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-1  !اد؟ ثون ا ذا 

 ! ؤ   ول ا؟  2-
 

 

 العراقعلي حسین/ 
 
  

 ذا ون اث اد؟
 

الحل األسھل، في مأساة ھذه البالد التي سرق منھا " األخضر والیابس"، ھو إشغال الناس بمع�ارك ج�ان�ب�ی�ة،   
ففي الوقت الذي تعاني فیھ العاصمة من غیاب الخدمات، وانتشار العشوائیات، والبط�ال�ة ال�ت�ي ض�رب�ت أرق�ام�اً 

 قیاسیة، وارتفاع نسبة الفقر، وجدنا من یطالب بقطع رأس "أبو جعفر المنصور"، لماذا یاسادة؟،
ألنھ یقف وراء كل ما حدث خالل السنوات الماضیة.. لألسف نجد البعض یصرخ م�ن أج�ل ت�غ�ی�ی�ر اس�م ب�غ�داد، 
وإلغاء حي المنصور، لكنھ یصمت حین تضع المنظمات الدولیة مدینة بغداد في قائمة أسوأ المدن في التصن�ی�ف 

قبل أعوام قلیلة أصدر المھندس المعماري موفق ال�ط�ائ�ي ك�ت�اب�اً ب�ع�ن�وان    .العالمي وتفتقر ألبسط شروط الحیاة
"بغداد جنة.. مع وقف التنفیذ"، ولو لو كنت مثل المھندس الطائي وعرفت بغداد طفال وشابا، عرف�ت ح�دائ�ق�ھ�ا 
الصغیرة، والبیوت الھادئة، وتنعمت بمشاھد شوارعھا في الستینیات، ومررت من أمام مق�ھ�ى ال�ب�رازی�ل�ی�ة، أو 

 . وقفت تتفرج على ما یعرضھ حسو إخوان، لو كنت مثلھ بالتاكید سوف تعتبر أن بغداد أجمل مدن االرض
في كتابھ یوجھ موفق الطائي نداًء صادقاً "حافظوا على بغداد" حیث یطلب منا أن ال ننسى وصیة معلمھ م�ح�م�د 
مكیة التي كتبھا قبل وفاتھ بأیام "استمعوا إلى بغداد.. أصغوا إلى صوتھا كثیراً.. ستكتشفونھ في حركة الش�ج�ر 
والنخیل.. في دفق ماء النھر.. في الضحكات الصافیة.. تأملوا لونھا.. تجدونھ في الطابوق.. في ال�خ�ش�ب.. ف�ي 

الیوم ونحن نید االستماع الى صرخة موفق الط�ائ�ي ، ن�ن�ظ�ر إل�ى ب�غ�داد وھ�ي   ."زرقة الماء.. في سمرة األھل
 . تنزلق، نحو عصور الظالم والعتمة!، المسؤول فیھا ال یسمع سوى صوتھ

على مدى العصور امتألت لیالي بغداد فرحاً، ولم یكن یدور في خلد احد أن تتحول بغداد إلى مدین�ة أش�ب�اح. ف�ي 
كل دول العالم المتحضر یخلدون التاریخ بالجغرافیا، ویحتفون باألماكن التي شھدت مسرات وأف�راح ش�ع�وب�ھ�ا، 
وفي أكثر من عاصمة ھناك مواقع تحولت إلى أماكن تاریخیة وثقافیة الرتباطھ�ا ب�م�ح�ط�ات م�ھ�م�ة ف�ي مس�ی�رة 
بلدانھا، وإذا كان ال یحق ألحد أن یصادر حق البعض في أن یروا أو یقرأوا التاریخ كما یشاؤون، فإن من حق�ن�ا 

 .أن نطالبھم بتقدیم الدلیل على أن بغداد ارتكبت جرائم في حق العراقیین، وأنھا مشمولة باالجتثاث
لألسف لو ُكّنا شعباً جاداً، لو كان لدینا برلمان فعلي، لو كان لدینا رأي عام مؤثر وفاعل، لو كانت لدین�ا أح�زاب 
حقیقیة، لو كان ھناك من یحاسب الفاسد وسارق المال العام والمرتشي، لو كان لدی�ن�ا ك�ل م�ا س�ب�ق أو ب�ع�ض�اً 

 .منھ، ما وقعت مأساة بغداد التي یسعى البعض إلى اجتثاث تاریخھا
 

 ! ؤ   ول ا ؟

على الصفحة األولى من معظم صحف العالم صورة المواطن الفرنسي وھو یصفع رئیس بالده إیمانویل ماك�رون 
 ،" ال�م�اك�رون�ی�ةمتھماً إیاه بإشاعة سیاسة جدیدة ، اعتقد صاحب الصفحة أنھا ضد فرنسا وكان یصرخ "تس�ق�ط 

والنني مواطن جاھل باحوال صفعات المسؤولین، واعتبر ھذا االمر من المحرمات ویفت�ح ع�ل�ى ص�اح�ب�ھ اب�واب 
جھنم، وال افرق بین الماكرونیة والكربولیة ، لكني اتذكر مع القارئ العزیز ماذا تفعل حمایات مس�ؤول�ی�ن�ا، وك�م 
یدفع قادتنا من أموال الشعب للمئات من أفراد الحمایة التي مھمتھا، أن تمنع المواط�ن م�ن االق�ت�راب م�ن ق�ل�ع�ة 
المسؤول الحصینة، الفیدیو الذي شاھده العالم بأكملھ یبین لنا كیف أن رئیس دولة یسی�ر م�ن دون ض�ج�ی�ج وال 
عشرات السیارات ترافق موكبھ، ستقول مثلي، ما أعظم المسؤول حین یؤمن أنھ إنس�ان ع�ادي ف�ي زم�ن یص�ر 
فیھ المسؤول والسیاسي العراقي على أن الیخرج إلى الشارع إال واألفواج الم�دج�ج�ة ب�الس�الح ت�ح�ی�ط�ھ م�ن ك�ل 

یرفض مسؤولونا األشاوس أن یتحولوا إل�ى بش�ر ع�ادي  .جانب، خوفاً من نظرات الحسد التي یحملھا الناس لھ
من لحم ودم، فالمسؤول في ھذه البالد "خط أحمر" وإذا ما تجرأ مواطن مسكین وقرر أن یف�ع�ل ش�ی�ئ�اً م�ن ھ�ذا 

إرھاب وسیخرج الناطق باسم الداخلیة لیعلن ع�ل�ى ال�م�أل  4القبیل مع حكماء بالد الرافدین حتما، سیحاكم بتھمة 
اإلنجاز الحكومي بالكشف عن خلیة إرھابیة تمّولھا اإلمبریالیة العالمیة، وسیظھر المواطن ببدلة برتقال�ی�ة ذل�ی�الً 

 .مرتجفاً وھو یعترف بأنھ خطط لتفجیر المنطقة الخضراء
في البلدان التي یُصفع فیھا رئیس الدولة ال یسمح للمسؤول األول بأداء القسم أمام الب�رل�م�ان م�ال�م ی�ق�دم كش�ف�اً 
بأسماء أبرز مستشاریھ.. وفي بالدنا ال أحد یدخل على "فخامتھ" سوى أقاربھ، وأص�دق�ائ�ھ وأح�ب�ائ�ھ، اإلض�اف�ة 
الوحیدة للدیمقراطیة ھي أن تضع عدداً من أفراد عائلتك على رأس قائمتك االنتخابیة، ھ�ك�ذا ن�رف�ع ش�ع�ار دول�ة 

 .القانون
تعلمنا، من الخراب الذي یحاصرنا منذ سنوات، أّن المسؤول والسیاسي العراقي، ما إن ی�ج�ل�س ع�ل�ى ال�ك�رس�ي 
حتى یتراءى لھ، انھ مصلح اجتماعي، ولذلك اضحك كلما اسمع مسؤول عراقي یتحدث عن الفضیلة. أسوأ أنواع 
الخطباء، من یتصور أن الناس التملك ذاكرة، ولھذا تجده فاقد االحساس والخجل، ویفعل ما یشاء، دون أن یقول 

 ! لھ أحد یارجل كان بإمكانك أن تعید أموال الشعب أوالً ، قبل أن تتحدث عن محاربة الفساد
انظروا إلى صورة الرئیس الفرنسي وھو یتلقى الصفعة.. وتمعنوا في صورة مسؤولینا، واسألوا أین ن�ح�ن ب�ع�د 
أعوام من الكالم عن الرفاھیة والسیادة والمستقبل المشرق، وحكومات الشراكة، والمحاصصة اللطیفة، وسی�ادة 

 القانون؟

 ..بانتظارك یانور
 ..تحت مظلة االوھام

 ..أرسم بااللوان لوحات السرور
  ..غائب عنا

 ..والخوف یفتك بكل جمیل وبدور
 .. حین تأتي یعكر الظالم

  ..ویھرب حائرا من الفجاج مذعور
 ..إن الذي كان ھنا ولٰى منھزما مكسور

 .. یاسید الحیاة
 ..: علك تأتي وترى

 ..ما الذي یحدث بنا وحولنا یدور
 ..تلك ھي االجساد تنخرھا التسور

 لَِم تختفي خلف الضباب وتخشى العبور..؟
 ..باسمك ُسمیَٔت حبیبتي واسمھا فوق السطور

 ھل تنتھي لعبة االحقاد ..؟
 ..وترحل ُحكام الفجور

 ..أم إننا نیام بحضن صفراء ُغُدور
 .. سوف تاتي یا سیدي

 ..وتقلع الخبث الداكن من الجذور
 .. مازلت في خصام حبیبتي
 .. رغم شوقي لجمالھا الفاتن

 ..كشوق الفراشة لعطر الزھور
 متى تأتي وتریحنا..؟

 ..فقد طال الفراق وعم الخراب یانور
 لقد ودعتنا والندري كیف تعود..؟

 ..وتوقظ فینا حلم الحضور
 ...وتطلق طیر الغراب

  ..َوتُقُطع الحبال
 .وتنتھي لعبة الجار والمجرور

  ر 
اسبوعیـًا، لمزید من المعلومات للتواصل  120$بـ   في ریدفرن بسیدني  مفروشة

 Mob: 0478 905 087: مع المالك مباشرة

(م  ّ) يّ   
 
 

 ... یا سیّدي

  حّدثني عن نفسكَ 

  ... ومن أّي بالٍد جئتَ 

  حّدثني عن بطوالتكَ 

 ... أو ربّما عن انكساراتكَ 

 حاورني بأّي لغٍة شئتَ 

  ... بل وبكّل لھجاتكَ 

  كلّمني

  عن األدبِ 

 عن النثرِ 

  ... عن الشعرِ 

  فأنا جالسةٌ ُمنتظرة

  ... أولى أولى ُمحاضراتكَ 

 امر ار
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
    

د.عبدااللھ محمد  
 العراق

   سالم أبو قیس/ لبنان
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وصل األشخاص ذوي اإلعاقة، وعائالتھم، وأصدقائھم، ومقّدمي الرعایة لھم  -بوابة اإلعاقة 
 بخدمات الدعم التي یحتاجونھا

 
لقد أنشأت الحكومة األسترالیة بوابة اإلعاقة لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على المعلومات الصحیحة عن 
خدمات الدعم في منطقتھم. بوابة المعلومات التي یمكن الوصول إلیھا بسھولة متوافرة عبر موقع إلكتروني، وخط ھاتفي 

 ووسائل التواصل االجتماعي.
 

یحتاج صدف، وھو مشلول، إلى خدمات إضافیة للرعایة المنزلیة، وھو یجد أن استخدام بوابة اإلعاقة سھل وأنھا مصدر 
 .جید للوصل بخدمات مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومقّدمي الرعایة لھم

 
بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، لیس لدینا الكثیر من الطاقة للبحث عن معلومات عبر اإلنترنت، ومن السھل جداً أن "

 ."نضیع وأن نغرق بالمعلومات
 
 ."أجد موقع بوابة اإلعاقة مفیداً جداً، ویمكنني العثور على كل المعلومات التي أحتاجھا عبر منّصة واحدة بسیطة"
 

"قسم الدعم المالي یساعد حقاً، فالكثیر من الناس الذین أعرفھم ال یدركون أن ھناك خدمات مالیة محددة متوافرة لھم فیما 
 ھم یحاولون فقط البقاء على قید الحیاة".

 
  :وأضاف صدف

یعجبني أیضاً وجود رقم ھاتفي یستطیع األشخاص االتصال بھ إذا كانوا یرتاحون أكثر في الحدیث مع شخص ما. ومع "
خدمة الترجمة الخطیة والشفھیة المجانیة، یمكن لألشخاص الذین ال یجیدون اإلنكلیزیة بطالقة أن یبحثوا عن المساعدة التي 

 ."یحتاجونھا
 

لقد تم تطویر بوابة اإلعاقة استناداً إلى آراء أشخاص مثل صدف، وجدوا أن البحث عن المعلومات المناسبة لحاجاتك 
الخاصة یمكن أن یشكل تحدیاً. بوابة اإلعاقة ھي نقطة انطالق مركزیة، توفر معلومات یستطیع األشخاص الوثوق بإمكانیة 

مجاالت للحیاة، بما فیھا التوظیف، المال،  10الوصول إلیھا، وبأنھا سھلة االستخدام وآمنة. البوابة مصّممة حول 
المساعدات والمعدات، السكن، النقل، الصحة والرفاھیة، األمور المعیشیة الیومیة، التعلیم، تمضیة أوقات الفراغ، والحقوق 

 والقانون.
 

 www.disabilitygateway.gov.auیمكنك الوصول إلى بوابة اإلعاقة عبر : 
 أو االتصال بالرقم :  787 643 1800 

إذا احتجت مساعدة بلغة أخرى، اتصل بخدمة الترجمة الخطیة والشفھیة المجانیة على و
واطلب وصلك ببوابة اإلعاقة. 131 ،450الرقم    
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لقد عانى الشعب العراقي من غ�ی�اب ال�دی�م�ق�راط�ی�ة   
الحقیقیة والعدالة اإلجتماعیة منُذ فترة طوی�ل�ة ف�ب�ع�د 

لم تس�ت�ط�ع دول�ة  1921تأسیس الدولة العراقیة عام 
دی�م�ق�راط�ی�ت�ھ�ا ع�ل�ى  اإلنتداب البریطانیة أن تعكس 

إال م�ن خ�الل  العراق ون�ظ�ام�ھ الس�ی�اس�ي ال�م�ل�ك�ي 
قشورھا، ولھذا لم تنمو الدیمقراطیة ف�ي ال�ع�راق أو 
تنشأ تقالید سیاسیة رصینة كأحزاب وقوى ب�ل إزداد 

عندما تم بناء الدولة ونظامھا الس�ی�اس�ي   األمر سوءٍ 
ش�ب�ھ إق�ط�اع�ي ون�ظ�ام إق�ت�ص�ادي ری�ع�ي وط�ف�ی�ل��ي 
وكومبرادوري(ھو مصط�ل�ح س�ی�اس�ي ی�ع�ن�ي ط�ب�ق�ة 
البرجوازیة التي سرعان ما تتحالف م�ع رأس ال�م�ال 
األجنبي تحقیقاً لمصالحھا ولإلستی�الء ع�ل�ى الس�وق 

والذي أسس على الكثیر من مخلفات الحك�م  الوطنیة)
العثماني. وتبعاً لحمایة المصالح للط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة 
المتنفذة نّم بناء أجھزة ال�دول�ة والس�ل�ط�ة ال�ق�م�ع�ی�ة 
والتي كانت بأشراف المستشارین البریطانیین كما تم 
تأسیس مجلس نواب كارتوني الذي یتغیر بی�ن ف�ت�رة 
قصیرة وأخرى بسب�ب ح�ل ال�ب�رل�م�ان ب�ی�د الس�ل�ط�ة 
الملكیة وبإقتراح من رئیس الوزاء وھ�وع�ادة ی�ك�ون 
(نوري سع�ی�د) ال�ذي أرت�ك�ب ج�رائ�م ب�ح�ق الش�ع�ب 
العراقي وبعد أن یزداد نض�ال الش�ع�ب ق�وة وع�ن�ف. 
ومن خالل تأریخ العراق السیاسي الطویل مرت عل�ى 

ال�ت�ي ق�ام�ت ب�ع�ق�د  العراق حكومات مطیعة لإلجنبي 
إت��ف��اق��ی��ات إس��ت��رق��اق��ی��ة م��ع��ھ ل��ت��ك��ب��ی��ل ال��ع��راق 

وتدور دوالیب الزمن السیاس�ي ح�ی�ث م�رت  وشعبھ 
على الوطن والش�ع�ب ح�ك�وم�ات دك�ت�ات�وری�ة أذاق�ت 
الشعب الویالت والجوع والقھر والحرمان فضالً ع�ن 
األمراض واألوبئة والفیاضانات والحروب والص�راع 
الطائفي والقومي. ولم تمر على العراق س�وى ف�ت�رة 
قصیرة من الحكم الوطني الناقص ب�زع�ام�ة ال�وط�ن�ي 

بعد ق�ی�ام ث�ورة الش�ع�ب وال�ج�ی�ش  عبد الكریم قاسم 
، إال أن األعداء تكالبوا علی�ھ�ا م�ن م�ت�آم�ری�ن 1958

 وقتلة فتم القضاء على الجمھوریة األولى. 
وعندما جاء حكم الحزب الشمولي الواحد وب�ق�ی�ادات 
یمینیة فاشستیة عاش الشعب فترة مظلمة وم�خ�ی�ف�ة 
وإع��دام��ات وق��ت��ل وإب��ادة وال��ع��ق��وب��ة ت��ع��دت إل��ى 

فضالً عن الدرجة األولى فكان حقاً ك�اب�وس�اً  األقارب 
 إستمر أكثر من خمسة وثالثین علماً. 

واآلن وبعد التغییر السیاسي الذي حصل في ال�ت�اس�ع 
م بواسطة قوى ال�ت�ح�ال�ف ال�دول�ي  2003من نیسان 

وأمریكا التي تحملت العبأ األكبر. وص�ل�ت إل�ى دس�ت 
الحكم طبقة سیاسیة إسالمیة وطائفیة وأسس ال�ح�ك�م 
ع��ل��ى ق��واع��د ال��م��ح��اص��ص��ة ال��ط��ائ��ف��ی��ة وال��ق��وم��ی��ة 

حسب الحاكم األمریكي (بریم�ر) وم�ن ھ�ذه  واإلثنیة 
النقطة خسر العراق ھویتھ الوطنیة وخسر ال�م�واط�ن 
الذي أصبح نتاج ذلك الح�ك�م ال�دك�ت�ات�وري ال�ب�غ�ی�ض 
فترةمظلمھ الذي التوصف بعد أن ح�رق الش�ع�ب ف�ي 
أتون الحروب ودمر شخصیتھ الوطنیة ، خ�ل�ق م�ن�ھ 
شعب مھ�زوم وخ�ائ�ف ول�ك�ن اإلرادة واألم�ل ك�ان�ت 

 أقوى.
واآلن وب��ع��د م��رور ث��م��ان��ی��ة عش��ر ع��ام��اً م��اذا 

الشعب العراقي؟ لقد ك�ان�ت ال�ن�ت�ی�ج�ة م�خ�ی�ب�ة  حصل
لآلمال. ظھور سلطة سیاسی�ة م�زدوج�ة، م�ل�ی�ش�ی�ات 
متعددة األلوان واإلتجاھات، ش�ب�ك�ة م�اف�ی�ا ل�ل�ف�س�اد، 
تقزیم الدیمق�راط�ی�ة، م�ك�اف�ح�ة الص�وت ال�م�ع�ارض، 
إنتشار مفاھیم الطائفیة واإلثنیة، والفس�اد الس�ی�اس�ي 
وال�م�ال��ي واإلج�ت��م�اع�ي، إن�ع��دام ال�خ��دم�ات، ت��دم�ی��ر 
المشاریع والمعامل والمصانع، فس�اد ف�ي ك�ل م�ك�ان 

وزاویة من الدولة ومؤسساتھا. نھ�ب وس�ل�ب ال�م�ال 
العام وكما ذكر رئیس الجمھوریة برھم صالح ضی�اع 

ملیاردوالر ولكن الرقم الح�ق�ی�ق�ي أك�ث�ر  150وسرقة 
من ذلك. وظھر للعیان فساد الحك�وم�ات ال�م�ت�ع�اق�ب�ة، 
وفساد طبقة اإلسالم السیاسي. وبعد أن أرتفع ص�وت 
الشعب على سوء الخدمات وغیاب الع�دال�ة وإرت�ف�اع 
خط الفقر، ونفشي البطالة وحرمان آالف الخ�ری�ج�ی�ن 
م��ن ال��وظ��ی��ف��ة وأص��ب��ح��ت ظ��اھ��رة ال��رش��ا وفس��اد 

وبیع وشراء المن�اص�ب ب�م�ا ف�ی�ھ�ا ال�م�ن�اص�ب  الذمم
البرلمانیة وتزویر االنتخابات ظاھ�رة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 

 العراقي. 
ول��م ی��ق��ف ت��دم��ی��ر ال��دول��ة وم��ؤس��س��ات��ھ��ا إل��ى ھ��ذا 
المستوى فقط وإنما تعدى ذلك إلى ال�ق�ی�م ال�ع�راق�ی�ة، 
ومخالف�ات مس�ت�م�رة ل�ل�دس�ت�ور ، وع�دم األع�ت�راف 
بالقانون. ونشأت الملیشیات وبشكل یسترعي اإلنتباه 
عند أحزاب اإلس�الم الس�ی�اس�ي ف�ي ح�ی�ن ال�دس�ت�ور 
وقانون األحزاب یحّرم ذلك . كما كونت م�راك�ز ق�وى 
تأمر وتنھي . مستخدمة كل الوسائل في س�ب�ی�ل دح�ر 

 إرادة الشعب.
ولم یسكت الشعب تجاه ھذه األوضاع الشاذة بعد أن  

أصبح مجلس النواب ومؤسسات الدولة بید األح�زاب 
التي تمتلك الملیشیات / خرج�ت األول�وف م�ن أب�ن�اء 

م وأخ�ذت 2011الشعب في حركة إحتجاجیة منذعام 
تتطور الحركة اإلحتجاجیة وبصوت عالي ل�ل�م�ط�ال�ب�ة 
بحقوق الشعب والعدالة االجتماعیة وبعد أن ظ�ھ�رت 
طبقة سیاسیة فاسدة سرقت أموال الشعب حیث إزداد 

 الفقر فقراً والغنى غناً. 
وإستمرت ال�ت�ظ�اھ�رات ال�خ�دم�ی�ة وال�م�ھ�ن�ی�ة وك�ان 
التفجیر ال�ذي ھ�ّز الش�ارع ال�ع�راق�ي ھ�و إن�ت�ف�اض�ة 

، إنتفاضة الش�ب�اب. األم�ر ال�ذي 2019تشرین األول 
دفع القوات األمنیة القمع�ی�ة إل�ى م�ك�اف�ح�ت�ھ�ا بش�ت�ى 
أنواع األسلحة لقد تم إختطاف، وإغ�ت�ی�ال، وإع�ت�ق�ال 
آالف المت�ظ�اھ�ری�ن الش�ب�اب وم�ط�اردت�ھ�م م�ن ق�ب�ل 

 شھید.  700وقتل أكثر من  الملیشیات
كما تفجرت ضجة كبیرة في مجلس النواب وق�د ع�اد 
الشعب العراقي بمختلف أطیافھ إلى ج�ذوره ال�ث�وری�ة 
موحداً حیث خرجت تظاھرات مل�ی�ون�ی�ة وت�ّم إس�ق�اط 
حكومة عادل عبد المھدي ولكن الحكومة الت�ي ح�ل�ت 
محلھا وھي حكومة مصطف�ى ال�ك�اظ�م�ي فش�ل�ت ف�ي 

 تلبیة مطالب الجماھیر. 
ثم بدأ مسلسل اإلغتیاالت ل�ل�ن�ش�ط�اء ورغ�م ال�وع�ود 
بالكشف عن ق�ت�ل�ة ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن إال إن ال�ت�س�وی�ف 
والمماطلة إستمرت ولم یك�ش�ف ع�ن أي م�ج�رم م�ع 

معرفة السلطات التحقیقیة بھم وتوفر المستم�س�ك�ات. 
لثد كان برنامج الكاظمي یؤكد على إجراء ان�ت�خ�اب�ات 
مبكرة بناء على مطالیب المحنجین ولكن جرى العمل 
على تأخیر مواعید االنتخاب�ات وال�ل�ج�وء إل�ى ن�ظ�ام 
إنتخاب�ي م�ج�ح�ف، وح�رم�ان ع�راق�ی�و ال�خ�ارج م�ن 

 المشاركة في االنتخابات وغیرھا.
واآلن ی��وج��د ص��راع ب��ی��ن ال��ق��وى ال��م��ت��ح��اص��ص��ة 
والطائفیة حول الكثیر من المواض�ی�ع وم�ن�ھ�ا وج�ود 
الحشد الشعبي المسلح، وفوضى الس�الح، وال�ت�ح�ك�م 
بالمؤسسات خارج عن ح�ك�م ال�ق�ان�ون وب�ع�ی�داً ع�ن 
ال��دس��ت��ور وأص��ب��ح��ن ع��دة ق��ی��ادات ع��ل��ى الس��اح��ة 
السیاس�ی�ة. وف�ي ذك�رى إن�ت�ف�اض�ة الش�ع�ب خ�رج�ت 

وقد كانت للتذكیر وإستعراض  2021آیار 25تظاھرة 
لمطالب الشعب وفیھا ج�رى اإلص�ط�دام م�ع ال�ق�وات 
األمنیة وإستخدام العنف وأیضاً بتدخل من الملیشیات 

آیار حصلت أحداث البوعیثة  26المسلحة . وفي یوم 
وأعتقال أحد قادة الحشد الشعبي ومن تطور الموق�ف 
إلى محاصرة الخضراء ...ألخ ولغرض اإلستفادة م�ن 
الموقف ھناك من یدفع نحو التأجیل ل�إلن�ت�خ�اب�ات إى 

ألن األح�زاب  2022أو إل�ى أی�ل�ول  2022 نی�س�ان
وال�م��ل��ی�ش��ی��ات ی�ق��ض مض�ج��ع��ھ��ا ع��ن��د ذك��ر إج��راء 
االن�ت�خ�اب�ات. اآلن ال�ت�وت�ر ی�ت�ص�اع�د ب�ی�ن األح�زاب 

إسالم سیاسي وكذلك صراع ب�ی�ن ال�ح�ش�د  -الشیعیة 
والقوى الوالئیة (اإلیرانیة) من جھة والحك�وم�ة م�ن 

 جھة ثانیة. اآلن الصراع إزداد على السلطة.
لقد أصبح لدى المحتجین والمتظاھری�ن خ�زی�ن ج�ی�د 
من الدروس والعبر ومنھا توحید العمل ال�ت�ن�س�ی�ق�ي، 
والعمل على إیجاد قیادة موحدة، تأسیس أح�زاب م�ن 
أبناء اإلنتفاضة، التقرب والعمل المشترك مع ال�ق�وى 
الوطنیة والدیموقراطیة، تنویع أسالیب النضال ألج�ل 
التغییر نحو البدیل ال�دی�م�ق�راط�ي م�ع وج�ود ج�ھ�ود 
حثیثة إلجھاض عملیة التغییر، أن اإلن�ت�ف�اض�ة ل�ك�ي 
تستمر یجب ان تمارس أشكال من�وع�ة م�ن ال�ن�ض�ال 

 منھا :
 تنظیم المذكرات اإلحنجاجیة. -1
 الوقفات والتظاھرات-2
 اإلعتصامات  -3
وت��ن��ظ��ی��م -خ��دم��ی��ة -اإلح��ت��ج��اج��ات ال��م��ط��ل��ب��ی��ة -4

األض��راب��ات...أل��خ. ف��الب��ّد م��ن ال��ت��غ��ی��ی��ر وال��ت��ح��ول 
الدیمقراطي، ألن النظام السیاسي اآلن أصبح الیمتلك 
الثقة وھذا یحتاج إلى تنظیم الصفوف وإقامة أش�ك�ال 
تنسیقیة مختلف�ة ف�ي ع�دة م�ی�ادی�ن تض�م ت�ج�م�ع�ات 
سیاسیة مھنیة . ف�الض�غ�ط ب�ال�ط�رق الس�ل�م�ی�ة ی�ول�د 
اإلنتصار والبد أن نفھم بأن ال�دول�ة م�ت�ش�ظ�ی�ة وك�ل 

 جھاز یعمل بمفرده قد یصل إلى التصادم.
الشعب اآلن في حال�ة م�ن اإلح�ب�اط وال�ی�أس بس�ب�ب 
التفاؤل المسبق وكان یعتقد بأن التغییر أص�ب�ح ع�ل�ى 
قاب قوسین أو أدنى ولك�ن ال�ق�وى الس�ی�اس�ی�ة ال�ت�ي 
أصبحت تحیط نفسھا بجدار أمني مسلح وتصم آذنھ�ا 
عن صوت الشعب وتستمر ب�اإلس�ت�ھ�ان�ھ ب�ھ فس�وف 

 تجد حراك من نوع آخر.
 

ولھذا على القوى الوطنیة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة  
والیساریة أن تتوحد وتنسق من أج�ل ق�ی�ام 
جب�ھ�ة أو ت�ح�ال�ف واس�ع وع�ری�ض ألج�ل 
إحداث التغییر وتغ�ی�ی�ر م�ی�زان ال�ق�وى ف�ي 

 البرلمان والشارع العراقي.

 صبحي مبارك/ سیدني

 

 !!ووا وا ا ل ا ؤى اف اإ 



ابتداًء یمكن ط�رح الس�ؤال ال�وارد ف�ي   
عنوان المقال بطریقة أخرى: ھل العراق 
دولة كارتونیة تحكمھا ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة 
ومیلیشی�ات�ھ�ا؟ وھ�ل "ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي 
حصان طروادة" إلی�ران؟ ھ�ذه األس�ئ�ل�ة 
ذات معنى واحد ویستوجب اإلجابة عنھ�ا 
من كل مواطنة ومواطن في العراق وف�ي 
الخارج یدرك قیم الحریة والدی�م�ق�راط�ی�ة 
والعدالة االج�ت�م�اع�ی�ة وح�ق�وق اإلنس�ان 
واست�ق�الل ال�دول�ة وس�ی�ادت�ھ�ا ال�وط�ن�ی�ة 

 ویناضل من أجلھا.
"نشرت وسائل اإلع�الم ال�ع�راق�ی�ة ب�أن  

ق��وات م��ن ال��ح��ش��د الش��ع��ب��ي م��دج��ج��ة 
بالسالح الخفیف والمت�وس�ط ق�د اح�ت�ل�ت 

ال��م��ن��ط��ق��ة  26/05/2021ی��وم أم��س 
الخضراء المحصن�ة، وت�ج�م�ھ�رت ق�وات 
كبیرة منھا أمام بنایة م�ج�ل�س ال�وزراء، 
وأعلنت استمرار احتاللھا لھا إل�ى ح�ی�ن 

ق�اس�م مص�ل�ح،  4تسلیم المتھم بإرھ�اب 
قائد عملیات الحشد الشعبي ف�ي األن�ب�ار، 
الذي اعتقل بقرار من القائد العام للقوات 
المسلحة بتھمة اغتیال ال�ن�اش�ط ال�م�دن�ي 
إی��ھ��اب ال��وزن��ي، رئ��ی��س ت��ن��س��ی��ق��ی��ات 
االح��ت��ج��اج��ات ف��ي ك��رب��الء، وق��ب��ل ذاك 
األدیب والناشط ال�م�دن�ي ال�دك�ت�ور ع�الء 
المشذوب، وقبل عامین الناش�ط ال�م�دن�ي 
فاھم الطائي وغیرھا. وقد تم فك الحصار 
عن المنطقة الخضراء بعد تسلیم رئ�ی�س 
الحكومة المعتقل قاسم مصلح إلى الحشد 
العشبي"! وقال رئیس م�ج�ل�س ال�وزراء 

  في اجتماع عاجل لمجلسھ ما یلي:
ی��م�ر ب��م�رح��ل��ة حس��اس��ة،  ال��ع�راقإن " 

وھذه الحكومة تشك�ل�ت ب�ھ�دف م�ع�ال�ج�ة 
التح�دی�ات ال�ت�ي م�ر ب�ھ�ا ال�ب�ل�د ن�ت�ی�ج�ة 
التراكمات ال�ط�وی�ل�ة، وك�ادت ان ت�ذھ�ب 
بالوضع الى تدھور خطیر"، مض�ی�ف�اً أن 
"التحركات التي قامت ب�ھ�ا م�ج�م�وع�ات 

ال�ی�وم ت�ع�د ان�ت�ھ�اك�اً  ب�غ�دادمسلح�ة ف�ي 
خطیراً، لیس فقط للنظام وال�ق�ان�ون، ب�ل 
وللدستور العراق�ي". (أن�ظ�ر: مص�ط�ف�ى 
الكاظمي، التحركات المسلحة ف�ي ب�غ�داد 
الیوم انت�ھ�اك خ�ط�ی�ر"، الس�وم�ری�ة ف�ي 

). ولم یشر الكاظ�م�ي إل�ى 27/05/2021
الجھة التي قامت بالتحركات ال�م�س�ل�ح�ة، 
علماً بأنھ یعرف جیداً بأنھا قوات ت�اب�ع�ة 
لقیادة وقوات الحشد الشعبي، وإن�ھ�ا ق�د 
تحركت بأمر من ق�ائ�د ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي 
فالح ف�ی�اض، ال�ذي یُ�ف�ت�رض أن ی�ك�ون 
خاضعاً ل�ق�رارات ال�ق�ائ�د ال�ع�ام ل�ل�ق�وات 
ال��م��س��ل��ح��ة ال��ع��راق��ی��ة ورئ��ی��س م��ج��ل��س 
الوزراء ال�ع�راق�ي مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي، 
باعتبار الحشد الشعبي جزءاً من الق�وات 
التابعة للقائد الع�ام ل�ل�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة! 
وفي یوم الحق اجتمعت الرئاسات الثالث 
لتندد بما حصل ببغداد وتدعو إلى حص�ر 
الس��الح ب��ی��د ال��دول��ة وف��رض ال��ق��ان��ون 
وال��دس��ت��ور ال��ع��راق��ي ع��ل��ى ال��ج��م��ی��ع، 

 وبضمنھ الحشد الشعبي.
 

لم یتأخر قائد كتاب حزب هللا، المیل�ی�ش�ی�ا 
الطائفیة المسلحة ال�ع�ض�وة ف�ي ال�ح�ش�د 
الشعبي عن التندید بال�ك�اظ�م�ي وات�ھ�ام�ھ 
بالعمالة للوالی�ات ال�م�ت�ح�دة األم�ری�ك�ی�ة. 

والسؤال ھ�و: ك�ی�ف س�ت�ن�ف�ذ ال�رئ�اس�ات 
الثالث ما ورد في بیان�ھ�ا ال�م�ھ�م واألول 

 من نوعھ!!
    

  ماذا یعني كل ذلك في عراق الیوم؟
لقد وضع الباحث العلمي والخبیر األمن�ي 
الشھی�د ھش�ام ال�ھ�اش�م�ي ال�ن�ق�اط ع�ل�ى 
الحروف حی�ن أش�ار إل�ى ط�ب�ی�ع�ة ودور 
المیلیشیات الشیعیة الوالئیة التي تش�ك�ل 
ھیكل وقوام الحشد الش�ع�ب�ي. ومص�ط�ل�ح 
المیلیشیات الوالئیة، یعني بدق�ة أن ھ�ذه 
المی�ل�ی�ش�ی�ات ت�اب�ع�ة م�ب�اش�رة وم�وال�ی�ة 
بال�ك�ام�ل ق�ی�ادة وق�واع�د إلی�ران ول�ی�س 
للعراق أوالً، وأنھا ال تأتمر بأوامر القائد 
العام ل�ل�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة ال�ع�راق�ی�ة وال 
ل�رئ�ی�س م�ج��ل�س ال�وزراء ب��ل ل�ل�م�رش��د 
اإلیراني األعلى علي خامنئي ومن ین�وب 

 عنھ في العراق مباشرة ثانیاً.
ھذه الحقیقة ال ینكرھا أو یتنكر لھ�ا ق�ادة 
الح�ش�د الش�ع�ب�ي اب�ت�داًء م�ن ال�م�س�ؤول 
األول ف��ی��ھ��ا وم��روراً ب��ب��ق��ی��ة ق��ادت��ھ��ا 
والمسؤولین المباشرین عن المیلیش�ی�ات 
الوالئیة وك�وادرھ�ا ال�م�س�ل�ح�ة وان�ت�ھ�اًء 
بالقواع�د الش�ی�ع�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة، وم�ن�ھ�ا 
 میلیشیات الشبك الشیعیة المسلحة أیضاً. 
كما إن ھذه الت�ب�ع�ی�ة ال�م�ط�ل�ق�ة ی�ع�رف�ھ�ا 
القسم األعظم من الشعب العراقي وتتأك�د 
لھ یومی�اً وف�ي ك�ل س�اع�ة ف�ي ال�ع�راق. 
وبالتالي فھي تعلن عن نفسھ�ا ف�ي أن�ھ�ا 
حصان إیران في ال�ع�راق وأن�ھ�ا إلی�ران 
وعلى العراق ولیس لل�ع�راق، وب�ال�ت�ال�ي 

   فھض ضد الشعبین العراقي واإلیراني.
فالحشد الشعبي، الذي صدر بش�أن�ھ ع�ن 
مجلس ال�ن�واب ق�ان�ون�اً ی�خ�ض�ع رس�م�ی�اً 
للقائد العام للقوات المسل�ح�ة ال�ع�راق�ی�ة، 
ھو حشد عراقي باالسم وإی�ران�ي ال�ف�ك�ر 
واإلرادة واألھداف والمصالح. وال ی�ع�ب�أ 
بأي قرار یصدر ع�ن ال�رئ�اس�ات ال�ث�الث 
(السلطة التنفیذیة: رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة 
ورئ��ی��س ال��ح��ك��وم��ة، ورئ��ی��س م��ج��ل��س 
النواب ورئیس مجلس القضاء األعل�ى)، 
بل یتنكر لھ ویمارس ما یطل�ب م�ن�ھ م�ن 
قبل مم�ث�ل إی�ران ف�ي ال�ع�راق ال�م�رت�ب�ط 
مباشرة بخامنئي وب�ق�ائ�د ف�ی�ل�ق ال�ق�دس 
اإلیراني الذي حل محل الجنرال اإلی�ران�ي 

 المقتول قاسم سلیماني.
 

"ھیئة الحشد الشع�ب�ي" ت�ك�ون�ت ب�ق�رار 
من المستبد بأمره ن�وري ال�م�ال�ك�ي ع�ام 

، واقترن بعدھا ب�ف�ت�وى "ال�ج�ھ�اد 2014
الكف�ائ�ي" ال�ت�ي أص�درھ�ا الس�ی�س�ت�ان�ي. 
وك�ان ی��ن�ب�غ��ي أن ی��ن�ت�ھ��ي م�ف��ع�ول ھ��ذه 
الفتوى بعد تحریر محاف�ظ�ة ن�ی�ن�وى م�ن 
عصابات داعش التي غ�زت ال�ع�راق ف�ي 
فترة حكم نوري المالكي للعراق وبس�ب�ب 
سیاس�ات�ھ ال�دون�ی�ة وال�م�ھ�ل�ك�ة ل�ل�ش�ع�ب 
العراقي، السی�م�ا ال�م�وج�ھ�ة ض�د أت�ب�اع 
الدیانات والم�ذاھ�ب وأھ�ل الس�ن�ة، وف�ي 
جوھرھا لیس�ت لص�ال�ح أت�ب�اع ال�م�ذھ�ب 
الشیعي قطعاً، ب�ف�ت�وى م�ن الس�ی�س�ت�ان�ي 
أیضاً بالنسبة للمؤمنین ال�ذی�ن ال�ت�ح�ق�وا 
دفاعاً عن العراق. لم یفع�ل الس�ی�س�ت�ان�ي 
ذل��ك، وب��ال��ت��ال��ي ت��رك ال��ح��ش��د الش��ع��ب��ي 

بمیلیشیاتھ المسلحة والطائفی�ة ال�والئ�ی�ة 
م��ن��ھ��ا وع��ی��ر ال��والی��ة، ت��ك��ب��ر وت��ت��ق��وى 
وتھیمن على السلطة السیاسی�ة وت�ھ�دده 
كل فترة بالسیطرة على الح�ك�م واغ�ت�ی�ال 
من یقف ب�وج�ھ�ھ�ا، ب�م�ن ف�ی�ھ�م رئ�ی�س 
ال��وزراء ال��ح��ال��ي! إن م��ھ��م��ات ال��ح��ش��د 
الشعبي بمیلیشیاتھ الوالئیة، التي تش�ك�ل 

% من قوام ھذا الحشد غیر الشع�ب�ي 95
والمرتبطة عضویاً باألحزاب اإلس�الم�ی�ة 
السیاسیة الشیعیة، تتخل�ص ف�ي ال�ن�ق�اط 

 التالیة:
 

أوالً: الھیمن�ة ال�ك�ام�ل�ة وال�ف�ع�ل�ی�ة ع�ل�ى 
محافظات العراق في ال�وس�ط وال�ج�ن�وب 
وبغداد وتقاس�م ال�م�ح�الت واألح�ی�اء ف�ي 
ھذه المحافظات فی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا. وب�ال�ت�ال�ي 
م�م��ارس�ة ع�م��ل�ی��ات ال��ت�ھ��دی�د واالب�ت��زاز 
واالختطاف واالعتقال والتعذی�ب وال�ق�ت�ل 
وف�ق م�ا ی�رد ل�ھ��ا م��ن أوام��ر. ت��ن�ش��ی��ط 
ال�م�ك�ات�ب االق�ت�ص�ادی�ة ال�ت�ي ت�ع�م�ل ف��ي 
مختلف الم�ج�االت ب�م�ا ف�ي ذل�ك ت�روی�ج 
والسیطرة على تجارة المخدرات وتجارة 
ال�ع��ھ��ر ال��ن��س��وي وال��ذك��وري وال��ت��ج��ارة 
ب��أعض��اء اإلنس��ان وم��ح��الت ال��خ��م��ور 
واالب��ت��زاز ال��م��ال��ي ل��ل��ت��ج��ار وأص��ح��اب 

  المحالت وغیرھم.
 

ثانیاً: واألھم من ذلك ایضاً م�ن�ع ال�ع�راق 
من التوجھ صوب التنم�ی�ة االق�ت�ص�ادی�ة، 
الص���ن���اع���ی���ة وال���زراع���ی���ة وت���وج���ی���ھ 
االس��ت��ث��م��ارات ال��ح��ك��وم��ی��ة وال��خ��اص��ة 
ص�وب�ھ�م�ا بش�ك�ل خ�اص، والس�ی�م�ا ف��ي 
م��ج��ال ال��ط��اق��ة ال��ك��ھ��رب��ائ��ی��ة وال��غ��از 
والصناعات البتروكیماویة والص�ن�اع�ات 
الزراعیة، من أجل إبق�اء ال�ع�راق س�وق�اً 
م�ح�ت��ك�راً ل�ل�س��ل�ع ال�م��ن�ت�ج��ة ف��ي إی��ران. 
وتمارس تركیا دوراً مم�اث�الً أق�ل ت�أث�ی�راً 

 من دور إیران بھذا الصدد.
 

ث��ال��ث��اً: م��واج��ھ��ة ال��م��ظ��اھ��رات ل��ق��وى 
االنتفاضة التشرینیة والنق�اب�ات ب�ال�ع�م�ل 
على تخریبھا وقتل الناشطات والنش�ط�اء 
المدنیین منھم أو تشریدیھم بمطاردت�ھ�م. 
كسب المزید العناصر العامل ف�ي أج�ھ�زة 
األم��ن والش��رط��ة وال��ج��ی��ش وال��ق��ض��اء 
ال��ع��راق��ي وال��ج��ھ��از اإلداري ال��ح��ك��وم��ي 
بأسالیب م�خ�ت�ل�ف�ة ب�م�ا ف�ی�ھ�ا "ال�ج�زرة 
والعصا" لصالح الت�ع�اون وال�ت�ن�ی�ق م�ع 
الحش�د الش�ع�ب وم�ی�ل�ی�ش�ی�ات�ھ. ك�ل ھ�ذا 
یفترض أن یصب في تحطیم ما تبقى م�ن 

ال�دول��ة ال��م��ھ��م��ش��ة وھ��ی��ب��ت��ھ��ا وإش��اع��ة 
الفوضى وعدم االستقرار وخدمة مصالح 

   إیران االقتصادیة.
 

رابعاً: التحكم الكامل بما ی�ج�ري وی�ت�خ�ذ 
من قرارات في مجلس الن�واب، وت�أم�ی�ن 
الھیمنة على عمل "المفوضیة المستقل�ة 
لالنتخابات" وعلى الشارع العراقي ب�م�ا 
یس���م���ح ل���ل���م���ال ال���ف���اس���د والس���الح 
المیلی�ش�ی�اوي الس�ی�ط�رة ال�ف�ع�ل�ی�ة ع�ل�ى 
غالبیة أصوات الناخبین الذین یمارس�ون 
التصویت بمختلف السبل المتوف�رة ل�ھ�ا. 
أي العمل على استیالء الطغمة ال�ح�اك�م�ة 
ع�ل��ى أك��ث��ری��ة م��ق��اع��د م��ج��ل��س ال��ن��واب 
وبالتالي تش�ك�ی�ل ال�ح�ك�وم�ة ع�ل�ى وف�ق 
قاعدة ال�م�ح�اص�ص�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة وال�ح�ك�م 

 الطائفي.
 

خامساً: التص�دي ال�م�س�ت�م�ر وب�أس�ال�ی�ب 
مخ�ت�ل�ف�ة س�ی�اس�ی�ة وعس�ك�ری�ة ل�ل�ق�وات 
األم��ری��ك��ی��ة وال��دول��ی��ة ال��م��وج��ودة ف��ي 
العراق، بما فیھا أطالق الصواریخ ع�ل�ى 
القواعد العسكریة العراقی�ة ح�ی�ث ی�وج�د 
خبراء من القوات األمریك�ی�ة وال�دول�ی�ة، 
رغم معرفتھا بأن ھذه ال�ق�وات م�وج�ودة 
بقرار من الحكومة العراقیة. وھي ت�ع�ب�ر 
عن قرار ورغبة إیرانیة بتقویض األم�ن 
واالستقرار في العراق والس�ع�ي إلخ�راج 
ما تبقى من ق�وات اج�ن�ب�ی�ة م�ن ال�ع�راق 

 لیخلو الجو ألتباع إیران في البالد.
 

سادساً: منع العراق بأقصى ما یمكن م�ن 
إقامة عالقات سویة مع الدول ال�ع�رب�ی�ة، 
السیما مع تلك الدول الت�ي ت�ق�ف ب�الض�د 
م��ن ال��وج��ود وال��ن��ش��اط اإلی��ران��ي ف��ي 
العراق، أي العمل من أجل إبعاد ال�ع�راق 
ع�ن م�ح�ی�ط�ھ ال�ع�رب�ي ق�در ال�م�س�ت�ط��اع 
وإعاقة تنفیذ ما ی�ت�م ال�ت�وص�ل إل�ی�ھ م�ن 

 اتفاقیات مع تلك الدول.
نحن أم�ام إرادة أج�ن�ب�ی�ة دخ�ی�ل�ة تس�ی�ر 
ال��دول��ة ال��ع��م��ی��ق��ة ب��ح��ش��دھ��ا الش��ع��ب��ي 
ومیلیشیاتھ وتفرض ھیمنتھا ع�ل�ى ق�رار 
السلطة التنفیذی�ة م�ن ج�ھ�ة، وت�ت�ص�دى 
إلرادة الشعب الع�راق�ي وق�واه ال�وط�ن�ی�ة 
والمدنیة الدیمقراطیة التي ترید الخالص 
من الدور اإلیراني وأید دور أجنب�ي أخ�ر 
في العراق، كما ترید الخالص من أذن�اب 
ھذا الدخیل األجن�ب�ي ال�م�ت�م�ث�ل ب�ال�ح�ش�د 
الشعبي وبمیلیشیات�ھ ال�والئ�ی�ة وغ�ی�رھ�ا 
وت�ری�د ت��أم�ی�ن ال�ح�ری�ة وال�دی�م��ق�راط�ی��ة 
وحقوق اإلنسان ل�ب�ن�ات وأب�ن�اء الش�ع�ب 
العراقي من جھة ثانیة. إنھ الص�راع ال�ذ 
یجب أن ینتھي لصالح الش�ع�ب وال�وط�ن 
رغ��م ص��ع��وب��ات��ھ وم��ا ی��ق��ت��رن ب��ھ م��ن 
تضحیات. ولكي ینتھي إلى النجاح ال ب�د 
من إقامة آلیات تحقیق الن�ص�ر وأدوات�ھ، 
وف�ي م�ق��دم�ت�ھ�ا ت�ح�ال��ف ج�م�ی��ع ال�ق��وى 
الراغبة والساعیة للتغی�ی�ر ال�ج�ذري ف�ي 
البالد ووضع برنامجھا النضالي المكث�ف 
والواضح الذي أشرنا إل�ی�ھ ف�ي م�ق�االت 

 سابقة كثیرة.
إن ط��وق ال��ن��ج��اة م��ن واق��ع ال��ع��راق  

 الراھن.
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ترجل الشاعر الكبیر رائد المدرسة الشعریة الحدیثة عبد     

فكانت الصدم�ة ل�ل�س�اح�ة .. الجبار الفیاض فجأة ..في صمت

 . .الثقافیة العربیة

مخلفا وجعا في الق�ل�وب ودم�ع�ا ف�ي ال�ع�ی�ون ب�ی�ن م�ح�ب�ی�ھ 

أمام ھذا الحدث الجلل ل�ی�س ل�ن�ا س�وى .. ورواده وأصدقائھ

 الكثیر من الحزن والوجع واأللم وحفنة من الكلمات الكلمات

...ف�ال�ح�ك�م�اء ال  لیس رثاء ...بل كلمة ح�ق أم�ام ال�ت�اری�خ..

 !!... یموتون ..بل یصعدون...یصعدون

 

 صفیر ...في مزامیر نیرودا

 متسترة  تلك الریاح الخفیة تتسلل

 .. تمشي في ھدوء

 ..تغدر...تلدغ كأفعى

  تمتص كل الرحیق

  نذبل كأوراق بال عروق

  سرقوا منھا الماء والھواء والشمس

  زجوا بھا في علبة مغلقة

  عبثا ..نحاول كسر الجدران

  عبثا..نحاول تسلق األسوار

 

  تلك القوى الخفیة تأتي ساخرة

  الرماح  تكشر عن

 ... تمزق الروح

   كأسمال یتیم ملقى في مستنقعات الذل

 كیف یرحل القادمون بالرایات الحمراء؟

 كیف یرحل خلیل الثوار والقضیة ؟؟

 

 *أیھا السومري

 ھل تواریت بعیدا لتضمد تلك الجراح ؟

 ثم ...تعود ...؟

 !حتما ستعود ...؟

  الثوار ینتظرون في ساحة الشھید

  حلقوا إلیك بعیونھم الحالمة

 

 واألطفال. ...؟؟؟

  یلوحون لك بالمنادیل واألمل یشرق في الجفون

  أطفال العراق یستبیحھم الوقت

  یسرق أحالمھم ..یمزق أوصالھم

  في بلد الذھب األسود

 

  أطفال العرب یقدمون قرابین حتى یستمر الملك

  في سقیفة بني أفیون

  یتعاقد السلطان والشیطان

  فوق جسد أمة مقھورة ..مغتصبة كل حین

 

 والقصیدة !؟

 ... تنتحب ..القصیدة

  ھدموا أوتادھا وسودوا تاریخھا

 تطاول علیھا األوغاد واألغبیاء

 "حتى الحمقى..أصبحوا "شعراء

  زورا وبھتانا لبسوا الرداء

  لكن الرداء منھم براء

 

 !.. أیھا الراحل بال عودة

 * ھل أحرقك الشوق للبدر

  فصعدت إلیھ في خلسة من روادك

 یا أ�

 ! ما أشد الصعود إلى السماء

 وما الرحیل !؟

  الرحیل ھو الشيء الوحید الذي ال یخبرك عنھ قبل أن یأتي

    الرحیل األبدي كالعشق األبدي

  بال میقات ..وال حین

  كالھما یباغتك ..فال نملك إال أن نسیر

  شيء یمشي بك إلى تلك الدروب  ھناك

 ... لست أنت ..أنت

 على التی�ھ  یقبض إال  وفي العمق أنت ..ذاك الروح الذي ال

... 

 

 ... الرحیل

 مقامات عشق

 ...الموت عاشق عربید حین یختارنا یتوغل دون استئذان

  یتجول في بستان الحیاة

  یقلب بصره في الثمار وقد أینعت

  یقطف من تألق وائتلق وتمرد أكثر

   یقطف كل من قرأ في عینیھ الممنوع

  یقطف كل من مشى على الحدید وتحتھ بركان

  ورفع الغطاء عن المستنقعات اآلسنة

   یقبضھ بملء الحمیم

  ما بقي في البستان سوى الھشیم

  وبعض األوراق الخضراء وھي ترتجف

  یقتلھا الحزن على الراحلین

  والمدن ..المدن تحترق بنیران التتار

  والسندباد یمكث حزینا فوق خارطة الوھم

 !.... وبغداد ...بغداد

 ترتدي الحداد والدمع

 

  بغداد(

   یمازحھا الزمن حتى في أیام الحداد

  بلیل شھرزاد

 ..تكتحل

 آه

  أن تزور ھذا الحزن مسحة حزن

  غاب في نفسھ

  دخلھا بمخالة خبز وتمر

  ربما وجدھا سدرة

  تغسل رؤوس الموتى

 صوت تسمعھ الدیكة

  قبل المآذن

 ما في الجبة إال هللا)(

  ذھب یمحو آثار صوتھ

  خرج من موتھ

  فوق رأسھ للطیر مائدة

  یحمل خشبة صلبھ

  ینتعل رأس وزیر

  بدمع ودم

  *یكتب لبغداد آخر قصیدة عشق)

 

 لماذا نأتي. ...!؟

 لماذا نقھر ..لماذا نحزن ..؟

 لماذا نقبل ..لماذا ندبر..؟

 !لماذا نتطاحن..لماذا نتباغض..لماذا نطعن ...؟

 !... ونحن نموت كل یوم أكثر

 

  أیتھا السماء

 .. امطري..امطري ..امطري

  واألرض  اغسلي أدران القلب

  أصیح ..بملء الحرف

 أي حزن یبعث المطر ؟

 * یأتیني الصدى من البصرة

 

 أتعلمین أي حزن یبعث المطر ؟؟(

    وكیف تنشج المزاریب إذا انھمر ؟؟

 وكیف یشعر الوحید فیھ بالضیاع ؟

 كالدم المراق،كالجیاع، -بال انتھاء

 * )ھو المطر-كالحب، كاألطفال، كالموتى 

 

  وأسقط...كورقة اغتالھا الحزن والوجع

 كم خسرنا من ذاكرة ھذه األمة؟ ؟

 !...وكم سنخسر أكثر

 ...وأتھاوى

 !.. لم یعد في القلب متسع للوجع أكثر

……………….. 

 ھوامش

نیرودا : أكبر شعراء تشیل�ي وال�ل�غ�ة اإلس�ب�ان�ی�ة..ع�رف - 

 بمواقفھ الجریئة واألكثر شغبا في تاریخ الشعر اإلسباني..

ات��خ��ذ م��ن��ھ الش��اع��ر ع��ب��د ال��ج��ب��ار ال��ف��ی��اض رم��زا ف��ي 

وق��د ك��ان��ت " ت��ح��ت ع��ن��وان "ت��أوھ��ات ن��ی��رودا  قص��ی��دة

عرض على  موضوع مشروع نقدي حول القصیدة الحدیثة

ب�ات�ف�اق ب�ی�ن الش�اع�ر وج�ام�ع�ات   الناقدة سامیة الب�ح�ري

عراقیة لیكون مصدرا للدارسین في كلیات اآلداب والل�غ�ات 

 في جامعات العراق... 

 وھو بصدد اإلعداد..أمانة أحملھا في عنق قلمي ..بإذن هللا

.. 

  السومري :الشاعر الكبیر عبد الجبار الفیاض -

البدر : الشاعر الكبیر بدر شاكر السیاب وھو ال�ذي ك�ان  -

وك�ان�ت  لھ األثر الكبیر في تجربة شاعرنا الراحل ال�ف�ی�اض

  بینھما وشائج ومسالك عدیدة

البصرة :مدینة عراقیة موطن ثلة من المبدع�ی�ن ال�ك�ب�ار  -

  منھم الجاحظ والفراھیدي والسیاب والفیاض

………………………….. 

 ... ویستمر الحزن ...ونمضي ...ندري ..وال ندري

وفي كل خطو فاجعة أخرى وسھم مسم�وم ف�ي جس�د ھ�ذه 

 !!.. .األمة المكلومة

 *ت ..أور مودا

 
 
 
 

 الشاعرة
سامیة البحري   

  تونس
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 بین سنجار وغزة..مھرجانات للتھریج! -1
في مطلع ثمانینیات القرن الماضي والحرب م�ع ای�ران    

في أوجھا، وفي ب�ل�دت�ي س�ن�ج�ار ال�واق�ع�ة ق�رب ال�ح�دود 
السوریة في اقصى الشمال الغربي من العراق، وللتغط�ی�ة 
على فضائع تلك الح�رب ال�ع�ب�ث�ی�ة وإش�غ�ال ال�رأي ال�ع�ام 
ب�أع�داء م�ف�ت�رض�ی�ن، ك�ان�ت الس�ل�ط�ات ت�خ�ت�ل�ق قص��ص 
وروایات لتمریرھا على األھالي، حیث قتلت ق�وات االم�ن 
اثنین من الرعاة عند الحدود الدولیة المغلقة م�ع س�وری�ا 
التي وقفت الى ج�ان�ب ای�ران ف�ي ت�ل�ك ال�ح�رب، وأدع�ت 
بانھما مخربین قادمین بأوامر من النظام السوري لل�ق�ی�ام 
بأعمال تخریبیة في العراق، ح�ی�ث ن�ق�ل�ت ال�ج�ث�ت�ی�ن ال�ى 
ساحة في سوق المدینة الرئیسي، لیبدء مھرجان الرقص 
على جثث الموتى، باحتفال كبیر حضره قائممقام القض�اء 
ومس��ؤول ح��زب الس��ل��ط��ة وك��ل اداری��ی��ھ��ا ال��م��دن��ی��ی��ن 
والعسكریین وجم�ھ�ور غ�ف�ی�ر م�ن االھ�ال�ي أج�ب�ر ع�ل�ى 
الحضور، في مشھد مقرف من الشعارات والھت�اف�ات م�ع 
تسابق مقزز في ركل الجثتین معل�ن�ی�ن ان�ت�ص�ارھ�م ع�ل�ى 
المخربین المعارضین للحزب والثورة وسط ھتافات تمجد 
الحزب والقائد وتدعو الى تحریر كامل تراب فلسطین م�ن 
الصھاینة وعمالئھم من امثال اصحاب ھ�ات�ی�ن ال�ج�ث�ت�ی�ن 

 والنظام السوري الذي أرسلھما!؟
وبعد عدة ایام ظھرت حقیقة تلك ال�ج�ث�ث واص�ح�اب�ھ�ا،    

واكتشف االھالي بانھما لشخصین من ال�رع�اة ال�ب�س�ط�اء 
الذین ال یعرفون الجمعة من الخ�م�ی�س ك�م�ا ی�ق�ول�ون وال 
عالقة لھم ال بالسیاسة وال بالمعارضة وال یفقھون ش�ی�ئ�ا 
غیر مھنتھم في الرعي واصوات اغنام�ھ�م، ح�ال�ھ�م ح�ال 
اولئك الھاربین م�ن ال�خ�دم�ة االل�زام�ی�ة ال�ذی�ن ت�وھ�م�وا 
بمرور سیارة الشرطة التي كانت تقل القائممق�ام ب�ال�ق�رب 
من مكان اختبائھ�م، ح�ی�ث ظ�ن�وا ان�ھ�م یس�ت�ق�ص�دون�ھ�م، 
فاطلقوا نیران بندقیتھم التي ق�ت�ل�ت ال�ق�ائ�م�ق�ام واص�اب�ت 
شخصا اخر، وف�وج�ئ�ن�ا ج�م�ی�ع�ا ب�ب�ی�ان ال�ح�ك�وم�ة ال�ذي 
اعتبرھم عمالء االمبریالیة والصھیونیة الذین ی�ع�رق�ل�ون 

 مھمة العراق في تحریر فلسطین!
والیوم حیث یعید التاریخ نفس�ھ ف�ي س�ن�ج�ار ك�م�ا ف�ي    

غزة، بعناوین جدیدة وبعث جدید، لكنھم بذات العقلیة ف�ي 
التھریج والمزایدات، وایھام الناس ببطوالت فارغة تع�ت�م 
على جرائم وم�م�ارس�ات ھ�دف�ھ�ا الس�ل�ط�ة وال�م�ال، وق�د 
تذكرت الحادثتین في مدینتي وانا اراق�ب (دق�اق�ی�ن ال�ث�وم 
بعكوسھم)* من الذین ی�رقص�ون ع�ل�ى م�آس�ي اآلخ�ری�ن 
ویتاجرون بقضیة شعب تسببوا ھم وانظمتھم وأح�زاب�ھ�م 
وحركاتھم في ضیاعھ وتشتت قضیتھ وتجزئة كی�ان�ھ ال�ى 
حكومتین متعادیتین، حیث أقاموا مھرج�ان�ات (االن�ت�ص�ار 
العظیم) التھریجي ع�ل�ى ال�ك�ی�ان الص�ھ�ی�ون�ي ف�ي ب�غ�داد 
وصنعاء ودمشق وطھران وب�ی�روت ع�ل�ى خ�رائ�ب غ�زة 
وانین الثكالى من رجالھا ونسائھا واطفالھا ال�ذی�ن ف�ق�دوا 

من أحبائھم الذین قتلوا في القصف الجوي  243أكثر من 
شخص آخر، ناھ�ی�ك ع�ن ن�زوح  1900وإصابة أكثر من 

الف مواطن وتدمیر العدید من اب�راج غ�زة وب�ن�ی�ت�ھ�ا  75
 التحتیة من المصانع والخدمات.

وف�ي ن�ھ�ای�ة ك�ل ح�رب م�ع  1948وھكذا ومنذ مأساة    

اس�رائ�ی�ل ی�ع�ل�ن ج�ن�راالت الس�ی�اس�ة وخ�ط�ب�اء ال�م�ن�اب��ر 
االنتصار الباھر على العدو الصھیوني بأقامة مھ�رج�ان�ات 
وإعالن خسائر العدو التي ھزت ك�ی�ان�ھ وزل�زل�ت األرض 
تحت اقدامھ، وتنبري جوقات المھ�ل�ل�ی�ن وال�ط�ب�ال�ی�ن م�ن 
مجامیع الدعایة وغسل الدماغ ب�ای�ھ�ام ال�ع�ام�ة ب�ال�ن�ص�ر 
اإللھي على العدو الكافر، مست�خ�دم�ی�ن ال�ع�ق�ائ�د ال�دی�ن�ی�ة 
اسوء استخدام لتوظیفھا في تكریس كذبتھم وفضی�ح�ت�ھ�م 
التي شھدنا تف�اص�ی�ل�ھ�ا م�ن�ذ ح�رب ح�زی�ران ال�م�خ�زی�ة، 
وم�رورا ب��ح�رب اك�ت�وب��ر ال��ت�ي ت��م تص��وی�رھ�ا ب�ال��ن�ص��ر 
الساحق، وصوال الى حرب حزب هللا التي أش�اع�ت ف�ی�ھ�ا 
اجھزة دعایتھ بأن االئمة شاركوا جمیعا بتلك الحرب التي 
دمرت لبنان وبیروت ولم تنھض لحد الی�وم، وأخ�ی�را ف�ي 
مسلسل الھزائم واالكاذیب واالستثمار القذر لقضیة شع�ب 
اوھموه بانھم سیح�ررون وط�ن�ھ ح�ت�ى وان ت�م ت�دم�ی�ره 
بالكامل، طالبین منھم الصمود واالس�ت�م�رار ب�ال�ب�ق�اء ف�ي 
المخیمات ودول اللجوء ح�ت�ى ت�ب�ق�ى ك�راس�ی�ھ�م م�ؤم�ن�ة 

 وحكمھم مستمر ورایتھم خفاقة!
انھا مسارح التھریج التي یرقص عل�ى ح�ب�ال�ھ�ا ت�ج�ار    

الشعارات الذین حولوا واحدة من اك�ث�ر قض�ای�ا الش�ع�وب 
مأساویة في فلسطین الى مھرجانات استعراضیة دع�ائ�ی�ة 
تتلذذ بعذابات ضحایا تلك الحروب التي یدفع ثمنھا ش�ع�ب 
تم تمزیقھ وتوزیعھ على كل ان�ظ�م�ة واح�زاب الش�ع�ارات 
والتھریج االعالمي، وعلى مدینة سنجار واھالیھ�ا ال�ذی�ن 
رفضوا العودة الیھا ب�ع�د أن غ�زاھ�ا ف�رس�ان ال�م�زای�دات 
والتھریج واالرھاب من داخل البالد وخارجھا باسم الدی�ن 

 تارة وبأسم العراق وكوردستان تارة اخرى!
..……………………… 

* مثل من الدارج المحلي یضرب على الفضولیی�ن ال�ذی�ن 
 یھرسون الثوم بمرفق ایدیھم!

 

******** 
 

 اطلبوا العلم من الصین ولكن! - 2
بین األسئلة المثارة ھنا واجوب�ت�ھ�ا ال�م�رة ك�ٌم ھ�ائ�ل م�ن 
االحداث في حقبة زمنیة تزید قلیال ع�ل�ى س�ب�ع�ی�ن ع�ام�ا، 
بین مجموعتین من دول العالم في منطقتین مت�ب�اع�دت�ی�ن، 
لكنھ�م�ا م�ت�ق�ارب�ت�ی�ن ف�ي ال�ت�ك�وی�ن االج�ت�م�اع�ي واالرث 
الحضاري، ھذه االسئلة التي تبحث عن خلل بنیوي یتعلق 
بجملة من المرتكزات األساسیة ف�ي ال�ب�ن�اء وال�ت�رك�ی�ب�ات 
التربویة واالجتماعیة وربما العقائدیة وما یلحق بھا ممن 
ع��ادات وس��ل��وك م��ت��وارث، ن��اھ��ی��ك ع��ن ال��ت��أوی��الت 
والتفسیرات لكثیر من النصوص والعقائد والنظری�ات ف�ي 
مجتمع قبلي وأسري یرتبط عضوی�اً ب�ال�ب�داوة وال�زراع�ة 
وما یتعلق بھما من قوانین وضوابط وارتب�اط�ات، ول�ذل�ك 
ذھبنا إلى محاولة لم�ق�ارب�ة م�ج�ت�م�ع�ات ھ�ي األق�رب ف�ي 
ظ�روف ت�ك�وی�ن�ات�ھ�ا وط�ب�ی�ع�ة ت�رك�ی�ب��ات�ھ�ا االج�ت�م�اع�ی��ة 
واالق��ت��ص��ادی��ة رغ��م ادراك��ن��ا ل��م��رارة األج��وب��ة وال��ف��رق 
الشاسع في اسلوب التفكیر والتط�ب�ی�ق، ل�ك�ن�ھ وم�ن ب�اب 
استخراج مكنونات العلل للوصول الى نصف ال�ت�ش�خ�ی�ص 

م ح�ی�ث س�ج�ل ال�ت�اری�خ 1949على األقل انطلقنا من عام 
السیاسي واالجتماعي للشعوب حدثاً مھماً في قارة آسی�ا، 
وھو انطالق الثورة الص�ی�ن�ی�ة ال�ع�ارم�ة ب�ق�ی�ادة ال�زع�ی�م 
الشیوعي ماو تسي تونغ، والتي أحدثت زلزاال اجتم�اع�ی�ا 
واقتصادیة في سدس العالم ع�ل�ى األق�ل، ول�م ت�م�ِض إال 
ثالث سنوات بعدھا حتى شھدت قارة أفریقیا حدث�اً ك�ب�ی�راً 

م، ف�ي ان�ق�الب 1952قاده أحد الض�ب�اط ال�ث�وری�ی�ن ع�ام 
عسكري ربما األول من نوعھ في الم�ن�ط�ق�ة وف�ي واح�دة 
من أقدم ممالك العالم أال وھي مملكة مصر وارثة م�م�ال�ك 

الفراعنة التي أسقطھا الزعیم القومي جمال عبد الناص�ر، 
ورغم ان الفرق شاسع بین الحدث األول الذي جاء اف�ق�ی�ا 
وبین الحدث الثاني الذي استھدف رأس النظ�ام ع�م�ودی�ا، 
اال انھ أي ان�ق�الب مص�ر ك�ان ح�دث�ا غ�ی�ر وج�ھ الش�رق 
األوسط برمتھ، بل وجھ أفریقیا وحركاتھا التحرریة ف�ی�م�ا 
بعد، والمثیر أّن الحدثین الص�ی�ن�ي وال�م�ص�ري یص�ن�ف�ان 
على یسار الحركة السیاس�ی�ة ف�ي ال�ع�ال�م آن�ذاك، وھ�ن�اك 
الكثیر من التشابھات بین الدولتین والشعبین فیما ی�ت�ع�ل�ق 
بالتاریخ والحضارة التي تمتد في كلیھم�ا إل�ى ع�دة آالف 
من السنین، إضافةً إلى التشابھ في نسبة األم�ی�ة وال�ف�ق�ر 
العالیة قیاساً لكثافة السكان، مع انخفاض مریع إلنت�اج�ی�ة 

ح�دث ب�ع�دھ�م�ا   الفرد والمجتمع إبان قیام الثورتین، وم�ا
بسنوات لیست طویلة إثر قیام الثورة العراقیة ف�ي ت�م�وز 

م والكثیر من التشابھات بین ھذه الدول وأنظم�ت�ھ�ا 1958
االجتماعیة المحافظة وما جرى فیھا خالل عدة عقود م�ن 
الزمن المزدحم باإلنجازات في بع�ض�ھ�ا وال�م�ت�ق�ھ�ق�ر ف�ي 

 بعضھا اآلخر.
ل�ق�د خ��اض�ت ح�ك��وم�ات وش�ع��وب ت�ل�ك ال�دول ح�روب��اً    

وصراعات وانقسامات وانقالبات وثورات كثیرة متشابھة 
أحیاناً ومختلفة إلى حّد ما في أحیان أخرى، ل�ك�ن�ھ�ا رغ�م 
ذلك وبعد ما یزید على سبعین عاماً بقلیل اس�ت�ط�اع�ت أن 
تُحدث تغییراً ن�وع�ی�اً ك�ب�ی�راً ف�ي مس�ار ت�ق�دم�ھ�ا وش�ك�ل 
ومض�م��ون حض��ارت�ھ��ا، وب�ال��ذات ف��ي الص��ی��ن ال��ع�ظ��م��ى 
والصغرى في تای�وان واألص�غ�ر ف�ي ھ�ون�غ ك�ون�غ، وم�ا 
حصل من تطور مذھل ف�ي ك�وری�ا ال�ج�ن�وب�ی�ة وم�ال�ی�زی�ا 
وإندونیسیا وسنغافورا، وإزاء ذلك علینا أن نتساءل ع�ن 
الفروقات بینھم وما حصل خالل ذات الحقبة الزمن�ی�ة م�ن 
تقھقر مریع وحصاد ھزیل في بلداننا، وك�ی�ف غ�دت دول 
مثل مصر والعراق وسوریا ومن ماثلھم من أنظمة ودول 
بقیاسات زمنیة واجتماعیة وسیاسیة متقاربة قی�اس�اً إل�ى 
ما حدث في الصین الصغیرة منھا والعظمى، وما نتج ف�ي 
كوریا وكثیر من بلدان جنوب شرق آسیا التي ال ت�خ�ت�ل�ف 

 كثیراً عن دولنا وشعوبنا.
أین مراكز القوة في المجموعة األولى ل�ك�ي ت�ق�دم ھ�ذا    

المنتج المذھل خالل ھذه السنوات وتصل إلى ما ھو علیھ 
اآلن من تقدم مبھر في كل من الصین وكوریا ال�ج�ن�وب�ی�ة 

  ومالیزیا وإندونیسیا وسنغافورة؟
وفي الطرف اآلخر، أي في مجموعتنا ھنا ف�ي الش�رق    

األوسط عموماً، وحصریاً في دول ال�ح�ض�ارات ال�ق�دی�م�ة 
مصر والعراق وسوریا، أین تكمن نقاط الضع�ف وال�خ�ل�ل 

 التي تسببت في ھذا االنھیار والتقھقر واالنكفاء؟
ھ��ل ھ��و ال��ف��رق ب��ی��ن ال��ث��ورة ال��ح��ق��ی��ق��ة واالن��ق��الب    

العسكري، أم انھا ت�راك�م ھ�ائ�ل م�ن االف�ك�ار والس�ل�وك 
 والتطبیق؟

األسئلة كثیرة ومؤلمة لكنھا مثیرة أیضاً رغم آالم�ھ�ا،    
فھي تبحث عن تحدید مكامن الخ�ل�ل ب�ج�رأة وش�ف�اف�ی�ة، 
وكما یقول األطباء فإن التشخیص نصف العالج، خاص�ة 
عن�د إج�راء م�ق�ارن�ة ب�ی�ن الص�ی�ن وك�وری�ا ال�ج�ن�وب�ی�ة 
ومالیزیا وبق�ی�ة ھ�ذه ال�م�ج�م�وع�ة م�ع مص�ر وال�ع�راق 
وسوریا التي تتشاب�ھ ك�ث�ی�راً ف�ي ط�ب�ی�ع�ة ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
وأوضاعھا ونقطة الشروع فیھا، وبذلك ربما ننج�ح ف�ي 
وضع خارطة طریق لألجیال القادمة ال تعتم�د ذل�ك ال�ك�م 
الھائل من الموروث المربك والمع�ی�ق وم�ا ی�ل�ح�ق�ھ م�ن 
عادات وتقالید ونظریات وتأوی�الت اج�ت�م�اع�ی�ة ودی�ن�ی�ة 
أثبتت فشلھا على أرض الواقع، بل كانت السبب الرئیس 

 لفشل كل أنظمتنا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة.

ویبقى السؤال األھم: ھل ما یزال طلب الع�ل�م    
متاحا م�ن رف�اق�ن�ا أھ�ل الص�ی�ن، أم أن�ھ ك�ف�ر 

 والحاد!

 -1! تم ..ةر و  

     2  - !و ا  ا ااط 

 

 كفاح محمود كریم/ أربیل
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 2003آب (أغس�ط�س)  26كان صباح ی�وم   
مثل ك�ل الص�ب�اح�ات ال�ب�اك�رة ال�ج�م�ی�ل�ة ال�ت�ي 
یشوبھا الھدوء ف�ي ب�غ�داد، ن�ھ�ض�ُت ك�ع�ادت�ي 
مبكراً وقلبي یھتز فرحاً، مفعماً باألمل، مبتھجاً 
منشرحاً وفي مزاج رائق لبدء ی�وم ج�دی�د ف�ي 
ممارسة طقوسي الیومیة والعمل الجاد لتطویر 
قن�اة ش�ب�ك�ة اإلع�الم ال�ع�راق�ي ال�ت�ل�ف�زی�ون�ی�ة، 
وت�دری�ب ك�وادرھ��ا ورف��دھ�ا ب��أح�دث األج�ھ��زة 
لمواكبة التطورات الحاصلة في اإلعالم المرئي 

 .في العالم المتحضر
دق�ی�ق�ة  15الساعة كانت تشیر الى السادسة و 

ف�ي  726عندما دخلت الى حمام غرف�ت�ي رق�م 
فندق الرشید، ال�ذي ك�ن�ت اش�غ�ل ف�ی�ھ ج�ن�اح�اً 
مكوناً من غرفتین (س�وی�ت)، وق�ب�ل ان اخ�ل�ع 
مالبسي واغرق ف�ي ع�م�ق ال�ح�م�ام ألس�ت�ح�م، 
باغتني صوت ان�ف�ج�ار ش�دی�د وق�ری�ب، وك�أن 
جسماً ثقیالً ارتطم بجدران الفندق الكونكریتیة. 
تسمرُت في مكاني وإذا بعد لحظات جاء صوت 
االنفجار الثاني ال�ذي ك�ان أق�وى وأك�ث�ر ق�رب�اً 

 .ودویاً 
لم تمھلني تلك األصوات المرعبة وقتاً للتفكیر  

وال من�ح�ت�ن�ي ج�رأة ف�ي ان اخ�ط�و ال�ى داخ�ل 
الغرفة بإتجاه النافذة الكبیرة لكي التقط نظارتي 
الطبیة. ان�ت�اب�ن�ي ش�يء غ�ام�ض وت�راءى ل�ي 
وكأنني أسمع نداًء خ�ف�ی�اً ی�ح�ذرن�ي، ب�دا ك�أن�ھ 
یقول: أھرب باتجاه الدرج وإال ف�أن�ت ھ�ال�ك ال 

 .محالة
في تلك اللحظة، لم تنتبني الحیرة، فتسللُت من 
داخل الحمام وأسرعت ج�ری�اً، ھ�ارب�اً ب�ج�ل�دي 
باتجاه ساللم ال�درج، وھ�ن�اك س�م�ع�ُت ص�ی�اح 
ح��راس ال��ط��اب��ق ال��ف��ل��ی��ب��ی��ن��ی��ی��ن ال��م��ذع��وری��ن 
المختبئین في عتمة الممر، یقول لي بلغة آمرة 

  .حادة: اسرْع اسرعْ 
عندما ھبطُت األدراج بخطوات سریعة ب�ات�ج�اه 
ردھ�ة ال��ف��ن��دق ف��ي ال�ط��اب��ق األرض��ي، ك��ان��ت 
اصوات انفجارات القذائف المتالحق�ة م�ا ت�زال 
متواصلة وشدیدة، وت�م�ْال ال�ف�ض�اء ال�م�ف�ت�وح 
رائحة األدخنة والحرائق، كنت أتمتم وأتس�اءل 
ف�ي ق��رارة ن��ف��س�ي بص��وت خ��ائ��ف، م��رت��ع��ش 
خفیض: ھل نجوُت من ال�م�وت ح�ق�اً، ب�ع�د أن 
كّشر الموت عن أنیابھ في ذلك الصباح الباكر، 
وكان قاب قوسین أو أدنى مني، ولم یف�ص�ل�ن�ي 
عنھ غیر جزء من الثانیة؟ فقد داھمني ال�م�وت 

 .مثل طائر نحس، لكنني تفادیتھ متشبثاً بالحیاة
كان كل شيء مرتب�ك�ا، ردھ�ة ال�ف�ن�دق م�ث�ق�ل�ة 
بالزحمة وتعج بالنزالء الذین كانت ف�رائص�ھ�م 
ترتعد ووجوھھم محنطة بالخوف وضج�ی�ج�ھ�م 
یمْال المكان، وھم یتحركون م�ن دون ت�وق�ف، 
ج��ی��ئ��ة وذھ��اب��اً ویس��دون م��دخ��ل ال��ف��ن��دق، 
وغالبیتھم من المتعاقدین ال�م�دن�ی�ی�ن األج�ان�ب 
بمالبس النوم او م�ن دون�ھ�ا، ی�وزع ع�ل�ی�ھ�م 
الشخص الع�راق�ي، ص�اح�ب م�ح�ل ل�ل�ت�ح�ف�ی�ات 
والصناعات الحرفیة، ال�راك�ن ف�ي زاوی�ة م�ن 
الباحة، ما یقع تحت یدیھ من ألبسة وأغ�ط�ی�ة، 
خاصة للواتي نزلن في ع�راء م�وح�ش ودون 
كس�اء م�ن��اس��ب ی��غ��ط�ي اجس�ادھ��ّن وش�ع��رھ��ّن 
متھدل. وكان الف�ری�ق األم�ن�ي ق�د ب�دأ ب�إخ�الء 
الجرحى والمصابین، ووج�دت ال�ب�ع�ض م�ن�ھ�م 

 .منھاراً وقد أغمي علیھ

لم تكن مالمح الفجر قد اتضح�ت ب�ع�د، ع�ن�دم�ا 
أخذوني إلى قصر المؤتمرات، حیث مقر عملي 
في اإلذاعة والتلفزی�ون، ك�ن�ت أرت�دي ف�ان�ی�ل�ة 
داخلیة بیضاء اللون وبنطال قص�ی�ر (ش�ورت) 
وانتعل حذاء ص�ی�ف�ی�ا (ص�ن�دل)، ب�ال ن�ظ�ارت�ي 

 .الطبیة
كان في نیتي أن أعّد تقریراً سریعاً للتل�ف�زی�ون 
نستبق بھ بقیة القنوات، إذ لم یتواجد ال�زم�الء 
في قسم األخبار وال المذیعون وال�م�ذی�ع�ات ف�ي 
أماكن عملھم بعد، فقد كان الوقت مبك�راً، ك�م�ا 
ان السیطرات األمنیة الكثیرة والزح�ام الش�دی�د 
في شوارع بغداد یؤدیان احیاناً كثیرة الى تأخر 

 .وصولھم الى الدوام في الوقت المحدد
بعد ان تدارسُت األمر مع المھندس دیف�ی�د ع�ن 
الطریقة الفضلى إلعداد تقریر مباشر عن حدث 
الساعة، وت�ن�اقش�ُت م�ع اإلع�الم�ي األم�ری�ك�ي 
ستیفن مارني، المتواجد في ذلك ال�وق�ت وھ�و 
القادم للتو من قناة (إم بي سي) لإلشراف على 
عملیة اختیار الكوادر التلفزیونیة لیتم إیفادھ�م 
الى دورات تدریبیة في دبي، قررن�ا ان نس�رع 

 .في اإلعالن عن الحدث
أعددت التقریر وارتدیت القمیص الذي أسعفني 
بھ ستیفن، إذ كان یخبئھ في حقیبت�ھ ال�ی�دوی�ة، 
وولجت الى األستدیو، وقمت بت�ق�دی�م ال�ت�ق�ری�ر 
المصور على ال�ھ�واء م�ب�اش�رة، وف�ی�ھ ق�رأْت 
ش�م�ی�م رس�ام تص�ری�ح��اً ل�ن�ائ�ب وزی�ر ال�دف��اع 
األمریكي بول ولفووتس، وما قالھ بعد دق�ائ�ق 
معدودات من قصف ال�ف�ن�دق ب�ق�ذائ�ف ال�ھ�اون 
واس�ت�ھ��داف ال��م�س�ؤول األم�ری��ك�ي، وھ��و ف��ي 

 .زیارتھ االولى للعراق
شكّل عرض التقریر م�ن ق�ن�اة ش�ب�ك�ة اإلع�الم 
العراقي التلفزیونیة، معززاً بمعادالت ص�وری�ة 
ومقابالت میدان�ی�ة، س�ب�ق�اً ص�ح�ف�ی�اً ب�إم�ت�ی�از، 
تناقلت�ھ وك�االت األن�ب�اء ال�ع�ال�م�ی�ة وال�ق�ن�وات 
ال��ف��ض��ائ��ی��ة، او اش��ارت ال��ی��ھ ف��ي ت��ق��اری��رھ��ا 

 .الخاصة، إذ كان الخبر جدیداً وحدیث الساعة
بعد االنتھاء من ع�رض ال�ت�ق�ری�ر، اتص�ل ب�ي 
سائقي الخاص، ق�ب�ل ان ی�ن�ط�ل�ق م�ن م�ن�زل�ھ 
الكائن في منطقة الدورة وی�ت�ج�ھ ال�ى ال�دوام، 
لالطمئنان على سالمتي، وطلبُت منھ ان ی�وف�ر 
لي بنطاالً مقاسي ارتدیھ لتسییر عملي وتنف�ی�ذ 
برنامجي الیومي المزدحم، إذ ان ارتداء بنطال 
قصیر (شورت) في أی�ام ال�دوام ال�رس�م�ي، ل�م 

 .یكن محبذاً ومناسباً 
ف�ي الس��اع�ة ال��خ�امس�ة ب�ع��د ال�ظ��ھ�ر راف��ق�ن��ي 
مسؤول امری�ك�ي م�ن ادارة س�ل�ط�ة ال�ت�ح�ال�ف 
المؤق�ت�ة وم�ع�ھ اح�د ال�ح�راس األم�ن�ی�ی�ن ال�ى 
الفندق، الذي كان قد ت�م اخ�الؤه م�ن ال�ن�زالء، 
كان ذھني شارداً ومشوش�اً، وأم�ل�ي ان أع�ث�ر 
على نظارتي الطبیة، التي كنت قد تركتھا على 

منضدة یركن علیھا جھاز التلفاز، إذ لم أتجرأ، 
لحظة سماعي دوي األنف�ج�ارات ال�ع�ن�ی�ف�ة، ان 
اخ�ط�و خ�ط��وة واح��دة ب��ات�ج�اه ع�م��ق ال��غ�رف��ة 

 .إلنتشالھا، إذ كان ذلك خطراً تماماً 
ونحن نرتقي درجات السلم الى الطابق السابع، 
وجدُت على الدرج األسمنتي تن�ت�ش�ر ب�ق�ع م�ن 
القيء وخیوط من الدم و أت�رب�ة ع�ال�ق�ة. وم�ن 
الممر المقفر الخالي من النزالء كان�ت ت�ن�ب�ع�ث 
رائحة تشبھ رائحة الحرائق واألدخنة والموت، 

 .ویعوم الرواق الطویل بالظالم الدامس
عندما ولج�ُت ال�ى غ�رف�ت�ي ت�م�ل�ك�ن�ي ال�خ�وف 
وح��اول��ُت ان أس��ت��رج��ع أن��ف��اس��ي، ش��ع��رُت 
ب��اض��ط��راب ك��ب��ی��ر، وك��أن ج��رح��اً ارتس��م ف��ي 
داخلي، وارتبك كل ش�يء ف�ي ذھ�ن�ي ول�ف�تّ�ن�ي 
سحابة إضافیة من الخوف، واھت�ززُت ع�ن�دم�ا 
وج��دُت ال��غ��رف��ة غ��ارق��ة ف��ي ف��وض��ى ع��ارم��ة 
وحطاماً وقد تطایرت شظایا القذیف�ة وال�زج�اج 

 .المتھشم في أركانھا
كان تیار ھواء س�اخ�ن ی�ع�ب�ث ب�م�ا ت�ب�ق�ى م�ن 
ستائر متھدلة على شب�اك ال�غ�رف�ة ال�م�ت�ك�س�ر، 
واشیائي مبعثرة ھنا وھناك، وقد قُذفت نظارتي 
لتستقر على السریر بین قطع الزجاج المب�ع�ث�ر 
وذراتھ الدقیقة، دون ان تتكسر. وكان الزج�اج 
المتطایر قد مزق الورق الملون ع�ل�ى ج�دران 
الغرفة، ومن شدة نیران القذیفة تقّوست كتائب 
الشباك الواسع الذي ینی�ر ال�غ�رف�ة ف�ي اوق�ات 
النھار، وانص�ھ�رت أج�زاء م�ن�ھ�ا، وت�ط�ای�رت 
الستائر، وتمزقت حقیبتي الجلدیة، وتحطم باب 
الغرفة وجرفھ اندفاع القذیفة الھائل وضغط�ھ�ا 

 .الطارد الى الحائط المقابل في الممر
كان المسؤول األمریكي بنظرتھ الباھتة وعینیھ 
الذابلتین، في غایة الذھول وقد امتعض وجھ�ھ 
وھو یعّض على شفت�ھ الس�ف�ل�ى وی�ردد ك�الم�اً 
بصوت مرتعش مبحوح: شكراً �، فقد ن�ج�وَت 
من الموت بإعجوبة، وما علیَك إالّ أن ت�ح�ت�ف�ل 

 .بھذا الیوم عیداً جدیداً لمیالدك
أخرجُت جواز السفر ومحفظتي ومقتنیاتي م�ن 
صندوق األمانات الحدیدي (السیف�ت�ي ب�وك�س) 
المثبت في ركن من دوالب ال�م�الب�س، وھ�ی�أت 
حقیبتي على عجل ولملمت ح�وائ�ج�ي ال�ق�ل�ی�ل�ة 
وألبستي، واخترُت منھا، تلك التي لم ت�ت�ش�ق�ق 

 .ولم یصبھا تطایر الزجاج المتناثر
وانا استعد لمغادرة غرف�ت�ي ش�ع�رُت ب�إن�ك�س�ار 
وح��زن ع��م��ی��ق ووحش��ة وان��ا اراھ��ا ت��غ��رق 
بفوضى ع�ارم�ة ورائ�ح�ت�ھ�ا م�ث�ق�ل�ة ب�الش�ی�اط 
وحرارتھا خانقة، وقد اضح�ْت م�ك�ان�اً م�وحش�اً 
مق�ف�راً كس�ت�ھ�ا ال�غ�ش�اوة وخس�رت م�الم�ح�ھ�ا 
وتفاصیلھ�ا، وودع�ُت ف�ن�دق ال�رش�ی�د ب�ع�د ان 
قضیُت فیھ أزید من ثمانین یوماً، ولم أعد الیھ 
بعد، إذ تم إغالق أبوابھ اش�ھ�راً ط�وی�ل�ة، ف�ق�د 

كانت أكثر م�ن س�ت ق�ذائ�ف ھ�اون ق�د دم�رت 
ثالثة من طوابقھ مخ�لّ�ف�ة ال�ع�دی�د م�ن ال�ق�ت�ل�ى 

 .والجرحى
كنُت قد خصصُت احدى غرف الجناح إلستقبال 
األصدقاء والض�ی�وف، إذ ك�ان الس�ھ�ر خ�ارج 
المنطقة الخضراء محفوف�اً ب�ال�م�خ�اط�ر، ح�ی�ث 
الوضع األمني الم�ت�ردي. وص�ادف ان زارن�ي 
عشیة تعرض الفندق الى ال�ق�ص�ف، ع�دداً م�ن 
األصدقاء كان من بینھم الصحفیین األمریكیی�ن 
بیتر أرنیت* ودون نورث*. قضینا وقتاً جمیالً 
في المزاح والضحك، الذي كنا بحاجة الیھ كم�ا 
الى القلیل م�ن ال�راح�ة واالب�ت�ع�اد ع�ن ھ�م�وم 
العمل ومنغصاتھ والظروف القاسیة آنذاك ف�ي 
بغداد. فھل یاترى دفعنا ثمن تلك الل�ی�ل�ة، ع�ب�ر 
الموت ال�ذي دخ�ل ع�ن�وة م�ن ن�اف�ذة غ�رف�ت�ي 
وحاول ان ینشب انیابھ فیّي؟ إذ لوال تیقني من 
األمر وھ�رب�ي الس�ری�ع ل�ك�ن�ُت اآلن ف�ي ع�داد 

 .األموات
كنُت موزعاً بین الحلم والكابوس عندما حدقُت 
حولي والتفُت للم�رة األخ�ی�رة ن�ح�و ال�م�دی�ن�ة، 
محاوالً أن أتأمل�ھ�ا م�ن وراء ن�اف�ذة غ�رف�ت�ي. 
فبدت لي م�خ�ت�ل�ف�ة ع�ن م�ا ك�ان�ت ع�ل�ی�ھ ق�ب�ل 
ساعات من الصباح المصحوب برائحة الموت، 
وكأنني اكتشفتھا للمرة األولى. وجدُت ان بغداد 
بدون مالمح وتفاصی�ل�ھ�ا ض�ائ�ع�ة ف�ي ض�ب�اب 
األحزان وشدیدة اإلنكسار والخیبات، وما تزال 
كثیرة االزدحام، یتماوج فیھا الناس بضجیجھم 
الملتبس وزعقات الباعة الج�ّوال�ی�ن. ول�م ی�ع�د 
یثیر سكان العاصمة شيء، وھم غ�ی�ر آب�ھ�ی�ن 
بما جرى لفندق الرشید الرابض في "المنطق�ة 
ال�خ�ض�راء"، ال�ع�ص�ی��ة ع�ل�ی��ھ�م. رب�م��ا ك�ان��ت 
أحزانھم ومآسیھم تكفی�ھ�م، وت�زود؟. ف�ال أح�د 
ی��ح��م��ل اس��رار ال��ع��اص��م��ة، وق��ادراً ع��ل��ى ف��ك 

 .طالسمھا المتداخلة غیر أھلھا
واسرعُت ھابطاً الساللم المعتمة المفضیة ال�ى 
الشارع األسفلتي الفاصل ب�ی�ن ف�ن�دق ال�رش�ی�د 
وقصر الم�ؤت�م�رات. وع�ن�دم�ا اص�ب�ح�ُت ت�ح�ت 
رحمة الشمس الحارق�ة، الح�ْت ل�ي ف�ي األف�ق 
مروحیات سمتی�ة ت�ّح�ل�ق ف�ي ع�ل�ٍو م�ن�خ�ف�ض 
وغ��ی��وم ھ��ارب��ة ف��ي س��م��اء ب��غ��داد ال��زرق��اء 

 .الالزوردیة
  

 .*المقال جزء من كتاب قید االنجاز
** بیتر أرنیت، صحف�ي ی�ح�م�ل ال�ج�ن�س�ی�ت�ی�ن 
األمریكیة والنیوزلندیة، اشتھر بتغطیاتھ لحرب 
فی�ت�ن�ام وح�رب ال�خ�ل�ی�ج. حص�ل ع�ل�ى ج�ائ�زة 

. وف�ي آذار (م�ارس) 1966بولیتسر في عام 
اجرى مقابلة مع أسام�ة ب�ن الدن،  1997عام 

بعد ان أعلن الجھاد عل�ى ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة. 
أج�رى م�ق�اب�ل�ة  2003آذار (مارس)  31وفي 

مرتجلة مع الت�ل�ف�زی�ون ال�ع�راق�ي، ق�ال ف�ی�ھ�ا: 
"اآلن تقوم أمریكا بإعادة تقییم ساحة المعركة 
وتأخیر الحرب ضد ال�ع�راق، رب�م�ا اس�ب�وع... 
الخطة األولى فشلت بسبب المقاومة العراقی�ة، 
واآلن یحاولون كتابة خ�ط�ة اخ�رى". واث�ارت 
تصریحاتھ في بغداد عاصفة من األحتجاج ف�ي 
الوالیات المتحدة، وقطعت العدید من الص�ح�ف 
وال�ق��ن��وات ال��ت��ل�ف��زی��ون��ی��ة ال��ت�ع��ام��ل م��ع��ھ إلن 
تصریحاتھ جاءت في وقت الحرب ال�ت�ي ك�ان�ت 

 .تخطط لھا أمریكا ضد العراق
***دون نورث، صحفي مستقل ع�م�ل ل�ف�ت�رة 
في تدریب الكوادر الصحفیة في تلفزیون شبكة 

ش�ب�اط (ف�ب�رای�ر)  14اإلعالم ال�ع�راق�ي، وف�ي 
ادلى بش�ھ�ادت�ھ ام�ام م�ج�ل�س الش�ی�وخ  2005

األمریكي بواشنطن حول سوء اإلدارة ال�ف�ادح 
 لسلطة األئتالف المؤقتة في العراق.

 : 2003بغداد 
أم  تا ّ  
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 ) تَْموینیّة 30ًعایَْشتُِك (

 تَعِرفَتي  حتّى صْرتِ 

  عراقيٌّ أنا

 مواطٌن أنا

 بالتَموینیّة الُمتھازلَةِ 

 فقْط ال غیْر !!

* 

 التفتیشِ   رقَْصُت في نقاطِ  

 فال حاجةَ لي بمعلِّم رقصٍ 

 وسطَ الدِم والُدخانِ 

  صرُت راقصاً  

 بالعادةِ 

 فقْط ال غیْر !!

* 

 سالٌم معافى في زمِن الدیمقراطیةِ 

 ِسوى

 ضغٍط و سكٍر وقرحة معدةٍ 

 وھجِر سریِر النّومِ 

 ال غیْر !!  فقطْ 

* 

 أرفُل بنعمِة األمنِ 

 واألماني 

 كرامتي مصونةً بالدستورِ 

 حیاتي مضمونةً بالقبورِ 

  غیُر مطلوبٍ 

 سوى رأسي

 فقْط ال غیْر!!

* 

 أرفُل بالنّعمِة والعزِّ 

 أرى لحوَم الضأِن والوزِّ 

 وفي

 قمامتِِھْم أكواُم اللّحِم والرزِّ  

 ُجیوبي وبطوُن أْطفالي

  بھراِء البَرلمانِ 

 ممتلئةً  

 فقْط ال غیْر!!

* 

 الذھُب األسوُد في بالدي

  مشاعلُ 

 یھتدي بھا السّراُق لكنوزي

 الذھُب األسوُد في بالدي

 َسواُد وجوِھِھْم، قذارةُ كفوفِِھمْ  

 براءةُ َوْجھي ، بیاُض كفوفي

 فراُغ ُجیوبي

 فقْط ال غیْر !!

* 

 إماُم العْدِل قاَل : 

 الموُت للفقرِ 

 قالوا : الموُت للمساواةِ 

 قاَل : الّدیُن المعاملةُ 

 قالوا : الدیُن الُمَخاتلةُ 

  لَْطُم خدوٍد وشجِّ رؤوسٍ 

 وإطاعةُ اُولي األمرِ 

 فقْط ال غیْر !!

* 

 في بُیوتِنا خیََّم الظّالمُ 

 َمزارُعنا مالعُب للفئراِن واألفاعي

 َھَمَدْت مداخُن المصانعِ 

 الھمراُت والحرائُق تزیُّن الّشوارعَ 

 وموانٌع تَْتلو موانعَ 

  مزیّنةً 

 بصوِر (َسماحِة اإلماِم)

 فقْط ال غیْر !!

* 
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 رانیة مرعي / لبنان

أترك على مفارق ال�وق�ت ص�دى ض�ح�ك�ات�ي ك�ي ..
  .تجدني إن سرقني الغیاب

أطلُب من صدیقي أن یدلّني على درب منزلي فال .. 
ال�ذي ح�زم ل�ھ   أشعر بالوحدة حین ین�ادی�ھ الس�ف�ر

 .حقائب الذكریات
 

أرتمي في حضن أمي وأب�ي ك�لّ�م�ا ھ�ّدن�ي األل�م  .. 
وأغیب في أمانھما ألست�رج�ع م�ا ت�ب�ق�ى م�نّ�ي ف�ي 

 .معركة الصمود
 

أشیُح بنظري عن كذب الوعود، وأصّم أذنّي عن  ..
 .نبرة الحقد حتى تبقى الصورة األولى بال دنس

 
أحفُر بقلمي على صف�ح�ات ال�زم�ن وص�ای�ا ل�ك�ل .. 

العاشقین أن یجاھروا بالحب في وجھ من اعت�ن�ق�وا 
 .أوثان جھلھم

أتعلُّم من الوردة كیف أصادُق الربیع ألعود ب�ع�د  ..
 قسوة الشتاء عطًرا عصیًّا على النسیان

 
أنادُم القمر كي ینسى وحدت�ھ، أواس�ی�ھ ب�الس�ھ�ر  ..

 ویواسیني بالنّور في لیٍل متجّھٍم مجھول النسب.
 

أرتدي األسوَد في كّل فرح حتى ال أفج�َع م�رآت�ي  ..
یتربُّص بظاللنا التي یلبسھا الن�س�ی�ُم   في یوم وداعٍ 

 ویغادر.
 

 أعیُش فصل الرحیل .. أودع نفسي
.. فككت أسَر العتاب وعلّمُت نبضي أال ی�ن�ح�ن�ي إّال 

 في حضرة األمل.
.. ومن صوري العتیقة احتفظت بمالمح فتاٍة لكث�رة 

 .ما صدقت الحكایات .. ما زالت تؤمن بالمعجزات



یطرق باب غرفتي وأنا منكّب على الم�ن�ض�دة،    
أطلق لساني: "تفّضل". ینفتح الباب م�ع ت�ح�ی�ة 
بصوت الشرطي (س)، أرفع رأس�ي ع�ن س�ج�ل 
األرشیف؛ أرى بجانب الشرطي ام�رأة ی�غ�ط�ی�ھ�ا 
السواد، یجرھا من كم ثوبھا، یشیر إل�ى ك�رس�ي 

 محشور قرب الرفوف:
* اجلسي حتى نطلب�ك ل�ل�ت�ح�ق�ی�ق، نس�وان آخ�ر 

 زمن.
 یلتفت إلّي:

* السید العقید یسلم علیك، أمر بإیداعھ�ا ل�دی�ك، 
 ألن أنت محل ثقة.

  یغمز نحوھا:
 * و(العینتین) ممتنعة عن الكالم.

 یعود إلّي بعد صمت:
 * المحققون یعرفون كیف ینتزعون اعترافھا.

ینسحب تارًكا كتلة السواد المغلفة بصمت أس�ود 
 تتقوقع في كرسي أسود.

ال یھّمني أمرھا، أن�ا أؤدي واج�ب�ي ف�ي أرش�ف�ة 
الكتب واألضابیر، ال یشاركني أح�د ف�ي غ�رف�ت�ي 
الصغیرة، أدّون األرقام والتواریخ، أف�ّرق ك�دس 
األوراق على الرفوف المفھرسة، وكتلة الصم�ت 
تسبت في السواد الممتد إلى كفیھا، وأَغلق منافذ 

 وجھھا.
یقتحم انش�غ�ال�ي ص�اح�ب�ي (ص)، ی�ل�ق�ي ت�ح�ی�ة 
خاطفة، یطلب مني مفاتیح سیارتي، یخرج رأسھ 

 بشكل مائل تجاه الممر، یطلق صوتھ:
 * ثواني وأكون عنده.

الم�ف�ات�ی�ح، اس�ت�ف�ھ�م   أمّد یدي في جیبي، أناولھ
 منھ عن العجلة. یجیبني:

 * واجب طارئ.
یودعني دون أن یلحظ الع�ت�م�ة ال�رابض�ة م�ع�ي، 
أعود إلى سجلي، أسمع ھمًس�ا راعًش�ا، وص�دى 
صوت ی�ت�ذل�ل، أح�دد مص�دره م�ن خ�ل�ف ب�رق�ع 

 السواد، أخرسھا:
 * لِك جرأة وتتحدثین، أما تستحین على نفسك.

تتوسلني أن أسمعھا وھ�ي تس�ت�ص�رخ ن�خ�وت�ي، 
 وتشید بسمعتي الطیبة:

 * أنا دخیل عندك، اسمعني وقرر.
تسألني عن زمیلي المستعجل، أطلق س�ؤاالً م�ن 

 خانة المفاجأة:
 *ما بھ؟

تذكر لي اسمھ الكامل ورتبتھ، یحّل بي ال�ع�ج�ب، 
 تعاجلني:

* ال تتعجب، أن�ا غ�ی�ر م�ھ�ت�م�ة لس�م�ع�ت�ي، ل�ق�د 
ضبطوني في وضع م�خ�ل ب�الش�رف، واس�ت�ح�ق 

 العقاب، لكن...
أتفّرس في كتلة السواد، أبحث عن ثغرة تبّث ھذا 

 االعتراف، تنّغم صوتھا بحرف األسى:
* ال تحتار.. أنا ال أطلب الستر لنفسي؛ إنما ألجل 

 صدیقك (ص).
 أغّص بالسؤال:
 * ماذا تقصدین؟
 یترقق صوتھا:

* أنا شقیقة (ص) لذلك ل�م أكش�ف ھ�وی�ت�ي، أو 
أنطق بشيء، كي ال ألّوث سم�ع�ت�ھ بس�ب�ب ن�زوة 

 أختھ البائسة.
أترك أوراقي، أي موقف معقد أنا فیھ؟ قد ی�ك�ون 
ما ادعتھ ك�ذبً�ا، أن�قّ�ل رأس�ي، وم�اذا إن ك�ان�ت 
صادقة؟ سیغ�دو (ص) ف�ي فض�ی�ح�ة ال ی�ن�ت�ھ�ي 
مفعولھا بین أفراد الش�رط�ة، ت�ت�وّح�ل س�م�ع�ت�ھ، 
تتمّرر حیاتھ، كیف یواجھ زمالءه بالعمل؟ ك�ی�ف 
یعاملھ معارفھ من األقارب واألصدقاء؟ أقرر بعد 

 صراع وصداع:
 *حّضري نفسك.

أھمل سجلي على المنضدة، أخ�ط�ف إض�ب�ارة ال 
أعرف محتواھا، أدقق فیھا وأنا متسمر في إطار 
الباب، أتلّصص في فراغ الممر، أضبط ال�ح�رك�ة 

 فیھ، حتى التوقف، أصرخ فیھا.
*افلتي ال ب�ارك هللا ب�ك.. ال�ح�م�ام�ات ف�ي م�م�ر 

 جانبي على الیمین، ومن ھناك تدبري أمرك.
تنھض متعثرة، تس�ب�ق�ھ�ا ال�ھ�م�ة، ت�ق�ب�ل رأس�ي 
بلھفة، وتشكرني باكیة.. بقی�ت أدور ف�ي دوام�ة 
وأنا متجمد في مقعدي، ماذا فعلت؟ ماذا ستك�ون 
عقوبتي؟ أھذا إیثار وتضحیة، أم سذاجة مزمنة؟ 

 ما ذنب أسرتي بعد قطع راتبي عنھم؟
لم تعد، یعني أنھا تمكنت من اإلفالت، إن�م�ا ع�اد 
الشرطي (س)، تفاجأ باختفائھا، أبكمھ المش�ھ�د، 

 مد یده نحو الكرسي األسود:
 *أینھا؟

أضرب على جبھتي، أخبره أنھا ط�ل�ب�ت ال�ذھ�اب 
إلى ال�ح�م�ام، ونس�ی�ت�ھ�ا م�ن�ش�غ�الً ب�ب�ری�د ال�ی�وم 
المكدس. أترك كل شيء وأخرج لل�ب�ح�ث ع�ن�ھ�ا، 

 لن یجدي ادعائي، سأتحمل تبعات ھربھا.
یتداولون أمرھا الذي تحول إل�ّي.. س�اع�ات وأن�ا 
مرتاح الض�م�ی�ر، ألن�ن�ي ح�اف�ظ�ت ع�ل�ى س�م�ع�ة 

  شخص أحترمھ؛ إنھ صدیقي (ص).
یقلّبون أمري بعد إلقائي في الحبس، یخرجونن�ي 
في الیوم التالي مع التوبیخ، لقد شفع لي سج�ل�ي 
النظیف وسمعتي، أغلقوا التحقی�ق ح�ت�ى أوراق 

 قضیة امرأة السواد اختفت، لم یعد لھا وجود.
أتابع واج�ب�ي ال�م�ع�ت�اد وع�الق�ت�ي م�ع (ص) ال 
تنقطع، في إحدى جلساتنا، ذكر شیئًا عن س�ك�ن�ھ 

  وأخوتھ، استنتجت أنھ نسي فرًدا، سألتھ.
 *ألم تسكن معكم شقیقاتك.

 فغر فمھ مع تقریر مختصر:
 *أمي ھي مدیرة المنزل الوحیدة.
 *یعني ھذا أن أخوتك ذكور فقط؟

 *كال لدي أخت وحیدة.
 *لماذا ال تسكن معكم؟

 * إنھا متزوجة ومقیمة في الخارج.
أھ��رب م��ن��ھ، أخ��رج م��ن ج��ل��دي، وت��ل��ك ال��ت��ي 
أحرجتني بسمعة أخیھ�ا الش�رط�ي (ص) ك�ی�ف؟ 
عرفت اسمھ الكامل ورتبتھ؟! ضحكت في سري، 
وسخرت من نفسي، كلنا نضع لوحات ت�ع�ری�ف�ی�ة 

  على صدورنا.
***** 
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 * یمحو أكثر ِمّما یكتب
************* 

 اشتریُت قلماً ألكتَب قصائدي
 فاكتشفُت أنَّ قلمي یمحو أكثر ِمّما یكتب.

 فتذّكرُت قلبي،
 قلبي الذي یحلُم حدَّ أن ینسى أن ینبض،

 فأضطرُّ إلى أْن أقرأ لھُ شیئاً من موتي
 لیفیَق من حلمِھ العجیب.

 
 * ضفدع باشو

******** 
 كتَب باشو الیابانّي قصیدتھ الوامضة

 عن الّضفدِع الذي قفَز إلى البركِة الھادئة.
عراء  فجاَء من بعدِه آالُف الشُّ

 لیكتبوا قصائدھم الوامضةَ كما فعَل باشو.
 أما كاَن األجدُر بھم

 أن یقفزوا إلى البركة
 لیكتشفوا ومضةَ الحیاِة كما فعَل الّضفدع؟

 
 * تبّاً لِھُبَل!
******* 

 البارحة كنُت ضجراً حّد اللعنة
  فأطلقُت النّاَر على ُحْلمٍ 

 الحقني لسبعین عاماً لیَل نھار.
 كاَن الُحْلُم كبیراً َكھُبَل،

 أعني كتمثاِل ھُبَل،
 فتطایرْت عليَّ شظایاه

 وجرحْت روحي في األعماق
 وأدمْت جسدي

 حتّى تدفَّق الّدُم من خاصرتي،
 فصرخُت:

 أال تَبّاً لِھُبَل!
 تَبّاً لِھُبَل!

 

 ث 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 شعر: أدیب كمال الدین

 أدیالید -أسترالیا 

 (زون)
 

  مھدي علي ازبین             قصة قصیرة



إن الشخصیة المانحة ھي شخصیة تأت�ي م�ن خ�ارج ال�ح�ك�ای�ة، 
تظھر وت�خ�ت�ف�ي دون أي ت�أث�ی�ر ل�ھ�ا س�وى م�ن�ح ال�ب�ط�ل أداة 
سحریة، كبساط سحري، أو عصى سح�ری�ة، أو غ�ی�ر ذل�ك. أو 
أداة غیر سحریة، أو یحصل على األداة السحریة ب�ط�ری�ق�ة م�ا. 
وھذه األداة تساعده في فعل شيء ما ی�ق�ض�ي ب�واس�ط�ت�ھ ع�ل�ى 

 القوى الشریرة، أو الخروج من مكان تحكمھ القوى الشریرة.
یتوضح ذلك في القصص الشعبي المدروس ف�ي ھ�ذه الس�ط�ور 

 كما في الجدول التالي الذي لو حللناه لرأینا:
 یتكرر ظھورھا عدة مرات في بعض القصص. -
تأخذ لھا عدة صور وأشكال، مثل السعالة، أو الغول، كم�ا ف�ي  -

 األمیر نور الزمان واألمیرة فتیت الرمان"."حكایة 
تتنوع األداة التي تعطیھ�ا الش�خ�ص�ی�ة ال�م�ان�ح�ة، ك�أن ت�ك�ون  -

الفرسان الثالثة". أو بساطاً سحریا، أو "حصاناً كما في حكایة 
 أو نقودا. .خاتماً سحریا

في حكایة "الملك وأوالده الثالثة" الشخ�ص�ی�ة ال�م�ان�ح�ة ھ�ي  -
شخصیة الشیخ صاحب ال�ك�ب�ش�ی�ن أح�دھ�م�ا أب�ی�ض یُ�خ�رج أي 

شخص من تحت طبقات األرض، واآلخر أسود یغوص ب�راك�ب�ھ 
في طبقات األرض. وكذلك في ھذه الحكایة ق�وى مس�اع�دة ھ�ي 

 النسرة.
*** 

 العیّنات:
  :"األمیر نور الدین واألمیرة فتیت الرمان" :النص العراقي -

كان یا ما كان، في قدیم الزمان ، ملك عظ�ی�م الش�ان  ی�ح�ك�م (( 
األرض من مشرقھا إلى مغربھا، وكانت زوجت�ھ ل�م ت�ن�ج�ب أي 
ذریة لھ، فقصد المع�اب�د وال�ك�ھ�ان، ون�ذر ال�ن�ذور إل�ى اآلل�ھ�ة، 
وحین یستجیب لدعائھ أن ی�ج�ري ن�ھ�ری�ن أح�دھ�م�ا م�ن عس�ل 

 .واآلخر من دھن
ومرت األیام، واس�ت�ج�اب�ت اآلل�ھ ل�دع�وات�ھ، ف�ح�م�ل�ت زوج�ت�ھ، 

وعندما شب وكبر أق�ام  "نور الزمان"وولدت طفالً جمیالً سماه
 .الملك النھرین واجتمعت الناس لتمأل الجرار منھما حتى نضبا

وبینما كان نور الزمان یسیر بالقرب من أحد األن�ھ�ار ف�ي ی�وم 
ما شاھد عجوزاً تجمع ما تبقى من الدھن في قربة لھ�ا ، ف�أراد 
أن یمازحھا، فضرب بسھمھ قربت�ھ�ا وم�زق�ھ�ا، ف�أل�ت�ف�ت�ت ال�ی�ھ 

بماذا أدعو علیك ایھا األمیر المغ�رور، ان�ي  :وعندما رأتھ قالت
أرجو من هللا الذي یستجیب لدعاء المظلوم�ی�ن أن ی�وق�ع�ك ف�ي 

، وكانت ال�ع�ج�وز ھ�ذه س�اح�رة، " فتیت الرمان" غرام األمیرة
 .وھكذا اندفع األمیر بحب تلك األمیرة دون أن یراھا

وصمم على الرحیل، وخرج في لیلة ما من قصر والده دون أن 
ودخ�ل ص�ح�راء ال  .یخبره، وأخذ یسی�ر ف�ي ال�ودی�ان وال�ج�ب�ال

یعرف لھا حدود، فأنھكھ التعب واذا بھ یلمح ك�وخ�اً م�ن ب�ع�ی�د، 
وعندما اقترب منھ رأى شیخاً وق�وراً ك�ب�ی�ر الس�ن، ف�رح�ب ب�ھ 
الشیخ وبات عنده تلك اللیلة، وفي الصباح سأل الش�ی�خ األم�ی�ر 
عن مقصده، فأخبره بحكایتھ، فأراد الشیخ أن یثنیھ عن ع�زم�ھ 

س�ر ف�ي  :ع�ن�دھ�ا ق�ال ل�ھ الش�ی�خ .لوجود الصعاب، ف�ل�م ی�ن�ث�ن
الطریق الشرقي ثالثة أیام وھ�ن�اك س�ت�ج�د واح�ة، وت�ح�ت أح�د 

ن�ائ�م�ة ف�اق�ت�رب م�ن�ھ�ا  "س�ع�ل�وة" أشجار الواحة س�وف ت�رى
 :باحتراس وارضع من ثدییھ�ا واذا أرادت أن ت�أك�ل�ك ق�ل ل�ھ�ا

، " انني أصبحت واحداً من أبنائك ألنني رض�ع�ت م�ن ث�دی�ی�ك"
 .وان لم ترضع منھما فان نھایتك الھالك

رحل األمیر إلى الواحة، وب�ع�د مس�ی�ر ث�الث�ة أی�ام وص�ل ل�ھ�ا   
ووجد السعلوة نائمة كم�ا ق�ال ل�ھ الش�ی�خ ورض�ع م�ن ث�دی�ی�ھ�ا 
وعندما استیقظت ھجمت علیھ لتأكلھ ف�ق�ال ل�ھ�ا م�ا أخ�ب�ره ب�ھ 

 .ماذا ترید؟ فأخبرھا األمی�ر ب�م�راده: الشیخ، فقالت لھ السعلوة

وال�ذي  "ال�غ�ول" ھاك ھ�ذا ال�خ�ات�م وخ�ذه إل�ى أخ�ي :فقالت لھ
ستجده في أحد القصور على بعد مس�ی�رة ش�ھ�ر ف�ي الص�ح�راء 
فانتظره في باب قصره حتى یخرج وسلمھ الخاتم وأط�ل�ب م�ن�ھ 

 .ما ترید
وبعد مسیرة شھر شاھد القصر م�ن  "الغول" ذھب األمیر إلى  

بعید، وعندما اقترب منھ رابط على بابھ حتى خرج م�ن�ھ ال�غ�ول 
اسلك ھذا الطری�ق " :وسلمھ الخاتم وحدثھ بأمره فقال لھ الغول

وبعد أیام ستجد جبالً عظیماً أمامك فأصعد حتى تصل إلى ق�م�ت�ھ 
فیلوح لك قصر كأنھ الجبل الذي بني فوقھ ف�اق�ت�رب م�ن�ھ ح�ت�ى 
تصل إلى شباك یتراقص النور خلفھ، فقف تحتھ ونادي ب�أع�ل�ى 

اس�ح�ب�ي ال�ی�ك ..ی�ا ف�ت�ی�ت ال�رم�ان .. یا فتیت الرم�ان" :صوتك
، فان ع�ط�ف�ت ع�ل�ی�ك " المشتاق الذي جاءك من بالد واق واق

ومالت الیك مدت شعرھا الطویل لكي تتسلق القص�ر ب�واس�ط�ت�ھ 
وإال ستبقى تردد ھذا الك�الم وال تس�م�ع إال ص�دى  .وتصل الیھا

 .صراخك حتى یأتي والدھا وھكذا یجعالنك طعاماً لھما
وسار األمیر قاصداً الجبل، ووصل ال�ی�ھ ب�ع�د مس�ی�رة م�ت�ع�ب�ة   

طویلة، وفعل بما أمره الغول، وصاح على الف�ت�اة، ف�ف�ت�ح�ت ل�ھ 
 .أحد شبابیك القصر ومدت لھ شعرھا الطویل، وسحب�ت�ھ ال�ی�ھ�ا

وبعد ھنیھة م�ن ال�وق�ت س�م�ع�ا  !!وھناك حدثھا بقصتھ، وتحابا
ان�ھ�م�ا ": صوتاً یزمجر ك�ال�رع�د، وری�ح�اً ت�ع�ص�ف، ف�ق�ال�ت ل�ھ

والداي الغوالن ال�ل�ذان رب�ی�ان�ي ب�ع�د أن س�رق�ان�ي م�ن وال�دي 
 األمیر، فیجب أن أخبئ�ك ع�ن�ھ�م�ا  وإال أك�الك، فس�ح�رت�ھ إل�ى

أني أش�م رائ�ح�ة  :وعندما دخل الغوالن قال أحدھما " مكنسة"
إخرجیھ حاالً، فأنكرت الفتاة ذل�ك، وق�ال�ت "أنسي في القصر، فـ

انھا ال تستطیع الخروج من القص�ر، ول�ع�ل ت�ل�ك ال�رائ�ح�ة ك�ان 
وعند منتصف اللیل   .مبعثھا ما أكاله من االنس، فسكت الغوالن

سحرت الفتاة الم�ك�ن�س�ة وأع�ادت ح�ب�ی�ب�ھ�ا األم�ی�ر إل�ى ح�ال�ت�ھ 
وعند الصباح ع�ل�م  .وأخرجتھ من القصر وھربا سویة .االنسیة

الغوالن باألمر، فطارداھما، وعندما شع�رت ال�ف�ت�اة ب�خ�ط�رھ�م�ا 
 .سحرت نفسھا مئذنة وأخذ األمیر ی�ؤذن وھ�و واق�ف ع�ل�ی�ھ�ا

وعندما سأاله الغوالن عما اذا كان قد رأى فتاة وفتى؟ نفى ذل�ك 
معلالً نفیھ بأن مؤذن الصباح قد ذھب إلى أھلھ في مدینة بع�ی�دة 

بعد ذلك أعادت الفتاة نفسھا إل�ى  .فابتعدا عنھما ولعلھ قد رآھما
وھناك وج�دا  .وتابعا مسیرھما إلى مدینة األمیر .حالتھا األنسیة

المدینة في حزن ومجللة بالسواد، فسأل ع�ن الس�ب�ب ف�ع�ل�م أن 
السلطان قد فقد ولده الوحید وھا ھو اآلن یعیش ف�ي ح�زن م�ع 
شعبھ، فذھب األمیر وحبی�ب�ت�ھ إل�ى الس�ل�ط�ان وأخ�ب�راه، ف�ف�رح 

 )1.()).بعودتھما، وانقلب الحزن إلى فرح، وتزوجا
*** 

 :"أولھا كذب و أخرھا كذب" النص الفلسطیني –
صیاد فقیر، في یوم ما یشاھد م�ج�م�وع�ة م�ن ال�ط�ی�ور، وق�د ((

ف�أس�رع إل�ى ال�ری�ش  .. نزع أحدھم ریشھ فإذا بھ فت�اة ج�م�ی�ل�ة
فش��اھ��دھ��ا اب��ن  ..وأخ��ذ ال��ف��ت��اة م��ع��ھ وت��زوج ب��ھ��ا ..وأح��رق��ھ
وطلب من أمھ أن یتزوج بھا، فأخبرت وال�ده وق�ال�ت ..السلطان

فف�ع�ل الس�ل�ط�ان  .. لھ أطلب من الصیاد بعض األمور التعجیزیة
فتساعده زوجت�ھ ..ذلك، حیث طلب من الصیاد حیاكة بساط كبیر

بعدھا یطلب منھ أن یحضر لھ ط�ف�الً رض�ی�ع�اً ی�ح�ك�ي  .. في ذلك
وبمساعدة زوجتھ یحضر ال�ط�ف�ل أم�ام الس�ل�ط�ان ..حكایة كاذبة

لما كنت شاباً خرجت للت�ن�زه ب�ع�د " :ویحكي الطفل حكایتھ قائالً 
ف�رأی�ت ..أن تحزمت بسور المدینة وأخ�ذت ال�م�ئ�ذن�ة ك�الس�ك�ی�ن

رجالً یبیع البطیخ في الصحراء و السماء تمطر فأخذت بطی�خ�ة 
و ضربتھا بالمئذنة فغاصت بھا ف�خ�ل�ع�ت م�البس�ي ون�زل�ت ف�ي 
البطیخة وإذا بھا مدینة كبیرة فأخذت أسیر في شوارع�ھ�ا، وإذا 

فأخذتھا منھ وض�رب�ت�ھ  ..بدیك یمشي ویحمل المئذنة في منقاره
فذھبت إلى أحد ال�دك�اك�ی�ن واش�ت�ری�ت م�ن�ھ  .. بھا فتورم جسمھ

وضعتھ على مكان الورم و إذا بشجرة كبیرة تن�ب�ت ع�ل�ى ..دواءً 
فصعدت علیھا وإذا ب�ي ف�ي س�ھ�ل ك�ب�ی�ر، ح�ی�ث  .. ظھر الدیك

شاھدت فالحاً یبذر السمسم ونملتین تس�ح�ب�ان ح�ب�ة الس�م�س�م، 
وإذا بالحبة تنفلق عن سیل من الزیت ف�رك�ب�ت ال�ق�ارب وأت�ی�ت 

أنتم طل�ب�ت�م  : فقال لھ الطفل ..ھذا كذب :فصاح ابن الملك ."لكم
ت�ری�د أن ت�أخ�ذ زوج�ة الص�ی�اد ال�ف�ق�ی�ر ؟  ..أال تخاف هللا ..ذلك

 )2.()).وھكذا ترك الملك وإبنھ الصیاد وزوجتھ
*** 

 "الجندي والشیطان": النص التشیكي  -
((طرد احد الجنود من الخدمة وكان یم�ل�ك ث�الث ب�ن�س�ات وف�ي 
طریقھ سألھ شحاذ ان یعطیھ بنسا فاع�ط�اه واح�د، وف�ي ال�م�رة 
الثانیة اعطى البنس الثاني إل�ى ش�ح�اذ آخ�ر، وال�ب�ن�س ال�ث�ال�ث 
أعطاه إلى شحاذ ثالت. وھو یسیر ف�ي ال�غ�اب�ة ت�ج�ل�ى ل�ھ م�الك 
فاعطاه ثالث حاجات بدل البنسات، األولى حقیبة ع�ن�دم�ا ی�ق�ول 
ألحد اقفز في الحقیبة یقفز فیھا وتحجزه. والثانیة غلیون یمت�أل 

 تبغا متى أراد، والثالث كیس یمتآل نقود متى ما أراد.
وص��ل إل��ى ط��اح��ون��ة ول��ع��ب ال��ورق م��ع الش��ی��ط��ان، ف��أراد    

الشیطان تمزیفة فقال لھ اقفز في الحقیبة فقف�ز ب�ھ�ا وظ�ل إل�ى 
الصباح، فذھب إلى ال�ح�داد وق�ال ل�ھ اض�رب�ھ، فض�رب�ھ ال�ح�داد 

 فتركھ.
وصل إلى المدینة ولعب الورق مع ابنة الك�ون�ت ألن�ھ�ا ش�اط�رة 
في لعب الورق، إّال انھا لم تغلبھ ألن كیس نقوده دائ�م�ا ی�م�ت�آل، 
حتى تعبا ونام. في الص�ب�اح وج�د أم�وال�ھ مس�روق�ة، س�ار ف�ي 
طریقھ فرآى شجرة تفاح فقطف واحدة وأكل نصفھا، وسار ف�ي 
طریقھ فرآى كل من ینظر الی�ھ ی�ھ�رب م�ن�ھ ف�ذھ�ب إل�ى ال�ب�ئ�ر 
ورآى ان لھ قرنان، وكانت التف�اح�ة ھ�ي الس�ب�ب ف�ع�اد أدراج�ھ 

 فرأى شجرة كمثري فقطف واحدة وأكل نصفھا فسقط القرنان.
أعطى النصف الثاني من التفاح�ة إل�ى الس�ی�دة ب�ن�ت ال�ك�ون�ت   

فنبت لھا قرنان، وعجز كل األطباء ف�ي ازال�ة ال�ق�رن�ی�ن، ف�ق�ال 
أبوھا من یزیلھما یتزوجھا. قال الجندي للسیدة اذا أع�دت�ي ل�ي 
أموالي سأخلصك من القرنین، فوافقت البنت، فأع�ط�اھ�ا نص�ف 

 )3)).(الكمثري، فسقط القرنان من رأسھا. وتزوج منھا.

 ا واد  ا اب:
 تحلیل القصص الشعبي  - 2الباب/ -"منھج لدراسة القصص الشعبي" 

 في ضوء منھج الحركات" 
 
 

  .11الفصل الثالث "الشخصیة المانحة " .. الحلقة/-
داود سلمان الشویلي/

 العراق
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 تحلیل ما في الجدول: -
حركتان صغیرتان في الحركة األولى الك�ب�ی�رة، ف�ی�م�ا ح�رك�ة  -

صغیرة واحدة في الحركة الثالثة الكبیرة، أما الح�رك�ة ال�ث�ان�ی�ة 
 الكبیرة ففیھا عشر حركات.

المالك یمنح الجن�دي م�ق�اب�ل ك�ل ب�ن�س أع�ط�اه لش�ح�اذ أداة  -
 سحریة، فیكون المجموع ثالث أدوات سحریة. 

*** 
 الھوامش:

 .191ص –دراسات وتحلیل  –القصص الشعبي العربي  -1  
 .152ص –المصدر السابق  -2  
 .163ص -المفتاح الذھبي  -3  
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ما أن تت�وق�ف ج�رائ�م ق�ت�ل نش�ط�اء     
االنتفاضة على ید میل�ی�ش�ی�ات مس�ل�ح�ة 
الیام، وت�ھ�دأ ل�ف�ت�رة قص�ی�رة االزم�ات 
الصحیة والمعیشیة التي ی�ع�ان�ي م�ن�ھ�ا 
المجتمع ال�ع�راق�ي، اال وت�ع�ود م�وج�ة 
ج��دی��دة م��ن أع��م��ال ال��ع��ن��ف وال��ق��ت��ل 
والتفجیر والھجوم الص�اروخ�ي، ال�ذي 
یستھدف بالدرجة األول�ى ال�م�دن�ی�ی�ن ـ 

س��ق��وط "ط��ائ��رة مس��ی��رة  ك��ان آخ��رھ��ا
مفخخة" في وقت مبكر من یوم السبت 

أیار على قاعدة عین األس�د ال�ج�وی�ة  8
  في محافظة األنبار.

واغتیال الناشط المدني إیھ�اب ال�وزن�ي 
أم�ام م�ن�زل�ھ ف�ي  2021أی�ار  9لی�ل�ة 

 مدینة كربالء. 
وفي محافظ�ة ال�دی�وان�ی�ة ت�ع�رض ی�وم 

أیار م�راس�ل ق�ن�اة ال�ف�رات  10األثنین 
الفضائیة أحمد حسن لمحاولة اغ�ت�ی�ال، 
حیث أصیب ب�رص�اص�ت�ی�ن ف�ي ال�رأس 
ع�ل�ى ی�د م�ج�ھ�ول��ی�ن ن�ق�ل اث�رھ�ا ال��ى 

 المستشفى. 
ولیس خافیاً أن القسم األك�ب�ر م�ن ھ�ذه 
االعمال تقوم بھ�ا م�ن�ظ�م�ات ت�ك�ف�ی�ری�ة 
ومیلیشیات مسلحة، تھدف الى تع�م�ی�ق 
الشرخ الطائفي، الذي نشأ م�ن�ذ س�ب�ع�ة 
عش��رع��ام��ا م��ع فش��ل ت��ام ل��ل��ت��ج��رب��ة 
الس��ی��اس��ی��ة وإش��ت��داد الص��راع ع��ل��ى 
السلطة وغیاب القانون وإنتشار الفساد 
اإلداري وإنھیار شبھ كامل ل�ل�خ�دم�ات، 
مثل الماء والكھرباء والقطاع الصحي، 
وتدھ�ور ال�ق�ط�اع ال�ت�ع�ل�ی�م�ي وت�ف�ش�ي 

 البطالة والفقر ومخیمات المھجرین. 
فیما شجع االفالت من ال�ع�ق�اب ال�ق�ت�ل�ة 
ومن یقف ورائ�ھ�م ع�ل�ى ال�م�ض�ي ف�ي 
جرائم القتل الس�ی�اس�ي وال�ت�م�ادي ف�ي 
زرع الفوضى وانتھاك القانون وتھ�دی�د 
أمن المواطنی�ن، وف�ت�ح األب�واب ع�ل�ى 
مصراعیھا أمام اللجان "االقت�ص�ادی�ة" 
لالحزاب والملیشیات الرت�ك�اب ال�م�زی�د 
م��ن ال��ف��س��اد وس��رق��ة ال��م��ال ال��ع��ام 
وممتل�ك�ات ال�دول�ة واالس�ت�ح�واذ ع�ل�ى 
ع��ق��ارات ال��م��واط��ن��ی��ن، وب��االخ��ص 

المسیح�ی�ی�ن واألی�زی�دی�ی�ن والص�اب�ئ�ة، 
الذي اض�ط�ر ال�ك�ث�ی�ر م�ن�ھ�م ال�ى ت�رك 
الوط�ن خش�ی�ة م�ن اس�ال�ی�ب ال�ت�ھ�دی�د 

  والقتل.
       

وفي ظل الحیاة المعیشیة الصعبة ال�ت�ي 
تعاني منھا شرائح عدیدة في المجتمع، 
تحاول االحزاب الطائفیة المھیمنة عل�ى 
السلطة كسب أبناء طائفتھا عن ط�ری�ق 
الرشى واالغراءات المادیة والمع�ن�وی�ة 
وتوزیع المناصب والعطاءات، ب�ع�د أن 
أدرك أب��ن��اء الش��ع��ب ال��ع��راق��ي، فش��ل 
سیاسة المح�اص�ص�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة، ال�ت�ي 
أسس لھا اإلحتالل، متبعاً سیاسة ف�رق 
تس��د م��ن أج��ل ال��وص��ول ال��ى أھ��داف��ھ 
المعلنة للسیطرة على الع�راق وت�غ�ی�ی�ر 
خریطة الشرق األوسط. وال�ت�ي ج�اءت 
ب�دس�ت�ور ق�ائ�م ع�ل�ى أس�اس اإلن�ت�م�اء 
ال��ط��ائ��ف��ي واالث��ن��ي ال ع��ل��ى أس��اس 
المواطنة. وفیما تستغل الكتل الطائ�ف�ی�ة 
وجودھا داخل البرلمان بـ "ال�ت�زوی�ر" 
وت��ح��ت زی��ف ال��م��س��وغ ال��ق��ان��ون��ي 
والمساومات الطائفیة المشبوھة لتحیید 
ال��ق��ض��اء لص��ال��ح��ھ��ا، ی��ت��ع��رض آالف 
االبریاء للسجن القسري تح�ت ظ�روف 

   غیر إنسانیة دون محاكمات.

وقد تسببت ھ�ذه الس�ی�اس�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة  
ب��ع��دم اس��ت��ق��رار ال��وض��ع ف��ي ال��ع��راق 
وتدخل دول الجوار في الشأن ال�ع�راق�ي 
حیث ت�دی�ن أغ�ل�ب األح�زاب ال�ح�اك�م�ة 
ب��والئ��ھ��ا الی��ران وأخ��رى ل��ل��س��ع��ودی��ة 
وتركی�ا وق�ط�ر، وم�ن�ھ�ا م�ن دخ�ل ف�ي 
ت�ح��ال��ف��ات س��ری��ة ت��ت�ع��ل��ق ب�ال��م��ص��ال��ح 
الحزبی�ة وال�ع�ش�ائ�ری�ة واالث�ن�ی�ة ع�ل�ى 
حساب المصالح الوطنیة. اّن تدخل ھذه 
الدول في شؤون ال�ع�راق وتش�ج�ی�ع�ھ�ا 
للفكر الطائف�ي ال�ھ�دف م�ن�ھ ال�ھ�ی�م�ن�ة 

  علیھ.
 

ُع��ِرَف ال��ع��راق وم��ن��ذ ال��ق��دم ب��ت��ع��دد 
القومی�ات واالدی�ان وال�ط�وائ�ف، ف�ھ�و 
ثري بالھویات الثقافیة المتنوعة، وكان 
فخوراً بتآلفھا فیما ب�ی�ن�ھ�ا. وم�ن ش�أن 
ھذا التن�وع ان ی�ك�ون ع�ام�ال أس�اس�ی�ا 
لب�ن�اء دی�م�ق�راط�ی�ة ح�ق�ی�ق�ی�ة، تض�م�ن 
المشاركة في الشأن العام ع�ل�ى اس�اس 

 المواطنة والكفاءة. 
وإّن ذلك كما توضحھ الخطوط البی�ان�ی�ة 
للوقائع، یتطل�ب إق�ام�ة دول�ة ال�ق�ان�ون 
ال�ح�ق�ی��ق�ی�ة وم��ح�ارب�ة ال��ط�ائ�ف�ی��ة ب�ك��ل 
أشكالھا وحل كل الملیشیات وإستقاللیة 
القضاء واإلمتناع عن إس�ت�غ�الل ال�دی�ن 
م��ن أج���ل ال��وص���ول ال��ى م��ك��اس���ب 
س��ی��اس��ی��ة.. وإذا ك��ان��ت االن��ت��خ��اب��ات 
استكماال لمفھوم الدیمقراط�ی�ة، ف�ی�ج�ب 
أن تكون مش�روط�ة بـ�: ت�ح�ری�م ال�م�ال 
السیاسي ومنع االح�زاب ال�ت�ي ت�م�ت�ل�ك 
السالح من المشاركة ومالحقة ال�ق�ت�ل�ة 
وم��ع��اق��ب��ت��ھ��م، واالھ��م ھ��و م��واج��ھ��ة 
 الفصائل المتمردة على الدولة بكل قوة. 

 
وإال ف��األوج��ب م��ق��اط��ع��ة االن��ت��خ��اب��ات 
ونقض اجراءھ�ا ام�ام االم�م ال�م�ت�ح�دة 
لعدم توفر شروطھا القانونیة واالم�ن�ی�ة 
وال�ب�ح�ث ع�ن اس�ال�ی�ب ج�دی�دة أخ��رى 
النھاء تراجیدیا الموت والظالم ومنھ�ا: 
المطالبة بحل البرلمان والدعوة لتشكیل 

   حكومة انقاذ وطني.!

 ل ال اأ   
  وإاد ااع  ا؟ 

 
 

  عصام الیاسري/ المانیا



لن انسى ابدا ذلك الیوم الذي التقت فی�ھ اع�ی�ن�ن�ا    
دون سابق انذار، نعم التقت اعیننا ولم نكن ن�ت�ك�ل�م 
ابدا، كانت النظرات ھي التي تشي بكل شيء، وكنا 

 ..  النظرات ستفشي بكل األسرار  نعلم ان تلك
كانت عیونھا تخبرني بصمتھا ان ھناك مكنوناً م�ن 

اال ان�ا، ب�ل   االسرار ال احد یستطیع ان یحل لغزھا
ال احد لھ الح�ق ان ی�ف�ك رم�وزھ�ا اال ان�ا، ك�ان�ت 

 . نظراتھا تعني الكثیر الكثیر من االسرار
نظرة منھا كانت تخبرني عن أغنیة جمیلة اھ�دت�ھ�ا 
لي، ونظرة اخ�رى ك�ان�ت ت�ع�دن�ي ب�ف�ن�ج�ان ق�ھ�وة 
تشربھا معي في م�ك�ان ب�ع�ی�د ع�ن اع�ی�ن ال�ع�ذال 
والحساد، ونظرة ثالثة كان�ت ت�دع�و ل�ي ال�رب ان 
یحفظني، ونظرة اخرى تتمنى ان اكون خال�داً ل�ھ�ا 
الى االبد، ونظرة تتوسل هللا ان ی�ب�ق�ی�ن�ي ج�ن�ب�ھ�ا، 
ونظرة تخبرني اني فصلھا االول واألخیر، ون�ظ�رة 
أبرمت عھدھا األبدي معي، ونظرة أوحت ل�ي أن�ي 

 ...  وحي سعادتھا األول واألخیر
نعم ...   ونظرة قاتلة ھمست في أذني أنھا تعشقني،

لقد رای�ت ك�ل ھ�ذه ال�ن�ظ�رات، وش�اھ�دت آف�اق�ھ�ا 
جمیعاً، وتتبعت مسالكھا ودروبھا، كنت اق�رأ ت�ل�ك 
ال�ن�ظ�رات ب�ج�م�ی�ع أل�غ�ازھ�ا، وج�م�ی�ع مس�ارات�ھ��ا 

كنت اش�ع�ر ج�ی�داً  المستقیمة نحو عینّي الداكنتین،
نعم ھي تحبني وان أخفت ذلك، ن�ع�م ... أنھا تحبني

 .ھي تعشقني وان قالت غیر ذلك
نعم ... انا اعرف اني توأم روحھا، وان ادع�ت ان 

توأم لھا، نعم أعلم جیداً انھ�ا   غیري من صدیقاتھا
 . تضمني بین جنحیھا الصغیرین البریئین

ولكني رغم كل ذلك أعي جیداً ان عفّت�ھ�ا ت�م�ن�ع�ھ�ا 
من افص�اح عش�ق�ھ�ا إل�ي، واع�ل�م ك�ل ال�ع�ل�م أن 

 . طھارتھا تمنعھا من التقرب إلي
انھا ام�راة ن�ادرة ال�وج�ود   ألم أخبركم أیھا السادة

ان�ھ�ا ف�ت�اة ... في ع�ال�م م�ل�يء ب�ال�ف�س�اد وال�خ�دع
ل�ل�ك�ذب س�ب�ی�ال، وال   التعرف للخدیعة مع�ن�ى، وال

نعم ھي امراة من ع�الَ�م ث�اٍن، . لنقض العھد مسلكاً 
 . عالم العفة والطھارة والنقاء

والحق ... انھا امراة اك�ون ق�د غ�ب�ن�ت ح�ق�ھ�ا ل�و 
وصفتھا بالجمیلة فقط، فمصطلح الج�م�ال م�ق�ارن�ة 
بما تملكھ عیناھا لن یكون لھ اي معنى، وال ادري 
اي تسمیة تلیق بم�ا ت�م�ل�ك�ھ م�ن ح�الوة وج�م�ال، 

إنھ اإلب�داع، ھ�ذا م�ا ی�م�ك�ن ل�ي أن . ورقة وسموّ 
 . أطلقھ على جمالھا

فكأنھا لوحة فنیة زیتیة أبدع صانعھا في رس�م�ھ�ا، 
 . فكذلك صانعھا تجلى وعال قد أبدع في صنعھا

ولكأني أمام حوریة م�ن ح�وری�ات ال�ج�ن�ة، وك�أن 
خالقھا سبحانھ وتعالى لو لم یخلق سواھ�ا ل�ك�ف�ان�ا 

ش�يء   بِك دل�ی�الً ع�ل�ى أن�ھ ق�ادر ع�ل�ى ص�ن�ع ك�ل
 . واإلبداع فیھ

لم تكن تلك اللحظات التي كنا ن�ن�ظ�ر ل�ب�ع�ض�ی�ن�ا ق�د 
انتھت، فلم تنتِھ وكأن عقداً م�ن ال�زم�ن ق�د مض�ى 
علینا ونحن نتغازل بعینینا ونتغامز بطرفھم�ا، ف�م�ا 
في عینیھا ال تسعھ اال عیناي، وما من طالس�م ف�ي 

ب�ح�ار   عینیھا التقرأھا اال ع�ی�ن�اي، ف�ف�ي ع�ی�ن�ی�ھ�ا
 . یغرق كل من یفكر في اإلبحار فیھا

نعم... عیناھا لیستا كأیة عینین اخریی�ن ألي ك�ائ�ن 
مخلوق، وعن نفسي أكاد أجزم ان ال شبیھ لعینی�ھ�ا 

عیناھا ع�ی�ن�ان ی�ل�وذ ب�ھ�م�ا ك�ل الئ�ذ، . في األرض
ویستجیر بھما كل مستجیر، ویس�ت�ن�ج�د ب�ھ�م�ا ك�ل 
غریق، یستھدي بھما كل تائھ، وك�أن�ھ�ن ال�ك�واك�ب 
والنجوم، بل دعوني اخ�ب�رك�م ان�ھ�م�ا ھ�م�ا األص�ل 

وم�ا . وجمیع الكواكب والنجوم تستنی�ر بض�وئ�ھ�م�ا
یحیّرني في ھذا األمر كثیراً أنني لم أك�ن ت�ائ�ھ�اً اال 
ف�ي م�ح��ض�ر ع�ی��ن�ی��ھ��ا، ول��م أك��ن غ��ری�ق��اً اال ف��ي 
بحارھما. نعم كنت اص�رخ ب�أع�م�اق ق�ل�ب�ي ص�راخ 
المریدین رغم الص�م�ت ال�ذي ی�غ�ل�ف�ن�ي مس�ت�ن�ج�داً 
بأھدابھما، وكنت أضج ضجیج الھائمین مس�ت�ج�ی�راً 
 بحدقاتھما، وكنت أنادي علیھما متوسالً بطرفیھما.

خذاني الیكما... كان ھذا أول نداء اس�ت�غ�ی�ث ب�ھ�م�ا 
خذا كلّي إلیكما، فكلّي الیبغي سوى كلّكم�ا،   وفیھما،

 وبعضي الیود اال كلّكما، وجزئي الیقبل اال بكلّ�ك�م�ا
 . فال أقبل إال بكلّكِ .

كیف لي ان اخبركم أیھا الناس بما كنت اشعر ع�ن�د 
تلك النظرات التي جرت بأعین�ن�ا ل�ح�ظ�ات ع�ددت�ھ�ا 
بألف سنة، وكیف لكم أن تصدقوا انني أخذت ك�لّ�ي 

 . ودخلت في عینیھا سابحاً في بحارھما
نعم... لقد نسیُت أن أخبركم أیھا األص�دق�اء ان م�ن 
أھم مایمیز عینیھا ھ�و ال�ب�ح�ار الس�ب�ع�ة واألل�وان 

 السبعة. 
فثَّمةَ طلسم لھا من نور الیجرؤ على ق�راءت�ھ اح�د، 

 فھناك سبعة بحار وسبعة ألوان من أنوار مختل�ف�ة
رحت اراقب عینیھا بإمعان واسأل نفسي كیف ل�ي .

ان اقرأ أسرار ھذه األلوان الس�ب�ع�ة وم�ن أی�ن ل�ي 
تلك القدرة الفنیة على فّك طلسمھ�ا، ب�ل وم�ن ای�ن 
لي تلك الطاقة الغیبیة التي تمنحني الم�ع�رف�ة ع�ل�ى 

ال�ح�ق ... ان�ن�ي فش�ل�ت ف�ي ... تمییز ھ�ذه األل�وان
معرفة ھذه األلوان بدایة األم�ر، وك�ن�ت أج�ھ�ل ان 
األمر ذو مش�ق�ة ك�ب�ی�رة الی�ط�ی�ق�ھ اال ال�ع�اش�ق�ون 

 .األزلیون 
من ھنا فكرت أن احارب ك�ل ال�دن�ی�ا ل�ل�دخ�ول ال�ى 
عینیھا ألبحر في بحارھما الس�ب�ع�ة، وأت�ع�رف ع�ن 

 . قرب على ألوانھما السبعة
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 الجزء الثاني من قصة

  ا و  
  

 
 
  عبدالباري المالكي/العراق

ا أزر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اعتماد حیاوي/ العراق
 

 ما أروعك بحراً..!
 وما أجمل شاطئِك..!

 یغدو سكناي فأسكن فیكِ 
 نورساً یضاحك رمل قدمیكِ 

  وتتبعني خطاِك حتى أخر العمر
 في ٔازرقك الصامت عمق شفیف..

 یٔاخذني الموج یقذفني بعیداً 
 یُسكنني في زمردة...!

 تحتویني شغفاً  
  وعلى سواحل الحرف

 تٔاتیني مراكب
 ٔابحرْت بمجذاف الوحدة
 في رحلة اللجوء الیك

 تلتقي عند مصب النسیان
 تشرب نخب الغربة

 ٔاتسكع في نصفي األخر
 مثقل بربح الخسارات

 ٔانادم ظلي..!
  ٔابحث عن منفى
 تركت ٔاناَي فیھ
  ویھرب النعاس

  ممتطیاً جنح اللیل
 یسرقني الیك..

  في رحلة قصیرة 
 فحواھا نشوة العمر

 في فصول ٔاختصرھا الزمن
  بھمسة مخبٔاة
 في درجٍ قدیم
  طفولة مكتنزة
  بذاكرة معطوبة

 وفوق موجك العاتي
  كم كان قمرك ساطعاً 

 في دامس لیلي
 یملئني ضجیج وجد

 غریباً متشظیا في الحضور
  متالشیاً بین السطور
 ٔاضمد قبس الخطى
  المثقلة بالرجوع
 في صمت للبحر
 وھذیان لموجھ
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 محاٌر في لحظة احباط1-
قدیم�ٍة یس�ی�ُل م�ن�ھ�ا ال�زی�ُت،   وعظٌ من رسائل

ینتقُل الى األخداِر األرضیّة في یوم الحّب النقي 
  المستلقي على حریِر حادثٍة طارئة
الس�ت�ق�ب�ال  ٠تستأصُل أعضائي الشاحبة الطول

أبراجِ تراٍب بمائدٍة تلمُع بزیٍت یتفنُن ب�ت�رط�ی�ِب 
قصٍب یطلُق مزامیَر جنیّاٍت عذراوات ،ی�ط�ل�ق�َن 
ف�ي ص��خ��ٍب ح��دَس م��ح��اٍر ف��ي ل��ح��ظ��ِة إح��ب��اط 

وأتذّكُر أّن السالالِت تم�ّش�طُ ال�وق�َت ب�أص�اب�ع ٠
عالیة الحواسِ وأكثر حلیباً في الخطایا الممتعة 
واألقّل إرضاعاً لالبتسامِة البریئة بحّق أجراٍس 
مھملٍة في مصّح�ات ال�ح�ّب وغ�رِف ال�ح�راس�ة 
الرطبِة في مدخِل األضرحِة وباتجاِه أسطورة ، 
تعتمُد السحَر وت�م�ش�ي ب�رف�ق�ِة ض�ج�ی�جِ ھ�واٍء 
خ�ج��وٍل ی��ط��ل��ُق م��وم�ی��اءاٍت ف��ي م��ل��حِ الض��وِء 

تسك�ُب أن�ق�اَض  ٠برائحِة ورٍد في زّي فراشاتٍ 
الغیِم على كھنٍة یطلّوَن من ش�رف�اِت ال�ف�ض�ائ�حِ 
التي ھي فصٌح من أصابع كالٍم، ی�ن�اُم م�رت�ج�ف�اً 
ف�ي أب�ج��دیّ�ِة ت�ع��وی�ذٍة ت�وم��يُء ب�ح�ك��م�ِة ج�م��ال 

وتمشي على رمِل الساحِل ول�م ی�ق�ْل أنّ�ھ ٠لذیذ
شاھَد أحداً یمضي الیِھ بأسمالِھ الت�ي س�رق�ت�ھ�ا 
سیرینیّةٌ ، وضعت الشمَع األزرَق ف�ي ع�ی�ن�ی�ِھ 
وإل�ى اآلَن م��ازاَل ی��ج�م��ُع أش�الًء م�ن��ھ ,ك��ان��ت 
تتحّدُث بأفكاٍر جدیدٍة أكثَر اتس�اع�اً م�ن ح�ل�ی�ِب 
ذاكرٍة ال ت�ق�ب�ُل أن ت�ف�ت�َح ف�َم�ھ�ا وت�ب�وَح بس�ّر 

 الخرافات
٠٠٠٠٠٠ 

 
 رتبةُ فصح/2

٠٠٠٠٠ 
احّس أّن شبحاً یفی�ُض بض�وِء م�وس�ی�ق�ى م�اء 
كأنّھا محاٌر وأصداٌف وأحجاٌر م�ن ی�دِه ال�ح�یّ�ِة 
الى األبد ، ال یشعُل الضوَء ی�ن�ظ�ُر إل�ى األرِض 
یطوي على عجٍل أسم�الَ�ھُ ال�ع�وراء وی�غ�س�ل�ھ�ا 
بعیوِن ن�ج�م�ٍة ع�اب�رٍة ع�ل�ى م�ھ�ٍل م�ن أص�ِص 
المطر الذي، یسقطُ أمام حیرتھ بنبوءِة ت�ع�وی�ذٍة 
غزیرِة الغموض الى إسترخاٍء مفیٍد جّداً لتشتِت 
قلق ظالٍم حمیم، یغیُم في مرایا تت�ك�ّس�ُر خ�ل�ف�ي 
وأن��ا أمض��ي وأرخ��ي م��ا ی��ق��رُب م��ن نص��ِف 

وم�ن ف�رِط ٠مجموعِة غیٍم عن ع�ی�وِن ال�ن�واف�ذ
الحّب تغمُر األرَض بخ�ب�ِز رق�اٍق ح�م�ی�ٍم ب�ن�ب�ی�ٍذ 
دؤوب ع���ل���ى أن یس���َع ال���ق���رب���اُن أص���َص 

م�ع�زوٍل،   الورِد ,فیرتّبھ فصحاً لتس�م�ی�ِة ع�واء
یسترجُع أصابعھ التي أستقلْت لتھّل من ن�ع�اٍس 
أنثى، تتدحرُج كرمٍل قبَل الفجِر بمساف�ة عش�ٍب 
من ماٍء بعیٍد عن فكرِة حلیٍب طازجٍ، أكثر ثقوباً 
من طحیٍن متقلّب المذاق في ع�ري م�ن�ف�ى م�ن 
حریِر جسٍد .یغتسُل بالملحِ والصلصال األح�م�ر 
في خ�زِف ال�م�ع�اب�ِد وال�ك�ات�درائ�ی�ات وال�م�رای�ا 
الملیئة بالعظِم والثلجِ والغرین وال�غ�ی�م ال�ف�ات�ر 

بتل�وی�ح�اٍت م�ف�ردةّ ال أحس�ب�ھ�ا ع�ل�ى  ٠النحیل
الوجِھ األكمل وبنحوٍل نشٍط یتكيُء عل�ى م�زاجٍ 

لست بحاجٍة كبیرٍة لھذا اآلن الّن ث�م�ة ٠أعور 
أمٌر كبیٌر ال بد لي أن أكوَن بس�ی�ط�اً، وأن�ا أم�رُّ 
بقشعریرة تحفظُ سَر س�م�اٍء ال ت�رم�ي الض�وَء 

 أینما كان

----- 
 ألموما إلیھم/3

٠٠٠٠٠ 
كائناٌت تخرُج من عیوِن أل�م�وم�ا إل�ی�ھ داروی�ن 
ونساء في یدیِھ ینسللَن كخیط غسیل، العّرافاُت 
تحتسي لحیةَ كارل ماركس في كوخٍ ضجر م�ن 
طبعِ أنك�ی�دو ال�ن�ائ�م ب�ھ�دوٍء ب�ی�ن دالِل ش�ف�ت�ي 
صوفیا لورین في غنجٍ تتوّسُل إل�ی�ِھ وك�اَن ف�ي 
أرشیفِھ مرقٌد یس�ی�ُر ع�اری�اً وی�ع�لّ�ُق أك�ث�َر م�ن 
ت��ع��وی��ذٍة ال تص��ل��ُح ل��ال��س��ت��خ��داِم ف��ي لس��ان��ِھ، 
وللتوّصِل الى حّل مناسٍب لھذه اإلشكالیة ت�أّم�َل 
نیرودا بفصحٍ باذخٍ وھ�و ی�ن�ظ�ُر إل�ى الس�م�اِء، 

ی�ح�ّرُك  ٠ویتلع�ث�ُم أم�اَم نص�ٍب ت�ذك�اري ل�دال�ي
شاربَھُ بأشّد صفاِت الضحِك وبعیداً ع�ن ال�ل�ی�ِل 
قریباً من النھاِر، ویستلقي سارتُر بإثارٍة معیّنٍة 
لیشمَّ غلیوَن رامبو حقّا لم یرهُ أح�ٌد ف�ي ض�وِء 

وألّول مّرٍة، تلبُس انخیدونا أسم�االً   عیون الزا
أللیوت في فِمھ قرباٌن لكھنٍة منشغل�ی�ن ب�ن�ش�ی�ِد 
كورال حماماٍت، وتنتظُر عاریةً مستلقی�ة ع�ل�ى 
رغ�ب�ٍة م�ف�ت�وح�ِة ال�ع��ورت�ی�ن، اس�ت�خ�دم�ھ�ا آدم 

یحتفُل بعیِد  ٠كبورتریٍت شخصّي لتفّاحٍة حوذيّ 
میالِد نابلیون سھواً قبالةَ قمیٍص لم یتذّك�رهُ اّال 
صلصاٌل ح�ّواء، نس�ج�ْت م�ن خ�ی�وِط األخ�ط�اء 
ُمحبطا آخر مثلي یلجأُ باستمراٍر الى نسر ق�ادٍم 
من ایّاّم حیٍّة ،تصُل للتّو ھنا م�ن�ُذ ح�رٍب ك�ان�ْت 
تعتقُد انّھا في سبیِل أسماٍل لیّنٍة ،تفّك�ُر بش�ھ�وٍة 

تطّل على زیٍت یسیُل بالفطرِة من ی�ِد  ٠مستمّرةٍ 
یسقط بكّل أشكالِھ  ٠رامبرانت على لوحةِ ثعبانٍ 

الجدیدة على مؤّخ�رة ن�ّص ی�ل�ث�ُم ف�م�اُ م�ب�ت�ورا 
 للوركا

 
 لیل یفّكُر ببطء

٠٠٠٠٠٠ 
 شخیر/1

٠٠٠٠٠٠٠ 
بصراحة ال یھّمني أْن تبلّغني شیئاً ل�ی�َس ل�ذی�ذاً 
یؤّرُخ الطالسَم من یِد المقبرة، أسمْح لي ق�ل�ی�الً 

أمض�ی�ُت ٠أنا لن أخلَع قم�ی�ص�ي ع�ل�ى األط�الق
على ھذه الحال ب�ط�ب�عِ ص�ل�ص�اٍل وراء س�ت�ارٍة 

كاَن ینحني لي حیَن كنُت أمضي طقساً  ٠شفّافةٍ 

في نبیِذ عاھرٍة شاركتني ال�ع�زَف ع�ل�ى قص�ٍب 
یھتمُّ بالفئاِت الصغیرِة من األصغاء، كنُت أب�ّرُر 

برقادي النزی�ِھ ال�ب�ع�ی�ِد ع�ن   خسارتي المفعمةِ 
ومجابھة استعداد ام�رأة ال ت�رّد ع�ل�ى  ٠المكرِ 

اعتذاري سوى بم�زی�ٍد م�ن ال�ف�ح�ی�حِ ،دون أن 
تثقَل الصلصال لمصاحبِة یٍد ت�ت�س�لّ�ُل م�ن ك�الِم 

والحاقاً ب�أج�راِس ٠التعاویِذ لیلةَ أن یفّكَر ببطٍء 
معابد تدّق على الضوء ب�أص�اب�ع رج�ٍل ن�اع�س 
الماِء ووقحِ اآللھة ،كان وحده بغزارٍة من وقٍت 
الى إغواِء نساء ون�ب�ی�ذ وف�ك�رٍة س�ح�ی�ق�ٍة ب�ی�ن 
الوھِم ودودِة القّز، وحك�ای�ة ح�م�ق�اَء ت�رس�م�ھ�ا 

 بشخیٍر بعَد عیِد الحبّ 
٠٠٠٠٠٠٠ 

 
 طالبُت بشتاٍء بارد/2

٠٠٠٠٠٠ 
غدا في منزٍل ما زال یتذّكُر أنّي ولدُت ح�یّ�ا ف�ي 
ساعِة حب جلبني عاریاً وبطبعٍ فارعِ ال�م�زاج، 
كنت على االق�ّل مس�ك�ی�ن�اً وم�ا ط�ال�ب�ُت بش�ت�اٍء 

كما لم أترنُّح بیِد القابلة ألنّني كنُت ط�ریّ�اً ٠باردٍ 
وأنزلُق بین ثقوبِھا التي تضحُك عل�ّي وتس�خ�ُر 
من رائحتي وتسرُق منّي متعتھ�ا، ت�ق�وُل ع�ل�ى 
سبیِل ذكرى عالیة المصابیحِ تضعھ�ا ف�ي ق�ع�ِر 
نسیاٍن معتم، ال یقوي على تذّكر لی�ٍل أمض�ی�ن�اهُ 
نتسلّق ب�ال�رق�ِص رم�اداً ك�ث�ی�راً ع�ل�ی�َل الض�وِء 
وبارد الثرثرة، یضُع الھامَش على ال�م�ؤّخ�راِت 

ومن وحدت�ھ ال�م�س�لّ�ی�ة ف�ي  ٠بعیداً عن المعنى
مس�ت�ودع�ات ف�ْوض�ت�ھ اآلھ�ل�ة   المعاب�ِد ی�رس�لُ 

بالحیاة، ویسكُب من دھشتھ الخمرةَ ف�ي ع�ی�ِن 
في ت�دوی�ن�ِة ٠العمیان والكتابةَ عن مدحِ المیّت 

ولي ال�ع�ھ�د وأك�ث�ر م�نّ�ي وب�ل�ط�ٍف ووس�طَ م�ا 
صادَف طولھ من مطٍر، ی�غ�ل�ُق س�ت�ارةَ ن�واف�ذه 
الصدئة بأحضاٍن نقیٍّة یرّشھا كمیاٍه تصعُد إل�ی�ھ 
بنكھٍة أسطوریّة، فی�ت�رنّ�ُح ت�ح�ت جس�ِد ت�م�ث�اٍل 
یكرهُ البرد وعیوَن الظّل ولحیةَ نواف�ذ م�وص�دة 

ب�ال�ف�ض�ائ�حِ، ف�ی�غ�س�ُل  ٠ًتبع�ُث ف�ی�ھ قش�ع�ری�رةَ 
أصابعھ لمّدِة ساعت�ی�ن ب�ق�ص�ب�ِھ األع�م�ى وھ�و 

 یرقُص كأقواِس ضوٍء بیضاء
 

٠٠٠٠٠٠٠٠ 
 

 فم طیور/3
٠٠٠٠٠ 

أت�ح�ّدُث ال�ى الض�وِء  ٠تحت یدي أكثر من لی�لٍ 
قبل الن�وِم وأح�ل�ُم ب�ك�اب�وٍس ق�دی�ٍم ف�ي ال�ھ�واِء 
الطلق المبلوِل الذي یشبھُ أحیاناً، بصراً یضحُك 
كنشیٍد في فِم طیور تجمُع العمیاَن المرت�ع�ش�ی�ن 
الھاربین الى الشوارعِ برائحِة نب�ی�ٍذ وت�ج�اع�ی�د 
أصابع، تلبُس السواد ب�ح�ل�ی�ٍب اب�ی�َض ی�ت�وّھ�ُج 
كغیٍم یتمای�ُل ف�ي زج�اج�اٍت م�ك�س�ورٍة ب�رائ�ح�ِة 
القھوِة ومغامراِت السماء، تسقطُ أكثر ضجیج�اً 

الماُء المنتعُش ال�ذي ی�ج�ل�ُس  ٠من ضوِءالورد
تحَت ظّل ی�ن�ت�ظ�ُر ث�ن�اَء جس�دی�ن ت�ح�َت ن�اف�ذٍة، 
تصرُخ وتقوُل أشیاًء من�ع�ش�ةً ب�درج�ِة رغ�ب�ت�ي 
وفصل ھذیاٍن ساخ�ٍن، ط�واَل ت�وّھ�ج ن�ب�ی�ذ ف�ي 

 بحیرة یٍد جمیلٍة، تعبُث بعنقاٍء عمیاء.

ا  ت 

 زھیر بھنام بردى/ العراق
 بخدیدا -نینوى 
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احتفل العالَُم خ�الل ش�ھ�ر م�اي وف�ي     

تواریَخ متباعدٍة بعیِد األّم. وكال�ع�ادة م�ن 

ك��ل س��ن��ة ت��ج��نّ��دت وس��ائ��ُل ال��ت��واص��ل 

االج��ت��م��اع��ي واإلذاع��اُت وال��ف��ض��ائ��ی��اُت 

إلیصاِل أصواِت البِّر واالعتراف بالجمیل 

لألّم الحنوِن العطوِف الكادحة المناضلِة، 

األّم التي تتف�ان�ى ف�ي خ�دم�ة أب�ن�ائ�ھ�ا و 

… تذیب نفسھا ش�م�ع�ةً تض�يء ع�ل�ی�ھ�م

و أیّ�ةُ ل�غ�ٍة ی�م�ك�ن أن   فأّي شكٍر یكفیھا

تعبَّر عن حبّنا واحترامنا وتقدی�رن�ا ل�ذاك 

ال��م��الك ال��ذي"ح��م��ل��ن��ا تس��ع��ةً ك��رھ��ا 

 …وأرضعنا حْولین كرھا"!

فرصةٌ للتذكیر بق�ی�م�ة األّم ف�ي  عید األمِّ 

ال��دی��ان��ات وال��ث��ق��اف��ات وال��ح��ض��اراِت 

وب��دورھ��ا األس��اس��ي ف��ي ب��ن��اء أس��رٍة 

م��ت��وازن��ٍة ت��ك��ون س��ب��ی��ال إل��ى ت��وازن 

المجتمع وفرصةٌ تختبر ف�ی�ھ�ا ال�م�دارُس 

ق��درةَ األط��ف��ال ع��ل��ى ح��ف��ظ األش��ع��ار 

واألناشید الممجدِة لألّم، (وھي طب�ع�ا ل�م 

 تتغیّْر من عھد نوح).

اسأْل طفال في المدرسة االبتدائی�ة ع�م�ا  

تعني لھ أّمھ س�ی�ج�ی�ب�ك دون ت�ف�ك�ی�ر أو 

تلعثم"ھي الحناُن"فإذا كبر قلیال وارتقى 

إلى المدرسة اإلعدادیة سیقرأ علیك بیت 

 شوقي ::

   "األّم مدرسةٌ إذا أعددتھا 

 أعددَت شعبا طیَّب األعراق"             

فإذا ارتقى في سلّم العمِر سیجیبك ب�أنّ�ھ�ا 

 رمز الوطن واألرض والخصوبِة.

ستقولون "أل�ی�س ج�م�ی�ال أن ن�ك�ّرم   - 

أم��ھ��ات��ن��ا ون��ع��ت��رَف ب��ف��ض��ل��ھ��ّن؟ أل��ی��س 

الجحوُد ع�ق�وق�ا ون�ح�ن ق�وم مس�ل�م�ون 

واإلسالُم قد ج�ع�ل "ال�ج�نّ�ةَ ت�ح�ت أق�دام 

 األّمھاِت"؟!!!!.

ستقوُل األمُّ ف�يَّ "ج�م�ی�ل ج�دا" ل�ك�ّن  -

ال��م��رأةَ ال��ت��ي ف��يَّ س��ت��ق��ول "ول��م��اذا 

نخصص ل�ھ�ا ی�وم�ا واح�دا وھ�ي ال�ت�ي 

تعیش بیننا وتقوم ع�ل�ی�ن�ا ال�وق�ت ك�ل�ھ؟ 

أل���ی���س ف���ي ذل���ك اع���ت���راف ب���أن���ھ���ا 

فنرد ألیھا االع�ت�ب�ار ی�وم�ا ف�ي   مھمشة

السنة تماما كالكتاب وال�ط�ف�ل وال�م�س�ّن 

وال�م�رأة، ث��ّم أل�ی�س ف�ي ھ�ذا االح�ت�ف��اء 

تذكیر بأن دور المرأة ھ�و اإلن�ج�اب وأّن 

المرأة التي ال تنج�ب ال م�ك�ان�ة ل�ھ�ا ف�ي 

أل��ی��س ف��ي ذل��ك ت��ج��ری��ح … ال��م��ج��ت��م��ع؟

لمشاعر كثیر َمن النساء ال�تّ�ائ�ق�اِت إل�ى 

 األمومة؟

األّم ال��ت��ي ف��ّي س��ت��ق��ول "ج��م��ی��ل ذاك 

االحت�ف�اء ل�و ص�در ع�ن وع�ٍي وإی�م�اٍن 

وأدوارھا ولیس مجّرد إنشاء   بقیمة األمّ 

حفظناھا و توارثتھا األجیال ال�م�ت�ع�اق�ب�ةُ 

فتحنّط الكالُم وتح�نّ�ط�ت م�ن�زل�ةُ األّم ف�ال 

نرى لھا وظ�ی�ف�ةً غ�ی�ر ال�ق�ی�ام بش�ؤون 

األطفال (وعموما ینافس األب أبناءه ف�ي 

 طلب الرعایة والقیام على راحتھ).

المرأة التي فّي تقول : األّم امرأةٌ قبل أن 

ا وھي امرأةٌ وق�د أص�ب�ح�ت أّم�ا  تكون أّمً

وتبقى امرأة بعد أن ی�غ�ادر األب�ن�اء ب�ی�ت 

األس�رة، ف��ك��ی��ف ی��ع�نّ��ف ال��رج��ُل ال��م��رأة 

ویحتقرھا وال یترك وسیلة إلھ�ان�ت�ھ�ا إالّ 

وھ�ي "ناقصة عقل و دی�ن" أتاھا إذ ھي

"م�ن ال�ق�واری�ر" وھي "من السفھاء" 

ف�أذا أن�ج�ب�ت ت�م�ت�ل�ك   … "ف�ت�ن�ة"وھي 

ق�دس��ی��ة وت��رت�ق��ي ف��ي الس�ل��م األخ��الق��ي 

 واالجتماعي!.

كیف تكون الجنة ت�ح�ت أق�دام األم وف�ي 

نفس الوق�ت یُ�دع�ى ال�رج�ُل ال�ى ض�رب 

المرأة وھجرھا ف�ي ال�ف�راش إذالال ل�ھ�ا 

وحطّا من كرامتھ�ا؟ ك�ی�ف ن�وك�ل إل�ی�ھ�ا 

تربیة األبناء ونجعل الرجل قّواما علی�ھ�ا 

 استنقاصا من قدراتھا؟

كیف یفرض األب على ابنھ اح�ت�رام أّم�ھ 

وھو یعنّفھا زوجةً لفظیا وجس�دی�ا ع�ل�ى 

 مرأى ومسمع منھ؟

ما تفسیر ھذا التناقض في سلوك الرج�ل 

ال��ع��رب��ي غ��ی��رأّن ال��ع��ق��ل��ی��ة اإلق��ط��اع��ی��ة 

المتخلّـفة مازالت م�ع�ش�ش�ة ف�ي دم�اغ�ھ 

فھو یرى في المرأة وسیلة إنتاج ت�ق�وي 

مركزه االجتماعي فیق�ّدر ف�ی�ھ�ا رح�م�ھ�ا 

وغ�ی�ر أن ف�ك�ره م�ق�ّس�م   الخصیب فقط،

إلى ُعلٍب ال واصل بی�ن�ھ�ا ف�ع�ل�ب�ة األّم ال 

تفضي إلى علبة المرأة وعلبة ال�م�رأة ال 

 …تفضي إلى علبة المجتمع

إّن دور األّم في أسرتھا ال ی�خ�ت�ل�ف ع�ن 

دور األب فكالھما مس�ؤول وال ت�ت�وازن 

األسرة إال بھما معا، ھ�م�ا ش�ری�ك�ان ف�ي 

منح الح�ی�اة وش�ری�ك�ان ف�ي ال�م�ح�اف�ظ�ة 

علیھا وال ی�ك�ون ال�ط�ف�ل س�ل�ی�م ال�ع�ق�ل 

ض�ع�ی�ف   والنفسیة إذا كان أحد الوالدین

الحضور أو متسلط�ا ع�ل�ى اآلخ�ر. ل�ك�ّن 

ھذه األم ھي امرأة تتعلّم و تُعلّ�م ،ت�ق�س�و 

وتعطف، تخطىء وتصی�ب، ل�ھ�ا غ�رائ�ز 

وعقل ومشاعر ،لھا میوالت�ھ�ا ال�خ�اص�ة 

ھ�ي إنس�ان … وأنشطتھا خارج األس�رة 

ل�ھ�ا ح��ق�وق وع�ل�ی�ھ��ا ت�م�ام�ا ك�ال��رج�ل، 

ووج�ب اح�ت�رام�ھ�ا ك�ام�ل أی��ام واج�ب�ات 

ا أن نمّج�دھ�ا  السنة ألنھا إنسان كامل، أمَّ

یوما في السنة ألنھا أمٌّ ثّم تُھان وتُ�ع�نّ�ف 

ما ت�ب�قّ�ى م�ن األی�ام ألنّ�ھ�ا ام�رأة ف�ذاك 

 …وسخف وقلّةُ عقلٍ   نفاق

أةا ّو  م أ ّم 
 

 زینب حداد/تونس
2021/5/30 
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 /الناصریةمیثاق كریم الركابي               

اتردد كثیرا بالكتابة الیك وأصبحت مقلة جدا ألني أصبح�ت    

أرى أرواح الناس بوضوح وجزعھم وتعفن ایامھ�م م�ن ھ�ذا 

الكابوس الذي یخنق الكرة األرضیة برمتھا وال ی�م�ك�ن�ن�ي أن 

 .أكتب شيء یجعل الناس تتململ أكثر مما ھي علیھ

 

واآلن وأنا أكتب لك أستمع ألغنیة ألیسا (ارجع لل�ش�وق ی�ل�ي 

أنت ناسیني) ورغم أني أعشق الطرب القدیم ل�ك�ن ال ی�م�ك�ن 

االستغناء عن بعض االغنیات الجدیدة ال�ت�ي ت�ع�ط�ي ح�ی�وی�ة 

 ألوقاتنا 

أنا دائما بخیر یا صدیقي ألني على یقین تام أن األلم یزیح كل 

غبار ویجعلنا نرى االشیاء بوضوح وطوبى من یداوي حزنھ 

 .بالمحبة

ال اخفي علیك لم أعد أبحث عن الحب في ثنایا الشعر أو حتى 

بالعیون الجمیلة أو حتى ب�ال�وج�وه ال�ج�ذاب�ة... ألن�ي أك�ت�ف�ي 

بكتف روحك الذي یجعلني أسخر من قصص الحب ویرف�ع�ن�ي 

 .الى آخر سماء البھجة

 .ربما تقول لي الحیاة ال تستقیم اال بالحب

ربما... وربما ال ألننا دوما على خالف بالرأي وعدم الت�ش�اب�ھ 

بیننا ھو ما یقربنا ویجعل لمعان الصداقة ھ�و األغ�ن�ی�ة ال�ت�ي 

 .تھرم أبدا  ال

وأني ألعجب كیف إلمرأة مثلي أن یموت فیھا ال�ح�ب وت�ل�ح�د 

 .بھ وال تؤمن اال بالعالقات االنسانیة والخالیة من المصالح

كیف وقد لوت ذراعي الدنیا حتى كادت أن تكسرھ�ا وب�ع�ق�ل�ي 

الناضج حولت كل وجعي الى شتالت صبر أزرع�ھ�ا ب�ب�س�ت�ان 

 .أیامي حتى أصبح فیئھا یھون علي كل المتاعب اآلتیة

فال تتعجب أن وجدتني أقدس الصداقات ال�ت�ي ت�ف�ی�ض م�ن�ھ�ا 

 . المحبة دون ندم

في برید كل امرأة تجد الكثیر من عروض الحب ومن یع�رض 

مشاعره یكتب ذات النشید الذكوري المستھ�ل�ك ح�د الض�ح�ك 

وانھ مظلوم مع زوجتھ وال توافق بین�ھ�م�ا وان�ھ وج�د روح�ھ 

وافراحھ المفقودة مع تلك البعیدة التي ط�ل�ب ص�داق�ت�ھ�ا م�ن�ذ 

 !!!...یومین فقط

أنھا أھازیج میتة ال تحرك شعورنا... لھذا نحن النساء نھ�م�ل 

 .بریدنا قدر المستطاع حتى نھنئ بوقتنا

ما عاد الحب یحمل قدسیتھ وھیب�ت�ھ ك�م�ا الس�اب�ق ... ال�ح�ب 

الذي كانت رقاب النساء تن�ح�ر م�ن أج�ل�ھ الن�ھ�ا ن�ال�ت ل�ق�ب 

 (عاشقة).

وكلما تقدم الزمن أصبح الحب مجرد سلعة ورغب�ة رخ�ی�ص�ة 

 .وال یشتریھا أمثالي

من یحبني یفعل كل شيء من أجلي ویجعل اب�ت�س�ام�ت�ي ت�ول�د 

 . غمازة مدللة

من یحبني یكتب كثیرا من أجلي ویجعل م�ن اس�م�ي م�ف�ت�اح�ا 

 . لحیاتھ وبلسما لحزنھ

من یحبني یغني لي كل أغنیات الح�ب ح�ت�ى ل�و ك�ان ص�وت�ھ 

 .بشعا ویجعل جیرانھ یشتمونھ ألف مرة

من یحبني تكون لدیھ مناعة ضد الوقوع بشباك النساء وكلما 

 .رأى حسناء  قال: اللھم قرب ألحضاني حبیبتي میثاق

من یحبني، یا صدیقي، أن یجعَل الحُب ج�ازًم�ا ال م�ن�ف�یً�ا وال 

 .ناقًصا وال مبنیًا للمجھول

من یحبني یجعل وجھي یسقط  ك�ل ص�ب�اح ب�ف�ن�ج�ان ق�ھ�وت�ھ 

 .فتزداد حالوة بي

من یحبني یریدني بما أنا علیھ كما الطبیعة بفصولھا االربع�ة 

 . وال یشتكي من قسوة بعض فصولي

من یحبني یجعلني ثامن أیام أسب�وع�ھ واالع�ج�وب�ة ال�ث�ام�ن�ة 

 .ورأس سنة الحب تقویمھا شفتي

من یحبني یعتقل كل مرارة ذكریاتھ وی�ج�ع�ل�ن�ي ب�الده ورأس 

 .مسقطھ

من یحبني یجعلني أموت عشقا وعلى مراحل بطیئ�ة وی�ج�ع�ل 

 .صیف العراق منعشا كعناق یسبقھ غیاب طویل وشوق كثیر

من یحبني یعتصرني لھفة فت�س�ق�ط غ�ی�وم�ي ع�ل�ى ال�خ�رائ�ط  

وتجعل الدول بال حكام ظالمین وتنتھي حسرات الشعوب على 

 .دول الغرب

من یحبني یبني لي وطنا بین ذراعیھ، وطن ال یھ�دي ال�وج�ع 

 .وال الندم ... وطن یعید الثقة ألحالمنا

                                  ا ر قا أ  و!ا   
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تعتبرانتخابات ال�ع�اش�ر م�ن تش�ری�ن االول 
ال��ف��ادم ال��م��وع��ودة ال��ج��ول��ة ال��خ��امس��ة 

ح�ی�ث  2003االنتخابات م�ن�ذ اح�ت�الل   من
والمع�روف  2006جرت الجولة االولى عام 

ك�ان�ت  2018ان مقاطعة اخر انتخابات عام 
% واث�ب�ت ال�ت�ح�ق�ی�ق�ات 80ینسبة تتجاوز 

الالحقة انھا كانت انتخابات مزورة بامت�ی�از 
وكان ذلك سبب ھاما ف�ي ان�دالع ان�ت�ف�اض�ة 

الح�ق�ا والس�ؤال  2019الش�ب�اب�ی�ة   تشرین
الذي یتم تداول�ھ ع�ل�ى ن�ط�اق واس�ع خ�الل 
الفترة االخیرة من ق�ب�ل ش�ب�اب االن�ت�ف�اض�ة 
وكذلك من قبل القوى المدنیة والدیمقراطیة 
التي تطمح القامة نظام م�دن�ي دی�م�ق�راط�ي 
حر ھو ھل نش�ارك ام ن�ق�اط�ع االن�ت�خ�اب�ات 
القادمة ان اجری�ت ب�ع�د ارب�ع�ة اش�ھ�ر م�ن 

 .االن
لقد كانت احدى المطالب الرئیسیة النتفاضة 
تشرین اجراء انتخابات مب�ك�رة ال�ى ج�ان�ب 
سلسلة مطالب عادلة اخ�رى م�ن�ھ�ا اس�ق�اط 
حكومة الجزار عادل عبد المھدي واض�ی�ف 
الیھا مطل�ب اس�اس�ي اخ�ر ب�ع�د اس�ت�ش�ھ�اد 
المئات من ابطال االنتفاضة وھ�و م�ح�اك�م�ة 
القتلة المسئولین عن سفك دماء المئات من 
الشھداء وجرح االالف من شباب االنتفاضة 
ونجحت االنتفاضة في اقالة تل�ك ال�ح�ك�وم�ة 
لیاتي رئ�ی�س ال�وزراء ال�ج�دی�د م�ن ن�ف�س 
االصطبل الطائفي وباتفاق ال�ك�ت�ل ال�ف�اس�دة 
الفاسدة محاوال تسویق نفسھ بوعود زائف�ة 
كاذبة وبمؤھالت ھزیلة وامكان�ات ض�ع�ی�ف�ة 
ولكن قدرة عجیب�ة ع�ل�ى ال�ك�ذب والض�ح�ك 

 . على الذقون
لقد عولت االنتفاضة عل�ى اج�راء ال�ت�غ�ی�ی�ر 
سلمیا عبر انتخابات قریبة ع�ل�ى ان ت�ك�ون 
نزیھة وعادلة وتوفر ال�ف�رص�ة ل�ل�ج�م�اھ�ی�ر 
لتعبر عن ارادتھا الحقیقیة وتحقق الت�غ�ی�ی�ر 
المنشود والتخلص من اكثر ال�ف�ئ�ات ال�رث�ة 
الفاسدة ان لم یكن جمیعھا ولكننا نجد الیوم 
وبعد مرور السنة والنصف على االنتفاض�ة 
تمكن القوى واالحزاب المتحكمة ب�الس�ل�ط�ة 
م��ن ت��ف��ص��ی��ل االن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة وف��ق 
مقاساتھا حیث نجحوا ف�ي ص�ی�اغ�ة ق�ان�ون 
انتخابات جدی�د ودوائ�ر ان�ت�خ�اب�ی�ة تض�م�ن 
مواصلة سیطرتھم وت�م تش�ك�ی�ل م�ف�وض�ی�ة 
انتخابات غیر مستقلة تتمكن م�ن ال�ت�الع�ب 

بالنتائج ك�م�ا ج�رى ف�ي ال�م�رات الس�اب�ق�ة 
واستمرت العص�اب�ات ال�م�س�ل�ح�ة والس�الح 
المنفلت في اغ�ت�ی�ال ال�ن�ش�ط�اء ف�ي وض�ح 
النھار دون ایة اجراءات امنیة ل�ردع�ھ�ا او 
اعتقالھ�ا اوم�الح�ق�ت�ھ�ا وادى ذل�ك ال�ى ان 
ترفع مظاھرات الخامس والعشرین من ایار 
الحالي الى شعار من ق�ت�ل�ن�ي؟ ك�م�ا ت�وص�ل 
الكثیر من المنتفضین ال�ى ق�ن�اع�ة راس�خ�ة 
بان المطلوب لیس اصالح ھذه ال�م�ن�ظ�وم�ة 
الحاكمة بل تغییرھا كلیا وبشكل سلمي ل�ك�ن 
السؤال ھل ان التغییر السلمي ی�ع�ن�ي ع�ب�ر 
سنادیق االنتخاب ف�ق�ط ام ی�ن�ب�غ�ي ال�ل�ج�وء 
السالیب سلمیة اخرى كال�ع�ص�ی�ان ال�م�دن�ي 

 مثال؟
لقد اصبح واضحا بان االنتخ�اب�ات ال�ق�ادم�ة 
سوف لن تختلف عن االنتخابات السابقة بل 
ان�ھ�ا ق�د ت�ك�ون ابش��ع ف�ي ال�ت�زوی�ر ن�ظ��را 
الحتدام الصراع كما ان الحكوم�ة ل�م ت�وف�ر 
لحد االن ایة مست�ل�زم�ات ح�ق�ی�ق�ی�ة الج�راء 
ان��ت��ح��اب��ات ن��زی��ھ��ة ف��ل��م ی��ت��م ن��زع س��الح 
الملیشیات ولم تنج�ح ف�ي ای�ق�اف مس�ل�س�ل 
االغتیاالت او تقدیم القتلة لل�ع�دال�ة او م�ن�ع 
استخدام المال المسروق في االنتخابات ولم 
تبقى ایة ث�ق�ة ب�وع�ود ال�ح�ك�وم�ة م�ن ق�ب�ل 
جماھیر الشعب ویبدو وجود نس�ی�ة ع�ال�ی�ة 
مصممة على مقاطعة ان�ت�خ�اب�ات ال ی�رج�ى 

 .منھا تحقیق اي تغییر
ان مقاطعة االنتخابات ان تم االتف�اق ع�ل�ی�ھ 

ق��وى تش��ری��ن وال��ف��وى ال��م��دن��ب��ة   ب��ی��ن
وال��دی��م��ق��راط��ی��ة والش��خ��ص��ی��ات ال��وط��ن��ی��ة 
والتقدمیة ومن�ظ�م�ات ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ی�ي 
ینبغي ان تستفید من المقاطعة السلبیة التي 

ل�ت�ك�ون ال�م�ق�اط�ع�ة ھ�ذه  2018جرت عام 
المرة مدروسة ومنظ�م�ة وھ�ادف�ة اي ان�ھ�ا 
مقاطعة نشیطة ف�اع�ل�ة ب�ھ�دف فض�ح ع�دم 
توفر مس�ت�ل�زم�ات ان�ت�خ�اب�ات دی�م�ق�راط�ی�ة 
نزیھة اي ان المقاطع�ة ل�ی�س�ت ھ�دف�ا ب�ح�د 
ذاتھا بل وسیلة في فضح انتخاب�ات م�زورة 
التمثل ارادة الشعب وتح�ت ت�ھ�دی�د الس�الح 
وك��ذل��ك فض��ح ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ت��واط��ئ��ة م��ع 
االحزاب الطائفیة والقومیة المصممة ع�ل�ى 
تزویر ارادة الشعب واعادة تشكیل ب�رل�م�ان 
مسخ بیعد عن تمثیل ارادة الش�ع�ب واالم�ل 
ان یتم تنسیق كامل ب�ی�ن ال�ق�وى ال�م�دن�ی�ى 

والدیمقراطیة لت�ح�دی�د م�وق�ف م�وح�د م�ن�ذ 
لتثقیف الجماھیر في فضح تزوی�ر ارادت�ھ�م 
واھمیة التص�دي ل�ذل�ك وك�ذل�ك فض�ح ھ�ذه 
العملیة ال�ھ�زی�ل�ة ال�ت�ي ت�ت�ك�رر ك�ل ارب�ع�ة 
سنوات للراي العالمي الم�ح�ل�ي واالق�ل�ی�م�ي 
وال��ع��ال��م��ي واھ��م��ی��ة اس��ت��خ��دام م��ن��ص��ات 
التواصل االجتم�اع�ي م�ن�ذ ل�الن ف�ي فض�ح 
النوایا الشریرة للفئات الحاكمة وتصمیم�ھ�ا 
على اعادة تدویر شخوصھا ح�ف�اض�ا ع�ل�ى 
مصالحھ�ا دون االل�ت�ف�ات ل�م�ع�ان�اة ال�ن�اس 
وعذابات�ھ�م وغ�ی�اب ال�خ�دم�ات الض�روری�ة 
عنھ�م ف�ي الص�ح�ة وال�ت�ع�ل�ی�م وال�ك�ھ�رب�اء 
والسكن تلك التي توف�ر ابس�ط مس�ت�ل�زم�ات 
العیش ال�ك�ری�م اض�اف�ة ال�ى ارت�ف�اع نس�ب 

 .البطالة والفقر
ان من المھم ان یكون ھناك تنسیق واتف�اق 
حول عملیة المق�اط�ع�ة ل�ت�ش�م�ل ك�ل ارج�اء 
العراق وجمیع محافظاتھ لتكون ف�ع�ال�ة ف�ي 
كش��ف زی��ف ادع��اءات ال��ف��ئ��ات ال��ح��اك��م��ة 
ومحاولتھا باض�ف�اء ش�رع�ی�ة زائ�ف�ة ع�ل�ى 
حكمھا االستبدادي عبر عملیة االن�ت�خ�اب�ات 
المشوھة البعیدة عن تم�ث�ی�ل ارادة الش�ع�ب 
والتي ال تؤمن بالتداول السلمي للسلطة ب�ل 
ھي طائفیة شوفینینة مرتھنة ب�ارادة ال�دول 
االجنبیة وبعیدة كل البعد عن تمثیل مصلحة 
العراق او تحقیق رخائھ وامنھ واس�ت�ق�راره 
رغم ان الخالص من ھذه ال�زم�ر ال�ح�اك�م�ة 
لیس باالمر الھین بل سیتحقق عبر مخ�اض 
عسیر مليء بالتضحیات م�ن ق�ب�ل الش�ع�ب 

 المبتلى بحكم عفن طائفي جائر.
 
اھدر ون�ھ�ب م�ل�ی�ارات ال�دوالرات م�ن  

م�وارد ال�ن�ف�ط وح�ول ال�ع�راق ال�ى ب�ل��د 
مستھ�ل�ك یس�ت�ن�زف ای�رادات�ھ ال�ن�ف�ط�ی�ة 
ویس��ت��ورد ح��ت��ى م��ی��اه الش��رب وف��رط 
بسیادتھ واستقالل ارادتھ وط�ال�م�ا ل�ی�س 
من المتوقع ان تكون االنتخابات ن�زی�ھ�ة 
وشفافة فان قرارالمقاطعة الفعالة بھدف 
نزع الشرعیة عن ھذا الحكم البغیض قد 
یكون طریقا تسلكھ الق�وى ال�وط�ن�ی�ة ان 
وجدتھ یحقق ھدف انتزاع الشرعیة عن 
حكم الم�ح�اص�ص�ة ال�ط�ائ�ف�ي ال�ذي ف�ق�د 

 مبررلت وجوده منذ فترة طویلة.

!!ان ات اام  را ا طا 
 
 

 محمد الموسوي
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والش�ع��ری��ة أط��اری��ح دك��ت��وراه ورس��ائ��ل 
م��اجس��ت��ی��ر ف��ي ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��راق��ی��ة 

 والعربیة والعالمیة.
وقد أشارت الدكتورة سھ�ام الس�ام�رائ�ي 
في مقدمة كتابھا إلى ما تمثلھ شخ�ص�ی�ة 
محمد صابر عبید من أھمیة في المشھ�د 
الثقافي واألدبي العربي الحدیث بقولھ�ا: 
((یمثّل األست�اذ ال�دك�ت�ور م�ح�م�د ص�اب�ر 
عبید ظاھرة ثقافیة متمی�زة ف�ي ال�ع�ق�ود 
الثالثة الماضیة بوصفھ ناقداً وأكادی�م�ی�اً 
وش��اع��راً وم��ث��ق��ف��اً، أس��ھ��م ط��وال ھ��ذه 
الس��ن��وات ف��ي رف��د الس��اح��ة األدب��ی��ة 
والثقافیة العربیة بإنجازات ع�ل�م�یّ�ة ق�ّل 
نظیرھا، والسیما أّن كت�ب�ھ اق�ت�رب�ت م�ن 
الخمسین مؤلّفاً ف�ي ح�ق�ول ن�ق�د الش�ع�ر 
والسرد والسیرة، وفي اإلبداع الش�ع�ري 
والمقالي، وفي حقل الت�أل�ی�ف ال�ن�ظ�ري، 
وظّل اسماً یشغل ھذا ال�وس�ط ب�ق�ّوة م�ن 
دون ھوادة وال ت�وقّ�ف وال ت�ل�ك�ؤ، وإذا 
جاز لنا الحدیث عن الج�ان�ب األك�ادی�م�ي 
الذي فیمك�ن ال�ق�ول إنّ�ھ ت�م�ّك�ن م�ن أن 
یف�رض ن�م�وذج�ھ ال�ع�ل�م�ي واألك�ادی�م�ي 
بقّوة، وعلى الرغم من أنھ اشتغ�ل أك�ث�ر 
من عشرین ع�ام�اً ف�ي ج�ام�ع�ة ت�ك�ری�ت 
وھي جامع�ة م�ح�اف�ظ�ة ف�ق�د ت�م�ّك�ن م�ن 
إدخال فضاء الحداثة إلیھا، ال بل تفّوق�ت 
ف��ي ذل��ك ع��ل��ى ك��ث��ی��ر م��ن ال��ج��ام��ع��ات 

العراقیة العریقة ذات ال�ت�اری�خ ال�ط�وی�ل 
في األكادیمیة العراقیة. فھو ف�ي ال�ح�ق�ل 
األكادیمي أستاذ المع على صعید ت�ق�دی�م 
ال��م��ح��اض��رة، وع��ل��ى ص��ع��ی��د اإلش��راف 
ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى ط��ل��ب��ة ال��م��اجس��ت��ی��ر 
والدكتوراه، وعل�ى ص�ع�ی�د ال�م�ن�اقش�ات 
العلمیة للرسائل األكادیمیة، وھو في كّل 
ھذه النشاط�ات ال ی�ت�وق�ف ع�ن إع�ط�اء 
الدروس العلمیة والتربویة التي ال تك�ّف 

  عن إنتاج المعرفة والجمال في آن.))
وخت�م�ت م�ق�دم�ت�ھ�ا ب�ال�ق�ول: ((ی�ع�رض 
ال��ك��ت��اب م��ج��م��وع��ة م��ن ال��دراس��ات 
والمقاالت والق�راءات ال�م�ت�ن�وع�ة ال�ت�ي 
تخّص تجربة األدیب واألكادیم�ي م�ح�م�د 
ص�اب��ر ع��ب�ی��د ف�ي ك�ت��اب ج�اء ع�ن��وان��ھ 
"النص المتعّدد"، في إشارة إلى تعدّدیة 
الحقول اإلبداعیة التي یش�ت�غ�ل ع�ل�ی�ھ�ا، 
وتضّم باقة مھمة ونوعیة من الدراسات 
النقدیة فیما یصطلح علیھ "نقد النق�د"، 
ومقاالت نقدیة أخرى في تجاربھ النقدیة 
والشعریة على ح�ّد س�واء، فض�ال ع�ل�ى 
قراءات وإضاءات تخّص مجم�وع�ة م�ن 
كتبھ الجدیدة، أس�ھ�م ف�ی�ھ�ا أك�ادی�م�ی�ون 
ونقاد وأدباء وك�تّ�اب ع�راق�ی�ون وع�رب 

بوس�ع�ھ�ا أن تض�يء ج�ان�ب�اً م�ھ�م�ا م�ن 
ت�ج��رب��ت�ھ ف��ي ال��ك��ت�اب��ة ع�ل��ى أك�ث��ر م��ن 
مس�ت��وى. ی��أت�ي ھ��ذا ال�ك��ت��اب ھ�ذا ب��ع��د 
سلسلة كتب صدرت عن تجربة ال�م�ب�دع 
محمد صابر عبید، جمع فیھا أص�ح�اب�ھ�ا 
دراسات ومقاالت عدیدة، وقد تتالت ھذه 
ال�ك�ت�ب ل�ت�ع�ط�ي ص�ورة ع�ن ش�خ�ص�ی��ة 
ثقافیة وإبداعیة عربیة تستحق فعال ھذه 

 العنایة.))
 

وھو كتاب یض�يء ط�ب�ق�ات ج�دی�دة م�ن 
التجربة الثریة لمحمد صابر عبی�د ع�ل�ى 
صعید خكابھ النقدي والش�ع�ري، وع�ل�ى 
صعید تجربتھ الم�ق�ال�ی�ة ف�ي ك�ت�اب�ھ ذي 
األجزاء األربعة "رائحة ال�م�ع�ن�ى" وق�د 
ضّم باقة من مق�االت�ھ ال�ت�ي نش�رھ�ا ف�ي 
ثقافیة جریدة "الصباح العراقیة" ع�ل�ى 
م��دى أك��ث��ر م��ن ع��ام��ی��ن، وھ��و ش��ع��ل��ة 
إبداعیة ال تقف ع�ن�د ح�ّد ح�ی�ث ص�درت 
ل��م��ح��م��د ص��اب��ر ع��ب��ی��د ح��دی��ث��اً روای��ت��ھ 
الموسومة "خطأ مقصود" عن ال�ھ�ی�ث�ة 
العامة السوریة للكتاب، لیضیف تج�رب�ة 
إب�داع�ی�ة ن�وع�ی��ة إل�ى ت�ج�ارب��ھ األدب�ی��ة 

 الخصبة التنویریة على أكثر من صعید.
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 د. فیصل القصیري   



ارتبط النسیج بالتاریخ اإلنساني، فقد كان مص�در   
ح�م��ای�ة ل��إلنس�ان، وك��ان أیض��اً مص�درا ل��ل�ج��م��ال 
والخصوصیة الثقافی�ة، وم�رآة ح�ق�ی�ق�ی�ة ل�ل�ت�ن�وع 
واإلب�داع. نش�أت ال�ح�ض�ارات ف�ي ب�الد ال�راف�دی��ن 

 3000بالقرب من ن�ھ�ري دج�ل�ة وال�ف�رات ب�ی�ن (
) ق.م، ووجود مھارات تثیر اإلع�ج�اب ع�ن 300و

المالبس وتنوعھا، والتي غال�ب�ا م�ا ن�ج�دھ�ا ع�ل�ى 
ال��م��ن��ح��وت��ات وال��ف��خ��ار، وم��ا ذك��رت��ھ ال��ن��ص��وص 
المسماریة، وكذلك ما عثر ع�ل�ی�ھ ف�ي م�ق�اب�ر أور 
المل�ك�ی�ة، وك�ل�ھ�ا ت�دل ع�ل�ى أن ال�م�الب�س ك�ان�ت 
متنوعة، وأن ص�ن�اع�ة ال�ن�س�ی�ج ك�ان�ت م�زدھ�رة 
وموجودة، منذ فترة القرى ال�زراع�ی�ة األول�ى ف�ي 
شمال بالد الرافدین، وقد دلت الحفریات ال�ت�ي ق�ام 
بھا علماء اآلثار ، على وجود أدلة وشواھ�د ع�ل�ى 
اقتناء ثیاب مزخ�رف�ة  ع�ن�د اآلش�وری�ی�ن، ت�ح�م�ل 
رموزاً، عدیدة أحاطت ب�م�وض�وع ال�م�الب�س ع�ن�د 
سكان وادي الرافدین، بصورة عامة واآلش�وری�ی�ن 
بصورة خاصة، ف�ب�ع�ض ھ�ذه ال�م�الب�س ك�ان م�ن 
الواجب لبسھا في أوقات معین�ة خ�اص�ة، ت�ع�ط�ی�ن�ا 
المنحوتات الجداریة اآلشوریة، فكرة مفصلة ع�م�ا 
یخص الح�ی�اة االج�ت�م�اع�ی�ة، ح�ی�ث ن�ل�م�ح ت�ط�رز 
مالبس الحیاة الیومیة للمجتمع الملك�ي، وم�الب�س 
االحتفاالت الدینیة ومالبس الصی�د وال�ح�رب، وم�ا 
یرتدیھ الملوك عند أصابتھم ب�األم�راض أو ل�ط�رد 
األرواح الشریرة، یتكون المظھر الخارجي للمل�وك 
واآللھة ورج�ال ال�دی�ن وال�ح�اش�ی�ة ال�م�ل�ك�ی�ة م�ن 
قطعتین رئیسیتین، عبارة عن قمیص یتراوح ب�ی�ن 
القصر والط�ول، وی�ك�ون ع�ل�ى األغ�ل�ب م�زركش�اً 
ومطرزاً بالتكوینات الزخرفیة التقل�ی�دی�ة، وت�ظ�ھ�ر 
ھذه المشاھد في مكان آخر على رداء ال�م�ل�ك، وال 
شك في أنھا تعكس التطریز على األزیاء الحقیقیة، 
وعادة ما تظ�ھ�ر اآلل�ھ�ة ال�ك�ب�رى ف�ي أق�راص أو 
مجرد رموز تحوم في الھ�واء، واخ�ذ ال�ك�ل�دان�ی�ون 
بالحضارة البابلیة القدیمة وأضافوا إل�ی�ھ�ا ك�ث�ی�راً، 
ومارسوا فن التطریز، وقد أصبحت بابل ف�ي ع�ھ�د 
نبوخذ نص�ر أع�ظ�م م�دی�ن�ة م�ع�م�ورة ع�ل�ى وج�ھ 

 األرض.
انتشر فن التطریز في ش�ت�ى أص�ق�اع األرض م�ن�ذ 
ق�دی�م ال�زم��ان، والق��ى اھ�ت��م�ام��اً ك��ب�ی�راً م�ن ق�ب��ل 
الحرف�ی�ی�ن وال�ف�ن�ان�ی�ن وان�ع�ك�س ع�ل�ى أع�م�ال�ھ�م 
الیومی�ة، وت�ت�م ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ط�ری�ز ع�ل�ى الس�ج�اد 
واألث��واب، واألق��م��ش��ة غ��ال��ی��ة ال��ث��م��ن وال��راق��ی��ة 
كالكتان، وینفذ التطری�ز ع�ل�ى ال�ق�م�اش ب�واس�ط�ة 
خ�ی�وط ال�ح�ری�ر ال�رف��ی�ع�ة، ذات األل�وان ال�زاھ�ی��ة 
ویسمى البریسم. ویمنح م�رت�دی�ھ أن�اق�ة وم�ظ�ھ�راً 
رسمیاً، وك�ذل�ك ال�زري ال�ذي ع�ب�ارة ع�ن خ�ی�وط 
ذھبیة أو فضی�ة ل�ّم�اع�ة، ف�ی�ط�رز ال�زري ح�اف�ات 
البشت بالخیوط الذھ�ب�ی�ة أو ال�ف�ض�ی�ة، م�ن ح�ول 
الرقبة حتى نصف القامة، كما ی�ل�ف ی�دي ال�ب�ش�ت 
شریط ذھبي، أما ال�ق�ی�ط�ان ف�ھ�و م�زی�ج ال�خ�ی�وط 

المتدلیة من جوانب البشت العلیا، ویسم�ى ال�زري 
واحیاناً بالزركشة، وھي مفردات أصلھا من ال�ل�غ�ة 
الفارسیة، على سب�ی�ل ال�م�ث�ال زركش�ة ال�م�ش�ال�ح 
وبع�ض ال�م�الب�س ل�ل�زی�ن�ة، ھ�و ن�وع م�ن أن�واع 
التطریز وفن یقوم على غرز مزخرفة تُع�م�ل ع�ل�ى 
القماش، وال�ت�ي ت�ن�ت�م�ي إل�ى األزی�اء ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 
القدیمة، التي تعد جزءاً من التراث ف�ي ال�م�الب�س، 
وتعد من الم�ھ�ن ال�ن�س�ائ�ی�ة ال�م�ھ�م�ة ال�ت�ي ظ�ل�ت 
تمارسھا النساء فترة طوی�ل�ة، وح�رص ب�ع�ض�ھ�ن 
على تعلیمھا لبناتھن، سعیاً للمحافظة ع�ل�ی�ھ�ا م�ن 
االندثار، وقد القت ح�رف�ة ص�ن�اع�ة ال�زري رواج�اً 

 كبیراً ما قبل ستینات القرن الماضي.
البشت ھ�و ع�ب�ارة ع�ن ع�ب�اءة ی�رت�دی�ھ�ا ال�رج�ل 
العربي فوق ثیابھ، ویعتبر للمرأة عب�اءة ل�ت�غ�ط�ی�ة 
كامل جسمھا وما یلبس م�ن ث�ی�اب نس�ائ�ی�ة. وت�م 
استخدام ھذا االسم في نجد وال�ع�راق ع�ل�ى ن�ط�اق 
واسع لیحل بدیًال عن الك�ل�م�ة ال�ع�رب�ی�ة ال�ف�ص�ح�ى 
وھي العباءة، في حین تقابلھ�ا ل�دى أھ�ل ال�ح�ج�از 
والشام كلمة مشلح، كما أن ال�ب�ش�ت ال�ذي ی�ط�ل�ق 
علیھ العرب لفظ الرداء تم تطوی�ره وأض�ی�ف إل�ی�ھ 
تطریز الب�ریس�م، ال�ذي ت�ح�ول الح�قً�ا إل�ى ال�زري 
الھندي المطلي بماء الذھب أو الفضة، ف�ي األص�ل 
كان البشت یرت�دی�ھ ال�رج�ل ف�ي الش�ت�اء م�ن ق�ب�ل 
البدو، واآلن یتم ارتداؤھا فقط للمناسبات الخ�اص�ة 
 مثل حفالت الزفاف والمھرجانات والتخرج والعید.

یحتوي البشت على أكمام، ومع ذلك یشاھد ال�م�رء 
دائًما الرجل وھو یرتدي البشت بذراع واح�دة م�ن 
خالل الكم بالطریقة التقلیدیة، بینما یتم تغلیف الكم 

 اآلخر بشكل فضفاض وإدخالھ في الجانب.
یعتبر ال�ب�ش�ت (ال�ع�ب�اءة ال�رج�ال�ی�ة) م�ن األزی�اء   

العربی�ة ال�ق�دی�م�ة، وزي ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�ي األع�ی�اد 
والمناسبات، حیث تمثّل زینة ووقار للرجل، فض�الً 
عن أنھا تراث تمتد جذوره إل�ى أع�م�اق ال�ت�اری�خ، 
والتي أصبحت یوماً بعد یوم تحت�ل م�ك�ان�ة م�ھ�م�ة 

 كزي شعبي في العراق.
أما في عصر اإلس�الم ف�ق�د ع�رف�ت ال�ع�ب�اءة ك�زي 
رسمي، تمیز بھ أبناء البادیة وسكان شبھ الجزیرة 
العربیة، وذكرت بع�ض ال�م�ص�ادر ال�ت�أری�خ�ی�ة أن 
الرسول (ص) كان یرتدي العباءة، والمعروفة ف�ي 
ذل��ك ال��وق��ت ب��اس��م (ال��ب��ردة)، وھ��ي ق��م��اش م��ن 
الصوف الخشن ذات لون مائل الى السمرة ویك�ون 

 مخططاً.
تصنع العباءة م�ن (ص�وف) األغ�ن�ام ف�ب�ع�د (ج�ز) 
الصوف یحال الى مرحلة التنظیف لتخ�ل�ی�ص�ھ م�ن 
الشوائب واألوساخ العالقة بھ، ث�م ت�ب�دأ ب�ع�د ذل�ك 
عملیة(الغزل) حیث یُبرم الصوف بواسطة م�غ�ازل 
خاصة لیصبح ب�ع�د ذل�ك خ�ی�وط رف�ی�ع�ة وج�اھ�زة 
للحیاكة، ولھذه المرحلة أناسھا الم�ھ�رة وأدوات�ھ�ا 

 الخاصة.
ویقاس نوع الغزل على مدى (ُسمك) الخیط، فكلما 

ك��ان 

الخیط رفیعاَ، كان ذلك من المحاسن ال�ج�ی�دة ال�ت�ي 
تساعد برفع سعر العباءة، بعد عملیة الغزل ی�دخ�ل 
ال�خ�ی�ط م�رح�ل�ة ج�دی�دة ھ�ي م�رح�ل�ة (ال�ح�ی�اك�ة) 
بواسطة (الجومة)، حیث یُحاك الغزل بواسط�ت�ھ�ا، 
لیصب�ح ع�ب�ارة ع�ن ق�ط�ع�ة واح�دة ت�ع�رف ب�اس�م 
(الدرج)، وھذه المرحلة أیض�ا ت�ح�ت�اج إل�ى أن�اس 
مھرة ومتخصصین، وتصل فترة الح�ی�اك�ة وإت�م�ام 
العباءة الى (خمسة عش�ر ی�وم�اً) ت�ق�ری�ب�اً. ھ�ن�اك 
أوزان خاصة تستخدم لوزن ال�ع�ب�اءة، م�ن�ھ�ا وزن 
(الس�ت��ة دراھ��م)، ووزن (ال��ن�ص��ف رب��ع)، ووزن 
(ال��رب��ع) وأفض��ل ھ��ذه األوزان ھ��و وزن (الس��ت 
دراھم)، حیث یكون فیھ (الدرج) ذو خیوط رف�ی�ع�ة 
وناعمة، ثم ی�أت�ي ب�ع�د ذل�ك وزن (ال�ن�ص رب�ع)، 
وأخیرا وزن (الربع) الذي یكون خشناً، تبدأ عملیة 
الخیاطة ال�ت�ي ت�م�ر ب�ع�دة م�راح�ل، وك�ل م�رح�ل�ة 
متممتھ لقبلھا وتحتاج متمرسین، ولل�ح�ی�اك�ة ع�دة 
مسمیات منھا (اإلبرة) وھي حیاكة خاصة یخت�ص 
بھا ویفضلھا أبناء المنطقة الجنوبیة، و(التح�ری�ر) 
ویشتھر بھا أھ�ل ال�ن�ج�ف، ھ�و خ�ی�اط�ة ال�ع�ب�اءة 
وتطریزھا بخیوط خاصة من البریسم أو ال�ن�ای�ل�ون 
وتكون من نفس لون العباءة، وھناك نوع أخر من 
الخیاطة یسمى الكلیتون وھو خیاطة العباءة بخیط 
خاص، یكون لونھ اصفر یختلف عن لون�ھ�ا، وھ�و 
لون ذھبي یختاره البعض إلظھار جمالیة التطریز، 
و(الكرماني) الذي یفضلھا كبار السن، وی�ع�دون�ھ�ا 
تراثا یتجدد وھي في طریقھا لالنقراض بسبب قل�ة 
ش��رائ��ھ��ا وارت��ف��اع أس��ع��ارھ��ا، وال��ق��س��م األخ��ر 
الصناعي، الذي یدخل في حیاكتھ اآلالت ال�ح�دی�ث�ة 
الت�ي راج ال�ع�م�ل ب�ھ�ا، وال�ت�ي ت�ك�ون أق�ل ك�ل�ف�ة 
وأرخص ثمن مع منظر مقبول ویرتاد علیھا اغلب 

 عامیة الناس.
وقماش العباءة الصناعیة یأتي عل�ى ش�ك�ل أط�وال 
من القماش الخاص، ی�ت�م ال�ت�ح�ك�م ب�ھ ف�ی�م�ا ب�ع�د 
وحسب الطلب، وتتفاوت أسعار ھذه العباءة حسب 
الجودة والصنع، فـ(الوبر) یصنع في معمل النج�ف 
وكربالء أما عن (الھربد) فھو قماش إنكلیزي ی�ت�م 
اس��ت��ی��راده، وی��أت��ي بش��ك��ل أط��ول م��ن ال��ق��م��اش 

 (والسوري) كذلك یأتي بنفس الطریقة.
البشت (العباءة) ی�ق�س�م إل�ى أرب�ع�ة أن�واع حس�ب 
الفصول والمناسب�ات ال�خ�اص، ف�م�ن�ھ�ا الص�ی�ف�ی�ة 
والتي تس�م�ى ال�خ�ف�ی�ف ال�وزن، وم�ن�ھ�ا ال�ی�دوی�ة 
(المغزل)، وأیضا (الصناعیة) ،العباءة التي تسمى 
(البھاری�ة) وال�ت�ي ت�ل�ب�س ف�ي ال�ف�ت�رة ال�رب�ی�ع�ی�ة 
والخریفیة، ویكون وزھا خ�ف�ی�ف أیض�ا، و ال�ن�وع 
الثالث الذي یسمى بـ(الدگاك) ویرتدیھا الرجال ف�ي 
فترة الشتاء، وی�ك�ون وزن�ھ�ا أك�ث�ر م�ن ك�ی�ل�وی�ن 
ونصف، ویكون أغلبھا صناعیة لصعوبة حیاك�ت�ھ�ا 

 یدویاً.
إما من حیث المناس�ب�ات (ال�ح�زی�ن�ة، ال�م�ف�رح�ة)، 
فھناك العدید من العباءات التي ت�ك�ون م�خ�ص�ص�ة 

لھا، منھا ما تسمى بالعباءة السوداء (ال�خ�اچ�ی�ة)، 
والتي یكون صوفھا أبیض ویتم صب�اغ�ت�ھ ب�ال�ل�ون 

 األسود.
وھناك من یصنفھا حسب األماك�ن، ح�ی�ث تس�م�ى  

العباءة التي یرتدیھا الرجال في المنطقة الغ�رب�ی�ة، 
والش��م��ال��ی��ة م��ن ال��ع��راق وال��خ��ل��ی��ج ال��ع��رب��ي بـ 
(الكلبدون)، إي التي تطرز مناطق م�ن�ھ�ا ب�خ�ی�وط 
اللون األصفر الذھبي، ویكون من من�ش�ئ ف�رنس�ي 
ویاباني. وھناك نوع یسمى أبو ش�ھ�ر ھ�و ع�ب�اءة 
شتویة یدویة الصنع، تحاك بنفس طریقة ال�ع�ب�اءة 
الصیفیة وھي إیرانیة الم�ن�ش�أ، ت�أت�ي ع�ل�ى ش�ك�ل

(درج) كامل، یفضل في ال�ع�راق وحس�ب ال�ط�ل�ب، 
وتكون لھ طریقة خیاطة خاصة، حیث تتم خیاطت�ھ 

 (بالحریر وبخیط البریسم) فقط.
ی�ع�ت�م�د اس�م ال�ع�ب�اءة ع�ل�ى اس�م ال�ل�ون ال�خ�اص 
بالعباءة، وھ�ن�اك أل�وان ك�ث�ی�رة وم�ت�ع�ددة، م�ن�ھ�ا 
(األص��ف��ر، وال��خ��س��ت��اوي، واألس��ود، والص��اج��ي، 
واألبیض). وأفضل األلوان التي یرغبھا الم�ش�ت�ري 

 ھو اللون (األصفر واألسود).
وھناك اختالف بین بعض الت�س�م�ی�ات ف�ي األل�وان 
فما یعرف باألصفر ال�ف�ات�ح یس�م�ى ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 
الجنوبیة باللون (ال�ب�ز ون�ي)، وھ�ذه االخ�ت�الف�ات 
بسیطة ال تؤثر ف�ي ش�يء. ھ�ن�اك أل�وان وأص�ب�اغ 
خاصة بالعباءة، قد تستخ�دم ف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان، 
ولكن المفضل ھو ال�ل�ون األس�اس�ي، ف�ال�م�ش�ت�ري 
یھوى العباءة الغیر مصبوغة ذات ال�ل�ون األص�ل�ي 
الثابت، أي لون الغزل،ـ وجمیع الخیوط المستعملة 
ف��ي ال��ع��ب��اءة مس��ت��وردة ف��خ��ی��ط ال��ت��ح��ری��ر األول 
(البریسم) ھو صیني الصنع ویشترى بالوزن، أم�ا 
النوع الثاني وھو النایلون، فھو تركي المنشأ، أم�ا 
(الكلیتون) فلھ عدة مناشىء منھا، الفرنس�ي (أول 
باب) وھناك ال�خ�ی�ط ال�ی�اب�ان�ي، وال�خ�ی�ط ال�ھ�ن�دي 
(البكر)، وھناك تفاوت باألسعار یعتمد عل�ى ج�ودة 
الغزل ونوعیة الحیاكة، فأسعار العب�اءة الص�ی�ف�ی�ة 
 في كربالء والنجف تباع (كدرج) من دون خیاطة.

بالنسبة للبشت الرجالیة الیدوی�ة (ال�درج)، ی�ك�ون 
قیاسھا موحد ولك�ن ع�ن�د ال�خ�ی�اط�ة ی�ت�م ال�ت�ح�ك�م 
بالطول فقط، یعطى الطول ال�م�ن�اس�ب ل�ل�م�ش�ت�ري، 
ویتم التحكم من وسط العباءة ولیس م�ن أس�ف�ل�ھ�ا 
ویجب أن ت�رع�ى ال�دق�ة ب�ذل�ك، وأخ�ذ ال�ق�ی�اس�ات 
المضبوطة، فالعباءة تح�ت�اج ال�ع�ن�ای�ة خ�اص�ة ف�ي 
اللبس وھذه مسؤولیة المشتري أم�ا ع�ن ت�أث�رھ�ا 
فھي تتأثر بالعوامل الطبیعیة، كالرط�وب�ة وال�م�اء، 
وھ�ذه ال��ع�وام��ل ت�ت��ل��ف ال�ع��ب��اءة، وم��ن ال�م��م��ك��ن 
إرجاعھا إلى سابق عھدھا وبطریقة خاصة تع�رف 
ھذه الطریقة باسم (النوالة)، وھي تش�ب�ھ ط�ری�ق�ة 
الكوي ولكن بشكل أخر، وھذه الع�وام�ل ت�ت�أث�ر ب�ھ 
العباءة (األیسر) فقط، أما ع�ن ال�ع�ب�اءة (األی�م�ن) 
فھي ال تتأثر بمثل ھذه العوامل. واألیسر یعن�ي ب�ھ 
حیاكة الدرج من الجھة الیسرى، ویك�ون الص�وف 
المستخدم في ھذا النوع م�ن ال�ع�ب�ي، م�أخ�وذ م�ن 
(أغنام) غیر خاضعة لمداراة خ�اص�ة، ك�أن ت�ك�ون 
مھملة وقلیلة االھتمام بھا، ھذا النوع من الص�وف 
بعد غزلھ یحاك بالید الیسرى وھ�و س�ری�ع ال�ت�ل�ف 

 والتأثر بالرطوبة.
أم��ا األی��م��ن ف��ھ��و ع��ك��س ذل��ك، إي أن الص��وف 
المستخدم لعمل ھذه الع�ب�اءة، ی�ؤخ�ذ م�ن األغ�ن�ام 
المدللة، ذات االھتمام الخاص، ویحاك بالید الیمنى 
وھو النوع المفضل وال�م�رغ�وب، وال ی�ت�أث�ر ب�أي 
عوامل، فكلما كان الخی�ط أك�ث�ر ن�ع�وم�ة ك�ان ذل�ك 

 أفضل وأحسن.
وعادة یأتي ال�ب�ش�ت ال�ن�س�ائ�ي ب�ال�ع�دی�د م�ن األل�وان 
المحایدة والجذابة، ویتم ارتداؤه بشكل أس�اس�ي ف�وق 
المالبس األساسیة، وال تتواجد لھ أي سبل أو وس�ائ�ل 
لإلغالق سوى بعض الشراب�ات الص�غ�ی�رة األم�ام�ی�ة، 

 والتي تأتي على التقریب بمحاذاة ارتفاع الخصر.
 للحدیث تكملة یتبع في العدد القادم 

 المصدر 
 نشر محرري الموقع –تواصل اجتماعي–وكاالت 

  28 ج/ أ زن    

 ا 
 

 إعداد: 
 بدري نوئیل یوسف/ السوید
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 توطئة :  

تنفتح ظواھر و بواطن األداة الشعریة ف�ي 
تجربة م�ج�م�وع�ة (ت�أری�خ األس�ى) ح�ول 
ج�م��ل�ة م��ن م��ك��ون�ات ال��ت�ف��اع��ل الش��ع��ري 
المتعدد في اللح�ظ�ة ال�ت�ي أخ�ذت ت�ؤس�س 
لذاتھا الموضوعیة إنتاج أصوات ودالالت 
األحوال والوحدات والس�ی�اق�ات الش�ع�ری�ة 
ض��م��ن مس��ع��ى م��ن ف��اع��ل��ی��ة اس��ت��دع��اء 
المقصى األح�وال�ي م�ن ذاك�رة وم�خ�زون 
الطاق�ة ال�ك�ل�ی�ة وال�ج�زئ�ی�ة م�ن خ�ط�اب�ات 
شعری�ة واص�ف�ة ألھ�م م�واط�ن م�خ�ات�الت 
واظ�م��ارات ال�ل��غ��ة اإلی��ح��ائ��ی�ة ال��م�س��ج��ل��ة 
ألسمى إنزیاحات كیانیة ال�ذوات الش�ع�ری�ة 
ال��م��س��ك��ون��ة ف��ي ال��زم��ن اآلن��وي ل��ل��ذات 
الشاعرة و ما حولھا من جواھر مس�ت�وى 
(كش��ف ال��ن��ق��اب) ع��ن ال��ل��ح��ظ��ات األش��د 
ان�ف�رادی��ة و ف��ردی�ة ف��ي غ�وای��ة ال�م��ع�ن��ى 
القصدي وفي تنوعات المتعدد الكام�ن ف�ي 
مخصوصیة الك�ل ال�ق�ول�ي م�ن م�ع�م�اری�ة 

 بناء القصیدة .
 

  ـ األنا الشعریة في مرایا نواة اآلخر .
وظیفة الدوال المت�م�اث�ل�ة   إذا تابعنا حركیة

والم�ت�م�ث�ل�ة ف�ي قص�ی�دة (ام�رؤ ال�ق�ی�س) 
لوجدنا بأن ھناك لوازم مرجعیة م�ت�ش�ك�ل�ة 
ب��م��الم��ح (األن��ا = اآلخ��ر = ال��واص��ل��ة 
ال�ت��م�اث��ل��ی�ة) إذ إن ال��دالل��ة األس��م��ی�ة ف��ي 
موسوم عنونة (ام�رؤ ال�ق�ی�س) ب�دت ل�ن�ا 
مستوى خ�ل�ف�ی�ا م�ن مس�ت�وی�ات الص�ورة 
الذواتیة القناعیة التي تتعامد م�ن خ�الل�ھ�ا 
مؤشرات حیازة صوت األن�ا و ش�واغ�ل�ھ�ا 
التماثلیة في الصورة الحسیة من المل�ف�وظ 

  في النص :
  كلّما فّكرت في المعاول

 أدركت أنَي أقسى منھا .
  كلما رأیُت نسرا جریحا

 31ت��ح��س��س��ُت ج��ن��اح��َي ال��م��ك��س��ور./ص
    قصیدة: (امرؤ القیس)

أن العالقة المنتخبة ما بین مس�اف�ة األن�ا ـ 
اآلخر الغائب، تحكمھا حصیلة المزاح م�ن 
ال��م��ق��ارب ف��ي ال��م��ت��م��اث��ل م��ن ال��وظ��ی��ف��ة 
األسمیة في المركز العنوان�ي، ل�ذا وج�دن�ا 
حدود المالمسة الحسیة ما بی�ن ال�ق�ط�ب�ی�ن 
(األنا ـ اآلخر) تشكال حسیا ضمنیا مب�ث�وث�ا 
في الصورة الم�الح�ق�ة م�ن دوال (ك�ل�م�ا.. 
فكرت .. الم�ع�اول .. أدرك�ت.. أن�ي أقس�ى 
من�ھ�ا) ال�ف�ض�اء ال�ت�داخ�ل�ي ھ�ن�ا م�ا ب�ی�ن 
القطبین، بمثابة فع�ل ال�ت�م�ث�ی�ل وال�ت�ش�ك�ل 
والمق�ارب�ة ف�ي ج�م�ل�ة م�ؤث�ث�ات الص�ورة 
ال��م��راوی��ة ف��ي ال��ن��ص ، إذ أن ال��م��ؤول 
األوحد في أحداث العالقة ما بین القط�ب�ی�ن 
(األن�ا = اآلخ��ر) ال ی�ب��رز م�ن�ھ��م�ا س��وى 
الطرف الظاھر من ف�ع�ل ال�م�ت�ك�ل�م، إال أن 
النتیجة العالئقیة ما ب�ی�ن ص�وت الش�اع�ر 
وشواغل الرقعة االس�م�ی�ة م�ن ال�ع�ن�ون�ة، 

تبقى تشكل بذاتھ�ا حس�اس�ی�ة خ�اص�ة ف�ي 
مشغل منطقة اإلیحاء الم�ض�م�ر وال�م�ع�ل�ن 
من النص. كما الحال نعثر على م�ث�ل�ھ ف�ي 
قص��ی��دة (أص��دق��اء) ح��ی��ث االش��ارة إل��ى 
المغزى (البكاؤون) تب�ق�ى ف�ي ح�دود م�ن 
التشك�ی�ل وال�دالل�ة ال�م�م�ك�ن�ة ف�ي غ�وای�ة 

 الكشف الذاتي:
  البكاؤون،

  البكاؤون ... أصدقائي ..
  الذین مّرت السیوُف على أعناقھم

ول��م ت��ت��رك إال ب��ری��قَ��ھ��ا ف��ي األك��ت��اف./ 
 قصیدة ( أصدقاء )   29ص

أن الم�رآة ال�خ�ط�اب�ی�ة ال�ت�ي ع�ل�ی�ھ�ا ح�ال 
الملفوظ ف�ي دال (ال�ب�ك�اؤون) ج�اءت ف�ي 
مالزمة تكراریة من العالقة المحتملة، ل�ذا 
فإننا ی�م�ك�ن�ن�ا ق�راءت�ھ�ا ك�ح�ال�ة ت�وك�ی�دی�ة 
م���الزم���ة إل���ى ط���رف ومس���ت���وى األن���ا 
الشاعرة، بما یسمح لف�اع�ل�ی�ت�ھ�ا ال�م�ش�ار 
إلیھا بأخضاعھا في نطاق إمكانیة خ�اص�ة 
من االحساس بھا كرؤیة مقاربة ل�ل�م�ع�ن�ى 
المتمثل في خ�ان�ة ال�ن�ف�ي وال�م�ن�ف�ي ب�ك�ل 
ت��ف��اص��ی��ل��ھ��م��ا ال��م��ص��اغ��ة ف��ي ج��م��ل��ة 
مخصصات األفق االخ�ت�ب�اري م�ن ع�الق�ة 
الذات ال�واص�ف�ة: (ال�ذی�ن م�رت الس�ی�وف 
على أعناقھم) و على وفق ھذه المقط�ع�ی�ة 
من ال�ن�ص، ت�ت�م�ظ�ھ�ر ل�ن�ا غ�وای�ة األداة 
التشكیلیة في المعنى الشعري، بما یس�م�ح 
لدال (السیوف) أن یش�ك�ل ت�أث�ی�را م�رم�زا 
ف��ي حس��اس��ی��ة وض��ع (ال��ب��ك��اؤون) وم��ا 
تنطوي ع�ل�ی�ھ ھ�ذه ال�ت�س�م�ی�ة م�ن أب�ع�اد 
مستجیبة على النحو الف�ری�د ال�ت�ي ج�اءت 

  بھ الدوال في القصیدة.
ـ مدار النص بین داللة الفعل و ال�ق�ص�دی�ة 

  الغیریة الغائبة .
یستند المد التشكیلي في نصوص ( ط�ال�ب 
ع�ب��د ال��ع�زی��ز) ع��ل��ى ج��م��ل��ة خ��اص��ة م��ن 
الم�س�ت�وی�ات االس�ت�دع�ائ�ی�ة ف�ي م�ح�اورة 
ع��الق��ة اآلخ��ر م��ن خ��اص��ی��ة م��ن��ط��ق��ة 
(الحضور = الغیاب ) وم�ا ل�ح�ق�ھ�م�ا م�ن 
مخصوصیة االلتفات نحو مس�اح�ة ت�وك�ی�د 
ال��ف��اع��ل ال��غ��ی��ري ف��ي مس��اح��ة دل��ی��ل 

 (اإلزاحة / االختزال) :
 

 أحتمي من غیابِك بھذا الشَّجنْ 
  من أصابَع تتوعدني باالختفاء

�ج�ر./  من عینین، أحسبني اّدخرتھم�ا ل�ل�ضَّ
 قصیدة (شجن)  27ص

أن الصورة المشیدة في لغة االل�ت�ب�اس م�ا 
ب��ی��ن أھ��وال غ��ی��اب��ات اآلخ��ر، ق��د وردت 
ضمن م�ع�ادل�ة إی�م�ائ�ی�ة ج�دی�دة ف�ي ل�غ�ة 
العشق ، لذا وجدن�ا رؤی�ة ال�م�ح�اورة ف�ي 

للتمس�ك ب�ب�ق�ای�ا اآلخ�ر   أشد محاولة منھا
المتواري ف�ي ال�ت�ص�دی�ق ورغ�ب�ة ال�ح�ل�م 
(أحتمي من غیابك بھ�ذا الش�ج�ن) ف�ال�ذات 
الشاعرة تلوح بما ھو أصعب وأشق�ى م�ن 

غ�ی��اب اآلخ��ر مس��ت�وح��دة ب��ذل�ك ال�م��ع��ادل 
الشجني من ح�ق�ی�ق�ة اس�ت�ح�ض�ار وھ�م�ی�ة 
الفقدان لھ، إذ أن دائرة الخوف م�ن ش�ب�ح 
الفقد، كان أمر الش�ج�ن ع�ل�ی�ھ أھ�ون م�ن 
كلیة ظالم الفقدان حاال دائما: (من أص�اب�ع 
تتوعدن�ي ب�االخ�ت�ف�اء) أي أن م�ح�ت�م�الت 
المنظور لدى الذات ال�واص�ف�ة ب�ال�ف�ق�دان، 
غدا ب�م�ث�اب�ة ال�ط�اب�ع ألحص�ائ�ي ل�م�س�اف�ة 
الموجودمن حیازة شیئیة اآلخر ـ ال�غ�ی�ري 
ـ كعالمة غیر محققة في جملة ان�ع�ك�اس�ات 
مواجیدھا االنیة، وھذا الفیض الفعل�ي ف�ي 
الفقد لآلخر مقروءا، یتوافر إلحاقا بجم�ل�ة 
(من عینین، أحسبني ادخرتھما ل�ل�ض�ج�ر) 
ویزید األمر افتقادا للذات الغیریة، ع�ن�دم�ا 
ت�ع�ن�ى ف�ي م��ن�اط�ق االحس�اس وال�ح��دوث 
المنشود في وس�ائ�ل االتص�ال ال�خ�ارج�ي: 
(من أكف ألف�ت س�م�اءھ�م�ا) واألم�ر ذات�ھ 
من النزوع والفقد وسؤال وحش�ة ال�غ�ی�اب 
عندما نتعرف علیھ ف�ي ع�الم�ات قص�ی�دة 

 (أمي فاطمة وكتفي بیضاء):
 لّوحَت لي و لّوحُت لَك،

 یئسَت من فِراقي، ویئسُت من فِراقك
  أدنیتني من ھجیرك

 وأبعدتُك عن ھجیري ....
 كان ثوبَي أبیضَ 

 
 43وكانت أصابُع�ك ح�م�راَء وب�اردة./ ص

 قصیدة (أمي فاطمة وكتفي بیضاء).
ی��ج��س��د األداء الش��ع��ري ال��م��ت��وھ��ج ف��ي 
موضوعة ھذه القص�ی�دة، أع�ل�ى مس�ت�وى 
من مستویات القیمة اإلیحائیة في ال�ت�ل�ق�ي 
وأف�ت��ق��اد األل��ف��ة ال��خ�اص��ة ب��ع��وال��م ال��ذات 
الشعریة من لدن ذلك اآلخ�ر م�ن ال�ف�ق�دان 
ذاتھ. فالشاعر یمارس في ابنیة ال�م�ل�ف�وظ 
ال��ق��ص��دي ھ��ن��ا، ال��م��زی��د م��ن ال��م��ب��ررات 
ضرورة بلوغ تعدد الفقد وصوال م�ن�ھ إل�ى 
توظیفھ في م�ج�ال ال�م�ع�ن�ى ال�م�رك�ب م�ن 
التمثل األحوالي امتدادا إلى نط�اق م�ا ھ�و 
األخطر شعریا: (أخذَت ب�أك�م�ام�ي ك�لِّ�ھ�ا.. 
رف��ع��ت��ن��ي إل��ى س��م��ائِ��ك األول��ى.. ون��ث��رَت 
م�ى، ك�لَّ�ھ�ا و ال�غ�ص�ون ..ف�تّ�ش�َت ف��ي  ال�دُّ
سأمي عن ِعناق لیَس ل�َك .. ف�م�ا وج�دُت 

 43س�وى س�اع�دی�َك ع�ل�ى َخص�ري./ ص
) ت��ت��م��ظ��ھ��ر ال��ذات الش��ع��ری��ة ف��ي 44ص

األحیاز التشكیلیة من فضاء م�ن�ت�ج�ھ�ا ف�ي 
اطار ب�واع�ث ج�وھ�ری�ة خ�اص�ة م�ن ل�دن 
اس��ت��س��الم��ھ��ا ك��ل��ی��ا إل��ى ذل��ك اآلخ��ر 
وحضورھا في االحوال الخاصة المن�ب�ع�ث�ة 
بلسان حال األنا ال�واص�ف�ة ف�ي ال�ت�ش�ك�ی�ل 
األحوالي الم�روي ع�ل�ى ھ�ی�ئ�ة م�الع�ب�ات 
حلمیة مالمسة على النحو األكث�ر ت�رك�ی�زا 
وتفكیكا (فتشت.. س�أم�ي.. ع�ن�اق.. ل�ی�س 
لك) إذ أن أفعال األنا الم�ت�ب�ل�ورة ف�ي ف�ع�ل 
األج�راء، ت��ت��وق��ف بص��ی��اغ�ت��ھ��ا ال��زم��ن��ی��ة 
الحادة، عند حدود فعل معلق بمست�ل�زم�ات 

ح��دوث��ی��ة ت��ق��ودن��ا ف��ي ات��ج��اھ��ات ت��وزع 
مساراتھا على شبكة مح�اور م�غ�ای�رة ف�ي 
ال�ت��ق��اب��ل ال��م��راوي ام��ت��دادام��ن��ھ��ا ب��اآلخ��ر 
تضادا وائتالفا: (أدن�ی�ت�ن�ي م�ن ھ�ج�ی�رك.. 
وأبعدتك عن ھجیري) الذات الش�ع�ری�ة ھ�ا 
ھنا قد تتعامل مع زم�ن اآلخ�ر كص�ی�رورة 
وكحالة استدعائیة منصرمة، وربم�ا أن�ھ�ا 
أخذت تشغل لذاتھا مشروطیة اآلخ�ر ع�ب�ر 
كینونة غ�ب�ط�ة ال�روح ال�م�ش�روط�ة ب�ت�ی�ة 
االمتداد النصي في عالمة التماھي باآلخ�ر 

  المفقود والموجود في اآلن نفسھ :
 أوصلَت ثیابَي إلى المنُتَّھى
 وأیقظَت أْرنبَي الدَّاقِئین ..

إل��ى أی��َن م��اٍض ب��ھ��ذا ال��رداِء األََص��م؟./ 
  44ص

 
 ـ تعلیق القراءة :

یحقق التف�اع�ل ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي الش�ع�ري ف�ي 
عوالم تجربة الشاعر الك�ب�ی�ر ط�ال�ب ع�ب�د 
ال��ع��زی���ز، ش��ك���ال م��ن أش��ك��ال ال��ك���ون 
الحضوري المتلخص في مكون�ات ت�ف�اع�ل 
تج�رب�ت�ھ ال�خ�اص�ة ف�ي اس�ت�دع�اء ب�الغ�ة 
الفضاءات المقصیة من منطق�ة ال�م�ض�م�ر 
في س�ل�ط�ة ال�ل�غ�ة ت�ج�س�ی�دا ح�ی�ا ل�ك�ش�ف 
كائناتھ الذواتیة الت�ي ت�ت�م�رأى ف�ي ط�اب�ع 
ال�م��ش��اھ��دة و ال��رؤی��ة الش��ع��ری��ة ك��وح��دة 
عالئقیة موغل�ة ف�ي ال�ظ�ھ�ور واالخ�ت�ف�اء 
بین الذات واآلخر والوجود الدوالي ك�ل�غ�ة 
 متشابكة ومتشعبة في مدلوالتھا مركزة :

 في أي قمیٍص سأعثُر على ذراِعك
  أنا جسٌد تمّزقھُ الرغبات

قص�ی�دة:   69روح ینھُشھا الشَّ�ج�ْن./ ص
 (على أریكة من شجن)

 
أن شعریة قصیدة (طالب عبد الع�زی�ز) م�ا 
ھي إال جم�ل�ة أح�وال اس�ت�ع�اری�ة م�اض�ی�ة 
بالمزاح ال�ل�غ�وي ن�ح�و دالالت مش�ح�ون�ة 
برؤیة الت�ش�ك�ی�ل الص�وري، ول�ھ�ذا األم�ر 
وح�ده، ن�ج�د قص�ی�دة الش�اع��ر م�غ�م�وس��ة 
ب��ح��س��اس��ی��ة ال��ح��ل��م ورؤی��ا ال��ع��الق��ات 
االستقصائیة المتم�ث�ل�ة ب�رص�د ال�ل�ح�ظ�ات 
ال��م��ن��ط��وی��ة وال��م��رك��ون��ة ع��ن ال��ت��ع��ری��ف 
والتحدید والصیاغ�ة، ب�اإلض�اف�ة إل�ى ھ�ذا 
ت��أت��ي ح��االت ال��دوال وك��أن��ھ��ا م��وغ��الت 
وصفیة ألدق دقائق صور األشیاء البع�ی�دة 
عن حواس ال�م�ج�ھ�ر ال�م�وض�وع�ي ل�ل�غ�ة 
الشعریة بمنزلتھا المأل�وف�ة. أق�ول خ�ت�ام�ا 
أن الدارس لعوال�م ت�ج�رب�ة الش�اع�ر ع�ب�د 
ال�ع��زی��ز، ل��رب��م��ا س��وف ی��واج��ھ خ��ط��وات 
اج��رائ��ی��ة عس��ی��رة ف��ي ت��أوی��ل حص��ی��ل��ة 
الطبی�ع�ة الش�ع�ری�ة ف�ي أس�ل�وب�ی�ة دالالت 

الكیفی�ة ال�ن�وع�ی�ة   الشاعر، خاصة و أنھا
من الدالالت الع�م�ی�ق�ة ال�م�ؤط�رة ب�ب�واط�ن 
متماھیة في منتج المخیلة واللغة والتدلی�ل 

 الشعري الرصین.

ا ت ام  ءات اا  

ذأ ا  ط   

 
  / العراقحیدر عبد الرضا



تحدثنا في الحلقة الثانیة عن المبني والُمعرب من 
األسماء، وفي ھذه الحلقة سوف نأتي على المبني 
والُمعرب من األفعال، بعیداً عن التفصیل الُممّل، 

صین.  والتعقید غیر الُمجدي؛ بالنسبة لغیر الُمتخصِّ
............................... 

 الفعل الماضي: -أوال
 یُبنى الفعُل الماضي على الفتح؛ إذا: -1
 لم یتصل بھ شيء، نحو: -أ

(حضَر، ذھَب، درَس، فتَح، نجَح). ویُقدَّر الفتح في 
 مثل: (سعى، رمى، دعا، نجا).

 
یُبنى الفعل الماضي على الفتح إذا تصلت بھ (تاء  -ب

 التانیث الساكنة)، نحو:
(فاَزْت، امتحنَْت، استرشَدْت، أجاَدْت). تاء التأنیث 

 الساكنة ال محل لھا من اإلعراب.
 
یُبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت بھ  -ج

 ألف االثنین، نحو:
 (نجَحاْ، وصَالْ، استرشَداْ، فاَزاْ، تدحرَجاْ).

ألف االثنین: ضمیر متصل مبني على السكون في 
 محل رفع فاعل، والفعل الماضي مبني على الفتح.

.................... 
یُبنى الفعُل الماضي على السكون إذا اتصل بھ  -2

 ضمیر رفع متحرك، نحو:
(وصْلُت، وصْلَت، وصْلِت، وصْلَن. رمْیُت، رمْیَت، 

 رمْیِت، رمْیَن.
 دعْوُت، دعْوَت، دعْوِت، دعْوَن).

تاء المتكلم، تاء المخاطب، تاء المخاطبة، نون 
النسوة؛ كّل منھا ضمیر ُمتصل، مبني على ما ظھر 
علیھ، في محل رفع فاعل، والفعل الماضي بُني على 

 السكون.
............... 

یُبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت بھ (واو  -3
 الجماعة) الساكنة، نحو:

 (احتشُدْوا، استبسلُْوا، أقاُمْوا، قَرُؤْوا، أنَشُؤْوا).
الواو: ضمیر متصل، مبني على السكون في محل 

 رفع فاعل، والفعل الماضي بُني على الضم.
مالحظة: ھمزة ماضي الخماسي والسداسي تكتب 

 وصالً، وفي ماضي الرباعي تكتب قطعاً 
...................................... 

 فعل األمر: -ثانیا
 یُبنى فعل األمر على السكون إذا: -1
 لم یتصل بھ شيء، نحو: -أ

 (اجتھْد، استرِسْل، احضْر، أَمِعْن، أَقِدْم، اكتْب).
مالحظة: ھمزة أمر الثالثي، والخماسي والسداسي 

 تُكتب وصالً  وفي أمر الرباعي تُكتب قطعاً.
_______________ 

یُبنى فعل األمر على السكون إذا اتصلت بھ نون  -ب
 النسوة، نحو:

 (اجتِھْدَن، أقِدْمَن، أوِصْلَن، ارِسْمَن).
........ 

 
یُبنى فعل األمر على حذف حرف العلَّة، ویعوض  -2

 عنھ بحركة تُناسبھ:
 (ارِم، امِش، اسَع، انَع، ادُع، انُج).

مضارعھا: یرمي، یمشي، یسعى، ینعى، یدعو، 
 ینجو.
....... 

یُبنى فعل األمر على الفتح إذا اتصلت بھ نون  -3
 التوكید، الُمخفَّفة أو الثقیلة:

.( ، ادرَسْن، ادرَسنَّ  (افعلَْن، افعلَنَّ
...... 

حذف النون من آخره إذا اتصلت بھ: ألف االثنین،  -4

 واو الجماعة، ویاء الُمخاطبة:
انتبھي، لوا، َ تواصعوا، َّ تجمانتبھا،(اخرجا،

 استمعي).
 ، َ یتجمعون، مضارعھا: (یخرجاِن، ینتبھاِن

 یتواصلوَن، تنتبھیَن، تستمعیَن).
....................................... 

 الفعل المضارع: -ثالثا
 الفعل المضارع ُمعرب، أي یُرفع، ویُنصب، ویُجزم.

........ 
یُرفع الفعل المضارع إذا لم یُسبق بأداة نصب، أو  -1

 أداة جزم.
 عالمات رفع الفعل المضارع:

 یُرفع بالضمة إذا لم یتصل بھ شيء، نحو: -أ
 (یَصُل، یُراھُن، یَسترشُد، نَفوُز، أُواصُل، تَفوُز).

 وتُقدر الضمة على أحرف العلة، نحو:
 (یمشي، یرمي، یدعو، ینجو، یسعى، یرعى).

 مالحظة: ُمضارع الفعل الرباعي یُضمُّ أّولھ، نحو:
 (أمعَن: أُمِعُن، یُمِعُن، نُمِعُن، تُمِعُن، یُمِعناِن یُمِعنوَن)

______________ 
 یُرفع بثبوت النون، نحو: -ب

 (یذھباِن، تذھباِن، یذھبوَن، تذھبوَن، تذھبیَن).
وتسمى األفعال الخمسة؛ التصال الفعل بخمسة 
ضمائر ھي: (ألف الغائبَیِن، ألف الُمخاطبَیِن، واو 

 الغائبِیَن، واو الُمخاطبِیَن، یاء الُمخاطَبة.
........................................ 

 نصب الفعل المضارع: -2
 یُنصب الفعل المضارع إذا ُسبق بأداة نصب، مثل:

 (أْن، لْن، كي، إذْن).
{وأْن تُصوُموا خیٌر لُكم}. لْن یُفلَح المفسدوَن. اجتھَد 

 الطالباِن كي ینجحا.
 سوف أزوُرَك. إذْن أُكِرَم شخَصَك.

 ویُنصب (بأن ُمضمرة) بعد كل من:
حتى، الم التعلیل، الم الجحود، الفاء السببیة، واو 

 المعیة، حرفا العطف
)؛ بشروط محددة.  (أو، ثمَّ

بَھُْم َوأَنَت فِیِھْم}. الالم (الم  ُ لِیَُعذِّ {َوَما َكاَن ٱ�َّ
 الجحود).

{َوَال تَْطَغْوا فِیِھ فَیَِحلَّ َعلَْیُكْم َغَضبِي}. الفاء السببیَّة 
 جاءت بعد نھي.

"ال تنھَ عن خلٍُق وتأتَي مثلَھ..." الواو جاءت بعد 
 نھي. ......

 عالمات نصب الفعل الُمضارع:
الفتحة إذا لم یتصل بھ شيء: لْن یدوَم ظلٌم ما داَم  -أ

 الشعُب واعیاً.
 تقدر الفتحة على األلف: قّرَر أْن یسعى.

______________ 
 حذف النون في األفعال الخمسة: -ب

(لْن یحضرا، لْن تحضرا، لْن یحضروا، لْن تحضروا، 
 لن تحضري).

............................... 
جزم الفعل المضارع: یُجزم الفعل المضارع في  -3

 الحاالت التالیة:
 إذا سبقتھ أداة جزم لفعل واحد، وھي: -أ

ا، الم األمر أو الطلب، ال الناھیة):  (لْم، لمَّ
لم یصْل زیٌد. (لم: تجزم الفعل المضارع، وتنفیھ، 

 وتقلب زمنھ للماضي).
ا یِصْل َعْمٌرو. (لّما تجزم المضارع،  وصْلنا ولمَّ

 وتنفیھ، ویستمر نفیھا حتى ساعة التكلم).
{لِیُنفِْق ُذْو ِسَعٍة ِمْن ِسَعتِِھ}. لِیتَضامْن الُمنتفِضوَن 

 بوجِھ الظالمیَن.
ال تربْط الَجرباَء حوَل صحیحٍة ..... خوفاً على تلَك 

 الصحیحِة تجَربُ 
_____________________ 

یُجزم الفعل المضارع إذا سبقتھ واحدة من   -ب
  أدوات الشرط الجازمة لفعلین،

 أولھما فعل الشرط وثانیھما جواب الشرط، وھي:
(إْن، َمْن، َما، َمھما، متى، أیَّاَن، أینَما، أنَّى، حیثُما، 

، إْذما).  كیفَما، أيُّ
.{ِ  {فَأَْینََما تَُولُّواْ فَثَمَّ َوْجھُ ٱ�َّ

{َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْیٍر   یَْعَمْل ُسوًءاً یُْجَز بِِھ}. {َمن
.{ُ  یَْعلَْمھُ هللاَّ

ُ بُِضرٍّ فََال َكاِشَف لَھُ إِالَّ ھَُو}.  {َوإِْن یَْمَسْسَك هللاَّ
_______________ 

یُجزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا ألمر أو نھي،  -ج
نحو: احتِرْم تُحتَرْم. (احترْم: فعل أمر مبني على 

 السكون، تُحترْم: فعل مضارع مجزوم؛
ألنھ وقع جواباً لألمر، والتقدیر: احترْم فإْن تَحتِرْم  

 تُحتَرْم).
ال تقرْب السوَء تنُج. (تقرْب: فعل مضارع مجزوم 

 ألنھ مسبوق بال الناھیة، تُنْج: فعل مضارع
مجزوم لوقوعھ جواب نھي، والتقدیر: ال تقرْب 

 السوَء فإْن لم تقترْب تنُج).
................................ 

 عالمات جزم الفعل المضارع:
 إذا لم یتصل بھ شيء، نحو:  السكون -أ

 (لم یحضْر، لّما یأكْل، ال تفعْل، لِتدرْس)
___________ 

 نحو: حذف حرف العلة، -ب
 (لم ینُج، ال تأِت، لِتسَع)

__________ 
 حذف النون في األفعال الخمسة: -ج

 (ال تقربوا، لم یحضرا، لِتجتھدي، لّما تجتھدا)
.................................... 

یُبنى على السكون إذا اتصلت  -بناء الفعل المضارع:أ
  بھ نون النسوة،

 نحو:{واْلُمطَلَّقَاُت یَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِھنَّ ثََالثَةَ قُُروٍء}
_______________ 

یُبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت بھ  -ب
 نون التوكید الخفیفة أو الثقیلة:

{َكالّ لَئِْن لَْم یَْنتَِھ لَنَْسفَعاً بِالنّاِصیَِة}. استعیض عن 
 نون التوكید الخفیفة بالتنوین.

ِ َألَِكیَدنَّ أَْصنَاَمُكم }.  {َوتَا�َّ
................................................... 

 (النكرة والمعرفة). 4ح -نلتقیكم في جریدة العراقیة 
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 المقدمة :
یقول سرك�ون ب�ول�ص : ون�ح�ن ح�ی�ن 
نقول قصیدة النثر فھذا تعبیر خ�اط�ىء, 
ألّن قصیدة النث�ر ف�ي الش�ع�ر األورب�ي 
ھي شيء آخ�ر, وف�ي الش�ع�ر ال�ع�رب�ي 
عندما نقول نتحدث عن قصیدة مقطّع�ة 
وھي مجّرد تسمیة خاطئة, وأنا أس�ّم�ي 
ھذا الشعر الذي أكتبھ بالش�ع�ر ال�ح�ّر , 
كما كان یكتبھ إلیوت و أودن وكما كان 
یكتبھ شعراء كثیرون في العال�م . واذا 
كانت تسمیتھا قصیدة النثر, فأنت تبدي 
جھلك, ألّن قصیدة النثر ھي ال�ت�ي ك�ان 
یكتبھا بودلیر ورامبو وم�االرم�ی�ھ, أي 
قصیدة غیر مقطّعة . من ھنا بدأنا نحن 
وأستلھمنا فكرة ال�ق�ص�ی�دة / الس�ردیّ�ة 
التعبیریّة / باألتكاء على مفھوم ھندسة 
قصیدة النثر ومن ثّم التم�ّرد والش�روع 
في كتابة قصیدة مغایرة لما یُ�ك�ت�ب م�ن 
ضجیج كثیر بدعوى قصیدة ن�ث�ر وھ�ي 
بریئة كل الب�راءة م�ن ھ�ذا االّ ال�ق�ل�ی�ل 
ممن أوفى لھا حسب�م�ا ی�ع�ت�ق�د / وھ�ي 
غیر قصیدة نثر/ وأبدع فیھا ایما اب�داع 
وتمیّز , ونقصد اّن ما یُكتب الیوم ان�م�ا 
ھو نّص حّر بعید كل البُعد عن قص�ی�دة 
النثر . اّن القصیدة السردیّة التع�ب�ی�ریّ�ة 

التعب�ی�ر/   –تتكون من مفردتي / السرد 
ویخطيء كثیرا َمن یتص�ور أّن الس�رد 

 –الذي نق�ص�ده ھ�و الس�رد ال�ح�ك�ائ�ي 
ال�ق�ص�ص��ي, وأّن ال��ت�ع�ب�ی��ر ن�ق��ص�د ب��ھ 
األنش�اء وال��ت��ع�ب��ی��ر ع�ن األش��ی��اء. اّن 
السرد ال�ذي ن�ق�ص�ده ان�م�ا ھ�و الس�رد 
الممانع للس�رد أي انّ�ھ الس�رد ب�ق�ص�د 
األیحاء والرمز والخیال الطاغي واللغة 
العذبة واألنزیاحات اللغ�ویّ�ة ال�ع�ظ�ی�م�ة 
وتعّمد األبھار وال نقصد منھا ال�ح�ك�ای�ة 
أو الوصف, أما مفھوم التعبیریّ�ة ف�أنّ�ھ 
مأخوذ من المدرسة التع�ب�ی�ریّ�ة وال�ت�ي 
ت��ت��ح��دث ع��ن ال��ع��واط��ف وال��م��ش��اع��ر 
المتأججة واألحاس�ی�س ال�م�رھ�ف�ة, اي 
ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن اآلآلم ال��ع��ظ��ی��م��ة 
والمشاعر العمیقة وما تث�ی�ره األح�داث 
واألشیاء في ال�ذات األنس�ان�یّ�ة. اّن م�ا 
تشترك بھ القصیدة السردیّة التعب�ی�ریّ�ة 
وقصیدة النثر ھو جعلھما النثر ال�غ�ای�ة 
والوسیلة للوصول الى شع�ری�ة ع�ال�ی�ة 
وج��دی��دة . اّن ال��ق��ص��ی��دة الس��ردیّ��ة 
التعبیریّة ھي قص�ی�دة ال ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
العروض واألوزان والقافی�ة ال�م�وّح�دة 
وال التشطیر ووضع الفواصل وال�ن�ق�اط 
ال��ك��ث��ی��رة او وض��ع ال��ف��راغ��ات ب��ی��ن 
الفقرات النصیّ�ة وانّ�م�ا تس�ت�رس�ل ف�ي 
فقراتھا النصیّة المتالحقة والم�ت�راص�ة 
مع بعضھا وك�أنّ�ھ�ا ق�ط�ع�ة ن�ث�ریّ�ة. أّن 
القصیدة السردیّة التعبیریّة ھي غ�ی�م�ة 
حبل�ى م�ث�ق�ل�ة ب�ال�م�ش�اع�ر ال�م�ت�أج�ج�ة 
واألحاسیس ال�م�رھ�ف�ة ت�رم�ي ح�م�ل�ھ�ا 
على األرض الجّرداء ف�ت�خ�ّض�ر ال�روح 

 دون عناء أو مشقّة.
تجلّیات اللغ�ة ف�ي ال�ق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة 

  التعبیریّة
ال��خ��ی��ال ف��ي ال��ق��ص��ی��دة الس��ردی��ة  -1

 التعبیریة
اعتقد ق�د آن االوان ان ن�ت�ح�دث ع�ن 
ال�ق�ص��ی�دة الس��ردی�ة ال�ت�ع��ب�ی�ری��ة, ھ��ذه 
القصیدة التي تحاول االنفالت من تبعیة 
قص�ی��دة ال��ن��ث�ر واالن��ع��ت��اق م��ن ارث��ھ��ا 
واالنطالق في محیط خاص بھا وبع�ی�دا 
والتحلیق عالیا في س�م�اوات مش�رق�ة. 
نحن نعل�م ج�ی�دا ب�ان اول ال�م�رج�ف�ی�ن 

وال��م��ش��ك��ك��ی��ن ب��ال��ق��ص��ی��دة الس��ردی��ة 
التعبیریة سی�ك�ون اص�ح�اب ال�ق�ص�ی�دة 
العمودیة, سیتھمونھا بتشویھ ال�ذائ�ق�ة 
وما اعتادت علیھ االذن م�ن م�وس�ی�ق�ى 
ووزن وبحور الخ. ون�ع�ل�م ج�ی�دا ل�آلن 
ھ�ن�اك ص�راع م��ا ب��ی�ن قص��ی�دة ال��ن�ث��ر 
والقصیدة العمودیة , ونعل�م ایض�ا ب�ان 
ھذا الصراح سیستمر, فكیف اذا ج�ئ�ن�ا 

 بالقصیدة السردیة التعبیریة !! .
ان ما ح�ق�ق�ت�ھ قص�ی�دة ال�ن�ث�ر ع�ج�زت 
قصیدة العمود عن تحقیقھ, فلقد جاءت 
بلغة مغایرة جعلت الكثیر من شعراءھا 
یغادرونھا الى قصی�دة ال�ن�ث�ر واالب�داع 
في ك�ت�اب�ت�ھ�ا ب�ط�رق�ة م�ذھ�ل�ة. وال�ی�وم 
ظھرت القصی�دة الس�ردی�ة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 
ب�ل��غ��ة ال�ع��اط��ف��ة ال��ق��ویّ��ة وخص��وب��ت��ھ��ا 
وحسن عرضھا وتجانسھا, والمش�اع�ر 
العمیقة الصادرة من القلب والغازیة لھ 
م���ن اوس���ع االب���واب. ھ���ذه ال���ل���غ���ة 
المشحونة ب�ال�ع�واط�ف ال�ق�ویّ�ة ت�ح�ّرك 
االحاسیس لدى المتلقي وتحّي شع�وره 
ب��ال��ج��م��ال وت��غ��ذي ال��ن��ف��س ب��ال��م��ت��ع��ة 
والدھشة. ھذا الكّم الھائل من المشاعر 
واالح��اس��ی��س وال���ع��واط��ف مص���دره 
الشاعر, لذا فع�ل�ی�ھ ان ی�ب�ّث ع�اط�ف�ت�ھ 
العمیقة وشعوره الفیّاض ف�ي اس�ل�وب�ھ 
وفي نفس القارىء والمستم�ع, وك�ل�م�ا 
كان صادقا في مشاعره وعواطفھ ك�ان 
اك��ث��ر ق��رب��ا م��ن ال��ج��م��ھ��ور. ی��ق��ول 
(انیشتاین) اّن الخیال اھم من المع�رف�ة 
وھذا یعني بان الخیال بال�ن�س�ب�ة ل�الدب 
ھ��و م��ف��ت��اح ال��ع��اط��ف��ة وان��ھ اش��ب��ھ 
بالم�س�ت�ودع ال�ذي تس�ت�م�د م�ن�ھ ق�وى 
النفس مادتھا االولیة. لذا على الشاع�ر 
ان یمتلك خیاال خضبا م�ن�ت�ج�ا ی�ج�ع�ل�ن�ا 
نتلمس المشاعر ونتصورھ�ا ش�اخص�ة 

 ملموسة نتحسسھا ونتشمم عطرھا :
ف�ھ�ن�اك خ�ی�ال بس�ی�ط وھ�و م�ا ت�درك��ھ 
االبصار وحاسة البصر, وھناك الخ�ی�ال 
المرّكب عن�د الش�اع�ر ال�ذي یس�ت�ط�ی�ع 
خلق صور عما یشاھ�ده او ی�ق�رؤه او 
یحّسھ صورا ال عھد لنا ب�م�ث�ل�ھ�ا ن�ق�ف 
عندھا تصی�ب�ن�ا ال�دھش�ة, ت�ع�م�ل ع�ل�ى 
اثارة العواطف وتمنح ال�ق�ص�ی�دة ح�ی�اة 
متجددة, وتش�وی�ق�ا ی�ج�ت�ذب ال�م�ت�ل�ق�ي 
الیھا, وكلّما كان ال�خ�ی�ال خص�ب�اً ك�لّ�م�ا 

.   كانت صور الشاعر بّراقة ومش�ّوق�ة
وبالعودة الى دیوان الش�اع�ر, س�ن�ج�ده 
یطفح ب�ھ�ذا ال�ك�ّم ال�ھ�ائ�ل م�ن ال�خ�ی�ال 
الخصب والذي یج�ع�ل ال�م�ت�ل�ق�ي ی�ق�ف 
بخشوع أمام أمواجھ الھادرة , والدلی�ل 
عنوان الدیوان/ وشٌم في ذاكرة المل�ح/ 
ھذا العنوان الذي أختزل كّل ج�م�ال�ی�ات 
اللغة السردیة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة, ھ�ذا ال�ب�اب 
الذي من خاللھ سندخل عوالم الش�اع�ر 
الزاھرة على الدوام بابداع فّذ وم�ق�درة 
ع��ال��ی��ة ع��ل��ى ت��ط��وی��ع ال��ل��غ��ة وإع��ادة 
ص�ی�اغ�ت�ھ�ا ب�ط�ری��ق�ة اب�داع�ی�ة ج�دی��دة 
وإلباسھا لباس الواقع وأنصھارھا عبر 
تشكیالت فنیّة تج�ع�ل�ن�ا ن�ق�ف ب�خ�ش�وع 
وبـتأّمل عمی�ق ل�م�ا ج�اء ب�ھ الش�اع�ر. 
ففي نّص/ س�خ�ام ف�ي األروق�ة / ن�ج�د 
ح��رص الش��اع��ر ع��ل��ى رس��م ل��وح��ات��ھ 
الشعریة ب�ط�ری�ق�ة ف�ّذة مس�ت�ع�ی�ن�اً ب�م�ا 
یمتلكھ من خیال منتج,/ في الخزعبالت 
تجد الخیول بال ظالل الن�س�اء ی�رس�م�ن 
وشماً على أحالمھن الصغیرة یض�ف�ّرَن 
السنابَل للقیامة یحرقّ�َن ال�ب�خ�وَر ع�ل�ى 
السواقي للحراسة من ال�م�اء االس�ود/. 

دقیق مترف االخضرار/   وفي قصیدة /
نجد ھذا الخ�ی�ال ك�ی�ف ش�ّك�ل ل�ن�ا ھ�ذه 
اللوحة الزاخرة بكّل ھذا الجمال/ أن�ت�ُف 
عقارَب الوقِت من ریِش�ھ�ا ح�ت�ى ی�ظ�ُل 
الل�دُغ م�رھ�ون�اً ب�ع�دِد االص�اب�عِ أح�رُك 
محراَث ال�زم�ِن ع�ل�ى أرغ�ف�ِة ال�م�ك�اِن 
لینبَش في داخلِھا دقی�ق�اً م�ت�رف�اً ل�ق�م�حِ 
البقاِء أنضُج مع الحصاِد سنبلةً بغرتِھ�ا 
العجوز لیبقیھا الم�ن�ج�ُل ت�ح�ت اظ�اف�ِره 
ألماً یحُز اسنانَھ الُمھلَِكة/. اّن الم�ت�ل�ق�ي 
سیجد في ھذا ال�دی�وان وع�ی�اً م�ارس�ھ 
الش��اع��ر اش��ب��ھ ب��ال��ح��ل��م ف��ي ل��ح��ظ��ات 
الواقع, ف�ل�ق�د اس�ت�ط�اع أن ی�ح�ّرك ك�ّل 
كائناتھ وإدخالھا في عالقات غریبة ل�م 
نألفھا في واقعنا, لقد أستطاع الش�اع�ر 
أن یسّخر كّل طاقات خیالھ م�ع�بّ�راً ع�ن 
م�واق��ف��ھ وع�ن ال��ذات الش�اع��رة وب��ّث 

 الروح في نسیجھ الشعري .
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أش�ك�ال   جمیعنا یعلم باّن ھ�ن�اك أرب�ع�ة
من الشعر وتكون ھندسة القصیدة فیھا 

  كما یلي :
أوالً : القصیدة التقل�ی�دی�ة (ال�ع�م�ودی�ة) 
وھي تعتمد على الوزن والقافیة وبقی�ة 

 تقنیاتھا وتكتب بالطریقة العمودیة .
ثانیاً : قصیدة التفعیلة وھي التي تعتم�د 
على عدد من ال�ت�ف�ع�ی�الت ف�ي الس�ط�ر 

 الواحد وال یلتزم بقافیة واحدة .
ثالثاً : القصیدة الحّرة وھي التي تتخلّى 
عن الوزن والقافیة ال�م�وّح�دة إال أن�ھ�ا 
تشترك مع القصیدة الع�م�ودی�ة ش�ك�ل�ی�ا 
من حیث التش�ط�ی�ر وت�وزی�ع ال�ك�ل�م�ات 
بطریقة معینة وترك الفراغات والنق�اط 
وال��ف��واص��ل وال��ت��وق��ف��ات ف��ی��م��ا ب��ی��ن 

 فقراتھا .
رابعاً : القصی�دة الس�ردی�ة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 
وھي التي تكتب بطریقة النثر ال�واض�ح 
حی�ث ال تش�ط�ی�ر وال وزن وال ق�اف�ی�ة 
م�وّح��دة وال ف��راغ��ات وال ف��واص��ل او 
سكتات بین فقراتھا, تكتب ع�ل�ى ش�ك�ل 
فقرات متواصلة ورب�م�ا م�ت�داخ�ل�ة م�ع 
بعضھا الب�ع�ض وم�ن خ�الل�ھ�ا ی�ن�ب�ث�ق 
الش�ع�ر وت�ت�ف�ّج�ر ط�اق�ات ال�ل�غ�ة وھ��ذا 
مایسمى بـ ( النثروشعریة) حیث ینبثق 
الشعر الكثیر من النث�ر . ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
بناء جملي متواصل كما ھو في ال�ن�ث�ر, 
م�ن دون س�ك��ت�ات و ال ای�ق��اع�ات وال 
فراغات وال تشطیر وال تسط�ی�ر, وھ�ي 
جمل متداخلة، اال انھا متداخلة بطریقة 
م�ت��وح�دة، ف�ھ��ي ت��ق�ع ب�ی��ن ال��ف�ق��رة و 
الجملة, ان ھندسة الق�ص�ی�دة الس�ردی�ة 
تتخلّل فقراتھ�ا ( ال�ف�ارزة ال�واح�دة او 

,/.). اّن ج�م�ی�ع -النقطة ال�واح�دة ف�ق�ط
ال��ن��ص��وص ف��ي ھ��ذا ال��دی��وان ج��اءت 
نم�وذج�ی�ة وع�ل�ى ش�ك�ل ك�ت�ل�ة واح�دة 
متماسكة, وھذا نموذج واحد یبّرھن لنا 
على ذل�ك / أنَّ ...عص�ف�ور ال�ج�ن�ان / 
تصور ان ھذا االمتالء یمنعنك أن تضع 
كلماتك الحزی�ن�ة وأن ك�ل ھ�ذا ال�ع�ن�ف 
یمنعك أن تس�ط�ر ج�م�ل�ة واح�دة ع�ل�ى 
االرصفة العتی�ق�ة م�ث�ل ش�م�ع�ة ش�اردة 
بنورھا لشھید تذوب وال تن�ت�ھ�ي ھ�ك�ذا 
علمتنا الشوارع أن اكتنازھا بالریاحین 
أكبر من أن تقال ب�ق�ص�ی�دة وأي خ�ی�ال 
یتوقف عن�د رص�اص�ة غ�ان�ی�ة ل�ت�ق�ت�ل�ھ 
یالبأسھ العجیب الیب�رد ط�اح�ون�ة ق�م�ح 
ل��ل��ع��ص��اف��ی��ر وال��ن��ح��ل واالرض ح��ت��ى 

الس�م�اوات ت�خ�ل�ت ع�ن م�ذھ�ب ال�غ�ی��م 
 فأنجبت مطرا من دم. / .
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 التعبیریّة
األدب رسالة انسانیّة, والرسالیّة مھمة 
في الشعر وقد ت�ك�ون رس�ال�ة ج�م�ال�یّ�ة 
فنیّة أو رسالة اج�ت�م�اع�ی�ة, ف�ال�رس�ال�ة 
الجمال�ی�ة ال�ف�ن�ی�ة ت�ع�ن�ي ال�غ�وص ف�ي 
تجربة الشاعر عمیقا بی�ن�م�ا ال�رس�ال�ی�ة 
األجتماعیة تعني ك�ل م�ا ی�ك�ون خ�ل�ف 
ال�ن��ّص م�ن رس��ائ��ل وب��وح . وت��ظ��ھ��ر 
مالمح الرسالیّة األج�ت�م�اع�ی�ة ب�أش�ك�ال 

وال�ب�وح   /مختلفة كـ / البوح التوصیلي
 ./ األقصى/ والبوح التعبیري

اّن ال��ب��وح ال��ت��وص��ی��ل��ي ن��ع��ن��ي ب��ھ 
التوصی�ل�ی�ة األم�ی�ن�ة وط�ل�ب ال�خ�الص 
وذات رسالة واضحة , ونج�د ذل�ك ف�ي 
ھ��ذا ال��ن��ّص / ن��ری��د وط��ن.. أل��وان��ي 
تھتف / حین خبأت ال�ل�ون ع�ن ل�وح�ة 
دون أخ��رى ت��زاح��م��ت ك��ل ال��خ��ی��االت 
للوصول الى الفرشاة كي أب�ذر أل�وان�ي 
على ال�ق�م�اش األب�ی�ض ك�ان ال�ط�ری�ق 
موح�ال ب�األف�ك�ار وأن ك�ل الش�ج�ی�رات 
یندبن حظھن ھ�ذه ال�م�رة ف�ال م�ن�اظ�ر 
طبیعیة فالمزاج غائم وأبلیس األھ�م�ال 
یتراقص على الغ�وای�ة ك�ي أخ�رج ال�ى 
الش��ارع وأرك��ب(ال��ك��ی��ا)* ح��ت��ى أص��ل 
ت��اھ��ت م��ن ج��ی��ب��ي ع��ل��ب��ة س��ج��ائ��ري 
وقداحتي ال�ف�ری�دة ك�ون ھ�ول الش�ارع 
الیسمح لي بالتدخ�ی�ن ف�ال�م�ك�ان ت�م�أله 
سحرة بأصابع م�الئ�ك�ة وھ�م ی�ن�ث�رون 
أصوات�ھ�م ب�ال�م�ك�ب�رات وال أح�د ی�زی�د 
ع�ل�ی��ھ�م ش�ج��اع�ة ح�ت�ى ف�ي ت�اری��خ�ن��ا 

  القدیم/.
اما البوح األقصى وھو طریقة الكتاب�ة  

حین تشتمل على تعابیر لفظی�ة ش�دی�دة 
الب�وح وت�ح�م�ل أقص�ى غ�ای�ات ال�ب�وح 
وإبراز المكونات النفسیة, نجد ھذا ف�ي 
نّص/ تكتبین وجھي على ع�ل�ى ث�ق�وب 
الناي وتعزفین لحنا غادرني منذ سنی�ن 
وك��أن الص��وَت س��ی��اطٌ تش��ت��د ك��ل��وع��ة 
االصابع وھي تتھ�اوى ع�ل�ى ال�ق�ص�ب�ة 
لمي ال�ذي ت�ف�رط م�ن ع�ن�ق�ود م�ج�دن�ا 
وخلدي الخیط الرفیع بیننا ربما ن�ل�ت�ق�ي 
فنطبع قبلتین ع�ل�ى ال�ورد ل�ن�زھ�ر م�ن 
جدید وانت تحسنین التنھد وانا یكثرني 
الشوق ،جسدي ح�ب�ات ق�م�ح ال أرض 
تنبت فیھا غیر جسدك ال�خ�ص�ب س�أم�د 

 جذوري حیث قلبك الذي امتلك/ .
أما البوح التعبیري ھو وص�ف ال�ع�ال�م  

وطلب ال�خ�الص ب�ط�رح رؤی�ة ف�ردی�ة 
عمیقة للحیاة والعالم. ویتجلّى ذلك ف�ي 
ھذا النّص / النجمةُ المضی�ئ�ةُ أْض�ح�ی�ةٌ 
ُزحاٍم الظلمِة ،حین اعتلى القافیةَ حرٌف 
زائٌد رقص�ْت األرص�ف�ةٌ ل�ل�خ�الِص م�ن 
ال�ت�وازي، وّدع�ھ�ا م�ح�ب�رةً م�ن ح�ج��ر 
مداُدھا االرُض، ال�ق�ل�ُم ط�ائ�ٌر غ�ط�اٌس 
یصطاُد الكلماِت ل�ی�ك�ت�َب ال�ج�وَع ع�ل�ى 
أوراٍق معدتٍھ الفارغٍة، تورم ال�ق�ف�ُص، 
بحاجة الى ُحجامة لت�خ�رج ال�ع�ص�اف�ی�ر 
الى الشرفات تتنفس ھواء ال�م�ف�اق�س، 
مشرد دائما لوني المفضل أتركھ یرعى 
ب�ی�ن إخ�وت�ھ إال أن أح��دھ�م رم��اه ف��ي 
لوحتى فنمى غصنا ثم ثمرة، روحي ال 

  معالج لھا غیر بعثرة كلماتھا / .
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ان العاطفة بدون صور تع�ت�ب�ر ع�م�ی�اء 
 والصورة بدون عاطفة تعتبر فارغة .

الصورة الشعریة : رس�م ع�ن ط�ری�ق 
الكلمات وھي ادراك حّس�ي ی�ن�ف�ذ ال�ى 
باطن االشیاء وھي تعّد عنص�را م�ھ�م�ا 
في بناء القصی�دة الش�ع�ری�ة ت�ؤث�ر ف�ي 
المتلقي وتبرز المعاني. فالشعر ی�ع�ت�م�د 
على الصورة وھي تختلف م�ن ش�اع�ر 
الى شاعر اخر فال شعر بدون تصوی�ر. 
ع��ن ط��ری��ق الص��ورة الش��ع��ری��ة ی��ت��ّم 
التفاعل ما ب�ی�ن الش�اع�ر وال�م�ت�ل�ق�ي , 
وك�ل��م�ا ك��ان الش��اع�ر ح��اذق�ا وم�ب��دع��ا 
یستطیع ان یعبّر وبلغة شعریة تستث�ی�ر 
ح��واس ال��م��ت��ل��ق��ى وت��ب��ع��ث ف��ی��ھ روح 
المشاركة. الصورة الشعریة تتكون من 
االی��ق��اع وال��وزن واالی��ح��اء وال��ل��غ��ة 
والموسیقى واالحاس�ی�س وال�م�ش�اع�ر, 
وھ��ي (الص��ورة الش��ع��ری��ة) م��رت��ب��ط��ة 
ارتباطا ةثیقا بخیال الش�اع�ر واف�ك�اره, 
الن عن طریق الخیال الخصب یستطیع 
الشاعر ان یعبّر عّما في داخلھ ویف�ّج�ر 
افكاره كي تصل ال�ى ال�م�ت�ل�ق�ى ص�ورا 
ملموسة نت�ح�س�س ع�ط�رھ�ا ون�ت�ش�ّم�م 
ألوانھا . الشاعر الحقیقي ی�رى ص�وت 
العصفور كما یسمعھ ویصّور لنا الریح 
مجّسمة ویستطیع ان یؤنّس�ن ال�وج�ود 
ویلبسھ ع�واط�ف وخ�ل�ج�ات ومش�اع�ر 

 انسانیة.
الص��ورة الش��ع��ری��ة تس��ت��ط��ی��ع اداء 
وظیفتھا التوصیلة عن طریق (ال�رم�ز/
االستعارة/ التشبیھ/ المجاز/ والكتابة), 
ولكل واحدة م�ن�ھ�ا ت�ف�س�ی�رات خ�اص�ة 
بھا . وتتی�ح ل�ل�ش�اع�ر ان ی�أخ�ذن�ا ال�ى 
عالمھ الفسیح ویقحمنا عنوة فیھ, فھ�و 
یكتب ال�ق�ص�ی�دة ف�ي ذاك�رت�ھ وم�ن ث�ّم 
یرسمھ�ا ع�ل�ى ال�ورق زاھ�یّ�ة االل�وان 
ب��ّراق��ة الص��ور وی��ب��ع��ث ف��ی��ھ��ا ال��روح 
والجمال ویلبسھا ح�لّ�ة ج�م�ی�ل�ة ت�ج�ع�ل 
المتلقي یتفاعل معھا ویعیشھا ویتأملھا 
وی��غ��رف ف��ي ت��أوی��الت��ھ��ا. ان الش��اع��ر 
الحقیقي ی�ج�ب ان ی�ك�ون ك�ال�م�ون�ت�ی�ر 
السینمائي الحاذق یستطی�ع ان ی�ح�ذف 
المشاھد (الصور الشعریة) التي ت�رّھ�ل 
القصیدة وان یض�ی�ف مش�اھ�د/ ص�ور 
شعریة تجعل ال�ق�ص�ی�دة ت�ت�وّھ�ج اك�ث�ر 
ویكون منتھبا لئال تتس�ل�ل ال�ى قص�ی�دة 
نفایات وزوائد تشتت ف�ك�رة ال�ق�ص�ی�دة 
وتمحو بریقھا. وال�م�ت�ل�ق�ي س�ی�ج�د ك�ّل 
نصوص الشاع�ر ع�ب�ارة ع�ن ل�وح�ات 
صوریّة ُرسمت بحرفیة عالیة وب�درای�ة 
وبفنیّة فّذة, كل النصوص جاءت ھ�ك�ذا 
ص�ورھ��ا الش��ع��ری�ة, ف�م��ث��ال ن��ج�د ھ��ذه 
الصور ال�رائ�ع�ة ف�ي ن�ّص / األش�ج�ار 
تصفق أیض�ا / الص�ب�اح ال�ذي ارت�ط�م 
بالبیوت كان لون الشمس وھي تش�رق 
باذخة االبتسام الھواء ال�ذي ی�ح�م�ی�ن�ي 
من ب�ق�ای�ا ع�ت�م�ة ال�ل�ی�ل ك�ان ال�ن�س�ی�م 
مسالما یمر ح�م�ام�ة وغص�ن زی�ت�ون، 
الروح الذي تصحبني ھائمة كعطر م�اء 
الورد ینعش ما مات م�ن خ�الی�ا الش�م/ 
وكذلك في ن�ّص / وح�ی�دا أك�ت�ب ع�ل�ى 
الماء/ وجھك واحة باسمة وبیدر ألوان 
قمح ، وسادة من خجل وینبوع م�ع�ن�ى 
غزل اتوق لضیائھ على حانات الع�ت�م�ة 
وك��ؤوس ال��وج��د، ط��رز ل��ي ج��دائ��ل��ك 
الذھبیة طریقا للوصول حیث ال�ل�ق�اءات 
المشبعة بالھوى وجھك ن�اف�ذة ان�ت�ق�ال 
بین الغیم والمطر یستحیل ك�ل�م�ا ج�ن�ت 
سماواتي، ان�ا ك�ال�ن�ورس أت�ع�ل�م ك�ی�ف 
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ال��ل��غ��ة ف��ي ال��ق��ص��ی��دة الس��ردی��ة  -5
 التعبیریة

الل�غ�ة ھ�ي ال�ج�ن�اح ال�ذي ب�ھ ی�ح�لّ�ق 
الشاعر بعیدا وتتشّكل القص�ی�دة ح�یّ�ة 
نتلمس ع�ط�رھ�ا وت�الح�ق�ن�ا ص�ورھ�ا 
بدھشتھا وعم�ق�ھ�ا وفض�اء ت�أوی�ل�ھ�ا 
واالس��ت��ئ��ن��اس ب��ل��ّذت��ھ��ا ال��ح��س��یّ��ة 
والج�م�ال�ی�ة ت�م�أل ارواح�ن�ا ب�ال�ج�م�ال 
واللذة, ال�ل�غ�ة ھ�ي الش�ج�رة ال�وارف�ة 
التي تحتھا نست�ظ�ّل ف�ی�ئ�ھ�ا وت�أخ�ذن�ا 
ونقطف ثمارھا ناضجة لذیذة . ال�ل�غ�ة 
ھ��ي ال��ی��ق��ظ��ة وال��ن��ش��وة وال��دفء 
والض�وء ال�ذي ی�ن��ب�ع��ث م��ن اع��م��اق 
الذات تس�ح�ب�ن�ا م�ن ن�وم�ن�ا ال�ع�م�ی�ق 
تستفّز خمولنا. على الشاعر الحقیقي 
ان یمتلك لغة خاصة بھ یحنو ع�ل�ی�ھ�ا 
ویشّذبھا ویعمل ع�ل�ی�ھ�ا ك�ال�م�ون�ت�ی�ر 
الذكي یق�ط�ع ال�م�ش�اھ�د ال�ت�ي ت�ج�ع�ل 
القصیدة مترّھلة ویض�ی�ف ال�ی�ھ�ا م�ا 
یوّھجھا اكثر وی�ف�ت�ح ل�ل�م�ت�ل�ق�ى أف�ق�اً 
شاسعا للتاویل, یغامر الشاعر ب�ل�غ�ت�ھ 
ویرتف�ع ع�ن ل�غ�ة ال�واق�ع ك�ون�ھ�ا ال 
تمت�ل�ك ع�ن�ص�ر ال�م�ف�اج�أة وال�غ�وای�ة 
یجعل منھا قط�ع�ة مش�ح�ون�ة تس�ت�ف�ّز 
ال�خ��ی��ال وت��م��ارس االن��زی��اح الش��دی��د 
حیث نھرب الیھا من نھارنا الم�ك�س�و 
بالتشتت والضیاع والحیرة نتیجة م�ا 
یكتب الیوم باسم قصیدة ال�ن�ث�ر وھ�ي 

 براءة من ھذه التھمة .
وبعد ان ح�ق�ق�ت قص�ی�دة ال�ن�ث�ر ھ�ذه 
ال��م��ص��ال��ح��ة م��ع ال��ذائ��ق��ة ال��ع��رب��ی��ة 
بالخصوص وكس�رت ح�اج�ز ال�ن�ف�ور 
ب��ی��ن��ھ��ا وب��ی��ن ال��ق��ص��ی��دة ال��ع��م��ودی��ة 
ومنحتنا فسحة تن�فّ�س�ن�ا م�ن خ�الل�ھ�ا 
ھواء جدیدا صار لزام�ا ل�ل�ش�اع�ر ان 
یمتلك لغ�ة یش�ّك�ل�ھ�ا وی�دّم�رھ�ا ك�ی�ف 
یشاء, لغة تفقد الحدود وت�ت�ف�تّ�ح ع�ن 
عوالم تنبعث مما وراء الحلم ت�م�ت�ل�ك 
حض��ورا ق��ویّ��ا ت��ل��ھ��ب��ن��ا بس��ح��رھ��ا 
وجم�ال�ی�ت�ھ�ا . وال�ی�وم ت�ظ�ھ�ر ال�ل�غ�ة 
السردی�ة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة م�ن�ح�ت ال�ن�ّص 
امكانیات كبی�رة, الن الس�رد ی�ت�ط�ل�ب 
وبش��ك��ل م��ل��ّح ل��غ��ة ع��ذب��ة س��ل��س��ل��ة 
تترقرق كالینبوع تحلّق عالیا مدھشة 
م��ب��ھ��رة ت��ن��ف��ذ ال��ى اع��م��اق ال��ن��ف��س 
والوجدان عند ك�ل ق�ارىء. ن�ج�د أن 
لغة الشاعر : فاضل ضامد قد ح�ق�ق�ت 
الكثیر م�ن ذل�ك وت�ج�لّ�ى ف�ي ج�م�ی�ع 
النص�وص, ال ن�ج�د نّص�ا إالّ وك�ان�ت 
لغتھ لغة عظیمة, ال یمكننا أن ن�خ�ت�ار 
ھ�ن�ا ج��م�ی�ع ھ��ذه ال�ن�ص��وص, وأن�م��ا 
س��ن��خ��ت��ار نّص��ا واح��دا ك��دل��ی��ل ع��ل��ى 
عظمة اللغة السردیة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة ف�ي 
ھ��ذا ال��دی��وان, ف��ف��ي ن��ّص/ ال��خ��رق 
الثاني/ یوم الحصاد یح�ت�ف�ل ال�م�ن�ج�ل 
بأسنانھ وترتعد السنابل الریح خافق�ة 
م��رع��وب��ة ح��ت��ى ال��ت��راب دك ب��اق��دام 
الفالح فانحسر الماء لی�ب�دو ال�ج�ف�اف 
كأن شفتیك م�زق�ھ�ا ذئ�ب ، س�ح�ن�ت�ك 
كأي رحیل ب�ال ع�ودة وان ال�ح�ق�ائ�ب 
فارغة، كأن عینیك تورم�ت الخ�ت�ف�اء 
الضوء، ثم تمسك روح�ك ع�ل�ى ن�ھ�ر 
آف�ل ، ال�غ�رب�ان ت�ورد م�ن�ق�ارھ�ا م��ن 
جسدك المنھك ، ت�رك�ت ف�ی�ن�ا خ�واء 
تدور فیھ طیور الشوق ل�ت�أك�ل ب�ی�ادر 
الحب فنسفت م�واث�ی�ق ال�ث�ب�ات ف�غ�دا 

ال��ق��ل��ق اش��رع��ة ت��ب��ح��ر ع��ل��ى ح��ج��ر 
لینھش ما تبقى م�ن ط�ف�ول�ت�ن�ا، ك�أن 

 وجھك غادر وانت تكتب وھما .
الموسیقى واالی�ق�اع ال�ح�ّس�ي ف�ي   -6

 القصیدة السردیة التعبیریة
المفردة ف�ي الش�ع�ر ھ�ي االداة ال�ت�ي 
ت���ع���بّ���ر ع���ن الص���ورة وال���خ���ی���ال 
والموسیقى وال�ع�واط�ف وال�م�ش�اع�ر 
داخل القصیدة الشعریة و تنقل اف�ك�ار 
الش�اع��ر ال��ى ال��م��ت��ل��ق��ي . ف��ال��ج��م��ل��ة 
الشعریة م�ث�ال ت�ت�ك�ون م�ن م�ف�ردات 

فع�ل) وك�ل�م�ا ت�آزرت  -اسم  -(حرف 
مع بعضھا أع�ط�ت�ن�ا ص�ورة واض�ح�ة 
المعالم تدھشنا بجمال�ی�ت�ھ�ا وخ�ی�ال�ھ�ا 
المنتج الخ�ص�ب وت�دغ�دغ مش�اع�رن�ا 

ان   واحاسیسنا و تطربنا بموسیقاھا.
ال�ل��غ�ة الس�ردی��ة ال��ت�ع��ب�ی��ری�ة م�ن��ح��ت 
الشاعر فضاء شاسعا وفسحة ك�ب�ی�رة 
ألستثم�ار ط�اق�ات�ھ�ا, وم�ن�ح�ت�ھ ایض�ا 
زخما شع�وری�ا ق�ویّ�ا وك�ذل�ك ای�ق�اع�ا 
موسیقیّا تطرب لھ االذن والنفس. اّن 
ك��ل م��ف��ردة ف��ي ال��ق��ص��ی��دة الس��ردی��ة 
تمتلك جرسا ورنینا یستطیع الش�اع�ر 
من خالل اختیاره الصحی�ح ل�ل�م�ف�ردة 
وق���وة رن���ی���ن���ھ���ا وم���وس���ی���ق���ی���ت���ھ���ا 
ومجاورتھا للمفردة االخ�رى وت�آل�ف 
االلفاظ مع بع�ض�ھ�ا ان یش�ّك�ل م�ن�ھ�ا 
مقطوعة موس�ی�ق�ة داخ�ل ال�ق�ص�ی�دة, 
وكذلك المفردات مع بعضھا في نف�س 
المقطع بامكانھا ان تعطینا م�وس�ی�ق�ى 
خ��اص��ة ب��ھ��ذا ال��م��ق��ط��ع, وھ��ك��ذا ف��ي 
م��ج��اورة ال��م��ق��اط��ع م��ع ب��ع��ض��ھ��ا 
وانس�ج�ام��ھ�ا وت��ن�اف�رھ��ا اذا ل��م ت�ك��ن 
متك�ل�ف�ة س�وف تس�م�ع االذن ان�غ�ام�ا 
تنبعث من داخل القصیدة. وكلما ك�ان 
الشاعر ح�اذق�ا ف�ي اخ�ت�ی�ار ال�م�ف�ردة 
ذات الجرس الموسیقى وع�م�ل ع�ل�ى 
ح�ذف ال��م�ف��ردة ال��ب�ائس��ة م��وس�ی��ق��ی��ا 
والتى ال تحم�ل ج�رس�ا م�ع�ی�ن�ا ك�ان�ت 
الموسیقى صافیة وواضحة وس�اح�رة 
تنبعث من القلب وت�دخ�ل ال�ى ال�ق�ل�ب 
نتحّسسھا ونش�ع�ر ب�رط�وب�ت�ھ�ا وھ�ي 
تغمرنا بفیض من الم�ت�ع�ة وال�دھش�ة. 
نفس المفردة في المقطع الواح�د م�ن 
ال��ق��ص��ی��دة تس��ت��ط��ی��ع ان ت��ب��ع��ث ف��ي 
اعماقنا موسیقى خاص�ة ع�ن ط�ری�ق 
م��ا ت��وح��ي ال��ی��ھ م��ن م��ع��ن��ى, وھ��ن��ا 

ج�ن�دب / ف�ي ع�راء   سنخت�ار ن�ّص/
الس��رادق. ال��ج��ن��ادب ت��ق��ض��م خ��ی��ط 
الس��م��اوات ف��ت��ح��ف��ر ل��غ��زا. ی��ث��ور 
كالبركان. أینما وضعنا أصابعنا نغ�ل�ق 
أبواب الترھات. ھكذا عل�م�ت�ن�ا ال�ج�دة 
أن ننحت ت�ح�ت ظ�الم ال�ل�ی�ل ع�ذری�ة 
الورد. ونرمي م�ی�اس�م�ھ�ا ف�ي م�واق�د 
ال��دفء .ح��ی��ت ال ن��ج��دة اال ب��ع��ض 
صراخ األفكار وھي تنبض كاألف�اع�ي 
في وكرھا المغلق . تعلمنا في المنف�ى 
ال��ق��دی��م أن أك��ث��ر األن��ھ��ر ت��ت��ش��ع��ب 
خلجانھا من خلجاتنا . وأن مصبات�ھ�ا 
ف��ي أب��اری��ق ال��روح .ح��ی��ث تس��ق��ي 
عطش الوجد . والخیبات حی�ن ت�ل�وح 
لنا نھرب . اال أن اقدامنا ت�ت�رك آث�ارا 
فتتبعنا . تعلمنا أن ع�واص�ف األح�الم 
القادمة من أرصفة ال�وس�ادة . ت�ن�ث�ر 
علینا أمال مبتورا ال معنى لھ غیر أن 
ال��ج��ن��دب ك��ان واح��دا م��ن اح��الم��ن��ا 
ال��م��ریض��ة./. أّن م��ج��ّرد ان نس��م��ع 
ب��م��ف��ردة / ال��ج��ن��دب/ س��ی��ت��ب��ادر ال��ى 

أذھانن�ا ص�وت�ھ وھ�و ی�ق�ف�ز م�ا ب�ی�ن 
األعشاب والصوت الذي یُحدثھ اث�ن�اء 
قفزاتھ, والصوت الذي یُ�ح�دث�ھ أث�ن�اء 
القضم والطیران, أما ف�ي/ ف�ي ع�راء 
السرادق/ فأّن المتلقي لو تأّمل ق�ل�ی�ال 
في ھذه المف�ردات فس�وف یس�ت�ش�ع�ر 
م��اذا ی��ح��دث ل��و ح��ّرك ال��ھ��واء ھ��ذا 
الس��رادق وك��ی��ف س��ی��ك��ون الص��وت 
المنبعث منھ, أما/ یثور البركان/ فھنا 
سنتلّمس ونستشعر بصوت االن�ف�ج�ار 
الرھیب الذي یحدثھ البرك�ان, وك�ی�ف 
سیكون تدفق حممھ البركانیة, وكی�ف 
تسیل على األرض وھي تحرق ك�لّ�م�ا 
یص�ادف�ھ��ا, س��ن�س��م�ع ح��ت�م��اً اص��وات 
األحتراقات التي تحدث في ال�ط�ب�ی�ع�ة, 
أم�ا م�ف�ردة/ ال�ج��ّدة/ فس�وف ت�اخ�ذن��ا 
وت��ث��ی��ر ف��ی��ن��ا ذك��ری��ات ب��ع��ی��دة ع��ن 
ح�ك�ای��ات�ھ��ا ل��ن�ا, وس�ن��س�م��ع ص��وت�ھ��ا 
الواھن بین�ن�ا, أم�ا م�ف�ردة/ ال�م�واق�د/ 
فسنستشعر بصوت النار وھي تلتھب 
ف��ي ال��م��وق��د وت��أك��ل ال��ح��ط��ب, أم��ا 
مفردة / ص�راخ/ فس�ت�ج�ع�ل�ن�ا ن�ع�ی�ش 
لح�ظ�ة ھ�ذا الص�وت ال�م�ت�دف�ق ب�ق�ّوة 
وعلى شكل موجات ص�وت�یّ�ة ع�ال�ی�ة, 
أم��ا م��ف��ردة/ األن��ھ��ار ومص��بّ��ات��ھ��ا/ 
فستوحي لنا بصوت المیاه ال�م�ت�دف�ق�ة 
ف��ی���ھ��ا, أم��ا م���ف��ردة/ ال��ع���واص���ف/ 
فستشعرنا بقوةّ ال�ری�ح وھ�ي تص�رخ 
في كّل مكان وما تحدثھ حین تصط�دم 
بكل ما تواجھھ في طریق�ھ�ا. أم�ا ف�ي 

/ حنجرت�ي   نّص / لسان..وتر صامت
ال ترغب بالغناء موسوم�ة ب�الص�م�ت 
حتى بلغت الل�س�ان م�ا ك�ان ل�ل�ف�م ان 
ینزلق ت�ح�ت م�راس�ی�م م�وت الص�دى 
وھو یخفق بشفتیھ یح�اول ان ی�رت�ب 
موطئ قدم تح�ت ع�ب�اءة الص�وت اال 
أن ال��وادي ك��ان فس��ی��ح��ا ال یس��م��ح 
ل�ل��ری�ح ان ت�م��وت ع��ل��ى أذان��ن�ا ك��أن 
موعد حصاد ال�ق�ح�ط ی�ح�ت�ف�ل ك�ن�ب�ت�ة 
ی��ب��اب ن��ج��ت���ره أواخ��ر ال��م��س���رات 
(الھالھل) مسامیر یطرقھا الع�ازف�ون 
على اللھ�اث وال�رأس ح�ی�ن ی�ن�ح�ن�ي 
یموت الخ�ج�ل وح�ی�دا ت�ح�ت ال�رق�اب 
وتسفر عاھات التم�ل�ق ف�زاع�ة ح�ق�ل 
عاری�ة/, ف�أن�ن�ا ن�ج�د ف�ي ك�ل م�ف�ردة 
صوتاً ورنین�اً وم�وس�ی�ق�ى/ الص�م�ت/ 
ال��غ��ن��اء/ ی��ن��زل��ق/ الص��دى/ ی��خ��ف��ق/ 
ی��رتّ��ب/ الص��وت/ ال��وادي/ ل��ل��ری��ح / 
تموت/ حصاد/ ال�ھ�الھ�ل / ی�ط�رق�ھ�ا/ 
العازفون / اللھاث/ ف�ّزاع�ة. ھ�ذا م�ن 
حی�ث ال�م�ف�ردات , ول�ك�ن م�ن ح�ی�ث 
المقاطع النّصي نجد / وتر ص�ام�ت / 
حنجرتي ال ترغب بالغ�ن�اء / م�ا ك�ان 
للفم ان ینزل�ق ت�ح�ت م�راس�ی�م م�وت 
الصدى/ وھو یخفق بشفتیھ / ی�رت�ب 
موطئ قدم تحت ع�ب�اءة الص�وت/ اال 
أن ال��وادي ك��ان فس��ی��ح��ا ال یس��م��ح 
للریح ان تموت / (الھالھل) مسام�ی�ر 
ی��ط��رق��ھ��ا ال��ع��ازف��ون ع��ل��ى ال��ل��ھ��اث 
وال��رأس/. ھ���ك��ذا ی���ج��ب أن ن��ق���رأ 
النصوص الشعریة ونتحّس رھاف�ت�ھ�ا 
ونس��ت��ش��ع��ر م��ن خ��الل م��ف��ردات��ھ��ا 

 الموسیقى التي تنبعث من خاللھا .
 
اإلی��ح��اء وال��ت��ج��لّ��ي ف��ي ب��ن��اء  - 7 

 القصیدة السردیة التعبیریة
یستطیع الشاعر الحاذق ان یس�ت�خ�دم 
اإلیحاء بطریقة ابداعیة یعبّر فیھ عن 

مواقفھ النفسیة, كونھ م�ن ال�ع�ن�اص�ر 
المھمة في بناء القصیدة ف�ھ�و ی�ل�ع�ب 
دورا م��ھ��م��ا ف��ي ع��م��ل��ی��ة االب��داع 
وی��م��ن��ح��ھ��ا ال��ع��م��ق وال��ت��أث��ی��ر ل��دى 
المتلقي. فاإلیحاء یستخدم للتأثیر ف�ي 
ذھن المتلقي بفكرة م�ع�ی�ن�ة , وك�لّ�م�ا 
كان االیحاء ق�ّوی�ا ازداد ت�أث�ی�ره, ل�ذا 
البّد ان یتقن الشاعر ط�ری�ق�ة ی�ح�دث 
فیھا تأثیرا ایجابیا ی�رس�م م�ن خ�الل�ھ 
صورا تتزاحم في ذھن المتلقي وتثیر 
انتباھھ وھذا ما یسعى الی�ھ الش�ع�ر . 
وھناك طرق یستخدمھا الش�اع�ر ف�ي 
االیحاء عند المتلقي, فاما یك�ون ع�ن 
طریق المفردة التي تدخل في النسی�ج 
الش��ع��ري, او ع��ن ط��ری��ق الص��ورة 
ال�غ�ری�ب�ة وال�م�ث��ی�رة, او ع�ن ط�ری��ق 
االلوان التي یستخدمھا في داخل ھ�ذا 
النسیج, وك�ل واح�دة س�ت�ؤثّ�ر ح�ت�م�ا 

 على حواس المتلقي وتثیر دھشتھ.
سنختار نّصا واحداً كدلیل على الزخم 
الھائل من األیح�اء ف�ي ھ�ذا ال�دی�وان 
وھو/ ھندسة .. ح�ی�ن ن�ك�ون ھ�الم / 
یضعنا امام زخم ابداعي غ�ری�ب ع�ن 
طریق استخدامھ لالش�ك�ال ال�ھ�ن�دس�ة 
الت�ي تص�دم�ن�ا م�ن�ذ ع�ن�وان�ھ�ا ح�ی�ث 
استخدم مف�ردة / ھ�ن�دس�ة/ وم�ف�ردة/ 
ھالم / حیث التناقض ما ب�ی�ن الش�ك�ل 
ال�م�ن�ت�ظ�م وال�الم�ن�ت�ظ�م ف�ي م�ح�اول�ة 
لصناعة الغرابة وال�الم�ت�وق�ع ورس�م 

  صورة إیحائیة مثیرة لدى المتلقي .
اننا ام�ام ل�وح�ة ت�ج�ری�دی�ة اس�ت�ط�اع 
الشاعر رسمھا ب�ال�ك�ل�م�ات ب�دال ع�ن 
االل��ون, وظ��ف األش��ك��ال ال��ھ��ن��دس��ی��ة 
مستعینا بھا لتوحي لنا ھ�ذه االش�ك�ال 
المنفردة مرة ومتداخلة م�ع ب�ع�ض�ھ�ا 
م��ّرة اخ��رى ع��ن ح��ج��م ال��م��ع��ان��ات 
والتشظّي ف�ي ال�ذات الش�اع�رة, ھ�ذه 
الص�ور ال��ت�ش��ك��ی�ل��ی��ة ك��ان ی�ری��د م��ن 
خاللھا جمالیة شكلیة لكونھ�ا ت�م�ت�ل�ك 

وال�ت�ع�ب�ی�ری�ة   من الدالالت الرؤی�وی�ة
الصوریة ما یمنحھا عم�ق�اَ وص�راع�ا 
مستمرا داخ�ل ال�ن�ّص, وك�ذل�ك رؤی�ة 
ج��دل��ی��ة م��ا ب��ی��ن ال��ذات ال��م��ق��ھ��ورة 

 والواقع الشرس.
وب��ال��ع��ودة ال��ى ال��ن��ّص ن��الح��ظ ھ��ذا 
األرب��اك ال��ذي ی��خ��ل��ق��ھ الش��اع��ر ف��ي 
ذھنیة المتلقي وخلق صور مس�ت�ف�ّزة 
وتأجیج الصراع, فمثال نق�رأ../ ع�ل�ى 
المربع ال�دائ�ري ك�ان ی�ق�ف ال�م�ث�ل�ت 
االفقي لیضيء دروب ال�م�س�ت�ط�ی�الت 
ال��م��ع��ی��ن��ی��ة وھ��ي ت��ن��س��ك��ب م��ن دل��و 
االھرامات المنبسطة ع�ل�ى ارج�وح�ة 
مغلقة../.. اّن الشاعر است�ط�اع حش�د 
عدد كبیر من األشكال الھن�دس�ی�ة ف�ي 
ھذا المقطع الشدید التكثیف/ الم�رب�ع/ 
ال��دائ��رة/ ال��م��ث��ل��ث/ ال��م��س��ت��ط��ی��الت/ 
ال��م��ع��ی��ن/ ال��ھ��رم/, ان اغ��ل��ب ھ��ذه 
االشكال الھندسیة تعبّ�ر ع�ن ھ�زی�م�ة 
االنسان وص�راع�ھ وج�ودی�ا وف�ك�ری�ا 
واجتم�اع�ی�ا وس�ی�اس�ی�ا, وك�ذل�ك ع�ن 
األنظمة األس�ت�ب�دادی�ة وص�راع�ھ ف�ي 
دائ�رة م��غ��ل��ق��ة ال س��ب��ی��ل ل��ل��ذات م��ن 
الخ�روج م�ن�ھ�ا, او ھ�ي ع�ب�ارة ع�ن 
حواجز تح�ی�ط ب�ال�ذات الس�اق�ط�ة ف�ي 
الفتن ووس�ط ھ�ذا االض�ط�راب ال�ذي 
یعّم الواقع, وربما توحي لنا بمستوى 
التھدید المست�م�ر ال�ذي ت�ع�ان�ی�ھ ھ�ذه 
الذات یومیا وان�ھ�ی�ارھ�ا وس�ق�وط�ھ�ا. 

وھنا نقرأ ایضا ھذا ال�ق�ل�ق وال�خ�وف 
والمعانات في ھ�ذا ال�واق�ع ال�م�وب�وء 

 –مستعینا باالشكال الھندسیة/ الك�رة 
ال��دائ��رة/ ال��م��خ��روط/ ال��م��ث��ل��ث��ات/ 
المكعب/ المربع الخطوط المستقی�م�ة/ 
التحّدب منحینیات / لی�زی�د م�ن ح�ال�ة 
الصراح في لوحة تشكیل�ی�ة م�ث�ی�رة , 
فمثال نقرأ ھن�ا../ ق�ل�ق�ل�ة ت�ل�ك ال�ك�رة 
السائلة كالم�خ�روط ھ�ارب�ة م�ن وك�ر 
المثلثات ب�زوای�اھ�ا ال�خ�ی�ط�ی�ة، ح�ت�ى 
المكعب بنى داره على مربع مھ�اج�ر، 
قاسیة ھذة الخطوط ك�ل�م�ا اس�ت�ق�ام�ت 
یظھر التحدب عرضیا كأن ال�م�واق�ف 
عمر بال آفاق وكأن العمر م�ن�ح�ن�ی�ات 
بال فائدة ../ ..ھ�ذا ال�ق�ل�ق ال�م�س�ت�م�ر 
والالجدوى واالنھ�زام�ی�ة ل�دى ال�ذات 
الشاعرة والمص�ی�ر ال�م�ج�ھ�ول ال�ذي 
ی��ن��ت��ظ��رھ��ا , وش��ح��ن ھ��ذه االش��ك��ال 
ال��ھ��ن��دس��ی��ة ب��رم��زی��ة م��ح��ب��ب��ة ت��دف��ع 
المتلقي المبدع الى ال�وق�وف ع�ن�دھ�ا 
ط��وی��ال ف��ي م��ح��اول��ة ف��ّك ش��ف��رات��ھ��ا 
والبحث عن ال�ت�أوی�ل ال�م�ن�اس�ب ل�ھ�ا 
وق�راءت�ھ�ا ق��راءة اب�داع�ی�ة م�ن�ت�ج��ة. 
ون��ق��رأ ایض��ا../ .. ت��ب��ق��ى ص��ورت��ي 
ھندسة المرای�ا ث�ال�وث�ن�ا ال�ع�م�ق ن�م�د 
اصابعنا فیرتجف الھالم حینھا نختزل 
البصمات بقضمات من ورق ون�غ�ادر 
كأرغفة فارغ�ة م�ن دق�ی�ق س�اع�ات�ن�ا 
المترھلة على أع�م�دة ال�ن�ور ف�ت�ب�ق�ى 
الطرقات تطوي نفسھا لتترك الخ�ط�ى 
على التراب یمحوھا مھ�ن�دس ال�ری�ح 
وب��ارع ال��ع��واص��ف ع��ل��ى م��ق��اب��ض 
االنزیاح ../ .. ھذا التشتت والتش�ظّ�ي 
والتق�اط�ع م�ع�بّ�را ع�ن ال�ت�ص�دع ف�ي 
الذات واالنھیار بسبب الظلم والتسلّط 
واالستبداد وبشاعة الواق�ع ال�ی�وم�ي, 
یحاول الشاعر ان یرس�م ل�ن�ا م�الم�ح 
صورتھ عبر ھذا االشكال ال�ھ�ن�دس�ی�ة 
في زمن م�غ�ل�ق وب�ن�ظ�رة تش�اؤم�ی�ة. 
ویختتم الشاعر نّص�ھ ب�ھ�ذه ال�ل�وح�ة 
ال��غ��ری��ب��ة وال��م��ث��ی��رة ../ .. ن��ب��ق��ى 
مستعمرة ألعمال بیك�اس�و وب�راك ث�م 
ی�ن��ھ��ال ع�ل��ی��ن��ا م��ح��ت��ل�ون اخ��رون ال 
یحملون حقائب االسعافات لن�ت�خ�ل�ص 
من رتم ھذا اللحن كأن بوق األناب�ی�ب 
ی��م��ت��ص أص��وات��ن��ا ل��ن��ع��ود اجس��ادا 
ص��ام��ت ../ .. ح��ی��ث ت��ب��ق��ى ال��ذات 
الش��اع��رة ال��ت��ي ت��م��ثّ��ل ال��ج��م��اھ��ی��ر 
المغلوبة على أمرھا م�ن�ھ�زم�ة ت�ح�ت 
رحمة القمع والفساد تعبّر ع�ن ح�ال�ة 

 والغربة والفناء.  النفي
 

وختاماً, فقد ج�اءت ج�م�ی�ع نص�وص 
ھذا الدیوان عبارة عن لوح�ات ف�ن�یّ�ة 
رس��م��ھ��ا الش��اع��ر : ف��اض��ل ض��ام��د, 
ب��ح��رف��یّ��ة ال��ع��ارف ب��م��ك��ام��ن االب��داع 
والجمال والفن والشع�ر, وك�أنّ�ھ ك�ان 
یمسك فرشاة ولیس قلما حین ی�ك�ت�ب 
قصائده, فرشاة یحّركھ�ا ك�ی�ف یش�اء 

ال�ل�ون�یّ�ة   –فتتشّكل ھذه الكتل اللغویة 
المثیرة للدھشة والذھول. ل�ق�د ك�ان�ت 
ھ�ذه ق�راءة ف�ي ت�ج��لّ�ی�ات ال�ل�غ�ة ف��ي 
القصیدة السردیّة التعبی�ریّ�ة ل�دی�وان�ھ 
المعنون / وشٌم في ذاكرة الحل�م/، أن�ا 
متأكد بأّن ھ�ذا ال�دی�وان ی�ح�ت�اج ال�ى 
ق��راءات م��ت��ع��ددة ل��غ��رض أك��ت��ش��اف 
المزید من االبداع والمزید م�ن ال�ف�ن 

 والجمال والشعر .
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  ستوكھولم /صبري یوسف

الشَّاعر البدیع والقس الفاضل ج�وزی�ف إی�ل�یَّ�ا ش�اع�ُر 
قة، ابن "كھني مِطْربِھ"، القریة ال�ودی�ع�ة  الكلمة الخالَّ
المتعانقة بربوع براري دیریك، شاعٌر مشبٌَّع بمشاھدِة 
الطَّبیعة النَّقیّة والبراري الفسیحة، منحتھ ھ�ذه اآلف�اق 
�ع�ري، ان�ت�ق�َل إل�ى  یفیّة رحابة فسیحة ل�خ�ی�ال�ھ الشِّ الرِّ
مدینِة دیریك المحبوكة بطابعٍ ریفي، ترع�رَع الّش�اع�ر 
جوزیف إیلیا المجنّح نحو بھاء السَّ�الم وال�وئ�ام ب�ی�ن 
البشر في بیئة ریفیّة وعائلة أدبیّة فنّیّة روحیّة مجنّحة 
�ع�ِر  نحَو أصفى یناب�ی�عِ األدِب وال�ف�ن�وِن؛ اب�ت�داًء ب�الشِّ
والقّصة، مروًرا بالفنوِن المسرحیّة والتَّشكیلیّة وسائر 
عِر،  األجناس اإلبداعیّة، فاستحوَذ على آفاقِِھ بریُق الشِّ
وأصبَح ھاجسھ األكبر منُذ باكورِة ع�م�ِرِه. ب�دأ ك�ت�اب�ة 
راسیّة في ال�ح�ل�ق�ة  الشِّعر منذ أن كان على المقاعد الدِّ
اإلعدادیّة والثَّانویّة مروًرا بالمرحل�ة ال�ج�ام�ع�یّ�ة. ق�رأ 
�ع�ر  الّشعر الكالسیكي بكافّة مراح�ل�ھ وعص�وره، والشِّ
عریّة أش�ھ�ى م�ا  المعاصر، ونھل من أّمھات الكتب الشِّ
�ع�ر م�ن ت�ج�لِّ�ی�ات اإلب�داع، وت�لّ�م�س  في خص�وب�ة الشِّ
ب م�ذاق  برھافة شفیفة مسارات استیالِد الشِّعر، فتشرَّ
حبور والدة الشِّعر، إلى أن غدا الّشعر وھ�ًج�ا روح�یًّ�ا 
وشغفًا عمیقًا یناغي لیلھ ونھاره، متوقِّفًا ع�ن�د ب�ح�وِر 
عر الع�م�ودي  العروض بإیقاعاتھا المتنّوعة، فكتَب الشِّ
وشعر التَّفعیلة، كم�ا ل�دی�ھ ع�ب�ور ش�ف�ی�ف ف�ي ك�ت�اب�ة 
�ع�ر  قصیدة النّثر ب�ی�ن ال�ح�ی�ن واآلخ�ر، وإْن ك�ان الشِّ

 .العمودي والموزون شعفھ األكبر
اصطبغ شعره باألوجاع واألل�م والشَّ�وق إل�ى ال�وط�ن 
ومسقط الّرأس، ولم ینقطع عن قراءة الشِّعر وھاجس 
�ع�ر ح�تّ�ى اآلن.  كتابة الشِّعر منذ أن أصیب بعشق الشِّ
نْت بعض قصائده كترنیمات وأغاني، ونشرت ع�ب�ر  لُحِّ
َم بعُضھا على مسارح دیریك وغیرھ�ا م�ن  الشَّبكة وقُدِّ
المسارح. تھیمن على أشعاره رؤیة روحانیّة صوف�یّ�ة 
إنسانیّة فسیحة في آفاق تطلُّعاتھ اإلیمانیّة واإلب�داع�یّ�ة 
�اف�ي  والفكریّة الَّتي تصبُّ في جوھرھا في اإلیمان الصَّ
ق! ی�ت�م�یَّ�ز الّش�اع�ر  والتَّنویر والتَّطویر اإلنساني الخالَّ
القس جوزیف إیلیا بفضاءاتھ ال�َج�ام�ح�ة ن�ح�و ح�ب�وِر 
وح ع�ل�ى  المحبّة والوئام بین البشر، یرس�م ح�ب�ق ال�رُّ
إیقاعِ ھدیل الیمام في مسارات بوحِ القصائد، أشبھ م�ا 
یكون شمعة فرحٍ تضيُء ألقًا وسالًما في دنیا مف�ّخ�خ�ة 
جر، بسمة أمٍل مشرعة على حنین الین�اب�ی�ع إل�ى  بالضَّ
خدوِد السَّماِء، یكتُب القصی�دة ك�أنّ�ھ ی�ن�اج�ي ف�راش�ات 
بشائر السَّالم والحلم اآلت�ي، ج�اھ�ًدا أن ی�ب�لِّ�َل ج�ب�ی�ن 
المتعبین راحةً وأمًال من تفاقِم شف�ی�ر االش�ت�ع�ال، ھ�ذا 
الشَّاعر القسِّیس مسكون بھالالِت قمٍر، ینق�ُش روع�ة 
الفراشات وھدھدات ھدیل الیمام، یناجي ویع�ظ ن�ف�س�ھ 
قبل أن یعظَ اآلخرین، شاعٌر مسربٌل ب�ب�ھ�ج�ة ال�ك�ل�م�ة 
المنسابة نحو صفوِة مرافئ اإلبداع. تتقاطع رؤاه م�ع 
عر العمودي، وھذا م�ا  وھجِ الحداثِة رغم أنّھ یكتب الشِّ

 یمیِّز شعره العمودي عن سواه.
یرى الّشاعر أنَّ الكلمة ھي األب�ق�ى واألك�ث�ر س�ط�وًع�ا 
على جبین الحیاة، ال یبالي بسواطیر ھذا الّزمان؛ ألنّھا 
ستھرُّ عاجًال أم آجًال أمام ھالالت الكلمة الحق، الكلم�ة 
العدالة، الكلمة الوجود، الكلمة الحیاة، الكلمة المحبّ�ة؛ 
ألنَّ الكلمة أقوى بكثیر من س�واط�ی�ر ال�ك�ون. ال�ك�ل�م�ة 
باح، ال�ك�ل�م�ة ھ�ي أج�ن�ح�ة  عناٌق عمیق مع شھقِة الصَّ
الیمام المرفرفة ع�ال�یً�ا، ال�ك�ل�م�ة م�ف�ت�اح ال�ع�ب�ور إل�ى 

أحضاِن مھ�ج�ِة الّس�م�اء، ھ�ي أری�ُج أرٍض م�ب�رع�م�ة 
باالخضرار، ھي مح�بّ�ة وارف�ة ف�ي وج�ھ بُ�لَ�َھ�اِء ھ�ذا 
الّزمان، الكلمة قبلة خیٍر مبلَّلة بأزاھیِر الوئاِم، الكل�م�ة 
ھي سموُّ الّروح نحو ف�رادی�س ن�ور ال�ح�ی�اة، ال�ك�ل�م�ة 
أسبق من الحیاة؛ ألنّھا روح الحی�اة، وھ�ي أب�ق�ى ف�ي 
الحیاة من سالطین الكون على مرِّ األزمان، ھي وھ�ُج 

 الخیر المستنیر على وجھ الّدنیا إلى أبِد الدُّھور.
یستمدُّ الشَّاعر شعره من وحي مھجة ال�ّروح ال�تَّ�ّواق�ة 
وفیّة الم�ت�ع�ان�ق�ة م�ع  إلى بسمة األطفال، من رؤاه الصُّ
روعِة الحیاة، من ثقافة مستنبتة من أزاھ�ی�ر ال�م�ح�بّ�ة 
ووئام اإلنسان مع أخیھ اإلنسان، من خیاٍل مجنَّحٍ نحو 
رفرفاتِ طیوٍر تحلُِّق في فضاءاِت زرقة الّسماء. ینسج 
قصیدتھ كأنّھ في رحلة حلمیّة نحو اخض�رار ال�ك�روم، 
شوقًا إلى أشھى ال�ع�ن�اق�ی�د، یش�ع�ُل ش�م�وع�ھ م�ب�ت�ھ�ًال 
لألعالي على إیق�اع ح�ن�ی�ن ال�ّروح، ُمس�ربَ�ًال ب�ب�ھ�ج�ٍة 
عارمة. تغمُرهُ حاالت فرحیّة باذخة عندما یغ�وُص ف�ي 
بزوغِ ومیِض القصیدة، كأنّھ یترجم لنا حبوَر األط�ف�اِل 
في صباحِ العیِد، وھم في حالِة لھف�ٍة ع�م�ی�ق�ٍة إلش�ع�ال 
قنادیل السَّالم وھم یرتِّل�ون م�زام�ی�ر ت�ج�لِّ�ی�ات ال�ّروح 
لرسول السَّالم والمحبّة، رسول الطّفولة المتعانقة م�ع 
زّخ�اِت ال�م�ط�ر. ی�ن�ظ�ُر الّش��اع�ُر إل�ى ب�ھ�ج�ِة األط�ف��اِل 
المرتسمِة فوَق محیّاھ�م ال�نّ�ض�ی�ر، ف�ی�س�ت�وح�ي نّص�ھ 
بانسیابیّة شفیفة من ھذه األجواِء الّسامیة، كأنّھُ یطی�ُر 
ألقًا في مرامي حلٍم مفتوحٍ على مروجِ الحیاِة، م�رّك�ًزا 
على أزلیِّة هللاِ وخلوِد المح�بّ�ِة، وك�ّل م�ا ع�داھ�ا زائ�ل 

  وباطل األباطیل.
یتوقَُّف الّشاعُر عنَد أھمیّة تواصل البشر مع بعِض�ھ�م، 
بعیًدا عن لغِة البغِض والكراھیِة وت�ن�اح�ِر الّص�راع�ات 
المریرة التي ال طائل م�ن�ھ�ا، ب�ل ت�ق�ودن�ا إل�ى ال�ّدم�ار 
والھالك، لھذا نراه یرّكز ف�ي ش�ع�ره وت�ط�لُّ�ع�ات رؤاه 
على ضرورة التَّآخي مع اإلنس�ان وم�ن�اص�رت�ھ ب�غ�ضِّ 
النّظِر عن دینھ ومذھبھ وطائفتھ؛ فھو شاعر وقسیس 
منفتح ع�ل�ى إنس�ان�یّ�ة اإلنس�ان ف�ي رؤاه ال�ف�س�ی�ح�ة، 
یني اإلنساني الخّالق، م�ادام أنَّ  ویدعو إلى الحوار الدِّ
اإللھ واحد، وھ�و خ�ال�ق اإلنس�ان واألرض والّس�م�اء 

  والجماد والكائنات كّل الكائنات.
لألمِّ م�ك�ان�ة م�ق�ّدس�ة ل�دى الّش�اع�ر، ی�ك�ت�ب نص�وًص�ا 
بمناسبة عید األم ویھدیھا ألّمھ، وإلى جمیع األّمھ�ات؛ 
ألنّھ یعتبر أّمھات العالم بمثابة أّمھ؛ ألنَّھ ینظُر إلى األم 

 كینبوعِ الحیاة، ومن رحمھا تتبرعُم أغصاُن الحیاة.
ر ومنفتح على ك�لِّ  الّشاعر جوزیف إیلیا، قسیس متنوِّ
األدیان والطَّوائِف والمذاھب واألقوام الّتي تقودنا إل�ى 
واحات الخیر والمحبّة والعطاء اإلنساني القویم، وھو 
شاعر ب�ح�ق، ورج�ل دی�ن ب�ح�ق وح�ق�ی�ق�ة، وك�م م�ن 
مساجلة شعریّة وحوار ووعظات سمعتھ ی�رّك�ز ع�ل�ى 
الحوار اإلنساني الخّالق بین ال�ب�ش�ر. ك�م ن�ح�ت�اج ف�ي 
الوقت الّراھن وفي كلِّ األوقات، إل�ى ھ�ك�ذا قس�اوس�ة 
وشعراء وإلى كل مبدع من مبدعي العالم یحم�ل ھ�ك�ذا 
رؤیة انفتاحیّة وئامیّة؛ كي یُسِھُموا في تقریب وجھات 
نظر البشر إلى فیما بینھم؛ لفتح باب الحوار على آفاق 
المحبّة والسَّالم واإلخاء على رحابة الكون، كما منحنا 
إیّاه رسول السَّالم، عبر الكلمة الطّیّبة م�رّك�زی�ن ع�ل�ى 
روح التَّسامح والتَّعاون والتَّضامن ورفع رایة اإلخ�وة 
اإلنسانیّة؛ كي نرتقي إلى مصاف إنسانیّة اإلنسان الَّتي 

تعتبر أّس األسس الَّ�ت�ي ی�ج�ب أن ن�رّك�ز ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي 
رسالتنا وتوّجھاتنا وأھدافنا ال�ح�ال�یّ�ة وال�ق�ادم�ة ع�ل�ى 
مستوى المعمورة؛ ألنَّ اإلنس�ان ھ�و ج�وھ�ر ال�وج�ود 
وھدف الوجود، وعلیھ یتوقّف الكثیر من المھام الّ�ت�ي 
تقودنا إلى مرافئ األمان والخیر الوفی�ر، وع�ل�ى ھ�ذه 
ب أن یسیر المجتم�ع ال�ب�ش�ري؛  المناحي الخّالقة یتوجَّ
كي یحقَِّق األھداف المنشودة الَّتي رسمت معالمھا منذ 
ؤى الحكیم�ة الَّ�ت�ي  قرون كافّة األدیان والفلسفات والرُّ
كتبھا مفكري وفالسفة وأنبیاء على مرِّ العصور، حیث 
تبیََّن أنَّ بعَض البشر في الوقت الّراھن قد زاَغوا ع�ن 
ال��طَّ��ری��ق ال��ق��وی��م، اب��ت��ع��دوا ك��ث��ی��ًرا ع��ن إنس��ان��یّ��ت��ھ��م 
وجوھرھم كبشر، ویبدو لي في الكثیر من ج�غ�راف�ی�ات 
العالم أنَّ ب�ع�َض ال�ب�ش�ر ازدادوا غ�وًص�ا ف�ي ع�وال�ِم 
�راع�اِت الَّ�ت�ي ت�ق�ض�ي ع�ل�ى  الّشروِر والح�روِب والصِّ
حضارِة اإلنساِن وإنسانیّة اإلنس�ان ووج�وِد اإلنس�ان، 
في الوقت الّذي نحتاُج فیھ إلى أن نغوَص ع�م�ی�قً�ا ف�ي 
مؤازرِة بعضنا، كبشر ونؤسُِّس رؤیة إنسانیّة عم�ی�ق�ة 
تتآل�ُف م�ع ت�ط�لُّ�ع�اِت وآف�اِق األدی�ان وال�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ذاھ�ب 
ر  �ر وال�م�ت�ن�وِّ والطَّوائف ومع رؤیِة اإلنسان الم�ف�ـ�ـ�ـ�ـ�كِّ
لبناِء مجتمعٍ إنساني یلیُق بنا كبشر ف�ي س�ائ�ِر أن�ح�اِء 
العالم، وھذا ما یدعــــو إلیھ الشَّاع�ر ج�وزی�ف إی�ل�ی�ا، 
وما أدعو إلیھ منذ سنین من خالِل نصوصي وكتابات�ي 

 مع بقیّة مبدعي ومبدعات العـــالم.
دیق الشَّاعر القس الفاضل جوزیف إیل�ی�ا، ش�اع�ر  الصَّ
ُز الّشاع�ر ع�ل�ى  مدھش في تجلِّیاِت بوحِ القصائد، یركِّ
نشر ثقافة السَّالم والحب والفرح ف�ي أرج�اء ال�ع�ال�م؛ 
ألنَّ عالمنا مخلخل األج�ن�ح�ة، وع�ل�ى ج�م�ی�ع ش�ع�راء 
ومبدعي العالم أن یبلسموا جراحات اإلنسان ویخفِّف�وا 

  من عذاباتھ بأقصى ما لدیھم من رؤى خّالقة!
أیّ�ھ�ا الّش�اع�ر ال�ح�اض�ر م�ث�َل رف�رف�اِت ال�ح�م�ائ�م ف��ي 
ابتھاالِت بوحِ القصیدة. تُشبھُ مطًرا نقیًّا تت�ھ�اط�ُل أل�قً�ا 
�ع�ریّ�ة م�ن  من مآقي السَّماِء. تس�ت�ل�ھ�ُم نص�وَص�ك الشِّ
تدفُّقاِت مخیَّلة رھیفة، شفیفة، معبّق�ة ب�أش�ھ�ى رح�ی�ِق 
�ع�ِر  عِر. تكتُب في كلِّ آٍن وحیٍن، كأنََّك مسكوٌن ب�الشِّ الشِّ
واإلبداعِ واالنسیابیّة الطّافحة بجموحِ التّجلِّ�ي. ح�رفُ�َك 
باحِ المندَّى بأبھى خیوِط الحنیِن.  ینساُب مثَل نسیِم الصَّ
كم أشعُر یا صدیقي بطاقاتك في انبعاِث بوحِ القصائ�د، 
كأنَّك تحلُِّق فوَق مھجِة اللَّیِل الحنون، وتجلّیات أحالمَك 
الوارفة تنساُب على مساح�اِت غ�رب�ٍة م�ف�ت�وح�ٍة ع�ل�ى 
مدى شھقاٍت شوقیٍّة معتّق�ٍة بس�ن�ی�ِن ال�خ�ی�ِر وال�ب�رك�ِة 
والحصاِد الوفیِر. أشعُر بفرحٍ وغبطٍة ع�ارم�ة ع�ن�دم�ا 
أقرأ قصائَدَك ال�م�خ�ض�وض�رة ك�أھ�ازی�جِ ال�ّرب�ی�ع. ھ�ل 
تخّضب�ْت ك�ی�ن�ونَ�تُ�َك ب�ب�ھ�اِء ال�ّرب�ی�عِ ون�ق�اوِة ال�م�ط�ِر، 
وأغصاِن الّزیتون، وعناقید الّدال�ی�ات ال�م�ت�دلّ�ی�ة ف�وق 
مذاِق األحالِم الفسیحة، الممتّدة عل�ى مس�اح�ات ك�روم 
دیریك وبراري قریة "كھني مطربھ" مسق�ط ال�ّرأس؛ 
كي تتألأل بھذِه الحفاوة الّسامقة كأشجاِر المحبّة؟ أراَك 
�ن�اب�ل. ت�ك�ت�ُب قص�ائ�د  شاعًرا مجبوًال حرفھ بحلیِب السَّ
وَح  موزونة بعیاِر الّذھِب الّصافي، قصائُدك تحاكي ال�رُّ
والقلب والوئاَم والذَّاكرة المحبوكة بالطُّفولة والماضي 
البعید والقریب والخیال المكتنز بأسئلة مت�ھ�اط�ل�ة م�ن 

  حفاوِة المطر.
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إزاء التأثیر الكبیر الذي ت�رك�ھ ف�ي ن�ف�س�ي ع�ن�وان   
الكتاب الجدید ل�ل�ف�ن�ان (ال�ت�رم�ی�ذا) ی�وھ�ان�ا نش�م�ي، 
وجدت نفسي أختاره أیضاً عنواناً لھذه المتاب�ع�ة ع�ن 
حفل توقیعھ الذي أقیم في مركز گاسوال ب�اور ھ�اوس 
التابع لبلدیة ضاحیة لیفربول بغرب م�دی�ن�ة س�ی�دن�ي، 
مساء السبت في الثاني والعش�ری�ن م�ن ش�ھ�ر أی�ار/ 

، وحضره جمع غفیر من ال�م�س�ؤول�ی�ن 2021مایس 
الحكومیین عل�ى رأس�ھ�م ع�م�دة ض�اح�ی�ة ل�ی�ف�رب�ول 
ون�واب ب��رل��م��ان��ی��ون وأعض��اء م��ج��ال��س ال��ب��ل��دی��ات 
ومسؤولون لمنظمات مجتمع مدني وجمع غف�ی�ر م�ن 
اإلعالمیین والفنانین والكتاب وأغلب الذین س�اھ�م�وا 
ف�ي ت�ن�ف��ی�ذ مش�روع ال�ك�ت�اب م��ن م�ث�ق��ف�ی�ن وأدب��اء 
وشخصیات عامة، وبنات وأبناء الجالیتین ال�ع�راق�ی�ة 
والعربیة وعدد متمیز من أت�ب�اع ال�دی�ان�ة ال�م�ن�دائ�ی�ة 

 التي ینتمي لھا مؤلف الكتاب.
ألقیت في الحفل الكثیر من الكلمات التي أشادت ب�دور 
الكاتب واألدیب والفنان ی�وھ�ان�ا نش�م�ي، واخ�ت�ت�م�ت 
بكلمة متمیزة لھ عرض من خ�الل�ھ�ا ف�ك�رة ال�ك�ت�اب، 
ك�ی�ف نش�أت وال�م�راح�ل ال��ت�ي م�رت ب��ھ�ا. ت�م�ی��زت 
اإلحتفالیة بكرم الضیاف�ة ال�ع�راق�ی�ة األص�ی�ل�ة، ح�ی�ث 
تجمع الحضور حول موائد عامرة بأطیب ال�م�أك�والت 
العراقیة والعربیة بضم�ن�ھ�ا ال�ح�ل�وی�ات. م�م�ا ت�ج�در 
اإلشارة لھ أن ضاحیة لیفربول الجمیلة تعتب�ر م�رك�زاً 
ألكبر التجمعات المندائ�ی�ة ف�ي ال�ع�ال�م، ح�ت�ى ی�ف�وق 

فیھا أعداد المتبقین منھم ف�ي م�وط�ن�ھ�م األم  عددھم 
 جنوب العراق وإیران.

 
بدأت فكرة ھذا المشروع عند ع�ودة ال�ف�ن�ان ی�وھ�ان�ا 
نشمي من سفرة ط�وی�ل�ة خ�ارج أس�ت�رال�ی�ا ف�ي ع�ام 

م�ع ب�دای�ة  2018، و ق�د ت�ب�ل�ورت ف�ي ع�ام 2016

تنظیمھ ورشاً للتدریب على األعمال الخزفیة، أدارھ�ا 
بعنایة فائقة وھو الفنان الخبیر والمتم�ی�ز ف�ي م�ج�ال 
ھذه األعمال، فتحولت إلى مش�روع ف�ن�ي م�ج�ت�م�ع�ي 
یشجع المھاجرین عل�ى س�رد قص�ص�ھ�م ورح�الت�ھ�م 
والمراحل التي مروا بھا وبالتالي ص�ی�اغ�ت�ھ�ا بش�ك�ل 
فني وثقافي متم�ی�ز، ث�م ت�م رب�ط�ھ�ا ب�ف�ك�رة األل�واح 
الطینیة بقصد اإلشارة ألھمیة التعبیر بح�ری�ة وإب�راز 
الھویة واإلندماج بسھولة في المجت�م�ع�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة 

 والحضاریة المختلفة في المنطقة.
وقد اوضح االكادیمي روي م�ارچ�ن�ت (وھ�و ص�دی�ق 
الفنان وعملوا سویة على عدة مش�اری�ع ف�ن�ی�ة) ب�ان 

ل�وح مش�روٌع ذو ص�ل�ة  100قصة  100روح  100
عمیقة بالسرد ال�ق�ص�ص�ي. ف�الص�ل�ص�ال م�ادة ف�ن�ی�ة 
استُخِدمت منذ القِدم، وھو یُستخرج ویُ�ع�الَ�ج ویُ�ع�َم�ل 

 بالید ثم یُفَخر لیقاوم الزمن. 
ھذا المشروع سوف ی�واص�ل رن�ی�ن ال�خ�زف ل�ی�ن�ق�ل 
األفكار المفَعمة بالحیویة وسیحمل عند تكاملھ ش�ب�ھ�اً 
غریباً باألدوات وال�م�واد ال�ت�ي س�ب�ق وأن ص�ن�ع�ھ�ا 

االنسان والتي اكتُِشفت مؤخراً. لكْن أیكون ھذا العمل 
 100أقلَّ من ِملٍك مضمون وثمین؟ لیس الھدف م�ن 

لوح أن ی�ك�ون ب�رھ�ان�اً ف�ع�ل�ی�اً  100قصة  100روح 
على حسن التصرف باستثماٍر مؤسساتي، فإنَّ ف�ن�ون 
الكومیُنِتي ھي تطویٌر للكومیُنتي وعلى أسٍس م�ت�ی�ن�ة 
مما یتوفر فعالً في الكومیُنِتي من قدرات وتتحقق م�ن 
خالل التألیف الجماعي والِملكی�ة ال�ج�م�اع�ی�ة. س�وف 
یذھب الناس ل�رؤی�ة ھ�ذا ال�ع�م�ل، ب�ع�ُض�ھ�م بس�اب�ق 
تصمیم واآلخرون سیشاھدونھ بطریق الصدفة، ل�ك�ن 
الجمیع سوف یتفاعلون مع العمل الفني وبذا یُص�بِ�ح 

 الفن توظیفاً لصنع المكان.
 

 كائن تعبیري اإلنسان
یقول منفذ المشروع الفنان یوھانا نشمي في م�ق�دم�ة 

" ان ع�الق�ة  الكتاب التي بعثھا لي باللغة الع�رب�ی�ة :
االنسان بالفن عالقة روحیة عمیقة، ف�اإلنس�ان ك�ائ�ن 

"تعبیري". ھذه العالقة ھي أحد المكونات الرئی�س�ی�ة 
لوجودنا كبشر، وقد یتم ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ھ�ذه ال�ع�الق�ة 
باشكاٍل والواٍن مختلفة.في تراثنا المندائي الراف�دی�ن�ي 
ومن خالل تجارب اجدادنا وجداتنا الروحیة، نُقِ�ل ل�ن�ا 
بأن االنسان ھو ذلك العالم "الص�غ�ی�ر" وان ال�ح�ی�اة 
برمتھا ھي ذلك العالم "ال�ك�ب�ی�ر"، وم�ا ب�ی�ن ھ�ذی�ن 
العالمین والعالقة ما بینھ�م�ا ت�ب�دأ "ال�ح�ی�اة" ب�ك�اف�ة 
تفاصیلھا وم�ف�اھ�ی�م�ھ�ا! ان االدب ال�م�ن�دائ�ي زاخ�ر 
بالرسومات التعبی�ری�ة ال�رم�زی�ة ال�ت�ي ت�ح�اك�ي ھ�ذه 
المفاھیم.ال أقصد من ھذا "قولبة" التجربة االنسانی�ة 
لإلنسان الفرد او ال�ج�م�اع�ة. ف�ال�ت�ج�رب�ة االنس�ان�ی�ة 
الروحیة مستمرة وبدون أي توقف. وان�م�ا اردت ان 
اعّرج على جانب مھم من الثقافة ال�ج�م�اع�ی�ة وال�ت�ي 

 لھا تأثیرھا على الفرد."
ھنا یبَّرز الفنان نشمي الدور الریادي لعالقة اإلنس�ان 
الروحیة بال�ف�ن م�ن�ذ أق�دم ال�ع�ص�ور وب�ال�ت�ال�ي ف�إن 

توظیف اإلنسان لالدوات والوسائل الفنیة ھو بم�ث�اب�ة 
إیجاد وسیلة للتعبیر عن األمور ال�ح�ی�ات�ی�ة وھ�ذا م�ا 
وجدناه تأریخیاً في الرسومات ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة ال�رم�زی�ة 
لكثیر من ال�ح�ض�ارات وال�ث�ق�اف�ات ال�ق�دی�م�ة وم�ن�ھ�ا 

 المندائیة.
 "غیر المسالمة" البیئة

ینقلنا المؤلف ل�م�رح�ل�ة م�ت�ق�دم�ة م�ن رح�ل�ة ت�ن�ف�ی�ذ 
مشروع الكتاب فیذكر بأن المشاركین ف�ي ال�م�ش�روع 

" من التعبیر عن أن�ف�س�ھ�م ف�ح�س�ب، ب�ل  لم یتمكنوا
أیضاً التواصل بطریقة ھادفة مع ثقاف�ت�ھ�م وت�راث�ھ�م. 
فبسبب قَِدم الثقافة المندائ�ی�ة وایض�ا بس�ب�ب ال�ب�ی�ئ�ة 
"غیر المسالمة" التي عاشوا في كنفھا سابقاً، غال�ب�اً 
ما یشعر المندائیون بأنھم ال یُنظر إلی�ھ�م ع�ل�ى أن�ھ�م 
أناس حقیقیون ل�دی�ھ�م ث�ق�اف�ة ح�ی�ة أو ب�اع�ت�ب�ارھ�م 
مجتمعاً إنسانیاً حدیثاً، ولكن كك�ائ�ن أث�ري او ت�ح�ف�ة 
نادرة مكانھا المتحف. أضف ال�ى ذل�ك أث�ر ال�ح�روب 
واالضطھاد والتشتت الذي ع�ان�ى م�ن�ھ ال�م�ن�دائ�ی�ون 

 الحالیون واجدادھم على مر العصور. "
أعتقد أن لذكر "البیئة غیر المسالمة " التي ع�اش�ھ�ا 
المندائیون سابقاً أھمیة بالغة في رسم صورة واقعی�ة 
للظ�روف وال�ت�أث�ی�رات ال�ت�ي ص�ق�ل�ت ش�خ�ص�ی�ات�ھ�م 
الحیاتیة الحالیة وربما كانت تلك الظروف دافعاً ق�وی�اً 
وحقیقیاً للشعور بالظلم واإلجحاف وبالتالي الن�ھ�وض 

 البقیة في الصفحة التالیة:إیجابیاً ثقافیاً وفنیاً ... 

"  ،روح ، "ح  
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وح��ی��ات��ی��اً ح��ی��ث ص��اح��ب��ھ��م ذل��ك م��ع 
 ھجراتھم لخارج أرض األجداد.

" إن�ھ�ا قص�ص�ن�ا  ویسترسل ف�ی�ق�ول:
وھذا ما نشعر بھ ونفكر بھ كب�ش�ر ف�ي 
مرحلة زمنیة معی�ن�ة، وس�وف ت�ت�غ�ی�ر 
قصصنا حتماً بم�رور ال�وق�ت. أن�ا م�ن 
أول�ئ��ك ال��ذی��ن ی�ؤم��ن��ون بض��رورة أن 

یكون الفن عاریاً ف�ي ق�ول ال�ح�ق�ی�ق�ة. 
بدون القصص، نفق�د وج�ھ�ات ال�ن�ظ�ر 
حول ما یھم في ھذه الحی�اة. ھ�ذه ھ�ي 
ال��ط��ری��ق��ة ال��ت��ي ن��ف��ھ��م ب��ھ��ا ال��ع��ال��م 

 وأنفسنا".
 

 لماذا قررنا استخدام الطین؟
ویشیر المؤلف إلى عالقة الم�ن�دائ�ی�ی�ن 
المادیة والروحیة بال�ب�ی�ئ�ة ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة 
وع��ل��ى وج��ھ ال��خ��ص��وص، ال��ط��ی��ن، 
والنباتات والماء والقصب، حیث تب�رز 

"ف�ي ال�ط�ق�وس  أھمیة ھذه ال�ع�ن�اص�ر
الدینیة وتس�ت�خ�دم ف�ي ص�ن�ع االدوات 
التي تستعمل ف�ي ال�ط�ق�وس ال�دی�ن�ی�ة، 
وھذا لیس غریباً، خ�اص�ة وأن�ھ�م م�ن 
سكنة وادي الرافدین منذ زمن ط�وی�ل، 
حیث الطین من أك�ث�ر ال�م�واد ش�ی�وع�اً 
بص��ورة ع��ام��ة، وف��ي ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي 
خاصة. فقد استُخِدم الطین في صن�اع�ة 
الفخ�ار وال�م�ن�ازل وال�م�ب�ان�ي األث�ری�ة 
ولتدوی�ن ال�ت�أری�خ م�ن خ�الل األل�واح 

 الطینیة الشھیرة".
 
 نحن ھنا االن ولكننا كنا ھناك أیضاً""

وعن الفرق بی�ن ھ�ن�ا وھ�ن�اك ، وم�ن 
خالل قصص المشاركین في المش�روع 
یذكر المؤلف " عندما تأتي ألول م�رة 
إلى أسترالیا ك�الج�ئ، ف�إن�ك ت�م�ر أوالً 

"شھر عس�ل" م�ل�ی�ئ�ة ب�اإلث�ارة  بفترة
واألمل. ثم یضربك الواقع بشدة. یجلب 
ال���واق���ع ال���م���زی���د م���ن األس���ئ���ل���ة 
واالستكشافات نح�و وج�ودك وك�ل م�ا 
اكتسبتھ لقرون كمجموعة بشری�ة م�ن 
خالل الثقافة (أو الثقافات) المش�ت�رك�ة. 
"ھنا" و "ھناك" مخت�ل�ف�ان ج�داً ف�ي 

 الشكل واللون، أكثر مما نتخیل!.. 

ثمة شيٌء ما بین "ھ�ن�ا" و"ھ�ن�اك"، 
مساحة فارغة، تنتظر م�ن�ك أن ت�ك�ون 
م��ب��دع��اً وت��ع��ب��ر م��ن "ھ��ن��اك" ال��ت��ي 
أحضرتھا معك بكل فخرھا وتحی�زات�ھ�ا 
إل��ى "ھ��ن��ا" ال��ت��ي ف��رض��ت ع��ل��ی��ك 
مجموعة جدیدة من إعتبارات الكبریاء 

 واألحكام المسبقة" .
إشـــارة المؤلــف للفــرق ب�ی�ن"ھ�ن�ا" 
و "ھ��ن��اك" إن��م��ا قص��د ب�ھ��ا ت�وج��ی��ھ 
رس�ال�ة ل�ل��م�ج�م��وع�ة ال�ب�ش��ری�ة ال�ت��ي 
یقصدھا ، فحاول في م�ع�رض ح�دی�ث�ھ 
اإلیحاء بأن ال�م�س�اح�ة ال�ف�ارغ�ة ب�ی�ن 

ت�ن�ت�ظ�ر اإلب�داع  "ھن�ا" و "ھ�ن�اك" 
بشكلھ اإلیجابي متقصداً ع�دم اإلش�ارة 
إلحتمالیة وجود نتائج سل�ب�ی�ة ت�ع�ك�س 
تأثیر اإلنتقال بین ثقافتین م�خ�ت�ل�ف�ت�ی�ن 
بكل المجاالت وھو إحتم�ال وارد ل�ك�ن 
التحدي المستقبلي للمجموعة الیحتم�ل 

 سوى النجاحات اإلیجابیة.
وعلق الفنان وال�ك�ات�ب ی�ح�ی�ى الش�ی�خ 
على المشروع برسالة للفن�ان ی�وھ�ان�ا 
قائال: "على السطوح المربع�ة ال�م�ائ�ة 
تتكشف أمامنا اھم الحقائق التي تشغ�ل 
ذھن المندائي: أھم العناصر األساس�ی�ة 
في حیاتھ وفكرتھ عن الحیاة: الن�خ�ل�ة، 
بیت الطین، الطیور، النھ�ر، ال�ك�واك�ب 
ومعادالت وجودیة ت�ح�رس�ھ�ا ك�ائ�ن�ات 
ن�وران��ی�ة. ھ�ذا ل�ی��س ن�م��وذج ل��ل�ع��ق��ل 
والفكر المن�دائ�ي وحس�ب، ب�ل ل�ل�ذوق 
ال��ج��م��ال��ي األس��ط��وري ال��م��ت��وارث. 
المفھوم ال�ذي ی�وازي م�ا دأب ع�ل�ی�ھ 
الفنان السوم�ري م�ن ق�ب�ل، وم�ا ك�ان 
یشغلھ في التعبیر عن حیاتھ وع�الق�ت�ھ 
بالعالم وباآللھة التي یؤمن ب�ھ�ا. ب�ك�ل 
بساطة لیس ھ�ن�اك أك�ث�ر أھ�م�ی�ة م�ن 
البیت والطبیعة والمیاه والطیور، غی�ر 

 الحیاة ذاتھا"
 

ت��ت��م��یّ��ز ال��ق��ط��ع ال��ج��داری��ة ب��ال��رم��وز 
الموغلة بالقدم، وما تحملھ من اختزال 
لألفكار. كأنھا برقی�ات مش�ف�رة ق�ادم�ة 
م��ن ع��ال��م غ��اب��ر ب��ع��ی��د م��ن اع��م��اق 
التاریخ، نُقشت ببدائیة منحتھا ش�ھ�ادة 

صادقة؛ شھادة ألحاسیس عفویة نقی�ة 
ال ت�خ�ل�و م��ن ال�ت�أك�ی�د ع�ل�ى ال�ن�زع��ة 
التعبیریة بصیغتھ�ا ال�ح�دی�ث�ة. وج�وه، 
ب��ی��وت، اش��ج��ار وان��ھ��ار وك��واك��ب، 
تتضمن في نقشھا الغ�ائ�ر ل�غ�ة حس�ی�ة 

 طاغیة الوضوح والجمال.
ومن الجدیر بالذكر بان الف�ن�ان نش�م�ي 
یقوم ح�ال�ی�ا ب�ال�ت�ع�اون م�ع ال�م�رش�دة 
االجتماعیة والناشطة العراقیة الس�ی�دة 
سناء االحمر بم�ش�روع م�م�اث�ل ول�ك�ن 
لجمیع الجالیات العربیة واالجنبی�ة ف�ي 
منطقة مكارثر ومع مركز ك�ام�ب�ل�ت�اون 

 للفنون.
 

بكلمتھ المتمیزة ال�ت�ي أل�ق�اھ�ا، ح�رص 
الفنان یوھانا نشمي، على تقدیم شكره 
وتقدیره لیس للحضور ف�ق�ط وال ل�م�ن 
ساھم في نجاح ال�م�ش�روع واألمس�ی�ة 
وكذلك الداعمین للنشاط وللموسیقی�ی�ن 
ومقدمة الحفل وإدارة القاعة ، لكنھ ل�م 
ی��ن��َس ع��ائ��ل��ت��ھ ، وال��دت��ھ ووال��ده ... 
وزوجتھ الجمی�ل�ة، ال�ت�ي ص�ع�دت إل�ى 
المسرح تحمل باقة ورد كب�ی�رة، ف�ی�م�ا 
یبدو أنھا كان�ت م�ف�اج�أة اإلح�ت�ف�ال�ی�ة، 
حیث اِرتجلت كلمة تھئنة لزوجھا بھذه 
ال��م��ن��اس��ب��ة م��ت��م��ن��ی��ة ل��ھ م��زی��داً م��ن 
ال��ن��ج��اح��ات، م��ع��رب��ة ع��ن س��ع��ادت��ھ��ا 
ب��ال��م��ش��روع ال��ت��ي ھ��ي م��ن ض��م��ن 

 المساھمین الفعالین فیھ.
 

بدوري أھنئ الفنان المبدع (الترم�ی�ذا) 
یوھانا نشمي على ھذا اإلنجاز ال�ك�ب�ی�ر 
الذي یع�ت�ب�ر إض�اف�ة ن�وع�ی�ة ل�رص�ی�د 
المؤلفات الثق�اف�ی�ة واألدب�ی�ة وال�ف�ن�ی�ة 
والتأریخیة للعراقی�ی�ن ع�ام�ة وألت�ب�اع 

 الدیانة المندائیة خاصة.

"  ،روح ، "ح  
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ع�ط��ر ال��ب�ارود روای��ة ص��ادرة ع��ن دار 
من ادب الح�رب ل�ل�روائ�ي  2019النخبة 

ھ���اش���م م���ح���م���ود حس���ن (م���ن دول���ة 
ینقلنا عبر احداث م�وج�ع�ھ م�ن  ارتیریا)

خ��الل ص��ور م��ح��زن��ة ح��ول ال��ح��رب 
وعدوان اثیوبیا عل�ى اری�ت�ی�ری�ا ی�ق�ت�ط�ع 
الروائي ج�زء م�ن ال�زم�ن ل�ت�ب�ق�ى ھ�ذه 

 اللحظات خالدة في االذھان .
اإلری�ت�ری�ة ھ�ي ح�رب  -الحرب اإلثیوبیة

) ح��رب 1991-1961ان��دل��ع��ت ف��ي (
االستقالل اإلریتریة عن إثیوب�ی�ا، ك�ج�زء 
من النزاعات في القرن األفریقي. أنفق�ت 
إریتریا وإثیوبیا، وھما م�ن أف�ق�ر ب�ل�دان 
العالم، م�ئ�ات ال�م�الی�ی�ن م�ن ال�دوالرات 
على الح�رب، وت�ك�ب�دت�ا عش�رات اآلالف 
من الخسائر كنتی�ج�ة م�ب�اش�رة ل�ل�ن�زاع، 
وكانت نتیجة الحرب تغییرات طفیفة ف�ي 

 الحدود .
ع�ط�ر ال�ب�ارود ع�ن��وان ال�روای��ة وال��ذي 
ینقسم الى قسمین ویشكل ف�ی�ھ ال�روائ�ي 
الغرائبیة في ھذا الجمع ب�ی�ن ال�ك�ل�م�ت�ی�ن 
حیث العطر الذي یشیر للجمال والب�ارود 
ال��ذي یش��ی��ر ل��ل��م��وت ورغ��م االح��داث 
ال��م��ح��زن��ة اال ان بص��ی��ص االم��ل ك��ان 

 موجودا بین جمل وكلمات الروائي.
ابطال ھذه الروایة رغ�م م�ا ی�م�رون ب�ھ 
من موت ومرض ومجھول اال ان االم�ل 
كان ھدفھم واالمان والعودة الى وطن�ھ�م 

 وطرد المحتل لبلدھم .
ع��ان الش��رب االری��ت��ی��ري م��ن وی��الت 
الح�رب ك�م�ا ش�ھ�دت�ھ�ا دول ع�دی�دة ف�ي 
المنطقة وما تستفیض بھ ج�ع�ب االدب�اء 
من توث�ی�ق م�ا ھ�و اال ق�ط�رة م�ن ب�ح�ر 
والتھجیر بحثا عن السالم جزء من ھ�ذه 

فحاول ذل�ك ال�ع�م�ل أن یس�رد  المعاناة .
رحلة تحریر الوطن بین مشق�ة وع�ذاب، 
وبین نسیج إنساني على رائحة ال�ب�ارود 
لیطلق علیھ ع�ط�ر ال�ب�ارود، ل�ی�ؤك�د أن 
اإلنسانیة ستنتصر م�ھ�م�ا ش�ق ال�ب�ارود 

الكاتب ح�اول ب�ت�س�ل�س�ل  .غباره وسواده
بسیط وسرد شیق أن یوثق لحظات الألم 
والتي یتخللھا لحظات للفرح، كأن یجم�ع 
هللا المحبین بعد فراق الوطن، كأن یجعل 

وب�أح�ق�ی�ة   القل�وب ت�ت�وح�د ب�وح�دان�ی�ت�ھ
الحب، وأن هللا یأخذ وی�ع�ط�ي ف�ي ن�ف�س 
الوقت، فبینما ت�م�وت ط�ف�ل�ة ف�ي رح�ل�ة 
السفر بعد ترك الوطن، ومأساة إنسان�ی�ة 

كبیرة تعانیھا األم ورفق�اء ال�ط�ری�ق م�ن 
ذلك كأنھا داللة على حزن ال�وط�ن ع�ل�ى 

 .فراق أھلھ
خوف، ق�ل�ق، استخدم الروائي الكلمات : 

رھبة، صراع، عویل، ألم، شقاء، حزن، 
 رھبة، بكاء.

ھذه الكلمات بدیة الروای�ة ت�ن�ب�ئ ب�ح�زن 
الروایة والتعب�ی�ر   واالم كبیر تحملھ ھذه

عن مكنون الحزن ال�ذي ی�غ�م�ر ال�ك�ات�ب 
لألحداث التي یوثقھا وھو یس�ی�ر م�ع�ھ�م 
الى المجھ�ول ال�ذي ھ�و خ�ال�ص�ھ�م م�ن 
الموت ومھربا م�ن ال�ج�ح�ی�م ال�م�وح�ش 
والذي ال یترك االخضر والیابس خل�ف�ھ�م 
بالدھم وأم�ام�ھ�م ض�ب�اب ال رؤی�ة م�ن�ھ 

 واالمل الوحید ھو النجاة من الموت .
كما حدث في بالدي م�ن ن�زوح وھ�روب 
خوفا من الموت ك�ان�ت ال�م�خ�ی�م�ات ھ�ي 
المكان االمن من الموت كما في روایت�ن�ا 
ھذه فقد كان لھم خط سیر ی�ق�ودھ�م ال�ى 
االمكنة االقرب للمخیمات التي ت�خ�ب�ئ�ھ�م 

 من نیران الحرب . 
ی��ن��ق��ل ل��ن��ا ال��روائ��ي ص��ورة ح��ی��ة ع��ن 
مخاوف الناس من الموت في ھذا النص 
دون سبب ھروب العدید من ال�ب�ش�ر ف�ي 
م�ج��ام��ی��ع م��ت��ف��رق��ة ط��ل��ب��ن��ا ل��الم��ان م��ن 
الصواری�خ ال�ط�ائش�ة وم�ن ی�ق�ع ب�ای�دي 
 الجنود مصیره الموت زكما في النص ..

(وھذا ھو المعتاد أن تس�ق�ط الص�واری�خ 
بعشوائیة، یموت من یموت وین�ج�و م�ن 
ینجو، األحیاء، رب�م�ا ف�ي ث�وان ق�ل�ی�ل�ة، 
أموات، ال أحالم لغد، فغدا بنسبة ك�ب�ی�رة 

األط���ف���ال دائ���م���ا  .ج���دا ق���د ال ی���أت���ي
یصرخون، اآلباء یھابون الم�ع�ارك ل�ك�ن 
ال ع��ل��ی��ھ��م س��وى ت��ھ��دئ��ة أب��ن��ائ��ھ��م 

 17)ص  واحتضانھم،
كانوا یتخذون من سواد اللیل س�ت�ر ل�ھ�م 
لیتسربوا في مجامیع لیجتمعوا في ب�ی�ت 

سقوط الصواریخ وط�ل�ب�ا  واحد خوفا من
للحیاة بعد ان اجتمع الرجال كانت ھ�ن�اك 
مقت�رح�ات وھ�ي االنض�م�ام ال�ى ال�ث�وار 
واخر اقترح ان تكون البدایة في ت�أم�ی�ن 
النساء واالطفال اوال واالطمئنان علی�ھ�م 
في مكان امن ثم ال�ت�وج�ھ ال�ى م�ح�ارب�ة 
العدو . لذلك قسموا انفسھم الى قسم�ی�ن 
قس��م ت��وج��ھ ال��ى م��ع��س��ك��رات ال��ث��ور 
والمشاركة مع�ھ�م ف�ي ال�ق�ت�ال واخ�رون 
یسیرون مع النساء واالطفال وال�ع�ج�ائ�ز 

 لحمایتھم وارشادھم الى الطریق.
مع البكاء وال�ن�ح�ی�ب ل�م ت�ك�ن ال�م�س�اف�ة 
سھلة وھناك عدو م�ت�رب�ص ع�ل�ى ط�ول 
الطری�ق وھ�م یس�ی�رون ف�ي ك�ل ل�ح�ظ�ة 
یتوقعون ظھور العدو مع الظالم الدامس 

ال�م�ج�ھ�ول ص�ار رف�ی�ق ال�ط�ری�ق وب�ع��د 
اسبوعین یصلون الى مدینة تسنى سیرا 
على االق�دام ی�م�ش�ون ل�ی�ال وی�خ�ت�ب�ؤون 
نھارا متخذی�ن ال�خ�ط�وط ال�خ�ارج�ة ع�ن 

 مراقبة العدو.
ما حدث في ھذه المدینة وكیف ی�م�زی�ھ�م 
الس��ك��ان وی��ع��رف ان��ھ��م غ��رب��اء ح��ت��ى 
حم�ل�ت�ھ�م س�ی�ارات الش�رط�ة ال�ى م�ك�ان 

 المخیمات . 
كان االمل حاضر في نف�وس�ھ�م ك�م�ا ف�ي 

 النص التالي :
(ابراھی�م ی�ت�ذك�ر ك�رة ال�ق�دم، وھ�و ف�ي 
طریقھ إلى المخیم، وماذا كانت تفعل ب�ھ 

 تلك الساحرة المستدیرة)
 وایضا في النص 

(یا�.. متى العودة؟ یااااه ی�ا إب�راھ�ی�م.. 
أتطلب ال�ع�ودة وأن�ت الزل�ت ف�ي ب�دای�ة 
الطریق، فأنت حتى ل�م تص�ل ب�ع�د، ول�م 

 23)ص.تعلم إلى أي األماكن تتجھ
 وایضا في نص .

(الثورة تتقدم بوتیرة جیدة، وإذا س�ارت 
بھذا النسق ف�م�ن ال�م�ؤك�د أن�ن�ا س�ن�ع�ود 
قریبا، سن�ع�ود ل�ق�ران�ا ودی�ارن�ا ون�غ�ن�ي 

 ).ونبني ونعمر إن شاء هللا
في جانب اخ�ر ل�الم�ل ف�ي روای�ة ع�ط�ر 
البارود قصة (عافیت) ال�ت�ي ب�ی�ن ف�ی�ھ�ا 
الكات�ب ان ال�ح�رب وال�م�وت م�ن ج�ھ�ة 
یسی�ر وال�ح�ی�اة واالم�ل یس�ر م�ن ج�ھ�ة 
اخرى مع عافیت الجمیلة وم�ح�م�د ی�ول�د 
ال�ح��ب ف��ي م�خ��ی��م��ات یس��ك�ن��ھ��ا ال��م��وت 
والمرض والغربة وص�ل�ت ع�اف�ی�ت ال�ى 
المخیم بعد مسیر شھر تقریبا لتكون م�ع 

 من وصل سابقا .
(الحب یولد في أي مكان، حتى ف�ي ھ�ذا 
المكان البائس، وال�ح�ی�اة ال�ط�ارئ�ة ف�ی�ھ 

م�ح�م�د ی�خ�ف�ى   .والمآسي التي تح�اص�ره
ح�ب��ھ، وع��ی��ن��اه ت��ف��ض��ح��ان م��ا ی��خ��ف��ی��ھ. 
والمعسكر تكبر رقعتھ وال�خ�ی�ام ت�ن�ت�ش�ر 
وت��ط��ول، وال��ق��رى ال��م��ظ��ل��وم��ة ت��زح��ف 
كالسیل، وال�وج�وه ت�ت�ش�اب�ھ ف�ي ال�ق�ھ�ر 

 .والظلم والرحیل إلى المجھول)

لیستمر ذلك الحب ویت�دف�ق االم�ل وس�ط 
كل ما یحدث من ام�ط�ار غ�زی�رة وم�وت 
ومرض ھ�ك�ذا ب�ث االم�ل وس�ط ال�م�وت 

 الروائي كما في ھذا النص ..
(ع�اف��ی��ت ت��ع�رف ك��ل ش��يء ب��غ��ری��زت��ھ��ا 
األن�ث��وی��ة، وھ��ي ت��ع�رف ج��ی��دا مش��اع��ر 
محمد تجاھھا، كم�ا أن م�ح�م�د ی�ع�ج�ب�ھ�ا 
أیض��ا، ف��ھ��و إنس��ان م��ھ��ذب وی��ع��رف 
األصول، لذلك لم یبح لھا بمشاعره أبدا، 

. ب�ع�د 107ولكن كل شيء ی�ف�ض�ح�ھ)ص
عن التحق بعض الشباب ب�ال�ث�ورة جس�د 
الكاتب بان االمل یغلب الموت في الن�ص 
الت�ال�ي داخ�ل ال�م�ع�س�ك�رات وق�رب خ�ط 
المعركة التي ال یعلم أي شخص یدخ�ل�ھ�ا 

 انھ سوف یعود حیا.
(ارتفعت أصواتھم ف�ي ال�م�ع�س�ك�ر، م�م�ا 
جعل عددا كبیرا من المتدربی�ن ی�ل�ت�ف�ون 
حولھم ویغنون معھم، ل�ح�ظ�ات وت�ح�ول 
المكان إلى كرنف�ال ص�غ�ی�ر ت�رت�ف�ع ف�ی�ھ 
األغنیات ب�أل�وان م�خ�ت�ل�ف�ة، ف�ق�د ت�دخ�ل 
البعض بأغنی�ات أخ�رى وص�ار ال�م�ك�ان 
تصدح فیھ كل مرة أغنیة بلون م�خ�ت�ل�ف 

 وبیئة مختلفة وبلغة مختلفة).
وبعد زمن تتحرر البالد البلد تلوا ال�ب�ل�دة 
ویعود محمد الى عافیت لیوثق ال�روائ�ي 
ختام بحثنا ھذا بان االمل موجود وی�ك�ب�ر 
كشجرة مثمرة ذات اغصان م�ت�ی�ن�ھ ك�م�ا 
في النص (محمد ی�ج�ی�د ك�ت�اب�ة الش�ع�ر، 
وعافیت تجید الرسم، وكالھما لم یتح�دث�ا 
في ھذا األمر، فقط أم ع�اف�ی�ت اك�ت�ش�ف�ت 
ابنتھا، ومحمد اكتشفھ أح�م�د وإب�راھ�ی�م 
في رحلة الثورة، كما أن إب�راھ�ی�م أیض�ا 
یجید الغناء، وعافیت تستطیع أن تع�زف 

ی��اهللا.. ھ��ل ك��ل ذل��ك بس��ب��ب  - .ق��ل��ی��ال
الثورة؟ ھل ھي من أوجدت تلك ال�ھ�وی�ة 

 أم من أخرجت مخزونھا للنور؟)
وفي خاتمة الروایة یتعرض م�ح�م�د ال�ى 
حادث سیر یدخل على اثرھا المست�ش�ف�ى 
ویدخل غیبوبة الى ان وص�ل�ت ع�اف�ی�ت 
ومس�ك�ت ی�د م�ح�م��د ل�ت�ع�ود روح�ة ال��ى 

 جسده وتعود عافیت زوجھ لھ.

 رود”رواا “  د  وا 

 
 بقلم:  

 خالد مھدي الشمري 
   العراق



30  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 796 

 09 Jun  21 • Year 16 

نزل الدرج مسرعاً وھو یرتدي منام�ت�ھ  

الصیفیة الخفیفة المخططة، غازل ھ�واء 

الش��ارع ال��م��ن��ع��ش أن��ف��ھ، ك��ان ی��الع��ب 

مفاتیحھ بیده الیسرى، بینما یمسك بی�ده 

الیمنى سیجارتھ المعت�ادة ال�ت�ي أدم�ن�ھ�ا 

منذ زم�ن ط�وی�ل، ب�ل ك�ان�ت س�ب�ب�اً ف�ي 

شجاراتھ المتوالیة مع وال�ده ال�م�رح�وم 

في زمن مراھقتھ، إنھ اآلن ینفث دخانھا 

في ت�ل�ذذ خ�راف�ي، وھ�و ی�دن�دن م�ردداً 

ن��غ��م��ات أّم ك��ل��ث��وم ال��ت��ي تص��دح ف��ي 

 ھل رأى الحب س�ك�ارى"سماعات أذنیھ

وھ��و نش��وان ف��ع��الً م��ن ف��رط س��ك��ره "

وولھھ بمذھبھ ومع�ش�وق�ت�ھ، ت�ل�ك ال�ت�ي 

تشرب نغماتھا ال�ك�ال�س�ی�ك�ی�ة م�م�زوج�ة 

بلحظات حمیمیة عاش�ھ�ا م�ع عش�ی�ق�ات 

كثٍر منذ زمن ولّى ولم یول، یراه غ�ی�ره 

وصمة ع�ار ت�الح�ق�ھ، ب�ی�ن�م�ا ی�راه ھ�و 

ھوساً ال یستطیع الفكاك منھ، أو ح�ظ�وة 

ال ی��ن��ال��ھ��ا غ��ی��ره ت��ث��ب��ت ل��ھ اخ��ت��الف��ھ 

 …  وتمیّزه

 

عبر الشارع الفسیح وال ش�يء یش�غ�ل�ھ 

غ��ی��ر نش��وة أو ن��زوة، ال��ك��ل مش��غ��ول 

بأمره، مس�ام�ی�ر تُ�غ�رس ف�ي ال�رؤوس 

تحجب االحساس بالزمان والمكان، انھم 

ی��خ��ب��ون ع��ل��ى األرص��ف��ة وال��ط��رق��ات، 

یمشون، یسرعون وال ی�ل�ت�ف�ت�ون، ھ�ن�ا 

حیث یتناثر الناس واألشیاء والمح�الت، 

ویتنافس أھل الدنیا على الدنیا ف�ي ن�ھ�م 

 .…وكد وجد بالغ

لمحھا من بعید وھي تتمایل في مشیت�ھ�ا 

بغنج آثم ،في كید نسوي طاف�ح، ت�غ�ل�ف�ھ 

 .رغبة زلیخیة مشتعلة

لم یعد یدرك ما یفعلھ أبداً، فال ھم یشغلھ 

إال ھذا اآلن، أعادتھ إلى س�ح�ره األث�ی�ر 

وتمیزه القدیم، أس�ق�ط�ت�ھ ف�ي ح�ب�ائ�ل�ھ�ا 

بسھولة بالغة، ف�م�ض�ى م�ن�وم�اً ب�ال�ح�ب 

والسكر وأش�ی�اء أخ�رى، ف�أش�ار إل�ی�ھ�ا 

ب���رأس���ھ ت���ب���ع���ت���ھ دون ت���ردد. ك���ان 

الس��اب��ع��ة ف��ي ذل��ك الس��ب��ت  ض��ح��ی��ت��ھ��ا

 .!الربیعي الجمیل

 

وھي تھم بمغ�ادرة ال�ب�ی�ت ف�ي ال�ط�اب�ق 

الخامس، كانت زوجتھ قد وصل�ت ع�ل�ى 

غیر انتظار، بعد أن رن ھ�ات�ف�ھ�ا وھ�ي 

بین أھلھا یخبرھا بوضع غی�ر م�ن�ت�ظ�ر، 

وإن كان م�وھ�ب�ة ع�ن�د أغ�ل�ب ال�رج�ال. 

موھبتھ ھو بالضبط، لكن الزوجة ظنتھ�ا 

قد اختفت منذ زمن ولى ولن تعود، غیر 

  ...أنھا عادت وعن غیر انتظار

 

دخلت بیتھا الذي ب�دا ل�ھ�ا غ�ری�ب�اً ھ�ذه 

ال�م��رة، ن��ت�ن��اً وم�ق��رف�اً، ك��ان�ت ت�زم��ج��ر 

وتزفر، بینما كان ھو یجلس مس�ت�ری�ح�اً 

فوق مقعده الجلدي، وھ�و ی�غ�ازل ش�ع�ر 

رأسھ ال�ح�ری�ري، ع�ل�ى ی�م�ی�ن ال�ن�اف�ذة 

 ."األلفة "المطلة على شارع

جرت حقیبتھا الجلدیة من أعل�ى خ�زان�ة 

ال�م�الب��س، وھ�ي تص�ف ال��زوج ب�أق��ذع 

الن�ع�وت، وال�ب�ص�اق ی�ت�ط�ای�ر م�ن ب�ی�ن 

أیھا األناني الفاشل، تخونني " : أسنانھا

  "مع عاھرة 

تب�ی�ع�ن�ي م�ن أج�ل س�اق�ط�ة ع�ن�د أول "

 "منعطف في طریق عام 

ظننت عھدك بالخیانات قد ولى، ما في "

ال�ق�ن��اف�د أم�ل��س، ال�رج��ال ك��ل�ھ��م س��واء 

ال��خ��ی��ان��ة تس��ت��ن��ب��ت ف��ي دم��ائ��ھ��م ك��ی��ف 

ی�خ�ل�ص�ون وع��ی�ون�ھ�م ال ت�م�ألُ أب�داً إال 

 " بالتراب؟

مألت الحقیب�ة ب�م�ا خ�ف م�ن م�البس�ھ�ا 

بسرعة جنونیة ، كانت تكّورھا وتدفعھ�ا 

عجناً كأنھا ت�م�أل وس�ادة ب�ب�ق�ای�ا أث�واب 

ق��دی��م��ة، وھ��ي تص��ف ال��رج��ال ب��أش��ن��ع 

ل��ع��ن��ك��م هللا ی��ا رج��ال ال  "األوص��اف 

تحفظون عھدا وال تص�ون�ون ع�ق�دا وال 

، ت��دنس��ون ف��راش ال��زوج��ی��ة ،   ُودا

 "وتقطعون كل العھود والمواثیق 

 

فسم�ع دوی�ھ   صفعت الباب خلفھا بقوة،

خارجاً، كانت ط�ق�ط�ق�ة ك�ع�ب�ھ�ا ت�ح�س�ب 

أدراج الع�م�ارة، وھ�ي ت�ح�ادث ن�ف�س�ھ�ا 

بعبارات مسموعة، وال�ع�ی�ون ت�رص�دھ�ا 

م��ت��ل��ص��ص��ة م��ن األب��واب والش��ق��وق 

  .والنوافذ

 "الخانز مع الخانزة وأنا فدار غفلون "

ل��م ی���ح��رك س���اك��ن���اً وك��أن األم���ر ال 

وك�أن�ھ ل�م ی�ك�ن م�ق�ص�وداً ب�م�ا   یعنی�ھ،

حدث، أخرج سیجارتھ وأشعلھا ب�ع�د أن 

غازل مقب�ض�ھ�ا ال�ذھ�ب�ي ب�ی�ن س�ب�اب�ت�ھ 

وإبھامھ، نفث دخانھا بتل�ذذ م�ن ج�دی�د، 

وكأنھ كان یتوقع ھذه النھایة المحت�وم�ة 

 . لزواجھ

سمع طرقاً خفیفاً على الباب، إنھ ندی�م�ھ 

المعتاد وجاره األعزب جاء بع�دم�ا ع�ل�م 

بالخبر، فتح ل�ھ ال�ب�اب دون أن ی�ن�ب�س 

بكلمة وع�اد ال�ى م�ج�ل�س�ھ، س�د ال�ب�اب 

وتبعھ، ثم وض�ع أم�ام�ھ ف�وق ال�ط�اول�ة 

 : زجاجة نبیذ فاخر، وقال دون مقدمات

ألم أقل لك إنك ال تصل�ح ل�ل�زواج، وال "

الزواج یص�ل�ح ل�ك، ال�زواج ع�ذاب ف�ي 

 " عذاب، اشرب یا صاح وترنم

 قصة قصیرة 

(اا) 
 

 

 

 

 

 

 

 عبدهللا علي شبلي/المغرب
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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 
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 بغداُد كانْت أُغنیْة 
 بغداُد قلعْة 

 بغداُد صارْت أُْضحیْة 
 بغداُد دمعْة 

* * * 
 بغداُد 

 جرٌح نازٌف 
 بغدادُ 

 شعٌب خائفٌ 
 وعراقُنا المذبوحُ 

 أَصبَح مجزرةْ 
 ُمْذ أُْسقِطَ التمثاُل والجبروتْ 

 " و" البعثوُت " والدعشوتْ  
 والنواقُص والھوامشُ 
  ... واالباطرةُ ...البرابرةُ 

 ودھاقنةُ الدیاناتِ 
 والخیاناِت والقھِر والوحشوتْ 

 والطغاةُ والجناةُ والغزاةُ 
 وثعالُب الخلجاِن والذؤبانِ 

 وھراطقةُ الرھبوِت والطاغوْت ؛ 
 بال ضمیٍر أَو وازعٍ أَو ھاجسٍ 

 من صاحِب العرِش العظیم
 والكوِن والخلِق الكریم 

 واألُنِس والجنِّ 
 و" الُكْن ... فیكـوْن "

 وھُْم طاغوَن وطاعوْن 
 وھُْم ُسكارى بدِم الحماِم 

 والنوارِس واالرانِب 
 والمالئكِة الصغار 

 وماھُْم بُسكارى
 وال ھُْم بحیارى 
 وال ھُْم یَحزنوْن 

 ال على القتلى 
 وال على الموتى 

 وال على الجرحى 
 وال على الذیَن قد یھوونْ 

 وال على الذیَن من خوفِھْم 
 وجوِعھْم وقھِرھمْ 

 یذووَن كشموعِ الحلموتْ 
 

 وھُْم بال ضمائر 
 وال دٌم حيُّ 

 یرموَن بالناسِ  
 الى الجحیم

 وجھنَِّم الجمراِت والناروتْ  
 وھُْم یسحلوَن ویضربوَن ویجرحونَ 

 ویخنقوَن ویشنقوَن وینبحوَن 
 ویذبحوَن روَح هللاِ والناسوتْ 

 وھُْم یحرقوَن ویسرقوَن االرضَ 
 والنخالِت والُحْنطاِت والشلباتِ والخضراِت 

 والنفطاِت والورشاِت والحاناِت والخاناتِ 
 والصبایا والمرایا والبنیَن والحنینَ  
واالب���اَء واالب���ن���اَء واالم���اِت وال���خ���االِت  

 والعّماتِ 
واالع��م��اِم واالح��الِم واالج��داِد وال��زوج��اِت 

 والجّداتِ 
 والنوارَس والكنائَس 
 والجوامَع والصوامَع 

 و االشجاَر واالزھارَ 
 والجنائَن واالماكنَ 
 والواحاِت والغاباتِ 

 وفراَت هللا 
 ودجلتَھُ الخصیبة 

 والزرَع والضرَع والحقلوْت 
 ویستبوَن نساَءنا

 ویَْنحروَن صغاَرنا 
 وشیوُخنا أَبداً تموتْ 
 وبالُدنا قَْد أَصبحتْ 

 ُمْقبرةً دامیةً 
 أَمواٌت تنھُش أَمواتاً 
 وتابوٌت یَْحَمُل تابوتْ 

* * * 
 بغداُد : حلمْ 
 بغداُد : ملحْ 
 بغداُد : لحمْ 

 وقَْد تناثرَ  
 فوَق كلِّ االرصفة 

 بغداُد : نھُر َدمٍ 
 وقْد تفایَض  
 من عیوِن الناس 

 ومن قلوِب األُمھاِت الراعفةْ 
............................... 

 * "مقاطع من قصیدة  طویلة"
 ** شاعر وكاتب عراقي 

 مقیم في العاصمة الكندیة اوتاوا
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 نادیة محمد عبد الھادي
 مصر 

 

 الضحك الذي كان
 عنوان وجھي ذھب 
 دون أن یودعني بإبتسامة 

 والغناء الذي كان یعشق صوتي
 سكت عن لحني 

  أصیب بالملل
 أتذكر اآلن كیف

  كنت تتأفف من ضحكتي العالیة
  وصمتني بالمرأة الغبیة

  نسیت ان اخبرك
 أن الضحك بین یدیك

 كان وسیلتي الوحیدة 
   كي تفھم كم أنا سعیدة
   بمدار الجوزاء  بوجود كوكب الجدي
 كیف یرسم السعادة

 ویوقظ القمر بین أفالكنا 
 
  أعد تلك المرأة  لم

  یاحبیبي
 أظافري خالیة من الطالء

 وشفتي طالھا البیاض
 لم اعد أرقص على نغمات

 مزمار خیالك 
 كل فساتیني منحتھا

 لبائع ،، الروبابیكیا ،، 
 وعطري الذي كان ینبھ حواسك

 لتصید سمكتك الحمراء من كفي 
  لیرسم قلبین صغیرین  طار

 أسفل الشجرة التي عانقت ظلینا 
  لقد تغیرت مالمح قلبي

 وخطواتي لم تعد تعشق الرمال أو البحر
  بالمساء أحتسي الصمت

  وبالصباح أرسم زھرة وحیدة
  على فنجان القھوة
 . أسقیھا دمعة حائرة

 



 االسم:  بطاقة تعریف
 غادة إبراھیم الحسیني

 ١٩٦٦موالید : بیروت 
 كلیة الفنون الجمیلة والعمارة-
 ١٩٨٦ھندسة داخلیة عام -

 نشرت نصوصھا وومضاتھا في:
 )موقع آفاق حرة (األردن-
 موقع میزان الزمان (لبنا)-
 )موقع حصاد الحبر (لبنان-
 )موقع معارج الفكر (برلین-
 )موقع المنصة بوست (أمریكا-
 )موقع الوجدان الثقافیة (تونس-
 )موقع عالم الثقافة (مسقط-
 )موقع العربي الیوم (مصر-
 )موقع مجالس الركن (تونس-
 جریدة األسبوعیة العراق-
جریدة العراقیة االسترالیة الورقی�ة  -

 )(أسبوعیة تصدر في استرالیا
مجلة األم�ن (ش�ھ�ری�ة تص�در ف�ي   -

 )لبنان
 للعشق أغنیة اللھب: لھا تحت الطبع

 و مضات ونصوص
 

 : كان لنا ھذا الحوار  من ھنا
رح�م�ھ هللا ك�ان   أعرف أن الوال�د-1

شاعراً ونشر شعره في معظم ج�رائ�د 
ومجالت لبنان، فلم�اذا ل�م ی�ط�ب�ع ل�ھ 

  دیواناً في حیاتھ او بعد وفاتھ؟
ال��وال��د ك��ان ش��اع��راً ب��ال��ف��ط��رة   .ج

وینظم الشعر الموزون، وكان ی�ع�م�ل 
في السلك العسكري ول�م ی�ك�ن ل�دی�ھ 
الوقت الكافي لن�ش�ر دواوی�ن�ھ وإن�م�ا 
اكتفى بنشرھا في الجرائد والمج�الت 
المحلیة ونحن ف�ي ص�دد ج�م�ع ھ�ذه 
القصائد ونشرھا ف�ي دی�وان�ا ی�ح�م�ل 

  .اسمھ ویخلد ذكراه وھذا حقھ علینا
 

 : ومن شعره أذكر
 حملت متاعب

 الدنیا صبیا 
 وكنت مع الورى

 خالً وفیا 
 فمن بعد

 إفتقادي 
 من صدیقٍ  

 صدوقٍ 
 یبادرني

 بفاتحٍة إليّ  
 
ھل تأخرك في النش�ر ل�ھ أس�ب�اب   -2

 من الممكن أن یطلع القارئ علیھا.
ج. لیس ھناك من سبب فق�ط إع�ط�اء 
نفسي بعض الوقت لی�ن�ض�ج ال�ح�رف 

 وأبدع في الكلمة
ك��ذل��ك أنش��غ��ال��ي ب��ت��رب��ی��ة األوالد 
وظروف الحرب التي مرت بھا لبنان 
واالنتقال من مكان إل�ى م�ك�ان وم�ن 

مسكن إلى آخر، وسفر السفر ل�ف�ت�رة 
خارج الوطن من�ع�ن�ي م�ن االح�ت�ك�اك 
بالشع�راء وال�ن�دوات، وم�ع�روف أن 
الشعر ممارس�ة واح�ت�ك�اك وس�م�اع، 
فلما استقرت األمور واستقر الزوج، 
وكبر األوالد، فرضت الموھبة نفسھا 

  وحن الطبع إلى الطرب والشدو
 : وكنت دائما أرد قول الشاعر

  لما ال تغني یا طیور
  لما ال تطیري

  في البكور
 مالي أراكِ 

  قد انطویت فال
  رفیف وال ظھور

  وركنِت للصمت الحزین
  وأنة القلب الحسیر

  تصدحین  إني عھدتك
 بكل ألوان السرور

 وترفرفین على الخمائل والجدواول
  والجسور

وھا ق�د ح�ان ال�وق�ت وھ�ا أن�ا اغ�رد 
   وأولد من جدید

 
لماذا تصرین على كتابة الومضة   -3

 والنصوص القصیرة؟!
ج.أوال:كسل الجیل الحالي، وكونھ ال 
ی��ق��رأ ب��ل ال��ج��م��ی��ع ش��غ��ل ب��ال��ن��ت، 
والسوشیل میدیا، ثانیا :ألنني أعتق�د 
أن ال��ومض��ة رغ��م��ھ��ا قص��رھ��ا إال 

ال�ق�ص�ی�دة،    تعبر عما تعبر عنھ  أن

وتعطي الجرعة الشعریة على ھ�ی�ئ�ة 
ت�ف�ي ب�ال�غ�رض، ل�ك�ن ال )  (كب�س�ول�ة

یمنع ذلك من كوني أك�ت�ب ال�ق�ص�ی�دة 
ونشر لي قصائد في مواقع وم�ج�الت 

  عربیة.
 
منذ متى بدأت ال�م�وھ�ب�ة ت�ت�ف�ج�ر   -4

وإذا أم��ك��ن ح��دی��ث��ن��ا ع��ن نش��أت 
 الطفولة.
الموھبة منذ الصغر فكن�ت   ج. نشأت

استمع إلى والداي وأردد معھ ب�ع�ض 
ل�ك�ن ب�دأت ال�ن�ش�ر م�ن��ذ   م�ا ی�ن�ش�د،

او أكثر، ف�ق�د م�ررت   حوالي عامین
أوق���ات ل���م أج���د ف���ی���ھ���ا ال���وق���ت 

وال أری��د ال��ح��دی��ث ع��ن��ھ��ا   ل��إلب��داع
منعتني حتى من أن أرى ن�ف�س�ي أم�ا 
بالنسبة لنشأتي فقد ترعرعت بك�ن�ف 

 عائلة من الشعراء والمفكرین وكان
جدي لوالدي یعمل ق�اض�ی�اً وم�رج�ع�اً 

 دینیاً كبیراً.
نش��أت ب��ی��ن أخ��وت��ي ف��ن��ح��ن ع��ائ��ل��ة 

وكنت آخر العنق�ود ب�ال�ن�س�ب�ة   كبیرة
للبنات، وعشت ف�ي ب�ی�روت وأث�ن�اء 

ح�ی�ث  الصیف ك�ن�ت أذھ�ب ل�ل�ج�ن�وب
الطبیعة الخالبة وال�ج�و ال�روم�انس�ي 
اآلخذ الذي یبعث على الجمال ویح�ث 
على اإلبداع ویفجر الطاقات لدى م�ن 

  تصادفھ الموھبة
 
ھل الزواج واألوالد والعمل أحیاناً -5

تكون بدیال ع�ن اإلب�داع أو أن ص�ح 
التعبیر تتسبب في ت�وق�ف ال�م�وھ�ب�ة 

 واحیانا موتھا  بل
ھذا كالم ص�ح�ی�ح م�ائ�ة ب�ال�م�ائ�ة  .ج

وخ��اص��ة ن��ح��ن م��ج��ت��م��ع ش��رق��ي، 
وظروف الحرب بلبنان س�اھ�م�ت ف�ي 
ذلك، وكغیري من ب�ن�ات ج�ی�ل�ي ك�ان 

ف�ھ�م   العائلة واألوالد  شغلنا الشاغل
أولویات ، ل�ك�ن ال�م�وھ�ب�ة ل�م ت�م�ت 
ولكن كتاب�ت�ي ب�ال�ت�أك�ی�د ك�ان�ت ش�ب�ھ 

رغم أني كنت أكتب وأس�ج�ل  -معدمھ
وأذكر أنني كونت  - ما أكتب في دفتر

مكتبة أدبیة في بیتي بب�ی�روت، ل�ك�ن 
شاءت األق�دار وش�ب ح�ری�ق ال�ت�ھ�م 
جمیع ال�ك�ت�ب واألش�ع�ار وم�ا دون�ت 

أصبحت م�ت�ف�رغ�ة   فیھا، والیوم وقد
واإلبداع وھا أن�ا أح�اول   اكثر للكتابة

 الدھر  أن أرمم وأصلح ما أفسد
 
مالذي یدفع�ك ال�ى االب�داع ؟ ھ�ل  -6

ھو نوع من التنفیس أو التطھ�ی�ر أو 
 طاقة.

ج. الحقیقة ھو كل ھذه األشیاء، فھو 
إثبات للذات اوال ونوع من الت�ط�ھ�ی�ر 
و(التنفیس)وظھور وسائل التواص�ل 
س��اع��دن��ي ع��ل��ى ال��ت��ق��ى ب��الش��ع��راء 
والش��اع���رات ف���ي أن���ح��اء ال��وط���ن 
العربي، ثم أنا ال أبحث ع�ن الش�ھ�رة 

یجول في   بقدر ما تكون كتاباتي عما
خاطري وبعیدني إلى مكاني الطبیعي 

  .الذي تأخر ألعوام
 
ما ھي األوق�ات ال�ت�ي ت�م�ارس�ی�ن   -7

  فیھا طقوس الكتابة
ج. عادةً أحب الكتابة وق�ت الس�ح�ر، 
وأض�ع دائ�م��ا ت�ح��ت وس�ادت��ي ق�ل��م��ا 
ودف��ت��را، ف��إذا م��ا ج��ال��ت ب��رأس��ي 
الخ�اط�رة وأل�ح�ت ع�ل�ى ق�م�ت ع�ل�ى 
ال��ف��ور وس��ج��ل��ت��ھ��ا، ف��الش��ع��ر ح��ال��ة 

فقط ی�ج�ب أن ن�ك�ون   تفرض نفسھا
  مستعدین لھا

 
إذا ك���ان ل���دی���ك ث���الث وردات   -8

 وشمعة، فلمن الورد ولمن الشمعة؟!
ج. ال���وردات ال���ث���الث ھ���م أوالدي 

زوج��ي ال��ت��ي ان��ارت ل��ي  والش��م��ع��ة
إنس���ان ك���ری���م   ط���ری���ق���ي، ف���ھ���و

ویساعدني ف�ي ك�ت�اب�ة ونش�ر  وطیب
 .وال یجد في ذلك غضاضة ومضاتي

  
 أحب الى قلبك  أكثر النصوص -9
  نص (محال)  ج

 محال یجيء
 المساء محال

 وأنت بعید اللقا والمنال
 وأنت إنتشال

  الروح في لیل
 الوصال 

 وأنت السماء
 وأنت النجوم
 وأنت الربیع

 بفصل الجمال
 وأنت النسیم

 وأنت الصباح بدفء الظالل
 وأنت وأنت وأنت

  وماذا یقول الشعر
 بوصف الھالل

 
ھل للھندسة والفنون ال�ج�م�ی�ل�ة   -10

 عالقة بالشعر
ج. كالھما فن ورقي ف�الش�ع�ر ت�ذوق 
للكلمة الجمیلة والھندسة ھ�ي إب�داع 

 التصمیم  في
وأذكر وأنا بالجامعة كنت أحفظ لعل�ي 

 : محمود طھ
ـالِـُمـْوَن الــَمـَدى  أََخـــْي َجــاَوَز الظـَّ
 فَـــَحــقَّ الـــِجـَھـاُد َوَحــــقَّ الــفِـَدا

وھ�و م��ھ��ن��دس مص�ري وال��ق��ص��ی��دة 
كانت تردد ب�ال�م�دارس ف�ي الص�ب�اح 
ولحنھا وغناھ�ا ال�م�وس�ی�ق�ار م�ح�م�د 

 عبد الوھاب
 

  األخیرة  كلمتي -11
أتمنى أن ی�ك�ون ح�رف�ي ش�ع�اع ن�ور 
یزرع األمل، كما أتوجھ ف�ي ك�ل�م�ت�ي 
األخ�ی�رة ب�الش��ك�ر ل�ك ص��دی�ق��ا وأخ��ا 

ولجریدة العراق�ی�ة  لنصوصي مشجعا
 االسترالیة.
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   ان ا وا  ا ط و  أن ن اب ا، ت دا إ ال ادوات

دة ا ما ة واا   
 
 

 القاھرة (العراقیة االسترالیة) 
 حاورھا: ناصر رمضان عبد الحمید

(ھنا بیتى) مجموعة قصائد لألطفال كتبھا الشاعر د. محم�د 
حلمى حامد صدرت حدیثا عن سلسل�ة س�ن�اب�ل ف�ى ال�ھ�ی�ئ�ة 

العامة للكتاب، وتتمیز بلغة فصیحة سلس�ل�ة ت�ق�ت�رب م�ن ل�غ�ة 
الحیاة الیومیة، وتتناول نظرة الطفل البریئ�ة ل�ل�ع�ال�م الص�غ�ی�ر 

  المحیط بھ فى البیت،ولذا كانت بعض عناوین القصائد:
ھنَا بـیـتى، وجبة اإلف�ط�ـ�ار، ك�ل ج�م�ی�ل، عص�ف�ورى ال�ف�ن�ان، 
ِعفریت فى الصالة، أمى، صدیقتى الساعة، ال�وردة، أَص�وات، 

 .شقاوة
وقد حرص الشاعر على أن تكون القصائد بضمیر المتكلم، ف�ال 
نمیز ما اذا كانت ھذه النظرة لطفل أم طفلة، كم�ا ح�رص ع�ل�ى 

  :تسجیل نظرة الطفل ألمھ التى تعمل لیل نھار
غِل بشغِل البیت   أمى تَعمُل طوَل الوقِت/ بعَد الشُّ

  تكنُس وتنفّــُِض ُمسرعة / أو تَطبـُخ فوالً بالزیتِ 
 تضحــُك ُمتعبةً وتغـنى/ أَو تَسقى الوردةَ فى الغُصنِ 

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ھ��ذه ال��م��ج��م��وع��ة ھ��ى االص��دار 
للشاعر فى أدب الطف�ل، ف�ان�ھ�ا ت�م�ث�ل ال�دی�وان الس�اب�ع   األول

 .تراب السكة -رداء قدیم -رسم نائلة  -خماصا تؤوب الطیور -طقوس –لصاحبھا بعد دواوینھ: قصائد بریة 

  .د     :: اراتإ  

 .القاھرة، العراقیة االسترالیة: ناصر رمضان عبد الحمید 
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 سامح أدور سعدهللا/ مصر
 

 
 

 أنظر لألیام عندما تضحك 
 ھنا ترى الكون جمیًال 

 تجد الشمس في أبھى صورھا 
 و النسیم في وقت القیظ یرف 
 على أغصان الشجر الناعس
 تغرد لھ الطیور و أن كانت 

 أسیرة 
 تفرح آلجلك الكائنات و الجماد

 و تترقص األحجار علي أنغام ضحكاتك
 و تذھب الھموم خلف االسوار 

 و تجري ینابیع المیاه بطعم الشھد الصافي 
 تنسى الكون و أن أثقلت المھام 

 و عندھا تذوب األحزان داخل صفحات األحالم 
 عند شروق الفجر المعتم 
 تفرض السماء الضباب 

 تنجلي نشوة األیام 
 حتى تصیر كابوًسا 

 یحرق األكباد
 و تنشر ریاح الخریف تراب 

 یفرض الظلمات  
 و صمت موحش تنثره الغمامات 

 لھذا الظالم  ما كنت یوم عاشقًا
 رغم ما فرض علّى من قیود

 كنت جاھدا في البحث عن نور  
 الحیاة 

 ما ضل األمل عندي رغم 
 حبي للسالم لم یمن شرطًا 

 و قد حلت بنفسي الغیوم 
 و طارت عن عیوني سكینة 

 األحالم 
 وقد تغیرت األیام 

 و صار تغییرھا یعانق كبد السماء
 أحاول أن أھادن األقدار 

 و كیف و األیام مسرعات ؟
 ھل یلیق بي الصمت 

 أم أعاتب نغمات القیثار
 ِف النبع حقھ 

 من حب الحیاة 
 حتى ال تقسوا الدنیا 

 الساعات   علینا من عجلة
 بعدما صارت ضحكات األیام 

  ذكریات

  یتساقط وجعي في فوھة بركان
  یلتھب لیعود محمال بالحروق

  ....یراوح وحدتي
  ...وبعض الكدمات

  عرجاء، امشي متثاقلة الروح
  ابحث عن بقایا لھفتي

  اغیب في ضباب االسى
  وتشتھي شفتاي رضاب حنینك

  وینبت نھدي في فمك
  لیكبر على صدرك

  فتسقیھ من بقایا السنین
  ...وجراح الزمن

  اتلوى، وجعا، خوفا، خیبة
  وابریق شاي یقرع ذاكرتي

  ...المھترئة
  ...كاس لي واخرى لك

  رشفة لي، واخرى لك
  تلتھب االسماء، وتتساقط

  ...في حضني النجوم
  ..اشعل سجارتي

 ال ادري اكنت اقتلھا
  ام كانت تنتحر،

  وسجائر اخرى تحترق داخلي
  ...تحسس سنابل القمح

  ...ووجنتي الرمان
  ..ودموع الكرز
  ...وغفلة االااه

  تحسس ظلي ولھفتي
 وبعضا مما تبقى من كبریائي

  امراة باالربعین
  خطت تجاعید الوحدة طریقا

  ...بین نھدیھا
  ..تتجرع سم غیابك

  وتضاجع طیفك كل لیلة
  تغتسل في ظلمة الزمن

  تمرر اصابعھا المرتجفة
  على خریطة انت رسمتھا

  ...تجثو، تبكي، تنكسر
  تتمخض رغبة، فتلد عكازا

  اعمى، اسمھ خیبة
 .....في لیال خائبة

 

 ..  
 
 
 
 
 
 
 

  دالل حسین/ الجزائر

 (  طت اة)
  

 

 

 

 

 

 

 أحمد مانع الركابي/الناصریة
 

 ھل أنَت فعالً في الزماِن حطاُم ؟

 تصحو وتغفو عندَك اآلالمُ 

 أم أنَت جرٌح في سطوِر قصیدةٍ 

 ما أفصحْت أوجاَعَك األقالمُ 

 غادرَت فیھا ألف صبٍح كاذبٍ 

  كي ال یقاَل عن الضیاِء ظالمُ 

 ورحلَت نحو حكایٍة أمیالھا

    لآلَن ما وصـــــــلْت لھا أقدامُ 

 البعُد قرٌب ... كیَف یبلغھا الذي

     في عقلِھ قد عّششْت أوھــــامُ 

 ولذاَك رؤیاَك المحبة لم تزلْ 

  مجھولةً في أفقھا األرقــــــــامُ 

 عند التأّمِل حیَن ینطُق َصمتُھا

 یروي إلى ظمأ القلوِب غمامُ  

 كم كنَت تبني ما یھّدُم آخرٌ 

  ســالمُ   فكأّن حرفَك للــنزاعِ 

 كم كنَت تزرُع في القلوِب خواطرا

 لـآلَن تثمُر عندھا األیّــــــــــامُ 

 سعادةً   فجمیُل حزنَك لو یرون

 إذ أنَت تبني لو ھــــــناَك حطامُ 

 ال زلَت تَحتقُر المقاییس التي

 فیھا یقبُّح للجمیِل كــــــــــــالمُ 

 وتدوُر حیُث یدوُر حقٌّ ... كیَف ال

 ولك المبادئ في النضاِل حسامُ 

 ھذا خیارَك فالحیاةُ قصیدةٌ 

 فیھا لمطلع ما ابتدأَت ختــــامُ 



اءة أو  :: 

    وردة 
  أ /  

 
 بقلم/ محمود عبد الصمد زكریا/ مصر

  وردة من حدیقة مریم ..
 ماذ عن ھذا العنوان بالنسبة للشاعر ولنا وللدیوان ؟

إنھ یُلخص الدیوان في حیز كونھ وردة ُمھداة من الشاعِر إلینا، 
وكم تعكس الورة وت�رخ�ي ع�ل�ی�ن�ا وع�ل�ى ال�م�ح�م�ول م�ن ظ�ٍل 
رومانسي النكھة بما تأسس لھا من تاریخیتھا كرم�ز ل�ل�م�ح�ب�ة 
والود والتعاطف .. وإذا أخذنا بمفھوم لغات الورد فإن لكل نوعٍ 
منھ لغةً خاصة فبأي لغٍة ترى ستحدثنا وردتنا ال�ت�ي ی�ج�ب أن 
نتعرف على نوعھا ، وألن الشاعر یعي ذلك فقد دلنا أن�ھ�ا م�ن 
حدیقِة مریم .. وعلى الفور سیتبادر للذھن كل ما ی�ف�ت�ح�ھ اس�م 

التي لم یك�ن ل�ھ�ا ف�ي  -  الُمصطفاة من قبل هللا عز وجل  مریم
من فضاء داللي فسیح شدید االرتباط ب�ال�ب�ت�ول  -الواقعِ حدیقةً 

علیھا السالم أشھر من شرف بھا االسم ؛ غ�ی�ر أن ال�م�س�أل�ة 
الشعریة البد أن تزیح الشخص إلى المعنى فمریم ھ�ن�ا ل�ی�س�ت 
مقصودة لذاتھا بقدر ما ھي رمز وم�ع�ادل ل�ل�ب�راءة وال�ط�ھ�ارة 

بذلك من ظ�ٍل ص�وف�ي   ، ولن یبرأ المناخ  والنقاء واالصطفاء
  النكھة أیضاً ..

شاعرنا إذن قد اصطفى لنا بال�ف�ع�ل م�ن ج�م�ل�ة مش�روع�ة، أو 
  ھذه الوردة / الدیوان  حدیقتھ المریمیة
على واجھة الدیوان ھو عتبة الدخول ب�ھ�ذه   وإذا كان العنوان

الكیفیة ، فإن عتبة الخروج على ظھر الغالف لم ت�ت�خ�ل�ى ع�ن 
بشكٍل ما ، حیث یتناص شاعرنا م�ع ج�ان�ب   ھذه التقنیة الفنیة

من القصص القرآني لمریم : " وھُ�زي إل�ی�ِك ب�ج�ذعِ ال�ن�خ�ل�ِة 
تساقط علیَك ُرطبا جنیا " فاستخدم شاعرن�ا ھ�ذا ال�ق�ام�وس : 

 النخلة والھز والرطب إلنجاز حالة ماضیة :
  * كان لي نخلةٌ 
  أتفیأُ أسرارھا

  وإذا ھزھا خاطري
 یتساقط منھا الرطب .

 لیقابلھا بحالة ثانیة مختلفة :
 مرةً .. وأنا في الطریقِ 

 قابلتني صفصافةٌ 
  فاسترحُت على ساعدیھا

 وأشعلُت فیھا اللھب.
ھذه المقابلة تنجز ما یُسمى بفجوة التوتر الشعري حیث ت�ن�ت�ج 
فجوة التوتر الشعري من المف�ارق�ة ال�ل�ف�ظ�ی�ة ال�ت�ي ی�ع�ت�م�ُدھ�ا 
الشاعُر من خالل المجاورة اللغویة ، أو من مجاورة مشھ�دی�ن 
متنافرین بغیة تناغمھما وانسجامھما، وھذا یحتاُج من القارئ 
أن یتمعن فیما بین السطوِر، لیستكشف ما وراء الك�ل�م�ات م�ن 
دالالت ومعاٍن تستفُز ذھ�نَ�ھ ، ك�م�ا ف�ي ال�ف�ج�وة ب�ی�ن ال�رط�ب 

وتدفعھ   واللھب، والھز بالخاطر واالستراحة علي الساعدین ،
إلى ملِء الفراغاِت ال�ت�ي ی�ت�رُك�ھ�ا الش�اع�ُر ف�ي ال�ن�ص، وألن 
ال�م�ف�ارق��ة ت�ج��اور خ�ارٌج ع��ّم�ا أل��ف�ن�اه م��ن األل�ف��اظ واألف�ك��ار 
المتناقضة وتقدیم الال متوقع، فإنھا قادرة على إحداث الدھش�ة 

 بامتیاز .
وال یبرأ فضاء المعني من شخصیت�ی�ن أن�ث�وی�ت�ی�ن ح�ق�ی�ق�ی�ت�ی�ن 
بتجربة الشاعر الحیاتیة ، حتى لو تعاملنا مع الحالتین ت�ع�ام�الً 

فال�رم�ز ال ب�د   رمزیاً ، كون األولى نخلة والثانیة صفصفافة ،
أن یحمل من حقیقة وإن كان إشارة إلیھا ، وھو ما تبلوره أول 
ما نلتقي بھ بعد اإلھداء الم�ب�اش�ر : إل�ى أم ف�ی�روز ، وأع�ن�ي 
ھاتین التوقیعتین الشعریتین اللتین تبل�وران ال�ع�الق�ة ب�ی�ن أن�ا 

 الشاعِر وحبیبتھ والشعر :
 * عندما أمطرت السماءُ 

 لم یكن تحت مظلة قلبي .. سواِك .
  * لحظتان تقاسمتا العُمرَ 

  أنِت ، وأول بیٍت من الشعرِ 
 قابلتھُ في الطریق .

وإذن فبین عتبة الدخول على واجھة الدیوان ، وعتبة الخروجِ 
على ظھر الغالف ستجتھد قراءتن�ا ل�م�ح�م�ول�ھ . . ال�ذي ی�ب�دأُ 

إب�داع�ی�ٍة راق�ی�ٍة   بمكاشفٍة یطرحھا الخط�اُب الش�ع�ريُّ ب�خ�ب�رةٍ 
الفني للقص�ی�دة م�ن خ�الل ط�رح أرب�ع ح�االت   بھندسة البناء

ب�ك�ادرات تص�وی�ری�ٍة ُك�ل�ی�ٍة ع�ل�ى ال�ت�وال�ي ت�ن�ت�ُج مش�ھ�دی�تُ�ھ��ا 

السینمائیة ماھیةَ الشاعر التي ال تخلو من سمٍة نبویٍة ، ح�ی�ث 
یمتد كل كادر منھا تحت الصیغِة اإلخباریة الرؤیویة المتكررة : 
جاءني كنوعٍ من الوحي یؤكده التعقیب التعریفي اإلیضاحي مع 

 بدایة الكادر األول :
  * وأنا من تجُئ إلیھ الرؤى إذ یشفُّ ..

ِة ) عن  الَِحةُ ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْربَِعیَن ُجْزًءا ِمْن النُّبُوَّ ْؤیَا الصَّ (الرُّ
 أبي ھریرة .

 والرؤیة مع شفافیة الرائي لھا ھي وحي :
  * وأنا من تجُئ إلیھ الرؤى إذ یشفُّ ..

  إذا ما ارتقى كوكباً 
  ھارباً من مداراتھ

  واستقى كوثراً 
 ھائماً عند ِسدرِة أشواقھِ 

  وانتقى من جیاِد الحقیقیةِ 
  ذاك الُمجنحَ 

 أوقَد في قلبھ نجمةً 
 طارحتھ الغرام .

ھذا إذن ھو شاعرنا كما یُقدمھ خطابھ الشعريُّ یرتقي ك�وك�ب�اً، 
، وال�ك�وث�ر ن�ھ�ٌر ف�ي  واالرتقاء السمو والعلو ویستقي ك�وث�راً 

الجنِة أعطاهُ هللاُ لنب�ی�ن�ا م�ح�م�د ع�ل�ی�ھ الص�الة والس�الم " إنَّ�ا 
ف�ي   أعطیناَك الكوثَر " ، ویھیم عند سدرة أشواقِھ ، والس�درةً 

العموم الشجرة ، ولكنھا ح�ی�ن ت�ذك�ر ب�ھ�ذاال�ُم�س�م�ى ال�ق�رآن�ي 
یستحضر الذھن سدرة المنت�ھ�ى ال�ت�ي ع�ن�دھ�ا ج�ن�ةُ ال�م�أوى، 

ال�ذي ل�م   الُمجن�ح البیجاسوس   وینتقي من جیاِد الحقیقة ذاكَ 
المیثولوجیا  المجنح في الحصان األسطوري یمتطیھ بشر وھو

، وكان لھ دور كبیر ف�ي األس�اط�ی�ر بوسیدون أنشأه، اإلغریقیة
،  ولم یمطیھ سوى أنصاف اآلل�ھ�ة م�ث�ل ھ�ی�رق�ل وب�رس�ی�وس

ك�ان م�ط�ی�ة  ب�ی�ج�اس�وس وتذھب الروای�ات ال�م�ت�أخ�رة إل�ى أن
  للشعراء..

وفي الثقافِة اإلسالمیة فإن الجیاد ال�ُم�ج�ن�ح�ة ھ�ي الص�اف�ن�ات  
الن�ب�ي ال�م�ل�ك ،ق�ال   الجیاد التي ُعرضت لسلیمان علیة السالم

ابن جریر (إذ عرض علیھ بالعشي الصافنات الجیاد) قال كانت 
عشرین فرساً ذات أجنحة .. ویوقُد في ق�ل�ب�ِھ ن�ج�م�ةً ت�ط�ارح�ھُ 

  الغرام إحالة إلى الحبیبة .
بھذا القاموس األكثر ثراًء یُنتج قلُم شاعرنا الكام�ی�را قص�ی�دت�ھُ 

التي تبلور وصول   شدیدة التكیف بمشھدیتھا .. ھذه المشھدیة
لمناطَق تعبیریٍة وأسل�وب�ی�ٍة أك�ث�ر ط�زاج�ةً م�ن خ�الل   الشاعر

 التقاطٍة جدیدة ٍومبتكرٍة لم یلتفْت إلیھا غیُره من الشعراء .
وحیث التناص من أھم المرتكزات / المنطلقات الفنیة في إنجاز 

ل�ف�ظ�اً   تجارب شاعرنا ، سواء كان مع ل�غ�ة وقص�ص ال�ق�رآن
وم��ع��ن��ى، أو ال��ت��راث ال��ع��رب��ي واإلس��الم��ي م��ن��ھ ع��ل��ى وج��ھ 

 الخصوص ..
  ففي قصیدة ( دم یفجر ثأرة ) قولھ :

  بانت سعاُد ھي الغطاء ..
  ماذا إذا رجعت سعاُد ؟

  تناص مع قول زھیر بن أبي سلمى مطلع معلقتھ الشھیرة :
بانت سعاد فقلبي الیوم متبوُل أول ما قیل م�ن ش�ع�ر ف�ي م�دح 

  أو قولھ :  -إن لم تخني الذاكرة  -  الرسول
   لماذا دمي یتفرق بین القبائل ؟ 

متناصاً مع قول أبي الحكم بم ھشام ف�ي واق�ع�ة م�ح�اول�ة ق�ت�ل 
الرسول علیھ الصالة والسالم بید مجموع�ة م�ن ال�ف�ت�ی�ان م�ن 

( ویتفرق دمھ بین القبائل ) على سبیل المثال ال   جمیع القبائل
الحصر ، حیث تعمل تقنیة التناص في خ�ط�اب ش�اع�رن�ا ل�ف�ظ�اً 

وھي من   لتؤكد للقارئ شدة انتماء الشاعر لتاریخیتھ  وروحاً 
 أھم سمات الشاعر المھم صاحب القضیة .

في اإلخباریة الثانیة تنفتح كامیرا الشاعر لتستع�رَض ك�ادری�ن 
فنیین یصوران حالة الذات الشاعرة مع المحبوبة ال�ت�ي ی�رم�ز 
لھا ھذه ال�م�رة ب�ال�زن�ب�ق�ة ح�ال�ة اك�ت�م�ال ك�ل م�ن�ھ�م�ا ب�اآلخ�ر 

 وتوحدھما .. ثم حال غیابھا عنھ إلى موعٍد مؤجل :
 یؤجُل أن یأسن الماءُ 

  في صدِر زنبقٍة عاشقة
  كان أن ضمھا ذات لیلٍ 

 فعانق فیھا التوحدَ 
 أوقد في شفتیھا التوجد

 غابتْ 
في الكادر الثالث تستعرض ك�ام�ی�را الش�اع�ر ح�ال�ة الش�اع�ر / 
العاشق األبدي في غیاب الحبیبة ووعده ب�اج�ت�ی�از ھ�ذا ال�ب�اب 
الحلمي بآخِر المدى واحتمالھ ما تنوء بحملھ الری�اح وال�ج�ب�ال 
وانفساحھ دون ضفاف أو تحولھ المتداد الضفاف ، وف�ي ھ�ذا 

تأثر الشاعر ببی�ئ�ت�ھ ال�ب�ح�ری�ة ح�ی�ث�ث ی�ت�ب�اھ�ي   لكادر یشرأب
 القاموس البحري بكائناتھ وحاالتھ :

 البحر والنوارس والمد والجذر : 
 یا لوعدكَ 

 یا أیھا العاشُق األبديُّ 
  احتملَت الذي

 قد تنوء الریاُح بھ والجبالُ 
 حمَّلتك المسافاُت أشواقھا

 والنوارسُ 
 مالت إلیَك بأسرارھا

 والتالل .
 صرت یا سیدي للضفاِف امتداداً 

 وسراً لبوح الیمام
 أشرعت صدرك للبحرِ 

 في ساعِة المدِّ .. إلى آخر ما قال .
ھكذا یصور لنا كیف ینفسح الشعُر بالشاعر حتى یجعلھ امتداداً 
للضفاف بما یستحیل معھ الغرق ، وكیف لھذه الضفاف الممتدة 
ان ت�وف�ر ل�ھ ام��ك�ان�ی��ة أن یش��رع ص�دره ل�ل�ب��ح�ر ف��ي س�اع��ة 

انفساحاً بدون ضفاف ، كم یذكرني ذلك بتع�ری�ف ال�ق�ط�ب   المدِّ 
ع�ل�ى   للج�وى  / محي الدین بن عربي  الصوفي العالمة الكنز

أنھ االنفساح في العشق دون ضفاف ألنھ من الجو ؛ وال�ج�وى 
 والوجد صنوان .

فیلسوفاً، یرى  لیس  –كما عرفتھُ   –وشاعرنا لمن یعرف جیداً 
ما قامت علیھ األدلة الیوم، ویسلم ب�أن األدل�ة ق�د ت�ق�وم ع�ل�ى 

ذو عقیدة، وقد خرجت بھ عقیدتھ عن مجال   نقیضھ غًدا، لكنھ
التدلیل، فھى الحق اآلن، وھى ال�ح�ق غ�ًدا، وھ�ى ال�ح�ق آخ�ر 

 الدھر.
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من الضروري تأكید أھمیة السی�اح�ة وم�دى 
عظمتھا في تنشی�ط االق�ت�ص�اد وان�ف�ت�اح أي 
دولة على العالم، لدرجة أن�ھ�ا تص�ب�ح م�رآة 
تعكس ما في ھذا البلد من جمال لتجذب إلی�ھ 
الناس من كل مكان لالستمتاع بجم�ال�ھ، وال 
أظن أن سوریة الجمی�ل�ة ب�ع�ی�دة ع�ن ن�اف�ذة 
الجمال، فھي ملیئة ب�الس�ح�ر، ذات ط�ب�ی�ع�ة 
متنوعة المناخ، فشتاؤھا دافئ، وربیعھا م�ع�ت�دل، ص�ی�ف�ھ�ا ل�ط�ی�ف 
مليء بالحب والضحك واألفراح، وخریفھا مضطرب كروح ع�اش�ق 
ولھان، سوریة خض�راء م�زھ�رة بس�ھ�ول�ھ�ا، ح�ال�م�ة روم�انس�ی�ة 
ببحرھا وأنھارھا، مشرقة وشامخ�ة ب�ج�ب�ال�ھ�ا، ص�ام�دة ومس�یّ�ج�ة 
بغارھا، والتاریخ سطّر أمجاده على قالعھا، وُجلَّق ح�م�ل�ت ل�ل�ع�ال�م 
تاریخھا ُمسطّراً على جدرانھا، فغدت دمشق بوابة ال�ت�اری�خ، ح�ت�ى 
الناسك وجد فیھا مالذاً لھ في مقاماتھا من األموي، للسی�دة، ل�ج�ب�ل 
األربعین ،فكیف للعالم أن یغف�ل ع�ن�ھ�ا وت�غ�دو م�ث�ل م�ق�ب�رة ت�دف�ن 
جمالھا بعد معاناتھا مع حرب حرقت األخضر والیابس، وُدّمرت ف�ي 
تدمر أعمدة الشموخ، وف�ي ح�ل�ب ُزرع ب�دل ال�غ�ار ع�وس�ج ح�ول 
قلعتھا؟ وأین اختبأ الفرات في منطقتھا الشرقیة، ھل ابتلع�ت�ھ أرض 

 الدیر وھو عریس یجول منھا إلى البوكمال؟
ال یمكن أن تمحو الحرب معالم س�وری�ة ال�ج�م�ی�ل�ة، ت�ل�ك ال�ع�روس 
المزینة بكل الحضارات، المخطوط على ثوب فرحھا أمجاد الحروب 
ومالحم البطوالت وقصائد الحب وأغاني العشاق، مسارح مف�ت�وح�ة 
جّسدت طقوس فرحنا وحزننا وضحكاتنا، مدن تشھد كم مّر ع�ل�ی�ن�ا 
من أمجاد، لذلك ال یمكن أن نجعل الحرب تدفن تاریخھ�ا ح�ت�ى وإن 
حرق الحاقدون آالف الھكـتارات ستبقى جنة ال�دن�ی�ا ع�ل�ى األرض. 
فلماذا ال نعیدھا كما كانت، ی�ن�ش�ط م�ن خ�الل�ھ�ا اق�ت�ص�ادن�ا ون�دخ�ل 
عائدات السیاحة ضمن میزانیة الدولة، إضافة إل�ى ت�ع�ری�ف أھ�ل�ھ�ا 
بأماكنھا الجمیلة وأوابدھا وآثارھا، فالكثیر م�ن دول ال�ع�ال�م ی�ق�وم 
اقتصادھا على السیاحة وتعتبر من أغنى دول ال�ع�ال�م ب�ھ�ذا ال�راف�د 
الكبیر من السیاحة، فكیف إذا كان�ت ھ�ذه ال�دول�ة كس�وری�ة ت�ح�م�ل 

 العالم كلھ فیھا، ألیس من الجدیر أن نبھر العالم بجمال مفاتنھا؟
لذلك، نأمل أن تكون السیاحة عامالً مادیاً مھماً وعائداً بالخیر ع�ل�ى 
البلد، فلدینا الحمامات الدمشقیة المش�ھ�ورة وھ�ذه ت�ج�ذب ك�ل م�ن 
یرغب أن یطھر جسده بمیاه قداسة دمشق، عاداتنا وكرمنا وح�ب�ن�ا 
للضیف عنوان یسبقنا للعالم أجمع، فلماذا ال نجعل لقمتنا سفیرة لن�ا 
ونحن أھل الكرم من خالل مطاعمنا التي تطلُّ بشرفاتھا على أج�م�ل 
المناظر، ونحن من أرضنا نجني ثمارنا، فعلى الرغم م�ن ال�ح�ص�ار 
المفروض علینا والحرب الحاقدة، بإمكانن�ا أن ال ن�ب�خ�ل ب�ت�ص�وی�ر 
جمال طبیعتنا، وأن نستقطب بناء بلدنا من خالل مغتربین یروج�ون 
للجمال فیھا، فكم من غائب سوري ال یعرف سوى منطقتھ، ف�ل�م�اذا 
ال نرسم جمال مناطقنا للكون عبر أبنائنا سف�راء ب�ل�دن�ا وخ�ی�ر م�ن 
یخبر عنھا لمن حولھم، ال تستخفوا بالسیاحة فھي منجم م�ن ذھ�ب 
وماس یدّر المال الوفیر على أبنائھ، أعیدوا ترمیم م�ا فس�د بس�ب�ب 
الحرب، وأنعشوا الكرم بلقمتكم الطیبة، اجذبوا من حولنا أبناء البلد 

أوالً لیجذبوا ھم العالم بعدھا بكالمھم ال�ج�م�ی�ل ع�ن ب�ل�دھ�م بص�ور 
ومنشورات، خاصة أن العالم االف�ت�راض�ي ی�غ�زو ال�ف�ض�اء ال�رح�ب 
بكلمات، ال تدفنوا معالم شامخة بوجھ التاریخ ومتحدیة ك�ل ال�ق�ھ�ر 
لتبقى لزماننا ھذا رسالة مجد، فن�ح�ن م�ق�ب�ل�ون ع�ل�ى م�رح�ل�ة م�ن 
التغییرات، دعونا نستفید منھا لننشط قطاع الس�ی�اح�ة، ف�ع�روس�ت�ن�ا 
الجمیلة سوریة غایة من الجمال والرقة والمفاتن ال تغطوھا بعباءة 
سوداء، ألبسوھا ثوب�اً أب�ی�ض وع�طّ�روھ�ا ب�ال�ن�ارن�ج وال�ب�وك�ون�ی�ا 
والریحان والزنبق، انثروا ثوبھا بزھر اللیمون وأع�واد الص�ن�وب�ر، 
زیّنوا أكمامھا بشالالت الماء العذب من بردى، واجعل�وھ�ا ش�ام�خ�ة 
كجزیرة وسط البحر، وبالقمح زینوا عنقھا فھل أج�م�ل م�ن ال�ذھ�ب 
األصفر؟ شّغلوا مراكبھا بالوقود فلدینا من النفط أنھار لتصل مركب 
عروستنا، وال تنسوا أن تكتبوا اسمھا بالقطن األب�ی�ض ل�ت�ط�ّل م�ن 
دمشق وتمّر فیھا لتصل إلى البوكمال عل�ى حص�ان أب�ی�ض ق�ط�ع�ت 
البحر والسھل والجبل والھضبة ووقفت عند قاسیون وصدح�ت أن�ا 
الشام من جذور عریقة، اسألوا التاریخ یجبكم م�ن أن�ا ب�ال�م�ع�ل�ق�ات 
والروایات، مازالت أروي لكم كل یوم حكایة ف�ي م�ق�ھ�ى ال�ن�وف�رة، 
وأجّسد أج�م�ل األح�داث ع�ن ال�زی�ر وع�ن ش�ھ�رزاد وع�ن م�ظ�ال�م 
السفاح، حافظوا على ِذكٍر جال العالم ومازال كل ی�وم ی�ح�طُّ رح�ال�ھ 
لیصل إلى كل البالد.. سوریة فجر التاریخ معلم س�ی�اح�ي ل�ل�ح�اض�ر 

 ..والماضي وخیر أرض ولدت فیھا الحیاة

 ةوم آة اا 

 
  وعد حسون نصر / سوریا

 "ا   اء ر"
 
 

 أمل محمد یاسر/سوریا 
 
 

الحیاه تعطینا أناساً مقربین، اصدقاء كانوا  
أو أق��ارب ن��ث��ق ب��ھ��م ونش��رح ل��ھ��م ع��ن 
خصوصیات�ن�ا، ن�ت�ل�و ل�ھ�م ت�رات�ی�ل ال�غ�رام 
ون�ب��ك�ي ع�ن��د اب��واب�ھ��م ون�ث��ل�ج ل�ھ��م ع��م��ا 

  .بصدورنا
السؤال الوجیھ ھنا، ھل ھؤالء یستح�ق�ون  

 ھذه الكرامة؟؟ ھل ھم مكان للثقة؟؟ 
ھل سیغدرون بنا ویطعنون في ظھورنا؟؟ ھل سنصبح رماد حط�ب ب�ع�دم�ا  

 یحرقون مھجتنا؟ 
والجواب ربما ال یكون على االسئلة وإنما ھو عام مطلق بأن ال تضع ثقتك  

بخیالك وبھواجس مربكة ألن السم الذین انغرس في احشاء عصف�ور ك�ان 
  .غصن قد غنى علیھ یوماً فمن األخرى بنا بأن ال نثق

صحیح أن الحیاة قد وھبتنا أشخاص ولكن لیسوا جمیعھم قد یعتبر األم�ث�ل 
ولیسوا جمیعھم األنقى، فقد یكون صاحب شخصیة ن�رجس�ی�ة وال ی�ع�ط�ی�ك 
اعتبارك، بعدما اعطیتھ جمیع مشاعرك، قد یكون من أصحاب الش�خ�ص�ی�ة 
المزاجیة و سیندم على عالقتھ بك ویكرھك ب�ی�وم ول�ی�ل�ة، وق�د ی�ك�ون م�ن 
أصحاب الشخصیة المتسلطة بعدما تك�ون ق�د اع�ط�ی�ت�ھ ث�ق�ت�ك ومش�اع�رك 

  .واسرارك ینتقدك على المأل
الثقة العمیاء جریمة أنت المدان الوحید بھا، والمشتبھ الوحید اذا اعطیتھا  

 ...فاحذر



 " ما ا 
 "و   اداره

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  صموئیل نبیل أدیب/مصر
 

إذا ذھبت یوما لحدیقة الحیوان و رأیت الفیل الض�خ�م 
مربوطا بسلسلھ بسیطھ من قدمھ و تعجب�ت ل�م�اذا ال 
یكسر الفیل السلسلة و یھرب؟ .. ف�أن�ت ق�د وض�ع�ت 
یدك على إجابة السؤال األزلي. لماذا یفش�ل ال�ت�ج�دی�د 

  في المؤسسات الحكومیة والمنظمات الكبیرة..؟
تبدأ القصة منذ ل�ح�ظ�ة إمس�اك ال�ف�ی�ل وھ�و ص�غ�ی�ر 
ف��ی��ق��وم��ون ب��رب��ط��ھ ف��ي الس��ل��س��ل��ة ال��م��ت��ص��ل��ة 

السلسلة التي تراھ�ا ح�ال�ی�ا ص�غ�ی�رة ع�ل�ى  ..بالعمود
كانت كبیرة وثقیلة ع�ل�ى ح�ج�م ….  حجم الفیل الكبیر

والفیل الصغیر ی�ح�اول ال�ھ�رب اال ان   الفیل الصغیر
و م�ع ال�وق�ت  ..السلسلة المربوطة في العمود تمنعھ

 یترسب في ذھن الفیل أن قوتھ أضعف من السلس�ل�ة
  ..ویعتاد حیاة السجن

یعتاد أن یأتیھ األكل في أوق�ات م�ن�ت�ظ�م�ة... وی�ع�ت�م�د 
على حارسھ وسجانھ.. و ی�ع�ت�اد ع�ل�ى ال�م�ك�ان.. ف 
یستمر في المعیشة وبداخلھ اقتناع أن السلسلة غ�ی�ر 

  …قابلة للكسر
 

 عزیزى القارئ
أتذكر أنت أول یوم لك في ال�وظ�ی�ف�ة .. م�م�ت�ل�ئ م�ن 
األمل وتحم�ل ف�ي داخ�ل�ك ت�ط�ل�ع�ات ك�ب�ی�رة..وت�دخ�ل 
الشركة.. لتكت�ش�ف روت�ی�ن ف�اس�د ودورة مس�ت�ن�دی�ھ 
عفنة و أفكار تنتمي للعصر الحجرى.. و ل�ك�ن�ك م�ث�ل 
الفیل الصغیر غیر قادر على كسر السلسلة .. وت�ك�ب�ر 
وانت تنتظر الفرصة التي تمكنك م�ن ت�غ�ی�ی�ر ال�واق�ع 

وفیما انت تنتظ�ر ت�ع�ت�اد  ..السیئ إلى ما كنت تحلم بھ
علي الزمالء والنظام و الم�ك�ان و ت�ت�ش�ی�ع ب�األف�ك�ار 

  .والفلسفة
وذات یوم تكتشف أنك أصبحت أن�ت ن�ف�س�ك ال�م�دی�ر 
العام القادر على تغییر كل شئ والذي یمت�ل�ك ال�ق�درة 
ولكنك غیر قادر على التغییر لیس ف�ق�ط ألن�ك ف�ق�دت 
أحالمك و طموحاتك بل ألنھ أیضا التغیر ق�د یُ�غ�ض�ب 
من تحبھم ف�ي ال�ع�م�ل م�ث�ل اس�ت�اذه ع�ف�اف ع�ن�دم�ا 
تجبرھا علي استخدام كمبیوتر وھي بالكاد تس�ت�ط�ی�ع 

أو تضایق استاذ ع�ب�اس  ..أن تكتب كلمتین بصعوبة 
موظف الخزینھ ألن السیستم لن ی�ج�ع�ل�ھ ق�ادر ع�ل�ي 
ال��ت��زوی��غ س��اع��ت��ی��ن ب��ح��ج��ة ای��داع ال��ف��ل��وس ف��ي 

وتدور نفس السلسلة كل عام.. م�وظ�ف ل�دی�ھ  ..البنك
أفكار وطموحات یدخل ومدیر ی�رى أن�ھ "ل�ی�س ف�ي 

وبین ھذا وذاك یظ�ل  ..یخرج"اإلمكان أفضل مما كان
حتى یقرر یوما ال�ف�ی�ل ال�ك�ب�ی�ر ان  ..األمر محلك سر

إذا ك�ن�ت أن�ت  ..یكسر السلسلة ویھد الحیطة والسور
حالیا الفیل الصغیر.. أكتب دائم�ا أح�الم�ك و اف�ك�ارك 

ف�ی�وم�ا م�ا …  في أجندة واح�ت�ف�ظ ب�ھ�ا و ال ت�ف�ق�دھ�ا
ھد ال�ح�ی�ط�ة  ..ستكون أنت المدیر القادر على التغییر

ال�ت�ي أل�ق�ی�ت  والسور وأكسر الس�ل�س�ل�ة وع�ش ح�راُ 
علیھ، ومن اجل ان تكون التجربة االنتخابیة نعم�ة ال 
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 اارات اى
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 عصام سامي ناجي/ مصر 
  

القرارات السیاسیة في أحیان كثیرة ال تت�س�م ب�ال�ث�ب�ات، 
، وت�ت�ط�ور ب�ت�ط�ورھ�ا  ولك�ن ت�ت�غ�ی�ر ب�ت�غ�ی�ر األح�داث

التي ال تمتلك المرون�ة ال�ك�اف�ی�ة ل�ل�ت�ك�ی�ف م�ع   والدولة
الواقع ستخسر الكثیرویمكن الق�ول إن�ھ ح�ت�ى ن�ھ�ای�ات 
الثالثینات من القرن العشرین، حتى بعد تجربة ال�ح�رب 
العالمیة األولى، ل�م ی�ك�ن ل�ل�والی�ات ال�م�ت�ح�دة س�ی�اس�ة 
عالمیة، ألنھا بشكل رئیسى رأت دورھا متعلق بم�ل�ف�ات 
م��ع��ی��ن��ة ورأت مص��ال��ح��ھ��ا ف��ى ن��ق��اط م��ح��ددة ف��ى 

الرؤیة تغیرت تماماً مع بدایات الحرب ال�ع�ال�م�ی�ة  .العالم
الثانیة. وقتھا بدأ ارتباط ال�م�ص�ال�ح األم�ری�ك�ی�ة ب�ن�ظ�ام 

 عالمى محدد یتبلور.
  

ومع انتھاء الحرب كانت الوالیات المتحدة ق�د وض�ع�ت 
لنفسھا دورا فى كل أرجاء العالم قائم على تصور ن�ظ�ام 

 .عالمى رأتھ ضروریًا للمحافظة على مصالحھا
یجب أن تتعامل م�ع ق�ل�ب�ك ع�ل�ي أن�ھ  في أغلب األوقات

عضلة لضخ الدم، فال تجعلھ صاحب الق�رارات ال�م�ھ�م�ة 
والكبرى في حیاتك، بل أجعل العقل یقوم بھذا ال�دور ... 

سیتخذ العقل قرارات تؤل�م�ك،  -في بعض األحیان  -نعم 
لكن األلم المؤقت أفضل م�ن ال�خ�س�ائ�ر ال�ف�ادح�ة ال�ت�ي 

  ستخسرھا حین تنساق انسیاق أعمى وراء مشاعرك.
أداء األدوار التمثیلیة في الدراما وفي السینما م�ن ق�ب�ل 
الممثلین بشكل مبالغ فیھ "أوفر" یضر بالعمل والممثل 
أیضا، ولذلك أنا أري أن الممث�ل ال�ج�ی�د ھ�و م�ن ی�ق�ن�ع 
المشاھد أنھ ال یقوم بالتمثیل ب�ل ی�ك�ون ع�ل�ي س�ج�ی�ت�ھ 

ال�ذي ی�ج�ب   ویترك لنفسھ العنان في التماھى مع دوره
   أن یكون مكتوبا بعنایة ویكون مناسب لھذا الممثل ..

 

 دكتور زكي نجیب محمود 
 م مفكر وفیلسوف مصري1993سبتمبر  1905فبرایر

ولد في قریة میت الخولي، دكرنس، الدق�ھ�ل�ی�ة، مص�ر، 
وحصل على الدكتوراه في الف�ل�س�ف�ة م�ن ل�ن�دن وع�ی�ن 
مستشارا ثق�اف�ی�ا ل�ل�س�ف�ارة ال�م�ص�ری�ة ف�ي واش�ن�ط�ن، 

وص�ف ی�اق�وت  وعضوا في المجلس الق�وم�ي ل�ل�ث�ق�اف�ة
الحموي في كتابھ معجم األدباء أبا حیان التوحیدي بأنھ 
فیلس�وف األدب�اء وأدی�ب ال�ف�ال�س�ف�ة؛ ألن�ھ ك�ان أدی�ب�ا 
موسوعیا ی�ح�اول م�زج ال�ف�ل�س�ف�ة ب�األدب، وأن ی�ق�دم 
خالصة ذلك للناس لیكون قریبا من أفھامھم. وال�وص�ف 
الذي أطلقھ یاقوت الحموي یكاد ال ینطبق على أحد م�ن 
أعالم النھضة األدبیة في مص�ر إال ع�ل�ى زك�ي ن�ج�ی�ب 
محمود، فقد نجح في تقدیم أعسر األفكار عل�ى ال�ھ�ض�م 
العقلي للقارئ العربي في عبارات أدبی�ة مش�رق�ة، وف�ّك 
أصعب مسائل ال�ف�ل�س�ف�ة وج�ع�ل�ھ�ا ف�ي م�ت�ن�اول ق�ارئ 
الصحیفة الیومیة، واستطاع بكتاباتھ أن یخرج الفلسف�ة 
من بطون الكتب وأروقة المع�اھ�د وال�ج�ام�ع�ات ل�ت�ؤدي 

 .دورھا في الحیاة
 

دت اما ا  ..  

!! وط   

 
 

  منال الحسن/ھولندا
 
 
 
 
 

وجدت الممارسة االنتخابیة لتكون ممرا ألن یختار ع�م�وم 
الشعب من یرون فیھ قدرة عالیة على تمثیلھم، وال�ت�خ�ل�ي 
عن الذات من أجل الم�ج�ت�م�ع بش�ك�ل ع�ام، وم�ن اج�ل ان 
یكون ھذا الذي تم اختیاره معبراً عن تطلعات أبناء الشعب 
في تحقیق ما یطمحون الیھ، وما یتطلعون لھ، وھذا المبدا 
الدیمقراطي المھم الذي ی�م�ث�ل م�م�ارس�ة حض�اری�ة ت�وف�ر 
البناء الشعب فرصة ان یقدموا النم�وذج ال�ذي ی�ق�ت�ن�ع�ون 
بمزایا معینة تتوفر فیھ اولھا النزاھة والكفاءة والس�م�ع�ة 
الحسنة وعدم تفضیلھ المصالح الضیقة ع�ل�ى ال�م�ص�ل�ح�ة 

  .العامة
إن ما حدث في العراق من تجارب انتخ�اب�ی�ة، ل�أل�س�ف ل�م 
تنتج الطبقة القادرة على تأمین تطلعات الناس التي تحدت 
الظروف والنالبسات والمخاطر، كي تعطي ص�وت�ھ�ا ال�ذي 
شعرت بالندم علیھ بعد أن ت�ل�م�س�ت ال�ن�ت�ائ�ج ع�ل�ى أرض 
الواقع، وعدم اإلخالص من قبل الذین مثلوا الش�ع�ب، ل�م�ا 
یریده من أبسط المتطلبات. ومنھا الخدمات البسیطة، كم�ا 
أن البلد سار إلى مجھول خطی�ر ب�ع�د أن ن�ھ�ب�ت أم�وال�ھ، 
وضاعت ثرواتھ وكث�رت ازم�ات�ھ، وص�ار مض�رب أم�ث�ال 
لسوء اإلدارة وھدر األم�وال وس�رق�ت�ھ�ا وال�ھ�ی�م�ن�ة ع�ل�ى 
مقدرات الدولة باسال�ی�ب ج�ع�ل�ت ال�م�واط�ن ف�اق�دا ل�ل�ث�ق�ة 
بالطبقة السیاسیة،َ وكذلك بالذین ساھم في ایص�ال�ھ�م إل�ى 
مجلس النواب، وھكذا تتطلب التجربة القادمة وعیا ث�اق�ب�ا 

 .ودقة في االختیار
ن��ح��ت��اج ال��ى ث��ق��اف��ة االخ��ت��ی��ار   ف��ان��ن��ا ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 

الدیمقراطیة فإن الناخب�ی�ن ل�ھ�م ذوات   بقیة غنائم  عكس
مس�ت�ق��ل�ة ی�ج��ب ع��ق�ل�ن��ت�ھ��ا ع��ب�ر ت�دری�س ال�دی��م�ق��راط�ی��ة 

والدعایة، وتكریس ثقافة المح�اس�ب�ة وس�ح�ب   واالنتخاب
الثقة. حتى ال یعود الفاشلون للسل�ط�ة ع�ب�ر إع�ادة إن�ت�اج 
أنفسھم وھیمنتھم كما نظّر لذلك عالم االجتم�اع ال�ف�رنس�ي 

 .""بیار بوردیو
إن الدیمق�راط�ی�ة ال�ف�ت�ی�ة، ك�ال�ح�ال ف�ي ت�ون�س وال�ع�راق 
ولبنان، ال تل�ب�ث أن ت�ت�ح�ول إل�ى غ�وغ�ائ�ی�ة ح�ی�ن ت�ف�ق�د 
ال�دی�م��ق�راط�ی��ة م�ع��ان�ی�ھ��ا، ف�ی��ص�ی�ر االن�ت�خ��اب اص�ط��ف�اف��اً 
أیدیولوجیاً كالحال في تونس، أو طائفیاً كما ف�ي ال�ع�راق، 
أو دینیاً كما ھو الحال في لبنان. وتتحول بذلك الخ�ص�وم�ة 
إلى عداء ینتج. زعماء ورقیین وینطلق الزعیق الجماع�ي 
حتى تصبح الساحة السیاسیة أشبھ بـ"مزرعة الح�ی�وان" 
التي وصفھا الك�ات�ب ج�ورج أوروی�ل ف�ي روای�ت�ھ ذائ�ع�ة 

 .الصیت
علینا اذن ان نستثم�ر فض�اء ال�دی�م�ق�راط�ی�ة، وإن ن�ذھ�ب 
لالنتخابات ونحن على قناع�ة ودرای�ة ووع�ي ل�م�ا ن�ری�د، 
وإن ال تملى علینا وص�ای�ات،. وان ال ن�رى أم�ام�ن�ا غ�ی�ر 
العراق، الذي یحتاج ج�ھ�د وم�وق�ف ومش�ارك�ة ك�ل ج�ھ�د 
مخلص من أجل أن یتخلص من االعباء التي ألقیت علی�ھ، 

 . ومن اجل ان تكون التجربة االنتخابیة نعمة ال نقمة



38  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 796 

 09 Jun  21 • Year 16 

  

ث�ورة ت�ط�ورات م�ت�س�ارع�ة و یشھد العالم ال�ی�وم
اثرت في مختلف مج�االت  معلوماتیة وتكنولوجیة

، وق�د ش�ك�ل�ت ھ�ذه ال�ت�ط�ورات ف�ي حیاة االنسان
مجال الترب�ی�ة وال�ت�ع�ل�ی�م ت�ح�دی�ات ع�دة ل�ل�ن�ظ�ام 
التربوي. واالتجاھات الحدیثة ب�ات�ت ت�ؤك�د ع�ل�ى 
دراسة العملیات المعرفیة المخ�ت�ل�ف�ة, اذ ف�رض�ت 
الكـم الھائل من المعرفة  فضًال عن طری�ق إع�داد 
المالكات العلمیة وال�ت�رب�وی�ة واع�ت�ب�ار ال�ع�م�ل�ی�ة 
التعلیمیة عملیة نشطة یقوم فیھا المتعلم بالب�ح�ث 
واالستقصاء عن المعرفة بما یتالئم مع متطلب�ات 

اذ ی�ع�د عصر االنفجار المعرفي وال�ت�ك�ن�ول�وج�ي. 
المتعلم المحور المھ�م ف�ي ال�ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة 
وعلیھ تبنى التطلعات المستق�ب�ل�ی�ة وان ال�ق�درات 
العقلیة لدیھم ابلة للنمو والتطور والت�ك�ی�ف ال�ت�ي 
تحثھم على التقدم لمواكبة تط�ورات ال�ع�ص�ر م�ع 

 زخم المعلومات الھائل.
 
وع��ل��ی��ھ الب��د ل��ن��ا م��ن م��ع��رف��ة ان��م��اط ال��ط��ل��ب��ة  

وخصائصھم ع�ن ط�ری�ق م�ع�رف�ت�ن�ا ألس�ال�ی�ب�ھ�م 
المعرفیة وكیفیة معالجتھم للمعل�وم�ات وت�ك�ی�ی�ف 
التقنیات والوسائل التعلیمیة الم�ن�اس�ب�ة ل�ھ�م الن 
المتعلمون ال یس�ت�ط�ی�ع�ون أداء م�ھ�ام ت�ع�ل�ی�م�ی�ة 
م�ع�ق��دة ف��ي ب��دای�ة اي ب��رن�ام��ج ال��ت�ع��ل�ی��م�ي الن 
مصادرھم المعرفیة لن تستطیع الصمود. ویم�ك�ن 
تطبیق الترتیب من البسیط الى المركب من خ�الل 
استراتیجیات التوجیھ الخافت من اجل التحكم ف�ي 

 العبء الداخلي والخارجي. 
ان العبء المعرفي یسود الكتابات المخ�ت�ل�ف�ة ف�ي 
السیاقات المختلفة, الع�ل�وم, ال�ری�اض�ی�ات, ال�ل�غ�ة 
العربیة, االجتماعیات, لذلك فان ش�ع�ور ال�م�ت�ع�ل�م 
بالعبء المعرفي یالزمھ اینما ینتق�ل ف�ي م�راح�ل 
ح��ی��ات��ھ ال��دراس��ی��ة وال��ب��ح��ث��ی��ة وف��ي ال��م��ج��االت 
المعرفیة الم�خ�ت�ل�ف�ة. ھ�ن�اك ات�ج�اه ف�ي ال�ت�ع�ل�ی�م 
الحدیث الستخدام مھام تعلیمیة غنیة والتي ت�ق�وم 
على مواقف حیاتیة واقعیة من الحیاة الیومیة او 
المھنیة كأساس للتعلیم المركب وت�ك�م�ن ال�ف�ك�رة 
األساسیة في ان ھذه المھام تدفع المتعلم�ی�ن ال�ى 
ربط المعرفة والمھارات واالتجاھات التي تس�ھ�م 
في اداء المھام الواقعیة ومن ثم مساع�دت�ھ�م ف�ي 
اقامة قاعدة معرفیة تتیح لھم استخدام ما تعلم�وه 
ف�ي ح�ل مش�ك�الت ج�دی�دة ف�ي م�واق�ف ح�ی�ات�ی�ة 
مغایرة. وخطورة ھذه الطریقة س�ی�ك�ون ان ال�ك�م 
المعرفي المقدم لھذه ال�م�ھ�ام ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة ی�ك�ون 
كبیرات جدا بالنسبة لل�م�ت�ع�ل�م م�ب�ادئ م�ا بس�ب�ب 

 اعاقة التعلم بشكل واضح.
 ,Sweller& chadler)العبء المعرفي بأنھ:

 وعرف سویلر و جادلر  (1991
یعني الكمیة ال�ك�ل�ی�ة م�ن ال�ن�ش�اط  ال�ع�ق�ل�ي ف�ي 
الذاكرة العاملة خالل وق�ت م�ع�ی�ن وی�ق�اس ب�ع�دد 
الوحدات او العن�اص�ر ال�م�ع�رف�ی�ة ال�ت�ي ی�ت�وج�ب 

 االنتباه الیھا.
  

 مفھوم التعلم في ضوء نظریة العبء المعرفي : 
التعلم ھو عملیة تخزین المعرفة والم�ٍھ�ارات ف�ي 
الذاكرة طویلة المدى بطریقة تم�ك�ن ال�م�ت�ع�ل�م�ی�ن 
من استرجاعھا وتطبیقھا وقت الحاجة إل�ی�ھ�ا. اذ 
یعتقد أص�ح�اب ن�ظ�ری�ة ال�ع�بء ال�م�ع�رف�ي أن�ھ�م 
قادرون على مواٍجھة التعلم التقل�ی�دي، ف�ق�د ذك�ر 
كوبر إن تقدیم محتوى بسیط یتضمن القل�ی�ل م�ن 
تفاعل  العناصر المع�رف�ی�ة ی�ج�ع�ل ال�ط�ال�ب ق�ادر 
على استیعاب النص, حیث أوصى باالب�ت�ع�اد ع�ن 
تضمین المحتوى مستویات عالی�ة م�ن ال�ت�ف�اع�ل 
االن ذلك یؤدي إلى تعلم غیر فعال, بس�ب�ب زی�ادة 

العبء ال�م�ع�رف�ي ع�ل�ى ال�ذاك�رة, واالب�ت�ع�اد ق�در 
اإلمكان عن الزیادة المعرفیة في المعلومات الت�ي 
من شأنھا تقلل في ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ع�ل�م. ف�ق�د ارت�أت 
النظریة الى ان المسؤول ال�رئ�ی�س ع�ن ع�م�ل�ی�ة 

ھو م�ح�دودی�ة ال�ذاك�رة قص�ی�رة ال�م�دى التخزین 
(الذاكرة العاملة) فعندما یرید المتعلم ت�خ�زی�ن اي 
معلومة فأن التعلم یف�ش�ل م�م�ا ی�ت�ط�ل�ب تص�م�ی�م 

 المواد التعلیمیة بما یراعي ھذه المحدودیة.
 العبء المعرفي والذاكرة العاملة وعملیة التذكر

یقصد ب العبء الم�ع�رف�ي ال�ح�م�ل ال�واق�ع ع�ل�ى 
الذاكرة العاملة اثناء حل المشكل�ة وال�ت�ع�ل�م, ك�م�ا 
یستخدم العبء المعرفي ل�وص�ف م�ت�ط�ل�ب�ات ای�ة 
 مھمة من مصادر محدودة مثل الذاكرة العاملة.    
ویقصد بالعبء المعرفي ھو الكم�ی�ة ال�ك�ل�ی�ة م�ن 
النشاط الذھني في اثناء ال�م�ع�ال�ج�ة ف�ي ال�ذاك�رة 

فترة زم�ن�ی�ة (Cooper, 1998)  العاملة خالل. 
 معینة.

ان الذاكرة العاملة ھ�ي ال�ت�ي ت�ن�ب�ھ ال�م�ع�ل�وم�ات 
وتقوم بمعالجتھا, وھي التي تتسع الى ع�ن�اص�ـ�ر 

) یتم معال�ج�ت�ھ�ا وف�ق ج�وان�ب 9- 5,  2 -+_ 7(
س��م��ع��ی��ة او بص��ری��ة. وت��ت��ص��ف ھ��ذه ال��ذاك��رة 
بمحدودیة الزمن الذي یتم االحتفاظ بال�م�ع�ل�وم�ات 
المخلة لل�م�ع�ال�ج�ة, وان م�ح�دودی�ة ال�م�ع�ل�وم�ات 
والمعالجة تفسر ض�ع�ف ال�ت�ع�ل�ی�م, م�م�ا اس�ت�ل�زم 
وجود استراتیجی�ات ل�م�واج�ھ�ت�ھ�ا ب�ھ�دف زی�ادة 
كفاءة ھذه الذاكرة. ان المشكلة التي ترید ن�ظ�ری�ة 
او استراتیجیة العبء المعرفي حلھا ھي: (كیفی�ة 
التخلص من محدودیة سعة الذاكرة العامل�ة ال�ت�ي 

 تعیق التعلم ) وذلك من خالل اآلتي: 
عندما تتفاعل العناصر المعرفیة المتع�ددة م�ع�ا,  -

وتقدم دفعة واحدة في نفس الوقت, فإن�ھ�ا تش�ك�ل 
 عبثاً على التعلم مما یھدد التعلم. 

ان المستویات العلیا ال�م�ت�ق�دم�ة م�ن ال�ع�ن�اص�ر  -
المتفاعلة تحدث عبثاً معرفیاً ت�ل�ح�ق ب�ال�م�ح�ت�وى 

 المتقدم للتعلم .
تھتم ھذه النظریة ب�ال�ط�ری�ق�ة ال�ت�ي ی�وظ�ف ب�ھ�ا 
الفرد المعلومات المخزنة لدیھ خالل التع�ل�م وح�ل 
المشكالت، والتفاعل بین مھمات التعلم وال�ذاك�رة 
العاملة  وتھدف إلى مساعدة مصمم�ي ال�م�ن�اھ�ج 

على التقلیل م�ن ال�ع�بء ال�م�ع�رف�ي ال�ن�ات�ج ع�ن 
التخطیط الضعیف للمواد ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة ب�اس�ت�خ�دام 
اتجاه إن�ت�اج ال�م�ع�ل�وم�ات ف�ي ال�ذاك�رة ال�ع�ام�ل�ة 
والذاكرة طویلة األمد، وتستخدم ھذه النظریة ف�ي 
الغالب العروض التعلیمیة المحوسبة، أو م�ت�ع�ددة 

ان أفضل ط�ری�ق�ة ل�ل�ت�ع�ل�م    الوسائط، ویرى مایر
واألكثر فاعلیة ھ�ي م�ن خ�الل الص�ور ال�م�رئ�ی�ة 

، وب�ذل�ك یس�ت�ف�اد م�ن ال�ذاك�رة ( ال�ك�الم)والس�رد
العاملة البصریة والذاكرة العاملة الس�م�ع�ی�ة دون 

 التسبب بإرھاق أي واحدة منھا
 

 انواع العبء المعرفي  : 
یمكن تحدی�د ان�واع ال�ع�بء واع�ت�ب�ارھ�ا مص�ادر 

 للجھد الذھني الذي یبذلھ المتعلم وھي : 
عبء معرفي داخل�ي ی�رد ال�ى ص�ع�وب�ة م�واد -1

المحتوى الذي یراد تعلمھ وی�ظ�ھ�ر ذل�ك واض�ح�ا 
في مواد العلوم الریاضیات وقواعد اللغة العربی�ة 
وھذه یصعب السیطرة ع�ل�ی�ھ�ا الع�ت�م�ادھ�ا ع�ل�ى 

 األبنیة التي تطلب قدرة اكثر من الجھد . 
عب معرفي خ�ارج�ي : وی�رت�ب�ط ھ�ذا ال�ع�بء -2

بأسلوب طرق ال�ت�ع�ل�ی�م ال�م�س�ت�خ�دم�ة ف�ي ش�رح 
المواد التعلیمیة, واسالیب عرضھا ع�ل�ى ص�ورة 
ورسوم, وخ�رائ�ط م�ف�اھ�ی�م�ی�ة وج�داول وص�ور 
واشكال وی�م�ك�ن الس�ی�ط�رة ع�ل�ی�ھ�ا ع�ن ط�ری�ق 

 التمثیالت الذھنیة المسھلة للتعلم.
 المعرفة بطبیعة تكوینھا عبء ذھني .-3

 السعة الذھنیة والمتعلم :
ی�ت��وض��ح م��ف��ھ��وم الس��ع��ة ال��ذھ��ن��ی�ة ب��ال�م��ظ��اھ��ر 

 والمكونات االتیة :
عدد السكیمات العقلیة التي یس�ت�ط�ی�ع ال�م�ت�ع�ل�م  -

 التعامل معھا في وقت واحد.
عدد المكونات والعناصر المعرفیة ال�م�ت�ض�م�ن�ة  -

 في الموقف التعلیمي او الخبرة التعلیمیة.
 كمیة المعلومات والمعرفة المحددة في الخبرة. -
صعوبات عملیة االسترجاع إلج�راء ال�م�ع�ال�ج�ة  -

الذھنیة یتحدد بمقدار المعلوم�ات ال�م�وج�ودة ف�ي 
 ساحة الذھن.

ال��ط��اق��ة ال��ذھ��ن��ی��ة ال��م��ت��وف��رة ت��ح��دد مس��ت��وى  -
المعالجة وتظھر في العبء تدنیھا ع�ن�دم�ا ت�زداد 

محموالت ال�م�ع�ال�ج�ة ل�ل�ذات. (ی�وس�ف ق�ط�ام�ي, 
2013  ( 

 استراتیجیات مواجھة العبء المعرفي 
ان استخدام استراتیجیات مناسبة لل�ت�خ�ف�ی�ف م�ن 
حالة العبء المعرفي التي تثقل ال�ذاك�رة ال�ع�ام�ل�ة 
وتقلل من فاعلیتھا او تحول تعلمھا او ت�خ�زی�ن�ھ�ا 
ال�ى ح�ال�ة فش�ل یص�ع�ب م�ع�ال�ج�ت�ھ�ا وم�ن ھ��ذه 

 االستراتیجیات ھي :
 اوالً : استراتیجیة الھدف الحر :

وتتضمن تحدید الھدف ت�ح�دی�دا دق�ی�ق�ا م�ت�ض�م�ن�ا 
الھدف الرئیسي واألھداف الفرعی�ة وال�ت�أك�د م�ن 
ضمان فھم المتعلم لھا , ومتتبعا لتحقق االھ�داف 

 الفرعیة للوصول الى الھدف الرئیسي .
استراتیجیة تركیز االنتباه : وت�ت�ح�دد ھ�ذه -ثانیاً:

 االستراتیجیة بالمبادئ اآلتیة :
 تقلیل المشتتات المرتبطة بموضوع التعلم . -أ

حصر الصورة وتوض�ی�ح�ھ�ا م�ع�ا ف�ي ع�الق�ة -ب
 تقدم معا .

بناء النص على صورة تقود الى اس�ت�ن�ت�اج�ات -ج
 سھلة .

تقلیل العناصر التي تتطلب التف�ك�ی�ر ب�م�وض�وع -د
 محدد.

 ثالثاً: استراتیجیة المخططات التصویریة : 
ان تزوید م�وق�ف ال�م�ت�ع�ل�م وخ�ب�رات ال�م�ح�ت�وى 
بمخططات تصویریة , او رسوم بیانیة او اش�ك�ال 
یعمل على تنظیم المحتوى المعرفي وف�ق ص�ورة 

 قابلة للتخزین .
 رابعاً: استراتیجیة التلخیص الموجز :

تتضمن ھذه االستراتیجیة الدقة , واستبعاد ق�ط�ع 
 المعرفیة الزائدة المتناثرة بدون روابط . 

 التعلم الموجھ ذاتیا وطبیعة المھام التعلیمیة 
یتسق التصم�ی�م ال�ت�ع�ل�ی�م�ي م�ع ن�ظ�ری�ة ال�ع�بء 
المعرفي على الرغ�م م�ن ان�ھ ی�رك�ز اك�ث�ر ع�ل�ى 
تصمیم البرامج التعلیمیة ( المقررات والمن�اھ�ج) 
واقل على تص�م�ی�م ال�م�واد ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة وت�ع�ت�ب�ر 
القاعدة االساسیة لل�ت�ص�م�ی�م ال�ت�ع�ل�ی�م�ي ھ�ي ان 
جمیع بیئات التعلیم المركب ی�م�ك�ن وص�ف�ھ�ا ف�ي 

 اربع عناصر مترابطة :
 المھام التعلیمیة -1
 معلومات الدعم-2
 المعلومات االجرائیة-3
 ممارسة اجزاء المھمة-4

وتعد المھام التعلیمیة ھ�ي ج�م�ی�ع ال�م�ھ�ام ال�ت�ي 
تقوم على مھام حیاتیة واقعیة من الحیاة الیومی�ة 
او المھنیة وتتطلب استعمال م�ت�ش�اب�ك ل�ل�م�ع�رف�ة 
والمھارات واالتجاھات وتساعد معلومات ال�دع�م 
المتع�ل�م�ی�ن ع�ل�ى اداء ج�وان�ب ح�ل ال�م�ش�ك�الت 

 والتفكیر بحل ھذه المشكالت.
ویمكن تقلیل العبء الخارجي عن ط�ری�ق ت�ق�دی�م 
الدعم واالرشاد عند بدء المتعلمین في العمل ف�ي 

 )2013مھام اكثر صعوبة .( یوسف قطامي، 
............................................... 

 مصادر : ال
): استراتیجیات ال�ت�ع�ل�م 2013.یوسف قطامي (1

والتعلیم المعرفیة، دار المسیرة للنشروال�ت�وزی�ع, 
 1ط
, دار 1: التعلم المعرفي, ط 2007. ابو ریاش, 2

 المسیرة، عمان، االردن.
): العبء المعرفي ب�ی�ن 2012. الزعبي,محمد (3

 النظریة والتطبیق، عمان، دار الیازوري 
 4 -Blayney, p.j, Kalyuga, S, & 

Sweller, j.(2015).Using cognitive 
load theory to tailor instruction to 
levels of accounting students ex-
pertise . Educational Technology & 
Socity, 18 (4) , 199 - 210 . 

ًذا ا ا  ا وا ء اا 

ا ر اوط  
 

 دكتورة إیثار عبد المحسن قاسم المیاحي/ العراق     
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        رة ا 
 
 
 
 
 
 

 د.نصر عبدالقادر/مصر
 

 َغنّي مع الفجِر..

 یاقیثارةَ الوادي..

  لحَن الحیاة

 بإشراٍق وإسعادِ 

 ھذي الحیاةُ بأیدینا..

 قد امتثلَت..ورقَرقْت في

 حناٍن لحنَھا الشادي

 وذاَك عمري على األنغاِم أنثرهُ..

 وذاَك عزفي

 وتغربدي وإنشادي

 وتلَك أحالمَي الخضراءُ 

 لحَن األمانيِّ في..أنسُجھا

 خْفقاِت أعوادي

 ھیّا اعِزفي لحنِك الرفّافَ 

 وانتَشري..عبَر األثیِر حفیفاً ..

 صافیاً ھادي

 ھیّا اصَدحي واملئي

 قلَب الُدنا أَمالً..

 ھیّا انُشري في فضاھا

 نوَرِك البادي

 ھیّا نجوُب سماَء الحبِّ 

 في مَرحٍ..ونجتَني للھوى

 زھَر الصبا النَّادي

 ھیا نطوُف على الدنیا

 بأغنِیٍَة..فیّاضِة السحرِ 

 تروي قلبَھا الصادي

 فما الوجوُم؟..وماجدوى

 الحیاِة بِھ..؟ 

 وما النشیُد سوى فرحٍ وأعیادِ 

دْت بالشوقِ   فكلما غرَّ

 ُمھجتُنا.. فذاَك في دربِ 

 عمري..عیُد میالدي .

 

 ربما كان علُي إلغاء مواعیدي
 التي تتأخرني بأعوام

 تزیح فرحي المخبًا في دغل الحیاة
 كي انتظر قطرة غیث

 واجمة على محیا رفاتي
 كان علّي تلقف نبؤاتك بكفي

 أضمھا لروحي الغافیة
 على رصیف المعاني

 أدس نیرانھا في تنوري
 وأوقد فتیلھا على قبري

 ربما تشع على سحائبي ذكرى
 كان على روحي أن تستیقظ

 لتستحم بدفئك
 لكنھا تنجز االنفالت

 تقفز نحو النفور
 تتھاوى على شواطيء اللھفة

 بشور الوداع

 كان علي أن أخطك حرف خلود
 یمیز اللین عن التسول

 وینحت العشق على جلمود السماء
 ویعري نبوءات العالم
 یبخس ترھات كیوبید

 یمسح دمع شوق مفقود
 من جفن فینوس

 أو (مي) عشیقة الحرف الغبي
 ربما كان علي البقاء على الرصیف

 كغجریة تفضح قبالت العشاق
 وتسوالت البغاة

 على مسارب الحریة الخرقاء
 وكان  . وربما  .ربما

 حروف ببغاویة ال تصلح
 إالً للموت البطيء

................... 
 2021مایو  25

إ مُ ... َا أ 
 

 دنیا علي الحسني
 العراق    

  
 

  ضمَّني إیھا البحُر بصدِر أمواجك
  ُخذني بعیداً ... ُخذني معك

  إنّي َكتبتُك حكایتي كي أتبَعك
  ترفَّْق بي وبقَواربي ... تَركُت الكوَن كلَّھ

   حتى أسَمعك ... فَكْن رقیقاً عطوفاً 
  فَال أحتمُل ثَورتك ... َموجك العاتي أمامي

  یتَكّسر على ْصخوِر شاطئ األمنیات
 ... یا بحُر أنَت جداٌر من ُزجاج

  ... َوقفُت أنتَظر سكونَك 
  ... فلیدْع َموجك قَلبي الُمحاصر

 ... بَین األصداف والصخور
  ... أیھا البَحر

   األحالم إختَبأت َخلف شواطئ الوصل
 ... وھي تُحاصر نَومي .. كأنّھا َسراب

 ... یَد الَغیب َحنین وإشتیاق  وفي
  لُزرقِة َوجھك وُھدوئك.. وَصمُت محیّاك

  أحتاج الى ُحضنك أیھا البَحر
 ... قارب الشوق واالنتظار

  یَشُق ِعباب البَحر بِصمٍت وتَرقُب
 ... َغرقُت ُحباً فیك

   ... أتواعُد َمعك ِعند الَمغیب
  ألشَھد َرسم تلك اللوحة الَجمیلة

  التي تُعانق فیھا أشعةُ الَشمس الَغائبة
 البَحر على رماِل شاطئك الَذھبیة  وأمواج

   ُملتَقى الُعشاق الَحالمین ... وَملجأ الھاربین
  وما من ُمنقٍذ لَھم ... غیر َھدیر أمواجك

 تَعلو فَوق َسمائي ... من یستَطیع
 .. تَفسیُر ْغموضك أیھا البَحر 

  ... أنت والَجمال تَوأمان
  الَجماُل من فَوقك ... والَجماُل في أعماقك

  ... النَوارُس تُغني ُشكراً للَسماء
  تَنَحني إجالالً إلطاللتك  والصخور

 ... وغروب الَشمس ْخیوط َغزل
  ... تُطرز ثیاب األفق  َذھبیة

  على شاطئك ... عیوني غارقَة
  ... في أصداِف الَمحبة والعشق

 وَمرجان یتلّون لألحبة في أعماقك
  ... الُعشاق  تھوي إلیھ أفئدة

  في ُخلجاِن الفؤاد  فَتسیُر نَسماتھ
  ... وتَروي َعطش الِھیام

   أستَغیُث بحنوِّ إنسیابیة أمواجك
 ... أیھا البحر الواسع

 ... قَد تاه َدلیلي َعني وأنا القُبطان
 من فَرِط الَحنین وأستَغیث قُرباً وأمالً 

  الشاطئ الَمسحور .. أضحى قرب قلبي
  ... وزاَد بُعداً وإختَفى َخلف الَضباب

  ... ُخذني إلیك یا بَحر األماني
 ... لتَرسمك ریَشتي وألواني

 ... ألنك ِھیاُم وجداني

ر 

 
 
 
 
 
 
 

عائشة أحمد بازامة/ 
 لیبیا
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 انا والقصیدة،
 ..صدیقان في محراب الكلمة

 ..احبھا وتحبني
 ..اشاكسھا احیانا
 ،.او اغضب منھا

 لكنھا تعرف مدى عشقي لھا
،،،،،،،،،،،،،، 
 انا والقصیدة

 قلٌب واحد في جسدین
 ..الیعرف التوقف

 یعرف سر المغازلة والتودد والعشق
 .حین یرحل الجسد عن نصفھ اآلخر

 یجذبھ القلب بقوة من أجل الحیاة
،،،،،،،،،،،،،، 
 انا والقصیدة،

 ،.حلم الینتھي
 یستفزني دائما

 ،.تمر بي في عالم الذاكرة
 تشدني الیھا،

 نشعر كطفلین یلعبان معا،
 ویقضیان وقتیھما في عالم الطفولة الالمنتھي

،،،،،،،،،،، 
 انا والقصیدة،

 ألٌم، توجس، معاناة، ومكابدة،
 أراھا حزینة على قارعة الطریق

 ،.تشتكي آھاتھا
 تبثٌني شكواھا

 أشدھا اليً 
 أضمھا إلى قلبي متلھفا الیھا

 واجعلھا تحس باألمان دائما وابدا
،،،،،،،،،،،، 

 انا والقصیدة،
 عاشقان في محراب التھجد، 

 والتوحد، والعبادة
 تقف دائما إلى جنبي

 مثلما الجسد إلى ظلٍھ،
 نرحل، نجيء، نفرح، ونحزن معا

 نعیش في صومعة واحدة،
 ألنھا تعرف انني اغازلھا دائما

  ِب

 
 
 
 
 
 
 
 

 اسماعیل خوشناو
 العراق

 

 ِعتابٌ 

  في ُكلِّ یَومٍ 

 یَْخِدُش نافَِذةَ قَْلبي

 َشْوٌق َخرَّ على ُرْكبَتَیھِ 

  َعْیٌن أَْرَسلَْت َشْكواھا

  لُِكلِّ بَْیتٍ 

 ِمْن أَْرجاِء اْلمدینة

 قَلَمٌ 

 بَْیَن فَْتَرٍة و أُْخرى

  یَصیُح بِقَصیَدةٍ 

 أَیا لَْیلى

 أَما آَن اْآلواُن لِتَْستَبینَ 

ني َعلَيَّ أَْمري  یا َشْمُس َھوِّ

 ال تُْنھي اْآلَن َسَھري

 فَبَْیُت اْلقَصیَدةِ 

  لَْیُل اْلغاِرقینَ 

  ِألَبیاِت ِعتابِكِ 

 قَْلبي لَْوَحةٌ 

 على َعْرِشھِ 

 َستَْخلُدیَن َسْرمداً 

 َسیَِّدةً و أَمیَرة

  ِعتابٌ 

 بَٰیَن یََدْیِھ ُدُموُع ُحبٍّ 

ةُ ِعْشقٍ   َو قِصَّ

  َستَكوُن أَْطَولَ 

 ِمْن ُعْمِر اْلعالَمینَ 

 عاتبیني

 أَْرجوِك عاتبیني

 َكْي أَفِرَّ إِلَْیكِ 

 فَأَزداَد ِمْنكِ 

 قُْرباً و یَقینا
……………………………...….. 

20/15/2021 

 

 أخاف علیك یا وطني
 من انكسار الشموخ
 في زحمة األصوات

 وفقاقیع الكالم
 أخاف علیك یا وطني

 أن تصبح أحالُمنا سرابا
 وتصبح أنت فضاء صامتا

 یشتكي قھر األحبة
 اخاف علیك یا وطني

 .. أن تصبح
 لغزا كبیرا

 بید عصابات األھلة
 تتقاسم فیك شطائر األوھام
 وتزرع في قلبك المحموم

 وردة تبكي
 وصرخة مكتومة
 ملغومة بالوجع

 أخاف علیك یا وطني
 أن تصبح خرقة ممزقة

 على قارعة الزمن الرخیص
 ویباع لحمك في سوق النخاسة

 ویصبح الشریف طریدا
 لیس لھ سوى الصالة

 والنوم وحیدا
 في لیل موحش
 وظلمة مقفرة

 آه علیك یا وطني
 من دمعة دم

 من طلقة
 تثقب بَلّونَة الزمان الجمیل

 أخاف علیك یا وطني
 أن یصبح فیك الجزار فِرحا

 یحمل السكین رھنا للحاشیة
 ویصبح فیك الھواء غبارا

 والمولود دون أب یذكر
 دون أم تلد

 أخاف علیك یا وطني
 من أحجیة یرسمھا الالعبون

 كي یظل سقفھم ظالال
 وسقفنا ھاویة

 أخاف علیك یا وطني
 كما أخاف على أبتي

 على أمي التي لم تلدني
 وعلى حفیدي العاري

 من ألم ال ینتھي
***** 

 فأ 

 وط  
 

 خالد اغباریھ

 فلسطین 

..ن ا  

 

 

 عادل عطیة 
 مصر 

 

 كان یرسم في عتمة اللیل، قمراً 

 یصنع في حّر الشمس، ظالً  

  یزرع في جفاف األرض، خبزاً  

 وكان یرى ھموم الناس 

 على وجھ الوسادة

  فیضع على جبین الكآبة 

  ألف ضحكة، وإبتسامة

  لكنھ من حزنھ، قال أھاجر

  عن مشاعر كالمحاجر

  أین الوطن

  ال مكان

 تاه الحب إال من حروفھ، 

 والرتابة

 وتوقف الندى، إلى المدى

 حتى الجفاف

 باسم هللا....

 صار الحب مقصلة الرقاب

 وباسم الشرع، 

 صار محراب العذاب

  ویأتي، العید، منزوع الصحابة 

 وكما في األمس، نبكیھ الغیاب

*********** 
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مصر أول أم�ة ف�ي ال�ت�اری�خ ن�م�ت 
فیھا عناصر األمة بمعناھا ال�ك�ام�ل 
الصحیح ، وبعدھا كانت أول دول�ة 
ب��ال��م��ع��ن��ى الس��ی��اس��ي ال��م��ن��ظ��م ، 
ف�ب�ال�ت�ال��ي إن ال�ت�اری��خ ال�ع�س�ك��ري 
لمصر یشھد أنھا أنشأت أول جیش 
ن��ظ��ام��ي ف��ي ال��ع��ال��م م��ن��ذ ح��وال��ي 

ق.م ، وب���ف���ض���ل���ھ أنش���أ  3200
المصریون أول إم�ب�راط�وری�ة ف�ي 
العالم القدیم وأعظم حقیقة سیاسیة 
في الشرق األدن�ى ال�ق�دی�م ، وك�ان 
ال��ج��ی��ش ال��م��ص��ري ال��ق��دی��م أق��دم 
وأع��رق م��ؤس��س��ة عس��ك��ری��ة ف��ي 
التاریخ ، والدرع الحصی�ن ل�م�ص�ر 
القدیمة وحضارتھ�ا الش�ام�خ�ة ف�ي 
مواجھة كل م�ن تس�ول ب�ھ ن�ف�س�ھ 

 .]1[االعتداء علي حدودھا المقدسة
ك�ان ال�ج��ی�ش ف�ي مص�ر ال�ق��دی�م��ة 
یتكون من خ�م�س�ة أس�ل�ح�ة وھ�م�ا 
س���الح ال���م���ش���اة وك���ان یس���م���ى 
"منفتیو" س�الح ال�ف�رس�ان وك�ان 
یسمي "حترو" وسالح الص�اع�ق�ة 
وكان یسمي "كف�ع�و ق�ن" وس�الح 
المركبات وك�ان یس�م�ي "وررت" 
وأخیراً سالح البحریة وكان یسمي 

 "غنیت".
لكل أم�ة ت�اری�خ�ھ�ا ال�ح�رب�ي ال�ذي 
ی�ت��آل��ف م��ن ال��م�ع��ارك ال��ع�س��ك��ری��ة 
ال��م��ت��ت��اب��ع��ة ال��ت��ي ح��ارب ف��ی��ھ��ا 

وی��ت��ض��م��ن ھ��ذا ال��ت��اری��خ   الش��ع��ب
أح��وال ج��ی��وش��ھ��ا أو ت��ط��ورھ��ا 
والوقائ�ع ال�ت�ي خ�اض�ت�ھ�ا وال�ق�ادة 
الذین أبلوا فیھا، ولكن بعد كل ھ�ذا 
فقد فقدت بعض من حلقات التاریخ 
الحربي فالم�ع�ارك ال�ت�ي خ�اض�ت�ھ�ا 
ال��م��ص��ری��ون ال��ق��دم��اء م��ن��ذ ف��ج��ر 

ظ��ل��ت غ��امض��ة، ش��أن��ھ��ا  ال��ت��اری��خ
 كطالسم القدماء.

 
نھض الجیش الوطني منذ ت�ك�وی�ن�ھ 
ب��أروع ال��واج��ب��ات، وص��ل��ة ھ��ذا 

وثی�ق�ة م�ن�ذ  -الجیش بتاریخ مصر 

آالف عام ، فقد عاش�ت مص�ر أم�ة 
مستقلة ذات سیادة خالل معظم تلك 
السنین بفضل زعمائھ�ا م�ن رج�ال 
اإلدارة والجیش وب�ج�ھ�ود ش�ع�ب�ھ�ا 

 [2]الحي .
وقد ساعد الموقع الجغراف�ي مص�ر 
مساعدة ع�ظ�م�ي ف�ك�ان م�ن أش�ق 
األمور وأصعب�ھ�ا إغ�ارة ال�ج�ی�ران 
القدامي وكانت ص�ح�راء ل�ی�ب�ی�ا او 
سیناء أو النوبة إل�ي ح�د م�ا ت�ق�ف 
عائقة أمام أي معتدي قادم ع�ل�ی�ھ�ا 
لقد نھض المصریون للحفاظ ع�ل�ي 
رق�ع�ة وط�ن�ھ�م وك�ان�وا م�دف�وع�ی�ن 
ب��غ��ری��زة ال��ح��رص ع��ل��ي ال��ح��ی��اة، 
وال��دف��اع ع��ن ال��ن��ف��س وال��وط��ن، 
فانطلقت الج�ی�وش ال�م�ص�ری�ة إل�ى 
ھض��اب آس��ی��ا الص��غ��رى ورواب��ي 
س��وری��ة، وب��ادی��ة ش��ب��ھ ال��ج��زی��رة 
والصحراء اللیب�ی�ة وأع�ال�ي ال�ن�ی�ل 
في سبیل ت�ح�ق�ی�ق األم�ن ال�داخ�ل�ي 

 لمصر.
 

 الجندیة المصریة :
كانت الجندیة في مصر القدیمة في 
طلیعة المھن ال�ت�ي تس�ب�غ الش�رف 
علي صاحبھا وتمنحھ م�ی�زه ع�ل�ي 
أقرانھ، وأكثر من ذلك أن ال�ج�ن�دي 
حظي بال�ت�ق�دی�ر واالح�ت�رام م�ث�ل�م�ا 
حظي الكاھن نفسھ، تمیز ال�ج�ن�دي 
بروح الوطنیة التي ظلت مستأسرة 
بسمعتھا وقیمتھا، خلدت لنا مناظر 
المقابر والمعابد العدید من النقوش 
األثریة صور الفتیة وھم ی�ن�ت�ق�ل�ون 
ف��ي ص��ف��وف م��م��ی��زة وف��ي أف��ن��ی��ة 
التدریب والت�دری�ب ع�ل�ي ال�رم�ای�ة 
بالقوس واأللعاب الریاض�ی�ة ول�ع�ل 
الشاھد علي ذلك مقاب�ر األس�رت�ی�ن 
الحادیة عشر وال�ث�ان�ی�ة عش�ر ف�ي 
ب��ن��ي حس��ن وال��ب��رش��ا، أرس��خ��ت 
ال�دول�ة ف��ي ن�ف��وس ج�ن��ودھ�ا ح��ب 
الوطن فجعلت الشباب یطمح ف�ی�ھ�ا 
ویموت من أجلھا و كاف�أت ال�دول�ة 
الجن�دي عش�رة أف�دن�ة م�ع�ف�ي م�ن 
الضرائ�ب ح�ت�ى ظ�ھ�رت ال�م�ق�ول�ة 
"أن الجنود المصریة تمتلك ث�ل�ث�ي 
األراضي المصریة في عھد ال�م�ل�ك 

 سنوسرت األول".

المعارك والبطوالت واالن�ت�ص�ارات 
 للجنود المصریین : 

اعتاد المصري القدیم التعب�ی�ر ع�ن 
ذاتھ بأسمي صور العظمة وإظ�ھ�ار 
القوة والكبریاء، بین�م�ا درج ع�ل�ي 
تصویر أعدائھ الت�ق�ل�ی�دی�ی�ن بش�ت�ي 
صور الم�ھ�ان�ة واالح�ت�ق�ار ف�ن�ج�ده 
یصور األس�ري م�ن ال�ن�وب�ة وم�ن 
اآلسیویین علي النعال تعبیراً ع�ل�ي 
االحتقار لكل أعداء مصر الم�دھ�ش 
أن المصریون المح�دث�ون ال زال�وا 
یس��ت��خ��دم��ون ن��ف��س ال��ف��ك��رة ل��دي 
تعبیرھم عن ال�ت�ھ�دی�د وی�ت�وع�دون 
بالسحق تح�ت أح�ذی�ت�ھ�م ل�ك�ل م�ن 

ب�ع�د غ�زو   یرونھ خصماً أو عدواً،
الھ�ك�س�وس ل�م�ص�ر ال�ذي اس�ت�م�ر 
ق��راب��ة ال��م��ائ��ة وخ��م��س��ی��ن ع��ام��ا 
وطردھم علي ید الملك أحمس ك�ان 
ع�ل��ي م��ل��وك مص��ر ال�ذی��ن خ�ل��ف��وا 
أحمس أن یؤمنوا وطنھم ب�م�ق�اب�ل�ة 
العدو في عقل دارھم، وھذا ما ق�ام 
بھ الفرعون ت�ح�ت�م�س ال�ث�ال�ث ف�ي 
مواجھة المعتدین حتى نھر الفرات 
وھ���و م���ن ق���ال ع���ن���ھ وزی���ره 

"رخمیرع" أنھ كالصق�ر ی�ري ك�ل 
 16شئ، قاد الملك تحتمس الثالث 

حملة عسكریة علي آسیا وھو بطل 
م��ع��رك��ة م��ج��دو ال��خ��ال��دة وم��ازل��ت 
خططھ االس�ت�رات�ی�ج�ی�ة ت�درس ف�ي 
أعلى األكادیم�ی�ات ال�ع�س�ك�ری�ة ف�ي 
ال�ع��ال��م ، أنش��اء ال��م��ل��ك ت��ح��ت��م��س 
الثالث أكبر أس�ط�ول ح�رب�ي وذل�ك 
من خالل السیطرة علي الكثیر م�ن 

 .  جزر البحر المتوسط
نظمت صفوف ال�ج�ی�ش وال�ع�رب�ات 
الحرب�ی�ة وم�ن�ظ�م�ا ع�ل�ي مس�ت�وى 
وطني لیس علي مستوى القطاع�ي 
حیث اعتمد الملك رمسیس ال�ث�ال�ث 
علي العربات في الھجوم األول ث�م 

 یتبعھا المشاة بأسلحتھم الخفیفة.
………………… 

محمد رأفت عباس الجیش ف�ي  [1] 
مص��ر ال��ق��دی��م��ة (عص��ر ال��دول��ة 
الحدیثة) ال�ج�زء ال�ث�ان�ي ال�ح�روب 

 .15والمعارك ص 
عبدالرحمن ذك�ي ال�ج�ی�ش ف�ي   [2]

ال��ھ��ی��ئ��ة ال��ع��ام��ة   مص��ر ال��ق��دی��م��ة
 .3لمكتبة األسكندریة ص 

  ا اوا ا 
                         ا   

 علي سرحان/مصر
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 ال ی�ف دمعي ؏ـلیك ال لیلي انامـھ
 !كمـت ابجي ویس�تون بیھ الیتامھ

  
 �ون اعرف ویھ الناس شمسوي ابونھ

 !یـاھـو الـزمني وگـَال انـتھ ابـن اخونـھ
  

 على چف المنایة مچرغدین انام ؟
 ..  ونلھث على الدنیة ونبني بیھة ابیوت

 ونتعافة ونذم بالخلگ ھذا وذاك ،
 وعلى غفلة وزرگ جدامنة التابوت 

  
 صار الموت عدنھ اشكال وانواع 

 وانواع الحزن الیوم عدنھ
 وصار الھم علینھ بثگل الجبال 

 ومن ضیم الجره ادبغ جلدنھ 
 بس ندفع ضرایب گمنھ للموت 

 وال مره الفرح جانھ ونشدنھ 

 علینھ الحزن ماین صارلھ اسنین 
 وال مره الدمع جف اعلھ خدنھ 

  
 ردت واحد یشبھك حتى ارتاح 
 طلعت انت الوحید الي تشبھك 

 واكو ھواي اتشابھ نفس الوجوه 
 واكو بطولك وال یشبھون وجھك

  
 شمال وھب ھبوبھ شر اجانھ
 حلو بس من حالتھ شر اجانھ

 حرت شلون اوصفھ شر اجانھ
 عرض عظمھ بلھاتي وعم علیھ

 درات
 

 / العراقمریم البیاتي

 او ( ارة)
 

 جایة الثورة………للثورة وبعالي الصوت 
 جایة الثورة…………یومیة واحدنا یموت

 جایة الثورة………نشیلة بسدیة لو تابوت
 

 جایة الثورة………    ھذا الكاتم ماخذ مني
 جایة الثورة…… وینة الیوگف یفزع عني 

 جایة الثورة……   ننتظرك ایھاب الوزني 
 

 جایة الثورة……     وین تروح التحقیقات
 جایة الثورة………….فروھا كلھا كالوات

 جایة الثورة…….ذولة اصحاب الجكسارات
 

 جایة الثورة…….خایف علكرسي وال یطلع 
 جایة الثورة…….ال مجرم حاسب ال یفزع 

 جایة الثورة……….نریدك تفھم لوما ینفع 
 

 جایة الثورة…. بیھا البصرة عصابة موت 
 جایة الثورة……. طلعوا منھا اچم تابوت 
 جایة الثورة……. وتحقیقات وكلھا تفوت 

 
 جایة الثورة……….ما تگدر تلزمھم گول 

 جایة الثورة…….  كاتم مجرم ھم مسؤول 
 جایة الثورة…….  بسیاراتھ چمالھ یصول 

 
 جایة الثورة…….  ماشاء هللا شوف القوة 
 جایة الثورة……….عبالك مو احنا الثورة 

 جایة الثورة……. ذولة الگدرتھم عالفقرة 
 

 جایة الثورة…….شلون یماطل ھاي المرة 
 جایة الثورة……. صارت دم وماكو نعذره 

 جایة الثورة….  لو یكشف لو یصبح عبره 
 

 جایة الثورة…….   سلمیة صیحنا صیاح 
 جایة الثورة……….لو اال یشیلون سالح 

 جایة الثورة…….  كافي مو موعدكم راح 
 
 

 سلوان االغا
 2021حلة 

 رخى جسمي علمودك منرخصتك،
 واسومن بیك غالي من رخصتك،
 دست فوگي تگلي من رخصتك،

 .حتى براحتك تسحك علیھ
 

 بعسر غیر النوایب فاتحت من،
 وسھم غدرك بگلبي فات حتمن،

 اكتلتني وجاي تنشد فاتحتمن،
 .والچنك رحت جناز بیھ

 
 صدیجي ویاي شوگبح وخصم،

 وخبن من ثوب عشرتنھ وخصم،
 ضل یحجي بحجي ماصخ وخذصم،

 .ملح ذره على جرحي وكفر بیھ
 

 الچتلتي بسیف وي اعداي برزخ،
 وعلي زخ المطر شر موش بر زخ،
 وین انطي الوجھ واصبحت برزخ،

 .حیاتي وبعد برزخ بالمنیھ
 

 شعجب كل یوم تتراخى وچلباك،
 الدغش وكر على گلبك وچلباك،

 نخیتك گمت تتمضحك وچلبك،
 عرگـ وجھھ وبچھ اعلھ الصار بیھ،

 
 اعتنھ الشامت لعد جرحي شاللي،
 و عگب ماصارت الخوه شاللي،

 جتفني ابن امي وجلبھ شاللي،
 .الجلب ھو الفزعلي وفك ادیھ

 
 اللیالي لوغ بالمامش لغني،

 ومن طاري الفرح كلش لغني،
 الون ال لي حیل ابچي لغني،
 .الینفھنلي الگلب ظاعن علیھ

 
 انولیت وحشمتكم شاب والشیب،
 ونار اعداك بیھ اسعرت والشیب،

 فزع بس الدمع ویاي والشیب،
 .طلع من شاف مابیكم حمیھ

 
 ھلھ یل و الفاك الگلب ولفیت،

 نشف ریجي وعلیھ اگبلت ولفیت،

 ارید اخطف علھ الشمات ولفت،
 .نضرھم من تحط ایدك بدیھ

 
 حجو حجیھ بتعالي برتقالھ،

 وضحك والضحك جنھ بر تقا لھ،
 استحھ ونكلب وجھ برتقالھ،

 .عصرتھ انعصر كلبي بین ادیھ
 

 بعد عیب اوگف بابك ولطراگـ،
 وحرام الچان اسچ دربك ولطراگـ،

 بعصھ مایطگ ربك ولطراگـ،
 .تجیك ملبلبھ بساع البلیھ

 
 الف شاطي الدره بضیمي والف راگـ،

 وعذابك فت جرح گلبي والفراگـ،
 وعلي من اذكر ایامك والفراگـ،
 .اگول اشوایت هللا اعلى المنیھ

 
 التاریخ چفي أرخ میدس،

 سم وجدمي فوگھ ارخمیدس،
 صفت قاعدت گلبي ارخمیدس،

 .بقدر وزنك محبھ اتفیض بیھ
 

 الف جانون بجروحي دولھا،
 اعجزت كل الخلگ توصل دولھا،
 دیار الگبل جنت اسمع دوي لھا،

 اذب ابره صداھا ایرد علیھ،
 

 طرب تسمع العاذل كیف اذانھ،
 علینا و ما دریتو كیف اذانھ،

 بوصلكم گوه عایش كیف اذانھ،
 .جفاكم جار خمس اسنین بیھ

 
 الحدث یادار ماخلى لھلفچ،

 والھو الفني بعمري ولھل فچ،
 كالچـ الدھرمن ھل الفچ لھل فچ،

 .وعلي ماضن تسلمین برحیھ
 

 گلبي الجان ینبض بیھ بیرق،
 اخوي وروغتھ على البطن بیرق،

 تالیھا كتلني وشال بیرق،
 .یمش بالدمع ویھوس علیھ

 
 الدمع یم الشماتھ راد اكتھ،

 زماني وسر عشكنھ راد اكتھ،
 شبیده الگلب یسمر راد اكتھ،

 .جبت غیرك شھر بدل علیھ
 

 انھ بگدشعر راسي جاي عاني،
 منھ وعلي یضحك جاي عاني،

 اگضي العمر كلھ جایعاني،
 .اموت وال اگلھ الحك علیھ

 
 سچاچین الوكت بحشاي بردان،
 حزني وصرت بالصیف بردان،

 صرت مجبور اشد اردان بردان،
 .والمد للشماتھ اثنین ادیھ

 
 یجاملني حبیبي وأنس جملھ،
 ودومھ ینسجملي وانسجملھ،

 اسولف كلشي عندي وانسھ جملھ،
 .بذكره انسھ الحجیناھن سویھ

 
 روحي الماتعن فركاك عنھا،
 وھسھ اداركت مابشر عنھا،

 ماتنشد ولو بالجذب عنھا،
 .ملك الموت ضل ینشد علیھ

 
 اتلفت خایب تعال وشوف تلفاي،
 اون وصار الي شوغات تلفاي،
 ولك ردتك تبیض الوجھ تلفاي،
 موتجفي وتبیض الراس الیھ،

 
 جرحك مابره والدار حولھ،

 بدلیلي ومن اجیت اشترك حولھ،
 الوكت یخزر علیھ بعین حولھ،
 .سلب روحي وطلع مشتبھ بیھ

 
 بجیت بحركتي بجفاك وسال،

 دمھ وحل معظالت العلل وسال،
 العسركلش شبكني شبك وسال،

 .انسدح یمكن لكالھ افراش بیھ

  تذا 
 

 الناصریةحسین صالح الجاسم/ 
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اقام نادي ابیا م�ھ�رج�ان�ا ری�اض�ی�ا    
وھو االول م�ن ن�وع�ھ ال�ذي   كرویا

یقام في سدني وبھذا ال�ح�ج�م ح�ی�ث 
انطلق المھرجان منذ الصباح الباك�ر 
واستمر الى ساعات الل�ی�ل وحض�ره 
ع���ددا م���ن اعض���اء ال���ب���رل���م���ان 
االسترالي  ومن بینھم سكوت فارل�و 
وع���ددا م���ن اعض����اء االت����ح����اد 
االسترالي لكرة القدم  وم�ن ب�ی�ن�ھ�م 
ستیفان كاماس ورئیس ات�ح�اد ن�ی�و 

ج�ل�ب�رت   ساوث وی�ل�ز ل�ك�رة ال�ق�دم
لوركی�وت ورؤس�اء ب�ع�ض االن�دی�ة 
ورئیس اكادیمیة ی�وف�ن�ت�وس ت�ی�ري 
لوكي وعددا كبیرا من نجوم ال�ن�ادي 
السابقین والحالی�ن  ب�االض�اف�ة ال�ى 
عددا من الصحف�ی�ی�ن واالع�الم�ی�ی�ن 
االسترالیین ومن ب�ی�ن�ھ�م االع�الم�ي 
الكبیر اندي باسكالیدس وكان ك�ات�ب 
ھذه السطور حاضرا في الم�ھ�رج�ان 
بعد ان تل�ق�ى دع�وة ش�خ�ص�ی�ة م�ن 
رئیس النادي توني راسیت�ي وش�ھ�د 
المھرجان حضورا جماھیریا متمی�زا 

ومن ابرز فقرات المھرجان اقام�ة ع�ددا م�ن 
ال�م��ب�اری��ات ب��ك�رة ال�ق��دم ل��ل�ن��س�اء وال�رج��ال 
ولمختلف المراحل السنیة ب�ی�ن ف�ری�ق�ي اب�ی�ا 
وسدني اولمب�ك وك�ذل�ك اق�ام�ة م�ب�اراة ب�ی�ن 
اساطیر نادي ابیا ضد اساطیر ن�ادي اول�م�ب�ك 
سدني علما ان اساطیر ابیا كانوا ق�د اح�رزوا 

ومن دون اي خس�ارة  1987لقب دوري عام 
تحت قیادة اسطورة م�درب�ي اس�ت�رال�ی�ا رال�ي 

وتم عرض كأس ھذه البط�ول�ة ایض�ا   راسیج
في المھرجان ال�ت�ي تض�م�ن�ت ف�ق�رات�ھ ایض�ا 
استعراض العبي اكادیمیة ال�ن�ادي ال�ذی�ن ل�م 
ت�ت�ج��اوز اع��م�ارھ�م ال�ع��ش�ر س�ن�ی��ن وت��خ�ل��ل 
ال��م��ھ��رج��ان ب��ع��ض ال��وق��ف��ات ال��غ��ن��ائ��ی��ة 

وال�ت�ي  والموسیق�ی�ة االی�ط�ال�ی�ة وال�ی�ون�ان�ی�ة
تفاعل معھا ال�ج�م�ھ�ور بش�ك�ل ك�ب�ی�ر  وق�ال 
رئیس ن�ادي اب�ی�ا ت�ون�ي راس�ی�ت�ي ب�ان ھ�ذا 
المھرجان ی�ق�ام الول م�رة و ھ�و االول م�ن 
نوعھ في سدني ومن ال�م�م�ك�ن ان ی�ق�ام ف�ي 

اس�ت�ذك�ار   المستق�ب�ل س�ن�وی�ا وال�غ�ای�ة م�ن�ھ
النجوم الذین خ�دم�وا ال�ن�ادي وح�ق�ق�وا اب�رز 

االنجازات باالضافة ایضا جعل العبي ال�ن�ادي 
یش�ع�روا ب�ال�ف�خ�ر   وبمختلف فئاتھ ال�ع�م�ری�ة

النضمامھم ال�ى ھ�ذا ال�ن�ادي ال�ع�ری�ق وم�ن 
الجدیر بالذكر ان راسیتي ی�ع�م�ل ف�ي ال�ن�ادي 
منذ اربعی�ن ع�ام�ا وق�ال اس�ط�ورة ال�ت�دری�ب 
االسترالي رالي راسج ب�ان ال�م�ھ�رج�ان ك�ان 
ممیزا وتم تقدیر حج�م االن�ج�از ال�ذي ح�ق�ق�ھ 
فریقھ في عصره ال�ذھ�ب�ي ع�ن�دم�ا اس�ت�ط�اع 
النادي ان یفوز ببطول�ة ال�دوري االس�ت�رال�ي 
من دون اي خس�ارة وق�د ت�م ادخ�ال راس�ی�ج 
بسیارة سبورت مع طفلین وطافت بھم ارض 
الملعب وسط ح�ف�اوة ك�ب�ی�رة م�ن ال�ج�م�ھ�ور 
الحاضر  وش�ك�ر راس�ی�ج رئ�ی�س ن�ادي اب�ی�ا 
توني راسیتي على ھذه ال�خ�ط�وة ال�م�ت�م�ی�زة  
ومن الجدیر بالذكر ان رالي راسی�ج ھ�و اول 
مدرب قاد المنتخب االس�ت�رال�ي ل�ل�ت�اھ�ل ال�ى 

ام��ا عض��و  1974م��ون��دی��ال ك��اس ال��ع��ال��م 
البرلمان االس�ت�رال�ي س�ك�وت ف�ارل�و ف�اب�دى 
اعجابھ بالمھرجان الذي تمیز بت�ع�دد ف�ق�رات�ھ 
وجمالیتھا وقدم فارلو شكره الدارة نادي ابی�ا 

على اقامة ھذا المھرجان واضاف فارل�و ب�ان 
ال��ح��ك��وم��ة االس��ت��رال��ی��ة تش��ج��ع م��ث��ل ھ��ك��ذا 
مھرجانات غایتھا االھتمام بالنشيء ال�ك�روي 
الجدید وتحفزھم وتدعمھم ایضا وق�ام ف�ارل�و 
بجولة حول النادي وتواجد ایضا في االم�اك�ن 
التي خصصت لتوفیر الطعام ل�ل�ح�ض�ور وق�ام 
ایضا بمشاركة االط�ف�ال ف�ي اح�دى االل�ع�اب 
الخاصة بھم وقال رئیس ات�ح�اد ن�ی�و س�اوث 
ویلز جلبرت لوركیوت  بان المھرجان یع�ت�ب�ر 
م�ن اض��خ�م ال��م�ھ�رج��ان�ات ال��ك�روی�ة وال�ت��ي 
استقطبت عددا كبیرا من الج�م�ھ�ور ال�ك�روي 
الذي استم�ت�ع وت�ف�اع�ل م�ع ج�م�ی�ع ف�ق�رات�ھ 
واضاف بان اتحاد نیو ساوث ویل�ز م�ن اش�د 
الداعمین لمثل ھكذا مھرجان�ات  ام�ا رئ�ی�س 
اكادیمیة یوفنتوس في سدني تیري لوكي فقد 
ثمن ھذه التجربة واعتبرھا من اھم الت�ج�ارب 
كونھا كانت ناجحة  استطاعت ان تس�ت�ق�ط�ب 
جمیع محبي ومتابعي اللعب�ة واض�اف ت�ی�ري 
وھو احد الداعمین لھذا المھرجان ب�ان ھ�ك�ذا 
مھرج�ان�ات م�ھ�م�ة ج�دا م�ن اج�ل دی�م�وم�ة 

الحركة الریاضیة في استرالیا وق�دم ت�ی�ري 
شكره الكبیر لرئیس النادي تون�ي راس�ی�ت�ي  
اما اسطورة نادي ابیا بیتر ك�اث�ول�ی�س اح�د 
الع�ب�ي ال�م�ن��ت�خ��ب االس�ت��رال�ي ف�ي ح��ق�ب��ة 
الثمانینات فقد ثمن موقف ادارة ن�ادي اب�ی�ا 
من خالل استذكارھا نجوم الفریق السابقی�ن 
الذی�ن ح�ق�ق�وا اب�رز االن�ج�ازات م�ن خ�الل 
الفوز ببطولة ال�دوري وم�ن ث�م ب�ع�د س�ن�ة 
الفوز ببطولة الكاس وشكر ادارة نادي اب�ی�ا 
من خ�الل ج�ع�ل�ھ ی�دخ�ل بس�ی�ارة  س�وداء 
مكشوفھ ط�اف�ت ب�ھ ارض ال�م�ل�ع�ب وس�ط 
حفاوة من الجماھیر الح�اض�رة ول�م ی�ح�ض 
بھذا االمر سوى الم�درب االس�ط�ورة رال�ي 
راس��ی��ج  ام��ا ال��م��درب ال��ك��روي ج��وزی��ف 
میرجلیاني فقد اكد على اھمی�ة ال�م�ھ�رج�ان 
واشاد بالق�ائ�م�ی�ن ع�ل�ی�ھ م�ن خ�الل ت�ن�وع 
الفقرات  وتمیزھا والتي ل�م ت�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى 
اھل الكرة بل تنوعت واصبحت تضم فق�رات 
موسیقیة وغنائیة اطربت الحضور ج�م�ی�ع�ا 
ویعتبر میرجلیاني من رواد نادي ابیا ح�ی�ث 
تواجد في ال�ن�ادي بص�ف�ة م�ع�ال�ج ط�ب�ی�ع�ي 
عندما احرز النادي لقب البط�ول�ة م�ن دون 

علما ان اب�ن�ھ م�ارك�و  1987اي خسارة عام 
ھو احد مدربي الفئات الع�م�ری�ة وش�ارك ف�ي 
تقدیم فقرات المھرجان االعالمي الكبیر ان�دي 
باسكالیدس الذي عمل لس�ن�وات ط�وی�ل�ة ف�ي 
قناة االس بي اس وقام باسكالیدس بالتع�ل�ی�ق 
على مباراة االساطیر بین نادي ابیا واولم�ب�ك 
سدني وقد اشاد بادارة المھرج�ان ال�ذي ك�ان 
ناجحا بكل المقاییس اما ال�م�ن�س�ق االع�الم�ي 
للنادي نی�ك�والس ك�ال�وت�ا ف�ع�ب�ر ع�ن ش�ك�ره 
لتواجد ص�ح�ی�ف�ة ال�ع�راق�ی�ة االس�ت�رال�ی�ة ف�ي 
تغطیة فعالیات المھرجان واشاد ب�ال�ج�م�اھ�ی�ر 
ال��غ��ف��ی��رة ال��ت��ي حض��رت وس��ان��دت ال��ف��رق 
المشاركة  وكذلك ق�دم ش�ك�ره الدارة ال�ن�ادي 
على اس�ت�ذك�ار ال�رواد ال�ذی�ن ح�ق�ق�وا اغ�ل�ى 
االلقاب وبقي ان نعرف ان نادي ابیا یع�د م�ن 
االندیة العریقة في استرالیا حیث تاسس ع�ام 

وقد فاز ب�ب�ط�ول�ة والی�ة ن�ی�و س�اوث  1954
، 1967، 1975، 1964وی���ل���ز اع���وام: 

، وف��از ب��ب��ط��ول��ة ال��دوري ع��ام��ي: 1966
1987 ،1977 

 م رAPIA    مدي 

  ول ةًا و و ؛
 ت م و ا رزة ت وأدت ن 

 راة و  أط ادي
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