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 2021سیتم تعداد كل شخص في اإلحصاء السكاني 
Every stat tells a story  

) ABS، س�ی�ب�دأ م�ك�ت�ب اإلحص�اءات األس�ت�رال�ي (2021أسابیع حتى موعد إجراء اإلحصاء السكاني  6مع بقاء أقل من 

لغة لمجتمعات أسترالیا المتعددة الثقافات أن تك�ون  29تموز/یولیو. تضمن حملة تواصل مصّممة بـ  4حملتھ اإلعالنیة في 

  على اطالع ومستعدة للمشاركة.

آب/أغسطس. سیشمل اإلحصاء أك�ث�ر  10سیكون ھذا اإلحصاء السكاني الثامن عشر ألسترالیا، وسیُجرى یوم الثالثاء في 

 ملیون نسمة. 25مالیین منزل و 10من 

% من األسترالیین الذین یتكلمون لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة في المنزل. تتواف�ر أیض�اً 21ستتوافر إعالنات وموارد لدعم 

 لمساعدة أولئك الذین یحتاجون دعماً إضافیاً بلغتھم. 131 450  خدمة الترجمة الخطیة والشفھیة على الرقم 

وقد أعلن المدیر العام لإلحصاء السكاني، كریس لیبریري، أنھ من المھم أن تحصل مجتمعاتنا ال�م�ت�ع�ددة ال�ث�ق�اف�ات ع�ل�ى 

معلومات عن اإلحصاء بلغتھا، وخصوصاً المھاجرین الجدد الذین سیشاركون ھذه السنة في أول إحصاء سكاني أست�رال�ي 

 لھم.

أظھر أن تنّوعنا آخذ في االزدیاد، مع ما یقارب نصف األسترالیین إّما  2016وقال لیبریري "إن اإلحصاء األخیر في العام 

 ُولدوا في الخارج أو ُولد أحد الوالدْین لدیھم أو كالھما في الخارج".

وأضاف، "كثیرون من الناس ال یدركون أن المعلومات المجّمعة في اإلحصاء، مثل بلد ال�والدة و ال�ل�غ�ات ال�م�ح�ك�ی�ة ف�ي 

 المنزل، تساعد في توفیر المعلومات للخدمات المھمة وفي دعم مجتمعات المھاجرین والالجئین في كل أنحاء أسترالیا".

وأوضح "أن رسالتنا عن اإلحصاء ھذه السنة ھي "كل إحصائیة تخبر قصة ما". سنقّدم رسوماً توضی�ح�ی�ة وأم�ث�ل�ة م�ن 

الحیاة الواقعیة عن كیفیة استفادة مجتمعاتنا المتعددة الثق�اف�ات م�ن ب�ی�ان�ات اإلحص�اء. یش�م�ل ذل�ك خ�دم�ات اج�ت�م�اع�ی�ة 

 للمھاجرین الجدد، ونشاطات للحفاظ على صحة المسنین وتواصلھم مع اآلخرین".

وأشار إلى أن "كل شخص موجود في أسترالیا لیلة اإلحصاء یجب أن یمأل االستمارة، بغّض النظر عّما إذا كنت م�واط�ن�اً، 

 أو مقیماً، أو مجرد زائر. االستثناء الوحید ھو للدبلوماسیین األجانب وعائالتھم".

 

وقال السید لیبریري إن موظفي اإلحصاء السكاني ینشطون في كل أنحاء البالد، ویعملون م�ع م�ج�م�وع�ات ال�م�ج�ت�م�ع�ات 

 المحلیة والمعنیین لیكونوا مستعّدین لإلحصاء.

وأضاف، "لقد ركزنا بشكل خاص على تعیین موظفین میدانیین یتحدثون لغات إضافیة، ویعكسون تنوع المجتمع�ات ال�ت�ي 

 سیعملون فیھا".

ولفت السید لیبریري إلى أنھ باستطاعة الناس ھذه السنة البدء بملء استمارة إحصائھم ما أن یتلقوا التعلیمات، إذا ك�ان�وا 

 آب/أغسطس. 10یعرفون أین سیكونون یوم الثالثاء في 

 www.census.abs.gov.au/languageلمعلومات بلغتك، زر 

 

Media release  
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لیست السیدة المقدامة أم إیھاب ھي المرأة العراق�ی�ة  
األولى التي تحمل رمزیاً نع�ش اب�ن�ھ�ا ع�ل�ى ك�ت�ف�ی�ھ�ا 
وھي تطالب بدمھ ودم كل شھ�داء ان�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 

وعملیات اغت�ی�ال ال�ن�اش�ط�ی�ن م�ن ق�ب�ل  2019األول 
حكام العراق وقتلتھ ومن المیلیشیات الوالئیة القات�ل�ة 
وغیرھا، فقبل ذاك، وفي ثوة العشرین، حمل�ن نس�اء 
الوسط والجنوب وعموم العراق أسماء شھداء ث�ورة 
العشرین في قلبوھن ونعوشھم على اك�ت�اف�ھ�ن وھ�ن 
یطالبن بدماء الشھداء من قتلتھم، من قوى االح�ت�الل 
البریطاني وكل المتعاون�ی�ن م�ع�ھ م�ن ب�ع�ض ش�ی�وخ 
العشائر وب�ع�ض األس�ر ال�ح�ض�ری�ة ال�م�ت�ح�ال�ف�ة م�ع 
بریطانیا، كما فعلن نسوة العراق وذكورھم في وث�ب�ة 

 1952وانتفاضة تشرین الثاني  1848كانون الثاني 
ف�ي ب�غ��داد وال��ح�ي، وك�ذل��ك م��ع  1956وان�ت�ف��اض�ة 

، إضافة إلى ش�ھ�داء ان�ت�ف�اض�ة 1963شھداء انقالب 
، ھؤالء الش�ھ�داء ال�ذی�ن 2019تشرین األول/أكتوبر 

خلدھم فنانون تشكیلیون عراقیون مث�ل ج�واد س�ل�ی�م 
ومحمود صبري وكاظم حیدر وحمید العطار وف�ی�ص�ل 
لعیبي وعشرات أخرین على سبیل المثال ال ال�ح�ص�ر 
وعشرات الشع�راء وال�ك�ت�اب اب�ت�داٍء م�ن ال�رص�اف�ي 
والزھاوي والجواھري والسیاب والبیاتي والسماوي 

 وعمارة ...الخ.
م�ل��ح�م��ة  2019/أك�ت��وب�ر 1ك�ان�ت ان�ت�ف��اض�ة تش��ری�ن

نض�ال��ی�ة ث�وری��ة م��ج�ی��دة ح��م�ل��ت خص��ائ�ص م�م��ی��زة 
واس�ت�ث�ن�ائ�ی�ة ف�ي ف�ت�رة س�ی�ادة ال�ج�راد الص�ف�ر ع�ل 
مقدرات شعب العراق، فترة ما زالت تعصف بال�ب�الد، 
عنف وجبروت وف�وض�ى وھس�ت�ی�ری�ا م�ی�ل�ی�ش�ی�اوی�ة 
شیعیة م�ت�ط�رف�ة ومس�ل�ح�ة وق�ات�ل�ة وت�اب�ع�ة إلی�ران 
وموالیة لنظام خمیني خامنئي الصفویین، وعصاب�ات 
إرھ��اب��ی��ة داعش��ی��ة م��ج��رم��ة. وم��ن أب��رز خص��ائ��ص 

 االنتفاضة:
** بعدھا الوطني وعمقھا العراقي األصیل ونضال�ھ�ا 
الدؤوب من أجل انتزاع استقالل وسیادة الع�راق م�ن 
قوى أجنبیة استعماریة قدیمة جدیدة مھیمنة، السیم�ا 

  إیران وتركیا والوالیات المتحدة األمریكیة.
** التزامھا الثابت بمصائر الوطن والشعب وإرادت�ھ 
الحرة ومصالحھ ال�ی�وم�ی�ة وح�اج�ات أب�ن�اءه وب�ن�ات�ھ 
للتنمیة والعمل والخدمات ومكافحة ال�ب�ط�ال�ة وال�ف�ق�ر 

 والعوز وإقامة العدالة االجتماعیة.
** بعدھا االجتماعي الطبقي الذي ت�ج�س�د ف�ي س�ع�ة 
المشاركین والمشاركات ف�ی�ھ�ا م�ن ف�ئ�ات ال�م�ج�ت�م�ع 
الفقیرة والمھمشة والع�ام�ل�ة وال�ك�ادح�ة وال�م�ت�ع�ل�م�ة 

 والمثقفة أیضاً.
** المشاركة الواسعة لل�م�رأة ال�ع�راق�ی�ة ال�م�ن�اض�ل�ة 
والواعیة ل�دورھ�ا ومص�ال�ح�ھ�ا وع�م�ق اس�ت�غ�الل�ھ�ا 
واستعبادھا من قب�ل ال�دول�ة وق�وان�ی�ن�ھ�ا وع�الق�ات�ھ�ا 

 االجتماعیة والمجتمع الذكوري.
** انطالقھا من ذات األوساط ال�ت�ي ادع�ت األح�زاب 
الشیعیة الطائفی�ة ال�ف�اس�دة ك�ذب�اً ووق�اح�ة ت�م�ث�ی�ل�ھ�ا 
لسنوات طوی�ل�ة ب�ع�د إس�ق�اط ال�دك�ت�ات�وری�ة ال�ب�ع�ث�ی�ة 
الصدامیة الغاشمة، من األوساط الش�ی�ع�ی�ة الش�ع�ب�ی�ة 
الواعیة والمتمردة على النظام الطائفي المحاص�ص�ي 
الفاسد ولصالح مبدأ المواط�ن�ة ال�ح�رة وال�م�ت�س�اوی�ة 

  والمشتركة.
** إصرار قوى االنتفاضة، وفي المقدمة المرأة وأم 
إیھاب الوزني، ھ�ذه األم ال�م�ب�ادرة وال�م�ط�ال�ب�ة ب�دم 
الشھداء والناشطة بحیویة وحزن، ھذه األم ال�ث�ائ�رة 
التي فقدت فلذة كبدھا والمحركة لمزید م�ن األم�ھ�ات 
اللواتي یطالبن باعتقال ومحاسبة قتلة أبنائھن ت�ح�ت 

  شعار "من قتلني؟".
من یتابع مجرى االنتفاضة یدرك أھمیة ھذه التج�رب�ة 
والدروس التي ی�م�ك�ن اس�ت�خ�ال�ص�ھ�ا م�ن�ھ�ا لص�ال�ح 
النضال الجاري ضد ال�ق�وى ال�ت�ي اغ�ت�ص�ب�ت إرادت�ھ 
وحقوقھ وداست على كرامتھ ونھبت خی�رات ال�وط�ن 

االدع�اء   وموارده المالیة وجوعتھ وسّوغت لنفسھ�ا
بتمثیلھ بكل وقاحة، تلك القوى التي خ�ان�ت�ھ وت�خ�ون�ھ 
یومیاً وال�ت�ي ھ�ت�ف�ت أم�ام رئ�ی�س م�ج�ل�س ال�وزراء 
العراقي وفي احتفال مخٍز لق�وى ُمس�ت�ع�ب�دة وخ�ان�ع�ة 
وذلیل�ة ت�اب�ع�ة ل�دول�ة ع�م�ی�ق�ة ت�ح�ك�م�ھ�ا إی�ران أوالً 
وأخیراً، قوى المی�ل�ی�ش�ی�ات ال�م�ح�ت�ش�دة ف�ي ال�ح�ش�د 
الشعبي، ال باسم العراق وشعبھ، بل باس�م ال�خ�م�ی�ن�ي 
وخامنئي وس�ل�ی�م�ان�ي وال�م�ھ�ن�دس ك�أس�ی�اد ل�ل�ع�راق 
المھمش، وھم المستعمرین لب�الد م�ا ب�ی�ن ال�ن�ھ�ری�ن 

     وھم المستبدون بشعب العراق األبي!
ف�ي ھ�ذه االن�ت�ف�اض�ة ال�ح�یَّ��ة، ال�ت�ي ی�غ�ت�ال بس�ب�ب�ھ��ا 
المجرمون القتلة شبیبة العراق، في ھذه األیام ح�ی�ث 

تمارس المیلیشیات الطائف�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة وال�ف�اس�دة، 
والئیة كانت أم غیر والئیة شكلیاً، واألجھزة األم�ن�ی�ة 
ش�ت�ى ص�ن�وف اإلذالل وال�م�ھ�ان�ة ل�ل�دول�ة ال�ع�راق�ی��ة 
وسلطاتھا الثالث، والھ�ج�وم ع�ل�ى الش�ع�ب ال�م�ح�ت�ج 
والمطالب ب�ال�ع�م�ل وال�خ�دم�ات، الس�ی�م�ا ال�ك�ھ�رب�اء، 
وحیث یعجز الحاكم األول، رئیس الوزراء، الحص�ول 
ع�ل�ى ق�رار م�ن ال�ق�ض�اء ال�ع�راق�ي ال�ج�ب�ان ی�ق�ض�ي 
باستمرار توقیف متھم بالقتل قاس�م مص�ل�ح ب�دع�وى 
عدم كفایة األدلة، تحت التھدید بالقت�ل ح�ت�ى ل�رئ�ی�س 
مجلس القض�اء األع�ل�ى، وح�ی�ث ی�ت�واص�ل الص�راع 
وت��م��ط��ر الس��م��اء بص��واری��خ وق��ذائ��ف ب��ی��ن إی��ران 
وتوابعھا في العراق والوالیات المتحدة عل�ى األرض 
العراقیة وع�ل�ى رؤوس ال�ن�اس األب�ری�اء، ف�ي ھ�ذه 
االنتفاضة المستمرة یرتفع صوت ال�م�رأة ال�ع�راق�ی�ة، 
یرتفع صوت األم المرھقة والباس�ل�ة، ال�ت�ي أص�ی�ب�ت 
بكارثة اغتیال ابنھا الم�ن�اض�ل ال�ب�اس�ل إی�ھ�اب ج�واد 
الوزني ورفاق لھ خالل ال�ف�ت�رة ال�م�م�ت�دة ق�ب�ل وب�ع�د 

حتى الوقت الحاضر، مطالب�ة  2019انتفاضة تشرین 
باسم كل األم�ھ�ات ال�ع�راق�ی�ات ب�اع�ت�ق�ال وم�ح�اس�ب�ة 

  مرتكبي تلك الجرائم البشعة.
في مقابل أسناد احتجاج األم الع�راق�ی�ة واع�ت�ص�ام�ھ�ا 
أمام محكمة كربالء من ج�ان�ب ال�ح�ك�وم�ة واألج�ھ�زة 
األمنیة، تقوم ھذه األجھزة الحكومیة الم�ن�ف�ذة ل�ق�رار 
رئیس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلح�ة 
بتمزیق الخیمة واالع�ت�داء ع�ل�ى م�ن ف�ی�ھ�ا ورف�ض 
ممارستھا االحتجاج ال�ذي ھ�و ح�ق ك�ف�ل�ھ ال�دس�ت�ور 
والقوانین العراقیة والئحة حقوق اإلنسان، ض�ارب�ی�ن 
ع��رض ال��ح��ائ��ط ك��ل ال��ق��ی��م وال��م��ع��ای��ی��ر اإلنس��ان��ی��ة 
ورافضین الكشف عن عمد عن قتلة إیھاب ورف�اق�ھ، 
رغم معرفتھم الكاملة بالقتلة ومن یقف خلفھ�م داخ�ل 

 العراق والجوار اإلیراني.
ستبقى ھذه األم المقدامة شوكة كبی�رة م�ت�ن�ام�ی�ة ف�ي 
خاصرة الدولة العراقیة الھامشیة والمھمشة، ستبقى 
شوكة ت�ؤرق ك�ل ال�ق�ت�ل�ة وس�ت�ت�س�ع دائ�رة ال�ن�س�اء 
العراقیات المطالبات بدم أبنائھن وباعتقال المتھ�م�ی�ن 
وتقدیمھم للمحاكمة ومنع وجود میل�ی�ش�ی�ات ط�ائ�ف�ی�ة 
مسلحة تقتل الناس دون حس�ی�ب أو رق�ی�ب، ووج�ود 
مال فاسد سائب یغطي على ال�ق�ت�ل�ة وی�ھ�دد ال�ق�ض�اة 
ویمنعھم من ممارسة دورھم ف�ي م�الح�ق�ة واع�ت�ق�ال 

 ومحاسبة القتلة.
ستبقى المرأة العراقي مش�ع�الً یض�يء درب األح�ی�اء 
المناضلین ویذكرنا دوماً ب�م�ن اس�ت�ش�ھ�د ف�ي س�ب�ی�ل 
استق�الل وس�ی�ادة ال�وط�ن وم�ن أج�ل ت�ح�ق�ی�ق أرادة 
الشعب في التغییر المن�ش�ود وال�م�ط�ال�ب�ة ال�م�س�ت�م�رة 
والدائبة بمعاقبة القتلة ومن حرضھم على االختط�اف 

 والتغییب والقتل.
شھداؤنا ی�ع�ی�ش�ون أح�ی�اء ف�ي ذاك�رت�ن�ا ووج�دان�ن�ا، 
ونحن، نساؤنا قبل ذكورنا، نقف لل�ق�ت�ل�ة وم�ن ی�ق�ف 
وراءھم بال�م�رص�اد، ل�ت�ك�ن ھ�بَّ�ة أم إی�ھ�اب ال�وزن�ي 
المقدامة وأمثالھ�ا مش�اع�ل ت�ن�ی�ر ل�ن�ا درب ال�ن�ض�ال 

 وتحقیق التغییر المنشود؟

أ و ا نو ا ا أ  

 أ. د. كاظم حبیب
 المانیا 
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سبق لنا وتطرقنا إلى بعض األم�راض الس�ی�اس�ی�ة    
التي یصاب بھا السیاسي واألحزاب الس�ی�اس�ی�ة، ف�ي 
بعض المقاالت السابقة ولكننا في ھذا الم�ق�ال س�وف 
نركزعلى األمراض النفسیة التي تصیب السیاسي أو 
مجموعة بشریة كأن تكون أحزاب أو جم�ع�ی�ات وم�ا 
ی�ح�ص�ل م��ن ھ�ذه األم��راض م�ن ت�داع��ی�ات م�ؤث��رة 
ومؤذیة عندما یكون السیاسي أو الحزب في السلط�ة 

 وفي التحكم في القرارات والقوانین .
علم النفس ھو علم یتناول واحداً من جوانب التفاعل 
بین الذات والموضوع وموض�وع ع�ل�م ال�ن�ف�س ھ�و 
النشاط النفسي والصفات واألحوال الن�ف�س�ی�ة ل�ل�ذات 
والحدود الفاصلة التي تمیز علم النفس ع�ن ال�ع�ل�وم 

)  312األخرى القریبة ... (الموسوعة الفلسقیة ص
لقد كان تأری�خ ع�ل�م ال�ن�ف�س مس�رح�اً لص�راع ب�ی�ن 
المادیة والم�ث�ال�ی�ة وال�م�ش�ك�ل�ة األس�اس�ی�ة ب�ی�ن�ھ�م�ا 

مشكلة طبیعة النفس. إنطلق علم النفس العلم�ي   ھي
من النظریة ال�م�اركس�ی�ة ال�ل�ی�ن�ی�ن�ی�ة ف�ي ال�م�ع�رف�ة، 
وأساسھا العملي الطبیعي ھو نظریة اإلنعكاسات ف�ي 
النفس التي شرحھا سیخی�ن�وف وط�ورھ�ا ب�اف�ل�وف. 
وعلم النفس الحدیث یضم إل�ى ج�ان�ب ع�ل�م ال�ن�ف�س 
العام، علم نفس الطفل، وعلم النفس التربوي، وعل�م 
نفس العمل، وعلم نفس الفن وغیرھا. وینقس�م ع�ل�م 
النفس إلى علم النفس االج�ت�م�اع�ي، وع�ل�م ال�ن�ف�س 

أو الص�وري وع�ل�م   الترابطي، وعلم النفس الشكلي
وعلم النفس السیاسي وكل قس�م م�ن   النفس الدیني

ھذه العلوم یبحث إتجاه یتخ�ص�ص ف�ی�ھ ف�م�ث�الً ع�ل�م 
النفس الدیني ھو إتجاه یبحث ال�خ�ب�رات اإلن�ف�ع�ال�ی�ة 
القائ�م�ة ع�ل�ى اإلی�م�ان ب�م�ا ھ�و خ�ارق ل�ل�ط�ب�ی�ع�ة، 
واإلنفعاالت والمشاعر التي ی�ؤدي أل�ی�ھ�ا ال�ت�ب�ش�ی�ر 
الدین�ي وم�م�ارس�ة الش�ع�ائ�ر ال�دی�ن�ی�ة. ك�م�ا ی�ب�ح�ث 

اإلیحاء واإلی�ح�اء ال�ذات�ي ال�دی�ن�ي وی�ب�ح�ث   وسائل
اإلنجذاب الدیني وكذلك العوامل النفعی�ة ال�ت�ي ت�دع�م 

ون�رى م�ن خ�الل   الحفاظ على العقیدة الدینیة ..أل�خ
نشاط الالھوتیون المعاصرون، بأنھم یولون إھتمام�اً 
كبیراً للجوانب السكیول�وج�ی�ة ل�ل�دی�ن، ف�ي م�ح�اول�ة 
لتحویل الدین إلى عامل داخل�ي م�ن ع�وام�ل ال�ح�ی�اة 

 الداخلیة أي إلى عامل نفسي.
 جاء في الموسوعة ویكیبیدیا :  من ھو السیاسي؟ 
السیاسي ھو الشخص الذي یشارك في التأثیر على  -

الجمھور من خالل التأثیر على صنع القرار السیاسي 
أو الشخص الذي یؤثر عل�ى ال�ط�ری�ق�ة ال�ت�ي ت�ح�ك�م 

السیاس�ی�ة ودای�ن�م�ك   المجتمع من خالل فھم السلطة
الجماعة وھ�ذا یش�م�ل األش�خ�اص ال�ذی�ن یش�غ�ل�ون 
مناصب صنع القرار في الحكومة، واألشخاص الذین 
یبحثون عن المناصب ف�ھ�م ی�أت�ون أم�ا ع�ن ط�ری�ق 
االنتخابات ، اإلنقالب ، التعیین ، تزویر االنتخابات . 

م�ن   كما نالحظ بأن السیاسي الذي ی�ری�د اإلس�ت�ف�ادة
المنصب فالبّد لھ أن ی�خ�ط�ط وی�ع�م�ل وف�ق م�ن�ھ�ج�ھ 
اإلنتھازي والمیكافیلي فھو یس�ت�ط�ی�ع إس�ت�خ�دام ك�ل 

وھ�و ع�ادة ی�ك�ون وص�ول�ي أو   الوسائل اإلنتھازیة
متسلق أو یجد نفسھ بأنھ قد حص�ل ع�ل�ى ال�م�ن�ص�ب 
بطریق الصدفة فمن أمثالھ یسمون سیاسي الص�دف�ة 
ولھ القابلیة للقفز من حزب إلى آخر كما الحظنا ھ�ذا 
عند سیاسي العراق ... ولكي ینجح البّد من أن یحیط 
نفسھ بمجموعة من اإلنتھازیین والكذابین وس�ارق�ي 
أموال الشعب وذات صفات سلوكیة نفسی�ة م�ریض�ة. 
فھم المداحون والمصفقون ویجاملون الحاكم حتى لو 
خرج للناس عاریاً وھم من یصنعون م�ن�ھ دك�ت�ات�وراً 
یغذون ف�ی�ھ م�رض ج�ن�ون ال�ع�ظ�م�ة. وھ�ذه ن�راھ�ا 

 السیاسیین من الدول العربیة واإلقلیمیة.  في
 

الس��ی��اس��ة : ھ��ي ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ش��ؤون ال��دول��ة 
وتوجیھھا، اشكال نشاط الدولة وأھداف ھذا الن�ش�اط 

تتضمن السیاسة مشكالت بنیویة الدولة   ومضمونھ.
وإدارة البالد وق�ی�ادة ال�ط�ب�ق�ات ومش�ك�الت الص�راع 

وتنعكس المصالح األساسیة للط�ب�ق�ات   الحزبي ..ألخ
والعالقات ب�ی�ن ال�ط�ب�ق�ات الس�ی�اس�ی�ة. ك�ذل�ك ت�ع�بَّ�ر 
السیاسة عن العالقات بین األم�م وال�دول (الس�ی�اس�ة 
الخارجیة) وت�ن�ش�أ ال�ع�الق�ات ب�ی�ن ال�ط�ب�ق�ات وب�ی�ن 

االقتصادي واألفكار السیاسیة   سیاساتھا عن وضعھا
والمؤسسات المن�ش�أة ع�ل�ى أس�اس�ھ�ا وھ�ي ال�ب�ن�اء 

م�ن  الفوقي. كما ت�ع�رق�ل س�ی�اس�ة ال�ق�ط�اع ال�رج�ع�ي
البرجوازیة التطور التقدمي للمجتمع، ألنھ یسیر ف�ي 
إت��ج��اه مض��اد ل��ح��اج��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��وض��وع��ی��ة. 
والسیاسة ت�ع�ن�ي رع�ای�ة ش�ؤون ال�دول�ة ال�داخ�ل�ی�ة 
والخارجیة وتعرَّف حسب (ھارول�د الس�وی�ل) ب�أن�ھ�ا 
دراسة السلطة التي تحدد من یحصل على ماذا ومتى 
وكیف؟ أي دراسة تقسیم الموارد في الم�ج�ت�م�ع ع�ن 

السلطة وعّرفھا األشتراكیون والش�ی�وع�ی�ون   طریق
بأنھا دراسة العالقات الطبقیة وعرفھا الواقعیون بأن 
السیاسة ھي (فن الممكن) أي دراسة وتغییر ال�واق�ع 
السیاسي موضوعیاً ولیس الخطأ الشائع وھو أن فن 

السیاسي وعدم تغی�ی�ره   ھو الخضوع للواقع الممكن
بناء على حسابات القوة والمصلحة. كما إن السیاسة 
ھي عالقة حاكم ومحكوم وھي السل�ط�ة األع�ل�ى ف�ي 
المجتمعات اإلنسانیة. وعند البحث في السیاسة فأكید 
یقودنا ذلك إلى نشوء ال�دول�ة وع�ن م�اھ�ی�ة ال�دول�ة 

 وعن األنظمة السیاسیة وطریق الحكم . 
وماذا تحتاج الدولة لكي تحكم الشعب ماھي وسائلھ�ا 
وماذا تمثل وعن تدرجھا من أبسط طرق الح�ك�م إل�ى 
أعلى نظام سیاسي. (ھنا لبس ب�ح�ث�ن�ا). ك�م�ا ت�درس 
السیاسة العدید من العلوم السیاسیة التي تست�ل�زم�ھ�ا 
المھنیة والعمل السیاسي سواء ال�ح�ك�وم�ي أو غ�ی�ر 

 الحكومي وھناك أنواع من السیاسة وھي :
سیاسة األحتواء، سیاسة التكتل، سیاسة إقتصادی�ة  -

 سیاسة أیدولوجیة .
 

علم النفس السیاسي: علم النفسي ھو مجال أكادیمي 
مت�ع�دد اإلخ�ت�ص�اص�ات ی�ق�وم ع�ل�ى ف�ھ�م الس�ی�اس�ة 
والسیاسیین والسلوك السیاسي من م�ن�ظ�ور ن�ف�س�ي 
وتعتبر العالقة بین السیاسة وع�ل�م ال�ن�ف�س ث�ن�ائ�ی�ة 
اإلتجاه فیستخدم العلماء عل�م ال�ن�ف�س ك�م�رآة ل�ف�ھ�م 

السیاسة وكذلك السیاسة مرآة لعلم النفس وھذا العلم 
متعدد اإلتجاھات وعلم النفس السیاسي یعت�م�د ع�ل�ى 
علم اإلنسان، وعلم االج�ت�م�اع، وال�ع�الق�ات ال�دول�ی�ة 
واألقتصاد وال�ف�ل�س�ف�ة وال�ق�ان�ون ووس�ائ�ل اإلع�الم 
والصحافة باألضافة إلى التأریخ. یھدف علم ال�ن�ف�س 
السیاسي إلى فھم العالقات ال�م�رت�ب�ط�ة ب�ی�ن األف�راد 
والمواقف التي تتأثر بالمعتقدات وال�دواف�ع واإلدراك 

 واإلستعراف .....
لقد تّم تطبیق النظریة النفسیة السیاسیة وم�ن�اھ�ج�ھ�ا 
في العدید من العملیات مثل الدور القیادي ، وتك�وی�ن 

الجماع�ی�ة  الداخلیة والخارجیة والحركات  السیاسات
والصراعات والسلوك العنص�ري وس�ب�ل ال�ت�ص�وی�ت 
ووسائل اإلعالم والنزعة القومیة والتطرف السیاسي 
والسلوك في العنف ال�ع�رق�ي ال�ذي یش�م�ل ال�ح�روب 
واإلبادة الجماعیة ووفقاً لھذا یدرَّس علم�اء ال�ن�ف�س 
السی�اس�ي أس�س، و دای�ن�م�ی�ك�ی�ات ون�ت�اج الس�ل�وك 
الس��ی��اس��ي ب��إس��ت��خ��دام ال��ت��ف��س��ی��رات ال��م��ع��رف��ی��ة 

 واإلجتماعي.
ل�ق�د ق�رأن�ا ودرس�ن�ا ع�ن ال�ع�دی�د م�ن الش�خ�ص�ی��ات 
السیاسی�ة ف�ي ال�ت�أری�خ، أب�اط�رة، وم�ل�وك، وح�ك�ام 
وأمراء ودكتاتوریین، ومشعلي ال�ح�روب، وغ�ی�رھ�م 

 اإلجرامي بدماء الضحایا.  من سطر تأریخة
 

الشخصیة السیاسیة: ترتكز دراسة شخصیة اإلنسان 
من خالل علم النفس السیاسي على تأثیر الشخ�ص�ی�ة 
القیادیة في إتخاذ القرارات وأثر شخصیة ال�ج�م�اع�ة 
على حدود الزعامة ویدرس علم ال�ن�ف�س الس�ی�اس�ي 
مفاتیح الشخصیة والتي تشمل نظری�ة ع�ل�م ال�ن�ف�س 

 التحلیلي ونظریة السمات والدوافع .
م�ؤس�س   )1939-1856أضاف سیجموند ف�روی�د (

مدرسة التحلیل النفسي الكثیر إلى دراسة الشخص�ی�ة 
ن�ظ�ری�ات�ھ   في علم النفس السیاسي، وذلك من خ�الل

حول الدوافع الالشعوریة على الس�ل�وك وق�د أق�ت�رح 
فروید أن سلوك القائد ومھارتھ في إت�خ�اذ ال�ق�رارات 

عامة من خالل تفاعل أن�ظ�م�ة ش�خ�ص�ی�ت�ھ   یتحددان
(الھُو واألنا واألنا العلیا) إلى ج�ان�ب ت�ح�ك�م�ھ  الثالث

على مبدأ اللذة ومبدأ الحقیقة ویتم إستخدام أس�ل�وب 
التحلیل النفسي على نحو متسع في السیَّر ال�ن�ف�س�ی�ة 
ل�ل��ق�ادة الس�ی��اس�ی��ی�ن وت�ق��وم الس��یَّ�ر ال�ن��ف�س��ی�ة ف��ي 

إس��ت��دالالت ع��ب��ر ال��ن��م��و الش��خ��ص��ي  إس��ت��خ��الص
 واإلجتماعي والسیاسي بدایة من طفولة الشخص.

 
اإلستب�داد  الشخصیة التسلطیة: وھي نظریة متالزمة

والتي طورھا الباحثون (تیدور أدورنو وإلسا فرانكل 
) 1950وغیرھم) ویفسر أدورنو (  ودانیال لیفنسون
التسلطیة من وجھة نظر ال�ت�ح�ل�ی�ل  نموذج الشخصیة

النفسي مقترحاً سبب ظھورھا قد یرجع إلى أس�ل�وب 
التربیة القائم على السیطرة (السلطوي) أو ال�ت�ق�ال�ی�د 

األشخاص ذو الش�خ�ص�ی�ة ال�ت�س�ل�ط�ی�ة   ویوضح بأن
أظھروا ضعف شدید في نمو القدرة على التحك�م ف�ي 
الدوافع الجنس�ی�ة وال�ع�دوان�ی�ة ع�ن�د األن�ا (م�ن�ط�ق�ة 
الوعي) مما أدى إلى خوف الشخص من تلك الدوافع 
وبالتالي تطویر آل�ی�ات دف�ع ل�ت�ج�ن�ب م�واج�ھ�ت�ھ�م . 

أصحاب ھذا ال�ن�وع م�ن   األشخاص  ویصف العلماء
مابین األعتماد على السلطة ث�م   الشخصیة بالتأرجح

التحول سریعاً لإلستیاء منھا .وتتمیز ھذه الشخصی�ة 
ب��ال��ت��ق��ال��ی��دی��ة وال��خ��ض��وع الس��ل��ط��وي وال��ع��دوان��ی��ة 

نل�ت�ق�ی�ك�م ف�ي ال�ع�دد   …السلطویة وعجز تأمل الذات
 القادم

 صبحي مبارك/ سیدني

 

 ا ا و ن وا1ح(      ا( 



 العنوان/   

یعرف أغلب النقاد أنَّ العنوان ھو المفتاح األھم 
لمتن النص وفتح مغالیقھ، اْن لم نقل ھو االقدر 
على أفشاء سره ومكنوناتھ للناقد ول�ل�ق�ارئ .. 

 وعلى وجھ الخصوص النصوص السردیة .
 فإلى ماذا یشیر عنوان روایة (نداء خفیا)؟

من المعلوم أنَّ لكل نداء طرفین: الط�رف األول 
ب�الش�اب�ة (زی�ن�ب)، وال�ط�رف   المنادي المتمثل

الثاني المنادى، وھنا یبدو لي أن ال�م�ن�ادي ھ�و 
ج��وھ��ر ال��دی��ن، أو ال��روح ال��دی��ن��ي اإلس��الم��ي 
بالذات، والمنادى ھو المھندس (ج�ع�ف�ر) زوج 
زینب، الشخص ال�ع�ل�م�ان�ي ال�ذي ی�ب�ل�غ درج�ة 
الھدایة في أخر المطاف، وبعد ت�ج�رب�ة م�ری�رة 
یطلق العلمانیة واإلنسانیة، لیبرم ع�ق�د ال�ح�ی�اة 
مع اإلسالم والعرف االجتماعي الس�ائ�د، ح�ی�ث 
تثبت لھ زینب أنَّ االنسانیة العل�م�ان�ی�ة ع�رج�اء 
عمیاء بدون الرقیب ال�دی�ن�ي، وان م�ن ی�ؤم�ن 
باإلسالم ال حاجة لھ باإلنسانیة (ومن یتبع غی�ر 

 اإلسالم دیناً فلن یقبل منھ).
نكون طرفا في الح�واری�ة ال�ف�ك�ری�ة   ال نرید أن

والجدل الذي یدور بی�ن ال�ع�ل�م�ان�ی�ی�ن ی�م�ث�ل�ھ�م 
(جعفر)، وبین اإلسالمیین المتدی�ن�ی�ن ب�زع�ام�ة 

 (زینب)، وسامر، ورھف، وماریا... الخ. 
اإلنس�ان�ي   والتي تنتھي ب�أن ی�رف�ع ال�ع�ل�م�ان�ي

الرایة البیضاء مست�س�ل�م�اً، م�ل�ق�ی�اً ن�ف�س�ھ ف�ي 
أحضان زینب اإلسالمیة، لیعیش األثنان بس�الم 
وأمان حیث حقق لھم العلم، الذي ال أدري أھ�و 
علماني أو إسالمي، المعجزة التي مكنت�ھ�م م�ن 
أنجاب طفلین توأمین، بعد أن كان ذلك مستحیالً 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل الص��ل��وات وال��دع��وات 
واالبتھاالت والتھجدات الدینیة... ولكن فقط أود 
أن أشیر الى ان لیس كل علماني ملحداً، ولی�س 
كل ملحد علمانیاً، ولیس كل عل�م�ان�ي ی�ح�ت�س�ي 
الخمرة وداعیة للتھتك واالبتذال، وإنما مف�ھ�وم 

 العلمانیة، یعني باختصار شدید:
أن ال ترتدي الدولة الرداء الدیني؛ فھي لیس�ت  

اسالمیة وال یھودیة وال مسی�ح�ی�ة ال�خ، وان�م�ا 
ھ�ي دول�ة ال�م�وط�ن ب�غ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن دی�ن��ھ 

ومعت�ق�ده وج�ن�س�ھ ول�ون�ھ، وھ�ي ت�ح�ت�رم ك�ل 
األدیان، ولكنھا ال تنتمي ألي منھا، والشك انھا 
تستقي الكثیر من قوانی�ن�ھ�ا وتش�ری�ع�ات�ھ�ا م�ن 
جوھ�ر ھ�ذه األدی�ان وك�ل م�ا ی�دع�و ل�ل�م�ح�ب�ة 

 والتضامن واالحترام المتبادل بین مواطنیھا.
أذن، فالروایة ھي: رس�ال�ة وع�ظ�ی�ة إرش�ادی�ة 
إیمانیة م�ؤدل�ج�ة، ت�دع�و الش�ب�اب ع�ل�ى وج�ھ 

وع�ل�ى األخ�ص  -الخصوص، والبشر عم�وم�ا 
ال�ى ع�دم اإلن�ب�ھ�ار واالن�ج�رار  -من المسلمین

وراء شعارات ال�ع�ل�م�ان�ی�ی�ن ال�م�ت�ح�رری�ن م�ن 
االلتزامات الدینیة، والتمسك بتعالی�م وض�واب�ط 
الدین اإلسالمي بوجھ عام دون أن تش�ی�ر ال�ى 
أي مذھب من المذاھب اإلسالمیة، ولكنھا تب�دو 
منحازة الى ال�م�ذھ�ب الش�ی�ع�ي ال�ج�ع�ف�ري، ف

ف�ي  -الشخصیة الرئیسیة في ال�روای�ة-(زینب) 
الش�ی�ع�ي، ھ�ي أخ�ت االم�ام   الموروث الدی�ن�ي

الحسین الثائر علیھ السالم، زینب البطلة ال�ت�ي 
احتملت مصائب كربالء، وشھدت مقتل الحسین 
وأخیھ العباس وكل أنصاره، ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 
ذلك لم تنھار، ووقفت بشجاعة أسطوریة بوجھ 
الطاغیة یزید بن معاویة (خلیفة ال�م�س�ل�م�ی�ن)، 
وفضحتھ في عقر داره، وقد كانت بمثابة وزارة 

 أعالم للثورة الحسینیة...
تمك�ن�ت ال�روائ�ی�ة م�ن اح�ك�ام ح�ب�ك�ة ال�روای�ة 
والس��ی��ط��رة ع��ل��ى م��ج��ری��ات الس��رد ال��روائ��ي 
الخیطي المتسلسل، فللروایة بدایة ونھایة عب�ر 

الس�رد   تسلسل زمني ل�م ت�ت�خ�ل�ل�ھ ان�ق�ط�اع�ات
المنساب زمنیا، من زمن الطفولة والصبا، م�ن 
المدرسة الى الجامعة، من بغداد ال�ى أل�م�ان�ی�ا، 
دون أن تتوقف في توصیف المك�ان س�واء ف�ي 
العراق أو في ألمانیا، فلیس ھناك أسما لش�ارع 
أو میدان أو س�اح�ة أو ش�اخ�ص ع�م�ران�ي أو 

كان یمكن ان یضیف المزید من الواقعیة   ثقافي
 على األحداث والسرد الروائي ...

ھ�ی�م�ن ع�ل�ى الس�رد ال�ج�ان�ب ال�ف�ك�ري وال�ھ�م 
األیدیولوجي، حیث الحوار والجدل الخال�ي م�ن 
ال��ت��وص��ی��ف الص��وري، أو ال��ح��وار ال��داخ��ل��ي 

وال�ع�ل�م�ی�ة،   للشخصیات وخلفیاتھم االجتماعیة
وظھورھم بمظھر البسطاء ال�ذی�ن س�رع�ان م�ا 
ی��ن��ح��ازون ال��ى اف��ك��ار وط��روح��ات زی��ن��ب 
اإلسالمیة، ك (ماریا) المسیح�ی�ة، و (ك�ارم�ن) 

 الیھودیة، وأعجاب (لجین) العلمانیة !!
الشك أن ھناك بعض المقاطع الوصفیة البل�ی�غ�ة 
والجمیلة والمشبعة بشعریة عالیة مبعثرة ب�ی�ن 

 250ثنایا الروایة التي تزید صفحاتھا ع�ل�ى ال

صفحة، مما یدل أن الروائیة تمتلك خیاال خصباً 
وخزینا لغویا وثقافیا ثّرا، مكنھ�ا أن ت�ث�ري ب�ھ 
السرد الروائي، وتوفر المتعة الجمالیة للقارئ، 
وھذه ھي أھم میزة للفن واألدب حینم�ا ی�ت�رف�ع 
على الجملة الحكائ�ی�ة أو االخ�ب�اری�ة ال�ع�ادی�ة، 
ویدخل الحدث في عالم األب�داع ال�ف�ن�ي، ول�ك�ن 
ال��روائ��ی��ة أمس��ك��ت ب��ت��الب��ی��ب ال��راوي ال��ع��ل��ی��م 
والشخصیة الرئیسیة والمحوری�ة ف�ي ال�روای�ة 
ممثلة ب(زی�ن�ب)، ل�ی�س�ی�ر ض�م�ن خ�ط ف�ك�ري 
أی��دی��ول��وج��ي وح��ی��د ال��ج��ان��ب، ول��ن تس��م��ح 
للشخصیة حتى باالطالع على ما تعكسھ األلوان 
األخرى؛ ألن ذلك یدخل في باب اإلثم وال�م�ح�رم 

 والممنوع ...
الروائیة تمثل واقعا ثقافیا واجتماعیا وسیاس�ی�ا 

تمثل�ھ ال�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة   وأیدولوجیا سائدا،
الحاك�م�ة، وی�ع�ب�ر ع�ن ال�ب�ن�اء ال�ف�وق�ي ل�ھ�ذه 
التشكیلة االقتصادی�ة االج�ت�م�اع�ی�ة ال�م�ت�ن�ف�ذة، 
وعلى األخص بعد االحتالل األمریكي ل�ل�ع�راق، 
وتسید األحزاب اإلسالمیة على مقال�ی�د ك�رس�ي 

 الحكم والمجتمع.
 

نرى أن استسالم المبدع ل�م�ج�ری�ات ال�واق�ع 
واالس�ت��س�الم الش��ت�راط��ات��ھ، واالب��ت��ع�اد ع��ن 
تجاوزه الى أفق أوسع یتطلع ال�ی�ھ االنس�ان 
خ�ارج ق�ی�ود الس�ل�ط�ة، م��م�ا ی�ق�ی��د ال�م�ب��دع 
ویسلبھ ق�درة ال�ت�رف�ع ع�ل�ى ال�واق�ع ال�ق�ائ�م 
والطموح لما ھ�و أفض�ل، ف�ال�روائ�ی�ة وم�ن 
خالل الراوي العلیم لم تصادف أي مّدع م�ن 
أدع�ی��اء اإلس�الم أو م��ت�أس��ل��م م�زی��ف، وق��د 
اتخمت بھم السلطة الحاكمة، ح�ی�ث ال�ف�س�اد 
ون��ھ��ب ال��م��ال ال��ع��ام واالس��ت��ئ��ث��ار ب��ال��ث��روة 
وال��ع��ی��ش ب��ب��ذخ غ��ی��ر مس��ب��وق، وارت��ك��اب 
ال��م��ف��اس��د ك��ل��ھ��ا ب��أس��م ال��دی��ن اإلس��الم��ي 
ورموزه، سواء م�ن ق�ب�ل الس�ن�ة وأق�ذرھ�م 
داعش وتوابعھا في السلطة وخ�ارج�ھ�ا، أو 
من أدعیاء التشیع على مختلف المستویات، 
وھم ال یمتون لجوھر اإلس�الم ال م�ن ب�ع�ی�د 

 وال من قریب...
نتمنى على كل روائ�ي أو ش�اع�ر أْن ی�ك�ون 
ھّمھ األول ال�ت�رف�ع ع�ل�ى ال�واق�ع ال�م�زی�ف؛ 
لیرتفع بفنّھ الى مرات�ب ع�ل�ی�ا م�ن األب�داع، 
وأن ال یس��ل��م م��ع��ص��م��ی��ھ م��ط��اوع��ا ل��ل��ق��ی��د 

 االیدیولوجي المغلق.

 

روا (ّ اًءم) 
 للكاتبة والروائیة : غریبة علي
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 أنین خاص
 ھو:

یالھا م�ن ص�دی�ق�ة م�ؤب�دة .. ص�وت�ھ�ا أول م�ا  -
أطلقن�اه ح�ی�ن ال�والدة، ووح�ده س�م�ی�ر ال�وداع، 

 وذاتھ من یجلجل حین الفزع..
ألصرخة.. تلك المتكررة زمنیاً، والمكان حاضنة، 
وم�ا الض��ح�ك��ة إال غ�ی��م�ة ت��ائ�ھ��ة ت��رم�ي ب�ع��ض 

 حمولتھا علینا، لتخفف عن كاھلھا.. وتمضي.
 قالتھا بصوت ثاكلة تستغیث
 صدى:

التدخري شیئاً لقادم األیام.. ھیا اطلقی�ھ�ا، ل�تُ�ث�ی�ر 
دموع السماوت الملبدة بالھ�م�وم.. دع�ی�ھ�ا ت�أخ�ذ 
مكانھا بین جمھرة األدعیة المعطرة بالبخور، في 

 سماء بغداد المحروسة با�.. أو ھكذا افترضنا.
ھیا اطلقیھا، كتلك الت�ي وش�ْت ب�ع�ش�ق�ك األزل�ي، 
حین رسمِت صوراً لسن الرشد، ومازلِت رھ�ی�ن�ة 

 المھد.
 ھذا ما ردده الصدى .. فأوجعني صمتي

ألعمر س�ك�ت�ة م�وس�ی�ق�ی�ة ب�ی�ن الص�رخ�ة األول�ى 
 والشھقة االخیرة

ھیا اطلق�ی�ھ�ا.. ودع�ی�ن�ي أتش�اغ�ل ع�ن ن�ح�رك  -
 الغافي على كتف الدالل..

یا أنِت.. كفّي ب�ری�َق ال�ن�ح�ر ع�ن درب ع�ی�ون�ي، 
وادَّعي، بأنھ م�ح�ض س�راب، واعص�ب�ي ال�زور 
ب��رأس ال��ھ��اج��رة.. ف��ال��ح��ی��ف أوغ��ل ب��ال��ق��ص��ائ��د 
والجراح، وتخندق البوح خلف أشالء الس�ت�ائ�ر.. 
علّني أھطل بوحاً ویفیض زُق ال�روح.. ب�ال�خ�م�ر 

 المعتق.
حاولْت سحب زندھا من من تحت راسي ال�م�ث�ق�ل 

 ببنات أفكاري العانسات المتناحرات
ھل فرصة للعشق؟!. تلك كالبھم خلف س�ی�اج�ن�ا  -

  تنبح.
  ال تقنطي من رحمتھ. -

لملمْت بعض أوراق التوت لتغطي وجھي المغبّر، 
 وأجھشتْ 

ای�ة رح��م�ة وق�رةال��ع�ی�ن، م��رقش�ة ب�ال��ق�ن�اب��ل..  -
  واالباتشي طردت النوارس.

ألمدینة خاویة على عروش�ھ�ا، وال أنس�ي ب�ھ�ا  -
  إالنـــا.

 توسلتني
 -ی�اع�م�ري  -رتِّق دموعي باألم�ل.. ق�ل أن�ھ�م  -

  مازالوا على قید الــ ُھنا.
 بكیتُ 

  حتى البیوت تناثرْت. -
 شھقتْ 

 وھل البیوت الحافظات رسومھم.. ترمَّلْت؟ -
ضتْ  -  وأظنھا قد قُوِّ

 تكرر الصوت متكسراً في أرجائي
ال بد أن توھب الحیاة األبدیة في عالم الكب�ری�اء.. 

  لمن تعّمدوا بماء الفراتین.
 أزحت أوراق التوت عن وجھي

ألصمت وحده من تبرع لیكون أول شاھد ع�ل�ى  -
  الجریمة.. والقاتل منتشیاً، یُحصي الجوائز.

وھل سنشارك الصمت ج�ری�م�ة الص�م�ت ن�ح�ن  -
أیضا.. ھل ستقنعني فح�ول�ت�ك ب�م�خ�دع�ي، وأن�ت 

 تنتحب؟.
ألقابع في أقصى مخدع�ك، ل�ی�س أن�ا.. ب�ل ھ�و  -

 انكساري.
  كمََّمْت فمي بید ناعمة حنون.

  أنت ضوء الینكسر.. إال ویستطیل. -
  أزحت یدھا بقبلة الستجداء الكالم.

 أنا عتمة في ناموس الفراشات. -
بل أنت ضوئي الذي یغریني بالتجمھر ع�ل�ی�ك..  -

 فتوھج وال تخبو.
أتوھ�ج!. أی�ة ك�ذب�ة ت�ل�ك.. ف�أن�ا م�ح�ض م�ی�ت  -

 موقوف التنفیذ.
  أنت من علَّمني فنون العشق، واألمل. -

 ھتف الصدى من بعید : كان كذلك
 ومایزال -

  صرخُت بأعلى صوتي.. كیف وقد أَخَصوني.
(اسم هللا والرحمن شبیك حبیبي .. ُخطَم خض�ر  -

الیاس فاطمة الزھرة) لقد أفزعتني وأنت تص�رخ 
  في عز نومك بما یزعج أنوثتي.

ت م�ن مس�ام�ات  َمَسَحْت حبات ال�ع�رق ال�ت�ي ن�زَّ
ت كتفي بیدھا األخرى، وصوتھا  جبیني بید، وھزَّ

 الدافئ یتسلل إلى مسامعي.
فتحُت عینيَّ على بصیص شمعة آیل�ة ل�ل�خ�ف�وت، 

وع��ط��ر ح��ن��ان��ھ��ا 
ع مساحات شھیقي.   یضوِّ

 استغفرُت ربي، وتمتمُت بالمعوذات
تأملتني بعینین آسیتین، وأشعل�ْت ل�ي س�ی�ك�ارت�ي 

 بید مرتعشة وقالت
 البد أن نفعل شیئاً. -
البد أن نفعل شیئا.. ھیا غیري مالبسك وتع�ال�ي  -

  معي.
 إلى أین؟ -
 نبحث عنّا -
 لكن السیارة تعمل بوقود.. ال بالمشاعر!. -
  البد أن نتدبر األمر. -

طاوعْت جنون�ي، ولس�اُن ح�ال�ھ�ا ی�ت�أس�ف ع�ل�ى 
 عجزي وانكساري

لم توصنا الریح بالحرص على بقایانا حین ك�ن�ا  -
 بین ثنایا النار

 قلتھا بثقة التالئم قلة حیلتي.
ق�ال�ت وبس�م��ة م��ن ان��ق�ض ع��ل�ى ط�ری��دة ت��ع�ل��و 

 كلثومیتیھا المتوردتین
  َوَجـْدتُـھا.. َوَجـْدتُـھا. -

 تََململَْت شیاطیني .. فقلت غامزاً، بخبث واضح :
تعالي یا (نیوتنتي) المبھرة، ل�ن�ل�ت�ق�ط ال�ت�ف�اح�ة  -

  سویا.
 قالت بدالل :

غ��ادر رغ��ب��ات�ك أی�ھ��ا ال�م��راھ�ق وت��ع�ال أری��ك  -
اكتشافي.. ھاھي دراجة فالح حدیقتنا.. لقد تركھا 
عند أول زخ�ة ل�ل�رص�اص.. وف�ر م�رددا (إِل�ؤْم�ر 

 ُمش بَأَزگا یازول)
(وضحكنا ضحك طف�ل�ی�ن م�ع�ا وع�دون�ا فس�ب�ق�ن�ا 

 ظلنا )
أي ظل وھذا ألبرد یعوي والجو غائم كلّي، وج�و 
 شبقي غائم جزئي وریاحي غیر معتدلة السرعة.

تملّصْت من یدي وراحت تجس إط�ارات واس�ط�ة 
 نقلنا الجدیدة..

نعم ھي جدیدة علینا لكنھا بلغت من الِكـبَر عت�یّ�ا، 
وانتزع الزمن منھا كل شروط األمان والسالمة.. 
كانت عبارة عن كدیش حدیدي، أجرد ، س�ق�ی�م.. 
بال واقیات للطین وال كفوف ل�ل�دّواس�ات.. وع�ل�ى 
قائدھا أن یضع باطن قدمھ على العجلة األمامیة، 
حین ی�ب�غ�ي ال�ت�وق�ف، ب�دالً ع�ن ال�ف�رام�ل ال�ت�ي 
ت�ق�اع�دت ع�ن ال��ع�م�ل م�ذ ع�ھ��د ( ال��ك�ون�ت دي 

 سفراك).
أردفتھا محل ماكن�ة ق�ط�ع (ال�ث�یِّ�ل)، ف�اح�ت�ض�ن�ت 
خصري وطرحت رأسھا على كتفي بفرحة طفل.. 
ضغطُت على الدواسات بعد أن رفعت بنطالي ك�ي 
ال تتعشق أطرافھ مابین الجنزیر وعجلة ال�ح�رك�ة 
الم�س�ن�ن�ة.. ف�دارت ال�ع�ج�الت ت�ارك�ة أث�راً ع�ل�ى 

 رصیف باب بیتنا كخط داللة التجاه المسیر..
لفح الھواء البارد وجھینا، فخب�أْت وج�ھ�ھ�ا ب�ی�ن 
.. أحسسُت بمشارط ت�م�ارس رس�م ش�ع�وط  كتفيَّ
على وجھي، وأنفي شبھ متجمد.. كان الوقت ف�ي 
تمام النشوة وبضعة خوف.. واللیل تن�ازل خ�ط�ی�ا 

  عن سحنتھ وأعلن تخلیھ عن الحلكة.
یحدو شیاطیني أمالً بسرقة النون من القنبلة، في 

 أول ھدنة مع القلق.
أرعدت السماء، وأجھشت بال�رص�اص، وال�زم�ن 

 ساعة رملیة تشاكس الفراغ باالمتالء.
 إلى متى..؟!.

  سؤال یغوي القلق بالتطاول.
كان زجاج النوافذ متخندقاً بعصیان شرس خ�ل�ف 
الصمت.. فتوثبْت الدمعة ع�ل�ى ق�ارع�ة ال�ی�ق�ی�ن، 
عندما تناثر .. لیج�رح أوراد ال�ح�دائ�ق.. وی�ط�رد 

 العصافیر.
ومع كل انفجار تتشنج الیدان المرت�ع�ش�ت�ان ب�رداً 
وخ��وف��ا، وت��ل��ت��ص��ق ع��ل��ى ظ��ھ��ري ك��ح��ق��ی��ب��ت��ي 
المدرسیة.. تبز ظھري حلم�ت�ا ص�درھ�ا ال�الھ�ث، 

وضرباتھ.. كحمامة خائفة قبل التربص بفُرض�ة.. 
قرع یزیدني قسوة على دواسات الدراجة.. ق�ال�ت 

 شبھ منتحبة :
 اتذكر أمي؟ -
أم�ك ت�ل�ق�ف�ت�ھ�ا أی�ادي الس�م�اء ق�ب�ل أن ی�ع�ك�ر  -

 مسامعھا نباح الكالب
 (ولك أقصد أمي عوطف)

  دعیھا تزم شیلتھا على نزف سیتوثب. -
 لكنك قلت لھا : -

"حین تتعطر ال�ب�غ�دادی�ة ب�ب�خ�ور ب�دھ�ن ال�ع�ود، 
وشیئاً من الـ (رش�وش ) ب�ی�ن ال�ن�ھ�دی�ن، وت�زم 
الشفتین على الـ (دیرم)، وتؤطر أطراف ال�ك�ع�ب 
بالحناء، وتزین ال�م�ع�ص�م ب�الـ� (م�ل�وي)، وت�ل�ف 
العباءة البالغة الحل�ك�ة ع�ل�ى خص�رھ�ا، وت�رخ�ي 
الخمار قلیالً لیزید (میل) المكحلة بریق الع�ی�ون.. 
ترتبك الطرقات.. تكتظ العصافیر ع�ل�ى (ال�ت�ی�غ�ة) 

 وتھمس لبعضھا تعالوا نتعلم فون الدالل".
ھاھي بغدادیتك تتلوث بالدخان.. تـُرقِّط قم�ی�ص�ھ�ا 
الشظایا.. تزّم الش�ف�اه ع�ل�ى ص�رخ�ة م�ق�ھ�ورة.. 

 تلونت كعوبھا باللون االحمر.
ت��ت��زل��زل األرض إث��ر ص��وٍت، وغ��ب��ار ی��ح��ج��ب 

 الرؤیة.. كان الصوت مرعباً 
 ماھذا -
أظنھم قصفوا البیت المجاور لمطع�م الس�اع�ة..  -

 فالدخان یتصاعد من ھناك
(س�اع�ة الس�ودة.. اس�ت�ع�ج�ل ل�خ�اط�ر هللا راح  -

 نموت)
 نموت؟. -
 وھل ھنالك ثمة موت غیر ھذا!. -
كلنا نموت.. أنا والملك والحم�ار.. أل�ح�م�ار م�ن  -

 الجوع، والملك من التخمة، وأنا من الحب
  دع (جاك بریفیر) ك ھذا والتتفلسف رجاًء. -
كلنا نموت نحن والملوك والحمیر.. ألحمیر م�ن  -

ال��ب��ط��ال��ة، وال��م��ل��وك م��ن ال��خ��وف، ون��ح��ن م��ن 
  الرغبة.

مراھق ان�ت ورب ال�ك�ع�ب�ة .. والب�د أن أس�ال  -
ح��م��ات��ي إن ك��ن��ت ق��د ول��دت ب��ت��س��ع��ة أش��ھ��ر 

 (لوسبیعي)
 إذاً سـنموت من الخشیة -
 وھل بقي ما نخشى علیھ؟ -
أج��ل.. ذاك��رت��ن��ا ال��ت��أری��خ��ی��ة.. م��ع��اق��ل ق��وت��ن��ا  -

المعرفیة، واألدبیة.. جوامعنا، كنائسنا، ب�ی�وت�ن�ا.. 
 وكل شيء.

  ضاع. -
  مالذي ضاع؟. -
 كل شيء. -
 

 ھي:
ق خصره بید مرتعبة.. أشعر بخطوط المق�ع�د  أطوِّ
الحدیدي المشبك ال�ذي أج�ل�س ع�ل�ی�ھ خ�ل�ف�ھ ق�د 
تركت آثارھا ع�ل�ى م�ؤخ�رت�ي.. أت�غ�اض�ى األل�م.. 
أزداد التصاق�ا ب�ج�س�ده، وك�ل�م�ا ازدادت س�رع�ة 
ح�رك�ة رج�ل�ی��ھ ع��ل�ى دواس��ات ال�ح��رك�ة.. أزرع 
وجھي في ظھره.. أركِّز في حاسة الشم ألجع�ل�ھ�ا 
أكثر حدة.. أرید أن أستخلص رائح�ة جس�ده م�ن 
بین نسیج الثیاب الثقیلة التي یرتدیھا.. یا إل�ھ�ي.. 
أحتاج عمراً آخر كي أشبع من رائحة جسده التي 
تثیر كل غرائزي.. صوت یأتین�ي م�ن األع�م�اق.. 
ماذا لو مات أحدنا وبقي اآلخر على ق�ی�د ال�ف�ق�د.. 

 أشبك یدي على خصره بشدة وأردد (اسم هللا)
تبرق السماء بألوان ح�م�ر، وص�وت الص�واری�خ 
تص�م اآلذان.. ف��ت��ت�ص��اع�د أع��م�دة دخ�ان س��ود، 

 ورمادیة.. حتى تكاد أن تعمي عین الشمس.
مقبرة سیارات بال شواھد.. ج�م�وع غ�ف�ی�رة م�ن 
السخام على الشوارع.. رت�ب عس�ك�ری�ة ت�ت�م�رغ 
بالتراب.. آلیات حربیة ُم�ع�اق�ة.. ع�رب�ات ال�ب�اع�ة 

المتجولین منكفئة على قدورھا.. یافطات الم�ح�ال 
ت�م��ارس ال�ع��ش��وائ�ی��ة ع�ل��ى األرص�ف��ة، ص�ل��ب��ان 

 ودرافش مكسورة.
أھذه ھي عالوي الحلة.. أھذا گراج النق�ل ال�ع�ام، 
وما بال ھذه القبة الخضراء القابعة أمامھ كم�زار 

 شیخ فقد شرعیة البركات!.
أھذه المحطة العالمیة.. یا أل�ط�اف هللا، ھ�ي اآلن 
التمت�ل�ك م�ن ال�ع�ال�م�ی�ة إال اس�م�ھ�ا، م�ن�ذ نس�ت 

 إكسبریس الشرق.
فالقطارات، انتھكتھا البساطیل.. وصارت ع�تّ�االً، 
یحمل (الی�ط�غ�ات).. ت�ج�ر ال�ع�رب�ات ع�ل�ى س�ك�ك 

 متآكلة (الشیخ الَمیشّور یسّمو أبو الِخَرگ)
یعود القصف.. تتزلزل األرض ح�ت�ى ك�دت أف�ق�د 

 سمعي.. صوت داعر، الیقیم لحرمة بغداد وزنا.
تعّجل.. أرجوك تعّجل.. فأنا أش�ع�ر أن ن�ھ�ای�ت�ن�ا  -

ھنا.. في ھذه المقبرة ال�ت�ي اس�ت�ض�اف�ت اإلنس�ان 
 والحیوان والنبات والجماد.

تتناثر ع�ل�ی�ن�ا س�خ�ام�ات، وأش�ی�اء ال أت�ب�ی�ن�ھ�ا.. 
وزوجي یزید من س�رع�ة ق�ی�ادة ال�دراج�ة، ل�ك�نَّ 

 شھیقھ وزفیره كانا أسرع.
إجتزنا نصب سفینة النجاة التي لم تنُج من ع�ب�ث 
الصواري، وأیدي الغرباء، فانتحینا یمیناً كي نلج 
الص�ال�ح�ی��ة.. وق�ن��اع�ة رس��خ�ت ب��ع�ق�ل��ي أن ھ��ذا 
 القصف كان یستھدف بنایة اإلذاعة والتلفزیون..

وماھي إال ثوان، وإذا باألرض ق�د ُخِس�ف�ت ب�ن�ا.. 
لحظتھا رأیت صاروخاً یخترق واجھ�ة ال�م�ت�ح�ف 
الوطني.. إرتفعُت ع�ن م�ق�ع�دي ق�ل�ی�ال، ورم�ی�ت 
بجسدي فوق حبیبي.. أجفلتُھ.. كان یخشى ع�ل�ي 
من السقوط رغم أني سقطُت في بحر الحزن من�ذ 
فَقَد الوطن نضارتھ وبراءتھ، الت�ي ك�ن�ا ن�رتش�ف 

 منھا نبیذ الفرح قطرة قطرة.
بمحاولة مني لتخفیف قلقي.. ھمست راج�ف�ة ف�ي 

 أذنھ.. أحبك
 صرخ عالیاً..

أحبك یا أغلى م�ن�ي .. أح�ب�ك ی�ا أش�ھ�ى نس�اء  -
 الكون.. أحبك یاتوأم بغداد

 ثم ........
كل ما أذكره.. ھي تلك اللحظة التي تسّجینا ف�ی�ھ�ا 
على األرض قبال�ة ال�م�ت�ح�ف، وجس�دي ی�غ�ط�ی�ھ 
تماماً، وعجلتنا م�رم�ی�ة ع�ل�ى م�ق�رب�ة م�ن ك�ل�ب 

 سائب.
ال ش�يء یس�لّ�ي ال�روح غ�ی�ر األن�ی�ن.. س�اف��روا 
بدروب تحظر الوداع.. تركتُھم، ورج�ع�ت ب�رف�ق�ة 
صفنات حزینة، ودمعات محرقة.. أل�ل�ی�ل ی�ع�وي، 

 واألعزاء یحثون الخطى نحو المنافي..
أصرخ بھ أْن كف عن العواء.. وارح�م ال�ج�دران 
التي حفظت رسومھم.. وس�لّ�م ع�ل�ی�ھ�م وب�ل�غ�ھ�م 
بأنھم تركوني غریبة في غربت�ھ�م.. م�ن س�ی�وق�د 
لھم المدافئ في صقیعك الظال�م.. ن�ذر ع�ل�يَّ ب�أن 
أرقص لك (بال�ھ�اش�م�ي) إن ت�ری�ث�ت ق�ل�ی�الً أی�ھ�ا 
البرد.. دعني أرى موكب الرحیل ق�ب�ل أن ی�ن�ف�ق 

 النظر، وشمعاتي تنطفئ والدمعة تسند ذبولھا.
ص��ح��وُت ع��ل��ى ص��وت ش��خ��ی��ره.. ك��ان أش��ب��ھ 
بحشرجة الموت.. فأرعب�ن�ي ص�م�ت�ھ ال�م�ف�اج�ئ.. 
 ، زوجي جثة ھامدة تحتي، وباب المت�ح�ف م�غ�ب�رٌّ
وثغرة ھائلة ت�ع�ل�و ج�ب�ی�ن أل�ب�اب ال�ذي أج�ف�ل�ت�ھ 
طرقاتھم.. فصرخُت ثاكلة وال أدري كیف ان�ط�ل�ق 

 -صوتي الذي أصابھ ال�خ�رس أث�ن�اء ال�ق�ص�ف :
یاباب أنا ثكلى.. فارحم من توثبْت ل�ل�ب�ك�اء.. أی�ھ�ا 
الباب.. التئن وأنت ترى فرحة (رفرف�ة ال�ب�ردة)، 

  بصوت مفجوع.
تریث.. فماعادت انتظاراتي تجید البسم�ل�ة، وال 

  الجسد التربى على دالل حبیبي یحتمل الوداع.
كلّي ینادیھ.. یستغیثھ.. یتوسلھ.. أْن تعال، لكنھ 

 صامت، حرون
ْعنِي كلمة.. یاأغلى منِّي) -  (ولك سمِّ

 أتضرع إلى هللا
 ما ھذا حلم أم كابوس؟.

 بغداد تحترق
أرواحنا رماد، والسنین أكلت أعمارنا وت�رك�ت�ن�ا 

 على قارعة الحزن نلوذ بقلوبنا.
 وحده الحب من یمنحنا شھادة الحیاة.

أیھا الباب.. إن الذین أوصدوك، لیسو سّجان�ی�ن 
بل ھم أمناء على أجدادي الِعظام.. ول�ق�د ان�ب�ق�ر 

  جبینك.
.......................................... 

 2021تموز  21نلتقیكم في العدد القادم  

 اد ازل..
وح واا  
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 .أمس مثل غیوٍم متشابھة  الفراُغ الذي یراني

 ,أنا أمحوهُ بإتقان تعبیِر خمرٍة تسكُر في أسناني

 ,أترُكھا في قعِر كأس مثقوٍب تفّكر برائحتي

 .أستمرُّ في إستغالِل حاجتِھ الى الغد

 ,وبدقِّة أمرأٍة بارعة التلفیق

 .خفیّا أتأّخُر كثیراً أماَم الضوء

 .وال أقدُر أْن أجتاَز تلّةَ ُحسن حظّي

 ,في مشھٍد نائم أبدو فیھ أنیقاً جّداً 

 ,فأسقطُ برقٍّة في صلصاٍل سالب باألحمر

 .لیس مصیري أفضل من ثلج

 .یقوُم بحركاٍت غریبة جواَر نافذةٍ 

 .ال حصر لجزٍء من ثرثرةٍ 

 .تتقّدُمني في سواِد الفتات

 .قُّصْت على شكِل قطٍع صغیرةٍ 

 ,بعد نقوٍش في إقحوانة معبد

 مألْت بالشكوالتة في حلِق سرِّ لیِل جسٍد ممسوس كتمثال

ال یتكلُّم إّال مع صّرِة أصابع ف�ي م�ك�اٍن ض�یّ�ٍق م�ن خ�ل�ف 

 الماء

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

 مصباٌح في حفِل تابین ,ینظُر الى شمٍع یمسُك بظلٍّ 

  ویقُع من الضحِك في قائمة فراغ

 .ذاكرةُ المیّت. سائٌل أسود وحده یفھُم الكتابة

 ووحدي بعدَ 

 غبطِة االسطورِة. بشخصي أجيءُ  

 ,وحیَن تأتیَن قبَل برتقاٍل یالئُم فَم جثٍّة حمراء

 مازالت تتلعثُم أماَم أُنثى توصُد الباَب بسرِّ شھوِة كالم

 أسفَل ضوٍء .یبصُرھا بخیِط یفّكُر بدفِء ما تحتھ 

 من طراوِة غریٍن, ینسُج صامتاً تعبیراً مكسوراً 

 جملةٌ مفیدةٌ من غباٍر سریع. كقصٍب نحیٍل یمرُّ 

 وصوتھ شھوة ذاكرة تخیطُ المطَر في الشتاء

ا ل ا 

 زھیر بھنام بردى/ العراق
 بخدیدا -نینوى 

ویرقُُص الحرُف في كفِّي فأخشاهُ 

والطَّیُر یشھُد كم بالُحبِّ غنَّاهُ 

وِح یلقاهُ  عُر یعشُق من بالرُّ والشِّ

اُد تمنُحني ما كنُت أھواهُ    والضَّ

والُحرُّ یعشُق من یبغوَن لُقیاهُ 

وأجمُل الُحبِّ من بالعقِل نھواهُ 

ودمعةُ العیِن للمحزوِن مأواهُ 

من الُحبِّ بین الخلِق مسعاهُ   فیضٌ 

وأجمُل الوصِل من بالوصِل نرعاهُ 

وأجمُل الُحبِّ ما تُضنیَك شكواهُ 

حتَّى تغنَّى على ُمضناهُ ِذكــراهُ 

لكنَّمــا ھو وحٌي مــا عرفنـاهُ 

 ولیَس یُدرُك ِسرَّ الحرِف من شاھوا

ــــاهُ  فلیَس للمرِء فیھ مــــا ترجَّ

ِلنــاهُ  جھما وآیةُ السِّحِر فیِھ

عُر مو عِر صاَر الشِّ هُ الوراھُب الشِّ

یكفیِھ بیٌت من األوزاِن یحیــــــاهُ 

إذا رأى طیفَھُ المحبوَب واســـاهُ 

من قلبِِھ وعیوُن النَّاِس ترعاهُ 

تخفى شظایاهُ ال  سوطاً من النَّاِر 

وكیَف ینُضُب من بالنُّور ُمحیاهُ 

ـــــاهُ  شمٌس عـلیِھ وال ِعلٌم تخطـَّ

وال الِحكایةُ رغَم القَصَّ تنساهُ 

یُجیبُك الِعشُق أنَّ الشِّعر مجراهُ 

للمرِء تُذكُر من أحلى مزایــــــاهُ 

وال تغیُب عن األحباِب ِذكراهُ 

والعاشقون وإن َشطُّوا ضحایاهُ 

 والعارفــون وإن تاھـوا رعـایـــــاهُ 

           ا ز 
 
 
 
 
 
 

 /ناصر رمضان عبد الحمید
 مصر

عِر ینساني وأنس  اهُ ـــــــــــمالي وللشِّ

 ما كنُت للعھـِد یوماً خائنــاً أبـــــــــًدا

وال كَسرُت سھـاَم الوجـِد عـن َعـَمـٍد 

اِد أعشقُھـــــا  وال َصَحوُت بدون الضَّ

اِس مكُرمــــــةً  رَّ بـین الـنـَّ وأنـثُـُر الدُّ

عِر ما یأتي بال َعنٍَت  وأجمُل الشِّ

تأتي بال عمـــــٍل ال  وفرحةُ المرِء 

ُدھـا  لي فیَك یا ِشعُر أبیاٌت أردِّ

وأجمُل الحرِف ما یأتي على َمَھٍل 

عھُد المحبَِّة في األشعاِر َمسَكنُھُ 

عِر حین الشَّوَق یُلھبُـــھُ  وأجمُل الشِّ

ُدھــــا  عَر أوزاناً نُردِّ ال تحسبوا الشِّ

عِر من لغٍة كم  كم بالحروِف وكم بالشِّ

عِر من شجٍن  بالحروِف وكم بالشِّ

ـھُ نـغــــــــــٌم  ــوآی  ةُ العـِلـِم فـیــــِھ أنـَّ

عُر یعرُف من بالُحبِّ یكتُبُھُ   الشِّ

عِر  یبغي بِھ بــدالً ال  وراھُب الشِّ

یكفیِھ حرٌف من األوجاِع یُنِشُدهُ 

اِد في الثُّواِر یُشعلُھا  وجمرةُ الضَّ

على الُعتاِة وحیَن البأِس یُلھبُــھُ 

عھُد البالغِة في األشعاِر ما نُضبْت 

فنُّ القلوِب عظیُم الشَّأِن ما عظُمت 

وایـةُ رغــَم السَّــرِد تخفَْتــھُ  فال الرِّ

   لو تسأِل الِعشَق أیَن اآلهُ غافیةٌ 

عـُر نوٌر َحبَاهُ هللاُ مكُرمـــةً  الشِّ

وأسعُد النَّاِس من یحیا بال طمٍع 

عُر یسُكُن من بالنُّوِر َمسَكنُھُ  الشِّ

عـُر یملُِك عرَش الـقلِب في ِدَعــةٍ   الشِّ



 تكرار الفعل -الفصل الخامس 
 داود سلمان الشویلي

من الظواھر المع�ن�وی�ة ال�م�ھ�م�ة ف�ي ال�ق�ص�ص    
الشعبي، ظاھرة اإلھتمام بأصغر األبناء. واألغ�ل�ب 
في الحكایات أن یكون عدد األبناء أكثر م�ن واح�د، 
خاصة الذكور، حیث تتدّرج أعمارھم م�ن األص�غ�ر 

  إلى األوسط إلى األكبر.
فالحكایة تتبع ھذا االسلوب لسببین اثنین، األّول    

ھو لتكرار الفعل ثالث م�رات ال�ذي ت�ح�دث�ن�ا ع�ن�ھ. 
والثاني ھو جانب عاطفي في أن محبة اآلباء دائما 

 تذھب إلى االبن األصغر، "بزر ال�عدة".
ان تعدد الفعل من قبل شخص واحد ثالث م�رات    

یرمز إلى نم�و ش�خ�ص�ی�ت�ھ. ف�ف�ي ك�ل م�رة ت�ك�ون 
التجربھ قد أضیف شیئا جدیدا لھا. وان كل ابن ل�ھ 
فعل یقوم بھ، وبتعدد األبناء تتعدد األف�ع�ال، وب�ھ�ذا 
تكون التجربة في ال�ق�ّص�ة ق�د أض�ی�ف ل�ھ�ا ش�ی�ئ�ا 

 جدیدا.
حكایة "حسن آكل قشور الب�اق�الء" خ�ی�ر م�ث�ال    

على ذل�ك، إذ ت�ت�ك�رر أف�ع�ال األب"ال�م�ل�ك" ث�الث 
مرات. فھو یطرح سؤالھ على بنات�ھ ث�الث م�رات، 
ومن تنجح في االجابة یزوجھا بكفؤ ل�ھ�ا،وع�ن�دم�ا 
تفشل البنت الصغرى في االجابة كما یح�ب وی�ری�د 

 األب یزوجھا من أكسل انسان في المدینة.
وھ�ذه ال�ث��ی�م�ة ت�ت�ك��رر ف�ي ال��ق�ص�ص الش�ع�ب��ي    

العراقي، والعربي، والعالمي، إذ تعّد ث�ی�م�ة فض�ل�ى 
 في ھذه القصص.

ف�ق��ص��ص م��ث��ل: "ح��دی��دان" ال��ت��ي ی��ب��ق�ى أح��د    
الشخوص الثالثة على قید الحیاة بع�د أن ی�ن�ت�ص�ر 
على قوى الشر "السعلوة"، فیما یخ�ف�ق الص�دی�ق 

 )1األول، والثاني، ویلقوا حتفھم أمام السعلوة.(
) وابنھ الصغیر 2وفي قصة "الفرسان الثالثة"(   

ھو الذي ینفّذ وصی�ت�ھ ف�ي أن ی�ح�رس ق�ب�ره ب�ع�د 
موتھ، ویتك�رر ف�ع�ل�ھ م�ع ال�ق�وى الش�ری�رة ث�الث 
مرات وفي كل مرة یتخلص م�ن�ھ�ا. وف�ي م�دی�ن�ت�ھ 
سلطان لھ ثالث بنات یش�ت�رط ع�ل�ى م�ن ی�ری�د ان 
یتزوج من بناتھ أن یخطفھا لكي یتزوجھا، وھ�ك�ذا 
یخطف االبن األصغر البنات الثالثة لیتزوج األبن�اء 

 اآلخرین البنات الثالثة.
في قصة"شكر وخلف الراع�ي" ی�ت�ك�رر ال�ف�ع�ل    

ثالث م�رات ل�ظ�ھ�ور الش�خ�ص�ی�ة ال�م�ان�ح�ة ث�الث 
مرات، وتعطیھ ثالث أدوات س�ح�ری�ة. وك�ذل�ك ف�ي 
قص�ة "ال��م�ل��ك وأوالده". وف��ي ح��ك�ای�ة "الش�ی��خ 
الساحر"، یكرر الف�ع�ل ث�الث م�رات ف�ي ك�ل م�رة 

 یستخدم أداة سحریة واحدة.
وفي الحكایة الس�ل�وف�اك�ی�ة "الس�اح�ر" ی�ت�ح�ول    

 البطل إلى ثالثة صور حیوانیة.
*** 

  جدول تكرار الفعل: -
*** 

 العیّنات:
 النص العراقي "حدیدان": -

((یحكى انھ، كان ھناك ثالثة أص�دق�اء، خ�رج�وا    
من دیارھم للعب، ولكن أھلھم تركوھم ورحلوا إلى 

 دیار أخرى ، فجاءتھم "السعلوة".
ط�ال�ب�اً   –وھذا اس�م أح�دھ�م  –قال " حدیدان "    

من ربھ أن یبني ل�ھ قص�راً م�ن ال�ح�دی�د ع�ل�ى أن 
یكون "بارداً من ال�داخ�ل، وح�اراً م�ن ال�خ�ارج". 

مخاطباً رب�ھ   –الصبي الثاني   –وقال "رویشان " 
أیضاً أن یبني ل�ھ قص�راً م�ن ال�ری�ش "ب�ارداً م�ن 

 –الخارج وحاراً من الداخل". وقال "رخ�ی�ص�ان" 
منادیاً ربھ أن یبني لھ قص�راً م�ن   –الصبي الثالث 

"ال��رخ��ی��ص"، "ح��اراً م��ن ال��داخ��ل وب��ارداً م��ن 
الخارج ". وحقق لھم ال�رب أم�ن�ی�ات�ھ�م. وع�ن�دم�ا 
جاءت السعلوة إلى "حدیدان" محاولة ھدم قص�ره 
انكسر سنھا، ف�ھ�رب�ت. وج�اءت إل�ى "رویش�ان" 
وإق��ت��رب��ت م��ن قص��ره ون��ف��خ��ت ع��ل��ی��ھ ف��ت��ط��ای��ر 
"الریش" الذي بنى منھ قصره، فأكلت�ھ الس�ع�ل�وة. 
وأراحت نفسھا منھ وشربت الماء بعد ذل�ك، وم�ن 
ثم ذھبت إلى "رخیص�ان" وع�ن�دم�ا اق�ت�رب�ت م�ن 
قصره، فإذا بالرخیص ال�ذي ب�ن�ى قص�ره م�ن�ھ ق�د 
تطایر في الجو، فأكلتھ، وظ�ل "ح�دی�دان" ج�الس�اً 
فوق سطح قصره، ولم تستطع السع�ل�وة ال�وص�ول 

 الیھ ألن حرارة القصر تمنعھا من ذلك.
ذھبت السعلوة إلى عماتھا وخاالتھا تستدعی�ھ�ن    

لمساعدتھا فھجمن على القصر لكنھن لم یستطع�ن 
األقتراب منھ ل�ح�رارت�ھ، ف�ع�دن خ�ائ�ب�ات، ب�ع�د أن 
أشرن علیھا بأن تترك حمیرھا تسرح بالقرب م�ن�ھ 
ظناً منھ�ن أن الس�ع�ل�وة ب�ھ�ذه ال�ح�ی�ل�ة تس�ت�ط�ی�ع 
االمس��اك ب��ھ ول��ك��ن��ھ دون ج��دوى.ح��ی��ث ك��ان 
"حدیدان" یركب على ظھر الحمار ع�ن�دم�ا ت�ك�ون 
السعلوة بعیدة عنھ، ویتركھ، ویص�ع�د إل�ى قص�ره 

 عندما تقترب منھ.
في إحدى اللیالي، أخذت السعلوة حمیرھا وطلت    

ظ��ھ��ورھ��ا ب��ال��ق��ار، وف��ي الص��ب��اح ع��ن��دم��ا رك��ب 
"حدیدان" على ظھر أحد الح�م�ی�ر، اق�ت�رب�ت م�ن�ھ 
السعلوة فحاول النزول فلم یس�ت�ط�ع ألن ال�ق�ار ق�د 
التصق بھ، فمسكتھ وقالت لھ: من أین أأكلك؟ فقال 
لھا حیثما تریدین، لقد أصبحت أسیرك، ولكن�ن�ي ال 
أشبعك ألنني ضعیف جداً ولو تتركین�ن�ي أك�ث�ر م�ن 
أسبوعین ألشبع وأسمن ك�ان ذل�ك أفض�ل ل�ك م�ن 
ضعفي اآلن. فقالت لھ: ألت�ذوق�ك، ف�م�دت لس�ان�ھ�ا 
وتذوقتھ من أذن�ھ، ف�اذا ب�ھ ح�ق�ی�ق�ة غ�ی�ر ص�ال�ح 
لالكل، فربطتھ كالحصان، وظل أكثر من أسبوعی�ن 
یأكل وھو مربوط حت�ى س�م�ن، ف�ق�ال�ت ل�ھ: ت�ھ�ی�أ 
سوف أذبحك. وطلبت من ابنتھا أن تذبحھ وتطبخھ 
وأن تنظف البیت وتفرشھ حتى تعود م�ن ع�م�ات�ھ�ا 

 وخاالتھا بعد أن تدعوھن، وذھبت.
أخذت البنت تشحذ السكین، و"حدیدان" ی�ن�ظ�ر    

الیھا كالم�س�ك�ی�ن، ف�ق�ال ل�ھ�ا: اع�ط�ی�ن�ي الس�ك�ی�ن 
ألشحذھا جیداً كي ال تؤل�م�ن�ي ف�واف�ق�ت. فش�ح�ذھ�ا 
جیداً "بحیث أصبحت تقطع رقبة البع�ی�ر" ث�م ق�ال 
لھا: تعالي واذبحیني. وعندما اق�ت�رب�ت م�ن�ھ ق�ط�ع 
رأس��ھ��ا وح��ل وث��اق��ھ ث��م خ��ل��ع م��البس��ھ وارت��دى 

مالبسھا، ونظف البیت جی�داً وط�ب�خ 
لحم بنت الس�ع�ل�وة، وخ�ب�ز ال�خ�ب�ز. 
وعندما جاءت السعلوة وق�ری�ب�ات�ھ�ا، 
ق��دم ل��ھ��ن األك��ل ف��أك��ل��ن، وب��ع��د أن 
انتھین من األكل رجعن إلى بیوتھن، 

 -ف�ط��ل�ب "ح�دی��دان" م�ن الس�ع��ل��وة
أن تس�م�ح   –وكان یمثل دور ابنتھا 

لھ باللعب في قصر "حدیدان"، وافقت ظان�ة ان�ھ�ا 
قد تخلصت منھ، فذھب إلى القصر وخ�ل�ع م�الب�س 
ب��ن��ت الس��ع��ل��وة،ورم��اھ��ا خ��ارج ال��ق��ص��ر وارت��دى 
مالبسھ وأخذ یصیح: "اجرنتھ، اجرنتھ، اج�رن�ت�ھ، 
اجالھ بنتھ، ملف�وف ب�رغ�ی�ف ال�ح�ن�ط�ة". ع�ن�دھ�ا 
سمعت الس�ع�ل�وة ص�راخ�ھ، ف�خ�رج�ت م�ن ب�ی�ت�ھ�ا 
وشاھدت "حدیدان" على القصر ومالبس اب�ن�ت�ھ�ا 
مرمیة على األرض، فصرخت بھ: ماذا فعلت ب�ي؟ 
فأرادت أن تتقیأ مما أكل�ت�ھ م�ن ل�ح�م اب�ن�ت�ھ�ا ف�ل�م 
تستطع، فت�رك�ت ال�م�ك�ان وذھ�ب�ت إل�ى ق�ری�ب�ات�ھ�ا 

 لتعیش معھن.
ترك "حدیدان" القصر ورحل للبحث ع�ن أھ�ل�ھ    

فوجدھم في احدى المدن، وأخبرھم بم�ا حص�ل ل�ھ 
ولرفاقھ". (وآني سلمت وھذي سالف�ت�ي... وھ�ذي 

 )3الجیتكم منھا)).(
*** 

 النص المصري "الصیاد وزوجتھ": -
((لقد كان الصیاد یعیش م�ع زوج�ت�ھ ف�ي ع�ش    

ھاديء على شاطيء البحر، وكانت م�ھ�م�ة ال�زوج 
أن یخرج لیصطاد السم�ك، ف�ی�ب�ی�ع ب�ع�ض�ھ وی�أك�ل 
بعضھ اآلخر مع زوجتھ. ولم یك�ن ال�رج�ل ی�ود أن 
یغیّر من حیاتھ قید أنملة. أما الزوجة فكانت تعتمل 
في نفسھا دواف�ع ال�ط�م�وح وال�رغ�ب�ة. وذات ی�وم 

خرج الصیاد لیصطاد كعادتھ. ولما رمى شبكتھ في 
ع�رض ال�ب�ح�ر، إذا بس�م�ك�ة غ�ری�ب�ة ت�ط�ل م�ن�ھ�ا 
وتتحدث الیھ وت�رج�وه أن ی�ت�رك�ھ�ا ألن�ھ�ا ل�ی�س�ت 
سمكة طبیعیة، وإنما ھي أمیر ممسوخ. فطرح بھا 
الرجل في البحر، ورجع خ�اوي ال�ی�دی�ن ل�زوج�ت�ھ. 
فلما سألتھ عن رزق�ھ ح�ك�ى ل�ھ�ا م�ا رآه. ح�ی�ن�ئ�ذ 
ظھرت بوادر الرغبة العارمة في نفس المرأة، فق�د 
انھالت علیھ تأنیبا ألنھ ترك الفرصة النادرة ت�ف�ل�ت 
من یده دون أن یستغلھا. فقد ك�ان ف�ي وس�ع�ھ أن 
یتمنى شیئا من ھذا الكائن الغریب.ودفع�ت�ھ ال�م�رأة 
ألن یرجع إلى البحر ویعاود ال�ت�ج�رب�ة ل�ع�ل�ھ ی�ج�د 
السمكة الغریبة ویتمنى علیھا لزوجتھ بیتا بدال من 
ھذا العش الذي تعیش فیھ. وفعل الرجل م�ا أم�رت 
بھ الزوجة وظ�ھ�رت ل�ھ الس�م�ك�ة. وأخ�ب�رھ�ا ب�أن 
رغبات زوجتھ ال تتفق مع رغباتھ. فھي ترجو بیتا 
تسكنھ بدال من ھذا العش. وتحقق للمرأة مطل�ب�ھ�ا. 
ثم دفعت المرأة زوجھا م�رة أخ�رى ل�ی�ت�م�ن�ى ل�ھ�ا 
حصنا ثم قص�را. وح�ق�ق�ت الس�م�ك�ة ل�ھ�ا ك�ل ذل�ك 
وأصبحت ملكة. ولكنھا لم تكنف بذل�ك ف�ت�م�ن�ت أن 
تكون إلھا، ألنھ لیس ھناك م�ن ی�ف�وق اإلل�ھ ق�وة. 
وعندئذ أجابت السمكة الرجل:إذھب إل�ى زوج�ت�ك، 
فسوف ترى كل شيء. وعندما رج�ع ال�رج�ل وج�د 
ان زوجنھ قد طارت إلى علو شاھق ح�ت�ى وص�ل�ت 
عنان السماء، وما لبثت ان ھ�ب�ط�ت إل�ى األرض، 

 )4إلى عشھا األول الذي رفضتھ.)). (
*** 

 النص السلوفاكي "الساحر": -
((رجل فقیر مع ابنھ الص�ب�ي، ق�رر ھ�ذا ال�رج�ل    

ارسال ابنھ إلى من یعتني بھ، وفي الطریق یل�ت�ق�ي 
برجل أسود یقرأ في بعض الكتب فیقرر األب ت�رك 
ابنھ عند ھذا الرجل بعد أن یشترط علی�ھ أن ی�ع�ود 

 بعد سبعة أعوام، وان عرفھ فلھ الحق بإستعادتھ.
ویبقى الصبي عند الرجل الس�اح�ر ف�ی�ق�وده إل�ى    

غرفة ال یوجد فیھا سوى مكن�س�ة، ث�م إل�ى أخ�رى 
ملیئة بالكتب، وثالثة فارغة في صدرھا باب ی�ق�ود 
إلى غرفة أخرى، ویطلب م�ن الص�ب�ي أن ی�ن�ف�ض 
الغبار عن الكتب كل یوم، ویعطیھ قض�ی�ب�اً وی�ق�ول 

لھ: إذا مللت فخذ ھذا القضیب واض�رب ب�ھ ال�ب�اب 
ثالثاً فیظھر لك رفاق من سن�ك ی�م�ك�ن�ك أن ت�ل�ع�ب 
معھم. وعندما تجوع اضرب بھ الباب م�رة واح�دة 

 فیجلبون لك الطعام.
سافر الرجل لمدة سبع سنی�ن،أم�ا الص�ب�ي ف�إن�ھ    

أخذ یقرأ ما في الكتب من تعال�ی�م س�ح�ری�ة وت�ع�ل�م 

منھا الس�ح�ر، وب�ع�د س�ب�ع س�ن�ی�ن ع�اد الس�اح�ر، 
وعندما حان موعد مجيء األب اس�ت�ق�ب�ل�ھ الص�ب�ي 
خارج القصر وتعرف علیھ وطلب م�ن�ھ أن ی�خ�ت�ار 
الحمامة الواقفة في الصف الثالث والمتدلي ریشھا 

 ألنھا ستكون ھو.
جاء الوالد إلى الساحر وطلب من�ھ أن ی�ع�ی�د ل�ھ    

إبنھ، فقال لھ الساحر تعّرف ع�ل�ی�ھ م�ن ب�ی�ن ھ�ذه 
الحمامات، فتفحصھا الرجل وإختار منھا ال�ث�ال�ث�ة، 
إّال ان الساحر رفض أن یس�ل�م�ھ ول�ده ب�ح�ج�ة ان 
تحویلھ مرة ثانیة إلى ھیئتھ األنسیة یتط�ل�ب وق�ت�ا 
طویالً، وما علیھ إّال أن یعود إلى م�دی�ن�ت�ھ وس�وف 

 یرسل ھو إبنھ من بعده.
عاد األب إلى مدی�ن�ت�ھ، وف�ي ی�وم م�ا، وع�ن�دم�ا    

خ�رج الس��اح��ر م�ن قص��ره، ج��م��ع الص��ب��ي ك��ت��ب 
الساحر وھرب عائداً إلى والده ث�م ط�ل�ب م�ن�ھ أن 
یأخذه إلى السوق ویبیعھ على أالّ یبیع الحبل مع�ھ، 
ثم تحول الصبي إل�ى ح�ی�وان ص�غ�ی�ر ون�ف�ذ وال�ده 
طلبھ، وحصل على مال كثیر، وبعد ذلك تحول إل�ى 
ثور وباعھ والده في السوق، وفي ال�م�رة ال�ث�ال�ث�ة 
تحول إلى حصان جمیل فیشتریھ الساحر، وب�ی�ن�م�ا 
كان الوالد یحسب الن�ق�ود ی�م�س�ك الس�اح�ر ب�ح�ب�ل 
الحصان ویختفي معھ. یأخذ الساحر الح�ص�ان إل�ى 
حداد لیضع ل�ھ ح�دوة حص�ان ث�ق�ی�ل�ة ف�ی�ت�ج�م�ھ�ر 
األطفال من حولھ ف�ی�ط�ل�ب م�ن أح�دھ�م أن ی�خ�ل�ع 
الحبل من عنقھ فیفع�ل ال�ط�ف�ل ذل�ك ف�ی�ت�ح�ول إل�ى 
حمامة تطیر بعیداً وتحط في قصر الملك وی�ت�ب�ع�ھ�ا 
الساحر بھیئة صقر، وكان الملك في ط�ور ال�ن�زاع 
األخیر م�ع ال�م�وت، وی�ع�ود الص�ب�ي إل�ى ھ�ی�ئ�ت�ھ 
األنسیة ویطلب من بنت الملك أن تحت�ف�ظ ب�ھ ألن�ھ 
سیتحول إلى خاتم، وكان ذلك الم�ل�ك ق�د أع�ل�ن أن 
من یشفیھ من مرضھ یزوجھ من إبنت�ھ، ف�ی�ش�ف�ی�ھ 
الساحر ویوافق ال�م�ل�ك ع�ل�ى زواج الس�اح�ر م�ن 
إبنتھ، فیطلب الساحر من الفتاة أن تعط�ی�ھ ال�خ�ات�م 
لكنھا تمتنع عن ذلك، فیصر على ط�ل�ب�ھ، ف�ت�ح�اول 
خلعھ عندھا یسقط على األرض ویتحول إلى حبات 
شعیر فیتحول الساحر إلى دیك یأخذ بإلتھام ال�ح�ب 
حتى بقیت حبة واحدة كانت قد سقط�ت ف�ي ح�ف�رة 
فتحول الساحر إلى فأرة، فتتح�ول ال�ح�ب�ة إل�ى ق�ط 
ویمسك بالفأرة ویأكل�ھ�ا، وی�ت�خ�ل�ص الص�ب�ي م�ن 

 )5الساحر، ویتزوج من إبنة الملك.)).(
 

*** 
 تحلیل ما في الجدول: -

* یظھر تكرار الفع�ل ف�ي ال�ح�رك�ت�ی�ن ال�ك�ب�ی�رت�ی�ن 
 األولى والثانیة.

*** 
 الھوامش:

أكثر الحی�وان�ات ال�واق�ع�ی�ة وال�خ�راف�ی�ة ت�أخ�ذ  - 1
وظیفتین مخت�ل�ف�ت�ی�ن أح�دھ�م�ا وظ�ی�ف�ة مس�اع�دة، 
واألخرى وظیفة شریرة، مثل ھذه السعلوة، ح�ی�ث 
انھا في حكایة "األمیر نور ال�دی�ن واألم�ی�رة... " 
تكون شخص�ی�ة م�ان�ح�ة، وھ�ن�ا ت�ك�ون ش�خ�ص�ی�ة 

 شریرة.
ی��ذك��ر ب��روب قص��ة تش��ب��ھ��ھ��ا ف��ي ك��ت��اب��ھ  - 2

 .33"مورفولوجیة القّصة" ص

 –دراسات وتحلیل   –القصص الشعبي العربي  - 3
 .177ص -داود سلمان الشویلي 

اشكال ال�ت�ع�ب�ی�ر ف�ي األدب   –د. نبیلة ابراھیم  - 4
 .68ص –ب.ت.  –دار نھضة مصر  –الشعبي 

 –دراسات وتحلیل   –القصص الشعبي العربي  - 5
 .79ص

 ا واد  ا اب:
  -"منھج لدراسة القصص الشعبي" 
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 توطئة :            
یخل�ص ال�زم�ن الس�ردي ف�ي روای�ة (ال�ب�ل�د 
الج�م�ی�ل) أھ�م ت�م�ف�ص�الت ف�ك�رة ال�م�ن�ظ�ور 
السیرذاتیة المتحققة بموجب تقان�ة أس�ال�ی�ب 
(المونتاج/التقطیع الزمني/ تقاطعات ال�ح�ل�م/ 
ال��ت��م��وی��ھ) غ��ی��ر أن زم��ن وح��دات ال��ب��دای��ة 
الروائیة نج�دھ�ا ت�ت�رك�ز ض�م�ن اس�ت�ئ�ث�اری�ة 
جنوح الفضاء ال�روائ�ي ن�ح�و غ�ای�ة ال�ف�ع�ل 
اإلیھامي الذي من خاللھ نعثر عل�ى ت�ع�ل�ق�ات 
احتمالیة موظفة بفاعلیة م�دل�ول�ھ�ا الس�ردي 
المعلن، إال من جوانب ض�م�ن�ی�ة خ�اص�ة م�ن 
مساحة الفعل المتني المنص�وص ف�ي روای�ة 

  المشاھد والمواقف الشخوصیة.
نقول جزما أن القسم الثاني الموسوم بـ (أن�ا 
وحلوم) من النص ما یحف�زن�ا ن�ح�و م�واك�ب�ة 
وقائع غیر تراتیبی�ة ف�ي ش�ك�ل�ھ�ا ال�ح�ب�ك�وي 
وس�ی��رت��ھ��ا ال��روائ�ی��ة ال��م��ف��ت�رض��ة أو غ��ی��ر 
المفترضة من حیاة كتابة مخطوطة ال�م�ؤل�ف 
الشخصیة. وعندما ندق�ق ف�ي م�ج�ال ح�ادث�ة 
الشخصیة حلمي في ع�ت�ب�ة ن�ھ�ای�ة ال�م�دخ�ل 
الروائي، نجد أن ھناك ما یدعونا إلى متابع�ة 
الشخصیة الم�رك�زی�ة ال�م�وظ�ف�ة ف�ي ال�ن�ص 
ذات�ھ، وال��ت��ي ت��ج��ت��م��ع ف��ی��ھ��ا وم��ن ح��ول��ھ��ا 
مجموعة مواقف ذاك�رات�ی�ة ی�ك�ون مص�درھ�ا 
أوال الحرب وثانی�ا م�ت�رت�ب�ات�ھ�ا ال�ت�ي ق�ادت�ھ 
ب��دورھ��ا إل��ى ال��وق��وع مص��اب��ا ف��ي مش��ف��ى 
أمریكیة وتحت عنایة ثلة من ل�ج�ان األط�ب�اء 
وھیئة كبار موظفي الھ�ج�رة ال�دول�ی�ة. وم�ن 
كل ھذا قد نستمد عودة الشخصیة حلمي إل�ى 

ال�ق�ری�ن =   دیاره معافى العبا دور ث�ن�ائ�ی�ة
المؤلف) ب�اإلض�اف�ة إل�ى م�خ�ط�وط�ت�ھ ال�ت�ي 
تتقاطع وتنفتح فیھا أفعال (المؤلف ال�ج�اد = 
المؤلف المشارك = ثنائیة المؤل�ف) وص�وال 
إلى انتاجیة م�ت�خ�ی�ل�ة وم�وح�ی�ة م�ن أص�داء 
االستعادة واالسترج�اع، وأح�ی�ان�ا االس�ت�ب�اق 
كما الحال في مدخل أف�ع�ال م�ف�ت�ت�ح ال�روای�ة 

 طورا.
ـ تمھیدات نصیة المخ�ط�وط�ة و واق�ع ح�ی�اة 

 المؤلف المفترض .
في نقطة ما م�ن م�ؤش�رات وح�دات ال�ن�ص، 
نتعرف على حادثة وقوع المؤلف المف�ت�رض 
إلى حالة خاصة من عملیة الدھس السی�ري، 
وذل��ك ان��ط��الق��ا م��ن م��ھ��ام ب��ح��ث ال��م��ؤل��ف 
المفترض عن صدیقتھ الفتاة الت�ي ل�م ی�ع�ث�ر 
علیھا في حادث صعودھ�م إل�ى ق�م�ة ال�ج�ب�ل 
بصحب�ة ت�ل�ك ال�ف�ت�اة ال�غ�ری�ب�ة األط�وار ف�ي 
ح��دوث��ات الس��رد. ف��ی��م��ا ت��ب��ق��ى م��ؤش��رات 
الم�خ�ط�وط�ة ال�ت�ي ق�ام ال�ك�ات�ب ال�م�ف�ت�رض 
بكتابتھا في الحدیث عن مسرات عودتھ إل�ى 
مدین�ت�ھ وذوی�ھ وك�ی�ف�ی�ة اض�م�ح�الل واق�ع�ة 
المدخل النصي إلى حالة ھ�واجس�ی�ة وج�م�ل�ة 
من التداعیات المبطنة بموجھ�ات ح�ی�اة ھ�ذا 
المؤلف من جھة إیھامیة غی�ر م�ب�رھ�ن�ة ف�ي 
أدوات عالقتھا الوظیفیة مع بعضھا الب�ع�ض. 
ولكن سعداوي عبر ع�ن ھ�ذه ال�وح�دات م�ن 
م��دخ��ل روای��ت��ھ ع��ل��ى أس��اس م��ن ال��ق��ف��زة 
االس�ت�ب��اق�ی��ة ال�م��ح�ف��وف�ة ب�ف�ض��اءات ال��ح�ل��م 

والتطلعات الت�ق�ان�ی�ة، وح�ت�ى ح�ل�ول ال�ق�س�م 
ال�م��وس�وم بـ� (أن�ا و ح��ل�وم) أخ�ذ ال�روائ��ي 
سعداوي یؤول المساحة الزمنیة و الم�ك�ان�ی�ة 
من نصھ من خالل اللعبة الفنیة الم�ت�ص�ل�ة بـ 
(سردیة اإلطار ـ شاھدیة المؤلف ـ مخطوط�ة 
القرین المنفذ) وب�ھ�ذا ال�ح�ال تص�ب�ح أدوات 
الروائي لصیقة ح�ق�ی�ق�ة م�ت�ك�ون�ة م�ن ن�واة 
ط�رف�ھ�ا الش�اھ�د ال��م�ؤل�ف وج��م�ل�ة أص��وات 
ذاكراتیة ـ سیرذاتیة متتابعة حینا ومتق�اط�ع�ة 

  حینا في رقعة زمن المؤلف الجاد .
ـ� ال�م�وق�ع ال��ف�اص�ل م�ن ح��ی�ث�ی�ات ال�زم��ن 1

 السردي :
من خالل أنطباعاتنا ع�ن وح�دات وم�ف�اص�ل 
المشاھد والمواقف الشخوصیة في إطار ھ�ذا 
الفصل، لعلنا نع�ای�ن ت�ك�اث�ر س�ط�وة ال�ق�ف�زة 
الزمنیة بالواقع نحو مواقع ت�ح�ول�ی�ة ن�ات�ج�ة 
وناشئة ما بین (شاھدی�ة ال�م�ؤل�ف = ق�ری�ن 
الشخوص الذاتي) ولربما ھ�ي م�ن وج�ھ م�ا 
عالقة ثنائیة متماھیة مبعثھا توحد المؤل�ف�ان 
في صورة اعتباریة قرینیة ضمن ش�خ�ص�ی�ة 
السارد الذاتي ـ حلمي، ال�ذي راح م�ح�ك�وم�ا 
في ظل تراتیبیة ع�الق�ة م�م�اث�ل�ة م�ن س�ی�رة 
شواھد ال�م�ؤل�ف وھ�و ف�ي م�وق�ع�ھ ال�خ�ف�ي 
والتنكري من استدراكات المقروء في م�وق�ع 
ال��خ��ط��اط��ة ال��ح��ك��ائ��ی��ة م��ن روای��ة ال��ق��ری��ن 
الشخوصي للمؤلف ذاتھ. وحین نق�رأ أج�زاء 
متوح�دة وم�ف�ص�ول�ة م�ن ع�الق�ات األح�داث 
السردیة في الروایة الم�خ�ط�وط�ة ،تص�ادف�ن�ا 
مواقع و وظائف شخوصی�ة م�ع�ل�ق�ة م�غ�ل�ق�ة 
ومنفتحة في مجرى فضاءات السرد. ف�ھ�ن�اك 
الشخصیة الجدة قسم�ة وأوالدھ�ا وأح�ف�ادھ�ا 
إلى جانب حكایة نذرھا حین ع�ودة ح�ف�ی�دھ�ا 
حلمي سالما من الحرب أو األسر، فما علیھ�ا 
حینذاك سوى اإلیفاء ب�وع�د ن�ذرھ�ا ب�الس�ی�ر 
نحو نقطة مكانیة معینة م�ن ال�ق�ری�ة ب�ث�ی�اب 
مزركشة تعود إلى مراح�ل ع�م�ری�ة ص�غ�ی�رة 
من زمن ال�ف�ت�ی�ات الص�غ�ی�رات، إل�ى ج�ان�ب 
اآلخ��ر م��ن ح��ی��اة ھ��ذه ال��ج��دة ال��م��ت��ش��ع��ب��ة 
ب�م�أزوم�ی�ة ص�ف�ات وم��الم�ح ع�ق�دة ان�ت�ق��ال 
السحنات الشكل�ی�ة ال�م�ع�ب�ر ع�ن�ھ�ا ب�ال�ع�ام�ل 
الجین�ي م�ا ب�ی�ن األج�داد واألوالد واألح�ف�اد 
أئتالفا وأختالفا: (لم ترث العائلة من م�الم�ح 
كشاش البدنیة أي شيء، ولدا كش�اش غ�ان�م 
وسال�م، وب�ن�ات�ھ ال�ث�الث، س�ل�ی�م�ة وك�ری�م�ة 
وتماضر، كلھم خرجوا سمر البشرة بش�ع�ور 
س���ود، مش���اب���ھ���ی���ن ف���ي ذل���ك أخ���وال���ھ���م 
وأعمامھم .. وبقي ھذان ال�ف�ری�دان، كش�اش 
وزوجتھ قسمة، یتل�م�س�ان أن�ف�ا ھ�ن�ا، وأذن�ا 
ھناك، ولكن ما من أح�د م�ن أب�ن�ائ�ھ�م�ا أخ�ذ 

 الروایة). 47عنھما كل شيء./ ص
ـ مرآة ال�م�ؤل�ف الض�م�ن�ي ون�زاع ح�ك�ای�ة 2

 المخطوطة الروائیة :
تصادفنا في أولیات ال�ت�ص�دی�ر الس�ردي م�ن 
قسم وحدات (أنا وحلوم) البدایة الت�ي أع�ل�ن 
فیھا المؤلف الضمن�ي، الش�روع ف�ي ك�ت�اب�ة 
المخطوطة، ول�ی�س ك�ت�اب�ة روای�ة ال�م�ؤل�ف 
الحقیقي، ألن الفاعل الوجوبي ھ�ن�ا م�رج�ح�ا 

إلى كفة المؤلف الضمني ـ� الس�ارد ال�ذات�ي، 
فیما نسجل مثل ھذه الف�ق�رات ب�ال�ع�ائ�دة إل�ى 
كفاءة المؤلف الض�م�ن�ي: (ع�ل�ي أن أك�ت�ب: 
سأؤلف حكایة .. ھ�ك�ذا أش�خ�ب�ط ف�ي أع�ل�ى 
الص��ف��ح��ة األول��ى، وأت��وق��ف ث��م أش��رع ف��ي 
وصف شارع في مدینة ش�ب�ھ ری�ف�ی�ة. ن�اس 
كثر یتجولون، ألن ال�وق�ت عص�ر .. وھ�ن�اك 
من یتجھ مع عائلتھ إلى موقف الس�ی�ارات .. 
تمرق سیارة أجرة من أمام ـ جنبر ـ م�ع�دن�ي 

 الروایة). 37للسجائر على الرصیف./ ص
المؤلف الضمني ھا ھ�ن�ا ف�ي ط�ور م�رح�ل�ة  

تفعیل السرد اإلط�اري إل�ى ج�ان�ب ت�أس�ی�س 
وحدة التشخیص األدائیة لل�م�ح�ور ال�ذات�ي : 
(ب�ی�ن��م�ا ی�ج��ل�س ب��ط�ل قص�ت��ي ف�ي ال�م��ق�ع��د 

الروایة) ت�ظ�ھ�ر ل�ن�ا ع�الق�ة  37الخلفي./ص
المخطوطة بالم�ح�دد ال�م�ك�ان�ي والش�خ�ص�ی�ة 
القرینة في حال مرآة المؤلف ك�م�رس�ل�ة إل�ى 

ـ� ف�اع�ل   فاعل منفذ بالكفاءة (الفاع�ل : أن�ا
قرین منفذ = فاعل منفذ + قدرة الم�رس�ل = 
شاھد الفعل = متقبل حالة األداء) وعلى ھ�ذا 
النحو توافینا معرفة مؤول صورة الشخصی�ة 
في بدایة النص م�ع م�واق�ف ص�ع�ود ال�ج�ب�ل 
برفقة نود إلى جانب ال�ح�وار م�ع ش�خ�ص�ی�ة 
تلك ال�ف�ت�اة ال�غ�ری�ب�ة، ع�ل�ى أن�ھ�ا إی�ھ�ام�ات 
مصدرھا الوعي الباطن المتذوق ف�ي ش�ع�ور 
الالوعي الشخوصي، كما أننا ال یمكنن�ا ن�ف�ي 
حالة المؤلف الضمني في مست�ھ�ل ال�روای�ة، 
خاصة وأن دائرتھ كمرسلة موقعیة وھ�م�ی�ة، 
ترجحھا فضاءات تدبیر المؤلف ال�ج�اد ال�ذي 
ھو في النتیجة واصلة للتقارب ما بین حل�ول 
المؤلف الضمني واإلج�راء الش�خ�وص�ي ف�ي 
ھیئة السارد المشارك داخل الحالة ال�ج�ام�ع�ة 
ما بین ثالثیة (المؤلف ـ المؤلف الض�م�ن�ي ـ 
السارد المشارك) كما و یبقى التزام الم�ؤل�ف 
الجاد إت�ج�اه ال�م�ؤل�ف الض�م�ن�ي ی�ع�ب�ر ع�ن 
وظیفة التداخل ضمن حقیقة التفارق الحدث�ي 
ال��م��ص��ط��ن��ع وأس��ت��واء ال��ل��ح��ظ��ة ال��ج��ام��ع��ة 
ب��األق��ط��اب األخ��رى م��ن م��واق��ف الس��رد 

 الروائي .
ـ أفق مراویة مرآة النص و وسائل اس�ت�ی�الد 

 ذكرة المؤلف .
ت��ق��دم مس��اری��ة األح��داث ف��ي واق��ع ال��ن��ص 
اعتمادا على ثالثیة ( التبئیر الصفر ـ التبئی�ر 

  الداخلي التبئیر الخارجي ) :
ـ التبئیر الصفر بین ال�الوع�ي الش�خ�وص�ي 1

  ومسافة السرد :
توافینا طاقة التبئیر الصفري أو الالتبئیر في 
شؤون منحى الحاالت ال�م�زاوج�ة ف�ي رؤی�ة 
السرد المتح�ی�ز إل�ى م�ن�ط�ق�ة ال�م�ش�خ�ص�ات 
الواردة في أحداث النص بطرائق نم�ط�ی�ة أو 
فراغیة، أو ھي م�ن ال�م�ح�ذوف ال�ح�ض�وري 
في ملكیات الذات وال�م�ك�ان وال�زم�ن، وذل�ك 
تحدیدا في وحدات القسم المدخلي من دالالت 
ھذه الوحدات من الروایة : (ھا ھي عزیزت�ي 
نود بجواري، وال أستطیع مخاطبت�ھ�ا، أن�ن�ي 
أتحدث عنھا اآلن بصیغة الغائب/ وت�ع�وزن�ي 
دائما األدلة ألثبات أي شيء أم�ام�ھ�ا/ أن�ظ�ر 

إل��ى ال��ت��ل��ف��زی��ون ب��ك��س��ل، ون��ع��اس ی��داع��ب 
رأسي .. فأرفع المنظم وأخفض صوتھ ألنن�ي 
تخیلت سماع شيء .. كأنھ ضحك مجلجل أو 
صراخ یأتي من الشقة المجاورة .. األمر ف�ي 
النھایة كما تقول صدی�ق�ت�ي ال�ف�رنس�ی�ة / أو 

 12أن�ت ھ�و ال�ح��دی�ث ع�ن أي ش��يء./ ص
) وتبعا لھذا المنحى وظ�ائ�ف مش�ف�رة 13ص

ومتقاطعة العالقة، كما أنھا ب�ال�ت�ال�ي ع�ب�ارة 
عن تموضعات صفریة خ�اص�ة م�ن مس�اح�ة 
غیاب الواصلة الخطیة م�ن م�ن�ظ�ور ال�ح�دث 

 وتبئیر أحوالھ األسلوبیة.
ـ التبئیر الداخلي بین المونولوج ال�م�ت�ح�ول 2

  والمسرود اإلطار :
تباشر عاملیة األحداث و كیفیاتھا ف�ي م�ج�ال 
الحكي ذو التبئیر الداخلي، بما ی�الءم م�واق�ع 
الشخصیة المشاركة ح�ی�ث ی�ت�م اس�ت�ع�راض 
وتمثیل وعي الشخوصي المت�ع�دد م�ن خ�الل 
عین كامیرا الشخصیة حلمي ع�ب�ر م�روی�ات 
ھذه الوحدات اآلتیة : (نود ل�ح�ل�وم، وح�ل�وم 
لنود .. قررت الجدة وھي تناغ�ي ش�ب�ی�ھ�ت�ھ�ا 
ذات الفم المبلول، وتقب�ل�ت ال�ع�ائ�ل�ة راض�ی�ة 
قسمة الجدة/ كبر ح�ل�وم وك�ب�رت ن�ودة ك�م�ا 
كانوا یسمونھا تحببا ، وی�رى ال�ج�م�ی�ع ف�ي 

 ) .49أفق حیاتھم قدرا غریبا . / ص
ـ ال�ت�ب�ئ�ی�ر ال�خ�ارج�ي ب�ی�ن م�واق�ع الس�رد 3

 والمبأر الذاتي :
وعن�د ال�ن�ظ�ر ف�ي ج�م�ل�ة ع�الق�ات األح�داث 
المتصلة بالس�ارد ال�م�ش�ارك ت�واف�ی�ن�ا رؤی�ة 
الفاعل الذات�ي ك�ف�ض�اء خ�ارج�ي یس�رد ل�ن�ا 
عالقات المقاطع المسرودة ضمن ذاتیة مب�أر 
ممزوجة بحالة ذھنیة من ن�وع ال�ت�وح�د ف�ي 
ال��رؤی��ة ب��ی��ن األن��ا الس��اردة والش��خ��وص 
األخ�رى ع��ب��ر ك��ام��ی��را ج�م��اع��ی��ة و ل��ك��ن��ھ��ا 
مرسومة من قبل الفاعل السردي أو ال�ق�ری�ن 
المنفذ لصیغ�ة وص�وت ال�م�ؤل�ف: (أك�ت�ش�ف 
حلمي أیضا أنـ حیوان ـ ال�ج�رو ال�ذي ج�ل�ب�ھ 
أبوه منذ زم�ن ب�ع�ی�د، ق�د غ�دا ك�ل�ب�ا ض�خ�م 
العضدین ذا شعر م�ت�م�وج ن�ح�اس�ي ال�ل�ون./ 

 الروایة). 42ص
 

 ـ تعلیق القراءة :
كنا نسعى في مبحث دراس�ت�ن�ا ال�م�وس�وم ب 
(السرد اإلطاري بین شاھدیة المؤلف وب�ؤرة 
القرین المنفذ) بما یتی�ح ل�ل�راوي ال�م�ش�ارك 
عالقة مست�درج�ة ف�ي ان�ج�از ع�الق�ة دالل�ی�ة 
تخییلیة تجعل من المقروء كثافة إی�ح�ائ�ی�ة ال 
تتعلق بمن سرد األحداث ب�أم�ت�ی�از، ب�ل ب�م�ا 
وراء الفعل ال�روائ�ي ش�اھ�دا وم�ؤل�ف�ا وظ�ال 
للقرین في صیاغة عالمات السرد الكائنة في 
شبكة اللعبة الروائیة المراویة بین المطاب�ق�ة 
الواقعة واألطروحة النصیة الم�خ�ط�وط�ة ف�ي 
فضاءات المتخیل والواقعي من حكایة الن�ص 

 الروائي.

وااوي ا ت أد  درا  

     ذأ (ا ا) روا  

  ا ر ا و ا   ريطد اا  

 )2الفصل الثاني ـ المبحث (                   

  / العراقحیدر عبد الرضا



ض��م��ن س��ل��س��ل��ة دراس��ات ف��ك��ری��ة   
تنشرھا جامعة الكوفة ص�در ح�دی�ث�اً 
"كتاب ال�الدول�ة" ل�ع�ال�م األج�ت�م�اع 

 " العراقي "فالح عبدالجبار
ت��رج��م��ة حس��ن��ي  (1946-2018)

زین�ة وت�ح�ری�ر ع�ل�ي ح�اك�م ص�ال�ح 
وحسن ناظم، ما قالھُ األست�اذ حس�ن 
ن��اظ��م وزی��ر ال��ث��ق��اف��ة ع��ن ال��ك��ت��اب 

 "ألالدولة" 
: لم یمھل القدر فالح لیك�م�ل ت�ن�ظ�ی�م 
ك��ت��اب��ِھ ھ��ذا وت��ب��وی��ب��ِھ وم��راج��ع��ت��ِھ 

 26وتصحی�ح�ِھ ف�رح�ل ع�اج�ال ف�ي 
ببیروت متأثراً ب�ن�وب�ة  2018شباط 

قلبیة، وھ�و ی�ح�اول أن ی�ق�ول آخ�ر 
ك���ل���م���ات���ھ ف���ي أوض���اع ال���دول���ة 
والالدولة، حیث طلبّت ألین�ا ف�اط�م�ة 
المحسن الكاتبة وزوجة ال�راح�ل أن 
نقوم بتحریر ال�ك�ت�اب، ف�ع�م�دن�ا إل�ى 
ت��ن��ظ��ی��م��ھ وت��ب��وی��ب��ھ وم��راج��ع��ت��ھ 
وتصحیحھ ، وأن ف�ال�ح ع�اش ب�ی�ن 
الدولة وال�الدول�ة وخ�ت�م ح�ی�ات�ھ ب 
الالدولة، ویا لھ من ح�ی�ٍف وحس�رٍة 
أن یختتم الھموم ببناء الدولة حیات�ھُ 

 . بكتاب "الالدولة"
وقد تأث�رُت ب�ع�ن�اوی�ن آخ�ر ك�ت�اب�ی�ن 
للراحل الفقید فالح : الدولة اللوثی�ان 
الجدید ودولة الالدولة، وق�د دف�ع�ن�ي 
الش�وق الش�دی�د ألق�ت�ن�ائ�ھ�م�ا، وم�ن 
خالل قراءة ما ورد في كتابھ الث�ان�ي 
"دول���ة ال���الدول���ة" وج���دُت : إن 
مفھوم الالدولة ال یعني غی�اب دول�ة 
واجب الحضور أو یع�ن�ي ش�ك�ل م�ن 
أشكال الفوضى وأنعدام النظام ل�ی�س 
ھذا المقصود بم�ف�ھ�وم ال�الدول�ة ب�ل 
یع�ن�ي ن�م�ط�اً مس�ت�ق�الً ب�ال س�ل�ط�ات 
ق��ھ��ری��ة، وھ��ذا م��ا أع��ت��ق��دهُ ھ��و 
{مستقبل العراق السیاسي} وبعبارة 
أدق: المقصود بمفھوم الالدولة ھ�و 
شكل آخر موازي من أشكال التنظی�م 
األجتماعي غیر مستند على سلط�ات 
مستق�ل�ة، س�ل�ط�ة ال ت�ح�ت�ك�ر ال�ق�ّوة 
والسالح، وتكون مق�ب�ول�ة وم�واف�َق 
علیھا م�ج�ت�م�ع�ی�اً م�ن دون وس�ائ�ل 
أك�راه، وال ی��م��ك��ن أع��ت��ب��ارال��الدول��ة 
دولة عمیقة أو دولة م�وازی�ة، أن�م�ا 
مزی�ج م�ت�ن�وع م�ن األط�راف داخ�ل 

منظومة الدولة وخ�ارج�ھ�ا، ف�ی�ك�ون 
كتاب فالح عبدالجبارالالدولة ی�م�ك�ن 
ترجمتھ ب (الدولة الغی�ر رس�م�ی�ة)، 
ویتضمن مفھوم الالدولة م�ج�م�وع�ة 
م�ن م��خ��ت��ل��ف ال��ق��وى وال��ج��م��اع��ات 
(المیلیشیات واألحزاب الس�ی�اس�ی�ة) 
ورب��م��ا ال��ج��م��اع��ات األج��رام��ی��ة، 
والجماعات القبلیة الم�س�ل�ح�ة، وك�ل 
ھذه ال�ظ�واھ�ر ال�ق�ل�ق�ة ت�ك�ون داخ�ل 
الدولة وخارجھا ف�ي ن�ف�س ال�وق�ت، 
وص��ف��ھ��ا آخ��رون ب��أن��ھ��ا (األط��راف 
الھج�ی�ن�ة) إن�ھ�ا ج�م�اع�ات مس�ل�ح�ة 
أكتسبت أھمیة سیاسی�ة وعس�ك�ری�ة 
دائمة من خالل أنشاء قواعد شعبی�ة 
لھا وسط أحتفاظھا باألراضي وربما 
تنخرط في نزاعات مسلحة، وغ�ال�ب�ا 
ما تست�ول�ي ھ�ذه ال�ج�م�اع�ات ع�ل�ى 
مؤسسات الدولة وتشارك في الحك�م 
الرسمي ب�درج�ات م�ت�ف�اوت�ة، ح�ی�ث 
تنخرط ھذه الجماعات الھج�ی�ن�ة ف�ي 
ال��ح��روب وال��ح��ی��اة ال��دب��ل��وم��اس��ی��ة 
السیاسیة وبناء ال�ق�واع�د الش�ع�ب�ی�ة 
وإنھ�ا ت�ع�م�ل ع�ل�ى ت�ط�وی�ر ھ�ی�اك�ل 
موازیة للدولة ما یمنحھا أستقالل�ی�ة 

 . غیر قانونیة
وحسب مفھوم الحداث�ة وال�ع�ص�رن�ة 
ی��م��ك��ن ت��ح��دی��د م��ف��ھ��وم��اً ج��دی��داً 
(لالدولة) : ح�ی�ن ن�رب�ط ب�ال�م�ف�ھ�وم 
ال�ذي ی��ری��دهُ الش��ع��ب ف��ھ�و {ی��م��ن��ح 
األولویة للخدمات، وھذا واق�ع ح�ال 
ع��ل��ى أرض ال��واق��ع وھ��ي "األم��ن 
واآلزدھ��ار"} ب��ع��د أن ی��ب��ت��ع��د ع��ن 
اآلیدیولوجیات، وھي لیست منٍّة من 
الدولة بل ھي من ص�ل�ب م�ا ت�ق�دم�ھ 

 (الدولة الوظیفیة).
وعلیھ لیس من ال�م�س�ت�ح�ی�ل إق�ام�ة 
دولة مدنیة دیمقراطیة تع�اق�دی�ة ف�ي 
العراق، والذي ی�ب�دو ع�ل�ى الس�ط�ح 
السیاسي لمقبولیة الشع�ب ال�ع�راق�ي 
لتطبیق م�ف�ھ�وم دول�ة أل�الدول�ة ف�ي 
ق��ادم ال���ع��راق وھ���و واق���ع ح���ال، 
وسوف أضع أمامكم ما على مف�ھ�وم 
الالدولة م�ن م�آخ�ذ أي (ت�داع�ی�ات) 
وربما بعض األیجابیات ال�ت�ي م�ن�ھ�ا 

  : مقبولیة الشارع العراقي بھا
 أستخدام العنف وتبریره-

  تجاذب الخطاب الشعبي-
تشھد منعطفات سیاسیة كبیرة ك�م�ا -

وُضح في تأریخ ال�ع�راق الس�ی�اس�ي 
ضمن المئة سنة من حكم م�ل�ك�ي م�ا 
بعد األستعمار، وأن�ق�الب�ات، ون�ظ�ام 
ج��م��ھ��وري، ودك��ت��ات��وری��ة ال��ح��زب 
ال��واح��د ، وح��رب أھ��ل��ی��ة م��ا ب��ع��د 

 . األحتالل األمریكي
 . مجتمعات محلیة متصدعة -
 . غیاب الھویة الوطنیة-
 . األنقالبات-
التدخالت الخارجیة النزعة األث�ن�ی�ة -

والطائفیة والمناطقیة التي ع�ززت�ھ�ا 
 . الدكتاتوریة

 . تسیَّد العشائر-
تتضمن مفھوم الالدولة م�ج�م�وع�ة -

مختلفة من القوى والج�م�اع�ات م�ن 
م��ی��ل��ی��ش��ی��ات واألح��زاب الس��ی��اس��ی��ة 
والجماعات األجرامیة وال�ج�م�اع�ات 

 . العشائریة المسلحة
یبدأ الكتاب في فصلھ األول ب�ع�رض

-1991(ال��ح��ال��ة ال��ع��راق��ی��ة) ب��ی��ن 
وھ���ي ف���ت���رة ال���ع���ق���وب���ات  2003

وال���ح���ص���ار األق���ت���ص���ادي وال���ت���ي 
م�خ�رج�ات�ھ��ا ال�م�آس�ي األج�ت�م�اع�ی��ة 
والنكبات األقتصادیة، ی�ق�دم ال�ك�ت�اب 
مآالت الحالة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي زم�ك�ن�ة 
ھ��ذه ال��ف��ت��رة ال��ح��رج��ة وال��ع��ص��ی��ب��ة 
وال���ق���ل���ق���ة یش���رع ف���ي تس���ل���ی���ط 
الض�وءع��ل��ى ال��م��ؤس�س��ات ال��دی��ن��ی��ة 
وطقوسھا ومآس�ي ال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�ت�ي 

ثُ�ّم  2003أشبعْت تسییساً منذ ق�ب�ل 
توطدت أركانھا بع�د س�ن�ة األح�ت�الل 

، وإن ح�رك�ات 2003البغی�ض ف�ي 
األسالم السیاسي الع�راق�ي الش�ی�ع�ي 
منھا والسني ھي حرك�ات (ت�ت�ب�ن�ى) 
الھوت الدولة م�ن دون أن ت�ت�م�ك�ن 
م�ن ت��ح��ق�ی��ق��ھ ف��ي دول��ة ال��الھ��وت، 
والذي یسود ھو العنف على الع�راق 
ودول الربیع العربي في ھذه ال�ف�ت�رة 
ال��زم��ن��ی��ة حص��راً ی��وض��ح ال��ك��ت��اب 
أشكالیة ھذا العنف في عموم ال�ب�الد 
العربیة خالل القرن العشرین وال�ت�ي 
م��خ��رج��ات��ھ��ا ال��ب��غ��ی��ض��ة ال��ط��ائ��ف��ی��ة 
والدكتاتوریة وال�ث�ال�وث ال�م�أس�اوي 
(الفقر واألمیة والمرض) وص�ع�وب�ة 

  بناء الدولة الجدیدة
ف��أن ك��ت��اب األك��ادی��م��ي وال��ب��اح��ث 
السوسیول�وج�ي ع�ب�دال�ج�ب�ار ی�م�ث�ل 
ال�م��ش��ھ��د ال��ت�راج��ی��دي وال��م��أس��اوي 
األخ��ی��ر وال��ذي أرى أن��ھ��ا ال��ف��ت��رة 
العصیبة والصعب�ة ال�م�ع�ق�دة وال�ت�ي 
تتقارب مع حیثیات مؤلفاتھ األرث�ی�ة 
(ال��ع��م��ام��ة واألف��ن��دي، ف��ي األح��وال 
واألھ�وال، وال�ت��وت�ول��ی�ت��اری�ا ودول��ة 

 ).الخالفة
وعند األقتراب من األحتفاء ب�ذك�رى 
ال��م��ئ��وی��ة ل��ت��أس��ی��س دول��ة ال��ع��راق 

ك��م  1921(ال��م��ن��ح��وس��ة؟!) ف��ي 
ش���ھ���دْت م���ن م���ط���ب���ات م���رع���ب���ة 
وم��ن��ع��ط��ف��ات م��ل��ی��ئ��ة ب��األح��داث 
السیاسیة ال�ق�ل�ق�ة م�ن ح�ك�م م�ل�ك�ي 
وأنقالبات العساكر ونظام جم�ھ�وري 
ودكتاتوري ال�ح�زب ال�واح�د وح�رب 
أھلی�ة وس�ی�اس�ی�ي ال�ف�س�اد األداري 

 . والمالي الیوم
وی��م��ك��ن أن أوض��ح أس��ب��اب ب��روز 
ظواھر أجتماعیة وسیاسیة م�ن�ف�ل�ت�ة 
ف��ي ال��ت��أری��خ الس��ی��اس��ي ال��ع��اص��ف 

  : للعراق خالل المئة عام إلى
غیاب الھویة ال�وط�ن�ی�ة ، أن�ق�الب�ات 
العساكر وعسكرة الش�ارع ال�ع�راق�ي 
توضح�ت م�ؤش�رات�ھ�ا األج�ت�م�اع�ی�ة 
والس��ی��اس��ی��ة ب��ع��د ال��ح��رب اآلول��ى 
المتسمة بالنزعة الشوفینیة، ال�ن�ظ�م 
ال���دك���ت���ات���وری���ة، ووض���وح رؤى 
ال��ط��ائ��ف��ی��ة، ظ��ھ��ور األض��ط��راب��ات 
السیاس�ی�ة ال�ت�ي ظ�ھ�رت م�وج�ات�ھ�ا 
على األنظمة المتتالیة ض�م�ن ف�ت�رة 
المئة سنة، ظھور المحاصصة عل�ى 
جمیع األن�ظ�م�ة ال�م�ت�ع�اق�ب�ة ول�و ب 
(ش��ك��ٍل خ��ج��ول) ب��ی��د إن��ھ��ا ب��دت 

في زم�ن  -بعض الشيء  -  واضحة
 . الزعیم الخالد عبدالكریم قاسم

 
وأخیرا لی�س آخ�راً ن�ق�ول ن�ع�م ن�ع�م 
ل��ل��دول��ة (ال��م��دن��ی��ة ال��دی��م��ق��راط��ی��ة) 
لكون�ھ�ا أفض�ل ال�دول ع�ل�ى ص�ع�ی�د 
ال�ت�ن�م��ی�ة الس�ی��اس�ی�ة واألق��ت�ص�ادی��ة 
والتي تنتھج ط�ری�ق ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
والمدنیة، وھي دولة مواطنة قائ�م�ة 
على أساس المساواة وال�ع�دال�ة ف�ي 
الحقوق والواجبات ، تت�أس�س ع�ل�ى 
أس���اس ع���دم خ���ل���ط ال���دی���ن ف���ي 
السیاسة، ویك�ون الش�ع�ب ال�رك�ی�زة 
المھمة في الدولة ال�م�دن�ی�ة ، أي ال 
سلط�ة أع�ل�ى م�ن س�ل�ط�ة الش�ع�ب، 
وتك�ون ال�ق�اع�دة الش�ب�ی�ھ�ة ل�ل�دول�ة 
المدنیة واسعة ومتنوعة وال ی�ك�ون 
الوالء (إآل) للدول�ة، ول�ألنص�اف إن 
الدولة المدنیة ترعى الحریة الدینی�ة 
التي تعني حق المواطن من أخ�ت�ی�ار 

 . ما یشاء من العقائد

 ب ادو  ار ... 

اا ت ا  
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اللغة وسیط المعرفة.. والمعرفة اساس كش�ف   
الحقیقة.. والحقیقة واحدة ال ت�ق�ب�ل ال�ت�أوی�ل أو 

   !!التضلیل
منذ اللحظة االولى لسقوط نظام صدام واح�ت�الل 

، اختارت ال�ق�ی�ادة اإلی�ران�ی�ة 2003العراق عام 
استراتیجیة مزدوجة، ال تزال تتبعھا م�ن ح�ی�ث 
المبدأ حت�ى ی�وم�ن�ا ھ�ذا: م�ن ن�اح�ی�ة، دع�م�ت 
حلفائھا مثل فیلق بدر والمجلس األعلى لل�ث�ورة 
اإلسالمیة في العراق سیاسیا في ال�وص�ول إل�ى 
السل�ط�ة ف�ي ب�غ�داد وب�ال�ت�ع�اون م�ع ال�والی�ات 

 المتحدة األمریكیة. 
من ناحیة أخرى، روجت لجماعات مسلحة مثل 
عص��ائ��ب أھ��ل ال��ح��ق وك��ت��ائ��ب ح��زب هللا، 
المیلیشیا، التي تعمل بشكل وثیق م�ع م�ن�ظ�م�ة 
بدر أداة إیران السیاسة في ال�ع�راق ل�م�ھ�اج�م�ة 

 القوات األمریكیة. 
بید أن إنشاء وحدات الحشد الشعبي أثر ف�ت�وى 
"الجھاد الكفائي" للمرجعیة ل�م�ح�ارب�ة داع�ش 

ال�ی�ھ�ا،  2014وانضمام الفصائل الموالیة ع�ام 
أت�اح ل�إلی�ران�ی��ی�ن ف�رص�ة زی��ادة ن�ف�وذھ�م ف��ي 
ال�ع�راق بش�ك��ل ك�ب�ی��ر ب�م�س��اع�دة م�ی��ل�ی�ش�ی��ات 
یسیطرون علیھا ومرتبطة ب�ع�الق�ات ع�ق�ائ�دی�ة 
وأیدیولوج�ی�ة وعس�ك�ری�ة وم�ال�ی�ة وس�ی�اس�ی�ة 
بإیران، مما أدى في ضوء الن�ت�ائ�ج زی�ادة ق�وة 
اإلیرانیین است�رات�ی�ج�ی�ا، وج�ع�ل ال�ع�راق غ�ی�ر 

 مستقرا.
بمعنى آخر أصبحت االنتصارات ع�ل�ى داع�ش  

تغذي الصراعات السیاسیة ال�داخ�ل�ی�ة، وت�ح�ول 
العراق بشكل متزاید الى دولة میلیشیات ی�ك�ون 
فیھا الجیش والشرطة عناصر ھ�امش�ی�ة ف�ق�ط، 
غیر قادرة على سیطرة المیلیش�ی�ات واالح�زاب 
من مختلف الجماعات العرقیة والطائف�ی�ة ع�ل�ى 
الس�ل��ط��ة وم��وارد ال��دول�ة ال��م��ال�ی��ة وال��ع�ی��ن��ی��ة 
والطبیعیة. ف�ی�م�ا ف�ق�دت ال�ح�ك�وم�ة ال�م�رك�زی�ة 
اعتباراتھا وقدرة الحد من االزمات ال�م�ت�راك�م�ة 
ال�ت�ي ت�واج�ھ ال�دول�ة، ووص�ل�ت ھ�ی�ب�ت�ھ�ا ال��ى 

  الحضیض.!
ق�ام ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي  2021حزی�ران  26في 

بإستعراض عس�ك�ري ف�ي ق�اع�دة اب�و م�ن�ت�ظ�ر 
المحمداوي بمحافظة دی�ال�ى ال�ع�راق�ی�ة، ش�ارك 
فیھا اكثر من عشرین الفا من عناصر ال�ح�ش�د، 
عرضت خالل�ھ أن�واع م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن األس�ل�ح�ة 
والصواریخ والراجمات وال�ط�ائ�رات إالی�ران�ی�ة 
الصنع التي تم نقلھا في األسابیع الماضیة عب�ر 

فیما شھدت المدینة ان�ت�ش�ارا  .الحدود مع إیران
أمنیا كثیفا لتأم�ی�ن االس�ت�ع�راض ال�ذي حض�ره 
رئیس الوزراء العراقي مصطفى الك�اظ�م�ي (ل�م 
یعرف یسبب وغایة وجوده) وق�ادة ف�ي وزارة 
الدفاع والح�ش�د م�ن�ھ�م أب�و ف�دك ال�م�ح�م�داوي 
رئیس أركان الحشد وفالح الفیاض رئیس ھیئ�ة 

وك�ان ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي ق�د ارج�أ ھ�ذا  .الحش�د
االستعراض الذي كان من المق�رر إق�ام�ت�ھ ی�وم 

ح�زی�ران ـ� ی��ون�ی�و دون ب�ی��ان األس�ب��اب..  14
م��ا ال��ھ��دف م��ن وراء االص��رار ع��ل��ى  الس��ؤال

اقامة االستعراضات (المیلیشیاویة) ال�م�س�ل�ح�ة 
ف��ي ظ��رف م��ت��أزم ی��ع��ان��ي م��ن��ھ ال��ع���راق 

 والعراقیون؟. 
التوتر ب�ی�ن فص�ائ�ل ت�ح�س�ب  تصاعد سیما وان

على الحشد الشعبي والحكومة العراقی�ة أواخ�ر 
الشھر الماضي على خلفیة اعتقال قی�ادي ألح�د 
المیلشیات المنخرطة في الحش�د ق�اس�م مص�ل�ح 
وم�ن ث�م ان�ت�ش��ار ال�ف�ص�ائ�ل ال��م�س�ل�ح�ة داخ��ل 
المن�ط�ق�ة ال�خ�ض�راء وم�ح�اص�رة ع�دة م�واق�ع 
حیویة بینھا م�ن�زل رئ�ی�س ال�وزراء مص�ط�ف�ى 
الكاظمي واألمان�ة ال�ع�ام�ة ل�م�ج�ل�س ال�وزراء، 
وجھوزیتھا للتمرد على الدولة عالنیة، قد ت�رك 

الحشد الشعبي تری�د ان  انطباعا بان فصائل في
تسّرع انھیار الدولة العراقیة ف�ي ال�وق�ت ال�ذي 

بالقانون وحفظ األم�ن  كان یُنتظر منھا أن تلتزم
وحمایة ال�دول�ة ال ال�ت�م�رد ع�ل�ی�ھ�ا وت�ع�ری�ض 

معظم ھ�ذه  مؤسساتھا والمجتمع للخطر. بید ان
الم�ی�ل�ی�ش�ی�ات ت�رف�ض ان ت�ك�ون ت�ح�ت ق�ی�ادة 
الحكومة العراقیة او م�ن ال�ن�اح�ی�ة ال�ق�ان�ون�ی�ة 
الوامر القائد العام للقوت المسلح�ة. ب�ل ھ�ي ال 
تمتثل إال لقیادة الحرس الثوري اإلیراني، ال�ذي 
یدربھا ویقوم بتزویدھا بالسالح والمال وتق�دی�م 

    النصائح.
ال�ف�ص�ائ�ل ال�م�دج�ج�ة ب�الس�الح  لقد أثار ت�ح�رك

الشیعیة والضغوط الس�ی�اس�ی�ة ال�ت�ي م�ورس�ت 
على القضاء العراقي، الط�الق س�راح مص�ل�ح، 
بذریعة عدم كفایة األدل�ة ال�م�وج�ھ�ة ض�ده ف�ي 
قضیة اغتیال الناشط إیھاب الوزن�ي، ب�ع�د م�دة 

یوماً، انتق�ادات م�ح�ل�ی�ة ودول�ی�ة  12احتجاز لـ 
لكن مع ك�ل ان�ت�ص�ار ل�الح�زاب  واسعة النطاق.

الطائفیة والمیلیشیات المسلحة، تقترب ال�ق�ی�ادة 
اإلیرانیة من ھدفھا ال�م�ت�م�ث�ل ف�ي إق�ام�ة دول�ة 
داخل دولة في العراق من أجل التحكم بمص�ی�ره 
وبسط نفوذھا علیھ، وج�ع�ل�ھ س�اح�ة م�واج�ھ�ة 

مع خص�وم�ھ�ا وع�ل�ى وج�ھ  لتصفیة الحسابات
التحدید الوالیات المتحدة، غیر آبھة بما ی�ل�ح�ق 
بالعراق من خراب وعدم است�ق�رار، وب�ال�ت�أك�ی�د 
جعل الحكومة المركزیة العراقیة اضحوكة غی�ر 
قادرة للسیطرة ع�ل�ى االوض�اع الس�ائ�ب�ة ع�ل�ى 
المدى الطویل.. والمثیر للغرابة ان الحكوم�ة ال 

ال��م��ی�ل��ی�ش��ی��ات  ت�درك م�دى خ�ط��ورة اس�ت��م�رار
ال��م��دع��وم��ة م��ن إی��ران اط��الق الص��واری��خ 
والكاتیوش�ی�ا وف�ي االون�ة االخ�ی�رة ال�ھ�ج�م�ات 
بط�ائ�رات دون ط�ی�ار ع�ل�ى ق�واع�د وم�ن�ش�آت 
عراقیة یتواجد فیھا أمریكیین وتكتفي بالتھ�دئ�ة 
والمجامالت الرضاء الك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة، األم�ر 
الذي أعطى االمریكیین ذریعة لتوجیھ ض�رب�ات 
عسكریة دفاعیة على عدة أھداف تابعة للح�ش�د 
فوق االراضي الع�راق�ی�ة ك�ان آخ�رھ�ا ال�ھ�ج�وم 

ف�ي م�ن�ط�ق�ة  2021ح�زی�ران  28الجوي ف�ي 
   الحدود العراقیة ـ السوریة.

المثیر لالس�ت�غ�راب أیض�ا، أن "ق�وات ال�ح�ش�د 
الشعبي" التي تم انشاؤھا في األصل ل�م�ح�ارب�ة 
عصابات "الدول�ة اإلس�الم�ی�ة" االرھ�اب�ی�ة، ال 
ت��زال م��وج��ودة ب��ع��ی��دا ع��ن رق��اب��ة ال��دول��ة 

فیما یعتقد من ان ھن�اك ع�م�ل�ی�ات  ومؤسساتھا.
اختطاف وقتل تنفذھا على خلف�ی�ة س�ی�اس�ی�ة او 
إرھابیة أو إجرام�ی�ة ع�ن�اص�ر مس�ل�ح�ة ت�اب�ع�ة 
لمیلیشیات انخرطت في الحشد الشع�ب�ي ی�ذھ�ب 
ضحیتھا العدید م�ن ال�م�دن�ی�ی�ن االب�ری�اء وھ�ذا 
سیكون لھ مردوٌد سلبي على الح�ش�د وس�ی�ف�ق�د 
سمعتھ الطیبة وستذھب تضحیاتھ الت�ي ق�دم�ھ�ا 
في مواجھة عصابات داعش اإلرھ�اب�ی�ة أدراج 

    الریاح.
 

لقد أصبح ال�ع�راق وال�وض�ع األم�ن�ي ف�ی�ھ ف�ي 
تدھور مستمر فقد أف�اد نش�ط�اء ال�ت�ظ�اھ�ر ف�ي 
العدید من المحافظات بإنھم أغ�ل�ق�وا أنش�ط�ت�ھ�م 
على شبكات التواصل االجتماعي تماما. وقام�وا 
بتغییر ع�ن�اوی�ن ب�ری�دھ�م اإلل�ك�ت�رون�ي وأرق�ام 
ھواتفھم. ألسباب أمنیة، فیما ینام اآلخرون ف�ي 

أح�ی�ان�ا م�ع  -أماكن مختلفة یغّرونھا كل ل�ی�ل�ة 
األصدقاء وأحیانا مع األقارب، ویحاول الب�ع�ض 

ولتجنب تھدیدات القت�ل ف�ّر  أیضا مغادرة البالد.
آالف المعارضین المشاركین ف�ي ال�م�ظ�اھ�رات، 
من بینھم محامون وصح�ف�ی�ون وح�ت�ى قض�اة، 

ع�ل�ى  النھم یرون حی�ات�ھ�م وع�وائ�ل�ھ�م م�ھ�ددة
  خلفیة مشاركتھم بانتفاضة تشرین.

ط  ا ا ت وا 
    اون وات! 

            
 عصام الیاسري/ المانیا



    

عن منشورات االتحاد العام لألدباء والكت�اب 

بغداد، صدر، حدیث�اً، ل�ل�ن�اق�دی�ن  -في العراق

الدكتورین: فاضل عبود ال�ت�م�ی�م�ي ون�ج�الء 

التناص مع القصص أحمد نجاحي كتابھما: (

 ). ویضّم الكتاب ثالثة فصول مع مقدمة وخاتمة. والفصول ھي: القرآني في شعر أدیب كمال الدین

 صفحة. 183(طوفان نوح)، (قصة یوسف)، (قصص أخرى). یقع الكتاب في 

أسلوبیة التشكیل االستعاري ال�م�ع�اص�ر دمشق، كتاب ( -كذلك صدر، حدیثاً، عن منشورات أمل الجدیدة

) للناقدة الدكتورة كریمة المدني. ویضّم الكتاب مقدم�ة م�ع خ�م�س�ة فص�ول ھ�ي: عند أدیب كمال الدین

شعریة التشكیل األسل�وب�ي ف�ي ب�ن�ی�ة ال�ت�وازي،  البصري، -شعریة المفارقة، شعریة التشكیل اإلیقاعي

 147إش�ارات األل�ف". وی�ق�ع ف�ي " مجم�وع�ة: شعریة المتخیّل الشعري، شعریة التبئیر الصوفي في 

 صفحة. 
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 إارات
 

 ن من ان
ل ا أد ا  



 األسماء نوعان:
النكرة: كل اسم ی�ق�ب�ل (أل) وت�ؤث�ر  -أوالً 

 فیھ التعریف، أو یقع موقع ما یقبل (أل).
مثال ما یقبل (أل) وتؤثر فیھ ال�ت�ع�ری�ف: 

 رجل، شاعر، كاتب، مرأة، مجتھد.
مالحظة: ھن�اك م�ن األس�م�اء م�ا ت�دخ�ل 
عل�ی�ھ (أل) وال ت�ف�ی�د ال�ت�ع�ری�ف، م�ث�ل: 
(عباس)؛ ألنھ في األص�ل م�ع�رف�ة، اس�م 
علم، وذلك ال یعني أن�ھ ك�ان ن�ك�رة ق�ب�ل 

 دخولھا علیھ.
مثال ما یقع موقع م�ا ی�ق�ب�ل (أل): (ذو) 
تقول (ذو مال)، فھو اسم نكرة ألنھ وق�ع 
موقع كلمة (صاحب)، الت�ي ت�ق�ب�ل (أل)؛ 

 فتقول: (الصاحب).
مالحظة: االسم النكرة یقبل التن�وی�ن، إن 
لم یكن ممنوعاً من الص�رف، ن�ح�و:ج�اَء 

 رجٌل، قابلُت رجالً، سلَّمُت على رجٍل.
 

 المعرفة: وھي ستة أقسام: -ثانیاً 
الَع�لَ�م  -3أسماء اإلشارة  -2الضمائر  -1
ف باأللف والالم -4  الُمعرَّ
المض�اف إل�ى  -6األسماء الموصولة  -5

 معرفة.
................... 

 الضمائر: -1
 الضمائر المنفصلة: -أ

.  ھَو، ھَي، ُھماْ، ُھْم، ُھنَّ
.  أناْ، نحُن، أنَت، أنِت، أنتُماْ، أنتُْم، أنتُنَّ

الضمائر السابق ذكرھا ھي م�ن ض�م�ائ�ر 
 الرفع، أي یمكن االبتداء بھا كقولك:
 ھو حاضر، أنَت ناجٌح، ھنَّ ناجحاٌت.

... 
إیّاَي، إیّانا، إیّاهُ، إیّاھا، إیّ�اُھ�م�ا، إیَّ�اُھ�م، 

. ، إیّاَك، إیّاِك، إیّاُكماْ، إیّاُكْم، إیّاُكنَّ  إیّاُھنَّ
وھذه تسمى ضمائ�ر نص�ب، ألن�ھ�ا ت�ق�ع 

 موقع مفعول بھ، نحو:
 {إیَّاَك نعبُد وإیَّاَك نستعین}.

وھ��ذه الض��م��ائ��ر ت��أت��ي م��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى 
 األغلب، وقد تتأخر في حاالت معینة.

.... 
 الضمائر المتصلة: -ب

 وھي الضمائر التي ال یُبتدأ بھا، نحو:
حضْرنا األمسی�ةَ، ف�اس�ق�ب�لَ�ن�ا ال�ق�ائ�م�وَن 

 علیھا، وألقوا التحیةَ علینا.
یا حبیبةُ أقِدمي، فالشوُق إلی�ِك ی�ق�ت�لُ�نِ�ي، 

 أما شعْرِت بحالي.
الضمیران المتصالن (نا) و( ي)، وق�ع�ا 

 في محل رفع (فاعل)، ونصب
(م�ف��ع�ول ب�ھ)، وج��ّر (ب��ح�رف ال�ج��ّر أو 

 اإلضافة).
... 

 قابلتَُك أمِس؛ فسِرْرُت بَك.
 قابلتُھُ؛ فسِرْرُت بِھ.

 رأیتُھا؛ فسلَّمُت علیھاْ.
 دعوتُُھما؛ فتلقیُت جوابَُھما.
. ؛ فأسعدني لقاؤُھنَّ  رأیتُُھنَّ

الضمائر المتصلة: ال�ك�اف، ال�ھ�اء، ھ�ا، 
؛ وقعت موقعي  ھما، ھم، ھنَّ

نصب (مفعول بھ)، وجّر (بح�رف ال�ج�ر، 
 أو باإلضافة).

.... 
من ضمائر الرفع المتصلة: تاء الُمتك�ل�م، 

 تاء الُمخاطَب، تاء الُمخاطَبة، نحو:
 وصْلُت، وصْلَت، وصْلِت.

الضمائر الثالثة كلٌّ منھا ف�ي م�ح�ل رف�ع 
 فاعل.

..... 
من ضمائ�ر ال�رف�ع ال�م�ت�ص�ل�ة: (األل�ف، 

 الواو، النون)، نحو:
المجتھداِن نجَحاْ. المجت�ھ�وَن ی�ن�ج�ُح�وَن. 

 أنتُنَّ انجْحَن.
وقع األلف والواو وال�ن�ون م�وق�ع ف�اع�ل 

 في محل رفع، في األمثلة السابقة.
............... 

 الضمیر الُمستتر: -ج
 ما یستتر من الضمائر وجوباً: -1
یا زی�ُد، اح�ف�ْظ درَس�َك. ف�اع�ل ال�ف�ع�ل  -أ

 (احفظ) ضمیر ُمستتر، في محل رفع،
 تقدیُره (أنَت).

رُت أْن أُساعَد َمْن یحتاُجني. فاع�ل  -ب قرَّ
الفعل (أساعد) ضمیر مس�ت�ت�ر ف�ي م�ح�ل 

 رفع، تقدیره (أنا).
نُناض�ُل م�ن أج�ِل ُح�ری�اِت ش�ع�وبِ�ن�ا.  -ج

فاعل الفعل (نُناضل) ضمیر مست�ت�ر، ف�ي 
 محل رفع، تقدیره (نحُن).

علیَك أْن تلتزَم بقواعد ال�ن�ح�ِو. ف�اع�ل  -د
الفعل (تلتزم) ضمی�ر مس�ت�ت�ر ف�ي م�ح�ل 

 رفع، تقدیره (أنَت).
فإْن ذكرتَھا وقل�َت: اح�ف�ْظ أن�َت، أُس�اع�ُد 

 أنا، نُناضُل نحُن، تلتزُم أنَت؛
فإنَّ موقعھا من اإلعراب التوكید، ول�ی�س 

 الفاعل، فھو الضمیر الُمستتر،
 وال یجوز أْن یحلَّ محلَّھا االسم الظاھر.

..... 
 ما یستتر من الضمائر جوازاً: -2
الش�اھ�ُد حض�َر، أو ی�ح�ض�ُر. ال�ف�اع�ل  -أ

 ضمیر مستتر جوازاً في محل رفع،
 تقدیره (ھو).

صدیقتي ف�ازْت، أو ت�ف�وُز: ال�ف�اع�ل  -ب
 ضمیر مستتر جوازاً، في محل رفع،

 تقدیره (ھي).
الضمیران الُمستتران (ھو، ھ�ي) ی�ج�وز 

 أْن یحلَّ محلَّھما االسم الظاھر؛ فتقول:
 الشاھُد حضَر، أو: حضَر أبوهُ.

الفاعل في األولى ضمیر مس�ت�ت�ر ج�وازاً 
 تقدیره (ھو)، وفي الثانیة (أبو).
 صدیقتي تفوُز، أو: تفوُز أختُھا.

الفاعل في األولى ضمیر ُمستت�ر ت�ق�دی�ُره 
 (ھي)، وفي الثانیة (أخُت)

...................... 
: إذا اتص��ل��ت ب��ال��ف��ع��ل ی��اء 1م��الح��ظ��ة 

المتك�ل�م ف�إن�ھ ی�ج�ب أن تس�ب�ق�ھ�ا (ن�ون 
یت كذلك ألنھا تقي ال�ف�ع�ل  الوقایة)، وُسمِّ
من الكسر السابق للیاء، نحو: (أكَرَمنِ�ي، 

 تُكِرُمنِي، أكِرْمنِي).
لقد بقي الفعل الماضي مبنیّاً على الف�ت�ح، 
والُمضارع مرفوعاً، واألمر مب�ن�یّ�اً ع�ل�ى 
الس��ك��ون، إذ وق��ع ال��ك��س��ر ع��ل��ى (ن��ون 

 الوقایة).
(مسكینة تصّد الضربات عن غیرھا؛ كم�ا 

 ھم الفقراء في العالم).
 الضمائر جمیُعھا مبنیَّة.

.......... 
 ) أسماء اإلشارة.5یتبع في الحلقة (
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 میثاق كریم الركابي
 الناصریة/ العراق

 ..أحُب كل األشیاِء التي تجمعني بكَ  
 وأولھا ھذا الوطن وإن كان الوجھ اآلخر للجحیم

 أحُب الكتابة ألنھا اإلغفاءة التي تتسكُع بھا أحالمي 
 وتضیع روحي بین أرصفة ایامكَ 

 دون أن أكترث لإلتجاھات  أحُب الریح التي تجلُب عطركَ 
 دون ان أدقق في الزمِن أو حتى في المسافاتِ 

 اآلن ھذه اللحظة أنا أدونَك ضحكة على كل عناوین البرتقال 
 وأضع على رِف النسیان كل أنیِن األمس

 فعلى ذراعیَك تشطبني األحزان وتعید لي كل زرقة األمل
 أحُب كل األشیاء التي تجمعني بكَ 

 احُب شعري األسود الذي تتساقط منھ النجوم كلما عانقتھُ أصابعكَ 
 أحُب الصباح ألنھ شاسع كما روحَك ومرحا مثل نارنج كلماتكَ 

 ..توجعني الكتب التي ال تحمُل شیئا من اسمكَ 
 توجعني القصص العتیقة التي تمشط صبري على غیابكَ 

 .تكسرني بغداد وھي تفشُل بمواساتَك وال تأتي بي إلیك
 القبالت التي وشمتھا على عنقي تحولت اللیلة الماضیة الى أشجاِر تفاح

 وأنفاسَك التي نامت على صدري تحولت لمالئكة تطعُم الفقراء 
 وتحرس أبوابھم بالبشائر

 أما ضحكاتك فقد صارت ألعاب ناریة یراقبھا من سطوِح المنازل 
 كل أطفال مدینتي

 إسمَك ندبة على لیلي
 صوتَك الذي ما غادرني یتسلق على ظھیرتي بجنونٍ 

 أحُب كل األشیاِء التي تأخذني لكَ 
 أدلُل طیفُك بأجمل األغاني

 انتزُع صیف المسافات وأھدیَك كل حیاتي المقبلة
 أطرد الحزن من حجراِت قلبَك وأرتب مكانا ألفراٍح تلیُق بصبرَك العلیل

 أفتُح أزرار قمیصَك األزرق
 ألملم كل نوارس جراحَك واطلق سراحھا

 وبشفتيَّ أمتُص الخیبة من سنواتكَ 
 وال یبقى عندك سوى بضع قصائد مختمرة بالعشق

 تجعلَك تتمرن على الحِب بین ذراعيَّ 
 ووجوه النساء الغیر مكتمالت تضیع منَك بأوِل عناق

 یا وجھي البعید..أني أحب كل األشیاِء التي تعیدني الیك
 احُب سیجارتَك وكاسَك وبكاؤَك وصمتكَ 
 واألمل والیأس المركونان على طاولتكَ 

 .حتى شیخوختَك المقبلة..وشبابَك الذي أكلتھ الحروب والحصار
 أنَت ھناك..وأنا ھنا...أوقضَك بقصیدةٍ 

 فبیني وبین الشعِر خصام
 وبینك وبیني ھیام

 وتجاعید عینیَك كفیلة بأن تصالحني مع العالم أجمعھ
 

 ٔاطوف في ٔازقة غامضة

 ٔاطیر بٔاجنحة الوھم المترف

 بومیض من السماء

 ..یمتد ليِّ 

 ..وخلف سیاج الزمن

 تملكتني الرٔوى

 حاضرةً في ذاكرة الغیاب

 وغأیبة في عمق الوجود

 ٔابحث عن شيء ال ٔاجده

 بوجٍع ممضٍّ واغتراب شدید

 على حافة ضیقة مرھقة

 ..لم یكن حلماً 

 . نفیاً للروح بال عودة.كان سفراً.

 یستظل الفضاء

 یتحلق حولھ بتھویدة

 وتھویمة مخمورة

 تستفیق بھا بحور أالمال المعلقة

 لتصحو الزوارق الغافیة

 . ینھمر.بوھٍن بطیٔي .

 من بین ٔاطراف ٔاصابعي

 كٔاصوات مزامیر قدیمة

 ..ٔانھ الحلم

 ..كان حارساً یقضاً على باب مخیلتي

 !..سٔادخلھا حین ینام

 عاجزة عن العودة 

 قادرة على الشجن

 بارعة في الال شيء



إلھة العنكبوت السومریة، كان�ت  UTTUیوتّو   
راعیة الحاكة والحیاكة والكسوة. ھي اب�ن�ة اإلل�ھ 

، لقد عرف عن مدینة أریدو أنھ�ا ك�ان�ت “ إنكي “ 
مركز النسیج في وادي ال�راف�دی�ن، وف�ي م�دی�ن�ة 
أور متخصصة في صناعة المالبس، وم�ث�ل ھ�ذه 
ال�ورش�ات ك�ان�ت ت�اب�ع�ة إداری�ا واق�ت�ص�ادی�اً ال��ى 
المعبد، وكان أحد ال�م�ل�وك الس�وم�ری�ی�ن ی�م�ت�ل�ك 
ورشات خاصة لعمل النسیج والحیاكة والصناع�ة 
وصناعة المالبس، وكانت بعض ق�ط�ع ال�م�الب�س 
المنتجة تسمى باس�م�ھ، وی�ذك�ر أیض�ا أن ب�ع�ض 
الخیوط المستعمل�ة م�ن الص�وف ال�م�ل�ون ك�ان�ت 

 تخلط مع خیوط الكتان.
والحیاكة والنِّساجة كلمتان مختلفت�ان، ت�ع�بّ�ر ك�ل 
منھما عن نوع مختلف من األقم�ش�ة، م�ن ح�ی�ث 
التكوین، وتتفقان معاً في أغلب األحیان من حی�ث 
المظھر السطحي، والنسج ھو ضرب م�ن ف�ن�ون 
النسیج، ونََسَج النَّّساُج الثوَب (یَنِْسُجھ ویَنُْس�ُج�ھ) 
أي َضمَّ السََّدى إِلى اللُّْحمة. ف�الس�دى ھ�ي خ�ی�وط 
نسیج الثوِب الَّتي تَُمدُّ طوالً، وھو خالف ال�لُّ�ْح�َم�ة 
التي تمتد عرًضا. إذن، یتشكل النسیج من تشاب�ك 
مجموعتي الخیوط مع بعضھا وفق زاویة ق�ائ�م�ة 
عادة. ینسج النسیج على النول، وھ�و آل�ة تض�ع 
خیوط السدى في وضعیة م�ح�ددة ب�ح�ی�ث ی�م�ك�ن 
إدخال خیوط اللحمة خاللھا، الِمنَْسُج ھو الخش�ب�ة 
واألَداة المستعملة في النساجة التي ی�م�د ع�ل�ی�ھ�ا 
الثوب لل�ن�س�ج. وك�ان�ت ال�خ�ط�وة األول�ى ل�ن�ش�أة 
صناعة الحیاكة، بتقاطع عدة خ�ی�وط ع�ل�ى ش�ك�ل 
خصل تتجھ اتجاھاً واحداً، ویلتف ب�ع�ض�ھ�ا ح�ول 
بعض التفافاً ویتقاطع تقاطعاً، بخالف ال�ح�ال ف�ي 
النسج الذي ھو تقاطع خیوط الس�دى م�ع خ�ی�وط 

 اللحمة تقاطعاً منتظماً.
أما الخامات المستعملة في ال�ن�س�ی�ج ت�ت�ك�ون م�ن 
الخیوط القطنیة. خیط ال�ك�ت�ان، خ�ی�وط الص�وف، 
خیوط حریریة، الجرید، الق�ش، ال�خ�رز، ش�رائ�ط 

 ملونة، حبال، وغیرھا.
وك��ان ال��ن��ول ال��خ��ط��وة األول��ى ال��ت��ي اح��ت��اج��ھ��ا 
اإلنس�ان ل�ت�وف�ی�ر ل�ب�اس�ھ، وق�د ت�ط�ور ب�ت�ط��وره 
الفكري واالجتماعي نحو المدن�یَّ�ة، وق�ط�ع ف�ی�ھ�ا 
أشواطاً متعاقبة تتفق مع مق�دار اح�ت�ی�اج�ات�ھ م�ن 
األقمشة لكل زمن، ومع إمعان الن�ظ�ر ف�ي أن�واع 
األنوال وتطورھا منذ العصور ال�ق�دی�م�ة، ی�ت�ب�ی�ن 
مدى ذلك التطور الذي ان�ط�ل�ق م�ن م�ج�رد إط�ار 
خشبي، تجرى ع�ل�ی�ھ ع�م�ل�ی�ة ال�ن�س�اج�ة ب�أبس�ط 
الطرق وأقل االستعدادات بحی�ث ت�ت�ق�اط�ع خ�ی�وط 
السدى الطولیة، المشدودة على اإلطار مع خی�وط 
اللحمة العرضیة المتراك�ب�ة م�ع�ھ�ا ل�ت�ك�وی�ن ذل�ك 

 المنسوج المسطح الرقیق التكوین.
لقد عرف نسیج الكتان ال�م�س�ت�خ�دم ف�ي ص�ن�اع�ة 
ال�م��الب��س، م��ن ق�ب��ل الس��وم��ری��ی��ن وال��ب��اب��ل��ی��ی��ن 
واألشوریین، وكذلك استخدمت األص�واف ك�م�واد 
أولیة في صن�اع�ة ال�م�الب�س، ب�ج�م�ی�ع أن�واع�ھ�ا 
ودرجاتھا وأل�وان�ھ�ا إض�اف�ة ال�ى ش�ع�ر ال�م�اع�ز 
وشعر الغزالن، وك�ذل�ك ك�م�ی�ات األص�واف ال�ت�ي 
ك��ان یس��ت��ح��ص��ل ع��ل��ی��ھ��ا ب��ع��د ع��م��ل��ی��ات ال��ج��ز 
الجماعیة، وفي مواسم معینة ومنھا ك�ان ی�ج�م�ع 
خالل حفالت الجز الجماعیة، ل�ق�د ك�ان�ت م�ع�رف�ة 
س��ك��ان وادي ال��راف��دی��ن ب��ن��وع��ی��ات األص��واف 
وأصول تصنیع�ھ�ا ك�ب�ی�رة، وذل�ك ب�ف�ع�ل ذك�رھ�م 
لخواص الصوف، وت�م�ی�ی�زھ�م ل�ألن�واع ال�ج�ی�دة، 
التي یستحصل ع�ل�ی�ھ�ا م�ن ال�خ�راف الص�غ�ی�رة، 
وكیف أن ص�وف ال�ح�م�ل ف�ي أول ع�م�ل�ی�ة ج�ز 

 یشابھ الحریر.
ال نستطیع على وجھ الت�ح�دی�د أن ن�ع�رف ت�اری�خ 
نشوء ھذه الصناعة، ل�ك�ن�ھ�ا ك�ان�ت ع�ری�ق�ة ف�ي 
قدمھا، فقد كانت معروفة قبل المیالد بكل ت�أك�ی�د، 
كما اختلف الكث�ی�ر م�ن ال�ع�ل�م�اء ح�ول م�وق�ع�ھ�ا 
األول، ف��ھ�ن��اك رأي ق��ائ��ل م��ن أن س��ك��ان أس��ی��ا 

الصغرى والصینیین ھم أول من عرفھ�ا، وك�ذل�ك 
بالنسبة الى الم�ص�ری�ی�ن ال�ق�دم�اء ف�ی�ق�ول�ون أن 
ملوكھم من الفراعنة كانوا قد استعملوھا ، لك�ن�ن�ا 
نستطیع القول أن السومریین والبابل�ی�ی�ن، ك�ان�وا 
قد عرفوا ھذه الصناعة نتیجة العثور على بع�ض 
المخلفات المادیة، التي خلدتھا رسومھم وب�ع�ض 
النصوص الكتابیة المكتشفة أث�ن�اء ال�ح�ف�ری�ات ، 
فقد ذكر أن كلیوباترا كانت تلف جسمھ�ا بس�ج�ادة 
من صنع بابلي عندما قابلت القیصر ، ك�م�ا ع�ث�ر 
في مقبرة تعود الى مؤسس الم�م�ل�ك�ة ال�ف�ارس�ی�ة 
على سجادة من صنع بابلي ، فمن ھ�ذه ال�ق�رائ�ن 
یتضح لنا أن ارض العراق الخصبة في ك�ل ش�ي، 
البد من أنھا كانت لدیھا م�ج�م�وع�ة م�ت�خ�ص�ص�ة 
بمثل ھذه الصناعة، وقد جاء اس�م م�دی�ن�ة ب�غ�داد 
على لسان الكثی�ر م�ن ال�رح�ال�ة األج�ان�ب، ال�ت�ي 
وطأت أقدامھم أرضھا وشاءوا أن ی�ت�ج�ول�وا ف�ي 
أزقتھا لیروا الكثیر من آالت الح�ی�اك�ة (ال�ج�وم�ة) 

 الیدویة موزعة ھنا وھناك.
في البدایة تعل�م ال�ن�اس ك�ی�ف�ی�ة نس�ج ال�ح�ص�ائ�ر 
البسیطة من ال�ف�روع األغص�ان وال�ق�ص�ب، ب�ع�د 
إتقان تقنیة ال�ن�س�ی�ج، ف�ك�روا ف�ي إم�ك�ان�ی�ة ل�ف 
ال��خ��ی��وط، وب��دأ تص��ن��ی��ع األق��م��ش��ة األول��ى م��ن 
الصوف والكتان في العص�ر ال�ح�ج�ري ال�ح�دی�ث، 
قبل أكثر من خمسة آالف سنة قبل المی�الد. وف�قً�ا 
للمعلومات التاریخیة في مصر وب�الد ال�راف�دی�ن، 
ظھر المنوال في الع�ص�ور ال�ق�دی�م�ة، وم�ن ب�ی�ن 
العدید من الشعوب أوروبا وآسیا وأم�ری�ك�ا، ك�ان 
المنوال األول عمودیًا، وإطاًرا بسیطً�ا ت�م�دد ف�ی�ھ 
خیوط الس�داة، ع�ل�ق�ت األط�راف الس�ف�ل�ی�ة ل�ھ�ذه 
الخیوط بحریة تقریبًا على األرض، لم�ن�ع�ھ�م م�ن 
التشابك، تم سحبھم من قبل الم�ع�ل�ق�ات، وی�ح�م�ل 
النساج ب�ی�ن ی�دی�ھ م�ك�وًك�ا ك�ب�ی�ًرا ب�خ�ی�ط ورب�ط 
الس�داة، ك�ررت ھ�ذه ال��ط�ری�ق�ة ح�رف��ی�ا وت�ق�ن�ی��ة 
ال�ن�س�ی�ج ط�ل�ب�ت ال�ك��ث�ی�ر م�ن ال�وق�ت، ث�م الح��ظ 
النساجین القدماء أنھ یمكن تبسیط ھذه الع�م�ل�ی�ة. 
إذا كان من الممكن رفع جم�ی�ع خ�ی�وط االل�ت�ف�اف 
الزوجیة أو الفردیة ف�ي ن�ف�س ال�وق�ت، ف�ی�م�ك�ن 
للنساج تمدید المكوك من خالل االلتفاف بأك�م�ل�ھ، 

 لذلك تم اختراع جھاز بدائي لفصل الخیوط.
تمیز التطور في إن�ت�اج ال�ن�س�ی�ج ب�أرب�ع م�راح�ل 
تاریخیة، كان ل�ل�زم�ن وال�ع�ن�ص�ر اإلنس�ان�ي دور 
ح�اس�م ف�ی��ھ�ا، ف�ك��ان�ت ال�م�رح��ل�ة ال�ی��دوی�ة ال�ت��ي 
استمرت حقبة زمنیة طوی�ل�ة، ك�ان اإلنس�ان ھ�و 
�اج ب�إع�داد ال�م�ادة  الحاسم فیھا، وفیھا یقوم النسَّ
ویحی�ك�ھ�ا ی�دوی�اً، وم�ع اخ�ت�راع ال�ن�ول ال�ی�دوي 
البدائي انتھت ھذه المرحل�ة. وم�رح�ل�ة ال�م�ك�ن�ن�ة 
ال��ت��ي ت��ط��ور ال��ن��ول ال��ی��دوي ب��م��رور ال��زم��ن، 
وازدادت بنیتھ وأشكالھ تعقیداً في الق�رن الس�اب�ع 
عشر تحدیداً، ومع ت�ط�ور الص�ن�اع�ة ف�ي ب�ل�دان 
أورب��ا واخ��ت��راع اآلالت الص��ن��اع��ی��ة أدخ��ل��ت 
تحسینات كثیرة على األنوال الیدویة، واستع�ی�ض 
عنھا بعناصر الحركة المیكانیكیة، ف�ظ�ھ�ر ال�ن�ول 
المیكانیكي. ومرحلة التشغی�ل اآلل�ي ال�ت�ي ت�زای�د 

االھتمام بتحدی�ث اآلالت ال�م�خ�ت�ل�ف�ة وت�ط�وی�رھ�ا 
وأدائھا، كما أدخل علیھا عنصر المراقب�ة ب�ھ�دف 
تحسین أدائھا الذاتي، ف�ت�راج�ع ال�دور األس�اس�ي 
للعنصر اإلنساني إلى درج�ة ك�ب�ی�رة. وال�م�رح�ل�ة 
الراھنة التي بلغ التحدیث والتطویر مداه األقص�ى 
في العصر الراھن، وتالحقت االبتكارات النوع�ی�ة 
التي أدت إلى تحسین نوعیة الم�ك�ن�ات م�ن ج�ھ�ة 
وتجمیلھا من جھة ثان�ی�ة، واالرت�ق�اء ب�م�س�ت�وى 
أدائھا ورفع إن�ت�اج�ی�ت�ھ�ا ب�ج�ودة ع�ال�ی�ة. وھ�ك�ذا 
نلمس في كل یوم تحسینات ن�وع�ی�ة وزی�ادة ف�ي 
اإلنتاج، كما دخلت الحواس�ی�ب ون�ظ�م ال�م�ع�ال�ج�ة 
اإللكترونیة على صناعة النسیج، ف�غ�دت تش�غ�ی�ل 

 آلي بالكامل. 
استخدمت العدید من الشعوب النسیج من�ذ ال�ق�دم، 
ف��ي ال��ع��دی��د م��ن الص��ن��اع��ات ال��ھ��ام��ة ب��ح��س��ب 
عصرھم، فعلى سبیل المثال اشتھ�ر اإلف�ری�ق�ی�ون 
وشعوب البیرو بنسج ال�ق�ش وال�ق�ص�ب وس�ع�ف 
النخیل، لصناعة السالل واألواني، ك�م�ا اس�ت�ط�اع 
اإلنسان القدیم في عصر م�ا ق�ب�ل ال�ت�اری�خ نس�ج 
مالبسھ بیده، وی�ق�ال أن مص�ط�ل�ح ال�ن�س�ی�ج ب�دأ 
بالظھور الفعلي في مصر القدیم�ة، ح�ی�ث ق�ام�وا 
باستخدام ألیاف ال�ق�ط�ن وال�ح�ری�ر ك�م�واد أول�ی�ة 
لصناعة النسیج الخاص بھم، باإلضافة إل�ى ذل�ك 
ذكرت ب�ع�ض ال�م�ص�ادر ال�ت�اری�خ�ی�ة أن ال�ھ�ن�ود 
والصینیین أیًض�ا ق�د ق�ام�وا ب�ن�س�ی�ج األق�م�ش�ة، 
وبحلول العصور الوسطى تفنن األتراك وال�ف�رس 
في صناعة السج�اد، وال�م�ن�اش�ف، وب�ع�د أن ق�ام 

م ل�ج�أ 1266الفرنسیون بغزو صقل�ی�ة ف�ي ع�ام 
عدد من النساجون إلى إیطالیا، وال�ت�ي أص�ب�ح�ت 
نتیجة لذلك مصدًرا لألقمشة الحریریة المعروف�ة، 
وب�ح�ل��ول ال�ق��رن الس�ادس عش�ر وص��ل ازدھ��ار 
األنسجة إلى ذروتھ، مع ابتكار المخمل وال�ت�ف�ن�ن 
في أشكال الزھور واأللوان في ھذه المن�س�وج�ات 

م أنش�أ اإلن�ج�ل��ی�ز أول مص�ن��ع 1638وف�ي ع�ام 
متخصص في إنتاج األقمشة القطنیة والكتان ف�ي 
ماساتشوستس. یعد النسیج بوابة واسعة ل�ل�ع�دی�د 
من المجاالت التي استفاد منھا ال�ب�ش�ر ع�ل�ى م�ر 
العصور، فعلى سبیل المثال جمیع المالبس ال�ت�ي 
یرتدیھا البشر مصنوعة من األنسجة، ب�اإلض�اف�ة 
إلى الملحقات الشخصیة مثل األوشحة، القب�ع�ات، 
األحذیة والحقائب، باإلض�اف�ة إل�ى ذل�ك تس�ت�خ�دم 

 األنسجة في المفروشات وتحدیًدا في األسرة، 
األرائك، الستائر، السجاد، ال�م�ن�اش�ف، وأغ�ط�ی�ة 
الطاوالت وغیرھا، ومن الشیق لل�ذك�ر أن ب�ع�ض 
المطاعم الفخمة ت�ق�وم ب�اس�ت�خ�دام نس�ی�ج یش�ب�ھ 
الشاش الحتواء الل�ی�م�ون وعص�ره دون تس�اق�ط 
بذوره على الطعام، وقد است�خ�دم ال�ق�دم�اء ن�وًع�ا 
محدًدا من النسیج لصن�اع�ة ال�ج�ب�ن أیًض�ا، وف�ي 
المقابل استخدم الن�س�ی�ج ف�ي ال�م�ج�االت ال�ط�ب�ی�ة 
وذلك في صناعة الشاش القطني ال�ذي یس�ت�خ�دم 

ف��ي الض��م��ادات، ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك یس��ت��خ��دم 
ال��ن��س��ی��ج ف��ي ص��ن��اع��ة ال��م��ظ��الت وال��م��الب��س 
الریاضیة، وكل ذلك یعني أن النسیج أص�ب�ح م�ن 
العناصر األساسیة ال�ت�ي ال ی�م�ك�ن أن یس�ت�غ�ن�ي 

 اإلنسان عنھا.
في القرن الواحد وال�ع�ش�ری�ن، اب�ت�ك�ر ال�خ�ب�راء  

أن��واًع��ا أك��ث��ر غ��راب��ة م��ن ال��م��ن��س��وج��ات، م��ث��ل 
المنسوجات المتخصصة ف�ي ص�ن�اع�ة ال�م�الب�س 
الریاضیة، والتي تقوم بدورھا ف�ي إزال�ة ال�ع�رق 
عن البشرة عن طریق ت�ب�خ�ی�ره وال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
انتعاشھا، مما س�اھ�م ف�ي مس�اع�دة ال�ری�اض�ی�ی�ن 
على مقاومة الطقس الحار، باإلضافة إلى اعتم�اد 
العدید من التقنیات األخرى في المالبس الشت�وی�ة 
وذلك ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى ح�رارة ال�ج�س�م ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة 

 وحمایتھ من البرودة.
والنول الی�دوي ی�ت�ك�ون م�ن ع�دة أن�واع، م�ن�ھ�ا 
النول البسیط (والنسیج البسیط)، والنول البس�ی�ط 
ذو النسیج المتصل. والنول الخشبي ذو ال�ن�س�ی�ج 
المتصل من الجانبین والقاعدة. والنول ال�خ�ش�ب�ي 
المستدیر. والنول البسیط المست�دی�ر. وال�ن�ول ذو 

 اإلطار الخشبي. النول الخشبي المستدیر.
أما استخدام النول البسیط وعمل ال�ن�س�ی�ج، ال�ذي 
تكون من قاعدة خشبی�ة مس�ت�دی�رة م�ن ال�خ�ش�ب 

سم، تثبیت عدد م�ن ال�م�س�ام�ی�ر  8قطرھا حوالي 
الصغیرة (یفضل أن یكون برؤوس صغیرة) عل�ى 
سطح محیط القطعة على أبعاد مت�س�اوی�ة ح�وال�ي 

 سم. وتثبیت مسمار في مركز الدائرة تماما. 1.5
وعند است�ع�م�ال خ�ی�وط الس�داء م�ث�ال ص�وف أو 
كتان أو غیر ذلك. یثبت في مسمار الدائرة وم�ن�ھ 
إلى الحواف حول المسمار ثم لف�ھ ح�ول ال�م�رك�ز 
ثم حول المسمار ثم إلى المركز ... وھ�ك�ذا ح�ت�ى 
تتم خطوط الدائرة ث�م رب�ط ن�ھ�ای�ة ال�خ�ی�ط ح�ول 
الخیوط المجمعة في المركز الدائرة. وتبدأ عملی�ة 
النسیج باستعم�ال خ�ی�وط ال�ل�ح�م�ة ب�ن�ف�س خ�ی�ط 
السداء أو بلون أخر ینضم في اإلبرة وم�ن ح�ول 
المركز (المركز الدائرة) ینسج بطری�ق�ة ال�ن�س�ی�ج 
البسیط دائ�ری�ا ح�وال�ي خ�م�س�ة أس�ط�ر أو أك�ث�ر 
حس�ب ال�رغ�ب�ة وی�م�ك�ن اس�ت�ع�م�ال ع�دة أل��وان، 
وطریقة رفع النسیج یس�ح�ب ط�رف ال�خ�ی�ط م�ن 
حول المسامیر بعنای�ة ت�ح�ص�ل ع�ل�ى زھ�رة م�ن 
الصوف أو شكل مستدیر مفرغ. یمكن اس�ت�ع�م�ال 
ھذا النول في لوحات التزیین أو في الفساتی�ن أو 
أي عمل حزام بعدة زھور متشابكة. وھ�ن�اك م�ن 
الناس ال ت�ل�ب�س إال ال�م�الب�س ال�م�ص�ن�وع�ة م�ن 
قماش المصنوع یدوی�ا، وھ�ن�اك م�ت�اج�ر خ�اص�ة 
تھ�ت�م ب�ھ�ذه الص�ن�اع�ة، وت�زدھ�ر ت�ج�ارت�ھ�ا ف�ي 
المناسبات العامة والخاصة، ویت�م ت�وف�ی�رھ�ا ف�ي 

للحدیث تكملة ی�ت�ب�ع ف�ي .… المعارض لالستعمال
 العدد القادم 

نش��ر   –ت�واص�ل اج�ت�م�اع�ي  –وك�االت  ال�م�ص�در 
 محرري الموقع

  30 ج/ أ زن    
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 بدري نوئیل یوسف/ السوید
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ــ ال اعرف ال�م�ق�دس, رغ�م وف�رت�ھ وان�ف�الت�ھ,  1
م��اذا ی��ع��ن��ي وك��ی��ف ی��ق��اس ح��ج��م ال��ق��دس��ی��ة 
ومض��م��ون��ھ��ا, وم��ق��دار األنس��ج��ام ب��ی��ن وج��ھ��ي 
عملتھا, داعش والقاعدة والنصرة مثالً, مج�ام�ی�ع 
جھادیة مقدسة!!,  بالنسبة لم�ع�ت�ن�ق�ي ع�ق�ائ�دھ�ا, 
لكنھا شریرة بالن�س�ب�ة ل�م�ن ق�ت�ل�ت�ھ�م وش�ردت�ھ�م 
وھتكت اعراضھم, كذلك فصائل الحشد الش�ع�ب�ي, 
التي اطلقت علیھا قیاداتھ�ا وال�م�راج�ع "ال�ح�ش�د 
ال��م��ق��دس"!!, ل��ك��ن��ھ��ا ش��ری��رة, م��ن وج��ھ ن��ظ��ر 

ال�م�ح�اف�ظ�ات ال�م�ح�ررة, م�ن  ءضحای�اھ�ا, ف�أب�ن�ا
نازحین ومھجرین ومغیبین, یعتبرونھا ملیش�ی�ات 
منفلتة, ویطالبون الحكومة است�ب�دال�ھ�ا ب�ال�ج�ی�ش 
العراقي, وكذلك ضحایاھا من متظاھري ال�ج�ن�وب 
وال�وس�ط, ی�ع�ت�ب�رون�ھ�ا م�اف�ی�ات ش�ری�رة والئ�ی�ة 
ألیران, فأین الوجھ المقدس في داعش واخوات�ھ, 
وملیشیات األحزاب الشیعیة, منھم من خ�رج م�ن 
تحت جعبة ال�ق�رض�اوي, وم�ن�ھ�م م�ن خ�رج م�ن 
خصیة األرھابي ق�اس�م س�ل�ی�م�ان�ي, ای�ن ح�ق�ی�ق�ة 
(المقدس), في وجھي ع�م�ل�ة ال�ف�س�اد واألرھ�اب 

 المنفلت؟؟؟.
ــ ال زالت جرائم القت�ل والس�ب�ي واألغ�ت�ص�اب,  2

تالح�ق داع�ش واخ�وات�ھ, وم�ن دع�م�ھ�ا وس�ھ�ل 
ارتكاب جرائما, بالمال والسالح, دولیاً واقل�ی�م�ی�اً, 
وال زالت ج�رائ�م األغ�ت�ی�ال وال�ق�ن�ص وال�خ�ط�ف 
وال��ت��غ��ی��ی��ب, وج��رائ��م ال��ف��س��اد وال��ل��ص��وص��ی��ة 
والتھریب, الى جانب الخیانات والع�م�ال�ة ألی�ران, 
التي اسھمت في تفكیك الدولة العراقیة, وتم�زی�ق 
المجتمع العراقي, تالحق فصائل الحش�د الش�ع�ب�ي 
وقیاداتھ واحزابھ الطائفیة, فم�ا ال�ذي ت�ب�ق�ى م�ن 
مقدس داعش واخواتھ, وفصائل الحشد الشع�ب�ي, 
من وجھ نظر المواطن والرأي العام العراقي, ھ�ل 
في الجرائم الوحشیة, واألستعراضات األرھاب�ی�ة, 
التي مارستھا داعش, وتمارسھا فصائ�ل ال�ح�ش�د 

الشعب�ي, ألرھ�اب وت�خ�وی�ف ال�م�واط�ن األع�زل, 
والسلمي في تظاھراتھ الم�ط�ل�ب�ی�ة, ث�م�ة ق�دس�ی�ة 
واخالق جھادیة, ام ان�ھ س�ف�ك دم�اء واس�ت�ن�زاف 

 ثروات, واذالل وتحقیر للمواطن العراقي؟؟.
ــ المقدس (المنفلت) للبیت الشیعي, تمدد حت�ى  3

تجاوز ال�خ�ط�وط ال�ح�م�راء ل�أل�س�وأ, م�ظ�اھ�رھ�م 
القابھم تجاوزت, حصة ال�رب وان�ب�ی�ائ�ھ ورس�ل�ھ 
وأئمتھ, فھم السماحة والعظیم والرشید, وآیة هللا 
وروح هللا وقدس هللا سره, وھ�م ت�دم�ی�ر ال�ھ�وی�ة 
التاریخ�ة ل�م�ح�اف�ظ�ات ال�ج�ن�وب وال�وس�ط, ع�ب�ر 
تقدیس بعضھا واھمال معضمھا, وفرض الت�ل�وث 
على عراقتھا وعمقھا التاریخي, ع�ب�ر ج�داری�ات 
ترفضھا الذاكرة العراقیة, أمر تاف�ھ ومس�ت�ھ�ج�ن, 
فج�داری�ات م�دی�ن�ة الص�در وس�اح�ات الص�دری�ن, 
ت��ن��افس��ھ��ا ج��داری��ات ش��ھ��ی��د ال��م��ح��راب وع��زی��ز 
العراق, جداریات الس�م�اء ع�ادی�ة, رب�م�ا ل�ح�اھ�م 

ك��ان��ت, ت��ق��ط��ر م��ن فض��الت دس��م األرت��زاق 
(المنفلت), تسرق تاریخ وانجازات من خلدوا ف�ي 
ذاكرة الناس والتاریخ, ال الص�در م�ث�الً, س�رق�وا 
مدینة الثورة, التي شیدھا الزعی�م ال�وط�ن�ي ع�ب�د 
الكریم قاسم, لفقراء العراقیین وھو الذي الی�م�ل�ك 
بیتاً, سوى سریر متواضع على ارض�ی�ة م�ك�ت�ب�ھ, 
في وزارة الدفاع, ومطبخھ (سفرطاس), إن ك�ان 
ش��ھ��داء ال��ب��ی��ت الش��ی��ع��ي, م��ج��اھ��دی��ن م��ن اج��ل 
المذھب, فالزعیم عبد الكریم قاسم ش�ھ�ی�د وط�ن, 
فأین الثرى من الثریا, وأین الفساد م�ن ال�ن�زاھ�ة 

 یا ترى؟؟.
ــ كل شيء في البیت الش�ی�ع�ي م�ن�ف�ل�ت, ح�ت�ى  4

حشدھم ال�م�ق�دس, ع�ن�دم�ا ت�ك�ش�ر فص�ائ�ل�ھ ع�ن 
انیابھا, وت�ط�ل�ق م�خ�ال�ب�ھ�ا ال�ث�ق�ی�ل�ة وال�خ�ف�ی�ف�ة 
والمتوسطة, من خارج المؤسسة العسكری�ة, ف�ي 
استعراضات مرعیة, ترید ان تؤكد فیھا قدسیتھا, 
وھي التي خرجت, من مستنقع ال�ح�رس ال�ث�وري 
األیراني لألرھاب, وشربت فساد جھ�ادی�ت�ھ�ا, م�ن 
مراضع والیة الف�ق�ی�ھ (ال�م�ن�ف�ل�ت), ف�أي م�ق�دس 
زائف ھذا, الذي یشكل الوج�ھ األس�وأء, ل�ل�ع�م�ل�ة 
التي یشكل داع�ش وج�ھ�ھ�ا اآلخ�ر, ای�ران وم�ن 
معھا وخلفھا, ومھما كانت فاشیتھ�ا, غ�ی�ر ق�ادرة 
على اخصاء العراق, واألرض ح�ب�ل�ى ب�ال�ت�غ�ی�ی�ر, 
وقد كبر الولید في ساح�ات ال�ت�ح�ری�ر, وس�ی�ق�ط�ع 
األطراف الم�ن�ف�ل�ت�ة ل�ألخ�ط�ب�وط ال�م�ق�دس, ال�ت�ي 
یختنق بھا العقل العراقي, منذ ثمانیة عشر عام�اً. 
المثقف الوطني, سیحك الواجب جلد مس�ؤول�ی�ت�ھ, 
ازاء شعبھ ووطنھ, وسیساھم بكامل البسالة, ف�ي 
ض��رب األخ��ط��ب��وط ال��م��ق��دس, ف��ي ص��م��ی��م ذات��ھ 
المنفلتة, وی�رف�ع ث�ق�ل األك�اذی�ب ال�م�ق�دس�ة, ع�ن 

 صدر العراق.
............................. 

06  /07  /2021 

"ینبغي أن نمیز بین المتعلم والمثق�ف؛ 
فالمتعلم ھو من تعلم أم�ورا ل�م ت�خ�رج 
عن نطاق اإلطار الف�ك�ري ال�ذي اع�ت�اد 
علیھ منذ صغره. فھو لم یزدد من العلم 
إال ما زاد في تعصبھ وضیق في م�ج�ال 
نظره. ھو قد آمن برأي م�ن اآلراء أو 
مذھب من المذاھب فأخذ یس�ع�ى وراء 
ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت��ؤی��ده ف��ي رأی��ھ 
وتحرضھ على الكفاح في س�ب�ی�ل�ھ. أم�ا 
ال�م��ث�ق��ف ف��ھ��و ی��م�ت��از ب�م��رون�ة رأی��ھ 
وباستع�داده ل�ت�ل�ق�ي ك�ل ف�ك�رة ج�دی�دة 
وللتأمل فیھ�ا ول�ت�م�ل�ي وج�ھ الص�واب 

 منھا".*
 

یظن كثیرون منّ�ا أن م�ج�رد ن�ی�ل إج�ازة 
جامعیة یتیح المعرفة الكاملة لعلم ب�ذات�ھ 
ویمكن أن یجعلنا ضمن ق�اف�ل�ة ال�ت�ط�ور. 
ومّما ال شك فیھ أن ھذا م�ف�ھ�وم خ�اط�ئ، 
فالعلوم كافة تفاجئنا كل یوم بتقدم ج�دی�د 
مع التطور ال�ن�ات�ج ف�ي ك�ل دول ال�ع�ال�م 
وخاصة المتحضرة منھا، وبالتال�ي ف�م�ن 
الطبیعي أن نضطر لمواكبة ھذا ال�ت�ط�ور 
كي نرتقي لألفضل ونستطیع التعامل م�ع 
التكنولوجیا من حولنا، ولعّل أبسط م�ث�ال 
على ھذا ھو وسائل التواصل االجتماع�ي 

وأدواتھا، ومنھا (الج�ّوال) ال�ذي ی�ظ�ھ�ر 
لنا كل فترة بجیل جدید أكث�ر ت�ط�وراً م�ن 
سابقھ، فندرك ھنا أنھ ال ت�ق�ف ال�م�ع�رف�ة 
واكتساب العلوم عند شيء أو حّد معی�ن. 
فال یمكن أن أط�ل�ق ع�ل�ى ن�ف�س�ي ك�ل�م�ة 
مثقف لمجرد أنني أحمل شھادة تح�ص�ی�ل 
ع��ل��م��ي(ج��ام��ع��ی��ة)، ألن ال��ث��ق��اف��ة ش��يء 
والتحصیل العلمي شيء آخر، وب�ال�ت�ال�ي 
الثقافة لی�س�ت م�ج�رد ش�ھ�ادة إن�م�ا ھ�ي 
معرفة وإلمام لو بقلیل ع�ن ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
العلوم واآلداب. كذلك التمّكن من اإلجاب�ة 
عّما یرد أمامنا من تساؤالت وإن لم تك�ن 

ضمن دراستنا، بینما التحص�ی�ل ال�ع�ل�م�ي 
ش��ھ��ادة ن��ح��ص��ل ع��ل��ی��ھ��ا ت��وثّ��ق إت��م��ام 

 .تحصیلنا األكادیمي ضمن مرحلة معینة
م��ّم��ا ال ش��ك ف��ی��ھ أن��ھ م��ن الض��روري 
والحتمي أن نواكب العلم، ون�ع�م�ل ع�ل�ى 
تطوی�ر ذوات�ن�ا، وإن ك�ان ل�دی�ن�ا رص�ی�د 
ومخزون من العلوم فال بّد من تطویرھا، 
لنتمّكن من متابعة الس�ی�ر ض�م�ن ق�اف�ل�ة 
ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور واالرت��ق��اء ب��ال��ذات 
والمجتمع. فمن قال إن العل�م ی�ق�ف ع�ن�د 
معرفة معیّنة، وش�ھ�ادة م�ع�یّ�ن�ة، وع�م�ر 
معیّن، وھویّة معیّ�ن�ة، وج�ن�س م�ع�یّ�ن؟! 

ولعّل فكرة التعلیم ال�م�ف�ت�وح ف�ي م�ع�ظ�م 
دول العالم دلیل قاط�ع ع�ل�ى أن اإلنس�ان 
ی�ج�ب أن ال ی��ت�وق�ف ع�ن�د ع�م�ر م�ع�ی��ن 
بتحصیل العلوم والمعارف، بل ع�ل�ی�ھ أن 
یكون دائم التعطّش لم�ع�رف�ة ك�ل م�ا ھ�و 
ج�دی�د، ل�ذا وم�ن ال�ط��ب�ی�ع�ي أن نس�ت�م��ر 
بالبحث الدؤوب عن كل ما ھو جدی�د ف�ي 
میادین العلم والمعرف�ة وال�ت�ك�ن�ول�وج�ی�ا، 
خاصة وأن التكنولوجیا باتت لغة العص�ر 
في زمن العولمة، كذلك الب�ّد أن نس�ت�غ�ل 
وسائل التواصل االجتماع�ي ل�ن�ك�ون م�ن 
خاللھا على اطالع بكل ما ھو ج�دی�د م�ن 
حولنا وكأننا من قاطني ھذه البلدان، ف�ال 
یمكن أن نتغیّ�ب ع�ن م�ج�ری�ات األح�داث 
حولنا مع تطور علمي أصبحنا من خاللھ 
وكأننا في قریة صغیرة ت�ج�م�ع�ن�ا ش�اش�ة 
عبر الشابكة، وبالتالي لن تكتمل المعرفة 
بالكثیر عن شيء واحد فقط، بل بال�ق�ل�ی�ل 
ع��ن ك��ل ش��يء ف��ي ح��ّده األدن��ى، ألن 
التطور یتطلّب اإللمام ول�و ب�ج�زء ق�ل�ی�ل 
عن كل ما حولنا، لن�ت�م�ّك�ن م�ن م�واك�ب�ة 
السیر، ون�ك�ون م�ن ال�رّك�اب ال�م�درك�ی�ن 
الطریق الصح�ی�ح ض�م�ن ال�ق�اف�ل�ة ال�ت�ي 

 .تسیر بعالم نحو التقدم والتطور
................................................................................................................................................................................. 

*  كتاب "خ�وارق ال�ال�ش�ع�ور"، ل�ل�م�ؤرخ ال�ع�راق�ي ع�ل�ي 
 الوردي

ات أس أ 
 
 
 
 
 
 
 

 حسن حاتم المذكور

 ادة، 
وا ا  

 
 
 
 
 
 

 وعد حسون نصر/ سوریا  
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في بدایة المقال كان من ال�م�ف�ت�رض     

أن ی��ك��ون ال��م��ق��ال ع��ن ش��اع��رات 
"محافظة بابل/العراق" بص�ف�ة ع�ام�ة 
اال أن��ن��ي تص��ف��ح��ت ب��ع��ض ص��ف��ح��ات 
الشاعرات على موقع الف�ی�س�ب�وك ول�م 
یح�ال�ف�ن�ي ال�ح�ظ ف�ي ق�راءة نص�وص 
ج��ری���ئ��ة س���وى نص���وص (ح��ن���ی���ن 
عیساوي) لفت�ت ن�ظ�ري ك�ث�ی�راً ع�ل�ى 
الرغم من أنھا فتیة في ك�ت�اب�ة ال�ن�ص 

  .الفصیح
یقول الفیلسوف الفرنس�ي"غ�اس�ت�ون  

باشالر": "الكتابة المب�دع�ة إم�ك�ان�ی�ة 
كل إمرأة ألن�ھ ف�ع�ل أن�وث�ة" ف�ال�م�رأة 
تمتلك الموھبة واإلمكانیات التي تجع�ل 
م��ن��ھ��ا ق��ادرة ع��ل��ى ب��ث ش��ع��رھ��ا 
ومشاعرھ�ا ف�ي ج�ن�س أدب�ي م�ت�م�ی�ز 
ف��اإلب��داع ی��ع��ت��م��د ع��ل��ى اإلحس��اس 
والتعبیر الجاد الخفي والمعلن ن�ت�ی�ج�ة 
الصراع الداخلي وھو ما یجعل ال�م�رأة 
قادرة على التعبیر بن�ص�وص ش�ع�ری�ة 
جریئة لشدة إحساسھا ورقة تع�ب�ی�رھ�ا 

  .عن ھمومھا ومشاعرھا الدفینة
مصطلح الجرأة الیوم لھ م�ع�ان ك�ث�ی�رة 
جرأة التعبیر في النص الشعري، جرأة 
ف��ي إب��داء ال��رأي وع��دم ال��خ��م��ول أو 
ال�الم�ب��االة ف��ي األح��داث ال�ت��ي ت��ح�ی��ط 
بالشاعرة (كأحداث الثورة التش�ری�ن�ی�ة 
والسكوت ال�ذي ن�راه م�ن ب�ع�ض�ھ�ن، 
ووفاة رم�ز م�ن رم�وز الش�ع�ر وع�دم 
الدفاع عنھ أو لھ، ال�ج�رأة ف�ي ك�ت�اب�ة 
النص الغزالي، ال�ج�رأة ف�ي اس�ت�خ�دام 
األلفاظ التي یحجبھا المجتمع وی�ع�دھ�ا 

  .)ألفاظ غیر مباحة
تتوفر للمرأة الشاعرة ال�ی�وم ال�ب�ی�ئ�ة   

المناسبة لقول الشعر ال�ج�ريء س�واء 
كان الطرح عل�ى أرض ال�واق�ع أو م�ا 
ت��ط��رح��ھ ع��ب��ر م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي، للتعبیر عن نفسھا ب�ج�رأة 
وصراحة، فتطرح حنین مسألة م�ھ�م�ة 
في المجتمع اال وھي تسلط األب ال�ذي 
یرى نفسھ لھ االحقیة في كل فعل یقوم 

  : بھ، فتقول
 لو ان ابي كان اخرسا

 لما سمع الجیران بأننا ننام بال عشاء
  لو انھ كان اخرسا لما علم الرجال

 . بان امي قحبة
تصف حنین حال األب الذي ینعت األم  

بالفاظ وقح�ة تس�يء ل�ھ ول�ألم وع�ن�د 
حدیثي م�ع الش�اع�رة أض�اف�ت : ان�ھ�ا 

تفضل ل�و ك�ان األب اخ�رس�ا ح�ت�ى ال 
یسمع الجیران صراخھ وحتى ال ینع�ت 
زوجتھ ب (ق�ح�ب�ة)، وال�ق�ارئ لش�ع�ر 
حنین یرى أنھا مھتمة بأدق التفاص�ی�ل 

 .ودائما تبرز ھذه التفاصیل في شعرھا
ذمت حنین عادات ال�م�ج�ت�م�ع ك�ث�ی�را،  

 :فقالت
 )وجود سیارة ابي امام بابنا أمان(

 كذبة
 أنا أرید ابي

 .الحاجة لي بالسیارة
 )صوُت أمي في البیت امان(

 خدعة نخدُع بھا انفسنا
 أنا أریُد امي

 بكماءُ 
 ام عمیاء

 .الیھم
 )األخ كتف ثالث(

 مزحة اطلقھا رأسي
 أخي الكبیر

 عصـًا انكسرت عندما
 .سقطُت ضرباً بین یدیھِ 

ج��رأة ح��ن��ی��ن ب��ل��غ��ت ب��ت��ك��ذی��ب ت��ل��ك 
الخرافات المتداولة بین نس�اء ج�ی�ل�ھ�ا 
اال وھي وجود سیارة األب دلی�ل أم�ان 
وص�وت األم ف�ي ال��ب��ی�ت أم��ان واألخ 
ك��ت��ف، وھ��ذا ال��ن��ص دل��ی��ل واض��ح 
وج��ريء ی��ن��م ع��ل��ى م��دى ال��ت��ع��س��ف 
واالضطھاد التي تعیشھ الش�اع�رة ف�ي 
ظل أسرة ومجتمع بائس یدعي سل�ط�ة 
األب واألخ على النساء، فھي ترید أب�اً 
وأماً رحیمین وأخ یكون عون�ا وس�ن�دا 
الن أخیھا كان قاسی�ا وص�ف�ت�ھ وك�أن�ھ 
العصا التي انكسرت م�ن ش�دِة ض�رب�ھ 

 .لھا
تس��ت��م��ر الش��اع��رة ف��ي ج��رأت��ھ��ا ب��ذم  

 :المجتمع وتقالیده فتقول
 خیطٌ طویٌل أخضر

 )بأربعین (ُعگدة
 كل اربعاء من كل أسبوع

 )اقوم بفك احدى (العُگد
ف��ي دل��ٍو م��ع ق��راءة ب��ع��ض الس��ور 

 )القصار(المعوذتین
 واستحُم بھ

 ھكذا سوف أحصل على
 . زوجٍ  
ھذا النص ی�ذك�رن�ي ب�ن�ص ل�ل�ش�اع�ر  

عدنان الصائغ ب�ع�ن�وان (أُم�ي) ی�ق�ول 
ف�ع�ن�َد   فیھ : ألمَي، عاداتھا.. ال تفارقھا

الغروِب، ستشعُل "حرملَھ�ا"، ع�اط�راً 

  ".بالتمائمِ 
فالشاعران استخدما العادات والتقال�ی�د 
اال ان حنین تص�ف ع�ادة م�ن ع�ادات 
النساء الالتي یعتقدن أن بفك أرب�ع�ی�ن 
عقدة من خیط أخضر ف�ي ك�ل أس�ب�وع 
"یوم األربع�اء" ت�ح�دی�داً ی�ف�ك ع�ق�دة 
الزواج لدیھن ویحصل�ن ع�ل�ى ال�زوج 
بفتح تلك العقد وبتمتمت بعض الس�ور 
وھذه الخرافة إلى یومنا ھذا یت�داول�ھ�ا 

 .النساء الجاھالت
لم تكتف حنین بذم المجتمع بل ت�ط�اول 

  : شعرھا إلى ذم السلطة، فقالت
فتشوا ع�ن بض�ائ�ع�ك�م ت�ح�ت س�روال 

 الرئیس
 او في حمالة زوجتھ

 ھل فتشتم تحت إبطیھ
 ولَم العجب

 لقد كنت اسرق طعامـًا من خزانة ابي
 واضعھ في حمالتي

واخفي ھاتفي ت�ح�ت إب�ط�ي خ�وف�ا أن 
 یراه اخي

 لست مبالیة أن اخبرتك یارئیس
بأنك وسروالي الداخلي وجھان لنزیٍف 

 .واحدٍ 
الشاعرة في ھذا النص تت�ك�ل�م ب�ن�ب�رة  

استھزاء من الرئی�س، ل�م تص�رح أی�ا 
منھم إال انھا شبھت حالھ كحالھا وھي 
تخبأ ما تسرقھ من طعام في ح�م�ال�ت�ھ�ا 
وتخف�ي ھ�ات�ف�ھ�ا ت�ح�ت اب�ط�ھ�ا وھ�ذا 
التشبیھ ھو أیضا اعتراض على سلطة 
األب واألخ ع��ل��ى ال��ب��ن��ت، ت��وض��ح 
الشاعرة عدم مب�االت�ھ�ا لـ� (ال�رئ�ی�س) 
حتى وضعتھ بمحاذاة م�ع ن�زی�ف�ھ�ا اال 
وھي تقصد (ال�ع�ادة الش�ھ�ری�ة) ال�ت�ي 

  .تحمل ما تحمل من وساخة وقذارة
الجرأة واضحة ل�دى الش�اع�رة ح�ن�ی�ن 
عیساوي حتى في كتاب�ت�ھ�ا ل�ن�ص�وص 

  : الغزل، فتقول
 صباح الخیر

الواحد والثالثون م�ن دیس�م�ب�ر ال�ع�اَم 
2020 

 ...صباح الخیر مرة ثانیة
الساعة "التاسعة وست�ة وخ�م�س�ون" 

 قبلة
مئتان واثنان وخمس�ون" ی�وم�اً م�ر "

 على حبي لكَ 
 تسعة اشھر مرت على حملي لھُ 

 .... اللیلة
 .. سأولد

 ایتھا المواجد في العالم اضحكِ 

 افرِح معي وتعالي نرقص بصخبٍ 
  ...اللیلة

 سنجدد عھدنا من جدید
  سنبدأ من النھایة لبدایة وعدٍ 

 ....الرابع من ابریل
 ...الثالث عشر من آیار

تعال معي نخبأ طفلنا ونبدء بخلِق طفٍل 
 .جدید

 
عادة ما تخبأ األنثى أسرار حبھا خ�وف�ا 
من المجتمع بصورة عامة ومن االھ�ل 
بصورة خاصة، ت�ع�ل�ن الش�اع�رة ع�ن 
ای��ام ل��ق��اءھ��ا م��ع ح��ب��ی��ب��ھ��ا (ال��واح��د 

، 2020والثالثون من دیسب�م�ر ال�ع�اَم 
الس�اع�ة ال�ت�اس�ع�ة وس�ت�ة وخ�م�س�ون 
قبلة، الرابع من ابریل...، الثالث عش�ر 
من آی�ار...) وھ�ذا ال�م�وع�د م�ن ش�دة 
جمال�ھ تص�ف ح�ن�ی�ن س�اع�ة ل�ق�اءھ�ا 
بالحبیب بأنھا عبارة ع�ن قُ�ب�ل، ألن�ن�ا 
ندرك عن�د ل�ق�اء ال�ح�ب�ی�ب وم�ن ش�دة 
شغف اللقاء نتمنى لو أننا نقب�ل�ھ ألن�ن�ا 
في مجت�م�ع عص�ي ج�دا ف�ي اج�ت�م�اع 
حبیبین معا، ب�ج�رأة م�ف�رط�ة واع�الن 
موقف قوي من ق�ب�ل الش�اع�رة ت�ع�ل�ن 
عن مدة حبھا أو بدأھا ل�ت�ل�ك ال�ع�الق�ة 
وھي (مئتان واثنان وخ�م�س�ون ی�وم�اً 
مر على حبي لَك / تسعة اش�ھ�ر م�رت 
على ح�م�ل�ي ل�ھُ) وتص�ف ھ�ذه ال�م�دة 
بمدة الحمل لدى النساء وھذه استعارة 
جمیلة من قبل الشاعرة فھي تأخذ م�ن 
الحبیب والدة طفل لھا، ففي لیلة حبھ�ا 
تدعو حنین جمیع النساء المواج�د ف�ي 
ال�ع��ال�م ل�الح��ت��ف�ال والض�ح��ك وال��ف��رح 
وال��رق��ص واإلح��ت��ف��اء ب��والدة ذل��ك 
الحبیب الذي سیكون كطفل ب�ی�ن ی�دي 
شاعرتنا، وفي كل م�وع�د ل�ق�اء ت�ج�دد 
حنین حبھا لھ وت�ع�ل�ن ع�ن ب�دأ والدة 

 .طفل جدید ینبض للحیاة بحب
دائ��م��ا م��ا ت��ق��ف الش��اع��رة "ح��ن��ی��ن  

عیساوي" مع المشھ�د الش�ع�ري وم�ا 
یح�ی�ط ب�ھ م�ن أح�داث وآخ�رھ�ا وف�اة 
الشاعر (سعدي یوسف) وما ص�اح�ب�ھ 
من لغط حول قضایا تخص الشاعر اال 
أن��ھ��ا وق��ف��ت ب��ك��ل ج��رأة وث��ب��ات ف��ي 
التصدي لكل من أساء لشخصھ، ح�ت�ى 
أن إح��دى الش��اع�رات ط��ع��ن�ت ح��ن��ی��ن 
بشرفھا ووصفت�ھ�ا ب (ب�ن�ت ال�ق�ذرة، 
والقوادة) ألن�ھ�ا داف�ع�ت ع�ن�ھ، إال أن 
ھذه الشت�ائ�م ل�م ت�وق�ف�ھ�ا ب�ل زادت�ھ�ا 

 .جرأة

 اأة   ا اي "

 " اة  وي
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  یتساقط وجعي في فوھة بركان
  یلتھب لیعود محمال بالحروق

  ....یراوح وحدتي
  ...وبعض الكدمات

  عرجاء، امشي متثاقلة الروح
  ابحث عن بقایا لھفتي

  اغیب في ضباب االسى
  وتشتھي شفتي رضاب حنینك

  وینبت نھدي في فمك
  لیكبر على صدرك

  فتسقیھ من بقایا السنین
  ...وجراح الزمن

  اتلوى، وجعا، خوفا، خیبة
  وابریق شاي یقرع ذاكرتي

  ...المھترئة
  ...كاس لي واخرى لك

  رشفة لي، واخرى لك
  تلتھب السماء، وتتساقط

  ...في حضني النجوم
  ..اشعل سجارتي

 ال ادري اكنت اقتلھا
  ام كانت تنتحر،

  وسجائر اخرى تحترق داخلي
  ...تحسس سنابل القمح

  ...ووجنتي الرمان
  ..ودموع الكرز
  ...وغفلة االااه

  تحسس ظلي ولھفتي
 وبعضا مما تبقى من كبریائي

  امراة باالربعین
  خطت تجاعید الوحدة طریقا

  ...بین نھدیھا
  ..تتجرع سم غیابك

  وتضاجع طیفك كل لیلة
  تغتسل في ظلمة الزمن

  تمرر اصابعھا المرتجفة
  على خارطة انت رسمتھا

  ...تجثو، تبكي، تنكسر
  تتمخض رغبة، فتلد عكازا

  اعمى، اسمھ خیبة
 .....في لیال خائبة

 

 من اي حرف ابتدأ الرثاء
 ..آه علیك، أیتھا الراحلة إلى الملكوت االعلى

 ،.رحلت لمیعة
 وذھبت معھا قصائد العشق المعتق،

 والوجد، ووشوشات آخر اللیل
 رحلت غادة الشعر

 وتركت حروفھا العاشقة
 تجيء دائما مع النوارس والفراشات والحقول

 وحكایانا الطویلة التي التنتھي
 وھي مازالت في لحظة االبتداء

 لمیعة أیتھا المتخمة بالقصائد الجنوبیة،
 یاسلطانة الحروف التي غرستھا في ضفاف دجلة والفرات،

 فأینعت مع الفیروز وذرات الرمل العاشقة،
 یأمیرة الشعر، والنرجس، والیاسمین

 ،.من یمطرنا من بعدك بكلمات الحب االبدي
 ومن یرش علینا رذاذ قصائدك الھائمة،

 ..ویوشي لیالینا الحالمة بشعرك الغزلي الجمیل
 رحلت سیدة القصیدة

 الكبیر  وتركتنا في حزننا
 حزننا الذي ارھقتھ االیام ومزفتھ مرارة األلم،

 والوجع الیومي الذي الینتھي
 ومابین اآله واآله، یخالطنا الحزن

 وتأخذنا الدموع إلى ماالنھایة
 (فالعراف الینبىء) أحدا اال انت

 وال یعود الربیع محمال بأزاھیر الجمال
وذاك ال��ذي(یس��م��ون��ھ ال��ح��ب) ھ��ل ی��رج��ع م��ن 

 جدید،
 وترجع (عشتار) بأغانیھا الجمیلة مرة أخرى،

 (فالزاویة خالیة) من القصائد
 )1ونحن ننتظر بكل شوق إلى (البعد االخیر)(

 لعلنا نتفيء تحت ظل كلماتك
 فما أحر الفراق،

 وقلوبنا تتوق الیك،
 بعد كل ھذا التصبر والوجع وااللم

 یاحبیبة العراق
................................................................ 

 : اشارة الى دواوین الشاعرة1
 (الزاویة الخالیة)، (عودة الربیع)، 

 (اغاني عشتار)، (یسمونھ الحب)، (البعد االخیر)

 ... ةا مأ ا  
  س رة

 
 

 رزاق مسلم الدجیلي /العراق
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مأ   نا    ره 
 وكأنَّھ في نزھٍة دافئٍة في حدائق بابل المعلَّقة

 
 

  ستوكھولم /صبري یوسف

َج الفنَّان حبیب موسى ملًكا لألغنیة الّسریان�یّ�ة ف�ي     تُوِّ
العالم، منُذ عقوٍد من الّزمن، حی�ث ق�دََّم خ�الل مس�ی�رت�ھ 
الفنّیّة أرقى األغ�ان�ي الّس�ری�ان�یّ�ة وھ�و أّوَل م�ن أط�ل�َق 
األغنیة السِّریانیّة على أرقى ال�م�س�ارح وف�ي ال�ح�ف�الت 
والمناسبات، أبھجني وھو یغنِّ�ي ع�ل�ى مس�رحِ ك�ن�ی�س�ٍة 
ھولندیّة معبَّقة ببخوِر األزمنة الغابرة، وكأنَّ ألحان م�ار 
أفرام الّسریاني كانت منبعثةً من تجلِّیات وشم�وخ ھ�ك�ذا 
كنائس ضاربة جذورھا في أعم�اق ال�تّ�اری�خ. ك�م ك�ان�وا 
على صواب أصحاب الدَّعوة الّذین دعوا حب�ی�ب م�وس�ى 
إلى مكاٍن یشمُخ ھدوًء وقداسةً؛ كي یص�دَح ال�ف�نَّ�ان ف�ي 
سموِّ المكان، ویطلَق العناَن لصوتِِھ الشَّجيِّ ال�م�ت�ع�طِّ�ِش 
لھیاكِل ومسارحِ األدیرة الق�دی�م�ة، وق�د ب�دا ل�ي ح�ب�ی�ب 
موسى كأنَّھ یحلُِّق عالیًا كنسٍر جامحٍ فوَق مرتفعات جبل 
�ة آرارات وك�أنّ�ھُ ف�ي س�ف�ی�ن�ٍة  جودي، متوّجًھا نح�َو ق�مَّ
مماثلٍة لسفینِة نوح في انتظاِر حم�ام�ِة السَّ�الم، ب�ع�َد أن 

  تفاقَم في كنِف األوطاِن ھدیُر الطَّوفان!
تألََّق الفنَّاُن وتوھََّج ابتھاًال كأنَّھ یرتِّل تراتیل كنسیَّ�ة ف�ي 
عفران أو ك�ن�ی�س�ة راس�خ�ة  مزاِر مار كبرئیل أو دیر الزَّ
فوَق مرتفعاِت ص�خ�ور م�ع�ل�وال ال�م�ع�ّرش�ة ف�ي أج�ن�ح�ِة 

  التَّاریخ في أوجِ العصوِر الذَّھبیة للسریان.
أیُّھا الّسریان وأیُّھا المشاھدون من كلِّ األطیاِف ف�ي ك�لِّ 
أنحاِء العالم، ھل تروَن ما أراهُ، ھل تس�م�ع�وَن ت�ج�لِّ�ی�ات 
صدیق األصدقاء "المل�ف�ون�و" ال�م�ل�ك ح�ب�ی�ب م�وس�ى، 
یسی�ن ك�أنَّ�ھ�م�ا یش�ھ�دان ع�ل�ى  وخلفھ یشمُخ تمثاالن لقدِّ

  بلوغِ أحفاِد جلجامش إلى مسارحِ الخلود؟!
ارتعَش جسمي من وھجِ ال�تَّ�واص�ِل م�َع ح�ف�اوِة أص�ال�ِة 
وِت والمكان، وخّرْت من عیني دمعتان؛ دمعةُ فرحٍ،  الصَّ
ل حضارة انبلَج�ْت  ودمعةُ تساؤٍل على خلخالِت أجنحِة أوَّ
افدین، في سھوِل  نیا، تتھاوى في وادي الرَّ على وجِھ الدُّ
م�ان،  بیت نھرین بین أنیاِب م�ج�ان�ی�ن وح�ی�ت�ان ھ�ذا ال�زَّ
وتتالَت التَّساؤالت في أعماِق الج�راحِ ال�غ�ائ�رة وص�وت 
حبیب موسى یمسُح األسى المرسوم على شفیِر ال�ح�زِن 
المتفاقِم على مساراِت غربت�ي وغ�رب�ِة م�الی�ی�ن األح�بّ�ة 
ھ�ث�ة  وحِ ال�الَّ التَّائھین في انشطاراِت مساراِت غرب�ِة ال�رُّ

  في سماٍء من بكاء. آٍه یا بكاء وألف آٍه یا سماء!
حلَّق الفنّاُن عالیًا، منطلقًا من أصالتھ الغنائیّة ال�ب�دی�ع�ة، 
وكأنّھ في نزھة دافئة في حدائق بابل المعلَّقة في شموخِ 
السَّماء، ھل كان�ت ال�م�وس�ی�ق�ى ح�زی�ن�ة لِ�َم�ا آلَ�ْت إل�ی�ھ 
األمور، أم أنَّھا كانت تعكس انتشاَر ش�راس�ة ال�طُّ�غ�ی�ان؛ 
طغیان األسى على مساحاِت حنیِن القلوِب إلى صب�اح�اٍت 
تموُج برنیِن النَّواقیِس في بدایاِت نیسان؟! .. اس�ت�م�ع�ُت 
بفرحٍ عمیق إلى روحانیّة ال�غ�ن�اء واس�ت�م�ت�ع�ت ب�روع�ِة 
وحيِّ الَّذي  رحِ الرُّ تجلِّیاِت األداِء والجّو المھیِب لھذا الصَّ
حلََّق فیھ ال�نَّ�ورُس ع�ال�یً�ا، ك�أنّ�ھ ف�ي م�واس�ِم ال�ح�ص�اِد 
األخیرة یقط�ُف ال�غ�الَل ال�وف�ی�رة. غ�نَّ�ى ح�ب�ی�ب م�وس�ى 
بطریقٍة منعشٍة للقلِب، كأنّ�ھُ ش�ھ�ق�ةُ ن�ی�زٍك م�ن�دل�ٍق م�ن 

  بسمِة السَّماِء.
انتعْشُت فرًحا وأسدْلُت ستائري؛ عفًوا، س�ت�ائ�ري دائ�ًم�ا 
منسدلة وجاھٌز ل�ل�رق�ص ع�ن�دم�ا ی�ح�ی�ن األوان، وح�اَن 
األوان فنھْضُت أرقُص ب�ف�رحٍ ك�ب�ی�ر، م�وس�ی�ق�ى راق�ی�ة 
وغناء أصیل ینع�ُش ال�ق�ل�ب، رقْص�ُت ب�ط�ری�ق�ٍة ف�رح�یّ�ة 
باذخة؛ حفاظًا على رشاقت�ي ف�ي ج�م�وح�ات�ي ال�ّرقص�یّ�ة 
المعھودة، رقْصُت بانتعاٍش على إیقاعِ موسیق�ى وأغ�اٍن 
مبلَّلة بالفرحِ ومنسابة مثَل میاِه دجلة ف�ي أوجِ ع�ن�اق�ھ�ا 

  مَع شھوِة الغیوِم!
ًدا  یغنّي حبیب موسى على إیقاع األلحان السِّریانیّة، مؤكِّ
للعالم أجمع أنَّنا أحفاد أولى أرق�ى ال�ح�ض�ارات، وورث�ة 
موسیقى مار أف�رام الّس�ری�ان�ي (ال�ب�ی�ت ك�اْز)، ن�ع�زف�ھ�ا 
ون�غ�نِّ��ي ع�ل��ى إی�ق��اعِ أل�ح��انِ�ھ�ا ب�م�ھ��اراٍت ف�ائ��ق�ة، ھ��ذه 
الموسیقى المنبعثة من بخوِر األدیرة المقمَّط�ة ب�أج�ن�ح�ِة 
�ری�ان ع�ل�ى  المحبَِّة وأزاھیِر السَّالِم وأص�ال�ِة إب�داعِ السِّ

  مدى األزمان!
الموسیقى حالة إبداعیّة ف�ری�دة م�ن ن�وع�ھ�ا، اق�ت�ب�س�ھ�ا 
اإلنساُن من جوانح روحھ ع�ن�دم�ا خ�ف�َق ق�ل�بُ�ھُ ل�زق�زق�ِة 
ی�حِ،  العصافیِر والبالبِل وح�ف�ی�ِف األش�ج�اِر وھ�ب�وِب ال�رِّ
وھدھداِت المطر. الموسیقى منبعھا خفقان ال�ق�ل�ب وھ�و 
یرقُص على إیقاعِ موجاِت ال�ب�ح�ِر وھ�ي ت�ع�زُف أغ�ن�ی�ة 
أبدیّة منُذ أن أشرقَِت الشَّمُس أشعَّتھا المف�ع�م�ة ب�ال�دِّفِء 
والعطاِء على وج�ن�ِة ال�م�ی�اِه، ف�أنش�َدِت ال�طَّ�ب�ی�ع�ةُ أول�ى 
مزامیرھا على إیقاعِ الموجِ، فرقَصِت ال�ك�ائ�ن�اُت رقص�ةَ 
�ُب  الفرحِ وھي تعانُق خیوطَ الشَّمِس ونسائِم البحِر، ت�رحِّ
بتحلیقاِت ال�نَّ�وارِس وال�طّ�ی�وِر ال�م�ھ�اج�رة ن�ح�َو ح�بَّ�اِت 
الحنطة والكروِم ال�م�ع�ّرش�ة ف�ي أك�ت�اِف ال�ج�ب�اِل، ح�ی�ُث 
اُت المطِر تتھاطُل فوَق حنیِن الغاباِت ل�ت�س�ق�ي لَ�َھ�َف  زخَّ
الطّیوِر إلى شھوِة التَّغریِد، ھل للطیوِر شھوةُ االن�ت�ش�اِء 
دي  وحِ، غ�رِّ دي یا طیوَر الرُّ في أرقى تجلِّیاِت الغناِء؟ غرِّ
على إیقاعِ ھفھفاِت الثَّلجِ. َغنِّ ی�ا ح�ب�ی�ب م�وس�ى ع�ل�ى 
وحِ إلى زرق�ِة السَّ�م�اِء، غ�نِّ ی�ا ص�دی�َق  إیقاعِ بھجِة الرُّ

باح! نابِل والموجِ ونسیِم الصَّ  البحِر والسَّ
یصدُح حبیب موسى ألسراِر اللَّیِل، ص�وٌت م�ن�ب�ع�ٌث م�ن 
�ب�اب، إل�ى  �ب�ا والشَّ وح إلى مرافئ الصِّ تواشیح حنیِن الرُّ
قالعِ حضارِة الحضاراِت، أرقُص فرًحا وأنا أسمُع وھ�َج 
الطّرِب األصیِل المنبعِث من حنجرِة حبیب م�وس�ى وھ�و 
یسلطُن فوَق أحالِم غ�رب�ِة اإلنس�اِن م�َع أخ�ی�ِھ اإلنس�ان. 
تنساُب األغاني إلى شواطِئ القلِب ك�أنّ�ھ�ا ب�ل�س�ٌم م�ع�بّ�ٌق 
ببخوِر صباحاِت العیِد. صمٌت یھ�ف�و ل�ج�م�وحِ األزاھ�ی�ر. 
وِء، یزداُد حب�ی�ب  تحلُِّق فراشات الشَّوِق حوَل ضیاِء الضَّ
موسى تألُّقًا، كأنّھُ استجاب�ة ف�رحٍ ل�ن�داِء غ�ی�م�ٍة م�اط�رٍة 
حارى، یتھاطُل مثَل خصوبِة أرٍض ف�ي أوجِ  لعطِش الصَّ
العطاِء. َغنِّ یا صدیَق الیماِم على إیقاعِ التَّمنّي، ك�م ِم�َن 
البوحِ حتى تبْرَعَمْت أزاھی�ُر ال�ق�ل�ِب، ط�ْرُت ف�رًح�ا وأن�ا 
مقّمطٌ بألحاٍن متأللئٍة ببراعم متطایرة من خدوِد السَّماِء. 
یغمُر ص�وُت ال�ف�نَّ�ان ح�ب�ی�ب م�وس�ى ف�رًح�ا ف�ي أج�واء 
المكان، تنساُب أغانیھ مثَل نضارِة ال�م�اِء، ك�أنّ�ھُ أم�واج 
متدفِّقة ك�أح�الِم ش�وِق ال�ع�اش�ق�ی�ن إل�ى روع�ِة ال�غ�ن�اِء، 
ترقُص قل�وُب ال�م�س�ت�م�ع�ی�ن إل�ى أغ�ان�ی�ِھ م�ث�َل أزاھ�ی�ر 
موّشحة بأجنحِة طیوٍر تحلُِّق بیَن أشجاِر ال�ج�نّ�ِة، ش�وقً�ا 

  إلى عناِق ھالالِت النُّجوِم الغافیة بین أحضاِن السَّماء.
فجأةً، أراني في لبِّ الحضارِة؛ حضارِة الغن�اِء، حض�ارِة 
وحِ على وھجِ اإلنشاِد، حضارِة شعٍب منبع�ٍث  تجلِّیاِت الرُّ
من ُرقَْیَماِت الطِّیِن، حض�ارِة بش�ٍر ح�م�ل�وا ال�ح�رف إل�ى 
مرافِئ الك�وِن، حض�ارٍة م�رت�ك�زٍة ع�ل�ى ن�ب�ت�ِة ال�خ�ل�وِد، 
حضارِة األساطیِر وما قبَل األساطیِر وما بعدھا، حض�ارِة 
حبَّاِت الحنطِة الّتي نبتَْت على ض�ف�اِف وادي ال�ّراف�دی�ِن، 
بیَن تخوِم جنائِن ال�ع�م�ِر، ال�م�ع�لَّ�ق�ة ف�ي دفِء الشَّ�م�ِس 
ونعمِة السَّماِء. أی�ن أن�َت ی�ا ج�ل�ج�ام�ش ل�ت�رى ع�ذوب�ةَ 
األغاني تعانُق طموَح العمِر؛ عمِرنَا التّائِِھ خلَف انشراخِ 
مذاِق القوِم؛ قوٍم على قاِب قوسیِن من ن�ی�راِن ال�ق�رِن؟! 

یتماوُج قرنُنا فوَق قروِن ال�تَّ�ن�ان�ی�ِن؛ ق�روِن ال�خ�راف�اِت، 
 خرافاِت الكالِم، خرافاِت السَّالم.

موس�ی�ق�ى م�ن َوَرعِ السَّ�م�اِء، م�وس�ی�ق�ى م�ن�ب�ع�ث�ة م�ن 
�ف�ِن َرَس�ْت  مرتفعات قمم جبل جودي، حیُث س�ف�ی�ن�ةُ السُّ
ی�ت�وِن،  ھناَك فوَق قّمِة آرارات، تنتظُر عودةَ أغصاِن ال�زَّ
یتأھَُّب حبیب موسى في لیلٍة حافل�ٍة ب�ال�ح�ن�ی�ِن أن ی�ن�ث�َر 
أغصاَن السَّالِم فرًحا، رقَص قلبي طربًا وأنا أسمُع م�ل�َك 
ریانیة یفتتُح تألّقھ الغنائي ب�السَّ�الم وال�وئ�ام  األغنیة السِّ
بین األحبّة، ینثُر علینا سالًما م�ن ب�وحِ أغ�ان�ي ال�ع�ش�ِق 
الجامحِ فوَق قبَِّة األحالِم؛ أحالِمن�ا ال�م�ض�ّرج�ة ب�أج�ن�ح�ِة 
الیماِم العابرة في عتمِة اللَّیِل؛ لیلِنا المفتوح ع�ل�ى م�داِر 
وح منُذ أمٍد بعیٍد، كیَف فاتنا أن نس�ت�ن�ھ�َض  اشتعاالِت الرُّ
اكرة البعیدة، ذاك�رة  قالَع موسیقانا الّالئذة في بواطِن الذَّ
مكتظّة بنداوِة المطِر ووداعِة الحنطة؟! ك�ی�َف ف�ات�ن�ا أن 
ؤاَن المتناثَر بیَن حبَّاِت الحنطة ونرم�ی�ھُ ب�ع�ی�ًدا  نلملَم الزُّ
عن نعمِة الخصوبِة؟! موسیقى داف�ئ�ة ب�وھ�جِ الشَّ�م�ِس، 
اِر الشَّ�م�ِس  من لوِن روعِة الكروِم. ھل تنحني أزاھیُر دوَّ
لوھجِ تدفُّقاِت الموسیقى، ألل�ح�اٍن م�ن�ب�ع�ث�ة م�ن ض�ی�اِء 
وحِ الملفّحة بخیوِط الشَّمِس؟ موسیقى مت�م�اھ�ی�ة م�َع  الرُّ
ھبوِب نسیِم دیریك وھَو یتغنُّج مَع وردٍة م�ت�ف�تّ�ح�ٍة ع�ل�ى 
إیقاعاِت نوارجِ الفّالحین، تبدو لي أغنیة شاُمْوَمْر كأنّھ�ا 
�ن�اب�ل. ھ�ل ك�اَن ح�ب�ی�ب  منبعثة من تراقصاِت باق�اِت السَّ
موسى وھو ی�ل�ّح�ُن أل�ح�ان�ھ ھ�ائ�ًم�ا ف�ي ب�راري س�ھ�وِل 
ًشا بین عن�اق�ی�ِد ال�ك�روم، ب�اح�ثً�ا  القمحِ، أم أنّھُ كاَن متعرِّ
عن أنكیدو الغائص في متاھاِت البحِث ع�ن ج�ل�ج�ام�ش، 
عابًرا البراري بحثًا عن نغم�ِة ال�خ�الِص؛ خ�ال�ِص�ن�ا م�ن 
دوائر مغلقة، شائخة بین تالفیف أزمنة من غ�ب�ار؟ إل�ى 
متى سیتفاقُم فوَق جفوننا ھذا الغبار؟! إلى متى س�ن�ظ�لُّ 
ن�ج��ت��رُّ ان��زالق��اِت دوائ�ِر ال��ع��ب�وِر، ب��ع��ی�دی��ن ع��ن ن��غ��م��ِة 
، غ�نِّ ع�ل�ى إی�ق�اعِ  ریان غ�نِّ الخالص؟! غنِّ یا فنّان السِّ
الحصاِد، على إیقاعِ زغارید األمَّھاِت، على إی�ق�اعِ وھ�جِ 
العشِق في لیلٍة قمراء، َغنِّ على إیقاعِ م�ھ�وِد ال�طّ�ف�ول�ِة 
وانفتاحِ براعِم الحنین، مھوٍد مبرعمٍة بنكھ�ِة ال�ب�اب�ون�ج 
وأریجِ النِّعناعِ. أرواحنا عطشى إلى أغاٍن تس�م�و ع�ال�یً�ا 
مثَل تأللؤاِت النُّجوِم، تنضُح أصالةً م�ث�َل نض�وحِ روع�ِة 
الكروِم؛ كروٍم معلَّقٍة في بحبوحِة ذاكرٍة م�خ�ّض�ب�ٍة ب�ول�عِ 
االشتعاِل؛ اشت�ع�اِل وھ�جِ األغ�ان�ي ی�ن�س�اُب ل�ح�نً�ا داف�ئً�ا 
بتساؤالٍت مرھفة تقوُدنا إلى ال�ق�ول ب�ك�لِّ م�ا ل�دی�ن�ا م�ن 
ُعمٍق وبُْعٍد حضاري، إلى أین نسیُر، وأیَن سینت�ھ�ي ب�ن�ا 

 المسیُر؟!
�ری�اِن، ف�وَق م�راف�ِئ غ�رب�ِة  ُد الفنَّاُن الملُك؛ ملُك السِّ یغرِّ
وحِ،  الحضاراِت، ینساُب الفرُح عل�ى م�دى ش�واط�ِئ ال�رُّ
ینثُر أھازیَج الطّیوِر المھاجرة فوَق موجاِت البحِر. تقف�ُز 
إلى جموحاِت حبیب موسى ح�دائ�ُق ب�اب�ل ال�م�ع�لَّ�ق�ة ف�ي 
صدِر السَّماِء، فیحلُِّق بألحانِِھ البدیعِة عالیًا معان�قً�ا ب�ك�لِّ 

باح!.  ألٍَق نجمةَ الصَّ
) ص�ی�اغ�ة 2018( ) ص�ی�اغ�ة أول�ى.2017ستوكھول�م: (
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العمر أقصر من أن تقضي أیاما منھ في البك�اء ع�ل�ي   
الذي  األطالل ... بھذه الجملة حاولت أن أواسى صدیقي

خ�رج ل��ل��ت��و م��ن قص��ة ح�ب ف��اش��ل��ة، واس��ت��م��رت ف��ي 
ال�م�واس�اة ... ب�م�ن�اس�ب��ة ال�م�واس��اة ل�دی�ن�ا مس�ت�ش�ف��ى 

ال أری�د   ھذا االسم ولي تجربة غیر سعیدة مع�ھ�ا تحمل
أن أتذكرھا، ھذا علي ھامش الموضوع طبعا، وأع�ت�ق�د 

معلومة ال تھم جمھ�ور ال�ق�راء، واآلن ن�ع�ود إل�ى  أنھا
صدیقي الذى أواسیھ، والذى قال لي، ما ی�ح�زن�ن�ي ھ�و 

أضعت سنوات من عمري مع انس�ان ال یس�ت�ح�ق،  أنى
ت�ل�و   م�ع ح�م�اق�ت�ھ وأخ�ط�اءه ال�م�رة  إنسان تسام�ح�ت

فقلت لھ الجریمة الكبرى التي نرتكبھا في ح�ق  األخرى
أنفسنا أننا نعطي الفرص بشكل مج�ان�ي، واألدھ�ى م�ن 

أننا نعطیھا ألشخاص ال یس�ت�ح�ق�ون�ھ�ا، أش�خ�اص   ذلك
یعتقدون أن تلك الفرص ضعف. وأن الحیاة س�ت�ت�وق�ف 
بدونھم، وطبعا ھم واھمون فحیاة أي شخص ال تتوقف 

ولذلك ی�ا ص�دی�ق�ي ف�ل�ی�ك�ن  ،أذا خرج منھا شخصا أخر
ھو " من أراد أن یخرج من حیات�ي ف�ل�ی�خ�رج،  شعارك

 ولكن ال ینسى أن یغلق الباب خلفھ.
  

المواطن العربي یعد من أكبر الكائنات الحیة التي لدیھا 
قدرة علي الت�ك�ی�ف م�ع أي وض�ع "ھ�ذا إذا اع�ت�ب�رن�ا 

أق�ول ھ�ذا ال�ك�الم وأن�ا  حي أص�ال "  ذلك المواطن أن
ال�رب�ی�ع ال�ع�رب�ي) وت�أق�ل�م   شاھد عی�ان ع�ل�ى (ث�ورات

مع الوضع الذي أفرزتھ تلك الثورات،  المواطن العربي
وأیضا تأقلمھ بعد ذلك مع الواقع الذي فرضتھ الثورات 

التي أطاحت بمسار الربیع العربي ف�ي ب�ع�ض  المضادة
 األقطار.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

قابلت زمیل الدراسة الذى كان مفعم بالحیویة والنشاط، 
حیث أبیض شع�ره  بعد سنوات من تخرجنا من الجامعة

وانحنى ظھره، وظھرت علي م�الم�ح�ھ م�ع�ال�م ال�ب�ؤس 
والكآبة، فسألتھ بعد أن رأیتھ علي ھذا الوضع ماذا حل 
ب��ك ی��ا ص��دی��ق��ي ؟ ف��أج��اب ل��ق��د ت��زوج��ت وھ��ذه ھ��ي 

الطبیعیة للزواج، طبعا أنا لم أتحدث عن كرشھ  النتیجة
ال�ب��ارز، ورأس��ھ الص��ل��ع��اء ال��ت��ي ی��غ��ط��ي ج��زء م��ن��ھ��ا 

الش�ع�ر األب�ی�ض، وح�ت�ى ال ت�غ�ض�ب�ي ع�زی�زت�ي  بعض
القارئة أنا ھنا أت�ح�دث ع�ن ح�ال�ة ش�اذة ب�ی�ن�م�ا ب�اق�ى 

 .األزواج یعیشون في نعیم ال یمكن وصفھ بكلمات
 
 

 قصة قصیرة

 ( ان )  

 
 

  /فرنساغسان سالم شعبو
 

ما بین األریكة والنافذة مسافات م�ف�ع�م�ة ب�ال�ذك�ری�ات، ت�ؤن�س 
الوحدة التي حاكتھا األیام بنَفَس الكھولة. وم�ا ب�ی�ن الس�اع�ات 
والوقت المليء بالصمت تت�راءى أش�ك�االً م�ن رم�اد الس�ن�ی�ن. 

وثمة باب ینفتح على الحوش الذي كان یوماً ما مرفأً إلستقبال األوالد واألحفاد. مازال م�م�داً 
على سریره قبالة ذاك الباب وعیناه ترتسمان تس�اؤالت ح�ائ�رة تش�ح�ذ ذاك�رت�ھ ال�ث�م�ان�ی�ن�ی�ة 
بأمنیات من الزمن الراحل. كانت قبالتھ بعكازتھا المعقوفة. تحاول أن ُتسِرع الخطى ب�ع�ج�ال�ة 
لتعطیھ الجرعة وكوب من الماء. ھذه الدقائق إختزلت كل تلك السنین التي فیھا إخ�ت�ب�را م�ع�اً 
ملء الحیاة بحلوھا ومّرھا، واآلن ال شيء تتذكره سوى سكون ثقیل تقطعھ عق�ارب الس�اع�ة 
الفاصلة ما بین دقیقة ودقیقة، وذاك البندول النابض ببطء شدید. ص�م�ٌت ی�ح�م�ل م�ع�ھ ری�ب�ة 
وقلق. تتقدم نحوه، تنظر إلیھ بتودد لیأخذ الدواء! ال ج�واب!!. ك�ان ص�ام�ت�اً وب�ارداً. وأم�ام 
توقف تلك األنفاس المتقطعة أصابھا ذھول مریع. فتأججت اللحظة بتساؤالت متشابكة تبح�ث 
عن تلك الضحكات والحكایات: أین تلك المفارقات واإلحتجاجات؟ ك�ی�ف ت�وق�ف ذاك الص�وت 
الشجي الذي لطالما مأل األرجاء؟ كیف توقف ھذا القلب المحب الحن�ون ع�ن ال�ن�ب�ض؟ ك�ن�َت 
تنتظر األوالد لتكتحل عینیك بمقدمھم. كیف ھان علیك أن تُطفيء أضواء حیاتك دون لقیاھ�م؟ 
تنھدْت.. فقادھا شرودھا المذھل نحو عقارب الساعة المتأرجحة، فلم ت�ر غ�ی�ر ل�ح�ظ�ات م�ن 
الوحدة والوحشة واأللم!. إضطربت أنفاسھا وبحشرجة تخنق األنین خ�ط�ت خ�ط�وة م�ا ب�ی�ن 

  ـاألریكة والباب، فإختنقت صرختھا وسط صمْت المكان ورھبة الموت 

 قصص قصیرة جدا

 

 " " ا امت 
 ( ق ق ج)

 

 خیرة الساكت/ تونس
 

  فوضى    
أفواجا أفواجا نلج النعیم سكان األرض و أھل بتلجیز . تخالفنا في من سیحكم. أق�م�ن�ا ح�رب�ا. 

  .قطعنا الرؤوس. بترنا األیادي
  .ازدحمت الجنة بالمجرمین

 ..تولت جھنم تسییر حركة المرور نحو زجاجات القیح المعتق
 

  مكافأة
ناقر الدف لما سمع صوت شدو البالبل التھم جلد الدف في بطنھ . عل�ق ال�ل�وح ال�دائ�ر ح�ول 

  .رقبتھ
  .وصعد نحو الجبل لكي یؤلف مقاطع موسقیة

  .حزنت البالبل .اكتأبت . لم تنتحر
  .و لكن ناقر الدف ذبحھا من الورید إلى الحنجرة

 

  طعم
 غانیات الجنة أفلتن من العقاب

أقمن حفال صاخبا. تجردن من ثیابھن على حافة الكوثر. رمین بكل غالم یشرب وال یسكر في 
 . النھر

 "  !لما نادى فیھن إلھ النار " إلى الجحیم یا عاھرات
 ... أسكرنھ بكأس من النبیذ و لحن
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بین یديَّ مجموعة م�ن ال�ن�ص�وص الش�ع�ری�ة /    
ُم ل�ھ�ا ك�ات�ب�ھ�ا ؛ الش�اع�ر / ع�ل�ى  القصائد ؛ یُ�ق�دِّ

 بقولِِھ :  خضران القرني
* نََشرُت معظم ھذه القصائد منذ أربعة ع�ق�ود أي 
في مرحلة الشباب ، ومم�ارس�ة ب�ع�ض ال�ھ�وای�ات 
األدبیة ومنھا الش�ع�ر .. وف�ي م�ج�الت ودوری�ات 

 وصحف متفرقة.
من الخارج لم�ا ب�ی�ن ی�دی�ن�ا م�ن   وبنظرة شمولیةٍ 

قصائد الشاعر/ على خضران ال�ق�رن�ي س�ن�ج�د أن 
كال منھا قد اتخذت تشكیالً معین�اً؛ وش�غ�ل�ت ح�ی�زاً 
معیناً من المكان؛ أن أي لھا بنیة ھندسی�ة م�ع�ی�ن�ة 
ھي في معظمھا بنیة القصیدة الع�رب�ی�ة األص�ی�ل�ة؛ 
وال أقول التقلیدیة؛ وأعنى ب�ھ�ا الش�ك�ل ال�ع�م�ودي 
الذي یعتمد وحدة البیت الشعري بص�دره وع�ج�زه 
بینھما مساحة اللتقاط النفس وین�ت�ھ�ي ب�ال�ق�اف�ی�ة؛ 
سواء كانت ح�رف ال�روى ف�ق�ط ؛ او ج�اءت م�ن 

  حرفین أو ثالثة على غرار :
 حیاتي أنِت حبي ... وسلوتي في بعادي
 أنِت العزاء لقلبي .. وبسمتي ؛ ومرادي

 وأنِت نبراس مجدي .. مفاخري ؛ وتالدي .
نالحظ أن القافیة ھ�ن�ا م�ك�ون�ة م�ن ث�الث�ة أح�رف 

  ھي : األلف والدال والیاء .
أو قولھ :أنا رغم الیتم یا أمي عصام�ي ...ل�م ت�ل�ن 

 عزمي صروف النائبات
والدي ما زال حیَّاً في خیالي ... لم یمت أم�اه رغ�م 

 النائحات
نالحظ أن القافیة ھنا مكون�ة م�ن ح�رف�ی�ن ھ�م�ا : 

 األلف والتاء المكسورة ؛ وحرف الروي التاء .
 أو البنیة السطریة الزجزاجیة ؛ على غرار :

 اذكریني یا جمیلة
 وارحمي نفسي العلیلة
 لي شھٌر .. أو شھورٌ 

 لن أدع فیھا وسیلة
أو الغنائي الذي یعتمد تكرار جملة م�رك�زی�ة ع�ل�ى 

  غرار :
 یا حبیبي في الھوى طال غیابي

 أتري حبي تولى كالسراب
 لسُت أدري

ولسوف تترائي لنا ھذه المدینة الشعریة ب�ب�ن�ی�ت�ھ�ا 
الھندسیة ذات البنى المتراصة رأسیاً في تنسیق�ھ�ا 

 مثل :  -إن صح التعبیر  -إلى ضواحي 
 -ضاحیة الوطنیات؛ وتشتمل على : ابن الش�ھ�ی�د 

  -أمتي  -نشید العودة  -سنمضي 
 یا فتاتي . -إسالمیات؛ وتشتمل على : مناجاة 

 –ی�ا ق�ل�ب   –وجدانیات؛ وتشتم�ل ع�ل�ى : آھ�ات 
لوع�ة  -خبریني  -كیف أنسى  -سلي  -أحزان قلب 

یا حبیب�اً  -وداعاً  -أذكریني  -ال تلمني  -الجمیلة  -
 -إل�ی�ھ�ا  -تذكرت یا بدر   –غادتي  -ظبي الجبل  -

الطی�ف ال�زائ�ر  -البدر  -طال صبري  -سر ال یباح 
 لقاء . –كیف أنساك أبھا  -

ی�ا   –إخوانیات ؛ وتشتمل عل�ى : الش�وق ال�ق�دی�م 
 -م�ن�اج�اة   –غ�رور الص�ح�ب�ة  -الرف�ی�ق  -واشیاً 
 أحاول.

 -صور اجتماعیة ؛ وتشتمل على : ش�اب رأس�ي 
 ھات. -نصیحة 

وإذا بدى لنا ھذا المعمار التشكیلي الرأسي ُم�ت�ق�ن�اً 
إلى حٍد كبیر؛ فإن ذلك قد نتج عن إتقاٍن أفقي لھ�ذا 
المعمار؛ وأعني بھ است�ق�ام�ة ال�ع�روض الش�ع�ري 
وتماسك الموسی�ق�ى ال�خ�ارج�ی�ة ل�ھ�ذه ال�ق�ص�ائ�د، 
فالمؤكد أن شاعرنا / على خضران القرني ی�ع�ت�م�د 
في انتاج جمالیات خطابھ الشعري على الم�س�ت�وى 
الصوتي الذي یتكئ على انضباط ال�وزن الش�ع�ري 
(العروض) وتتابع القوافي ف�ي م�واض�ع�ھ�ا؛ دون 
االتكاء على المستوى الداللي ال�ذي ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 

 توالد الدالالت .

 عن إنتاج التجربة الشعریة موسیقیاً :
إن نقطة شدیدة األھمیة تكمن ف�ي وع�ي الش�اع�ر 

.. ھذا الوعي الذي یعال�ج ال�ت�ع�دی�الت   بالموسیقى
الدقیقة في الوزن الشعري ویرصد التنوی�ع م�ھ�م�ا 

 كان ضئیالً ..
تلعب الموسیقى ف�ي خ�ط�اب ش�اع�رن�ا ع�ل�ى ع�دة 
مستویات ؛ یأتي في مقدمتھا المستوي العروض�ي 

ال�خ�ل�ی�ل   أو الموسیقى الخارجیة الملتزمة بب�ح�ور
وتفعیالتھا المتدفقة من خالل   بن احمد الفراھیدي

توالي ال�ح�رك�ات والس�ك�ن�ات ب�ن�ظ�ام م�خ�ص�وص 
یقتضدیھ العدد ؛ فھو إذا بدأ مثالً بكادر م�وس�ی�ق�ي 

  على غرار : اذكریني / فاعالتن
وارحمي نف�س�ي ال�ع�ل�ی�ل�ة/ ف�اع�الت�ن ف�اع�الت�ن .. 

 وھكذا ..
أو : حیاتي أن / مفاعیلن ، فسوف یلتزم بتف�ع�ی�ل�ة 
بحر الھزج ویحافظ ع�ل�ى ع�ددھ�ا ف�ي الس�ط�ر أو 
البیت الشعري : ح�ی�ات�ي أن�ِت ح�ب�ي / م�ف�اع�ی�ل�ن 

 مفاعیلن .. وھكذا ..
..   ئع أمت�ي / مس�ت�ف�ع�ل�ن  ھذي طال / مستفعلن /

 بحر الرجز ..
  .. تحزن وال / مستفعلن ..  یا قلُب ال / مستفعلن

سنمضي على الدرِب رغم الردى / فعول�ن ف�ع�ول�ن 
  فعولن فعولن

ورغم األعادي ووقد اللظى / فعولن فعولن فعول�ن 
 فعولن .. بحر المتقارب .

یساعد ف�ي ب�ل�ورت�ھ�ا أك�ث�ر ت�وات�ر ال�ق�واف�ي ف�ي  
 مواضعھا :

 آِت. وھكذا .. –حیاتي  –النائحات  –النائبات 
خضران القرني؛ ھ�و   یتضح لنا أنا الشاعر / على

  كیان منغوٌم بالفطرة
 :  عن مفجرات الھوس االبداعي

اً ف�ك�ری�اً؛  ویتبطن الحس الشعري عند الشاعر حسَّ
حیث نكتشف أن الفك�ر ف�ي الش�ع�ر ھ�و ن�وع م�ن 
الجمالیة الالمرئیة تواكب خ�ف�ی�ة ج�م�ال�ی�ة الش�ع�ر 

 المرئیة :
ھذا الفكر الذي یتمثل عند شاعرنا / عل�ي ال�ق�رن�ي 
من خالل ال�دف�وع ال�ق�وم�ی�ة ال�ت�ي ت�ف�ج�ر ھ�وس�ھ 
االبداعي في ك�ث�ی�ر م�ن م�ن�ت�ج�ھ الش�ع�ري؛ ع�ل�ى 

 غرار :
س��ن��م��ض��ي ع��ل��ى ال��درِب رغ��م ال��ردى .. ورغ��م 

 األعادي ووقد اللظى
سنمضي إلى القدس في وحدٍة .. یعم صداھا جمیع 

 الورى
 أو : ھذي طالئع أمتي .. للزحف قامت قوتي

 والشیب ؛ بل والفتیة  بجحافل شبابھا ..
كما تتجل�ى م�ن خ�الل دف�وع�ھ ال�ع�ق�ائ�دی�ة؛ ع�ل�ى 

 غرار :
یا مالذي إذ ادلھم�ت خ�ط�وب�ي .. وم�ج�ی�ري ع�ن�د 

 الشقا والكروبِ 
طال لیُل األسى وزادت ھمومي .. وتھاوى الشراُع 

 تاھت دروبي
 أو من خالل دفوع اجتماعیة ؛ على غرار :

شاب رأسي ولحیتي یا صاحبي .. وھجرُت الھ�وى 
 وعھد التصابي .

ومضت ھمتي الطموح بعزٍم .. فغنمت المنى وحلو 
 الرغاِب.
 وھكذا .

  :  ا اب  اط    دان
مان ا  /  

 
 

 مصر بقلم: محمود عبد الصمد زكریا
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استیقظت السیدة سمیث على ح�ل�م م�زع�ج ع�ك�ر    
صفو نومھا. لقد حلمت انھا كانت تتجول في س�وق 
السبت المفتوح لبیع الخضار مع رفیقتھا تریسي ثم 

 في زحمة السوق فقدتھا ولم تعثر علیھا.
حاولت ان تعود الى النوم فلم تستطع، ثم ان شخی�ر 
زوجھا المتواصل ك�ع�ادت�ھ ج�ع�ل�ھ�ا ت�ت�رك الس�ری�ر 
لتجلس في غرفة المعیشة المفتوحة على المط�ب�خ، 
حیث تجد راحتھا فتطلق العن�ان ألش�رع�ة ذاك�رت�ھ�ا 

رغم س�ن�وات�ھ�ا الس�ب�ع�ی�ن.   التي ما زالت مستیقظة
جلست على الكرسي القدیم و اس�دل�ت رأس�ھ�ا ال�ى 
الخلف، كان صوت شخیر زوجھ�ا م�ا زال ی�خ�ت�رق 
الجدران والعوازل الصوتیة ول�م ی�ك�ن م�ن وس�ی�ل�ة 
لتفادیھ غیر التفكیر بصدیقتھا تریسي التي غ�ادرت 
سیدني الى ملبورن منذ سنتین ثم انقطعت أخب�ارھ�ا 
فجأة . أیكون صفو محبتھا لھا قد تعكر لسبب م�ا ؟ 
ھكذا فكرت وھي تنظر الى الحبل ال�ق�ط�ن�ي ال�رف�ی�ع 
الذي ُعلِقَت علیھ معایدات عید المیالد . كانت ك�ل�م�ا 
نظرت الى ھذا الحبل تذكرت ان ت�ریس�ي ل�م ت�ب�ع�ث 

 لھا معایدة ھذه السنة على غیر عادتھا.
أن   ھي عادة اكتسبتھا من ذویھا م�ن�ذ الص�غ�ر ف�ي

تحتفظ بكل المعایدات التي تُرَسل ع�ل�ى ح�ب�ل رف�ی�ع 
تعلق علیھ كل ما یصلھا ، ولكنھا أضافت ال�ى ھ�ذه 
العادة ان تترك الحبل معلقاً ح�ت�ى ب�ع�د أن ت�م�ض�ي 
اعیاد المیالد ، غیر مكترثة حتى لو عال الغبار ت�ل�ك 
المعایدات بفعل الزم�ن. وھ�ا ق�د مض�ى اح�د عش�ر 
اسبوعاً على انقضاء اعیاد المیالد وم�ا زال�ت ت�ل�ك 
المعایدات معلقة كاشب�اح ت�ق�ط�ع غ�رف�ة ال�م�ع�ی�ش�ة 
وتجعل من یحاول المرور مضطراً أن یخفض رأسھ 
كي ال یقطع الحبل وما علیھ. حاولت ابنتھا الوحیدة 
تیفاني ان تمّرْسھا على است�ع�م�ال ال�ھ�ات�ف ال�ن�ق�ال 
وتط�ب�ی�ق�ات وس�ائ�ل ال�ت�واص�ل االج�ت�م�اع�ي أث�ن�اء 
زیاراتھا المتقطعة لھا لكي تستطیع ان تتواصل م�ع 
من بقي على قید الحی�اة م�ن ص�اح�ب�ات�ھ�ا ب�دال م�ن 
المعایدات الورقیة التقلیدیة التي فقدت أھمیتھا م�ع 
الزمن، ولكنھا على الرغم من الجھد ال�ك�ب�ی�ر ال�ذي 

بتلك التكنولوجیا الحدیث�ة   بذلتھ لم تستطع اإلحاطة
التي ھطلت فجأة على عالمھا القدیم ال�ذي ال ی�ق�ی�م 

المطبوعة. في ال�واق�ع ك�ان أك�ث�ر   وزناً إال للكلمات
شئ یربكھا ھو ان یكون لھا برید الكترون�ي، إذ ل�م 
تكن قادرة على الفھم كیف یمكن ان یكون لھا ب�ری�د 
بدون ذكر عنوان مسكنھا واسم الش�ارع وال�م�ح�ل�ة 

 والمدینة.
تعالى شخیر زوجھا مرة أخرى م�م�ا ق�ط�ع ع�ل�ی�ھ�ا 
تأمالتھا فنھضت مستندة عل�ى ع�ك�ازھ�ا ث�م َخ�طَ�ت 
باتجاه غرفة ابنتھ�ا. ح�ی�ن ف�ت�ح�ت ال�ب�اب ودخ�ل�ت 
ارتسمت االبتسامة على وج�ھ�ھ�ا ب�ع�د ان غ�م�رھ�ا 
عبق الذكریات الجمیلة. ما زالت تلك الغرفة ت�ح�م�ل 
على جدرانھا آثار طفولة تیفاني وش�ب�اب�ھ�ا. وق�ف�ت 
امام صورھا حی�ث ك�ان�ت ف�ي ال�ث�ال�ث�ة عش�رة م�ن 
عمرھا ترتدي مالبس السباحة وت�ق�ف ف�ي مس�ب�ح 
المدرسة وعلى رقبتھا می�دال�ی�ة ب�رون�زی�ة حص�ل�ت 
علیھا في أحدى المسابقات ال�ری�اض�ی�ة، ث�م ص�ورة 
اخرى وھي ترتدي مالبس التخرج و تقف الس�ت�الم 
شھادتھا الجامعیة. اما على الجدار ال�م�ق�اب�ل ح�ی�ث 
یوجد سریر النوم ُعلِقَت ص�ورة ل�ل�م�ط�رب ال�ف�ی�س 
بریسلي . كانت كلما ضاق بھا الحال ت�ج�ل�س ع�ل�ى 
حافة السریر وتتأمل في ھ�ذه ال�غ�رف�ة ال�ت�ي ب�ق�ی�ت 
على حالھا منذ تركت تیفاني المنزل لتس�ت�رج�ع ك�ل 
الذكریات الجمیلة ال�ت�ي َذَوت ب�ف�ع�ل ال�زم�ن . ل�ق�د 
فكرت مراراً وتكراراً ان تجلب سری�رھ�ا وتس�ت�خ�دم 
ھذه الغرفة للنوم ھرباً من شخیر زوج�ھ�ا، ذل�ك ان 

سوى غرف�ت�ي ن�وم، وغ�رف�ة   البیت لم یكن یحتوي
معیشة ومطبخ. ولكن كعادتھا، م�ا ان ت�ج�ل�س ف�ي 
ھذه الغرفة وتجول بنظرھا الى مقتنیات ابنتھا وم�ا 
تحملھ من ذكری�ات ج�م�ی�ل�ة ، ح�ت�ى ت�ت�راج�ع ع�ن 

  قرارھا.
"كال، لن أغیر شئ في ھذه الغ�رف�ة، س�ت�ب�ق�ى ھ�ذه 

  غرفة تیفاتي "
قالت مع نفسھا ثم اقتربت ونظرت من الشباك ب�ع�د 
أن تناھى الى سمعھا صوت جّراف�ات ف�ي ال�خ�ارج، 
ولكن سرعان ما انقبضت نفسھ�ا وھ�ي ت�ن�ظ�ر ال�ى 
تلك الجّرافات ومعدات الحفر التي زحف�ت ك�أس�راب 
جراد تلتھم كل ما یحیط بمنزلھا وتثقل ذلك الصب�اح 

 بأصواتھا المزعجة.
"ال ادري متى ینتھي ھذا الض�ج�ی�ج! " ق�ال�ت ھ�ذا 
منزعج�ة وھ�ي تًس�ِدل الس�ت�ائ�ر ع�ل�ى الش�ب�اك ث�م 
جلست على ح�اف�ة الس�ری�ر م�رة اخ�رى . وع�ادت 
بذاكرتھا الى الوراء حی�ن ك�ان�ت ھ�ذه ال�غ�رف�ة ھ�ي 
المفضلة لدیھا النھا تُشِرف من علٍو ع�ل�ى ال�ج�ان�ب 
الغربي المنخفض من مدینة سیدني. لق�د ت�غ�ی�ر ك�ل 

شئ م�ن ح�ول�ھ�ا ال�ی�وم، وھ�ا ھ�ي ذي ال�ج�ّراف�ات 
تواصل التھام الروابي الخض�ر ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ح�ی�ط 
بمنزلھا العتیق وتبتلع مع�ھ�ا ك�ث�ی�ر م�ن ذك�ری�ات�ھ�ا 

  الجمیلة.
كانت تیفاني تزور أمھا في اوقات متباعدة، وغال�ب�اً 
ما كانت تفعل ذلك لوح�دھ�ا إذ ك�ان�ت ال�ع�الق�ة ب�ی�ن 
زوج تیفاني وامھا في توتر مس�ت�م�ر س�ب�ب�ھ ات�ھ�ام 
والدتھا لھ بأنھ یرفض إنجاب األط�ف�ال. م�ن ج�ان�ب 
آخر كانت تیفاني تؤكد لھا في كل مّرة إن ھذا االم�ر 
منوط بقرار اتخذه ال�زوج�ان ب�ع�دم االن�ج�اب ، ف�ي 
الوقت الحالي على األقل. وعل�ى أی�ة ح�ال ل�م ت�ك�ن 

 األم على استعداد لتصدق مثل ھذه التبریرات.
حیث كانت تنظر الى زوج اب�ن�ت�ھ�ا ع�ل�ى ان�ھ رج�ل 
مجرد من العواطف ، فقد حرمھا من اج�م�ل ام�ن�ی�ة 

 وھي أن ترى حفیدھا المنتظر.
م�رح�ل�ة م�ن   كانت حیاة السیدة سمیث تمر باقسى

مراحل حیاتھ�ا، ال س�ی�م�ا ب�ع�د أن ف�ق�دت االتص�ال 
بصدیقتھا تریسي، التي كانت تشغل حیزاً كبیراً م�ن 
حیاتھا. حسنا وماذا عن زوجھا السی�د س�م�ی�ث، او 
اذا اردنا ان نس�م�ی�ھ ب�اس�م�ھ ال�ك�ام�ل ف�ھ�و ج�ورج 
سمیث. في الواقع ان حالتھ الصحیة أخذت تت�دھ�ور 
في السنوات االخیرة بعد أن فقد السمع تقریباً، ك�م�ا 
صار فكره مشوشاً وضعفت ذاكرتھ ال�ى ح�د ك�ب�ی�ر 
ح�ت�ى اص�ب��ح ع�ب�ئ��اً ع�ل�ى ال��ج�م�ی�ع . ك�ان ال��زوج 
والزوجة ی�ت�ل�ق�ی�ان مس�اع�دات اج�ت�م�اع�ی�ة تش�م�ل 
تنظیف المنزل ومرافق�ت�ھ�م�ا ال�ى ال�ط�ب�ی�ب وح�م�ام 
السباحة لتلقي تمرینات ریاضیة تحت سطح الم�اء، 
إال ان ھذه النشاطات لم تك�ن ت�غ�ط�ي س�وى أوق�ات 
محددة وقلیلة في اسبوع مترامي الس�اع�ات. ك�ان�ت 
االبنة تیفاني ت�ح�م�ل ب�ع�ض�اً م�ن ذل�ك ال�ع�بء ف�ق�د 
اعتادت ان تزورھما مرة كل اسبوعین، وغال�ب�اً م�ا 
تكون الزیارة في یوم سبت النشغالھا ب�ع�م�ل�ھ�ا ف�ي 
احدى ش�رك�ات ال�ت�أم�ی�ن. ال�ی�وم ك�ان س�ب�ت وم�ن 

 المتوقع ان تكون تیفاني بینھم عما قریب.
كانت السیدة سمیث م�ا زال�ت ج�الس�ة ع�ل�ى ح�اف�ة 

 سریر ابنتھا حین قطع جرس الباب تأمالتھا:
 "من یكون ھذا؟ ألعل تیفاني فقدت مفاتیح البیت"

نھضت بتثاقل على عكازھا ثم َخطَت خارج ال�غ�رف�ة 
ولكنھا حین وصلت الباب وجدت زوجھا ق�د ن�ھ�ض 

 من فراشھ وسبقھا الیھ .
كان السید سمیث یقف واجماً وھو یستمع الى شاب 
وسیم یرتدي ب�دل�ة رس�م�ی�ة س�وداء ال�ل�ون وب�ی�ده 
اوراق ونشرات اعالنیة. كان الش�اب م�ن�ھ�م�ك�اً ف�ي 

ك�ل   ع�روض ش�راء ل�ل�م�ن�زل، مس�ت�ع�رض�اً   تقدیم
قدراتھ ومھاراتھ لیقنع السی�د س�م�ی�ث ب�أن م�ك�ت�ب 
العقارات الذي یعمل بھ یستطیع أن یقدم لھم السع�ر 

 األفضل الذي یستحقھ بیتھم.
كان الوقت الذي قطعتھ السیدة سمیث وھي ت�م�ش�ي 
على عكازھا كافیاً لھا لكي تستمع الى كل الع�روض 
التي قدمھا ذلك الشاب. وما أن وصلت ع�ن�د ال�ب�اب 

 حتى شكرت الشاب بفضاضة قبل ان تغلق الباب.
"شكراً ال نریُد بیع البیت" ثم التف�ت�ت إل�ى زوج�ھ�ا 

  موبخة: "قلت لك الف مّرة ال تفتح الباب ألحد"
قالت ذلك بینما كان ال�زوج واق�ف�اً ب�ال ح�راك، ول�م 
یتفوه بأي كالم . كان وجھھ ال ی�ح�م�ل اي ت�ع�ب�ی�ر، 
وب��دا مس��ت��غ��رق��اً ف��ي ع��ال��م آخ��ر، ع��ال��م ال ی��ق��ی��م 

 للكالم .  وزناً 
في الواقع كان مشھد ذلك الشاب الذي قدم ع�روض 
الش��راء م��أل��وف��اً ل��ھ��م ك��ل ی��وم، ف��م��ن��ذ أن أخ��ذت 
الشركات العقاریة تستث�م�ر ف�ی�م�ا ح�ول�ھ�م وت�ح�ول 
المنازل القدیمة الى مباني سكنیة شاھقة وب�ی�وت�ات 
صغیرة متالصقة حتى صار طرق الباب یس�م�ع ك�ل 

االمر زاد وأخذ یتكرر حینم�ا ب�ی�عَ�ت   حین. ال بل إن
كل المنازل القدی�م�ة ول�م ی�ب�ق م�ن�ھ�ا س�وى بض�ع 
منازل قلیلة، ومنھا منزل السیدة سمیث، التي كانت 

 ترفض وبشدة بیعھ.

ومع ذلك لم یكن رأي االبنة تی�ف�ان�ي ی�ت�ع�ارض م�ع 
رأي والدتھا في ھذا األمر، فقد كانت تنظر الى ھ�ذا 
المنزل كمدخرات ستعود لھا عاجال ام آج�ال ط�ال�م�ا 
كانت ھي االبنة الوحیدة التي ال یش�ارك�ھ�ا اح�د ف�ي 
االرث. ولكن حین وصلت تیفاني الى البیت، وكان�ت 
الساعة قد جاوزت الثانیة عش�رة ظ�ھ�راً، ب�دا وإن 

ذل�ك   موقفھا قد تبدل، فحینما شَكْت لھا والدتھا من
اإلزعاج المتكرر الذي یواجھوه من ق�ب�ل س�م�اس�رة 
العقارات وعروضھم الت�ي ال ت�ن�ق�ط�ع ح�ول ش�راء 
البیت، الحظت ان موقف ابنتھا أخذ شكال آخر. ف�ق�د 
ابدت االبنة مالحظتھا في بدایة األمر، َوَش�َك�ْت ب�أن 
بیتھا صار بعیداً عنھم وأنھا صارت تت�ج�ش�م ع�ن�اء 
قیادة السیارة في ش�وارع س�ی�دن�ي ال�ت�ي أص�ب�ح�ت 
مكتظة. ولم یخَف على الس�ی�دة س�م�ی�ث م�ا ی�ك�م�ن 

 وراء ھذه المالحظة فقالت:
 "ھذا األمر لیس بجدید ، فما الذي تغیر"

"حسناً یا أمي اني افضل ان ت�ب�ی�ع�وا ھ�ذا ال�م�ن�زل 
حیث یمكنكم ان تشتروا شق�ة ص�غ�ی�رة ق�ری�ب�ة م�ن 

 بیتي"
قالت تیفاني ذلك وھي ترس�م اب�ت�س�ام�ة مص�ط�ن�ع�ة 
على وجھھا ، لقد كانت متوجسة وھي تراقب وج�ھ 
والدتھا وقسماتھ. ولم ی�ك�ن عس�ی�راً ع�ل�ى الس�ی�دة 
سمیث في أن تقرأ افكار ابنتھا ، ف�ق�د ك�ان�ت ام�رأة 

منھ�ا ن�ب�اھ�ت�ھ�ا،   حاذقة ولم تأخذ سنواتھا السبعین
فقد ع�ل�م�ت إن االم�ر وراءه أن�ت�ون�ي، وھ�و زوج 
ابنتھا. وھكذا أخذت تستدرج ابنتھا في الكالم ح�ت�ى 
استطاعت ان تصل ال�ى ل�ب ال�م�وض�وع، وھ�و ان 
أنتوني یروم البدء ب�م�ش�روع ت�ج�اري ج�دی�د وھ�و 
بحاجة الى بعض المال. وما أن نطقت ابنتھ�ا ب�أس�م 
أنتوني وأقرت حتى أستُفِزت امھا ونھضت مستن�دة 

 على عكازھا صارخة:
"آه، كنت اعلم إن االمر وراءه أنتوني، فھمت اآلن 
سبب تغیرك المفاجئ ورغبتك في بیع البیت، ولك�ن 
ال، لن یأخذ مني وال سنت واحد ما دمت ع�ل�ى ق�ی�د 

 الحیاة "
كانت تیفاني تستمع ألمھا بصمت وھي منكسرة، ثم 

 بعد ان ھدأت ثائرة أالم قالت لھا بلین:
"ماما حبیبتي، لماذا تكرھین أنتوني كل ھذا الك�ره، 

 صدقیني انھ یحبك"
"نعم، واضح جداً، انھ یحبني لدرجة انھ ی�ح�رم�ن�ي 
م�ن ام�ن�ی�ت�ي ال�وح�ی�دة ف�ي ال�ح�ی�اة وھ�ي أن أرى 

 أحفادي"
 قالت االم ھذا واغرورقت عیناھا بالدموع.

"ماما حبیتي، صدقیني لیس االمر كما تت�ص�وری�ن، 
 كل ما في األمر اننا متفقان على ال ننجب اآلن"

"متى اذاً ...متى، إنھا السنة الخ�امس�ة ل�زواج�ك�م�ا 
فمتى یحین الوقت، بعد سنة ..سنتین ..ثالث، مت�ى، 
ایكون ذلك ب�ع�د م�وت�ي .. ان�ظ�ري ال�ي، ك�م س�ن�ة 
سأعیش، انت ال تفكرین كم اصبحت الحیاة ص�ع�ب�ة 
ومملة بالنسبة لي، انا ال أجد احداً أكل�م�ھ، ھ�ا ان�ت 
تََري حالة ابوك، انھ بالكاد یسمعني، وإن س�م�ع�ن�ي 
فھو ال یجیب، حت�ى ت�ریس�ي ص�دی�ق�ت�ي وأن�ی�س�ت�ي 
فقدتھا، اي حیاة ت�ع�ی�س�ة اع�ی�ش�ھ�ا ان�ا، إن�ھ ل�م�ن 

  األفضل أن أموت وأُدفَن من أن أعیش ھكذا حیاة"
أمسكت أالم عن غضبھا وس�ك�ت�ت ث�م س�اد ص�م�ت 
طویل لم تستطع تیفاني ان تكسره فبقیت صامتة ال 

 تعرف ماذا تقول.
"حسناً، سأقول ل�ك م�اذا أف�ع�ل " ق�ال�ت أالم ذل�ك 
وعلى وجھھا ع�الم�ات تص�م�ی�م ع�ل�ى أم�ر م�ا ث�م 
تابعت: "سوف اكتب وصیتي وأَُضِمنُھا شرطاً وھو 

البی�ت ب�ع�د م�وت�ي ال�ى اح�ف�ادي..وھ�ك�ذا   أن یؤول
سوف تُ�رغ�م�ی�ن ع�ل�ى اإلن�ج�اب، وإذا م�ا رفض�ت 

  فسیذھب البیت بعد موتي الى الدولة"
 "ماما ... ماھذا الذي تقولینھ! " قالت منكسرة.

"لیس ھذا فحس�ب، س�وف ت�أت�ی�ن م�ع�ي اآلن ال�ى 
مكتب البرید، ارید ان ابعث ب�رس�ال�ة مس�ج�ل�ة ال�ى 

 تریسي"
"حسناً، االفضل ھو ان آتي ل�ك ب�م�غ�ل�ف ال�رس�ال�ة 
وتقومین انت بتعبئتھ ثم آخذه أنا بنفسي الى مكت�ب 

 البرید" قالت تیفاني
بل سأبعثھ انا بنفسي، ارید ان أتأكد بنف�س�ي   "كال،

 ان رسائلي تذھب الى تریسي"قالت األم بإصرار.
" وھل سنترك بابا لوحده!" قالت تی�ف�ان�ي بص�وت 
منخفض وبطریقة تحمل التوس�ل واالح�ت�ج�اج م�ع�اً 

  ولكن األم رّدْت بتصمیم :
" ال بأس، فلیأت معنا، انھ یذھب م�ع�ي دائ�م�ا ال�ى 
التمرینات الریاضیة في حمام السباحة ، ف�م�ا ال�ذي 

  یمنع ھذه المّرة".
سكتت تیفاني ونظرت بعینین مست�س�ل�م�ت�ی�ن، رغ�م 
انھا كانت تعلم مدى المشقة التي ستبذلھا لل�وص�ول 
الى مكتب البرید، وخصوصاً م�ع وال�دھ�ا، ول�ك�ن�ھ�ا 
وجدت ان االنصیاع لرغبة امھا البد منھ، بل ل�ع�ل�ھ 
یخفف عما في صدرھا من غضب ل�یُ�ن�س�ی�ھ�ا ف�ك�رة 

 الوصیة التي أُربَِكت لسماعھا الیوم.
وبالفعل ، كانت الرحلة من البیت الى مكتب ال�ب�ری�د 
شاقة رغم ان المكتب ال ی�ب�ع�د س�وى عش�ر دق�ائ�ق 
بالسیارة. ولكن المشقة بدأت عندم�ا ت�رج�ل�وا ع�ن�د 
م��وق��ف الس��ی��ارات وب��دأوا ی��ق��ط��ع��ون ال��رص��ی��ف 

على االقدام. كان والدھا یقف ك�ل ح�ی�ن ام�ام   مشیاً 
اي اشارة ضوئیة حمراء ل�ت�ن�ظ�ی�م س�ی�ر ال�ع�ج�الت 
معتقداً انھ یجب ع�ل�ی�ھ ال�وق�وف ب�ان�ت�ظ�ار الض�وء 
االخضر، على ال�رغ�م م�ن أن�ھ ك�ان ی�م�ش�ي ع�ل�ى 
رصیف المشاة. أو انھ كان ینجذب الى شئ ما م�م�ا 
تعرضھ واجھات المحالت فیبقى ساھماً ال ی�ت�ح�رك. 
وھكذا فقد قضوا اكثر من ساعة في الط�ری�ق ب�غ�ی�ة 

 ارسال رسالة مسجلة.
عندما عادت تیفاني بھم الى البیت وغادرتھم ك�ان�ت 
الساعة قد جاوزت الثالثة ظھراً. وّدعتھ�م وط�ب�ع�ت 
على وجھ امھا قبلة حارة ثم احتضنتھا بحنان دون 

 ان تعید على ذكرھا موضوع بیع المنزل.
عندما وصلت الى سیارتھا ، كانت تیفاني م�ن�ھ�ك�ة. 
جلست خلف مقود السیارة ولكنھا بقیت س�اھ�م�ة . 
التقطت ھاتفھا المحمول وط�ل�ب�ت زوج�ھ�ا أن�ت�ون�ي 
فجاء صوتھ عبر الھاتف: "ھلو ح�ب�ی�ب�ت�ي ، ك�ی�ف 

 الحال "
 "لیس على ما یرام " قالت مھمومة

"كنت اتوقع ھذا ، لقد رفض�ت وال�دت�ك ف�ك�رة ب�ی�ع 
 الیس كذلك " البیت،

"لیت األمر توقف على ذلك، انھ�ا ت�ری�د ان ت�ك�ت�ب 
وصیة ف�ي أن ت�ك�ون م�ل�ك�ی�ة ال�ب�ی�ت ب�ع�د م�وت�ھ�ا 

 ألحفادھا"
 ساد صمت طویل قبل َسماعِ صوت أنتوني یقول:

"یحب ان تخبریھا بالحقیقة ، ھذا أمٌر ال مفر م�ن�ھ، 
اطلعیھا على نتائج الفحوصات الطبیة التي اجریتِھا 

 لكي تكون على بیِنة"
"ال استطیع ، ال اس�ت�ط�ی�ع أن أق�ول ل�ھ�ا ان�ن�ي ال 
استطیع اإلنجاب لعلّة تتعلق بي ، ذلك سوف یقضي 

 علیھا"
"ولكن األمر تعقد اآلن ، لو َكتَبَت أمك ھذه الوصیة 

 فسوف تُحَرمین انت ایضا من ملكیة البیت "
"أعلم ذلك " صمتَت لبعض الوقت قبل ان ت�واص�ل 

 الحدیث:
" أفضل ان أفقد البیت على أن أح�رم�ھ�ا م�ن أم�ل  

  تتعلق بھ ، حتى لو كان أمالً واھناً"
ساد صمت طویل بعد ذلك ثم أُغ�لِ�ق ال�خ�ط . ك�ان�ت 
عین�ا ت�ی�ف�ان�ي تُش�ُع ح�زن�اً، م�دت ی�دھ�ا ب�ب�طء ث�م 

حقیبتھا وأخرجت منھا ظرف رسالة بریدی�ة   فتحت
قدیمة ، أستلّت الرسالة وبدأت ت�ق�رأ بص�وت غ�ی�ر 
مسموع، كانت حروف الرسالة مكتوبة بخط ی�دوي 

 واضح:
عزیزت�ي ت�ی�ف�ان�ي ، ارج�و ان ت�ك�ون�وا ب�خ�ی�ر ،  -

یؤسفني أن انقل لك خبراً محزناً علینا جمیعاً ، ل�ق�د 
قضت تریسي ن�ح�ب�ھ�ا ف�ي ال�م�س�ت�ش�ف�ى االس�ب�وع 
الم�اض�ي ع�ل�ى أث�ر ت�ف�ش�ي م�رض الس�رط�ان ف�ي 
جسمھا. ال ادري كیف س�ی�ك�ون وق�ع ال�خ�ب�ر ع�ل�ى 

فضلّت ان اكتب لك لك�ي ت�خ�ب�ری�ھ�ا   والدتك ، ولھذا
بنفسك، تحیاتي للجمیع. ال�ت�وق�ی�ع ...م�ای�ك�ل، زوج 
تریسي طوت تیفاني الرسالة واعادتھا الى ال�ظ�رف 
بعنایة ثم نظرت الى خارج الس�ی�ارة ش�اردة ال�ذھ�ن 
وھي تردد مع نفسھا :"من األفضل أن تعیش ع�ل�ى 

 أمل واھن على أن تفقد األمل "
كانت السماء قد بدأت تنثر رذاذاً ایذاناً بالمطر بینما 
كانت الجرافات مازالت تلتھم االرض ف�ي ال�خ�ارج. 
وابتل زجاج نافذة السیارة بالمطر حتى صار الناظر 
الى تیفاني من الخارج صعب علی�ھ ان ی�م�ی�ز ب�ی�ن 

 دموعھا وبین حبیبات المطر.

 قصیرة   قصة
 

ا   
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بعد رحیل الضابط الفرنسي، واج�ھ�ت ال�تَّ�وأم    
أقدارھا بال أمٍل، وال قنوط. وقالت ف�ي ن�ف�س�ھ�ا: 
(لو ك�ان�ت أخ�ت�ي ال�تَّ�وأم ب�ق�رب�ي؛ ل�م�ا ح�زن�ُت 
كثیًرا).. انقضت أك�ث�ر م�ن أرب�ع�ة أش�ھ�ر، ك�ان 
الضابط قد دفع إیجارھ�ا م�ق�دًم�ا، وع�ل�ی�ھ�ا ب�ع�د 
ن��ھ��ای��ة الش��ھ��ر ال��خ��ام��س أن ت��غ��ادر ال��دار 
المستأجرة. حتى النقود التي تركھا لھا الضابط، 
كادت تنفد. فھل ستغادر ال�دار ب�ال ن�ق�وٍد، وھ�ي 

 على وشك اإلنجاب؟
جندٌي شاب زارھا بعد رحیل الضابط أكثر م�ن   

مرة. كان یسألھا عن أح�وال�ھ�ا، وك�ی�ف ت�ع�ی�ش 
وحیدةً. في المرة األخیرة حین زارھا قال�ت ل�ھ: 
(سأغادر ھذه ال�دار ب�ع�د أس�ب�وع�ی�ن).. وح�ی�ن 
سألھا إلى أی�ن؟ ص�م�ت�ت ف�اخ�ت�ل�س ن�ظ�رةً إل�ى 
بطنھا، وقال في ن�ف�س�ھ: (أی�ن تض�ع م�ول�ودھ�ا 
إذن؟).. تحت ظالل الحیرة، راودت ك�ّالً م�ن�ھ�م�ا 
آماٌل غامضة. ظلَّ الجندي الشاب یَُمْرِوح ج�ی�ئ�ةً 
وذھابًا. قلٌق عاصٌف یصفع خطواتھ.. ف�ي ب�ؤرة 
ع�ھ�ا  التوتر، یحاول أن ی�ت�خ�ذ ق�راًرا.. ھ�ل ی�ودِّ
ویخرج، ویتركھا لتواجھ مص�ی�رھ�ا؟ أم ی�ط�ل�ب 
منھا أن تعیش معھ؟ وھ�ل ت�ق�ب�ل؟ ھ�ل ی�ری�دھ�ا 
زوجةً؟ ستنجب مولوًدا في القریب العاجل، فھل 
�ر ال�م�رة  سیتبناه؟ وحین حاصرتھ األسئلة، ت�ذكَّ
األولى التي رآھا فیھا. في ذلك النھار، دخل بیت 
الضابط الفرنسي إلص�الح ب�ع�ض األث�اث. رآھ�ا 
فتوھَّج بصدره برق الحنین، ثم سرت تحت جلده 
ململة الشھوة، فنكَّس بصره وعاد لینجز عملھ. 
فھل تمنَّى في ال وعیھ أن تصبح رفیق�ت�ھ، وھ�و 
اآلن یستجیب للرغبة الدفینة؟ أم ل�ع�لَّ�ھ ی�ع�ط�ف 
علیھا، ألنَّھا ب�ال أھ�ٍل، وال س�ن�د؟ وق�د ی�ت�س�لَّ�ط 

قیق!  علیھا أحدھم، ویعید بیعھا في سوق الرَّ
الجندي الش�اب ُولِ�َد ف�ي قص�ر أح�د األم�راء     

لوالدین یعمالن في خدمة أصحاب ال�ق�ص�ر. األمُّ 
تغسل المالبس، واألُب ی�ف�ل�ح ح�دی�ق�ة ال�ق�ص�ر. 
وعندما كبر االبن أْلحقھ األمیر بالم�درس�ة. ك�ان 
ذكیًّا، ماھر الیدین، أثنى عل�ی�ھ م�ع�ل�م�وه؛ ل�ذل�ك 
أْلحقوه بالقسم الف�نِّ�ي ف�ي ال�م�درس�ة ال�ح�رب�ی�ة. 
وكان الضابط الفرنسي أحد م�ع�ل�م�ی�ھ. وع�ن�دم�ا 
ج، عمل فنیًّا في صیانة المداف�ع ف�ي ج�ی�ش  تخرَّ
الخ�دی�وي. ظ�لَّ ال�ج�ن�دي الش�اب یُ�َم�ْرِوح ح�ول 
المكان، بینما التَّوأم حائرة، ورازحة بین مطرقة 
ال�خ�وف، وس��ن�دان ال�ح��ی�اء. ف�ھ��ل ت�ط�ل��ب م�ن��ھ 
صراحةً، أن یأخذھا لتعیش م�ع�ھ؟ وھ�ل ی�ق�ب�ل؟ 
ولِم اختارتھ؟ ھل ألنَّ�ھ�ا ال ت�ع�رف غ�ی�ره؟ وإذا 
تركھا وذھب، فھ�ل س�ت�ض�ط�ر ل�ع�رض ن�ف�س�ھ�ا 
لیشتریھا أحدھم؛ فتجد المأوى، ولقم�ة ال�ع�ی�ش 

 لھا ولطفلھا القادم؟
حیرةٌ وأطیاٌف ھارب�ةٌ.. ب�غ�ت�ةً ص�رخ�ت ف�ي      

نفسھا: (أختاه).. رنَّْت الصرخةُ ب�خ�اط�رھ�ا، ث�م 
تردَّد بوجدانھا صدى ص�رخ�ة ال�تَّ�وأم األخ�رى، 
وھي تنادیھا قبیل اختطافھا.. ظلَّت التَّوأم غائرةً 
في صمٍت موجعٍ، تُْنِصُت لما قد یأتي من البعید، 
بینما الجندي الشاب، ینظ�ُر إل�ی�ھ�ا ب�م�زی�جٍ م�ن 
الشفقِة، والشھوِة، والرجاء. حفرت ھذه اللحظة 
ج�ھ�ا، الزم�ھ  عمیقًا في وج�دان�ھ. وب�ع�د أن ت�زوَّ
إحساٌس حامٌض بأنَّھا ما تزال تحنُّ إلى الضاب�ط 
الفرنسي، وأنَّھا إنَّما تعیش معھ ألنَّھا بال خی�ار. 
وبعد أشھر من حی�ات�ھ�م�ا ال�م�ش�ت�رك�ة، ان�ج�ب�ت 

اه زوجھا: (صابر)..  التَّوأم ابنًا سمَّ
ص��اب��ر وأس��رت��ھ ع��اش��وا م��رارة ال��ع��زل      

االجتماعي. كان لون بشرتھم، وشعرھم، یش�ی�ر 
قیق. كان صاب�ر  إلى أنَّھم انحدروا من ساللة الرَّ
أسود البشرة، رغم ع�ی�ن�ی�ھ ال�زرق�اوی�ن. وك�ان 
وسط أقرانھ السود، مثار سخریة م�ن ب�ع�ض�ھ�م 
بسبب ل�ون ع�ی�ن�ی�ھ؛ ل�ذل�ك آث�ر ال�ع�زل�ة. ت�ع�لَّ�م 
السباحة وص�ی�د الس�م�ك. ف�ي ص�ب�اه، ن�اوش�ت�ھ 
أشواٌق مبھمةٌ، فقرر أن یرحل ویغادر مصر إلى 

 أعماق أفریقیا. وذات نھار سأل أمھ قائًال:
  * ھذه لیست بالدنا، ألیس كذلك؟

 أومأت األم باإلیجاب ثم قالت:
 * أھلنا وعشیرتنا یعیشون وسط الغابات.

 * إذن فلنرحل لنعیش وسطھم.
* ولكننا ال نعرف الدروب. وحتى ل�و ع�رف�ن�اھ�ا 

 فھي غیر آمنة.
 * ھل ستلتھمنا الوحوش أو تخطفنا الغیالن؟

 * ال یا ولدي، لكنَّ الدروب ملیئة باألشرار.

وحین طَلََب منھ أبوه بالتبنِّي، أن یلتح�ق بس�ل�ك 
الجندیة قال لھ: (العسكری�ة ھ�ي ع�م�ل ال�رج�ال 
الشجعان).. وبعد سنتین من انضمام صابر إل�ى 
جیش ال�خ�دی�وي، ض�م�ن األورط�ة الس�ودان�ی�ة، 
صدرت إلیھم األوامر لالست�ع�داد ل�ل�رح�ی�ل َع�ْب�ر 
البحار؛ لمساندة الجیوش الفرنسیة، التي تقات�ل 
في المكسیك.. آالف من الجنود األفارقة، مخروا 
المحیط األطلسي غ�ربً�ا، ك�ي ی�ح�ارب�وا لص�ال�ح 
فرنسا، ضد الوطنیین المكسیكیی�ن. وَع�ْب�َر ذات 
المسار، وخالل قروٍن مری�رٍة، ال�ت�ھ�م�ْت أم�واج 
المحیط األطلسي، المالی�ی�ن م�ن األف�ارق�ة، ب�ع�د 
اختطافھم م�ن ق�راھ�م، ودروب غ�اب�ات�ھ�م، ب�ع�د 
اق�ت�الع�ھ�م م�ن م�ی�راث�ھ�م ال�روح�ي وال�ن�ف�س��ي. 
اصطادوھم من مھد ال�ب�ش�ری�ة، وح�ی�ن ق�اوم�وا 
االسترقاق، حصدتھم أدوات القھر، وال�ت�ع�ذی�ب، 
والتنكیل. فاْلتھمت أجسادھم األسماك، وت�رسَّ�ب 
أنینھ�م، وب�ق�ای�ا دم�ائ�ھ�م، ف�ي ث�ن�ای�ا األص�داف 
والمحار، غاص عمیقًا إلى أغوار ال�م�ی�اه. وم�ا 
م  زال صدى صرخاتھم، وشھقاتھم األخیرة، یھوِّ
فوق أث�ی�ر ال�ب�ح�ار. وال�ذی�ن ع�ب�روا ال�م�ح�ی�ط، 
مصفَّدین في األقبیة النتنة، أسفل السفن، كابدوا 

ّل، والھوان..  الشقاء، والذُّ
*** 
أق�ل�ع�ت  1863في الثام�ن م�ن ی�ن�ای�ر ع�ام      

الباخرة نھر السین ب�ف�رق�ة م�ك�ون�ة م�ن أرب�ع�ة 
��ت  م��ن الض��ب��اط، وص��ف  453ب��ل��وك��ات، ض��مَّ

الض��ب��اط، وال��ج��ن��ود، ال��م��ن��ح��دری��ن م��ن أص��وٍل 
ق�ی�ق الس�اب�ق�ی�ن، ال�ذی�ن ت��م  س�ودان�ی�ة، م�ن ال�رَّ
اختطافھم من أعماق الغابات، ثم ترحیلھم َع�ْب�َر 
درب األرب�ع��ی�ن، ل��ی�ب�اع��وا ف�ي س�وق ال��ق�اھ��رة 

 للرقیق، ثم أُلِحقوا بالجیش المصري.
كان نابلیون الثالث قد س�ع�ى ل�دى خ�دی�وي      

ه بقواٍت مصریٍة من أص�وٍل زن�ج�ی�ة،  مصر، لمدِّ
للمشاركة في الحرب، التي اندلعت ب�ی�ن ف�رنس�ا 

ألنَّ أراض�ي ال�م�ك�س�ی�ك،  1861والمكسیك عام 
وبخاصة المناطق الحارة ومناخھا، ال ت�ت�ن�اس�ب 
م��ع األوروب��ی��ی��ن، ال��ذی��ن ف��ت��ك��ت ب��ھ��م ال��ح��م��ى 
الصفراء، والدوسنتاریا. وكان في اعتقادھم أنَّ 
الزنوج یتمتعون ب�ح�ص�ان�ة ط�ب�ی�ع�ی�ة ض�د ت�ل�ك 
األم�راض؛ ول��ھ�ذا ج�نَّ�دت ف�رنس��ا عس�اك��ر م��ن 
مستعم�رات�ھ�ا األف�ری�ق�ی�ة، ل�خ�وض غ�م�ار ت�ل�ك 

 الحرب.
أب��ح��رت ال��ف��رق��ة الس��ودان��ی��ة م��ن م��ی��ن��اء      

اإلسكندریة إلى م�ی�ن�اء ط�ول�ون ال�ف�رنس�ي، ث�م 
وا لبقیة القوات القادمة من المس�ت�ع�م�رات  انضمُّ
الفرنسیة، واستقلوا باخرة أخرى، أبح�رت ب�ھ�م 
صوب المكسیك. َعبََرْت ال�ب�اخ�رة مض�ی�ق ج�ب�ل 
طارق إلى بحر الظل�م�ات، وع�ل�ى م�ت�ن�ھ�ا آالف 
الجنود األفارقة، كي ی�ح�ارب�وا لص�ال�ح ف�رنس�ا، 
ضد الوطنیین المكسیكیین في ب�الدھ�م! م�خ�رت 
الباخرة أمواج المحیط األطل�س�ي ص�وب ال�ب�ح�ر 
الكاریبي. صابر كان ضمن األورطة السودانی�ة. 
ر ف�ي مص�ی�ره ب�ع�د  كان منعزًال عن زمالئھ، یفكِّ
ھذه الرحلة، ویقول في نفسھ: (ھل سأعود إل�ى 
أمي بعد الحرب، أم أنَّني سأموت في أتون حرٍب 
ني َمن ینتصر ف�ی�ھ�ا،  ال أعرف أسبابھا، وال یھمُّ
ُق إل�ى أم�واج ال�م�ح�ی�ط،  وَمن ینھزم).. ظلَّ یحدِّ
ُق ویسائُل نفس�ھ ع�ن  إلى اآلفاق المفتوحة. یحدِّ
الظلم الذي یحاصر اإلنسان. وعن احتقار بع�ض 
البشر لبعضھم اآلخر. عن ال�ك�راھ�ی�ة وال�ح�ق�د، 
الذي یعتمل في النفوس، عن الضغینة التي تقود 
ُق إل�ى ال�م�ی�اه  ھ النظرات. یح�دِّ الخطوات، وتوجِّ
�ر ف�ي أم�ھ، وأس�راب ال�ح�زن  الال نھائیة، ویف�كِّ
بعینیھا؛ وقال في نفسھ: (أمي تداري حزنھا من 
أجلي).. ما تزال تجوس بدماغھ كلماتُھا ل�ح�ظ�ة 
الوداع حین قالت لھ: (أھلنا رجاٌل شجعان وأنَت 

ابني ال�وح�ی�د).. ص�م�ت�ْت ب�غ�ت�ةً ف�ل�م�ح أس�راب 
ًع�ا،  الدموع في أغوار مقلت�ی�ھ�ا؛ ف�ع�ان�ق�ھ�ا م�ودِّ

 وطمأنھا أنَّ غیبتھ لن تطول..
وص��ل��ت  1863ف��ب��رای��ر ع��ام  23ف�ي ی��وم     

یوًما من  47الباخرة فیراكوز إلى المكسیك، بعد 
اإلبحار، فَقََدت خاللھا سبعة من ج�ن�ودھ�ا. ق�ائ�د 
األورطة السودانیة، البكباش�ي ج�ب�ر هللا أف�ن�دي 
توفي في المكسی�ك ب�ال�ح�م�ى الص�ف�راء. ص�اب�ر 
َح��ِزَن ل��م��وت ق��ائ��دھ��م. وف��ي أت��ون ال��دم��اء، 
والرصاص، بدا لھ أنَّ ثمَّة خلًال ما ف�ي ح�ی�ات�ھ. 
إنَّھ یك�ره ال�ظ�ل�م وال�دم�اء، ل�ك�نَّ�ھ اآلن ی�ح�ارب 
اآلخرین في أرضھم. وقال في نفسھ: (َم�ن م�نَّ�ا 
على صواب؟).. ورغم األسئلة العصیَّة، إال أنَّ�ھ 
أبلى مع زمالئھ السودانیین في المعارك. قاتل�وا 
بشراسٍة، وبسالة. وحین وصل�ت�ھ�م أخ�ب�اٌر ع�ن 
ھجوٍم كاسحٍ، سیشنھ ال�م�ك�س�ی�ك�ی�ون، الح�ت�الل 
الموقع الذي یت�ح�ص�ن�ون ف�ی�ھ، تش�اوروا ف�ی�م�ا 
بینھم، وقرروا الصمود لمجابھة ال�م�ھ�اج�م�ی�ن، 

 26وتعطیلھم، ریثما تصلھم اإلمدادات.. ك�ان�وا 
جندیًّا م�ن األورط�ة الس�ودان�ی�ة. ص�اب�ر ش�ارك 
باالستماع فقط، ث�م واف�ق ع�ل�ى الص�م�ود. ك�ان 
رأیھم جماعیًّا توافقیًّا: (سنقاتل حتى النھایة. قد 

ج�ن�دیًّ�ا م�ن  26نموت، ولكنَّنا ل�ن ن�ن�س�ح�ب).. 
أصوٍل سودانیة، تمترسوا خ�ل�ف ث�الث�ة م�داف�ع. 
كانوا ال یعلمون عدد المھ�اج�م�ی�ن، وال ع�دت�ھ�م 
وعتادھم. لم یطمحوا في نصٍر قریٍب، أو ب�ع�ی�د، 
ع�وا  لكنَّھم آث�روا الص�م�ود ب�دل االنس�ح�اب. وزَّ
ھا العجالت، على ثالثة سوات�ر  المدافع التي تجرَّ
ترابیة، تفصل بینھا مئات األم�ت�ار، وخ�ل�ف ك�ّل 
ساتٍر تمترست مجموعة. صابر كان في ال�وس�ط 
مع ث�م�ان�ی�ة م�ن زم�الئ�ھ. وم�ع خ�ی�وط ال�ظ�الم 
األولى، اشتعلت من فوقھ�م ال�ق�ذائ�ف، وان�ھ�م�ر 
الرصاص. ك�ان�وا ی�ع�رف�ون أنَّ ال�م�ع�رك�ة غ�ی�ر 
متك�اف�ئ�ة ف�ح�ارب�وا ب�ھ�م�ٍة اس�ت�ث�ن�ائ�ی�ة؛ ك�أنَّ�م�ا 
تقمَّصتھم قوةٌ مجھولة. واص�ل�وا ال�ق�ت�ال ح�ت�ى 
منتصف اللیل، عندھا نشطت ریاٌح عاتیةٌ. ظلَّ�ت 
ق��ط��رات ال��م��ط��ر ت��ب��ع��ث��رھ��ا ت��ی��ارات ال��ھ��واء 
المتالطمة. ورغم الریح، وقص�ف ال�رع�ود، إال 
أنَّ ھدیر القصف ظلَّ یدوي من حولھم، وتن�ھ�ال 
علیھم القذائف. لكنَّ مدافع�ھ�م ال�ث�الث�ة واص�ل�ت 
ھدیرھا بال توقٌّف. كان صابر ومعھ آخ�ر، ق�رب 
المدفع یتبادالن تجھیز القذائف، وإطالقھا، بینما 
اآلخ�رون ع�ل�ى ال��ج�ان�ب�ی�ن، ی�واص�ل�ون إط��الق 
الرصاص من بنادقھم. وحین تبعث�رت الس�ح�ب، 
وسكنت الریح، اشتدَّ القصف، فاشتعلت النی�ران 
من خلفھ�م، وم�ن أم�ام�ھ�م، وب�ج�ان�ب�ھ�م. وب�ع�د 
ساعاٍت عصیبٍة من التوقُّع، والتحدیق المض�نِّ�ي 
عبر الظلمات، وعلى ض�وء رش�ق�ات ال�ب�ن�ادق، 
خفَّت قل�ی�ًال ش�راس�ة ال�م�واج�ھ�ة. ص�اب�ر خ�ل�ف 
الساتر األوسط واصل ال�ع�م�ل ب�م�ف�رده، ب�ع�دم�ا 
تناثر زمالؤه الثمانیة إلى أشالٍء، حینما سقط�ت 
فوقھم قذیفة مدفع، وكان صابر وقتھا قد زح�ف 
لسحب مزید من الذخائر.. وسط أشالء زم�الئ�ھ، 
واصل الزحف ح�ت�ى ال�ت�ص�ق ب�ال�م�دف�ع، وض�ع 
القذیفة ثم أطلقھا. انھمك في ت�ج�ھ�ی�ز ال�ق�ذائ�ف 
وإطالقھا. وقال في نفسھ: (عن�دم�ا ت�ھ�دأ ق�ل�ی�ًال 
شدَّة القصف، سأبدأ ف�ي ج�م�ع األش�الء).. ك�ان 
یعمل بقوٍة ال یدري من أین أتتھ. وفي لحظٍة ما، 
�ر  انتبھ إلى أنَّ الساتر على یمینھ صامت. لم یفكِّ
�ا  طویًال، زحف نحو السات�ر ع�ل�ى ی�م�ی�ن�ھ، ول�مَّ
وصلھ؛ تعثَّر في األشالء ال�م�ت�ن�اث�رة، ث�م س�م�ع 
أنین أحد الزمالء. كان األنین خافتًا وسط ھ�دی�ر 
القصف الم�ت�واص�ل، وال�ن�ی�ران ال�م�ت�الح�ق�ة. ال 
شعوریًّا زح�ف ن�ح�و ال�م�دف�ع الص�ام�ت، وض�ع 
القذیفة وأطلقھا، بینما أنین الجریح قربھ ین�ح�ر 
في وجدانھ. واصل ال�ق�ص�ف ب�أعص�اٍب خ�ائ�رٍة. 

وقال في نفسھ: (إذا أوقفت القص�ف، س�ی�زح�ف 
 نحونا األعداء، ونقع أسرى..)..

لیٌل فادٌح وأعصاٌب خائرة. وحین ھمد أن�ی�ن      
الجندي الجریح؛ أفاق صابر من أتون الحماس، 
وقال في نفسھ: (لقد ترك�ت زم�ی�ل�ي ی�ئ�ن ح�ت�ى 
الموت دون أن أساعده! ولكن ھل كان ب�وس�ع�ي 
مساعدتھ؟).. خلخل وجدانھ سؤاٌل مباغٌت، حین 
دنا من زمیلھ الذي فارق الحیاة قبل دقائق، لكنَّ 
م ف�وق ال�م�ك�ان. وق�ف ص�اب�ر  أنینھ ما زال یھوِّ
كالم�ذھ�ول.. ھ�ل أض�اع ل�ح�ظ�اٍت ث�م�ی�ن�ٍة، ك�ان 
بإمكانھ فیھا أن ی�واس�ى ال�ج�ری�ح، ح�ی�ن ك�اب�د 
النزعات األخیرة؟ ل�ق�د نس�ي ص�اب�ر ف�ي خض�م 
المعركة، أین ُوِضَع صن�دوق اإلس�ع�اف�ات. ف�ھ�ل 
�د ج�راح ال�زم�ی�ل، وی�ن�ق�ذ  كان بإمكانھ أن یض�مِّ
حی�ات�ھ، أم أنَّ ج�راح�ھ ك�ان�ت م�م�ی�ت�ھ؟ ش�ع�وٌر 
حامٌض باألس�ى، ورش�ق�اٌت ح�ارق�ةٌ م�ن ال�ن�دم، 

 ألھبت وجدانھ الخائر، الحائر.
في جوف السَّحر توقَّف انھمار ال�ق�ذائ�ف، إال    

من رشقاٍت متقطِّعة. صابر زحف لیتفقَّد زمالءه 
خلف الساتر الثالث. وجد اثنین منھم جریح�ی�ن، 
بینما اآلخرون یواصلون إطالق القذائ�ف، ف�ع�اد 
إلى الس�ات�ر األوس�ط وواص�ل إط�الق ال�ن�ی�ران. 
وق��ال ف��ي ن��ف��س��ھ: (ع��ن��دم��ا تش��رق الش��م��س 
قنا المھاجمون ونقع أسرى. م�ات س�ب�ع�ة  سیطوِّ
عشر منَّا، وجرح اثنان، وبقینا ن�ح�ن الس�ب�ع�ة، 
وعلینا مواصلة القتال ح�ت�ى ال�ن�ھ�ای�ة).. ب�غ�ت�ةً 
انتاشھ صوت الجریح، الذي ظلَّ یئنُّ بقربھ حتى 
فارق الحیاة. حتى الفجر، صمد صابر مع س�ت�ة 
من زمالئھ أم�ام م�ئ�ات ال�م�ھ�اج�م�ی�ن. واص�ل�وا 
إطالق القذائف من ثالثة مدافع، بین�م�ا الش�م�س 
تغمر أجسادھم المنھكة. كانت أعصابھم خائ�رة، 
م�ت ف�وق�ھ�م  وذخائرھم كادت تن�ف�د.. وح�ی�ن ھ�وَّ
غیوم الیأس، أمطرھم المھاجمون بوابٍل ك�ث�ی�ٍف 
من النیران؛ فاستسلم ب�ع�ض�ھ�م، أو ك�اد، ل�ق�دٍر 
مجھول، لكنَّھم واصلوا إطالق النی�ران، آم�ل�ی�ن 
أن یصلھم مدٌد من الجنود والعتاد.. فجأةً توقَّفت 
القذائف المنھمرة. صابر قال في نفس�ھ: (ربَّ�م�ا 
ت اللحظات عصی�ب�ةً، ث�م  ھي حیلة ألسرنا).. مرَّ
�س،  ت الدقائق ثقیل�ة.. وب�ی�ن األم�ل وال�ت�وجُّ مرَّ
مضت ساعةً كام�ل�ةً، ب�ی�ن�م�ا رف�ی�ف االح�ت�م�ال، 
ی�راود أعص��اب��ھ��م ال��م�ش��دودة. وع��ن��د الض��ح��ى 

 انسحب الجنود المھاجمون.
خاضت األورطة السودانیة اثنا عشر معرك�ة.    

یوًما ضد الوط�ن�ی�ی�ن  17حاربوا ألربعة أعواٍم و
ب�دؤوا  1867م�ارس  12المكسی�ك�ی�ی�ن. وف�ي 

رحلة العودة. عادت األورطة إل�ى مص�ر وع�دد 
ف��رًدا ف��ي  140ب��ع��دم��ا ف��ق��دت  313أف��رادھ��ا 

ج  المعارك، وبسبب األمراض الفتَّاكة، بینما تزوَّ
عدٌد م�ن�ھ�م وآث�ر ال�ب�ق�اء ف�ي ال�م�ك�س�ی�ك. ك�ان 
الص�م�ود، وال�ب�س��ال�ة، ف�ي ك��لِّ ال��م�ع�ارك ال�ت��ي 
خاضتھا األورطة السودان�ی�ة، ق�د ل�ف�ت�ت إل�ی�ھ�م 
أن��ظ��ار ال��زم��الء، وال��ق��ادة. وب��ع��د ال��ح��رب، ت��مَّ 
استق�ب�ال�ھ�م ف�ي ف�رنس�ا، وأق�ی�م ع�ل�ى ش�رف�ھ�م 
 مھرجان عسكري ضخم، حضره نابلیون الثالث.

في المارسلیز وقف صابر وس�ط زم�الئ�ھ م�ن   
األورطة السودانیة، في ثیاٍب عسكری�ٍة زاھ�ی�ة، 
بید أنَّھ كان ذاھًال عن اللحظة وإیقاعاتھا. وبینما 
النشوة تدغدغ مشاعر الضباط، وال�ج�ن�ود، ظ�لَّ 
صابر یتململ في وقفتھ. وحین سرت قشع�ری�رةٌ 
مباغتةٌ تحت جلده، توھَّجت بخیالھ تلك الل�ح�ظ�ة 
الفادحة، حین واص�ل إط�الق ال�ق�ذائ�ف، ب�ی�ن�م�ا 
زمیل�ھ ال�ج�ری�ح ی�ئ�نُّ ب�ق�رب�ھ، وی�ن�ازع ال�رم�ق 
األخیر. استغرقتھ اللحظة، وك�أنَّ�ھ یس�م�ع أن�ی�ن 
ال��ج��ری��ح، وك��أنَّ��ھ یش��ھ��ُد ان��ب��الج ذل��ك ال��ف��ج��ر 
الصریح. وحین نُ�وِدي ب�اس�م�ھ ل�ی�ت�س�لَّ�م وس�ام 
الشجاعة، لمع ب�خ�ی�ال�ھ الش�رار.. م�رةً أخ�رى، 
توھَّجت بدماغھ تلك اللحظة الفادحة، فذھل ع�ن 
ما حولھ، وَمن حولھ، حتى لكزه ج�اره ل�ی�ت�ق�دم 
ویتقلَّد الوسام. وفي طریقھ إلى منصة التك�ری�م، 
م��ون األح��ی��اء،  ق��ال ف��ي ن��ف��س��ھ: (ل��م��اذا ی��ك��رِّ
ویتجاھلون الموتى من الجن�ود؟).. ف�ي حض�رة 
نابلیون الثالث، تمت ترقیتھم، ومنحھم أوس�م�ة 
الش��رف اإلم��ب��راط��وري. ول��دى ع��ودت��ھ��م إل��ى 

 مصر، استقبلھم الخدیوي إسماعیل.
*** 

 .......................... نلتقیكم بالعدد القادم

(ا ُْن اِ) روا 
 
 

 5عباس علي عبود           الحلقة/ 
 السودان     



ا ما ا  
 
 
 
 

 نزار حنا الدیراني
 العراق  
 
 
مطبعة نركال صدر ل�ل�زم�ی�ل الش�اع�ر وع�د  –عن دار نون للطباعة والنشر   

ایلیا كتابھ المعنون (من الشعر السریاني المعاصر) احتوى الكت�اب ع�ل�ى   هللا
) شاعر سریاني (لكل شاعر قصیدة) منھم مكتوبة بالل�غ�ة 20ترجمة لقصائد (

السورث، وأخرى باللغة العربیة فضالً ع�ن ال�م�ق�دم�ة   –السریانیة المعاصرة 
(كلمة ال بد منھا) للمترجم نفسھ و(تمھید) ل�ألدی�ب د. روب�ن ب�ی�ت ش�م�وئ�ی�ل 
وجمیع ھذه القصائد والمقدمة كانت باللغت�ی�ن ال�ع�رب�ی�ة وال�ف�رنس�ی�ة، وح�ت�ى 
القصائد السریانیة ترجمت الى العربیة فضالً عن الفرنسیة، ویكون ب�ھ�ذا ق�د 
أغنى المترجم المكتبة العالمیة وخاصة الفرنسیة منھا والعربیة بكتابھ الثمین 
ھذا ، وكانت اِلتفاتة ذكیة وجمیلة من�ھ م�ن أج�ل ت�ع�ری�ف ال�ق�ارئ ال�ف�رنس�ي 
(وحیث یعیش المترجم في ھذا البلد) بأن ھذا الشعب الع�ظ�ی�م (الس�ری�ان�ي) ال 
یزال یتنفس رغم كل المآسي الذي عاناھا وال ی�زال ی�ع�ان�ی�ھ�ا، وھ�ي رس�ال�ة 
لجمیع مثقفینا الذین یعیشون في أرجاء المعمورة ویتقن�ون ل�غ�ة ال�ب�ل�د ال�ذي 
یعیشون فیھ بضرورة إیصال صوت وھموم األدیب السریاني الى مثقف�ي ذل�ك 
البلد من خالل ترجمة أعمالھم لیعرفوا بأن ھذا الشعب الذي كان یوما الجس�ر 
الذي من خاللھ انتقلت الحضارة من ال�غ�رب إل�ى الش�رق وال�ع�ك�س ص�ح�ی�ح 
بفضل المئات ان لم أقل اآلالف من أدبائھ الذین نقلوا كتب ال�ط�ب وال�ف�ل�س�ف�ة 
والمنطق والعلوم الط�ب�ی�ع�ی�ة واألدب و... م�ن ال�ل�غ�ات األخ�رى ك�ال�ی�ون�ان�ی�ة 
والفارسیة واألرمنیة والعربیة و... الى السریانیة ومنھا الى العربیة والعكس 
صحیح فضال عن وضعھم للقوامیس، فال تزال المكتبة العربیة مدینة ل�ھ�ؤالء 
األدباء والمترجمین م�ن أم�ث�ال ی�ع�ق�وب ال�رھ�اوي وح�ن�ی�ن ب�ن أس�ح�ق وآل 
بختیشوع وابن العبري و... یكفي أن نقول بأن حنین بن أسحق وح�ده ت�رج�م 
الى العربیة أكثر من مئة مؤلف لذا أحیي زمیلي وعد هللا الذي أث�ب�ت ج�دارت�ھ 
لیقول لنا ال تزال دماء أجدادنا تسیر عبر شریانھ ووریده فألف تحیة لھ ع�ل�ى 
أمل أن یقوم بالترجمة من الفرنسیة الى السریانیة وأن یحذو حذوه األخ�رون 
للترجمة من اللغات األخرى من وإلى السریانیة فمكتبتنا تفتقر للكثیر من ھذه 
النتاجات العالمیة وفي الوقت نفسھ تفتقر المكتبة العالمیة من نتاجات األدباء 

السریان المعاصرین ، ف�ك�ل 
م�ا م��وج�ود ف��ي ال�م��ك�ت�ب��ات 
العالمیة من األدب السریاني 
ھو للقرون ال�ع�ش�رة األول�ى 

 أو بعض الشئ لما بعدھم .
وم��ن ال��ج��دی��ر ب��ال��ذك��ر ان 
الزمیل وع�د ای�ل�ی�ا ھ�و م�ن 

ب�غ�دی�دا وھ�و  1962موالید 
،   شاعر وصحفي ومت�رج�م

شغل عدة مناصب في الحقل 
الثقافي منھا (رئی�س م�رك�ز 
السریان لل�ث�ق�اف�ة وال�ف�ن�ون 
في بغدیدا للفت�رة (س�اب�ق�ا)، 
رئ��ی��س ت��ح��ری��ر ال��م��ث��ق��ف 
الس�ری�ان��ي (س��اب�ق�ا) ... ل��ھ 
العدید من اللقاءات اإلذاعیة 
و ال��م��ت��ل��ف��زة ف��ي ال��ع��راق 
وخارجھ ، شارك في الع�دی�د 
م��ن ال��م��ھ��رج��ان��ات األدب��ی��ة 
ونشر العدی�د م�ن ال�ق�ص�ائ�د 
في الصحف والمجالت ك�م�ا 
لھ عدة مجموع�ات ش�ع�ری�ة 

 بالعربیة والسریانیة .

 إصدارات
 ى :   / 
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ج����دی����د ھ����دى 
ت����وف����ی����ق ف����ي 
معرض القاھرة 
الدولي للك�ت�اب. 

م. 2021یونیھ/ 
ال���م���ج���م���وع���ة 
ال����ق����ص����ص����ی����ة 
بعنوان (ف�اك�ھ�ة 
بش�����������ری�����������ة) 
الص���ادرة ع���ن 
دار نشر النخب�ة 
ل����ل�����ط����ب�����اع�����ة 

) قصة قصیرة نماذج: 16م؛ تحتوي على (2021والنشر والتوزیع بالقاھرة عام 
األصابع الذھبیة، حلم فرعوني، الثالثاء ال�ح�زی�ن، أق�وى م�ن ال�زم�ان،ال�ج�ری�م�ة 
الكاملة، فاكھة بشریة؛التي تجسد عنوان المجموعة القصصیة، وك�ل�م�ة ال�غ�الف 

 أیًضا.
"كانت تطمح أن تعمل في المجل�س ال�ق�وم�ي ل�ل�م�رأة، وت�ت�ش�دق وت�ت�ح�دث ك�م�ا 
تشاھدھن في التلیفزی�ون، وھ�ن یص�خ�ب�ن، ویُ�ع�ب�رن ع�ن ح�ق�وق�ھ�ن، وی�ت�أل�ق�ن 
بالمالبس والماكیاج بین الجلسة، والوقفة، واالبتسامات، والجمیع یلتقطون لھن 
الصور، وتُجرى معھن الحوارات الصحفیة والتلیفزیون�ی�ة، خ�اص�ة ال�م�ت�م�ی�زات 
والناشطات منھن، وتتمنى لو تتخصص بالدفاع عن اقتناص ح�ق�وق ال�م�ع�اق�ی�ن، 
مثل ابنھا المكلومة من أجلھ ،ولكل من یشبھ حالتھ بشكل أو بآخر. وفجأة تتحول 
الدمعات إلى دموع منھمرة، وھي تتحسر على حظھا األسود من زواجھا السابق 
لھذا المحامي المعتوه، الذي كان یشتري كتبً�ا ع�ن أخ�ط�ار الس�ح�ر وم�م�ی�زات�ھ، 
ویحلم أحالًما غریبة بالعفاریت، ویدھن جسده بالزیوت المختلفة، ویشاھد بعینیھ 
المخبولتین على حوائط المنزل، عالمات األعمال السحریة ، فیتھمھا بأنھا تعم�ل 
لھ عمالً، ویضربھا بالمنفضة التي انك�س�رت ع�دة م�رات ، ف�ق�ررت أال ت�ح�ض�ر 
منفضة اطالقًا. ولیحترق تنظیف المراتب والمفروشات، التي تھبدھ�ا ك�ل ن�ھ�ای�ة 

 أسبوع في إجازتھا من العمل الوظیفي.
 

 ھدى توفیق:
من موالید محافظة بني سویف (مصر)، حاصلة على لی�س�ان�س اآلداب، ج�ام�ع�ة 

 القاھرة (قسم اللغة اإلنجلیزیة)، صدر لھا عدة مجموعات قصصیة منھا:
 ـ أنَّ تصیررجالً ـ الرقص على البحر ـ عدوى المرح ـ عن عاقروأحول

 ـ سالمتك یاراسي ـ حذاء سیلفانا ـ خیال عن وطن مغایر
ومن أعمالھا الروائیة: (بیوت بیضاء) التي حازت على جائزة المركز األول ع�ام 

م، 2015م. بإشراف الھیئة العامة لقصورالثقافة، (المریض العربي)،عام 2012
 م.2019وروایة ( رقصة الحریة)، عام 

 م. 2020)، ( قراءات ثقافیة في األدب العربي)، عام 1ـ ناصیة القراءة (



شھدت الغردقة ب�م�ح�اف�ظ�ة ال�ب�ح�ر األح�م�ر   
تناغم الفن التشكیلي والموسیق�ى م�ع ال�ذوق 
الرفیع من خ�الل م�ع�ارض أوس�ت�راك�ا ل�ل�ف�ن 
التشكیلي "معرض الغردقة الدولي لل�ف�ن�ون" 

وذلك في النصف األخیر من یونی�و ال�ج�اري، 
حیث انطلقت الدورة الرابعة بمشاركة حوال�ي 

دولة حول الع�ال�م ،  15فنان تشكیلي من  50
ویجري حالیاً ختام تلك ال�ف�ع�ال�ی�ات ب�م�ن�ط�ق�ة 
الداو آرت ب�روم�ون�اد وج�ال�ی�ري أوس�ت�راك�ا 
الفني بالممشى السی�اح�ي، وأب�رز ب�رام�ج�ھ�ا 
معرض الدكتور عبد السالم عید " في رحاب 

  یونیو. 25الخیال" الذي تم افتتاحھ في 
وعبر اوستراكا دار حوار الفن�ان ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي 
الدكتور "عبد السالم عی�د" رائ�د ال�ت�ص�وی�ر 
الجداري، وأحد أھم التشك�ی�ل�ی�ی�ن ف�ي ال�ع�ال�م 

 العربي..
 

* : مسیرتك الطویلة في الفن التش�ك�ی�ل�ي م�ا 
بین النحت والتصویر وال�ع�م�ارة وال�ت�ص�وی�ر 

  الجداري؛ كیف بدأت؟
:  أؤمن ب�ال�ب�دای�ات ال�ت�ي ت�م�ھ�د ال�ط�ری�ق  -

الطوی�ل�ة، م�ازل�ت أت�ذك�ر ش�غ�ف�ي الك�ت�ش�اف 
الفنون منذ فجر ال�ط�ف�ول�ة؛ م�ن�ذ ذاك ال�وق�ت 
المبكر وقد أدركت عشقي ل�ألل�وان وال�رس�وم 
والتشكیالت في المدرس�ة االب�ت�دائ�ی�ة وح�ت�ى 
الثانویة ،ثم قررت االلت�ح�اق ب�ك�ل�ی�ة ال�ف�ن�ون 
الجمیلة جامعة اإلسكندریة ،وتخرج�ت م�ن�ھ�ا 

م ، وب�ال�ك�ل�ی�ة م�ن حس�ن ح�ظ�ي 1969عام 
تتلمذُت على ید ع�م�ال�ق�ة ك�ب�ار م�ث�ل ال�ف�ن�ان 
التشكیلي "سیف وانلي" ؛ والف�ن�ان ال�ن�ح�ات 
"محمود موسى"، وعمی�د ال�ك�ل�ی�ة ف�ي ذل�ك 
الوقت الدكتور الفنان "أحمد عثم�ان" ورائ�د 
تیار الواقع�ی�ة االش�ت�راك�ی�ة ال�ف�ن�ان "م�ح�م�د 
ع�وی�س" وال�دك�ت��ور ال�ن�ح�ات "أح�م�د ع�ب��د 
الوھاب" والدكتور "ك�ام�ل مص�ط�ف�ى" أح�د 
رواد الحركة الفنیة في الجیل الثاني ب�م�ص�ر، 
وأتذكر أن عدد طالب الفنون كان محدوداً في 
تلك األونة ولم نتجاوز ع�دد س�ت�ة أف�راد ف�ي 
قسم التصویر، أما األسات�ذة ف�أغ�ل�ب�ھ�م درس 
الفن في إیطال�ی�ا وإس�ب�ان�ی�ا وب�ال�ت�ال�ي ك�ان�وا 
حریصین على ن�ق�ل ث�ق�اف�ة ح�وض األب�ی�ض 
ال��م��ت��وس��ط وت��م��ری��رھ��ا ل��ن��ا ع��ب��ر ال��دراس��ة 

  األكادیمیة.
 

* : شاركَت في العدید من المعارض وم�ث�ل�َت 
مصر في الداخل والخارج مثل مشاركت�ك ف�ي 
المھرجان الدولي للت�ص�وی�ر ب�م�دی�ن�ة (ك�ان) 
بفرنسا وحصدت الجوائز المصریة وال�دول�ی�ة 
؛ ح�دث�ن�ي ع�ن أب�رز ال�ت�ج�ارب ال�م�ش�اب�ھ�ة، 

  وتقدیرك الذاتي لھا.
: من الصعب سرد جمیع المناسبات الف�ن�ی�ة  -

س��واء داخ��ل مص��ر أو   ال�ت��ي ش��ارك�ت ب�ھ��ا
خارجھا في دول ع�رب�ی�ة أو أوروب�ی�ة ع�ل�ى 
تقدیري لھا جمیع�ھ�ا ، ول�ك�ن م�م�ا ال ی�ب�رح 
ذاكرتي بال شك ألھمیتھ ؛ مشاركتي بتص�وی�ر 

متر تق�ری�ب�اً ت�ح�ت  ٢٣جداریة ھائلة بارتفاع 

مسمى"حلم المدینة الفاضلة" وخلف تس�اؤل 
یجمع الفنانین المشاركین یدفع كل ف�ن�ان م�ن�ا 
للتعبیر عن حلمھ الذاتي بالمدی�ن�ة ال�م�ث�ال�ی�ة، 
وكما یقولون" كٌل أدل�ى ب�دل�وه" ف�ان�ع�ك�س�ت 
حضارتھ وثقافتھ واتجاھاتھ الفنیة. ك�ان ذل�ك 
الحدث ال�ف�ن�ي ف�ي األص�ل ی�خ�ت�ص ب�أع�م�ال 
میدان�ی�ة ل�م�دی�ن�ة "ل�ی�ون" ب�ف�رنس�ا وال�ذي 
استقبلتھ الحركة الفنیة الفرنسیة باست�ح�س�ان 
في متحف "ط�ون�ي غ�ارن�ی�ی�ھ"أول م�ت�ح�ف 
للتصویر الجداري ف�ي ال�ع�ال�م؛ وال�ج�داری�ات 
تمت دعوة ستة فنانین إلیھا من دول مختلف�ة 
مثل أمریكا وإیطالیا وال�ھ�ن�د وس�اح�ل ال�ع�اج 
ومصر وتطوف قصص ال تن�ت�ھ�ي ح�ول ھ�ذا 
الحدث، أرادوا حینھا أن یخلقوا تش�ك�ی�ل م�ن 
الرؤى الفنیة احتف�اءاً ب�أع�م�ال "غ�ارن�ی�ی�ھ" 
وال��ذي ی��ع��د ش��خ��ص��ی��ة م��ؤث��رة اج��ت��م��اع��ی��اً 
ومعماریاً في مدین�ة ل�ی�ون، وم�ا زال�ت ت�ل�ك 
األعمال موجودة في منطقة تس�م�ى "م�دی�ن�ة 
اإلب��داع" ب��ف��رنس��ا م��ع أع��م��ال ال��ف��ن��ان��ی��ن 
المشاركین وبعض أعمال أخرى لف�رنس�ی�ی�ن، 
كلما عدت بالزمن إل�ى ذك�ری�ات ذل�ك ال�ع�م�ل 
الفني تحدیداً أدركت أن الفن بال حدود، عل�ی�ھ 
أن یتجاوز بوتقة ذاتیة الفرد وثقافتھ وموطن 
رأسھ وصوالً إل�ى انص�ھ�ار ال�ع�ال�م وال�رؤى 

  والفلسفات.
 

* : أي مدرسة فنیة تجذب انتباھك وتت�ب�ن�اھ�ا 
 في أعمالك ؟

: من وجھة نظري كل المدارس الفنیة، ب�ل  -
وكل أنواع الفنون تعبر عن اإلنسان وتع�ك�س 
وحدتھ مع اللغة سواء كانت لغة مسموعة أو 
مقروءة أو بصریة مثل اللوحة؛ وال�م�س�رح؛ 
و السینما؛ والموسیقى؛واألدب؛ والشعر كلھا 
تأخذ بید اإلنسان ل�ی�ت�رج�م ع�وال�م ق�د ت�ك�ون 
متجمدة من حولھ ولی�س ب�ی�ده أن ی�درك�ھ�ا، 
الفن ھو الید الحانی�ة ال�ت�ي ت�م�س�ك ب�أص�اب�ع 
الذات وترشدھا إل�ى ش�يء غ�ام�ض یص�ع�ب 

  إدراكھ بالطرق العادیة ربما.
 

* : م�ا رأی�ك.. ھ�ل ی�ت�أث�ر ال�ف�ن ب�ال�م��رض 
والعزلة، ك�م�ا ی�ت�أث�ر ك�ل ش�يء ف�ي ال�ح�ی�اة 

  العادیة؟
: كل األمور ت�ل�ھ�م ال�ف�ن�ان ح�ت�ى ال�م�رض  -

والعزلة إال في حالة واحدة.. إذا ف�ق�دن�ا ن�ح�ن 
أنفسنا التعریف ل�دور ال�ف�ن وك�ی�ف ن�ت�ذوق�ھ 
وأقصد بحدیثي ذلك كل ال�ف�ن�ون ال�ت�ي ت�ف�ض 
الحواجز بین الشعوب وبعضھا وبی�ن ال�ن�اس 
على اختالفھا ولیس الفن الت�ش�ك�ی�ل�ي وح�ده، 
فالمؤلف الموسیقي على سبیل المثال ی�خ�رج 
بالعمل من خلفیة تتحدث عن ثقافتھ وذائ�ق�ت�ة 
الجمالیة وشعوره وتجارب الفرح واأللم الت�ي 
خاضھا، كل ھذا الخلی�ط ال�ح�ي ی�ج�س�د ل�ح�ن 

المؤلف وشخصیتھ ،فالفنون حین تمتزج م�ع 
الحیاة فإنھا ت�ث�ری�ھ�ا، أم�ا ال�م�ت�ل�ق�ي ف�ع�ل�ی�ھ 
استیعاب ھذه الخلفیة ل�ل�ف�ن�ان وقض�ای�اه؛ أن 
یتداخل مع العمل الفني؛ یتفاعل م�ع الش�ع�ور 
بھ لیدرك رسالة العمل، أو لی�درك ك�ی�ف أت�ت 
األل��وان أو ال��ن��غ��م��ات. ھ��ن��اك ش��يء اس��م��ھ 
"الھوس الفن�ي" وھ�و ك�ل ج�م�ال ی�ت�ج�اذب 
خاطر الفنان، وقد یكون ھ�ذا ال�ج�م�ال ع�ادی�اً 

 لكنھ ملھماً بالنسبة إلى فنان بعینھ. 
على سبیل المثال "بی�ت�ھ�وف�ن" ال�ذى ع�ان�ى 
الصمم وط�اف�ت ح�ی�ات�ھ ح�ول أذن�ھ وت�ط�رق 
بالموسیقى إلى أبعاد إنسان�ی�ة ج�دی�دة آن�ذاك، 
ف���ك���ان أول م���ن أدخ���ل الس���خ���ری���ة إل���ي 
السیمفونیة، وموسیقاه كأنھا ت�ق�رع ال�ط�ب�ول 
والمطارق كما لم یحدث سابقاً بس�ی�م�ف�ون�ی�ت�ھ 
"ضربات القدر" بیتھوفن وجد ال�ج�م�ال ف�ي 
ھذا الفراغ الفسیح بأذنھ، ولدینا أیضاً "س�ی�د 
درویش" كان یطرب إلى إی�ق�اع ق�د یس�م�ع�ھ 
من الشارع وال یقعد حتى یخلق م�ن اإلی�ق�اع 
لح�ن�اَ وأغ�ن�ی�ة. ف�ال�ف�ن�ان ت�ل�ھ�م�ھ ال�ط�رائ�ف 

 والشوارع والحیاة وحتى الكآبة ذاتھا.
 

* : اخت�رت م�ن�ط�ق�ة أوس�ت�راك�ا ل�ل�م�ش�ارك�ة 
بمع�رض�ك ال�ب�دی�ع. ك�ی�ف تص�ف�ھ�ا ك�ُم�ل�ت�ق�ى 

  للفنانین؟
: الغردقة مدینة ملھمة؛ بالطبع بھا ب�ح�رھ�ا  -

ال��خ��الب واألس��م��اء ال��م��ل��ون��ة وب��ھ��ا رواج 
بالكرنفاالت ال�ف�ن�ی�ة؛ ت�ج�ذب ال�دول م�ن ك�ل 
أنحاء العالم، ومنطقة أوس�ت�راك�ا ع�ل�ى وج�ھ 
الخصوص تقع بین كم من الفنادق الم�رك�زی�ة 
في المدینة وھذا ما یمیزھا، وبالتالي الت�ق�ی�ت 
بفنانین م�ن دول م�خ�ت�ل�ف�ة، ن�ت�ب�ادل األرق�ام 
والعناوین كجسور أقوى لص�داق�ات ت�ج�م�ع�ن�ا 
ونسترسل في أحادیث ال تن�ت�ھ�ي ح�ول ال�ف�ن 

  ونتبادل الرؤى.
 ************ 

 
والتقین�ا أیض�اً ال�ف�ن�ان ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي "م�ح�م�د 
حمیدة" مؤسس شركة "أوستراكا للف�ن�ون" 
وتساءلنا حول فكرة ت�أس�ی�س الش�رك�ة ف�إل�ى 

  نص الحوار :
 * : من یكون "محمد حمیدة"؟

: اشتغلت جمیع أنواع الف�ن�ون، ف�أن�ا ف�ن�ان  -
تشكیلي تخرجت من كلیة ال�ت�رب�ی�ة ال�ن�وع�ی�ة 
قسم التربیة الفنیة جامعة القاھرة، وم�ارس�ت 
النحت والرسم والتصویر، ثم أقمت معارضي 

  بمصر والسعودیة والخلیج.
 

* : ك��ی�ف اخ��ت��م�رت ل��دی�ك ف��ك��رة ت��أس��ی��س 
 "أوستراكا للفنون" ؟

: "أوستراكا" نسبة إلى ك�ل�م�ة ف�رع�ون�ی�ة  -
قدیمة وت�ع�ن�ي "اس�ك�ت�ش" ك�ان ال�م�ص�ري 
القدیم ینحت أو یرسم" كروكي" على ش�ق�ف�ة 
فخاریة تس�م�ى" أوس�ت�راك�ا " وم�ن�ھ�ا ك�ان 
اس��ت��ع��ارة االس��م، أم��ا ال��ف��ك��رة ف��ت��ول��دت 

تجمیع مخ�ت�ل�ف األف�ك�ار ال�ف�ن�ی�ة ب�ی�ن   بدافع
أعداد الفنانین التشكیلیین في مخت�ل�ف أن�ح�اء 
العالم. جمیع الفنانین یؤكدون ع�ل�ى ض�رورة 
التالقي الف�ك�ري إلث�راء ت�وج�ھ�ات�ھ�م ال�ف�ن�ی�ة 
ومزج الحضارات المختلفة ، جدیر بالذكر أن 
التشكیلیین حول ال�ع�ال�م ت�ج�م�ع�ھ�م ص�داق�ات 
واتصاالت ودیة وھم بحاجة إلیھا دائم�اً ع�ب�ر 
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل اإلج��ت��م��اع��ي. اك��ت��ش��ف��ت 
الضرورة الملحة إلیجاد ھذا الم�ل�ت�ق�ى ال�ف�ن�ي 
ال��ث��ق��اف��ي ع��ب��ر أوس��ت��راك��ا وال��ت��ي تس��اع��د 
السوشیال میدیا أحیان�اً ف�ي نش�ر ف�ع�ال�ی�ات�ھ�ا 
فتنتقل على مدى واس�ع وتص�ب�ح مس�م�وع�ة 

  ومرئیة خارج مصر.
    

* : وكم معرض دولي أط�ل�ق�ت�ھ "أوس�ت�راك�ا 
 للفنون"منذ تأسیسھا ؟

: كثیر من الفعالیات أطلقناھا من�ذ ت�أس�ی�س  -
ب��م��ا ی��ت��ج��اوز ال��ع��د  2007الش��رك��ة ف��ي 

واإلحصاء؛ ولكن على سبیل الدقة ما ی�ق�ارب 
معرض ف�ي  20حدث فني دولي وحوالي  ٤٠

الغردقة وشرم الشیخ والقاھرة ومع�ظ�م م�دن 
مصر السیاح�ی�ة وخ�ارج مص�ر ب�اس�ت�ان�ب�ول 

  ومدن تركیا وباریس.
 

* : متى ب�دأت مس�ی�رة ال�ت�ع�اون ب�ی�ن ال�داو 
للتنمیة وأوستراكا في إطار خ�دم�ة الس�ی�اح�ة 

  والقوة الناعمة؟
تصمیم أھم م�م�ش�ى  2018: بدأنا في العام  -

سیاحي في مصر ت�م إن�ج�ازه ع�ل�ى اإلط�الق 
برعایة الداو للتنمیة التي تحم�ل�ت ال�ت�ك�ال�ی�ف 
وبتنفیذ شركة أوس�ت�راك�ا ال�داع�م�ة ل�ل�ج�ان�ب 

 35اإلبداعي والفني، وھ�ذا ال�م�م�ش�ى یض�م 
تمث�ال ل�ف�ن�ان�ی�ن م�ن دول ال�ع�ال�م وب�ازارات 
للوحات والمشغوالت ال�ف�ن�ی�ة، ك�ل�ھ�ا أع�م�ال 
أصلیة مصنوعة بالید، والمعرض الیوم یض�م 
لوحات متباینة المدارس الفنی�ة واالت�ج�اھ�ات 
واألس�ال��ی�ب، م��ا ب��ی�ن أع��م�ال ت�رت��ك��ز ع��ل��ى 
الطبیعیة والتجری�دی�ة وال�م�ودرن آرت، وت�م 
االتفاق مع المھندس "ب�اس�ل س�ام�ي س�ع�د" 
صاحب المنشأة التابعة للداو لتوفی�ر مس�اح�ة 
داعم�ة ل�ل�ف�ن�ون وت�ن�ظ�ی�م ال�ف�ع�ال�ی�ات ب�ت�ل�ك 
المنطقة. ما یمیز الغردقة ھو اخ�ت�الف�ھ�ا ع�ن 
بقیة المدن السیاحیة مثل دھب وشرم الش�ی�خ 
كونھا مدینة متكاملة مفعمة بالح�ی�اة. ت�ج�دھ�ا 
مدینة سیاحیة صناعیة وتجاریة وب�ھ�ا دفء 

  الحیاة االجتماعیة.
 

* : حدثني ع�ن آل�ی�ات اإلع�الن وال�ت�س�وی�ق 
  لتلك المعارض الدولیة.

: نظمنا لتلك الفعالیات عن طریق ص�ف�ح�ات  -
التواصل االجتماعي على االغلب، والع�الق�ات 
الشخصیة م�ع األص�دق�اء ب�األوس�اط ال�ف�ن�ی�ة 
لطالما ساعدتنا كثیراً، بالطبع ن�ح�رص ع�ل�ى 
تقدیم الملفات إلى الجھات المعن�ی�ة ون�ت�ح�رى 
ال�ح�ص�ول ع��ل�ى ال�م�واف��ق�ة م�ن ال��م�ح�اف�ظ��ة 
واألجھزة األمنیة على تل�ك ال�م�ش�اری�ع. ك�م�ا 
أننا نت�ح�رى اإلج�راءات اإلح�ت�رازی�ة ون�ح�ن 

  على مشارف التعافي من الجائحة.
 

  * : ما رأیك في مستقبل السیاحة الفنیة؟
: أتمنى تكریس الجھود للعم�ل ع�ل�ى ج�ذب  -

االنتباه للسیاحة الفنیة ألنھا بالفعل تعد عام�الً 
محركاً للسیاحة ف�ي مص�ر وت�ج�ذب األن�ظ�ار 
وتمثل الحضارة والث�ق�اف�ة، وذل�ك م�ن خ�الل 
المؤتمرات والفعالیات ال�ف�ن�ی�ة ول�ی�ك�ن ت�ح�ت 
إشراف وزارة السیاحة والثقاف�ة وب�ال�ت�ع�اون 

 بینھما.

 ت اض او "أوا ن 
دا   "ا  
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القول المشھور أعاله، ولم اتحقق م�ن    
كونھ حدیثا صحیحا او نصی�ح�ة م�ن أح�د 
الخلفاء أو العلماء أو ال�ق�ادة ف�ي ال�زم�ن 
السابق، ك�ان ل�ھ م�ا ك�ان م�ن م�دل�والت 
ھامھ في علم أو استراتیجی�ھ ال�ق�ت�ال ف�ي 
ال��ق��رون ال��م��اض��ی��ة (وال ن��ت��ك��ل��م ع��ن 
الھوایات) والتي غالبا ما كانت تعتمد ف�ي 
ال��ح��روب ع��ل��ى ف��ن ال��م��ب��ارزة ب��الس��ی��ف 
والرمح والسھام ل�ل�م�ق�ات�ل ق�وي ال�ج�س�م 
والمحنك في القت�ال ف�ي أرض ال�م�ع�رك�ة 
سواء كان م�رت�ج�ال أو م�ن ف�وق ف�رس�ھ 
والذي ھو الیوم بمثابة الطائرة أو الدباب�ة 
أو السفینة الحربیة التي یعتلیھا الخص�وم 

 الیوم (سواء كانوا أفرادا أو جماعات)!
 

أبو محجن الثقفي (ولھ ما لھ وع�ل�ی�ھ م�ا 
علیھ) قد تم ت�ھ�ری�ب�ھ م�ن س�ج�ن�ھ ل�ق�ت�ال 
األعداء في ح�رب ال�ق�ادس�ی�ة األول�ى ف�ي 
الزمن السابق كون�ھ م�ن أب�رز ال�ف�رس�ان 
قوة و شجاع�ة وح�ن�ك�ة (وھ�ن�ا اك�ت�م�ل�ت 
منظومة التدریب القتالي الممیز ف�ي ذل�ك 

ف�رس ج�ی�د وخ�ی�ال م�ت�م�ی�ز ف�ي  -العصر
المبارزة أو الرمي والتسدید) وھكذا كانت 
ال��ح��روب ف��ي ال��ع��ص��ور الس��اب��ق��ة ق��ب��ل 
اكتش�اف ال�ب�ارود وال�رص�اص وال�م�داف�ع 
والطائرات الحربیة والغواصات ال�ب�ح�ری�ة 
وغیرھا من األسلحة الحدیثة التي طورھا 
اإلنس��ان ب��ع��د ان ت��م��ت إح��ال��ة ال��خ��ی��ول 
واألحصنة للتقاعد بعد أق�ن�اع�ھ�ا ب�ج�دوى 

   المفاوضات السلمیة.
 

وسبحان م�غ�ی�ر األح�وال، ف�ك�م�ا ت�ن�ك�رت 
الخیل واللیل والبیداء ألبي الطیب المتنبي 
وكانت سب�ب�ا ف�ي مص�رع�ھ ف�ق�د ص�دئ�ت 
األسلحة التقلی�دی�ة ال�ح�دی�ث�ة م�ن دب�اب�ات 
وط��ائ��رات (أی��ام ال��ح��رب ال��ب��اردة ب��ی��ن 
القطبین العمالق�ی�ن زم�ن غ�ورب�اتش�وف) 
وأصابھا الوھن فوض�ع�ت ف�ي ال�م�ت�اح�ف 
والمعارض للذك�رى وان�ت�ش�رت م�ع�اط�ف 

الجن�ود ال�ق�دی�م�ة وال�ح�دی�ث�ة وال�ن�واظ�ی�ر 
الحربیة لتباع على األرصفة بسعر بخ�س 
ذكرى للدمار والفناء لمالیین ال�ب�ش�ر ف�ي 
ع��ال��م یس��وده ال��غ��ب��اء وال��ت��خ��ل��ف وح��ب 
السیطرة فال نامت أعین الجبناء من تجار 

  السالح!
فخیول االمس التي سادت قد بادت ال�ی�وم 
ودبابات وطائرات الیوم لم یعد ل�ھ�ا ط�ل�ب�ا 
ك��م��ا ك��ان��ت ف��ي زم��ن ال��ح��روب األول��ى 
الساخنة وال�ب�اردة ول�ق�د تس�ی�د ال�م�وق�ف 
أخیرا (وباقل التكالیف) ما یسمى ب قات�ل 

) الترك�ی�ب�ة Virus –المالیین (الفیروس 
م�ن   البیولوجی�ة ال�ج�رث�وم�ی�ة ال�ع�ج�ی�ب�ة

س��الل��ة س��ارس وم��ی��رس وم��ا ش��اب��ھ 
 19 -والمتعارف علی�ھ ح�ال�ی�ا ب ك�وف�ی�د

والذي أثبت بأنھ أش�د ف�ت�ك�ا م�ن الس�ی�ف 
والرمح وال�دب�اب�ة وال�ط�ائ�رة وال�ذي ع�اد 
للمشھد مرة أخرى لیحي ذكرى االنفلونزا 
اإلسبانیة وال�ت�ي حص�دت ال�م�الی�ی�ن م�ن 

  البشر بعد الحرب العالمیة األولى !
  

ما نحن فیھ من محن ومصائب یتطلب منا 
الوعي الدائم والتعلم المستم�ر وم�ن ھ�ن�ا 
ادع��وا ع��رب اس��ت��رال��ی��ا خ��اص��ة وع��رب 

  المھجر عامة للتمسك بالقول الجدید:
"علموا ابنائكم الق�راءة وال�ك�ت�اب�ة وع�ل�م 

وأقصد بھا ھنا العلوم الحدیثة “ الحاسوب
والتقنیات الم�ت�ق�دم�ة وال�ت�ي ح�ل�ت م�ح�ل 
الرمایة وركوب الخیل! ما نحن فیھ الی�وم 
من جھل وعداءات وتخلف ج�ع�ل�ت األم�ة 
العربیة بجمیع طوائفھا في اسف�ل ال�رك�ب 
فقلة ھم من استفاد من تكنولوجیا ال�غ�رب 
المتقدمة أما بقیة الركب فال تحس م�ن�ھ�م 
من أحد أو تسمع لھم ركزا ف�ب�ال�ك�اد ت�ج�د 
ابن المھاجر العربي یكت�ب اس�م�ھ ث�الث�ی�ا 
بل�غ�ة األم ب�ع�د أن ذھ�ب�ت االم وت�ال�ش�ت 
بسبب الغرب�ة وض�ی�اع ال�ھ�وی�ة (الش�يء 
ال��م��ت��ب��ق��ي م��ن ك��رام��ة اإلنس��ان) وهللا 

  المستعان.
………………………… 

رئیس الجمعیة األمری�ك�ی�ة ل�م�ھ�ن�دس�ي  *
القیمی�ة ب�أس�ت�رال�ی�ا ون�ی�وزی�ل�ن�دا ون�ائ�ب 

  رئیس المنتدى الثقافي العربي األسترالي

 "... ب اور وا ا ا أ " ن؟ا ا  ي    
 

 
 

  ادة *بقلم: أ.د / عماد ولید شبالق
 
 
 
 
 
 
 

  مصر/ نادیة محمد عبد الھادي

 
 یقسم أن

 یضع الشمس في شمالي 
 والقمر في یمیني

 والبحر بكفي
 یراودني النھر بعذوبتھ ،

 الموج بأرتفاع شراعھ 
 یزلزلون الجلید ألجلي

 یكسرون الصمت حولي بالغناء مرة
 یرقصون مرات فوق مرمریة حرفي 

 یھدونني مزھریة قلوبھم
  یلوحون بفساتین الزفاف الباریسیة 

 عطر ،، دیور ومیس شانیل ،،  
  وكل عطور الشرق الحالمة  

  تسرح أفكاري
 أسیر بالشانزلزیھ ، ارقص بمدینة الضباب

على دقات ،، بیج بن ،، واضواء الس  
 فیجاس

  جلسة یوجا بمعبد بوذي
 ارقص مع الكوبرا بمراكش

  اداعب قرود الغجر 
  احلب شاة البدو الرجل

 انھل من عین الماء المسحورة
  یعتریني الحنین 

  اسیر أسفل شجرة ظلك
 اجلس على طاولة إبتسامتك

 یرتعش قلبي وھو یسمع الحان قلبك 
 اللھو حول حلقة عنادك

 الحنین لحضنك وقت غروب اإلبتسامة
 عن وجھ الصباح او شروق األمس الحزین 

   ال
 ال أرید غیر عینیك وإبتسامتك 

 . ھي جنتي المفقودة بأتالنتس
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 كنداسعد جاسم/ 

 أَْ و ِذَى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 / العراقاسماعیل خوشناو
 
 

 َعلَّْقُت على ِذْكراكِ 
 أُْمنیَتي
 بُكاءٌ 

 یَخیطُ َشواِطَئ اْلُحْزنِ 
 و اْلفََرحُ 

  على حافَِّة اْلَمْوتِ 
 أَسیرٌ 

 قَْلٌب َخَضعَ 
 لِِجراَحِة ِذْكرى
  َو َعْیٌن باتَتْ 

ْكریاتِ   لِوُروِد الذِّ
  قِْطمیرٌ 

  َشْمٌس تَغیبُ 
 َو قََمرٌ 

 ما عاَد بَْیَن یََدیھِ 
 لِلَوحاِت اْلجمالِ  

 َغِدیرٌ 
 اْلحیاةُ تَْخطو

 َو اْلُعْمرُ 
 بَلیدٌ   َھزیٌل ،

  قَصیرٌ 
  َسیَْبقى لي َمَع اْلَعْھدِ 

 ِودٌّ 
 َسأَظَلُّ أَُعلُِّق على ِذْكراكِ 

 أُْمنیَتي
 لََعلِّي أَْرَجُع لَِمْملََكِة ُحبٍّ 

  ِصفتي فِیھا
 َمالٌك ، أَمیرٌ 
………... 

   22/06/2021 

 

 الوطُن  ...

 جرُحنا النازفُ 

 الذي كلَّما حاوْلنا

 أن نُداویھ ونُشفیھ

 یأتي الظالمیوْن 

 والیانكیّوَن القُساة 

 ولصوُص الوقِت 

 والخزائِن واالسرار

 وكذلك یَجيُء 

 تحَت أَجنحِة الظالم

 برابرةُ الدِم والجنونْ 

 ومشعلو حرائِق الفتنِ 

 والكراھیّة السوداء

 كي یجتاحوا الوطَن المجروح

 ویرّشوا علیھِ 

 ملَح ضغائنَھم 

 َحتّى الیشفى أَبداً 

 وحتّى نبقى نحنُ 

 عبیداً وسبایا

دیَن وضحایا   ُمشرَّ

 ال وطٌن حنوٌن یأوینا 

 وال بیوٌت دافئةٌ وآمنةٌ 

 تحتضُن أَجساَدنا الُمْنَھَكةَ 

 وقلوبَنا الُمتھّرئةَ كثیاِب أُمھاتِنا األَرامل 

 وأطفالِنا الذابلینَ  

 من فرِط األَلمِ 

 ورصاِص الخوفِ 

 ومخالِب الجوعِ  

 وكوابیِس البالِد القاسیة

2020-9-5 

 

 ز 
 ام
  اء

 
 
 

 غادة إبراھیم الحسیني/ لبنان
 

 ما زالت األشواق
 جمرا

 في طریقي رغم صبري
 وإنصھاري

 وارتعاش الكف
 في كفیك
 منذ لقاك
 یشھد

 أنني ما زلت
 انتظر اللقاء
 مل زلت رغم

 الخوف 
 في قلبي تراتیل الغناء
 ما زال طیفك موقظي

 عند الصباح وفي المساء
 ما غبت عني

 والجوى 
 والشوق نار

  أشعلت برد الشتاء 
 روضة  والشعر
 عابد 

 معبوده ذاب
 اشتیاقا 

 في ھنیھات النداء
 وكأنھ طفل طلیق

 راح یلھو في
 الفضاء 

 مازلت احلم
 بالوعود 

 وبالعھود وبالكالم العذب
 من فمك الندي
 على منصات

 الھباء 
 ما زلت أذكر

 جرحك المنسي في قلبي 
 یباغت فرحتي

 كلما غنى الھزار
 على شجیرات

 الوفاء 
 ما زلت أرقب

 دمعتي الحیرى 
 تسابق فرحتي
 كلما طلع النھار

 معانقا ضوء
 السماء 
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تنزلُق السیارةُ على اإلسفلت، نحن بداخلھا ن�ج�ل�س   
  .جنبا إلى جنب، غریبة وغریب

المطر ینھمر في الخارج، تخرج ذات�ي م�ت�رن�ح�ة م�ع 
حلقات الدخان التي تنفثھا م�ن س�ی�ج�ارت�ك، وت�ح�ل�ق 

 .حولك
  .أنا وحدي في ھذا الخضم، وأنت وحدك

أنا وأنت ... ال أدري ما ھي األفكار ال�ت�ي ت�ح�وم ف�ي 
 !..رأسك، وتشغل فكرك! بل إني ال أكاد أتبین أفكاري

ع�ن��دم��ا ن��ظ��رت إل��ى ع��ی��ن��ی��َك وأن��ا ادخ��ل الس��ی��ارة، 
أحسست أني عل�ى ح�اف�ة ھ�وة ع�م�ی�ق�ة ... ش�ع�رت 
بكیاني یذوب، یصبح خ�ارج ال�ع�ال�م ك�ل�ھ، أردت أن 

 !أتمرد علیك وعلى نفسي
أما أنَت فكنت ساھما تبحث عن شيء ف�ي ال�ف�ض�اء، 
إني أتذكر أنك نظرت إليَّ نظرة خاطفة كأني أزعجتك 
ب�دخ��ول��ي، ع��ن��دئ��ذ ش��ع��رُت ب�ك��ل أح�اس��ی��س��ي ت��ن��ف��ر 
منك..تكرھك. لو كنت تعلم ما ینت�ظ�رن�ي ل�م�ا ن�ظ�رت 
إلّي إال بحنان ورقة، بدل نظراتك ال�ج�ام�دة وص�م�ت�ك 

 .المطبق
أنا ال أری�د أن أزع�ج�ك. إن�ي مس�اف�رة م�ث�ل�م�ا أن�ت 
مسافر، لم یُدْر بخلدي أني سأق�اب�ل�ك أی�ھ�ا ال�غ�ری�ب، 
فھل دار بخلدك أنك ستقابلني؟.. عفوا.. نسیت أنك ال 
تفكر بي... أظن أنك ال تشعر بوجودي، ولماذا تشع�ر 

 !بوجودي وقد تعودت أال تشعر إال بنفسك؟
أنت بعید عني! إننا نجلس على ن�ف�س ال�م�ق�ع�د، ف�ي 
ذات السیارة، لكن أسوارا وحواجز تفصلنا، تبعدنا... 
أنا لي عالمي الذي أع�ی�ش ف�ی�ھ، وأن�ت ل�ك ع�ال�م�ك 
الخاص، ومع ھذا فھ�ا ن�ح�ن ن�ج�ل�س م�ت�ج�اوری�ن... 

 .نتنفس نفس الھواء، ننظر إلى نفس المطر
الریح في الخارج تق�اوم ان�دف�اع الس�ی�ارة. م�اس�ح�ت�ا 
الزجاج األمامي ترقصان برتابة، وأنا أشعر بأنفاس�ك 
الح�ارة، أط�ل ع�ل�ى ع�ال�م�ك الص�ام�ت م�ن ع�ال�م�ي 
األخرس! صدرك یعل�و وی�ھ�ب�ط بض�ی�ق، الس�ی�ج�ارة 
قاربت على االنتھاء، تمد یدك لتطفئ الس�ی�ج�ارة ف�ي 
المنفضة، تلمس ی�دك ی�دي، دون قص�د م�ن�ك .. أو 

 .مني، تشتعل جمرات على جلدي وتسري في كیاني
قطرات الماء تتسابق إلى أسفل على ن�اف�ذة الس�ی�ارة 
الجانبیة، تتعانق ... تتمازج... أراھا اآلن وأن�ا أن�ظ�ر 
عبر الزج�اج. ل�ق�د خش�ی�ت أن ت�رى ح�م�رة وج�ھ�ي 
فأشحت بھ عنك. ال أرید أن أرى عینیك مرة أخ�رى! 
ال أرید أن ترى نظراتي الحائرة... أن تكشف س�ري، 

 !..أن تقول عني... أنا ھذه الفتاة الجمیلة
منذ أن ل�م�س�ت ی�دك ی�دي زال ن�ف�وري م�ن�ك، أراك 
تجذب أفكاري فأكاد أنسى نفسي! لی�ت�ن�ي أك�ون ھ�ذه 
الساعة التي تحتض�ن زن�دك األس�م�ر، وت�ن�ب�ض م�ع 

 ...خفقات قلبك.... ربطة عنقك أشعر أني أحسدھا
صوت العجالت یمزقني، إن�ي م�ث�ل�ك م�ن ل�ح�م ودم. 
البرد یتسلل إلى م�ف�اص�ل�ي وأن�ت ج�ال�س ب�ج�ان�ب�ي، 
غریب تفكر بصمت.. وبعمق، فال ترى شیئا، أو ترى 
أشیاء كثیرة.. فال ت�ع�رف ش�ی�ئ�ا، أو ت�ع�رف أش�ی�اء 
كثیرة.. فال تفھم شیئا، أو تفھم أشی�اء ك�ث�ی�رة... ف�ال 
تتعمق في فھمھا، أو تتعمق أكثر م�م�ا ی�ج�ب ف�ت�ع�ود 

ربما ستقول عني مجنونة لو قلت لك  .من حیث بدأت
ھذا الكالم، لكنك ستدرك في أعماقك أنھ على كل م�ن 

 !!یرغب في العیش بسعادة أن یكون مجنونا
تخفف السیارة من س�رع�ت�ھ�ا، ی�خ�ت�ف�ي رذاذ ال�م�اء 

المتطایر من تحت العجالت.. تنعطف السیارة ق�ل�ی�ال ... 
تمیل، یلمس كتفك كتفي، أود لو أحتضن�ك وأض�ی�ع ف�ي 

 .أعماقك أو تضیع في أعماقي
الزمن یمر بسرعة، بدأت أخاف فراقك، لك�ن م�ن أن�ت 
حتى أخاف فراقك؟ لم أرك إال ق�ب�ل بض�ع دق�ائ�ق، م�ا 
زلت أجھل اسمك... وأنت أتعرف اس�م�ي؟ أن�ظ�ر! إن�ھ 
مكتوب على حقیبت�ي الس�وداء، ل�ك�ن م�اذا س�ی�ض�ی�ف 
عرفانك السمي؟ ستبقى صامتا، وس�أب�ق�ى أن�ا ج�ن�دی�ة 
غامضة أدخل معارك ضد مجھولین، وفجأة ال أجد ف�ي 

 .المیدان سوى...أنا
 .یكف المطر عن االنھمار

 ... الطریق ما زالت تتلوى تحت العجالت
شعور غریب یدفعني كي أدخل إلیك، إلى أعمق ن�ق�ط�ة 

  .فیك
أمواج أنفاسك تبتلعني.. تحاصرني بمنطقة مغناطیسیة 
حارة، ی�ل�ھ�ث ق�ل�ب�ي ب�اض�ط�راب، اف�ق�د ك�ل إحس�اس 
ب��ن��ف��س��ي! مش��اع��ري ت��ب��ل��دت م��ن ض��ج��ی��ج أف��ك��اري 
الخرساء، كمشاعر جندي وجد ن�ف�س�ھ وح�ی�دا ع�اری�ا 

 .وسط انفجار القنابل وأزیز الطائرات
إمتداد الطریق ینتصر على الضباب الخفیف ال�ذي ب�دأ 
ینقشع اآلن فیظھر ب�ی�ن ال�ت�الل ال�خ�ض�راء. ی�ت�س�اق�ط 

 .المطر متقطعا، الریح تشتد وتعوي
تتململ، تلف المعطف بعنایة حول صدرك ورقبتك، ثم  

تمد یدك... ت�ن�ظ�ر إل�ى الس�اع�ة وت�ع�ود إل�ى س�ك�ون�ك 
وصمتك. لماذا ال تضمني إلیك؟! أرید أن أرتاح ق�ل�ی�ال، 

 !لیتك تتحرك وتحملني بین ذراعیك
أنظر إلى الخارج، الصنوبر على جانبي الطریق یق�اوم 
الریح بعناد... صورتك تقاوم إرادتي، وج�ھ�ك یش�دن�ي 
إلیك بغرابة، عیناك، أنف�ك، ك�ل ش�يء ف�ی�ك ی�ج�ذب�ن�ي 
بقوة. من أنت؟ من أي عالم أت�ی�ت؟؟ أود ل�و أس�أل�ك! 
رقبتي مشلولة ال تدیر رأسي إلیك، لساني متج�م�د ف�ي 
حلقي ال یسعفني كي أحادثك! كلمات كثیرة خطرت ل�ي 

 ...ولم أستطع أن أقولھا لك
الریاح العاصفة تب�ع�ث�ر ال�غ�ی�وم، ت�ظ�ھ�ر ق�ط�ع زرق�اء 

ھ�ا ن�ح�ن ن�ق�ت�رب م�ن ال�م�ح�ط�ة.  .صافیة من السماء
  ...!سنفترق كما التقینا، غریب وغریبة

عواطفي تتكاثف، شعور من ال�ح�زن ی�ح�اص�رن�ي، ل�ن 
أراك ثانیة أیھا الغریب! ستذھب.. وفورا ستنس�ى أن�ك 

 ...شغلت فكري. إحساس عات غامض یدفعني ألصرخ
ألتثبت بك! األلم یفعم قلبي، یخنقني، ی�غ�رق أعض�ائ�ي 

 !بسكون متواصل... أبقى جامدة ال أفعل شیئا
 ...تبدأ الس�ی�ارة ت�خ�ف�ف م�ن س�رع�ت�ھ�ا، ت�ن�ظ�ر إل�ي

تستحثني ألفتح الباب فور وقوف السیارة. أنظ�ر إل�ی�ك 
تتالقى ن�ظ�رات�ن�ا، أخ�ف�ض ع�ی�ن�ي  ...بخوف واستسالم

أشعر بسالسل تش�دن�ي إل�ى  .فأرى یدك تمسك بممطرة
تقف السیارة. أبتلع ریق�ي بص�ع�وب�ة، ت�ت�وھ�ج  .المقعد

أختطف نظرة إلیك... تتالقى  ...وجنتاي بحرارة عمیقة
 .نظراتنا مرة أخرى

أفتح الباب وأخرج، تخرج أنت وتسیر خلفي. ی�واص�ل 
المطر باالنھمار خ�ف�ی�ف�ا.... أن�ظ�ر ح�ول�ي ث�م إل�ی�ك... 
تقترب مني، تفتح الممطرة، نسیر مرة أخرى جنبا إلى 
جنب بصمت غامض. اشعر أننا من عالم واحد، أن�ظ�ر 
إلیك كالبلھاء، أجد في عینیك نظرات غریب�ة. ت�ن�ق�ش�ع 
بعض الغیوم، تتسلل أش�ع�ة خ�ف�ی�ف�ة م�ن ش�م�س آذار 

 ..فتنیر مالمح وجھك التي تذكرني بأشیاء كثیرة
قلبي یخفق باضطراب... أحاول أن أغیر طریقي، لكني 

 .ال أشعر إال وأنا أسیر معك، وظالنا یبللھما المطر
...………………… 

 من المجموعة القصصیة "رحلة إلى األعماق"

 قصة قصیرة  
ا  

 
 
 
 

 فھیم أبو ركن/ فلسطین

 ااع .. 
ا وا 

 
 

  اإلمارات -زھرة یونس/ مصر 
 
م�واھ�ب أو ق�درات م�خ�ت�ل�ف�ة  لھمإن األشخاص الذین    

علیھم أن یكونوا أكثر إیجابیة باستثمارھا بما ینفع الغی�ر 
بالطرق واإلمكانات المتاحة لدیھم.. بل علیھم ب�ذل ج�ھ�د 
أك��ب��ر إلث��ب��ات وت��ح��ق��ی��ق أھ��داف��ھ��م دون ال��رك��ون ل��دع��م 
المحیطین باعتباره أساساً لسعیھم.. ف�م�ن ال�ط�ب�ی�ع�ي أن 

 .تتباین المیول واآلراء تجاه كل ماھو جدید ومختلف
 

ولم یحظ كل متفرد بموھبة أو قدرة ما بنفس القدر ال�ذي 
تمناه من الدعم أو حتى القبول من مجتمعھ.. فھ�ن�اك م�ن 
استطاع فقط بإرادتھ أن یتخذ م�ن ال�ع�ق�ب�ات أك�ب�ر ُم�ل�ھ�م 
إلنجازه.. وأن یرى بعینھ حلوالً فارقة في كل مااعترض�ھ 
من (ُعقَد).. ویجزل طریقاً للنجاح مغ�زوالً ب�ك�ل م�ف�ردات 
الفشل الُمعنونة ب (التج�رب�ة) وال�ُم�ذی�ل�ة ب(اإلص�رار).. 

 .ویستوحي نقطة ضوء من غیاھب الظالم الدامس
 

فكما لم یُثني عزیمتھ صقیع ال�ع�ث�رات .. أیض�اً ال تُ�دف�ئ 
خاطره حرارة التصفیق حین ال�وص�ول.. ك�ذل�ك الیُ�ؤذی�ھ 
تسف�ی�ھ أو خس�ف ج�ھ�ده .. ف�ق�ط ألن�ھ ع�ل�م أن أف�ك�اره 
وتوجھاتھ لیست مسرحاً للصراعات وال�ت�ق�ی�ی�م م�ن قِ�ب�ل 
اآلخ�ری�ن.. ف�ھ�و ی�ت��خ�ذ م��ن ك��ل م�ای��ح�دث ح�ول�ھ داف�ع��اً 
لالستمرار بما یتواءم م�ع م�ح�ی�ط�ھ ق�در اإلم�ك�ان.. وإذا 
انتھى أجلھ قبل تحقیق ھدفھ.. فقد أصبح نموذجاً یُح�ت�ذى 

 . ...بھ ویُمھد نھجھ لمن بعده
 

وإذا كان�ت الش�رائ�ع الس�م�اوی�ة وال�ق�ی�م االنس�ان�ی�ة ھ�ي 
األساس في السعي والتوجھ .. فإن نتاج ذلك سیكون ف�ي 
صالح المجتمع.. بل والبشریة.. وذلك سواء حدث بش�ك�ل 
مباشر نتیجة لجھد وفكرة محددة.. أو بشكل غیر مب�اش�ر 
من خالل االستفادة من دراسات وخبرات سابق�ة ت�ت�راب�ط 
بشكل تراكمي لتكشف عن أفكار ونظری�ات أخ�رى ت�خ�دم 
وتنفع المجتمع بشكل قابل للتطبی�ق.. ف�ال�ت�ف�رد وال�ت�م�ی�ز 
الیعني الفردیة واإلن�ع�زال ع�ن االت�ج�اھ�ات األخ�رى ف�ي 

 .العمل والبحث
 

أما الشرود عنھا كثیراً م�ای�ن�ت�ج ع�ن�ھ ن�م�اذج�اً ل�ل�ت�خ�ب�ط 
والتمرد في صیغة (ُمفكر ومبدع و... ). فالتفك�ی�ر م�ن�وط 
بھ العقل البشري الذي كلما ارتقى ف�ي ال�ع�ل�م وال�م�ع�رف�ة 
ازداد ٍحكمةً ویقیناً في قدرة هللا سبحانھ وت�ع�ال�ى.. ف�ن�ج�د 
ذلك الشرود إما یتمادى فیھ الف�رد ل�ی�ع�ی�ش ھ�ائ�م�اً ت�ائ�ھ 
یصوره البعض وفق ھواه في ھیئة عبقري وعّالم�ة. ب�ل 
ویتبعھ البعض كُملِھم لھم ویتخذون نھجھ األع�وج ُح�ج�ة 
یقیموا علیھ أفكارھم، أو یخرج منھ أكثر ع�ل�م�اً وإی�م�ان�اً 
بعظمة الخالق وتجلیھا في عظ�م�ة م�خ�ل�وق�ات�ھ. ل�ذا ف�إن 
حریة الفكر واإلبداع یجب أن یوازیھا الوعي بالمسئولیة 

 .عن تأثیر ذلك الفكر على الفرد والمجتمع
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 ... رّن جرس الھاتف فرفعُت سماعتھ 
 . ألو ... تفضلوا -
ال�ت�ي ت�ع�م�ل   الو ..نحن من مكتب إدارة الش�رك�ة -

 .  بھا
 بكم ... تفضلوا ... ھل حدث شيء ؟  أھالً وسھالً  -
أستاذ ... إرتأت الشركة أن تنقل خدماتك الى ف�رع  -

 . البصرة
 حقاً ... لماذا ؟ -
لیس ھناك ما علیك ان تقلق من أجلھ یا أس�ت�اذ ،  -

كل ما في األمر أن الشرك�ة اح�ت�اج�ت خ�دم�ات�َك م�ع 
مجموعة من المھندسین ھناك ... ن�رج�و ان ت�ك�ون 

 . في البصرة مطلع األسبوع المقبل
أقفل ال�م�ت�ح�دث الس�م�اع�ة ...وان�ت�ھ�ى االم�ر ب�ھ�ذه 

 ... العجالة
كانت ھذه صدمة كبیرة بالنسبة لي ... كی�ف ل�ي ان 
أنتقل الى فرع البصرة لنفس الشركة ، ولیلى تعیش 
في قلبي وتسكن في سویدائھ ...كی�ف ل�ي ان أت�رك 

 . لیلى في بغداد وأرحل بعیداً عن عینیھا
لیست عیناھا ھو ما یھ�م�ن�ي ف�ح�س�ب ، ب�ل إن ك�ل 

لم تكن عیناھ�ا ال�ج�م�ی�ل�ت�ان إال   ، إذ  مافیھا یعنیني
مدخالً لكل شيء فیھا ، لكل جزء فیھا ، بل لكل خلیة 

 . فیھا
ال عینین واسعتین ك�ع�ی�ن�ی�ھ�ا ، وال أن�ف م�دب�ب�اً   إذ

وال   كأنفھا، وال وجنتین أشد تورداً من وج�ن�ت�ی�ھ�ا،
شفتین أندى من شفتیھا ، وال حاجبین ق�طّ أدق م�ن 

 .  حاجبیھا
كل شيء فیھا جمیل ، وكل شيء فیھا ینادي بالرق�ة 

 . ، وكل شيء فیھا یصرخ باألناقة والسموّ 
ربطتھا الوردیة ، وسترتھا الس�وداء ، وق�م�ی�ص�ھ�ا 
األبیض، بل كل تفاصیل مالبسھا تعجبني وتثی�ر ب�ي 

 . كل كلمات الغرام
لیس ھناك امرأة أجمل من لیلى ول�و اج�ت�م�ع�ت ك�ل 
اللیالت قبالتھا ، حْسُن لیالي یغلب كل لیلى في ھ�ذه 
األرض، وأناقتھا تفوق أناق�ة ك�ل ل�ی�ل�ى ، ورق�ت�ھ�ا 
الشبیھ لھا، وصمتھا الشفی�ف ی�وح�ي ب�أن�ھ�ا أع�ّف 

 . نساء األرض وأطھرھن على اإلطالق
 ... رحت أصرخ بما أمكنتني قدرتي

 ... لیلى ... أعشقِك عشق األرض للمطر
 . الى نبع غدیر  لیلى أعشقِك عشق الظامئ

 . لیلى أنِت كل ماتبقى لديّ 
 . التغادریني یالیلى إلني حینھا سأجّن أو أموت

قلیالً عن الصراخ وخطر لي في نفسي   وھنا توقفتُ 
 .  ان أتصل بلیلى وأخبرھا بما جرى

إنھا ستموت ألماً وك�م�داً ب�ك�ل   -قلت في خاطري : 
 . تأكید

 
حین دخلت لیلى البیت وجدت وال�دی�ھ�ا ب�ان�ت�ظ�ارھ�ا 
وھما یلومانھا على ت�أخ�ی�رھ�ا، إذ ك�ان�ت م�ع�ي ف�ي 

 ... المقھى وھما الیعلمان
 . لیلى این كنِت یاابنتي ؟ لقد تأخرتِ  -قال األب :

 في السوق یاأبي ... مااألمر ؟ -لیلى:
 . لقد انتظرناِك كثیراً یالیلى -األم :

 ماألمر ..؟ ھل ثمة شيء الأعرفھ ؟ -لیلى :
 . نعم ..ھناك مفاجأة جمیلة لِك یالیلى -األم:

 وماھي ھذه المفاجاة ؟ -لیلى:
إنھ أحمد ... جاء یخطبِك ھو وأھل�ھ ، ل�ك�ن�ِك  -األم :

 . تأخرِت فذھب بعد أن أعطیناه الموافقة المبدأیة
ماذا !؟؟ أحمد یخطبني !! انا لن أتزوج اآلن  -لیلى:

 . یاأمي وانت تعلمین ذلك
 لماذا یاابنتي ؟ -االب :

أب�ت�ي أرج�وك ..ات�رك�ا األم�ر اآلن ...لس�ت  -لیلى :
 ...  بمزاج جید للحدیث عن الزواج

األمر لیس بمزاجِك ، إنھ شاب لطیف وعن�ده  -األم :
كل المؤھالت ، إنھ طبیب رائع ، ولدیھ م�ن األم�وال 
ماتتمن�اه ك�ل ف�ت�اة ، ول�دی�ھ مس�ت�ش�ف�ى خ�اص ب�ھ 

ماذا تریدین أكثر من ذلك   وسیارات وبیوت عدیدة ،
 ؟

 . أرید قلبي -لیلى :
 ماذا تعنین ؟ -األب :
ش�ری�ك ح�ی�ات�ي ...   قلب�ي ھ�و م�ن ی�خ�ت�ار -لیلى :
 . تعلمان ذلك جیداً   وانتما
ذل�ك   !؟ تقصدی�ن ذل�ك ال�رج�ل .. (ج�ع�ف�راً) -األم :

ال��رج��ل ال��ف��ق��ی��ر ؟ ذو ال��ن��ش��أة ال��ب��ی��ئ��ی��ة الش��ع��ب��ی��ة 
، إن�ھ م�ھ�ن�دس   ھھھ�ھ، ھ�و الی�م�ل�ك ب�ی�ت�اً   جداً!!

 بسیط !! ألیس ھو یالیلى ؟
أماه ... أرجوِك ، الرجل الیعاب ب�ق�ل�ة م�ال�ھ  -لیلى :

 . وال ببیئتھ ، بل یعاب بشخصیتھ
لیلى ...اسمعین�ي ...قض�َي األم�ر ال�ذي ف�ی�ھ  -األم :

تستفتیان ، إنتھى األمر وانَسي جعفراً ذاك ، سیأت�ي 
 . أحمد مع أھلھ األسبوع القادم وننجز كل شيء

 . لن یحدث یاأمي اي شيء من ھذا -لیلى :
دخلت لیلى غرفتھا وھي تبكي بدموع حارة جداً وقد 
أحست أن انفاسھا بدأت تتصاعد شیئاً فشیئ�اً ، وان 
الدنیا ضاقت علیھا رغم سعتھا ، وأنھا ال تس�ت�ط�ی�ع 

 . أن تكف عن البكاء ، بل وال تقدر على غیر النحیب
بدأت تذرع غرفتھا جیئةً وذھاباً م�ن ھ�ول م�اح�دث 

وما أخبرھم�ا ب�ھ   الیوم، فجأة تذكرت ذلك الدرویش
الیوم عند المقھى ، تذكرت كل كلمة قالھا لھما وھي 
ترتجف م�ن ك�ل م�ات�ت�ذك�ره ، ت�ذك�رت م�اق�ال�ھ ھ�ذا 

 العراف عن زجاجة العطر وفألھا السيء
یاهللا ... أحقاً أن السبب ھو زجاجة الع�ط�ر ھ�ذه؟  -:

مستحیل ذلك ، وكیف لجماد مثل ھ�ذه ال�زج�اج�ة ان 
 بقدرنا  یفعل

 . ... ال أصدق  ومصائرنا مایفعلھ
فكرت لیلى أن تتصل بي وتخبرني بكل ماج�رى ل�ھ�ا 
مع أبویھا ، لكنھا تأنت قلیالً وخش�ی�ت أن ت�ق�ت�ل�ن�ي 

 . بھذا الخبر السيء الصادم
بدأت تحدث نفسھا ماذا تف�ع�ل أم�ام إص�رار أب�وی�ھ�ا 
بالزواج من رجل التحب�ھ والت�أن�ف�ھ ح�ت�ى ، وك�ی�ف 

أن تخبرني بھذا الخبر وبأي طریق�ة ی�م�ك�ن ان   لھا
بأي فؤاد میّت حین�ھ�ا س�أج�اب�ھ ھ�ذا   تقولھ لي ، بل

 . الخبر القاتل
بحبیبتي لیلى ألعلمھا عن كتاب أم�ر ن�ق�ل�ي   اتصلتُ 

الى البصرة ، وخشیت أن ھذا الخبر سیصدمھا جداً، 
 وقلت في نفسي

 . ربما ستتالم جداً من ھذا ، بل ربما ستموت -:
وفعالً اتص�ل�ت ب�ھ�ا ألب�ل�غ�ھ�ا ع�ن م�ا ارت�أت إدارة 
الشركة أن تفعلھ ، لكنھا لم تجب ..كانت خائفة ج�داً 

 . ، من كل شيء
بعد أیام جاء احمد وأھلھ لخطبة لیلى، ولم�ا رفض�ت 
لیلى ھذه الخطبة ، أصر وال�داھ�ا ع�ل�ى ذل�ك بش�ك�ل 
كبیر جداً واتفقا مع أحمد وأھلھ على المھر المع�ّج�ل 
والمؤجل الكبیرین اللذین لن أقدر على مثلیھما اب�داً 

 ، واتفقوا على كل صغیرة وكبیرة وكأّن األمر
ال یخص لیلى ، انتھى األمر بھذه السرعة ال�ت�ي ل�ن 

 ... یصدقھا أحد
 ... بنفس ذلك الیوم اتصلت ُ بلیلى مرة أخرى

لیلى حبیبتي ... ھناك خبر سيء أرید ان أخ�ب�رِك  -:
 بھ، لكن الأعلم كیف أخبرِك بھ ؟

 مااألمر یاجعفر ؟ -لیلى:
 لقد نقلوني یالیلى الى البصرة ، مارأیِك ؟ -:

ھنا ... كنُت أظنھا ستصرخ عالیاً رافضة أمر ال�ن�ق�ل 
ھذا ، طالبة مني أن أفعل المستح�ی�ل ل�ك�ي ال أب�ت�ع�د 

 . عنھا خطوة واحدة
 -: لكّن جوابھا كان مخیباً لآلمال ... إذ قالت

 . وفقك هللا بالمكان الذي انت تختاره
 بھذه البساطة یا لیلى تجیبینني ؟  !؟؟ ماذاااااا -:

دمعت عینا لیلى ، ثم اغرورقت ع�ی�ن�اھ�ا ب�ال�دم�وع، 
وقد خنقتھا العبرة ، ولم تستطع إكمال حدیثھا معي، 
لقد ھربت سریعاً، ولم تعد تكلمني ل�ح�ظ�ت�ھ�ا ، وق�د 

ب�ذل�ك، ل�ك�ن�ي اردت ك�ل�م�ة م�ن�ھ�ا واح�دة  أحسس�تُ 
تطمئنني عليَّ انا ، غیر أنھا اكتف�ت ب�االص�غ�اء ال�ى 

 . ماأقولھ أنا فقط
لیلى ... لماذا تسكتین ، ھل تریدینني ان انتق�ل ؟  -:

وأكون بعیداً عنكِ  ؟ لیلى استحلفك با� ك�ل�م�ی�ن�ي ، 
 ... لیلى یاابنة قلبي

یامن تعیشین في سویدائھ لیل نھار ، یامن ص�ن�ع�ُت 
ل��ِك ع��رش��اً ب��ی��ن أوردت��ي وش��رای��ی��ن��ي ، ی��ام��ن 

ی��ام��ن   ج��ذورِك ف��ي ش��غ��اف ق��ل��ب��ي ،  زرع��تُ 
صورتِك بكل إتقان في جدار ق�ل�ب�ي ، ی�ام�ن   رسمتُ 

خلقتِك قصیدة في حبة قلبي ، قولي ل�ي ول�و ك�ل�م�ة 
 .. واحدة ، والتسكتي

 ... با� علیِك التسكتي یالیلى
وفي اللحظة التي كنت انتظر منھا طمأنة م�ع�ش�وق�ة 
لمعشوقھا ، وفي الوقت الذي كنت أرقب شفتیھا من 
وراء سماعة التلفون عسى أن تقول لي م�ا یش�رح 
صدري ، ولو بكلمة أسٍف علّي ، فوجئُت بھا تقول :

اسمعني یاجعفر ... ارجوك ، انا لسُت باقی�ةً م�ع�ك  -
 .  ایضاً 

 ... مااألمر یالیلى ؟ اخبریني  !!!؟؟   ماذاااا -قلت :
إنھا زج�اج�ة ال�ع�ط�ر ال�ت�ي ف�رق�ت�ن�ا ص�دق�اً  -قالت :

یاجعفر، وماقال�ھ ال�ع�راف ك�ان ح�ق�ی�ق�ة وح�ادث�اً ال 
 .  محال

أتص�دق�ی�ن   زجاجة العط�ر ...!؟  -قلت باستھزاء : 
 ھذه الخرافة یالیلى ؟

 ... نعم وآمنُت بھا -قالت : 
 . إذن اكسریھا یالیلى -قلت : 
 ... لیتني استطیع -قالت :
وماالذي یمنع�ِك ع�ن كس�رھ�ا ی�ال�ی�ل�ى إن�ھ�ا  -قلت :

 . زھیدة الثمن وصغیرة الحجم ، لم تكلفنا شیئاً 
بل ھي غالیة المعنى في قلبي ، فمایمنع�ن�ي  -قالت :

من كسرھا أنھا ھدیة منك یاجعفر ... والشيء أغلى 
 . منَك في قلبي

 من قصة 4الجزء/ 
  ا و  

  عبدالباري المالكي/العراق
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 یا وطني الذي لم یُخلق بعد

 وما زال طیفًا في حكایا الحالمین

 

 تاهَ النّعاُس من عین الحقیقة

 والّرمُش للقیاَك أضناهُ الّسھر

 

 لو تعرف ماذا اقترفوا باسمك

 وكم مّزقوك في خطاباتھم الحمقاء

 

 أجھضوا أمل قیامتك المجیدة

 ونصبوا المتاریس في زوایا الّدروب

 

 أؤمُن بزمٍن سیشھُد على معجزاتك

 أتُراَي أكّحُل العیَن بسناك ؟

 

 ھل أراَك رجًال من أرز ؟

 قامتُھ تُعانُق المدى

 جبھتُھُ تُقبُّل الّسماء

 وعطُر خلوِده جنّة

 

 ھل أراَك رجًال من كبریاء ؟

 یمسُح من انكساراتنا دموًعا حارقة

 یمحو ألقاَب أصحاِب المعالي

 ویُنصُف الذاكرة بقصص الشرفاء

 

 ھل أراَك رجًال من حریّة ؟

 تُحطُّم أغالَل الضعِف والخنوع

 تستعیُد تاریًخا زّورهُ المرتشون

 وتُكلُّل ھامات المستقبِل بغاِرك

 

 یا وطني الذي أجھضھُ خائنٌ 

 ِعدني أن تولَد من رحِم امرأٍة حّرة

 ومن أٍب ُمقاوم

 

 حّضرُت لَك المزوَد من خشِب األرز

 وفي بیِت فیروز ركنًا آمنًا

 حتى ال یضطھدك فرعون

 وال یشَي بك یھوذا

 وال یحرق دربُك أبو لھب

 

 سأكتبُك في كّل قصیدة

 وسأبقى أنتظُر على مفارِق العمرِ 

 حبیبًا تیّمني .. اسمھ" لبنان "...

  سمیر الشیخاني/ العراق
 
 

 یاغارةَ االشــواق بالقلب إرَجعي

  یشارك مضجعـ�ي  أضناني الھم

 مممم

  حتى رفیقي اللیُل مـا عاد كمــــا

 عاھدتـھ فیكـــــم یواسي ادمعــي

 

 یــا طلة تُبِھـُر مــــــا إن أشرقت

 ھل لكــم والشمس اصــــوٌل تُبَعِ 

 

 كم ضاقت الدنیا علینا دونكــــــم

 والقلُب كالبــركـاِن بــیَن االضلعِ 

 

  یاغـاره كاألعصـاُر ما إن ھ�دأت

  صارت حطـامـًا جنتي ومرتع�ـ�ي

 ممم

 َصبّرُت نفسي واستحاَل ص�ب�رھ�ا

 فلیس للعاشـِق مــن أذٌن تَعـــــي 

 

من ذاق ح�ب�اً ف�ال�ی�ج�رب ط�ع�م�ھ 

  للحـب طعـٌم ھــو ذاك الوجـــــ�ع

 كككككككك

  (رة ق)

ا .. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 رانیة مرعي / لبنان
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 ُعذبتي یا سیدتي

 وكأن لم یراك أحد

 وتركت في العراء

 فأنت لست عبدة

*** 

 بل أنت سیدة العظماء

 أبادوا أمثالك شعب

 وسلبوا شرف

 وقطعوا األرحام

 وشردوا الصغار

 كأنھا أسطورة في الخیالء

*** 

 ال قصور تحمینا

 وال بیوت تأوینا

 بل نحن سجناء

*** 

 في أرض یحكمھا

 طغاة وأعداء

*** 

 قد غطت السماء

 غیوم سوداء

 من دخان حروبھم

 وغبار المعارك

 أبدلو الصفاء بالعتماء

*** 

 أصبحت الدنیا مظلمة

 وتاھت الطیور بطریقھا

 واإلنسان طال علیھ اللیل

 والظلمة السوداء

*** 

 متى تصحو من غفلة

 وأزیل عن وجھك الغطاء

 متى تسترد حریة

 بعدما سلبھا القضاء

 وقالوا لي عدالة

 ولكنھ البغاء

*** 

 انھض یا قلبي

 من غفلة الحب الحمقاء

*** 

 وتراس قصیدة

 بھا العز والجاه والثناء

*** 

 ال ترقد في الفراش

 ك والدة نفساء

 أو عاجزة تعولھا النساء

*** 

 أسقط عن نفسك الھرم

 المبكر والعجز والفناء

*** 

 فأنت الیوم بقوة اإلرادة

 سید لھ تدل األقدار والقضاء

*** 

 وبقوة الحق من خالق

 أنت سید وسید الشھداء

 ألنك تعذب وتقتل بقول

 حق یخالف الوالء

*** 

 

 انھض لتكون سید الكون

 وروایة العصر والشعراء

*** 

 وقصة ترویھا لألطفال

 والكبار والنساء

 فنبدل حكایتك السترداد األرض

 بقصص األمراء

*** 

 أنت أعجوبة الزمان

 والمكان والفضاء

 وروعة القدر

 وھدیة السماء

****** 

ْأ ُو ، 

 
 
 
 
 
 
 

 تبارك أحمد/العراق
 
 
 

 ِجئُت إلیَك مولیةً ظھري للعالَمین
 ِجئُت الِھثةً..اھرُع بیَن كفوفَك الواسعة

 راجیةً بَعض الفُتات، 
 لیس فُتات ُخبٍز ...

 .بل فُتاًت للُحب ُربما یَستَفرد بِوحدتي
 ِجئتَُك خاویاً كإناٍء َمكسور 

 والَضمأ یَنَسُل ِمن َمنبَِعھِ 
 ِجئُت الیَك واالشواك تَُمِزُق َجنبَيّ 

 ِجئُت بَعَد ان تََسلََل االحباطُ َدواِخلي 
 الَصلِبَة

 ِجئتَُك بأوتاري الُمَمَزقة،
  أُناِجي الموَت َكَرِھینٍة تأَمُل الَخالص

 بِقَلٍب عاقِر أَُخبِطُ أسوارَك، 
 فَلَْم أَْنِجْب ِسوى الَمرارة َحتى َحلواي 

 بِطَعم الَعلقم
 الِخلود في َعینَیَك یُضيء طُُرقي التائِھة

 َزَرعَت بین آھاتي َكھرماٌن َرقیق
 في ُعروقَِك الُمَجَعدة اساطیٌر وِحكایات

 تُلَملِم َذواتي، 
 تَملئ فوھاَت اناِملي

 ِمن بین االِزقِة واصداُء الَكون 
 َمَكْثُت بَِرحم َسمائِكَ 

 ُمَحلِقاً بِدوِن اجنِحة 
 أْنتَِشي ِعْطُرَك الُمبََجل،
 نَستَنِشُق الِسیجار معاً،

 االختِباُء بَین اضلُعك الھائِجة 
 وَملَمُس یََدیَك الالِھبة،
 االنصاُت لَِخفقان قَلبَك 

 والتََمُعن بَِمالمُحَك الشاِردة
 َجِمیُعھا َسأغِزلَھا بِذاِكرتي، بِروحي

 ولَن اتَھيء للَرحیل

 ا َ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكندا/ دشتو آدم الریكاني
 

 في أول لقاء لنا
 كانت العیون تقدح

 بشرارة الحب
 وكانت االبتسامة

 اول الطریق الى األمل
 وعند لمسة الیدین

 بدا الدم یسري
 في عروقنا الجافة
 .. كأنھ شالل من الدفئ

 كثرت لقاءاتنا
 تحت شجرة الزیزفون

 تطیر من حولنا  وكانت العصافیر
 كان زقیقھا َكھالھل الزفاف

 حلمنا كثیراً .. كثیراً 
 حتى صعدنا بجناح الحلم

 الى سطح القمر
 كانت اللیالي دافئة

 بنار الحب
 ومضویة بأضویة الروح

 اعطیتھ حبي
 وسقتیھ من دمي

 لیثمر حنانا في قلبھ
 فكافئني بجمرة ُمتَّقدة

 أحرقت الحنین
 أیمكن ان ینبض قلبھ

 بھذه القساوة ؟
 !! ام تَشبَع النبض بنیكوتین الغرور

 فجعل قلبھ یترنَح
 على أوتار الھاویة
 ... لیسقط في نار الجحیم

 ھكذا نزلنا من سطح القمر
 من دون مركبة فضائیة
 وال حتى برشوت األمان

 بل نزلنا على جراح القلب
 بكت النجوم وتوشحت بالظالم

 وبقي القمر حزینا
 وھاجرت العصافیر شجرة الزیزفون

 توقفت عقارب الساعة
 كأن البطاریة انتھت

 ال حاجة لي بھا
 سوف اعلق كل ما یخصني

 على جدار الوحدة
 ألشكل منھا صور الحیاة

 !!!!... الجدیدة

  ُ 
 

 غاده حسن یوسف/ االردن



34  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 798 

 07 July 21 • Year 16 

في غْور الغابة المحت�ِج�ب�ة ع�ن ض�ی�اء   
القمر المتأرجح بین األوراق ال�م�ت�ك�اث�ف�ة 
ع��ن��د ق��م��م األش��ج��ار، وب��ی��ن األح��راش 
واألشواك المنغرزة في الساقین والحذاء 
المتھرئ یواصل الس�ی�ر ال�ح�ث�ی�ث ح�ی�نً�ا 
والھرولة، متلقفة األنفاس، الجانحة إل�ى 
ال��ت��ح��ل��ی��ق أح��ی��انً��ا ل��ل��ھ��روب م��ن أن��وار 
المصابیح الیدویة المھتزة بی�ن ق�ب�ض�ات 
حراس الحدود المتعقبی�ن أث�ره ف�ي ت�ل�ك 
البریة الشاسعة، تحاذیھا فوھات ال�م�وت 

 .متفرقة األزیز ھنا وھناك
ھناك، حیث كان یس�ت�ن�د م�ق�رفًص�ا وراء 
كتلة صخریة ضخمة، تَمنى أن تف�ت�ح ل�ھ 
ك��وةً تض��م��ھ ف��ي ج��وف��ھ��ا ب��م��ع��زٍل ع��ن 
ال��وج��ود واألن��ی��اب ال��وحش��ی��ة، ی��ھ��ج��س 
تحفزھا لالنقضاض ع�ل�ی�ھ ھ�ي األخ�رى 
في أي لحظة، والعویل الحاد یعبر الری�ح 

 .العادیة نحوه
ھ��ن��اك، ع��ل��ى وق��ع مص��ب��اح��ھ��ا ال��ی��دوي 
ب ن�ح��وه،  ورش�اش��ھ�ا الص�غ��ی�ر ال�م��ص�وَّ
وعلى بعد خطوات معدودة، جَمعھا ذع�ر 
األعین برجل الغاب، الكن�ی�ة ال�ت�ي ظ�ل�ت 
تطلقھا علیھ، أول كلمتین تعلم ن�ط�ق�ھ�م�ا 

 .من اللغة الغریبة عنھ، ككل ما حولھ
* * * 

ح�ف�ر ب�م�س�ح�اٍة ی�ن�ع�ك�س ع�ل�ی�ھ�ا ض�وء 
مصباحھا الیدوي الذي ل�م ی�ت�وق�ف ع�ن 
االرت��ج��اف ف��ي ی��دھ��ا ال��رخ��وة، ح��ال 

 .الرشاش في الید األخرى
كان شخًصا آخر سواه، أشخاًصا آخرین، 
ھم من قاموا بحفر قبر ول�دھ�ا ال�م�ص�ل�ي 
بالرصاص من الخلف ودفنھ، وت�وزع�ت 
علیھم مشاعر الخوف والت�ی�ھ وأض�غ�اث 
أحالم اللیالي الث�الث ال�ت�ي أمض�اھ�ا ف�ي 
مخزن منخفض السقف، أقرب إل�ى ق�ب�ٍو 
معت�م ال یص�ل�ھ ال�ھ�واء إال ع�ب�ر ف�ت�ح�ة 
ضیقة، ملحق بكوخھا الص�غ�ی�ر، ب�ال�ك�اد 
وجد في جانٍب منھ فسحة لف�رد ال�ف�رش�ة 
المھلھلة التي رمتھا عند قدمھ وبط�ان�ی�ة 
صوفیة ثقیلة تدثر ب�ھ�ا ب�ع�ض الص�ق�ی�ع 
المستأذب في خلجاتھ، ثم أحكمْت إیص�اد 

 .الباب الحدیدي
ر  استفاق على لكز ف�وھ�ة س�الح�ھ�ا ت�ك�وُّ
جسده، تأمره بحركٍة عصب�ی�ة م�ن ی�دھ�ا 
ووجھ سجاٍن عابس الن�ھ�وض، أع�ط�ت�ھ 
بعض الطعام الذي الت�ھ�م�ھ ج�وع�ھ دون 
ٍق لطعمھ، أش�ارت إل�ی�ھ أن ی�غ�ت�س�ل  تذوٌّ
ویحلق لحیتھ الشعثاء، ثم یرتدي الث�ی�اب 
التي وضعتھا ـ ذات مقاسھ تقریبًا ـ عل�ى 
عتبة باب ال�ح�م�ام ال�ب�دائ�ي، وال�رش�اش 
الصغیر، قدیم الطراز، ال ی�ف�ارق�ھ�ا، م�ع 
ذلك كان تَوجسھا منھ یفوق تَوجسھ مم�ا 
ق��د ی��ن��ت��ظ��ره، ارت��ب��اك��ھ��ا ال��ذي ح��اول��ت 
مواراتھ ما تستطیع أخبره أنھا لن تقوى 
أو تجرؤ ع�ل�ى إط�الق رص�اص�ة واح�دة 
ولو غافلھا بح�رك�ة س�ری�ع�ة ل�ت�ج�ری�دھ�ا 
إیاه، دون أن ی�خ�ط�ر ف�ي ب�ال�ھ إن�ھ ك�ان 
فارغ الذخیرة، لكنھ لم یجسر على القیام 
بمغامرٍة جدیدة، قد تستع�ج�ل ح�ذف�ھ ب�ع�د 
كل ما واجھ، مستسلًما في خض�وعٍ ت�ام، 
أشبھ بال�ت�ن�وی�م ال�م�غ�ن�اط�ی�س�ي، ل�ت�ن�ف�ی�ذ 

 .)أوامرھا (البكماء
وجھھا تحت النور الش�ح�ی�ح ل�ل�م�ص�ب�اح 
المتدلي من سقف صالة الكوخ الحجری�ة 

الصغیرة، الخاوی�ة م�ن األث�اث ت�ق�ری�بً�ا، 
كت�ل�ة ع�ج�ی�ن م�ح�ززة ب�أخ�ادی�د ال�ع�م�ر، 
ع��ی��ن��اھ��ا ال��ذب��ی��ح��ت��ان بس��ك��ی��ن ال��خ��ذالن 
ق�ان ط�وی�ًال ف�ي م�الم�ح  المسموم�ة ت�ح�دِّ
وجھ ال�غ�ری�ب ال�ذي ع�ث�رت ع�ل�ی�ھ ل�دى 
بحثھا عن جثة ولدھا الم�ع�لَّ�ق�ة ص�ورت�ھ 
المحتفیة ب�ن�س�ی�م رب�ی�ع ال�ع�م�ر وب�ھ�ج�ة 
حیویتھ وسط جدار أسندت رأسھا إل�ی�ھ، 
وكأن الغابة قررت استبدالھما ضمن لغٍز 
قدري شدید الغرابة، ظل صمتھم�ا ی�دور 
في ح�ل�ق�ات ری�ب�ت�ھ دون إی�ج�اد وس�ی�ل�ة 
للتفاھم عما ی�ح�دث س�وى ل�غ�ة اإلش�ارة 
وتعابیر الوجھ والحركات التمثیل�ی�ة ك�م�ا 

 .لو كانا یمثالن في مسرح إیمائي
لم تكن لھا صلة بالمھ�ِرب ال�ذي اخ�ت�ف�ى 
فجأة عند لمح جندي من حرس الح�دود، 
مخلِّفًا أكاذی�ب�ھ ع�ن م�دى م�ع�رف�ت�ھ ب�ك�ٍل 
منھم ونصیبھ من كل عملیة ت�ھ�ری�ب أو 
تسلل عبر الغابات المنف�ی�ة م�ن ال�ح�ی�اة، 
وإال لھتفت بمطاردیھ كي ت�رش�دھ�م ع�ن 
م��ك��ان��ھ، أو س��لَ��م��ت��ھ إل��ى رج��ال األم��ن 
السیاسي الذین تباھوا بقتل ولدھا أث�ن�اء 
محاولتھ الھرب، محذرین أھ�ال�ي ال�ب�ل�دة 
الصغ�ی�رة م�ن م�غ�ب�ة ال�ب�ح�ث ع�ن ج�ث�ة 
الخائن المتمرد وم�وارات�ھ�ا ال�ث�رى وإال 
لنال الفاعل ذات العقوبة بتھمة عص�ی�ان 

 .أوامر السلطة الحاكمة باسم الشعب
اشتد تَوجس مسراھما في َسَج�و ال�ل�ی�ل، 
كاللصوص، لدى البحث الطویل والش�اق 
عنھا في جوف الحوت قبل أن ی�ن�خ�رھ�ا 
العفن أو تتسابق الحیوان�ات ال�م�ف�ت�رس�ة 

 .إلى التھامھا
عند عودتھما الالھثة، كشبحین یتخفی�ان 
رة  بین ثنایا الظالم، نحو ال�ك�وخ ال�م�س�وَّ
حدیقتھ مربعة الشك�ل ب�أش�ج�ار ال�ن�ارن�ج 
فواحة الرائحة ألقت بالرشاش وب�الش�ال 
ال�ذي ك��ان��ت ت��ت��ل��ف��ع ب��ھ ع��ل��ى ال��ط��اول��ة 
الخشبیة المضعض�ع�ة ودخ�ل�ت غ�رف�ت�ھ�ا 
لتلقي بجسدھ�ا ال�م�ن�ھ�ك ف�وق ف�رش�ت�ھ�ا 
وتغط سریًعا في النوم بال أن ت�ب�ال�ي ل�رد 

 .الباب وراءھا، وال ألمره
فكر بالھرب، الفرار من الورطة الجدی�دة 
التي وجد نفسھ منغرًسا في م�خ�اط�رھ�ا، 
ل��ك��ن ال��دوار ال��ذي س��ك��ن رأس��ھ واألل��م 
القابض على أطرافھ طرحاه على إسفنج 
الكنبة المواجھة للنافذة المطلة على بحٍر 
شاسع من الظلمة الحالكة، أش�ب�ھ ب�ف�اق�ٍد 

 .للوعي
أیقظتھ عصر الیوم التالي ام�رأةٌ أخ�رى، 
م��ف��ع��م��ة ب��ال��ح��ی��وی��ة وال��ح��ن��و األم��وم��ي 
المنفلت من أي ھویة، االبتسامة الغریبة 
عن وجھھا المترھِّل تتشبث بھ، ت�ك�اد ال 

تفارقھ، على الطاولة ع�دة أص�ن�اف م�ن 
الطعام والفواكھ التي قطفتھا من أش�ج�ار 
الحدیقة، مع زجاجة ن�ب�ی�ذ أح�م�ر م�ع�تَّ�ق 
شرباھا ح�ت�ى ال�ث�م�ال�ة، خ�اف أن ت�أت�ي 
رشفاتھا االنفعالیة على حیاتھا البائس�ة، 
خاصة بعد رقصتھا ـ التي تشبھ رقص�ات 
بالده الفلكلوریة إلى حٍد ما ـ الم�ت�ط�ِوح�ة 
والمتقافزة أمام دھشة نظراتھ في نش�اط 
شابٍة عشرینیة ت�ح�ت�ف�ل م�ع ص�دی�ق�ات�ھ�ا 
بلیل�ة زف�اف�ھ�ا، ت�الح�ق س�ق�وط�ھ�ا ع�ل�ى 
األرض وحمل جسدھا ضئیل الحجم ب�ی�ن 
ذراعیھ باتجاه غرفتھا، دثرھا بالل�ح�اف، 
كانت مغمضة العینین، فیما ظلت وداع�ة 
ابتسامتھا تحیي حفل وجیب قلبھا الث�م�ل 
ب��ان��ت��ص��اره ع��ل��ى األوام��ر ال��ح��زب��ی��ة 
الصارمة، لم یكن لمتسل�ل ع�ب�ر ال�ح�دود 
التواري عن سطوتھا في مثل تلك القریة 
الصغیرة لمدٍة طویلة، إال إذا ك�ان ال�ح�ظ 

 .حلیفاً ال یبیِّت نیة الغدر لصاحبھ
ھواجسھا استبقت ھواجسھ، لم تكن تود 
مكافأة الغریب على صنی�ع�ھ، ول�و ت�ح�ت 
تھدید السالح الذي یتناوشھ الصدأ، بقدر 
رغبتھا في تعویض ش�يء م�ن ع�ج�زھ�ا 
عن انقاذ شباب ابنھا ال�ف�ت�ي م�ن ال�ق�ت�ل 

 .دون محاكمة
احتجزتھ أیام ثقیلة في سأمھا، رغم ك�رم 
الضیافة، أعادت إلیھ وحشة ال�م�ع�ت�ق�الت 
المتلصصة على الدنیا م�ن خ�الل ف�ت�ح�ة 
ض��ی��ق��ة م��ال��ص��ق��ة لس��ق��وف ال��زن��ازی��ن 
المظلمة العالیة، خاصةً ع�ن�د م�غ�ادرت�ھ�ا 
في الصباح الباكر حتى أصی�ل ال�غ�روب، 
ال یصلھ خ�الل�ھ�ا س�وى أص�واٍت ب�ع�ی�دة 
تتالشى عند خوار البقرة المرب�وط�ة ف�ي 
الزریبة الخلفیة للكوخ، أو ضجیج الدی�ك 
ودجاجاتھ داخل قف�ص�ھ�م ال�م�رك�ون إل�ى 
سوٍر طیني مائل كما لو كان عل�ى وش�ك 
االنھیار، كانت تل�ك ال�زری�ب�ة أو م�خ�زن 
المؤونة ملجأه ما أن تطرق الباب إح�دى 
أو بعض النسوة اللواتي یطلنَّ ال�ج�ل�وس 
على أعصابھ لمواساة األم المكل�وم�ة م�ا 
بین تأوھات وبكاء یعلو إلى النشی�ج م�ن 
حیٍن آلخ�ر، وت�ھ�ام�س ح�ول ال�م�ت�س�ل�ل 
الجدید الذي تبحث قوى األمن في الب�ل�دة 
والبلدات المجاورة عنھ، غیر مستبع�دات 

 .تفتیش البیوت
* * * 

أوعزت إلیھ أن یمشي وراءھا ذات فج�ٍر 
نحو حوض شاحنٍة یقودھا صدیق ولدھا 
ب، دون أن ت��ح��اول س��ؤال���ھ،  ال��م��ق��رَّ
باإلشارة طبعاً، عن الوجھة التي یس�ع�ى 
إلیھا، أوصد علیھ بابھ بسرع�ة ل�ی�واري 
عنھ لمعان عینیھا المغ�رورق�ت�ی�ن ب�ح�ن�و 

 .الدمع وكفھا المشقَّق یلِوح لھ بالوداع
حوض الشاحنة المغلق قبُر تبددت بعض 
ظلم�ت�ھ م�ع ت�م�دد خ�ی�وط الض�ی�اء ع�ب�ر 
ت�ق��اط��ع��ات أس�الك الش��ب��اب��ی�ك الص��غ��ی��رة 
الغلیظة، ود لو أن السائق ی�ب�ط�ئ ق�ل�ی�الً 
كي یتسن�ى ل�ھ اس�ت�ن�ش�اق ف�وح ال�ری�ف 
السابح بنقاء ع�ب�ق�ھ ال�م�ت�ج�دد ع�ن�د ك�ل 
ت نظراتھ خطفاً على ال�م�روج  صبح، مرَّ
الفس�ی�ح�ة، ی�ج�وب�ھ�ا إب�ك�ار ال�رع�اة ف�ي 
السعي وراء أغ�ن�ام�ھ�م، ی�رن�و ب�ع�ض�ھ�ا 
ص��وب ال��ب��ح��ی��رة ال��م��ّذھ��ب��ة ب��إش��راق 
الشمس، تختفي وتلوح لناظریھ عن بع�د 
بین مسافٍة وأخرى، والحقول الم�س�ی�ج�ة 
باألسالك الشائكة ل�ل�ج�م�ع�ی�ة ال�ت�ع�اون�ی�ة 
شاسعة المساحة التي ك�ان ی�ع�م�ل ف�ی�ھ�ا 
ولدھا مزارًعا بسیطًا، كثرت مش�اج�رات�ھ 
مع مراقب الع�م�ل، وص�ل�ت ح�دت�ھ�ا إل�ى 
مشرفي اإلدارة، من ضمنھم كان الرفی�ق 
ال�ب��ارز ف��ي ال�م��ج��ل��س ال��ب�ل��دي، ات��ھ��م��ھ 
وم�رؤوس�ی�ھ ال��م�م�ِج�دی�ن ع�رق ال�ع�ام��ل 
والفالح باستغالل ال�ن�ف�وذ وس�رق�ة ح�ق�ھ 
وبقیة المزارعی�ن م�ن خ�الل ب�ی�ع ج�زء 
غ�ی�ر ق�ل�ی�ل م�ن ال��م�ح�ص�ول ل�ح�س�اب�ھ��م 

….. ال��خ��اص ف��ي الس��وق الس��وداء و
وتكفي حكایة مثل ھذه ل�ت�ف�ض�ي إل�ى م�ا 
وجده في انت�ظ�اره م�ا أن وط�أت ق�دم�اه 

 .أرض البلد الغریب
جثتھ ك�ان�ت مس�ج�اة إل�ى ج�ان�ب�ھ، ح�ی�ث 
عاود االستلقاء في ج�وف ش�اح�ن�ة ن�ق�ل 
المحاصیل الزراعیة الفارغة، شعر بھ�ا، 
ج  بل عبرت أنفھ رائحة ال�ج�س�د ال�م�ض�رَّ
بدمائھ المتیبسة، تتوغلھ رطوبة األرض 
ال��ط��ی��ن��ی��ة، ھ��دھ��دْت وح��رك��ة الس��ی��ارة 
مستمرة االھتزاز جفنّي الرجل ال�م�ط�اَرد 
عبر ك�ل ح�دود اج�ت�ازھ�ا، ق�ادت�ا ت�ذب�ذب 
غمضھما إلى غفوات اختزلت المس�اف�ات 
الفاصلة بین مدینٍة وأخرى، لم یستكشف 
من أمكنتھا شیئًا ولم یعرف عدد الم�رات 
التي توقفت فیھا الشاحنة وال ف�ت�رات�ھ�ا، 
داغمت عینیھ شم�س الض�ح�ى، ب�ت�س�ل�ط 
سطوع المصباح ال�م�ن�ض�دي ف�ي غ�رف 
التحقیقات السریة الم�ظ�ل�م�ة، ل�دى ف�ت�ح 
السائق الطویل األشقر، م�ن�مَّ�ش ال�وج�ھ 
الخالي من أي ت�ع�ب�ی�ر، ال�ب�اب ال�ح�دی�دي 
العریض، ترجل من الرحم المترجرج في 
صعوٍد وھبوط، بالكاد یستطی�ع ال�وق�وف 
على قدمیھ الخدلتین ما بین یقظٍة ناعسة 
وذبالة حلم متقطع عند م�ن�ح�ن�ى م�ت�ف�رع 
من س�ف�ح ال�ج�ب�ل ش�دی�د االن�ح�دار ن�ح�و 
المدیتة دائ�م�ة ال�ح�رك�ة، ل�م ی�ع�رف أن�ھ 
سیضطر بعد عدة أشھر لالخ�ت�ب�اء داخ�ل 
جحوره وكھوفھ وم�ن�خ�ف�ض�ات أودی�ت�ھ، 
ال�غ�ری�ب ال�م��ت�م�رد ع�ل�ى س�ی�اس�ة ن�ظ��ام 
الدولة، جزیرة الحریة التي سعى ألجلھ�ا 
طویًال عبر مجاھل الح�دود، ی�م�ر خ�ط�فً�ا 
مثل شبح في براري أحالمھ ال�م�ھ�زوم�ة 

 .في وطنھ البعید
بأس�رع م�م�ا ت�وق�ع�ت ل�ھ ع�اد، ی�ط�ارده 
حرس السلطة، تعثر باألحجار المركومة 
فوق القبر الذي حفره، دون أن ینتبھ ل�ھ 
وال إلى قبرھا المجاور، ثم نھض سریًع�ا 
لیواص�ل ركض�ھ ع�ب�ر ال�غ�اب�ة ف�ي درب 
العودة من ح�ی�ث أت�ى، ت�م�ط�ره رش�ق�ات 

 .الرصاص من الجانبین

 ة اب      

 
 

أحمد غانم عبد الجلیل/  
 األردن 
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یعتبر الشعر الشعبّي العراقي مدرسة من مدارس الموروث الذي ت�م�ت�د ج�ذوره   
موغلة بالقدم حیث تمتد الحضارات العراقیّة. ومازالت تل�ك ال�م�درس�ة ال�ع�ظ�ی�م�ة 
مصدرا من مصادر اإلشعاع الفكري على الرغم من تقاطعھا م�ع م�دارس الش�ع�ر 
العربّي الفصیح بنظر العدید. وكثیرا ما حوربت تلك المدرسة من قبل بعض الذین 
یعتبرونھا خطرا على اللغة العربیّة واألدب العربي متناسین بذلك بإّن معظم رواد 
ھذه المدرسة وفطاحلت�ھ�ا ف�ي ال�ع�راق ھ�م م�ن رواد الش�ع�ر ال�ع�رب�ي ال�ف�ص�ی�ح 

 . وفطاحلتھ وھذا ما كان واضحا وجلیّا على أقل تقدیر خالل القرن العشرین
لذا فإّن التقاطع بین المدرستین لم یكن ذو تأثیر سلبي علیھما بل ك�ان ذو ت�أث�ی�ر 
ایجابي من حیث اإلقواء بمجاالت الرؤى وامتدادات التعبیریّة الصوریّة المأخ�وذة 

 .من الموروث الشعبي والحضاري
لقد كان ومازال أغلب شعراء العراق ینظم�ون الش�ع�ر ال�ع�رب�ي ال�ف�ص�ی�ح بش�ت�ى 
أغراضھ وانواعھ بذات الوق�ت ال�ذي ی�ن�ظ�م�ون الش�ع�ر الش�ع�ب�ّي بش�ت�ى ص�وره 

الخ). وقد أبدعوا فی�ھ ك�م�ا اب�دع�وا ف�ي -القصید  -األبوذیّة  -الزھیري -(الدارمي
نظم الشعر الفصیح وأذكر من بین ھؤالء الشاعر العراقي الكبیر (مظفر ال�ن�ّواب) 

 . و (كاظم الرویعي ) و(كریم العراقي) وغیرھم الكثیر
الیمكن أن نحصرھم في ھذا المقال المتواضع إال إنّنا سنتطرق لتجربة ك�ل م�ن�ھ�م 

 .بمقاالت منفصلة بإذن هللا تعالى
إّن التالقح والتزویج بین المدرستین الشعریتین ف�ي ال�ع�راق ق�د س�اھ�م اس�ھ�ام�ا 
فاعال وكبیرا في نضوج كّل من المدرستین بنفس ال�ق�در ل�م�ا اض�اف�ت�ھ اح�داھ�م�ا 

 . لألخرى
ومن الحرّي بالذكر بأن الكثیر من الشعراء الشعبیین في العراق الذین لم ی�ك�ون�وا 
من شعراء القصید العربي الفصیح كانوا ممن عملوا ب�الص�ح�اف�ة أو ع�م�ل�وا ف�ي 
تدریس اللغة العربیّة ألأو كانوا كتّابا للقصة أو الروایة أو انّھم من خریجي ك�ل�ی�ة 
األداب في اللغات المختلفة والعربیّة...ونذكر منھم على حساب المث�ل ال ال�ح�ص�ر 
الشاعر (كاظم اسماعیل ك�اط�ع) خ�ری�ج ك�ل�ی�ة األداب /قس�م ال�ل�غ�ة األن�ج�ل�ی�زیّ�ة 

 (ماجستیر أدب انجلیزي).
والشاعر (عریان السید خلف) عضو نقابة الصحفیین العراق�ی�ی�ن وعض�و ات�ح�اد 

 .الصحفیین العرب
والشاعر (كریم راضي العماري) عضو نقابة الصحفیین العراقیین وعضو ات�ح�اد 

 الصحفیین العرب).
والشاعر (زامل سعید فتاح) خریج دار ال�م�ع�ل�م�ی�ن ال�ع�ال�ی�ة . والش�اع�ر (ش�اك�ر 
السماوي) خریج دار المعلمین العالیة وق�د اص�در ص�ح�ی�ف�ة الص�رخ�ة وھ�و ف�ي 

 .الخامسة عشر من عمره مع مجموعة من زمالئھ وقد اختار الجدران ورقا لھا
ومن ھنا نثبت لجمیع من تسكنھم المخاوف ع�ل�ى مص�ی�ر الش�ع�ر ال�ف�ص�ی�ح ف�ي 
العراق من سطوة الشعر الشعبي .بأّن السطوة لھذا على ذاك بل ھو الت�ك�ام�ل ف�ي 
نسج ابداعي بین ھذا وذاك. وإن كان ذلك غیر منطق�ّي ع�ن�د ال�ب�ع�ض ف�الب�ّد م�ن 
التذكیر بأن العراق ومنذ نشأتھ األولى ماكان ولم ولن یكون تحت سطوة المن�ط�ق 

 .أو سابحا في مداراتھ
 .فمن المأساة یخلق اإلبداع فیھ ..ومن الموت فیھ تنبثق الحیاة

19-6-2016 

  ُُِ ُّ اى

 
 
 
 
 
 
 

  دنیا علي الحسني/ العراق
 

 اخفیُت ما بي، كم احبَّك شاعري ؟
 وكتمُت عن كّل األنام ، َمشاعري

 
  لكنّني ، إن مرَّ طیفَك ، خلسةً 

 فاض الھوى جھراً ، ولھف نَواظري
 

 لوعتاً ، وصبابتاً   فَلََكم كتمتكَ 
 َولََكم َشقِْیَن ، من الحیاِء ، َسرائري

 
 الَھوى  إنّي احبَّك ، غیر أنّّي ، في

 شرقیّةٌ ، لي عنفوان ، َمشاعري
 

 كم حام حولي َمن یروم موّدتي ؟
 ُمغامِر ؟  كم ھاَم بي عشقاً ، فؤادَ 

 
 لكنّني ، دون الورى، القیُت، بي
 في بحر حبَّك ، كالُمعنّى ، الثائرِ 

 
 قل لي ، اما یكفیَك أنّي في الَھوى
 أغلّقُت اھدابي علیَك ، ونَاظري؟

 
  وحملُت اسمَك آَي ِذكٍر في الًحشا

 ونقشُت حرفَك في سطوِر َدفاتري؟
 

 یا نَبَض قَلبي، والَغرام یَفیُض شعراً 
  ُحبي یُوِسفي الًھوى وأَحُرفي

     

 اعترافاٍت ، بِغیِر ُمحاضرِ   
 

 اا ا ا 
وا م ا ا وا 

 
 
 

 تونس/ عالء األدیب
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 22توفي المخرج صالح أبوسیف في مثل ھذا الش�ھ�ر ف�ي 
 1996یونیو 

 «األس�ط�ى حس�ن»مخرج الواقعیة المصریة صاحب أفالم؛ 
 «شباب ام�رأة»و «الوحش»و «ریا وسكینة»و «الفتوة»و
 «الزوجة ال�ث�ان�ی�ة»و «30القاھرة »و «ال تطفئ الشمس»و
ولكن قلیلون ھم الذین یعرفون أن ص�الح أب�و س�ی�ف ق�د ..

 .. عمل فى السعودیة بدعوة من الملك فھد
عن ھذه الزیارة ..كان لنا حوار مع المخرجین الك�ب�ی�ری�ن : 
رضا شوقى مدیر عام تقییم أداء الشاشة ف�ي ال�ت�ل�ی�ف�زی�ون 
المصري، والمخرج كمال مطر المستشار في الھیئة الوطنیة 
لإلعالم ، وھما الشخصان اللذان عمال مع صالح أبو س�ی�ف 

 . وعرفاه عن قُرب
 
أستاذ رضا ...أحِك لنا ك�ی�ف ع�رف�ت أن�ك س�ت�ع�م�ل م�ع : * 

 المخرج الكبیر صالح أبو سیف ؟
..كنت أعمل م�ع األس�ت�اذ ی�وس�ف  1984: فى ربیع سنھ  -

شریف رزق هللا السینمائي ع�ل�ى واح�ٍد م�ن أھ�م ال�ب�رام�ج 
التلیفزیونیة، وھو ب�رن�ام�ج أوس�ك�ار، م�ع ال�رائ�ع�ة س�ن�اء 
منصور، في التلیفزیون المص�ري .. ف�أت�ى ف�ى أح�د األی�ام 
وسألنى : ھل تُحب أن تشتغل م�ع ص�الح أب�وس�ی�ف !؟ ل�م 

ق�ال : ص�الح أب�و  «ب�ت�ق�ول م�ی�ن !؟»أصدق أذني وسألتھ 
سیف ..ھو سیعمل فیلمین فیدیو في السعودیة، عن مھرجان 

.وفیلم ثاٍن » . الجنادریة«جدید عن التراث السعودي، اسمھ 
لألمیر ع�ب�دهللا »  تمرین العرین« عن الحرس الوطني اسمھ 

( أصبح فیما بعد الملك عبدهللا رحمھ هللا) واألس�ت�اذ ص�الح 
أبو سیف یحتاج أشخاص تُجید العمل ف�ى م�ج�ال ال�ف�ی�دی�و، 

  .. فرّشحتك أنت والزمیل كمال مطر
انبھاري باألستاذ صالح أنَسان�ي أن أس�أل ع�ن أي ح�اج�ة 
ثانیة ..وتقابلنا في مقھى في شارع قصر النیل ... وبسرعة 
وجدت نفسي في السعودیھ مع الزمالء وعلى رأسھم م�دی�ر 

 ... "التصویر العظیم "عوني جعفر
 
  و كیف قابل الشعب السعودي صالح أبو سیف ؟: *
الحرس الوطني في ال�ری�اض ف�ي ح�ي » فیال«: نزلنا في  -

"الملز" ..وفي السعودیھ كانوا منبھرین باألستاذ صالح أبو 
سیف وبأفالم�ھ ..وك�ان�وا م�ج�رد أن ی�روه ف�ى أي م�ك�ان، 
یسلمون علیھ فوراً بشوق وحب وترحیب، ویس�أل�ون�ھ ع�ن 
أفالمھ، ویدعوننا لنجلس معھم .. ل�درج�ة أن واح�داً م�ن�ھ�م 
فّكره ببعض األفالم التي كان األست�اذ ق�د نس�ي ت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا 

 .أصالً 
 
 سمعنا كثیراً عن تواضع األستاذ صالح ..ما حقیقة ذلك؟: * 
: ...ھو إنسان متواضع جداً.. في إحدى الجلسات المسائیة  -

وكان الفیدیو مازال اختراعاً جدیداً  -تم عرض شریط فیدیو (
 -وأول مرة كنت أشاھده في حیاتي ك�ان�ت ف�ي الس�ع�ودی�ھ) 

من ب�ط�ول�ة ن�ب�ی�ل�ة  «وسقطت فى بحر العسل»شاھدنا فیلم 
عبید، وكان معظم فریق العمل لدیھ مالحظ�ات س�ل�ب�ی�ة ج�داً 
على الفیلم، والبعض جامل أكثر وأخذ یشتم الفیلم وإخراجھ، 
معتقدین أن صمت األستاذ صالح ھو موافقھ ضمن�ی�ة ع�ل�ى 

 -الس�ك�وت ع�الم�ة ال�رض�ا  -صحة مالحظاتنا، باعتبار أن 
وكان األستاذ صالح جالساً بصمت تماماً .. وف�ج�أة ان�ت�ھ�ى 

كنّا ف�ى  ... «إخراج صالح أبو سیف»الفیلم ورأینا أنھ ُكتب 
ول�ك�نّ�ھ  - «یا أرض انشقي وابلعینا» -منتھى اإلحراج طبعاً 

بمنتھى الھدوء والثقة امتّص خجل�ن�ا ج�م�ی�ع�اً، وش�رح ل�ن�ا 
ظروف إخراج الفیلم، ونھض قائالً تصبحون علي خی�ر .... 
بمنتھي الرقي وسعة الصدر وتقبل للنقد ، مع أننا كنّ�ا ك�ل�ن�ا 
صغار في السن جداااً "في العشرینات" ولیس ل�ن�ا خ�ب�رت�ھ 

 الكبیرة فى اإلخراج طبعاً... !؟
و أیضا أقول لكم أن موقف ھذا ال�ع�م�الق ك�ان ف�ي م�ن�ت�ھ�ى 
التواضع، فھو لیس لھ أي طلبات ف�ي ال�م�أك�ل وال�م�ش�رب، 

وحتى مالبسھ كنا نغسلھا م�ع بَ�ع�ض�نَ�ا ف�ي غس�ال�ة ك�ب�ی�رة 
موجودة ومتاحة للجمیع...لدرجة أني أنا كنت أغسل ث�ی�اب�ھ 
، فھو كان یومھا كبی�راً ف�ي  مع ثیابي، ألنھ كان یصعب عليَّ

ال ی�ا رض�ا »وی�ق�ول ل�ي:  «بیتك�س�ف ج�داً »السن .. وكان 
ده »فكنت أخطفھم منھ وأق�ول ل�ھ :  «مایصحش تعمل كده

شرف ليَّ أن ھدومي وھدومك یتغسلوا مع بعض ، ع�ل�ش�ان 
 .فكان یضحك في خجل ..«أنعدي منك وابقى مخرج مشھور 

 
أستاذ كم�ال: ..أراك تض�ح�ك ..ل�ذا دع�ن�ي أس�أل�ك ھ�ل :   *

 التصویر فى السعودیة كان متعباً ؟
: األستاذ رضا ذّكرنى بموقف الفیلم األخیر، وكان م�وق�ف�اً  -

محرج�اً ج�داً ...ول�ك�ن ... ش�ّدی�ن�ا ال�رح�ال ع�ل�ى ال�ج�ن�وب 
وص�ورن�ا م�ن�اورة ل�ل�ح�رس ال�وط�ن�ي  «ب�ی�ش�ة»السع�ودي 

السعودي، وھناك تعلّمت منھ كیف تخلق معركة من الش�ئ، 
أو كس��ر ال��خ��ط  «كس��ر األك��س»وذاك ك��ان ع��ن ط��ری��ق 

الوھمي .. وھي مسألة فنیة ج�داً وت�ح�ت�اج ِح�رف�ی�ة إخ�راج 
 ..الیملكھا إّال خبیر وصاحب خبرة مثل األستاذ صالح

و أیضا كان ھناك مشھد ل�ت�ف�ج�ی�ر م�درع�ة.. ف�أحض�ر ل�ن�ا  
الحرس الوطني مدرعة حقیقة ثمنھا یف�وق ال�م�ل�ی�ون لایر، 
وكان المفروض أن یتم تفجیرھا في أحد المش�اھ�د، و ل�ك�ن 
المخرج العبقري صالح أبو سیف، استخدم مدرعة (ل�ع�ب�ة) 

وفّجرھا باست�خ�دام ل�غ�م …  استوردھا خصیصاً من الخارج 
م�ن ع�ل�ى مس�اف�ة  Telephoto أرضي، وصّورھا بعدسات
 «سلو موشن»كبیرة بالتصویر البطيء 

  slow motion.  فظھرت كأنھا تفجیر حقیقي ووفرنا ث�م�ن
  ..المدرعة

و فجأة ق�ام�ت ع�اص�ف�ھ ت�راب�ی�ة ھ�ّدت ك�ل ال�دی�ك�ور ال�ذي 
عملناه ... وك�أن�ن�ا ل�م ن�ع�م�ل أى دی�ك�ورات ط�وال ال�ی�وم. 
فتضایقت أنا جداً .. .. ولكن األستاذ صالح بمنتھي ال�ھ�دوء 

أوق��ف ال��ت��ص��وی��ر ون��ك��م��ل ل��م��ا ی��ك��ون��وا »وال��ث��ق��ة ق��ال: 
  ؟!! «جاھزین

و كان معنا المھندس العبقري م�ح�م�د ع�ب�د الس�ت�ار، ال�ذي 
راك�ب�اً، و ط�ل�ب�وا م�ن�ھ أن  28أحضروا لھ أتوبیساً كامالً ل 

وف�ع�الً ف�ك�ك�ھ�ا …  یحّولھ إل�ى س�ی�ارة ب�ث إذاع�ة خ�ارج�ی�ة
بالكامل، و فّك الكراسي وخالل أسبوع ح�ّول�ھ�ا إل�ى س�ی�ارة 

 .. إذاعة خارجیة، ووضع فیھا كافة المعدات
 
أستاذ رضا : كیف قابلتم الملك فھد بن عب�د ال�ع�زی�ز ... :  *

 واألمیر عبد هللا، رحمھما هللا ؟
: البد أن أقول إن كرم السعودیین فائق .. ومن م�ح�ب�ت�ھ�م  -

لألستاذ صالح دعانا الملك فھد إلى مأدبة غداء كبیرة جدااااً 
على شرف الم�ش�روع.. وك�ان ض�ی�ف الش�رف ھ�و ال�ن�ج�م 
األستاذ صالح أبو سیف .. وكانت مأدبة غداء الملك فھد في 
خیمة مكیّفة .. وكانت أول مرة في حیاتي أرى فی�ھ�ا خ�ی�م�ة 
مكیّفھ. ومساحة الخیمة كانت تقریباً مثل المسافة من مب�ن�ى 

 .إلى العباسیة «ماسبیرو»
 

وكان الملك فھد على رأس المائدة وفي جواره األم�ی�ر  [ ] -
عبدهللا وقریباً منھم صالح أبو س�ی�ف ... وإن الس�ع�ودی�ی�ن 
یمنعون تصویر الطعام نھائی�اً وی�ع�ت�ب�رون ذل�ك ح�رام... .. 
األستاذ صالح جلس بالقرب من جاللة الملك، وال أذك�ر أن�ھ 

 -تكلم كثیراً أو استعرض أمجاده، أو أي شئ من ھذا القبیل 
 . كما یفعل أشباه المخرجین الیوم

وال�ن�ق�ط�ة األخ�رى ..األك�ل ... ك�ان�وا یص�لّ�ون ال�ف�ج�ر ف��ي 
الص�ح��راء، وب��ع��دھ�ا ی��ذب��ح��ون خ��اروف��اً وی��ف�ط��رون ب��ھ ..

(السعودیون طوال حیاتھم أھل ك�رم، ل�ك�ن ك�ان�ت أول م�رة 
 . أحتك بھم عن كثب) .. أنا أصابتني مشكلة من كثرة األكل

 
ما قالھ أستاذ رضا یخالف بعض األصوات التى ت�ن�ادى :   *

 أن السعودیة ال تھتم بالسینما ؟ ما رأیك أستاذ كمال ؟

- 

كانت الصحف والمجالت مھتمة بإجراء أحادیث صحافی�ة  :  
م�ع��ھ ك��ن�ج��م س�ی��ن�م��ائ�ي ل��ھ ش��ھ�رة وم�ح��ب��ة خ��اص�ة ل��دى 
السعودیین.. وذات یوم ت�ق�اب�ل�ن�ا م�ع واح�د م�ن ال�ج�م�ھ�ور 
السعودي، الذي اندھش برؤیة األستاذ صالح وقال ب�دھش�ة 
وإع��ج��اب ع��ن��دم��ا رآه: أب��و س��ی��ف!!! ال��ن��ج��م ال��ع��ال��م��ي 

وابتسم األستاذ ص�الح  ..بالسعودیة، .. ده یوم عید لنا كلنا 
 .بھدوء وخجل كعادتھ

وللعلم بعد عودتي إلى مصر.. تعب األستاذ صالح أبو سیف 
ھناك طلبت السعودیة منھ م�ون�ت�اج …  وسافر إلى سویسرا

الحلقات.. فأرسل إل�ي وط�ل�ب م�ن�ي ال�ذھ�اب ال�ى ال�ح�رس 
الوطني الس�ع�ودي، ل�ل�ح�ص�ول ع�ل�ى ف�ی�زا، وال�ع�ودة إل�ى 

  ..السعودیھ لتكلمة المونتاج
واتصلت باألست�اذ ص�الح …  وبالفعل سافرت إلى السعودیة

في سویسرا وأرسلت لھ نسخة، عن الجزء الذي قمت بعمل 
المونتاج لھ... فأرسل أھم شھادة في حق�ي، ب�ك�ل�م�ة واح�دة 

و ك�ان�ت ت�ل�ك أھ�م ش�ھ�ادة  .«أك�م�ل»تلغرافیاً من سویسرا 
حصلت علیھا في حیاتي، أن یثق في عملي العمالق ص�الح 
أبو سیف .. فلو كان الشعب السعودى ال یھتم بالسینما ك�م�ا 

 . یقولون، لما كانوا أصّروا على االنتھاء من المونتاج
و اسمح لى أن أذكر قصة شھادة للتاریخ عن عظمة ال�م�ل�ك 
عبد هللا .. بعد انتھائي من التصویر، أبلغوني أنّي س�أتس�ل�م 
الباقي من حسابى فى مصر، ألن ط�ی�ارت�ي ك�ان�ت الس�اع�ھ 
الواحدة ظھراً ..و لكني رفضت ..و طلبت مقابلة األمیر عبد 
هللا.. ك��ن��ت أت��وق��ع رفض��اً ول��ك��ن��ي ف��وج��ئ��ت أن��ن��ى أدخ��ل 
لمقابلتھ..وقد استقبلني بترحاب شدید جداً ..وأصّر عل�ى أن 
أشرب القھوة، وقبل أن أنتھي من قھوتي، كان مب�ل�غ ب�ق�ی�ة 
أتعابي موجوداً أمامي..لدرجة أنھ أمر بتغییر تذكرة الطائ�رة 

حتى السادسة مساًء، ل�ك�ي ی�ت�أك�د م�ن أن�ن�ي  1من الساعة 
اسلمت باقي حسابي بالكامل ...ھذه شھادة مني أمام هللا عن 

 .. عظمة و تواضع سمو االمیر
 
  و ماذا حصل بعدھا ؟:  *
» ال�ب�دای�ة« : أنا كنت مع األستاذ صالح كتلمیذ في ف�ی�ل�م   -

بطولة أحمد زكي وأحمد راتب ، قبل السفر إلى السعودیة ... 
و أذكر بعد العودة من السعودیة بفترة وجیزة ، أنھ تم تكریم 

األلماني بمناسبة تلوی�ن  «جوتھ»صالح أبو سیف في معھد 
في معامل ألم�ان�ی�ة .. وحض�ر ك�ب�ار »  الزوجھ الثانیة« فلیم 

النقّاد والفنانین و كثیر من الجم�ھ�ور.. وق�د س�أل�ت�ھ س�ؤاالً 
خبیثاً.. تُفّضل الفیلم أبیض وأسود أم باأللوان..؟ أجاب الفیلم 
األبیض واألسود عبّر عن الریف وعبّر عن األلم الذي ب�ھ.. 

 . عكس الفیلم باأللوان، لذا أُِحبّھ أبیض وأسود
 

 * : أستاذ رضا ھل قابلت األستاذ صالح بعدھا ؟
: تم االنتھاء من األفالم ورجع األستاذ صالح إلى القاھرة   -

مع یسرا وأحمد زكي، وذھبت إل�ی�ھ  «البدایة»لتصویر فیلم 
في منزلھ في جوار مسرح الجمھوریة، وطلب�ت أن أش�ت�غ�ل 
معھ في الفیلم، ورّحب بي كمتدرب في الفیل�م، ألن أس�ل�وب 
السینما یختلف عن الفیدیو كثیراً، وفعالً ن�زل�ت م�ع�ھ ی�وم�اً 
واحداً في التصویر، وكانت تجربة رائعة، ولألسف انسحبت 
الرتباطي بالعمل ف�ي ف�وازی�ر ش�ری�ھ�ان، م�ع ف�ھ�م�ي ع�ب�د 
الحمید، وكنت من المحظوظین في العمل مع عمالقة السینما 
والفیدیو..هللا یرحمھم جمیعاً...و یُسكن األستاذ صالح الجنة 

 .جزاء تواضعھ الكبیر

  ح أ قا ا  

  بالملك فھد بن عبد العزیز
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 ال تسخرن من أعمي ... 
 وال تھزأن من قزم

تعد الدولة القدیمة منذ نشأتھا ھ�ي 
األق�دم ت�اری�خ�ی�اً واألك�ث�ر ال�ت�زام��ا 
بحقوق اإلنسان ، دون تف�رق�ة ف�ي 
ال���ن���وع أو الش���ك���ل أو ال���ب���ن���اء 
الجسماني فلم تفرق ب�ی�ن األنس�ان 
السلیم بدنیاً وبی�ن ص�اح�ب إع�اق�ة 
من أي نوع ، ب�دأت أول م�ظ�اھ�ر 
رع�ای��ة ال��م��ع�اق��ی�ن ع��ن�د ال�ق��دم��اء 
ال��م��ص��ری��ی��ن ع��ن��دم��ا أك��دوا ع��ل��ي 
أھمیة العنایة بالفرد وأس�رت�ھ ف�ي 
حاالت المرض أو العجز ك�أس�ل�وب 
یدعم المجتمع، ك�م�ا ع�رف�وا ع�ل�م 
األعشاب لعالج المرض وأص�ح�اب 

ول���م ی���خ���ج���ل ذوى  ال���ع���اھ���ات،
االحتیاجات الخ�اص�ة م�ن تص�وی�ر 
حاالتھم على جدران الم�ق�اب�ر ف�ق�د 
عثر على لوح جن�ائ�زى م�ع�روض 
ف���ى م���ت���ح���ف ك���ارلس���ب���رج ف���ى 
ك��وب��ن��ھ��اج��ن ی��رج��ع ال��ى االس��رة 

 1250التاسعة عشر من�ذ ح�وال�ى 
عاما قبل المیالد على رجل ی�ع�ان�ى 
من حالة شلل أط�ف�ال ف�ل�م ی�م�ن�ع�ھ 

شلل�ھ م�ن ال�وق�وف أث�ن�اء ت�ق�دی�م 
القرابین، مستعینا فى ذل�ك ب�ع�ص�ا 
یستند علیھا لیستطی�ع ال�وق�وف و 
االمساك بالوعاء ال�ذى ی�ق�دم ف�ی�ھ 

 القرابین.
 

 -العازف األعمي:
تلك الفئة مارست ب�ع�ض األع�م�ال 
في مجتمع مصر القدیم�ة، ف�ھ�ن�اك 
العازف األعم�ي ال�ذي ی�ظ�ھ�ر ف�ي 

وھا ھ�ى ال�م�ق�اب�ر  معظم الحفالت،
بالدولة القدیمة والدولة الوس�ط�ى، 
والدولة الحدیثة، تمتلىء ب�م�ن�اظ�ر 
من فقدوا بص�رھ�م م�ن ال�ع�ازف�ی�ن 
الذین تمیزوا بال�ق�درة ع�ل�ى ح�ف�ظ 
ال��ت��ران��ی��م ال��دی��ن��ی��ة وال��ج��ن��ائ��زی��ة 
وال���م���ق���ام���ات ال���م���وس���ی���ق���ی���ة، 
وباإلحساس الموس�ی�ق�ي وس�ج�ل�ت 
ت��ل��ك ال��م��ن��اظ��ر ال��م��ن��ق��وش��ة ع��ل��ى 
ج��دران ال��م��ق��اب��ر وال��ع��دی��د م��ن 
التماثی�ل ال�ج�ی�ری�ة الص�غ�ی�رة ف�ي 
المتحف ال�م�ص�ري، ك�ان ال�ع�ازف 
األعمي دائماً ممسكاً بآل�ة ال�ھ�ارب 
(القیثارة) الم�وس�ی�ق�ی�ة ال�ق�دی�م�ة، 

التي عزف علیھا األناشید الدی�ن�ی�ة 
ال��خ��اص��ة ب��اإلل��ھ؛ ح��ی��ث ی��ت��م��ن��ى 
المتوفي أن تساعده تلك األن�اش�ی�د 
في البعث م�ع ش�روق ك�ل ص�ب�اح 
والبعث وال�خ�ل�ود ف�ي ال�ع�ال�م ف�ي 

أما ال�م�ص�ری�ی�ن م�ن  .العالم اآلخر
االقزام الذین أص�ی�ب�وا ب�ت�ش�وھ�ات 
خلقیة فكانوا ی�ك�ل�ف�ون ب�ح�رف أو 
أع��م��ال م��ع��ی��ن��ة م��ث��ل ال��ح��ی��اك��ة 
والص��ی��اغ��ة وال��ن��ح��ت أو ت��رب��ی��ة 
الحیوانات األلیفة أو تسلیة الس�ادة 

عمل البعض ف�ي ال�ح�ق�ل  فى حین 
وتؤكد بردیة مكتوبة إب�ان األس�رة 

تحتوى على تعال�ي ال�ح�ك�ی�م  21ال
المصري امنموبي. ی�ت�ح�دث ف�ی�ھ�ا 
ع��ن ذوي اإلع��اق��ة ف��ي ال��ف��ص��ل 
الخامس والعشرین م�ن ال�ت�ع�ال�ی�م 

 :بقولھ
التسخرن من اع�م�ي. وال ت�ھ�زأن 
من قزم, ال تسخر من الكفیف، وال 
ت��ف��س��دن قص��د رج��ل أع��رج وال 
ت��ح��ف��ظ��ن رج��ال ف��ي ی��د هللا (أي 
ال��م��ج��ذوب) وال ت��ك��ون��ن ع��اب��س 
ال��وج��ھ ح��ی��ن��م��ا ی��ك��ون ق��د ت��ع��دي 
ال���ح���دود.. وال ی���ع���ل���و ص���وت���ك 

ال�ت�زم  ،"بالصراخ عن�دم�ا ی�خ�ط�ئ
المصري القدیم ب�ت�ع�ال�ی�م ال�رح�م�ھ 
التى علّمھا الح�ك�ی�م "ام�ن�م�وب�ي" 
الب��ن��ھ، وم��ن��ھ��ا أال ی��ع��ام��ل ذوي 
 االحتیاجات الخاصة بشكل مھین .

وق��ال: "ح��ذار م���ن م���ھ��اج���م���ة 
األعرج، وال تسخر من أعمى، وال 
تتسبب في معاناة لرجل ب�ی�ن ی�دي 
الرب (مجنون)"، وتقول الت�ع�ال�ی�م 
المصریة القدیمة كذلك "ال تس�خ�ر 
من الكفیف، وال تھزأ ب�ال�ق�زم، وال 
تس�د ال��ط��ری�ق أم��ام ال�ع��اج��ز، وال 
تھزأ من رجل مرضھا الخالق، وال 
ی��ع��ل��و ص��وت��ك ب��الص��راخ ع��ن��دم��ا 
یخطئ لیس فقط بالوص�ای�ا، ول�ك�ن 
ف��ي ال��واق��ع ف��إن ذوي اإلع��اق��ة 
ال�ج�س�دی�ة ال�ج�زئ�ی�ة وص�ل�وا إل��ى 

أعلى م�ن�اص�ب ال�دول�ة ف�ي مص�ر 
القدیمة وھو "ك�رس�ي ال�ع�رش"، 
ومنھم الملك سیب�ت�اح ال�ذي ت�ول�ى 

 1197سنوات ( 7حكم مصر لمدة 
ق م) ف�ي أواخ�ر األس�رة  1191 -

التاسعة عش�ر، وك�ان ی�ع�ان�ي م�ن 
إع��اق��ة ف��ي س��اق��ھ ال��ی��س��ري إث��ر 
مرض شلل األطفال ما جعلھ یع�رج 

  .أثناء المشي
 

 -األقزام في مصر القدیمة :
، «س�ن�ب»وھناك ال�ق�زم الش�ھ�ی�ر 

والذي شغل العدید م�ن ال�م�ن�اص�ب 
فكان رئیس أقزام القصر الم�ل�ك�ي، 
وك��ان ال��م��ش��رف ع��ل��ى ال��ع��ن��ای��ة 
بالمالبس الملكی�ة ودف�ن ف�ي ق�ب�ر 
ف��خ��م ق��رب ھ��رم خ��وف��و وت��زوج 
الكاھنة سینتس وكانت ذات ب�ن�ی�ة 
طبیعیة وجمیلة ولھما تمثال شھیر 

 34في المتحف المصري بارتف�اع 
سم تصوره جالسا متربعا الرجلی�ن 
بنقب�ة قص�ی�رة ب�ی�ض�اء وب�ج�واره 
زوجتھ تضع ی�دھ�ا ال�ی�م�ن�ى ع�ل�ى 
ك��ت��ف زوج��ھ��ا األیس��ر، وع��ل��ى 
وجھھا ابتسام�ة رض�ا ت�ع�ب�ر ع�ن 

 .رضاء المرأة وفخرھا بزوجھا
وتحت قدم سنب صور ول�د وب�ن�ت 
لھما، وكانت نظرة المصري للق�زم 
اإلفریقي تخت�ل�ف ع�ن ال�م�ص�ري؛ 
حیث كان القزم اإلفریقي یعمل ف�ي 
قص�ور ال�م�ل�وك ك�م�ھ�رج وج�ال��ب 
ل��ل��ف��رح والض��ح��ك؛ ل��ك��ن األق��زام 
المصریی�ن ك�ان�وا أن�اس ع�ادی�ی�ن 
یعملون في ص�ن�اع�ة ال�م�ش�غ�والت 
الذھبیة الدق�ی�ق�ة ونس�ج األق�م�ش�ة 
لصغر حجم أناملھم مما كان س�ب�ب�ا 

األق��زام ك��ان��وا  ف��ي دق��ة ع��م��ل��ھ��م
یمثلون البھجة والمتعة واألمل في 
مصر القدیمة، واشتھروا بصناع�ة 
الحلي نظرا لصغر أط�راف�ھ�م ال�ت�ي 
كانت تمكنھم م�ن تش�ك�ی�ل ال�ح�ل�ي 

 .بسھولة ویسر

 ت اذوي ا 

ا   
 

 
 سرحان/ مصر  علي       
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 ا ا.. ال ا   ر ٌ طح 

 
 رند علي/ العراق

ھل یمكن ٔان ی�ع�ی�ش إالنس�ان ب�ال ط�م�وح؟ ع�زی�زي   
القارٔي ھل تخیلت یوماً ٔان ت�ح�ی�ا ی�وم�اً ح�ی�اة م�رف�ھ�ة 
یتوفر فیھا كل ما تحتاج لدرجة انك ال تملك ھدفاً تسعى 
نحوه ، كیف یصبح  طعم ال�ح�ی�اة ب�دون الس�ع�ي ن�ح�و 

 ھدفاً ما . 
ھذه كانت حیاة المالزم فریدیرتش میك�أی�ی�ل ف�ون آر ، 
مالزم أالحتیاط في سالح الفرسان إلى ٔان ح�دث ح�دٌث 
مفصلي في حیاتھ وھو تلك العجیبة ، لیلة الس�اب�ع م�ن 

 ..  1913یونیو في العام 
ُعثر على مذكرات الراوي في شكل رزمة مغلقة بمكتب 
المالزم فریدی�رت�ش ب�ع�د ٔان س�ق�ط ق�ت�ی�الً ف�ي م�ع�رك�ة 

.  وال�م�ذك�رات ھ�ي  1914(راوروسكا) ف�ي خ�ری�ف 
عبارة عن قصة حقیقیة عاشھا الفقید بكل تفاصیل�ھ�ا .  
تعھدت بھا عأیلتھ  إلى الكاتب ستیفان زفایغ ل�ن�ش�رھ�ا 
مكتفیاً فقط بتغییر أالسماء دون ت�ع�دی�ل ٔاو إض�اف�ة ٔاي 

 شي آخر . 
 

 انعدام الطموح 
بطل الروایة شخص ی�ب�ل�غ م�ن ال�ع�م�ر س�ت�ة وث�الث�ی�ن 
عاماً، من الطبقة البرجوازیة ، توفي وال�داه ف�ي وق�ت 
مبكر تاركین  لھ ثروة كافیة ت�ع�ف�ی�ھ م�ن ال�ت�ف�ك�ی�ر ف�ي 
كسب العیش ٔاو النحت في مسیرة مھنیة، حتى دراستھ 

 في أالكادیمیة حصل علیھا بفضل عالقاتھ أالسریة. 
یالحظ القارٔي في بدایة الروایة تكرار م�ف�ھ�وم (ان�ع�دام 
الطموح) فیقول الراوي (وقد ك�ن�ُت ال�وری�ث ال�وح�ی�د، 
فوفرت لي فجٔاة استقاللیة تعفی�ن�ي م�ن ٔاي ع�م�ل، ب�ل 
مكنتني حتى من تلبیة رغباتي في إالنفاق وال�ت�رف ل�م 

 یكن لدي ٔاي طموح ). 
(كانت لدي كل متع شاب ممیز ، نبیل وثري وفوق ھذا 

 مساُر بال طموحات). 
غ�ی�ر ان ھ�ذه ال��ح�ی�اة ال�م�رف�ھ��ة زادت م��ن إحس�اس��ھ 
بالرتابة والخمول وقد مَل من ٔاھتمام المجتمع بمظھ�ره 
المتمیز لم یسد نبلھ ومالھ ال�ف�راغ ال�ذي ت�رك�ھ غ�ی�اب 
الطموح . لكن بعد تلك اللیلة ال�ع�ج�ی�ب�ة ل�م ت�ع�د ٔای�ام�ھ 

 متشابھة. 
(ومع ذلك ٔاستطیع ٔان ٔاقول إني لم ٔاكن في تلك ال�ف�ت�رة 
تعیساً قط ، وذلك ٔالنھ نادراً ما ال یقع إرضاء رغب�ات�ي، 
ؤالني كنُت ٔاجد على الدوام تقریباً كل م�ا ك�ن�ت ٔاط�ل�ب�ھ 
من الحیاة. وعلى ال�رغ�م م�ن ذل�ك، ف�إن ح�ق�ی�ق�ة ٔان�ي 
تعودت ٔان ٔاجد من القدر كل ماارغب فیھ ، حتى إني لم 
اعد ٔاجد شیٔیاً آخر ٔاطلبھ منھ، دفعتني شیٔیاً فشی�ٔی�اً إل�ى 
ٔان ٔاستخلص ٔان حیاتي تفتقر إلى الكثافة ؤانھا غدت ، 

 في حد ذاتھا ، رتیبة). 
یبدٔا فصل جدید من حیاة الراوي عند توجھ إل�ى ٔاح�دى 
میادین سباقات الخیل إذ ٔان مشھد تفاعل الجماھیر م�ع 
انطالقة مسابقة الخیول ومعرفة المنعطف الذي یص�ل�ھ 
المتسابقون من خالل حركة رٔاس الجمھور والت�ط�وی�ح 
بالبطاقات یزیُد من حركیة أالجواء، لكن ذلك یم�ر دون 
ٔان یكون لھ وقع كبیر ع�ل�ى مش�اع�ر ال�راوي، إل�ى ٔان 
تجذبھ رٔویة امرٔاة تختلف عن الكثیر من النساء الالٔیي 

مروا في حیاتھ ب�م�واص�ف�ات�ھ�ا ال�ج�س�دی�ة وض�ح�ك�ت�ھ�ا 
المغریة وھي تحظى باھتمام ال�م�ح�ی�ط�ی�ن ب�ھ�ا، ف�ی�ب�دٔا 
بمالعبة ھذه المرٔاة ومتابعة ضحكاتھا المجل�ج�ل�ة ل�ك�ن 
سرعان م�ا ی�م�ل م�ن�ھ�ا ع�ن�دم�ا ی�ك�ت�ش�ف ٔان زوج�ھ�ا 
(الجوس) الرجل البدین الذي تتناثر منھ تذاكر الس�ب�اق 
رغماً عنھ في زحمة المیدان، فتقع ٔاحدى التذاك�ر ٔام�ام 
قدمیھ فیخفیھا عن الجوس، وھن�اك ی�ك�ت�ش�ف ٔان ھ�ذه 
التذكرة الي ٔاخفاھا بقدمیھ ھي البطاقة ال�راب�ح�ة وھ�ن�ا 
ینتابھ تٔانیب ضمیر بٔان ماحصل علیھ م�ن م�ال بس�ب�ب 
ھذه التذكرة ھ�و ف�ي ال�ح�ق�ی�ق�ة م�اُل مس�روق تص�رف 
الیلیق بمالزم في س�الح ال�ف�رس�ان ون�ب�ی�ل م�ن ن�ب�الء 
ال��ط��ب��ق��ة ال��ب��رج��وازی��ة، (ل��ق��د ك��ان الش��ع��ور ب��ال��ط��ھ��ر 
أالخالقي، ذلك إالحساس الذي كان بالنسبة إلي مس�ٔال�ة 
بدیھیة تماماً كعادة أالحتفاظ بالمفروشات النظیفة، یجد 
ف�ظ�اع�ة ف�ي ٔاي اح�ت�ك�اك، وإن ی�ك�ن س�ط�ح�ی�اً ،ب�ھ��ذه 
الورقات النقدیة). فیقرر ھنا إعادة ال�م�ال ع�ن ط�ری�ق 
المراھنة على (تیدي) الحصان أالقل حظاً بال�ف�وز ل�ك�ن 
ت�ج��ري ال��ری��اح ب��م�ا التش��ت�ھ��ي الس�ف��ن، ی��ف��وز ت��ی��دي 
ومكسبھ ی�زداد م�ن ال�م�ال ال�م�س�روق، ف�ی�م�ا ی�رف�ُض 
الراوي تجاھل الموقف الذي یسمیھ ب�ال�م�خ�ج�ل، ع�ل�ى 
الرغم من ذلك فإن ما یسكنھُ في ال�ع�م�ق ھ�و الش�ع�ور 
ب�ال�ف��خ�ر والس�ع�ادة. (وف�ج��ٔاة ٔادرك��ُت ب�ب��س�اط��ة، وف��ي 
التماعة ضمیر خاطفة، كما لو ٔان ع�ود ث�ق�اب اش�ت�ع�ل 
فوق ظلمة ذاتي العمیقة، ٔان ال�خ�ج�ل ھ�و م�ااردُت ٔان 
ٔاشعر بھ داخل ٔاعماقي ھو نوع من الفخر ال�خ�ف�ي، ب�ل 
بالسعادة ٔالني ارتكبت ھذه الحماقة). وبس�ب�ب م�اح�دث 
إدرك الراوي  بٔانَّ مشاعره لم تمت ب�ل م�دف�ون�ة ت�ح�ت 
رمال من الالمباالة فإذا بھ تنتفُض بعد تجربة الس�ب�اق. 
وبعد تشجیعھ (بال وعي) للحصان تیدي ، ق�وة ال�ف�رح 
كسرت  الحاجز  الذي كان بینھ وبین آالخری�ن رغ�ب�ت�ھ 
في الت�واص�ل م�ع آالخ�ری�ن ؤاخ�ت�ب�ار ت�ج�ارب ٔاخ�رى. 
(فھمت ٔان عاطفتي ھمدت ببس�اط�ة ، ؤان�ھ�ا ان�ت�ھ�ك�ت 
تحت ٔاقدام أالوھام أالجتماعیة، تلك ال�رٔوی�ة ال�م�ث�ال�ی�ة 
للرجل الجنتلمان، ومع ذلك ، وفي داخلي ٔایضاً ، وف�ي 
ٔاعمق ٔاعماقي، في تلك آالب�ار وال�ق�ن�وات ال�م�ط�م�ورة، 
كانت سیول الحیاة المحمومة تتدفق ، ك�م�ا ھ�و ال�ح�ال 
مع الجمیع). (لم ٔاكن قادراً على تصور ٔان حیازة مب�ل�غ 
من المال بإمكانھا ٔان تلھبن�ي ھ�ك�ذا، ٔاو ٔان ف�ي وس�ع 
امرٔاة ٔان تثیرني بھذه الطریق�ة. الش�يء، ل�م ی�ك�ن ف�ي 
قدرة ٔاي شي ٔان ینتزعني من خمول مشاع�ري، ٔاو ٔان 

 یشعل في حماسة مماثلة). 
یتكسر الحاجز البشري بین ال�راوي وال�ن�اس ف�ی�خ�رج 
الى المنتزھات العامة ویعاین الناس ویشعر بظ�روف�ھ�م 
وبالفروق بینھم وبین ابناء طبقتھ البرجوازیة ویحاول 
سد فراغ الوحدة الذي یشعر بھ، ی�ب�دٔا ھ�ن�ا ب�م�ل�ٔي ھ�ذا 
الفراغ عن طریق محاولة ٔاغداق المال على طفل فق�ی�ر 
یشاھد أاللعاب والیملك النق�ود ل�ل�ل�ع�ب او ع�ن ط�ری�ق 
الجلوس مع ٔاس�رة ع�ل�ى ن�ف�س ال�ط�اول�ة  ف�ي إح�دى 
الحانات الفقیرة، ساعاٍت قل�ی�ل�ة ك�ان�ت ك�ف�ی�ل�ة ب�ت�وف�ر 
إمكانیة تحول في شخصیة الراوي. الم�ت�ت�ب�ع  ل�ل�ح�دث 
یالحظ التغییر بین شخص�ی�ة ال�راوي ع�ن�دم�ا ك�ان ف�ي 
میدان السباقات یراقب المرٔاة وبین شخصیت�ھ ب�ع�د ٔان 

التحم مع ال�ج�م�ع وخ�ب�ر ت�ج�رب�ة ال�ح�م�اس�ة وال�ف�وز،  
ٔاختالف الناحیة الحسیة بشخصیة ب�ط�ل ال�روای�ة ال�ذي 

حاول محاولة فاشلة بعد ال�ف�وز ف�ي كس�ب ود أالس�رة 
البسیطة التي تجنبتھ بسبب شعورھم ب�ٔان�ھ اح�د ٔاب�ن�اء 
الطب�ق�ة ال�ن�ب�ی�ل�ة وان م�ك�ان�ھ ل�ی�س ف�ي ھ�ذه ال�ح�ان�ة 

 المتواضعة. 
(لقد كان صحیحاً فعالً ٔاني عشت دون ٔان ات�ج�رٔا ع�ل�ى 
الحیاة، ؤاني جعلت على ن�ف�س�ي ق�ن�اع�اً ب�ل واخ�ت�ب�ٔات 
منھ�ا. ول�ك�ن ھ�ذه ال�ق�وة ال�ح�ب�ی�س�ة رٔات آالن ال�ن�ور 
والحیاة، تلك الحیاة الغنیة وال�ق�وی�ة ال�ت�ي ت�م�ت�ل�ك�ن�ي. 
وآالن ٔاعرف ٔاني مازلت ملكاً ل�ھ�ا). وھ�ن�ا ی�ب�دٔا فص�الً 
آخر في الروایة عندما یقرر مصاحبة إح�دى ال�غ�ان�ی�ات 
تعیسات الحظ والظروف بھدف مساعدتھا مال�ی�اً وھ�ن�ا 
یتخذ موضع المحلل النفس�ي ح�ی�ث یص�ف ل�ن�ا قس�اوة 
ظروفھن  والمآسي ال�ت�ي ت�ح�ی�ط ب�ھ�ن وس�ب�ب ت�وج�ھ 

 الرجال نحوھن
(بعض البغایا، من بین أالشد فقراً وبٔوساً بغایا لم ت�ك�ن 
لھن ٔاسرة خاص�ة ب�ھ�ن ی�ن�م�ن ن�ھ�اراً ع�ل�ى ال�ح�ش�ای�ا 
ویتسكعن في اللیل دون ھوادة لیقدمن في الع�ت�م�ة ٔالي 
شخص وفي ٔاي مكان اجس�ادھ�ن ال�ن�ح�ی�ل�ة ال�م�ت�س�خ�ة 
والمنھكة مقابل قطعة من النقود، تالحقھن ٔاعین رجال 
الشرطة او یتحرشن بھن الجوع اسوة بٔاي م�ت�س�ك�ع ، 
لذلك یتجولن باست�م�رار داخ�ل ال�ظ�ل�م�ة ، ك�ط�رأی�د او 
صیادات في آالن نفسھ. ومثل كالب جأیعة كن یت�ق�دم�ن 
رویداً رویداً ك�ٔان�ھ�ن یش�ت�م�م�ن ال�ھ�واء ن�ح�و الس�اح�ة 
المضاءة ، بحثاً عن ذكر او متسكع تأیھ لینتزعن م�ن�ھ 
، مقابل المتعة التي یقدمنھا لھ، ٔاي مبلغ ی�ك�ون ك�اف�ی�اً 
لشراء بعض النب�ی�ذ الس�اخ�ن ف�ي ح�ان�ة ب�أیس�ة ح�ت�ى 
یحافظن على تلك الشغلة المضطرب�ة ف�ی�م�ا ت�ب�ق�ى م�ن 
حیاتھن، شعلة م�ا ت�ل�ب�ث ان ت�ن�ط�ف�ٔي س�واء ف�ي اح�د 

 المستشفیات او احد السجون).
(لقد فھمت فجٔاة مایدفع بالرجال نح�و ت�ل�ك ال�ك�أی�ن�ات، 
فھمُت ٔانھ من النادر ٔان یكون الدافع ھو حرارة ال�دم�اء 
وحدھا ٔاو اندفاع ال�رغ�ب�ة وح�ده ب�ل ھ�و ال�خ�وف م�ن 
الوحدة غالباً ، والخوف من تلك العزلة الفظ�ی�ع�ة ال�ت�ي 
تفصل بین البشر عادةً ، عزلة كانت عاطفتي ال�م�ت�ق�دة 
قد شعرت بھا للیوم أالول وللمرة أالول�ى). وب�ع�د ذل�ك 
یكتشف ان ھذه الغانیة كانت فخاً ٔالبتزازه م�ال�ی�اً ح�ی�ث 
تستدرجھ الغانیة الى عصابتھا رجالن وام�رٔاة، ورغ�م 
قدرتھ على الھرب إال انھ الیھرب رغم المعادلة ال�غ�ی�ر 

 المتكافٔیة بین الطرفین 
والغریب في المشھد المتش�ب�ع ب�إالث�ارة وال�ت�رق�ب ھ�و 
تمتع الراوي بالشعور بال�خ�ط�ر واس�ت�س�الم�ھ. واخ�ی�راً 
ینتھي الموقف بٔاعطاء الراوي مٔیتي كرونة ل�ل�رج�ل�ی�ن 
وھنا یتبدل الموقف تماما تعترف المرٔاة بٔانَّ زبونھا ل�م 

 یلمسھا مبدیة تعاطفھا.
وھنا یعلق الراوي على كلمات المرٔاة (ٔابانت عن طیب�ة 

 كامنة في الشر ورغبة مبھمة لتحقیق العدالة).
 

یكتشف الراوي بعد ك�ل ھ�ذه ال�م�غ�ام�رات ف�ي ال�ل�ی�ل�ة 
العجیبة ٔان متعة إالنسان تزداد بالعطاء، فیذیب الحاجز 
الج�ل�ی�دي ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن آالخ�ری�ن وی�ت�ح�رر م�ن ب�رودة 
المشاعر التي كان سببھا ٔانعدام الطموح واھتمام ابناء 
طبقتھ بالمظھر دون أالھتمام بالجوھ�ر وع�ن�د ق�رأی�ت�ي 
لنھایة الروایة تذكرُت المقولة الشأیعة (ما استح�ق ٔان 

 یولد من عاَش لنفسھ فقط).
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