبداعھ اإلنساني في وجھ العص�ب�ی�ة 

 الجاھلیة الحدیثة.
یرفع الشاعر الرایة.. ولس�ان ح�ال�ھ ی�ق�ول.. ل�ھ�م 
سیوفھم ودماؤھم.. ولنا وردنا الذي یتدفق ع�ط�ًرا 

 یمأل شذاه الكون.
** 

 البرقیة الخامسة:
في ھ�ذا ال�زم�ن األغ�ب�ر وال�م�ش�ّوه ی�ك�ث�ر ال�دج�ل 
الشعري ویح�ف�ل ال�م�ش�ھ�د ال�ث�ق�اف�ي ب�الش�ع�وذات 
البھلوانیة المقنّعة بالزّي الشعري.. فنقرأ ك�ل�م�ات 
ع�ج��م��اء ل��ی��س�ت ك��ال�ك��ل��م�ات.. ك��ل�م��ات م�دج��ج��ة 
بالغموض المجاني وال�ت�ع�ق�ی�دات ال�ت�ي یس�ت�ح�ی�ل 
فھمھا وفك طالسمھا حتى على ال�ف�ئ�ة ال�م�ث�ق�ف�ة. 
وھ��ذه ال��خ��ط��ی��ئ��ة ال��م��ل��ث��م��ة وال��م��ق��ن��ع��ة ب��ال��زّي 
"اإلبداعي" وفدت إلینا م�ن عص�ر م�ا ب�ع�د ب�ع�د 

 الحداثة.
وعلى الضفة األخرى نلت�ق�ي ف�ئ�ة أخ�رى أص�ی�ل�ة 
یجري في دمھا عشق اللغة العرب�ة.. ت�ق�ف ع�ی�نً�ا 
س��اھ��رة.. وح��ارس��ة ألس��وار ال��ل��غ��ة وق��الع��ھ��ا 
الحصینة. ویحمل ع�ری�س ھ�ذه األمس�ی�ة ش�ھ�ادة 

ف�ع�ن�دم�ا ن�دخ�ل   انتماء إلى كتیبة اإلبداع األصیل.
دواوین شعرائھ�ا نش�ع�ر ب�ف�رح اإلب�داع وی�ن�ف�ت�ح 
أمامنا عالم المتعة األدبیة الشھیة. فاألدب متع�ة.. 
وعندما تفتح الكلمة الش�ع�ری�ة الص�ادق�ة أب�واب�ھ�ا 

وتضمھ إلى ص�درھ�ا..   وتعانق المتلقي وتحتضنھ
یحدث زلزال من الفرح على درجة عالیة في سل�م 

  ریختر اإلبداعي.
** 

 البرقیة السادسة:

لعریس ھذه األمسیة األس�ت�اذ ال�م�ب�دع ف�ھ�ی�م أب�و 
ركن.. حضور ب�ارز.. وبص�م�ات خض�راء.. ع�ل�ى 

  المشھد األدبي في ھذا الوطن.
ومن أبرز المالمح في شعره أنھ ی�م�ت�از ب�الص�دق 
واإلنسانیة والبھ�اء وال�ن�ق�اء ووض�وح ال�رؤی�ة.. 
وھي من سمات المشروع الشعري ال�ت�ي ن�ق�رأھ�ا 
في الدیوان "أستل ع�ط�ًرا" ب�أق�ان�ی�م�ھ ال�ث�الث�ة.. 

 والوجدانیات والرثائیات.  الوطنیات
فالشاعر حامل رسالة! ویسعى ل�م�ع�ان�ق�ة ش�م�س 

 الحریة!
** 

 البرقیة السابعة
 لقد جمع الشاعر مجد اإلبداع من طرفیھ.

یلتزم األستاذ فھیم في مشروعھ الش�ع�ري ب�م�ب�دأ 
الحیاد اإلیجابي، فنراه یقف ع�ل�ى مس�اف�ة واح�دة 
من حدائق الشعر الكالسیكي من ناحیة، وح�دائ�ق 

  الشعر الحدیث، من ناحیة أخرى.
لقد حافظ على عالقة طیبة مع الخ�ل�ی�ل ب�ن أح�م�د 
ال�ف�راھ��ی�دي ال��ذي أھ��داه س�ت��ة عش��ر ب�ح��ًرا م��ن 
البحور الشعری�ة، ف�خ�اض�ھ�ا ب�ح�ًرا ب�ح�ًرا وأت�ق�ن 
السباحة والغوص فیھا الستخراج الدّر الكامن في 

 أعماقھا اإلبداعیة..
وفي الوقت ذاتھ حافظ على الصداقة الحمیمة م�ع 
المبدعة العراق�ی�ة ن�ازك ال�م�الئ�ك�ة ال�ت�ي كش�ف�ت 
أس��رار ال��ت��ج��دی��د ف��ي ك��ت��اب��ھ��ا "قض��ای��ا الش��ع��ر 
المعاصر".. ففي ھذا الكتاب خبأت نازك مش�روع 
انقالب على الخلیل بن أحمد الفراھ�ی�دي وب�ح�وره 
الشعریة.. وأصبح شعر التفعیلة الذي بدأ خجوًال.. 

 سید المشھد الشعري.
** 

 البرقیة الثامنة
مبتعًدا ع�ن ال�ت�ع�ق�ی�د وع�ل�ى ط�ول ال�ط�ری�ق م�ن 
الوطنیات إلى الوجدانیات إلى الرثائ�ی�ات، ی�ن�ت�ق�ي 
الشاعر في نصوصھ العب�ارة الش�ع�ری�ة الص�اف�ی�ة 
التي ترتدي رداء الصدق وال�خ�ارج�ة م�ن ال�ق�ل�ب 

ف�ك�ل�م�ت�ھ خ�ارج�ة م�ن   لتصب مباشرة في القلب.
أعماق قلبھ وتعبر عن مشاعر صادقة ت�دخ�ل إل�ى 
ال�ق�ل�ب ب�ال ش�ور وال دس�ت�ور. ف�ي ك�ت��اب�ھ "ف��ن 
الشعر" یقول أرسطو إن "األدب عملیة إیصال". 
وشاعرنا حمل ال�ع�ب�ارة الش�ع�ری�ة وأط�ل�ق�ھ�ا إل�ى 
المتلقي.. فوصلت سالمة غانمة.. واكتملت عملیة 

 اإلیصال األرسطیة.
** 

 البرقیة التاسعة
ال أستطیع في الوقت المعطى أن أغ�ط�ي األق�ان�ی�م 
ال�ث�الث�ة ال�وط�ن�ی��ات وال�وج��دان�ی�ات وال��رث�ائ�ی��ات. 

س�أرك�ز ع�ل�ى   فالحدیث طوی�ل وال�زم�ان ب�خ�ی�ل.
حدیقة الوط�ن�ی�ات. ف�الش�اع�ر ال�ذي یس�ی�ل ن�ب�ع�ھ 
رقراقًا ناعًما في الوجدانیات.. ی�رت�دي رداء ن�ب�ي 

من جعبتھ سھامھ وی�ط�ل�ق�ھ�ا   الغضب الذي یُخرج
على خارطة الدنیا العرب�ی�ة. ی�ق�ف الش�اع�ر ع�ل�ى 
منبره بركان غضب رافًضا حال األم�ة ال�ع�رب�ی�ة.. 
وھو بھذا ینضم إلى كتیبة ش�ع�راء ال�رف�ض وم�ن 
رموزھ�ا ن�زار ق�ب�ان�ي وم�ظ�ف�ر ال�ن�واب وم�ح�م�د 

 الماغوط وأحمد مطر.
غیر أن عشق الوطن وح�رارة االن�ت�م�اء ال�ق�وم�ي 

 ھي ما یمیز ھذه الوطنیات.
** 

 البرقیة العاشرة
كلمة عن المالمح األسلوبیة في "أستل ع�ط�ًرا". 
إذا ألقینا نظرة سریعة إلى الجعبة اإلبداعیة ال�ت�ي 
یحملھا الشاع�ر، ی�ت�ك�ش�ف أم�ام�ن�ا ال�ت�ن�اّص م�ع 
المتنبي وطرفة بن العبد واالن�زی�اح�ات وال�ت�ك�رار 
والتوكید وتوظیف الرموز الت�اری�خ�ی�ة وال�ت�راث�ی�ة 
واألسطوریة. ھذه المالمح ھي الخطوط العریض�ة 
التي تمیز قارورة العطر ال�ت�ي ی�ح�م�ل�ھ�ا الش�اع�ر 
ویستل منھا ما طاب لھ ویرشھا مسًكا ع�ل�ى ھ�ذه 

 األمسیة الثقافیة.
******* 

 أخیًرا.. یأبى الختام إال أن یكون مسًكا
بوركت أی�ھ�ا ال�م�ب�دع ال�ع�زی�ز ح�ام�ل ق�ارورة ال�ع�ط�ر 

 الشذیة
 سلمت یا أبا سلیمان ودامت ینابیع إبداعك الحاتمیة

والسالم علیكم والسالم على زھرة المدائن التي تتطلع 
إل��ى ح��ی��اة ح��رة ك��ری��م��ة ال ت��ع��رف م��ع��ن��ى ال��دم��وع 

 واألحزان. فشعبنا لن ینام وشراع الحق حطام..
 وكل عام ونحن جمیعا بألف خیر

 دالیة الكرمل). 11-5-2021

ا دا  ر أ   "ا أ"  ءا أ 



:  ءوأ  ر 
  ر  

 
 

 بقلم/ محمود عبد الصمد زكریا/ مصر
  : الشعراء ِصنفان

صنف ذو مشاعر جیَّاشة وتفك�ی�ر ض�ع�ی�ف ف�ھ�و  -
جمیل ولكنھ عادةً ال یرى بوضوح وی�ن�س�اق خ�ل�ف 
مشاعره وینغ�م�س ف�ي ھ�م�وم�ھ ال�ذات�ی�ة وتس�ھ�ل 

 . خ������دی������ع������ت������ھ ویس������ت������ع������ذب ع������ذاب������ھ
وصنف ذو مشاعر متزنة وتفكیر ابت�ك�اري ق�وي  -

لیس ت�ق�ل�ی�دي ف�ھ�و ی�رى ب�وض�وح ویص�در ع�ن 
بص�ی�رة ول�ھ قض�ی�ة وم�وق�ف ورأي وھ�ؤالء ھ��م 

 . الشعراء المھمین
ونحسب أن الش�اع�ر / حس�ن�ي م�ن�ص�ور م�ن ھ�ذا 
الصنف الثاني حیث یستطیع أن یضفر ببراعة ب�ی�ن 
ھمَّھ الذاتي والھم الغام في ضفیرة یربطھا ال�ت�راث 
فیقوي ضفیرتھا ویجعلھا كب�ص�م�ٍة واض�ح�ٍة ع�ل�ى 
جبین العصر فھو یصدر عادةً عن دفوٍع ش�ع�وری�ة 
وتفكیٍر افتراقيٍّ غیر تق�ل�ی�دي ُم�ح�م�الً ب�ت�اری�خ�ی�ت�ھ 
التراثیة الشعریٍة والعقائدی�ة ن ول�دی�ھ ق�درةً غ�ی�ر 
عادیة عل�ى إن�ت�اج مش�ھ�ج�ی�ٍة ھ�ي األك�ث�ر إب�داع�اً 
وإدھاشاً وتفرداً ، فھا ھو یستھل قصی�دت�ھ ( رج�ٌل 
بسیطٌ .. وأشیاٌء بسیطة ) وھي الصیدة التي یحم�ل 
دیوانھ عنوانھا عنواناً لھ بھذا الكاردر التص�وی�ري 
الذي أخال أن كامیرا السین�م�ا ال ت�ن�ھ�ض إلن�ج�ازه 

 مثل ما تنھض كامیرا الشعر :
 رجل یطلق من فوھھ اللیل نخیال

 وعصافیَر ...
وھو كادر یجمع بین ثبات الرجل ( المقصود ل�ذات�ھ 

 كسمھ لثباتِِھ)
 وثبات فوھة اللیل ( المقصودة لتخصیص الزمان ) 
وحركة النخیل ، والعصافیر ( ال�م�ق�ص�ودة كس�م�ة 
لتخصیص المكان ب�ع�ی�ن�ھ ) .. ول�ن ی�ت�أت�ي ألی�م�ا 
كامیرا تجسید أو ب�ل�ورة ع�م�ل�ی�ة إط�الق ال�ن�خ�ی�ل 
والعصافیر من ف�وھ�ِة ال�ل�ی�ل إالَّ م�ن خ�الل ل�وح�ٍة  
تشكیلیة یرسمھا قلم الشاعر الذي یجمع ِمداده بی�ن 
كل وشائج الفنون واآلداب وتتسع ث�ق�اف�ة ص�اح�ب�ھ 

فیمھد م�ت�ل�ق�ی�ھ ‘  لتشمل معارف الحاضر والماضي 
بھذا المستھل الفني ویھیئھ فكریَّاً ووجدانیاً لت�ل�ق�ى 
سیرةً ذاتیة أو تأریخاً لسیرة رجٍل است�ث�ن�ائ�ي غ�ی�ر 
عادي ، أو فارس من نوٍع فرید قد یكون ھو نفس�ھ 
الشاعر الذي یقر ببساطتھ ابعیدة الغور ، وبس�اط�ة 

 أشیاِءه  العمیقة منذ العنوان ..
ھكذا یمد الشاعر منذ البدایة مناخاً ب�ط�ول�ی�اً خ�ارق�اً 
ٍ  ل�ل�خ�ط�اب ح�ی�ث : "  یوحي بمل�ح�م�ی�ة م�ت�وق�ع�ة
المفھوم  السائد ھو أن الم�ل�ح�م�ة قص�ی�دة روائ�ی�ة 
تسجل األعمال البطولیة الخ�ارق�ة ل�ب�ع�ض األب�ط�ال 
الحقیقیین (أو األسطوریین  ) م�ع ب�ط�ل رئ�ی�س�ي 
واحد ؛ وعادة ما یكون لھا مغ�زى ق�وم�ي واض�ح؛ 

 ووازع دیني  فذ ؛ و معني إنساني فخم  .. "
وھو ما سیتأكد لنا وجوده كلھ طي خطاب ش�اع�رن�ا 

 بھذه القصیدة الملحمیة ..
حیث الوازع الدیني  المتبلور ف�ي : " ی�خ�ش ال�ي 

 نافذة هللا ... "
والمغزى القومي ال�م�ت�ب�ل�ور ف�ي : " إذا م�ا وط�أ 

 القلب صھیل الشجن العربى "
ولنا أالَّ نمر م�رور ال�ك�رام ع�ل�ى ت�ل�ك ال�م�ش�ھ�دی�ة 
العبقریة في أن یط�أ ال�ق�ل�ُب ص�ھ�ی�ل الش�ج�ن ھ�ذه 
الصورة المركبة من ص�ورت�ی�ن ك�ل م�ن�ھ�م�ا أك�ث�ر 

 إدھاشاً : 
( وطأ القلب ) ( صھیَل الشجن ) ویأتي التخصیص 
( العربي ) لینبئ الكادر التصویري بكلیتھ بالمغ�زي 
القومي مع مالحظة دق�ة االن�ت�ق�اء ال�ل�ف�ظ�ي ح�ی�ث 
الصھیل ( صوت الحصان ) وحیث تمی�ز ال�ح�ص�ان 
العربي عالمیاً بأصالتھ وجمالھ ورشاق�ت�ھ وإق�دام�ھ 

 وغنى الشعر العربي بالتغني بھ ..
وحیث العمل البطولي الخارق قد أوحى بھ الخط�اب 
الشعري كما بینا منذ البدایة وسوف یمتد على لح�م 
القصیدة حتى النھایة .. وحیث ال�م�ع�ن�ى اإلنس�ان�ي 
الفخم ھو م�ا س�وف ت�ت�رك�ھ ال�ق�ص�ی�دة ف�ي اآلخ�ر 

 المتلقى / القارئ من أثر .
ھكذا إذن تتأكد م�ل�ح�م�ی�ة ال�خ�ط�اب الش�ع�ري ل�دي 

 شاعرنا منذ السطور األربعة األولى منھا :
 رجل یطلق من فوھھ اللیل نخیال

 و عصافیر ... 
 یخش الي نافذة هللا ... 

 إذا ما وطأ القلب صھیل الشجن العربى .
 –بشكل إجمالي أو ُكلي تبدأ كامیرا الشاعر القلمیة 

في ب�ی�ان�ھ ت�ف�ص�ی�ل�ی�الً ف�ي ن�م�و   –إن صح التعبیر 
 درامي متصاعٍد :

 حین یفاجئھ الوجع الطالع من رئتیھ
 یمتد البحر الي قدمیھ  

 یرسم في الق الدھشھ مدنا....

 وصلیبا  
 وشوارب ملقاة.....

یا لھ م�ن وج�ٍع 
صیروري ُم�زم�ن ُعض�ال  ح�ی�ن ی�رت�ب�ط ب�ع�م�ل�ی�ة 
التنفس ویكون موطنھ الرئتین (الوجُع الط�ال�ُع م�ن 
رئتیھ) .. إلى أي دواٍء ی�ج�ب أن ی�ل�ج�أ م�ث�ل ھ�ذا 
الوجع غیر الھواء األنقى المشبع بالی�ود وال�ذي ال 
یوفره سوى ال�ب�ح�ر، ل�ذا ی�رت�ب�ط ال�زم�ان (ح�ی�ن) 
بالمكان (البحر) مع حالة التوسع الالزمھ لن�ف�راج�ة 
ضیق التنفس (یمتد) في ھذه الص�ورة ال�زم�ك�ان�ی�ة 

 المركبة : 
 حین یفاجئھ الوجع الطالع من رئتیھ

 یمتد البحر الي قدمیھ .. 
ومع تھئ الحالة النفسیة للبرء واالس�ت�ش�ف�اء ی�ب�دأ 
الفعل مشوباً باالستنكار المسكوت عنھ والذي الب�د 
أن یكتشفھ القاري ل�ی�ف�وز ب�ل�ذة االك�ت�ش�اف ح�ی�ث 
یرسم ال�ف�ارس ال�م�ل�ح�م�ي (ال�ذات الش�اع�رة)  أو 
المعادل الموضوعي للرجل العربي ف�ي ك�ل ش�ام�ل 

 ومتحد :
 ُمدناً وصلیباً وشوارب ُملقاة ..

ثالثة رموز تل�خ�ص األزم�ة ف�ي ش�م�ول�ی�ة ب�ل�ی�غ�ة 
موجعة ُمستنكره یزید من ِحدة استن�ك�اری�ت�ھ�ا أن�ھ�ا 

 مرسومة في ألق الدھشة ..
ویبدأ الخط الدرامي في التصاعد بالت�ن�اص ال�خ�ف�ي 
مع المثیولوجي سواء المقدس (ال�ق�رآن) " ی�أك�ل 
ال��ك��ی��ر م��ن رأس��ھ " أو (س��ب��ارت��اك��وس) أو 

 (برومثیوس) :
 یرسم رجال تأكلھ الطیر وال یرفع یمناه ..

وھكذا یستمر التصاعد الدرامي ال�م�ؤس�س ت�راث�ی�اً  
بالتناص فتس�ت�دع�ي أس�م�اء : ُع�ن�ی�زة ، ج�ل�ی�ل�ة، 
جساس؛ عبید أمیة  والرمز ال�م�ص�ري (ال�ل�وتس�ة) 
في بوتقٍة شعریة تزخر ب�ث�ق�اف�ة الش�اع�ر ووق�وف�ھ 
على تاریخیتھ وتراثة بوع�ي إدراك�ي وص�والً إل�ى 
ذروة البوح التي تعلن صراحةً اسم الشاعر : و ل 

 ."حسني منصور" أغانیھ
وھذا نموذجھا الذي یبوح بمضمون النص كنتی�ج�ة 
فاتحاً المجال العتراف كل ع�رب�ي أن�ھ ی�ع�ب�ر ع�ن�ھ 

 وعن  إشكالیة معاناتھ :
 یا عم.... 

 كیف اكون بسیطا مثل خیام ....؟ 
 وحمیما مثل خبیئة...؟ 

 وجدیدا ... كالقروي إذا عاد إلي مأواه 
 ...یا عم قال ....  -

 أیقن إن جدار الریح یفر لیلقاه
 فاساقط متكئا فوق عصاه  

 لم تحتمل األرض خطاه 
 رجل ظن الوطن وسیعا 

 مثل حیاة .
كانت تلك مجرد ق�راءة أحس�ب�ھ�ا غ�ی�ر ع�ادی�ة ف�ي 
القصی�دة ال�م�ح�وری�ة أو ال�م�رك�زی�ة أو ال�ق�ص�ی�دة 

ف�ي دوان الش�اع�ر   –إن صح ال�ت�ع�ب�ی�ر   –الماستر 
 .الصدیق / حسني منصور
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بدایة األحداث، لم تكن توحي مطلقًا بھذه ال�ن�ھ�ای�ة   
ال��ك��ارث��ی��ة، ألب��ط��ال��ھ��ا األرب��ع ب��ك��ل ھ��ذه ال��درام��ا 
المأساویة، والتي أدت إلى ذلك الم�ص�ی�ر ال�ن�ھ�ائ�ي، 
بالدخول إل�ى الس�ج�ن. ھ�ك�ذا ت�ك�ون ك�ل ال�ب�دای�ات 
ضعیفة وھزیلة، وال ت�ح�ت�م�ل ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�خ�وف 
والشقاء، حتى تتحول إلى تعاسة ومرارة وندم. كان 
لطفي جالًسا في شقة وضیعة، بل ممكن أن نص�ف�ھ�ا 
بالحقیرة، تتك�ون م�ن ص�ال�ة وغ�رف�ة وح�م�ام ذات 
المقعدة ال�م�س�ط�ح�ة ال�ت�ي ی�ق�ت�ع�د ب�ھ�ا ال�ق�رفص�اء 
لإلخ�راج أي م�ا ی�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ (ال�ح�م�ام ال�ب�ل�دي). 
وحوائط المطبخ مسودة وملیئة بأشباك الع�ن�ك�ب�وت، 
تُمثل جغرافیًا ضحایا كثیرین یلتقطھم نسیج ھ�الم�ي 
من الخیوط المتشابكة. اضطر لطفي إلى الب�ق�اء ف�ي 
تلك الشقة المؤجرة للتصریف والبیع والشراء، ب�ع�د 
إلحاح من تاجر الكیف ھاني للغداء مع�ھ، وال�ح�ب�س 
بالسجائر الملفوفة المھداة، الستكمال دعوة ال�غ�دوة 
المعتبرة، والشاي الثقیل المغلي یطلق علی�ھ الش�اي 
الصعیدي الُكح. التي كانت من أجل استمالتھ لتن�ف�ی�ذ 
خطة ھاني وعلي. لطفي ك�ان ی�ت�ع�اط�ف م�ع س�ی�د؛ 
ألنھما من طبقة واحدة، لكنھ ك�ان یض�م�ر ل�ھ ال�غ�ل 
والحقد والحسد الذي یصل إلى حد رغبة قتلھ، ألن�ھ 
یضاجع فتاة جمیلة، فقرر ال�ث�الث�ة ق�ت�ل�ھ واالن�ت�ق�ام 
منھ؛ فھم أصدقاء في الكی�ف والس�رق�ة وال�ب�ل�ط�ج�ة 
واألكل والشراب، فكیف یرفض أن یقاسموه ف�ی�ھ�ا، 
وعندما تح�ای�ل�وا ع�ل�ی�ھ بش�ت�ى ال�ح�ی�ل واألالع�ی�ب 
الصبیانیة، مثل أن یغرقوه بالش�راب ح�ت�ى الُس�ك�ر، 
حتى یذعن ویحاول إحضارھا ل�م�ق�اب�ل�ت�ھ ف�ي ش�ق�ة 
علي الفاخرة ف�ي ح�ي ال�ھ�رم (م�ح�اف�ظ�ة ال�ج�ی�زة) 
رفض تماًما، أو أن یھدیھ ھاني المعل�م ال�ك�ب�ی�ر ف�ي 
ترویج الم�خ�درات، زوج�ا م�ن األح�ذی�ة م�ن ص�ن�ع 
إیطالیا استیراد مھرب واستعمال ن�ظ�ی�ف. أو ح�ت�ى 
یُخبر صدیق�ھ ل�ط�ف�ي ال�ع�زی�ز وال�ق�ری�ب م�ن�ھ م�ن�ذ 
الطفولة ألنھم جیران في بیت واحد. وھو یعده دون 
وجود األخران، أنھ سیؤجر غرفة بعیدة ع�ن ال�ح�ي 
ویقاسمھا معھ فقط، ف�ھ�م م�ث�ل األخ�وة وق�د ت�رب�ى 
كالھما في بیت اآلخر، بل ویدعي ل�ط�ف�ي لس�ی�د أن 
أمھ أخبرتھ أنھما أخوه في الرضاعة، فعندما ك�ان�ت 
أمھ مریضة، تولت أم لطفي إرضاع�ھ م�ث�ل ول�دھ�ا، 
تؤكلھ وتحفضھ وتحتضنھ مثلھ ت�م�اًم�ا ف�ل�م�ا یض�ن 
علیھ بفتاة وضیعة، مثل تلك، تعم�ل ف�ي م�ح�ل ب�ی�ع 
العطور واإلكسسوارات النسائیة. وتعیش م�ع أم�ھ�ا 
الكفیفة في حجرة على سطوح إحدى الع�م�ارات ف�ي 
حي (الطوابق) في منطقة فیصل بمحافظة ال�ج�ی�زة. 
كل ھذه اإلغراءات. ورفض سید تماًما حتى یخبرھم 
عن أي معلومات عنھا مثل مك�ان ع�م�ل�ھ�ا، أو أی�ن 
تعیش بالضبط، أو الغرفة التي قام بتأجی�رھ�ا ب�ع�ی�ًدا 
عن منطقة فیصل أو ال�ھ�رم ب�ال�ك�ام�ل. ح�ت�ى ی�ن�ع�م 
ویستمتع بھ�ا ك�ام�ًال وخ�الًص�ا. ذھ�ب�وا إل�ی�ھ وك�ان 
السالح نوعین: األبیض أي سكی�ن ق�رن غ�زال م�ع 
ھاني یخبئھ في جراب البنطال، ومسدس م�ع ع�ل�ي 
یضعھ في مئزر البنطلون من الخل�ف ع�ن�د خص�ره. 
وظلوا یحتسون خ�م�ر (ب�والن�ك�ي) ال�رخ�ی�ص ال�ذي 
جلبوه من كشك معروف في الحي الذي یس�ك�ن ف�ی�ھ 
سید ولطفي یبیع الخمرة المضروبة. جلبھا لھم سید 

 بطل الحدث في ذاك الوقت.
وظلوا یشربون ح�ت�ى ت�ھ�ال�ك ع�ل�ي ال�ذي ی�ق�ت�ن�ي  

السالح، حتى أنھم ارتعبوا أن یقتل نفسھ، م�ن ع�دم 
تحكمھ في تقدیر وحساب عقلھ، وال�ذي زال، وح�ط 
علیھ جنون العظمة، والتفاخر بنف�س�ھ وھ�و یص�ی�ح 
بأنھ الزعیم، وأخرج ال�م�س�دس ی�ل�وح ب�ھ وی�ھ�دد، 
فھاج الثالثة وأمسكھ ھاني من كتف�ی�ھ ب�ق�وة، ح�ت�ى 

سقط من یده والتق�ط�ھ ل�ط�ف�ي، وق�د اش�ت�دت ث�ورة 
ھاني علیھ یسبھ ویشتمھ بأفظ�ع الش�ت�ائ�م ویس�ك�ب 
علیھ الماء الس�اق�ع ح�ت�ى ی�ف�ی�ق م�ن ن�وب�ة غ�ی�اب 
الوعي العارمة، حتى ھ�دأ ن�زال�ھ وق�د أحض�روا ل�ھ 
كوب قھوة كبیر مركز وأذابوا بھ نثرات مھدئ�ة م�ن 
أنواع البرشام الذي یتناولھ أصحاب م�رض الص�رع 
والھیاج العصبي. واقترح لطفي ال�ن�زول ل�ل�ت�م�ش�ی�ة 
والترویح بالسیر وتناول الطعام، أص�ر ع�ل�ي ع�ل�ى 
استرداد المسدس من ل�ط�ف�ي م�دع�یً�ا أن�ھ ع�اد إل�ى 
صوابھ، وفي أحسن حال، وق�د نس�ي ال�ج�م�ی�ع أم�ر 
االجتماع الحقیقي بالذھاب بسید إلى مكان م�ھ�ج�ور 
وقتلھ، ماع�دا ع�ل�ي ال�ذي أوغ�ر ض�م�ی�ره ب�الش�ر، 
بابتسامة خبیثة، وھو یطلبھ باستجداء وأنھ سالح�ھ 
ومرخص وال خوف ح�ت�ى ل�و ارت�اد ب�ھ الش�وارع، 
حین ینازعھ أحد أفراد الشرطة أو أي ف�رد. رف�ض 
علي السیر في الطرقات، ودعاھم بالركوب معھ ف�ي 
سیارتھ للذھ�اب إل�ى م�ط�ع�م (ح�ات�ي) مش�ھ�ور ف�ي 
(فیصل) صاحبھ صدی�ق�ھ وس�ی�ق�وم م�ع�ھ�م ب�أفض�ل 
واجب ومشھیات تعویًضا واعتذاًرا، عما سببھ ل�ھ�م 
من كبح األنفاس من الزعر والھلع الذي أصابھ ف�ي 
نفوس�ھ�م، غ�ی�ر ل�ط�ف�ي رأی�ھ وق�د ش�ل�ھ اإلرھ�اق، 
والتوتر العص�ب�ي ب�أن�ھ ی�ح�ت�اج إل�ى ال�ن�وم ول�ی�س 
الطعام، وزغر بعینیھ إلى سید، أن یت�ب�ع�ھ وی�رف�ض 
الدعوة، إلحساسھ بعدم األمان لمن یحم�الن س�الح، 
وال یفارقان بعضھما في الحلوة والمرة مھ�م�ا ك�ان. 
لكنھ فاجأه ببالھة أنھ جوعان جًدا وسیذھب وی�ع�ود 
فوًرا إلى بیتھ. وكأن تلك النظرة التي أسقطھا لطف�ي 
نحو سید، ھي نذیر الشؤم والحدس الش�ری�ر. ف�ب�ع�د 
الطعام، والمساج�الت ال�ودی�ة، ال�زائ�ف�ة وال�م�اك�رة، 
أخذوا سید إلى مكان بعید وخاٍل، وقام ھاني بتكتیف 
یدیھ ب�ح�ب�ل س�م�ی�ك، ورف�ع ع�ل�ي ع�ل�ی�ھ الس�الح، 
ورك��ض س��ی��د وھ��م ی��ج��رون وراءه ویض��ح��ك��ون 
ویسخرون حتى ركلھ ھاني في إحدى ساقیھ، فسقط 
یلھث أنفاسھ وقد ركع على رك�ب�ت�ی�ھ س�اج�ًدا، وھ�و 
یص�رخ وی��ن�وح ح��ت�ى تس��اق�ط��ت دم�وع��ھ م��دراًرا. 
یترجاھم ویستعطفھم أن یتركوه یعیش من أجل أم�ھ 
وأختھ اللتین یع�ول�ھ�ن. ل�ك�ن اش�ت�دت ح�م�ی�ة ع�ل�ي 
االنتقامیة طالبًا منھ أن یولول أكثر حتى جعلھ یسف 
ال�ت��راب، وق�د وض��ع إح��دى ح�ذائ��ھ ع�ل��ى رق�ب��ت��ھ، 
واالثنان یصیحان بالضحك الصاخ�ب وك�أن�ھ�م�ا ف�ي 
مسرحیة كومیدیة مث�ی�رة ل�ل�ض�ح�ك، م�ع اس�ت�م�رار 

 السخریة من ھذه الكومیدیا السوداء. 
تھالك الثالث�ة. وف�ج�أة ف�ق�د س�ی�د ال�وع�ي ف�ارت�ع�ب 
اآلخران وفكا ق�ی�وده، وبس�ط�وه ف�ي ال�خ�الء وظ�ل 
یطرقان وجنتیھ ب�ع�ن�ف. ووض�ع ھ�ان�ي أذن�ھ ع�ل�ى 
قلبھ، فشعر بأنفاسھ فحماله إلى السیارة، وت�ن�اول�وا 
جرعة مكثفة م�ن ال�ب�رش�ام ال�م�ن�ش�ط، وق�اد ھ�ان�ي 

السیارة بسرعة جن�ون�ی�ة، ودخ�ل ال�ب�ن�زی�ن�ة وف�ول 
السیارة بدون أن ی�دف�ع ال�ن�ق�ود، وال�ع�ام�ل یص�رخ 
وینادي دون جدوى، ثم أخبره علي بف�ك�رة خ�اط�ف�ة 

 طائشة قائالً:
_ تعالى بنا نذھب إلى اإلسكندریة، حتى ی�ف�ی�ق ھ�ذا 

  األھطل ..الغبي.
لكن دون وعي ذھبوا إلى م�ح�اف�ظ�ة ق�ری�ب�ة م�ن�ھ�ا، 
البحیرة في مركز یُسمى (ح�وش ع�ی�س�ى)، ی�ع�ی�ش 
فیھا قریب لع�ل�ي، ول�م ی�ج�دوه، ف�ع�رج إل�ى ع�ام�ل 
فراش یعمل في مدرسة حكومیة، على ص�ل�ة ق�راب�ة 
لھ من بعید، وتعاركوا م�ع�ھ، ألن�ھ ك�ان ی�رف�ض أن 
یفتح لھم باب المدرسة، لیدخلوا، وقد است�ع�اد س�ی�د 
وعیھ وھو في ذھول وصدمة أعج�زت�ھ ت�م�اًم�ا ع�ن 
النطق، وقد وجد نفسھ خارج محافظة ال�ج�ی�زة إل�ى 
محافظة أخرى في ل�ی�ل�ة واح�دة، واض�ط�ر م�ع�ھ�م�ا 
لالشتباك مع ھذا الرج�ل الض�خ�م ال�ج�ث�ة، وی�رت�دي 
جلبابًا مفتوًحا على الصدر ت�ح�ت�ھ ص�دی�ری�ة ب�أزرار 
صغیرة مقلمة باألس�ود واألب�ی�ض وس�روال ط�وی�ل 
وح�ذاء ك�ال�ح أس�ود م�ب�رط�ش، وك�ان ق�ادًرا ع�ل�ى 
منازعة الثالثة، وإثارة الجلبة وجلب األھ�ال�ي رغ�م 
ستر اللیل، وحراست�ھ ب�م�ف�رده ف�ي م�ك�ان ن�اٍء ف�ي 
مجمع مباني حكومیة. فأطلق علي ال�رص�اص ع�ل�ى 
قدمھ الیسرى، وخرت الجثة الھائلة تنزف، وأخ�رج 
ھاني سالحھ األبیض، القرن غزال وظل یطعن�ھ ف�ي 
صدره بجنون وھ�وس م�ا ی�ع�ادل اث�ن�ی�ن وث�الث�ی�ن 
طعنة، حتى فارق الحیاة، وأصابت س�ی�د ل�وث�ة م�ن 
الصراخ وھو یجذبھ جذبًا أن یتوق�ف، ب�ی�ن�م�ا ع�ل�ي 
ینظر للجمیع ویضحك بھستیریا. حت�ى أص�ی�ب�ت ی�د 
سید طعنة غ�ی�ر م�ق�ص�ودة، ف�خ�رم�ت ی�ده وص�رخ 
صرخة موجعة من األلم. فتوقف علي عن الض�ح�ك، 
وجذب سید یحتضن ج�رح�ھ ح�ت�ى م�ألت�ھ�م ال�دم�اء 
جمیعًا، من جثة تشلح بالدماء من األسفل في ساقھ، 
وصدره بنزیف حاد من جراء طعنات ھاني المتتالیة 
والمتضاربة، ثم جذبوا سید الذي یتدفق الدم�اء م�ن 
ثقب في باطن یده، ودون االرت�ج�ال إل�ى الس�ی�ارة، 
ظلوا یجرون إلى الترعة، وأسقطوا أنفس�ھ�م ف�ی�ھ�ا، 
واغتسلوا، ثم جروا سید جًرا إلى أق�رب مس�ت�ش�ف�ى 
وقد كانت حكومیة منعوھم من ال�دخ�ول، وھ�ددوھ�م 
بتبلیغ الشرطة، فھربوا، باحثین عن مستشفى آخ�ر 
تكون خاصة، وقد أسرعوا إلى ال�ط�وارئ، ث�م رف�ع 
علي المسدس ع�ل�ى ال�ط�ب�ی�ب ال�ن�ب�اطش�ي ل�ل�ن�وب�ة 
اللیلیة، ومن معھ من األمن، حتى تم خیاطة ال�ج�رح 
وتنظیفھ وسید یصرخ من األلم، وف�ق�د وع�ی�ھ م�رة 
أخرى وحملوه حمًال لخارج المس�ت�ش�ف�ى، وأوق�ف�وه 
تصلبًا وغصبًا، وظال یدفعاه ح�ت�ى وص�ل�وا ب�ھ إل�ى 
السیارة في المقعد الخلفي، وقال عل�ي ل�ھ�ان�ي ب�ك�ل 

 برود وسخریة :
 
  إننا لم نذھب إلى اإلسكندریة بعد. -

عندما بدأت أثار البرشام (أب�و ص�ل�ی�ب�ة) ری�ف�وت�رل 
مصري. ھكذا یطلقون علیھ. ت�ت�ب�خ�ر م�ن ع�ق�ول�ھ�م 
المختلة وأجسادھم المستنفزة، بدآ یرتجفان من برد 
شتاء مارس الذي اقترب ع�ل�ى االن�ت�ھ�اء، ف�أخ�رج�ا 
كوكتیل من عدة برشامات وسحقھا بشاكوش صغیر 
یحتفظ بھ علي تح�ت م�ق�ع�د الس�ائ�ق ض�م�ن أدوات 
یعوزھا في إ صالح أعطال سیارت�ھ، وع�ن�دم�ا أف�اق 
سید ناولوه حبة دون طحن وزجاجة ماء، ووص�ل�وا 
إلى شاطيء اإلسكندریة. ف�ن�زل�وا ث�الث�ت�ھ�م وك�ان�ت 
الشمس تشق طریقھا إلى الشروق، وقد خم�دت ك�ل 
الرغبات الحیوانیة البشعة مع زوال لیل بھیم أعم�ى 

  جمیعھم، وسقطوا في نوم عمیق.

 قصة قصیرة

 

ا ا 
 

 للكاتبة المصریة
  ھدى توفیق/ مصر

 
 

 
 
 
 
 

 
 



أش�رت  21/05/2021في مقالتي السابقة    
إلى "أن ال�ظ�روف الس�ی�ئ�ة ج�داً ال�ت�ي ھ�ی�أت 
األرضیة الصالحة الن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن األول/

لم تبق كما كانت علیھ ح�ی�ن�ذاك  2019أكتوبر 
فحسب، ب�ل ت�دھ�ورت األوض�اع أك�ث�ر ف�أك�ث�ر 
وأصبحت تنذر بكوارث جدیدة یتحملھا الشعب 

  العراقي بكادحیھ وفقرائھ بشكل خاص".
ھذه الحقیقة الُمّرة تعود ألسب�اب ك�ث�ی�رة، ب�م�ا 
في ذلك عجز انتفاضة تشرین األول/ أك�ت�وب�ر 

ع��ن ت��ح��ق��ی��ق أھ��داف��ھ��ا ال��وط��ن��ی��ة  2019
والدیمقراطیة، أي إنھا عج�زت ع�ن اس�ت�ع�ادة 
اس�ت�ق�الل ال�ع�راق وس�ی�ادت�ھ ال�وط�ن�ی�ة وم�ن�ع 
التدخل ف�ي ق�رارات�ھ الس�ی�ادی�ة ال�خ�اص�ة ف�ي 
شؤونھ الداخلیة والخارجیة (أرید وط�ن) م�ن 
جھة، وعجزت عن إنقاذ الدولة والش�ع�ب م�ن 
الطغمة الحاكمة التي برھنت بما ال یقبل الش�ك 
على نھجھا الطائفي الممعن بالكراھیة والحقد 
لآلخر واالجھاز ال�ت�ام ع�ل�ى م�ب�دأ ال�م�واط�ن�ة 
ال��ح��رة وال��م��ت��س��اوی��ة وال��م��وح��دة ب��م��م��ارس��ة 
التمییز المفرط أوالً، وم�ح�اص�ص�ات�ھ�ا ال�م�ذل�ة 
للشعب كلھ ثانیاً، وفس�ادھ�ا الش�رس ون�ھ�ب�ھ�ا 
وتفریطھا بخیرات البالد وابتعادھا ك�ل�ی�ة ع�ن 
التنمیة ال�وط�ن�ی�ة واف�ق�ار غ�ال�ب�ی�ة ال�م�ج�ت�م�ع 
وتجویع ال�ف�ق�راء وال�م�ع�وزی�ن م�ن�ھ�م ث�ال�ث�اً، 
ومصادرتھا للحق�وق األس�اس�ی�ة ل�ل�م�واط�ن�ات 
والمواطنین، السیما حق اإلنسان ف�ي ال�ح�ی�اة 
والكرامة والحریة وحریة التعب�ی�ر وال�ت�ظ�اھ�ر 
وال��ع��م��ل وال��ع��ی��ش ال��ك��ری��م راب��ع��اً، وت��ع��رض 
نشطاء الشعب المدن�ی�ی�ن ل�ل�ق�ت�ل واالخ�ت�ط�اف 
واالعتقال والس�ج�ن وال�ت�ع�ذی�ب وال�م�وت ف�ي 
سرادیب س�ری�ة، م�م�ا ج�ع�ل�ت ش�ع�ب ال�ع�راق 
یعیش في ظلمتی�ن ق�اھ�رت�ی�ن، ظ�ل�م�ة ال�دول�ة 
الھامشیة والمھمشة التي ال تحترم دس�ت�ورھ�ا 
وقوانینھا ومواطنیھا ومواطناتھا من ج�ان�ب، 
وظلمة الدولة العمیقة التي ی�ق�ودھ�ا خ�ام�ن�ئ�ي 
بأذرع عراقیة بائسة وجاحدة لشعبھ�ا وق�ات�ل�ة 
لمزید من الناس وناھبة لم�زی�د م�ن ال�ث�روات 
ومستفردة بالفرد والمجتمع خامساً، من جھ�ة 

  أخرى ( نازل أخذ حقي).
ھ��ذا ال��ع��ج��ز ل��م ی��ك��ن ذات��ی��اً ف��ح��س��ب، ب��ل 
وموضوعیاً، بما في ذلك العج�ز ع�ن ت�ح�ق�ی�ق 
ال�ت��ع��اون وال��ت��ن�س��ی��ق وال��ت��ح�ال��ف ب�ی��ن ق��وى 
االنتفاضة التشرینیة واخ�ت�الل م�ی�زان ال�ق�وى 
في غیر صالح قوى االنتفاضة. س�أح�اول ھ�ن�ا 
توضیح رأیي، بشكل خاص ل�م�ن ی�ع�ت�ق�د ب�أن 
االنتفاضة حق�ق�ت اھ�داف�ھ�ا ب�إس�ق�اط ح�ك�وم�ة 
رئیس الوزراء الس�اب�ق ع�ادل ع�ب�د ال�م�ھ�دي 

 وتشكیل حكومة مصطفى الكاظمي.
السؤال المش�روع: م�ا ھ�ي ال�ع�وام�ل ال�ذات�ی�ة 
والموضوعیة التي اعاقت تحقیق ال�ن�ص�ر ف�ي 
انتفاضة تشرین الباسلة؟ أطرح ھنا اجت�ھ�ادي 

 الشخصي في اإلجابة عنھ وأعرضھ للنقاش:
 
  . العوامل الموضوعیة: أشخصھا بما یلي:1

أ) الكابوس الثقیل ال�ذي ع�اش ت�ح�ت وط�أت�ھ 
-ال�ق�وم�ی�ة-شعب العراق طیلة العھود الب�ع�ث�ی�ة

البعثیة التي أفرزت اوضاعا فكریة وسی�اس�ی�ة 
واجتماعیة ون�ف�س�ی�ة وعص�اب�ی�ة م�ع�ق�دة ج�دا 

الطائ�ف�ي غ�ی�ر -ومتداخلة بین الخضوع الدیني
ال��م��س��ت��ن��ی��ر وخ��ن��وع ال��م��رع��وب��ی��ن وال��روح 
االنتھازیة ال�وص�ول�ی�ة ال�ت�ي ت�ن�ت�ج�ھ�ا ال�ن�ظ�م 

 الدكتاتوریة الشمولیة.
ب) تدھور شدید لما تبقى من مدنیة المج�ت�م�ع 
التي نشأت في العھد ال�م�ل�ك�ي وع�ودة ش�دی�دة 
لدور فكري واج�ت�م�اع�ي ب�دائ�ي م�ت�خ�ل�ف م�ن 
تشابك وتفاعلي بین العشائریة وال�م�ؤس�س�ات 
والمرجعیات الدینیة على حساب مب�ادئ وق�ی�م 
المجتمع المدني الدیم�ق�راط�ي، وت�ف�ك�ك وح�دة 

المجتمع وت�ح�ول�ھ�ا إل�ى م�ك�ون�ات عش�ائ�ری�ة 
ودی�ن�ی�ة وط�ائ��ف�ی�ة وق�وم��ی�ة غ�ی�ر م�ت�ف�اھ�م��ة 
ومتصارعة، والعمل بالھویات الفرعیة القاتلة 
على حساب الھویة الوطنیة، ھویة ال�م�واط�ن�ة 

  الحرة والمشتركة والمتساویة الواحدة.
ت) ولعبت السیاسات الدكتاتوریة والعس�ك�ری�ة 
والح�روب الش�وف�ی�ن�ی�ة ال�ت�وس�ع�ی�ة ال�داخ�ل�ی�ة 
والخارجیة إلى اختفاء نسبة ع�ال�ی�ة ج�داً م�ن 
ال�ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة ال��ع��راق��ی��ة وال��ب��ورج��وازی��ة 
الصناعیة ال�م�ت�وس�ط�ة وج�م�ھ�رة ك�ب�ی�رة م�ن 
المثقفین والمثق�ف�ات (م�وت�اً ف�ي ال�ح�روب أو 
الھجرة أو السجن أو ...)، ف�ي م�ق�اب�ل زی�ادة 
كبیرة جدا في حجم اشباه البرولیتاریا والفئات 
المسحوقة في المناطق العشوائیة والمھ�م�ش�ة 
سیاسیاً واقتصادیا واجتماعیا وثقافی�اً وب�ی�ئ�ی�اً 
وال�ت�ي وق�ع�ت ض�ح�ی�ة ف�ع�ل�ی�ة ل�ك�ل ال�ع�وام��ل 
الس�اب��ق��ة ت��ح��ت ع��ن�وان م��ت��ش��اب��ك م��ن إرادة 

 منتزعة أوالً، ووعي زائف ثانیاً.
ث) لم یتعرض الم�ج�ت�م�ع إل�ى ت�راج�ع ف�ك�رٍي 
واجتم�اع�ٍي وس�ی�اس�ٍي وث�ق�اف�ٍي ف�ح�س�ب، ب�ل 
تعرض المجتمع إلى ردة فكریة رجعیة عمیق�ة 
وشاملة تقریباً على المستوی�ات االج�ت�م�اع�ی�ة 
والسیاسیة واالقتصادیة والث�ق�اف�ی�ة وال�ب�ی�ئ�ی�ة 

 وفي قیمھ المدنیة والدیمقراطیة.
جـ) إن ممارسة العنف من جانب الدولة خ�الل 
عقود كثیرة ازاء الفرد والمجتمع واستھتارھا 
بالقیم والمعاییر والحقوق خلق كراھیة وحق�داً 
دف�ی��ن��ی�ن (ك��ام��ن�ی��ن) ض��د ال��دول��ة م�ن ج��ھ��ة، 
وخشیة التعبیر عن�ھ م�ن س�ط�وة ال�دول�ة م�ن 
ج�ھ�ة اخ�رى، ك�م�ا خ�ل�ق خض�وع�اً وخ�ن�وع��اً 
وتقیة/ مع استعداٍد ج�اھ�ز ل�م�م�ارس�ة ال�ع�ن�ف 
حین تتوفر ال�ف�رص�ة ال�م�ن�اس�ب�ة ض�د ال�دول�ة 
والقوانین أو ضد األفراد وال�ج�م�اع�ات وف�ی�م�ا 
بینھم من جھة ثالثة. إنھا أزمة ق�ی�م إنس�ان�ی�ة 
أج�ھ�زت ع�ل�ی�ھ�ا ال�ن�ظ�م ال�م�س�ت�ب�دة وع�وام�ل 

  مساعدة أخرى.
ح) كما لعب فساد ال�دول�ة بس�ل�ط�ات�ھ�ا ال�ث�الث 
وغیاب الحیاة المؤسساتیة الدی�م�ق�راط�ی�ة ف�ي 
نشر الفساد على نطاق المجتم�ع وح�ول�ھ إل�ى 

 نظام سائد وفاعل ومتجذر.
وزاد في أوضاع المواطنات والمواطن�ی�ن بِ�ل�ةً 
كون النظام السیاسي الجدید، الذي أقی�م ع�ل�ى 
أنقاض النظ�ام ال�دك�ت�ات�وري الس�اب�ق، وال�ذي 
ن�ح�ن بص�دده وال�ذي زرع�ت�ھ إدارة االح�ت�الل 

 2003ال��ب�ری��ط��ان�ي ب��ع�د ح��رب   –األم�ری��ك�ي 
مباشرة، عمق من تلك العواقب ال�ت�ي وس�م�ت 
الدولة والمجتمع واالقتصاد، السیما سی�اس�ات 
الطائفیة السیاسیة والتمییز وال�ع�ن�ف وال�ق�ت�ل 
على الھویة والسالح المیلیشیاوي والح�ش�دي 
والمنفلت والفساد المالي واإلداري المتفاقمین 
وتبعیة الطغمة الحاكمة لقادة وسیاسات إی�ران 
على نحو خاص، ق�د ج�ع�ل م�ی�زان ال�ق�وى ال 
یمیل لقوى االنت�ف�اض�ة، ب�ل لص�ال�ح ال�ط�غ�م�ة 
الحاكمة وأحزابھا الس�ی�اس�ی�ة وم�ی�ل�ی�ش�ی�ات�ھ�ا 
المسلحة وحشدھا الشعب�ي ال�م�ت�ح�ی�ز ل�ل�دول�ة 

 العمیقة والخاضع لقراراتھا.
خ) لم یكن العامل اإلقلیمي وال�دول�ي مس�اع�داً 
ل�ق�وى االن�ت�ف��اض�ة الش��ب�اب�ی��ة ع�ل��ى م�ع��ال�ج��ة 
نواقصھا وتجاوز األخطاء التي ارتكب�ت خ�الل 
االنتفاضة بسبب واقع ال�م�س�اوم�ة ال�م�ع�روف�ة 
بین الوالیات المتحدة األمریكیة وإی�ران ع�ل�ى 
إبقاء الوضع في العراق عل�ى م�ا ھ�و ع�ل�ی�ھ، 
ألھداف ذات طابع استراتیجي دولي وإق�ل�ی�م�ي 
للوالیات المتحدة في منط�ق�ة الش�رق األوس�ط 
والحفاظ على التوترات فیھ وما أطلق علیھ بـ 
"الفوضى الخالقة" منذ ع�ھ�د ج�ورج دب�ل�ی�و 

  بوش ووزیرة خارجیتھ كوندولیزا رایز.
د) الدور الكبیر إلیران في العراق السیما دور 

الجنرال قاسم سلیماني قبل ق�ت�ل�ھ ف�ي ت�ن�ظ�ی�م 
وقیادة المیلیشیات الطائفیة المسلحة وال�دول�ة 
العمیقة والدولة الرسمیة التابعة ف�ي األع�م�ال 
العدوانی�ة ال�م�ش�ت�رك�ة ض�د ق�وى االن�ت�ف�اض�ة 

  الشبابیة وعموم الشعب.
 
) العوامل الذاتیة: ویمكن تلخیصھا ب�ال�ن�ق�اط 2

 التالیة:
أ) البنیة االجتماعیة للمنتفضین: ** مثق�ف�ی�ن 
ومثقفات ومتعلمین ومتعلمات وطالبات وطلبة 
مدنیین ودیمقراطیین ویساریین؛ ** ش�رائ�ح 
واسعة من العائالت الفقی�رة وال�م�ع�دم�ة ال�ت�ي 
ت�دخ�ل ض�م�ن أش�ب�اه ال�ب�رول�ی�ت�اری�ا وال�ف�ئ��ات 
المسحوقة والم�ھ�م�ش�ة اق�ت�ص�ادی�اً وس�ی�اس�ی�اً 
وثقافیاً وبیئ�ی�اً؛ ** غ�ی�اب ال�ط�ب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة 
وفئ�ات ال�ف�الح�ی�ن ال�واس�ع�ة ع�ن ال�م�ش�ارك�ة 
الفعلیة المؤثرة في االنتفاضة التشرینی�ة؛ ** 
مشاركة الشبیبة من الوسط والجنوب وب�غ�داد 
بشكل خاص، في حین غابت عن ال�م�ش�ارك�ة، 
وألسباب كثیرة، شبیبة غرب العراق ونی�ن�وى 

     وعموم كردستان العراق.
ب) الوعي االجتماعي: لقد تمیز المن�ت�ف�ض�ون 
بمشاعر وطنیة عامة ومش�اع�ر ع�دم اح�ت�رام 
لكرامة اإلنسان من ق�ب�ل ال�ط�غ�م�ة ال�ح�اك�م�ة، 
ول��ك��ن ل��م ی��ك��ن ال��وع��ي ال��ط��ب��ق��ي وال��ع��م��ق 
الدیمقراطي في ھذا الوعي حاضراً تم�ام�اً ف�ي 
صفوف القوى المنتفضة كافة، في ح�ی�ن ك�ان 
المتتبع یالحظ أحیاناً كثرة ت�ق�ل�ب�اً س�ری�ع�اً ف�ي 
مواقف جمھرة كبیرة من المنتفض�ی�ن ن�ت�ی�ج�ة 
دور وتأثیر الوعي الزائف الي یلعب یمكن أن 
یقلب ظھر المجن. ویمكن م�الح�ظ�ة ذل�ك ب�ع�د 
م�ق�ت�ل ق�اس��م س�ل�ی�م�ان��ي ودور ق�وى اإلس��الم 
السیاسي وشیوخ الدین في الت�أث�ی�ر وت�زی�ی�ف 

 وعي اإلنسان المنتفض.
ج) لم تستط�ع ق�وى االن�ت�ف�اض�ة ال�ت�ش�ری�ن�ی�ة 
الشبابیة تحویلھا إلى انتفاضة شعبی�ة ع�ارم�ة 
قادرة على إسقاط الطغ�م�ة ال�ح�اك�م�ة ألس�ب�اب 
كث�ی�رة، ب�م�ا ف�ي ذل�ك دور ال�ع�ش�ائ�ر وال�دی�ن 
وتخلف الوعي، إضافة إلى دور قوى الط�غ�م�ة 
الح�اك�م�ة ف�ي ال�ل�ع�ب ع�ل�ى ش�ع�ار ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
السیاسیة وحكم الشی�ع�ة ال�م�ع�رض ل�الن�ھ�ی�ار 
بسبب االنتفاضة.. إلخ. (تجد تف�س�ی�راً ع�ل�م�ی�اً 
ومنطقیاً واضحاً لھذه الظاھ�رة ف�ي م�ح�اض�رة 
افتراضیة قی�م�ة ع�ن ال�وع�ي ال�زائ�ف (ل�م�اذا 
یھادن المقھورین قاھریھم؟ لألستاذ ال�دك�ت�ور 

    ).22/05/2021فارس نظمي بتاریخ 
د) غیاب الرؤیة المشترك�ة وال�م�وح�دة ل�ق�وى 
االنتفاضة في الموقف من اإلصالح وال�ت�غ�ی�ی�ر 
ومن قوى الطغ�م�ة ال�ح�اك�م�ة، وغ�ی�اب وح�دة 
الرأي والعمل والتنسیق المنشود بی�ن ق�ی�ادات 
ك��ث��ی��رة وم��ب��ع��ث��رة وغ��ی��اب ال��ق��ی��ادة ال��واح��دة 

  المنظمة والمشتركة.
ه) ال��ن��ظ��رة ال��خ��اط��ئ��ة وال��م��زی��ف��ة وال��م��ض��رة 
بحاملیھا والشعب للحیاة ال�ح�زب�ی�ة واألح�زاب 
من جانب كثرة من قوى االنتفاضة التشرین�ی�ة 
ودع�وت�ھ�ا إل�ى رف�ض ك�ل األح�زاب وال�ح�ی��اة 
الحزبیة دون ت�م�ی�ی�ز م�ط�ل�وب ب�ی�ن األح�زاب 
الح�اك�م�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة والش�وف�ی�ن�ی�ة واألح�زاب 
المناضلة ضد نظام الح�ك�م ال�ط�ائ�ف�ي ال�ف�اس�د، 
والتي تعني في واقع الحال ضمن أھم أس�ب�اب 

     العجز عن تحقیق النصر المنشود.
و) إن كل ذلك ساعد عل�ى ام�ت�داد االن�ت�ف�اض�ة 
ألكثر من سنة واحدة مع تحمل ق�واھ�ا ال�ح�ی�ة 
خسائر بشریة كبیرة جداً وف�ادح�ة (أك�ث�ر م�ن 

أل��ف ج��ری��ح  25ش��ھ��ی��د وأك��ث��ر م��ن  700
ومختطف ومغیب ن�ھ�ائ�ی�اً)، بس�ب�ب اس�ت�خ�دام 
الطغمة الحاكم�ة ل�ل�ع�ن�ف ال�ح�ك�وم�ي وال�دول�ة 
ال��ع��م��ی��ق��ة وحش��دھ��ا الش��ع��ب��ي ف��ي آن واح��د 

  وبالتنسیق بینھما.
 فما العمل؟

أدرك صعوبة الم�ھ�م�ة وأدرك أیض�اً إم�ك�ان�ی�ة 
تحقیق النصر على ال�ق�وى ال�ق�اھ�رة ال�راھ�ن�ة 
السیما وأن ھدف القوى واألحزاب السی�اس�ی�ة 
المناضلة ھو ت�ح�ق�ی�ق ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ج�ذري ف�ي 
العراق. لھذا یفترض في قوى االنتفاضة كاف�ة 
دراسة ھذه التجربة الغنیة بجوانبھا اإلیجاب�ی�ة 
ال��م��ف��ع��م��ة ب��ال��وط��ن��ی��ة وال��ح��م��اس الش��ب��اب��ي، 
وجوانبھا السلبیة التي أدت إلى ع�دم ت�ح�ق�ی�ق 
ما كانت تسعى إلیھ قوى االنتفاضة بشكل عام 
ب�ع��ن��ای��ة ك��ب��ی�رة وب��م��ن��ھ��ج ع��ل�م��ي ت��ح��ل��ی��ل��ي، 
لالستفادة منھا ف�ي م�ج�رى ال�ن�ض�ال ال�ی�وم�ي 
الراھن وال�ت�م�ع�ن ب�ب�وادر ال�ن�ھ�وض ال�ث�وري 
الجدید واالنتفاضة الجدیدة التي سوف ال تعی�د 
نفسھا تماماً، بل ستكون إعادة إنتاج م�وس�ع�ة 
أكثر وعیاً، عم�ق�اً وش�م�ول�ی�ة وس�ع�ة، وأك�ث�ر 
إدراكاً ومعرفة بما یسعى إلیھ معارضو النظ�ام 
الطائفي المحاصصي الفاسد الق�ائ�م ك�اف�ة م�ن 
جھة، وما یریده معارضو االنتفاضة من جھ�ة 

  أخرى.
إن ما حققتھ انتفاضة تشرین ح�ق�اً ھ�و ع�ج�ز 
الطغمة الحاكمة، رغم كل الجھود التي تب�ذل�ھ�ا 
ال��ی��وم، الس��ی��م��ا م��م��ارس��ة ال��ع��ن��ف ال��م��ف��رط 
واستخدام الرص�اص ال�ح�ي وال�ق�ت�ل (اغ�ت�ی�ال 
إیھاب الوزني بكربالء، وأخیراً اغت�ی�ال ھش�ام 
الحجازي ببغداد)، على مواصلة ذات المسی�رة 
ال�ك�ارث�ی�ة الس�اب�ق�ة. ف�ل�ی�س وج�ود مص�ط�ف�ى 
الكاظمي سوى تأكی�د ھ�ذه ال�ح�ق�ی�ق�ة وس�ع�ی�ھ 
الصارخ لتعبید الطری�ق وت�وف�ی�ر مس�ت�ل�زم�ات 
بقاء الطغمة الحاكمة على الدول�ة وھ�ی�م�ن�ت�ھ�ا 
على السلطات الثالث وعلى المج�ت�م�ع ف�ي آن 

 واحد.
الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ب�ح��اج�ة إل�ى وح�دة ال�ق��وى 
واألحزاب المناضلة للتغییر، بحاجة إلى تنظیم 

اج�ت�م�اع�ي  -یجد تعبیره في ت�ح�ال�ف س�ی�اس�ي
جبھوي متماسك، ب�ح�اج�ة إل�ى ق�ی�ادة واع�ی�ة 
للمھمات واألھداف وموحدة وفاعل�ة، ب�ح�اج�ة 
إلى تعبئة قوى الشعب والفئات التي لم تشارك 
حتى اآلن حول أھ�داف االن�ت�ف�اض�ة ال�وط�ن�ی�ة 
وال�دی�م�ق�راط�ی�ة وال�م�ھ�ن�ی�ة، الس�ی�م�ا ال�ع�م��ال 
وال���ف���الح���ی���ن وال���ب���رج���وازی���ة الص���غ���ی���رة 
والبرجوازیة الوطنیة الصناعیة وال�م�زی�د م�ن 
ال�م�ث��ق�ف��ی�ن وال�م��ث�ق��ف�ات وك�ادح��ي ال��م�ج��ت�م��ع 
والعاطلین عن العمل وال�ف�ق�راء، ب�ح�اج�ة إل�ى 
تأیید الرأي العام العالمي والمج�ت�م�ع ال�دول�ي، 
بحاجة إلى مكاف�ح�ة ال�وع�ي ال�زائ�ف ال�ف�ردي 
والجمعي، رغم ص�ع�وب�ات�ھ، أی�اً ك�ان مص�دره 
وأیاً كانت أشكال ظ�ھ�وره. ف�ل�ن�ع�م�ل م�ن أج�ل 
تھیئة المستلزمات الذاتیة ل�ت�ح�ق�ی�ق ال�ت�ف�اع�ل 
اإلیجابي مع ال�ع�وام�ل ال�م�وض�وع�ی�ة وت�ذل�ی�ل 
الصعاب لتحقیق النصر على الطغمة الح�اك�م�ة 
ال�ف��اس�دة وال�ج��اح��دة إلرادة وح�ق��وق الش��ع��ب 
العراقي المقھور والم�س�ح�وق ب�ك�ل ق�وم�ی�ات�ھ 

 وأتباع دیاناتھ ومذاھبھ الدینیة والفكریة.
......................... 
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التطریز عمل تنفیذي أك�ث�ر م�ن�ھ إب�داع�اً، ی�ن�ج�زه 
المرء على أساس فھمھ ل�ل�ن�م�وذج أو ال�ت�ص�م�ی�م 
الموجود بین یدیھ وال ی�ل�ت�زم ب�الض�رورة م�ا ھ�و 
محدد في التصمیم األصلي، إذ یتوقف نجاحھ عل�ى 
حسن اختی�ار ال�م�واد واألل�وان وال�ت�ق�ن�ی�ات ال�ت�ي 
سیستعملھا الطّراز وبراعت�ھ ف�ي ال�ت�ن�ف�ی�ذ. وث�م�ة 
نماذج زخرفیة تقلیدیة تتناقلھا األج�ی�ال ف�ي ك�ث�ی�ر 
من المجتمعات وخاصة الریفیة منھا، ح�ت�ى غ�دت 

 لصیقة بھا وتنسب إلیھا.
یعتبر ھذا الفن الممیز بأشكالھ وألوان�ھ وت�ق�ن�ی�ات�ھ 
الحدیثة والقدیمة شاھداً على العصور المت�ع�اق�ب�ة، 
ومرآة عاكسة للحیاة الیومیة لألجیال، على الرغ�م 
من التطور الك�ب�ی�ر ال�ذي ش�ھ�ده ع�ل�ى أك�ث�ر م�ن 
مستوى سواء على مستوى األلوان ال�م�خ�ت�ارة أم 

 على النماذج العصریة واإلبداعیة الحدیثة.
قصیدة للشاعر الكبیر نزار ق�ب�ان�ي، ع�ن�وان�ھ�ا ك�م 

ھا الَث�ْرَث�اَر.. ی�ا “ الدانتیل، یقول في مطلعھا:  یا ُكمَّ
ِط الَثْلَج على  َمْشَتلْ... َرفِّْھ عن الدنیا وال َتْبَخلْ، وَنقِّ
ُجْرحنا... یا رائع ال�ت�ط�ری�ز.. ی�ا أْھ�َدلْ، ی�ا َش�َف�ًة 

 ‘‘.َتْفتیُحھا ُمْمِكٌن... ویا ُسؤاالً، َبْعُد، لم ُیْسأَلْ 
إن��ھ��ا قص��ی��دة ج��م��ی��ل��ة، ت��دغ��دغ أن��وث��ة ال��م��رأة، 
وتستدعي قراءة حسیة ل�ط�ی�ف�ة ل�ل�ج�م�ال ال�ھ�ادئ 
الناتج عن ذلك التفاعل، ب�ی�ن ج�م�ال األن�وث�ة م�ع 
جمال لباس المرأة، وعن كل ما یعج بھ الواقع من 
فوضى األذواق واأللوان والمظ�اھ�ر.  ف�ق�د ك�ان�ت 
المرأة األوروبیة إلى عھد ق�ری�ب ت�ل�ب�س ال�ل�ب�اس 
اللطیف من (الدانتیال)، تستر بھ مع أنوثتھا سرھ�ا 

 المكتوم حتى أخمص قدمیھا.
وفي حقبة السبعینّی�ات م�ن خ�الل االس�ت�م�اع إل�ى 

 Jerryللمغنّي األمی�رك�يّ  Chan�lly Laceأغنیة 
Lee Lewis نعرف أّن لملك األق�م�ش�ة ت�أث�ی�راً ال ،

ُیستھان بھ على كاّفة المجاالت واألزمنة، اخ�ت�ل�ف 
المؤّرخون حول جذور قماش الدانتیل، لك�ّن األم�ر 
المؤّكد ھو أّن أص�داءه ب�دأت ُتس�م�ع م�ن�ذ ال�ق�رن 
السادس عشر، ال س�ّی�م�ا ف�ي أوروب�ا، م�ن أزی�اء 
الملوك إلى منّصات العروض العالمّیة ف�ي ال�وق�ت 
الحاضر. ال یوجد فتاة أو امرأة ال ت�ح�ب ال�دان�ت�ی�ل 
الناعم واللین، حتى ال�رج�ال ال�ذی�ن ل�ی�س�وا ع�ل�ى 
درایة ت�ام�ة ب�األنس�ج�ة ی�ظ�ل�ون دائ�ًم�ا م�ف�ت�ون�ی�ن 
بالسیدات الشابات اللواتي یرتدین مالبس م�ط�رزة 

 بالدانتیال.
دانتیل أو الَشِبْیك. قماش رق�ی�ق م�خ�رم م�زخ�رف، 
مصنوع من مواد مختلفة م�ث�ل ال�ك�ت�ان وال�ح�ری�ر 
والقطن وبتقنیات مختلفة، مثل ال�خ�ی�اط�ة وال�رب�ط 
والتضفیر والقفز والنسیج والحیاك�ة وال�ك�روش�ی�ھ 
وال�دان��ت��ی��ل. وم�ع ذل��ك، ی��ت��م اح��ت��س��اب األط��راف 
المخیطة والمعقدة فقط كدانتیل حقیق�ي، وی�ن�س�ج�ھ 
الدانتلیي (ناسج الدانتیل) یدویاً أو آلیاً، عن طریق 

نقاط متشابھة لیشكل 
رس���م���اً ب���ح����واف 

 مسننة.
ال ت��������وج��������د 
معلومات دقیق�ة 
ع��ن ت��واری��خ 
أو أم����اك����ن 
ت�������واج�������د 
ال��دان��ت��ی��ل 
األصل�ي، 
غ�����ی�����ر 
أن���������ھ 

 المعروف أنھ اشتھر أواخر 
القرن الخامس عشر، ظ�ھ�ر ال�دان�ت�ی�ل م�ع م�رور 
ال�وق�ت، وت��ط�وی�ر ال��دان�ت�ی�ل بس�رع�ة ف��ي ال�ق��رن 
السادس عشر، وخالل مئة عام تم استخدام أقمشة 
الدانتیل واإلبرة على نطاق واسع، وظھر أول مرة 
تحت لفظة "الدانتیل (أي األسن�ان الص�غ�ی�رة) ف�ي 

 في مھر شقیقة فرانسوا األول. 1545
ھذا القماش یصفھ الخبراء بـ "الثق�وب ال�م�ح�اط�ة 
بالخیوط"، یجمع بین تقنّیات التط�ری�ز، ال�ح�ی�اك�ة، 
الغزل، الكروشیھ وغیرھا، م�ن�ذ ظ�ھ�وره وزّی�ن�ت 
ال��ی��اق��ات، ال��ف���س��ات��ی��ن، ال��ث���ی��اب ال��داخ��ل��ّی���ة، 
اإلكس��س��وارات، األك��م��ام، ال��ق��ّب��ع��ات، األح��ذی��ة، 
وفس�ات�ی��ن األع�راس، األوش�ح�ة، وح�ت�ى أغ�ط�ی��ة 

 الطاوالت، السّجادات وغیرھا.
ال شّك بوجود لوحات ورسومات تعود إلى ال�ق�رن 
السادس عشر، تصّور الملكة البریطانّیة إلی�زاب�ی�ت 
األولى مرتدیًة یاقة ضخمة من الدانتیل، ذلك م�ث�ال 
على ما كان یرتدیھ الملوك والملك�ات ف�ي أوروب�ا 

 في ذلك الوقت. 
في البدایة، ك�ان األث�ری�اء ف�ق�ط ی�رت�دون م�الب�س 
مزینة بھذه المواد، لكن في وق�ت الح�ق، ع�ن�دم�ا 
أصبح العیش أسھل، كان بإمكان الفالحین ارت�داء 
فستان واحد على األقل مطّرز بم�ث�ل ھ�ذه األن�م�اط 

 الرائعة. 
ف�ي ال�ع�ص�ور ال�وس�ط�ى، أص�ب�ح ال�دان�ت�ی�ل رم�ًزا 
للمكانة، واس�ت�خ�دم األم�راء وال�ن�ب�الء ال�دان�ت�ی�ل، 
لتزیین المالبس خاص�ة ف�ي ف�ت�رة ل�وی�س ال�راب�ع 
عشر، أصبح استخ�دام ال�دان�ت�ی�ل ل�ل�زی�ن�ة م�وض�ة 
البالط، ف�ي ال�ق�رن ال�ث�ام�ن عش�ر، اس�ت�خ�دم�ت�ھ�ا 
المحاكم األوروبیة والرجال األرستقراط�ی�ی�ن ع�ل�ى 
نطاق واسع على األصفاد والیاقات والجوارب. ت�م 
استخدام الدانتیل ألول مرة لتزیین الكنائس في تلك 

 الفترة، ثم دخل الحیاة العلمانیة.
شھت منطقة البندقیة اإلیطالیة على والدة ق�م�اش 
الدانتیل فیھا في القرن السادس عشر، وقد ع�رف 
الدانتیل مكانًة رفیعة المستوى عبر التاریخ، حی�ث 
كان الخیار األول للملكات واألمیرات م�ن�ذ ال�ع�ص�ر 
الفیكتوري حتى الیوم بدایًة من الم�ل�ك�ة إل�ی�زاب�ی�ث 
الثانیة ووصوالً إلى كیت میدلت�ون؛ وھ�و ال ی�زال 
یحتفظ بموقعھ الراق�ي؛ ن�ظ�راً ل�ط�ری�ق�ة تص�ن�ی�ع�ھ 

 وللعمل الیدوي المطلوب بھدف الحصول علیھ.
یشاع أن فن صناعة الدانتیل قد ج�ل�ب�ھ ال�الج�ئ�ون 
الفلمنكیون إلى ھونیتون بإن�ج�ل�ت�را ف�ي م�ن�ت�ص�ف 
القرن السادس عشر وحتى أواخره. ویوجد ن�ق�ش 
على قبر قدیم في المدین�ة لـ� ج�ی�م�س روج ال�ذي 

یوصف بأنھ بائع دانتیل من العظام توف�ي ع�ام 
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اإلیطالّیة واإلقلیم الفالمندّي في بلجیكا شّكال 
المكانین األكثر شھرًة بتصنیع الدانتیل منذ 

 ظھوره.
أفضل أنواع ال�دان�ت�ی�ل ال�م�ص�ن�وع م�ن 
الخیوط الكتانیة. كما تست�خ�دم خ�ی�وط 
القطن والحریر والصوف واألنسج�ة 
ال�م�ص�ن��ع�ة وح��ت�ى خ�ی��وط ال�ذھ��ب 
والفضة في حیاكة ھذا ال�ن�س�ی�ج. 
وتحتوي تصامیم الدانت�ی�ل ع�ل�ى 
ن��م��اذج م��ن ال��ورود وأوراق 
النباتات، وذلك ح�ت�ى ت�ع�ط�ي 
الشكل الم�ن�اس�ب ل�ن�س�ی�ج�ھ 

 المخرم. 
وك��ان��ت ھ��ن��اك م��وج��ة 
غ��ری��ب��ة م��ن ال��ت��ص��م��ی��م 
الالمبالي والطریقة غی�ر 
الفن�ی�ة خ�الل ف�ت�رة ھ�ذا 
الكساد، واألنماط القبیحة 

 ُتظھر ذیول الدیك الرومي والقلوب.  
نمت ھونیتون الحًقا لتصبح مدینة وسوق مھمة، 

اشتھرت بصناعة الدانتیل التي قدمھا المھ�اج�رون 
الفلمنكیون في عصر إلیزابیت، في الق�رن الس�اب�ع 
عشر أنتج اآلالف من الن�اس ال�دان�ت�ی�ل ب�ال�ی�د ف�ي 
منازلھم، وفي القرن التاسع عشر اختارتھ المل�ك�ة 
البریطانّیة فكتوریا ی�زرك�ش فس�ت�ان زف�اف�ھ�ا م�ن 

مصنوع من دانت�ی�ل  1840األمیر ألبرت في العام 
ھونیتون ، وانتعشت شعبیة ال�دان�ت�ی�ل ال�م�ص�ن�وع 
یدوًیا في القرن التاسع عش�ر ب�ع�د ط�ل�ب ال�م�ل�ك�ة 
فیكتوریا، وحدث االنتعاش بسرعة ك�ب�ی�رة، وك�ان 
الطلب كبیرا جدا، حیث تم إن�ت�اج دان�ت�ی�ل أرخ�ص 
جودة بكمیات كبیرة. نظًرا للطلب الھائل، كان لھذا 
العمل األرخص تص�م�ی�م�ات أبس�ط ن�ظ�ًرا لس�رع�ة 
اإلنتاج الالزمة، كان تعریف تصمیمات الدانتیل في 
ذلك الوقت أوراق الشجر والزھور والمخ�ط�وط�ات 

 ویبدو طبیعًیا قدر اإلمكان.
ل�م ی��ك�ن ال��دان�ت��ی��ل ف��ق��ط ف��ي ص�ن��اع��ة ال��م��الب��س 
والفساتین، حیث كان للمالبس الداخل�ی�ة ال�ف�اخ�رة 
نصیب كبیر في عصر النھضة، ویعتقد أن الدانتی�ل 
ھو المادة التي تجعل ال�م�رأة أن�ث�وی�ة ح�ًق�ا، ب�دأت 
األشیاء المصن�وع�ة ی�دوی�اً ف�ي ت�زی�ی�ن ال�م�الب�س 
بالخیوط الفضیة والذھبیة خالل ھذه الفترة. بسبب 
ھذا الطلب بدا النسیج أكثر تكلفة في القرن الثام�ن 
عشر، وأصبح سیدا لتزیین جمیع فساتین ال�زف�اف 
الخاصة بالملكات الفرنسیة والبریطانیة بالدانت�ی�ال، 
كانت المادة متینة وذات جودة عالیة بحیث ی�م�ك�ن 
رؤیة تطریزات م�خ�ت�ل�ف�ة وك�ث�ی�رة ع�ل�ى ال�ق�ط�ع�ة 
الواحدة، وقد عرض فستان زفاف الملكة فیكتوریا 

 في برج لندن.
كان الدانت�ی�ل آن�ذاك ُیص�ن�ع ب�اس�ت�خ�دام اإلب�رة أو 
البكرة، تم صنعھ بواسطة خیوط ق�ط�ن�ی�ة ب�ط�ری�ق�ة 
أكثر اقتصادا. ویأخذ الكثیر م�ن ال�وق�ت وی�ت�ط�ّل�ب 
مھاراٍت عالیة. ھذا م�ا ج�ع�ل م�ن�ھ ق�م�اش�اً ب�اھ�ظ 
الثمن، فبات ِحكراً على الطبقة الحاكمة، من نس�اٍء 
ورجال، إلى أن تّم اختراع آلة تصنیع الدانتیل ف�ي 
ال�ق�رن ال�ت�اس�ع عش�ر. وب��ع�د ال�ث�ورة ال�ف�رنس�ی��ة 
والثورة الصناعیة، ُصنع الدانتی�ل بش�ك�ل أس�اس�ي 
بواسطة اآلالت. وبالتالي، ی�م�ك�ن ل�ل�ن�اس ام�ت�الك 

أقمشة الدانتیل بسع�ر أق�ل ب�ك�ث�ی�ر م�ن ذي 
 قبل.

ظل الدانتیل محتف�ًظ�ا ب�م�ك�ان�ت�ھ ح�ت�ى 
ی��وم��ن��ا ھ��ذا، وم��ا زال��ت ت��ح��رص 

المصان�ع ع�ل�ى إن�ت�اج�ھ ب�أش�ك�ال 
وخامات مختلف�ة، ح�ت�ى ی�ظ�ھ�ر 

بالشكل المثال�ي ال�ت�ي ت�رغ�ب 
فیھ ك�ل س�ی�دة. ك�م�ا ی�ت�واف�ر 

ال��ق��م��اش ال��م��م��ی��ز ب��ع��دة أل��وان 
ورسوم م�خ�ت�ل�ف�ة، ح�ت�ى ی�ت�ن�اس�ب م�ع 

الذوق العام، كما تعتبر أقمشھ الدانتیل من 
األقمشة الرقیقة التي تحتاج إل�ى ت�ع�ام�ل 
خاص عند استخدامھا، كذلك أیًضا ع�ن�د 
تنظیفھا یجب أن نتعامل م�ع�ھ�ا بش�ك�ل 
سلس، حیث أنھا معرضة للتلف إذا لم 

 یتم العنایة بھ.
ی��ع��د ال��دان��ت��ی��ل م��ن أف��خ��م األق��م��ش��ة 
وأكث�رھ�ا أن�اق�ة، ب�دل�ی�ل وج�وده ف�ي 
عروض األزیاء كافة وفي مجموعات 
أزی��اء ال��م��ص��م��م��ی��ن ال��م��ح��ل��ی��ی��ن 
والعالمیین، فھو الموضة التي تظھر 
في كل المناسبات حتى أنھ یدخل في 
اإلط��الالت ال��ی��وم��ی��ة ف��ی��زی��د ت��أل��ق��اً 
وج��م��االً وأن��وث��ة. وأفض��ل أن��واع 
أقمشھ الدانتیل دانتیل وھ�و ع�ب�ارة 
عن حلقات دائریة یتم وضعھ�ا ف�ي 
أسفل تصام�ی�م فس�ات�ی�ن ال�زف�اف، 
وتستخدم في عمل ط�رح ال�زف�اف 
وفساتین الزفاف، وأقمشھ دانت�ی�ل 
مطرزا ل�ذي ی�ع�ت�ب�ر أح�د أش�ك�ال 

الدانتیل الممیز، الذي تستخدمھ النس�اء ف�ي ع�م�ل 
تصامیم المالبس النسائیة المختلف�ة، ك�م�ا ی�ت�واف�ر 
منھ الع�دی�د م�ن األل�وان. أق�م�ش�ھ دان�ت�ی�ل م�ط�ع�م 
بالسیرما وتعتبر أقمشة فاخرة وممیزة ال ت�ت�واج�د 
بشكل كبیر في األسواق نظًرا ألسعارھا الم�رت�ف�ع�ة 
لما تتركھ من شكل أنیق وممیز، وأقم�ش�ھ دان�ت�ی�ل 
مفرغة تستخدم ھذه النوعیة بشكل كبیر في تزیین 
الدیكورات أو لتزیین وعمل ال�ھ�دای�ا، ك�م�ا ی�م�ك�ن 
قصھ على شكل وحدات وتزیین ب�ھ�ا ك�اف�ة أرج�اء 

 المنزل 
أو تثبیتھا على بعض أنواع األقمشة للتزیی�ن م�ث�ل 
أقمشة الحریر أو األق�م�ش�ة ال�ق�ط�ن�ی�ة وغ�ی�رھ�م، 
وأفضل أنواع أقمشھ الدانتیل ب�ال�ل�ون األس�ود ھ�و 
األكثر أناقة ویتماشى مع غالبیة المناس�ب�ات، ك�م�ا 
أنھ یمنح إطاللة ملوكیة وراقیة. وأھتم�ت ال�ن�س�اء 
بذلك اللون الممیز من الدانتیل بال�رغ�م م�ن ك�ون�ھ 
داكن بشكل كب�ی�ر، ول�ك�ن�ھ م�ا زال ال�ل�ون األك�ث�ر 
جاذبیة وإثارة وسط جمیع ألوان ال�دان�ت�ی�ل، ل�ذل�ك 
یستخدم ذلك اللون في عمل بعض الفساتی�ن ال�ت�ي 
تتمتع بقدر عالي من الجمال، وكذلك أقمشھ دانتیل 
باللون األحمر یعتبر اللون الحمر ھو لون الجاذبیة 
النسائیة بالتأكید، وسنجد ذلك بش�ك�ل واض�ح م�ن 
كون معظم تصامیم النساء البد أن ی�ت�واج�د ف�ی�ھ�ا 
اللون األحمر، وی�رج�ع ذل�ك ل�ك�ون�ھ ل�ون أن�ث�وي 
جريء، ولذلك یستخدم لون الدان�ت�ی�ل ال�ح�م�ر ف�ي 
عمل تصامیم الفساتی�ن، ول�ك�ن ی�ب�ع�د ك�ث�ی�ًرا ع�ن 
استخ�دام�ھ ف�ي ال�دی�ك�ورات، ح�ی�ث أن�ھ ال ی�ب�دوا 
مناسًبا. وكذلك أقمشھ دانتیل باللون األزرق ال�ذي 
یعتبر لون المغامرة والجاذبیة، تستخ�دم�ھ ال�ك�ث�ی�ر 
من النساء في مختلف التصامیم، یستخدم الدانتی�ل 
األزرق في عمل العدید من التصامیم مثل فس�ات�ی�ن 
األعراس والساري الھندي، ویدخل أیًضا في عمل 

 الستائر وغیرھا من التصامیم األنیقة.   
ودانتیل آالنسون ھو األكثر م�ن أن�واع 
قماش الدانتیل أُلفة لقلوب الناس، 
وأكث�رھ�ا اس�ت�خ�دام�اً ب�ال�ن�س�ب�ة 
لمصممین األزیاء الع�ال�م�ی�ن. 
وق��د أُط��ل��ق ع��ل��ی��ھ م��ل��ك 
ال�دان�ت�ی�ل، أو ف�ي ب�ع��ض 
األوقات یسمى ال�م�خ�رم�ة 
واألن��ی��ق��ة. وك��ذل��ك دان��ت��ی��ل 
ش�ات�ن�ی��ل�ي ی�ع��ت�ب�ر م��ن أج�ود أن��واع 
األق��م��ش��ة ال��دارج��ة ت��ح��ت تص��ن��ی��ف 
الدانتیل. وقد أخذ ھذا االسم نسبة إل�ى 
البلدة التي ظھر فیھا ألول مرة، حیث 
كانت تدعى أیضاً شانتیلي. وما یمیز 
ھذا النوع من الق�م�اش ع�ن غ�ی�ره 
أنھ صاحب ملمس حریري، ون�اع�م 
جداً على الجسد. كما أنھ م�زخ�رف 
من خ�الل ت�ط�ری�ز راق�ي، وف�خ�م، 
ومضاھي دائماً للم�وض�ة، ی�ع�ت�ب�ر 
ھذان النوعان ھما األفض�ل ع�ل�ى 
اإلطالق بالنسبة لقماش الدانت�ی�ل، 
أما عن الباقیین المتواج�دی�ن ف�ي 
األسواق الشعبی�ة ف�ھ�ي خ�ام�ات 
ُم��ق��ل��دة وغ��ی��ر أص��ل��ی��ة. وغ��ی��ر 
م��ری��ح��ة ع��ل��ى اإلط��الق ع��ن��د 

 ارتداءھا.
 تكملة یتبع في العدد القادم 

 المصدر 
 –تواصل اجتماعي  –وكاالت 

 نشر محرري الموقع

  27 ج/ أ زن    

اما  
 

 إعداد: 
 بدري نوئیل یوسف/ السوید
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 وج�ھ�ھ  قس�م�ات  ی�ب�س�ط  ج�ع�ل  ث�م  ال�ب�اب  یفتح  ان  قبل  لبرھة توقفَ 
 زوج�ت�ھ  ت�رى  ان  ف�ي  ی�رغ�ب  ی�ك�ن  ل�م. حال احسن في وكأنھ لیبدو

 اذ  ك�ب�ی�ر  ب�ن�ف�ع  ت�أت  ل�م  محاولت�ھ  ان إال ، المضطربة نفسھ خلجات
 ع�ی�ن�ی�ھ  ح�ول  الص�غ�ی�رة  االرتجاف�ات  تلك  زوجتھ  لمحت ما سرعان

  م�ن�ذُ   ع�رف�ت�ھ  ال�ذي  زوج�ھ�ا  ط�ب�اعِ   في  خفي تغییر عن َشفَّت والتي
 .صباھا

 "؟ الطبیب من جئت ھل ؟ هللا عبد یا أالمر ما"
 .متوجسة سألتھ

 مض�ى  ث�م   ق�ال�ھ�ا"  غ�ی�ر  ال  ارھ�اق  انھ  ،   القلق یستوجب شئ ال"
 ع�ل�ى  ج�ل�س.   الم�ت�ف�ح�ص�ة  نظراتھا  لیتالفى النوم غرفة الى متجھا
 أال  ھ�ي  م�ا  ول�ك�ن  ان�ف�اس�ھ  ل�ی�س�ت�رد  ال�ن�وم لسریر المالصق المقعد
 م�ن  ب�واب�ل  ل�ت�م�ط�ره  خلوت�ھ  علیھ  تقتحم  وجدھا  حتى  قلیلة لحظات
 ك�ل  م�ن  ت�ت�ی�ق�ن  ح�ت�ى  تس�ت�س�ل�م  لن انھا جیداً، یعرفھا ھو. االسئلة

 .شئ
 :لھا فقال اكثر االمر اخفاء یستطیع لن انھ نفسھ مع قرر أخیراً 

 " تشخیصھ تم ما ھذا القلب، عضلة في ضعف انھ"
 م�ن  شك�ا عائلتك في احد ال ، المرض ھذا جاء این من... ربي یا"

 "المصیبة ھذه لنا این من ھذا، مثل قبل
 س�اك�ن�ا  ف�ك�ان  ھ�و  ام�ا  وج�ھ�ھ�ا،  ع�ل�ى  تخی�م  الھلع  وعالمات  قالتھا

 ع�ن  ت�ك�ف  ل�م  ال�ت�ي  زوج�ت�ھ  صوت  صار  فیما  التفكیر  في  مستغرقا
 .المضطربة وجھھا قسمات مع ویمتزج كالصدى یتردد الكالم

 ی�ن�ھ�ض  وھ�و  قالھا"    الراحة الى اخلد ان ارید ، الكالم عن كفي"
.   ل�ل�راح�ة  ط�ل�ب�اً   عینیھ  أغمض  ثم السریر على لیستلقي مقعده من

 ث��م  ان�ف�اس�ھ  ال�ى  الس�م�ع  تس�ت��رق  وك�أن�ھ�ا  بص�م�ت   ت�راق��ب�ھ  ب�ق�ی�ت
 عی�ن�ی�ھ فتح لوحده انھ شعر وحین الباب، واغلقت بھدوء انسحبت

 ث�ان�ی�ة  ع�ی�ن�ی�ھ  اغ�ل�ق  ث�م  ال�م�ك�ان  ببصره  فجال  خروجھا  من لیتأكد
 .للنوم مستسلماً 

 ح�لَّ   م�ا  وتش�ك�و  ص�دی�ق�ت�ھ�ا  ال�ى  تت�ح�دث  سلمى  جلست  المطبخ  في
 تش�ك�و  م�ن لھا یعد لم.  الخلوي ھاتفھا عبر خافت بصوت بزوجھا

 ب�الد  ف�ي  غ�رب�ت�ھ�ا  تش�ارك�ھ�ا  ال�ت�ي  م�ازن  ام  ص�اح�ب�ت�ھ�ا  غ�ی�ر  الیھ
 ك�لٌ   فص�ار  ك�ن�دا  ف�ي  ل�ل�ع�م�ل  وساف�ر  تركھم  قد  ولدھم كان. المھجر

 نص�ی�ة  رسال�ة الیھ كتبت. االرض اقطاب من طرف في یقطن منھم
 ھ�ذا  ف�ي  ن�ائ�م  ھ�و  االغ�ل�ب  ع�ل�ى  علیھا،  یرد  لم  ولكنھ  الھاتف عبر

 .فكرت ھكذا واسترالیا، كندا بین الوقت فرق نتیجة الوقت
 ح�ی�ن�م�ا  ش�ھ�ر  م�ن�ذ  زوج�ھ�ا  عل�ى  ظھرت قد المرض عالمات كانت
 ل�م  ح�ی�ن�ھ�ا.  الص�در  ف�ي  إآلم  م�ع  ساقیھ  في  تحتبس  السوائل  أخذت

 فض�ل  ب�ل  ح�ال�ت�ھ  ف�ي  یب�تَّ  ان مراجعتھ على اعتاد الذي طبیبھ یشأ
 اس�ت�ك�م�ال  وال�ى  حال�ت�ھ  من  تخفف التي العقاقیر بعض الى یلجأ ان

 م�ا  ك�ل  ال�ط�ب�ی�ب  ی�دي  بی�ن  كان  الیوم  ولكن  المختبریة، الفحوصات
 ف�ي  وت�وس�ع  ض�ع�ف  ،  ب�دق�ة  ال�ح�ال�ة  تش�خ�ی�ص  لی�ق�رر  الیھ  یحتاج
 . الدم دفع اضطراب عنھ ینجم القلب عضلة
 ك�ان.  مس�اءً   ال�راب�ع�ة  ج�اوزت  ق�د  الساعة  وكانت النوم من استیقظ

 م�ن  ن�ھ�ض.  حلم�اً   یكن  لم  االمر  ان  ھو ذھنھ على طرأت فكرة اول
 ع�ل�ى  لیج�ل�س  عاد ثم ھدى غیر على خطوات بضع وخطى سریره
 زوج�ت�ھ  ان  اال  اف�ك�اره  ص�ف�اء  لی�س�ت�رد  السریر  بجانب  الذي المقعد
 .خلوتھ علیھ وقطعت  الباب فتحت

 "تأكل ان احببت ان جاھز الغداء ، خطواتك صوت سمعت" 
 ل�ل�م�ش��ي،  خ�ارج  ان�ا  ان�ت،  ُك�ل�ي  ،  ل�الك�ل  ش�ھ�ی�ة  ع�ن�دي  ل�ی�س  ال" 

 ی�ك�ن  ل�م.  م�ھ�ل  عل�ى  یخطو وخرج ھذا قال" بذلك نصحني الطبیب
 ی�ك�ن  ل�م.  ن�ف�س�ھ مع یختلي ان یرید كان ما بقدر المشي في یرغب

 ال  م�رض�ھ  ان  اخ�ب�ره  ف�ل�ق�د  ،  ال�ط�ب�ی�ب  قالھ  ما  بكل  لزوجتھ باح قد
 م�ع�رض�ی�ن  ال�م�رض  ھ�ذا  م�ن  ش�ك�وا  ال�ذی�ن  م�ع�ظ�م  وان  منھ  شفاء

 ال�ج�س�م  ل�م�س�اع�دة  ت�ع�م�ل  فھي  واالدویة  العقاقیر اما فجأة، للموت
 .  القلب اضطرابات تخفیف على
 آلخ�ر  ی�ودع�ھ�ا  وك�أن�ھ  مختلف�ة  بعین  حولھ  التي  لالشیاء  ینظر كان
 صنعت�ھ�ا  مبھجة  الواناً  ترتدي جدرانھا تزال ما البیوت كانت.  مرة
 ال�م�ج�ی�د  ال�م�ی�الد  باعی�اد  احتفاءً   علقت  التي  الضوئیة  النشرات تلك

 .  عدیدة اسابیع سوى علیھ یمض لم والذي
 ال�ج�م�ی�ل  ال�ع�ال�م  ھ�ذا  تودی�ع  على  یتعود  أن علیھ وصاعداً  االن منذ

 .بھ االستماع عن الحیاة زحمة شغلتھ الذي
 اذ  تبری�د،  اجھزة  لصناعة شركة في كفني عملھ الى الفكرة وقادتھ
 ف�ك�رة  اس�ت�ب�ع�دَ .  االن�ق�ض�اء  على  شارفت  قد  المرضیة  اجازتھ كانت

 االس�اب�ی�ع  ف�ي  الص�ح�ی�ة  ح�ال�ت�ھ  ل�ت�ردي  ن�ظ�راً  العمل في االستمرار
 ال��م��ع��ون��ة  رات��ب  ل��ط��ل��ب  ی��ت��ق��دم  ان  ن��ف��س��ھ  م��ع  ق��رر  ث��م  االخ��ی��رة
 ل�ھ  یس�م�ح  ل�ن  الستی�ن  یتجاوز  لم  الذي  عمره ان وفكر.  اجتماعیة

 ث�م...   ث�م  ، االطباء تقاریر لھ تشفعت اذا إال التقاعدي الراتب بأخذ
 ی�ك�ن لم. فیھ وما العالم ھذا بھا یفارق ساعةَ  ینتظر ان علیھ بعدھا
 یؤم�ن  كان  ولكنھ  ،  روحانیة او دینیة معتقدات یحمل رجل هللا عبد
 ال��ع��ال��م  ھ��ذا  غ��ی��ر  آخ��ر  خ��ف��ي  ع��ال��م  ب��وج��ود  ن��ف��س��ھ  ق��رارة  ف��ي

 .المحسوس
 س�ی�ق�وم  عس�ى  وم�ن  ت�ك�ت�م�ل  لم  التي  البیت قرض اقساط في وفكر

 زوج�ت�ھ  باست�ط�اع�ة  القرض،  من  قلیل نزر سوى یتبقى لم. بدفعھا
 ی�ت�رك  ان  ف�ي  س�ی�ف�ك�ر  اب�ن�ھ   ل�ع�ل  او  ال�دی�ن  جدول�ة تعید ان سلمى

 .ھنا العیش امھ لیشارك فیعود كندا في وظیفتھ
 ب��ھ��ذه  راس��ي  أش��غ��ل  ان  داع��ي  ال  ،  ب��دون��ي  ام��رھ��م  س��ی��ت��دب��رون" 

 المقب�رة  ببوابة  مروره  أثناء  مسموع  بصوت لنفسھ قالھا" االفكار
 ال�ل�وح�ة  ع�ل�ى  ال�ع�ن�وان  ل�ی�ق�رأ  وق�ف.  ك�ث�ی�راً   بیتھ عن تبعد ال التي

 م�داف�ن"    ال�ت�ج�اري  االس�م  ع�ل�ی�ھ�ا  ُح�فِ�رَ   ال�ت�ي  ال�ك�ب�ی�رة  الصخری�ة
 ".وولغروف

 ف�ي  عملھ�ا  یختص معروفة تجاریة لشركة تعود المدافن ھذه كانت
 ف�ي  زم�الءه  اح�د  ی�وم�ا  س�م�ع  ان�ھ  وت�ذك�ر  ،  وال�دف�ن  الجنائز  تھیئة
 ك�ان�ت  النھ�ا  ذلك  قال  ، فیھا یدفن ان یتمنى انھ ضاحكاً  یقول العمل
 .التكالیف باھضة مدافن

 ق�ب�ر  ع�ن  ال�ب�ح�ث  ح�م�ل  زوج�ت�ھ  ك�اھ�ل  عن  یرفع  ان علیھ ان  فكر
 تستط�ی�ع  لن زوجتھ ان یعلم كان. الدفن واجراءات الجنازة وتھیئة

 ان��اس  ی��وك��ل  ان  واج��ب��ھ  م��ن  وان  ب��م��ف��ردھ��ا،  ھ��ذا  ك��ل  ت��ف��ع��ل  ان
 ع�ب�ر  ی�خ�ط�و  ان  ال�ى  االف�ك�ار  ھ�ذه  ق�ادت�ھ.  الع�م�ل  لھذا  متخصصین

 .اروقتھا في ویتجول المقبرة بوابة
 وط�رق  منسقة  خضراء حلة اكتست التي المنظمة الحدائق ادھشتھ
 ال�زھ�ور  ب�ی�ن  وت�ت�ع�رج  ت�ت�ل�وى  بال�ك�ون�ك�ری�ت  ُرُصفت  التي  المشاة

 . البھجة على یبعث المنظر كان.  واألُصص
 ص�غ�ی�رة  برونزی�ة  لوحات  على  ُكتِبتْ  قد القبور شواھد معظم كانت
 ُكتِ�ب�ت  التي  الشواھد  كانت  وقلیلة الحجم صغیرة صخور على ُثبَِتتْ 
 .البلدیة مقابر في العادة ھي كما صلبان على

  نفسھ محدثاً  قال" حسناً "
 ھ�ؤالء  ام�ا  ب�ھ�ا،  ی�ت�ش�ف�ع�ون  صلب�ان  الى  بحاجة  ھم  فقط  الفقراء"

 ". بھا لھم حاجة فال االغنیاء
 ف�ي  ال�م�داف�ن  ادارة  مكت�ب  ان  فوجد یساراً  المتعرجة الطریق أخذتھ

 ال�ى  م�ت�ج�ھ�ا  خط�ا  ثم  لنفسھ قال" السؤال من ضرر ال. "مواجھتھ
 اس�ت�ق�ب�ل�ت�ھ  ال�خ�م�س�ی�ن�ات  ف�ي  س�ی�دة  وج�د  ح�ی�ث  االس�ت�ق�ب�ال  مكتب

 .ودودة بابتسامة
 "سیدي؟ لك نقدمھا خدمة من ھل ، وسھال اھال"

 تش�ی�ر  ع�ق�ارب�ھ�ا  ك�ان�ت  حیث  الجدار  على  المعلقة  الساعة الى نظر
 .مساءً  والنصف الخامسة الى
 ت�راج�ع  ث�م  ق�ال�ھ�ا"  المت�أخ�ر  الوقت  ھذا في جئت كنت ان اعتذر" 

 .وقفتھ في قلیال
 مس�اًء،  الس�اب�ع�ة  ح�ت�ى  اع�م�ل  ان�ا  ،  س�ی�دي  یا  متأخراً   لیس  ، كال"

 :لیقول شجعھ مما مبتسمة قالتھا"اخدمك ان لي كیف ، تفضل
 "مقابركم في قبر شراء كلفة عن اسأل ان وددت" 
 " .الجنازة مصاریف مع القبر كلفة تعرف ان ترید ھل"

 ك�ب�ی�راً   م�ب�ل�غ�ا  یملك  ال  انھ  بفكره  خطر  ثم ، یجیب ان قبل قلیال فكر
 .لینفقھ المال من
 .بخجل مبتسماً  قالھا" كلفتھ كم ، فقط قبر لنقل" 
 وامس�ك�ت  ق�ال�ت  ،"  بالدف�ن  تقوم  معینة  شركة  لدیك ان یعني ھذا"

 .حاسبة آلةً  بیدھا
 ان  فق�ط  احببت  لكن شركة، اي مع اتعاقد لم انا ، الحقیقة في كال"

 "قبر شراء سعر اعرف
 :یدھا من الحاسبة أآللة ارخت ان بعد اجابت

 ت�ب�ت�دأ  االسع�ار  فان حال ایة على ولكن ، الموقع على یعتمد ھذا" 
 ك�الم�ھ�ا  ف�ي  ب�ت�س�ارع  تش�رح  اخ�ذت  ث�م  ،"  ف�وق  ف�م�ا  آآلف  بست�ةِ 

 ش�اق�ول�ي  بش�ك�ل لشخصین المدفن استخدام وامكانیة القبر قیاسات
 ال�ح�ش�ائ�ش،  وق�ص  بال�ق�ب�ر  كالعنایة  البیع بعد تقدم التي والخدمات

 ت�ردی�ده  ع�ل�ى  دأبت  وكأنھا  آلیة  وبطریقة  بسرعة الكالم تردد كانت
 .المرات مئات یوم كل
 ب�ك�ل  ل�ت�ق�وم  ش�رك�ت�ك�م  اس�ت�خ�دم�تُ   م�ا  اذا  ال�ك�ل�ف�ة  ھي  وما  حسنا" 

 "الدفن؟ إجراءات
 ھ�ل  ،  اوال   ل�ي  ق�ل  ولكن  ،  الدفن  مراسیم  طبیعة  على یعتمد ھذا" 

 م�ن  خ�ال�ی�ة  بطریق�ة  قالتھا" لك ھو ام لتوه توفى قد لشخص القبر
 .للبیع بضاعة اي عن تتحدث وكانھا العواطف

 "لي انھ ، بعد احد یمت لم ، كال" 
 الص�ف�ق�ة  ت�اخ�ذ  ان  س�ی�دي  أنصح�ك  انا  كذلك  االمر  كان اذا حسناً،"

 وب�ط�ری�ق�ة  ب�ح�م�اس  ت�ت�ح�دث  ك�ان�ت"    وال�دف�ن  الق�ب�ر  اعني  ،  كلھا
 عل�ى تتقافز اصابعھا راحت بینما الصفقة اتمام في لترغیبھ عملیة
 ت�ق�س�ی�ط  ت�م  م�ا  اذا  وال�ك�ل�ف�ة  االرق�ام  ل�ھ  لتب�ی�ن بخفة الحاسبة اآللة

 ط�ب�ع�ا،  ال�ب�ن�ك�ی�ة  ال�ف�وائ�د  اح�ت�س�اب  م�ع  سنوات  خمس  على  المبلغ
 اث�ن�ی�ن  ال�ى  عش�ری�ن  م�ن  یت�راوح  المبلغ  ان بقولھا صعقتھ واخیراً 

 .  الفاً  وعشرین
 ب�االنص�راف،  َھ�مَّ   ث�م  واعت�ذر  قلیالً   تراجع حتى بالمبلغ سمع أن ما

 :قائلة السیدة خاطبتھ یغادر ان قبل ولكن
 بس�الم  س�ی�رق�د  جس�دك  ان  س�ی�دي  ل�ك  وأُوكد  جیداً، االمر في فكر"

 "مقابرنا في االبدیة بالراحة ویھنأ
 .خرج ثم قالھا" شكراً "

 م�داف�ن  ف�ي  م�ف�ك�راً   الجمیل�ة  الحدائق  تلك  یجتاز وھو قدماه تباطأت
 أث�ن�اء  ال�ق�ط�ار  ن�واف�ذ  خ�الل  م�ن  ی�راھ�ا  ك�ان  م�ا  غ�ال�ب�ا  التي البلدیة
 وق�ف.    ق�ب�ورھ�ا  تك�س�و  االدغال  كانت ما غالبا والتي ، بھا مروره
 المدف�ن  ادارة  الى عائداً  اندفع ثم وتلك، ھذه بین یقارن وھو مفكراً 
 .نفسھ محدثاً 

 ق�ب�ر،  لش�راء  غ�ی�رھ�ا  ام�ت�ل�ك ال التي آالف الستة سانفق ، یھم ال"
 ".الیوم بھا حاجتي وما
 ال�ذي  ال�ق�ب�ر  ع�ن  زوجت�ھ یخبر ال ان فضل ، البیت الى عودتھ عند

 .فكر ھكذا ، حینھ في سیخبرھا ، اشتراه
 دف�ع�ھ  لقاء  للتأمین  شركة الى بھا عھد فقد الدفن اجراءات عن اما

 ج�ان�ب  م�ن.  موتھ  ساعة  تحین  ان الى تسدیدھا یتم شھریة اقساطاً 
 الض�م�ان  م�ن  ت�ق�اع�دي  رات�ب  ع�ل�ى  ی�ح�ص�ل  ان  اس�ت�ط�اع  فق�د آخر

 .بكرامة العیش من االدني الحد لھ یكفل االجتماعي
 ی�خ�رج  ك�ان.  رحیل�ھ ساعة تحین ان سوى یبق ولم األمر، تم ھكذا

 م�ن  دائ�م�ا  ی�م�ر  وك�ان  ،  الطب�ی�ب  نصیحة  على  بناءً  یوم كل للمشي
 م�ك�ان�اً   ست�ك�ون  التي البقعة تلك الى بعید من وینظر  المقبرة جانب

 .المتحلل لجسده
 واض�ح  بت�ح�س�ن  شعر  لقد  بل  ، االمر واقع في تسوء حالتھ تكن لم

 ی�ع�د  ل�م  ان�ھ  ح�ت�ى یتناولھا التي والعقاقیر المشي نتیجة صحتھ في
 ك�ان.    ل�ل�م�ش�ي  اخ�رى  طرق�اً   یختار  كان  بل  المقبرة شارع من یمر

 ح�ی�ات�ھ  م�ن  ب�ق�ي  م�ا  ل�ی�ع�ی�ش  وال�م�ق�اب�ر  ال�م�وت  ین�س�ى  ان  یحاول
 .   بسالم
 ال�م�ق�ب�رة  ف�ی�ھ  ت�ذك�ر  ی�وم  ج�اء  ح�ت�ى  الح�ال  ھذا  على  سنوات  مّرت

 .  المكان زیارة فقرر كقبر اشتراھا التي االرض وقطعة
�ت  ب�ع�ی�دة  ھضبة  لتشمل وامتدت توسعت قد المقابر كانت  ال�ى  ُض�مَّ

 االرض  بق�ع�ة  على  یعثر ان علیھ الصعب من كان انھ حتى المدافن
 ی�ت�أم�ل  وق�ف.  االم�ر  ن�ھ�ای�ة  في  الیھا  اھتدى  ولكنھ  ، اشتراھا التي

 ك�ان�وا.  م�ن�ھ  ت�ق�ت�رب  ال�ن�اس  م�ن  جم�وع  رأى ان لبث ما ثم المكان
 ع�ل�ى  وقبع�ات  سوداء  بمالبس ونساء سوداء بدالت یرتدون رجاالً 

 كوكب�ة  جمیعا  تتقدمھم بینما ایضاً  سوداء اشرطة تزینھا رؤوسھن
 الخ�ش�ب�ي  الدھان نتیجة  االبصار یأخذ بریق لھ خشبیاً  تابوتاً  تحمل
 .بھ ُطليَ  الذي
.   ق�ب�ل  م�ن  س�ل�ف�ا  ُم�َع�داً    كان  والذي   المجاور القبر یقصدون كانوا
 ل�ح�ظ�ات  ك�ان�ت.    الم�ی�ت دفن مراسیم متابعاً  بخشوع هللا عبد وقف
 ع�م�ل�ھ�م  في  بارعین  بالدفن  ُكلِفوا  الذین الرجال وكان بالفعل جلیلة

 ت�ك�ل�ل  الجن�ائ�زی�ة الترانیم تلك یتلون وھم حناجرھم اصوات وكانت
 .وخشوع بھیبة المكان

 االرب�ع�ی�ن  ف�ي  رج�الً   ك�ان  ،  بج�ان�ب�ھ  الواقفین  احد  الى  هللا عبد نظر
 اص��ول  م��ن  ان��ھ  وی��ب��دو  ان��ی��ق��ة  س��وداء  ب��دل��ة  ی��رت��دي  ال��ع��م��ر  م��ن

 . انكلیزیة
 .المتوفي یكون من سالھ
 م�ح�ج�ر  م�ن  ت�ط�ف�ر  ان  الدم�ع�ة  كادت  حتى  عمیق  بحزن  الرجل قال

 :عینھ
 "ابي انھ"
 .مواسیاً  هللا عبد قالھا" لك تعزیاتي"
 " شكراً "
 .یقولھ ما یجد ان محاوال هللا عبد قال" جمیلة مقبرة"
 م�ك�ان  ف�ی�ھ�ا  وج�دن�ا  ان  نصی�ب�ن�ا  الحظ  كان"  الرجل قال"  بالفعل"

 ال�م�وظ�ف�ة  قال�ت  ھكذا  ،  محجوزة  االمكنة ھذه كل ان تصور ، البي
 " .فیھ ندفن آخر مكاناً  نجد لیتنا ، المقبرة ادارة في
 خ�ال�ی�ة  انھ�ا  ، المقبرة الى ضموھا لقد ، الھضبة تلك ھناك ولكن"

 " .اعتقد كما
 وع�ادت  قال�ھ�ا"  أبي من بالقرب مكاًنا نجد لیتنا اقصد انا سید یا" 

 .عینیھ في تترقرق الدموع
 ث��م  هللا  ع�ب�د  ق�ال"  االم�ر  ھ�ذا  ذھ�ن�ي  ع�ن  غ�اب  ل�ق�د  ،  آس�ف  أن�ا"  

 .بعد تكتمل لم فكرة ذھنھ في التمعت
 مص�اری�ف  ك�ان�ت  ان  اس�أل  ان  ل�ي  ھ�ل  ،  س�ی�د  ی�ا  لتط�ف�ل�ي  عذراً "  

 ُی�دَف�عَ   ان  یس�ت�ح�ق  ك�ھ�ذا  م�ك�ان�ا  ان  اعت�ق�د  ،  الثمن مرتفعة الجنازة
 " غال مھما الجلھ
 :حزنھ من اخرجتھ قد الجنازة مصاریف ذكر وكأن الرجل أجاب

 "الفاً  اربعون القبر مع الجنازة كلفتنا لقد ، بالطبع"
 .مندھشاً  هللا عبد قالھا!" اربعون"

 ل�ی�خ�ف�ف  ال�رج�ل  قالھ�ا"  الثمن ھذا یستحق كھذا مكاناً  ولكن نعم" 
 .المصاریف ِذكرُ  عنھ

 تص�ور  ،  بعید  حد الى ارتفعت قد االسعار ان یبدو ولكن ، بالطبع"
 االف  بس��ت��ة  الرض��ك��م  ال��م��ال��ص��ق��ة  االرض  ق��ط��ع��ة  اش��ت��ری��ت  ان��ي
 .بالربح االحساس مصدره بسرور هللا عبد قالھا"فقط

 "ذلك؟ كان متى ، الھي یا!  االف ستة"
 "سنوات خمس قبل"
 ھ�ل  ،  ل�ي  ق�ل  ،  مض�اع�ف�ة  اض�ع�اف�اً   االس�ع�ار  زادت  ل�ق�د  ،  بالطبع" 

 .متوسلة راجیة بعین الرجل قالھا"االرض ببیع ترغب
 م�ا  اذا  بال�ت�اك�ی�د  سافكر  انني اال ، بیعھا في افكر لم انا الواقع في"

 ب�ری�ق  ع�ی�ن�ی�ھ  ف�ي  وال�ت�م�ع  هللا  ع�ب�د  ق�ال"  مش�ج�ع�اً   مبلغ�اً   لي  ُدفِعَ 
 . بالحیاة التشبث

 "عشر خمسة لك سادفع" 
 "الحق شئت ان مشجعاً  المبلغ ھذا اعتبر ال ، سید یا كال"
 "وعشرون خمس..عشرون"
 ، النقاش تقبل ال حاسمة بطریقة هللا عبد قال"ثالثون"
 ".اتفقنا" :للمصافحة یده مد ثم للحظات الرجل توانى بینما 

 قصیرة   قصة
 
 

    ٌ 
 

 

 

 
 جمیل/ سیدني عصام
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 ناصر رمضان عبد الحمید/ مصر  

 
 أمي ھناك وبیتھا
 بین الشواطئ

 والحقول
 ال شيء فیھ سوى الجمال

 وھواؤه یشفي العلیل
 ما زلت أذكر خبزھا

 عن الصباح وفي األصیل
 ما زلت أذكر صوتھا

 في مسمعي قم یا جمیل
 قم عانق الشمس المضیئة بین أحضان النخیل

 حدد خطاك على الطریق
 واعبر خطوط المستحیل

 قم صارع األھوال في لیل الدیاجي كالفحول
 قم وازرع األرض العفیة

 بالمحبة واألصول
 قم یا بني

 فال مكان لمن تذرع بالفناء وبالرحیل
 أو من تواكل في الحیاة وظنھا ملك لھ بین الحقول

 وانثر بذور الخیر في عالي األماكن والعقول
 حاذر عقیم القول

 والخل البخیل
 إیاك تركع للحیاة

 فال حیاة بال أصول
 كن في الحیاة كما تشاء
 وال تعش عیش الذلیل
 مھما استبد بك الزمان

 فال تكن أبدا
 كأعجاز النخیل

 إني عھدتك كالنسیم
 تداعب الموج العلیل

 قم وازرع الدنیا جماال
 مثل أزھار الخمیل

 قم وأحضن اآلمال في لیل المخاطر والعویل
 فالحر یسعى للحیاة

 ولیس یعنیھ الوصول
 كالطیر یعلو في الفضاء
 وال یخاف من السھول

 قم یا بني فأنت للساري بدنیاه دلیل
 إني عھدتك شاعرا تھوى دروب المستحیل

 إني عھدتك ال تخاف
 من العواصف والنوازل والفصول

 وتجوب أنحاء الوجود
 بال مالل أو فضول

 والبسمة السمراء ترسمھا
 على وجھ العلیل

 والناس تلقاھم فتنسى ما بقلبك من أفول

 ما أقسى كفِّك التي تلّوحین بھا

 ....أیتھا الحیاة

 ما أصعب ان ارى ابتسامة تجف

  ..على شفاه طریة

  ھل تكفي الدموع وھي تغدو سواقي حزن

وھل تشفي نظرات وداع، من ع�ی�ن�ی�ن ان�ھ�ك�ھ�م�ا 

  األلم؟

  اٍه یا أحمد

  یا لوعة الزمان

  یا قھر األیام

  ما زلُت أحیا اللحظة التي اسرتني عندك

  ما زالت آثار أصابعك الصغیرة

  تحفر في عمق احساسي

  ...یا لوجع الذكرى

  ...حین اطللنا علیكم

  انا.. وعدد من الساعین لزرع الطیب

  قصدنا مركزكم لنكون عونا لكم

  نحمل شتالت فرح

  نعرف انھا شتالت مصنوعة

  ونحن نضغط على جراحنا

  ...كي تبتسم لكم أرواحنا

 ونحن نتجنب النظر الى الالفتة الواخزة

 وھي تشیر إلى طبیعة ما تعانونھ

  انت... والذین معك

 (مستشفى االمراض السرطانیة لألطفال)

  یااااه.... ما أصعب ھذا العنوان

  اخترتك یا احمد من بین األطفال

حین لمحت.ُ اش�رع�ة ام�ل�ك ت�ق�ود س�ف�ن�ھ�ا ن�ح�و 

  ...شاطئي

 وضعتك بین اضالعي

  شعرُت بأنك ابني

  ألنك ھرعت الي بعطش االمومة

  اخذتك على فرس حلم

  ...حلّقنا معا

  في سماء بعیدة

  شعرُت بفرحك وانت معي

  فسالتك بكل شغفي بنبل حزنك

  ماذا تتمنى یا احمد؟

  واه من أمنیتك

 اه من الدنیا

  اه من العالم

  ترید سیارة صغیرة

 تقودھا ب(الكونترول)

  تسافر فیھا إلى مدن جمیلة

  ال أمراض فیھا

  ....وال وجع

  ...اما انا

  فقد ركبت سحابة

  السابق الریح

  كي أحقق لك أمنیتك

  حتى عدت بھا.. ابحث عنك

  ویا لصرخة القدر

  وضعوك في علبة الخطر

  إن.... عاش

  مددُت ید روحي

  قشة أریدك تمسك بھا

  كي تؤجل غرقك في بحر النھایة

  لكن یدي سقطت في األرض

  وذابت أمنیتك

  ألنك لبست أجنحة المالئكة

  ...ورحلت بعیدا

  وانت ترى سواقي دموعي

  واسى قلبي

  ....أحمد

  األسئلة تنمو غابات متشابكة

  ولغز الحیاة یكبر أمامنا

 ...بكل وجع الروح

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

    قصیدة      
 

 
 

   أِك أ اة

 
    
 

  منال الحسن/ ھولندا                        
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في م�وق�ع ن�ادي ف�ال�داي ال�دول�ي، ج�رت   
مناقشة تحت عنوان "قواعد من؟ ھ�ل ھ�ي 

ال�م�ح�اف�ظ�ون   قواعد إنصار إعادة النظر أم
في السیاس�ة ال�دول�ی�ة ". ل�ق�د ت�م ت�وق�ی�ت 
الم�ن�اقش�ة ل�ت�ت�زام�ن م�ع ص�دور ال�ت�ق�ری�ر 
الجدید للنادي "إعادة النظر ال�م�ؤس�س�ات�ی�ة 
في السیاسة الدولیة: ھل ھ�ي ن�ت�اج ط�ف�رة 

 أم ولیدة انحدار أم أي شيء آخر؟"
لقد أجاب علماء روس وأجانب م�ع�روف�ون 
أثناء المناقشة على السؤال التالي: م�ا ھ�و 
تأثیر النزعات التح�ری�ف�ی�ة ع�ل�ى الس�ی�اس�ة 

 الدولیة؟
یقترن االتجاه الحالي في العالقات الدول�ی�ة، 
الذي تمیز باشتداد التناقضات ف�ي الس�اح�ة 
العالمیة، وباتھامات متبادلة ب�ال�ت�ح�ری�ف�ی�ة، 
ینخرط فیھا الوالیات ال�م�ت�ح�دة م�ن ج�ھ�ة، 
وروس��ی��ا والص��ی��ن م��ن ال��ج��ھ��ة األخ��رى. 
ول�ط�ال��م�ا ت��م�ی�زت س�ی�اس��ة واش�ن��ط�ن ف��ي 
السعي إلصالح ال�م�ؤس�س�ات ال�ق�ائ�م�ة ب�م�ا 
یتماشى مع مصالحھا الخ�اص�ة. وب�ل�غ ھ�ذا 
الطموح ذروتھ ف�ي ع�ھ�د دون�ال�د ت�رام�ب، 

 عندما انسحبت واشنطن من الشراكة عبر
 

المحیط الھادئ، وراج�ع�ت ش�روط م�ن�ط�ق�ة 
التجارة الحرة ألمریكا الش�م�ال�ی�ة (ن�اف�ت�ا)، 
وان��ت��ق��دت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��ال��م��ی��ة (

WTO وانس���ح���ب��ت م���ن ات���ف���اق���ی���ات ،(
الص��واری��خ م��ت��وس��ط��ة وقص��ی��رة ال��م��دى(

INF و یبدو أن فریق ال�رئ�ی�س ال�ج�دی�د .(
ل��ل��والی��ات ال��م��ت��ح��دة، ج��وزی��ف ب��ای��دن ، 
سیواصل بذل ال�ج�ھ�ود ل�ت�غ�ی�ی�ر ال�م�ع�ای�ی�ر 

 واألنظمة الحالیة.
من جانبھا، تتخذ روس�ی�ا والص�ی�ن م�وق�ف�اً 
م�خ��ت��ل��ف�اً ب��ع��ض الش�يء. ف��إذا م��ا ت��ت��ب��ن��ى 
موسكو خطاباً محافظاً، إالّ أنھا تُ�ب�دي ع�دم 
رضاھا عن حالة ھیكل الحوكمة الع�ال�م�ی�ة، 
وتدع�و ج�م�ھ�وری�ة الص�ی�ن الش�ع�ب�ی�ة ف�ي 
ال��وق��ت ن��ف��س��ھ إل��ى إص��الح ن��ظ��ام إدارة 
العالقات ال�دول�ی�ة، م�ع ال�ت�زام ال�ح�ذر ف�ي 
خطواتھا العملیة. وتواجھ القیادة الص�ی�ن�ی�ة 
عدة خی�ارات ھ�ي: أم�ا أن ت�ظ�ل م�ل�ت�زم�ة 
ب�ال�ھ��ی�اك��ل ال��دول�ی��ة ال��ق�ائ��م�ة أو تس��ت�خ��دم 
ق�درات��ھ�ا ال�ذات��ی�ة ل�ت��غ�ی��ی�ر ال�ن��ظ�ام ال�ق��ائ��م 

 لصالحھا؟
عند افتتاح المناقشة، أشار مدیر الم�ن�اقش�ة 
وم��دی��ر ب��رن��ام��ج ن��ادي ف��ال��داي، أول��ی��غ 
ب��اراب��ان��وف، إل��ى أن مص��ط��ل��ح "إع��ادة 
النظر" لیس جدیداً، إذ تم استخدامھ م�راراً 
وتكراراً من الناح�ی�ة ال�ن�ظ�ری�ة ف�ي ت�اری�خ 
العالقات الدولیة، وكان لھ دالالت س�ل�ب�ی�ة. 

ومع ذلك ، فإن التفسیر الح�دی�ث ال ی�رت�ب�ط 
بإعادة التوزیع اإلقلیمي ل�ل�ع�ال�م، ك�م�ا ك�ان 
األمر من قبل، ولكن یرتبط بحقی�ق�ة أن ك�ل 
دولة تسعى إلى تعزیز مصالحھا ال�وط�ن�ی�ة. 
وباإلضافة إلى ذلك، ھناك فرق ك�ب�ی�ر ب�ی�ن 
"إعادة النظر بمیزان القوى" الطبیعي ف�ي 

أي م�ح�اوالت م�ن ق�ب�ل  -العالقات الدولیة 
الدول لتغییر میزان القوى الحالي، إذا ك�ان 
ال یتوافق مع مصالحھا ال�وط�ن�ی�ة، وإع�ادة 
النظ�ر ب�ال�م�ؤس�س�ات وال�م�ع�ای�ی�ر وال�ق�ی�م. 
االتجاه األول نم�وذج�ي ب�ال�ن�س�ب�ة ل�روس�ی�ا 
والص��ی��ن، وال��ث��ان��ي ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��والی��ات 

  المتحدة األمریكیة.
ویشیر كات�ب ال�ت�ق�ری�ر إی�غ�ور إس�ت�وم�ی�ن، 
وھ��و أس��ت��اذ مش��ارك ف��ي قس��م ال��ت��ح��ل��ی��ل 
التطبیقي ل�ل�م�ش�ك�الت ال�دول�ی�ة ف�ي وزارة 
الخارجیة الروسی�ة وك�ب�ی�ر ال�ب�اح�ث�ی�ن ف�ي 
مركز دیفی�س ب�ج�ام�ع�ة ھ�ارف�ارد، إل�ى أن 
الدول الحدی�ث�ة م�رت�ب�ط�ة عض�وی�اً بش�ب�ك�ة 
كاملة من الم�ن�ظ�م�ات وال�ق�واع�د ال�دول�ی�ة، 
التي یحرس مصالحھا ج�ھ�از ب�ی�روق�راط�ي 
واسع ... ل�ذل�ك، إذا م�ا ت�ن�ازع ال�الع�ب�ون 
الكبار في وقت ساب�ق ع�ل�ى إع�ادة ت�وزی�ع 
مجاالت النف�وذ، ف�إن�ھ�م یس�ع�ون اآلن إل�ى 
فرض سیطرتھم على المؤسسات ال�دول�ی�ة. 
إن أول��ئ�ك ال��ق�ادری��ن ع��ل��ى ف��رض ق��واع��د 
مفیدة لھم، یحصلون في الوقت نفسھ ع�ل�ى 
مزایا في كل من مجال من مج�االت ض�م�ان 

 أمنھم وفي السیاسة الدولیة بشكل عام.
وفقًا إلستومین، لدى الح�ك�وم�ات ال�ح�دی�ث�ة 
 أربعة خیارات للعمل على الساحة الدولیة:

 التكیف مع المؤسسات الدولیة القائمة؛ -
 تجاھل وجودھا تماماً؛ -
 اللعب على التناقضات بین المشاركین؛ -
محاولة تغییر ال�م�ؤس�س�ات ال�ق�ائ�م�ة م�ن  -

 الداخل.
من وجھة النظر ھذه، من األھم�ی�ة ب�م�ك�ان 
ت��ق��ی��ی��م الس��ل��وك ال��دول��ي ل��ل��ق��وى ال��ث��الث 

ال��ك��ب��رى، ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة والص��ی��ن 
وروس��ی��ا. ف��ع��ل��ى س��ب��ی��ل ال��م��ث��ال، تس��ع��ى 
ج��م��ھ��وری��ة الص��ی��ن الش��ع��ب��ی��ة واالت��ح��اد 
الروسي إلى تغییر میزان القوى ال�ع�ال�م�ي، 
لكنھما حذران كل الحذر بشأن ف�ك�رة إع�ادة 
الن�ظ�ر ب�ال�م�ؤس�س�ات ال�ق�ائ�م�ة (ع�ل�م�اً أن 
الس��ی��اس��ی��ی��ن ال��روس أك��ث��ر ت��ح��ف��ظ��اً م��ن 
الصی�ن�ی�ی�ن). وم�ن ن�اح�ی�ة أخ�رى، ت�ن�ت�ق�د 
الوالیات الم�ت�ح�دة ب�ن�ش�اط ق�واع�د ال�ل�ع�ب�ة 
الموجودة بالفعل، خاصة تلك القواعد ال�ت�ي 
نشأت دون ت�دخ�ل م�ب�اش�ر م�ن واش�ن�ط�ن. 
وفي الوقت نفسھ، من المھ�م أن ن�ف�ھ�م أن 
مثل ھذا الموقف لواشنطن بدأ یتش�ك�ل ق�ب�ل 
ظ��ھ��ور دون��ال��د ت��رام��ب ع��ل��ى ال��م��س��رح 
الس��ی��اس��ي ، ال��ذي إع��ت��ب��ر ف��ي الس��ن��وات 
األخیرة "المتنم�ر" ال�رئ�ی�س ف�ي الس�اح�ة 

 الدولیة.
یشیر دانییل ویبستر أست�اذ اإلدارة ال�ع�ام�ة 
في كلیة دارتموث ویلیام والف�ورث إل�ى أن 
تقریر نادي فالداي الجدید ال ی�وض�ح ب�دق�ة 
التعریف الفعلي إلعادة النظر. وف�ي ال�وق�ت 
نفسھ، یوافق على تأكیدات إستومی�ن ح�ول 
ھذا المصطل�ح ب�أن�ھ ی�ن�ط�ب�ق ت�م�ام�اً ع�ل�ى 
الوالیات المتحدة، حیث أن الس�ی�اس�ة ال�ت�ي 
اتبعتھا واشنطن في الساحة ال�دول�ی�ة خ�الل 
عقد التسعینیات وال�ع�ق�د األول م�ن ال�ق�رن 
الحادي والعشرین ھي م�ث�ال واض�ح ع�ل�ى 

 ذلك.
ویشیر شیانغ النغشین، األستاذ ف�ي م�ع�ھ�د 
جنیف للعالقات الدولیة وال�ت�ن�م�ی�ة، وم�دی�ر 
مركز الحزام وال�ط�ری�ق واألم�ن األوروب�ي 
اآلسیوي ف�ي ال�م�ع�ھ�د الص�ی�ن�ي ل�دراس�ات 
منظمة شنغھاي لل�ت�ع�اون، إل�ى أن ع�رض 
ال�م�ف�ردات ال�غ�رب�ی�ة ع��ل�ى س�ی�اس�ة ب�ك�ی��ن 
الخ�ارج�ی�ة ی�م�ك�ن أن ی�ق�ود ال�خ�ب�راء إل�ى 
استنتاجات خاط�ئ�ة ع�ن ع�م�د. إن ن�م�وذج 
تفكیر جمھوریة الصین الشعبیة ال یتض�م�ن 
تعریفاً دقیقاً إلعادة النظر، ولكنھ ینظر إل�ى 

تداعیات كل حدث على المدى البعید. ف�ع�ل�ى 
مدى العقود الماضیة، نمت الصین سیاس�ی�اً 
واقتصادیاً إلى حد كبیر، وغالباً م�ا ی�خ�ط�ئ 
المحللون الذین یقیّمون موقفھا عند ن�ق�ط�ة 
م��ھ��م��ة وھ��ي: أن روس��ی��ا، ع��ل��ى س��ب��ی��ل 
المثال، ھي جزء م�ن ال�ح�ض�ارة ال�غ�رب�ی�ة، 

 والصین لھا مسارھا الخاص بھا.
ووفقاً لشیانغ الن�غ�ش�ی�ن، "إن ج�م�ھ�وری�ة 

لم تشارك في الم�ؤس�س�ات   الصین الشعبیة
الدولیة حت�ى أواخ�ر الس�ب�ع�ی�ن�ی�ات وأوائ�ل 
الثمانینیات، ل�ك�ن�ھ�ا أدرك�ت ح�اج�ت�ھ�ا ل�ھ�ا 
تدریجیاً. وب�ھ�ذا ال�م�ع�ن�ى، ی�م�ك�ن ب�ال�ط�ب�ع 
إضفاء صفة التحریفیة وإعادة النظر ع�ل�ى 
الصین، وما مب�ادرة ال�ح�زام وال�ط�ری�ق إالّ 
تأكید على ذلك. ولكن ی�ج�ب أن ن�ت�ذك�ر أن 
نظرت�ن�ا ل�ل�ش�ؤون ال�دول�ی�ة ت�ت�م�ی�ز ب�ن�ھ�ج 

 دینامیكي ولیس میكانیكي ".
ویشیر رفائیل مارجیت�ي، أس�ت�اذ ال�ع�الق�ات 
الدولیة بجامعة لویس ج�وی�دو ك�ارل�ي ف�ي 
روما، إلى أن�ھ "م�ن أج�ل ت�ك�وی�ن ص�ورة 
موثقة علمیاً وكاملة للدبلوماسیة الح�دی�ث�ة، 
ینبغي إیالء المزید م�ن االھ�ت�م�ام ألنش�ط�ة 
ال��م��ن��ظ��م��ات غ��ی��ر ال��ح��ك��وم��ی��ة واألط��راف 
الف�اع�ل�ة غ�ی�ر ال�ح�ك�وم�ی�ة ع�ل�ى ال�ع�م�وم. 
وتُفرض أحیاناً معای�ی�ر تُس�ت�خ�دم م�ن ق�ب�ل 
المنظمات الدولیة وتقنیات المعلومات، ب�م�ا 
في ذلك اإلنترنت. وعالوة على ذل�ك، ت�ح�ل 
بعض الھیاكل محل اللوائح الحكومیة، م�ث�ل 
شركات األدویة. لذلك، یجدر التوضی�ح ف�ي 
التقریر: م�ا ھ�ي ال�ح�وك�م�ة ال�ع�ال�م�ی�ة ف�ي 

 العالم الحدیث؟".
ویشی�ر م�ارج�ی�ت�ي إل�ى أن�ھ خ�الل رئ�اس�ة 
دونالد ت�رام�ب ، ت�م ت�ق�ی�ی�م دور ال�والی�ات 
المتحدة في الساحة الدولیة على أنھ ع�ام�ل 
مزعزع لالستقرار إلى حد ما، وأن س�ل�ط�ة 
ال�م��ؤس��س�ات ال��دول�ی��ة ت�راج��ع��ت بس��رع��ة. 
وأش��ار ال��خ��ب��ی��ر إل��ى أن ق��درة ال��والی��ات 
ال��م��ت��ح��دة ع��ل��ى إع��ادة ال��ن��ظ��ر ب��ال��ق��واع��د 
العالمیة للعبة محدودة بسبب ظھور م�راك�ز 
قوى جدیدة، والتي من الواض�ح أن ال�ب�ی�ت 

 األبیض لم یأخذھا في االعتبار.
من الممكن تقییم دور الصین وروس�ی�ا ف�ي 
السیاسة العالمیة بشكل مختل�ف ن�وع�اً م�ا. 
وس�ی�ك�ون م�ن ال�م�ب��ال�غ�ة تس�م�ی�ة االت�ح��اد 
الروسي بدولة تحری�ف�ی�ة. ف�ب�دالً م�ن ذل�ك، 
تھتم موسكو بتحقیق توازن أكبر ل�م�ص�ال�ح 
الدول األعضاء ف�ي ال�م�ؤس�س�ات ال�دول�ی�ة 
الحدیثة مع الحفاظ على م�واق�ع ق�وی�ة ل�ھ�ا 
إل�ى ح��د م��ا. أم��ا ب��ك��ی�ن، ف��ت��ع��ت��ب��ر ب��ع��ض 
المؤسسات الع�ال�م�ی�ة واإلق�ل�ی�م�ی�ة مص�دراً 
لنموھا. ونحن بحاجة إلى إیج�اد ح�ل وس�ط 
ومراعاة الفروق الدقیقة للتنمی�ة ف�ي إط�ار 
الع�الق�ات ال�ث�الث�ی�ة ب�ی�ن روس�ی�ا والص�ی�ن 
والوالیات المتحدة. وسیتیح ل�ن�ا ذل�ك ف�ھ�م 
الص�ورة ال�ح��ق�ی��ق�ی��ة ل��ألم�ور بش�ك��ل أك��ث��ر 
مناسبة واالستجابة بمرونة أكبر للت�ح�دی�ات 

  الجدیدة في العالقات الدولیة.
................................ 

*یعمل تورین أندریھ إغوروفیتش صح�ف�ی�اً 
في مجلة العالقات الدول�ی�ة ال�ت�ي تص�درھ�ا 
وزارة الخارج�ی�ة ال�روس�ی�ة. خ�ری�ج ك�ل�ی�ة 
الثقافات في أك�ادی�م�ی�ة ال�ث�ق�اف�ة الس�الف�ی�ة. 
أولى اھتمامھ بموضوعة النزاعات األث�ن�ی�ة 
في أوربا المعاصرة وطرق حل�ھ�ا، ی�ت�ح�دث 

 الروسیة واالنكلیزیة والصربیة.
 المصدر: مجلة الحیاة الدولیة الروسیة

 وا ا  وا دة اإ  
 
 
 

 بقلم: أندریھ تورین     
 محرر مجلة الحیاة الدولیة الروسیة* 
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    ة وا ... 
 

 اوعد حسون نصر / سوری
 

نعم ھذه المشاعر تارة إیجابیة تبعث في النفس السعادة والفرح والرغبة لمعرفة المجھول والخوض في مغامرتھ ، وتارة 
سلبیة تعث في النفس كآبتھا وحزنھا وشوقھا وحنینھا للماضي، متعبة من الحاضر مفعمة بالحنین، وفي الحالتین بالشوق 
والحنین لعبیر الماضي، أوفي االندفاع والمغامرة والرغبة بالقفز للمجھول ،ھناك مشاعر مدفونة تنعكس بخلجاتھا على 
المھاجر ومن ینتظر عودتھ، فالمھاجر ال یدري ما ینتظره مقیم في غربتھ بمفرده ، بعیدا عن غطاء األم المفعم بالدفء، 
وطعامھا المشبع بالكرم، ودعائھا المغمور بالرضى وطلب الرزق والفرح والنجاح، ونظراتھا الملیئة بالحرص والخوف 

أو   والقلق والرضى والفرح، وصوتھا الصباحي المحمل بالعبارات الجمیلة حین تنادیھ لیستیقظ من النوم لعملھ أو مدرستھ
جامعتھ، بعیدا عن الزوجة والعتاب والحب ومشاجرات صباحیة ومسائیة وبعدھا فنجان قھوة یعید الشوق للروح بفیض 
جدید من الذكریات، بعیدا عن فلذات كبده ومشاكساتھم وخالفاتھم، وعتاب وألعاب وأھازیج وضحكات وأفراح تنعش روحھ 
بعد شقاء نھار طویل من العمل ، بعیدا عن جلسات السمر مع األصدقاء واألخوة، بعید عن ضجیج الحارة صباحا" 
ومساء"، ونكات الجیران وأصوات األوالد عند اللعب والباعة المتجولین ، تفاصیل كثیرة تجول في رأس المھاجر ما إن 
یجلس بمفرده في غرفتھ أو یخلد لسریره للنوم تجول في رأسھ تظھر على وسادتھ ممزوجة بألم الفراق وشغف الحنین ، 
ھذه المشاعر ال تختلف عن من یتنظر المھاجر في الوطن ینتظر عودتھ، ینتظر مالمحھ، عناقھ ،خلفاتھ، ضحكاتھ ، رائحة 

ضجیج األغاني التي یستمع الیھا تفاصیل كثیر ینتظرھا األھل مع عودة أبنھم المھاجر ،   العطر ،بعثرة المالبس في أرجاء غرفتھ، حتى صوت جوالھ ،
ھ وال تختلف ھذه التفاصیل عند الزوجة ال بل ھي أشد وجعاً فھي تنتظر شریًك یحمل معھ ھمسات اللیل المغموس بالحب والفضفضة، زوج یحمل مع

وارد المتخفیف حمل المسؤولیة من تأمین المستلزمات وخاصة أننا ال نستطیع بھذا المجتمع أن نؤمن كل شيء بمفردنا لضیق الحال وفقدان الكثیر من 
من رر بسبب الحرب والحصار والجائحة والغالء فنحن بحاجة لنكون كلنا معا زوجین نساند بعضنا بعضا" ، الزوجة أكثر شخص ھي وأطفالھا یعتبر متض

ل النوم قب ھجرة الزوج، ألن األسرة ال تكتمل إال بمجذافین لیستطیع المركب أن یسیر في بحر الحیاة دون أن یغرق ، والطفل ألیس لھ حق بعناق والده
یصحوا على أن وسماع الروایات والحكایات الجمیلة التي تھدھد لھ فكره فتغفو عینھ متلذذة.ً بطیب الكالم وجمال العناق، ھذا الطفل أال یحق لھ كغیره 

خرة عند األ صوت أبیھ وھو یعد لھ حقیبتھ المدرسیة وبعدھا یشبك یده بیده لیصل العناق إلى باب مدرستھ مع قبلة وداع خفیفة على خده تخبره أنھ سأخذ
اطتھا بس العودة من المدرسة ، نعم ربما یجھل البعض ھذه التفاصیل التي ترافق الھجرة سواء عند المھاجر أو من ینتظر عودتھ في الوطن ،لكنھا رغم

أو طن ھي متشابكة في ثنایا الروح وتالفیف الفكر، تظھر في حنین المھاجر ودعوات أحبائھ، لتكون فیض روح یزید الغربة غربة أكانت على أرض الو
المھم أن  ارهفي بالد المھجر، وھنا ال شفاء للروح إال بعناق اللقاء لیكتمل الشمل من جدید وال فرق أین كان ھذا العناق على أرض الوطن أو خارج أسو
 . الشتاتعد یحلق الطائر بجناحیھ ورأسھ الذي ھو األوالد ، وھنا تكتمل الروح بجسد واحد محطمةً جدار الفراق ومكسرت رھبة الھجرة فقد التم شملنا ب

بسبب فقر الحال. لم یستطع أبي أن یشت�ري  
فانوساً یض�يء ب�ھ ك�وخ�ن�ا الص�غ�ی�ر وس�ط 
القریة. فإس�ت�ع�اض ذل�ك ب�ع�م�ل س�راٍج م�ن 
زجاجة نبیٍذ متروكة في القبو، ف�ج�ع�ل ف�ی�ھ�ا 
فتیلة منسوجة من الق�ط�ن وم�ألھ�ا ب�ال�زی�ت 
وضبطھا بتمرة كس�دادة م�ت�ی�ن�ة وأش�ع�ل�ھ�ا، 
فكان لھبَھ الخانق یزید من ع�ت�م�ة ال�م�ك�ان، 
فضالً عما كان یتركھ من رم�اد م�ؤٍذ. ول�ك�ن 
بعد أن باع المحصول نھایة ذاك ال�ع�ام ق�ّرر 
أن یشتري لنا اللوكس. وبذلك ف�ق�د ت�غ�یّ�رت 
أمورنا وتبّدَل بنا الحال نح�و األفض�ل. وھ�ذا 
ما شجعني ألواصل دراست�ي، وأت�ف�وق ع�ن 
أقراني من التالمیذ ال�م�ی�س�وری�ن. ف�أح�ب�ب�ُت 
مدرست�ي ك�ث�ی�راً. وك�ن�ُت ش�غ�وف�اً ب�دوام�ي. 
وعصر كل یوم وبعد دوام الم�درس�ة، ك�ان�ْت 
أمي تنتظرني ألُعطیھا حقیبت�ي ال�م�درس�ی�ة، 
فتتفح�ص�ھ�ا وت�دق�ق ف�ي واج�ب�ات�ي ق�ب�ل أن 
تركنھا على الّرف الممتد في زاویة الغ�رف�ة، 
فتكافئني وتھدیني حفنة من الزبی�ب األس�ود 
وقرصاً م�ن ال�ن�ع�ن�اع ال�ل�ذی�ذ. ث�م ت�ق�ّدُم ل�ي 
وجبتي المفضلة من الدبس والطحینی�ة ب�ع�د 
دھنھا فوق خبز الرقاق المقرنص، م�ع ق�دح 
الشاي الُمھیّل وھو من أج�َود أن�واع الش�اي 
ه لي أمي. ھي ذي حقیبت�ي ب�ج�ان�ب  الذي تَعدُّ

اللوكس الذي كان لھبھ یتوزُع ف�ي األرج�اء 
فتنبھر عیناي بضیائھ الُمبھر. وفي ال�ل�ی�ال�ي 
الُمعتمة كنُت آخذه معي عند قضاء أمسیات�ن�ا 
الجمیلة م�ع أق�ارب�ن�ا، م�ج�ت�ازاً ت�ل�ك األزق�ة 
��ر ط��ری��ق��ي.  ال��م��ظ��ل��م��ة. وب��ال��ك��اد ك��ن��ت أفسِّ
فال�ق�ن�ادی�ل ال�م�رك�ون�ة ع�ن�د م�داخ�ل األزق�ة 

المتعرجة على جدران المن�ازل ال�ع�ت�ی�ق�ة ل�م 
تكن تشع سوى ل�م�س�اف�ة أم�ت�ار م�ع�دودات. 
حتى إستبشرْت بلدتي خیراً بنص�ب م�ول�دات 
لتولید ال�ط�اق�ة ذات وق�ت. وب�ع�دھ�ا ب�ف�ت�رة 
وج��ی��زة وص��ل��ْت ال��ك��ھ��رب��اء إل��ى ك��ل ب��ی��ت 
بواسطة األعمدة واألسالك النحاسیة. وھكذا 
تحقّق ُحلم األجیال. وِعشُت ُم�ت�رف�اً ُم�ت�ن�ع�م�اً 
بھذه الھدیة الثمی�ن�ة ألواص�ل ت�فّ�وق�ي. إل�ى 
حین. عندما جاء َمن إف�ت�ع�َل األزم�ات وب�ات 
یستقطع من ساعات تجھیز الكھرباء ب�ح�ج�ة 
الت�ع�ت�ی�م وت�وف�ی�ر األم�ن واألم�ان وقص�ص 
الحروب اللعینة التي لم یھنأ بھا أح�د. ف�ع�اد 
اللوكس یرافقني ح�ت�ى ب�ع�د ت�خ�ّرج�ي. ودام 
حالنا عقوداً بإنتظار َمن یُضيُء لنا ال�ط�ری�ق 
وسط ھذا النفق ال�م�ظ�ل�م. وب�ال�ت�ال�ي ف�ن�ح�ن 
الثالثة أنا وحقیبتي المدرسیة وھذا اللوك�س 
قد تّكونت بیننا صداقة ح�م�ی�م�ة ل�ن أنس�اھ�ا 
مھما َحییُت. فبفضل�ھ�م وص�ل�ُت إل�ى م�ا أن�ا 
علیھ اآلن، حین لم یكن باإلم�ك�ان أن أغ�ی�َب 

 عنھم لحظةً واحدةً. 
مّرت سنین.. وأُحیلُت على التقاعد وما زل�ُت 
ُمحتفظاً بھذا اللوك�ْس ف�ي ص�ال�ون م�ن�زل�ي 
إع�ت�زازاً ب�ج�ھ�وِد أب�ي. وت�ذك�اٌر م�ن ب�ی�ت�ن��ا 

 العتیق.

 قصة قصیرة

 luxا (اء)
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرنسا غسان سالم شعبو/
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دوری��س خ��وري، أیّ��ت��ھ��ا ال��ق��ص��ی��دة  
وح منذ أن ح�م�ل�ِت  المالزمة مروج الرُّ
القلم حتّى اآلن، یا منارة الحبِّ والفرح 
والسَّالم، أیّتھا القصیدة المتھاطلة م�ن 
مآقي الّسماء، أیّتھا الكلمة ال�م�م�راح�ة 
فوق رھافة الحیاة، یا وھ�ج ال�ق�ص�ی�دة 
الغافیة فوَق أجنحِة الیماِم، تنبع�ُث م�ن 
دنیاِك االبتھاالت الجامحة نحَو غ�م�ائ�م 
وِح، نحَو ج�راِح األوط�ان ال�نَّ�ازف�ة  الرُّ
فوق خ�دود ال�ح�ی�اة، تش�ب�ھ�ی�َن األل�ق 
المنّدى بأبجدیّات ب�وح ال�ح�رِف وأن�ِت 
ت��ف��ھ��رس��ی��َن خص��ال��ھ��ا ف��وق أج��ن��ح��ِة 
الطُّفولة منذ أن نقشِت حف�اوةَ ال�ح�رِف 
فوَق أح�الِم األط�ف�اِل وھ�م ی�ت�ش�ّرب�ون 
ح��ف��اوةَ ال��ك��ل��م��ة ع��ل��ى إی��ق��اِع ح��ب��وِر 
الّسنابل. أیّتھا الّشاعرة المفعم�ة ب�أل�ِق 
الحرِف وتأللؤات ح�ن�ی�ِن ال�نُّ�ج�وم إل�ى 
إشراقات الّروح ن�ح�و ب�ھ�اء الّس�م�اء، 
نحَو النَّسیِم المنساِب فوَق ُمحیَّاِك ع�ن�د 
انبالِج أّول خیوِط الّشمس، ی�ا م�ھ�ج�ة 
الحرف لكلِّ المج�نّ�ح�ی�ن ن�ح�و ع�ج�ی�ِن 
الوئام، كم م�ن ال�ق�ص�ائ�د ت�ن�اھ�ت إل�ى 
ربوع دنیاك! وكم من االب�ت�ھ�ال ح�تَّ�ى 
تبرعمت شھقات القص�ائ�د! ف�ي ق�ل�بِ�ك 
نابل بحثًا عن أل�ق  ترعرع اخضرار السَّ
��وق إل��ى ظ��الل  األغ�ان��ي، ك��م م��ن الشَّ
ال�ب��ی�ت ال�ع��ت�ی��ق، إل��ى روع��ِة ال��ك��روم 
ونكھِة ح�بّ�ات ال�تّ�ی�ن ع�ل�ى ھ�ف�ھ�ف�ات 
ھبوب النّسیم! ھ�ل راف�ق�ت�ك إی�ق�اع�ات 
نصال النّوارج وھ�ي ت�درس ح�ب�ی�ب�ات 
الحنطة؛ كي تطعم أفواه األط�ف�ال وھ�م 
یغفون فوق صدور أّم�ھ�ات�ھ�م ك�أزھ�ار 
السَّوسن، ینتظروَن عودةَ الھداھد إل�ى 
ظالِل البیوِت العتیقة؟! ھ�ل تس�ت�م�ّدی�َن 
بوحِك الشِّعري من جباِل لبنان وغاباِت 
األرِز وأن��ِت ف��ي أوِج ال��ح��ن��ی��ِن إل��ى 
مرتفعاِت الّروشة وج�ون�ی�ھ وف�ي أوِج 
اشتعاالِت الشَّوِق إل�ى س�ھ�وِل رم�ی�ش 
واألزقّة الَّتي ت�رع�َرْع�ِت ف�ی�ھ�ا ب�ف�رٍح 
عمی�ق، وح�َدھ�ا ال�ق�ص�ی�دةُ ت�ح�نُّ إل�ى 
مروِج دنیاِك في لیلٍة مح�ب�وك�ٍة ب�أری�ِج 
الق�رن�ف�ل؛ ك�ي ت�ن�س�ج�ي خ�ی�وطَ ب�وِح 
الّروِح فوَق جنائن صیدنایا ومرتفع�ات 
صخور م�ع�ل�وال وھ�ي ت�ع�ان�ُق ق�داس�ةَ 
الحرِف الّس�ری�ان�ي م�ن�ُذ أن ن�ط�َق ب�ِھ 
��الِم، ش��وقً��ا إل��ى ج��ذوِرِك  رس��وُل السَّ
شة في خمیلِة الّروِح، ھناك ب�ی�َن  المعرَّ
ل في خضمِّ عطاءاِت  واحاِت الطّیِن األوَّ
األجداِد. أیّتھا الشَّاعرة المبرع�م�ة م�ن 
حبور الشَّام، م�ن ع�ری�ن ل�ب�ن�ان، م�ن 
�ع�ِر  قداساِت المكاِن، فارش�ةً م�ذاَق الشِّ

فوَق أجنحِة فلس�ط�ی�ن؛ ح�ی�ُث خ�م�ی�رةُ 
ل،  البنیِن تسطُع شوقًا إلى ال�م�ھ�ِد األوَّ
ھناَك حیُث ت�ب�رع�َم�ْت ق�ام�اُت األج�داِد 
شامخةً فوَق خدوِد أوطاٍن مخضوضرٍة 
ی��ت��وِن، وم��ب��لّ��ل��ٍة ب��ن��دى  ب��أغص��اِن ال��زَّ
الحیاِة. دوریس خوري أیّتھا المحبوكة 
بطفوح دمعاِت القصیدة، حیُث ال�ج�راُح 
تزداُن فوَق خدوِد األوطاِن، أیَن ال�م�ف�ّر 
یا دوریس من ش�ھ�ق�اِت ال�ح�ن�ی�ِن إل�ى 
مرات�ِع ال�طُّ�ف�ول�ِة، إل�ى م�وط�ِن اآلب�اِء 
واألج��داِد؟! أی��َن ال��م��ف��ّر م��ن ھ��الالِت 
ال��ق��ص��ائ��د وھ��ي ت��ن��س��اُب ب��وًح��ا م��ن 
توھّ�ج�اِت خ�ی�اٍل م�ج�نّ�ٍح ن�ح�َو س�م�اِء 
ب�ی��روت، وأن�ِت مش��دوھ�ة إل��ى ج��ب��اِل 
قاسیون وھي تطلُّ ع�ل�ى دمش�َق أق�دم 

عواصم الكون؟! كم مّرة طفَحْت عیناِك 
شوقًا إلى خ�دوِد ال�طِّ�ی�ِن األّول، وھ�و 
ینزُف أن�ی�نً�ا م�ف�ت�وًح�ا ع�ل�ى م�ت�اھ�اِت 
انشراِخ مساِر األحالِم؟! كیَف ت�ك�ت�ب�ی�َن 
القصیدةَ وأنِت متقّطعةُ األوصاِل بعی�دة 
�ب�ا،  عن رحیِق عوال�ِم ال�طُّ�ف�ول�ِة والصِّ
بعیدة عن حفاوِة الّذاكرة البعیدة، حی�ُث 
حنیُن الّروِح ینساُب شوقًا إلى أج�ن�ح�ِة 
ال��ح��م���اِم، م��رف���رف��ةً ف���وَق ھ��ام���اِت 

  القصائد؟!.
كیف حلّقَْت طیوُر العنقاِء على ش�اك�ل�ِة 
ن�ی�ا ف�وَق  تكری�ٍم م�ن أوس�ِع ب�ق�اِع ال�دُّ
م�روِج دن�ی��اِك، ح�لّ��ْت ع��ل��ی�ِك أج�ن��ح��ة 
العنقاء تكّرُم رھافةَ ح�رفِ�ِك وت�ج�لِّ�ی�ات 
رؤاك وأنِت تحلِّقیَن ع�ال�یً�ا ف�ي س�م�اِء 

اإلب�داِع ح��رفً��ا م��ج��نّ�ًح��ا ن��ح��َو غ��اب��اِت 
یتون؛ بحثًا عن حفاوِة ال�وئ�اِم ب�ی�َن  الزَّ
البشِر؟! كم مّرة وقْفِت شامخةَ ال�ّرأِس 
م��داف��ع��ةً ع��ن ال��م��رأِة، ع��ن ح��ق��وِق 
اإلنساِن، ترفعیَن الحیَف عن أوج�اِع�ِھ، 
دیَن بظلِمِھ، كم من األس�ى واألن�ی�ِن  تندِّ
وأن�ِت تش�اھ�دی�َن ال�نِّ�س�اَء ال�ی�زی�دیّ�اِت 
واآلش����وریّ����اِت، وال����ك����ل����دان����یّ����اِت 
والّسریانیّاِت وغیرھنَّ ك�ث�ی�ر ف�ي ب�ل�ِد 
ال��ع��راِق؛ ب��ل��ِد ال��ح��ض��اراِت، یُس��اق��وَن 
كالخراِف نحَو مصیٍر یُنّدى لھُ الجبی�ن! 
تكتبیَن رؤاِك بكلِّ جرأٍة ل�ل�ت�ع�ب�ی�ِر ع�ن 
إنس�ان�یّ��ِة اإلنس�اِن الّ�ذي ی��ت�ن�ام��ى ف��ي 
داخلِِك كأزھاِر الب�ی�ل�س�اِن؛ دف�اًع�ا ع�ن 
كینونِة ووجوِد اإلنساِن، والعالُم یقھقھُ 
ملَء شدقی�ِھ ك�أنَّ ت�ل�َك ال�نِّ�س�اَء ج�ئ�َن 
�ب�ي وم�ا  للحیاِة م�ن أج�ِل ال�ّذب�ِح والسَّ
یعجُز اللِّس�اُن ع�ن ق�ولِ�ِھ ف�ي ن�صٍّ ال 
یتّسُع بِھ المقام الدُّخ�ول ف�ي ت�ف�اص�ی�ِل 
األنیِن. كم مّرة ط�ف�َح�ْت ع�ی�ن�اِك دم�عً�ا 
سخیًّا وأنِت تشاھ�دی�َن دمش�َق وب�غ�داَد 
وبیروَت والق�دَس تش�ت�ع�ُل ف�ي وض�ِح 
النّھاِر على م�دى س�ن�ی�ٍن وع�ق�وٍد م�ن 
الّزمان؟! حروٌب موجع�ةٌ، وص�راع�ات 
أوَدْت باألوطاِن إلى منزلقاِت الج�ح�ی�م، 
وآالم غطّْت خارطةَ األوطاِن بكلِّ أن�وع 
األح��زاِن وال��م��راراِت واألس��ى، إل��ى 
درجٍة ال تُ�ط�اُق. أح�زانُ�ِك ی�ا دوری�س 
مبرعمة في طی�ِن ال�ق�ص�ی�دة، م�ف�ع�م�ة 
بتجلِّیاِت انبالِج الحرِف في أوِج انبعاِث 

 شراراِت األنین. 
 

وحَدھا ال�ق�ص�ی�دة ت�خ�فِّ�ُف م�ن ج�راِح 
وأوجاِع ال�ح�ی�اِة. ك�م م�ن ال�ّرس�ام�ی�ِن 
والمبدعیِن استلھموا من دنیاِك ورؤاِك 
أجمَل اللّوحات وأبھى تجلّی�ات ال�ك�الم، 
تشبھیَن صباًحا مندَّى بالخیِر ال�وف�ی�ِر. 
دوریس، یا صدیقة القصیدة واإلنس�ان 
واألوطان الجریحة، یا رحیق القصی�دة 
�ب�اح ع�ل�ى  المتناثرة م�ع إش�راق�ة الصَّ
نیا، یا أیّتھا القامة ال�م�ج�نّ�ح�ة  ربوع الدُّ
نحَو أبجدیاِت المحبّة والخیر وت�ع�اض�د 
سواعد الوئاِم بیَن البشِر في كلِّ مكان، 
بحثًا عن إحالِل نعمِة الخی�ِر ورف�رف�اِت 
أجنحِة السَّالِم وتأمیِن ال�خ�ب�ِز ال�م�ق�ّم�ِر 
لألطفاِل كّل األطفال في أرجاِء ال�ع�ال�م؛ 
كي یعیَش اإلنساُن م�َع أخ�ی�ِھ اإلنس�ان 
بعیًدا عن شفیِر الحروِب وجن�وِن آخ�ر 
زمان، طموًحا وسعیً�ا م�ن�ِك ل�ت�ح�ق�ی�ِق 
أرقى ما في أعماِق البشِر من تج�لّ�ی�ات 

 إنسانیّة اإلنسان!

   دمِك ات ا   اوح،
    َاح اوطن از َق وِد اِة

 اد وا امّ ا دور ري

  ستوكھولم /صبري یوسف
 

 وب إا
ّا 

 
 

 بقلم: إبتسام الخمیري
 

 
لم تشأ التّلفظ بأّي حرف. استفاقت من نومھا والغربة تجتاح مكامنھا. البارح�ة رأت ح�ل�م�ا  

 .غریبا
عفوا، لقد كان حلم رائعا. حّد الّرقص. ھكذا رقصت " وجدان" مع رسوم حلمھ�ا ال�ب�ارح�ة. 

 ...رسوم مكتنزة أمال و حلما
ذات الوقت تعشقھ.   الّساعة الّسابعة صباحا. كانت الغرفة مبعثرة. ھي تكره الالّنظام. و في 

تماما كشبح حبیبھا المرتحل على الّدوام. شبح یظھر فجأة و یغیب فجأة. بال موعد ال�ت�ق�ت�ھ. 
 ..و بال موعد یرفل دونھا... كما األلوان الّزاھیة، اختمرت وعودا. لكنّھ لم یكن معھا

 ....كانت وحدھا تراقص اللّحظات الّرائعة التي جمعت بینھما
صوت آلة طھي القھوة یغرقھا في یّم ذكراه. و أص�وات الّش�ب�ان ال�واف�دی�ن ع�ل�ى ال�م�ق�ھ�ى 
یدغدغ الحنین إلیھ. و قد أمضت البارحة معھ. نعم، رأتھ ال�ب�ارح�ة ی�ط�رق ال�م�ن�زل ال�ك�ب�ی�ر 
الّضخم حیث تمضي أمتع األوقات. لكّن صوت "محّمد" الطّف�ل ال�ب�ريء اب�ن الّس�اب�ع�ة م�ن 

 ...العمر ھّزھا إلیھ
 :صرخ بصوتھ الطّفولي

 .ھیّا، إنّھ ینتظرك بالخارج -
فجأة، توقّف ھرج الجمیع. ران الّصمت و انبرت تركض نحوه. فتحت ال�ب�اب ف�ك�ان ش�ب�ح�ھ 
جاثما أمامھا. دون عناء ألقت برأس مفعم بالش�وق و ال�ح�ن�ی�ن ع�ل�ى ص�دره. ھ�م�س�ت ل�ھ 

 :بصوت حنون
 .اشتقت إلیك - 
 :ابتسم. ألّول مّرة تراه یبتسم. أخیرا ابتسم و ھي تحضنھ ثّم أخذ یرّدد بصوتھ األجشّ   

 .اشتقت إلیك، نعم، أنا فعال اشتقت إلیك، نعم صّدقیني لقد اشتقت إلیك - 
رفعت " وجدان" رأسھا لتراه دامع العینین. ارتجفت شفتیھ و جذبھا نحوه بحنّو واستط�رد 

 :قائال
نعم، كنت قد قابلتھما. و أحببت كلیھما بل و قد خطبت كلیھما، لكنّ�ن�ي ك�ن�ت واھ�ی�ا. أن�ت  - 

 ."الوحیدة من أحببت. صّدقیني " وجدان
صوت المنبّھ أفزعھا كما أفزعھا صوت النّادل و ھو یطلب ثمن ال�ق�ھ�وة ال�م�اث�ل�ة أم�ام�ھ�ا.  

 .ابتسمت بغالء و تنّھدت تنھیدة عمیقة و طوت األوراق التّي أمامھا و نھضت
و ع�ل�ی�ھ   سارت في الّشوارع.. بال روح. جس�د م�ك�لّ�ال ب�األرق. اس�ت�وق�ف�ھ�ا إع�الن ض�خ�م 

 ".صورتھ، مكتوب تحتھ: " انتحار شاب في ظروف غامضة



عن االت�ح�اد ال�ع�ام ل�ل�ك�ت�اب واالدب�اء ف�ي 
ب��غ��داد، ص��در ل��ل��ش��اع��ر االس��ت��اذ م��ح��م��د 
ال��خ��ال��دي م��ج��م��وع��ت��ھ الش��ع��ری��ة (نش��ی��ج 
وط��ن��ي) وھ��و دی��وان��ھ ال��ع��اش��ر وم��ن 

وق��د  ٢٠٢١اص��دارات��ھ ال��ج��دی��دة ع��ام 
اتسمت قص�ائ�د ال�دی�وان ب�ال�ح�ب ل�ل�وط�ن 
وال��ن��اس وال��ح��ی��اة، وق��د اب��دع الش��اع��ر 
الخالدي في قصائده وھو یتوج في أخیلتھ 
العاشقة األمل والتودد، وم�ح�اك�اة ال�واق�ع 
الحیاتي ویدخل في ابسط االشیاءالث�ارت�ھ�ا 
م�ن أج�ل ف�ك�ر ال�م�ت�ل�ق�ي وال�ت�ن�اغ�م م�ع�ھ 

 بأسلوبھ الشیق والممتع.
 

فف�ي قص�ی�دت�ھ (ذك�ری�ات) ی�ؤج�ج ث�ورت�ھ 
الداخلیة، وعنفوانھ الكبیر ب�ح�ب�ھ ل�ل�ع�راق 
الجریح وھو یعزف لحنا ابدیا ماسكا ب�ی�ده 

 جمرة الشعر عندما یقول:
 

  ..في وطن
  ..تقاسمنا االوجاع

 وشربنا كؤوس الحروب
 ووزعت أعمارنا ھدایا في السواتر

 
كان ومازال م�ح�م�د ال�خ�ال�دي ی�ؤث�ث ف�ي 
ك�ل�م��ات�ھ ال�م��ع�ب��رة ع�ن ش�ق��اءال�ن��اس ف��ي 
حیاتھم وممارساتھم الیومیة، ویدخ�ل ف�ي 
عالم البوح حین ی�ؤاخ�ي األل�م وال�م�ع�ان�اة 
وال�م��رارة وھ��و ی��ع�ی��ش ف��ي ھ��ذا ال��وط��ن 
الصابر، والقاريء لدیوانھ ھذا ی�رى ك�م�ا 
ھائال من ال�ذك�ری�ات ف�ي ح�دود ال�ن�س�ی�ان 
حین یعیدھا بق�وة وح�رق�ة وت�وج�ع، ف�ف�ي 

 قصیدة (جنائزیات) یقول:
 

 الذكریات اآلیلة للنسیان
واالح��الم ال��م��ت��س��رب��ل��ة ب��ب��خ��ارال��م��واج��ع 

 الساخن
 واألمنیات التي تغوط علیھا الیأس

 وقبور اصدقاءالحرب والشعر والسجون
 أیموت الوطن في المنفى.؟

 أي منفى یتسع لجثمانھ؟
 

 وفي قصائده القصیرة(ست محطات)
وھي قصائده ال�م�ت�س�ل�ل�ة ع�ن ال�ذك�ری�ات 
لیناشد العصافیر الصباحیة الھائ�م�ة ف�وق 
أعواد األشجار وھي تنت�ق�ل ھ�ن�ا وھ�ن�اك، 
وف�ي ق�راءة ھ�ذه ال�م��ح�ط��ات تش��ع�ر ب��أن 
عصافیره أصبحت تشعر بالغربة أیضا في 

 ھذا الوطن، حتى وھي تكتب ذكریاتھ،
 

 ..العصافیر

 ..تكتب ذكریاتھا
العصافیر التي ترب�ع�ت ع�ل�ى ع�رش ت�ل�ك 

 ..الشجرة
 مازالت،

 عاكفة على كتابة مذكرات
 صدیقھا الفالح

 
وف��ي قص��ی��دة أخ��رى ی��ن��ق��ل ل��ن��ا الص��ورة 
الحقیقیة لألم آخر اللیل، وكیف ت�ن�ق�ل ل�ن�ا 

 الحكایات القدیمة، فیقول:
أمّي منھم�ك�ةٌ ف�ي ت�م�ش�ی�ط ض�ف�ائ�راح�دى 

 ..حكایتھا القدیمة
 قبل أن یغالبنا النعاس

 
الخالدي یقلب األشیاء دائما ویثیر الدھشة 
من حولھ، وھو یعیش بقلب مكلوم یغال�ب�ھ 
االل���م وك���ث���رة ال���ت���س���اؤالت م���ن األھ���ل 

واألصدقاء واالح�الم، وی�ب�ت�ع�د ب�م�ف�ازات�ھ 
ً  أص�دق�ائ�ھ  رافضاً للواقع المؤلم ومع�ات�ب�ا
عن تركھ أم�ام ھ�ذا ال�ح�ال ال�م�ری�ر ح�ی�ن 

 یقول،
 ..أشیاؤنا

 المثیرة لالھتمام قلیلة
 ..واصدقاؤنا

 الجدیرون باالحترام قلیلون
 لدینا كثیٌر من األحالم

 ..وقلیل من الوقت
 وحینما نلُج مھرجان الفوضى

 نمأل سالال وھلوسات فاسدة
وی��ت��وح��د م��ع ذات��ھ وقص��ائ��ده ودواوی��ن��ھ 
وخطاب األنا ب�ی�ن ال�ع�ق�ل وال�روح وب�ی�ن 
القلم وثورة الشعر، عسى یلقى من یعاتبھ 
ویشد من أزره بعد رحلة الع�ق�ود األرب�ع�ة 
مع الشعر والقصیدة، وی�ت�ح�دث م�ع األن�ا 

 بمرارة لیقول
 ..من انا

 لوالك أیھا الشعر؟
 یاصدیقي المبجل

 فقد رافقتني بال ملل
 ألربعین عاماً 

 لم تتنصل عن صداقتي
 ..عشت معي

 وانتقلت من ساتر إلى ساتر
 خد بیدي ایھا الجمیل

 و لو لمرة أخیرة
 فالطریق مازال طویال

 
ون�ح��ن ن��ع��ی��ش ع��ال��م ف��ت��ك�ت ب��ھ االوب��ئ��ة 
واألمراض والعلل وآخرھ�ا ك�ورون�ا ال�ت�ي 
اجتاحت عالمنا لم ی�ن�ف�ك ش�اع�رن�ا اال ان 
یكتب عن ھذا الفایروس الخ�ط�ی�ر م�ت�وج�ا 

  قصیدتھ التي عنوانھا كورونا
 فیقول،

 ..عام جدید
 ..متسربل بكورونا

 عام یختلف عن كل االعوام
 ..فالموت یأتي

 ..بال ضمیر
 

 یحصد األرواح بمناجٍل فاغرة االفواه
ھكذا ینتقل الخالدي بقصائده، ب�ی�ن رح�ل�ة 
األلم والتمرد والوجع ففي دی�وان�ھ نش�ی�ج 
وطني، یعبر معنا إلى ضفة الشعر االب�دی�ة 
بقصائٍد روحی�ة م�ف�ع�م�ة ث�ائ�رةم�ت�وھ�ج�ة، 
ویع�د دی�وان�ھ ھ�ذا إض�اف�ة ج�دی�دة ل�ألدب 
والح�راك ال�ث�ق�اف�ي ف�ي ال�ع�راق وال�وط�ن 

 العربي عموما.
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 اءة  دان

  وط م
  اي

 

 
 
 
 
 
 
 

كتابة رزاق مسلم الدجیلي/ 
 العراق



رمَ ا  ! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 دنیا علي الحسني/العراق    

لعشقِ تعذرني أغاُر فھل في ا ي    إنّ

 
 

  یا من أصوُغ لھ بالحبِّ أشعاري

  یا من َعَمرُت لھ روحي لِیسكنَھا

  حتّى یكوَن مالكاً وسطَ أستاري

  یا ملكاً اجتاَح مملكتي  أھواك

  وفي داري  في ُعمقي  تنھى وتأمرُ 

  َمْلٌك ولیس لھ شعٌب لیحكَمھُ 

  إال أنا ولقد أغلقُت أسواري

  فأنت وحدَك من بالحبِّ یسكنُني

  وحدَك من ذكرْتھُ أشعاري  وأنت

 أغاُر حتّى ومن نفسي ومن ولَھي

 من كلِّ شيٍء سرى یا عطَر أزھاري 

   تعاَل أَطفأْ جنوَن الشوِق في قلبي 

 واشعل وصالَي حبَّاً دون أسرارِ 

 تعاَل فْلتكتُِم األنفاُس شھقتھا

   نھوى نذوُب على أنغاِم أوتارِ 

 ال أتقُن الحبَّ إال قرب خافقھِ 

 فمن عیونِھ أُسقى كأَس أسحارِ 

 تعاَل طّوْق ھدیَل الروِح منتشیاً 

 وعانق جسَدالروح المشتاَق بالنارِ 
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  كنت ٔاسٔال
 كیف یعذبني وجھك األسمر

 الكلمات الجمیلة
  الضحكة الفاتنة 

  كیف تقیم حلما من الھمس
  والھمس متشح بالسواد

  حأیرة بین عینیك والصوت
  صماء ھذي الحواجز

  ھذاالحدیث المعاد
  وفجٔاة

  تعلمني األصابع
 ٔان الذي بیننا

  كلمات جمیلة ... فقط
...................  

 تعلمت ٔان ٔاستضيء بعینیك
  بین الصبا و الوداع

 بین الرماد والشروق
 فال الشوق منطفٔي فینا

  وال األغاني والریاح تغادر
  توقف عن رقصك الرصین
  كل األغاني وقصأید الحب

 مكتوبةألجلك
  وما تزال القیود في كل حرف نغنیھ

 یا حبیبي
  الھوى لیس حریة بعد
 ولیست تغني العصافیر

  إال اشتیاقا ثقیال
.......................... 
 تغیرنا ولم یعلم ٔاحد

 .. الحزن .. الدمع
  صوت الریح واألشواق
 فنحن في زاویة الدنیا

 نحاول القیام من رمادنا

 وبال موسیقا ندیر
 رقصة الجنون في األشیاء

 لنحررھا من قیودھا
 نطلق الشعر

  وضوء القمرالمرسوم
  في لوحة االنتظار

......................... 
 في آخر الضوء تٔاتیني باسما

  قاتلة فیك ھذي الوداعة
 حین تستیقط النار

  وقاتل عشقك یا حبیبي
 تبكي بال دمع

  تمضي إلى ساحل من غبار
  تعد األشرعة لتھاجر العصافیر

 تغیرت من ٔاول النار
 لم یبقى إال الرماد 
 وصدى الكلمات 

 ........................  
 فقل ٔانك تغیرت

  بین األحادیث واألمنیات
 تعلمت خوفا وھما جدیدا

 اقترب ٔایھا الزمن المستقیم
 سنعلن ٔاشواقنا

  حین یصبح للقلب نبض
  تحرر من لعبة الوجع

 سنعلن اشتیاقنا
 حین تنفض ذاكرة الذعر عنك

  وتدخل في الصورة القادمة
 ویصیر للعاشقین

 بالد في الحلم
 للشعراء لیل في الیم

…...............… 
  من دیوان خربشات روح

 

ا ا 

 
 

 فیروز مخول/ السوید 

  صوت العصافیر التي في منزلي تشتاق
 أغنیة الوطن

 تشتاق للھمس الشفیف
 وأغنیات البوح
 في لیل المحن

 وھسھسات الصوت
 من خوف الكالم

 تروح تبحث
  عن سكن

 ویراود المجھول أغنیتي
 فتعود یجرحھا

 الزمن

 یا أنت یا وطني الحزین
 قد صار حزنك

 لي كفن
 قد صرت عصفوراً 

 بقلبي
 ھده الترحال

 في لیل الشجن
 قد صرت أرغوال

 ونایاً 
 ال یمل من الغناء

  على منصات
 الوھن

طا را 
 
 
 
 
 

 غادة الحسیني/ لبنان
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  َْ  ُزُُر
 
 
 
 

 العراقاسماعیل خوشناو/        
 

 قامْت قیاَمةُ َشعَراُت َشْیبي
 ال اللَّیُل یْكوي ِجراحاً 

  و ال شْمٌس تُْشِرقُ 
 فتَْستبینَ 

 سماٌء بِال لْوِن َمطَرٍ 
 وأَرٌض مَع اْلُخْضرةِ 

 ما عاَد َشْكواھا
 یَْنتَِظُر أَمالً 
 و ال َغدیرا

 اْلحیاةُ َكدٌّ و تَِعبٌ 
 و ثَمَرةُ السَّاِعدِ 

 أَْصبَحتْ 
 لِلنَّاِشئینَ 
 نَْذراً ثمینا

 َغْزلٌ 
 في آواِخِر ُعْمِره

 مَع اْلعُكَّازةِ 
 أَراَد أَْن یَْنُسَج لَِمْن بَْعَدهُ 

  بْیتاً عاِمراً 
  وفیرا  و أَْمناً 

 حیاةٌ 
 َرفَضْت ُكلَّ مْوتٍ 

 فقَْد أَصبَحتْ 
 تَْلَحقُ 

  ُعْرَس ُكلِّ َزْھَرةٍ 
 َجنَّاٌت و ُزھُورا

........................... 
      ٢٠٢١/٤/٢٠ 

  رسمت قلبي
 على ساق شجرة اللیمون

 رسمتھ ینزف
 جرح ال یندمل
 ھنا كان اللقاء

 ومن ھنا بدأ الرحیل
 سار النجم وأفل
 لم یبقى لھ أثر

 عندما قدح البرعم
 وأصبح زھرة على غصن

 شجرة اللیمون
 بدأت الذكریات الجمیلة

 تنھال على قلبي
 بوجع كبیر

 ایقظْت الحنین وجعلْت منھ
  .. ناراً سعیرة

 كم انا مشتاق لعطرھا
 للمسة یدیھا

 لنظرة عینیھا
 إلبتسامة شفتیھا
 ال یطیب شھیقي

 إّال في ھواھا .. وال ینسعد قلبي
 اال معاھا

 آثار أقدامھا ال زالت محفورة
 على الطریق

 ونغمات صوتھا العذب
 تالعب حفیف األشجار
 كما تالعب الفراشات

  ازھار الحدیقة
 تنجبر نبضاتي على مالحقتھا

 لتالمس اللحن الجمیل
 لتبدو سعیدة في لحظات الغیاب

 وانا ارتمي تحت شجرة اللیمون
 ألتحف بظلھا

 تغیب الشمس كعادتھا
 ویبقى السكون سید الموقف
 والصمت المخیف یالزمني

 ویتسلط على احساسي
 فیزیدني شوقا الیھا

 أحاول ان الملم ما بعثره رحیلھا
 ألتبع اثار قدمیھا

 وطیبة عطرھا الذي یسحرني
 أللتحق بھا عند بدایة الطریق

 ومن ھناك نبدأ الخطوة
 ثم نستمر بالخطوات

 َكَمن یبدأ من جدید
 ... نحو ھدف منشود

 رسمناه معا منذ اول لقاء
 عندما كان األمل زھرة

 قبل ان یحرقھ
 !!!!... الحر الشدید

  اأذ 
 
 

 اعتماد حیاوي
  العراق

 
 

 سٔاقرأُ لي
 بِسفٍر ماطرٍ 

 یشطب غبار أمسي
 بسواحل موج

 تعتنق صماء ٔاخیلتي
 وكیف ٔاقرأُ لي ؟!

 فقد جف حبر دفتري
 وذوى الضوع حلماً 

 كلما استفاق ..
 ٔاعاد الھواء لرٔیتي

 وكم ٔانفقت ٔافكاراً وقافیة
 عليَّ ٔاسكن نزیف محبرتي

 ضحكات طفل یستدرك
 العید ٔاوردتي..

 وتستفیق عن صمت مواویلي
 كل الجھات دونك مخضرة

 ومنبر الردى الشاحب خارطتي
  یسقي ضمور الزھر

 بترتیل ناسك بالذكر ٔاروقتي
 وكیف ٔاقرأُ لي ؟!

  قد جفت عیون ٔاسئلتي
 تموج بضجیج أالصوات حنجرتي..

 یتكسر الھمس في شفتي
 للروح ٔانھمار و فراغ ھائل السعة

 ٔاشاھد الغد..
 في أالكوان راجیةً 
 یوماً یقتاُت ٔافراحاً 

 بزرع الزنابق في ضفتي
 ورحیل الشمس یحضن

  شعاع وھج ٔاشرعتي
 وسٔاقرأُ لي..

  حین ینبري البدر
 مسترقاً صمت لیلي..

  إن سمحت لي
 سٔاقول : عذراً 

 لن ٔاعود ..
  فخطاّي الھثةً 

  وعكازي بال عود..!
 ربما في صحوة للقلب

   ٔاودیتي  تھطل تباشیر
 لتورق بفتات اللغة

 ٔاشواك ٔازھاري

وأ ر ا 
 
 
 

 كندا/دشتو آدم الریكاني
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 ااف اة
 
 
 
 
 
 
 

 
 د. فالح الزیدي

 

  الناس   حچي  عن  حبیني بعیداً 

 البلیدة    األعراف  من  واخذیني

 جنحین  حب مابیھ مساحة تشیل 

 قصیدة   بكل   نطیر  واحد  بجنح

  یرید    بعالم   غربة  نعیش   لیش

  قیده  یمشي   یظل   بلحم رگابنا

  بس نگعد نموت  حلم ھاي الحیاة 

 إیده   اعلھ  فزتنھ   تصیر   وحرام

 الغیم   مایلتم    مثل   لمیني

  الجدیدة  عالگاع  ویاي   وإمطري

 والطین الماي وكون نخضر اعلھ

 البعیدة   النجمة  نلزم   ما  لحد

 الگاع  وبعد حبیني حتى اترسلج

  ابریده   ایموت  عاشگ   رسایل  

  اللیل  على  البعدت  یبت القافیة 

 العنیدة  الحلوة  الحنینة الدافیة

  اضحكیلي بضحكتج ینرسم طیر 

  التصیدة  عین  یا  عیوني   غیر

  تطیح  انا مو مال اشوف دموعچ

  ما اجیده   بالحب   الدور     ھذا

  الكاچ "صباح الخیر "اریــــد بكل

 اریده  الما   حتى   ویاچ   وارید

ا د 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  عقیل العرد
 

 دكاكین الضمایر والزلم للبیع
  كل عشرة بربع یا مرخص المبخوت

 
  زلم تلزم سرة اعلھ جفوف ما تنباس

  وزلم لزمت سرة اعلھ الغیرة والتابوت
 

  وفرق بین الیموت احساسھ بالدینار
  وبین الما رضا وراد بقضیتھ یموت

 
  ولك صعد العَكال ونزل الدوالر

  المالھي بجالك انترست بنات بیوت
 

 وینك یا شعب ساكت وما مغتاض
  یا یونس بعد ما یغص بیك الحوت

 
  بوالیة علي وتلزم سرة النسوان 

  خبز ما عدھا ، وكحابك تصوغ بتوت
 

  یبو التاریخ ترى ما یرحم التاریخ
  تابوتك ذجر والموقف الزاتوت

 
  وذو الفقار بس لجف ابو الحسنین

  وما یتوالم المسلول والمسلوت
  

 الیببع اسمھ وضمیره العار ما یخطیھ
 ومضیفھ یبدل اسمھ وینكلب حانوت

 ن ات
 
 
 

  سعود الخفاجي 
 

  صارلي اشجم یوم افتر عالحدایق
 .. خاف اموت وما امسلم عالورد

 كون أموت
 .. ومحد یگلي من اموت

 حتى احط روحي اعلھ متني
 ومن تنام الناس افوت

 الیموت وداعتك بس هللا ربھ 
 .. والیصلي اعلھ الجنازه بكیف گلبة

 .. أطوني سم
 !اللیلھ ارید ارتاح واتوكل واشربھ
 اللیلھ ارید اخذلي فره ابین اھلنھ

 .. ویا گبر یعجبني اطبھ
 .. الیخلھ وجھَ أبین اخوتھ

 !.. یموت والجناز غربھ
  منین اجیب الخایف هللا وبیھ اشد للشوف رایھ

 .. الدنیا وكحة عیــن والوادم عرایھ 
 !.. السكتھ تكتل

 .. والحجي یزعل عرب
 الیشتري الجلمة من امس ھد المضیف

 .. و حطلھ خیمھ وصفط بحي الطرب
  !..وسكتھ 

  !.. والمیت حجھ الما ینحجي
 !.. الدنیا ضاگت

 .. الگبر مفتاح الفرج كلش قریب
 .. نیة الغرگان سولفھھ النھر

 !.. الـ عالنھر كلھم عرف والماي بس ھو الغریب
 !.. لیش بس انھ اعلھ بابك اوگف امبین غریب

 طشریتوا اسنین عمري وما حجیت
 .. وعمري جبتھ امالحف اوي سنینكم

 ..  اللیل وانت اثنینكم ما تستحون
 . توني ارید احجي ومشیتوا اثنینكم

 یجي اللیـل ودلیلي یرید خلھ 
 رفـس حد مابقت بالضلع خلھ 

   یـالھي اللیـل للبـي حیل خلھ
 مـوللیگـضي حیلـھ بـــمغـربـیـھ 

  
 سـھـم فـرگـاك طـر الـگـلب #وجفیت 

 یولفي وحـیل عني ابعدت #وجفیت 
  علـى اثـار جــدمــك نـخل #وجفیت

 الـطـیور أ؏ـوام تبـني اعـشوس بیـھ 
  

 .موش بـأبر وصخـام دگ الـ؏الخـدود
 !ذن حرگـة مـن ذنـیچ دگـاتك السـود

  
 بعافیتھ كون تطیح ومعلعل الگاه 

 كلمن سعى اعلھ فراك ولفي وتبناه

 شامھ وتلوگ علیك والحاجب اھالل  
 والخد عجـیـنة كیك والشفھ تمـثـال

  
 یمشي برھاوه اللیل مایدري بینھ
 ھموم شكثر بلروح تجبل علینـھ

  
 عالحاضر یماشیك غیري ویگودك 

 وانھ الھط ومشلوع گلبي اعلھ مودك
 لـو یـستحي الجا�وج ماطكلھ بسمـآر 

 !الیـطك �ون یـشیل ایـده على الكـبار
  

 ھسھ من اشم یعگوب وابنھ وسره ھدوم 
 !ھـم مـا تـرد بجفـاك ؏ـیني الـطفت دوم

   
 گـالـولـي ضـا؏ فـالن مـآدوریـتـھ؟

 ھـو انـھ شـنھو الضاع مني ولگیتـھ؟
  

 مـن الگھوه ماشبعان بس رجفت االید
 !خلـھ الگھـوجي وراح حسبالـھ ماریـد

  
 !لـو مـتت یل دفـان التـدفـن بـسـا؏

 خـل اشـبع من اھواي ماطارت الگاع

 درات
 
 / العراقمریم البیاتي
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