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  ، بیانات اإلحصاء السكاني لمساعدةWelcoming Australiaتستخدم منظمة أسترالیا المرّحبة، 
 المھاجرین والالجئین الوافدین حدیثاً على االستقرار والمساھمة والنجاح

 
على وصل الالجئین وطالبي اللجوء والمھاجرین الوافدین حدیثاً بمجتمعاتھم المحلی�ة، وت�وف�ر ل�ھ�م دع�م�اً ھ�م  Welcoming Australiaتساعد مبادرات 

 بأمّس الحاجة إلیھ.
 

، إن منظمتھ تستخدم بیانات اإلحصاء لفھم التغییرات في التنوع ال�ث�ق�اف�ي وال�ل�غ�وي، Welcoming Australia  یقول السید علیم علي، المدیر التنفیذي لـ
دن المرّح�ب�ة الموفي الھجرة، والنمو السكاني، واإلسكان، والشیخوخة، ومن أجل تحدید المجتمعات التي یمكنھا االستفادة من خدماتھا. إحدى المبادرات ھي 

Welcoming Cities من سكان أسترالیا. وقال "إننا نعمل معاً لمساعدة الن�اس ع�ل�ى 30، وھي شبكة وطنیة من مجالس البلدیات المحلیة تمثل حوالى %
 الشعور بأنھ مرّحب بھم في كل مناطق بلدنا".

 
كلم في الج�زء ال�ج�ن�وب�ي م�ن  152000شخص یتوزعون على امتداد  6500وأضاف "أن حجم السكان وتنوعھم الثقافي یختلف اختالفاً كبیراً. ھناك حوالى 

أن م�ا  2016جنوب غرب كوینزالند وحدھا. استخدمنا بیانات اإلحصاء السكاني لالستجابة لتحدیات محددة في كل منطقة". وقد أظھرت بیانات إحصاء العام 
 عاماً. 49و 20یناھز ثلثْي المھاجرین ذوي اإلقامة الدائمة الذین یعیشون في منطقة إقلیمیة أو نائیة من أسترالیا، تبلغ أعمارھم بین 

 
وق�د كش�ف  ع�ة.من المھم جداً لھؤالء األشخاص وعائالتھم الشابة أن یتواصلوا مع مجتمعاتھم المحلیة لكي یتمكنوا من االستقرار والمساھمة والنجاح بسر

ن�ط�ق�ة ي م�التعاون بین شبكة المدن المرّحبة وحكومة كوینزالند ومركز موناش للھجرة واالندماج عن كیفیة بناء المجت�م�ع�ات ال�م�ح�ل�ی�ة ل�ھ�ذا ال�ت�واص�ل. ف�
Balonne Shire تعمل حفالت العشاء المرّحبة ،Welcoming Dinners  على وصل السكان المستقرین بالمھاجرین الج�دد وت�خ�ل�ق ش�ع�وراً ب�االن�ت�م�اء

 والمجتمع.
 

وق�د  ر".وقال السید علي "إن بیانات اإلحصاء السكاني كانت فّعالة في توفیر رؤیة محلیة لضمان حصول الناس على أفضل دعم ممكن لل�ھ�ج�رة واالس�ت�ق�را
لشبكة المدن المرّحبة، والتي تم توزیعھا على كل المجالس البلدیة المحلیة في كوینزالند. وقال السید علي "إن  لتوجیھات النمو اإلقلیميشكلت أیضاً األساس 

ل�س ال�ب�ل�دي ل�م�ج�بیانات اإلحصاء السكاني توفر مقاربة مبنیة على األدلة لعملیة اتخاذ القرارات، والتي من شأنھا أن تعطي، إذا ما أضیفت إل�ى م�ع�ل�وم�ات ا
 بشكل جید".  المحلي، نظرة شاملة لتأكید أو تحدي االفتراضات حول ما یحتاجھ المھاجرون لالستقرار في بلد جدید

 
ذب ن ج�وأشار إلى "أنھا تُستخدم أیضاً لتزوید استراتیجیات المجالس بالمعلومات لكي تستطیع منظمات المجتمع، وأصحاب ال�ع�م�ل، وم�ق�دم�و ال�خ�دم�ات م�

  المھاجرین والالجئین ودعمھم لكي ینجحوا في مجتمعاتھم".

============================================== 
 

 األسبوع الوطني لالجئین 
 بیانات اإلحصاء السكاني تساعد في توفیر المعلومات للبرامج من أجل الترحیب بالالجئین 

 2021حزیران/یونیو  16
حزیران/یونیو) بمساھمات الالجئین في المجتمع، والصمود الذي یتطلبھ بناء حی�اة ج�دی�دة ف�ي أس�ت�رال�ی�ا. وت�وف�ر  26-20یحتفل األسبوع الوطني لالجئین (

 المناسبة أیضاً فرصة للتفكیر بأھمیة بیانات اإلحصاء السكاني لدعم مجتمعات المھاجرین بمن فیھم الالجئون.
 Welcomingیوفر اإلحصاء السكاني لمحة عن تنوع الثقافات واللغات التي تتكّون منھا أسترالیا. تعت�م�د م�ن�ظ�م�ات م�ث�ل م�ن�ظ�م�ة أس�ت�رال�ی�ا ال�م�رّح�ب�ة، 

Australia على بیانات اإلحصاء السكاني لتصمیم مبادرات لدعم الالجئین، بما في ذلك المدن المرّحبة ،Welcoming Cities وھي شب�ك�ة وط�ن�ی�ة م�ن ،
 مجالس البلدیات المحلیة تعمل على مساعدة األشخاص على الشعور بأنھ مرحب بھم في كل أنحاء أسترالیا.

، "إن بیانات اإلحصاء السكاني توفر مقاربة مبنیة ع�ل�ى األدل�ة ل�ع�م�ل�ی�ة ات�خ�اذ Welcoming Australiaوقال السید علیم علي، المدیر التنفیذي لمنظمة 
لال�س�ت�ق�رار  رونالقرارات. إذا ما أضیفت إلى معلومات المجلس البلدي المحلي، فإنھا تعطي نظرة شاملة لتأكید أو تحدي االفتراضات حول ما یحتاجھ المھاج

 بشكل جید".  في بلد جدید
 مدیرة المشاركة في اإلحصاء السكاني السیدة ھالة قطّاب اعتبرت أنھ من المھم التقاط الوجھ المتغیّر للمجتمعات في اإلحصاء السكاني.

 ف�ي وأضافت "أن ذلك سیكون ثاني إحصاء أعمل علیھ. أحب مساعدة المجتمعات المحلیة على فھم أھمیة أن یُحسب لھا حساب. وق�د س�اع�دن�ي ھ�ذا ال�دور
 اكتساب الكثیر من الخبرات القیّمة، وأشعر حقاً أنني أحدثت فرقاً ما".

ع�ل�ى   –مھاجرونا الجدد وكذلك المھاجرون القادمون م�ن�ذ م�دة ط�وی�ل�ة   –وقالت ھالة، "مع بقاء ستة أسابیع على إجراء اإلحصاء السكاني، أشجع الجمیع 
م�ج�ت�م�ع�ات�ن�ا ھ�ا المشاركة، لكي تتمكن البیانات الدقیقة من االستمرار في مساعدة المنظمات والحكومات على اتخاذ قرارات مبنیة على المعلومات تستفید من�

 المھاجرة المتغیّرة".
ورقة، لى سیتم إرسال التعلیمات حول كیفیة المشاركة إلى المنازل في مطلع شھر آب/أغسطس. یمكن لألشخاص ملء استمارة اإلحصاء عبر اإلنترنت، أو ع

 لمزید من المعلومات، زوروا أو بمساعدة من قِبل موظفي اإلحصاء السكاني.

 

   www.census.abs.gov.auلمزید من المعلومات زوروا : 
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أس��ت��ع��رُض ف��ي ھ��ذا ال��م��ق��ال واق��ع ح��ال��ة    
السیاسي وواقع السیاسة والصراع الدائر ب�ی�ن 

الص��راع ال��ط��ب��ق��ي  ال��ح��ال��ت��ی��ن، ویش��م��ل ذل��ك 
والسیاسي واإلنتھازی�ة الس�ی�اس�ی�ة وس�ی�اس�ي 
الصدفة وحالة التعمی�م ال�ت�ي تش�م�ل األح�زاب 

ودورھ�ا ف�ي  السیاسیة التي تعمل في الساحة 
 إستبعاد الجید ودعم الردئ

نقتبس من مقولة (العم�ل�ة ال�ردی�ئ�ة ت�ط�رد أو 
تبعد العملة الجیدة) ل�ن�ض�ع الس�ی�اس�ي ال�ردئ 
یطرد السیاسي الجید ونضع السوق الس�ی�اس�ي 
بدالً من السوق االق�ت�ص�ادي ون�ن�ظ�ر إل�ى أی�ن 
یقودنا ھذا التحلیل . ألن المس�أل�ة ھ�ي مس�أل�ة 
إجتماعیة سیاسیة نفسیة، حی�ث ن�ب�ح�ث ف�ی�ھ�ا 
تغییر الموقف أو المواقف المبدأیة والسیاسی�ة 
وھذا ما یحصل عند ت�غ�ی�ی�ر م�واق�ف األح�زاب 
تب�ع�اً ل�ل�م�ن�اف�ع وال�م�ص�ال�ح وب�ال�ت�ال�ي ت�ل�ع�ب 
اإلنتھازیة السی�اس�ی�ة دوراً ك�ب�ی�راً ف�ي إفس�اد 
الواقع السیاس�ي وك�ث�ی�ر م�ن ال�ت�ج�ارب ال�ت�ي 
جرت ومنھا التعاون والتنسی�ق ب�ی�ن األح�زاب 
المتطرفة الیساریة وال�ی�م�ی�ن�ی�ة وی�ح�دث ذل�ك 
أیضاً عند األحزاب اللیبرالیة وال�ق�وم�ی�ة. وق�د 
یتسابق البعض س�واء أش�خ�اص أو م�ك�ون�ات 
سیاسیة إلى وضع ال�ی�د م�ع إی�ادي مش�ب�وھ�ة 
ت��ع��م��ل بش��ك��ل ص��ری��ح م��ع دوائ��ر أم��ن��ی��ة 
ومخابراتیة وقد تجد ھذه الید التي إمت�دت إل�ى 
ید الدوائر شخص�ی�ات م�ھ�م�ة، أو م�ن ی�دع�ي 
الفكر والسیاس�ة ف�ت�غ�دق ع�ل�ی�ھ ت�ل�ك ال�دوائ�ر 
ال�م��ش�ب��وھ��ة األم��وال واإلم��ت��ی�ازات ورف�اھ��ی��ة 
السكن والوقوف خلفھ لیستطیع تنفی�ذ األوام�ر 
المطلوبة ویحصل ھذا عندما تشتد الم�ع�ارض�ة 
في أي بلد من البلدان التي تتوق إل�ى ال�ح�ری�ة 
وال��دی��م��ق��راط��ی��ة وال��ت��ح��ررم��ن األن��ظ��م��ة 
الدك�ت�ات�وری�ة. وھ�ذا م�ا ح�دث ع�ن�دم�ا نش�أت 
المعارضة العراقیة ض�د ال�ن�ظ�ام ال�دك�ت�ات�وري 

في زوای�ا اإلح�ت�ك�اك  السابق بعد أن حوصرت 
والصراع السیاسي وال�م�ص�ال�ح ال�م�ت�ن�اقض�ة. 
فعندما جرى تكوین الطبقة السیاسیة الح�اك�م�ة 
الجدیدة لم تستطع التخلص من دف�ع ال�ف�ات�ورة 
لمن ساعدھا أو قدّم لھا األموال وال�م�س�اع�دات 
فھناك إتفاقات سری�ة وإس�ت�ح�ق�اق�ات الب�ّد م�ن 
دفعھا كما یحصل اآلن ب�ی�ن ال�م�وال�ی�ن إلی�ران 
وحك�وم�ة إی�ران. وك�ذل�ك ال�م�وال�ی�ن ألط�راف 
تركیة وخلیجیة وفي المقدمة الموالین ألمریك�ا 
وحلفاؤھا. ولھ�ذا نش�أ ن�ظ�ام س�ی�اس�ي مش�وه 
م��ح��ك��وم ب��ی��ن ال��والءات م��ن ج��ھ��ة وب��ی��ن 
المحاصصة والطائفیة واألزمات السیاسیة م�ن 
ع ال�دس�ت�ور ال�ع�راق�ي  جھة أخرى. وعندما ُشرَّ
الدائم الذي ثُبت فیھ طبیع�ة ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي 
الدیمقراطي ج�رى ال�ع�م�ل ع�ل�ى ت�ع�ط�ی�ل ھ�ذا 
ال��دس��ت��ور ف��ي ال��ك��ث��ی��ر م��ن م��واده وأب��واب��ھ 
وخص�وص�اً ب�اب ال�ح�ق�وق وال�ح�ری�ات. وم�ن��ذ 

م بدأت حال�ة 2005االنتخابات األولى في العام 
اإلل��ت��ف��اف وإس��ت��خ��دام ك��اف��ة ال��وس��ائ��ل ألج��ل 
التزویر وتغییر النتائج بعضھا لعب ف�ی�ھ�ا دور 

 و الحزب الردْي. السیاسي 
قانون كریشام : ھو قانون إقت�ص�ادي مش�ھ�ور 
كان لھ دوره في النظ�م ال�ن�ق�دی�ة ع�رف ب�اس�م 
قائلھ السیر توماس ك�ریش�ام مس�ت�ش�ار م�ل�ك�ة 
إنكلترا ویتلخص القانون في العبارة الش�ھ�ی�رة 

م�ن   (النقود ال�ردی�ئ�ة ت�ط�رد ال�ن�ق�ود ال�ج�ی�دة
السوق) وھذا ما ن�راه ف�ي الس�وق الس�ی�اس�ي 
الذي فع�الُ ب�ی�ع�ت ف�ی�ھ ال�م�ن�اص�ب وال�م�ق�اع�د 
النیابیة. حیث إرتفعت األسعار حسب المن�ص�ب 
والمقعد وھذا ما حصل م�ن ق�ب�ل الس�ی�اس�ی�ی�ن 

 الردیئین أو السیئین 
لیس ھذا فحسب بل س�ادت ھ�ذه ال�م�م�ارس�ات 
السیئة داخل األحزاب المت�ن�ف�ذة ال�ت�ي ش�ع�رت 
باإلرتیاح والرضا عن النفس بما قاموا بھ م�ن 
 تخریب ونھب وفساد وقمع الرأي المعارض . 

  من ھو السیاسي :
ھو الشخص الذي یشارك ف�ي ال�ت�أث�ی�ر ع�ل�ى -

ال��ج��م��ھ��ور م��ن خ��الل ال��ت��أث��ی��ر ع��ل��ى ص��ن��ع 
السیاسي أو الشخص الذي یؤث�ر ع�ل�ى   القرار

الطریقة التي تحكم الم�ج�ت�م�ع م�ن خ�الل ف�ھ�م 
السلطة السیاس�ی�ة ودی�ن�م�اك ال�ج�م�اع�ة وھ�ذا 
یشمل األشخاص الذین یشغلون مناصب ص�ن�ع 
القرار في الحكومة والناس الذین یبحثون ع�ن 

 -ھذه المواقف سواء عن طریق :
اإلنتخابات، اإلنقالب، الت�ع�ی�ی�ن، ال�ت�زوی�ر ف�ي 

 اإلنتخابات.
أثناء الص�راع الس�ی�اس�ي وال�ط�ب�ق�ي وض�ع�ف 
المبادئ تظھر شخصیات مھ�زوزة التس�ت�ط�ی�ع 
اإللتزام بالمبادئ فتت�ح�ول م�ن خ�الل ت�ق�ل�ب�ات 
الشخصی�ة إل�ى ع�ن�اص�ر س�ی�اس�ی�ة وص�ول�ی�ة 
وإنت�ھ�ازی�ة ال تس�ت�ط�ی�ع م�ق�اوم�ة اإلغ�راءات 
فنراھا تقفز من حزب إل�ى آخ�ر وم�ن ت�ح�ال�ف 
إل�ى آخ�ر وك�ذل�ك ع��ن�دم�ا ت��ظ�ھ�ر ف��ي ال�واق��ع 
السیاسي حالة جمود الحركة السیاس�ی�ة ت�ح�ت 

أجواء اإلحباطات والیأس من تحقیق ن�ج�اح�ات 
مما یؤدي إلى تكتالت وإنشقاقات في األح�زاب 
خصوصاً عندما ت�ف�ل�س ج�م�اھ�ی�ری�اً وت�ت�راك�م 
ال��خ��الف��ات الش��خ��ص��ی��ة وف��ي ھ��ذا ال��وس��ط 

حیث ی�ظ�ھ�ر ن�وع م�ن ال�م�ت�س�ل�ق�ی�ن  المأزوم 
السیاسیین لإلستیالء على المناصب السیاسی�ة 

 سواء القیادیة أو غیرھا . 
ولھذا السلوك وھذه األخالق لھا دوافع وم�ن�ھ�ا 
ع��دم ال��ث��ب��ات ال��م��ب��دأي والض��ع��ف ال��ث��ق��اف��ي 
والسقوط ضمنیاً فیتحول إلى عنصر ت�خ�ری�ب�ي 
داخل الحزب المعني !!كما نجد األن�ان�ی�ة ت�ب�رز 

واألنانیة ھي حالة س�ل�وك�ی�ة   في ھذه الظروف
تقوم على التمركز على المصلح�ة الش�خ�ص�ی�ة 
ولیس على مص�ل�ح�ة اآلخ�ری�ن أو ال�م�ج�ت�م�ع 
وت���رت���ب���ط األن���ان���ی���ة إرت���ب���اط���اً ص���ح���ی���ح���اً 
ب��ال��ف��ردی��ة .اإلن��ت��ھ��ازي الس��ی��اس��ي ی��م��ارس 

للحصول على المغانم ل�ی�س   السیاسة كوسیلة
وال طریق واضح ویتلون كم�ا  عنده مبدأ ثابت 

تتلون الحرباء مع تمیزه باللعب في ال�ع�ب�ارات 
والتناقض في الت�ص�ری�ح�ات واإلض�ط�راب ف�ي 
المواقف أو الموقف المتذبذب فھو الیستقر إال 
وفق ھواه ونظرتھ القاصرة. ك�م�ا ن�ج�ده ب�أن�ھ 
الیحقق ھدفھ بالطرق ال�ع�ق�الن�ی�ة وال�ق�ان�ون�ی�ة 
واألخالقیة، ونجده كذلك ی�ت�م�ل�ق إل�ى األس�ی�اد 
والمس�ؤول�ی�ن وھ�و ی�خ�ت�زل ال�ج�ھ�د وی�ح�رق 
المراحل ویختصر ال�م�س�اف�ات ویش�ع�ل ال�ف�ت�ن 
والنعرات ویدوس على الألخالق واألخ�الق�ی�ات 

 ألنھ تخلى عن القیم والمبادئ .
ن��ع��ود ون��ق��ول ب��أن م��ا ذك��رن��اه ھ��ي أم��راض 
سیاسیة خطیرة في الوسط السیاسي ال�ع�راق�ي 
وغیر ال�ع�راق�ي وال�ت�ي ت�ت�ح�ول إل�ى أم�راض 
مزمنة تعم�ل ع�م�ل�ھ�ا ف�ي ال�ف�س�اد واإلن�ھ�ی�ار 

الطبقة السیاسیة إلى الھاوی�ة م�ق�اب�ل  وسقوط 
ضمان المصلحة الشخصیة. ف�ال�ع�داء وال�ح�ق�د 
وال��خ��الف��ات الش��خ��ص��ی��ة وت��ھ��دی��م ال��ع��الق��ات 

واإلجتماعیة تعتبر م�ن أھ�م أدوات   السیاسیة
ذل��ك ال��ع��ن��ص��ر ال��ذي وص��ل ت��ب��ع��اً ل��ح��ص��ول 

فھو الیختلف ع�ن ع�ن�ص�ر ی�ق�ف ف�ي   الصدفة
ط��اب��ور ط��وی��ل م��زدح��م أم��ام ش��ب��اك ال��ت��ذاك��ر 
ونتیجة التدافع والعنف یصل ھذا العن�ص�ر إل�ى 
شباك التذاكر لیصبح سیاسی�اً. وھ�ذا م�ا أفس�د 
الحیاة السیاسیة في العراق .إن ال�ت�وج�ھ ن�ح�و 
بناء حیاة سیاسیة سلیمة وحیاة نیابیة ن�ظ�ی�ف�ة 
ولغرض إنجاز مایریده الشعب م�ن ال�ح�ك�وم�ة 
والبرلمان فالب�د م�ن ط�رد ال�ع�ن�اص�ر الس�ی�ئ�ة 
والوصولیة وكشف من یدعي بأنھ ی�ع�م�ل م�ن 

 أجل الشعب .
كما إن الوحدة الوطنیة تتطلب النقاء والص�ف�اء 

الق فـي التعـامل والتجــرد ع�ن ال�ذات�ی�ة ـواألخ
و(األنا) والحرص على إح�ت�رام الش�ع�ب ون�ی�ل 

 ثقتھ .

 صبحي مبارك/ سیدني

 

 وا!!  ا وا اع  ادْي 
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  اسم الكاتب: ماجد الخطیب  
 اسم الكتاب: مسرحیة "جزاء مینالي" في ثالثة فصول

 العراق-اسم دار النشر: دار الرواد المزدھرة، بغداد
  2021سنة النشر: 

 صفحة 136عدد صفحات الكتاب: 
 

   المدخل: عن الكاتب
ولد الكاتب ماجد الخطیب في مدین�ة ال�ب�ص�رة، ج�ن�وب ال�ع�راق، 
حیث شط العرب، ملتقى دجلة والفرات، حیث یصب في ال�خ�ل�ی�ج 
العربي، وحیث النخیل وبساتین الفاكھة الغناء، وموطن ال�ت�راث 

الف�ك�ري واألدب�ي وال�ف�ن�ي والس�ی�اس�ي ال�م�م�ی�ز 
والحركة االجتماعیة النشطة، حیث ترعرع فیھا، 
وتربّى على روح ال�م�دی�ن�ة ال�ن�ض�ال�ی�ة ض�د ك�ل 
أشكال االحتالل والقھر واالستغ�الل ف�ي أحض�ان 
شعب متحفز وضمن عائلة مناضلة ضد االحتالل 
ال�ع�ث�م�ان�ي وم�ن ث�م ض�د االح�ت�الل ال�ب�ری�ط�ان��ي 
للعراق. حین غادر العراق استبطن الوطن ك�ل�ھ، 
بتراثھ ال�ت�ق�دم�ي م�ن�ذ حض�ارة ال�ع�ب�ی�د وم�روراً 
بالسومریین واألكدیی�ن وال�ك�ل�دان واآلش�وری�ی�ن 
وانتھاء بالحضارة اإلسالمیة والعرب�ی�ة ف�ي ھ�ذا 
العراق المتعدد األق�وام وال�دی�ان�ات وال�ف�ل�س�ف�ات 
واألفكار والثقافات والمواقف، بأآلم�ھ وأح�داث�ھ، 
بمآسیھ وكوارثھ، بأفراحھ وأتراحھ، بط�م�وح�ات 
وتطلعات شعبھ للحریة والدیم�ق�راط�ی�ة وح�ق�وق 
اإلنسان واالستقالل والسیادة الوط�ن�ی�ة، بش�ع�ب�ھ 
المغلوب ع�ل�ى أم�ره. ف�ت�ج�ل�ى ذل�ك ف�ي ح�ی�ات�ھ 

     الیومیة ونشاطھ وما یكتب.
یعیش الكاتب منذ عقود في المھجر، في الشت�ات 
العراقي، ولكنھ شدید الصلة واالرتب�اط ب�ال�وط�ن 
والشعب وبالدول العربیة. ویتجلى كل ذلك لقرائھ 
وقارئاتھ في خیاراتھ، ككاتب وص�ح�ف�ي وك�ات�ب 
مسرحي ومترجم، في ال�م�وض�وع�ات واألح�داث 
التي كتب فیھا مسرحیاتھ أو التي قام بترجمتھا، 
وكذلك في روایتھ الموسومة "درویش"، ال�ت�ي 
تتحدث عن نضال عائلتھ، ضد المحتل العث�م�ان�ي 

المتخلف والظالم منذ نھایة القرن التاسع عشر، وض�د ال�م�ح�ت�ل 
 البریطاني مع نھایة الحرب العالمیة األولى.

 11مس�رح�ی�ة أص�ی�ل�ة، و 12صدرت لل�ك�ات�ب م�اج�د ال�خ�ط�ی�ب 
مسرحیة مترجمة، وكتاب عن الشاعر األلماني ھاین�رش ھ�ای�ن�ھ 
ب��ع��ن��وان "روح الش��ع��ر األل��م��ان��ي" وروای��ة واح��دة ب��ع��ن��وان 

  "درویش" التي تجري أحداثھا في مدینة البصرة.
تسنى لي قراءة مجموع كبیرة من مس�رح�ی�ات�ھ األص�ی�ل�ة وت�ل�ك 
المترجمة وكذلك روایتھ درویش وكتاب ھاینرش ھاین�ة. ك�ت�ب�ت 
ونشرت عن العدید منھا. وكانت متعتي واھتمامي بمضامی�ن م�ا 
كتب، السیما اختیاره موضوعات مھمة ذات وج�ھ�ة اج�ت�م�اع�ی�ة 
سی�اس�ی�ة ن�اق�دة وس�اخ�رة أح�ی�ان�اً ودرام�ی�ة ف�ي ال�غ�ال�ب األع�م 
لمسرحیاتھ، ھي التي دفعتني إلى الترحی�ب ب�م�ا ی�ك�ت�ب وی�ن�ش�ر 
ومحاولة الكتابة عنھا والتعریف بھا التشجیع على ق�راءت�ھ�ا أو 

 مسرحتھا.
یستفید الكاتب في نصوصھ المسرحیة ویسخر أحداث�اً ت�اری�خ�ی�ة 
وأساطیر قدیمة لشعوب عدة ف�ي ت�ول�ی�ف�ة م�وف�ق�ة م�ع األح�داث 

ال��م��ع��اص��رة، ل��م��ن��ح ق��راءه 
وق��ارئ��ات��ھ ف��رص��ة ال��ت��أم��ل 
والتفكیر وربما التأویل ایضاً، 

ك�م�ا ی�خ�ت�ار   إنھا أحداث زمكانیة ونافیة للزمان ف�ي آن واح�د.
ویوظف اللغة ال�ح�واری�ة بش�ك�ل أس�اس�ي ل�ل�وص�ول إل�ى ع�م�ق 
المشكلة التي یعالجھا في نصھ المسرحي. لغتھ رشیقة وس�ھ�ل�ة 
وتصل إلى القارئات والقراء بیسر، إذ یخضع الكلمة ال�م�ن�ط�وق�ة 
لمبتغاه ویسھم في توفیر فرصة مناس�ب�ة إلب�داع ال�م�خ�رج ل�ف�ي 
إمالء الفجوات المحتملة في نصوصھ، وبالتالي ی�م�ك�ن أن ن�ج�د 

 إبداع النص وإبداع المخرج في تولیفة ناجحة على المسرح.
 

 قراءة في النص المسرحي
موضوع المسرحیة قدیم ومعاصر، موضوع متجدد ب�اس�ت�م�رار، 
فكان حاضراً في عراق البابلیین واآلشوریین ومصر الفرعونیة، 
وفي الدولة الساس�ان�ی�ة وال�روم�ان�ی�ة واإلغ�ری�ق�ی�ة، ف�ي ع�ھ�ود 
ال�خ��ل��ف�اء ال��راش�دی��ن واألم��وی�ی��ن وال�ع��ب��اس�ی��ی��ن وال�ع��ث��م�ان��ی��ی��ن 
والصفویین، في الدولة العراقیة الحدیثة في عھ�ودھ�ا ون�ظ�م�ھ�ا 
السیاسیة المختلفة، كما یمكن أن نجد ھذه الظاھرة الت�ي ی�ب�ح�ث 
فیھا الكاتب في جمیع دول العالم. إنھا ال�ع�الق�ة ال�م�ع�روف�ة ب�ی�ن 
الحكم والدین، بین الحاكم وكھنة األدیان وشی�وخ�ھ�ا. وإذ ك�ان�ت 
العالقة في الغالب األعم تقوم عل�ى أس�س ال�ت�ن�س�ی�ق وال�ت�ع�اون 
والتحالف بین الطرفین، الحاكم وكھنة الدین، كانت تشیر أحی�ان�اً 
إلى صراع بینھما ال یدور حول تحقیق مصالح الشعب، بل ل�م�ن 
تكون الغلبة في تأمی�ن أقص�ى ال�م�ك�اس�ب وف�ي ال�ھ�ی�م�ن�ة ع�ل�ى 
الشعب. ویقدم لنا تاریخ العراق القدیم والحدیث نماذج ص�ارخ�ة 
في التحالف الطویل بین جبروت الحاكم الطاغی�ة وع�ن�ف ك�ھ�ن�ة 
الم�ع�ب�د، أو ب�ی�ن ال�خ�ل�ی�ف�ة أو الس�ل�ط�ان أو ال�م�ل�ك أو رئ�ی�س 
الجمھوریة أو األمیر من جھة، وشیوخ الدین من جھة أخرى أو 
في الصراع بینھما حول توزیع المصالح ب�ی�ن�ھ�م�ا ع�ل�ى حس�اب 

 الفرد والمجتمع.
ولكي یمنح ماجد الخطیب لنصھ المسرحي ھذه المسح�ة ال�ع�ام�ة 
أو سمة الشمولیة الفعلیة والواقعیة، التي نجدھا شاخصة في كل 
العھود المنصرمة وفي الوقت الحاضر، اعتمد تولیفاً أو تعشی�ق�اً 
ناجحاً لتراٍث متنوعٍ من مناطق مختلفة من العالم، وثالثة ك�ھ�ن�ة 
من ثالثة دیانات، سواء أك�ان�ت ال�دی�ان�ات اإلب�راھ�ی�م�ی�ة ال�ث�الث�ة 
(الیھودیة والمسیحیة واإلسالم)، أم دیانات ثالثة أخرى أو أكث�ر 
في العالم، وسواء أكانت الكونفوشیوسیة والبوذیة والھندوسی�ة 
مثالً، أم الدیانات التي س�ب�ق�ت ال�دی�ان�ات اإلب�راھ�ی�م�ی�ة، وم�ن�ھ�ا 
الزرادشتیة والمانیة والزرفانی�ة...إل�خ. اس�ت�وح�ى م�ن ال�ب�ل�ق�ان 
األسطورة الرومانیة "أسطة مان�ول�ھ"، وم�ن ال�ع�ھ�د ال�ج�اھ�ل�ي 
اسطورة الصنم نسر وما تعرض لھ معب�ده م�ن ت�ھ�دی�م، ث�م م�ن 
العرب واقعة "جزاء سنمار"، ھذا المعماري البیزنطي الذي ھو 
الوحید الذي حدد إمكانیة انھیار قصر الخورنق، فجوزي برم�ی�ھ 

من أعلى سطح القر لیق�ض�ي ن�ح�ب�ھ، ف�ك�ان نص�ھ 
المسرحي الحدیث بمسح�ة ت�راث�ی�ة م�ی�ث�ول�وج�ی�ة 

 ودرامیة ھادفة بعنوان "جزاء مینالي".
تتجلى في ال�ن�ص ال�م�س�رح�ي ث�الث�ة أن�واع م�ن 
الصراعات السیاسیة واالجتماعیة ال�ت�ي ت�ك�ش�ف 
عنھا الحوارات الجاریة بین أطراف ال�م�س�رح�ی�ة 
حیث تدور حول المصالح األس�اس�ی�ة ل�ك�ل ط�رف 
من األطراف الثالثة التالیة: ال�ح�اك�م ال�دك�ت�ات�ور، 
وكھنة الدیانات االنتھازیین، والمھندس والع�م�ال 
الذین یبیعون قوة عملھم وین�ت�ظ�رون ی�ن�ت�ظ�رون 
أجورھم؛ والصراع ال�ث�ان�ي ی�دور ب�ی�ن ال�ج�ھ�ل�ة 
وح�ام��ل��ي ال��خ��راف��ات واألس��اط��ی��ر، وب��ی��ن ال��ع��ل��م 
والمعرفة والخبرة المكتسب�ة ف�ي ال�ع�م�ل، وال�ت�ي 
محورھا الكھنة والحاكم من طرف، وال�م�ع�م�اري 
المصري الخبیر ال�ذي ی�ع�ت�م�د ال�ع�ل�م وال�م�ع�رف�ة 
والخبرة المدیدة في بناء ال�ع�م�ارةـ� أي ب�ی�ن م�ن 
یعتقد بأن األرض مس�ك�ون�ة ب�الص�ن�م نس�ر ال�ذي 
ینتقم لنفسھ بانھ�ی�ار ال�ب�ن�اء ب�ع�د ات�م�ام�ھ وب�ی�ن 

المھندس الذي یرفض ھذه ال�ف�ری�ة وادع�اء؛ والص�راع ال�ث�ال�ث 
یدور بین الحب الذي ال یعرف حدوداً جغرافیة أو تمایزاً دینیاً أو 
تبایناً اجتماعیاً بین البشر، وبین ال�ت�ق�ال�ی�د وال�ع�ادات وال�ت�زم�ت 
الدیني، وبالملموس بین الحب الذي یجمع البنت العمیاء الجمیلة 
والمغنیة البارعة والمھندس الشاب الفقیر والعاشق الراغب ف�ي 
الزواج منھا من طرف واألب الذي یرفض تزوی�ج ب�ن�ت�ھ بس�ب�ب 

  االختالل في الدین والجغرافیة.
ولكن أین یكمن عمق اإلشكالیة في ھذا ال�ن�ص ال�م�س�رح�ي؟ إن 
الكاتب یضعنا وجھاً لوجھ أمام المسألة األكثر أھمیة التي نش�أت 
وتنشأ عنھا الصراعات المت�ن�وع�ة، إن�ھ أس�ل�وب ال�ح�ك�م وم�ع�ھ 
أسلوب كھنة ال�ذی�ن، ف�ك�الھ�م�ا ی�م�ارس ق�اع�دة "ال�غ�ای�ة ت�ب�رر 
الواسطة. فھما ھنا متحدان الحكم والدین في أسلوبھما: ال�ت�آم�ر 
والكذب ونشر الخرافات وممارسة العنف، بما فیھ القتل لتحقی�ق 
الھدف المنشود، وھنا القصر، ولكن في حقیقة األمر ھو ال�ح�ك�م 

فالتخطیط لم�ؤام�رة ق�ت�ل ی�ت�م ت�ن�ف�ی�ذھ�ا   ذاتھ وبنیتھ األساسیة. 
باتفاق مصلحي مشترك بین الحاكم وكھن�ة ال�دی�ن، ح�ی�ث ت�ق�ت�ل 
المغنیة العمیاء بدفنھا وھي حیة، وقتل عاشقھا المھندس الشاب 
الفقیر أیضاً، وھنا یقتل الحب أیضاً على أیدي الط�اغ�ی�ة وع�ن�ف 
الكھنة. إنھا واحدة من أبرز سمات الحكم المستبد وعنف الكھنة 

  المخادعین منذ القدم وحتى اآلن.
 18ھل یبتعد ھذا النص المسرحي عن واقع العراق الجاري منذ 

عاماً، دع ع�ن�ك ال�ف�ت�رات وال�ع�ھ�ود الس�اب�ق�ة، أم أن�ھ یش�خ�ص 
بوضوح العالقة التحالفیة المتفاعلة بین المرجعیات والمؤسسات 
الدینیة والحكم القائم في العراق، ففیھ ما یؤكد على وجود توزیع 
أدوار تنافس على ال�م�واق�ع، ث�م االت�ف�اق ع�ل�ى م�واج�ھ�ة ق�وى 
المعارضة من خالل تشویھ سمعتھا وممارسة الع�ن�ف، ب�م�ا ف�ي 
ذلك إشعال الحرائق واالختطاف وقتل نشطاء م�ع�ارض�ة ال�ن�ظ�ام 
السیاسي الطائفي الفاسد والم�س�ت�ب�د والس�ی�ر ف�ي ج�ن�ائ�زھ�م أو 
أرسال التعازي لذوي الشھداء!!! لقد برھنت األح�داث ال�ج�اری�ة 
في العراق عن الدور الذي تمارسھ أح�زاب اإلس�الم الس�ی�اس�ي، 
الشیعیة منھا والسنیة وعموم الفكر الدیني، في ممارسة الخدیعة 
والشعوذة والتمییز بین البشر والتنسیق وال�ت�ع�اون وال�ت�ح�ال�ف 
التأمري فیما بینھا ل�ل�وق�وف ب�وج�ھ ق�وى ال�م�ع�ارض�ة وال�ق�وى 
المدنیة السلمیة والدیمقراطیة الراغبة ف�ي ال�ت�غ�ی�ی�ر والس�اع�ی�ة 
إلیھ. أنھ تحال الفكر الدین�ي وال�ظ�الم�ي لش�ی�وخ ال�دی�ن ب�ال�ف�ك�ر 

        االستبدادي للحاكم الظالم.
كتب النص المسرحي ب�أس�ل�وب س�ل�س وح�واري ی�ب�دأ اإلنس�ان 
بقراءتھ وال یتوقف حتى ینتھي منھ لی�واج�ھ ال�م�غ�زى ال�واض�ح 
والجريء في كشفھ عن أجواء وم�م�ارس�ات ال�ت�آم�ر وال�خ�دی�ع�ة 
والزیف التي تجري وراء الكوالیس ضد العلم والمعرفة، لصالح 
تكری�س ال�ج�ھ�ل وال�خ�راف�ات والش�ع�وذة والس�ح�ر، وال�ت�ح�ال�ف 
المستتر والمكشوف بین كھنة الدین والحاكم الظالم وضد ال�ع�ل�م 

  والمعرفة ومصالح اإلنسان والمجتمع.

  اءة- إ  
  " اء"   

 للكاتب المسرحي ماجد الخطیب
 مسرحیة في ثالث فصول

 أ. د. كاظم حبیب/ المانیا
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 مقدمة ال بد منھا
تداولت مواقع الت�واص�ل م�ق�اال ل�رئ�ی�س 
تح�ری�ر ج�ری�دة (ال�م�دى) ف�خ�ري ك�ری�م 
بعنوان "االنكسار ف�ي زم�ن االن�ط�ف�اء: 
تحوالت سعدي ی�وس�ف وال�ق�ط�ی�ع�ة م�ع 
ماضیھ.."، نشر في ص�ح�ی�ف�ة (ال�م�دى) 

 2019/ 7/ 14بتاریخ 
وقد اجتزأ البعض فقرات من المقال فیما 
ادعى آخرون ان المقال كتب بع�د رح�ی�ل 
الشاعر س�ع�دي ی�وس�ف، وال�م�ق�ال ھ�و 
مكاشفة مع سعدي حول مواقفھ االخی�رة 
والتي اساء فی�ھ�ا ل�ل�ك�ث�ی�ری�ن، وع�ن�دم�ا 
تعرض سعدي یوسف الزمة صحیة ن�ق�ل 
على إثرھا الى ال�م�س�ت�ش�ف�ى ف�ي ل�ن�دن، 
كتب فخري كریم على صفحتھ في تویتر 
تغریدة یطالب فیھا باالھ�ت�م�ام ب�الش�اع�ر 
سعدي یوسف كونھ قام�ة ادب�ی�ة. وع�ن�د 
رحیلھ نشرت (المدى) ت�ق�ری�راً م�وس�ع�اً 
ت�ن�ع��اه ف��ی�ھ، وت��ع�رض م�ن�ج��زه االدب��ي. 
وتوضیحا للحقیقة ورفع�اً ل�الل�ت�ب�اس أو 

 . التأویل المخل نعید نشر المقال كامال
  

كان "صدیق�ي" س�ع�دي ی�وس�ف ن�ق�ط�ة 
ض�ع�ف�ي ف�ي ال�وس�ط ال�ث�ق�اف�ي ال�ح�زب��ي 
والدیمقراطي مثل آخری�ن اج�ت�ھ�دت ف�ي 
االھ�ت�م�ام ب�ھ�م واخ�ت�ی�ارھ�م الع�ت�ب�اراٍت 

 . ثقافیة وسیاسیة
وكان�ت ت�ل�ك "م�ث�ل�ب�ة" ع�ل�يَّ م�ن ب�ی�ن 
األسباب ف�ي االس�ت�ھ�داف�ات ال�ت�ي ن�ال�ت 
مني، طوال سنوات نش�اط�ي الس�ی�اس�ي، 

 .الحزبي واإلعالمي والثقافي
وت�ع�ود ع�الق�ت�ي بس��ع�دي إل�ى ال�ن�ص��ف 
الثان�ي م�ن س�ت�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن ال�ف�ائ�ت، 
وبشكل خاص في ب�دای�ة الس�ب�ع�ی�ن�ی�ات، 
مروراً بسنوات عملھ في القسم الثق�اف�ي 
ل��ط��ری��ق الش��ع��ب، وب��ع��د ال��ھ��ج��رة إل��ى 
الخارج. لم أترّدد خاللھا باالستجابة لك�ل 
طلبات�ھ ب�م�ا ف�ي ذل�ك إی�واءه ورع�ای�ت�ھ 
وإح��اط��ت��ھ ب��م��ن��اخ ی��ك��ف��ل ل��ھ نش��اط��ھ 
اإلبداعي، محتفی�اً ب�ھ ك�ق�ام�ة إب�داع�ی�ة، 
وشخصیة دیمقراطیة، بغض النظر ع�م�ا 
كان یعتقده ال�ب�ع�ض م�ن س�ج�ای�ا، ت�ع�اٍل 

 .وذمیمة واستھداٍف ألصدقائھ المقربین
وأكاد أجزم أنني طوال سنوات رفقتھ ل�م 
أتعرض لھ بسوء أو أت�ن�اول س�ی�رت�ھ أو 
أرّد على شتائمھ واتھاماتھ ح�ت�ى ك�ت�اب�ة 
ھذه السطور. وھذا م�ا ع�اھ�دت ن�ف�س�ي 
علیھ في التعامل مع م�ا ك�ن�ت وم�ا أزال 
أتعرض إلیھ من أش�ب�اه "األوادم" ك�م�ا 
یحلو للعراقیین تسمیة ناكري ال�ج�م�ی�ل، 
والنّھازین، وذوي النفوس المریضة من 
العاملین في م�ی�ادی�ن اإلع�الم وال�ث�ق�اف�ة 

والس��ی��اس��ة، وب��ی��ن��ھ��م ش��خ��وص ل��ف��رط 
دناءتھم ت�ن�أى الش�ت�ی�م�ة ب�ن�ف�س�ھ�ا ع�ن 

 .توجیھھا لھم
لقد أُمتُِحن العراق على ام�ت�داد ال�ت�اری�خ 
بطاقة شعبھ ومبدعیھ ف�ي الص�ب�ر ع�ل�ى 
المكاره والویالت، وقدرتھ على االنبثاق 
في كل مّرة من تحت الرم�اد ل�ی�ؤك�د أن�ھ 
یستعصي على ال�رض�وخ ل�ك�س�ر ارادت�ھ 
وإط�ف��اء ج��ذوة ت��ط��ل��ع�ھ ل��ل��ن��ھ��وض ف��ي 
م��واج��ھ��ة ك��ل ت��ح��ٍد وعس��ٍف وإقص��اٍء. 
ولیظل كما كان منذ فجر ال�ت�اری�خ رائ�داً 
سبّاقاً في إغناء الحضارة اإلنسانیة بقیٍم 
وإبداعاٍت وبناٍء، وفك مجاھیل لم یسبقھ 
أح�د ف�ي مض��ام�ی��ر ال�ع��ل��وم وال��ف��ل�س��ف��ة 
والطب والفلك والب�ص�ری�ات وال�ك�ی�م�ی�اء 
والتاریخ والعمارة والقانون وال�ت�ش�ری�ع 
االجتماعي وسوى ذلك من فنون الح�ی�اة 
التي أبھرت العالم في زمن تحّول ب�غ�داد 
إلى منارة یستضيء بھا كل قاصٍد ی�ری�د 
أن ی�ن�ھ�ل م�ن ك�ن�وز ال�ث�ق�اف�ة وال�ع�ل�وم 
والفلسف�ة. وف�ي ع�م�ق ال�ت�اری�خ أغ�ن�ى 
الع�راق�ی�ون ك�ن�وز ال�ب�ش�ری�ة ب�إب�داع�ات 
الحضارات السومریة واألكدیة والبابلی�ة 
واآلشوریة. وأث�روھ�ا ث�ق�اف�ی�اً ب�اخ�ت�راع 
الكتابة الم�س�م�اری�ة، وت�خ�ط�ی�ط ال�م�دن، 

 .وتطور علم القانون
ولم یغب المثقفون العراقیون في مراحل 
النكوص والعسف، إذ بل�غ�ت ت�ح�دی�ات�ھ�م 
حد التضحی�ة ب�ال�ن�ف�س ب�وس�ائ�ل ت�ف�وق 
أحیاناً طاقة اإلنسان على تحملھا، لكنھ�ا 
اس�ت�ع��ص�ت ع��ل�ى ت��ط�وی�ع��ھ�م. وھ��ذا م��ا 
تعرض لھ المثقفون العراقیون في زم�ن 

، وف�ي 1963ش�ب�اط  8البعث األول في 
وح�ت�ى  1968عھدھم الثاني بعد انقالب 

ل��ح��ظ��ة س��ق��وط الص��ن��م، رم��ز ال��ع��س��ف 
واإلرھاب واستباحة ال�ح�رم�ات وت�دم�ی�ر 
ما ُشیّد من بنى تح�ت�ی�ة وم�ن�ج�زات. إث�ر 

شباط، كانت  8انقالبھ الدموي األول في 
رموز الحركة الثقافیة واإلبداعیة في كل 
م�ی�ادی��ن�ھ��ا، ھ��دف�اً م�ب��اش�راً، ل�ل��ت�ص��ف�ی��ة 
الجسدیة والسیاسیة، ك�م�ح�اول�ة إلف�راغ 
المجتمع العراقي م�ن ن�خ�ب�ھ ال�ط�ل�ی�ع�ی�ة 

 .الخالقة
ل��م یس��ل��م أب��رز ال��ك��تّ��اب والش��ع��راء 
والفنانین وسواھ�م م�ن ال�م�ث�ق�ف�ی�ن م�ن 
عسف االنقالبیین وبطشھم واإلمعان في 
محاولة كسر إرادت�ھ�م وان�ت�زاع مص�ادر 
إلھامھم، وإطفاء جذوتھا، وإزاحتھم من 
الحیاة الس�ی�اس�ی�ة وال�ف�ع�ل االج�ت�م�اع�ي 
الریادي في نشر وإش�اع�ة ق�ی�م ال�ح�ری�ة 

 .واالنعتاق من االستبداد والتخلف
ك��ان س��ع��دي ی��وس��ف م��ن ب��ی��ن م��ن 

اس��ت��ھ��دف��ھ��م االن��ق��الب��ی��ون. ك��م��ا س��واه 
العشرات والمئات ب�ل اآلالف م�م�ن ن�ال 
التعذیب الجسدي منھم في لحظة ض�ع�ف 
إنس��ان��ي، ل��ك��ن ال��ت��ع��ذی��ب وال��ب��ط��ش ل��م 
یستطع استالب روحھم وتوقھم ل�ل�ح�ی�اة 
والخلق. ظل سعدي یرمم مكامن ض�ع�ف�ھ 
اإلنساني في مواجھة التعذیب ویست�ع�ی�د 
عافیتھ اإلبداعیة، ولیؤكد أن التعذیب ق�د 
ینال من جسد اإلنسان، لكنھ ی�ع�ج�ز ع�ن 
ان��ت��زاع روح��ھ وی��ك��س��ر إرادة ال��ح��ی��اة 

 .والخلق منھ
نھض سعدي یوسف م�ن ك�ب�وة ض�ع�ف�ھ 
اإلنساني مستعیداً م�ا ح�اول ال�م�ع�ِذب�ون 
انتزاعھ، من عافیة الحیاة والخلق وھ�و 
في منف�اه األول ال�ذي ان�ت�ق�ل ال�ی�ھ ب�ع�د 
إطالق سراحھ من معتق�الت ال�ب�ع�ث، ث�م 
ف�ي س��ن�وات انض�م�ام��ھ م��ن ج�دی��د ال��ى 
الحركة الثقافیة بعد ع�ودت�ھ ال�ى ال�ب�الد 
في مرحلة الوھ�م الس�ی�اس�ي ال�ذي ط�ال 
الحزب والقوى الوطنیة، وانضمامھ إلى 
أسرة ت�ح�ری�ر ج�ری�دة ال�ح�زب "ط�ری�ق 
الش��ع��ب" مس��اھ��م��اً ف��ع��االً ف��ي قس��م��ھ��ا 
ال���ث���ق���اف���ي وال���ف���ع���ال���ی���ات واألنش���ط���ة 
الدیمقراط�ی�ة، وأب�دع قص�ائ�د ودواوی�ن 
تؤكد ریادتھ الش�ع�ری�ة "ت�ح�ت ج�داری�ة 

 . فائق حسن" وقصائد ُمبھرة
ولم یجد سوى الرحی�ل، خ�ی�اراً ل�ت�ج�ن�ب 
االنكسار ث�ان�ی�ة ب�ع�د ان�ھ�ی�ار "ك�م�ی�ن" 
ال��ب��ع��ث ال��م��خ��ات��ل ومص��ی��دة ال��خ��دی��ع��ة 
"الجبھة الوطنیة الت�ق�دم�ی�ة"، م�ھ�اج�راً 
ال��ى ال��م��ن��اف��ي ال��ق��س��ری��ة ل��ل��م��ن��اض��ل��ی��ن 
الع�راق�ی�ی�ن، م�واص�الً ع�ط�اءه ال�ث�ق�اف�ي 
واإلبداعي، مساھماً بقلمھ وقصائده ف�ي 
معارض�ة ال�ن�ظ�ام وال�ن�ض�ال ف�ي إن�ھ�اء 

 . سطوتھ
لم یتراجع سعدي عن إضاءاتھ الشعری�ة 

بل إلى ما بعد  2003والكتابیة حتى عام 
 . ذلك بسنوات

ربما یكون سعدي یوس�ف ق�د ت�أث�ر ب�م�ا 
تأثرنا بھ م�ن س�ق�وط مس�ل�م�ات وت�غ�یّ�ر 
خیارات وإنھیار الدولة العراقیة، وتفكك 

كل أجھزتھا ومؤسساتھ�ا، وإن ب�ت�راب�ٍط  
بنی�وي م�ع اخ�ت�زال�ھ�ا وت�ج�س�ی�دھ�ا ف�ي 
سلطة الفرد الطاغیة والعائلة المتسلطة، 
حتى قبل إس�ق�اط ال�ن�ظ�ام وتس�یّ�د خ�ی�ار 
ال��ح��رب وم��ا أع��ق��ب ذل��ك م��ن ف��رض 
االحتالل األمیركي على الع�راق�ی�ی�ن دون 
إرادتھ�م، ب�ل ورغ�م م�ع�ارض�ة أغ�ل�ب�ی�ة 
األح�زاب وال�ق��وى والش��خ��ص�ی��ات ال��ت��ي 
كانت في أساس العملیة السیاسیة ال�ت�ي 
أسقطت نظام البعث، العتبارات وأھداف 

 مختلفة.

في بیروت عقدنا المؤتمر األول لراب�ط�ة 
ال��ك��تّ��اب والص��ح��ف��ی��ی��ن وال��ف��ن��ان��ی��ن 
الدیمق�راط�ی�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن، ت�أخ�ر ع�ن 
حضورھا سعدي، فاقترحت دون إع�ط�اء 
سبب تأجیل انتخاب الرئ�ی�س، وت�ك�ل�ی�ف 
ال�ھ�ی��ئ�ة االداری��ة اس��ت�ث�ن��اًء ب��ت�س�م��ی�ت��ھ. 
وش�ّوش ال��ب��ع��ض م��ف�س��راً ال��ق��ص��د م��ن 
التأجیل، ت�م�ری�ر ت�رش�ی�ح�ي إل�ى م�رك�ز 
ال�رئ��ی�س م�ن خ�الل ال�ھ��ی�ئ��ة اإلداری��ة!. 
وال�ح��ال ان ال��ق�ص��د م�ن ال�ت��أج��ی�ل ك��ان 
إلت��اح��ة ال��ف��رص��ة ل��ح��ض��ور س��ع��دي 
وانتخابھ، دون م�ف�اج�أت�ھ وق�د ی�رف�ض، 

 . معتبراً ذلك قراراً حزبیاً 
وكان منطقیاً، كما كنت أرى وأجتھد أیام 
ذاك، إن��ھ األج��در ل��رئ��اس��ة ال��راب��ط��ة، 
باع�ت�ب�اره ال�ق�ام�ة اإلب�داع�ی�ة الش�ع�ری�ة 
األبرز وھو ما لم تزّكھ الوقائع الالحق�ة، 
لتثبت جدارتھ كم�ا ق�د یُ�ق�ال اآلن، وم�ع 
ص�دور ال�ع�دد األول م�ن م�ج�ل�ة ال�م�دى 
الثقافیة الفصلیة، لم أج�د س�واه ج�دی�راً 
برئاسة ت�ح�ری�رھ�ا. وف�ي ك�ل ال�م�ح�اف�ل 
الثقافیة كنا نحرص عل�ى أن ی�ك�ون ف�ي 

 !. صدارة المشھد
ظ��ل س��ع��دي ح��ت��ى ل��ح��ظ��ة "غ��ی��ب��ت��ھ 
الشعریة" وتحولھ السیاسي ال�م�ف�اج�ئ، 
محط اھت�م�ام وت�ق�دی�ر ال�وس�ط ال�ث�ق�اف�ي 
وح����ت����ى الس����ی����اس����ي الش����ی����وع����ي 
والدیمقراطي، ولم یبدر من أي مثقف ما 
یسيء لھ، أو یتناولھ بسوء. ك�ان ب�ی�ت�ي 
مقاماً لھ، ومكتبي، مكتباً لھ. وأینما ك�ان 
یحل في بلدان الشتات، لنزوة أو ل�ح�ظ�ة 
إن��زع��اج، ك��ن��ت أس��ارع ل��ل��س��ف��ر إل��ی��ھ 
وزیارتھ ومحاولة تأمین ما كان ی�رغ�ب. 
وحال تبّرم�ھ م�ن م�ك�ان إق�ام�ت�ھ، وھ�ي 
كثیرة، كان یتصل بي تلفونی�اً أو ی�ب�ع�ث 
ل�ي بض��ع�ة س�ط��ور، م��ع�ب��راً ف��ی�ھ��ا ع��ن 
الرغبة للقدوم الى حیث أك�ون، وم�ا أن 
یص�ل ح��ت��ى ی��ج��د ش�ق��ت��ھ ومس�ت��ل��زم��ات 
معیشتھ كما ی�ن�ت�ظ�ر وی�ری�د، ل�وح�ده أو 

 . برفقة زوجتھ ومن یكون بصحبتھ
ولم یتخلف أحد من مثقفینا عن رع�ای�ت�ھ 
واح��ت��ض��ان��ھ، وح��ت��ى ت��ح��ّم��ل ن��زوات��ھ 

 ..وتبّرمھ
ما الذي غیّر شاعرنا؟ وأي تفسیر مقن�ع 
ی��ب��ّرر م��ا وص��ل إل��ی��ھ، س��ی��اس��ی��اً، ب��ل 
وشعریاً، بحیث صار ی�ب�دو ك�م�ا ل�و أن�ھ 
تلبّس شخصیة أخرى، أو أنھ ش�ال ع�ن 
سویتھ قناعاً كان یخفي حقیقتھ الت�ي ل�م 
تكن ُمدَركة من ق�ب�ل�ن�ا وم�ج�ای�ل�ی�ھ. ول�م 
تؤخذ علیھ كما الیوم، مواقف وتسلّ�ك�اٍت 
كان التمّعن ف�ی�ھ�ا ق�د ی�ؤك�د أن ال�ت�غ�ی�ر 
الجذري الذي صار إلیھ مسلكھ وت�ح�ّول�ھ 

 امر  ز امء: 
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 … لم یكن مباغتاً كلیاً 
وبات التساؤل ینمو بین أقرب أص�دق�ائ�ھ 
ورفاقھ وزمالئھ، ح�ول م�ا آل إل�ی�ھ م�ن 
تحّول فاق كل تصور، والتبس على أكث�ر 

 .المعنیین بسبر أغواره
ب��ق��در ت��ع��ل��ق األم��ر ب��ي، ف��أن ل��ح��ظ��ة 
استدارتھ نح�و الض�د م�م�ا ك�ان�ت ع�ل�ی�ھ 
عالقتنا الممتدة منذ النصف ال�ث�ان�ي م�ن 
ستینیات القرن الم�اض�ي، بش�ك�ل خ�اص 
اخ��ت��ص��رت��ھ��ا رس��ال��ة م��ن س��ط��ر واح��د: 
فخري ھل أُشتم في جریدتي..؟ ول�م أج�د 
ما أرد بھ علیھ، ألن (ال�م�دى) ك�ان�ت ق�د 
نشرت في ال�ع�م�ود األس�ب�وع�ي ل�ل�راح�ل 
ف��وزي ك��ری��م، رده ع��ل��ى س��ع��دي ال��ذي 
تعرض لھ بما الیلیق بحوار ثقاف�ي، ول�م 
أج��د ف��ی��ھ مّس��اً أو ت��ع��ریض��اً أو س��ب��اب��اً 

 . وتجریحاً 
كنت أعتقد انھ عتاب في ص�ی�غ�ة تس�اؤل 
ب�الغ�ي م�ن ش�اع�ر ص�دی�ق، ی�ب�دو ف�ی��ھ 
رافض��اً ألي ج��دٍل م��ع��ھ أو ج��رأٍة ع��ل��ى 
مناقشتھ والرد علیھ. لكنھ تبیّن ع�م�ا ل�م 
ی�ك�ن ی��خ�ط�ر ل��ّي ع�ل�ى ب�ال. إذ ل��م ی�عُ��د 
لسعدي م�ن ش�اغ�ل س�وى اإلم�ع�ان ف�ي 
شتمي والنیل مني حد التج�ری�ح وال�م�س 
بعرضي وعائلتي وتاریخي في قصائد أو 
كتابات یتفنن فیھا ب�ت�وظ�ی�ف ال�م�ف�ردات 
الشتائمیة التي ال ت�ل�ی�ق بش�اع�ر ب�وزن�ھ 

 .وقامتھ
ربما كان مفھوم�اً أن یُ�ع�ّرض ب�ي ألن�ي 
انتقلت الى بغداد وأصدرت (الم�دى) م�ع 
ن��خ��ب��ة م��ن الص��ح��ف��ی��ی��ن وال��م��ث��ق��ف��ی��ن 
الشیوعیین والدیمقراطیین وبینھم من لم 
یبرح البالد الى المھاجر ال�ق�س�ری�ة ك�م�ا 
فعلنا نحن. وأن أقبل بم�م�ارس�ة نش�اط�ي 
اإلعالمي والثقاف�ي والس�ی�اس�ي ف�ي ظ�ل 
االحتالل، حتى وإن كان ھذا النشاط على 
الضد مما كانت عل�ی�ھ س�ی�اس�ات ب�ری�م�ر 
وفریقھ، وھو ما ع�بّ�رت ع�ن�ھ ال�ج�ری�دة 
وأس��رة ت��ح��ری��رھ��ا وال��ع��ام��ل��ی��ن ف��ی��ھ��ا، 
والمقاالت االفتتاحیة الت�ي ك�ن�ت أك�ت�ب�ھ�ا 
ی��وم��ی��اً، وتض��م��ن ب��ع��ض��ھ��ا م��ع��ارض��ة 
جوھریة لقرار حل الجیش الذي س�م�ی�ت�ھ 
ح��ك��م إع��داٍم ع��ل��ى م��ی��ت. ون��ق��د ق��رار 
"اج�ت�ث�اث ال�ب��ع�ث" ل�ی�س م��ن م�ن�ط�ل��ق 
ال��دف��اع ع��ن ال��ب��ع��ث وت��زك��ی��ة ال��ح��ك��م 
الص��دام��ي، ب��ل ألن ال��ت��داب��ی��ر اإلداری��ة 
واألم�ن�ی�ة ال ت�ج�ت�ث ف�ك�راً م�ھ�م�ا ك�ان��ت 
طبیعتھ الفاشیة أو النازیة، وإنم�ا ب�ب�ن�اء 
بدیل دیمقراطي علمان�ي ف�ي إط�ار دول�ة 
المواطنة الح�رة ال�م�ت�س�اوی�ة، وال�ع�دال�ة 
االج��ت��م��اع��ی��ة، دول��ة ال��ق��ان��ون وح��ق��وق 
اإلنسان والحریات الدیمقراطیة، دولة ال 
مكان فیھا للطائفیة واالرھاب والتع�ص�ب 

 .والمحاصصة
وبطبیعة الحال كانت (ال�م�دى) ال�ج�ری�دة 
وال��م��ؤس��س��ة ب��ك��ل ت��ف��رع��ات��ھ��ا وأوج��ھ 
نشاطاتھا، تعتبر ما سمي بـ "المقاومة" 
ضداً إرھابیاً، قوامھ أزالم وبقایا أج�ھ�زة 
ومؤسسات النظام، وخل�ی�ط�اً م�ن ق�اع�دة 
بن الدن ومن ھّب ھبّھم من المتض�رری�ن 
من التغییر الذي أس�ق�ط ب�زع�م�ھ�م دول�ة 
ط��ائ��ف��ت��ھ��م، وال��ع��ص��اب��ات الس��ائ��ب��ة م��ن 
المجرمین الذین أطلق سراحھم الطاغیة. 
وكان الخیار إما االص�ط�ف�اف م�ع ھ�ؤالء 
بزعم طرد المحتل األم�ی�رك�ي، م�ع ان�ھ�م 
كانوا على استع�داد ل�ل�ت�واط�ؤ م�ع�ھ ض�د 
ال��ع��م��ل��ی��ة الس��ی��اس��ی��ة "ال��دی��م��ق��راط��ی��ة 
المخ�ت�ل�ة"، أو االص�ط�ف�اف م�ع ال�ق�وى 
الوطنیة بكل مكوناتھا وتیاراتھا لت�ھ�ی�ئ�ة 
م��ت��ط��ل��ب��ات إن��ھ��اء االح��ت��الل والش��روع 

 بإعادة بناء الدولة الدیمقراطیة. 
 

وف��ي ك��ل األح��وال ل��م ت��ك��ن (ال��م��دى) 
الج�ری�دة وال�م�ؤس�س�ة ع�ل�ى غ�ف�ل�ة م�ن 
إمك�ان�ی�ة إج�ھ�اض ال�ع�م�ل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة 
وإعاقة تطورھ�ا ص�وب ت�ك�ری�س أس�س 
النظام الدی�م�ق�راط�ي وال�دول�ة ال�م�دن�ی�ة، 
والحیلولة دون ھیمنة الق�وى ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
ونظام محاصصتھا وفسادھ�ا وم�ا ت�ف�رز 
من شرور، وھو م�ا ل�م ت�ت�خ�ل (ال�م�دى) 
عنھ واعتبارھا أھدافاً مباش�رة ل�ھ�ا م�ن�ذ 
تأسیسھا، وم�واص�ل�ت�ھ�ا ن�ھ�ج م�واج�ھ�ة 
ن��ظ��ام ال��م��ح��اص��ص��ة ونش��ر ال��ظ��الم��ی��ة 
والفساد واستالب إرادة ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�ي 
بناء ال�دول�ة ال�ع�ل�م�ان�ی�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة، 

 .. ونشرھا الوعي المدني بكل أوجھھ
لقد تبین لألسف أن شاعرنا الكبی�ر وھ�و 
"الشیوعي األخ�ی�ر" ك�م�ا ی�ح�ل�و ل�ھ أن 
یطلق على نفسھ، "وكان فخراً ل�ن�ا" ل�و 
كان كذلك، ربما دون وع�ي م�ن�ھ ان�ت�ق�ل 
الى أقصى التعصب والتطّرف الذي صار 
كل من یتابعھ، یجد فیھ انزالقاً ُمنفّراً الى 
الضفة األخرى من التلبّس ال�ط�ائ�ف�ي، إذ 
لم یتورع عن اعتبار كل "شیعة ال�ع�راق 
عجم" والعراقیی�ن "ك�اول�ی�ة"، وال�ك�رد 
"قرود". وین�ش�ر قص�ی�دة ی�ع�ت�ب�ر ف�ی�ھ�ا 
داعش منقذ العراقیین، واإلرھابي األفّاق 

 !.. أبو بكر البغدادي محرر العراق
وإذا ك��ان ی��رى ف��ي ك��ل ھ��ذا م��واق��ف 
سیاسیة یحق لھ أن یدلي ب�آرائ�ھ ف�ی�ھ�ا، 
فما ال�ذي ف�ع�ل�ھ ھ�ادي ال�ع�ل�وي وك�ام�ل 
شیاع وفائق ب�ط�ي وف�وزي ك�ری�م، وھ�م 
في رقدتھم األبدیة لی�ك�رس ل�ھ�م س�ع�دي 
یوسف شتائمھ وسبابھ وینال م�ن�ھ�م ب�ال 
تورع أو تحفٍظ یلیق ب�م�ث�ق�ٍف أب�دع ل�غ�ة 
شعریة وأنجز جداریة م�وازی�ة ب�دی�وان�ھ 

 ."جداریة فائق حسن"؟
وأي ضغینة ت�دف�ع�ھ، ل�ی�ن�ال م�ن ف�ن�ان�ن�ا 
فیصل لعیبي الذي ك�ان ی�ع�ت�ب�ره ظ�اھ�رة 
تشكیلیة عراقیة ت�ؤك�د حض�ورھ�ا خ�ارج 
حدود وطنھ سوى ك�ون�ھ رس�ام�اً ف�ط�ری�اً 
و"فراشاً" في سفارة الیمن الدیمقراطیة 

 !بباریس
وما الذي یستفز الشاعر سع�دي ی�وس�ف 
لیمع�ن ف�ي ال�ت�ع�ری�ض ب�ك�ل ال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
والمبدعین، من زمالء ورفاق وأص�دق�اء 

 : األمس
عبدالكری�م ك�اص�د، ف�ال�ح ع�ب�د ال�ج�ب�ار، 
زھ�ی�رال��ج�زائ�ري، ع�واد ن�اص�ر، ھ�اش��م 
شفیق، شاكر لعیبي، فاضل الس�ل�ط�ان�ي، 
الفرید سمعان، نبیل یاسین، فاضل ثامر، 
یاسین النصیر، مفید ال�ج�زائ�ري، ح�م�ی�د 
مجید موسى، رائد فھمي، ع�ب�د ال�وھ�اب 
ال�ب�ی�ات�ي، ع�ری�ان الس�ی�د خ�ل�ف وس�ع�اد 

 ..... الجزائري، إلى ما ال نھایة
لم یترك سعدي مثقفاً عراق�ی�اً ف�ي ب�ل�دان 
اللجوء، دون أن یتھمھ بالج�اس�وس�ی�ة..! 
مع انھ الوحید الذي اختزل فت�رة ل�ج�وئ�ھ 
لیصبح مواطناً بریطانیاً كام�ل ال�ح�ق�وق، 
وینظم قصیدة یفخر ف�ی�ھ�ا ب�ت�ون�ي ب�ل�ی�ر 
ویعتبر جنسیتھ الجدیدة من�ح�ت�ھ ال�ح�ری�ة 
والجرأة لیقول ما لم یست�ط�ع ق�ول�ھ ق�ب�ل 

 .. ذلك
 

ول�م ی�ت�رف��ع س�ع�دي ع�ن ش�ت��م ص�دی�ق��ھ 
أدونیس الذي لم یترك باباً لم یطرقھ ف�ي 
فرنسا وإیطالیا لتبني ض�ی�اف�ت�ھ وت�أم�ی�ن 
ل��ج��وئ��ھ. ك��ذل��ك ت��ن��ك��ر لص��دی��ق��ھ م��ح��م��د 

 ...الحارثي العماني
لست في وارد استعراض ما است�ھ�دف�ن�ي 
فیھ من تھم بالعمالة للسي آي أي والكي 
جي بي، والمخابرات األلمانیة الى جانب 
المخابرات السوریة والعراقیة، ولیتجنب 
نسیان جھ�از م�خ�اب�رات�ي ت�ج�ن�دت ف�ی�ھ، 
اختزلھا الى ع�م�ال�ت�ي "ل�ك�ل م�خ�اب�رات 
العالم"! في ذات الوقت في آخر مقال لھ 
عن دوري في إج�ھ�اض ج�ب�ھ�ة ث�ق�اف�ی�ة 
دیمقراطیة وق�ب�ل�ھ�ا ب�اع�ت�ب�اري مس�ؤوالً 

ف�ي ع�دن  1986م�ب�اش�رةً ع�ن ان�ق�الب 
وتشرید مئات اآلالف من مواط�ن�ي ع�دن 
وجمھوریة الیمن الدیمقراطیة، بأمر م�ن 
دوائر الجاسوسیة الروسی�ة وب�ال�ت�ع�اون 

 !.. مع أجھزة سوریّة
وف�ي اح��ت��ف�ائ��ھ ب��ت�ح��ری��ر ال�م��وص��ل م��ن 
عص��اب��ات داع��ش، ل��م ی��ج��د س��ع��دي م��ا 
ی���ق���ول���ھ س���وى ال���ع���ب���ارات اآلت���ی���ة، 
"س�أتص��رف ب�ح��ذف ال�ك��ل��م�ات ال��ن�اب��ی��ة 

 :"منھا
مرتزقة "الحشد" وصبیان�ھ أح�رق�وا،  "

بقیادة "عار السواع�د [ال�م�ق�ص�ود ع�ب�د 
ال��وھ��اب الس��اع��دي] وب��ال��ت��ع��اون م��ع 
ال���ط���ی���ران ال���ب���ری���ط���ان���ي وال���ك���ن���دي، 

 .!"الموصل
وھك�ذا ل�م یس�ل�م األح�ی�اء م�ن ش�ت�ائ�م�ھ 
وتقّوالتھ الن�اب�ی�ة، ب�ل وال األم�وات م�ن 
الق�ام�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة ال�ت�ي ت�رك�ت ذخ�ائ�ر 
إبداعیة أغنت المكت�ب�ة ال�ع�رب�ی�ة وأْث�َرت 
الحركة الثقافیة وكرس�ت حض�ورھ�ا ف�ي 
النشاط ال�وط�ن�ي ال�دی�م�ق�راط�ي ووج�دان 
العراقی�ی�ن ال�ت�ّواق�ی�ن ل�ل�ح�ری�ة وال�ح�ی�اة 
الكریمة، ولم تتطأطأ قاماتھم أمام عسف 
األن��ظ��م��ة االس��ت��ب��دادی��ة، وی��ن��ال م��ن��ھ��م 

 . التعذیب في معتقالت البعث
سألني الصدیق ج�وزی�ف ع�ی�س�اوي ف�ي 
برنامج الحرة "قریب جداً" في ال�ت�اس�ع 

، بماذا ت�رد 2011من سبتمبر/أیلول عام 
ع��ل��ى س��ع��دي ی��وس��ف ال��ذي ی��ت��ھ��م��ك 
باعتبارك قومیسیون االحتالل االمیرك�ي، 

 واالرھابي الدولي والجاسوس؟
قلت ال رد لي، ف�م�ن ح�ق�ھ أن ی�ق�ول م�ا 

 .یشاء
عاد یتساءل بنبرة استغراب، كیف ال ترد 

 وھو یشكك بوطنیتك؟
قلت: لست معنیّاً بتقییمھ ل�ي، وھ�و ح�ٌر 
فیما یقول، ولن أتسامح م�ع ن�ف�س�ي ف�ي 
التعامل بالمثل حینما یتعلق األم�ر ب�ك�ی�ل 

 .. الشتائم والتخوین
لم یقتنع الصدیق جوزیف وھو ی�ق�ول ی�ا 
فخري إنھ یتعرض لك بص�ف�ات وش�ت�ائ�م 

 .تتطلب الرد
 :قلت ھذه المّرة

 
نحن نتعرض حتى الیوم لحملة اتھام من 
القومجیة وحلفاء الب�ع�ث. ب�م�س�ؤول�ی�ت�ن�ا 
عن السقوط السیاسي للسی�اب وم�ح�ن�ت�ھ 
الشخصیة المحزنة، رغ�م ت�ج�ن�ب�ن�ا ال�رد 
علیھ حین ت�ح�ّول س�ی�اس�ی�اً م�ن م�وق�ع�ھ 
الشیوعي الى العداء السافر لل�ش�ی�وع�ی�ة 
ونش�ره س�ل��س�ل��ة م��ق�االت ف�ي ص�ح��ی�ف��ة 

ت��م��وز  14ص��ف��راء ص��درت ب��ع��د ث��ورة 
، ول�م ن�ت�وق�ف ع�ن االح�ت�ف�اء ب�ھ 1958

كمجدٍد وكرمز وق�ام�ة إب�داع�ی�ة خ�الق�ة، 
وك�ان ھ��ذا ھ��و األھ��م ف��ي م�وق��ف��ن��ا م��ن 
العملیة اإلبداعی�ة ال�خ�الق�ة وم�ب�دع�ی�ھ�ا، 
ولیس خیاراتھ�م الس�ی�اس�ی�ة وس�ل�وك�ھ�م 
الشخصي وضعف�ھ�م اإلنس�ان�ي، م�ع ان�ھ 
كان ضحیة خیاره ومواق�ف�ھ الس�ی�اس�ی�ة، 
ومن وجھة نظري سیظل سعدي ی�وس�ف 
الشاعر الذي تغنّى بمآثر شعبنا وح�زب�ھ، 
وأظل أتطلع الى أن یعود من "اغترابھ" 

 !..الموحش
 .وینھض من جدید

 امر  ز امء: 

  وا  ي ت.. 
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ما شاء هللا "بال حاسد وال محس�ود" ف�ل�ق�د    
تجاوز عدد القنوات الفضائ�ی�ة ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 
العرب�ی�ة ال�رق�م أل�ف وخ�م�س�م�ائ�ة فض�ائ�ی�ة، 
متنوعة اإلتجاھات والمشارب، ومنھ�ا س�ب�ع�ة 
وخمسین فضائیة في العراق، وأیضا م�ت�ع�ددة 
اإلتجاھات والمشارب، ودائما ھناك من ی�دف�ع 
فیزدحم الفضاء بصور عجیبة وغریبة ألق�وام 
ھجینة من مقدمي ال�ب�رام�ج وق�ارئ�ي نش�رات 
األخبار ومن ضیوف البرامج، أقوام ال ی�ع�رف 
أصولھا وجیناتھا .. وھذه ال�ف�ض�ائ�ی�ات ال�ت�ي 
س��ب��ق وأن وص��ف��ت��ھ��ا أن��ا بـ�� "الس��اون��ات 
الفضائیة" تقدم لنا مقدمات وم�ق�دم�ي ب�رام�ج 
ب��دی��ك��ورات ت��ت��ن��اس��ب وط��ب��ی��ع��ة ال��م��رح��ل��ة 
والطقس .. عملیات تجمیل لشفاه إن�اث ب�ات�ت 
غلیظة وأنوف إناث ب�ات�ت م�دب�ب�ة، وم�ق�دم�ي 
برامج بلحى شیعیة وسنیة وشوارب ك�وردی�ة 
وك��ل ھ��ذه ال��ق��ن��وات ت��ت��ح��دث ع��ن ال��ف��س��اد 
والمفسدین، فیما أصحاب قنواتھم ج�ل�ھ�م م�ن 
الفاسدین والمفسدین وبأموال عجیبة وغریبة 
تبدأ من منھوبات برزان التكریتي وعدي، وال 
تنتھي بمصدر واحد .. وج�ل�ھ�م م�ن م�اف�ی�ات 
تاریخ العراق المعاصر! ویؤدون وظائفھم بال 

 قانون!
  

األخوات التي كثیرا ما أتسلى بمشاھدتھن ف�ي 
أوقات الفراغ یقعن في أخطاء ل�ی�س�ت ل�غ�وی�ة 
فحسب بل في ل�ف�ظ األس�م�اء ال�ع�رب�ی�ة. وم�ن 
جملة األسماء التي وقعت في ع�وال�م نش�رات 
األخبار في الفترة األخیرة، إسم رئیس وزراء 
ال��ع��راق "مص��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي" .. وأغ��ل��ب 
مذیعات ومذیعي التلفزة وخاصة في جغراف�ی�ة 
الخلیج "من الوطن العربي" یلفظن ویلفظون 
إسم مصطفي الكاظمي "القاضمي" والق�اض�م 
في اللغة ال�ع�رب�ی�ة وی�ك�ت�ب "ب�أخ�ت الص�اد" 
ول���ی���س "ب���أخ���ت ال���ط���اء"، ف���إن إس���م 

"قض�م"   بكسر الضاد ھو من فعل "قاضم" 
ویقال قضم اللقمة أي كسرھا بأطراف أسنان�ھ 
وأك�ل�ھ�ا .. وقض�م�ت األس�ن�ان، أي ت�ك�س��رت 

فلم یعد بم�س�ت�ط�اع ص�اح�ب�ھ�ا ل�ف�ظ  أطرافھا، 
الكالم بطریقة سلیمة.. ورئیس وزراء الع�راق 
إسمھ الكاظمي ولیس القاضم�ي ألن ف�ي ذل�ك 
إس��اءة ل��م��ع��ن��ى اإلس��م وب��الض��رورة إس��اءة 
للعالقات الدبلوماسیة بین فضائی�ة ال�دول�ة أو 
دولة الفض�ائ�ی�ة، وب�ی�ن ال�ع�راق ال�م�وص�وف 

 بالمقضوم أي المتكسر األسنان واألطراف!
  

إسم رئ�ی�س وزراء ال�ع�راق ھ�و "مص�ط�ف�ى 
الكاظمي" وإن إسم مصطفى ال ی�خ�ت�ل�ف ف�ی�ھ 
أثنان وھو س�م�ة رس�ول ال�م�س�ل�م�ی�ن م�ح�م�د 
صلوات هللا وسالمھ علیھ، وأم�ا ال�ل�ق�ب ف�ھ�و 
متأت م�ن ال�ف�ع�ل ك�ظ�م وھ�و ك�اظ�م وم�ع�ن�اه 
الممسك على ما في ن�ف�س�ھ ع�ن�د ال�غ�ض�ب .. 
وجاء في القرآن الكریم "والكاظمین ال�غ�ی�ظ" 

وحقیقة اإلس�م   وھو مالك لنفسھ عند الغضب.
تحاشیا لأللتباس فإن إسم ال�رج�ل "مص�ط�ف�ى 

مشتت" وما لقب "الكاظمي" سوى اإلنتساب 
لمنطقة الكاظم�ی�ة ف�ي ب�غ�داد، وھ�ي م�ن�ط�ق�ة 
مقدسة ع�ن�د ال�ع�راق�ی�ی�ن ألن اإلم�ام م�وس�ى 
الكاظم علیھ السالم یرقد في أرضھا المقدسة، 
وقد إنتسب رئیس وزراء الع�راق إل�ى م�ح�ل�ة 
الكاظ�م�ی�ی�ن وت�ل�ق�ب ب�ل�ق�ب�ھ�ا .. وأم�ا ك�ل�م�ة 
"مشتت" فت�ع�ن�ي ف�ي م�ع�ج�م ال�ل�غ�ة الش�ارد 
الذھن، ومشتت الذھن یع�ن�ي الش�ارد أي م�ن 
یفكر في أشیاء كثیرة في آن واحد .. سیما إذا 
ما خانتھ الثقة بمستشاریھ والناطقین بإس�م�ھ. 
أما الكواظم وھم الشیعة من سكنة ال�ك�اظ�م�ی�ة 
فجل إھتمامھم باألدب وال�ت�ج�ارة والص�ل�وات، 
وھم دائما متفوقون في األدب وال�ت�ج�ارة ف�م�ا 
علیھم وقت الملمات سوى دخول مرقد أإلم�ام 

م�ن أح�د أب�واب�ھ وھ�و "ب�اب  موسى الكاظم 
الحوائج" وھ�ي أح�د ص�ف�ات اإلم�ام م�وس�ى 
الكاظم علیھ السالم، ویخرجون منھ مطمئنین، 
فیعودون بتجارة رائجة وبذھب صاف وبشع�ر 

.. ومن المبدعین ال�ك�واظ�م الش�اع�ر  موزون 
عبد المحسن بن م�ح�م�د ب�ن ع�ل�ي ال�ك�اظ�م�ي 

والمتوفى رحمھ هللا ع�ام  1871المولود عام 
وقد عانى مثل الكثیر من العراقیین في  1935

حیاة الغربة حیث قضى حیاتھ في مصر ح�ت�ى 
توفي رحمھ هللا في القاھرة .. حاول وال�ده أن 
یدخلھ التجارة لكنھ لم یمل إلیھا فتعلم م�ب�ادئ 
القراءة والكتابة وإستھ�واه األدب ف�ن�ھ�ل م�ن 
علومھ ویوص�ف ب�ت�م�ی�زه ب�خ�ص�ب ق�ری�ح�ت�ھ 
وسرعة بدیھتھ ورفیع ذوق�ھ وع�ذب ال�ف�اظ�ھ 
وكان یقول الشعر إرتجاال، وتب�ل�غ م�رت�ج�الت�ھ 
الخمسین بیتا وأحیانا المائة بیت. فكتبت علیھ 
الغربة واإلغتراب مثل م�ا ك�ت�ب ال�ق�در ع�ل�ى 

مالیین من العراقیین النفي وال�غ�رب�ة وال�دف�ن 
 في "دیار الغرب"!

 
وع��ود ع��ل��ى ب��دء ك��م��ا ی��ق��ال، ف��إن الس��ادة  

والس�ی�دات واآلنس�ات ع�ل�ی�ھ�م أن  المذیعیین 
یحسنوا اللفظ وأن یفرقوا بین معنى الكاظ�م�ي 
والقاضمي .. وحتى ننھي الخالف بیننا وب�ی�ن 
نجوم التلفزة من الجنسیین، وحتى ال ی�ج�دون 
في األخبار ما ی�ث�ی�ر ش�ھ�ی�ات�ھ�م وھ�ي أخ�ب�ار 
ال��ت��دھ��ور وال��م��وت والص��راع��ات ال��دام��ی��ة 

أن  والتفجیرات وتقسیم البلدان وإنھیارھ�ا .. 
ندعو السید رئیس الوزراء مصطفى الكاظم�ي 
زی��ارة م��رق��د اإلم��ام ال��ك��اظ��م ع��ل��ی��ھ الس��الم 
والدخول إلی�ھ م�ن "ب�اب ال�ح�وائ�ج"، ل�ی�س 
ب��م��ع��ن��ى ال��ع��ق��ی��دة ب��ل ب��م��ع��ن��ى "اإلن��ت��م��اء 

 العراقي"!؟  وبمعنى "الحلم  العراقي"
  

فإذا دخل الكاظمي أو أي كاظمي م�ن ال�ع�راق 
من باب الحوائج "بمعنى اإلنتماء ال�ع�راق�ي" 
ومعرفة "حوائج العراق"، ویخرج من "باب 
الحوائج" عال�م�ا ب�ح�اج�ات ال�ع�راق، فس�وف 
یخرج والعراق خ�ال م�ن الس�الح ال�م�ن�ف�ل�ت، 
ونسبة األمیة فیھ قد تالشت نحو الصفر، ول�م 
یعد ثمة فقیر أو یتیم، والجمیع یعمل مثل خلیة 
النمل أو خلیة النحل ولی�س ث�م�ة ع�اط�ل ع�ن 
العمل، وقد إنسحبت منھ قوى الفساد وإنكشف 
أمرھا ونالت إستحقاقھا، وعاد العراق واح�دا 
موحدا من الجنوب إلى الشمال وتدفق�ت م�ی�اه 
الفراتین والشاطئ لحد أإلخ�ت�ن�اق ب�ال�ف�ی�ض�ان 
وتعود إلیھ السدود مغمورة بالم�ی�اه الص�اف�ی�ة 
م�ن ج�ب��ال ال��ع�راق وم��ن ال��م�ی��اه ال��ج�وف��ی��ة، 
وصارت األھوار العراق�ی�ة ع�وال�م ل�ل�س�ی�اح�ة 
تعیدك وأنت بالمشحوف، ترى بالد سومر ف�ي 

رح�ل  مساحات األھوار، وترى ال�ع�راق وق�د 
الظالم عن لیالیھ ح�ی�ن تش�ع ف�ی�ھ ال�ك�ھ�رب�اء 
ویصبح لیلھ نھارا، وترى العراق وقد تھدم�ت 
فیھ السجون وحتى المشافي ألن العراقیین لن 
یحتاجوا لدخول السجن بل ل�دخ�ول ال�م�دارس 
وال��ج��ام��ع��ات وس��وف ل��ن یص��ی��ب��ھ��م م��رض 
یضطرھم لدخول المستشفی�ات وس�ی�رت�ج�ل�ون 
الشعر وھم ف�ي وط�ن�ھ�م ی�ل�ج�أ إل�ی�ھ م�ع�ذب�و 
األرض، ال أن ی��غ��ام��روا ھ��م ف��ي ط��ل��ب 

وتراھم یكتبون المالح�م الس�وم�ری�ة  اللجوء، 
ویسنون القوانین البابلیة وس�ت�زدھ�ر ض�ف�اف 
الشواطئ بالنخیل الذي یزھو بس�ت وث�م�ان�ی�ن 
نوعا من ال�رط�ب ال�ج�ن�ي، وس�وف ل�ن ی�رى 
العراقي ال�ح�زن ول�ن ی�ع�رف م�ذاق م�ل�وح�ة 
الدموع المنسابة على خدیھ.. وسوف لن یغني 
العراقیون كل یوم عن الجس�ور ال�ت�ي ن�ق�ط�ت 
منھا الدماء في میاه الفراتین والشاطئ، وھ�م 
یغن�ون جس�ر ال�ح�دی�د "إن�ك�ط�ع" م�ن دوس 

 رجلیھ، بل یغنون حالمین ..
 "یوم الذي حبیت یا منیتي .. جنیت"

..................................... 
 * سینمائي وكاتب عراقي مقیم في ھولندا

!!.ا 

 قاسم حول*
 2021أیار  29السبت 
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تلبیة لدعوة من منظ�م�ة م�ج�ت�م�ع م�دن�ي   
م���ن األعض���اء   ع��رب���ی��ة ض��م���ت ع���دداً 

األس�ت�رال�ی�ی�ن م�ن أص�ول ع��رب�ی�ة، ك�ان��ت 
ت��م��ارس نش��اط��ات ث��ق��اف��ی��ة م��ت��ن��وع��ة ف��ي 
تسعینیات ال�ق�رن ال�م�اض�ي، ق�ام الش�اع�ر 
العراق�ي ال�ك�ب�ی�ر ال�راح�ل س�ع�دي ی�وس�ف 
بزیارة إلى أسترالیا، وتحدی�داً إل�ى م�دی�ن�ة 

. وبھذه ال�م�ن�اس�ب�ة 1995سیدني في العام 
بادر العدید من منظمات المجت�م�ع ال�م�دن�ي 
ال��ع��رب��ی��ة وال��ع��راق��ی��ة وم��ن��ظ��م��ات ح��زب��ی��ة 
یساریة وبالتعاون مع تل�ك ال�م�ن�ظ�م�ة إل�ى 
إقامة فعالیات مختلفة للضیف الكبیر من�ھ�ا 
حفالت لتوقیع دواوینھ وحف�الت إس�ت�ق�ب�ال 

وقرأ فی�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر م�ن   لھ، تحدث خاللھا
  قصائده . . .

  
كما التقى الشاعرالكبیر بعدد من الش�ع�راء 
األسترالی�ی�ن وال�ع�راق�ی�ی�ن وال�ع�رب ح�ی�ث 
أحت�ض�ن�وه ووف�روا ل�ھ ل�ق�اءآت إع�الم�ی�ة 
وسفرات وجوالت س�ی�اح�ی�ة ف�ي س�ی�دن�ي، 
وربما خارجھا وھذا أمر ال أستطیع تأكی�ده 
تماماً بسبب من مرور فترة ط�وی�ل�ة ع�ل�ى 

  ذلك.
  

وفي دعوة شخصیة للش�اع�ر ال�ك�ب�ی�ر م�ن 
أحد وجوه الجال�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�م�ع�روف�ة، 
دعیت إلیھا مع مجموعة صغیرة من أبن�اء 
جالیتنا العراقیة بما یتناسب وح�ج�م م�ك�ان 
الدعوة الصغیر في حینھ، كنا نتطلع ل�ل�ق�اء 
الشاعر واإلستمت�اع بس�م�اع ق�راءآت م�ن 
قصائدة أو التحدث معھ حول قضایا ثقافی�ة 
وأدبیة وسیاسیة كان یھمنا كثیراً ال�ح�دی�ث 

بشأنھا م�ع�ھ، ول�ك�ن، وك�م�ا حص�ل ف�ع�الً، 
جرت "الریاح ب�م�ا ال تش�ت�ھ�ي الَس�فَ�ُن"، 
حیث تساءل أحد المدعوین مستفسرا ع�ن 
س��ب��ب ع��دم دع��وة ب��ع��ض الش��خ��ص��ی��ات 
األخرى التي لم تك�ن م�ن ب�ی�ن ال�ح�ض�ور، 
مما أثار حفیضة صاحب الدعوة الذي أنق�ذ 
الموقف برد ھادئ مفاده أن مكان ال�دع�وة 
الیكفي لحضور عدٍد أكبر مما ھ�و م�وج�ود 
في ذلك الوقت، لكن الم�ت�س�ائ�ل ل�م ی�ق�ت�ن�ع 
حیث أستمر النقاش بین الطرفین ب�إن�ف�ع�ال 
ظاھر مما أث�ر ع�ل�ى ج�و ال�ل�ق�اء بص�ورة 
ع��ام��ة ول��م ی��ن��ف��ع م��ع��ھ ت��دخ��ل ع��دد م��ن 

 الحضور من أجل تھدئة الوضع . . .
  

وتوخیاً ألنقاذ الموقف وإنھاء ذلك النق�اش 
الج�ان�ب�ي االن�ف�ع�ال�ي ال�ذي ك�اد أن ی�ف�س�د 
الدعوة ب�ال�ك�ام�ل، ت�دخ�ل الض�ی�ف ال�ك�ب�ی�ر 
موجھاً حدیثھ للح�ض�ور، خ�اص�ة وأن�ھ ل�م 
یكن على معرفة مس�ب�ق�ة ب�أي م�ن�ھ�م م�ن 

أن  -ب�م�ا م�ع�ن�اه   –قبل، فاَستھ�ل ح�دی�ث�ھ 
قبولھ الدعوة لزیارة أسترالیا كان ألسب�اب 
عدیدة منھا أن أسترالیا دولة بعیدة وق�ارة 
شاسعة وفیھا جالیة عربیة وعراقیة كبیرة 
ول�ھ�ا دور م�ھ��م ف�ي ال�ث�ق��اف�ة والس�ی�اس��ة 
العربیة، وأنھ كان یتوقع أن یلتقي بج�ال�ی�ة 
مت�م�اس�ك�ة ق�وی�ة ت�ذوب ف�ی�ھ�ا ال�ف�روق�ات 
وتختفي اإلختالفات، خاص�ة وأن ال�ج�م�ی�ع 
یواجھ نظاماً دیكتاتوریاً خ�ط�ی�راً ... ل�ك�ن�ھ 
تفاجأ بأن للجالیة دكاك�ی�ن م�ت�ع�ددة، ح�ی�ث 
أفتتح ھذا الفرد أو ذاك دكاناً ی�م�ارس ف�ی�ھ 
دوره ویس��ت�ع��رض م��ن خ�الل��ھ عض��الت��ھ، 
وبالتالي بدالً من أن یكون ھنالك ل�ل�ج�ال�ی�ة 
دكاٌن واحٌد أصبح لمثل ذلك الفرد دك�اٌن أو 

    عدٌد من الدكاكین.
 

بعدھا أتسمت الجلسة بھدوء یشوبھ الحذر 
من اإلنفجار، حیث تم تقدیم الطعام وب�اق�ي 
مراسیم الضیافة لتنتھي ال�دع�وة ب�م�غ�ادرة 
الجمیع عدا الضیف ال�ك�ری�م وأن�ا. ح�ی�ن�ھ�ا 
كلفني صاحب ال�دع�وة ب�ت�وص�ی�ل الض�ی�ف 
الكریم للموتیل الذي یقیم فیھ، خاص�ة وأن 
الموتیل یقع في شرق سیدني في منت�ص�ف 

   الطریق إلى مسكني بشمال المدینة.

ك��ان��ت ل��ی��ل��ة ب��اردة وم��م��ط��رة، ول��م ت��ك��ن 
التكنولوجیا الحدیثة متوفرة في حینھ حیث 
كان عليَّ أن اجد طریقي لذلك الموتیل عبر 
دفتر الخرائط لذلك ك�ان ی�ت�ط�ل�ب م�ن�ي أن 
أوق��ف الس��ی��ارة وأح��اول إی��ج��اد ال��ط��ری��ق 
الصحیح من خالل الخرائط المروریة وھي 
بطبیعتھا مكتوبة بحروف صغی�رة ت�ت�ط�ل�ب 
إنارة قویة. مرافقي لم یكن مس�اع�داً ج�ی�داً 
ل���ي ح���ی���ث أن ال���م���ن���اط���ق والش���وارع 
ومسمیاتھا جدیدة علیھ خاصة وأن أغلبھا 
یحمل اسماًء أبوروجینیة ولیس إنكل�ی�زی�ة. 
كما أنھ اَستمر في الحدیث معي حول أمور 
عدیدة م�ن�ھ�ا م�اح�دث خ�الل ت�ل�ك ال�دع�وة 
وأم��ور أخ��رى دون م��راع��اة ال��م��وق��ف 
المحرج الذي كنت أمر بھ. أتذكر أن�ھ ك�ان 
منزعجاً من أسلوب أحد أعضاء الج�م�ع�ی�ة 
الداعیة لھ حین دس مبلغاً من المال بجیبھ 

  ھامساً بإذنھ بأنھ مصروف جیب !.
أخیرا، عثرت على الموتیل وقد كلفن�ا ذل�ك 
وقتاً مض�اع�ف�اً أو أك�ث�ر بس�ب�ب ال�ظ�روف 
الج�وی�ة وع�دم ال�ت�ھ�ی�ؤ ل�ألم�ر ... ب�ع�دھ�ا 
حضرت مناسبة أو أثنتی�ن أق�ی�م�ت�ا ل�ھ ف�ي 

  سیدني ولم تكونا بأفضل من األولى.
 

ھا قد مر أكثر من عقدین من الزم�ن ع�ل�ى 
زیارة الشاعر س�ع�دي ی�وس�ف ألس�ت�رال�ی�ا 
والزال حدیثھ عن الدك�اك�ی�ن ش�اخص�اً ف�ي 
ذاكرتي . . . فمنذ ذلك الوقت ولغایة ال�ی�وم 
أصبح لدینا آالف ال�دك�اك�ی�ن ال�ت�ي ت�ح�م�ل 
أسماء تراتیبیة غریبة، لك�ل ش�خ�ص ع�دد 
معین منھا ولیس العكس حیث یفترض أن 
یكون لكل دكان عدد ك�ب�ی�ر م�ن األعض�اء، 
ناھیكم عن تلك الدكاكین التخصصیة ال�ت�ي 

 التخضع ألیة رقابة مالیة أو قانونیة....

   ي د !... 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالء مھدي/ سیدني
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استدعاھا صدام حسین وسألھا: لماذا ال تكتبین؟ كان یقصد لماذا ال تمدحی�ن.    
تخلصت من الموقف بذكاء واستعارت عبارة ل�ل�خ�ل�ی�ل ب�ن أح�م�د ال�ف�راھ�ی�دي: 

سكَت وسكتْت. إنھ ینتظر جواباً. قالت: ربم�ا أح�ت�اج إل�ى  .(الشعر یأباني جیّده)
 دفعة. أي تشجیعاً.

أجابھا: بل تحتاجین إلى تلّة. والتلّة باللھجة العراقیة تعني الَسحبة، أو النَْت�رة.  
 .مثل الصیاد حین یشعر بأن سمكة التقطت الشص فیسحب السنارة بقوة

الشاعرة التي ناضلت في صفوف الیسار ودخلت السج�ن، ت�ع�ل�ل�ْت ب�أن ن�وب�ات 
الربو اشتدت علیھا وعواصف الغبار في بغداد تؤذیھا. لعلھا أرادت أن ت�ب�ت�ع�د 
عن عرس الدم. وصدر قرار بتعیی�ن�ھ�ا ف�ي م�م�ث�ل�ی�ة ال�ع�راق ف�ي ال�ی�ون�ی�س�ك�و 

الجئة صحیة)، حسب قولھا، واستقبلھا المستعرب جاك بی�رك (بباریس. جاءت 
خیر استقبال. لكنھا وجدت نفسھا تتصادم مع رئیسھا في العمل، السفیر العت�ی�د 

 عزیز الحاج. لقد خطفت منھ األضواء بشھرتھا وسحر شخصیتھا. 
 ولم تستمر في موقعھا طویالً. 

عادت إلى بغداد وعاشت اضطراباتھا، ثم التحقت بابنھا في الوالیات الم�ت�ح�دة، 
 .لحین انطفائھا قبل یومین في كالیفورنیا

عاشت لمیعة تسعة عقود مرفوعة الرأس، تُدعى لكي تقرأ قص�ائ�دھ�ا ف�ي ب�الد 
العرب. تقیم أمسیات شعریة ف�ي ت�ج�م�ع�ات ال�م�ھ�اج�ری�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن وی�ق�ت�ن�ي 

 جمھورھا العریض التذاكر، یتعطّش المغتربون ألبیات الحنین وحسن اإللقاء. 
ولما سعت للحصول على مرتب تقاعدي تستحقھ كُمدرّسة سابقة، ق�ی�ل ل�ھ�ا إن 

غضبت ألنھا لم تطل�ب ».  تعالي خذیھ«اتحاد األدباء ینوي تخصیص مرتب لھا. 
مكافأة شرفیة، بل حق عن خدمتھا ال�ط�وی�ل�ة ف�ي ال�وظ�ی�ف�ة. ق�ال�ت: ك�ن�ُت م�ن 
مؤسسي االتحاد في الخمسینات، یوم كان الجواھري الكبیر رئیساً ل�ھ... ف�م�اذا 

 یرید مني ھؤالء؟
حصلت على مرتبھا التقاعدي من وزارة التربیة بعد جھد. وكان علیھا، مثل كل 
المتقاعدین المقیمین في الخارج، أن تثبت، مطلع كل عام، أنھا م�ا زال�ت ع�ل�ى 

وحرمت الن�اس م�ن ال�ت�ن�ق�ل.  «كورونا»قید الحیاة لكي یستمر الصرف. جاءت 
صارت االتصاالت تتم عبر الشاشات. تحدثت المواطنة لمیعة عباس عمارة م�ع 
القنصل العراقي ھاتفیاً، بالصوت والصورة، حسبما تقتضي ال�ت�ع�ل�ی�م�ات. وق�ام 

خاصة بھا. لكن أحد الموظف�ی�ن  «شھادة حیاة»الرجل بواجبھ وأرسل إلى بغداد 
ھناك شكك في الشھادة. تصّور الخایب أنھا ماتت م�ن زم�ان. وط�ل�ب ت�أك�ی�دات 

 .إضافیة
كان وقع الخبر قاسیاً علیھا. إن أمثالھا ال یموتون في السّر. ال ی�م�ك�ن ل�ألدی�ب�ة 
المعروفة والمحبوبة أن ترحل دون أن تشتعل أفئدة العراق�ی�ی�ن وتض�ّج وس�ائ�ل 
اإلعالم لرحیلھا. تحاملت على نفسھا وجلست تس�ّج�ل ش�ری�ط ف�ی�دی�و: إل�ى م�ن 

لم تكمل ال�ت�س�ج�ی�ل.  ...یھّمھ األمر. أنا لمیعة عباس عمارة. ما زلت حیّة أتنفس
ارتفع ضغطھا وأصیبت بجلطة. رفضت العالج في أیامھا األخیرة وامتنعت ع�ن 
الطعام. تركت مغلفات تحوي الكثیر من صورھا ووثائق�ھ�ا وب�ع�ض م�ذك�رات�ھ�ا، 
وصلتني بالبرید على مراحل، ومعھا قالدة فضیّة من قالئدھا. الص�اب�ئ�ة أرب�اب 

ال تسجنوني في الكتب وواصلوا نشر قصائ�دي(صیاغة الفضة. كانت وصیتھا: 
الحب عندي لْم یَِصْر بُغضاً        ھل كنُت غ�اض�ب�ة ل�ك�ي (    :. ھذه واحدة منھا)

 أرضى؟
 حاسبُت أیامي فأسعدني             أنّي مررُت بِكلّھا َوْمضا          
 )ھذا الرضا وجھي وتعرفُھُ          لو مّر عفواً باألذى أغضى         

.............................. 
 .* صحافیّة وروائیّة عراقیّة

  

 *إنعام كجھ جي
20 Jun 2021 

 ءاتم 
 
 
 

 علي حسین
 
 
شغلت لمیعة عباس عمارة األوساط الثقافیة في بغداد وبالد العرب، لس�ن�وات، ف�ھ�ذه ال�ف�ت�اة   

التي دخلت دار المعلمین العالیة قبل أكثر من سبعة عقود، ك�ان�ت ق�د ن�ظ�م�ت أول�ى قص�ائ�دھ�ا 
وھي لم تبلغ الثانیة عشرة من عمرھا، وقررت أن ترسلھا إلى شاعر لبنان الك�ب�ی�ر أی�ل�ی�ا أب�و 
ماضي، قصیدة في حب العراق، وكان أبو ماضي شغوفاً بما ك�ت�ب�ت ف�ع�ل�ق ب�ع�د أن نش�ر ل�ھ�ا 

إن كان في العراق مثل ھؤالء األطفال فعلى أیة نھض�ة م�ق�ب�ل؟"، ول�م ی�در ب�خ�ل�د ”  :القصیدة
شاعر المھجر أن البالد التي أنجبت الجواھري والبیاتي والسیاب ونازك المالئ�ك�ة، س�ت�ص�ح�و 
یوماً على أصوات الطائفیة وخطابات نبذ الوطنیة وإعالء شأن الذین یتغ�ن�ون ب�دول ال�ج�وار.. 
قررت لمیعة أن تسحر كل من یلتقي بھا، فكان السیاب أول من ھام بھا، فكتب ال�ق�ص�ائ�د ال�ت�ي 

 .تتغنى بابنة الكرخ الصابئیة التي كانت تحلم بعالم من الصفاء والمحبة
عاشت بغداد زمن لمیعة وجواد سلیم وناظم الغزالي مدی�ن�ة ت�ت�ط�ل�ع إل�ى ال�م�س�ت�ق�ب�ل ب�ع�ی�ون 
مفتوحة، كان القادمون إلیھا من جمیع المحافظات، ی�ك�ت�ب�ون الش�ع�ر وی�غ�ن�ون، وی�ع�ش�ق�ون، 
ویعتقدون أن القصیدة والروایة واللوحة واألغنیة ستصنع بلداً یكون ملكاً للجمیع، وم�ج�ت�م�ع�اً 
آمناً ال تقید حركتھ خطب وشعارات خادعة ، عاشت لمیع�ة ، م�ث�ل�م�ا ع�اش الس�ی�اب، أس�ی�رة 
ألحالمھا، تتنقل في بلدان الغربة تكتب القصائ�د ال�ت�ي ت�ت�غ�زل ب�ب�الد تُ�ن�ك�ر أب�ن�اءھ�ا ألن�ھ�م ال 
یمارسون الطائفیة، وال یطالبون بتقاسم الكعكة، والیؤم�ن�ون ب�ال�ت�وازن ف�ي ال�ق�ت�ل وال�ن�ھ�ب، 
وتقرأ لمیعة بصوتھا الدافئ حنینھا إلى بغداد: "بغداد.. ع�م�ري ان�ك�ظ�ھ.. وال�ب�ع�د م�ا ی�ن�ع�اد.. 
عمري الیجي ویسوه.. بعد ویاك ما ینعاد".. ستحلم لمیعة مثل السیاب بعراق أوسع ما ی�ك�ون 
لكنھ سیصبح أبعد مایكون، وكانت مثل شاعر غریب على الخلیج ، تتمنى أن ت�م�س�ك ال�ع�راق 
بیدیھا، إآل انھا ستكتشف في النھایة أن األحالم، وبغداد، أبعد ما تكون.. وأن ال�ب�ح�ار وال�م�دن 

 .ستكون دونك یاعراق
رحلت لمیعة عباس عمارة عن عالمنا بعد أن أثقل ال�ح�ن�ی�ن ح�ی�ات�ھ�ا، اخ�ت�ب�أت وراء ج�دران 
الغربة، لكن قصائدھا ظلت تطل علینا توزع الحب واألمل وتح�ی�ي الش�ج�ن ف�ي ال�ق�ل�وب، ول�م 

 :تكن تتوقع أن قصیدتھا لو أنبأني العراف ستكون نبوءة لكل العراقیین
 .. لو أنبأني العراف

 أني سأالقیك بھذا التیھ
 لم أبك لشيء في الدنیا

 وجمعُت دموعي.. كل الدمع
 .لیوم قد تھجرني فیھ

الیوم أیتھا الشاعرة نحن مثلك جمعنا كل الدموع لی�وم ی�راد ل�ن�ا ف�ی�ھ أن ن�ع�ی�ش غ�رب�اء ف�ي 
مدینتنا التي احتلھا اللصوص، ستعرف األجیال أن في ھذه البالد عاشت امرأة ع�راق�ی�ة ك�ان�ت 
جریئة ومحبة سیكتب لھا ولذكراھا ال�ب�ق�اء.. ف�ي وق�ت ت�م�ر ع�ل�ى ال�ع�راق ھ�ی�اك�ل س�ی�ك�ون 
مصیرھا الزوال حتما. من سیبقى من العراق، ھلوسات الجع�ف�ري وت�أت�أة ع�الوي أم ك�ل�م�ات 
لمیعة عباس عمارة وصوت الجواھري وأن�ی�ن الس�ی�اب؟.. اص�وات ع�ل�م�ت�ن�ا ق�ی�م�ة ال�ح�ی�اة، 

 .وأھمیة الوطن



   1. 
 یا نوني الغامضة،

 إلى ساحِة البحر منذ أْن طردتِني
 حملُت معي حروفي كلّھا

 وصنعُت لھا سفینةً من دمي
 وحمیتُھا من زالزِل عجرفتكِ 

 بصیحاِت قلبي المليء بالندوب.
 وحیَن وصلُت إلى جبِل النھایة
 إليّ  وقفُت فأطلقُت نقطتَِك فلم تعدْ 

 ثُمَّ أطلقُت ھاللَِك فعاَد إلّي ببیاضھ وفتنتھ.
 فعرفُت أنّھا الیابسة

 وأنِّك ُمستقّري الجدید.
 ھكذا نزلُت من سفینتي

 ونزلْت معي حروفي ونقاطي
 لنفترش األرَض فرحین مسرورین

 بانتظاِر طوفانِك القادم أبداً!
2. 

 ھا أنِت تحّولِت إلى سریٍر جدید
 یحمیھ عصفوران ال یكفّان عن الزقزقة

 وعینان تنظران طویالً في الالشيء.
 إلى سریري األْسَود أما أنا فانتقلتُ 

 ووضعُت لحراستي َجْمعاً من الثیراِن الُمجنّحة،
 ورممتھ ببقایا نقطتكِ 

 إلى تریاقي الُمفّضل التي تّحولتْ 
 أنا َملِك الالشيء.

 
3. 

 نحن لم نلتِق!
 كنّا نمثُّل دوَر العاشقین فقط:

 أنا المؤلّف الُمكتوي
 وأنِت العاشقة الُمدلّھة.

 لكنّنا سرعاَن ما غادرنا مسرحیتنا
 بعد أْن أُغلَِق باُب المسرح

 وطُِرَد آخر مشاھد مخمور، 
 فخرجُت أنا من النافذِة الملیئِة باألعشاش

 وخرجِت أنِت من السرداِب الخلفي.
4. 

 ما الذي سیحدُث لي بعد أْن تحطّمْت نونُك
 وصادرھا الكّذابون والطفیلیون؟

 ھل سأصرُّ على دوِر الزاھِد الھنديّ 
 الذي یریُد أْن یرّدد حرفَِك لسبعین سنة قادمة؟
 أم أنتبھ إلى أّن مسرحیتِك مسرحیة ُمھّرجین

 البد أْن تنتھي بقھقھٍة فارغة
 أو بُمالكمٍة ُمدھشٍة بین الجمھور والممثلین؟

 
5. 

 یا نوني
 إلّي؟ كم تبقّى منكِ 

 فحتّى نقطة نونكِ 
 رأیُت َمن یرفع سّكینھ

 في وجھي ألنساھا
 وھیھات.

6. 
 إلّي؟ كم ِمن روحِك تبقّتْ 

 فحتّى نافذتنا الخضراء
 جاَء َمن یطالُب بھا

 لیضعھا في عمارتھ: عمارة اللصوص.
 
7. 

 إلّي؟ كم ِمن معناِك تبقّى
 فحتّى أدراج جسِدكِ 

 المراؤون. صادَرھا األزواجُ 
 
8. 

 إلّي؟ كم ِمن معناِك تبقّى
 فحتّى أنتِ 

 قّررِت أْن تكوني مَع َمن یمحوِك ِمن األبجدیّة
 ال َمع َمن یكتبِك ویترجمكِ 

 إلى سبعین لغة حیّة ومنقرضة.
 
9. 

 یا حبیبتي
 لقد تحّولْت نقطتُِك إلى نشید

 وھاللُِك إلى ملحمة
 ونونُِك إلى مسرحیٍة كبرى.

 لكّن ألفي، ألفي الذي كتَب كلَّ شيء
 ورأى كلَّ شيء
 وبنى كلَّ شيء

 وحلم بكلِّ شيء
 وبكى كلَّ شيء

 وضحك ِمن كلِّ شيء
 واشترى كلَّ شيء
 ِمن أجِل الالشيء

 بقي حرفاً ملیئاً بالطالسِم والجنون!
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 ممّت ة
 
 
 شعر: أدیب كمال الدین 

 أدیالید -أسترالیا

 ..زارني المساءُ  
 ؤامطرني 

 نشوة السكون
 .. عأید اليَّ 

 مغترب في رٔواي
 یلملم ٔاطراف ٔاجفانھ خجالً 
 حین یحاكي الوجھ أالخر

 !ھل ھو ظلي..؟
 یتعقبني

 !.ال .. بل ..ٔاثري
 .. ٔاحداً غیري

 !..وال ٔادري
 ..ماعدت ٔاذكرني

 ویومي ھذا 
 لیس من عمري
 ..وال یھتم ٔالمري

 !..وما شٔاني
 !..فقد ال یكون من شٔاني

 .. مازلت ٔاجھل
 صوتي وصورتي

 ویعلو صھیل 
 الصمت برٔاسي

 !.. اال ھّزي الیك
 بجفن اللیل یساقطُ 

 .. زفرات
 لنجوم ٓافالت
 تحوم بعیداً 

 تلمح ومیض 
 .. خلجات

 تردد مع (درویش)
 كانوا ھنا وغادروا
 لم یبَق منھم سوى

 ..رأیحة الفراغ

 ااب اء

  اعتماد حیاوي/ العراق



 مدخل 
قبل أن أل�ج م�وض�وع�ي، ع�ن ال�َغ�َج�ر وان�ح�دارھ�م  

التأریخي.. وددت أن أمھد لألسباب التي دعت�ن�ي إل�ى 
التعمق ف�ي ع�ل�م ال�غ�ج�ری�ات.وأس�أل هللا أن أوفَّ�ق، 

 وأكون أداة توصیل، المشرعٍن لسوء.
حكایة ظریفة: تبقى الذاكرة ناشطة أحیاناً، وت�خ�ت�زن 
أحداثاً موغلة بالقَِدم.. حیث أتذكر ماحصل لي وأنا ل�م 
أبلغ الس�ادس�ة م�ن ع�م�ري.. وھ�ذه ال�ذك�رى ك�ان�ت 

 محفزتي للبحث والتنقیب والدرس لسنین طویلة.
في یوم قائظ، أل�ب�س�ت�ن�ي أم�ي (ش�ورت وق�م�ی�ص)، 
مازلت أذكر لونھ الكاكي وتفاصیل ت�ط�ری�زة الص�در.
فاستغلیت قیلولتھا، وتسللت إلى الشارع الذي قادن�ي 
إلى (نجارخانة)* والدي ال�ت�ي الت�ب�ت�ع�د ك�ث�ی�راً ع�ن 
بیتنا.. واخ�ت�رق�ت ب�اع�ة ال�خ�ض�ار ال�ذی�ن اف�ت�رش�وا 
األرصفة، وضجیج إعالناتھم .. عن بضاعت�ھ�م ال�ذي 
یصم اآلذانفإذا بسیدة، ال تختلف عن باقي النسوة إال 

، وتھّدل كتف�ی�ھ�ا..  -خصوصاً رأسھا  -بضخامتھا، و 
تلفني بعباءتھا، وتركبني باص�اً خش�ب�ی�اً.. ف�ت�ف�اج�أت 

 بحشد من نسوة، یقارب العشرین، وثالثة رجال.
أجلس�ت�ن�ي ھ�ذه الس�ی�دة ت�ح�ت رك�ب�ت�ی�ھ�ا وغ�ط�ت�ن�ي 
بعباءتھا، فمكثت بین أكداس ھائلة م�ن (ال�رقِّ�ي)**، 
إلى أن اختفت أصوات الباعة.. فرفعتني وأج�ل�س�ت�ن�ي 
على حجرھا، وصارت ت�م�س�د ب�ی�دھ�ا ع�ل�ى رأس�ي، 
وتعدني بتبنیھا لي، وبأنھا ست�وش�م�ن�ي ب�وش�م ع�ل�ى 
صدغي، ولم تنَس أن توصي جارتھا التي خلفھا ب�أن 

 تركَّب لي سناً ذھبیاً.
ألغریب باألمر أن ال�رج�ال ال�ث�الث�ة ل�م ی�ع�ی�روا أم�ر 
اختطافي أي أنتباه، بل كانوا یتصدرون الب�اص، وق�د 
شغلتھم لفافات التبغ التي كانوا یصنعونھا یدویاً ب�ع�د 
أن یخروجوا من أكیاس حمر تبغاً وی�ل�ف�ون�ھ ب�أوراق 
صغیرة إال أن أحدھم نادى إحداھ�ن ب�اس�م (رھ�اب).. 
ھكذا كان اسمھا أو قریب من ھذا الوزن.وطلب من�ھ�ا 
بلغة لم أفھمھا.. لكني عرفت، عند ت�ل�ب�ی�ت�ھ�ا ط�ل�ب�ھ، 
ومن خالل إشارات یدیھ.. أنھ یرید سماع غناء.. یب�دد 
وحشة الطریق بصوتھا.. فلم تتردد لحظة، وص�دح�ت 

طبع�ا م�ی�زت ن�وع  -بصوت ھو أقرب إلى السوبرانو 
وص�ارت تش�دو ب�غ�ن�اء ع�رب��ي  -الص�وت ب�ع�د زم�ن

وبلھجة بدویة. أمتعني صوتھا جداً، لكنھ كان غ�ری�ب�اً 
على مسامعي.. ألني لم أعتد سم�اع 

ھذا النوع من الغناء في بیتنا، الذي كان ع�ب�ارة ع�ن 
مكتبة للقراءات القرانیة، وأحیاناً نست�م�ع إل�ى ن�اظ�م 
الغزالي والقبانجي***، من خالل جھاز الـ (ك�ران�دك 
تیب).صوت رھاب أذھل�ن�ي، ون�ب�ھ�ن�ي إل�ى ال�ع�ط�ور 
النفاثة التي كان یعج بھا المكان، وكذلك ألوان ث�ی�اب 
ال�ن�س�اء، وط�ری�ق�ة زواق��ت�ھ�ن، واك�ت�ن�از ص�دورھ��ن 
المنبئات عن ترف جمالي صحراوي مذھ�ل. ح�ق�ی�ق�ة 
أحببت ھذا الجو كثی�راً، وت�م�ن�ی�ت أن ال أف�ارق ھ�ذه 

 المجموعة. 
فھنا.. صخب، وغن�اء، وس�ف�ور، وَع�بَ�ث.. وھ�ن�اك.. 
ھ��دوء، وق��رآن، وت��ح��ج��ب، وال��ت��زام.ش��ت��ان م��اب��ی��ن 

 البیئتین.. ھنا دلع، وھناك محافظة.
 
 
 
 
 

 
 

إذاً صار عليَّ أن أختار.. فاخترت المتعة.ولكن متعتي 
لم تستمر ط�وی�الً ... ح�ی�ث أص�اب ال�رع�ُب ال�رج�اَل 
وصاروا یتقازون من الشبابیك كاألران�ب.. ول�م ی�ب�ق 
في الباص إال أنا وحشد النسوة الفاتنات.. فاندس�س�ت 
بین أك�داس ال�رقِّ�ي، وت�دث�رت ب�ك�ی�س (ش�وال) ك�ان 
مرمیاً على مقربة مني.. بغیة األم�ان، ب�ع�دم�ا ع�ل�ت 
اًصوات میزت صوت والدي من بینھا، فخ�رج�ت م�ن 
مكمني وركضت صوبھ باكیاً.ال أرید الدخول بتفاصیل 
ماجرى لراكبات وراكبي ھذا الباص بعد ھ�ذا، ل�ك�ن�ي 
أود أن أعترف بأن ف�رح�ت�ي ك�ان�ت ك�ب�ی�رة ب�وص�ول 
والدي وصدیقھ الم�رح�وم ن. ر. ال�ع�ان�ي، وال�رج�ال 
الذین كانوا معھم، وعرفت فیما بعد أن صدیق وال�دي 
قد لمحني وأنا أختطف من قبل الغجر.. لكن�ي ب�ن�ف�س 
الوقت كنت تواقاً للبقاء مع جمع النسوة ھذا، ومازال 

 -أیض�اً  -صوت رھاب یرن بأذني، وقد عرفت الحقاً 
بأن غناءھا كان یسمى الـ (سویحلي). منذ ذلك الحین 

وأنا أتابع أخبار الغجر وأتقصى أثر المعلومات ال�ت�ي 
بحثاً بسی�ط�اً ع�ن�ھ�م،  1982تخصھم، فكتبت في عام 

ونشرتھ في م�ج�ل�ة ال�دس�ت�ور.. وھ�ا أن�ا اآلن أك�ت�ب 
 عرضاً عنھم.

 
 ألعرض:

ھناك من ظن أنھم قدموا من ب�الد ال�ن�ھ�ری�ن واآلخ�ر 
افترض أنھم من مصر او شمال أفریقیا وأثیوب�ی�ا. إال 
أن علم تأریخ وساللة الشعوب اس�ت�ط�اع ف�ي ال�ق�رن 
الماضي أن یج�زم بش�ك�ل ق�اط�ع ع�ل�ى أن ال�م�وط�ن 
األصلي ل�ل�غ�ج�ر ھ�و ال�ھ�ن�د.أم�ا الش�اع�ر ال�ف�ارس�ي 
(الفردوسي) قد أشار في "الشاھنام�ة" إل�ى ك�ی�ف�ی�ة 
انقسام الغجر. فقد ذكر أن ال�م�ل�ك ال�ف�ارس�ي (ب�ھ�رام 
كور) في القرن الخامس المیالدي الت�م�س م�ن م�ل�ك 
الھند (شانكور) أن یبعث إلیھ بخمسة آالف مھرج مع 
آالتھم الموسیق�ی�ة م�ن أج�ل ال�ت�رف�ی�ھ ع�ن رع�ای�اه. 
فأرسل لھ قبیلة بائسة ف�ق�ی�رة ت�دع�ى (ل�وري)، وم�ا 

 تزال مقاطعة (لورستان) قائمة في إیران.
أما الشاعر (حمزة األصفھاني) فقد أك�دَّ ذل�ك وأش�ار 
إلى انتماء (أألسطورة اللورنس�ی�ة) إل�ى ال�غ�ج�ر.وم�ا 
یجعلنا متأكدین من أنھم من أصل ھندي بشكل ق�اط�ع 
ھي تلك السحنة، والمالمح التي یتحلى بھا الغج�ري، 
وھذا ما أكدتھ دراسة جینیة حدیثة حیث توصلت إل�ى 
أن الغجر الذین یعیشون حالیا ف�ي ال�ق�ارة األورب�ی�ة، 

ھ��م ع��ل��ى األرج��ح 

من أحفاد المنبوذین، الذین ھم أدنى مجموعة ض�م�ن 
النظام الطبقي الھندي، وقد وصل ھ�ؤالء إل�ى أورب�ا 
قادمین من الھند قبل حوالي ألف سنة. ف�ف�ي ل�غ�ت�ھ�م 
تظھر بعض الكلمات المأخوذة من السنسكریتیة، كم�ا 
یظھر أقاربھم القدامي في الص�ور ال�ت�أری�خ�ی�ة وھ�م 
یرتدون مالبس تعتبر تقلیدیة بالنسبة لمواطني آس�ی�ا 
الجنوبیة، لكن لم تظھر أی�ة دالئ�ل ع�ل�م�ی�ة ل�ت�دع�ی�م 

 مزاعمھم إال حالیاً.
فالدراسة التي أجراھا علماء ف�ي ال�ھ�ن�د وأس�ت�ون�ی�ا 
أكدت أألصول الھندیة للغجر وكش�ف�ت أیض�اً ال�ب�ی�ئ�ة 
االجتماعیة التي ینبعون منھا، وق�د رح�ب "م�ج�ل�س 
البریطانیین الغجر"، بنتائ�ج ال�ب�ح�ث وأف�اد ال�ن�اط�ق 
باسم المجلس (جوزیف جونس) لصح�ی�ف�ة ال�دی�ل�ل�ي 
تلیغراف البریطانیة، بأن الدراسة ستساھم ف�ي نش�ر 

 التفاھم حیال الغجر في كل أرجاء أوربا.
وكان العلماء الذین نشروا نتائج دراستھم في م�ج�ل�ة 
"بالس وان" قد فحصوا الحامض ال�ن�ووي ل�ل�رج�ال 
في المجتمع الغجري، وق�ارن�وه ب�ج�ی�ن�ات آالف م�ن 
ممثلي الشعب الھندي، وأجرى ھؤالء بحثاً على أكثر 

مجموعة ھندیة مختلفة،  214عیِّنة من  10000من 
فعثروا على أكبر تطابق م�ع م�واط�ن�ي ش�م�ال غ�رب 
الھند. وعندما ُعرضت النتائج في الخارطة ال�ج�ی�ن�ی�ة 
للھند، تب�ی�ن أن أك�ث�ر ال�م�واط�ن�ی�ن ال�ذی�ن ی�ت�ط�اب�ق 
حامضھم النووي یعیشون حال�ی�اً ف�ي األم�اك�ن ال�ت�ي 
یقطنھا غالباً طبقة المنبوذین، أو "دال�ی�ت�ا" ب�ال�ل�غ�ة 
السنسكریتیة، وحسب التقدیرات الحالیة، فأن حوالي 

ملیون ھندي ینتمون لھذه الطبقة، وم�ع�ظ�م�ھ�م  160
من الھنود المسلمین. وتقول ال�دی�ل�ل�ي ت�ل�غ�راف أن�ھ 

حسب التقالید والمفاھیم الھندیة، فإن الناس یول�دون 
منبوذین كعقاب لھم على الذنوب التي ارتكبوھا خالل 
حیاتھم السابقة.وعلى الرغم من ان الطبقات ممنوعة 

، فان تقسیم الن�اس 1950وفق دستور الھند منذ عام 
ال یزال قائماً في ھ�ذا ال�ب�ل�د،  «أسوأ»و» أفضل«بین 

ولذلك فان أفراد ھذه ال�ط�ب�ق�ة یض�ط�رون ل�م�واج�ھ�ة 
حاالت متكررة من االضطھاد، حتى انھ ی�ت�م ط�ردھ�م 
من المعابد أو یمنعون من دخول منازل الذین ینتمون 
لطبقات أعلى، وفي غالب األحیان فانھم یعمل�ون ف�ي 

 الوظائف الردیئة.
ویعتبر جوزف جونس ان تأكید األصل الھندي للغج�ر 
في ھذه الدراسة ھو أمر ج�ی�د، وال�ی�وم ی�ج�ب ع�ل�ى 

ان ت�ب�دأ ب�ق�ب�ول ال�ج�ال�ی�ات  -حس�ب رأی�ھ -بریطانیا
ن�ح�ن »الغجریة الجدیدة التي تعیش فوق أراض�ی�ھ�ا، 

لسنا منبوذین أبداً، ال أك�ت�رث ألن ال�دراس�ة ت�رب�ط�ن�ا 
فأنا أعیش في مجت�م�ع ال ت�وج�د  -بھؤالء المنبوذین 

  .«فیھ الطبقات، كنُت أشعر دائماً بالتعاطف مع الھنود
انتشر ال�غ�ج�ر ف�ي ك�ل أص�ق�اع األرض ع�ل�ى ش�ك�ل 
جماعات صغیرة، فمنھم من اتجھ نحو الغرب، ومنھم 
من انحدر جنوب�اً.. ف�ب�ل�غ�وا وادي ال�راف�دی�ن ومص�ر 
والیونان، وتركیا، وانكلترا وف�رنس�ا ودول ال�ب�ل�ق�ان.
وفي القرن الرابع عشر التقوا ف�ي م�م�ل�ك�ة (دوزان) 
القیصریة ووقفوا ف�ي ع�ھ�د ازدھ�ار االم�ب�راط�وری�ة 
الصربیة أمام الغ�زو (ال�ت�رك�ي).ث�م وط�أوا األراض�ي 

 األلمانیة واسبانیا وروسیا.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

وج�اءت تس�م�ی��ة (ج�ی�ب�س��ي) خ�ط�اً ح��ی�ن أس�م�وھ��م 
 الفرنسیون بالمصریین، واإلسبان بـ (جیتانو).

وفي فرنسا یسمونھم أیضاً بـ (البوھی�م�ی�ی�ن)، نس�ب�ة 
 إلى التوصیة التي كتبھا بھم ملك بوھیمیا.

ولیس ھنالك ثمة ش�ع�ب ت�ع�ددت أس�م�اؤه ك�ال�غ�ج�ر، 
 وسنذكر بعضھا:

الرومن: أوربا الشرقیة الفالكس: البوسنا والھ�رس�ك 
والبرازیل أوكرانیا وصربیا وبلغاریا وتركیا ومقدونیا 
وإیران ورومانیا وأفغانستان والجزائرالدومر: مص�ر 
ایران االردن فلسطینال�َھ�لَ�ب: مص�ر ول�ی�ب�ی�ا أل�زط: 
العراق البراكي: في سوریا واألردن ال�م�زن�وق: ف�ي 
أزبكستان وإیرانھم ی�ق�ول�ون ن�ح�ن (روم)، وك�ل�م�ة 
(روم) تعني إلى حد ما إش�ارة إل�ى (اإلنس�ان) وھ�ي 
إشارة متفق علیھا كل الغجر في العالم، ویطلق ع�ل�ى 
الغجر األلمان اسم (زینتھ) وھي شبیھھ بكلمة (زن�د) 

 التي تطلق على أحد األقالیم في غرب الباكستان. 

في أوربا سدت في وجوھھم جمیع األبواب وم�ورس 
ضدھم التمییز العن�ص�ري، ودارت الش�ك�وك ح�ول�ھ�م 
واتھموا بالسحر والشعوذة والقت�ل وس�رق�ة األط�ف�ال 
وجلب الدمار والوباء للبلد الذي یحلون ف�ی�ھ وأش�ی�ر 
إلیھم كطریدي العدالة. وأصدر األقط�اع�ی�ون وأم�راء 
البلدان أمراً بشنقھم أو ح�رق�ھ�م وھ�م اح�ی�اء أی�ن�م�ا 
وجدوا وبذلك بلغ عدد ضحایاھم مایق�ارب م�ئ�ة أل�ف 
إنسان.وشھدت ھذه الفترة أعنف م�وج�ة دم�وی�ة ف�ي 
تاریخھم. وك�ان�ت أورب�ا ھ�ي ال�م�س�ؤول�ة ع�ن ھ�ذه 
المجزرة. وشیئاً فشیئاً ف�ق�دوا ع�ادات�ھ�م وت�ق�ال�ی�دھ�م 

وسعوا على الدوام إلى إخفاء جنس�ھ�م وھ�وی�ت�ھ�م.أن 
ماریت تیریزا ملكة بوھیمیما والمجر قد وف�رت ل�ھ�م 
الملجأ ولو تحت شروط معینة. فمثالً كان یجب علیھم 
المشاركة ف�ي ب�ن�اء وت�ع�م�ی�ر ال�ب�ل�د وال�دخ�ول إل�ى 
المدارس وأداء الخدمة العسكریة وأن ی�ت�خ�ل�وا ع�ن 
استعمال لغتھم األم، وأن الیمارسوا بعد اآلن أع�م�ال 
التسلیة والتھریج في أنحاء البالد. كذل�ك س�م�ح ل�ھ�م 
بشكل مستمر مزاولة األعمال الحرف�ی�ة ال�ت�ي ت�ت�ف�ق 
وطراز حیاتھم. وعملوا في سباكة القصدیر والنحاس 
وتجارة الخیول.في بعض ال�ب�ل�دان األورب�ی�ة ان�ت�خ�ب 
الغجر مقاطعات حكمھم الذاتي، وحتى ملوكھم أیض�اً. 
وفي المجر لھم ت�ج�م�ع�ات�ھ�م ال�خ�اص�ة ال�ت�ي ت�دع�ى 
(بالمالیجھ) وتعتبر ھي ال�م�س�ؤول�ة ع�ن م�ق�اط�ع�ات 
الحكم الذاتي في ی�وغس�الف�ی�ا. وف�ي اآلون�ة األخ�ی�رة 
حققت استقاللھا. ومن المألوف حتى ی�وم�ن�ا ھ�ذا أن 
نالحظ أن (الفوري داي) وھي القبیلة األم لھا الكلم�ة 
المسموعة.یعیش الغجر في العراق ح�ال�ی�ا ف�ي ع�دة 
اطراف بعیدة م�ن ع�دة م�ح�اف�ظ�ات م�ن�ھ�ا ال�م�وص�ل 
والحلة ,الدیوانیة والبصرة.الغجر یم�ت�ھ�ن�ون ال�م�ھ�ن 
الوضیعة فھم اما باعة للجنس والكحول او متسولون 
وعند ط�رق�ھ�م ل�ألب�واب ال ی�ط�ل�ب�ون س�وى ال�ط�ع�ام 
ویوصفون في كل المجتمعات باسوأ األوصاف في كل 
اللغات، و في لغتنا العربیة ھم الغجر، النور، الكاولیة 
ونجد شبیھا لذلك في كل اللغ�ات، وف�ي ال�ع�راق ف�ان 
المھنة االولى للغجر الیوم ھي التسول وتوفیر ل�ق�م�ة 
العیش فحسب.والغجر یؤمن�ون ب�الس�ح�ر والش�ع�وذة 
أیمانا راسخا فنساؤھم ورجالھم یبذلون ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
المال من اجل ھذه السفاسف.المحلل التاریخي رزاق 
كریم یقول:عانوا م�ا ع�ان�وه ف�ي س�ب�ع�ی�ن�ات ال�ق�رن 
المنصرم ولكنھم استقروا ب�ع�د أن اخ�ذوا ال�ج�ن�س�ی�ة 
العراقیة في الثمانینات وكانت ھذه الفترة من الفترات 
الذھبیة للغجر في العراق , كم�ا ت�م ص�رف ال�روات�ب 
لھم وبناء المجمعات السكنیة سعیا لم�ش�ارك�ت�ھ�م ف�ي 
بناء المجتمع.یبلغ عدد الغجر في ال�ع�راق أك�ث�ر م�ن 
مئة وعشرین ألف نسمة موزعین في أرجاء ال�ع�راق 
وفي مجمعات سكنیة، وب�ع�دم�ا اك�ت�س�ب�وا ال�ج�ن�س�ی�ة 

اندمجوا في المج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي  1979العراقیة عام 
وفي مؤسساتھ العسكریة مؤدین ال�خ�دم�ة اإلل�زام�ی�ة 
(الخدمة العسكریة) وكثیرون منھم أكملوا دراسات�ھ�م 
في المدارس والجامعات الع�راق�ی�ة ون�ال�وا ش�ھ�ادات 
علمیة في كثیر من االختصاصات ورغم ذلك لم یظھر 
اسم كاتب أو طبیب أو مھندس من ال�غ�ج�ر.أم�ا ل�م�اذا 
سموا بالكاولیة فھناك إجماع واحد والذي توصل إلیھ 
الباحث (د.حمید الھاشمي) وھو انتس�اب�ھ�م إل�ى اس�م 
ملكھم (كاول ) والذین انتسبوا إلیھ ب�األس�م ت�ع�ظ�ی�م�ا 

 وأجاللھم لھ. 
ویطلق العراقیون ع�ل�ى أق�وام ال�غ�ج�ر ال�ت�ي تس�ك�ن 
العراق تسمیة (الكاولیة) وھذه الكلمة ترتبط في ذھن 
وسلوك العراقي بالرقص والغن�اء وال�ب�غ�اء وأود أن 
اوضح نقطة مھمة أن ھناك خم�س م�ھ�ن ت�وارث�وھ�ا 
الغجر أبا عن جد وال تعتبر معیبة لھم ن�ھ�ائ�ی�ا ب�ف�ع�ل 
المعایشة مع ھ�ذه ال�م�ھ�ن وھ�ي ال�رق�ص وال�غ�ن�اء, 
التسول, الحدادة وأخرھا البغاء, وعرف ع�ن ال�غ�ج�ر 
عدم أھتمامھم بنظافة المكان وطھارة ال�ج�س�د ألن�ھ�م 
یعتبرون أن الشكل الخارجي ھو ن�وع م�ن ال�ن�ف�ای�ات 
والقذارة یجب ع�دم االع�ت�ن�اء ب�ھ�ا ول�ك�ن�ھ�م ع�ن�دم�ا 
یختلون الى انفسھم وخصوصا في الجلسات الل�ی�ل�ی�ة 
العائل�ی�ة ب�ع�د ان ی�غ�ادرھ�م ط�الب ال�ل�ھ�و وال�ط�رب 
والجنس فانھم یعتنون بمكانھم ومالبسھم وجلساتھ�م 
بشكل مذھل.. خصوصا ان كانت الزوجة ش�غ�ال�ة ف�ي 
میدان الرقص أو البغاء فانھا تلقى اھتماماً م�ن ق�ب�ل 

 زوجھا عن باقي الزوجات.
................................................. 

 ألمصادر:
المعجم الوسیط، مجمع ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة، ال�ق�اھ�رة -"الغََجر 

 -صحیفة المواطن سناء البدیريعادات الشعوب وت�ق�ال�ی�دھ�ا 
أدیب أبي ضاھرألشاھنامة ل�ل�ف�ردوس�يب�ران�ك�و رادیس�ن�ف�ن�ج 
مقدمة أغاني الغجر، ترجمة نامق كاملكتاب (تكیف ال�غ�ج�ر) 
للمؤلف د. حم�ی�د ال�ھ�اش�م�ي وھ�و دراس�ة ان�ث�روب�ول�وج�ی�ة 
إجتماعیة* نجار خانة: معمل نجارة** ألرقِّي: أل�ب�ط�ی�خ*** 

 .ألغزالي والقبانجي: من أشھر قراء المقام العراقي
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مثل العنصر الكیمیاوي المساعد ف�ي ال�ت�ج�رب�ة، الش�خ�ص�ی�ة     
المساعدة ھي شخصیة تساعد البطل في مھمتھ ل�ل�ق�ض�اء ع�ل�ى 
الشر، وتأتي من خارج الحكایة، مثل الشخصیة المانحة، تظ�ھ�ر 

ل�ل�ب�ط�ل   وتختفي دون أي تأث�ی�ر ل�ھ�ا س�وى ت�ق�دی�م ال�م�س�اع�دة
 للتخلص من قوى الشر.

ولما كانت القصص الشعبي "الحكایات الخرافیة والواق�ع�ی�ة"    
ت��ب��ن��ى ع��ل��ى أس��اس إرت��ك��اب ال��م��ح��ظ��ور، أو وق��وع ال��ن��ق��ص، 
والتخلص منھا، أي التخلص من الشر والفاعل لھ، یتطل�ب ذل�ك 
في الكثیر من األحیان ید المساعدة، وال�ت�ي ت�م�دھ�ا الش�خ�ص�ی�ة 

 المساعدة.
 
 جدول الشخصیة المساعدة : -

*** 
 العیّنات:

 النص العراقي "الفتاة الذكیة": -
((في ل�ی�ل�ة م�ق�م�رة م�ن ل�ی�ال�ي الص�ی�ف ،ت�م�ددت األم ع�ل�ى    

الحصیرة ووضعت رأسھا في حضن ابنت�ھ�ا الص�غ�ی�رة ال�ت�ي ل�م 
تتجاوز الحادیة عشرة،وفرحت الصبی�ة ب�أم�ھ�ا، وراح�ت ت�ف�لّ�ي 
شعر رأسھا، فتشعر األم بزوال التعب، وفیما ھ�ي ك�ذل�ك رف�ع�ت 
نظرھا إلى األعلى فرأت على الحائط رجالً غریباً كان لصاً ول�م�ا 
رأى المرأتین نزل بكل ھدوء واتجھ ن�ح�و ال�ت�ن�ور واخ�ت�ب�أ ف�ی�ھ 
ریثما تنام المرأة وابنتھا لیس�رق م�ا ت�ق�ع ع�ل�ی�ھ ی�ده ف�ي ب�ی�ت 

 األرملة .
 غیر ان الصبیة لم تخش اللص ولم تخبر أمھا عنھ بل سألتھا:

 ماما ھل سأكبر وأصبح جمیلة؟ -
 فأجابتھا أمھا: نعم یا ابنتي.

 ماما وأتزوج؟ -
 بكل تأكید یا ابنتي تتزوجین. -

 وسألت البنت أمھا مرة أخرى:
 ویصیر عندي ولد یا ماما؟ -
 نعم ویصیر عندك ولد یا ابنتي. -
 أسمیھ أحمد. -

 فقال األم :نعم یا ابنتي.
 فقالت البنت ألمھا:

 ویصیر عندي ولد ثان وأسمیھ حسیناً؟ -
فردت األم بلھجة فرحة أیضاً: نعم ی�ا اب�ن�ت�ي س�م�ی�ھ حس�ی�ن�اً... 

 سیكون لدیك ولدان.
 بید أن البنت لم تكتف بالولدین فقالت:

 ویأتیني ولد ثالث وأسمیھ ابراھیم؟ -
 فقالت األم :نعم سمیھ ما تشائین.

وكان اللص یستمع للصغیرة ویلعنھا ألنھ�ا ل�م ت�ن�م ول�م ت�دع    
 أمھا تنام حتى اآلن، غیر انھ كان یستمع إلى الصغیرة بلھفة.

واذا جاء العید سأشتري لھم أجمل المالبس وأذھ�ب ب�ھ�م إل�ى  -
مراجیح ودوالیب الھواء والرقص والغناء. لكن الصغار ی�ا أم�ي 
یعبثون في التراب فتتسخ مالبسھم وآخذھم إلى ال�ن�ھ�ر وی�غ�رق 
أحد أبنائي وال أستطیع انتشالھ وأصیح بأعلى صوتي، وتص�ی�ح 

 الفتاة بأعلى صوتھا:
یبو ابراھیم، یبو ابراھیم ! تعال ابراھیم...(ی�ب�و:ك�ل�م�ة ص�ی�اح  -

 یرافقھا الحزن واأللم).
 وعادت تكلم أمھا بلھجتھا االعتیادیة وصوتھا االول:   
وألتفت إلى حسین فاذا یقع ف�ي ال�ن�ھ�رأیض�اً وأص�ی�ح ب�أع�ل�ى  -

صوتي. فتجلس األم بینما الفتاة تصیح وتخمش خ�دھ�ا وت�ق�ول: 
 صیاحھا:  ماما عیب من الجیران. غیر أن الفتاة تواصل

 یبو... یبو... حسین... یبو حسین تعال. -

وتقول المھا: ویلقي أحمد أخوھم األكبر نف�س�ھ م�ح�اوالً ان�ق�اذ   
 أخویھ من الغرق فیغرق ھو أیضاً. وأصیح:

 یبو أحمد یبو... یبو أحمد تعال، أحمد. -
واألم تحاول أن تسكت ابنتھا وتضع یدھا ع�ل�ى ف�م الص�غ�ی�رة    

لتحبس الصوت غبر أن الجیران یسمعون وی�أت�ون ال�ی�ھ�ا، ف�ق�د 
كان أحد جیرانھم اسمھ أحمد واآلخر ابراھ�ی�م وال�ث�ال�ث حس�ی�ن 

 وسألوھا:
 ماذا حصل؟ -

 فأشارت الصبیة إلى التنور قائلة: ھناك لص.   
كان اللص قابعاً في ال�ت�ن�ور ی�ت�اب�ع آم�ال ال�ف�ت�اة ول�م ی�ف�ط�ن    

للخدعة التي ورطتھ فیھا حی�ن ص�اح�ت ب�أع�ل�ى ص�وت�ھ�ا ع�ل�ى 
 )1جیرانھا الرجال الذین خفوا لنجدتھا وأمسكوا بھ.)) . (

*** 
 النص السوداني "زواج البكر": –
((رجل یشترط على ابنھ الشاب أن یتزوج من الفتاة التي ھ�ي   

باكر.. فیتزوج واحدة، وأخرى لكنھ ی�ج�دھ�ن ث�ی�ب�ات.. وع�ن�دم�ا 
 تزوج الثالثة أبقى علیھا برغم انھا ثیب ولم یخبر والده بذلك.

وفي یوم ما، وبینما كان الشاب في ت�ج�ارة ل�ھ ت�وف�ي وال�ده،    
 وكان الوالد قبل وفاتھ أخبر زوجة ابنھ بمكان أموالھ وكمیتھا.

عندما عاد اإلبن، وسأل زوج�ت�ھ ع�ن وص�ی�ة وال�ده، ان�ك�رت    
علیھ الوصیة، وطلبت منھ بعض المال لتسترد ما استدانت�ھ م�ن 
الناس بمناسبة وفاة والده.. ففعل ذلك ودفع ما عنده م�ن م�ال.. 
وخرج یبحث عن عمل لھ.. فإلتقى م�ع ص�دی�ق وال�ده.. وس�أل�ھ 
عن حالھ.. فحدثھ عن قصتھ.. فقال لھ صدیق والده: ع�ل�ی�ك أن 
تبقى بمنزلي طیلة الیوم فإذا غربت الشمس إذھب إلى م�ن�زل�ك.. 
وعلیك أال تأكل أو تشرب ما تقدمھ لك ثم استلق ع�ل�ى ال�ف�راش 

 وأوھمھا أنك قد نمت.
وفعل الشاب ذلك.. وعندما مضى الثلث األول من الل�ی�ل، رأى    

عشیق زوجتھ قد دخل الدار حیث استقبلتھ أحسن إستقبال، ب�ع�د 
 ذلك أخبرتھ بمكان أموال والد زوجھا.. ثم غادر البیت.

عند الصباح نھض الشاب وذھب إل�ى ص�دی�ق وال�ده وأخ�ب�ره    
بما رأى فقال لھ: ارجع إل�ى م�ن�زل�ك واخ�ب�ر زوج�ت�ك ب�أن�ك ق�د 
قررت أن تطلقھا وانك ستبیع المنزل، وب�ع�د إنص�راف�ھ�ا إحض�ر 

 لي كل األموال ثم أعلن عن بیع المنزل.
وفعل الشاب م�ا أم�ره ص�دی�ق وال�ده، وأع�ل�ن ب�ی�ع ال�م�ن�زل،    

فإشتراه عشیق زوج�ت�ھ ب�ث�م�ن غ�اٍل ول�ك�ن�ھ ع�ن�دم�ا ب�ح�ث م�ع 
عشیقتھ عن األموال لم یجدھا. ث�م ی�ت�زوج 

 )2الشاب من بنت صدیق والده)). (
 

*** 
 النص السلوفاكي "الفتاة ماھولینا": -

((ان ملكاً یحاول أن یزوج ابنھ ال�وح�ی�د    
من فتاة ما، فیرفض الولد ذل�ك ألن�ھ ع�زم 
على الزواج م�ن ال�ف�ت�اة ال�ت�ي تش�ب�ھ أم�ھ 
المتوفاة. وھك�ذا ی�ب�ح�ث ال�م�ل�ك وال�وزراء 
عن تلك الفتاة دون جدوى، وأخ�ی�راً ی�ق�رر 
الملك منع شرب ال�م�اء م�ن ق�ب�ل ال�غ�رب�اء 
الذین یأتون إلى مملكتھ إال لمن یحمل خبر 
تلك الفتاة، فیأتي أحد ال�غ�رب�اء وی�خ�ب�رھ�م 
عن الفتاة، وإن اسمھا "ماھ�ول�ی�ن�ا" وك�ل 
من ینظر لوجھھا ی�ك�ون مص�ی�ره ال�ھ�الك. 
ولكن ابن الملك یصر على الذھ�اب ال�ی�ھ�ا، 
ویطلب منھ الغریب أن ی�راف�ق�ھ بش�رط أن 
یسمع كالمھ وال یخالف أوامره، وی�ذھ�ب�ان 
سویة، وفي طریقھم یلتق�ون بش�ی�خ ك�ب�ی�ر 
وینامون قرب بی�ت�ھ، ول�ھ�ذا الش�ی�خ ث�الث 
بنات على ھیئة غرب�ان، ویس�م�ع ال�غ�ری�ب 
حدیثھن عن مستقبل "ماھول�ی�ن�ا" وك�ی�ف 
السبیل للوصول ال�ی�ھ�ا. وع�ل�ى ال�م�رء أن 
ی��ن��ظ��ر ف��ي ك��ل ی��وم ل��ج��زء م��ن وج��ھ��ھ��ا 
وجسمھا من األسفل إلى األع�ل�ى، وی�ذھ�ب 

األمیر وصاحبھ إلى مدینة "ماھولین�ا"وی�خ�ب�ر ال�غ�ری�ب األم�ی�ر 
بطریقة النظر الیھا، ویطبق األمیر التعلیمات ویف�وز ب�إم�ت�ح�ان�ھ 
ویتزوجھ�ا، وع�ن�د ال�ع�ودة ی�ن�ام�ون أیض�ا ق�رب ب�ی�ت الش�ی�خ، 
ویسمع الغریب حدیث بنات الشیخ ویف�ھ�م م�ن�ھ أن زوج�ة األب 
سوف ترسل إلبن زوجھا شراباً مسموماً، وحصان یقذف راكب�ھ 
في البحر، وتنیناً، ومن یكشف ھذا األمر سوف ینقلب إلى حج�ر 
في الحال، وعندما یصلون إلى الم�م�ل�ك�ة ی�أم�ر ال�غ�ری�ب األم�ی�ر 
بعدم شرب الشراب، ورك�وب ال�ح�ص�ان، وأن ی�ت�رك�ھ ی�ن�ام م�ع 
زوجتھ لیلة واحدة، وینفذ أوامره ھذه، وترسل زوجة األب أح�د 
الحراس لیراقب ما یفعلھ الغریب من خلل الباب، وبعد من�ت�ص�ف 
اللیل یأتي التنین فیقتلھ الغریب ویرمي بجسمھ من النافذة فتق�ع 
قطرة من دمھ على خد"ماھولینا" النائمة فی�م�د لس�ان�ھ ل�ی�ل�ع�ق 
القطرة فیراه الحارس ویخبر زوجة األب، وفي الص�ب�اح ت�خ�ب�ر 
زوجھا بذلك فیحكم علیھ بالموت، فیخبر الغریب صدیقھ األم�ی�ر 
بما حدث وعندھا ینقلب إلى صخر. یحزن االمیر علی�ھ وع�ن�دم�ا 
تلد زوجتھ صبیاً یحلم األمیر بمن یخبره بأن یقطع الص�ب�ي إل�ى 
نصفین ویبلل الصخر فیعود صدیقھ إلى الحی�اة. وی�ف�ع�ل األم�ی�ر 
ذلك، فیعود الغریب إلى حقیقتھ األنسیة ومعھ الصبي أیض�اً.)).(

3( 
 

*** 
 الجدول التالي الخاص بالنص األول/العراقي "البنت الذكیة": -

*** 
 تحلیل ما في الجدول: -
 الحكایة بسیطة جدا وواقعیة. -
 الحركات الصغیرة قلیلة جدا. -
الحركة الثانیة الكبیرة تضم أكبر عدد من الح�رك�ات الص�غ�ی�رة  -

 وھي اثنتان.
القوى المساعدة ھم ال�ج�ی�ران ال�ث�الث�ة ال�ذی�ن ت�ح�م�ل أس�م�اء  -

 أبناءھم األسماء نفسھا التي اختارتھا الصبیة ألبنائھا.
*** 

 

 الھوامش:
  229ص –دراسات وتحلیل  –القصص الشعبي العراقي  - 1 
 .142ص –المصدر السابق  – 2 

 .75ص –المصدر السابق  -3  

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

 في ضوء منھج الحركات" 
 
 

  .12" .. الحلقة/ ساعدة"الشخصیة الم 4الفصل/-
داود سلمان الشویلي/

 العراق
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نحفت عامرة وشحبت. غزاھا الشیب و اصفر ذلك الوجھ الذي كان من شدة   
جمالھ یوصف بالقمر المكتمل. زحفت علیھ التجاعید وصار جسدھا كومة م�ن 
العظام. كل ما حل بھا جراء االنجاب المتكرر. ستة أوالد وأربعة بنات والزالت 

 ... لم تبلغ األربعین بعد
تكدس األطفال في منزلھا. زوجھا یعمل كأجیر في الضیعات الفالحیة. یعود في 
آخر النھار ببعض الدنانیر وقلیل من ال�ق�م�ح أو الش�ع�ی�ر ك�ھ�ب�ة م�ن ص�اح�ب 

 .الضیعة لجمیع العمال
 . أجره ال یكفي إلشباع بطون أوالده لكنھ سعید وراض عن ما یحدث

  األوالد نعمة ورزقھم على هللا. تلك الفكرة تسود كل األریاف
ینجبون وینجبون ..ال شيء یفعلون�ھ س�وى ت�ع�ذی�ب أرواح ب�ری�ئ�ة ب�ال�ج�وع .

 . والفاقة وإجبارھا على القدوم إلى ھذه الحیاة عنوة ودون سابق تحضیر
تعاني عامرة من آالم الظھر والمفاصل كما زاد الفقر من معاناتھا .. لم تعرف 

 .. أبدا معنى الشبع أو الدفء
رضیت بالشقاء وخضعت لمعیشتھا الصعبة ولم تشتك. كل نساء الریف تواجھ 

 .نفس المشاكل وقد اعتادوا على ذلك
ولكن دوام الحال من المحال، ھبت ریاح الحداثة على البالد وت�ول�ى الس�ل�ط�ة 
حاكم یرید تنظیم الحیاة األسریة كخطوة أول�ى ن�ح�و ال�ت�ق�دم وال�ل�ح�اق ب�رك�ب 

 ..الحضارة
ق��دم��ت ج��ارت�ھ��ا س�ال��م��ة  ب�ی��ن�م��ا ك�ان��ت ع��ام��رة ت��ح�رك ال��ع�ص��ی�دة ف��ي ال��ق�در

 .. مسرعة ..وقفت الھثة تحاول التقاط أنفاسھا
 مابك سالمة؟ مالذي اعتراك ؟  -

 ..اجلسي! الطعام شارف على النضج
 : ھمست سالمة

دعك من الطعام! قافلة التنظیم العائلي تجوب القرى .. فلنلتجئ إلیھا ف�رب�م�ا  -
 ..استطعنا أن نكمل تربیة أبنائنا بما تبقى من ھذه األجساد المنھكة

 : ھمھمت عامرة بصوت خفیض
 و ماذا عن أزواجنا ؟ -
 .. ھم أیضا تعبوا .. فلنحاول معھم ! لم یبق لدینا ما نخسره -

 .. استمرت عامرة في تحریك الطعام الذي لن یكفي أطفالھا العشرة
 

  . خیم اللیل على الریف وعاد العمال إلى منازلھم
مابین العشاء والصالة والنوم تنقضي لیالي ھؤالء الفقراء ف�ال ی�ح�ی�ون�ھ�ا ب�ل 

 ..ینتظرون الموت بقلب قانع مطمئن
تجاوز الوقت منتصف اللیل. القریة تغرق في سبات حتى كالبھا ھدأت وكف�ت  

 .عن النباح
صوت صراخ أطفال مذعورین یشق عتمة اللیل. ھب كل من بلغت أذناه الجلبة 

 .. والضوضاء إلى نجدة المستغیث
أمام بیت عامرة تجمع رجال یحملون قنادل وھراوات .. إشاعة السف�اح ال�ذي 
یقتل األطفال ال تزال عالقة باألذھان . تسلح المنقذون بما لدیھم. بحثوا ج�ی�دا. 

 .. اقتحموا الغرفة الوحیدة التي تأوي األطفال و األبوین
ال شيء سوى أطفال دب الرعب في نفوسھ�م ی�ح�اول�ون إی�ق�اظ أم�ھ�م وزوج 

 : یبصق في األرض و یردد بصوت مغلف بصدأ زمن موغل في القدم
 ! حرام  حرام  -

 ...... ! الفاسقة! بنت الكلب! تفووه
 

 رسالة ماجستیر جدیدة عن :
 (ا اد    اوي)

في جامعة كس�ت�م�ون�و   11/6/2021یوم الجمعة الموافق   تمت
التركیة / معھد الدراسات العلیا للعلوم اإلنسانی�ة / قس�م ال�ل�غ�ة 
العربیة وبالغتھا مناقشة بحث طالب الدراسات الع�ل�ی�ا ال�ب�اح�ث 
صكر أحمد الجبوري والموسومة (ال�ب�ن�ی�ة الس�ردی�ة ف�ي ش�ع�ر 
یحیى السماوي) والتي حاز بھا شھادة الماجستیر. رأس ل�ج�ن�ة 
المناقشة د. م�ح�م�د رزق ُش�َع�ی�ر و د. خ�ط�اب أح�م�د خ�ط�اب، 

 وبإشراف د. منیر جمعة أحمد.

  ة

 
 

اا  
 خیرة الساكت/ تونس
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في كتابھ "جوھر ال�ف�ل�س�ف�ة"     
یشیر الفیلسوف األلماني "فیلھلم 
دلتاي" إلى ضرورة "ردم الھ�وة 
بین الذات والم�وض�وع ـ� وأن ال 
یكون "المنھج" من حیث جوھ�ر 
ال���ق���ض���ی���ة ق���اب���الً ل���ل���ت���أوی���ل 

  ."واالحتماالت
ف���ي ظ���ل اح���ت���دام الص���راع���ات 
الحزب�ی�ة واس�ت�م�رار ال�ت�ج�اذب�ات 
السیاسیة باالتجاه الم�ع�اك�س ل�م�ا 
ھو منشود، بالنسبة للمتظاھ�ری�ن 
الذین یھمھم ب�األس�اس، ال�ك�ش�ف 
عن قتلة المتظاھرین وت�ق�دی�م�ھ�م 
ل��ل��ع��دال��ة، ك��م��ؤش��ر الم��ت��ح��ان 
مص��داق��ی��ة م��ؤس��س��ات ال��دول��ة، 
التنفیذیة والقضائیة والتشریعی�ة، 
وجھوزیتھا ل�ت�ح�ق�ی�ق م�ط�ال�ب�ھ�م 
األخ��رى وم��ن��ھ��ا إق��رار ق��ان��ون 
االن��ت��خ��اب��ات وتش��ری��ع ق��ان��ون 
االحزاب وإعادة تشكیل مفوض�ی�ة 
االنتخ�اب�ات وحص�ر الس�الح ب�ی�د 
ال��دول��ة. ف��االن��ت��خ��اب��ات ان ك��ان��ت 
م��ب��ك��رة أو م��ت��أخ��رة الج��ل غ��ی��ر 
مسمى، لم تعد العتبارات مح�ق�ة، 
أم��را ح��ك��ی��م��اً اذا ل��م ت��ت��ح��ق��ق 
المطالب. ولیس أمام المتظاھری�ن 
وال��ق��وى ال��م��دن��ی��ة ال��ت��ي ت��ن��ش��د 
التغییر وتسعى الیھ، من الن�اح�ی�ة 
ال��م��ن��ط��ق��ی��ة وال��م��وض��وع��ی��ة، إال 
اللجوء ال�ى اح�ت�م�االت م�ق�اط�ع�ة 
االن�ت��خ��اب�ات ع��ل��ى أرض ال��واق��ع 
والذھاب الى المؤسسات ال�دول�ی�ة 
ال��م��ع��ن��ی��ة ف��ي م��ث��ل ھ��ك��ذا ام��ور 
ل��ال��س��ت��ع��داد ل��ع��دم االع��ت��راف 
بنت�ائ�ج�ھ�ا وق�ط�ع ال�ط�ری�ق ام�ام 
االحزاب الطائفیة من االس�ت�م�رار 
في ال�ح�ك�م. أیض�ا الض�غ�ط ع�ل�ى 
رئ��ی��س ال��وزراء، ان ك��ان ج��ادا 
ب��ت��ن��ف��ی��ذ ش��ع��اره ال��ذي م��ا ب��رح 
یردده: بأنھ "رجل أف�ع�ال ول�ی�س 
أقوال"، أن ی�م�ارس ص�الح�ی�ات�ھ 
الدستوری�ة وم�ن�ھ�ا ح�ل م�ج�ل�س 

 واع��الن ح��ك��وم��ة ان��ق��اذ ال��ن��واب
وط���ن���ي ل���م���ع���ال���ج���ة االزم���ات 
المتراكمة وم�واج�ھ�ة ال�ت�ح�دی�ات 
التي تغذیھا می�ل�ی�ش�ی�ات االح�زاب 
والعصابات االجرام�ی�ة ال�م�وال�ی�ة 

   .الیران ووالیة الفقیھ
 

ینظر القانون الدولي، للدولة، في 
ال�ب��ل��دان ال��م��ت��ق�دم��ة: أج�ھ��زت��ھ��ا، 

، ب�ان�ھ�ا شعبھا، مناطقھا، اشكالھا
ـ یرتبط بموجبھ�ا  مجموعة أسس

الناس بعض�ھ�م ب�ب�ع�ض ل�ح�م�ای�ة 
مصالحھم الم�ش�ت�رك�ة. ف�ي ش�أن 
ذلك، یُعتمد على وج�ھ ال�ت�ح�دی�د، 
وفقا لعقی�دة ال�ع�ن�اص�ر ال�ث�الث�ة ـ 
الدولة والشعب والس�ل�ط�ة، ع�ل�ى 
أھم الوقائع والمعاییر االنتخابی�ة، 
لضمان التوازنات المتب�ادل�ة ب�ی�ن 
ال���ح���ق���وق وال���واج���ب���ات داخ���ل 
المنظومة البرلمانی�ة وخ�ارج�ھ�ا، 
للمشاركة ف�ي اإلرادة الس�ی�اس�ی�ة 
ل��ل��ش��ع��ب وت��ح��ری��ك ال��رأي ال��ع��ام 
وتشجیع المواطنین ع�ل�ى ال�ع�م�ل 
ف��ي ال��ح��ی��اة الس��ی��اس��ی��ة وح��ری��ة 
إشراك القادرین منھم على تحم�ل 
المسؤولیة الع�ام�ة. ب�ی�د ان ذل�ك 
من ج�ان�ب آخ�ر، ی�ت�ط�ل�ب ی�ق�ظ�ة 
القوى المجتمعیة الفاعلة مراق�ب�ة 
اجراءات اللجان العلیا لالنتخاب�ات 
قبل وأثن�اء االن�ت�خ�اب�ات. واذا ل�م 
تشعر، اي تلك القوى، ب�االرت�ی�اح 
والطمأنین�ة، ف�م�ن ح�ق�ھ�ا اذا م�ا 
ارادت، ط���ل���ب اش���راف دول���ي 
لض���م���ان ن���زاھ���ة االن���ت���خ���اب���ات 
وإبعادھ�ا ع�ن ال�ت�زوی�ر وت�ھ�دی�د 
السالح المنتشر لدى فرق الم�وت 
ال��ت��اب��ع��ة ل��م��ی��ل��ی��ش��ی��ات اح��زاب 
الس�ل��ط��ة، وھ��و وف��ق الس��ی��اق��ات 
الم�وض�وع�ی�ة وال�ذات�ی�ة واح�ك�ام 
ال�ق��ان�ون ال�دول��ي ح��ق مش��روع، 
وھناك أمثلة كثیرة كان للمنظمات 

    الدولیة دورا ھاما تلعبھ. 
لكن دعنا نتساءل ببساطة: ما ھو 
الدور االیجابي غ�ی�ر ال�ت�س�وی�ف، 
لألحزاب الحاكمة في العراق فیم�ا 
ی�ت�ع�ل�ق االم�ر ب��ال�ن�ھ�ض�ة وب�ن��اء 
الدولة المدنیة الحدیثة الكث�ر م�ن 
ثمانیة عشر عاما ع�ج�اف ـ� ك�ي 
نصدق وعودھا ؟. وكیف ل�ن�ا ان 

نثق بھا؟، ل�ن�ح�ك�م ب�ی�ن�ھ�ا وب�ی�ن 
ق���راءة االح���داث الس���ی���اس���ی���ة 
والبنیویة المصیریة وما یحیط�ھ�ا 
من إشكالیات خط�ی�رة ھ�ي س�ب�ب 

    .حدوثھا أصال؟
في دولة المؤسسات ف�ي ال�ب�ل�دان 
الدیمقراطیة، األحزاب، م�ھ�م�ت�ھ�ا 
االس��اس��ی��ة: ت��م��ث��ی��ل ال��م��ص��ال��ح 
االج���ت���م���اع���ی���ة واالق���ت���ص���ادی���ة 
والسیاسیة للشعب. لكي یت�م�ك�ن�وا 
ممثلیھا في المجالس التش�ری�ع�ی�ة 
من أداء ھذه المھم�ة، ی�ت�م�ت�ع�ون 
تبعاً للقواعد العامة خالل عم�ل�ھ�م 
في السلط�ة ب�ح�ق�وق وال�ت�زام�ات 
خاصة لكن�ھ�ا ت�خ�ض�ع ل�ل�م�راق�ب�ة 
الفعلیة. ووف�ق�ا الح�ك�ام "ق�ان�ون 
األح��زاب"، ف��ان��ھ��ا ت��ع��ت��ب��ر م��ن 
الجماعات المجتمعیة ال�ت�ي ت�ؤث�ر 
بشكل دائم أو لفترة مح�ددة ع�ل�ى 
صنع الق�رار الس�ی�اس�ي وت�م�ث�ی�ل 

 الشعب في "البرلمان". 
 

بید ان ح�ری�ة ت�أس�ی�س األح�زاب 
باإلضافة إلى حریة الح�زب ف�ی�م�ا 
یتعلق بأھدافھ وبرنامج�ھ ونش�اط 
أعضائھ في سیاق العمل الح�زب�ي 
ـ ال یجوز تبریر أعم�ال إج�رام�ی�ة 

 .بذریعة حری�ة ال�ن�ش�اط ال�ح�زب�ي
فیما یحظر "القانون" في الدول�ة 
المدنیة إجازة "االح�زاب" ال�ت�ي 
ل��ھ��ا أذرع مس��ل��ح��ة وال یس��م��ح 
بمشاركتھا في االن�ت�خ�اب�ات. ك�م�ا 
یطالبھا ب�ی�ان م�واردھ�ا ال�م�ال�ی�ة 
قانونیاً، ك�ی�ف وم�ن أی�ن؟ ك�ذل�ك 
طبیعة عملھا وأماكن�ھ�ا ال�م�ح�ددة 
وعدد أعضاءھا. واالھم اعترافھا 
ب��ال��ق��ان��ون االس��اس��ي ل��ل��دول��ة 
"الدستور" وتقدیم ت�ع�ھ�داً م�ل�زم 

لص��ی��ان��ة ب��م��ب��ادئ��ھ االس��اس��ی��ة 
حصرا.. في ب�ل�د ك�ال�ع�راق االم�ر 
م��خ��ت��ل��ف، ف��ال��ط��ب��ق��ة الس��ی��اس��ی��ة 
المتربعة على السلط�ة، ت�ح�م�ی�ھ�ا 
م��ی��ل��ی��ش��ی��ات، غ��ی��ر م��ك��ن��رث��ة 
بالمباديء والقیّم، وال معرفة ف�ي 
ع��ل��م الس��ی��اس��ة وإدارة ال��دول��ة 

  المعاصرة!. 
ان سیاسة ال�ھ�روب ال�ى ال�وراء 
ف��ی��م��ا ی��ت��ع��ل��ق االم��ر ب��ال��ت��غ��ی��ی��ر 
واالصالح ف�ي م�ن�ظ�وم�ة ال�ح�ك�م 
بالطریقة التي ت�م�ارس�ھ�ا اح�زاب 
الس��ل��ط��ة ال ج��دوى م��ن��ھ��ا ع��ل��ى 
االطالق. وسیاسة مسك ال�ع�ص�ى 
م��ن ال��وس��ط ، ال��ذي ت��م��ارس��ھ 
أحزاب ایدی�ول�وج�ی�ة ـ� ش�ع�ب�وی�ة 
خ��ارج الس��ل��ط��ة ت��ج��اه "ال��ن��ظ��ام 
الس��ی��اس��ي"، یش��ك��ل ت��داع��ی��ات 
سیاسیة ومصیریة خطیرة، غ�ی�ر 
مألوفة، تمس القضایا التي یتطلع 
لھا الشعب العراقي بالصمیم. كم�ا 
ویت�رك أث�را س�ل�ب�ی�ا ب�ال�غ�ا ع�ل�ى 
المواطن ورغبتھ ف�ي ال�م�ش�ارك�ة 
في الثورة لصناعة قرار التغی�ی�ر، 
وبالتالي عدم استطاعة االنتفاضة 
من قلب الطاولة وانت�اج خ�ی�ارات 
ج��دی��دة ل��م��واج��ھ��ة ال��ت��ح��دی��ات 
المركبة والمرب�ك�ة ال�ن�ات�ج�ة ع�ن 
أالعیب ق�وى س�ی�اس�ی�ة واح�زاب 
ركبت موجة الث�ورة خ�وف�ا ع�ل�ى 

 مصالحھا. 
ولعل أھم اسالی�ب م�واج�ھ�ة ھ�ذه 
التحدیات، ل�ف�رض ارادت�ھ، ع�ل�ى 
ال��ح��راك ال��م���ج��ت���م��ع���ي رف���ض 
"العملیة الس�ی�اس�ی�ة" ب�رم�ت�ھ�ا، 
ومقاطعة االنتخابات ان لم تتحقق 
المط�ال�ی�ب. وع�ل�ى ق�وى ال�ث�ورة 
وتنسیقی�ات�ھ�ا، یس�ت�وج�ب أیض�ا، 
تأسیس مس�اح�ة ك�اف�ی�ة ل�دراس�ة 
"طبیعة األحزاب" عل�ى الس�اح�ة 
ب��ال��م��ج��م��ل. وت��ق��ی��ی��م "م��ف��ھ��وم 
االنتخابات" في ظ�ل ن�ظ�ام ح�ك�م 
طائفي ال یضع أھ�م�ی�ة ل�الن�ت�م�اء 
والھ�وی�ة ال�وط�ن�ی�ة ال�ذي تش�ك�ل 
االنتخابات أساس�ا ل�ھ�ا، ل�ی�ص�ب�ح 
ب��م��ق��دورھ��ا ص��ی��اغ��ة ال��ب��دی��ل 
السیاسي المنشود لنظ�ام ال�ح�ك�م، 
والخروج من نظام ال�م�ح�اص�ص�ة 
الطائفیة وعھدة احزاب فاش�ل�ة ال 
وزن لھا في المعادل�ة الس�ی�اس�ی�ة 

، سوى تسویق نفسھ�ا 2003منذ 
في حلبة الص�راع الج�ل مص�ال�ح 

    فئویة وحزبیة ضیقة. 

              ا  

  اا ود ااب..      
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تظھر بین ال�ف�ی�ن�ة واألخ�رى م�ق�والت     
واسماء جدیدة ومب�ت�ك�رة ل�ل�روای�ة وذل�ك 
بناًء على فرضیة ال�ت�داخ�ل م�ث�ل ش�ع�ری�ة 
الروایة والروایة الواقعیة وروایة المنف�ى 
وروایة ال�ت�غ�ری�ب وال�روای�ة ال�ب�ول�ی�س�ی�ة 
وروایة الخیال العلمي وروایة الفانستیت�ك 
أو ال��ع�ج��ائ�ب��ی�ة وروای��ة الس��ی�رة ال�ذات��ی��ة 
والروایة الجدیدة والتخییل والالروای�ة أو 
روایة ال�روای�ة وم�ا ب�ع�د ال�روای�ة أو م�ا 
وراء الروای�ة وال�روای�ة االن�ع�ك�اس�ی�ة أو 
المضادة أو االرتدادیة، وغیرھا كثیر ھ�ي 
في األصل أشكال سردیة، تحددت ب�ح�دود 

 معینة لتكون أنواعا روائیة خاصة. 
بید أّن ھناك عملیة ت�ت�ع�دى ال�ت�داخ�ل إل�ى 
العبور بین األج�ن�اس الس�ردی�ة، ب�وص�ف 
العبور عملیة إمبریقیة، فیھا یتم التجم�ی�ع 
بمنطق�ی�ة ال�ت�ض�ای�ف ب�ی�ن ط�رف�ی�ن األول 
تمثلھ صیغة أو ن�وع أو ج�ن�س وال�ث�ان�ي 
ی�م�ث�ل�ھ ج�ن�س، ح�ت�ى ل�و ك�ان�ت ب�ی�ن�ھ�م�ا 
متشابھ�ات أو اخ�ت�الف�ات، ل�ی�ت�رش�ح م�ن 
التجمیع والتضایف عب�ور ی�ك�ون لص�ال�ح 
الطرف ال�ث�ان�ي ال�ذي ھ�و ال�ج�ن�س ال�ذي 
سیحتوي في قالبھ الطرف األول. وعندھ�ا 
یجوز تداول مسمیات ثنائیة م�ث�ل قص�ی�دة 
قص�ص�ی�ة أو مس�رح م�ل�ح�م�ي أو روای��ة 
درامیة، لكنھا ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ت�ج�ن�ی�س 
ت�ت�ق��ول�ب ف��ي ال��ج�ن�س ال�ع��اب�ر ال��ذي ھ��و 

  .)(الروایة
وكذلك الحال مع الدراما الت�ي ھ�ي ج�ن�س 
شعري، نصت علیھا بویطیق�ی�ة أرس�ط�و، 
لكن م�رون�ة ق�ال�ب�ھ�ا ال تس�م�ح ل�ھ�ا ع�ن�د 
العبور بالصمود أمام ال�روای�ة ل�ت�ص�ط�ب�غ 
بصبغتھا متقبلة التموضع وال�ت�ق�ول�ب ف�ي 
حدودھا. وإذا كان المتحصل م�ن ال�ع�ب�ور 
ھو (روایة)، فإن المتحصل اإلبداعي م�ن 
التداخل ھ�و (روای�ة درام�ی�ة) ال�ت�ي ھ�ي 

 .نوع من أنواع الروایة
أما (العبور) فیعني تخطي الحد والت�ج�اوز 
على القالب من أجل إنتاج إبداعي ی�ج�س�د 
األص��ول ألج��ل أن ی��ت��ج��اوزھ��ا، وی��ن��ح��و 
م��ن��ح��ى م��ح��دداً ل��ی��غ��رس ال��ج��دی��د ف��ی��ھ��ا. 
والتحلي بھذا النظر االنف�ت�اح�ي ھ�و ال�ذي 
یض��ع ال��ج��ن��س االدب��ي ع��ل��ى ط��ری��ق 
االختبار؛ ف�أم�ا یص�ی�ب ف�ي ع�اب�ری�ت�ھ إذا 
وجد تعضیدا من جنس أو نوع مؤھل ألن 
ی��ذوب ف��ی��ھ وی��ع��زز ھ��ذا ال��ذوب��ان ط��ول 
التجریب فیھ. وأما أن ی�خ�ی�ب س�ع�ی�ھ ف�ي 
العبور مكتفیاً بالت�داخ�ل ك�أح�ق�ی�ة ع�ل�م�ی�ة 
تؤھل ذاك ال�ج�ن�س ل�ل�م�داوم�ة وال�ب�ق�اء، 
مقتنًعا بالتھجین ل�ی�ك�ون ض�م�ن ال�ت�داخ�ل 
ال�ن�ص�ي م�ن ق�ب�ی�ل ال�ق�ص�ة ال�م�م�س�رح�ة 

 ... والقصیدة القصصیة
ال خالف في أن للت�داخ�ل وال�ت�ع�ال�ق ق�درة 
على جعل العب�ور م�ن�ط�ل�ق�ا م�ن م�خ�ت�ل�ف 
األنواع الك�ت�اب�ی�ة إل�ى ال�روای�ة؛ ل�ك�ن�ھ�م�ا 
وح��دھ��م��ا أي ال��ت��داخ��ل وال��ت��ع��ال��ق ق��د ال 
یكونان كافیین لمنح الروایة سمة ال�ع�ب�ور 
ما لم تكن الروایة ق�د أتس�م�ت ب�االح�ت�واء 
ال�ذي ب��ھ تس�ت��ط�ی�ع ض�م أش��ك�ال وأن��واع 
وأج�ن��اس أخ��رى داخ��ل�ھ��ا. ف��ت�ن��دم�ج ب�ھ��ا 
ال�روای��ة ال��ق�ص��ی�رة وال�م��ذك�رات وروای��ة 
الالروایة والن�ص ال�م�ف�ت�وح وال�ی�وم�ی�ات 
واالع��ت��راف��ات وال��خ��واط��ر واالس��ط��ورة 
والحكایة وغیرھا م�ن األن�واع واألش�ك�ال 
والصور والصیغ السردیة، وبالفھم ال�ذي 

ی��ت��ج��اوز ن��ظ��ری��ت��ي األج��ن��اس وال��ت��داخ��ل 
 .األجناسي

أما مسألة ابتكار أج�ن�اس ج�دی�دة ول�ی�دة، 
والتنبؤ لھا نقدیاً ب�م�س�ت�ق�ب�ل زاٍه، ف�ف�ی�ھ�ا 
إشكالیة معرف�ی�ة وك�ت�اب�ی�ة، ھ�ي ن�ف�س�ھ�ا 
اإلش��ك��ال��ی��ة م��ع مس��أل��ة ال��ق��ول ب��م��وت 
األجناس واختف�ائ�ھ�ا وال�ت�ع�وی�ض ب�والدة 
غیرھا، ألن فیھا تجاھال لنظری�ة ال�ت�داخ�ل 
االجناسي وتعطیال للفھم النقدي ل�م�ن�ظ�ور 
العبور البیني ال ف�ي ج�وان�ب�ھ ال�م�ع�رف�ی�ة 
المختلفة وإن�م�ا ف�ي ج�ان�ب ال�ع�ب�ور ب�ی�ن 
أجناس األدب تحدیدا، كقولنا إن األج�ن�اس 
ال تختفي أو تموت أو ت�ت�وال�د وإن�م�ا ھ�ي 
ت��ت��ب��دل وم��ن ث��م ال ن��ت��ح��دث ال��ی��وم ع��ن 
جنسین ھما شعر ونثر؛ وإنما نتحدث ع�ن 
أج��ن��اس وأن��واع وأش��ك��ال وأن��م��اط م��ث��ل 
(شھادة / ت�خ�ی�ی�ل / م�ح�ك�ي / س�ردي / 

  .)حواري..الخ
وھنالك تنظیرات م�ا ب�ع�د ح�داث�ی�ة ت�ذھ�ب 
إلى عدَّ الروایة كتابة ان�ف�ت�اح�ی�ة ح�رة، ال 
یقیدھا تموضع خارجي لیفرض است�ب�داده 
علیھا، ومن ث�م ال ی�ت�ح�ك�م ف�ی�ھ�ا ت�ق�ع�ی�د 
یمارس بعنٍف رصانتھ علیھ�ا، وال س�ی�م�ا 
أصولیة ال�ت�ج�ذر وت�وج�ھ�ات�ھ ال�م�ص�وغ�ة 

  .خارج األدب نفسھ
وموریس بالنشو قّدم تفس�ی�رات ل�ظ�اھ�رة 
انفتاح األدب بالعموم، وفي رب�ط ال�روای�ة 
بالمجموعات المھمشة والمتشظ�ی�ة دل�ی�ل 
على أن نشأة الروایة ك�ان�ت ف�ي األس�اس 
نسویة وھو ما كانت ق�د أك�دت�ھ ف�رج�ی�ن�ی�ا 
وول�ف وای�ان واط أیض�ا، وھ�ك�ذا ك�ت�ب��ت 
الروایة شارلوت برونتي وامی�ل ب�رون�ت�ي 

 .وجین اوستن وغیرھن
ویرى جیسي ماتز أن ال�ھ�ج�رة وال�رغ�ب�ة 
ف��ي ال��ع��ی��ش ف��ي ب��ل��د ی��ت��ص��وره ال��ب��ط��ل 
یوتوبیا، ھي س�ب�ب آخ�ر ی�ج�ع�ل ال�روای�ة 
تسیر بانفتاحیة نحو التشظي م�ع�ب�رة ع�ن 
م�خ��ی�ال ح�ر ال ی�ع��رف ال��ت��ق�ع��ی�د. وألج��ل 
التالؤم مع فوضى الواقع المعی�ش، ت�غ�دو 
الحبكات الصغیرة ع�اكس�ة ح�ال�ة ال�ت�ن�اف�ر 
والالتناظر في الحیاة الواق�ع�ی�ة. وھ�ذا م�ا 
یجعل ال�روای�ة ال�ی�وم غ�ل�ی�ظ�ة ب�الش�ظ�ای�ا 
واالنفصام الكتابي ع�ل�ى ن�ح�و ف�وض�وي، 
وھكذا (ھشمت الروایة الح�دی�ث�ة ال�ح�ب�ك�ة 
وفككت النھایات ول�ون�ت الس�رد ال�روائ�ي 
ب��ل��ون األن��م��اط ال��ح��ك��ائ��ی��ة الش��ائ��ع��ة ف��ي 
التجارب الحیاتیة الیومیة). ومثّل ج�ی�س�ي 
م�ات�ز ب��وی�ال ك�اث��ر ال�ت�ي غ�یّ�رت ط��ب�ی�ع��ة 
ال��ك��ت��اب��ة ال��م��ن��اط��ق��ی��ة ل��ت��ك��ون مش��ب��ع��ة 
ب�ال�واق�ع�ی�ة، ب�دًال م�ن ال�ك�ت�اب�ة ال�م�ح�ل�ی�ة 

المدھشة والساحرة، عن الح�ی�اة الس�ائ�دة 
 .في المراكز الثقافیة األمریكیة المھیمنة

وتنظیرات كثیرة من ھذا القب�ی�ل، ی�ت�ق�وى 
بھا االح�ت�ج�اج ض�د ال�ت�ص�ن�ی�ف ال�ن�وع�ي 
وی�ت��زای��د اإلی�م��ان ب��ان�ھ��ی��ار أي م��ح��اول��ة 
لتجمید قوالب األجن�اس، ألن أي ت�ج�م�ی�د 
في القوالب ھو غیر قاب�ل ل�ل�ص�م�ود أم�ام 
ح��اج��ة ال��ع��ال��م إل��ى ال��ت��ح��رر وال��ت��غ��ی��ی��ر 
وال��الت��ق��ی��د والس��ی��ول��ة، فض��ال ع��ن ك��ون 
المباالة بالتصنیف ھي من قب�ی�ل ال�خ�روج 
عن طریق التخییل والدخول في الواق�ع�ی�ة 
التي ال تقبل الغرابة في مخال�ف�ة ال�م�ن�ط�ق 
وما تقتضیھ طبیعة األشیاء، ب�ی�ن�م�ا األدب 
في األصل لیس شیئا مادیا ن�ل�م�س�ھ، إن�م�ا 
ھو تخییل بھ ندرك ال�ع�ال�م، ف�ن�ف�ھ�م�ھ ف�ي 
تنوعھ مألوفیة وال مألوفیة، ون�درك�ھ ف�ي 

 .وحدتھ تضاداً وتوافقاً 
وتظل محاوالت التنظیر ل�ل�روای�ة ل�ت�ك�ون 
مفتوحة بال�م�ط�ل�ق ت�م�اش�ی�ا م�ع ال�ت�ط�ور 
مجرد افتراضات ال تتوفر على ما ی�ن�ب�غ�ي 
أن تكون علیھ االص�ط�الح�ی�ة اإلج�ن�اس�ی�ة 
م��ن ال��ع��م��وم واالس��ت��م��رار والص��ی��رورة 
والتحول. وبالرغم من شیوع ب�ع�ض ت�ل�ك 
المسمیات وھ�ی�م�ن�ت�ھ�ا ع�ل�ى الص�ع�ی�دی�ن 
النقدي واألدبي، فإّن الروایة تبقى ج�ن�س�ا 
فیھ امكانیات االحتواء والضم لغیرھا م�ن 
االج�ن��اس، والس��ب�ب ھ��و ال��م�رون��ة ال��ت��ي 
یتمت�ع ب�ھ ق�ال�ب�ھ�ا ت�خ�ی�ی�ل�ی�ا وم�ق�ارب�ات�ی�ا 

 .والیغوریا
وواحدة من التحدیات التي تجع�ل ال�ق�ص�ة 
القصیرة مثال غیر مت�ی�س�رة ب�ال�رغ�م م�ن 
قص��رھ��ا، ھ��ي أھ��م��ی��ة ف��ھ��م م��واض��ع��ات 
ك��ت��اب��ت��ھ��ا س��ردیً��ا. وألج��ل ج��ع��ل ھ��ذه 
المواضعات مقولبة في إطار، سعى النق�اد 
إل��ى ت��ق��ن��ی��ن ق��ال��ب ال��ك��ت��اب��ة ال��ق��ص��ص��ی��ة 
الق�ص�ی�رة ل�ك�ن�ھ�م اخ�ت�ل�ف�وا ف�ي ت�ح�دی�ده 
وتعریفھ كجنس ال لبس یطال إجن�اس�ی�ت�ھ، 
وال شكوك تحوم حولھ، وكإنجاز م�ف�روغ 
منھ توصیفًا ودراسة. واتخذ ھ�ذا الس�ع�ي 
نحو التقنین طابعاً ن�ظ�ری�اً ی�ھ�ت�م ب�ت�ج�ری�د 
العملیة الكتابیة، والتعامل مع المنط�وق�ات 
بجملة قوانین تشرعن االعتراف بال�ق�ص�ة 

 .القصیرة جنساً أدبیاً مستقالً 
والمدھش أنَّ ھ�ذا ال�ت�وج�ھ ف�ي ال�ت�ن�ظ�ی�ر 
إلجناسیة القصة القصیرة لم یكن مرتب�طً�ا 
بالتنوع في المذاھب األدبیة أو االخ�ت�الف 
في التوج�ھ�ات ال�ك�ت�اب�ی�ة، وإن�م�ا ب�دأ م�ع 
بدایة التجریب في كتابتھا فنیاً ف�ي ال�ق�رن 
التاسع عش�ر وع�ن�د أھ�م ك�تّ�اب�ھ�ا ال�ذی�ن 

وبسبب تجریبیة ج�ی�م�س ج�وی�س   أسسوا

ومحاولة فھم نظ�ری�ت�ھ ح�ول ال�ت�ج�ل�ي أو 
لح�ظ�ات اإلدراك ال�خ�ارق، اق�ت�رح ك�ول�ن 
ولس�ن ل��ق��راء ج��وی��س أّن ت��ك��ون ق��راءة 
قصصھ تمرینًا في الواق�ع�ی�ة ال�ف�ل�وب�ی�ری�ة 
بوصفھا واقعیة اللحظات النم�وذج�ی�ة م�ن 
الح�ی�اة ال�ی�وم�ی�ة ال�ت�ي ت�ع�م�ل ع�م�ل آل�ة 
التصویر التي تل�ت�ق�ط ال�ت�ق�اط�ات ل�ف�ظ�ی�ة، 
وأّن ف�ي م�ث��ل ھ��ذه ال��ل�ق��ط�ات ی�م��ك�ن أن 

 .نحتوي كل الحقیقة ألي موقف قائم
وھذا الذي وصل إل�ی�ھ ج�ی�م�س ج�وی�س، 
جعل فرانك اكونور ی�راه م�ح�ظ�وظ�اً، ألن 
ت�ج�ری�ب�ھ ج�ع�ل قص�ص�ھ تُ�ق�رأ ك�وح�دات، 
السیما مجموعتھ (أھل دبلن) ال�ت�ي ت�ب�دو 
قص��ص��ھ��ا أج��زاًء ل��ت��رج��م��ة ذات��ی��ة م��ن 
الطفولة المبكرة، وباإلمكان تض�م�ی�ن أی�ة 
واحدة منھا في روایة ال�ت�رج�م�ة ال�ذات�ی�ة
( صورة الفنان في ش�ب�اب�ھ) ال�ت�ي ك�ت�ب�ھ�ا 
جویس، ھذا إذا لم ت�ك�ن ھ�ذه ال�ق�ص�ص ـ 
كما یرى اكونور ـ� أج�زاًء م�ن ال�م�س�ودة 
المبكرة لھذه الروایة الت�ي تُ�ع�رف ب�ب�ط�ل 
ستی�ف�ن، م�ؤك�داً أن ج�وی�س ت�وق�ف ع�ن 

  .كتابة القصص بعد نشر ھذه المجموعة
وفي ھ�ذا إدراك واع ل�ح�ق�ی�ق�ة أن ھ�ن�اك 
تالقیاً في الحدود ب�ی�ن ال�ق�ص�ة ال�ق�ص�ی�رة 
وال�ق��ص�ة ال�ط��وی�ل��ة وال��روای�ة ال�ق��ص�ی��رة 
(ال��ن��وف��ی��ال) وال��روای��ة، ب��م��ا ی��ج��ع��ل أم��ر 
التمریر الك�ت�اب�ي ف�ي م�ا ب�ی�ن�ھ�ا، م�م�ك�ن�ا 
وطبیعیا على مستوى التج�ری�ب ال�ذي ب�ھ 
یتوسع جنس ال�روای�ة ل�ی�ش�م�ل م�خ�ت�ل�ف 
األنواع السردی�ة وی�ع�ك�س زوای�ا ال�واق�ع 

 .المعیش كلھا
ومن السمات ال�ت�ي ت�دع�م ق�درة ال�روای�ة 
على ال�ع�ب�ور س�م�ة ال�ت�داخ�ل االج�ن�اس�ي 
بالتناص والتعالق والتخالط وال�ك�والج م�ا 

ل�ھ�ی�ث�م ب�ھ�ن�ام   ( نجده في روایة( اب�رات
بردى والصادرة ع�ن دار أزم�ن�ة ل�ل�ن�ش�ر 

وق�د ك�ت�ب  2018والتوزیع ب�ع�م�ان ع�ام 
على غالفھا روایة قصی�رة، ل�ك�ّن مس�أل�ة 
القص�ر ل�ی�س�ت ھ�ي وح�دھ�ا ال�ت�ي ت�ح�دد 
إجناسیة العم�ل ال�ق�ص�ص�ي؛ وإن�م�ا ال�ذي 
یحددھا ھو ال�ق�ال�ب وم�ا ف�ی�ھ م�ن ح�دود 
ومواضعات من قبیل الش�م�ول وال�م�رون�ة 
واالحتواء ...الخ. ومن ثم یظل التوص�ی�ف 
بـ (روای�ة قص�ی�رة) م�ح�ِدداً ال�ن�وع ال�ذي 
احتواه جنس أرس�خ م�ن�ھ ھ�و (ال�روای�ة) 

 .التي عبرت علیھ
وتتمحور روایة (ابرات) موضوعیا ح�ول 
ثیمة بحث ال�ذات ع�ن ی�وت�وب�ی�ا ض�ائ�ع�ة، 

على التداخل اإلج�ن�اس�ي   واعتمدت شكلیا
أوال بین القصة ال�ق�ص�ی�رة ج�ًدا وال�ق�ص�ة 
القصیرة وال�م�س�رح�ی�ة ال�ت�ي ج�اءت ف�ي 
ثالثة مشاھد، منتقلة ثان�ی�ة إل�ى ال�ت�ع�ال�ق 
ال��ن��ص��ي م��ع م��ادة م��درس��ی��ة م��ن ك��ت��اب 
المطالعة للصف االول متوسط، ومنت�ھ�ی�ة 
ثالث�ة ب�ك�والج قص�ص�ي ھ�و ع�ب�ارة ع�ن 
افتتاح بصفحتین األولى واألخیرة مكتوب�ة 
بأسطر محددة وما بین ھاتین الصفح�ت�ی�ن 
رس��وم��ات وت��خ��ط��ی��ط��ات ألش��ك��ال آدم��ی��ة 
وحیوانیة ونباتیة وجامدة. وب�ھ�ذا تص�ب�ح 
النصوص عبارة عن تخالط نصي ی�ح�ق�ق 
تعالقا ما بعد نصي. والغایة من وراء ھ�ذا 
التخالط تمازج الشكل ب�ال�م�ض�م�ون ال�ذي 
سمح للروایة أن تكون ع�اب�رة ل�ألج�ن�اس 
بمرونة لیس فیھا تحدید طولي وال ت�ق�ی�ی�د 

 .تجریبي

  ار         
 دس اا  
 

 
 

  د. نادیة ھناوي
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یستقبلك أّول م�ا ت�دخ�ل ق�اع�ةَ ال�ج�ل�وِس    
ساعةٌ كبیرةٌ معلّقةعلى الجدار الذي رس�م�ْت 

س�ن�ی�ن   علی�ھ ال�رط�وب�ةُ أش�ك�اال م�ن وْح�يِ 
ساعةٌ تزحف عقاربُھ�ا أف�ع�وان�ی�ةً … الوحدِة 

 …تتصیُّد الدقائَق و الساعاِت 
القاعةُ صغیرةٌ ی�رش�ُح ال�ب�رُد م�ن ج�درانِ�ھ�ا 

أثاٌث بس�ی�طٌ ھ�ن�ا و ھ�ن�اك أت�ى …والصمُت 
الزمُن على ألَقِِھ فباَت باھتًا كأّن رماًدا قد ُذرَّ 

أریكةٌ ھي مقعُده و كرسيٌّ ھّزاٌز ھو … علیھ 
مجلُسھا و طاولةٌ علیھا جھاُز ھ�ات�ٍف أض�اَع 

 ذاكرةَ الّرنیِن و إْن حاوَل فال أحدَ 
یُعیُره اھتماًما إذ َم�ن عس�ى ی�ك�وُن ال�ط�الِ�ُب 

 …وقد خلِت الدنیا من حولھما ؟
والص�م�ُت … وھاتفٌ   أریكةٌ وكرسيٌّ وطاولةٌ 

 خامسھم.
 

من سنواٍت وھ�و ی�ن�ت�ق�ُل م�ن ال�ف�راش إل�ى 
كلَّ صباٍح، ومن سنواٍت وھي تتخ�ُذ   األریكةِ 

نفَس الدرِب لتجلس ع�ل�ى ال�ك�رس�ّي ق�ب�ال�تَ�ھ 
ف��ي م��ح��ی��ِط   وت��ح��رُص ان ت��ك��وَن الس��اع��ةُ 

 بصِرھا
الذي یجاھُد كي یتبیّ�َن ال�خ�ی�طَ األب�ی�َض م�ن 

ك�ث�ی�را …   تتلّھى بحركِة الع�ق�اربِ … األْسَودِ 
ما تناشدھا التأنّي و قد تتآمُر علیھا الس�اع�ةُ 
فتسرُع الخطى وكأنّھا على عجلٍة من أمرھ�ا 
ت�ری�ُد أن ت�خ�ل�َص م�ن ھ�ذا ال�ع�ذاب األب��دي 

 والعبث الذي ال ینتھي
 …والصمُت … ھو وھي و الساعةُ ثالثھما

 
الس��ت��ائ��ُر مس��دل��ةٌ ص��ی��ف��ا و ش��ت��اًء ف��ل��م��اذا 

ی�ج�ل�َو   وال شيَء في الخارِج یمكُن أنْ   تُرفَعُ 
 صَدأَ األیام المتماثلِة من خریِف العمِر.

قد یضیُق بالمكاِن فیأخُذ عكاَزه وینظُر إل�ی�ھ�ا 
عساھا تسعفھ فتسرُع إلیھ كما تُسرُع عجوٌز 
"َوَھَن العظُم منھا و اشتعَل ال�رأُس ش�ی�بً�ا" 

تأخُذ بیدِه فتُصدُر المفاصُل ص�وتً�ا ك�أنّ�ھ …  
وْقُع الحجِر على الحجِرثم یتبعھُ أنیٌن ُمختنِ�ٌق 
ال یُعَرُف مأتاهُ :منھا أو منھ أو من كلِّ خل�یّ�ٍة 
فیھما لیختلطَ ب�أنّ�اِت الس�اع�ِة ع�ل�ى ال�ج�داِر 

 …مكتومةً ُمتَوّعدةً 
 واألنیُن رابعھم…ھو وھي والساعةُ 

 
تق�وده إل�ى ال�ن�اف�ذِة وت�زی�ح الس�ت�ار ج�ان�ب�ا 
فیشغل عینیھ اللتین س�ك�ن ف�ی�ھ�م�ا الض�ب�اُب 
بحفیِف أشجاٍر تخلّْت عنھا أوراقُھا أو غ�ب�اٍر 
یّصاعُد مع ھبّاِت الریِح كأنّھ األرواُح ت�ّواق�ةً 
إل�ى الس��م�اواِت وق��د أْوھ��نَ��ھ�ا ال��ح�ب��ُس ف��ي 

 الجسِد.
ال شيَء في الخارِج غیُر السكوِن وال ش�يَء 
في الداخِل غیُر الص�م�ِت إالّ ح�رك�ةَ ع�ق�ارِب 
الساعِة كالحشرجِة تعلُن مروَر الزمن ب�اھ�ت�ا 

ت�ب�ع�ده … أجوَف بال لوٍن وال طعٍم،ثقیٍل بارٍد 
عن النافذة وتقوده إلى أریكتھ فی�ج�ل�س ب�ع�د 

جھاٍد مع مفاصلھ التي استعذب ال�روم�ات�ی�زم 
 …اإلقامةَ فیھا

 …من السریِر إلى األریكِة إلى النافذِة 
 …من النافذِة إلى األریكِة فالسریر 

 ووجود بال معنى…دورةٌ ال تنتھي 
 

الشيء ف�ی�ھ�ا … تجلس على كرسیّھا مجّددا 
ی�ب�دو أنّ�ھ�ا تس�رد … یتحّرك غیر ش�ف�ت�ی�ھ�ا 

لنفسھا أو لطیٍف ما حكایةَ تسعین عام�ا م�ن 
 عمرھا بُحلِوھا فتبتسُم وبھمومھا فیتجّھُم 

 …وجھھا
یعلو شخیره فتنظر إل�ی�ھ ف�ي إش�ف�اٍق وت�ل�ّح 
على الكرسّي أن یعتقھا، وبعد جھد ومناورٍة 

ف�ی�ف�ت�ح ع�ی�ن�ی�ھ   تقترُب منھ وتحاول إیقاظھ
ال���م���ش���ح���ون���ت���ی���ن ب���م���ش���اھ���د ال���ح���روب 
واالح��ت��ج��اج��ات، بس��ن��وات ع��ج��اٍف وأخ��رى 
سمیناٍت، بمظاھر األفراح وطق�وس ال�م�آت�م، 
بأحالم ال�رب�ی�ع وذھ�ول ال�خ�ری�ف، ب�ُع�ب�وِس 

 …الشتاء وازدھاء الصیف 
تقول مطمئنةً : ھل آتیك بشيء من الح�س�اء 

 الساخن؟
 یقول : سأنتظر حضوَر األوالِد من المدرسة

 تقول : لن یأتوا فقد رحلوا ثالثتھم
یقول : قالت لي أّمي باألمس إنّھا ستزورن�ي 

وربّ��م��ا   وس��تُ��ع��دُّ ل��ي ال��ط��ع��اَم ال��ذي أح��بّ��ھ
 أنا ابنھما الوحید المدلّل…یصحبھا أبي 

 تقول : األمُس مضى علیھ أربعون عاًما
یقول : سأذھب إلى الغرفة االخرى ألنام ف�ي 

أط�ف�ئ�ي ك�ل االض�واء … الدافئ   حضن أّمي
 …فأّمي تكره النوم في الضوء 
تتنّھُد ع�م�ی�ق�ا … تنظر إلى الساعِة في شرودٍ 

فتحّس بباطنھا أجوَف كبئٍر بال قراٍر ال شيَء 
غیُر ال�وحش�ِة وال�وح�دِة وع�ق�ارُب الس�اع�ِة 

 ثالثھما
 

یست�ن�ُد إل�ى ذراِع�ھ�ا بِ�یُ�م�ن�اهُ وإل�ى ال�ع�ك�اِز 
 …بِشمالِھ ویتّجھُ نحو الباِب یطلُب الخروَج 

یض��ُع ی��َده ع��ل��ى ال��ِم��ق��ب��ِض ث��ّم ی��رّدھ��ا 
وھو یُرْمرُم :"سأنتظُر أّمي ب�ال�داخ�ِل   خائبةً 

فھي ال تحبُّ أن تراني تحت ال�ب�رِد و ال�ری�ِح 
ستأتیني ب�اإلزاِر ال�ذي ح�اك�ت�ھ ل�ي م�ن …  

 …الصوف"
ت��ق��وده م���ج��ددا ن��ح���و األری��ك��ِة ث��ق��ی��ل���ةَ 

أنفاُسھا حش�رج�ةٌ … الحركِة،ُمرھقَةَ النظراتِ 
و صوتُھا أنیٌن من الباِب إل�ى األری�ك�ِة وم�ن 
األریكِة إلى النافذِة ومن النافذِة إل�ى األری�ك�ِة 

دائرةٌ ال ت�ت�س�ع …  ومنھا إلى السریِر وھكذا
وال تضیق كالدائرة الت�ي ت�رس�م�ھ�ا ع�ق�ارُب 

ت�ك�نِّ�ُس م�ا   الساعِة المع�ل�ق�ِة ع�ل�ى ال�ج�دار
یعترضھا من ذرات الزمِن ن�ح�و ن�ق�ط�ٍة م�ا، 

 …نھایٍة ما 
واستل�ق�ْت   وضعْت على رجلیھ غطاًء سمیكا

على كرسیّ�ھ�ا ال�ھ�ّزاِز وأغ�م�ض�ْت ع�ی�ن�ی�ھ�ا 
المجھدتین فمضت بھا ال�رح�ل�ةُ إل�ى ع�وال�م 
ت�ت�ف�ّج�ُر ش�ب�اب�ا وخض�رةً و م�ی�اھ�ا و ن�ورا 

 ونْوًرا.
كانت وإیّاه في غمرِة النور یغازالن األف�َق : 

 …ھي عنواُن الوسامِة وھو عنواُن الفتُّوِة 
عندما فتحت عینیھا ،كان ضوُء الشم�ِس ق�د 

��دوِل إل��ى ال��داخ��لِ  رف��ع��ْت … تس��لّ��َل م��ن السُّ
وج�دْت أنّ�ھ�ا … عینیھا  إلى عقارِب الس�اع�ةِ 

أس�رع�ْت … قد توقّفْت عند الث�ال�ث�ِة ص�ب�اح�ا 
إلیھ توقظھ لتأخذه إلى ف�راش�ِھ وھ�ي ت�ل�ع�ُن 

أس�رع�ت … النوَم واألحالَم  وذھاَب الصح�ِة 
بخطى امرأٍة في التس�ع�ی�ن ق�ْد وھ�َن ال�ع�ظ�ُم 

وض�ع�ت ع�ل�ى … منھا وطح�ن�ت�ھ�ا الس�ن�ون 
جبینھ یدا مش�ف�ق�ةً م�رت�ع�ش�ةً وس�رع�ان م�ا 

 كان باردا متیبًِّسا.… رّدتھا خائبةً 
وإلى الس�اع�ِة   عادت إلى كرسیّھا تنظر إلیھ

التي عادت ع�ق�اربُ�ھ�ا إل�ى ال�دوراِن ت�ط�ح�ُن 
 …الدقائَق والساعاِت 

ال ش��يَء ف��ي ال�غ��رف��ِة غ��ی�ر ھ��ي والس��اع��ة 
 والصمُت ثالثھما.

............................... 
* العنوان ھو صدر بیت م�ع�روف ل�ل�ش�اع�ر 

 الجاھلي تمیم بن مقبل
   ما أطیَب العیَش لو أّن الفتى حجر

       قصة قصیرة

َ أّن ا * 

 زینب حداد/ تونس 
 2021/02/14في 
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 صبا صباح نبذه عن سیرتھا االدبیة

شاعرة, مترجمة أدبیة, كاتبة قصص قصیرة, 

 استاذة لغة انجلیزیة

دبلوم م�ع�ھ�د م�ع�ل�م�ات خ�ان�ق�ی�ن/قس�م ال�ل�غ�ة 

 2001االنجلیزیة 

معلمة لغة انجلیزیة للمرحل�ة االب�ت�دائ�ی�ة م�ن 

 2018 -2004العام 

بكال�وری�وس ل�غ�ة ان�ج�ل�ی�زی�ة/ك�ل�ی�ة ال�ت�رب�ی�ة 

 2018االساسیة/جامعة كرمیان 

مدرسة لغة انجلیزیة في االعدادی�ة ال�م�ھ�ن�ی�ة 

 لغایة االن  2018

 2016بدأت الترجمة منذ العام 

 Iraqi) عضو جمعیة المترجمین العراقی�ی�ن

Translators Association) 

عضو المركز الل�غ�وي ال�ع�راق�ي ف�ي الس�وی�د 

 وممثلة عنھ في محافظة دیالى

عضو س�اب�ق�ة ج�م�ع�ی�ة ال�م�ت�رج�م�ی�ن 

 Arab Translators) العرب (آرتا

Association)  وم��دی��رة مش��اری��ع

 الترجمة األدبیة.

لھا قصائد ومقاالت ودراس�ات ن�ق�دی�ة 

في عدة صحف عراقیة ومصریة منھا 

(ال��زم��ان, ط��ری��ق الش��ع��ب, ال��زب��ی��ر 

صادرة  –االسترالیة  العراقیةمدینتي، 

،  نساء ن�ی�ن�وى, م�ج�ل�ة -من استرالیا

الش�رق, االھ�رام االن, ج�ری�دة مص��ر 

 االخباریة, الشرق االوسط العالمیة

صدر ل�ھ�ا ك�ت�اب م�ت�رج�م ل�ل�روائ�ي  (

قصص ل�آلب�اء, -العالمي باولو كویلو 

ع���ن دار ام���ل  -االب���ن���اء واالح���ف���اد

 .الجدیدة/ دمشق/ سوریا

ترجمت روایة للكاتب الع�راق�ي وس�ام م�ح�م�د 

 جاسم عنوانھا (القاف) قید الطبع 

 لھا مجموعة قصصیة قید الكتابة 

 )لھا مجموعة شعریة (قید الطبع

 أیضا لھا مشروعي ترجمة 

ترجمت مؤخًرا قص�ی�دة (س�ح�اب�ة م�ن ورق) 

للشاعر العراقي علي نویر, القصة ال�ق�ص�ی�رة 

(العنیكب سحت�وت) ل�ل�ق�اص الس�وري أح�م�د 

اسماعیل, القصة الق�ص�ی�رة (رح�ل�ة ال�ب�ح�ث) 

 للكاتب مھند یوسف علي, وقصائد اخرى 

شاركت في المؤتمر ال�دول�ي االول ل�ج�م�ع�ی�ة 

ال��م��ت��رج��م��ی��ن ال��ع��رب ف��ي ال��ق��رن ال��ح��ادي 

 والعشرون 

حاصلة على شھادة حضور المؤتم�ر ال�دول�ي 

االول لجم�ع�ی�ة ال�م�ت�رج�م�ی�ن ال�ع�رب (آرت�ا), 

شھادة حضور م�ن وك�ال�ة وی�ك�ل�ی�ت, ش�ھ�ادة 

  .حضور من المجلس البریطاني

حاصلة على شھادة في الترجمة القانونیة من 

 جمعیة المترجمین العرب 

قدمت عدة محاضرات ف�ي ال�ت�رج�م�ة االدب�ی�ة 

 وتقنیات الترجمة لجمعیة المترجمین العرب 

قدمت دورة خاصة ب�ال�ت�رج�م�ة ال�دی�ن�ی�ة ل�دى 

 جمعیة المترجمین العرب 

ترجمت ثالث قصص قصیرة كسیناری�و ل�ف�ل�م 

 .من العربیة للغة االنجلیزیة

 .أستضیفت على قناة العراقیة الفضائیة

 ،اا دا  اءأ 
 ح  

 
 

 العراق  -خانقین/دیالى / احمد خالد محمد الجاف
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 .. طا إ ا 

 
 
 
 

 
  

  

 وئام مال سلمان/ السوید 

  
  
 

 ما نال من شجني الغیاب
 أني بوجھك یا عراق
 عین بھا وجع السنین

 ترى الخراب
 ما ینطوي لیل من العمر المعتق بالھموم

 حتى یجيء الصبح مثقل بالضباب
 والظھر أقواس من العطش الذي ابتلع الصھیل

 ھذي أنا.................
 فوق الخریطة بین نھري ِعذاب

 غرقى لھاثي ال أطول من الدروب سوى السراب
 شرف بحبك یا عراق لي الشتیمة والسباب

 أنسیَت أني من بنیك؟
 من صلب إبراھیم
 من وطن النخیل

 من التراب
 وشائج العطش الذي أكل الیباب

 وشائجي بك یا عراق
 فزعي كھاجر
 وھي تركض
 صخرة األثداء
 في الرمضاء
 ال ماء وال كأل
 وال حتى حبیب

تسعى بوحدتھا وال من سامع شكوى ومصغ 
 للعتاب

 من للغریب؟
 ونحن ال زلنا حقول االغتراب

 جاع الولید
 وكیف ینبجس الحنین من الیباس

 ¿أین السماء 
 إن تغلقوا األبواب في وجھ العراق

سأكون غابات من الحب المدون في مزامیر 
 الضیاع

 استل مني فأس حطاب واشرع ألف باب
 

 ربّما حین غادرت الرماد

 وكنت بالضبط أبحُث فیھ

 عن مساٍء نحیٍل أتوقُّع أن یحمَل حیاتي اليّ 

 وأقوُل وأنا أھذي لألنس

 بأسِف من بھ مسٌّ 

 حیاتي كنُت أخیطھا بالملح

 مّرةً غسلتھا في النھر

 .إنكسرْت وصعَد بھا مالٌك وترَك رمادھا لي

 ربّما حین غادرت

 كنُت أربطھا خلفي خشیة أن تتكّسر

 وأتقیّاھا مثل ذكریات بقمیٍص أبیض

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

 أكید ھذا الغبار العابر الینا

 تركتھ أقداُم امرأة تقذُف بالرغبات

 وتسیُر الى حضارِة الجنون

 كان یفتُح الطرقاِت لھا الھواء

 ومن دھشٍة یمّد أصابعھ التراب

 ربّما لیصَل الى الضوء

 وربّما الى عتمٍة نناُم فیھا كعمیان

 في حالة أشبھُ بماٍء یتسّرُب من تراب،

 ال حاجة أْن أقَف وأفتَّش ذاكرتي

 أخذَھا ثلٌج ھذا الشتاء

 وقذفھا في أنِف الظالِم الطویل

 ال حاجة الى طفولتي تصفُّق لي بالعویل

 وتغسُل عوائي بدیدان القبر

 وتقذفني حافیاً 

 ھربت من كلماٍت تتعّرى خلفي وال أفھمھا

 ال حاجة الى ستارٍة حمراء

 تبیُض لي أحالماً سوداء

 ال حاجة أن تقفي الى جانب سریري

 كعّرافٍة تسقطُ من حلِق فنجان مكسوٍر 

 من خجِل الكذب

 أنا أغسُل جسدي بأعواِد بخار

 وأضُع الھواَء في إناِء نحاٍس یصفُر 

 في البریّة

 وأدحرُج فصَح غوایتي

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

 ال لیل حین تكونیَن معي

 السماُء تقترُب من االرِض كثیرا

 تجلسین في قمرھا

 وأجلُس على كرسّي شمسھا

 الشمُس ال تخجل من مداعبتي

 والقمُر یشمُّ جسدك ویثمل

 تسترخین طریّة فوق أریكِة الروح

 وترتدین ثوبا منتشیاً بسمرتك الملتھبة

ی��رت��دي الض��وُء جس��دك م��ب��ھ��وراً ب��ع��ری��ك 

 السماوي

 وحین یطفيُء الثلُج مصابیحھ البیضاء

 وبال ضوضاء أثمُل بشّمك

 بال لیل

 صاعداً الیك بإتجاه السماء

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

 شفتاك لیٌل ال یراه اال أناي

 سأخرُج حتما من لیِل السماء

 وأدخُل لیلك ما دمُت قادرا

 أن أحّدَق فیك وأكتَب كّل مّرٍة جنوني

 ما لم یخطْر على بالك أكتب

 وأضُع الموسیقى على صدرك

 والنبیذ الذي سیراقُص شفتیك

 وعصافیر اأصابعي التي

 ستطّوق خصرك النحیل كقندیٍل وحید

 وأنا أدخُل كاسك االخیرة

 وأضحُك متعّریا باتجاھي الیك

 بشكٍل صاخٍب أدخل

 ومعي رماد حرائقي

 لیلك الذي یتذّكرني

 ویرتعُش بھدوٍء بین أصابعي

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

 حین متُّ 

 سألذني الناس

 كیَف كاَن طعُم الموت؟

 قلت أزرَق مثل زنجيٍّ ینظُر الى المرآة

 وحین اقترحُت أن أرجع

 أقرضني بعضاً من النبض

 اّدخرًت لي بعضا من قدومي الیكم

 وقلبا كان یألُف ضجیَج الحبّ 

 وحیاةً ال تختلف معي حول لوِن ثوبھا

.......... 

 ال أرید أن تكّرري الرحیل

 ال ضوء في االفِق ألطمئّن علیك

 أرجاُء المدینِة لیست ھادئة ھذه المّرة

 وأنا عن كثبٍ 

 ال ضوضاَء تقلقني

 صرُت أّول من أكتبھ

 وأدخُر المزیَد من الوقِت كعادتي كّل لیلة

 كي ال تخجلي من اضاءٍة خفیفة

 تتجّول كثیاِب نوم بیننا

 ال نفّكُر بالنوِم خارج الغرفة

 لم یخطْر ببالي ذلك

 سأفعُل الكثیَر لشغفك باللیل

 أقدُر أن أشّمك بالموسیقى

 ..قلبي أوشَك یألُف ضجیَج مكانك

   ء 
ا  أ 

 
 زھیر بھنام بردى/ العراق

 بخدیدا -نینوى  
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 برزت بعض التصریحات من عدة جھات لتشكیل حكومة طوارئ 
ف��ي ح��ق��ی��ق��ة االم��ر ھ��ذه دع��وات خ��ط��ی��رة وخ��ط��ی��رة ج��ًدا ان  

بطریقة غیر مدروسة، وبالذات اذا تش�ك�ل�ت ھ�ذه ال�ح�ك�وم�ة   طبقت
ع��ل��ى اس��س ال��م��ح��اص��ص��ة، واألخ��ط��ر اذا ت��ول��ى ال��ف��اس��دون م��ن 

ففي ھ�ذه   ادارتھا او توالھا أشخاص یفتقرون للكفاءة،  السیاسیین
الحالة سیتم جر البلد الى الھاویة والى انھیار أق�ت�ص�ادي م�ح�ت�م ان 
بقي االقتصاد الریعي كما كان خالل الثمانیة عشر عاًما حتى ال�ی�وم، 

بس�ب�ب ال�م�س�ت�ج�دات   حیث سیتقلص دخل ال�م�واط�ن بش�ك�ل ك�ب�ی�ر
والمتغیرات المتوق�ع�ة ف�ي االق�ت�ص�اد ال�ع�ال�م�ي، وس�ی�ع�ی�ش اغ�ل�ب 

 العراقیین تحت خط الفقر خالل بضع سنوات ....
كما انھ لو شكلت الحكومة من قبل أش�خ�اص ی�ف�ت�ق�رون ل�ل�ش�ج�اع�ة 
والحزم ففي ھذه الحالة ست�س�ت�م�ر ع�م�ل�ی�ات ال�ق�ت�ل ل�ل�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
واالغتیال للنشطاء وإھانة القوات األمن�ی�ة وق�ت�ل�ھ�م وف�ق�دان ھ�ی�ب�ة 

 الدولة وینتھي مفھوم الدولة القادرة على حمایة مواطنیھا ...
في الواقع ال یمك�ن ان�ق�اذ ال�ب�ل�د أال ب�ق�ی�ام ح�ك�وم�ة ت�م�ث�ل الش�ع�ب 
وتوجھاتھ االصالحیة بعیدة عن المحاصصة یتوالھا اشخاص ھمھ�م 

واالخ��الص وال��ك��ف��اءة   االس��اس م��ق��ارع��ة ال��ف��س��اد واالس��ت��ق��ام��ة
ویتمتعون بالقوة والش�ج�اع�ة وال�ح�زم وال�ع�دل، ق�ادرون   والمھنیة

على الكشف عن قتلة الم�ت�ظ�اھ�ری�ن وال�ن�ش�ط�اء وال�ق�وات األم�ن�ی�ة 
والمخطوفین واالبریاء من المعتقلین؛ فإما ان نكون دولة ی�ح�ك�م�ھ�ا 

 القانون او دولة تحكمھا شریعة الغاب ..
وھذه ھي الوسیلة الوحیدة النقاذ البلد م�ن وض�ع�ھ ال�م�أس�اوي م�ن 
النواحي االقتصادیة واألمنیة والسیاسیة فیتحقق التطور واالزدھ�ار 

االمن والسالم وینتشل البلد من ب�راث�ن ال�ف�س�اد ال�ذي   والتقدم ویعم
 نخر كافة مفاصل الدولة.....

القرار النھائي بید المواطن ویحققھ من خالل االدالء بص�وت�ھ ال�ح�ر 
 في صنادیق االقتراع ......

في حال جلوس المواطن في بیتھ وع�دم ادالئ�ھ بص�وت�ھ ف�ھ�ذا ھ�و  
غایة ما یتمناه المفسدون البقاء الوضع على حالھ، طبقة س�ی�اس�ی�ة 
فیھا الكثیر من الفاسدین من الذین اس�ت�ول�وا ع�ل�ى ام�وال الش�ع�ب، 
ولكن الكثیر من المواطنین یعت�ق�دون ان افض�ل ط�ری�ق�ة ل�م�واج�ھ�ة 
ھؤالء الفاسدین الذین سلبوھم أموالھم ھو ل�أل�س�ف الش�دی�د ات�خ�اذ 

 موقف سلبي بمقاطعة االنتخابات .....

  اات         
   اارئ

 
 محمد توفیق عالوي

 ر 
 ات اس!     

 
 

 كفاح محمود كریم/ أربیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منذ ثالثینیات القرن ال�م�اض�ي وال�م�وت األخ�رس ی�ج�ت�اح ال�ع�راق   
ومكون�ات�ھ ال�ت�ي أدغ�م�ت ف�ي ك�ی�ان واح�د م�ن ق�ب�ل ال�ب�ری�ط�ان�ی�ی�ن 
والفرنسیین ومساندة الروس واألتراك دونما أي اعت�ب�ار ل�رأی�ھ�م أو 
أخذ موافقتھم أو اعتراضھم، باستثناء بعض االتصاالت م�ع ال�ك�ورد 
ومنحھم وعود ھشة أثبتت السنین كذبھا ومراوغة الحاكم�ی�ن ال�ذی�ن 
استفردوا بالحكم واستھانوا بالعدالة في كل حق�ب�ھ�م م�ن�ذ ال�ت�أس�ی�س 

، ال�ت�ي راح 1933وحتى الیوم، حیث دشنوا أولى مجازرھم في آب 
ضحیتھا اآلالف من اآلشوریین في محافظتي ال�م�وص�ل ودھ�وك، ث�م 
فرھود الیھود في مطلع األربعینات من القرن الماضي، وما تاله م�ن 
تصفیات جماعیة للمعارضین الشیوعیی�ن وال�ك�ورد وال�ع�ش�رات م�ن 
المذابح والمجازر ومحارق الموت الكیماوي م�ا ب�ی�ن األن�ف�ال وآخ�ر 
صفحاتھا الداعشیة المأساویة في سنجار وسبایكر ورائ�ح�ة ال�م�وت 
في الخسفة وآالف المغیبین في زم�ن ال�ط�ائ�ف�ی�ة، ت�اری�خ ی�خ�ت�ص�ره 

 صوت الموت األخرس!
في األنفال كان عنوان الموت كوردیًا اختلط بصمت الدفن األخرس    

وأنین السبایا وصراخات األطفال وص�وت ال�ب�ل�دوزرات وھ�ي ت�دف�ن 
 الضحایا أحیاًء لتبعثر صراخاتھم وآھاتھم!

في الخسفة صدى الموت ورائحة الحیاة المتعفنة، تدل على ال�زم�ن   
 الصفر!

في سبایكر ك�ان ص�وت ال�رش�اش وال�م�س�دس ی�ط�غ�ى ع�ل�ى ال�دی�ن 
وحشرجات الموت واحتقان الموج المخنوق بن�اف�ورة ال�دم ال�راق�ص 

  على صیحات هللا أكبر!
في الرابعة من تراجیدیا الموت األخ�رس، ی�ن�ق�ط�ع الص�وت ك�ام�الً   

ویبدأ زمن الموت األصم واألبكم للمغیبین وال�م�ع�ذب�ی�ن م�ن ض�ح�ای�ا 
 ثقافة الحقد المقدس واالنتقام األسود!

 
في األربعة الدفینة والقادم من خامسھا أو س�ادس�ھ�ا، ی�رق�ص ذات   

المجرم على حبال الموت مستعرضا قوافل الشھود في أمواج ال�ن�ھ�ر 
النازفة وریح الصحراء الخرساء وأن�ی�ن الس�ب�ای�ا ال�م�ك�ت�وم وص�دى 
الخسفة المتعفن وحقد التاریخ األسود وثقافة االنتقام البدائیة، ح�ی�ث 
تنبأ األحداث والتحضیرات وما تقوم بھ المیلیشیات م�ن نش�ر أف�ك�ار 
فاشیة تلغي اآلخر بالمطلق، وتختزل بالد الرافدین ومكوناتھ وأدیان�ھ 
ومذاھبھ في أمة مقدسة واحدة، معتبِرةً نھجھا ومیلیشیاتھا تمثل ك�ل 
العراق وتصھر كل مكوناتھ في بوتقة أفكارھا وفلسفتھا على طری�ق�ة 

  (إذا قال صدام قال العراق) ومن یعارض ذلك یستحق الموت الزؤام.
 

أنھا حقاً نذیر شؤم ھذه الم�ظ�اھ�ر ال�خ�ارج�ة ع�ن نس�ق ال�ح�ض�ارة   
والدولة وافتراضیتھا الدیمقراطیة، ووالدة ذات األفكار التي اخت�زل�ت 
العراق منذ نصف قرن تقریباً بحزب واحد وأمة واح�دة وق�ائ�د واح�د 
فدفنتھم جمیعا في بحر الدمار والفقر واالنھیار، مظاھر تُنذر بحروب 
كارثیة وظھور بوادر لبلورة دكتاتوریة جدیدة أكثر مأساویة وطغیاناً 

 من سابقتھا!
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بین فینة واخرى تراني اجد نفسي اكتب بال   
وعي عن تجربة شعریة مھمة ف�ي ال�م�ش�ھ�د 
الشعري العربي ویفاجؤنا بجدید شعره ال�ذي 
تمیز ب�ال�ج�دة وال�ت�ج�دی�د واالخ�ت�الف ورس�م 
لنفسھ اسلوبا مغایرا لھذا اجد نفسي م�ن�ك�ب�ة 
على تس�ل�ی�ط الض�وء ع�ل�ى نص�وص�ھ وھ�ذا 

ل�ل�ش�اع�ر   النص تحدید (اھ�ج�ع ی�ا ص�غ�ی�ر)
 الدكتور ریاض الدلیمي.

اننا ازاء ق�ام�ة ش�ع�ری�ة ك�ب�ی�رة.. ش�خ�ص�ی�ة 
حروفھ ك�ط�ع�م الش�ھ�د....م�ن ج�ب�ی�ن   سامقة

الشمس ینسج كلماتھ.....یكتب ع�ل�ى ام�ت�داد 
ت��ع�اب��ی�ر رائ�ع��ة ت��ھ�م��س   ال�ن��ب�ض إحس�اس��ھ

الصباح وغفوة الندى عندم�ا أق�را ل�ھ   بعبیر
أت���م���ن���ى ان ال ان���ت���ھ���ي...ان���ھ ال���ك���ات���ب 

  ریاض ابراھیم الدلیمي..  والشاعر
كٔان صاحب ھ�ذا ال�ن�ص دع�ان�ي ال�ى ش�رب 
ن��خ��ب ال��وق��وف ع��ل��ى ھ��ذه ال��ق��ص��ی��دة .. 

مخطط لملعب من العبارات واأللف�اظ   ولنضع
یتسع لصراخ ھذا الطفل المشاكس ونضع لھ 
فكرة على شكل ٔاقراص داخل قدح آم�ن�ت ب�ھ 

بما في   العصافیر والماء ...ٔالنھ لم یعد یٔومن
ال�دخ�ول غ�اب�ات   كٍف اللیل ..مثل ٔایل ی�خ�اف

النع�اس ؤارھ�ق ذھ�ن الس�ھ�ر بش�غ�ب�ھ م�ث�ل 
عصفور یقفز من غصن الى غصن "ش�ج�رة 
أالرز المقدسة" قبل ان یتم قطعھا، وبن�ش�وة 
مش����ن����وق ب����ال����لّ����ذات ون����ی����ة ال����ن����ھ����ر 

مغمض العنین نفض الكاتب الغبار   بالجریان
عن ٔاسطورة (جلجماش) م�ل�ح�م�ة ال�راف�دی�ن 
وصور الطفل ك�ٔان�ھ (ان�ك�ی�دو) ال�ث�ان�ي ی�ری�د 
االتحاد مرة اخرى مع ج�ل�ج�ام�ش ض�د آل�ھ�ة 
عشتار انتقاما لموتتھ االولى، كم�ا اس�ت�ع�م�ل 

غیوم الخیال المشبعة بالب�رد وال�ح�ّر   الكاتب
مثل لحن ناي یحن ال�ى ص�در ٔام�ھ ب�أن�ف�اس 
النسیم الدافئة یرسم حدود بالقرب من ع�ن�ق 

  امھ فجعل منھ الجندي المقاتل الشرس
ال��ذي ال یس��ت��س��ل��م ی��داف��ع ع��ن م��م��ل��ك��ت��ھ 

 األمومیة ...

ان الدخول الى نص مثل نص الشاعر ریاض 
ع�ل�ى   الدلیمي كأنك مدعو بطریقة حض�اری�ة

لشرب أس�رار ال�ورد وح�ك�ای�ا   مائدة االبداع
البحر في قدح من األلفاظ المحنطة ب�ت�ف�س�ی�ر 
یصعب دھمقتھا (تفتتھا) ببساطة ... ون�زول 

مثلما یقول الواقف   تحت رغبة أفكاره العذبة
داخ��ل ال��ق��ص��ی��دة ك��ل��م��ا ع��ج��ن��ت ال��م��ع��ن��ى 

 فاح رغیف االبداع  والكلمات
 من بعید ...

 

 النص
 اھجع یا صغیر

 یا طفلي الذي لم یستكن
 كل شيء فیك ثائر..

 انك تصفع الكرى بالصراخ
 وتُركع النھار لغفوتك

 الم تك من صلصال وطین؟
  أنا نفحات روحكَ 

 وشھدي عجینك ..
 اھجْع یا صغیر
 ظمأ  كي أسقیك من
 أتترك جیدي ؟

  وتمسُك تالبیب اللیل
 أتُراَك ترضُع أحالماً؟

 .. تتنھُد رؤى
 ما بالك أیھا الصغیر؟

 تصرخ وكأنك تقاتل جلجامش
 تصرخ لتلین عشتاروت
 وتخضعھا لجبروتك ..

 تقدُم نحو انكیدو وارمیھ في الفرات
 لیستحم من أوساخ الحروب
 .. تنفض عنھ شقاق السنین

 .. تحرس مملكتك كجندي مقھور
 أال یقترب من جیدي أحد.

 
 

        ةُ ُِ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 حمزة الحاسي

 لیبیا

  ھذا المساءُ 
 ُمعتّق بكِ 

 وھذا اللیُل ُكلھُ 
 یتساقط من ُكحل عینیكِ 

 بریقاً ....شھیقاً 
 وأنا في طریقي إلیكِ 

 سرقُت رحیق مسامِك ُحلماً 
 فال أنا صّدقُت ُحلمي

 وال عاَد الرحیق
 ....أخبریني

 عّما تبقّى ِمنّي ...فیكِ 
 وعن تنھیدٍة في جوِف شتاءٍ 

  أو حكایة صاخبة
 عن نمِش ظھركِ  

 الُمختال
 وبوسعِك أال تخبریني

 أنھاُل من سماِء دھشتي
 عشقاً 

 لشامتین في كتِف اللقاءِ 
 فال تحرمیني

 دعیني أُصلِّ فروضي فیكِ 
 وُسنّةَ الھائمین قُبَل
 وُدعاء ُمغترب لِقاء

 وِجنان ُخلدكِ 
 .أال تفیقي

  أنِت یا موالتي
 ِصرِت بعیدة.....قریبة
 والزال ُخلخالِِك ُمعجزةٌ 

 تُردُدھا شفاھي
 ُكلما دعوت هللا لُقیاكِ 

 والزال اللیل ینقشِك قصیدة
 فاّذُكریني ولو بتنھیدٍة واحدة

 أو ال تّذكریني
 فاوهللا من جنوِن عشقكِ 

 ولذة الذاكرة
 .أُھدیِك كون موسیقا

"  ا" م  اءة 
 للشاعر ریاض الدلیمي 

 

  د. لیلى عبد الرزاق الصیني/سوریا   



1 

 ألنھ

 فأرٌ 

  ستظل تطارده

 القطط

* 

2 

  ألنھا

 خالیة

 الدسم

  احببت غسل

 صحون

 الفقراء

* 

3 

  النھا

 عفیفة

 اطعمتھم قلبھا

 لم

 تطعم لحمھا

 أحد

* 

4 

  النھا

  عالیة

  رحبت السماء

 بالنجوم

* 

5 

  النھ

  ((برلماني))

  منح عضویة شرف

 في نقابة

 اللصوص

* 

6 

  النھ

 بال قناع

 انفض من حولھ

 المنافقون

* 

7 

 النھم

  جاحدون

  احتضنوا الكالب

 لیخنقوا

 الوفاء

* 

8 

  النھم

  وحوش

  البسوھا الحجاب

  لیستروا

 عوراتھم

* 

9 

  النھا

  عاھرة

 الدنانیر تضاجع

 كل

 الجیوب

* 

10 

 النھ

  بال ذاكرة

  الدینار ال یعرف

  معنى

 الوفاء

* 

11 

  النھ

  قصاب

 الیزیل اللحم

 عن

 العظم من اجل

  النظافة

* 

12 

 ال

  یتوقع

  الشكر ممن

 یمتطیھ

 النھ

 حمار

* 

13 

 ال

 یحتاج لمن یعلمھ

  فن العوم

 ألنھ

 فرخ بط

* 

14 

  ال

  غرابة ان یطالب

  بالنزاھة

 ألنھ

  بال

 ضمیر

* 

15 

  البد

  ان یفھم

 حاجتك باالشارة

 النھ

  صدیقك

* 

16 

  حرمت

 علیك الخیانة

 النھا

 خیارك

* 

17 

  یتوارى

  عن

 عدسات التصویر

  النھ

  مناضل

* 

18 

 النھ

 صادق

 منحتھ قلبھا من

  دون

 اقفال

* 

19 

  ینشر

  اریجھ من دون

  ثمن

 النھ

 الورد

* 

20 

  ال

 یعرف

  الجفاء

 یھل معتذرا منحنیا

  للنجوم

  النھ

 القمر

* 

21  

 باع

 سالحھ

  العداء الوطن

 النھ

 بال

 شرف

 

* 

22 

 النھ

 حر

 البغرد مع السرب

 وال

 یوقر قائد

 القطیع

* 

23  

 النھ

 صقر

  ال

  تطیر أمامھ

 الزرازیر

 والیحوم حول

 الجیف

 
 

ا ال اأ  
 

 / العراقحمید الحریزي
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ّ ُأ .. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 رانیة مرعي / لبنان

 كن منصفًا

 إیّاك والمساومة على فرح لجأ إلیك..

إیّاك أن تقطَف ورد خ�ّدی�ھ وت�رم�ی�ھ ف�ي م�ھ�ّب ..

 الخذالن

أّما روح�ك ، ف�أن�ت أن�ی�ُس وح�دت�ھ�ا .. دلّ�ل�ھ�ا ..

 ورافقھا إلى درب األمان بخطًى ثابتة

وأّما عینك ، فأنت ب�ری�ُق ت�وّھ�ج�ھ�ا .. ك�ّح�ل�ھ�ا ..

 بكحل األمیرات لیصیَر الدمع علیھا محّرًما

، أنص�ت إل�ی�ھ ب�ك�ام�ل ن�ب�ض�ك .. وإذا ناداك الحبُّ

 وافرد

 لھ مساحات العمر لیصبغ شیب االنتظار باللقاء 

والحزن اللئیم الذي یحس�د ش�ف�اھ�ك ال ت�م�ّك�ن�ھ ..

 منك، 

 وال یغّرنّك انكساره ، ھي مناورة كّل الغزاة

وفي رحلة الحلم، عانق قمًرا واسھر معھ عل�ى ..

 ضفاف النور لیُلبِسَك بردتھ التي حاكتھا المالئكة

وعلى مفارق الذكریات، اح�ف�ر اس�م�ك وح�ف�ن�ة ..

 كلمات ال یمحوھا المطر وال خربشات العابرین

إیّاك ودمع النّدم األحمر، ھْب ساعاتھ للن�س�ی�ان ..

 شذرات تلتھمھا ناره المستعرة

اضحك .. شاغب .. سابق عمرك وانتظره عل�ى ..

 ضفّة القیامة

وفي آخر وداع اترك لھ جسدك وعطرك وسّرك ..

  وارحل بسال

 ھل بعد الّرحیل تَُعدُّ األیّام؟!..

 ! وال تنَس .. كن منصفًا



 ّا ّدة اا  ت ا  
 
 

 العراق -بقلم : كریم عبدهللا/ بغداد 
 

 ّم  ا رة  -اا- 
 للشاعر : نصیف علي وھیب/ العراق 
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یقول سركون بولص : ون�ح�ن ح�ی�ن ن�ق�ول قص�ی�دة   
النثر فھذا تعبیر خاطىء, ألّن قصیدة النثر ف�ي الش�ع�ر 
األوربي ھي شيء آخر , وفي الشعر ال�ع�رب�ي ع�ن�دم�ا 
نقول نتحدث عن قصیدة مقطّعة وھ�ي م�ج�ّرد تس�م�ی�ة 
خاطئة, وأنا أسّمي ھذا الش�ع�ر ال�ذي أك�ت�ب�ھ ب�الش�ع�ر 
الحّر, كما كان یكتبھ إلیوت و أودن وكم�ا ك�ان ی�ك�ت�ب�ھ 
شعراء كثیرون في العالم. واذا كانت تسمیتھ�ا قص�ی�دة 
النثر, فأنت تبدي جھلك, ألّن قصی�دة ال�ن�ث�ر ھ�ي ال�ت�ي 
كان یكتبھا بودلیر ورامبو وماالرمیھ, أي قصیدة غ�ی�ر 
مقطّعة. من ھنا بدأنا نحن وأستلھمنا فكرة الق�ص�ی�دة / 
السردیّة التعبیریّة / ب�األت�ك�اء ع�ل�ى م�ف�ھ�وم ھ�ن�دس�ة 
قصیدة النث�ر وم�ن ث�ّم ال�ت�م�ّرد والش�روع ف�ي ك�ت�اب�ة 
قصیدة مغایرة لما یُكت�ب م�ن ض�ج�ی�ج ك�ث�ی�ر ب�دع�وى 
قصیدة نثر وھي بریئة كل البراءة من ھ�ذا االّ ال�ق�ل�ی�ل 
ممن أوفى لھا حسبما یعتقد/ وھي غ�ی�ر قص�ی�دة ن�ث�ر/ 
وأبدع فیھا ایما ابداع وتمیّز, ونقصد اّن ما یُكتب الیوم 
انما ھو نّص حّر بعید كل البُعد عن قص�ی�دة ال�ن�ث�ر. اّن 
القصیدة السردیّة التع�ب�ی�ریّ�ة ت�ت�ك�ون م�ن م�ف�ردت�ي / 

التعبیر / وی�خ�ط�يء ك�ث�ی�را َم�ن ی�ت�ص�ور أّن  -السرد 
ال�ق�ص�ص�ي,  -السرد الذي نقصده ھو السرد الحكائ�ي 

وأّن التعبیر نقصد بھ األنشاء والتعب�ی�ر ع�ن األش�ی�اء. 
اّن السرد الذي نقصده انما ھو السرد الممان�ع ل�ل�س�رد 
أي انّھ السرد بقصد األیحاء والرمز والخی�ال ال�ط�اغ�ي 
واللغة العذبة واألنزیاحات اللغویّ�ة ال�ع�ظ�ی�م�ة وت�ع�ّم�د 
األبھار وال نقصد منھا الحكایة أو الوصف, أما مف�ھ�وم 
التعبیریّة فأنّھ مأخوذ من المدرسة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة وال�ت�ي 
تتحدث عن العواطف والمشاعر المتأججة واألحاسیس 
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 واألش�ی�اء ف�ي 
الذات األنسانیّة. اّن ما تشترك بھ ال�ق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة 
التعبیریّة وقصیدة النث�ر ھ�و ج�ع�ل�ھ�م�ا ال�ن�ث�ر ال�غ�ای�ة 
والوسیلة للوصول ال�ى ش�ع�ری�ة ع�ال�ی�ة وج�دی�دة. اّن 
القصیدة السردیّة التعبیریّة ھي قصیدة ال تعت�م�د ع�ل�ى 
العروض واألوزان والقافیة ال�م�وّح�دة وال ال�ت�ش�ط�ی�ر 
ووضع الفواصل والنقاط الكثیرة او وض�ع ال�ف�راغ�ات 
بین الفقرات الن�ص�یّ�ة وانّ�م�ا تس�ت�رس�ل ف�ي ف�ق�رات�ھ�ا 
النصیّة المتالحقة والمتراصة مع بعضھا وكأنّھا قطع�ة 
نثریّة. أّن القصیدة السردیّة التعبیریّة ھي غیمة حب�ل�ى 
مثقلة بالمشاعر المتأججة واألحاسیس المرھفة ترم�ي 
حملھا على األرض الجّرداء فتخّضر الروح دون عن�اء 

 أو مشقّة.
وسعیاً منّا ال�ى ت�رس�ی�خ م�ف�ھ�وم ال�ق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة 
التعبیریّة قمنا بأنشاء موقع الكت�رون�ّي ع�ل�ى (ال�ف�ی�س 

, اعلنا فیھ عن والدة ھذه ال�ق�ص�ی�دة 2015بوك) العام 
والتي سرعان ما أنتشرت عل�ى مس�اح�ة واس�ع�ة م�ن 
أرضنا العربیة ثم م�ا ل�ب�ث�ت أّن انش�رت ع�ال�م�ی�اً ف�ي 
القارات األخرى وأنبرى لھا كتّ�اب ك�ان�وا أوف�ی�اء ل�ھ�ا 
وأثبتوا جدارتھم في كتابة ھذه القصی�دة وأّك�دوا ع�ل�ى 

أحقیتھ�ا ف�ي األن�ت�ش�ار وأن�ط�الق�ھ�ا ال�ى آف�اق ب�ع�ی�دة 
وعالیة. فصدرت مجامیع شعریة ت�ح�م�ل س�م�ات ھ�ذه 
القصیدة ال�ج�دی�دة ف�ي أك�ث�ر م�ن ب�ل�د ع�رب�ي وك�ذل�ك 
مجامیع شعریة في أمیركا والھند واف�ری�ق�ی�ا وام�ی�رك�ا 
الالتینیة وأوربا وص�ار ل�ھ�ا رّواد وعّش�اق ی�داف�ع�ون 

 عنھا ویتمّسكون بجمالیتھا ویحافظون على تطویرھا.
سنتحدث تباعاً عن تجلّیات ھذه اللغة حسبما یُنشر ف�ي 

 -مؤسسة تج�دی�د األدب�یّ�ة  -مجموعة السرد التعبیري 
الفرع العربي, ولتكن ھذه المقاالت ضی�اء ی�ھ�ت�دي ب�ھ 
كل َمْن یرید الت�ح�ل�ی�ق ب�ع�ی�دا ف�ي س�م�اوات الس�ردی�ة 

 التعبیریة.
 

  أوالً : اللغة التجریدیة
اننا حینما نرید التعبیري عن مشھد معین فسوف نلج�أ 
الى اللغة عن طریق فق�رات نّص�ی�ة ألیص�ال ف�ك�رة م�ا 
وھذه الفكرة تشتمل على زمن م�ع�ی�ن وم�ك�ان م�ع�ی�ن, 
فھناك شیئیة وفكرة وھناك تعبیر یحاول ان یرس�م ل�ن�ا 
ھذه الشیئیة ویض�ع ل�ھ�ا ال�م�الم�ح وال�ح�دود وھ�ن�اك 
تصور عن ھذه الشیئیة ع�ن�د الش�اع�ر, اي أّن ھ�ن�اك 
مشاھد تحتوي على األفكار واألشی�اء وت�ج�لّ�ي واض�ح 
لھذه المشھدیة والتركیز علیھا والتعبیر عنھا برم�زی�ة 
واستعارات وخیال وانزیاحات ل�غ�وی�ة ودھش�ة ت�ن�ت�اب 
المتلقي ولغة مغایرة لل�غ�ة ال�واق�ع, ون�ع�ن�ي ب�ذل�ك اّن 
المشھد الشیئي یعتمد عل�ى م�رج�ع�ی�ة ل�غ�وی�ة م�ّرت�ب�ة 
بمنطقیّة لغویة یحاول الشاعر من خاللھا أیصال ف�ك�رة 
ما للمتلقي عن طریق الك�ل�م�ات وال�ت�ع�اب�ی�ر ال�ل�غ�وی�ة, 
فھناك الفاظ تدّل على ھذه الفك�رة وھ�ن�اك ن�ّص دالل�ي 
وداللة لغویة وغیرھا, ولكننا لو القینا نظرة على ن�ّص 

من العراق, ف�ل�ن ن�ج�د  -الشاعر : نصیف علّي وھیب 
اي مشھدیة وال أدراك لشیئیة معینة وال جمال محم�ول 
وال نّص داللي وال داللة لغوی�ة وال ت�ع�ب�ی�ر دالل�ي وال 
نسق لغوي, فھنا الیوجد وصف معین لمكان او زم�ان 

 أو فكرة معینة, ولكن مالذي نجده في ھذا النّص ..؟.
الورود المبعثرة من الریح، تزھر مكانھا ورودا أك�ث�ر/ 
ما نجده ھنا ھ�و ع�ب�ارة ع�ن مش�ھ�د ش�ع�وري ح�اول 
الشاعر أن یرسمھ لنا فال نجد أي مشھ�د م�ع�ی�ن ف�ل�ق�د 
أختفى التصور الفكري وغ�اص الش�اع�ر ف�ي أع�م�اق 
نفسھ ونسى ما حولھ من ال�واق�ع ول�م ی�ع�د یش�ع�ر االّ 
بالناحیة الشعوری�ة احس�اس�ا وان�ف�ع�اال, ف�ل�ق�د ت�خ�لّ�ت 
المفردات عن م�رج�ع�ی�ات�ھ�ا ال�دالل�ی�ة ال�ى م�رج�ع�ی�ات 
شعوریة حّسیة ../مفردات ال�ن�ص ت�ت�غ�ی�ر ب�ال�ح�داث�ة، 
بالحمیة یندحر السكري لكن ال�ق�ھ�ر أت�ع�ب ب�ن�ك�ری�اس 
ص��دی��ق��ي/ وھ��ن��ا ال ن��ج��د ال��م��ق��ص��دی��ة ل��دى الش��اع��ر 
باستخدامھ المفردات اللغویة وال نجد أي مالمح لفك�رة 
معینة یحاول الشاعر ان یوص�ل�ھ�ا ل�ن�ا ال ن�ج�د س�وى 
نظام شعوري حّسي, فھو ال یحتاج الى لغة مفّخمة وال 
رمزیة وال خیال جامح, فلقد تخ�لّ�ص�ت ال�م�ف�ردات م�ن 
دالالت�ھ�ا الش�ی�ئ�ی�ة ال�ى دالالت ش�ع�وری�ة م�ج�ّردة ../ 

الضباب یتبدد الى ماء من ضوء، یشرق على األم�اك�ن 
ابتسامة، بحجم اتساع العیون الى المدى/ وھنا ال ن�ج�د 
أي مركزیّة للمشھد وال أي أدراك مع�ی�ن ل�م�ا ی�ح�ص�ل 
فقط ن�ج�د ن�ظ�ام ش�ع�وري ی�ت�م�لّ�ك الش�اع�ر وت�ج�ری�د 
المفردات من دالالتھا ورفض التقیّد یمشھدیّ�ة ال�ح�دث 
فقط إیماءات معینة ت�ح�وي ال�م�ش�اع�ر وھ�ي ت�خ�ت�رق 

ك�م�ا ف�ي نص�ب  النفس ../ لترَّ األش�ی�اء ب�ح�ت�م�ی�ت�ھ�ا ،
الحریة / وھنا ال ن�ج�د أي ص�ورة واض�ح�ة ال�م�ع�ال�م 
وط�غ��ی�ان واض��ح ل��ألدراك�ات ال��ح�س��یّ�ة ع��ل�ى حس��اب 
الدالالت الشیئیة ../ أبیات الشعر استفزاز الجسد ألخ�ذ 
الھواء النقي ، ال أن یرقص في الھواء ال�م�ل�وث ع�ل�ى 
آه الوجع/ فالشاعر ھن�ا ال ی�ع�بّ�ر ع�ن ف�ك�رة م�ع�ی�ن�ة, 
فالمفردات ھنا التشیر ال�ى اش�ی�اء م�ع�ی�ن�ة م�ق�ص�ودة 
بذاتھا, فلقد تحرر من الف�ك�رة وح�ت�ى رس�ل�ت�ھ ال�م�راد 
ایصالھا الى المتلقي فھي ال تستن�د ال�ى أي م�رج�ع�ی�ة 
لغویة فقط نجد الثق�ل الش�ع�وري األحس�اس�ي ح�اض�را 
وبقّوة../ تراكم األل�م ال، ض�وء الش�م�س ن�ع�م، أنس�ج 
وصدیقي من أشعتھا، كل الكلمات محبة / وھنا ال ن�ج�د 
حدث ما أو فاعل وال ش�ی�ئ�ی�ة م�رك�زی�ة ف�ق�ط ك�ی�ان�ات 
شعوریة واحساسیةّ, فال توجد معاني مترابطة كما ف�ي 
النصوص العادیة وانما مكونات شعوریة ترتبط بن�ظ�ام 
أحساسي, أي اننا نجد أن الن�ّص ی�ت�ك�ون م�ن وح�دات 

 شعوریة بدال عن الوحدات النصیّة الداللیة.
في اللغة التجری�دی�ة ن�درك أن ھ�ن�اك ادراك ش�ع�وري 
حّسي وكتل شعوریة وندرك اللغة عن ط�ری�ق األدراك 
الشعوري فھناك جماال حّسیا موجودا ف�ي ال�ن�ّص م�ن 
غیر ان ندرك ما ھو ھذا الجمال انما األلفاظ ھ�ي ال�ت�ي 

 تدّل علیھ.
اذا نحن أمام نّص تجریدي یحوي على مشھد شعوري 
وأدراك شعوري وجمال متشيء وج�م�ال�ی�ة ت�ج�ری�دی�ة 
وكتل ش�ع�وری�ة وت�ع�ب�ی�ر ش�ع�وري ونس�ق أحس�اس�ي 

 واخیرا مرجعیة شعوریة.
 النّص: الثورة، بقلم : نصیف علي وھیب/العراق

 
 لثورةا

الورود المبعثرة من الریح، تزھر مكانھا ورودا أك�ث�ر، 
مفردات النص تتغیر بالحداثة، بالحمیة یندحر السكري 
لكن القھر أتعب بنكریاس صدیقي، الضباب یت�ب�دد ال�ى 
ماء من ضوء، یشرق على األماكن اب�ت�س�ام�ة، ب�ح�ج�م 

ك�م�ا  اتساع العیون الى المدى، لترَّ األشیاء بحتمی�ت�ھ�ا،
في نصب الحریة، أبیات الشعر استفزاز ال�ج�س�د ألخ�ذ 
الھواء النقي، ال أن یرقص في الھواء الملوث عل�ى آه 
الوجع، ت�راك�م األل�م ال، ض�وء الش�م�س ن�ع�م، أنس�ج 

 وصدیقي من أشعتھا، كل الكلمات محبة .
...................................... 

  المصادر
  كریم عبدهللا والسرد التعبیري، د.انور غني الموسوي -1
  الرؤى والدالالت، دار المتن -2
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  ستوكھولم /صبري یوسف
فرٌح منعش للقلب یغمرني، ش�غ�ٌف ع�م�ی�ق ق�ادن�ي إل�ى ت�م�یُّ�ز   

فرادتھا في الغناء، من خالل االرتقاء في بھ�اِء ال�نَّ�صِّ األص�ی�ل 
نحو أرقى مرافئ اإلبداع، فنَّانة شاھقة في موسیقاھا وألح�ان�ھ�ا 
الموغلة في روحانیّة صوفیّة مبھجة للروح والق�ل�ب... س�م�ع�ُت 
د؛ فانساَب بفرحٍ عمیق إلى مسامعي، تولَّد عن�دي  صوتھا المتفرِّ
إحساس مبھج فأنعَش طالسم غربت�ي ال�م�ف�ت�وح�ة ع�ل�ى رح�اِب 
الحیاة. بدا لي صوتھا كأنّھ منبعث من ربوعِ أحالٍم م�وغ�ل�ة ف�ي 
مروج الّروح. أیقظَْت في داخلي رغباٍت مكبوتة وتّواقة لس�م�اعِ 
الطَّرب األصیل وترنیم التّراتیل وال�م�زام�ی�ر واإلنش�اِد الّص�وف�ي 
المنعش لتجلِّیات الّروح. استمعُت إلى عذوبة ص�وت�ھ�ا وحّس�ھ�ا 
وتجلِّیات روحھا المرنِّمة برھافٍة متناھیة، كأنّھا تناجي أرواحن�ا 
العطشى نوع من الغناِء الّراقي كھذا! .. غمرتني سعادة عمی�ق�ة 
وأنا أسمع أغانیھا وأسرتني رھافتھا وت�ج�لِّ�ی�ات أدائ�ھ�ا، ك�أنّ�ي 
كنُت في حالِة انتظارٍ لمثل ھذه الدغدغات لمرافئ الّروح روحي. 
ًال بعذوبٍة شفی�ف�ة  انساَب صوتھا بكلِّ انتعاٍش في أعماقي، متوغِّ
بین مزارات قلٍب مجنّحٍ نحو دروِب الفرح والحن�ی�ن إل�ى أع�ذب 
األلحان. ھدھَدْت بعبورِھا الدَّافئ طفولةً مست�رخ�ی�ةً ف�ي م�راف�ئ 
النّسیان، وبلَسَمْت آھاِت طفولةٍ مضمَّخة بأصالٍة موشَّحة ببعِض 
وخزاِت األنین، شامخةً بصفاِء صوتِھا وألح�انِ�ھ�ا ن�ح�َو ھ�الالٍت 
متعانقة مع شذى بخوٍر منبعثة من قداسِة أدیرة ق�دی�م�ة، ك�أنّ�ھ�ا 
تنشُد خالصةَ ألحاٍن تناَمْت بین عوالمھا البھیجة ح�ف�اوةُ ال�نَّ�دى 

  المتناثر على اخضراِر وریقات الحنطة.
عَر بكلِّ تالوینھ المالمسة لتجلّیاِت روحٍ مقّم�ط�ة  تنشُد جاھدة الشِّ
بومیض االنبھار، تعكس لنا إنسانیّتھا بأصفى أل�ق�ھ�ا، وت�دغ�دُغ 
بمھارٍة عالیة الحنیَن الغافي في ثنایا الذَّاكرة، كأنّھا تحاكي عب�ر 
أدائھا الغنائي، قصیدةً حالمةً خالل انبعاث لحظات شموخھا ف�ي 
بوحِ اإلنشاد؛ ألنَّ القصیدة ھي الَّتي تختارھا، وال ت�ج�د م�ن�اًص�ا 
منھا إالَّ بعد أن تغنّیھا؛ فھي مدمنة في عش�ِق ال�ق�ص�ائ�د، ت�ع�بُ�ُر 
خالَل إنشادھا ف�ي أع�م�اِق م�ن�ع�رج�ات ج�م�وحِ ال�خ�ی�اِل. ت�ن�ش�ُد 
المزامیَر والتَّراتیَل والنُّصوَص الّصوفیّة المستفیضة في إشراقِة 
وحِ، حیُث ترى ال�غ�ن�اَء ك�أنّ�ھُ ش�ھ�ی�ق�ھ�ا الَّ�ذي  جموحاِت بوحِ الرُّ

  یمنحھا الحیاة؛ لھذا تغدق علینا أبھى ما لدیھا من غناٍء أصیل!
تشبھ جاھدة وھبة حبَق القصیدة المتفتّحة على نضارِة البساتین 
في تولیفة ألحانِھا، تتفاعل مع روحانیّة النَّ�ص ك�أنّ�ھ ج�زء م�ن 
وت�یّ�ة ال�م�ض�ّم�خ�ة  كینونتھا، وتترجمھ عبر مساحاِت ُعَربِھا الصَّ
بورعِ االبتھال، فتنساُب تجلِّیاتھا السَّارحة في م�رام�ي األح�الِم، 
�ُل  متراقصةً على إیقاعِ بھاء الكلمات وع�ذوب�ِة األن�غ�اِم، ف�ت�ت�وغَّ
رویًدا رویًدا في حنایا القلب وت�ت�ص�اع�ُد ع�ل�ى مس�اِر ت�م�اھ�ی�ات 

  بھجة الّروحِ نحَو أقصى ابتھاالِت حبوِر السَّماء.
كلّما تناَھت أغاني جاھدة إلى مسامعي؛ تراقََصْت روحي ألقًا من 
بھجِة االنتعاِش، تمنحني فرًحا مماثًال لتوھُّجات انبعاث اإلب�داع، 
وكأنّي في أوجِ ان�غ�م�اس�ي ف�ي م�ن�اغ�اِة مس�اِر ت�دفُّ�ق�ات خ�ی�وِط 
القصیدة. تناجي بإنشادھا وألحانھا وأغانیھا حلَم األطف�اِل وأل�َق 
العشَّاق وھم یغفون بین أحضاِن اللَّیل بفرحٍ كبیر، تشبھ أغانیھا 
اِت مطٍر منب�ع�ث�ة م�ن آھ�اِت غ�ی�م�ة ُح�ب�ل�ى ب�أزاھ�ی�ِر عش�ٍق  زخَّ

  مبرعمة من نكھِة العسل البّري.
نین  تتوھَُّج ألقًا في محراِب الغناِء وتمسُح عن جبھتنا أحزاَن السِّ
بانسیابیّة حمیمة، تغنّي كي تتطّھر من أوجاعِ الحیاة، من خ�الل 
تلحین نصوٍص تسكنھا، فتشعُر بمتعٍة فائقٍة عندما تغنیّ�ھ�ا ب�ك�لِّ 
تجلّیاِت روحھا وكأنَّ الغناء ھو بلسٌم شاٍف لج�راح�ات�ھ�ا وط�وُق 
نجاٍة عبر مسار غنائھا المشبّع بأسراِر الخالص م�ن ت�ف�اق�م�اِت 

  أنین الحیاة!
تمتلُك حنجرة ح�ری�ریّ�ة ص�اف�ی�ة، أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ا ال�ف�نَّ�ان ودی�ع 
الّصافي، مجاھدة: مناضلة في الغناء؛ فقد طاوَع صوتھا الكث�ی�ر 
من االنكسارات، إلى أن وصَل أبھى درجات ال�وج�ِد واالب�ت�ھ�ال. 
اف�ئ�ة، ك�أنّ�ھ�ا ت�ح�م�ُل ب�ی�ن  یتوغَّل صوتھا في مرافئ ال�ّروح ال�دَّ
أجنحتھا رسالة فرحٍ إلى الحزان�ى؛ ك�ي ت�خ�فِّ�ف م�ن أح�زان�ھ�م، 
م إلى المشتاقین إلى ظالِل البیوِت العتیقة ب�اق�ات ال�ق�رن�ف�ل  وتقدِّ
على إیقاعاِت فرحٍ، فارشةً أمامن�ا أل�ع�اب ال�طُّ�ف�ول�ة ال�م�ن�س�یّ�ة، 

  فتوقظُ في أعماقنا أحالًما ھاربة في ثنایا الغمام!
بِھا بأصالٍة وروحانیٍّة فیروزیّة، في فرادتِھا في دنی�ا  تتمیّز بتشرُّ
اقة إلى حبوِر ش�ھ�ق�ِة  الغناء. صوتُھا أصیل معبِّر عن مشاعر توَّ

القصیدة، فقد غنَّت لقامات شعریّة سامقة، كأنّھا حبٌق ممتدٌّ م�ن 
وھجِ االبتھال الم�ت�دفِّ�ق م�ن إش�راق�ِة خ�ی�اٍل م�ت�م�اٍه م�ع خ�ی�وِط 
باح. یت�م�اھ�ى ص�وتُ�ھ�ا م�َع أزاھ�ی�َر م�م�راح�ة ع�ل�ى إی�ق�اعِ  الصَّ

             فضاءاِت فیروز المجنّحة نحو صفوِة اإلبداع!
*** 

ھل تغلغلَْت في روِحِك وأنِت في أعماِق ال�ح�ل�م إش�راق�ةُ ال�ع�ش�ِق 
ألشھى األغاني؟ أراِك تصدحیَن بابتھاالِت فرحٍ وت�ج�لِّ�ی�اِت ب�وحِ 
وحِ وكأنِّك ھاللة فرحٍ متدفِّق�ة ف�ي ل�ی�ل�ٍة ق�م�راء م�ن ش�ھ�وِة  الرُّ
" التّجوید، وھي لغة ابتھالیّ�ة م�ن دون  الغابات! تغنِّین "أَكابیالَّ
موسیقى مراف�ق�ة، ت�ھ�دھ�دی�ن ال�ك�ب�ار م�ن خ�الِل إنش�اِد أش�ھ�ى 

 األغاني.
ادح�ة ف�ي فض�اءاِت  استمْعُت إلى عشراِت التَّرانیِم واألغاني الصَّ
الیوتیوب، وجدتُِك صوتًا مجبوًال باألصالة، مدھًشا ف�ي ص�ف�ائ�ھ 
وعذوبتھ مثَل دھشِة قصائَد تتماھى مَع أبھ�ى ت�ج�لِّ�ی�اِت ش�ھ�ی�ِق 
عِر، وكم كان الشَّاعر سعید عقل بدیًعا في رأیھ عندما أط�ل�َق  الشِّ
علیِك "رنَكانة"؛ أي رنین الكون، اسم ف�ی�ن�ی�ق�ي ی�ن�ط�ب�ق ع�ل�ى 
رحابِة رنینِِك اإلنساني الخّالق، صوتُِك إشراقةُ حنیٍن إلى ینب�وعِ 
الل. صوتُِك سؤاٌل مجنٌّح نحو ظ�الِل ال�ب�س�ات�ی�ن، ح�ال�ةُ  الماِء الزُّ
فرحٍ مجدوٍل بلھفَِة وحنیِن المحبِّین. تغنّین ع�ل�ى إی�ق�اعِ ش�ھ�وِة 
الّروحِ وھي ترقُص من وھجِ االبتھال، ك�أنّ�ِك ف�ي ح�ال�ِة عش�ٍق 

  مفتوحٍ مَع تأللؤاِت النُّجوم.
ھل استلھْمِت من ضیاِء القمِر شوَق األرِض لسم�وِّ السَّ�م�اِء، أم 
�واق�ي ف�ي أوجِ  أنِّك تبْرَعْمِت من حنیِن الغ�اب�اِت إل�ى خ�ری�ِر السَّ
بیع؟! تراودني أسئلة مفتوحة على مس�اح�اِت  ابتھاالِت بزوغِ الرَّ

  جموحِ القصیدة.
�ع�ر، م�ع  تغمُرِك حالة انصھاٍر مَع أعذِب الكالم، مع ومی�ِض الشِّ
أشھى أشواِق الھیام. تتعانُق بھاُء القصیدِة مَع حیاِء خّدیِك، م�ع 
بسمِة عینیِك، مَع مروج ینابیع الّروحِ، فتصبُح القصیدةُ صدیق�ةَ 
وُح مَع حبوِر الحرِف، فت�ت�ألَّ�ق�ی�ن ف�ي  روِحِك األنقى. تتسامى الرُّ
خضمِّ ألحانِِك، كأنَِّك في حالِة ابتھاٍل حلم�یّ�ة م�ع أرق�ى ح�ف�اواِت 
الكالم، تشمُخ البقاُع مسقط رأسِك أمامِك، فیجرفِك الح�ن�ی�ن إل�ى 
ل، ح�ی�ث ت�ف�تَّ�ح�ت ف�ی�ھ  با؛ إلى ال�ب�ی�ِت األوَّ مرابع الطُّفولة والصِّ
قریحتِك ومن ھناك انطلقِت حیث جمھورك األّول: األم الودیع�ة، 
ؤوم، والوالد الَّذي زرع في آفاقِِك م�ذاق ال�ق�ص�ی�دة  الحاضنة الرَّ
وعشق الشِّعر! .. ھناك وّدْعِت الجمال؛ جمال الطّبیع�ة، وج�م�ال 
الحیاة الموسوم بالوالد المرفرف ف�ي م�روج روِح�ِك، وال�وال�دة 
الَّتي خبَّأتِھا بین جوانحك المحلّقة ع�ل�ى م�دى رح�اب�ة ت�ج�لِّ�ی�ات 
ْلِت إلى كتلٍة من یباس بعد رحیلھا، ول�م  الّروح، شعْرِت أنِّك تحوَّ
تِجدي أجدى من القصیدة، وغناء القصیدة ینق�ذان�ِك م�ن ش�ف�ی�ر 

  ھذا الیباس!
جاھدة وھبة؛ فنّانة م�ع�ج�ون�ة م�ن ط�ی�ِن ال�م�ح�بّ�ة، غ�ارق�ة ف�ي 
اخضرار ُشھُِب الّروحِ، مجنّحة نحَو مآقي زرقِة السَّماء. صدیقةُ 
�ب�اح. ت�ع�ب�ُر  اللَّیِل الحنون، غیمة سارحة مَع ھفھفاِت نسی�ِم الصَّ
على ھمھماِت ھدوِء اللّیِل إلى أحالِم الطُّفولة، عاشق�ة مش�ت�ع�ل�ة 
في یراعِ القصائد، نغمةُ فرحٍ مرفِرفة في أجنحِة الیمام، ح�دی�ق�ةٌ 
عِر، بأسراِر كل�م�اٍت  مزدانة بأغصاِن األمل، مسكونة بشھیِق الشِّ
مملّحة بحبِر الحنیِن. كم من القصائد تمایلت بتناغماِت إیق�اع�ھ�ا 
موعِ انسابَْت من م�ق�ل�ت�ی�ِك ح�تَّ�ى  فوَق سواقي العبوِر! كم من الدُّ
تألأل ومیُض األنغاِم من انبعاِث أزھى خیوِط الحنیِن فوَق تیج�اِن 

  الحیاة؟!
جاھدة وھبة؛ مطربة وملّحن�ة مس�رب�ل�ة ب�وش�احِ ج�م�راِت األل�م 
ووھجِ الحبِّ وتالِل الّذكری�ات، اس�ت�ل�ھ�َم�ْت وھ�َج ال�ق�ص�ائ�د م�ن 
ی�ح، وھس�ی�ِس ال�ك�ائ�ن�اِت  خشخشاِت األشجاِر، من ھمھماِت ال�رِّ
وبھاِء الطَّبیعِة وشموخِ الجباِل، ومن الذَّاكرة المع�ج�ون�ة ب�ط�ی�ِن 
الحیاة. كتبَْت ولّحنْت وغنَّت القصائد الّتي تشب�ھ�ھ�ا؛ ك�ي تس�م�و 
وح؛ ل�ع�لّ�ھ�ا ت�م�ح�ُق أح�زاَن  أثناء تجلِّیات الغناء فوَق ینابیعِ ال�رُّ
نیَن الوارفة فوَق سھوِل ال�ق�ل�ِب ال�م�س�ت�ن�ب�ت�ة ح�وَل م�راف�ِئ  السِّ

   الّروحِ.
تفرُش ألحانَھا بَْلسًما عذبًا فوَق أھداِب القصیدة، فأنشَدْت أشعار 
أُنسي الحاج ومحمود درویش وأدون�ی�س وط�الل ح�ی�در وإی�ل�ي 
شویري وأحالم مستغانمي ولمیعة عبّاس عمارة وعمر ال�خ�ی�ام 
��اع��ر األل��م��ان��ي  والّش��اع��رة اإلی��ران��یّ��ة ف��ّروغ ف��رخ زاد والشَّ

غونترغراس واإلسباني فریدریكو غ�ارس�ی�ا ل�ورك�ا، وم�زام�ی�ر 
داود والتّراتیل الّسریانیّة والبیزنطیّة، وأنشدت أجم�ل ال�ق�ص�ائ�د 
ِالبن عربي وجالل الّدین الّرومي ورابعة العدویّة واِبن الف�ارض 

   والحّالج.
أریُد أْن أھمَس لروِحِك الھائم�ة ف�ي أش�ھ�ى ت�ج�لِّ�ی�اِت األل�ح�اِن، 
أسراَر جموحِ الحرِف إلى أقصى ت�وھُّ�ج�اِت االب�ت�ھ�اِل، أری�ُد أْن 
أنقَش على رحابِة ذبذباِت صوتِِك تواشیَح رعشِة القصیدة، أریُد 
أْن أرسَم بسمةَ القمِر فوَق خدوِد الطُّفولة. مراًرا استوطنَ�ْت ف�ي 
�ن�ی�ن، وح�َدھ�ا ال�ق�ص�ی�دة ب�ل�َس�َم�ت ال�نّ�ش�ی�َج  مرامیِك أحزاُن السِّ
المستوطَن في قیعاِن مرافئ الّذاكرة، وحَدھا األغاني خفِّفَْت م�ن 
أنیِن الجراحِ المست�ف�ح�ل�ة ف�ي ك�ی�ن�ون�تِ�ِك ع�ل�ى م�دى ط�ف�ول�تِ�ِك 
ن�ی�ا. ط�ف�ول�تُ�ِك رح�ل�ةُ أس�ًى مش�رئ�بّ�ة  المبرعمة ع�ل�ى وج�ِھ ال�دُّ
بانسیاِب أنقى الّدموع، طفولتُِك مسروجة بقنادیل لیلِة ال�م�ی�الد، 
لَ�ت ع�م�ی�قً�ا ف�ي ل�بِّ  طفولتُِك متجلِّیة في فضاِء األنغام الَّتي توغَّ
األلحاِن المنبثقة من ذاكرتك المبلَّلة ب�ن�دى ال�ی�اس�م�ی�ن، إل�ى أن 
غَدْت ط�ف�ول�تُ�ِك ی�ن�ب�وَع ان�ط�الٍق ن�ح�و أش�ھ�ى ت�ج�لّ�ی�ات إنش�اِد 

  القصیدة.
ھاجُس العبوِر في لبِّ األحزاِن راوَدِك مراًرا، فعبْرِت إلى قی�ع�اِن 
األنیِن؛ كي تطھِّري الجراَح الخفیّة م�ن ج�ذورھ�ا ع�ب�َر ع�ذوب�ِة 
األلح�اِن، وك�أّن ب�ھ�ج�ةَ إنش�اد األغ�ان�ي ك�ان�ت م�ف�ت�اح الّش�ف�اء 
واالنعتاق من أوزاِر األلِم الجاثِم فوَق ربوعِ الطُّفولة الم�س�رب�ل�ة 
باألسى واألنین، منُذ استشھاد والدِك إلى أن غدا الحزن ألیفًا لِك 
ی�ھ ع�ل�ى  لسنواٍت طویلة، فما وجْدِت أجدى من الغناء؛ ك�ي ت�ردِّ
وح من تشظّیات األحزان ال�م�ت�ن�اث�رة  أعقابھ من خالل تطھیر الرُّ

  فوق اشتعاِل غابات الحلم!
كلَّما استَمْعُت إلى أغانیِك؛ رقَص قلبي طربً�ا م�ن وھ�جِ ان�ب�ع�اِث 
قة في ألِق  أبھى األنغاِم، وازَدْدُت انبھاًرا في تجلِّیاِت روِحِك الخالَّ
العبوِر في أعماِق أسراِر بوحِ القصیِد! كیف تشكَّلْت ھذه ال�ّروح 
باح م�ن ح�ی�ُث اب�ت�ھ�االت ب�ھ�ج�ِة  التَّّواقة إلى مساِر نَُجْیَماِت الصَّ

 األنغام؟!
عندما أسمُع إلى مھامیِز الطَّرب الم�ن�س�اب�ة م�ن ح�ف�اوِة األداِء؛ 
وحِ الخفیّة ینابیع دفء القصیدة، شوقًا إلى  تستیقظُ في ظالِل الرُّ
عناِق بھجِة االبتھاِل، كأنَِّك غیمة مندلق�ة م�ن خ�اص�رِة السَّ�م�اِء 
عِر، نحَو أنغاِم جاھدة وھب�ة وھ�ي ت�ن�ش�د أب�ھ�ى  نحَو براري الشِّ

  األغاني، كأنّھا في رحلِة انتعاٍش نحِو أھازیجِ بوحِ القصائد!
منْحِت نفسي بھجةَ العبور إلى معالم عاشق�ة م�ف�ت�ون�ة ب�ال�غ�ن�اِء 
األصیِل، مفتونة بشھقاِت حبِر القصیدة، ف�نّ�ان�ة م�ن ل�وِن زرق�ِة 
البحِر وھي تھفو إلى عناِق نسیِم اللّیِل قبَل أْن ت�ب�ت�س�َم ال�نُّ�ج�وُم 

  آلھاِت البشر!
جاھدة وھبة؛ صدیقة حرٍف م�ن�دل�ٍق م�ن م�آق�ي ال�غ�م�اِم، ت�ت�ّوُج 
بأنغاِمھا متاھات بوحِ القصیدة، فت�ع�ی�ُد ال�ق�ص�ی�دةَ إل�ى مس�اراِت 
بھجِة االشتعاِل، كأنَّھا مجبولة من یراعِ أسراِر القصیدة؛ ل�ھ�ذا، 
�ُل ع�م�ی�قً�ا ف�ي ح�ب�وِر ت�ج�لّ�ی�ات اإلنش�اد وھ�دھ�داِت  نراھا تت�وغَّ
اق��ة إل�ى ح�ب��ِر  األغ�ان�ي. ص�وٌت م��ن�ب��ع�ٌث م��ن ع��ذوب�ِة روحٍ ت�وَّ
القصیدة، تھفو القلوُب بمتعٍة غامرة إلى االس�ت�م�اعِ ل�ت�وھُّ�ج�اِت 
"رنَكانة" المنسابة برنیِن الكوِن، عل�ى إی�ق�اعِ ت�دفّ�ق�اِت خ�ی�وِط 

 الحنین!
إنَّھا ابنة حضارة موغلة في اإلبداع األصیِل؛ ابن�ة ل�ب�ن�ان، اب�ن�ة 
الشَّرق الدَّافئ بأرقى تالوین العطاء، ابنة القصیدة، ابنة ال�م�ق�ام 
الموسیقي األصیل، المتشّربة بأغاني أم كلثوم، وعب�د ال�وھ�اب، 
وأسمھان وودیع الّصافي، والمترعرعة ع�ل�ى ھ�دھ�داِت أغ�ان�ي 

 فیروز!
................................................... 
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كانت مصر تحتفل بعید شم ال�ن�س�ی�م. ازدھ�رت  
ضفاف النیل بالشباب واألطفال، ب�ی�ن�م�ا ال�تَّ�وأم 
المخطوفة قاب�ع�ة ف�ي ال�دار وح�ی�دةً. غش�ی�ت�ھ�ا 
الحسرات فترقرقت بعین�ی�ھ�ا ال�دم�وع. مس�ح�ت 
دموعھا، وحاولت أن تبدو طب�ی�ع�ی�ة. وق�ب�ل أن 
تجفَّ من مآقیھا ال�دم�وع، ان�ف�ج�رت ب�ذاك�رت�ھ�ا 
نوافیر الشقاء، َعْبَر درب األربعین. عادت ت�ل�ك 
الذكرى تناوش رئتیھا، فشھقت غبنًا، واشتعلت 
بوجدانھا ج�ذوة ال�ح�ن�ی�ن، إل�ى دروب ال�غ�اب�ة، 
وأشجارھا الباسقة. وبین شھیق الغبن، وزفی�ر 
األسى، طحنتھا رحى التَّمنِّي، فمت�ى ت�ع�ود إل�ى 
توأم روحھا، إلى مھاد الطفولة والص�ب�ا؟ وھ�ل 
تعود؟ تحلم بالخریف، بالمطر المدرار وخض�رة 
األشجار. تحلم بالفراشات المتناغمة في سعیھا 
الدؤوب، بین الزھر واألغصان، ت�ح�ل�م ب�ال�ل�ی�ل 
والنھار. لكنَّ تلك اللحظات الفادحة، م�ا ان�ف�كَّ�ت 

قھا بالغبِن والحسرات:   تطوِّ
في سوق القاھرة ل�ل�رق�ی�ق، ك�اب�دت ج�راح      

ّل والھوان. اشتعل بعی�ن�ی�ھ�ا ب�ری�ٌق  الغربة، والذُّ
مراوٌغ، والذین اِْلت�فُّ�وا م�ن ح�ول�ھ�ا لش�رائ�ھ�ا، 
وخزتھم نظراتھا الجریئة.. قوةٌ غامضةٌ دفعتھم 
س التاجر وقال في نفسھ:  بعیًدا عنھا حتى توجَّ
(ماذا وراء ھذه السوداء. لق�د قِ�ی�ل ل�ي ع�ن�دم�ا 
اشتریتھا إنَّھا عنیدة، لكنَّھا ستدرُّ ع�ل�ی�ك رب�ًح�ا 
وفیًرا، ألنَّ جسدھا سامٌق، وأسن�ان�ھ�ا ب�ی�ض�اء، 
منتظمة، وبراقة. فھل خ�دع�ون�ي؟!).. ح�دج�ھ�ا 
��س��ت رأس��ھ��ا،  ال��ت��اج��ر ب��ن��ظ��رٍة ف��احص��ٍة ف��ن��كَّ

حیل العسیر:  واستعادت ذاكرتھا مشاھد الرَّ
ثالثمائة من اإلبل بدأت رحلتھا من الف�اش�ر      

بعد ص�الة ال�م�غ�رب. ك�ان ش�ھ�ر ن�وف�م�ب�ر ب�ع�د 
الحصاد، وقد خفَّت قلیًال شواظ الش�م�س، ال�ت�ي 
اشتعلت في شھر أكتوبر. أم�ر رئ�ی�ُس ال�ق�اف�ل�ِة 
ح�ی�ل. م�ن ب�ئ�ر س�وی�ن�ة  المؤذَن أن ینادي ب�ال�رَّ
انطلقوا إلى ال�م�زروب، وب�ع�د أی�اٍم م�ن الس�ی�ر 
لیًال، وصلوا إلى واحة سلیمة، فأناخوا ع�ن�دھ�ا 
لیغتسلوا، ولیرتووا من الماء، الذي یق�ال ب�أنَّ�ھ 
أعذب ماء یمكن أن یتذوقھ اإلنسان.. ف�ي ق�ل�ب 
الرمال الشاسعة، یمكن الحصول على الماء في 

 واحة سلیمة، بعد الحفر إلى عمق ذراع.
كان سعف النخیل ی�ت�م�ای�ل، ب�ی�ن�م�ا ان�ت�ش�ر      

رجال القافلة تحت الظالل، ی�رتش�ف�ون الش�اي، 
ویحلمون باألرباح التي س�ی�ج�ن�ون�ھ�ا. ی�ح�ك�ون 
ذكریاتھم عن رحالٍت س�اب�ق�ة، ب�ی�ن�م�ا س�ل�س�ل�ةٌ 
طویلةٌ من المصفَّدین تحت الش�م�س، ی�راودون 
ا  أحالم الحریة العصیَّة المنال، ویتوجسون ش�ّرً
من نھایة الرحلة، إن ُكتِبَْت لھم الن�ج�اة. ُذبِ�َح�ْت 
ناقةٌ أنھكھا المسیر، وكان نصی�ب ال�م�ص�فَّ�دی�ن 
قلیًال من المرق، وش�رائ�ح رق�ی�ق�ة م�ن ال�ل�ح�م. 
لكنَّھم ارتووا من الم�اء ال�ع�ذب. وب�ع�د ی�وم�ی�ن 
ول�ی�ل�ت��ی�ن، غ�ادروا واح�ة س�ل��ی�م�ة ب��ع�د ص��الة 
المغرب. وقبل وصولھم إلى الواحات الخارج�ة، 
انطلقت صیحات الفزع من مؤخرة القافلة. أكثر 
من عشرین رجًال على صھوات الخیول أغاروا 
قت الجم�ی�ع.  على القافلة. الرعب والفوضى طوَّ
اندفع الحراس، وصغار التج�ار إل�ى ال�م�ؤخ�رة. 
ق�ت اإلب�ل  انطلقت البنادق وتالطم الصراخ. ت�ف�رَّ
التي تحمل البضائع، واألخ�رى ال�ت�ي ال ت�ح�م�ل 
على ظھورھا شیئًا، ألنَّ�ھ�ا تَُس�اُق ل�ب�ی�ع�ھ�ا ف�ي 
سوق إمبابة بالقاھرة؛ من أجل لحومھا.. أسف�ر 
الھجوُم المباغُت عن قتل حارسی�ن. واس�ت�ط�اع 
المھاج�م�ون أن یس�وق�وا ع�دًدا م�ن اإلب�ل، ث�م 
ھربوا في جوف الظالم، وابتل�ع�ت�ھ�م الص�ح�راء 
الكبرى، بینما النجوُم تزغرُد محایدةً ف�ي زرق�ة 
السماء. عاد الھدوء الحذر إلى القافلة فأضاؤوا 
المشاعل لدفن الحارسین. بعدھا اجتمع رئ�ی�س 
القافلة مع الوجھاء، وص�غ�ار ال�ت�ج�ار، وب�ق�ی�ة 
ال��ح��راس. ق��ال م��ع��ظ��م��ھ��م إنَّ ال��ھ��ج��وم غ��ی��ر 
مسبوق، فالعصابات تھاجم في الع�ادة ال�ق�واف�ل 
القادمة من مصر؛ لنھب البضائع التي یحتاجھا 
سكان الصحراء، ك�ال�ق�م�اش وال�ح�ری�ر، ول�ك�نَّ 

 ھؤالء أغاروا علیھم ونھبوا إبلھم!
التَّوأم شھدت ما حدث عن قرب، فھل تمنَّت      

أن یخطفھا رجال العصابة، ال�ذی�ن أغ�اروا ف�ي 
جنح الظالم، أم أنَّ األمر عندھا س�ی�ان؟ وق�ال�ت 

ف��ي ن��ف��س��ھ��ا: (ال أری��د 
سوى حریتي، ولكنَّھا مع كلِّ یوٍم تُْصبُِح صع�ب�ة 
المنال. وھب أنَّني ھربت منھم، ف�ك�ی�ف ل�ي أن 
أعود إلى أختي التَّوأم، ال�ت�ي ت�رك�ت�ھ�ا وح�ی�دةً، 
وسط عشیرٍة تُْضِمُر لھا الشَّر، وقلیٌل من أھل�ن�ا 

 ربَّما یعاملھا بقلٍب طیب)..
َعْبَر ال�ق�رون ظ�لَّ�ِت ال�ق�واف�ُل ت�م�خ�ُر درب      

األربعین، تحمل ریش النعام والسمس�م، وت�ج�رُّ 
وراءھا سلسلةً طویلةً من المصفَّدین؛ ل�ب�ی�ع�ھ�م 
في سوق القاھرة للرقیق. فإن مات أحدھ�م ف�ي 
أثناء الرحلة، كانوا یتركون جثت�ھ ع�ل�ى ج�ان�ب 
الطریق. تناثرت عظام الضحایا على طول درب 
األربعین، بعد أن تسربلت ب�ال�دم والص�دی�د، ث�م 
طمرتھا الرمال، التي اخ�ت�زن�ت أش�واط ال�ع�ذاب 
الطوی�ل، وال�م�ری�ر، َع�ْب�َر الش�ھ�ور وال�ق�رون. 
م�ِل وال�رم�ی�ِم، ح�ف�ظ�ت، وإل�ى األب�د،  ذاكرةُ ال�رَّ
ن�ب�ض��ات األن�ی��ِن، وال��ح�ن�ی��ن، وال��ن�ج�وُم ش�اھ��ٌد 

 أصیل..
قیق، عْب�ر       لقروٍن فادحٍة استمرت تجارة الرَّ

درب األربعین، أو عْبر نھر النیل. وكان السكان 
ف��ي م��م��ال��ك الس��ودان ال��ق��دی��م ی��م��ارس��ون 
االسترقاق. فالقبائل الكبیرة ال�ع�دد ك�ان�ت ت�غ�ی�ر 
على القبائل الضعیفة، وتأسر رجالھا، وتس�ب�ي 
نسائھا، وتجبرھم على العمل لح�س�اب�ھ�ا. وك�ان 
قیق من الرج�ال وال�ن�س�اء، ھ�م م�ن ش�یَّ�دوا  الرَّ
المعابد الحجریة العظ�ی�م�ة، وزی�ن�وھ�ا ب�ال�ذھ�ب 
المنقوش. وكان�ت قص�ور ال�م�ل�وك، واألم�راء، 
ق اس�ت�ش�رت  قیق، واإلماء.. ظاھرة الرِّ تعجُّ بالرَّ
في السودان، قبل نشوء الممال�ك ال�ق�دی�م�ة ف�ي 
ق�ی�ق ی�دف�ن�ون  كرمة، ونبتة، ومروي. وكان ال�رَّ
أح��ی��اًء، م��ع زع��ی��م ال��ق��ب��ی��ل��ة ع��ن��دم��ا ی��م��وت، 
لیواصلوا خدمتھ في العوالم األخرى.. وح�م�ل�ت 
اتفاق�ی�ة ال�ب�ق�ط أك�ث�ر م�ن دالل�ة، ع�ن ط�ب�ی�ع�ة 
المجتمعات التي عاش�ت ف�ي الس�ودان ال�ق�دی�م، 
ق، ول�ح�ق�ٍب  والتي استشرت ف�ی�ھ�ا ظ�اھ�رة ال�رِّ
طویلة. كان أحد بنود اتفاقیة البقط یقض�ي ب�أن 

�ام  360یدفع الملوك النَّوبیَّون  عبًدا سنویًا للحكَّ
المسلم�ی�ن ف�ي مص�ر، ف�ي م�ق�اب�ل أن ی�م�دَّھ�م 

  المسلمون بالقمحِ، والشعیِر، والخمور.
*** 

في سوق ال�ق�اھ�رة ل�ل�رق�ی�ق، ك�ان�ت ال�تَّ�وأم     
المخطوفة قد استنفرت كل طاق�ات�ھ�ا ال�روح�ی�ة، 
وش�ح��ذت ق��درات�ھ��ا ال��ع�ق��ل�ی��ة. ك��أنَّ�ھ��ا أرادت ال 
شعوریًا أن تخ�ت�ار م�ن یش�ت�ری�ھ�ا. ح�ت�ى ع�زم 
مالكھا أن ی�ب�ع�ھ�ا ب�أيِّ ث�م�ن، ألنَّ ج�م�ی�ع م�ن 
وا من حولھا. بدأ التاج�ر  تقدموا لشرائھا؛ انفضُّ
في الترویج لبضاعتھ؛ التي ظ�ن أنَّ�ھ�ا ك�اس�دة. 
ضاب�طٌ ف�رنس�ٌي ی�ع�م�ل م�ع�لِّ�ًم�ـ�ا ف�ي ال�م�درس�ة 
ال��ح��رب��ی��ة ف��ي ال��ق��اھ��رة، ت��ق��دَّم م��ن ال��تَّ��وأم 
المخطوفة. جذٌب ال ی�ق�اوم ش�دَّه إل�ی�ھ�ا. واص�ل 
الت�اج�ر ال�ت�روی�ج ل�ب�ض�اع�ت�ھ، ب�ی�ن�م�ا الض�اب�ط 
الفرنسي یتأمَّل التَّوأم. وقال في ن�ف�س�ھ: (رغ�م 
سواد بشرتھا إال أنَّھا دقیقة الم�الم�ح).. ال�تَّ�وأم 
أضمرت أمًرا ما، وربَّما قررت أن تھب نف�س�ھ�ا 
لھ�ذا ال�رج�ل ذي ال�ع�ی�ن�ی�ن ال�زرق�اوی�ن. ح�واٌر 
صامٌت تواتر بین الضابط والتَّوأم. نداٌء غامٌض 
وشوش ص�دری�ھ�م�ا. أرواٌح ت�ھ�ف�و ل�ل�س�ك�ی�ن�ة، 

  وأمنیاٌت سابحةٌ في أثیر اللحظات.
ح�ی��ن غ��ادر الض��اب��ط ال��ف��رنس��ي داره ھ��ذا      

الصباح، مأل مح�ف�ظ�ت�ھ م�ن م�دخ�رات�ھ، وقص�د 
قیق. في المرة األولى زار ھذا الس�وق  سوق الرَّ
م�ع أح��د ال�زم��الء. وف�ي ال�م�رة ال�ث�ان��ی�ة قص��د 
السوق وحیًدا، لكنَّ�ھ م�ك�ث ق�ل�ی�ًال ث�م ع�اد إل�ى 
داره. وھا ھ�و اآلن ف�ي أوج الس�وق، ی�ت�ب�ادل 
الحوار الصام�ت م�ع ف�ت�اٍة س�وداء، م�ع�روض�ة 

للبیع. فھل مأل محفظتھ بالن�ق�ود ھ�ذا الص�ب�اح، 
وھو ینوي في عقل�ھ ال�ب�اط�ن ش�راء ف�ت�اٍة م�ا؟ 
وھ�ل ھ��ذه ال�ف��ت�اة ال�ب�ارق��ة ال�ع��ی�ن��ی�ن، ھ��ي م��ا 
اختارتھا األقدار، لتصحبھ لبعض الوقت، وربَّما 
ث�ھ، وج�اذب�ی�ةٌ  لبقیة العمر؟ َمن یدري؟ قلبھ یحدِّ
ه إلیھا. وقال في نفسھ: (ھل تبدَّل�ت  ضاریةٌ تشدُّ
قناعاتي باألقدار؟ لقد ظ�لَّ�ل�ت دوًم�ا أؤم�ن ب�أنَّ 
اإلنسان یستطیع أن یرسم أقداره بن�ف�س�ھ، وأن 
یحقق أھدافھ في الحیاة، وھذا ال ی�ع�ن�ي رفًض�ا 
قاطًعا، لتأثی�ر الس�م�اء ف�ي ح�ی�اة ال�ب�ش�ر. ل�ق�د 
واظبت على زیارة الكنیسة في ط�ف�ول�ت�ي. ك�ان 
تني الموسیقى،  والداي یصحباني إلى ھناك. شدَّ
والترانیم، وكنُت شغوفًا بال�ح�ل�وى، ال�ت�ى ت�ق�دم 
بعد نھایة القداس. ولكنَّ�ي، وم�ن�ذ أن ال�ت�ح�ق�ت 
بالمدارس العلیا، لم أذھب لزیارة الكنیسة، ول�م 
أجد بداخلي ما یدفعني الرتیادھ�ا. وف�ي ال�ك�ل�ی�ة 
الحربیة أیق�ن�ت ب�أنَّ ع�ل�ى اإلنس�ان أن یس�ع�ي 
ل�ت�ح�ق�ی�ق أھ�داف�ھ ف�ي ال�ح�ی�اة، وأن ال ی�خ�ت��ار 
العجز.. ول�ك�نَّ�ي، أق�ف اآلن رھ�ی�ن�ةً، ل�ع�ی�ن�ی�ن 
ن�ي ب�ال ھ�وادة.. ف�ھ�ل  تشعان بریقًا حائًرا، یش�دُّ
تملك السماء تأثیًرا حاسًما في مسیرة ح�ی�ات�ي؟ 
وإلى أین س�ت�ق�ودن�ي ال�ع�الق�ة م�ع ھ�ذه ال�ف�ت�اة 

 السوداء؟)..
انتبھ ال�ت�اج�ر إل�ى أنَّ ش�ی�ئً�ا م�ا ی�دور ب�ی�ن     

الضابط والفتاة. لم یسم�ع ح�رفً�ا واح�ًدا، ل�ك�نَّ�ھ 
أدرك أن ثمَّة حواًرا یدور بینھما. وسرع�ان م�ا 
تقدم الضابط لشراء الفتاة. ف�ھ�ل أدرك ال�ت�اج�ر 
الدوافع التي ح�رك�ت الض�اب�ط ل�ل�ش�راء؟ ط�ل�ب 
التاجر ثمنًا م�رت�ف�ًع�ا، وب�ع�د مس�اوم�اٍت، واف�ق 
البائع على السعر الذي عرضھ الضاب�ط؛ خ�وفً�ا 
م�ن أن ی�ف�ق��د ھ�ذا ال�م��ش�ت�ري، وال ی�ج��د آخ��ر 
لیشتري منھ ھذه الفتاة، الت�ي ظ�نَّ أنَّ وراءھ�ا 
ا ما، وربَّما لعنةٌ ما تصحبھا! دف�ع الض�اب�ط  سّرً
الفرنسي الثمن وصح�ب ال�تَّ�وأم إل�ى داره. ف�ي 
البدایة احتار كیف یعاملھا، ولكنَّھا حین دخ�ل�ت 
الدار، شرعت في النظ�اف�ة وال�ت�رت�ی�ب دون أن 
تكلِّمھ، ألنَّھا ال تعرف لغتھ الفرنسیة، وال الل�غ�ة 
العربیة التي یتحدث بھا أھ�ل مص�ر. ت�ن�اغ�م�ت 
التَّوأم مع الض�اب�ط ال�ف�رنس�ي. ورغ�م ال�ت�ب�ای�ن 
الحضاري، والثقافي، إال أنَّھما حقق�ا م�ا ی�ك�ف�ي 
من االنسجام، واالحترام المتبادل. بید أنَّ أطیافًا 
غامضةً ما ان�ف�كَّ�ت ت�راودھ�م�ا. ال�تَّ�وأم وطَّ�ن�ت 
نفسھا على إرضائھ. كان بالنسبة لھا مالًذا م�ن 
أق�داٍر م��ج��ھ��ول��ة. وب��ع��د ش��ھ��وٍر م��ن ال��ت��واف��ق 
والقبول، تم استدعاء الض�اب�ط ال�ف�رنس�ي؛ ك�ي 
یعود إلى باریس، فعصفت بھ الحیرة، والتھب�ت 
بصدره األشواق، وارتعش ال�ح�ن�ی�ن. وق�ال ف�ي 
نفسھ: (أحتاجھا بكل جوارحي ولكن!).. التَّ�وأم 
شعرت بخطورة ما سیحدث. لقد أدركت أنَّ ف�ي 
األمر فراقًا، لكنَّھا لم تعرف األسباب. وقالت في 
نفسھا: (لقد وھبتھ نفس�ي راض�ی�ةً، ف�ھ�ل ك�ان 
یُْضِمُر ما ال أعرفھ).. ك�ان ع�ل�ی�ھ أن ی�خ�ب�رھ�ا 
بض�رورة س�ف��ره إل�ى ب�الده، وأنَّ��ھ�م�ا ربَّ�م�ا ال 
یلتقیان مرةً أخرى، فمن أین یبدأ مصارح�ت�ھ�ا؟ 
كان كالھما یتحدث لغةً عربی�ةً رك�ی�ك�ة، ل�ك�نَّ�ھ�ا 
كانت كافیةً للتواصل بینھما. فماذا سیقول ل�ھ�ا؟ 
ولماذا أخفى عنھا، ومنذ البدایة، بأنَّ أیامھ ف�ي 
ھذه البالد معدودة؟ أم أنَّھ انس�اق م�ع أھ�وائ�ھ، 
وانغمس في ربیع الج�س�د، م�ن�ص�اًع�ا ل�ت�ی�ارات 
الش�ھ��وة ال��ع��م�ی��اء.. وق��ال ف�ي ن�ف��س��ھ: (ح��ی��ن 
اشتریتھا، ھل أنقذتھا من مصیٍر م�ج�ھ�ول؟ م�ا 
یقلقني اآلن ھو وخز الضمیر. ن�ع�م س�ن�ف�ت�رق، 
فھل تستطیع العیش وحدھا، في ھ�ذه ال�م�دی�ن�ة 
القاھرة.. إنَّھا حتما ستض�ط�ر إل�ى ال�ع�ی�ش م�ع 
رجٍل آخر، وقد یھینھا، وربَّما تُْصبُِح خادًما ف�ي 

أح��د ال��م��ن��ازل؟ ف��ھ��ل أھ��ب��ھ��ا ألح��د زم��الئ��ي 
 الفرنسیین؟ ولكن ھذه فكرةٌ سیئة)..

س وأمواج األح�زان ال�ت�ي       التَّوأم بین التوجُّ
تھدر بوجدانھا، داھمھا الغثیان. لم تك�ت�رث ف�ي 
بدایة األمر، وحین فحصھا ال�ط�ب�ی�ب ق�ال إنَّ�ھ�ا 
ح�ت  حامل. عاصفةٌ من الخوف واالرتب�اك، ط�وَّ
بخطوات الض�اب�ط ال�ف�رنس�ي، ب�ی�ن�م�ا ك�ان ف�ي 
طریقھ من داره إلى المدرسة الحربیة، لمتاب�ع�ة 
إجراءات سفره من اإلسكندریة إلى م�رس�ی�ل�ی�ا، 
بعد أن یسلِّم مھ�ام�ھ ل�زم�ی�ٍل آخ�ر، حض�ر ق�ب�ل 
أسبوعٍ، لیحلَّ مكان�ة ف�ي ال�م�درس�ة. وق�ال ف�ي 
نفسھ: (ھل یقبل الض�اب�ط ال�ج�دی�د ال�ع�ی�ش م�ع 
التَّوأم؟ وكیف أصارحھ؟ وھل تقبل ھي؟).. ل�ق�د 
شعر، ومنذ أن رآھا معروضة للبیع، في س�وق 
القاھرة للرقیق، بأنَّھا إنَّما اختارتھ لیشت�ری�ھ�ا.. 
ربَّما ألنَّھا وثقت فیھ بإحس�اس�ھ�ا، ف�ھ�ل خ�اب�ت 
آمالھا فیھ؟ فكَّر أن یخبر الضابط ال�ج�دی�د، ب�أنَّ 
ھذه الفتاة تعمل خادمة في منزلھ، فربَّم�ا ی�ق�ب�ل 
بھا خادمة عنده، ثم تت�ط�ور ال�ع�الق�ة ب�ی�ن�ھ�م�ا، 
ولكنَّھا حامل! حی�رةٌ وإحس�اٌس ف�ادٌح ب�ال�ن�دم.. 
وحین أدركت التَّوأم بأنَّ لحظات الف�راق ق�ادم�ةٌ 
حت بھ�ا ال�ھ�واج�س، وق�ال�ت ف�ي  ال محالة، طوَّ
نفسھا: (سیعود إلى أھلھ ویتركني وحیدة.. أن�ا 
حزینةٌ لفراقھ، ولكنِّي ال أضمر لھ سوى الخی�ر. 
لقد اختاره قلبي، وعشُت معھ أیاًما طیبةً، رغ�م 
حنیني إلى أختي التَّوأم، إلى عشیرتي وأش�ج�ار 
دة. لقد اخترت�ھ ھ�ربً�ا  الغابة، وعصافیرھا المغرِّ
ّل والھوان. وھذا الجنین في بطن�ي، ھ�ل  من الذُّ
ضن�ي ع�ن ھ�ذا ال�ف�راق؟).. ظ�لَّ ك�الھ�م�ا  سیعوِّ
ی��ھ��رب م��ن ل��ح��ظ��ٍة ق��ادم��ة.. ك��الھ��م��ا ی��رج��و، 
ویتمنَّى، أن تمرَّ لحظات الفراق، بأقل ما یم�ك�ن 
من الجراح النفسیة، التي ربَّما ت�غ�ور ع�م�ی�قً�ا، 
وتلقي بظاللھا ع�ل�ى أی�ام�ھ�م�ا ال�ق�ادم�ة.. وف�ي 
اللیلة األخیرة، ق�ب�ل الس�ف�ر إل�ى اإلس�ك�ن�دری�ة، 
جلسا إلى طاولة واحدة لتناول طعام العشاء، ثم 
أوى كلٌّ من�ھ�م�ا إل�ى ف�راش�ھ.. ظ�لَّ�ت ال�ك�ل�م�اُت 
صرعى على قارعة النشیج، واألفكار تتداعى.. 
وعلى شفیر القنوط، احتدم�ت األم�ن�ی�ات، ف�ھ�ل 
سیسفر الصبح عن اح�ت�م�اٍل آخ�ر؟ وح�ی�ن ھ�مَّ 
ب�ال��ن��ھ��وض ل��ی�ع��اش��رھ��ا، زج��ر ن�ف��س��ھ. م��ث��ق��ٌل 
بالظنون، وبالھواجس والح�ن�ی�ن، ك�اب�د مش�قَّ�ة 
اللحظات وھي تمضي عسیرةً. وقال في نفس�ھ: 
(ھل تغ�ف�ر ل�ي؟ ل�ق�د ح�اول�ْت أن ت�داري ع�ن�ي 
أحزانھا، ومخاوفھا، ولم تُْفِصح عما ی�دور ف�ي 
نفسھا. فھل س�ت�ب�رأ ج�راح ھ�ذه ال�ت�ج�رب�ة م�ع 
األیام، وتطویھا أجنحة النسیان؟ أم أنَّھا ستظ�لُّ 
تنخر في أعماق وج�دان�ي، ح�ت�ى آخ�ر ق�ط�رات 
العمر؟ لست أدري كیف ستمضي لحظة الوداع. 
ھل أطلب عونًا من السماء؟! وھل تملك السماء 
حّالً لمعض�الت اإلنس�ان؟ ی�ا إل�ھ�ي، س�ح�ق�ت�ن�ي 
الح�ی�رةُ وال�ن�دم).. ال�تَّ�وأم ال�م�خ�ط�وف�ة ظ�ع�ن�ت 
بخیالھا إلى أختھا التَّوأم األخرى. ورغم أزمتھا 
النفسیة العمیقة، استط�اع�ت أن تش�ح�ذ ق�واھ�ا 
العقلیة، وأن ترسل ع�ب�ر خ�واط�رھ�ا اس�ت�غ�اث�ةً 

 واھنة..
أش��رق��ت الش��م��س ب��ع��د ل��ی��ل��ٍة م��ن األرق،      

والھواجس، والظنون. ظلَّ الض�اب�ط ال�ف�رنس�ي 
ی��دور ح��ول ال��تَّ��وأم. ی��ح��اول، وب��ال ج��دوى، 
الھروب من لح�ظ�ة ال�ف�راق ال�ت�ي أَِزفَ�ْت. ف�ھ�ل 
یحمل حقائبھ ویغادر الم�ن�زل دون وداع؟! ف�ي 
أتون النحیب المكبوت، كاب�دت ال�تَّ�وأم ل�ح�ظ�اٍت 
عس��ی��رة اإلی��ق��اع، تس��رب��ل��ت بص��م��ٍت م��وج��عٍ، 
وبعینیھا، وخل�ج�ات ن�ف�س�ھ�ا، ت�اب�ع�ت خ�ط�وات 
الضابط التائھِة، والحائرة. انتزع الضابط نفسھ 
من بؤرة التردُّد، حمل حقیبتھ وتقدم خطوت�ی�ن، 
ثم التفت وراءه. كانت التَّوأم غارقةً في م�رج�ل 
الحنین. وضع الضاب�ط ح�ق�ی�ب�ت�ھ وع�اد إل�ی�ھ�ا، 
ضمَّھا إلى صدره؛ فترقرقت ب�ع�ی�ن�ی�ھ ال�دم�وع.. 
إنَّھا اآلن، تملك ما یكفي من الحكمِة، وال�ج�ل�د.. 
لقد عاملھا، ومنذ أن اش�ت�راھ�ا، ب�أنَّ�ھ ال�ق�وي، 
وھ��ي الض��ع��ی��ف��ة. ول��ك��نَّ��ھ��ا، ورغ��م مص��ی��رھ��ا 
المجھول، والجنین الذي تحملھ ف�ي أحش�ائ�ھ�ا، 
تصرفت من مركز القوة، وتركتھ ب�ی�ن م�ط�رق�ة 

 الندم، وسندان االرتباك..

(ا ُْن اِ) روا 
 
 

 4عباس علي عبود           الحلقة/ 
 السودان     



التطریز في شغ�ل الس�ی�رم�ا ی�ن�ف�ذ ب�اس�ت�خ�دام   
خیوط ذھبیة أو فضیة، أو نحاسیة، إما طبیع�ی�ة 
أو ُمخلّقة، ویم�ك�ن أن یض�م ال�خ�رز وال�ت�رت�ر، 
والترتر رقائق معدنیّة أو بالستیكیّة، مس�ت�دی�رة 
َدة ت�وّش�ى ب�ھ�ا  المعة صغیرة، ذات ألوان م�ت�ع�دِّ
مالبس النِّساء، ویأتي سحر وفتن�ة ھ�ذا ال�ن�وع 
من التطریز، بفعل لم�ع�ان ال�خ�ی�وط ال�م�ع�دن�ی�ة، 
حیث یغیر اتجاه الخطوط مع حركة الضوء م�ن 
درج��ات األل��وان، وی��ج��ع��ل الس��ط��ح ی��ظ��ھ��ر 
بمستویات مختلفة، وتعطي بُعداً آخر للت�ط�ری�ز. 
وتتمیز المشغوالت بقدرتھا على التجانس، م�ع 
أشكال عدیدة من الدیكور والتصمیمات المختلفة 
ل��ألث��اث، خص��وص��اً ف��ي غ��رف االس��ت��ق��ب��ال أو 
المكتب، حیث ی�م�ك�ن أن تس�ت�خ�دم ف�ي ل�وح�ات 
تعلق على الجدران، أو مفارش لتغطیة الم�وائ�د 

 واألرائك ومنحھا لمسة من الفخامة واألصالة.
وفى ظ�ل ت�ف�ن�ن ال�ط�رازی�ن ف�ي اب�ت�ك�ار أن�واع 
مختلفة من المطرزات، والتي تستعمل لت�وش�ی�ة 
المالبس والمفارش ومجال�س ال�ك�ب�راء، ك�ان�ت 
دور التطریز مخصصة لتزیین مالب�س ال�ن�ب�الء 
والس��الط��ی��ن واألم��راء، وف��ق ن��م��اذج م��ح��ددة، 
تناسب مقام من تھدى إلیھ، وتتدرج من الدروع 
الداخلیة البسیطة إلى األثواب الفاخرة، المطرزة 
بال�ذھ�ب وال�ف�ض�ة، وت�ح�وي ب�ع�ض ال�م�ت�اح�ف 
م�ج��م�وع��ة ن�ادرة م��ن األق��م�ش��ة ال�ت��ي ن�ق��ش��ت 
بالزخارف والرسوم النباتیة بطریقة الس�ی�رم�ا، 

وقد عثر على بعض المالبس ف�ي م�ق�ب�رة ت�وت   
عنخ آمون في مصر، وتعود إلى القرن السادس 
عشر قبل المیالد، ویعتقد ب�ع�ض ال�ب�اح�ث�ی�ن أن 

 شعوب معظم الحضارات القدیمة مارستھ.
وكان لكل دولة أسلوبھا الخاص في ال�ت�ط�ری�ز، 
فالصی�ن�ی�ون وال�ی�اب�ان�ی�ون ك�ان�وا یس�ت�خ�دم�ون 
الحریر، وخیوط الذھب عل�ى ق�م�اش ال�ب�روك�ار 
الرقیق، ل�ت�ط�ری�ز ال�ت�ن�ی�ن وال�ط�ی�ور واألزھ�ار 
والمناظر الطبیعی�ة، ول�ع�ل األش�ھ�ر ف�ي م�ج�ال 
األنسجة ھو البروكار ال�دمش�ق�ي، وأخ�ذ اس�م�ھ 
المركب من (البرو) أي ال�ح�ری�ر و(ال�ك�ار) أي 
المھنة، ولكن بعد عده سنوات استخدم مصطلح 
دامسكو نسبھ الى مدینھ دمشق، التي ت�ع�د م�ن 
أشھر المدن بص�ن�اع�ھ ھ�ذا ال�ق�م�اش، وم�ھ�ن�ة 
الحریر الدمشقي الطبیعي عرفھ الدمشقیون منذ 
مئات السنین، من خالل عائالت شھیرة ع�م�ل�ت 
بھ، والدامسكو ھو قماش بامت�ی�از م�ن ال�ت�راث 
القدیم ویس�ت�ع�م�ل ال�ن�ول ال�ی�دوي ف�ي ح�ی�اك�ت�ھ 
ونسجھ، یرجع تاریخ ھذه الصناعة إلى ب�دای�ات 
صنع الخیط، وبدایات ظھور الممالك، حیث أمر 
الملوك والسالطین واألمراء الحرفیین، بصناعة 
أثواب وأزیاء لھم من الذھب والحریر، ویع�ت�ب�ر 
من أعرق األقمشة النسیجیة ذو ج�ودة ع�ال�ی�ة، 
وألوان ثابتة ال ت�ت�ب�دل م�ع م�رور ال�زم�ن وق�د 
أُدِخلت علیھ النقوش الناعمة من الخط ال�ع�رب�ي 
وب��ع��ض ال��رس��وم��ات ال��ھ��ن��دس��ی��ة، ورس��وم��ات 
األزھار الناعمة وھذا ما زاد في أناقتھ وجمالھ، 
ویذكر أن فستان زفاف الملكة إلیزابیث الثانیة، 
صنع من قماش الدامسكو، الذي بعثھ ھدیھ لھ�ا 
الرئ�ی�س الس�وري الس�اب�ق ش�ك�ري ال�ق�وت�ل�ي، 
عندما طلبت السفارة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة م�ن س�وری�ا 
إرسال لھا أجود الدامسكو الموجود لدیھا، وقام 
المصمم نورمان ھارتنیل بتحویل الق�م�اش إل�ى 
فستان الزفاف، والمحفوظ حالی�اً ف�ي ال�م�ت�ح�ف 
الملكي في قصر باكنغھام، وكانت الرسمة علیھ 
عصفورین یقبالن بعضیھما ب�ع�ض�اً، (ال�ع�اش�ق 

والمعشوق)، والملكة اختارتھا من خالل عرض 
نماذج علیھا، والتي أصبحت فیما بعد مشھ�ورة 
جداً، ویقولون عنھا نقش�ة ال�م�ل�ك�ة إل�ی�زاب�ی�ث، 
وال��ق��م��اش أرض��ی��ت��ھ ب��ی��ض��اء وع��ل��ى ج��ن��اح��ي 

 .12الطیرین خیوط الذھب من عیار 
وكانت البالد الدافئة كإسب�ان�ی�ا وإی�ط�ال�ی�ا ت�ن�ت�ج 
ت�ط�ری�ز زاھ�ي ال�ل�ون وال�ن�م�وذج، أم�ا ف�رنس��ا 
وسویسرة فامتازت بأرق أنواع التط�ری�ز ع�ل�ى 
قطع القماش األبیض، وفي دول البلقان تزخرف 
الثیاب والبی�اض�ات، ب�ت�ط�ری�ز ذا غ�رز وأل�وان 
زاھیة، وكانت تنتقل مھنة التطریز ھذه من جیل 

 إلى جیل.
وأشھر تطریز ال�ق�رون ال�وس�ط�ى ھ�ي أنس�ج�ة 
الفرنیی�ن، ال�ت�ي ت�وض�ح ال�م�ع�ارك وی�ت�م رس�م 
الجنود والخیول والفرنیین (وھو حیوان خرافي 
نص�ف��ھ بش��ر ونص��ف��ھ أس��د)، وك��ذل��ك ال��ع�ن��ق��اء 
وال�م��س�خ، وف�ي ال�ق��رن ال��ث�ام��ن عش��ر أص��ب��ح 
للتطریز أھمیة كبیرة، حتى أنھ أص�ب�ح یس�اوي 
وزنھ ذھباً، وقد عرف في القرن ال�ث�ام�ن عش�ر 
وال�ت�اس�ع عش�ر أن ال�ف�ت�ی�ات الص�غ�ی�رات، ك�ن 
یقضین ساعات معینة في تطریز غرز مخ�ت�ل�ف�ة 
على قطع من الكتان، ویطرزن بیوتاً وحیوان�ات 
وأرقاماً وأحرفاً أبجدیاً وأحیاناً أب�ی�ات�اً ش�ع�ری�ة، 
وعندما تنتھي الفتاة من ع�م�ل�ھ�ا، تض�ی�ف إل�ى 
القطعة اسمھا وعمرھا والتاریخ تدعى الق�ط�ع�ة 

 سامبلر.
كان تطریز السیرما فنًا مھًما في العالم ال�ع�رب�ي 
في العصور الوسطى، أطلق علیھ حرفة الیدین. 

كان لھ عالمة على المكانة االجتماعیة ال�ع�ال�ی�ة 
في المجتمعات العربیة، فقد أصبح شائًع�ا ع�ل�ى 
نطاق واسع، ف�ي م�دن م�ث�ل دمش�ق، ال�ق�اھ�رة 
وإسطنبول، وكان التطریز مرئیًا ع�ل�ى م�ن�ادی�ل 
ال���زي ال���رس���م���ي، واألح���ذی���ة، وال���ج���ل���ب���اب، 
والس��ت��رات، وزخ��ارف ال��ح��ص��ان، وال��ن��ع��ال، 
واألغماد، والحقائب، واألغ�ط�ی�ة، وح�ت�ى ع�ل�ى 
جلد األحزمة، والعناصر المطرزة الحرفیین م�ع 
أسالك ذھب وفضة، والت�ط�ری�ز ب�الس�ی�رم�ا م�ن 
الفنون التقلیدیة القدیمة، التي ازدھرت في الفن 
العربي الرتباطھا بأقدس أشكال العمل الفني في 
التراث القدیم، أقمشة س�وداء م�ن�ق�وش�ة ب�آی�ات 
قرآنیة مطرزة بالخیوط الذھبیة، یط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ا 

وھي صناعة كسوة الكعبة، إذ كانت  «السیرما»
تُزخرف وتُكت�ب ش�رائ�ط م�ن اآلی�ات ال�ق�رآن�ی�ة 
علیھا، باستخدام أسالك الذھب والفضة، ل�ت�ب�دو 
الكتابات والزخارف ب�ارزة وم�ت�أل�ق�ة، وت�ع�ت�ب�ر 
كسوة الكعبة من أبرز وأھم القطع الت�ي ت�ع�ت�ب�ر 
بشكل كبیر عن فن السیرما، أو التطریز بخیوط 

الذھب والف�ض�ة، ح�ی�ث ت�ع�ت�ب�ر كس�وة ال�ك�ع�ب�ة 
الموجودة بمتح�ف ال�ن�س�ی�ج ال�م�ص�ري بش�ارع 
المعز، وھي التحفة ال�ن�س�ی�ج�ی�ة، وال�ت�ي ك�ان�ت 
تصنع في دار الكسوة ب�ال�خ�رن�ف�ش، وھ�ي آخ�ر 
قطعة مصریة ذھبت إلى الكعبة والتي تم صنعھا 

س�ت�ارة »في عھد الملك فاروق األول، كما تُ�ع�د 
ھي درة تاج المتحف وھ�ي ق�ط�ع�ة  «باب التوبة

من القماش مستطیلة الشك�ل، ع�ل�ی�ھ�ا زخ�ارف 
نباتیة، وكتابات قرآنیة مطرزة ب�خ�ی�وط فض�ی�ة 

 .«السیرما»بأسلوب 
السیرما فن ع�رف�ھ ال�م�ص�ری�ون م�ن�ذ عش�رات 
العقود، وتطور بتطور الزمن، إلى أن ن�ال�ھ م�ا 
نال غیره من غالء األسعار وتراجع الس�ی�اح�ة، 
لتتحول من مھنة أكل ع�ی�ش إل�ى ح�رف�ة ع�ل�ى 
وشك االندثار، ال تزدھر إال في م�واس�م ال�ح�ج، 

قرون، كان مصر ت�ق�وم بص�ن�اع�ة  7على مدار 
كسوة الكعبة، بدءا من ع�ھ�د الس�ل�ط�ان ص�الح 

ال�م�ی��الدي،  12ال�دی�ن األی�وب�ي ف�ي ال��ق�رن أل 
مرورا بالعصرین المملوكي والعثماني، وصوال 
إلى القرن العشرین، حیث كانت ت�ن�ق�ل ال�ك�س�وة 
للسعودیة في موسم الحج وسط أجواء احتفالیة 
عظیمة یح�ض�رھ�ا ك�ب�ار رج�ال ال�دول�ة، إال أن 

، ح�ی�ن�م�ا أنش�أت 1962التقلید توقف تماما عام 
السعودیة مصنعا لتولى مھ�م�ة ص�ن�اع�ة كس�وة 
الكعبة. وبعد توقف إرسال مصر لكسوة الكعبة، 
اتجھ حرفیو المھنة ب�ال�ت�ط�ری�ز ع�ل�ى األق�م�ش�ة 
بخیوط الذھب والفض�ة ال�م�ع�دن�ی�ة، وم�ع غ�الء 
األسعار بات التطریز بخیوط ال�ن�ح�اس ال�م�ط�ع�م 

بالذھب أو الفضة، سواء برسم أشكال أو كتاب�ة 
 أدعیة وآیات.

تأتي مراحل تصنیعھا، بداء من تخط�ی�ط ورس�م 
الش��ك��ل ال��م��راد ن��ق��ش��ھ ع��ل��ى ورق��ة ب��م��س��اح��ة 
القماش، مروراً بثقب م�ك�ان األح�رف، ان�ت�ھ�اًء 
بغزل تلك األحرف بخ�ی�ط ال�ن�ح�اس ال�ذھ�ب�ي أو 

 الفضي باستخدام اإلبر.
أما عن أقدم ستارة لباب الكعبة، وال�ت�ي أع�دھ�ا 

وال�ت�ي أُُحض�رت  1516الممالیك في مصر عام 
تلك الكسوة من مكة، ب�ع�د اس�ت�ب�دال�ھ�ا ب�أخ�رى 
جدیدة، في أول حج بعد الفتح العثمان�ي ل�م�ص�ر 
والحجاز، وأُعطیت لخلیفة المسلمین الس�ل�ط�ان 

، وظ�ل�ت 1517سلیم األول سلیم یافوز في عام 
عام ُمعلقة  600الكسوة معروضة بالجامع لمدة 

 2009على الحائط وتم ترمیمھا مؤخراً في عام 
بعدما اھترأت بشدة، فُوضعت بعد ال�ت�رم�ی�م ف�ي 
ص�ن�دوق زج�اج�ي م�ح�ك�م ت�ح�ت درج�ة ح��رارة 
ورطوبة منخفضة للحفاظ علیھ�ا، وی�ب�ل�غ ط�ول 

م�ت�ر  3.45متر وع�رض�ھ�ا  6.5تلك الستارة   

وبھا خیوط من حریر. في العصر المملوكي كان 
في القاھرة دار لصناعة الكسوة ترسل ال�ك�س�وة 
سنویاً في م�وك�ب م�ھ�ی�ب ی�ت�زام�ن م�ع م�وس�م 
الحج، وكان الموكب یعود ب�ع�د ان�ت�ھ�اء م�وس�م 
الحج حامالً الكسوة القدیم�ة ف�ی�ھ�دي الس�ل�ط�ان 
المصري قطعاً منھا لممالیكھ أو للعلماء وك�ب�ار 
األعیان، وبالتأكید كان لھذه القطع قیمة معنویة 
كبیرة فضالً عن قیمتھا ال�ف�ن�ی�ة ال�رائ�ع�ة وك�ان 
الناس یعلقونھا في صدارة مجالسھم، ومن ھن�ا 
أصبحت لوحات الس�ی�رم�ا ج�زءاً ت�ق�ل�ی�دی�اً، م�ن 
مكونات غرف االستقبال ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن ب�ل�دان 

 العالم العربي.
اشتھرت السیرما قدیماً في كث�ی�ر م�ن ال�ب�ل�دان، 
وأدخلھا إلى بیوت أمراء الممالیك وبیوت ك�ب�ار 
التجار واألع�ی�ان، وج�ع�ل�ت�ھ�ا أن�اق�ت�ھ�ا وت�ن�وع 
استخداماتھا وأصالتھا، قادرة على االس�ت�م�رار 

 في البقاء كجزء من الدیكور الحدیث الذي 
یوصي بھ كبار المصممین. ومشغوالت السیرما 
من أكثر األشیاء التي تشتھر بھا الدول العربیة 
والخلیجیة، بصفة خاصة، فھي تصلح ل�ت�زی�ی�ن 
كل ركن بالمنزل وإضفاء مظھر جدید وأنیق في 
المكان وھي تتناسب مع كل األذواق، خص�وص�اً 
مفارش طاولة الطعام أو اللوحات، التي تستخدم 
لتزیین الجدران، ب�ن�م�اذج م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن ال�خ�ط 
العربي، فضالً عن تواف�ر ق�ط�ع الس�ی�رم�ا ال�ت�ي 
تجسد الفن الھ�ن�دي، ال�ت�ي ت�ت�م�ی�ز ب�ال�زخ�ارف 
والنقوش الحیوانیة والنباتیة، وكل قطعة یك�ون 
لھا طابعھا ال�م�م�ی�ز ورون�ق�ھ�ا ال�خ�اص، ال�ذي 
یختلف عن القطع األخ�رى، وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 
شھرة م�راك�ز ال�ن�س�ی�ج ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة ف�ي ال�ع�ال�م 
العربي، مثل القاھرة ودمشق بدقة ھذه الحرفة، 
إال أن كثیراً من أعمال السیرما ال�ت�ي ت�ب�اع ف�ي 
العالم العربي مصدرھا الصین وال�ھ�ن�د، وح�ی�ث 
یوجد تراٌث من فنون تطریز النسی�ج ال�ذي ن�م�ا 
بشكل مستقل، واعتمد بشكل كبیر ع�ل�ى رس�وم 
الحیوانات والزخارف النباتیة، والتط�ری�ز ف�وق 
قطع من القم�اش الس�م�ی�ك، ل�ی�م�ن�ح ال�زخ�ارف 
ارتفاعاً إضافیاً، وب�روزاً ی�ج�ع�ل�ھ�ا ظ�اھ�رة م�ن 
زوایا مختلفة عند النظر إلیھ�ا، وھ�ذه األع�م�ال 
تتناسب مع أشكال الدیكور الح�دی�ث�ة ف�ي غ�رف 
االستقبال، حیث تغلب خامات األقمشة ال�م�ل�ون�ة 
على الخشب المذھب في تصمیم األثاث. وبشكل 
عام تبرز خامات السیرما المذھبة م�ع ال�خ�ش�ب 
والرخام، فھي تلیق بالف�ی�الت ذات األع�م�دة أو 
م�ع األث��اث ذي ال��ط��اب��ع ال��ك��ال��س��ی��ك��ي، أو ف��ي 
دیكورات غ�رف ال�م�ك�ات�ب س�واء ال�خ�اص�ة أو 
الرسمیة، ومنذ سنوات بدأت المشغوالت تتسلل 
أیضاً إلى دیكور غرف النوم، في شكل م�ف�ارش 
ل��ل��س��ری��ر، خص��وص��اً ب��ع��د أن ع��ادت األس��ّرة 
الكالسیكیة النحاسیة ذات العمدان لتصبح جزءاً 
من التصمیم الرائ�ج ل�غ�رف ال�ن�وم، ف�أص�ب�ح�ت 
السیرما مقبول�ة وق�ادرة ع�ل�ى ت�دع�ی�م ال�ط�اب�ع 

 الكالسیكي عند استخدام ھذا النوع من األثاث.
وھناك التطریز ب�ال�م�ع�دن ال�م�ذاب ح�ی�ث ت�ذی�ب 
نساء قبیلة ماوي المعدن ویصنعن منھا خیوط�اً 
للتطریز منھا، ویعتبر التطریز بالشعر ممارسة 

 دینیة لدى بعض الناسكات البوذیات.
 للحدیث تكملة یتبع في العدد القادم 

 المصدر 
 وكاالت،تواصل اجتماعي،نشر محرري الموقع

  29 ج/ أ زن    

 ا 
 

 إعداد: 
 بدري نوئیل یوسف/ السوید
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 /الناصریةمیثاق كریم الركابي               
 العراق

وألني من ساللة الناي الذي حول أنكساره أللحان تقتل كل ھشاش�ة ال�وق�ت ق�ررت    

 . أن أكون عندك كل أخبار الحب

 قررت أن أمر بكل القرى التي تحرق احالم النساء عمدا وتنثر رمادھا بعیون األیام.

قررت أن اكون الخیر لكل صباحات مدینتي الھرمة بالفقر..مدینتي التي ال تصلھا اال 

أخ��ب��ار ال��م��وت..م��دی��ن��ت��ي ال��ت��ي ك��ل��م��ا ط��ل��ع ع��ل��ی��ھ��ا ال��ق��م��ر زادت ب��ی��وت��ھ��ا ظ��ل��م��ة 

 بالحزن..مدینتي التي تخیط جراحھا بالقصائد وتنمو على جبینھا كل دھشة التاریخ.

فمھما اغتالھا الخراب یبقى اللحن جنوبیا ویبقى الشغف جنوبیا وحتى الشعر ی�ب�ق�ى 

 .جنوبیا

قررت أن أبلغ ذروة الشوق واشتھیك لغة بیضاء كشیبك الذي یشنق ع�ن�ادي ودون 

 .وصیة

 فھل تعلم ماذا یعني ان تقع في ھیامك إمراة مثلي....؟

 إمراة لھا قلب كل أنھاره العسل وتحرس ضفافھ الملح

 !..إمرأة تفني عمرھا من اجل إبتسامة من عینیك

 إمرأة أوقاتھا لھا حالوة البدایات، والنھایات دوما تنتھي على كتفك كأغنیات   

 .أرھقت الراقصین      

 إمرأة   تفتح نوافذ اللیل على الجلنار وتجھز لك من جسدھا أشھى الموائد ..

 . وتصب على فجرك سحر اللیلك  امرأة  تحیك لك أغطیة من حكایا شقائق النعمان

 إمرأة  تھبط على جسدك كنبوءة حیاة ..تسور قلبك بشقاوتھا وتشرح لك كل أسباب 

 !!..بكاءھا من یدك التي نسیت أن تداعب خدیھا        

 . إمرأة  تضبط ساعتھا على دقات قلبك

 عمرك ببرآتھا وتطلق سراح كل وجوه النساء اللواتي جلسن   إمرأة  تشرع بوابات

 ,على دكة حسنك ینتظرن حلما بین ذراعیك     

 .فیكفیك من الخطایا تفاحة واحدة

 لھذا قررت أن أكون تفاحتك في كل المواسم، أكون وجھك األخیر...

والكتابة التي تحرق أصابع الھامك ... أن اكون عناقك وصورة االم�ل ف�ي م�خ�ی�ل�ت�ك 

 .وكل احتماالت الفرح في غدك

 .قررت أن أزرعك نرجسة بغمازتي لعل هللا یغفر لي انتظارك الطویل لي

 ولعمري أیغفر هللا للشعراء...؟

 ا ََ  

 
 
 
 
 
 
 

\ 
 

  اسماعیل خوشناو/ العراق
  

 أیُمكِن

  بلحظة أن تعمى البصر

  وترى الحیاة

 وكل الجمال من غیر أثر

  جنون قیس

 لھ مبرر

 ذھاب لیلى

 أعمى كل شئ

 قد كنُت بھا

 أمیر البشر

 اصبحُت اآلن لعبة

 بأیدي أطفال الغجر 

 كثیرا ما تمنیُت جنون قیس

 أجول الصحارى

 أُمسك بالقمر

 أرى الحیاة من غیر نظر

 زرعُت حبا

 قلعُت شوكا

 بنیُت من قصائدي

 قصرا یطوف بھ القمر

  ایمكن بلحظة

 أن تعمى البصر

 وكأنني

 قد كنت في حكایة

 وانتھى الخبر

 في البدایة

    یحلو كل شيء 

  وفي النھایة

 یموت البشر 

 2016/7/10 
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س��ؤاٌل أط��رح��ھ ع��ل��ى ن��ف��س��ي ق��ب��ل غ��ی��ري م��ن  
ال�م��ھ��ت��م��ی�ن ب��الش��أن ال�ع��ام .. ف��إذا ك��ان ال��ج��واب 

ما ھي مقومات التغییر؟ ومن ھ�ي ح�وام�ل  إیجاباً،
 التغییر الفعلي ؟

ل��ی��س ھ��ن��اك أس��ئ��ل��ةٌ ح��م��ق��اء، ب��ل أج��وب��ة "
قوٌل / أفوریزم ألوس�ك�ار وای�ل�د ، وك�ان "! حمقاء

أنَّ التط�اُم�َن م�ع ال�واق�ع ال  -كما أحَسب  -یرید بھ 
یُنتُج أسئلةً قد تُفضي إلى ت�غ�ی�ی�ٍر إن�ع�ت�اق�ي، ی�ق�ود 
نحو األفضل، ب�ل إل�ى رك�وده وت�أب�ی�ده (ال�واق�ع). 

،  "ال�ع�ق�ل" بمعنًى آخ�ر، ھ�ي دع�وةٌ إل�ى إع�م�ال
الُمسلّمات. وھو م�ا ف�ع�لَ�ت�ھ   "النقل" مقابل ُخمول

الُمعتَزلة وشیخھا األلثغ واص�ل ب�ن ع�ط�اء، ال�ت�ي 
نادت بإعمال العقل دون النقل. ففي ذلك ما ی�ت�ص�ل 
بحیاة الناس السیاسیة واإلجتماعیة. بعبارة أخ�رى 
، ی��م��ك��ن��ن��ا ال��ق��وُل أنَّ م��ا م��ن ش��يٍء یس��ت��ع��ص��ي 

المساءلة والتحّري عن ح�ق�ی�ق�ت�ھ وب�ال�ت�ال�ي   على
مشروعیتھ وفقاً للممارس�ة وال�خ�ب�رات اإلنس�ان�ی�ة 

  المتراكمة ..إلخ
ھاً نظریاً أو ل�غ�وی�اً،  علیھ فأن ھذه المادة لیست تَفَكُّ
كما قد یتراءى لقاريٍء عجول! بل إنھا عیُن ال�ج�دِّ 
ِل في م�ا  ،تستحثُّ الغیارى على العراق وأھلھ للتأمُّ

أوالً، وم�ن ث�مَّ م�ح�اول�ة  "توصیف�ھ" یجري، بغیة
التوصل ، إلى حل لألزمة الشاملة ، ال�ت�ي ت�ط�ح�ُن 
العباد والبالد ، دون أْن یلوَح في األف�ق ال�م�ن�ظ�ور 

  ... مخرٌج عمليٌّ لھا
الحل الُمرتجى ال بدَّ من توص�ی�ف  "إجتراح" وقبل

 !  2003الحال الجاري منذ اإلحتالل عام 
إنھا محاولة لإلفصاح عما تف�ك�ر ب�ھ ج�م�ھ�رة م�ن 

وھو أم�ٌر ال یُ�ق�لِّ�ُل م�ن  -الناس، قد ال تكون كبیرة 
شأنھا وال من قیمة ما تفّكُر بھ ، ذلك أنَّ ال�ف�ی�ص�ل 

ل�ك�ن�ھ�ا  -في األمر، ھنا، لیست األرق�ام ال�ع�ددی�ة.. 
(الجمھرة إیّاھا) تترّدد في المجاھرة بھ، ألنھ قد ال 
ی��ت��م��اش��ى م��ع ك��ل��ی��ش��ی��ھ��ات ال��خ��ط��اب الس��ی��اس��ي 
المعھود ! في بَلٌَد جرى ت�ط�یّ�ی�ف�ھ، یَ�تَ�ع�ن�ص�ُر (م�ن 
عنصریة) ُحّكامھ لیس لدی�ان�ٍة، ب�ل ل�م�ذھ�ب واح�ٍد 
أحد، بلٌَد ما عاَد بحاجة لمثقفین، مفكرین وع�ل�م�اء 

موج�ودة   "!الُمطلقة" وباحثین..! ذلك أن الحقیقة
واحد ..!! وبالتالي تنتفي الحاجة إل�ى  "كتابٍ " في

 -أي سؤال عندما تكون اإلجابة جاھ�زة وح�اض�رة 
علیھ فإنَّ المست�ق�ب�ل م�رف�وٌض لص�ال�ح   !! - یقین

إعادة إستنساخ َسلَفیة الماضي الدیني/ المذھبي .. 
، التمییز والقتَل واإلخ�ت�ط�اف  بَلٌَد یُشرَعُن فیھ الشرَّ
وال�ت�ع�ذی��ب وال�ت��روی�ع، ن�اھ��ی�ك�م ع�ن ن�ھ��ب م�ال��ھ 

ع�ل�ى أن�ھ م�ال ال ص�اح�ب ل�ھ  "فقھیة" بتخریجة
ویصب�ح ح�الالً ب�ع�د / یجوز التصرف بھ/ إقرأ نھبھ

دفع الُخمس ..إلخ ، بَلٌَد یوجِعَك العیُش فیھ، ألنھ ال 
یوفر لك فیھ عیشاً آمنا، بلٌد یتستُّر على الل�ص�وص 
ِد  النَّھابیَن والقَتَلَة ، ل�ی�ب�رھ�َن ع�ل�ى إم�ك�ان�ی�ة ت�ع�دُّ
الُجناة ، وب�ال�ت�ال�ي إس�ت�ح�ال�ة ال�ت�ع�ّرف واإلمس�اك 

..، وإْن إستلزم األمر  كم�ا ف�ي ح�ال�ة  -بفاعل عینيٍّ
ال ی�خ�ج�ل ال�ح�اك�م�ون م�ن   -قاسم مصلح م�ؤخ�راً 

توضیف القضاء لحمایة المتھم بالقتل ال�ع�م�د، ب�ل�ُد 
صادر ُحّكامھ ومشّغلوھم، في ال�خ�ارج، ك�ل ش�يٍء 

ال�فُ�ق�َر وال�ت�دیُّ�ن وال�خ�راف�ة   ولم یُبقوا ل�ل�ن�اس إالّ 
 !! .. والخنوع

بلٌد یحتاج جھداً سیزیفیاً وع�م�الً ت�راك�م�ی�اً ب�ط�ی�ئ�اً 
  !.. إلنشاء وعي إجتماعي جدید ومتماسك

**** 
ال�ن�ض�ال م�ن  " لقد أَلِفَْت الناس وتداولت مصطل�ح

خ�الل م�رح�ل�ة اإلس�ت�ع�م�ار  " أجل التحرر الوطني
بصیغتھ القدیمة ، ح�ی�ن ك�ان�ت ح�ف�ن�ة م�ن ال�دول 
اإلستعماریة تحتل وتُسیطر على العدید م�ن ب�ل�دان 
ال��ع��ال��م ... وإس��ت��م��رَّ ذل��ك ال��ح��ال ح��ت��ى تَ��ف��تُّ��ِت 
الكولونیالیات في القرن الم�اض�ي . ف�ل�م ی�ب�َق م�ن 

ذلك النظام اإلستعماري ومستعمرات�ھ س�وى ن�ظ�ام 
األبارثید العنصري بجنوب إفریقیا، الذي أزی�َل ف�ي 
مطلع التسعینات من القرن الم�ن�ص�رم، وإس�رائ�ی�ل 
التي تختلف عن س�واھ�ا م�ن أش�ك�ال اإلس�ت�ع�م�ار، 

یقوُم على إل�غ�اء ون�ف�ي   كونھا إستعمار إستیطاني
البالد من اھلھا .. إْذ یكمن الخالف ف�ي  "تطھیر"و

أنَّ اإلستعمار التقلی�دي ق�ام ع�ل�ى إح�ت�الل ب�ل�ٍد م�ا 
لنھب ثرواتھ وإستعباد س�ك�ان�ھ ل�ی�خ�دم�وا مص�ال�ح 
المستعمر، فإنَّ الشكل اإلسرائیلي یقوم على إل�غ�اء 
اآلخر/ الفل�س�ط�ی�ن�ي، ت�م�ام�اً ك�م�ا ج�رى ل�ل�س�ك�ان 
األصلیی�ن ف�ي إس�ت�رال�ی�ا وام�ری�ك�ا... ل�ق�د إن�ت�ھ�ى 
اإلستعمار المباشر نتیج�ة ل�ل�ت�غ�ی�رات اإلق�ت�ص�ادی�ة 

سیاسیة التي أصابت العالم إثر ال�ح�رب�ی�ن  -والجیو 
العالمیتین وظھور قطب منافس للغرب تمثَّل بق�ی�ام 
ثورة أكتوبر في روسیا، مما ألھب نضال الش�ع�وب 
م���ن أج���ل ال���ت���ح���رر م���ن رب���ق���ة الس���ی���ط���رة 

 اإلستعماریة ... إلخ
ب�م�رح�ل�ة   أن توصیف حالنا ال�ی�وم " قد یقوُل قائلٌ 

فیھ مغاالةٌ وإبخاٌس لما ج�رى ف�ي  "تحّرٍر وطني"
 ".. 1958ت�م�وز/ ی�ول�ی�و  14البالد م�ن�ذ ث�ورة 

سأقول وأح�اول ال�ب�رھ�ن�ة ع�ل�ى م�ا أَّدع�ي، وف�ق 
�ِر  منظوري الشخصي، الذي ال یُلغي إمكانی�ة ال�ت�ف�كُّ

ث�ق�اف�ي ب�ھ�دف  -وحتى النقض في سج�اٍل ف�ك�ري 
التكامل مع رؤًى وإج�ت�ھ�ادات أخ�رى ع�ل�ى أس�ٍس 

 . علمیة
   **** 
، (م�ع اإلع�ت�ذار م�ن إب�ن "! ُعدنا والَعْوُد أس�وأُ "

 الُمعتز واألخطل)!.
م��رح��ل��ة  "إذا ك��ان ت��وص��ی��ف ال��ح��ال آن��ذاك بـ��

حین كان الع�ھ�د  "من أجل التحّرر الوطني  النضال
الملكي تابعاً وم�رت�ھ�ن�اً ل�ل�م�س�ت�ع�م�ر ال�ب�ری�ط�ان�ي، 
ویش��ك��ل ،عض��وی��اً، أداةً م��ن أدوات��ھ الس��ی��اس��ی��ة 
واإلقتصادیة والعسكریة في المنطقة والعالم، ف�أن�ھ 

 -أبقى على ھوامش إجرائیة سیاسیة وإقت�ص�ادی�ة 
إجتماعیة وغیرھا ، ب�غ�ی�ة ال�ح�ی�ل�ول�ة دون ت�ف�اق�م 
األوضاع وإن�ف�ج�ارھ�ا دف�ع�ة واح�دة ، م�م�ا یُ�ھ�دُِّد 

 2003بفقدان السیطرة علیھا .. فإنَّ عھد م�ا ب�ع�د 
 ! قد جاء بما ھو أسوأ

ع�ام�ا، ب�ع�ش�ر  18إذ لم یقم النظام ال�ح�ال�ي، ب�ع�د 
 معشار من بناء وخدمات قام بھا النظام الملكي!.

ذلك أنَّ ما أُقیم على أن�ق�اض ن�ظ�ام ال�ب�ع�ث ، ج�اَء 
محموالً ع�ل�ى أك�ت�اف/ دب�اب�ات ال�ی�ان�ك�ي ال�ُم�ح�ت�ل 

ح�ّراُس "وبمباركة وتأیید من قِ�بَ�ِل "آی�ات هللا" و
في الجارة اللدودة ش�رق�اً ! ذل�ك أنَّ ن�ظ�ام "الثورة

البعث الدكتاتوري بأرھابھ وبس�ی�اس�ات�ھ ال�ھ�وج�اء 
واإلس�ت�ب�دادی�ة، ع�ل�ى م�دى ع�ق�ود، أف�ق�َر وأن�ھ�ك 
المجتمع سیاسی�اً وف�ك�ری�اً وح�ت�ى أخ�الق�ی�اً ، م�م�ا 

سیاسة ب�دی�ل�ة ف�ي  "التدیُّن"  أَفضى إلى أْن یكونَ 
ض�وء خ�ل�وِّ الس�اح�ة م�ن ب�دی�ٍل س�ی�اس�ي ن�ت�ی�ج��ة 
لإلرھاب والحروب العبثیة . وجاء الحصار ال�ظ�ال�م 

عاما وتجویع الناس لیكمل ما فعل�ھ ن�ظ�ام  13لمدة 
صدام ... في حی�ن ل�و ت�وف�رت س�ی�اس�ة ع�ق�الن�ی�ة 
مستدامة، ألمكن للقوى العلمان�ی�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
المتحررة من ربقة الغیب والخرافة، على ِعالّت�ھ�ا، 

، ال�ذي ل�م "اإلس�الم�وي" أن تكون بدیالً للبرنامج
یولِّد إالّ الخراب، بمعناه األشمل، والخیبة. ذل�ك أنَّ 
مجتمعنا لیس محكوماً ب�أن ال یُ�ن�ت�َج إالّ س�ی�اس�اٍت 
دكتاتوریة خرقاء أو إس�الم�وی�ة م�ن�غ�ل�ق�ة ط�اف�ح�ة 

  ... بالِغلوّ 
ھكذا جرى الحال عندنا بعد إس�ق�اط ن�ظ�ام ال�ب�ع�ث، 
مثلما جرى بَُعیَد الث�ورة اإلی�ران�ی�ة ح�ی�ن إخ�ت�ط�ف 
ال�م�الل�ي ال�ث�ورة ون�ّك�ل�وا ب�ال�ق�وى ال�دی�م�ق�راط�ی��ة 
وال�ع�ل��م�ان��ی�ة، وأم�ع��ن�وا ف�ي تص��ف�ی��ة م��ن�افس��ی�ھ��م 
فإستفردوا بالسلطة وأقاموا نظامھم ال�ث�ی�وق�راط�ي 
المتخلف رغم أنف الجمیع ! وھو ما أساَل لُ�ع�ابَ�ھ�م 
د ونقل ن�م�وذج�ھ�م ال�ب�ائ�س إل�ى دوٍل أخ�رى  للتمدُّ

 وتوسیع رقعة نفوذھم ، سعیاً وراء حلم إس�ت�ع�ادة
 !... بغطاء مذھبي " اإلمبراطوریة الفارسیة"

وعلى الضد مما إتبعھ النظام الملكي، وم�ن ورائ�ھ 
اإلستع�م�ار ال�ب�ری�ط�ان�ي [وھ�ذا ل�ی�س إم�ت�داح�اً أو 
نوستالجیا وحنیناً ل�ذل�ك ال�ع�ھ�د!]، إزدرى ال�ُح�ك�ام 
الج�ُدد، ت�ح�ت ن�اظ�ر ال�م�ح�ت�ل األم�ری�ك�ي، ال�دول�ة 
بمؤسساتھا بعد حل ال�ج�ی�ش وال�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة 

 "دولٍة عمیقة" لصالح وجرى تھمیشھا ومسخھا
م�ن  "وش�ل�ةً " وم�ا ت�ب�قّ�ى  تتحّكم برقاب المجتم�ع

مؤسسات، كان یمكن لھا أن ت�ك�ون وس�ی�ط�اً ب�ی�ن 
 "عقد إجتماعي جدی�د" الدولة والمجتمع، لرعایة

فاعل ل�ت�ن�ظ�ی�م ال�ح�ی�اة الس�ی�اس�ی�ة واإلج�ت�م�اع�ی�ة 
ف�راح�ت (ال�دول�ة ! والقانونیة والثقافیة ف�ي ال�ب�الد

 العمیقة) تُسیّر كل أمور ال�ب�الد خ�ارج ال�ق�وان�ی�ن،
وإعتمدت في ذل�ك ع�ل�ى أذرع�ھ�ا ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�اوی�ة 

ال�ت�ح�اص�ص�ی�ة  -المس�ل�ح�ة وت�ج�ی�ی�ش ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
إستراتیجیةً للھیمنة المطلقة من خ�الل ع�ن�اص�رھ�ا 
وإخت�راق ك�ل ال�م�ؤس�س�ات واألج�ھ�زة . ف�ال�ن�ظ�ام 

  و "الوطنیة"الحالي ال یعترف بالدولة وال بـ
ب�دی�الً ع�ن  "األم�ة" ، ألنھ ی�ؤم�ن بـ�"المواطنة"

الدولة ككیاٍن ضابٍط لحركة المجتمع، ألنھ (النظ�ام) 
یس�ت�ن�ب�ط م�ن�ھ ح�ل�والً " الماضي "یرید العودة إلى

لتسییر الحاضر وص�ی�اغ�ت�ھ ب�م�ا ی�تّ�ف�ُق ورؤاه .. 
وبالتالي فھو یسَخُر من الحاضر والمس�ت�ق�ب�ل م�ع�اً 
لصالح إعادة إنتاج الم�اض�ي وت�أب�ی�ده ف�ي ح�اض�ٍر 

ع��ام ...  1500م�خ��ت��ل�ف ت��م�ام��اً ع�ّم��ا ك�ان ق��ب�ل 
فاإلسالمویون، بكل مذاھبھم، ال یعمل�ون م�ن أج�ل 

ب��ل  -ال��دی��م��ق��راط��ی��ة وال��م��س��اواة م��ع غ��ی��رھ��م 
یستغلونھ�ا ش�ع�اراً ی�ط�ووَن رای�ت�ھ ح�ال وث�وب�ھ�م 
للسلطة (إیران ، أف�غ�انس�ت�ان، الس�ودان، مص�ر ، 

ب�ل یس�ت�ب�ط�ن�ون ن�زوع�اً ن�ح�و  -تونس جزئیاً ..) 
 الس��ی��ط��رة واإلس��ت��ب��داد. وھ��و إس��ت��م��راٌر ل��ن��ھ��ج

وتحكیم َشرعھم الفئوي/ المذھب�ي ..  "الفتوحات"
وبذلك فأنھم ال یعملون لیكونوا قوة سیاسیة ك�ح�ال 
اآلخرین في مجتمع م�ت�ع�دد ال�م�ش�ارب الس�ی�اس�ی�ة 
والمذاھب واألق�وام واألدی�ان وال�ث�ق�اف�ات .. وھ�و 
دلیٌل ع�ل�ى أن�ھ�م ل�م یُ�ج�روا ق�ط�ی�ع�ة م�ع م�خ�ی�ل�ة 

 "فتح ال�ب�ل�دان" فصامیة / إمبراطوریة تقوم على
 "من أجل توسیع رقعة اإلسالم ..كذا

(إْن إستطعَت إقناع ذبابة بأنَّ الزھرة أفضل م�ن  * 
ب�أنَّ ح�بَّ  "والئ�ي" القمامة، حینھا تستطیَع إقناعَ 

  ). !! الوطن أثمن من أْن یكون أجیراً لألجنبي
لقد تم تغییب، بل إلغاء إمكانی�ة نش�ر ال�ع�ل�م وف�ھ�م 
العالم على أساس علمي وتطویر الحی�اة ال�ث�ق�اف�ی�ة 

 المدنیة ... حتى غدا أي تساؤل منطقي نق�دي م�ن
م�م�ا أفض�ى، إل�ى ج�ان�ب إف�ق�ار   !"الم�ح�رم�ات"

شرائح واس�ع�ة م�ن الش�ع�ب، وأدى إل�ى إن�ت�ش�ار 
ال�ج��ھ�ل وال�غ��ی��ب وال��خ�راف��ة، ب��ل ح�ت��ى الش��ع��وذة 
وإنعاش وتغذیة طقوس أشبھ ب�ال�ط�وط�م�ی�ة ...إل�خ 
في مس�ع�ًى ل�م�ح�ارب�ة ال�ت�غ�ی�ی�ر ص�وب مس�ت�ق�ب�ل 
إنسانيٍّ .. وبذلك غ�دت ال�ط�ائ�ف�ی�ة ش�ك�الً م�ع�ت�م�داً 

 . للصراع اإلجتماعي وإللغاء المواطنة
ال نغالي إن قلنا أنَّ النظام الحالي فاقد لل�م�ص�داق�ی�ة 

ت�اب�ع ل�والی�ة  "أس�ت�زالم�ي"الوطنیة. إن�ھ ن�ظ�ام  
الفقیھ اإلیراني، العبوه ن�ك�رات تس�یّ�َدوا ال�م�ش�ھ�د 
السیاسي، إستباحوا الدولة ومؤسس�ات�ھ�ا، أم�ع�ن�وا 

، “ ال�غ�ی�ر”    وھدروا ثرواتھا لص�ال�ح   بنھب البالد
ویواصلون محاربة َمْن ال یوافق ھواھم الس�ی�اس�ي 

 . والمذھبي
أن اإلن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة  "ح��دس"(یس��اورن��ي *

ستدفع نحو بقعة ضوء صغیرة ، بع�د أْن أن�ھ�ك�ت�ن�ا 
العتمة، ب�ت�ش�ك�ی�ل ت�ح�ال�ف إج�ت�م�اع�ي واس�ع م�ن 

بھدف تح�ری�ر ال�ع�راق م�ن  "التحرر الوطني"أجل
النظام اإلس�ت�ب�دادي وت�ب�ع�ی�ت�ھ ال�م�ق�ی�ت�ة ل�ل�م�ح�ت�ل 
اإلیراني واألمریكي، وبناء دولة المواط�ن�ة ال�ح�قّ�ة 

ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ف��س��اد  "ال��زب��ائ��ن��ی��ة" ب��إل��غ��اء
وتحاصص، لیس أجھزة الدولة حس�ب.. ب�ل ك�ذل�ك 
ت���ح���اص���ص ح���ت���ى ال���م���ح���اف���ظ���ات وال���وح���دات 

 اإلداریة ..إلخ).
ما دام العراق محاطاً بدول ال تكنُّ أنظمتھا ِوّداً ل�ھ، 
ولھا فیھ مص�ال�ح وأط�م�اع إم�ب�راط�وری�ة (ت�رك�ی�ا 

وإیران) وأخرى ال ترید لھ أن ی�ك�ون س�ی�داً ع�ل�ى 
مقدراتھ وث�روات�ھ .. ن�ق�ول م�ا دام ال�وض�ع ب�ھ�ذا 
التوصیف، وال یمكن تغیی�ر ال�ج�غ�راف�ی�ا ب�إس�ت�ی�راد 
جیراٍن آخرین!! البدَّ من تركی�ز ال�ن�ض�ال الش�ع�ب�ي 
بإتجاھین أس�اس�ی�یّ�ن، ض�د ال�ط�غ�ی�ان اإلس�الم�وي 
وضد المستعمرین األجانب، أیَّاً ك�ان�ت ج�ن�س�ی�ات�ھ�م 
وتصفیة قواعدھم العسكریة واإلستخباریة تم�ھ�ی�داً 
لبسط سیادة الدولة ع�ل�ى ك�ام�ل ال�ت�راب ال�وط�ن�ي. 
وھذا ما یستلزم إق�ام�ة ج�ب�ھ�ة ع�ریض�ة تض�م ك�ل 
الق�وى ال�وط�ن�ی�ة ال�م�ن�ظ�م�ة ف�ي أح�زاٍب أو غ�ی�ر 
منظمة .. شخصیاٍت وھیئات وفاعلیات وم�ث�ق�ف�ی�ن 
ینبغي أْن تكون مشاركت�ھ�ا أس�اس�ی�ة ف�ي ص�ی�اغ�ة 
برنامج للتحرر الوطني  مثل ھذا البرنامج تحتاج�ھ 
البالد .. إذ تتشارك فیھ ھذه القوى في الك�ث�ی�ر م�ن 

  األھداف، وفي المقدمة منھا دولة مواطنة مدنیة.
ع�ل��ى أن��ھ ی��ج��ب ع��دم إغ��ف��ال ح��ق��ی��ق��ة أنَّ ھ��ن��اك 
تناقضات وتقاطعات ثانویة تظ�ل ق�ائ�م�ة ب�ی�ن ھ�ذه 
القوى، مما یست�ل�زم ت�أج�ی�ل�ھ�ا لص�ال�ح ال�ت�ن�اق�ض 
األساس، بین الشعب والطغم الح�اك�م�ة م�ن ج�ھ�ة، 
ومع المحتل األجنبي من جھة أخ�رى، ف�ي س�ب�ی�ل 
بناء الدولة ومؤسساتھا لتكون ضاب�ط�اً ل�ل�خ�الف�ات 
بین م�ك�ون�ات الش�ع�ب لص�ال�ح وح�دت�ھ وس�ی�ادت�ھ 
الوطنیة، ف�وق ال�م�ك�ون�ات وال�ت�ش�ك�ی�الت م�ا دون 
الوطن�ی�ة، ف�ت�ظ�ل ال�ف�وارق واإلخ�ت�الف�ات م�ؤطّ�رة 

 . ضمن وحدة واحدة ھي حركة التحرر الوطني
الدولة المدنیة ومؤسسات�ھ�ا ك�ی�اٌن ال دی�ن ل�ھ، (  *

وظیفتھ تنظیم وإدارة ش�ؤون ال�م�ج�ت�م�ع س�ی�اس�ی�اً 
وإجتماعیاً وإداریاً وثق�اف�ی�اً ع�ل�ى أس�س ع�ل�م�ی�ة، 
وتقف على مسافة واحدة من كل أف�راد ال�م�ج�ت�م�ع 
ب�غ��ض ال��ن��ظ�ر ع�ن ال��ھ�وی��ات ال��ف��رع�ی��ة م��ا دون 
الوطنیة .. دینیة / مذھبیة أم قومیة / إثن�ی�ة ...إل�خ 
كیاٌن یقوم على مبادىء الشراك�ة ال�ح�قّ�ة ب�ی�ن ك�ل 
المواطنین على أُسس من التكافؤ الكام�ل وإح�ت�رام 

، وم�ع�ت�ق�دات�ھ لض�م�ان ال�ح�ق�وق   اآلخر وموروثھ
المدنیة والقومیة للجمی�ع ، دون ت�م�ی�ی�ز .. ت�ح�ت 
مظلّة الحریة والعدالة الكاملین . ذلك أن ال�ت�ق�س�ی�م 
الدیني مدّم�ٌر ل�ل�م�ج�ت�م�ع ، ت�ت�ال�ش�ى ف�ی�ھ ال�دول�ة 

یتم ربطھا بأولویة الھویة الدینیة . ف�ال�ت�ن�وع   حین
واإلجتماعي والثقافي ال ینبني على عام�ل   الفكري

الدین وحده ، ألن الدیانات م�ھ�م�ا ت�ع�ّدَدت، ف�ك�ل�ھ�ا 
ت�م�ت�ل�ك ب�ن�ًى ف�ك�ری�ة م�ت�م��اث�ل�ة ، وت�ف�رض رؤًى 

تش�ری�ع�ی�ة   –وجودیة / الھوتیة ومعاییر أخ�الق�ی�ة 
متماثلة أیضاً . بل أنَّ الممارسة الت�أری�خ�ی�ة ب�یَّ�ن�ت 
أن المؤسسات الدینیة تتعاضد فی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا ب�وج�ھ 

ال��ف��ك�ری��ة األخ�رى ك��ال�ت��ی��ارات   اآلراء وال��ت�ی��ارات
 الفلسفیة مثالً !).

**** 
وكي ال یتھم�ن�ا أح�د ب�أن�ن�ا ن�ن�ح�و م�ن�ح�ًى إل�غ�ائ�ی�اً 
لألسالمیین، نقول إل�ی�ھ�م، أی�اً ك�ان م�ذھ�ب�ھ�م، أن 
یكون�وا س�اس�ةً، إْن أرادوا األش�ت�راك ف�ي ال�ع�م�ل 
السیاسي ویتركوا الدین في دور العبادة. ل�ك�ن ذل�ك 

 : یتطلب منھم
ا) أْن یتخلّوا عن ف�ك�رة ال�دول�ة اإلس�الم�ی�ة، ألن�ھ�ا 
فكرة تمییزیة كالفكرة الصھی�ون�ی�ة، ال�ت�ي ت�رف�ض 
وج�ود ض�ح�ی�ة غ�ی�رھ�ا، وت�رف�ض ف�ك�رة ال�ع�دال�ة 
لسواھا!! ال سیما المخالفین لھا...إسرائ�ی�ل ت�دف�ع، 

النظام اإلسالمي" كي ی�ك�ون ح�ج�ة " عملیاً بأتجاه
تمھیداً لت�ھ�وی�د  "تستخدمھا لتبریر"یھودیة الدولة

 !... البالد
ب) أن یُقّروا بحاجة الع�راق إل�ى دول�ة دس�ت�وری�ة 
وم��دن��ی��ة، ت��ح��م��ي ح��ق��وق ك��ل أب��ن��اء الش��ع��ب، 
دون"المطلق" الغیبي الال دستوري، وتق�ف ع�ل�ى 
مسافة واحدة م�ن ال�ج�م�ی�ع ف�ي ظ�ل ق�ان�ون ن�اف�ذ 
یحترم الجمیع، مع الحفاظ على حق ال�ف�رد ف�ي أْن 
یؤمن بما یعتقده ھو، دون إبتداع "أح�ق�یّ�ة"! ف�ي 
فرض رؤاه على اآلخرین .. ألن اإلیمان أو ع�دم�ھ 
 قضیة فردیة تخصُّ الفرد ذاتھ، ال دَخَل للدولة فیھ.

ج) أن یتخلّوا عن نزوعھم ألن یحلوا محل ال�دول�ة 
في إحتكار القوة والعنف وعدم اإلھتم�ام بش�رع�ی�ة 
ھذا العنف...وأن یت�ب�رأوا م�ن م�م�ارس�ة ال�ت�ع�ذی�ب 

 . اإلعترافات بالقوة  وإنتزاع

ُ    "وط ر  " ؟! 
 !و ك إم    اق ا ؟

 
 
 
 
 

 

 یحیى علوان/ برلین
 



لقد الحظُت ومن خالل قراءاتي ومتابعاتي الحثیثة ھنا وھناك : ان ھناك ظاھرة أدبیة تدعو ل�ل�ت�أّم�ل وال�ح�وار   
{شع�ر ال�ھ�ای�ك�و} وت�ك�اث�ر الش�ع�راء  والنقاش والجدل؛ اال وھي ظاھرة استھجان وعدم تقبّل وتلقي واستساغة

 . الذین یقومون بكتابتھ في الوسطین الثقافیین العراقي والعربي
ویمكنني أَن أُشیر : الى أَنَّ {البعض} من االدباء وال�ك�تّ�اب وخ�اص�ة ال�م�ت�ض�خ�م�ي ال�ذوات واألن�اوات وال�ذی�ن 

قد راح�وا یُ�ع�ل�ن�ون  یعترون انفسھم انھم عباقرة النقد والتنظیر التفكیكي والبنیوي واالبستمولوجي والبوتیقي}
وعدم قناعاتھم كوننا نحن مجموعة من الشعراء العراقیین والعرب قد ات�ف�ق�ن�ا  بمناسبة وبدونھا عن استغرابھم

بأننا قد ھجرنا وتركنا كتابة الشعر العربي ب�ك�ل اش�ك�ال�ھ وأن�م�اط�ھ  وقررنا ؛ كما یّدعون ویُروجون ھنا وھناك؛
 وتیاراتھ.

ومن ثم توجھنا وھاجرنا بكل اھتمام وشغف ومثابرة لكتابة شعر {الھایكو} الذي ھو نوع وشكل وتیار وفضاء  
 شعري یاباني االصل؛ بمعنى انھم یعتبرونھ  شعًر {مستورداً}.

وإزاء ھذه الظاھرة والقضیة االدبیة والثقافیة التي اعتقدھا مھمة ومثی�رة ل�ل�دھش�ة وال�ت�س�اؤل واالس�ت�غ�راب؛ 
 : استطیع القول بكل وضوح وصراحة

ان ھذا {البعض} یتناسى وربما یجھل ویتجاھل ان كل الشعر العربي الحدیث والمعاص�ر ب�ق�ص�ائ�ده ونص�وص�ھ 
ھو في االص�ل اورب�ي  من شعر التفعیلة وقصیدة النثر والنص المفتوح وقصیدة الومضة والسونیتات وغیرھا؛

وغربي الجذور والنشأة والقواعد واالسس والمنطلقات والتجارب والرؤى الفنیة والجمالیة ... فھل مع�ن�ى ھ�ذا   
 انھ شعر {مستورد} ایضاً ؟

ولیس بضاعة ادبیة عربیة شرعیة النشأة واالبتكار والصنعة .والیُخفى ان ھذا الشعر الحدیث والمعاص�ر ؛ ق�د 
واالستھجان والتشّكي من عدم ال�ق�درة  حدثت وحصلت لھ في بدایات انطالقتھ حاالت كثیرة من عدم االستساغة

على التلقي والتذّوق والقبول حتى؛ ولھذا فقد جرى تغییبھ ومصادرتھ وات�ھ�ام م�ن�ت�ج�ی�ھ م�ن الش�ع�راء ال�رّواد 
بتشویھ الشعر العمودي واالساءة للتراث العربي واللغة العربیة أَیضاً . اذاً وإزاء ھكذا واقع حال فاننا ن�ری�د أن 

 نتساءل : تُرى ماالذي اختلف او تغیّر في االمر ایھا السادة النقاد والُمنظّرون ؟
ألیَس ھي ذات القضیة التي كان الشعر المعاصر والحدیث قد عانى منھا في بدایات انطالقتھ وحت�ى ص�ی�رورت�ھ 

ولدت بعد عملیة ق�ی�ص�ی�ری�ة عس�ی�رة  الصعبة والشاقة ؟ ومن ثم رسوخ وجوده وكینونتھ كحقیقة ادبیة وثقافیة
جداً نتیجة لطبیعة وظروف وتحوالت ذلك العصر الصاخب والُملتبس الذي كان م�ن ال�م�ن�ط�ق�ي وال�ط�ب�ی�ع�ي ان 

 تحدث خاللھ مجموعة من التحوالت والتغیرات االدبیة والثقافیة والفكریة والمعرفیة ؟
وقد صدَق َمْن قال : ان كل جدید مرفوض ومطرود ومنبوذ في عالمنا العربي الذي یعاني انسانھ أوالً وم�ث�ق�ف�ھ 

ناھیك عن الجھل والتخلّ�ف واألم�ی�ة وال�دون�ی�ة وال�ذل  ثانیاً من الكثیر من الُعقد واالمراض الجسدیة والنفسیة؛
 والخنوع وووو الخ ... الخ.

التي ت�ع�ان�ي  ویبدو حقاً أن شرُّ البلیة مایُدعونا للضحك الذي یشبھ البكاء على واقع حال ثقافتنا العربیة الراھنة
من الجمود والركود والتردي والتراجع المحزن؛ وكذلك یدعونا ھذا المصیر الموجع والق�اس�ي وال�غ�ام�ض ال�ى 

الذین یبدون ان�ھ�م م�ازال�وا ی�ع�ی�ش�ون ف�ي عص�ور  القلق واألسف على احوال ومصائر ادبائنا وكتّابنا ومثقفینا
والحداثوی�ة  ماقبل ظھور ونشوء وانطالق المذاھب والتیارات واالجناس واالنماط والثورات الشعریة المعاصرة

وماوراء الحداثویة ونزعات المغایرة والمغامرة االبداعیة التي ابتكرتھا وإحترفتھ�ا وان�ج�زت م�ن خ�الل�ھ�ا ك�ل 
من الشخصیات المبدعة والمتحضرة والمثابرة والجادة والمجتھدة؛ وكذلك فان  ماھو ابداعي وجمالي مجموعة

وأش�ھ�ر ال�م�ذاھ�ب وال�ت�ی�ارات  ھذه الشخصیات قد جاھدت واجتھدت وس�ھ�رت م�ن اج�ل اب�ت�ك�ار وان�ج�از أھ�م
 . والحركات والنتاجات االدبیة والفكریة والمعرفیة والفلسفیة في العالم
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 ب و ...  أ؟   

 ا 

 َََُْْردة وُ دأ ةظ ِ 

 كنداسعد جاسم/ 

  قصة قصیرة
 

ا ا 
 
 

 

 
 سامح أدور سعدهللا/ مصرى

     
ھذا كل ما رأیتھ على مسرح األحداث. ھناك في عالم ل�ی�س م�ن      

عالمنا, و لكنھ األقرب إلینا. وجدنا أشالء الجثث تتناث�ر ع�ل�ى ط�ول 
الوادي القدیم، حتى دخلنا إلى أسوار المدینة العتیقة وج�دن�ا س�وق�ا 

یجتمع فیھ كل البش�ر م�ن ج�م�ی�ع أرج�اء األرض, ج�م�وع   ضخما،
جاءت تشتري أو تعرض بضاعتھا, كانت الن�اس أش�ك�اال و أل�وان�ا. 

كما وجدنا أیضا بش�را ذوي  أناس بوجوه زرقاء، وأخرى صفراء, 
وجوه صلبة وخشبیة، ولم تخل أیضا من وجوه نح�اس�ی�ة, و ك�ان�ت 

 بضائعھم رائجة، تطلبھا الشعوب في كل مكان.
 في ھذه البلدة ال تُغلَق الحوانیُت أبدا.

متى حل الظالم تحلق الھیاكل البیضاء تنشر لھیب نار ف�ي ص�ف�ح�ة  
و   السماء السوداء، وكتل صماء تدفع بقذائف تدمر جدران المكان.

ف��م��ن��ذ ق��دی��م   ل��ھ��ذه األس��ب��اب راج��ت س��وق اآلل��ة وال��ن��خ��اس��ة.
وتروج معھا سوق النخ�اس�ة, وب�ال�رغ�م   تنتعش سوق اآللة,  األزل

ولم   من مرور العصور, وتبدل األزمان إال أن الحقد والشر كما ھو.
 تختف أبدا ھذه السوق ......

استكملنا السیر بین شوارع المدینة الجمیلة, رأی�ن�ا خ�روج الس�ب�اع 
والضباع من كل م�ك�ان وك�أن�ھ�ا ج�ی�ش ی�ح�ی�ط ك�ل ح�دود ال�م�ك�ان 

 والزمان.
ھذه التجارة تلعب لعبتھا ال�ق�ذرة ف�ي ك�ل م�ك�ان ع�ل�ى م�ر ال�زم�ان 
ب�أش��ك��ال م��خ��ت��ل��ف��ة، وأب��ط��ال م��خ��ت��ل��ف��ی��ن. ل��ع��ب��ة ق��ذرة ل��ی��س ل��ھ��ا 

تحركھا على المسرح أشباح برؤوس خضراء تدعى أن�ھ�ا   عنوان،
حمامات سالم. ترسل زبدا وعسال محمال بسّم یقضي على أى ك�ائ�ن 
من كان. ویقولون أنھم أصحاب الحق والفضل في ھ�ذا ال�زم�ان. أو 
كما یكذبون؛ حمامات سالم. وھناك جیوش ع�ظ�ی�م�ة ت�رت�دي ب�زات 

تقسو وت�ذب�ح   جمیلة تحمل خناجر مسمومة، تكمل الفتك بالحمالن،
وھناك أب�ری�اء ی�ل�ب�س�ون مس�وح�ا س�وداء،  الدم بكل مكان.  وترش

وعلى جبینھم اختلط العرق بالدماء والطین، وأط�راف�ھ�م ب�ج�وارھ�م 
على مرمى أبصارھم، ال یدركونھا، فیشاھدونھا تح�ت�رق ب�اس�م�ی�ن. 
دمرت ھذه األسواُق أحالَم الصغار على أعتاب الحض�ارة واألن�ھ�ار. 
فماذا جنت القلوب البیضاء؟ حتى دمرتھا األیادي السوداء ف�ي ت�ل�ك 

تكمل األسواق رواجھا حتى انفجرت ك�ل أرك�ان   األسواق الغادرة ..
من السماء ف�أح�رق�ت   األرض وانھارت أعمدة المكان. ثم نزلت نار

 كل األسواق.

 ما عادت ..
  اللُغات ُكلھا تكفیني

 وال ...
  أشواق الحنیِن تُحییني

 احتاُج ...
  الَف رئٍة وانفاَس وفجٍر واحد

 انسُج بھا ...
  لوعة خیوط الضیاع
 .لشعٍب ُمباعٍ وُمباح

  واغتسُل ...
  حد اإلستحیاء ألُنظف ذنوب

 األنین والصیاح
  !! ألمٍس رحَل مع الریاح

 وألُعید ...
   لھذه الروح براءة الطفولة الُمستباحة

 فما عاَد ...
  الُدعاَء یُنجیني وال التوسلُ 

   للرب

  یُسعُف أمٍة تبكیني
  

 انـا ...
  اإلیزیدیةُ إبنةُ اإلیزیدي

 القابعة ...
  خلف قضبان ُحمى التالشي

  المحكوٌم ...
   علیھا بالنفي دوَن اسالفي

   من ربوع أور حناء شعري

  ولیُل سومر كم طاب لھُ تكحیل
 ُمقل التالقي

  ومن صدر بابل رضَع احفادي
 

 أنـا ...
   التي حیرت لغات العالم ُكلھا

  عن وصف عباراٍت ترثي نقاء ُساللتي
 وإجتمعت ...

  ُكل حروف التھجي لتختتم

  بیان ِوالدٍة ألبنائي
 

 انـا ...
  إسٌم مرفوع وحلٌم مقصود

  وجرٌح محفور على ُمعصم الكون
  وخمیرة الزماِن والمكان

 
 أنـا ...

  والركوز  الشموخ
 ووجعي ...

  مقبرةٌ جماعیة ومنسیة
 خلف ...

  ذاكرة الوطن مرمیة
 

 ...أنـا 
  اإلیزیدیة األبیة

 !! لن تھُزني العواصف
 .. ولن اركع یوماً إلذالل الھمجیة

 ...!! ت
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 فیان حمعة/ العراق
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  خ وز 
!!ت اط  

 
  

 وعد حسون نصر/ سوریا
 
سابقاً كانت الطبقات االجتماعیة في كل م�ج�ت�م�ع ت�ق�س�م إل�ى    

ثالث طبقات أو أربع، بدءاً من األرستقراطی�ة ب�ك�ل ش�رائ�ح�ھ�ا: 
سیاسي، تاج�ر، س�ف�ی�ر، ص�اح�ب ن�ف�وذ، وص�والً إل�ى ال�ط�ب�ق�ة 
المعدومة كلیاً، وكنّا نجد أن بین ھذه وتل�ك ط�ب�ق�ات أو ش�رائ�ح 
متنوعة كصغار الكسبة والموظفین واألطباء والمحامین، والتّجار العادیین. والطبق�ة 
الوسطى ھذه كانت تشكل نسبة كبیرة في المجتمع، وأقل ما یمكن ق�ول�ھ إن�ھ�ا ك�ان�ت 

 .تمتلك قوتھا الیومي، إضافة إلى أن كثیرین منھم لدیھ بیت وسیارة نوعاً ما جیدة
والسؤال ھنا: أین اختفت الطبقة الوسطى في زحمة الحروب والوباء؟ أین ھي اآلن؟ 
قَْت ببراثن أصحاب النفوذ من مستح�دث�ي  ھل ُسِحقَْت تحت أقدام تّجار الحرب؟ ھل ُمزِّ
النعمة؟ ھل طُِحنَْت بأنیاب ذئاب الفاس�دی�ن م�ن م�ج�رم�ي ال�ح�رب وب�ائ�ع�ي األوط�ان 

 !وشاربي الدم؟
نعم، لقد اختفت ھذه الطبقة بموت ض�م�ی�ر م�ن خ�رج م�ن ال�ق�اع، ب�ف�ض�ل ال�ع�وام�ل 
المناسبة لھ، وراح یعلو القمة ویدوس علینا جمیعاً، فمن ذاق حالوة العسل ال یمك�ن 
أن یعود من جدید للعبث بخالیاه متأثراً بلسعات النحل، الفقر بش�ع ل�م�ن خ�رج م�ن�ھ 

 .لدرجة أنھ یقتل نفسھ كي ال یعود إلیھ من جدید
ھذا الشرخ الكبیر في طبقات المجتمع بات واضحاً في سوریة ف�ي اآلون�ة األخ�ی�رة، 
عندما بتنا نالحظ أن أشخاصاً، لكثرة الترف والبطر، یختلقون م�ن�اس�ب�ات ل�ی�ص�ن�ع�وا 
السعادة لنفسھا، ولیُبرزوا ذواتھم على حساب جوع المالیین، وغدا الحمل وال�والدة 
عند ھؤالء مناسبة تصدح لھا البالد وتفتح لھا الفضائیات في بثھا المب�اش�ر، وح�ت�ى 
جنس المولود أصبح أھم من قضیة اغتصاب وطن وتشرید أھلھ، ف�ي ال�وق�ت ال�ذي 
تُنار فیھ أبراج بلون أزرق أو زھري لتخبر ع�ن ج�ن�س ط�ف�ل ل�ع�ائ�ل�ة م�ن ع�ائ�الت 
الوطن، وتنطفئ الكھرباء عن المالیین في ھذا الوطن ویغزو ال�ظ�الم ن�ف�وس�ن�ا ق�ب�ل 
بیوتنا، والبرد یفترش أجسادنا في الوقت الذي تفرش حرارة الفرح قلوبھم ھم. وفي 
حین تتناول إحداھن مولودھا األول من فوق ع�رش م�ل�ك�ي وب�أف�خ�م ف�ن�دق وت�ح�ت 
أضواء ساطعة مزركشة وملونة وبثیاب فاخرة، أمام ط�اوالت ال�ط�ع�ام الش�ھ�ي م�ن 
لحوم وحلویات ومقرمشات وعصائر ومشروبات، وفي بقعة أخرى من الوطن ذات�ھ 
توجد عائلة محرومة من طفل وال تستطیع أن تدفع كشفیة طبیب لت�ع�ال�ج ح�ال�ة م�ن 
العقم، وعائلة أخرى تمتلك طفالً أو أكثر لكنھا ال تملك فراش�اً ل�ل�ن�وم وال ق�وت�اً لس�دِّ 
رمق الجوع وال حتى جاكیتاً یستر الجسد ویدفئ من البرد. وال ننسى أنھ في ال�وق�ت 
الذي یقطع فیھ طفل في زاویة من زوایا الوطن قالب حلوى عی�د م�ی�الده، ب�ح�ض�ور 
رسمي ومخملي وما طاب من ال�ط�ع�ام والش�راب وال�ھ�دای�ا م�ن ك�ل ص�ن�ف ول�ون، 
ومجوھرات وعطور وألعاب، ھناك في الزاویة األخرى طفل ال یملك حذاًء فضالً عن 
لعبة. نعم، ھنا تكمن المفارقة بین من ذاق حلو الطعام ومن نام وریقھ مرٌّ من مرارة 

 .الحرمان
ربما ال یحق لنا المقارنة، لكن یحق لنا السؤال: من أین ل�ك�م ھ�ذا؟ ھ�ل ول�دت�م وف�ي 
أفواھكم مالعق من ذھب وفضة، أم ضمائركم أورثتكم ما في جیوبنا، أم أن ال�ح�رب 
قّسمت بیننا األرزاق لتكونوا أنتم تّجارھا ونح�ن رع�اة ن�ن�ت�ظ�ر م�ا یس�ق�ط م�ن ب�ی�ن 

 .أصابعكم من فتات نأكلھا بحمٍد ظنّاً منّا أنھا طعمة من األرزاق
لیس كل من صعد القمة بنفوذه ومالھ ھو ابن لعائلة ملكیة، وال كل من أشعل ش�م�ع�ة 
زواجھ ومیالده في فندق خمس نجوم ھو ابن وزیر أو حاكم.. كثی�رون م�ّم�ن ب�ل�غ�وا 
الُعال صعدوا فوق أكتافنا، أغرقونا لیستقیموا في األفق، وصن�ع�وا م�ن ال�م�ال ن�ف�وذاً 
وسیاجاً، ونصبوھا في وجوھنا، حتى إننا لم نعد نراه الرتفاع الحائط ب�ی�ن�ن�ا وال ھ�و 
بات یرانا ألنھ ال یستطع بسبب ثخانة عنقھ أن ی�رن�و ل�أل�س�ف�ل، وھ�ن�ا ب�ی�ن الس�ط�ح 
والقاع ضاع الوسط ودفن في جملة المبادئ، فال یستطیع الصعود لألعلى وال یمكن�ھ 
النزول لألسفل، فالذ بالفرار بقیم بالیة، ورویداً رویداً سینھار جزء م�ن�ھ�ا ل�أل�س�ف، 
ومن ینجو سیدوس كمن داس على رؤوس من تبقّى ویتكّمش بأطراف ثیاب من ف�ي 
األعلى، وربما یخرج مستقیماً أو یبقى كعالقة المفاتیح على أطراف المالبس ت�خ�ّش 
فقط دونما نفع، وتُبّدل كما تُبّدل المالبس، مع فارق أنھا ال تُغسل بل تُرمى ل�ی�ش�ت�ري 
مالكھا واحدة جدیدة بأموالھ، وھنا نصحو على صوت خشخشة لعالقة جدی�دة ل�ن�ج�د 

 .!أنفسنا أننا من بقایا وطن ال ندري ما إن كنّا ورثة فیھ

 ةم طا  .. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھولندا/ نعمة یوسف
 
 

  مع قھوة الصباح… ٔاسرار اللیل 
 

   بعد منتصف اللیل ھمستني
  بینما كانت ٔاصابعي

 .. بعد  للقصیدة  لم ترسم مسافة 
 

 صوتھا، لیل َشعرھا، ثوبھا األحمر القاني  رسمتُ 
   كانت ضحكتھا

 ! شارد صوب ھفوات ال ٔاتقنھا  شالل حب
 

  حاولت ٔالملم ذكریاتي ، ھمساتي ،جنوني
 ! عقلي شارد مني

 .. برماد الروح  كتبت ٔاسمھا
 

  سٔالت نفسي عن فطام الحب وعن حبیبة تشبھ حلمي
   في بغداد  حلمي الذي رسمتھ بعد منتصف اللیل

 .. نسیت ٔاني فطمت لغتي وحروفي
 

  مرة  خجلت
  حینماكنُت شاعراً بفرحي سارحاً على الجفنین

 .. كعاشٍق ٔاثمَل جمیل ُالصبِر في حب مسجون
 

  بت ٔاكلم اللیل حین ودعتھ ٔاسراري
  توسلت بھ ٕاغفاءة لھا

 .. علھا تنام في حضنھ مطمٔینة
  

 الفجر ،سبقني الدمع فاصل  عند
  بین الخیط أالبیض و أالسود

  .. الوعد باللقاء  صار
 

  حررت ٔاصابعي ، فنجان قھوتي
  بینما تنفست الصعداء

 ! قلت لھا : سٔارسم الوداع قبلة على شفتیك
 

 حتى ال ٔانسى من ٔانت
 .. عودت ٔاصابعي تزرع بقایا من حروف لغتي 

 ..علیك ٔاتكأ 
 

 تركت لروحي تشتھي بعض من عناق 
  .. لغتي 

 كعشق في محراب حب ٔالوذ بھ
 .. لوذ الفطیم بعد فراق منك ٔاستلھم 

 
 حتى ال ٔانسى من ٔانا

  ذاكرتي صوب رغباتي  ٔاسرج
 .. حواجز الحب، بك ٔاعتصم  كل  ٔاراني عابراً 
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ومس�ئ�ول�ی�ن  ما شجعني على الكتابة الیوم ھو أنھ أصبح بمصر رئیس دولة ورئی�س وزراء   
وھناك بالفعل خطوات تتخذ على األرض ف�ي س�ب�ی�ل  لرأي الشعب بنسبة جیدة جدآ،  یستمعون

اإلصالح ووجود فكر مختلف خارج الصندوق؛ رغم وجود بعض األخطاء؛ لكن نحن لس�ن�ا م�ن 
یحتاج م�ئ�ات ال�ق�رارات   ألن طریق اإلصالح طویل  نشارك باألفكار  عالم المالئكة؛ وعلینا أن

؛ لذا أت�وج�ھ ل�ل�رئ�ی�س الس�ی�س�ي ورئ�ی�س  الجریئة والحاسمة؛ والتي ال تحتاج سوي جرة قلم
ب�م�ص�ر م�م�ن ی�م�ل�ك�ون   ونحن نثق فیھما وایضا لكل مس�ئ�ول أو مس�ئ�ول�ة   الوزراء مدبولى

عشرات القرارات الت�ي ت�ح�ت�اج ج�رة ق�ل�م  حیث توجد  القرار، متمنیا كل الخیر لوطني الحبیب
لسرعة اإلصالح وال تحتاج لت�ك�ل�ف�ة م�ال�ی�ة ب�ل س�ی�ع�ود   ومجرد توقیع من سیادتھ أو سیادتھا

بالملیارات؛ وعلى سبیل المثال الالحصر نحتاج جرة قلم ومج�رد ال�ت�وق�ی�ع   التوقیع على مصر
 على ھذه القرارات:

ال�ت�ي س�ت�ق�وم ب�ت�م�وی�ل�ھ دول ال�ق�ط�ب الش�م�ال�ي  قرار بسرعة تنفیذ فرع منخفض القطارة -1
  والجنوبي وقد وضعنا دراسة جدوى شاملة للمشروع تؤكد ان المشروع إنقاذ لمصر

س�ن�ة وع�رض�ھ�ا ف�ي م�زاد  15تقطیع جوانب قناة السویس األربعة إلى قطع لإلیجار لمدة  - 2
تقول الدراسة التي اعددناھا أن ھذا المشروع یعود على مصر بأك�ث�ر م�ن   حیث  دولي عالمى

 خالل شھور  ملیار دوالر 300
(م�ع اإلب�ق�اء ع�ل�ى قص�ری�ن  300تحویل القصور واإلستراحات الرئاسیة التي تزید على   -3

من خزنة   إلقامة الرئیس) إلى متاحف أو یتم تأجیرھا فتعود بدخل بدآل من استنزافھا للمالیین
 الدولة.

تحویل االف اإلستراحات الخاصة بالوزراء والمحافظین وكبار المسئولین إلى م�دارس أو  - 4
 مصانع أو تأجیرھا لصالح خزانة الدولة بدآل من استھالكھا للمالیین من خزانة الدولة.

بیع االف السیارات الخاصة بالرئیس والوزراء والمحافظین وكبار ال�م�س�ئ�ول�ی�ن واإلب�ق�اء  - 5
على عشرة سیارات للرئاسة وخمسة لرئیس الوزراء وسیارتان لكل وزیر ومحافظ أو مسئول 

 كبیر
 واإلنتماء إلغاء خانة الدیانة من البطاقة وتستبدل بكلمة مصري لتعمیق الوحدة الوطنیة -6
ألن ال�دی�ن   تحویل التعلیم بمصر أزھري أو مسیحي أو عام أو غیره إلى تعلیم ع�ام م�وح�د -7

 موجود بالمسجد والكنیسة .
ف�ھ�و  ملیون جنیھ بالس�ن�ة 3عدم استقدام العب أو مدرب كرة اجنبي یحصل علي أكثر من  - 8

 أمر غیر حیوي أو ضروري للحیاة .
تجریم مكبرات الصوت في األفراح ومن الباعة والمساجد والمقاھي والتكاتك وغیرھا م�ن  - 9

 مسببات اإلزعاج الن األفراح لھا قاعات خاصة مغلقة ویكفي مكبر الصوت داخل المسجد
خمس سنوات وتستبدل بدور ال�ع�ب�ادة ال�م�ت�م�ث�ل�ة ف�ي   وقف بناء مساجد أو كنائس لمدة - 10

على بابھ م�ت�س�ول ج�ائ�ع   ألن الصالة ال تحتاج لمبنى فخم  المدارس والمصانع والمستشفیات
 جاھل.

من أج�ل انش�اء   منتج تستورده مصر  أعطاء كل الصالحیات والممیزات لكل شركة تنتج -11
 داخل مصر  وتصنیعھ  مصنع

تجریم التوصیة والمحسوبیة ویتم الفصل تماما بین صاحب قرار الت�ع�ی�ن والش�خ�ص�ی�ات  - 12
 المتقدمة بنظام الرقم السري مثل الكنترول في االمتحانات.

من یخالف تنفیذ القانون من رجال الشرطة یفصل ف�ورآ ب�م�ع�رف�ة ل�ج�ن�ة قض�ائ�ی�ة م�ن   - 13
 المدني  القضاء

ملكیة خ�الص�ة ال�ث�م�ن   في الصحراء وتوزیع الف متر بعقد  مد طرق ومیاه شرب ونور - 14
ج�ن�ی�ھ ف�ي  4000دخلھ أو دخلھا اق�ل م�ن  عامآ رجل أو امرأة یكون 18تخطي   فرد على كل

 الشھر لعودة الطبقة المتوسطة التي انقرضت.
وضع شرط لترخیص أي مبنى حكومي أو خاص ھو إنشاء ج�راش س�ی�ارات ب�ال�ب�دروم  - 15 

الزبالة؛ وكل ھذه القرارات تحتاج جرة قلم ومجرد الت�وق�ی�ع؛   بمساحة العقار وغرفة لصندوق
وانا أعلم أن كالمي سیغضب بعض المسئولین لكن سیرحب بھ الكثیر من المسئولین الوطنیین 
الذین یفضلون مصلحة الوطن وكل الشعب یعرفھم ألن وسائل التواصل اإلجتماعي ج�ع�ل�ت ك�ل 
شيء مكشوف وال ننسى ذكاء غالبیة الشعب المصري ألنھم أحفاد الفراعنة وجی�ن ال�ع�ب�ق�ری�ة 

 .الزمني ممتد بداخلھم إال قلة لیست من أصول مصریة مثل اإلرھابیین والمتطرفین
...................... 

 * عالم أزھري وأستاذ القانون
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صدر للشاعر والباحث یسري الخطیب كتاب ج�دی�د ب�ع�ن�وان "ش�م�وس    

وھو یتحدث في ھذا الكتاب عن شخ�ص�ی�ات ظ�ل�م�ھ�ا  خلف غیوم التأریخ"
 التاریخ المؤرخون نتیجة عوامل

متعددة ، والكتاب صادر عن دار نشر مفكرون الدولیة ، ویقال عن الكتاب 
".. كتاٌب یغوص في أعماق التاریخ، ویف�ت�ُح ن�واف�ذ ل�م تُ�ف�ت�ح م�ن ق�ب�ل، 

ح�ك�ای�ات وأس�رار وخ�ب�ای�ا..  ..ویتناول شخصیات لم ینصفھ�ا ال�م�ؤرخ�ون
وم�ا زال�ت مس�ت�م�رة ب�ی�ن  2015ورحلة بحث طویلة ام�ت�دت م�ن س�ن�ة 

المصادر، والمراجع العربیة واألجنبی�ة، وال�ل�ق�اءات ال�ح�ی�ة، ح�ت�ى ظ�ھ�ر 
ب�م�ج�رد أن ت�ق�رأ ال�ع�ن�وان  - ..الجزء األول من السلسلة الذي بین أی�دی�ن�ا

ستعرف أن الكاتب شاعر، فاللغة الشعری�ة ال�رش�ی�ق�ة ل�ل�ب�اح�ث وال�م�ؤّرخ 
لم یلتزم الب�اح�ث  - .یسري الخطیب، تضفي جماال وسحرا على لغة الكتاب

بالترتیب الزمني للشخصیات التي اختارھا، وشرح أسباب ذلك في مقدم�ة 
اختار الباحث أربعین شخصیة في ال�ج�زء األول، ل�م ی�ن�ص�ف�ھ�م  - .الكتاب

المؤرخون، ویرى الباحث أنھم ظُلموا.. وغ�اص ف�ي ت�ف�اص�ی�ل ح�ی�ات�ھ�م، 
لیست كل الش�خ�ص�ی�ات  - .وكشَف المستور عن أشیاء تجاھلھا المؤرخون

في الجزء األول مجھولة للعامة، ولكنھ أظ�ھ�ر ال�ج�ان�ب اآلخ�ر، واألب�واب 
ھ�اج�م ال�ب�اح�ث األف�الم ال�ت�ي ت�ن�اول�ت  - .الخلفیة للشخصیات ال�م�ع�روف�ة

عمر المختار) وقام بتفنیدھا، وأظ�ھ�ر أك�اذی�ب  -شخصیات: (صالح الدین 
ت�رت�ی�ب  - ..تلك األفالم وتدلیسھا، والرد علیھا بالوثائق واألدلة التاریخی�ة

الشخصیات في الكتاب تم بذكاء شدید ودھاء ل�ن ی�ن�ت�ب�ھ ل�ھ إال ال�ق�اريء 
ستغلبك دموعك وأنت تقرأ في آخر شخصیة في الكتاب "أح�م�د - ..األریب

ت�ن�اول  ..عرابي" ومأساتھ، وكیف عاش ومات فقیرا معدما، ال یعرفھ أحد
الباحث آخر ثالثین سنة من حیاة المجاھد ال�زاھ�د "أح�م�د ع�راب�ي" ب�ع�د 

 20خلعھ من وزارة الدفاع ونفیھ لجزیرة سی�الن، وع�ودت�ھ ل�م�ص�ر ب�ع�د 
عاما في المنفى، وھي السنوات التي ال نعرف عنھم شی�ئ�ا، ول�م ت�ذك�رھ�م 

ص�در ال�ج�زء األول ب�ع�د س�ن�وات م�ن ال�ج�ھ�د وال�ب�ح�ث  - .كتب الت�اری�خ
المتواصل.. وننتظر الجزء الثاني من الموسوعة النادرة ال�ت�ي س�ت�ض�ی�ف 

یقول ال�ب�اح�ث وال�م�ؤّرخ  - .للمكتبة العربیة رئة جدیدة، ونافذة بحث قیّمة
یسري الخطیب في مقدمتھ للكتاب: فمن أجل ال�ح�ِق وال�ح�ق�ی�ق�ة، ونُص�رة 
العظماء المظلومین، ونفِض الغبار المتراكم على بوابة وحجرات التاریخ، 
وإزالة الصدأ المسافر في یراع المؤرخین وأقالم المدونین، لیبقى "كات�ب 
التاریخ" یقظًا، عادًال، ُمنصفًا.. مھما كانت تقل�ب�ات ال�م�س�رح الس�ی�اس�ي، 
إیجابیًّا یسعى إلى األخذ والعطاء مع الدنی�ا م�ن ح�ول�ن�ا دون ت�ع�ص�ٍب، أو 

من أجل ذل�ك ك�ل�ھ.. ك�ان  ..انحیاٍز، أو "أَْدلََجة"، ودون عفویٍة، أو اندفاع
 )ھذا الكتاب: (شموٌس َخْلف غیوِم التأریخ

فرض شروطھ، و لك�ن�ھ ال ی�ن�ف�رد ب�ك�ت�اب�ة   قد یكون المنتصر قادر على  
ذاكرة وأدمغة معاصریھ ب�م�ا ی�ری�د   التاریخ، ومھما حاول أن یمأل ویزرع

فسیسقط ما زرع مع أول ضوء للصباح ، الذى ال أش�ك أن�ھ ف�ي ال�ط�ری�ق 
، ویعیدن�ا إلینا ، نعم تأخر قلیال ، ولكنھ قادم ال محالة ،وسیبدد ھذا الظالم 

إلي أنفسنا ، لیكون ما خسرناه في رح�ل�ت�ن�ا خس�ائ�ر ھ�امش�ی�ة، ال ت�ع�ی�ق 
 أقدامنا عن التقدم واالستمرار في المسیر

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

عزیزي القارئ وأنا أجلس أمام الالب توب ألكتب إلیك ال�م�ق�ال ت�دور ف�ي 
عن الخداع عن الك�ذب...، ن�ع�م ك�ل�ھ�ا  ذھني أفكارمتعددة عن الدیكتاتوریة

أفكار سلبیة ، فأنا م�ن ھ�ذا ال�ج�ی�ل وأب�ن ھ�ذه ال�م�رح�ل�ة، ال�ت�ي أفس�دھ�ا 
دیناصورات السیاسیة، اعلم أن الدیناصورات انقرضت، ول�ك�ن ھ�ؤالء ال 

وال�ت�ل�ون ع�ل�ى حس�ب م�ا  ینقرضوا وقادرین علي التكیف م�ع أي وض�ع
 تحتاجھ الظروف، یأكلون مع الذئب ویبكون مع الراعي.



جلست لیلى ذات یوم في غرفتھا الخاصة واتكأت على 
أری��ك��ت��ھ��ا ك��األم��ی��رة، ح��ی��ث ال��ن��اف��ذة م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى 
مصراعیھا والستائر م�رخ�اة، وق�د ك�ان ال�ب�در ط�ال�ع�اً 
والنجوم جلیّات، وكان النسیم رائعاً، والجو اجم�ل م�ن 
ان یوصف بالجمیل، قامت من أریكتھا وتوجھت ن�ح�و 
النافذة وبدأت ت�ن�ظ�ر ی�م�ی�ن�اً وش�م�االً، وك�أن�ھ�ا ك�ان�ت 

 تنتظرني او كأنھا ع�ل�ى م�وع�د م�ع�ي، ك�ان�ت ت�راق�ب
وھي ع�ل�ى أش�ج�ارھ�ا، واألران�َب وھ�ي ف�ي  العصافیرَ 
وعین�اھ�ا ع�ل�ى مس�اف�ة ب�ع�ی�دة م�ن ال�درب،  حدیقتھا،

 . وكأنھا تنتظرني
نعم .. لقد كانت تنتظرني بكل مالدیھا من روح وجسد، 

 . وكانت تترقبني بقلب، بل بألف قلب
كان نقار الخ�ش�ب ی�ؤنس�ھ�ا ب�ن�ق�رات�ھ الس�ری�ع�ة وھ�ي 
تتزامن مع أصوات ال�ب�الب�ل وال�ع�ص�اف�ی�ر وھ�ي ت�غ�رد 
سویة وكأنھا في (اوكسترا) موسیقیة حق�ی�ق�ی�ة، ح�ت�ى 
أن ح��رك��ة ال��ب�ط ك��ان��ت م��ت�ن��اس��ق��ة ج�داً وھ��ي تس��ب��ح 

 . مجموعة في بِركة ماء كانت تطل علیھا الشرفة
استمرت بنظراتھا البعیدة أمالً في أن تران�ي، أو ت�رى 

ع�ادت خ�ال�ی�ة ال�وف�اض ال�ى   لي خیاالً من بعید لكنھ�ا
 . غرفتھا، إذ ال أمل مني أبداً 

اشغلت الموسیقى الھادئة التي ط�ال�م�ا اس�ت�م�ع�ن�ا ل�ھ�ا 
سویاً وأحببناھا كثیراً ، وجلست عل�ى ك�رس�ي خش�ب�ي 

 . وھي تستمع الى ھذه الموسیقى الجمیلة  ھزاز
حین كن�ا نس�ت�م�ع   الموسیقى الرائعة  تذكرت لیلى تلك

ذات یوم ونحن نجلس معاً على طاول�ة ص�غ�ی�رة   إلیھا
في أحد المقاھي البغدادیة الم�ط�لّ�ة ع�ل�ى ن�ھ�ر دج�ل�ة، 
حیث بعض الحشائش الطویلة تحوطنا، والزھور تلفّن�ا 

 من ك�ل ج�ان�ب، واألغص�ان ت�ت�دل�ى م�ن ھ�ن�ا وھ�ن�اك
وج�م�ال، ون�ح�ن  ومیاه دجلة الھادئة تنساب ب�خ�ف�ة  ..

نراقب بعض الزوارق التي كانت تنطلق في میاھھ م�ن 
أدناه الى أقصاه، واألبالم التي كانت تقّل الراغبین م�ن 

 . الناس باالنتقال من طرف النھر الى اآلخر
  ... كان المنظر أشبھ بالخیال منھ الى الحقیقة

فنجاني   مازالت لیلى تتذكر أننا حینھا طلبنا أن نشرب
 . قھوة سادة ، إْذ لم نكن نحبھا بالسكر أبداً 

ُ  ل�ھ�ا وع�ی�ن�اي ال ت�ط�رف�ان،  حین جلسنا ، اب�ت�س�م�ت
ق��دم��ت ل��ھ��ا ال��ق��ھ��وة  والیش�ب��ع��ان م��ن ال��ن��ظ��ر إل�ی��ھ��ا،

وق�ال�ت إن ف�ن�ج�ان�ھ�ا   فنجاني أنا، فابتسمتْ  ھ�ي  من
 . أمامھا ولم تشرب منھ بعد

أری�د أن نش�رب س�وی�ةً أن�ا وأن�ت م�ن   -: فقل�ت ل�ھ�ا
ل�ی�ك�ون   فنجاني ھذا، ثم نشرب سویة من فنجانِك أن�تِ 

 . مذاقھ ذكرى خالدة لنا
ھ�ي ان أش�رب م�ن   شربت ھي من فنجاني ، وطل�ب�ت

 . فنجانھا أیضاً ، فشربنا ... وضحكنا طویالً 
كنا نس�ت�م�ع ل�ت�ل�ك ال�م�وس�ی�ق�ى ال�ھ�ادئ�ة وإی�ق�اع�ات�ھ�ا 

وقد طربنا ل�ن�غ�م�ات�ھ�ا   المنسابة على قلوبنا وأرواحنا،
كثیراً، فصوت القیثارة رقی�ق، وع�زف ال�ع�ود ش�ج�ّي، 
والناي شِجن، وضربة الدف ھ�ادئ�ة، ك�ل ذل�ك وس�واه 
كان جمیالً جداً، كان كل ما في ھذه الموسیقى ی�ط�رب�ن�ا 
بحق ، وكأن أرواحنا تطیر مع كل نغمة من ن�غ�م�ات�ھ�ا، 
وقلوبنا تتدفق مع ك�ل ض�رب�ة م�ن ض�رب�ات�ھ�ا، ك�ان�ت 

أشبھ بقارب ن�ج�اة ل�غ�ری�ق، ف�ق�د ك�ن�ا   الموسیقى  تلك
 . نصغي لھا وكأنھ قد تّم تألیفھا لنا خصیصاً 

تعالت ضحكاتنا وأصواتنا ونحن نتبادل كلمات ال�ح�ب، 
كنت أقرأ لھا من قصائدي ما یطربھا غزالً ، وأسِمعھ�ا 

من رسائ�ل�ي األدب�ی�ة ال�ت�ي   ما یشجنھا من حلو الكالم
كنت أوجھھا لھا باسم األمیرة النبی�ل�ة، ك�ان�ت س�ع�ی�دة 

 .   جداً لكل كلمة تسمعھا، بل ولكل حرف فیھا
آخر رسالة بعث�ت�ھ�ا   مني أن أقرأ علیھا لقد طلبتْ  ھي

 إلیھا
بصوتي األجش، رغم أنھا تؤكد لي أنھ�ا ق�رأت�ھ�ا ع�دة 
مرات، وال تمل م�ن ق�راءت�ھ�ا أب�داً، ل�ك�ن�ھ�ا ت�ح�ب أن 

 تسمعھا بصوتي أنا.
فقرأتھا علیھا وأنا أمنح كل حرف وكلمة فیھا حقھ من 

بما فی�ھ م�ن الش�ج�ن، وال�ع�ش�ق،  الوجدان واإلحساس

 . والجھر واإلخفات ، بل حتى اإلدغام والقلقلة
 ... رسالتي إلیھا(

 ... أمیرتي النبیلة
 نعم ... لقد أخطات ُ حین ظننت ُ ذات یوم أنِك الطریق

 . أدركُت اآلن ... أنِك الجنة نفسھا  ، فلقد  إلى الجنة
 )... والسالم
 .. هللا ... هللا ماأجمل ھذه الرسالة بصوتك -قالت : 

 لم أكن أدرُك جمالھا وال سر معناھا إال بصوتَك أنت،
ھ�ذا ش�يء م�ن ال�ج�م�ال  أن أكون أنا ال�ج�ن�ة ن�ف�س�ھ�ا،

 الیصَدق،
 . كم أنت رائع وجمیل، وحلو الكلمة

ش�ك�راً ل�ِك ی�ا ل�ی�ل�ى ... ال أع�رف ب�م�اذا أرّد  -قلت : 
یا لیلى . واآلن ... انا أحمل لك ھدیة متواض�ع�ة   علیكِ 

 . في قیمتھا، كبیرة في معناھا
الحق أني ال أبتغي ھدایا منَك ، فأنَت ھ�دی�ت�ي  -قالت : 

من هللا، ویكفیني ذلك ، یكفیني أن�َك م�ع�ي ت�ع�ی�ش ك�ل 
 . ساعات یومي، نھاره ولیلھ

 !أ أنا ھدیة هللا إلیِك یاامرأة ؟ -قلت لھا : 
ن��ع��م ... إن��م��ا أن��َت وح��ي س��ع��ادت��ي األول  -ق��ال��ت : 

واألخیر، أنت من أرَضعني ھذه الس�ع�ادة م�ن ق�ل�ب�ھ ، 
 . وغّذانیھا من شفتیھ، وأسقانیھا بكل جوارحھ

ال أصدق أني أس�م�ع م�ن�ِك ھ�ذه ال�ك�ل�م�ات ی�ا  -قلت : 
فتاتي، فأنا لم أكن أتوقع أني بھذا العلّو م�ن ال�م�رت�ب�ة 

 . والدرجة الرفیعة عندكِ 
بل وأكثر ... أنت أفضل من رأیت ف�ي أع�وام  -قالت : 

 . حیاتي جمیعھا
 !ماذا تقولین یاامراة !؟ أ معقول كالمك ھذا ؟ -قلت : 

إي وهللا لم أعثر على مثی�ل ل�ك ف�ي االرض،  -قالت : 
 . ولو عثرت ألخبرتكَ 

 ... وأردفت تخبرني
أنت نسمة طیبة في حیاتي وھوائي الذي أتنفسھ ،  - :

انت الرقة بذاتھ�ا ال�ت�ي ك�ن�ت أط�ل�ب�ھ�ا م�ن رب�ي م�ن�ذ 
 .  صغري

إن�ي أح�م�ل ل�ك ھ�دی�ة بس�ی�ط�ة أرج�و أن  -قلت لھا : 
تقبلیھا یاابنة ق�ل�ب�ي ... إن�ھ�ا زج�اج�ة ع�ط�ٍر ص�غ�ی�رة 

عبق عطرھا ، جمیل شكلھا ،   الحجم، نقیة المحتوى،
 . ممیز لونھا

فأخرجتھا من حقیبتي وأعطیتھا ل�ھ�ا ھ�ب�ةً م�ن ق�ل�ب�ي 
العاشق الذي لم ی�ع�ت�رف ب�ع�ش�ق�ھ ل�ھ�ا وإن ب�دا ع�ل�ى 

فتقبلتھا وھي   قسمات وجھي، وبان في فلتات لساني،
 . مسرورة جداً بھذه الزجاجة العاطرة

ونحن في تلك الحالة من السعادة ، دخ�ل ع�ل�ی�ن�ا رج�ل 
في یده الیسرى طاسة صغ�ی�رة، وف�ي   كبیر في السّن،

یده الیمنى حص�ی�ات س�ب�ع، ی�رت�دي ث�وب�اً ی�وح�ي أن�ھ 
یحمل على كتفھ الصغیر كیساً م�ن ال�ق�م�اش   َدرویش،

على شكل حقیبة مسافٍر یتجول في ك�ل ال�دن�ی�ا، رأی�ت 
 ذلك الرجل وخفتھ جداً، وال أدري ما ھو السبب؟

 إقترب الرجل من طاولتنا شیئاً فشیئاً وعیناه شزرتانِ 
تخیفاننا، إقترب كثیراً منا ووجھ عینی�ھ ن�ح�و زج�اج�ة 

 .  العطر التي أھدیتھا لھا وھي مازالت بید حبیبتي
أخذ زجاجة العطر من یدیھا بسھولة، ثم رفع فنجانی�ن�ا 
الفارغین إال من قلیل م�ن ال�ق�ھ�وة وق�د ص�ب�غ ق�اع�دة 

حملق بھما كثیراً، وعیناه م�ف�ت�وح�ت�ان   فنجان كّل منا،
 التطرفان، تنھد تنھیدة قویة ،

 ویحَك ... ماذا فعلت أنت ؟ -وقال : 
 وماذا فعلت ُ أیھا الدرویش ؟ -قلت : 
 لماذا أھدیتھا زجاجة العطر ؟ -قال : 
   وما بھا زجاجة العطر ؟ -قلت : 
 إنھا فأل سيء وعالمة تدل على الفراق سریعاً  -قال : 

. 
ولكن أیھا المعتوه ، س�ب�ق وأن  -قلت لھ باستھزاء : 

 . أھدیتھا زجاجة عطٍر في السنة الماضیة
 أتذكرین ذلك یا لیلى ؟

نعم ... ولكني أتذكر أیضاً أن�ن�ا اف�ت�رق�ن�ا  -قالت لیلى : 
حقاً بعد ھدیة العطر تلك ، ل�م�دة ع�ام ك�ام�ل ، بس�ب�ب 
مرض كورونا الذي بسببھ حظرت الحكومات التَ�ج�وال 

 . في كل أنحاء العالم
ُ  م�ن ك�الم  لم أبھت من كالم الَدرویش بق�در م�ا ب�ھ�ّت
لیلى ، بقیت متسمراً ، خائفاً ، رغ�م أن�ي ل�م أب�ِد ذل�ك 

 . أمامھما
أنا أخبرَك بالصدق ولیس بما ت�ظ�ن�ھ  -قال الدرویش : 

سفاھة او تنجیماً ، إن�ھ ال�ف�راق ، وھ�و م�ای�ن�ط�ق ب�ھ 
 ... فنجاناكما

ال�ف�راق ق�درك�م�ا ، وع�الم�ت�ھ   ... ھو ذا م�ااق�ول�ھ ل�ك
زجاجة العطر التي أھدیتَھا لھا ، وقد ك�ان األج�در ب�َك 

 . أن تھدیھا وردة بیضاء ، أو اي شيء آخر
 ... ثم عاد لینظر تارة أخرى بفنجانینا وھو یصرخ

 یاللھول ... إن رائحة الفراق تنبعث من فنجانیكما، -:
 . الفراق الذي ال محالة منھ والذي البّد منھ سریعاً 

 - : ثم أردف قائالً 
ھیا یا ولديَّ ... أطیال النظر لعینیكما ، ل�ب�ع�ض�ی�ك�م�ا .. 
كثیراً، أخبرا قلبیكما بما تخفیانھ من عشق ألّم بك�م�ا ، 
أعلنا حبكما بكل صراحة وجرأة ، فما لكما من ال�وق�ت 

 ... بعد ھذا اللقاء  متسع
وأنَت یاولدي ... أِطل النظر الى أناقتھا، والزم رقّتھا ، 
وداعب شغاف قلبھا بكالم معسول تع�ّودت�ھ ھ�ي م�ن�َك، 

 وأكثرتَھُ أنت لھا في مناسبة أو من دون مناسبة ،
أخبرھا بما تضمره بین جوانحك ، وفي كل جوارحك ، 
من عشق أذاب ف�ؤادك ، وأل�ھ�ب ال�ج�م�ر ف�ي ك�ب�دك، 

 وأحرق مابین أضالعَك ،
فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لن تلتقیا بعد ھذا الیوم 

 . أبداً 
 

ورحل ذلك الرجل عن�ا ب�ع�ی�داً وھ�و ی�ت�ح�س�ر حس�رات 
كبیرة على رجل وامراة مثلینا، عاشقین ك�ع�ص�ف�وری�ن 
یتناغمان بتغریداتھما المتوافقة ، عاشقین كفراش�ت�ی�ن 
تحلقان سویة في فضاء الرومانسیة وال�غ�رام دون أن 
یأبھا لكل م�ای�ح�دث ح�ول�ھ�م�ا وی�ح�وط�ھ�م�ا م�ن واق�ع 

ن�ب�ی�ل   إنھما أرق اثنین، وأعظم اث�ن�ی�ن ، إن�ھ�م�ا  مر،
وراھبة ، أمین وقّدیسة، إنھما بكل معنى الكلمة أج�م�ل 

 . حب دارت وانتھت بطرفة عین  قصة
ُ  ل�ذل�ك ال�رج�ل ب�ك�ل س�خ�ری�ة، وأن�ا  نعم... لقد نظ�رت
أھمس في أذن لیلى بأن ذلك الرجل م�ع�ت�وه ب�ال ری�ب، 
وأنھ لوال سوء حدیثھ لنا، ول�و ال ع�ب�ث�ھ م�ع�ن�ا ب�ھ�ذه 
الطریقة ألعطیتھ من المال دیناراً ، ولم أُك أعي أن م�ا 

 . نبأنا بھ ھذا العراف ھو حادث ال محالة
فلقد انفرط الِعقد وتناثرت حباتھ في نفس الیوم ... ویا 

 .للعجب
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  عبدالباري المالكي/العراق
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ع��ن م��ط��ب��ع��ة دار الض��ی��اء ف��ي ال��ن��ج��ف 
االش��رف، ص��در دی��وان (وط��ن ی��ن��زف 
أبنائھ) ل�ل�ش�اع�ر وال�ك�ات�ب رزاق مس�ل�م 
الدجیلي وھو الرابع من سلسلة دواوینھ، 
(الحب یولد مرتین)، (قصائد من الكوفة)
، (قصائد بنكھة الث�ورة)، ع�ن م�ؤس�س�ة 
السنبلة الثقافیة، واحتوى دیوانھ االخ�ی�ر

)) قص��ی��دة م�ن الش��ع��ر ال��ع��م��ودي ٨٥(( 
والحر وال�ت�ف�ع�ی�ل�ة، وق�د ت�غ�ن�ت قص�ائ�ده 
ب�ال��ح�ب، ل�ل��ح�ی��اة وال��وط�ن وان�ت��ص��ارات 
جیشنا ال�ب�اس�ل وحش�دن�ا الش�ع�ب�ي ع�ل�ى 
اإلرھاب، كذلك الوقوف إلى ج�ان�ب ث�ورة 
تشرین وشبابھا المن�ت�ف�ض ض�د ال�ف�س�اد 
والفاسدین ، الدجیلي یؤطر ف�ي قص�ائ�ده 
ابس��ط االش��ی��اء ف��ي ث��ورٍة مش��ب��وب��ة، 
ومفردات تستفز الواقع المعاش بأس�ل�وب 
متناغم م�ع ال�م�ت�ل�ق�ي، وی�ب�ث م�ن خ�الل 
كلماتھ معاناة وألم الش�ارع ال�ع�راق�ي م�ن 
شمالھ إلى جنوبھ، ففي قص�ی�دة (ال�ح�زن 
خارطت�ي)، یش�ت�ك�ي م�ن اوج�اع وآھ�ات 
العراق الصابر، وھو یشھق ب�ح�ب�ھ ل�ھ�ذا 
الوطن والعشق لخارطتھ الموشومة فوق 

 شغاف القلب لیقول،
 

 ..الحرف یأخذني
 ..ألكتب عنك ایھا المعذب

 .ھي شھقة بین الروح وبیني
 ..تقول لبیك یاعراق

 كل كلماتي فوق خارطة الحزن اكتبھا
كل انفاسي ارس�ل�ھ�ا ال�ی�ك رغ�م الش�ج�ن 

 ..القاتل
 تستفّزني أیھا الوطن المذبوح

وتس��ك��ن��ن��ي ف��ي دوام��ة األم��ل ورف��ی��ف 
 الروح،

وفي قص�ی�دت�ھ(ال�وط�ن ال�ج�ری�ح) ی�ع�ات�ب 
الواقع المؤلم متوجاً اخیلتھ بحبھ للعراق، 
ویعبر حدود االس�ئ�ل�ة ألج�ل ھ�ذا ال�وط�ن 

 الصابر فیقول،
 ماذا أقول،

 ..وأنت في وسط العیون
  ،.وطٌن تؤطره المدام َالمجامر والظنون

 ..ماذا أقول
 ..وانت اغنیة على شفة الھوى

 ..قد ابحرت زمناً 
 وفیھ قد أكون وال أكون

 ..ماذا أقول
  والنائحات على الشھید،

 وطفلة وسط الركام تعلقت،
 ترنو إلى قلب حنون

 ماذا أقول،
وجوقة الحكام في بلدي، ع�ل�ى ك�رس�ی�ھ�م 

 یتقاتلون
 انا لن أقول سوى هللا أكبر یاعراق

 فغیرك لن یكون
وفي قصیدتھ(آھاتنا الحالة) والتي یف�ت�ش 
فیھا عن وطن وذاكرة ن�ق�ی�ة خ�ال�ی�ة م�ن 
األلم والحروب والمعاناة، وی�ن�ظ�ر ب�ع�ی�ن 
الحب لوطنھ، الذي عاش وترع�رع ف�ی�ھ، 
وھو یحمل الھم ال�ی�وم�ي وال�خ�الص م�ن 
ھذا الزمن الدامي الذي أث�ار ف�ی�ھ ال�وج�ع 

 لیقول؛
 آھاتنا الحالمة

 تفتش عن وطن
 عن ذاكرةٍ 

 قتلتھا أصابع الحقد السوداء
 أحالمنا الھائمة،

تفتش عن سوسنة، أطل علیھا بع�د ط�ول 
 عناء

 أي شيء یأخذني ألیك
 یاوطن الكبریاء

 ،.تحدثني عنك زفرات الروح
 والوجد المعتق آخر اللیل،

 تحدثني عنك مواوییل الحزن
 والزمن الدامي في الطرقات،

 وبقایا االصدقاء
وفي قصیدة أخرى یمّجد بالجیش العراقي 
وال��ح��ش��د الش��ع��ب��ي ال��م��ق��ارع ل��إلرھ��اب، 
وھوینظرالى القوات الباسلة بكل صنوفھا 

ب�ع�ی�ن ال�ح�ب وال��ع�ش�ق وال��م�ج�د االب��دي 
 فیقول،

 انت َحدك القادر
 أیھا المتوحد مع الذات

 ان تكتب للتاریخ مجداً ابدایا
 ان تعید قوامیس العشق الروحي
 ان تغلق بوجھ عدوك كل االبواب

 .رغم القتل ورغم الغدر ورغم اإلرھاب
وفي قصیدة أخرى عن�وان�ھ�ا ( ال�ف�ل�وج�ة 
ت�ف��ت��ح ل��ل��ن��ص�ر ب��اب�ا) وھ��ي م�ن الش��ع��ر 
العمودي یمجد بانتصارات العراق وك�ی�ف 
أصبحت الفلوجة رمزا لالنتصاروالت�اری�خ 
و ھي المدینة العراقی�ة األص�ی�ل�ة وم�ن�ب�ع 

 الشیوخ والرجال فیقول،
 صالوا على االعداء بالفجر
 أسٌد لھا في المركب الوعر

 حتى تناخوا في ازقتھا
 في فك اھلیھا من االسر
 شیٌب وشباٌن لھا صمدوا
 واختاروا لالیام مایجري

 فلوجة التاریخ یجمعنا
 نصر العراقیین لو تدري

 في ساعة التحریر نرفعھا
 اھزوجة الترنیم بالشكر

 للجیش كل الحب في دمنا
 بل كل ھذا العشق لو یسري

 قل للدواعش ھكذا ابدا
 تصلون نار الباغي بالحشر

 ھاھم رجال هللا یحرسھم
 رب لنا في العسر والیسر

 نصر من هللا یاوطني
 والنصر موعوٌد مع الصبر

ویتغن�ى الش�اع�ر ال�دج�ی�ل�ي ف�ي م�دی�ن�ت�ھ 
الك�وف�ة، مس�ق�ط واس�ھ، وھ�ي ج�م�ج�م�ة 
العرب ورمح اإلسالم، ومولد كبار األدباء 

 والشعراء، لیقول
 أي شيء یستفز الروح

 اي احالم إلى عینیك ابوح
 وانا

 قطرة ماٍء في نھرك المضمخ بالعطاء
 واشتیاق في قرارات الھوى

 عند احالم اللقاء
وكتب عن مدینة النجف قصیدة ع�م�ودی�ة 

 أخرى من البحر السریع یقول فیھا
 كانت ومازالت ھي النجف
 المجد والتاریخ والشرف

 عاشت على الشطآن غافیة
 حراسھا الفیروز والصدف
 الشاعر المفتون من زمن
 كم خانھ التعبیر إذ یصف

 الشعر في اعتابھا صدحت
 ابیاتھ والحُب والترف

 یاغادة الشعراء من زمن
 یا وحي من زاروا ومن وقفوا

 اھلوك بالنفس التي شھقت
 ومن عطاء الر وح مانزفوا 

 قالوا غراما زاده صلفٌ 
 عفوا لھا مانالني الصلف

 انّا ھزجنا في قصائدنا
  من قال ان الحرف یعتكف

 وھكذا یرحل بنا رزاق الدجیلي
إلى عالم الشعر وھو یكتب بحبره ال�دام�ي 
ل�وع��ة وط��ن ی��ع��ان��ي وی��ج��اھ��د م��ن أج��ل 

 العیش بشرف وكرامة وأمل،
ویعد ھ�ذا ال�دی�وان إض�اف�ة إل�ى ال�ح�راك 
الثقافي والمعرفي ف�ي م�ح�اف�ظ�ة ال�ن�ج�ف 

 .االشرف والعراق عموما

 قراءة في دیوان

 ))((ف ا وط 
 

 

 دراسة وتقدیم: ضیاء الجبوري

  
 
 
 

 نرجس عمران/سوریا
 

 

 أنا في حیاتي أعیش تعیسا
  فلست سوى زفرة ودموع

 
  فمنذ تركت بالدي كأني

   بكل خنوعي  أوافي مسیري
 

 فما لي صحاب سوى ذكریات
   وبعض خیال یضيء شموعي

 
   الجمیل ؟ وأیني ؟  فأین الشعور

  بطوعي ؟  وأین أناس كرام
 

 ؟ لماذا تھادوا جراحا وكربا
  وفي القھر باتوا دوام النبوع

 
   أعیش بماض مضى منذ حین

   ویومي أنا غارق بالدموع
 

   األمان بنصب عیوني  فلیس
 ومامن صدیق یخیط جموعي

   
  شرذمتني ظروفي ألني  فقد

  أردت الرخاء بكل ربوعي
 

 فھل لي ببعض تراب بالدي ؟
  وأسعف لوعي  مراري  أحلي

 
  تفوح دماء  فما بي جروح
  أالنا ضلوعي  فجرح النفوس

 
 عیون الخفایا  أرى وحشة في

 بغول دنا من خشوعي  كأني
 

 فأین الكمال وأین اكتمالي ؟
  وشوقي نھیم ویرجو وقوعي

 
 ألوذ الرسائل أشكي جراحا

    ركوعي  وھذا الشرود أحب
    

  فما بات ھمي نقودا وجاھا
  قنوعي   وكل ھمومي غدت في

 
  ثقیل بقدر  بأن الغریب

    وأن القریب كریم الجموع
 

  فما عشت عزا بغیر بالد
 وال طبت عیشا وال خف روعي

 
      ھوایا  ضجیج  نأت عن  بأرض

    بالدا ودھرا وجوع الرجوع



    ا اة! 

 
  محمد عبد الرحمن

 
الدعوة الى التغییر والخالص من منظومة المح�اص�ص�ة وال�ف�س�اد، وال�ع�م�ل م�ن    

فكریا وسیاس�ی�ا، ب�ل ھ�ي م�ط�ل�ب م�ل�ح وح�اج�ة م�اس�ة. ف�ھ�ذه   اجلھا، لیست ترفا
المنظومة ھي التي أوصلت بلدنا الى ما وصل الیھ من تدھور وازمات، وھ�ي ال�ت�ي 
تكبح وتعرقل بمختلف االشكال والطرق، كل مسعى إلحداث تغیی�ر یس�ت�ھ�دف إع�ادة 

ون�م�ط وآل�ی�ة ع�م�ل الس�ل�ط�ات ال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة   بناء الدولة ومؤسساتھا، وتغییر نھ�ج
ح�ت�ى  2003والتشریعیة والقضائیة، لیقوم على أسس مغایرة لھذه المعتمدة م�ن�ذ 

اآلن، والتي ثبت فشلھا الكامل على شتى الصعد، مصحوبا بتفاقم معاناة المواطنی�ن 
  یوما بعد آخر.

والتغییر المطلوب ال ینحصر في اجراءات شكلیة فوقیة وادعاءات إعالمیة وتغ�ی�ی�ر 
في مسؤولیة المواقع والشخوص، على أھمیة ذلك، بل یت�ض�م�ن م�ن�ھ�ج�ا م�ت�ك�ام�ال 
لتحقیق االنتقال من دولة المكونات الى دولة المواطنة والعدالة االجتماعیة. وھذا ال 

تراكمي یقود في نھ�ای�ة ال�م�ط�اف ال�ى ال�ن�ت�ی�ج�ة   یتقاطع وال ینتقص من أي اجراء
ذاتھا، ولكنھ یفترض الوضوح في الھدف وال�ت�وس�ل ب�م�خ�ت�ل�ف االدوات الس�ل�م�ی�ة 

  والدیمقراطیة والدستوریة لبلوغھ .
ان للخالص من ھذه المنظومة ما یبرره أخالقیا وسیاسیا ومن�ط�ق�ی�ا، وم�ا ت�ف�رض�ھ 
حاجة البلد االن وفي المستقبل. فھذه المنظومة غدت اقلیة بیدھا ال�ح�ك�م ال�م�ط�ل�ق، 
تحتكر السلطة والقرار السیاسي والمالي وتؤثر بوضوح حتى على القض�اء، فض�ال 
عن امتالك معظمھا السالح المنظم بقانون .. تقابلھا اغلبیة ساحقة من أبناء الشعب 

  تنوء تحت ثقل االزمة البنیویة الشاملة .
لكنھا متداخ�ل�ة ف�ي   للقومیات والطوائف،  وال شك ان قوى اإلعاقة متعددة وعابرة

مصالحھا. انھا قوى المحاصصة والفساد والفاسدین والمرتشین والمنتفعین، وھ�ي 
اآلن موجودة في مركز القرار السیاسي، وھناك من كبار أصح�اب ال�م�ال وال�ب�ن�وك 

والتجار والملیشیات المتمردة على الدولة من یتعشق معھ�ا، ع�ل�م�ا ان�ھ�ا   واالعالم
عموما تحظى بدعم خارجي مكشوف یشكل أحد العناصر المھمة في ادامة ھیمنت�ھ�ا 

  وفرض سطوتھا .
في مقابل ھؤالء، وھم كما ق�ل�ن�ا اق�ل�ی�ة م�ت�ن�ف�ذة ح�اك�م�ة ب�ای�ة ح�ال، ھ�ن�اك ف�ئ�ات 

وجماھیر واسعة وصلت او في طریقھا للوصول الى قناعة بحكم تجربتھا   اجتماعیة
الخاصة قبل كل شيء، بأن من المحال استمرار الحال، لھ�ذا ت�ت�ط�ل�ع ال�ى ال�ت�غ�ی�ی�ر 

  الشامل، وھو سیاسي بامتیاز ویمس اس منھج اإلدارة والحكم وبناء الدولة.
یبرز واضحا أمام القوى التي تنشد التغیی�ر، أن م�وازی�ن ال�ق�وى ح�ت�ى اآلن   وھنا

(وجزء غیر قلیل منھا یستند الى السالح المنف�ل�ت وال�دع�م ال�خ�ارج�ي وال�ت�وظ�ی�ف 
واستخدام مواقع الدولة والمال المغتصب)،   السیاسي للدین، والى العناوین الفرعیة

مختلة لصالح قوى اإلعاقة. لكن الواقع الموضوعي یدفع للقول بوجوب عدم النظ�ر 
الى االمر على نحو میكانیكي جامد، وھنا یأتي الحدیث عن العامل الذاتي ال�م�ت�ع�ل�ق 

باستمرار، ومراكمة النجاحات مھ�م�ا   بقوى التغییر ذاتھا، واھمیة تنمیة ھذا العامل
الحاسم ھنا، من جدید ، ھو وضوح   صغرت، لتصب في مجرى واحد. ویبقى الشرط

  الرؤیة والھدف .
الضغط الشعبي واالحتجاجي والجماھیري ع�ل�ى الص�ع�ی�د   لذا فان من الواجب ربط

العام والمناطقي، ربطا سلیما ومتقنا بتحقیق خطوات الى االمام على طریق التغیی�ر 
  الشامل .

وھذا یتطلب من قوى التغییر السعي المتواصل الى القیام بدور ف�اع�ل ف�ي ال�ح�رك�ة 
الشعبیة واالحتجاجیة، وتطویر العالقة مع القطاعات الجماھ�ی�ری�ة وم�ع االت�ح�ادات 

المھنیة وعموم المثق�ف�ی�ن واألك�ادی�م�ی�ی�ن   العمالیة والفالحیة والنقابات واالتحادات
وقوى ضاغطة مؤثرة، ترتقي الى   والمتخصصین، والعمل من أجل تكوین راي عام

مستوى الضغط المطلوب تسلیطھ على القوى المعرقلة والكابحة، وان ت�ع�م�ل ع�ل�ى 
تحفیز العمل السیاسي والجماھیري وإقناع أوسع األوساط الشعب�ی�ة ب�اإلق�دام ع�ل�ى 

  ذلك، ومغادرة السلبیة الى فضاء العمل النشط والفاعل.
ان من الالزم ان تتوفر عند قوى التغییر اإلرادة والقناعة بإمكانیة تحقیق ذلك، وان 
تتحلى بالصبر وطول النفس، وتوحد صفوفھا وتعزز عناصر القوة عندھا، وت�ھ�ج�ر 

ال�م�ث�اب�ر ل�ج�ع�ل م�وض�وع�ة   حالة القنوط والتردد والیأس، وان یكون دیدنھا العمل
التغییر ھما وطنیا عاما، تعبأ كل الطاقات لتحقیقھ بخطوات واثقة ومدروسة بعنایة، 
وصوال الى تفكیك منظومة األقلیة المتنفذة، وتحقیق األھداف المنشودة المعبرة عن 

 تطلعات جماھیر واسعة.
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ااق 
 م! اي

 

 

  منال الحسن/ھولندا
 
 
 
 
 

حین كنُت تلمیذة في االبتدائیة, أتذكر سؤاال ظل عالقا ف�ي ذھ�ن�ي ك�ان�ت    
 معلمتنا توجھھ وھو ماذا تتمنین أن تكوني في المستقبل؟

كنا حینھا وبكل براءة الطفولة , نتفنن ونمرح في ت�ق�دی�م اإلج�اب�ات ال�ت�ي 
یتضمن بعضھا أمنیات طریفة تقدمھا زمیالتي في الصف, فیما ك�ن�ُت آخ�ذ 
األمر بجدیة, وكأن ما سأتمناه تلك اللحظة سیكون خیاري النھائي الذي ال 

  ! مفّر منھ
أتذّكر حینھا أنني كنُت أشغل نفسي كثیرا قبل أن أجیب, على ال�ع�ك�س م�ن 
زمیالتي الالئي سرعان ما ی�ط�ل�ق�ن أم�ن�ی�ات�ھ�ن ب�م�رح وغ�ن�ج مص�ح�وب 
بضحكات عالیة, أما أنا فكنُت أرى مسار األشیاء وفق ما نع�ی�ش�ھ ج�م�ی�ع�ا 
من ظروف ومھیمنات تعّد ثوابت ف�ي ح�ی�اة ك�ّل م�ن�ا, ل�ذل�ك ك�ن�ُت أؤج�ل 

 .. التصریح بأمنیتي
تذّكرُت تلك اللحظات, وأنا أرى أم�ن�ی�ات زم�ی�الت�ي ت�ت�ك�س�ر ع�ل�ى ج�دران 
الواقع, فیما ارى حیرتي تزداد وانا أعیش فق�دان أم�ن�ی�اٍت بس�ی�ط�ة ك�ن�ُت 

 أسعى لتحقیقھا, والسؤال الكبیر ھو ... ما الذي حّل بنا؟
حصل للعالم كي نغدو بھ ھشیما تذروه ال�ری�اح, وأن�ا ھ�ن�ا لس�ُت   ما الذي

متشائمة, لكنني أقرأ الواقع مقترنا باألحداث وما آل إل�ی�ھ مص�ی�ر ال�ب�الد, 
بالدنا الجمیلة, العراق الذي نفخر بلیالیھ األل�ف, وح�ك�ای�ات�ھ األس�ط�وری�ة 
وتاریخھ المضيء, عراق الحضارات والقیم واألولیاء الصالح�ی�ن, ع�راق 
الفنون واآلداب والعلوم, عراق المحبة والخیر والكرم والشھامة واإلث�رة, 

 وكل السمات األصیلة ...أین ھو اآلن ؟
لماذا نعیش ھذا التشتت واإلحباط , ال نرید العراق غاطسا في ظالم الجھل 
والفقر, وال نریده جسرا لعبور األدعیاء علیھ من ضفة الح�ق�د إل�ى ض�ف�ة 
التآمر والفساد, ال نرید بلدنا الذي یعّد كنز الث�روات ال�ت�ي ال ت�ن�ت�ھ�ي, أن 
یكون فقیرا ذلیال بینما ھو سید البلدان واألوطان, نریده عراقیا أبیّا یحسب 
لھ ألف حساب, قویا في نفوذه ومواقفھ وقوة حضوره التي ت�ت�ن�اس�ب م�ع 

 .. تاریخھ المشرق
نرید العراق عصیّا على األعداء, مبتكرا , یجذب أبناءه ال�ذی�ن ف�روا م�ن�ھ 
إلى بقاع العالم كافة, وھ�م ی�ب�ك�ون ب�ح�رق�ة ع�ل�ى ف�راق�ھ, وھ�م األذك�ی�اء 
المبدعون األكفاء, الذین لو توفرت لھم الفرص المناسبة ل�ق�دم�وا ك�ل م�ا 
یجعل ھذا البالد عظیما مضیئا مشرقا, یمنح العالم ضوءه الح�ض�اري م�ن 

... نرید للعراق أن یجمع ناسھ, یعیدھم ألحض�ان ال�وط�ن وی�ح�ت�ف�ي  جدید
بھم, نرید عراقي صافیا , یتباھى كل من سكن فیھ وانتمى إلیھ ب�ع�راق�ی�ت�ھ 

 ... أوال, الغیا كل ما یخدش ھذا االنتماء
نرید العراق الذي یطمح الجمیع ف�ي أن ی�ك�ون�وا ف�ي ب�ھ�ائ�ھ, وی�ن�ع�م�ون 

 . ویعیشون الجمال والطمأنینة بین أجوائھ ,  بالسالم والمحبة تحت خیمتھ
ھي أمنیتي المؤجلة , أمنیتي الدائ�م�ة أن یش�م�خ ال�ع�راق ث�ان�ی�ة, وی�ع�ود 

 .. لمنصة الریادة في كل شيء لھ قیمة وأثر
نرید العراق الذي ظلت صورتھ الذھنیة في كل ف�رد ق�رأ ال�ت�اری�خ وأدرك 
حقیقة األشیاء , أن یعود م�ع�اف�ى م�ن ك�ل أم�راض ال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�م�ق�ی�ت�ة, 

 .. والتحزب المرضي الذي لّخص األشیاء كلھا بمصالحھ الرخیصة
وال��دع�وة ل��ل�ج��ھ��ل   ن�ری��د ال��ع��راق خ��ال��ی�ا م��ن ن��ب��رة ال��ح��ق�د وال��ك�راھ��ی��ة

والتسطّح ..نریده كما رسمناه في طفوالتنا, نورا ورایة ت�رف�رف ف�ي ك�ب�د 
السماء, فھو وطنا وأھال وتاریخ�ا وت�ط�ل�ع�ا یس�ت�ح�ق أع�ل�ى ق�ی�م ال�ح�ی�اة 
ویستحق أن نفخر بھ ونباھي بھ العالم , وأن نخل�ص إل�ی�ھ ونض�ح�ي م�ن 

 .أجل عزتھ وكرامتھ بكل غال ونفیس , ألنھ الوطن الغالي الحبیب
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    یا صدیقي ھّزني جذُع األدبْ 
    فّزز الحلَم بنومي حینما

    كاَن للمعنى زماٌن أخضرٌ 
    والعصافیُر على غصِن الرؤى

    ناینا ناعوُر سحٍر طالما
    كلّما مّر حدیٌث للمنى

    كاَن خلَف الباِب جسٌر أزرقٌ 
    حیُث في األفِق مرایا للندى
    شرفة ُ اآلماِل لم نبصر بھا
    یبعُث اللوُز اشتھاًء طعمھُ 
    یمطُر السطر حنینا حینما
    وجدنا إحساُس نھٍر نخلھُ 

    لم نكن ندري بشالِل الـ (متى)
    أغرق الروَح بنیران الـ(لما)

    ظّل یجري خلفھُ سرنا ولم
    ھكذا غادرُت أمسي لم أكن

    ألُف نبٍل صابني عند الوغى
    ببحاِر العمِر یجري زورقي

    أیَن ذاَك الفجُر والشمُس التي
    ال أرى غیر ربیٍع شاحبٍ 

    عالمي المجنوُن لم یترك لنا
    بشباك الحرِف نُلقي ، نجتني

    نبخُس األثماَن فیِھ للذي

 لیَس یرضى غیر بوٍح من رطبْ 
 كاَن طفال حالماً یھوى اللعبْ 

 یحمُل األضواَء في عذِق العنبْ 
 تعزُف اللحَن بقیثاِر العجبْ 
 یسكُب الماَء بدلٍو من طربْ 

 نطرُق الوقَت بكفٍّ من صخبْ 
 یربطُ الماَء بأفكاِر السحبْ 
 تعكُس الشعَر نقیاً كالذھبْ 

 غیر فجٍر من أمانینا اقتربْ 
 سّكٌر في ریق معنانا انسكب

 یعزُف الـ (ھور) مواویَل القصبْ 
 قامةٌ من عذقھا نجني األدبْ 
 أغرَق العمَر ولكن في التعبْ 

 حینما مّر بمعناهُ اللھبْ 
 ندرك الوقَت ففي البعِد احتجبْ 

 غیر صدٍع في مرایاهُ الحقبْ 
 لسُت أدري أّن سیفي من خشبْ 

 بشراٍع باَت سطرا من عتبْ 
 بسماِء الحّب یوما لم تغبْ 
 أذبَل األیّاَم من غیر سببْ 

 غیر شطآٍن بدیواِن العربْ 
 لؤلؤا من بین مرجاِن الشعبْ 

 بدمانا یبصُر الحرَف انكتب

رط  ح 
 
 

 

 أحمد مانع الركابي 
 الناصریة

 * نخلةُ الشعر
 ھُزي بجذِع الشعِر..ینھمِر الغناءْ 

 واسقي بكأِس النوِر أرواحاً ِظماءْ 
 ماداَم ِشریاُن القوافي 

 نابضاً..فأنا الُمحلُِّق في فرادیِس السماءْ 
 أحیا بِھ ُعْمري ربیعاً خالداً 

 وغداةَ أفقُِدهُ.. فذاكَ 
 ھَو الفناْء . 

          ** 
 * من حدیِث الزعفَراِن:

عفَرانِ   وقالْت ِشفاهٌ مَن الزَّ
ُد فیھا حنیُن الكماِن :  یَُغرِّ
 َھلُمَّ إلى حضرِة العاشقینَ 

 على موِعٍد في ریاِض الجنانِ 
 بخْیٍل ُمَجنَّحٍة في الغماِم..
 تفيُء إلى عبقَريٍّ ِحسانِ 
 ھُنالَك عیناِن نضاختاِن..

با تجریانِ   وعیناِن بیَن الرُّ
 وِمْن ِسدَرة الُمنتَھى..

..یقوُل :   عفُو ربٍّ
 تََمنَّ عليَّ األماني

              **    
 َسفٌَر .. *

مَن الغْیِب ج�اَء..ب�طُ�ھ�ِر ال�م�طَ�ْر.. وق�ل�ٍب 

 بريٍء..
 كوجِھ القَمرْ 

 وحطَّ الرحاَل بأرِض الخطایا..
 ولم یلَق دون

 لظاھا مفَرْ 
 وثارت علیِھ ریاُح الخطوب.. 

 وأھوت علیھ
 سھاُم القََدرْ 

 وماج القتاُم.. وأعمى العیوَن..
 وأورى على جانبیِھ الشَرر!

 
 أمازلَت تسألني یاصدیقيَ 

 ِمْن أیَن یأتي غباُر الَسفَر؟

                  ** 
 * ماكاَن..كان
 ماكاَن ..كانْ 

 فأليِّ أشجاِن اللیالي تبكیان ؟
 ھَو ذا الزماْن..

تُھُ..فالترُج األمانْ   البحُر لُجَّ
 العمُر فاْن ..الجاهُ فانْ 

 الكلُّ فانْ 
 فأليِّ أشجاِن اللیالي تبكیاْن..؟

                   ** 
 * تمھَّْل..

 أیھا الحزُن تَمھَّْل..
 قد توطَّنَت الضلوعْ 

 فمتي تخلو سمانا..
 من غماماِت الدموع ْ؟

                    ** 
 * مناضل..!

 لّما رأیُت دمَعھُ..
 كالمطِر الھاطلْ 

 أعطیتھُ السیَف وقلتُ 
 اسَحْق بِھ الباطلْ 

 أشاَح عني..وانبرى
 یدعو على القاتْل ..!

                   ** 
 

 * رقصة..
 ھیّا لرقِص الخیوْل..

 على ھدیر الطبولْ 
 وعرضٍة بالسیوْف..

فوفْ   على رنیِن الدُّ
 أما اقتحاُم الصفوفْ 

 والزحُف نحَو الحتوفْ 
  فذاَك ..رْھُن الظروفْ 

                     ** 
 * بیُت الداء

 وأشدُّ من سبعیَن داءْ 
 رأٌس یناصبَُك العداْء.

 ٌََُْت
 
 

 د. نصر عبد القادر
 مصر

 ال تسرح. رجائي سراحا جمیال
 ال أرید نفقة لجنوني بك

  وال لجسدي الذي لم تستعملھ
 إال بالحلم

 
  ال تزید البحار بیننا عن سبعة 

 وال الجبال أرتفاعا عن ،، إیفرست ،
  یمكنني أن اغزو القمر 

 بلیلة شتاء حزینة
 

 اترك لي شیئا من قمیصك
  وخصلة من شعرك
 عطرك  ومندیل علیھ بقایا

  أنت  
 ممحاة وجعي

 طفل العمر المدلل  
 ال تغلق ممرات الحب

 باسالئكك الشائكة 
  حتى ال تصیبني رصاصة الغیاب .

 بجرح عمیق
 
  كل لیلة 

 أسیر على أرصفة الروح
 أشعل لك مصابیح الغد

 بالنسیان  اعلم انك مصاب

  حینما تنطق بحروفي   
 
  كم من مرة تغلق الباب 

  خلف الحكایة
 ،،الزلزلة ،،  وكم من مرة أتلو

  لتخلخل اركان عنادك
 
 فرصة واحدة   

 ألسرق منك ریشك الملون 
 أھدیك براءة القطط

  أنظر لي
 بعظامي  لتصدح العصافیر 

 لیجمع النحل رحیقي
 

  من عینیك أخیط جروحي البالغة
 تلمع أسورة روحي
  أشعل فتیل الشوق

 فتذوب أوصال السكون
  تثور عیون الماء بالقلب
  یزھر الریحان والبنفسج

 على جلدي
 

  أنتظر
  سأرمي برسائلي للبحر

 .  لعلك تبكي وتعود آدم األول

   اب
 
 

 نادیة محمد عبد الھادي
  مصر
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كان یتجول في باریس یشُم عبق الحریة عندما صدَر الفرمان الھ�م�ای�ون�ي    
بتعیینھ والیاً على بغداد فعقد العزم على تطبیق كل م�ارآه رآى ال�ع�ی�ن و م�ا 
كان قد قرٔاه من نظم دستوریة وما سمع ب�ھ م�ن ت�ق�دم حض�اري ف�ي ال�دول 

 أالوربیة كان مشبعا باالفكار االصالحیة. 
عزَم مدحت باشا ھذا الوالي الجدید الذي لم ینساه العراقیون على الرغم م�ن 
مرور مٔیات السنوات على وفاتھ ومازال ٔاسمھ حاضراً في ذاكرة الع�راق�ی�ی�ن 
على القیام باول عمل اصالحي وھو انشاء جریدة یستط�ی�ع م�ن خ�الل�ھ�ا ان 
ینشر افكاره االصالحیة بین الناس كما یستطیع ان یفھم م�ا ی�رج�وه ال�ن�اس 
من االصالحات وما یعرضونھ من مطالیب. وفي باریس حیث ك�ان، ع�ن�دم�ا 
عین والیا على بغداد، اشترى مطبعة آلیة حدیثة نقلھا معھ الى بغداد اسماھا 
بمطبعة (الوالیة).  كما ٔاحضر معھ في نفس الوقت مھندسا للطباعة ومدی�راً 

 للمطبعة. 
 

تعتبر الزوراء ٔاول جریدة عراقیة رغم ٔانھ یقال ٔان ٔاول ج�ری�دة ف�ي ال�ع�راق 
ب�إس�م (ج�رن�ال ال�ع�راق)  1816صدرت في عھد الوالي داود باشا في ع�ام 

فكانت تطبع بمطبعة حجریة باللغتین التركیة وال�ع�رب�ی�ة وت�وزع ع�ل�ى ق�واد 
الجیش وكبار الموظفین ؤاعیان البالد ؤاشراف�ھ�ا، ك�م�ا ك�ان�ت ت�ع�ل�ق ع�ل�ى 
جدران دار الحكومة لیطلع علیھا الناس، ولم یتم العثور على ٔاي نسخھ لھذه 

 الجریدة ال في المتحف البریطاني وال في المٔوسسات العثمانیة القأیمة. 
 

كما ٔاني من مٔویدي رٔاي الكاتب والباحث العراقي علي الوردي الذي كتب في 
الجزء الثالث من كتابھ لمحات ٔاجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث : (یرجح 
في ظني ٔان جرنال العراق على فرض وج�ودھ�ا ل�م ت�ك�ن ج�ری�دة ب�ال�م�ع�ن�ى 

 المتعارف علیھ االٓن. 
وربما كانت بمثابة من�ش�ورات دوری�ة ٔاص�درھ�ا داوود ب�اش�ا الط�الع ك�ب�ار 
الموظفین وأالعیان على مایرید ٔان یطلعھم علیھ). وب�ال�ع�ودة ٕال�ى ص�ح�ی�ف�ة 
الزوراء التي سمیت بھذا أالسم نسبة ٕالى ٔاحدى ٔاسماء مدینة بغداد وكان ق�د 

ٔاي بعد ستة ؤاربعین یوم�اً  1869حزیران من عام  15صدَر العدد أالول في 
من وصول مدحت باشا ٕالى بغداد بثماني صفحات اربع منھا باللغة ال�ت�رك�ی�ة 
واربع باللغة العربیة وفي صدر الجریدة كتبت العبارة التالیة (ھ�ذه ال�غ�زت�ھ) 
تطبع في االسبوع مرة یوم ال�ث�الث�اء وھ�ي ح�اوی�ة ل�ك�ل ن�وع م�ن االخ�ب�ار 
والحوادث الداخلیة والخارجیة) كما نشر في ھذا العدد نص الفرمان ال�ع�ال�ي 
بتعیین مدحت باشا والیا على بغداد وكذلك نشر خطاب الوالي م�دح�ت ب�اش�ا 
الذي القاه في االحتفال بقراءة ذلك الف�رم�ان وف�ی�ھ ی�ع�ل�ن رٔای�ھ ف�ي االدارة 

 ویذكر االھلین بحالة اوربا وتقدمھا. 
وكان أالتراك یطلقون على الجریدة  ٔاسم (الغازیتا) ٔاو (الغزتھ) وھي ل�ف�ظ�ة 
ٕایطالیة وقد حورھا العامة ٕالى قسطة، وقد كان لھذه الج�ری�دة ب�ع�ض أالث�ر، 
وان كان محدوداً في توعیة الناس وتثقیفھم والمعروف عن مدحت باشا ٔانھ 
ٔاطلق لھا شیٔیاً من الحریة فٔاخذت تكتب في مواضیع شتى كالحث على تعلی�م 
البنات والوقایة من أالوبٔیة، وأالسباب التي ٔادت ٕالى ٔانحطاط العراق ووسأیل 
ترقیتھ، واول رٔییس لتحریرھا كان الكاتب االدیب العثماني الم�ع�روف ٔاح�م�د 
مدحت زكي وال یغیر من ذلك ان بغدادیین تولوا رٔیاستھا بعد ذلك ھ�م اح�م�د 
عزت الفاروقي وعلي رضا الفاروقي واحمد الشاوي البغدادي والش�ی�خ ط�ھ 
الشواف ومحمود شكري االٓلوسي وعبد المجید الشاوي وكذلك فإن الزوراء 

ھذه بٔادارة عثمانیة وبتمویل من االدارة العثمانیة في بغداد وتتولى م�ط�ب�ع�ة 
الحكومة العثمانیة ببغداد التي اتخذت من البنایة التى یشغلھا ب�ی�ت ال�ح�ك�م�ھ 
المطل على نھر دجلة طبعھا كما ان الزوراء ھذه تولت ایضاً نشر الفرام�ی�ن 
والسالمانات واالوامر التي تصدرھا الدولة الع�ث�م�ان�ی�ة واالدارة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة 
ببغداد وان توسعت المواضیع التي یتم نشرھا ف�ي ال�ج�ری�دة وك�ل م�ا ت�ق�دم 
یقطع بكون جریدة زوراء عثمانیة من جمیع االوجھ. ویقول روفأی�ی�ل ب�ط�ي 
في كتابھ ( الصحافة في العراق) (سجلت الزوراء في سنواتھا الث�الث ب�دق�ة 
كل ما قام بھ المصلح مدحت باشا من ٔاعمال وٕاصالحات بحیث ت�ع�ت�ب�ر خ�ی�ر 

 مرجع لتاریخھ في العراق).
وقد استمر صدور جریدة الزوراء من غیر توق�ف زھ�اء ث�م�ان�ی�ة ؤارب�ع�ی�ن 
عاماً، غیر ٔانھا لم تبق على ماكانت علیھ في عھد مدحت باشا من حریة ف�ي 
النقد ومیل ٕالى التوعیة وقد ساھم في تحریرھا ك�ث�ی�رون ك�ان م�ن�ھ�م ٔاح�م�د 
عزت الفاروقي، وفھمي المدرس، وعبد المجید الشاوي ، وج�م�ی�ل ص�دق�ي 

 الزھاوي. 
 

اما  العھد الحمیدي فقد ضیَق الخناق على الصحف ؤاخرس ٔالسنتھا وح�ط�م 
اقالم الكتاب وفرض الحظر على نشر الظالمات التي یرفعھا الناس للحكومة 
كما حرم نشر االنتقادات التي توجھھا الصحف للمسٔوولین الحكام وبدت ف�ي 
ھذه الجریدة الركاكة الفاضحة واضحة تعج باالغالط المزریة بع�د ان ت�ول�ى 

 ادارتھا اشخاص ال یحسنون العربیة.
والمتتبع العداد الزوراء في خالل عدة سنوات یج�د ال�ت�ب�ای�ن ف�ي االس�ل�وب 
واللغة صعوداً وھبوطاً مما یدل على اھمال الوالة ھذه الجریدة حتى قال فیھا 
االب انستاس ماري الكرملي (واما م�واض�ی�ع ال�زوراء ف�ال تس�ت�ح�ق ال�ذك�ر 

 .ؤاسفاً على والیة بغداد ان تكون جریدتھا الرسمیة بھذه الصورة الدنیٔیة)
 

عندما اعلن الدستور وظھرت في بغداد صحف شعبیة م�ث�ل  1908وفي عام 
(بغداد) لصاحبھا مراد سلیمان و(الرقیب) لصاحبھا عبد ال�ل�ط�ی�ف ث�ن�ی�ان و

(صدى بابل) للمعلم داود صلیوة الغى الوالي التركي نجم ال�دی�ن م�ال ال�ق�س�م 
العربي في الزوراء بحجة وجود صحف عربیة بینما ك�ان ال�واق�ع ھ�و م�ن�ع 
نشر الرسأیل والمطالیب الشعبیة على صفحات الزوراء الج�ری�دة ال�رس�م�ی�ة 
وفعال فقد اكتفى الوالي المذكور بالقسم ال�ت�رك�ي م�ن ال�ج�ری�دة وھ�ذا س�ب�ب 
احتجاج فریق من االھلین من ذوي النزعة القومیة حیث طالبوا بعودة القسم 
العربي، وفعال عادت الزوراء لتنشر باللغتین العربیة والتركیة اع�ت�ب�ارا م�ن 

ت�م�وز  12الموافق لیوم الس�ب�ت  1331شعبان  7الصادر في  2418عددھا 
 في عھد الوالي محمد زكي باشا. 1913

وظلت الزوراء تتوالى في صدورھا بھذا الشكل حتى اذن الوقت الن ت�ح�ج�ب 
عن االنظار وتخفى عن اعین القراء اخر عدد من اعدادھا وكان ذل�ك ال�ع�دد 

وبذلك ی�ك�ون م�ج�م�وع م�ا ص�درت ب�ھ  1917كم عام  2606االخیر المرقم 
الجریدة من اعوام تسع واربعین عاما حیث لم تر ھذه الجریدة النور من بعد 

 ذلك العام. 
..................... 

 المصادر
 كتاب (الموسوعة الصحفیة العراقیة لفأیق بطي)  -
 كتاب (لمحات ٔاجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث لعلي الوردي) -

 في ذكرى تٔاسیس
 ٔاول صحیفة عراقیة 

 “  اوراء” 
 

 رند علي/ العراق



  سمیر الشیخاني/ العراق
 

  أشارت لھم بالبنان ووجھھا غضبا
  العربا  یاحكامنا  المروءة  این
 

  این الرجولة والطفولة تنتھك
  این الكرامة یامن سئتم األدبا

 
 ماذا جنیت !؟ وھذه اناملي شفافةٌ 

  ھل أرعبَتكم برائتي ! حیَن إنتقت لُعبا
 

 مازلت أبكي اذا ما الجوع المسني
 والدمع فاض كأن الجوع من ُسحبا

 
  مازلت وااللوان والورد في ذاكرتي

 كالُشھبا  تتراقص في فضاء الحلم
 

  ماذا جنیت؟؟ أ ألَن هللا في صدري
  في التأریخ قد ُكتبا  ام ألن مجدي

 
 ماذا وماذا یامن یبكیني حاضركم
 ضحك الجاھلون من جھلكم حقبا

38  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 797 

 23 Jun  21 • Year 16 

( ذا) 

 سمراء ال زرع

 بھا أو ماء

 ورحیقھا للطالبین

 شفاء

 وقطوفھا للراغبین محبة

 ولھیبھا للعاشقین

 دواء

 ھم أوجعوك

 وشح ماء النیل فیك

 وعزت األنواء

 سمراء یا خدا الندا

 وندى ربیعك

 للقلوب رواء

 سمراء یا زھر. الربا

 ونسیم زھرك

 للعیون غذاء

 سمراء ال تمر

 وال خمر

 وال لیل الھوى

 صھباء

 كم حاربوك

 وكم وكم

 وبناكِ 

 في وجھ العدا عظماء

 عند البالء

 وعند كل فجیعة

 یتماسكون

 كأنھم أنداء

 یتوحدون ویغرسون

 دماءھم حبا

 فینبت زرعھم

 شھداء

 أرواحھم لك

 في سبیل المجد

 حبلى

 والمجد ما شھدت

 بھ األعداء

****** 

 ْرأ 
    َُْ يَّ 

 خالد اغباریة/فلسطین
 

 أَْرضي یا َجّدي ُمْحتَلَّھ
 َسْھلي َجبَلي َوالتَّلَّھ

 َوُحْزنًا ُخدودي ُمبْتَلَّھ
 أَْرضي یا َجّدي ُمْحتَلَّھ

****** 
 أَْرضي یا َجّدي َمْنھوبَھ

 َوَسواِعُد َشباٍب َمْجروَحھ
 َوُحقوُق أَْھلي َمْسلوبَھ

 أَْسموھا اْألَْرَض الُْمْحتَلَّھ
****** 

 أَْرضي یا َجّدي ِھي َعْرضي
 َعْرضي یا َرْبعي في أَْرضي
دِّ  ْفعِ َوالصَّ  فَمالي َغیُْر الدَّ

 َحتّى لَْو نادونا اْلقِلَّھ
******** 

 أَْرضي یا َجّدي ِھي أُّمي
 أَْفدیھا ْبروحي َوالدَّمِّ 
 یا أَْرضي ال ال تَْھتَّمي
 لَْن یَكوَن لَِغْیري َدْولَھ

******* 
 قالوا َسنَْعقُِد ُمْؤتََمًرا

 َوالنّاُس اْنتَظَروا َخبَرا
 َوجاَء التِّلْفاُز بِاْلَخبَرِ 

لَّھ  أَْن تُْرمى أَْوراقي بِالسَّ
******* 

 َھْل تَْذُكْر یا َجّدي َھْل تَْذُكر
 خانَنا اْلعُْرُب َواْلَغْربُ 

یِْس آلََمني أَْكثَر  ِوالرَّ
 َوُسكوتُھُ یا َجّدي اْلِعلَّھ

******** 
 َواْختَلَفَْت فَْتٌح َوَحماسُ 
 َوزاَد اْلقَْتُل َوالْقَْصفُ 
 نَْختَلُِف َدوًما یا َجّدي

 َوَعُدّوي یَلُمُّ اْلَغلَّھ
******** 

 َكْفِكْف یا َجّدي أَْحزاني
 أَْبكاني اْلفُراُق أَْبكاني
 فََوطَني الثّاني بِاْلَخْیَمھ
 َوتَأْتینا أَْفكاًرا ُمْنَحلَّھ

********* 
 أَْحَزنَني طَْردي ِمن َحْیفا
 لَْم نَعُْد نَْبِصُر إِال طَیْفا
 َوَحیاتُنا نَْقضیھا َخْوفا
لَّھ  یا َجّدي ھِذه ُكلُّ الذِّ

********* 
 أَْرضي یا َجّدي ِھي قُْدسي
دوني َحتّى ِمْن َھْمسي  َجرَّ
 َكتَموا َصوتي َوَحتّى نَْفسي

 فَاْلَكالُم ِمنّي صاَر َزلَّھ
 أَْرضي یا َجّدي ُمْحتَلَّھ
 أَْرضي یا َجّدي ُمْحتَلَّھ

أ  اء 
 
 
 

 ناصر رمضان عبد الحمید
 مصر 

 في بیت شقیقتي، الندي..
  ھناك أراِك، أمي.. 

 في مالمحھا الرقیقة، والجمیلة

  وفي قلبھا الودود،
 والنقي

  وحین أتذوق من یدیھا،
 طعامك الشھي

 وبسرعة الخاطر،
 نلتقي

  ونحتفي، بالذكریات..
  عطاءات فیض أمومتِك األثیلة،

 وسنوات تمّردي
 أنا ال أشیخ حین أناجیِك بأمي

 ما زلت طفالً في عمرِك، الماضي
 ومازلت، حتى الیوم، طفلِك..

  الشقي
  أنا أبنك..

  أنتظر قھوة الصباح،
  وقھوة المساء..

 واشتّم نكھة العزاء
  في سرادق الماضي البعید،

 أعاني محنتي!

!ِأم  أ  
 
 

 
 

عـادل عطیـة ـ 
 مصـر
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 غادة الحسیني/ لبنان
 

 

 لو نلتقي ھذا المساء
 وأتوه في حضن اللقاء

 أنسى ھموم العمر
 في ھمس النداء
 وتشدني وتعیدني

 لطفولتي
 وقت الشتاء

 ألھو بأشیائي الصغیرة
 بین أرجاء الفناء

* * * 
 لو نلتقي وتعیدني

 نحو الحنین
 ویفوح عطرك

 فوق عطر الیاسمین
 ا في عیونيوتقول شعرً 

 یا عیوني
 ناسیا وجع السنین

 وأكون قَبلتك
 الحنونة

 في الصباح
 وفي السكون

* * * 
 لو نلتقي وتضمنا أشجار ضیعتنا

 على ضوء القمر
 ویعود عمري والربیع المنتظر

 واخضرار الروح
 في ھمس السحر

 ضاع الشباب
 وكیف أحلم

 باللقاء
 وكل أیامي سفر

ف�دع�ن�ي أق�ول ل�ك "ارخ�م�ی�دس"  ..لو تسألت مرة لماذا ینجح التافھون في الحیاة أك�ث�ر م�ن�ك؟   
  …اكتشف اإلجابة قبلك

قبل المیالد قرر الملك الیوناني أن یصنع تاجاً لنفسھ م�ن ال�ذھ�ب ال�خ�ال�ص...ف�أم�ر  245في سنة 
  ..كلغ من الذھب للصائغ، وفي خالل شھر كان التاج الملكي على رأس الملك2بصرف 

و لكن ألن ربك مع المؤمن و الملك كان رجل مؤمناً .. قلبھ لم یكن مطمئناً للصائغ.. ف�ال�م�ل�ك ك�ان 
كلغ و أكثر.... و لكن الملك كان یشعر أنھ لیس من ال�ذھ�ب  2كلغ ذھب و التاج وزنھ  2قد أمر ب 

 .. الصافي و أن الصائغ قد خدعھ
 
أمر الم�ل�ك ك�ب�ی�ر ع�ل�م�اء …  وألن الیونان دولة قامت على العلم والفلسفة ال على دعاء الوالدین 

المملكة "أرخمیدس" أن یحدد ما إذا كان التاج من الذھب الصاف�ي أم م�خ�ل�وط�اً ب�م�ع�ادن أُخ�رى 
 كلغ ..).2دون أن یكسر التاج .. انتبھ عزیزي القارئ أن الذھب والتاج وزنھم واحد (

ارخمیدس ظل فترة طویلة ال یعرف ماذا یفعل ... وفي یوم قرر أن (یطرى) ع�ل�ى ن�ف�س�ھ ب�ح�م�ام  
 … میاه دافئة... وألن وقتھا كان االستحمام في برمیل أشبھ ب (البانیو )المليء بالمیاه الساخن�ة

  .أرخمیدس" في (البرمیل)... تدفقت المیاه من األجناب"فبمجرد أن غطس 
وجدتھا وج�دت�ھ�ا.. وخ�رج ی�ج�ري (م�ل�ط) ع�اری�اً م�ن » یوریكا یوریكا«عندھا صرخ ارخمیدس 

كلغ من الذھب.. فوضع التاج ف�ي ب�رم�ی�ل  2الحمام إلى الشارع نحو قصر الملك.. وأحضر التاج و
مليء بالماء و جمع كمیة المیاه التي تساقطت من البرمیل.. وبعدھا وضع الذھب و ج�م�ع ك�م�ی�ة 
المیاه التي تساقطت ... فوجد أن كمیة المیاه مختلفة بین األثنین.. واكتشف بالتالي أن التاج ل�ی�س 

  …من الذھب الصافي
 
ارخمیدس" وضع أساس قانون الطفو وعالقتھ بالكتلة والكثافة. الذي ببساطة یقول ب�أن ال�م�اء "

یدفع باألجسام نحو األعلى بقوة تساوي كمیة الماء التي تزیحھا ھذه األجسام ، وت�خ�ت�ل�ف نس�ب�ة 
غطسھا في الماء وفقاً لكثافة الكتلة، فمسمار الحدید یغرق في البحر وكیلو خشب یطفوا ألن كتل�ة 

 ..و كثافة الخشب أقل من كتلة وكثافة الحدید
 
 

 ..واألشخاص في الحیاة لیسوا بمظھرھم ..إنما ھم بكتلتھم وثقافتھم وفكرھم
والمواقف والتجارب في بحر الحیاة ھي التي تبین دواخل وجوھر كل شخص.. فال�ن�ح�اس ع�ن�دم�ا 

  …غطس في ماء التجارب ظھرت حقیقتھ
 .. والمظاھر خداعة

أرخمیدس".. ُمطالب بأن تفصل بین ال�ح�ق و ال�ب�اط�ل.. "إذا كان نصیبك في الحیاه أن تكون مثل 
 -م�دی�ر إدارة -ُم�راق�ب  -مصحح ام�ت�ح�ان�ات  -ضابط  -وكیل نیابة  -بین الصواب والخطأ (معلم 

  ..أب ألطفال یتعلمون منھ) فال تغضب من نصیبك -رجل دین 
 ..انا أعلم أنھ صعٌب وقاسٍ 

 في الوقت الذي كان ارخمیدس محروقاً دمھ ألنھ مطالب أن یثبت سرقة (حرامي...). 
  ..الفلوس) والسلطھ بصفتھ صائغ الملك الخاص)الحرامي نفسھ كان یعیش حیاتھ (باشا) ومعھ 

  .. أنا أعرف ذلك ..و أنت أیضا دمك محروق 
 ولكن تذكر (أن لكل مجتھد نصیب) (وهللا ال یضیّع أجر من أحسن عمال)

سنھ ال یعرف غیر اسم ارخمیدس و ح�ت�ى اس�م ال�م�ل�ك ن�ف�س�ھ ك�ث�ی�رون ال  2300والتاریخ بعد 
 یعرفونھ.

  .أن تكون عادالً و أمیناً و ُمحترماً.. شئ لم یكن ابدا سھالً 
  ولكن أرجوك تذّكر أن الطریق الصعب آخره الجنة

 حتى لو كان الثمن أن تجري في الطریق
 ملط (عاریًا) 

 ارس 
اا  س او ا 

  

 
 

  صموئیل نبیل أدیب/ مصر
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لعل أول ما یستوقفنا ونحن على ع�ت�ب�ة ال�دخ�ول إل�ى   
عالم ھذا الدیوان ھو عتبة الدخول نفُسھا التي ت�رف�ض 
أن نعبرھا دون أن نتأملھا ملیاً ونشت�ب�ك م�ع�ھ�ا ف�ك�ری�اً 
وبالغیاً حیث تأتي كأول توقیعة فنی�ة ت�ن�ب�ئ ع�ن م�دى 
وعي وإدراك صاحبتھا بما ستمده خ�ل�ف�ھ�ا م�ن س�م�اٍت 
مائزة على المستوي اإلبداعي ال�ن�ات�ٌج ع�ن ف�ك�ٍر غ�ی�ر 
عادي مستفیدة مما تفتحھ لفظة المزاد كمك�ان ی�ج�ت�م�ع 
إلیھ الجمھور لیزاید على المعروض بھ من تحٍف نادرٍة 
جدیرٍة بالمزایدة علیھا القتنائھا ، وإذا أردنا أن نقیِّم أو 
م خطاباً شعریاً ما فال من�دوح�ة ل�ن�ا م�ن أن ن�راق�ب  نقوِّ
مستووین أساسی�ی�ن ی�ت�ك�ئ ع�ل�ی�ھ�م�ا الش�اع�ر إلن�ت�اج 

  جمالیات قصائده، لعل أولھما :
  المستوى الصوتي :

الناتج عن االنتظام العروضي الخلیلي وتواتر القواف�ي، 
أي الموسیقى الخارجیة الظاھرة للنصوص الشع�ری�ة / 
القصائد ، وحیث تتشكل وت�ت�ب�ل�ور الس�ی�م�ف�ون�ی�ة ال�ت�ي 
أشرنا إلیھا من مجموعة ال�ن�غ�م�ات ، أو ل�ن�ق�ل اآلالت 
الموسیقیة التي تشكل كل قصیدة م�ن قص�ائ�د ال�دی�وان 

 احداھا ..
  فمن نغمة المتدارك : فعولن الصافیة

  مزاد المشاعر .. خالص ابتدأ
  ومین یشتري .. زھر قلب اتحرق

: مس�ت�ف�ع�ل�ن ف�اع�ل�ن   إلى نغمة ال�ب�س�ی�ط ال�م�م�ت�زج�ة
  مستفعلن فعلن

ح .. وانَت مروحتش   حتى القمر روَّ
 ضي النھار شاور .. وانَت م سلِّمتش :.

  فعلن :  او الُمحدث  إلى نغمة الخبب
  بلدي قالتلي .. بصي یا بنتي

   حاجھ بتیجي .. فیَّا تشد
  :  إلى نغمة الرمل فاعالتن

 لو في بعدي راحھ .. إبعدْ 
 روح كمان، صمم وإعنْد .

 مفاعیلن :  إلى نغمة الھزج
  ولسھ عیونك الواسعة .. بتندھني وفاكراھا
   كانت أیام بتحضني .. عن األحزان بتبعدني

 :  إلى نغمة الرجز مستفعلن
طھ وببعده لیھ متشعبطھ   طب لیھ في ُحبھ مفرَّ

  واما یقولوا دا بات حزین ، ألقى عنیكي مزأططھ
ومع تولیفة التداخ�الت ال�ع�روض�ی�ة ال�ت�ي یس�م�ح ب�ھ�ا 
ویبیحھا علم عروض الش�ع�ر م�ن ال�زح�اف�ات وال�ع�ل�ل، 
ودوائره العروضیة التي تتداخل خاللھا ت�ف�ع�ی�الت م�ث�ل 
مستفعل�ن ال�رج�زی�ة وم�ت�ف�اع�ل�ن ال�ك�ام�ل�ی�ة، وف�ع�ول�ن 

 المتداركیة وفاعلن المتقاربیة وغیرھا.
ولعلنا الحظنا ولمسنا ھذا اإلیقاع الصاخب ال�ن�ات�ج م�ن 

ف�ي م�ع�ظ�م   تواتر ال�ق�واف�ي ع�ل�ى مس�اف�ات م�ت�ق�ارب�ة
 على غرار :  القصائد، وشبھ متقاربة في غیرھا

ات�ح�رق .. ول�ن�ا أن ن�الح�ظ ال�م�ن�ط�وق ال�واح�د  -ابتدأ 
  للھمزة والقاف

یا بنتي ... مفرقوش  -مسلمتش ... قالتلي  -مروحتش 
 -بتبع�دن�ي .. م�ت�ش�ع�ب�ط�ة  -مترحموش ... بتحضني  -

 مزأططھ .. وھكذا.
أَم�ا ع��ن ش�اع��رت��ن��ا / أم��ل ج��اب�رف��ھ��ي ت��ط�رح م��ن��اخ��اً 
رومانسیاً ذا نكھٍة خاصة ، فأخالھ�ا تص�ارع ال�الوج�ود 

الناتج عن حالة العشق والفقد واالشتیاق لتجبره ع�ل�ى 
أن یمنح وجوداً .. إن�ھ�ا ت�ق�رع ال�داخ�ل�ي (ال�م�ش�اع�ر) 
لتجبره على الظھ�ور ف�ي ع�م�ل�ی�ة ی�م�ك�ن أن نس�م�ی�ھ�ا 
(التخارج إن صح التعبی�ر) وأع�ن�ي ب�ھ�ا ال�ق�درة ع�ل�ى 
إخراج ال�داخ�ل�ي ال�م�ت�واري ال�م�خ�ب�وء إل�ى ال�ظ�اھ�ري 

 الواضح المعلن) ..
أو أنھا تقرع الصمَت فتجیبھا ال�م�وس�ی�ق�ى ... وت�ق�رع 

 المشاعر فیجیبھا الشعر .
وتتوزع ال�دف�وع أوم�ف�ج�رات ال�ھ�وس اإلب�داع�ي ل�دى 
شاعرتنا موضوعیاً وفكریاً على مجموعة من ال�ھ�م�وم 
أیضاً یربطھا في ع�ق�د واح�د ال�ھ�م ال�ذات�ي ل�ل�ش�اع�رة، 

 ومنھا :  والذي تتفرع عنھ كل الھموم
ال�ت�ي ت�ب�ل�ور م�ج�م�وع مش�اع�ر   الدفوع العاطف�ی�ة : -

الش�اع��رة ت��ج�اه اآلخ�ر/ ال�رج��ل ال�ح��س�ي ال�ت��ي ت��ت��وق 
لالكتمال بھ وبثھا للوعة الف�راق واالش�ت�ی�اق وغ�ی�رھ�ا 
من المش�اع�ر، وم�ن أم�ث�ل�ة ال�ق�ص�ائ�د ال�ن�ات�ج�ة ب�ھ�ذه 

ح   الدفوع : خایف ع�ل�ی�ك  -العیون العسلیة  -القمر روَّ
 -آھ�ھ  -ب�اب ال�ود  -ھمس الكالم  -دایبھ في فنجان  -

  إبعد..  -وقعت في غرامك  -فوالنھ 
الدفوع القومیة : التي تبلور مجموع الم�ش�اع�ر ت�ج�اه -

الوطن وھي ت�ن�ت�ج�ھ�ا إن ص�ح ال�ت�ع�ب�ی�ر ب�روم�انس�ی�ة 
 تجسد عشقھا لبلدھا وعروبتھا :  قومیة

 -دمي ودمك (عن الشھیدة العمیدة / نجوى الحج�ار)  -
وغ�ی�رھ�ا ، ون�ق�ت�ط�ف   -جاني الشھید  -بطل الواحات 

 على سبیل المثال قولھل :
  بعد التحیة والسالم

 شفت الشھید جاني ف منام
 عیونھ ملیانھ بكالم بدأ یقول :
  من غیر عتاب ، من غیر مالم

  خافوا علیھا .. اتوحدوا
الدفوع العقائدیة : ال�ت�ي ت�ب�ل�ور م�ج�م�وع ال�ق�ن�اع�ات -

اإلیمانیة الراسخة، والتي تتباھي دائماً عن�د ش�اع�رت�ن�ا 
من خالل التناص مع المقدس القرآني أو السنة النبویة 

  قصائد على غرار :  وغیرھا ، ومن أمثلة ذلك
وغی�رھ�ا  -زیارة للحبیب  -ستایر اللیل  -ھالل رمضان 

 ونقتطف منھا قولھا :
غریزة األمومة : تأتي كدافع وُمحرك للكتابة ولھا حظٌ -

قص�ائ�د ع�ل�ى   وافر من خطابھا ومن أمثلھ ھذا الط�رح
  غرار :

ال�ن�ب�ت ال�ط�ی�ب (أم�وم�ة  -حضن أمي   -ست الحبایب 
 -ال�ن�ھ�اردة ع�ی�د ی�وس�ف  -العیون العسلی�ة  -قومیة) 

 وغیرھا .. -سبب سعدي 
  ونقتطف قولھا :

  لما تقرب مني
  وتبوس راسي

 وتكلمني
  وتقول عارف اني مقصر

 بابقى نفسي ساعتھا اشیلك
 جوه النني .

ومن كل ماسبق نستطیع أن نرى رأي ورؤیة شاعرتن�ا 
الخاصة كامرأة بین النساء أو التي تخصصھا من خالل 
لحم ومفاصل قصائدھا فعلى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ن�رى ھ�ذا 
االختالف في الرأي والرؤیة لالخر / ال�رج�ل م�ن خ�الل 
قصیدتھا ( أنا غیرھم ) على سبیل ال�م�ث�ال ال ال�ح�ص�ر 

  والتي تقول فیھا :
  العالم كلھ بیتكلم

  عن وصفك ، عن رسمك
 عن سحبة رمشك

  تسریحة شعرك
  عن نوع الساعة اللي ف ایدك

  عن بسمة وشك
  صدقني أنا غیرھم

 اصل انا بتكلم عن ھیبتك
  عن فكرك

  عن لغة الحسم اللي تزلزل جدران صمتك ..
وجدیر بالذكر أن ھذا الختام الغی�ر م�ت�وق�ع / ال�م�ف�ارق 
یبلور مدي براعة شاعرتنا وإبداعیتھا ، ح�ی�ث أن م�ن 
یجید قفلة نصھ ھم فقط كب�ار الش�ع�راء، ف�ك�ل�م�ا ك�ان�ت 
القفلةُ انسیابیةً غیر مفتعلة، أحدثْت نوعا م�ن ال�دھش�ة 
لدى المتلقي، فھي بمثابة النوِر الم�ف�اج�ئ ال�ذي ی�وق�ظُ 
القارَئ من ُسباتھ، ویفتُح لھُ أفقا واسعاً من ال�ت�أوی�الِت 
المتعددة، ویفّجُر في النِص ینابیَع المخ�زوِن ال�م�ع�رف�ي 
والثقافي، بذلك یتحوُل القارُئ من مج�رد م�ت�ل�ٍق ع�ادي 
إلى قارٍئ فاعل یشتبُك مع ال�ن�ص، وی�ف�ك ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

 شفراتھ العمیقة .
وھناك الكثیر من نماذج الق�ص�ائ�د ال�ف�ك�ری�ة ع�ل�ى ھ�ذا 
 الغرار بالدیوان غیر أننا نكتفي بھذا النموذج السابق .

مع تمنیاتنا بمزید من اإلبداع ف�ي غ�ٍد ن�راه ل�ھ�ا أك�ث�ر 
 ا.ـً إشراق

  مزاد المشاعر
 ة: أان اد  اءة 

 
 

 مصر /بقلم: محمود عبد الصمد زكریا



تأھل نادي سدني اف س�ي ال�ى ن�ھ�ائ�ي     
الدوري االسترالي بكرة القدم بعد ان تغل�ب 
على نادي ادیالید یونایتد ب�ھ�دف�ی�ن م�ق�اب�ل 
ھدف واحد في المباراة التي جمعت بینھم�ا 
على ملعب  نستراتا جوبیلي وھو ال�م�ل�ع�ب 
الخاص بفریق سدني اف سي یوم الس�ب�ت 
الماضي وھي المرة الثالثة ع�ل�ى ال�ت�وال�ي 
التي یبلغ بھا السكاي بلوز الن�ھ�ائ�ي ت�ح�ت 
قیادة  المدرب ستیف كوریكا  وف�ي ح�ال�ة 
التتویج باللقب فسیكون ذلك رقما ق�ی�اس�ی�ا 
لم یسبقھ اي مدرب من قبل وع�ل�ى ال�رغ�م  
من ھطول االمطار الش�دی�دة ال�ت�ي س�ب�ق�ت 
المباراة  اال ان  جماھ�ی�ر س�دن�ي اف س�ي 
الوفیة حضرت وكعادتھا من اجل  تش�ج�ی�ع 

 ھذا الفریق العریق. 
انتھى شوط ال�م�ب�اراة االول  ب�ت�ق�دم اھ�ل 
الدار بھدفین دون مقابل  على ال�رغ�م م�ن 
اضاعة ن�ادي ادی�الی�د ل�ھ�دف م�ح�ق�ق ف�ي 
الربع ساعة االولى م�ن ال�م�ب�اراة ب�ع�د ان 
ارت��ط��م��ت ال��ك��رة ب��اع��ل��ى ال��ق��ائ��م  ول��ك��ن 
السیطرة بعدھا كانت لفریق السك�اي ب�ل�وز 
والتي نتجت عن ض�رب�ة ج�زاء اس�ت�دع�ت 
تدخل الفار عن طریق الحكم االیراني عل�ي 
رضا في الدقیقة الثانیة وال�ع�ش�ری�ن ح�ی�ث 
اس��ت��ط��اع ال��الع��ب  االن��ج��ل��ی��زي ادام ل��ي 
فاوندیر م�ن تس�ج�ی�ل ھ�دف ال�ت�ق�دم وھ�و 
الھدف الرابع لھ م�ن س�ت م�ب�اری�ات ب�ع�د 
ع��ودت��ھ م��ن ال��دوري ال��ھ��ن��دي وت��وال��ت 
ھجمات اصحاب الدار حتى تح�ق�ق ال�ھ�دف 
الثاني في الدقیقة الثال�ث�ة واالرب�ع�ی�ن ع�ن 
طریق الالعب البرازیلي ب�وب�و ال�ذي ع�اد 
للفریق مجددا مطلع العام ال�ح�ال�ي ب�ع�د ان 

في رحلة اح�ت�راف�ی�ة ف�ي  2018تركھ عام 
تركیا والبرازیل والھند وھو  صاحب الرقم 
ال�ق�ی�اس��ي ف�ي تس��ج�ی�ل اع�ل�ى م��ع�دل م��ن 
االھداف عندما سجل سبعة وعشرین ھدف�ا 
في اخر موسم لھ مع الفریق  وف�ي ب�دای�ة 
شوط المباراة الثاني تحصل ف�ری�ق س�دن�ي 
اف سي على ضربة جزاء ث�ان�ی�ة  وك�ان�ت 
بتدخل من الفار ایضا اال ان ال�الع�ب ادام 
لي فاوندر اخفق في التسجی�ل ھ�ذه ال�م�رة 
ب�ع�د ان اس�ت�ط�اع ح�ارس م�رم�ى ادی�الی�د 
جیمس دیالنوف من ان�ق�اذ ال�م�وق�ف وف�ي 
الدقیقة الرابعة والس�ت�ی�ن اس�ت�ط�اع ف�ری�ق 
ادیالید من احراز ھدفھم الوحید عن طریق 
برادوز لوبیز من ضربة قویة لم یس�ت�ط�ی�ع 
حارس مرمى سدني توم�اس ھ�اوارد ب�ی�ل 

من انقاذھ�ا وك�ان م�ن ال�م�م�ك�ن ان ی�زی�د 
سدني اف سي من غلة االھداف في الوقت 
بدل الضائع حی�ث ل�م یس�ت�ط�ی�ع ال�م�ھ�اج�م 
البدیل ھاري فان دیر ساغ م�ن ال�ت�س�ج�ی�ل 
بعدھا اعل�ن ال�ح�ك�م االی�ران�ي ع�ل�ي رض�ا 
انتھاء المباراة وتاھ�ل اھ�ل الض�ی�اف�ة ال�ى 
المباراة النھائیة وعلى صعید متصل ت�اھ�ل 
فریق ملبورن ستي ال�ى ال�ن�ھ�ائ�ي  ل�ل�ع�ام 
الثاني على التوالي  ب�ع�د ان ت�غ�ل�ب ع�ل�ى 
فریق ماكارثر بھدفین دون م�ق�اب�ل ان�ت�ھ�ى 
شوط المباراة بالتعادل السلبي وفي الشوط 
الثاني استطاع فری�ق م�ل�ب�ورن س�ت�ي م�ن 
احراز ھدفین متتالیین عن طریق ك�ال م�ن 
م�ارك��و ت�ی��ل��ی�و وس��ت��ی�ف��ان ك�والك��وفس��ك��ي 

لیضرب الفریق موعدا مع سدني اف س�ي 
في اعادة لن�ھ�ائ�ي ال�ع�ام ال�م�اض�ي ورب�م�ا 
سیحاول ملبورن ستي من الثأر ل�ھ�زی�م�ت�ھ 

 وكسر احتكار فریق سدني للبطولة 
 

عمار الب�ك�اء : س�دن�ي اف س�ي اس�ت�ح�ق 
 الفوز 

ذكر السید عمار البك�اء ال�م�ت�اب�ع ل�ل�دوري 
االسترالي واحد اعضاء ن�ادي س�دن�ي اف 
سي بان فریقھ افت�ق�د ال�ى خ�دم�ات ارب�ع�ة 
اعمده  اساسیة في ال�ف�ری�ق وذل�ك بس�ب�ب 
مشاركتھم االخیرة مع المنتخب االسترال�ي 
وھم كال من  ح�ارس ال�م�رم�ى ری�دم�ای�ن، 
م��داف��ع ال��ی��م��ی��ن گ��ران��ت، ق��ل��ب ال��دف��اع 

ماكگوین، وایض�ا ص�ان�ع ال�ع�اب ال�ف�ری�ق 
والسوبرستار میلوس ن�ی�ن�ك�وف�ی�چ بس�ب�ب 
االصابھ في عضلة الساق وھذا الغیاب اث�ر 
سلبا على اداء الفریق خصوصا في العش�ر 
دقائق االولى من المباراة  لكن مع تصاع�د 
جرعات الثقھ، بدأ ال�ف�ری�ق ف�ي اخ�ذ زم�ام 
المبادره والتقدم من العمق وعلى االطراف 
ایضا وبدأ بتھدید مرمى ادیالید ھذا الضغط 
جعل الخ�ص�م ی�رت�ك�ب اخ�ط�اء ج�اء م�ن�ھ�ا 
فرصة ضربة الجزاء في منت�ص�ف الش�وط 
االول من خطا ارتكبھ حارس المرمى ض�د 
الالعب بارباروسس تصدى لھا االنگلیزي 
لي ف�ون�دره ل�ی�س�ج�ل ال�ھ�دف االول وق�ب�ل 
ن��ھ��ای��ة الش��وط االول ب��دق��ی��ق��ت��ی��ن اض��اف 
الالعب البرازیلي المخضرم ب�وب�و ال�ھ�دف 
الثاني لینھي الش�وط االول ب�ت�ق�دم واض�ح 
ومستحق وھنا نالحظ  البدایھ غیر الواثق�ھ 
للفریق في دق�ائ�ق الش�وط االول وم�ن ث�م 
الھیمنھ و تسجیل ھدفین یعكس ش�خ�ص�ی�ة 
البطل الذي یفرض اسلوبھ و طریقتھ عل�ى 

 مجریات االحداث. 
 احب ان اشیر الى قدرة الكس بومیوھان

في تعویض الى حد ما م�ن غ�ی�اب ص�ان�ع  
العاب الفریق نینكوفیچ و خلقھ العدی�د م�ن 
الفرص ال�ى خ�ط ال�ھ�ج�وم، ج�اءت م�ن�ھ�ا 
ضرب�ة ال�ج�زاء ال�ث�ان�ی�ھ ف�ي ب�دای�ة ش�وط 
المباراة الثاني والتي لالسف اھ�درت ھ�ذه 
ال��م��ره ب��ذك��اء وس��رع��ة ح��ارس ادی��الی��د 
دیلیانوف ربما ھذا التصدي الشجاع اعطى 
فرصھ و زخم معنوي الدیالی�د اث�م�ر ع�ن�ھ 
ھدفھم الوحید في المباراة وعل�ى اي ح�ال 
استحق فریق سدني اف سي الفوز واظھر 
ش��خ��ص��ی��ة ال��ب��ط��ل ف��ي ھ��ذه ال��م��واج��ھ��ة 
وست�ن�ت�ظ�ره م�ب�اراة ح�اس�م�ة وق�وی�ة ف�ي 
النھائي امام م�ل�ب�ورن س�ت�ي وھ�ي اع�داة 

 لنھائي العام الماضي. 

م اد   زه   
اوري اا م ا   اف م  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 سیدني، العراقیة، رافق قاسم العقابي      
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