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   مت ً  ب ال ع و م وث و، اس رج  ،  إر

 ا ا  لا   اا  ى ف يل اب ا 2021. 
 
 

ونائبا لرئیس البلدیة م�ن  2016لغایة  2012كونھ كان عضوا بمجلس بلدیة فیرفیلد عام  المھندس جورج برشا انتخب باالجماع من قبل اعضاء حزب العمال المحلیین
 .المجلس البلدي ألعضاء سوف تُفید خبرتھ العالیة 2014لغایة  2013عام 

 

 .المھندس برشا، لھ معرفة بقضایا سكان فیرفیلد ومشاكلھم وسوف یجد الحلول المناسبة لھم
 

التي یواجھونھ�ا ال�ع�ائ�الت ف�ي  عاما، ولكونھ من سكان المنطقة یخولھ لمعرفة الضغوطات المختلفة 35المھندس جورج برشا، سكن وعائلتھ منطقة فیرفیلد الكثر من 
 المنطقة. 

َف َوفَ�ھ�َم ال�م�ح�ن رَّ بما انھ مواطن غیور على المجتمع المحلي، فقد تطوع مع عدد من الجمعیات الخیریة لمساعدة المحتاجین، ومن خالل اع�م�ال�ھ ال�خ�ی�ری�ة ق�د تَ�ع�ـَ�و
ك�ون�ھ م�ھ�اج�ًرا .  ول�فیرفیلد المتعدد الجنسیات الذي یفتخر بھ، وكان جًزأ ال یتجزأ من ھذا المجتمع منذ قدومھ الى استرالیا بسن الطفولةالتي تواجھ سكان  والصعوبات

 . لذا یتفھم معانات المھاجرین الجدد الذین یستقرون في مدینة فیرفیلد
 .وبما انھ اكمل دراستھ الجامعیة في استرالیا فقد عرَف أھمیة التعلیم لكونھ الوسیلة الصحیحة نحو طریق النجاح

وانن�ي اش�ك�ر ج�م�ی�ع االعض�اء  2021قال المھندس جورج برشا "انھ لشرف عظیم واعتزاز كبیر ان اكون مرشح حزب العمال لرأسة بلدیة فیرفیلد للعام الحالي ایلول
 المحلیین لوضع ثقتھم لترشیحي باالجماع".

حلول ایجابی�ة ى لالھم واعمل جاھًدا معھم للوصول  السكان ھم أھم عنصر في الحكومة المحلیة وسوف اعمل عن كثب قریبا من السكان واكون آذان صاغیة وقال "ان
 ."  الیومیة كي تساعدھم في حیاتھم

والمصاعب التي تواجھ االھل وسوف اكون اذاًن صاغیة لإلھالي الذین ینشئ�ون  " بما انني أب لشاب في نھایة دراستھ الثانویة لذا فانني اتفھم الضغوطاتواضاف قاال
جمیلة وعظیمة صالحة للعیش والعمل فیھا. ولكنني اعتقد ھناك مجاالت كثیرة یمكن تحسینھا وسوف اع�م�ل ج�اھ�دا ل�ت�ح�س�ی�ن  اطفالھم في منطقة فیرفیلد ھذه المدینة

 ."البیئة لجمیع السكان
مرشح حزب العمال لرئاسة البلدیة سوف تجلب لي فرص لمالقات السكان الذین یغارون على المنطقة ویعیشون فیھا وارید ان اك�ون ف�ي  "كونيالمھندس برشا  وقال

 ."  متناول ومتواصل مع جمیع السكان حتى یكون لھم رئیس بلدیة مركزا على حلول ایجابیة
 " اصرح عن سیاستي االیجابیة وسوف اتطلع لرأسة فریق حزب العمال في االسابیع المقبلة ثم أضافة "انني

  
 

 

 للتواصل الصحفي
 المھندس جورج برشا المرشح العمالي

 لرئاسة بلدیة فیرفیلد
 0467880888  :الھاتف الجوال

 :البرید االكتروني
barcha4mayor@gmail.com 
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في جنوب غرب سیدني. إنني أدعو الحك�وم�ة  19-في ظل تصاعد وضع كوفید 
نتخابات الحكومة الم�ح�ل�ی�ة ال�ق�ادم�ة ف�ي س�ب�ت�م�ب�ر ألن أول�وی�ات�ي إإلى تأجیل 

 جورج برشا    واھتماماتي ھي سالمة وصحة سكان فیرفیلد.                         
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قضیة عوائل داعش في مخیم الھول وقرار عودتھم ال�ى      
أوطانھم ومنھا ال�م�م�ل�ك�ة ال�ھ�ول�ن�دی�ة ش�غ�ل�ت ال�رأي ال�ع�ام 
والس�ی��اس��ي ف��ي داخ�ل اروق��ة ال��ب��رل�م��ان ال�ھ��ول��ن�دي، ھ��ذا 
الموضوع الذي أدرج في جدول عمل البرلمان الھولندي یوم 

ب��ح��ض��ور الس��ی��د  2021ال��خ��م��ی��س ف��ي االول م��ن ت��م��وز 
جرایرھاوس وزیر العدل واالم�ن ال�ھ�ول�ن�دي والس�ی�دة ك�اج 
وزیرة الشؤون الخارجیة، حول القرار االنسب واألقل تھدیدا 

في حالة الموافقة او رف�ض ع�ودة   لألمن الوطني الھولندي
عوائل الدواعش الى ھولندا. وع�ل�ى اث�ره ج�رت م�ن�اقش�ات 

ك�ان رأي وزی�ر ال�ع�دل   لمختلف االحزاب الھولن�دی�ة.  حادة
واالمن ھو ع�ودة ال�ع�وائ�ل ال�داعش�ی�ة ب�أش�راف ال�ح�ك�وم�ة 
الھولندیة، مؤكدا ان أغلب الدعاوي المقامة ضد المشارك�ی�ن 
في التنظیم االسالمي داعش ستتوقف دون إدانة م�ا ل�م ی�ت�م 

  حضورھم الى ھولندا.
وللمعلومة فقط قبل ایام أعادت الح�ك�وم�ة ال�ھ�ول�ن�دی�ة نس�اء 
واطفال من مخیم الھول بالتنسیق مع االمم المتحدة والق�وات 

 الكردیة.
 6و  1ف�ي   وكانت مناقشات جلسات الب�رل�م�ان ال�ھ�ول�ن�دي

محاور وھي االم�ان وال�ت�ج�رب�ة  3  دارت في  قد 202تموز 
 الدولیة واتباع الدیانة االیزیدیة.

 
 محور االمان:

ان فكرة عودة نساء واطفال الدواع�ش ال�ى ھ�ول�ن�دا ی�غ�رز  
الخوف في المجتمع الھولندي وحقیقة في كافة المجتم�ع�ات، 
مع ھذا تشیر نصائح المختصی�ن ف�ي ع�ودة ال�ع�وائ�ل ال�ح�ل 
االكثر امانا. وان عدم عودة ال�ع�وائ�ل ال ی�ع�ن�ى ان االج�ھ�زة 
االمنیة ستغفل عن متابعتھم ومراقبة تحركاتھم، بل ت�ت�ج�ن�ب 
أختفاءھم ع�ن م�ت�اب�ع�ة ال�ج�ھ�ات االم�ن�ی�ة، وھ�ن�اك ف�رص�ة 
عودتھم بصورة غیر شرعیة الى ھولندا وف�ي ت�ل�ك ال�ح�ال�ة 

    یصعب مالحقتھم..
اث��ن��اء ج��ل��س��ة ال��م��ن��اقش��ة ق��ام اح��د م��م��ث��ل��ي االح��زاب 

بالتھجم على وزیرة الشؤون الخارجیة تعلیقا ع�ل�ى   الیمینیة
عودة نساء واطفال داعش واتھم�ھ�ا بس�ع�ی�ھ�ا ال�ى ت�ج�م�ی�ع 
االرھابیین الى جانبھا. مما أثار أستنكار واستھجان غ�ال�ب�ی�ة 
االحزاب مختلفة التوجھات من ھكذا أسلوب ت�ھ�ج�م�ي ع�ل�ى 
شخص في داخل النظام الدیمقراطي والبد من س�ح�ب ك�الم�ھ 
غیر المناسب. وانسحبت على أثره أحت�ج�اج�ا م�م�ث�ل�ة ح�زب 

 الخضر من الجلسة.
حول كیفیة االش�راف   VVDھناك أستفسار من حزب   كان

على المشتبھ بھم من الع�ائ�دی�ن ال�دواع�ش ب�ع�د قض�اء م�دة 
یرید ض�م�ان ال�ح�ك�وم�ة   Ja21عقوبتھم، في حین ان حزب

ف�ع�ت�رض ع�ل�ى  SGPالھولندیة بعدم أعادتھم، اما ال�ح�زب 
 قبول عودة أنصار الخالفة االسالمیة الطوعیة الى ھولندا.

وفي اثناء الجل�س�ة ك�ان ھ�ن�اك م�ق�ت�رح ی�دع�و ال�ى س�ح�ب 
الجنسیة الھولندیة ل�ك�ل م�ن غ�ادرھ�ا ل�ی�ن�ت�م�ي ال�ى داع�ش 
وتسقط عنھ كافة حقوق ال�م�واط�ن�ة. وھ�ذا ال ی�ج�وز حس�ب 
المعاھدات الدولیة في اسقاط الجنسیة لش�خ�ص ل�ی�س ل�دی�ھ 
جنسیة اخرى ھذا ماقالھ وزیر العدل واالمن ولكن قد یس�ري 
ھذا المقترح على اصحاب مزدوجي الجنسی�ة وب�ح�اج�ة ال�ى 

 دقة التعامل فیھ .
 

   المحور الثاني التجربة الدولیة
التجربة الدولیة في محاكمة الدواعش في مناط�ق�ھ�م خ�اص�ة 

دور العراق في انشاء م�ح�ك�م�ة   في العراق، مستفسرین عن
س�واء   دولیة بالتعاون مع االمم المتحدة والكورد. لكن ال�ك�ل

في ھولندا او دول أخرى عنده تخوف من أحت�م�ال�ی�ة ھ�روب 
المشتبھ بھم من س�ج�ون ال�ع�راق او ال�م�خ�ی�م�ات او م�ك�ان 
سكناھم، و تخوف من عدم ضمان حریة االع�ت�راف وال�ك�الم 
بحكم االكراه والتعذیب وفي نف�س ال�وق�ت ھ�ن�اك اش�ك�ال�ی�ات 

 انصاف تعویض المتضررین في العراق .  سوء وعدم
في ھذا الصدد قالت وزیرة الشؤون الخارج�ی�ة الس�ی�دة ك�اج 

ع�ن�د ال�ح�ك�وم�ة   ان العراق یواجھ تحدیات كثیرة، واالولویة
العراقیة ال تكمن بانشاء مح�اك�م ض�د االج�ان�ب م�ن داع�ش. 
واشارت الى احتمالیات حق الفیتو من ق�ب�ل ب�ع�ض االط�راف 

   في داخل قبة مجلس االمن الدولي یمنع أنشاء المحكمة.
فھو ال یؤمن بمحكم�ة ھ�ول�ن�دا، آلن�ھ  FVDاما ممثل حزب 

المتھمین سیطلق سراحھم بعد مضي عدة س�ن�وات   متاكد ان
ویكون ح�را ط�ل�ی�ق�ا، ووض�ح ق�ائ�ال ل�و تس�م�ع�ون ش�ك�وى 
االیزیدیین عما قامت بھ نساء داعش فھن أسوء تصرفا م�ن 

 مقاتلي داعش.
 

  المحور الثالث االیزیدیون:
مختلف االحزاب أكدت على أھ�م�ی�ة ال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى ض�ح�ای�ا 
داعش وخاصة االیزیدیات واطفالھن، اقترحت ممثلة الح�زب 
االتحاد المسیحي ال�ى م�ط�ال�ب�ة دول�ی�ة ب�االع�ت�راف ب�االب�ادة 
الجم�اع�ی�ة ل�الی�زی�دی�ی�ن، واالھ�ت�م�ام ب�ال�ن�س�اء االی�زی�دی�ات 

وھن یتعرضن الى رفض   وأطفالھن من أباء مقاتلي داعش،
مجتمعھم الصغیر بعودة أطفالھن معھن ، وأستفسرت ممثل�ة 
حزب االتحاد المسیحي عن ما ھو دور الحكومة ال�ھ�ول�ن�دی�ة 

 في مساعدتھن؟
ال��ح�ك��وم��ة   وق�د اج�اب��ت��ھ�ا وزی�رة الش��ؤون ال��خ��ارج�ی��ة ان

الھ�ول�ن�دی�ة ج�ادة ف�ي االع�ت�راف ب�االب�ادة ال�ج�م�اع�ی�ة ض�د 
ل�ت�ق�دی�م�ھ�ا ال�ى   األیزیدیة، وملتزمة في ج�م�ع ك�اف�ة االدل�ة

المحكمة مستقبال، ولدى الحكومة مشاریع خاصة لم�س�اع�دة 
  الضحایا.

 
 االطفال في معسكرات داعش:

یعتبر االطفال ھم ضحایا ولیس م�ذن�ب�ی�ن ل�ی�ح�اس�ب�وا ع�ل�ى  
جرائم اولی�اء ام�ورھ�م، وال�دع�وة ف�ي االس�ت�ع�ج�ال ب�أع�ادة 

س�ن�ة وت�خ�ل�ی�ص�ھ�م م�ن م�خ�اط�ر  12االطف�ال م�ا دون ال 
 الرادكالیة المتشددة.  االفكار

ان وضع االطفال في معسكرات الھول سيء جدا وھذا خ�ی�ار 
مشوه من ذویھم، ھؤالء االط�ف�ال ب�ح�اج�ة ال�ى ال�م�س�اع�دة 

 والرعایة ولیس الى معسكرات االعتقال.
قالت وزیرة الشؤون الخارجیة انھ م�ن ال�م�ؤل�م ان ی�ك�ب�روا 
االطفال في معسكرات الھول بسبب أختیارات ذوویھم، لكنھ�ا 
أكدت ان الحكومة الھولندیة مس�ت�م�رة ف�ي ت�ل�ب�ی�ة ح�اج�ی�ات 
ھؤالء االطفال ویتم تقییم كل طفل على أساس كل حالة ع�ل�ى 

 حدة سواء كان خیار العودة الى البلد او رفضھ .
وقد تأج�ل�ت ال�ج�ل�س�ة ال�خ�اص�ة ب�اق�رار االب�ادة ال�ج�م�اع�ی�ة 

ت�م�وز  6لالیزیدیین على ید مجرمي داعش الى یوم الثالثاء 
السیدة أن ك�وی�ك   CDAللتصویت على مقترح ممثلة حزب 

(داع�ش)   بأعتبار كاف�ة ج�رائ�م ت�ن�ظ�ی�م ال�دول�ة االس�الم�ی�ة
ضد الم�ج�ت�م�ع االی�زی�دي ج�رائ�م أب�ادة ج�م�اع�ی�ة   االرھابیة

أق�ر  2021م�ن ت�م�وز  6وفي یوم   وجرائم ضد االنسانیة،
البرلمان الھولندي االعتراف باالبادة الجماعیة ضد المجتم�ع 

  التصویت باالغلبیة.  االیزیدي وكان
 

وجاءت اول ردة فعل من الجالیة االیزیدیة ف�ي ھ�ول�ن�دا ع�ن 
االعتراف بجریمة االب�ادة ھ�ذه واع�ت�ب�رت�ھ�ا خ�ط�وة م�ھ�م�ة 

 للمجتمع االیزیدي وتحقیق العدالة لضحایاھم.
سبق البرلم�ان االورب�ي وال�ج�م�ع�ی�ة ال�ب�رل�م�ان�ی�ة االورب�ی�ة 

وص�ف ج�رائ�م   ومجلس النواب االمریكي وغیرھا من الدول
داعش ووحشیتھ وبشاعتھ ضد االی�زی�دی�ی�ن وال�م�س�ی�ح�ی�ی�ن 

 واالقلیات االخرى بجرائم ابادة جماعیة.
ان أعتراف مملكة ھولندا بج�ری�م�ة االب�ادة ال�ج�م�اع�ی�ة ھ�ي 

 جادة على المجتمع الدولي.  محاولة ضغط
واثیر انتباه الجمیع الى ما اشارلھ خبیر ھولندي ف�ي ش�ؤون 
االرھاب والقانون الدولي ان االعتراف باالبادة تم�ث�ل ح�رك�ة 
رمزیة وأسناد معنوي للضحایا، لھا تأثیر قلیل م�ن ال�ن�اح�ی�ة 

ف��ي م��ن��ح ح��ق��وق الض��ح��ای��ا   ال��ق��ان��ون��ی��ة، وغ��ی��ر م��ل��زم��ة
أوتعویضیھم، ما لم یستكمل البرلمان في مت�اب�ع�ة ال�خ�ط�وات 

التالیة في حالة أشتباه وجود جریمة ابادة جماعیة ف�ي دول�ة 
ما على االدعاء العام ال�ق�ی�ام ب�ج�م�ع االدل�ة وت�ق�دی�م�ھ�ا ال�ى 
المحكمة والقاضي ھو من یقرر وج�ود ج�ری�م�ة، و ت�وج�ی�ھ 

  التھمة الجنائیة الى المشتبھ بھم.
ل�ل�ب�رل�م�ان  2021ت�م�وز  6و 1أنتھت ھنا تفاصیل جلستي 

  الھولندي .
------------------------- 

تجد االمانة العامة ل�ھ�ی�ئ�ة ال�دف�اع م�ن أع�اله ال�دورال�ك�ب�ی�ر 
لالحزاب الھولندیة المختلفة االیدیولوجیة والتوجھ ول�ك�ن�ھ�م 
أتفاقوا فیما حدث ألتباع الدیانة االیزیدیة واعتبروھا جری�م�ة 
أبادة جماعیة، نأمل من الح�ك�وم�ة ال�ھ�ول�ن�دی�ة ال�م�ق�ب�ل�ة أن 
تعترف ھي االخرى بجریمة االبادة الجماعیة وتستكمل بذل�ك 
برامج المساعدة والتأھیل الالزمة السناد ضحایا االیزی�دی�ی�ن 
وعوائلھم ، وكانت لجنة الشؤون ال�خ�ارج�ی�ة ف�ي ال�ب�رل�م�ان 
الفیدرالي البلجیكي قد اقرت االبادة ال�ج�م�اع�ی�ة ل�ألی�زی�دی�ی�ن 

 15ومن المؤمل ان یصوت علیھا البرلمان ال�ب�ل�ج�ی�ك�ي ف�ي 
 .2021تموز 

لألیزیدیین ل�ح�د االن م�ن   لقد أقرت جریمة االبادة الجماعیة
جھة رسمیة م�ن دول وب�رل�م�ان�ات أورب�ی�ة  15قبل أكثرمن 

وب�ری�ط�ان�ی��ا وام�ری�ك�ی��ا واس�ت�رال�ی��ا وارم�ی�ن�ی��ا وم�ؤس�س��ات 
  ومنظمات دولیة معنیة بجرائم االبادة الجماعیة.

اما بخصوص اطفال ونساء الدواعش في مخیم الھول س�ب�ق 
وان قدمنا تقریرا حول ك�ی�ف�ی�ة ال�ت�ع�ام�ل م�ع ع�ودة ع�وائ�ل 
الدواعش ال�ى اوط�ان�ھ�م وال�ت�رك�ی�زع�ل�ى ض�رورة واھ�م�ی�ة 

او ش�ی�خ ك�ب�ی�ر، ام�راة او رج�ل   التعامل مع كل ف�رد ط�ف�ل
بصیغة خاصة ولیس ات�خ�اذ أج�راءات ش�م�ول�ی�ة ج�م�اع�ی�ة، 
وااللتزام بأتخاذ كافة الخطوات على أسس قانون�ی�ة قض�ائ�ی�ة 
صادرة من محكمة متخصصة ب�ج�رائ�م داع�ش، وق�د س�ب�ق 
لحكومة وبرلمان أقل�ی�م ك�وردس�ت�ان أق�رار أنش�اء م�ح�ك�م�ة 
خاصة لمجرمي داعش بالتعاون مع الیونیتاد، ولكن لآل�س�ف 
المحكمة االتحادیة في الحكومة الم�رك�زی�ة أع�ت�رض�ت ع�ل�ى 
أنشاء المحكمة في أقلیم كوردستان بأعتبارھا ھي من ت�م�ث�ل 
أعلى سلطة قضائیة ف�ي ال�ب�ل�د وم�ا زال ال�م�وض�وع ت�ح�ت 
المناقشة في وقت ان العالم یرید محك�م�ة خ�اص�ة ل�م�ج�رم�ي 
داعش في العراق تقف المحكمة االتحادیة ح�ج�ر غ�ث�رة ف�ي 

 طریق تحقیق ذلك.
قصر الكالم ان تزاید عدد المقرین بجریمة االبادة الجم�اع�ی�ة 
لألیزیدیین بعد مرور أكثر من سبعة س�ن�وات ع�ل�ى ال�ج�رائ�م 
خطوة أیجابیة في االتجاه الصحیح، ولكنھا لالسف ل�م ت�ث�م�ر 
لحد االن بفائدة تجنى الستفادة الضحایا حیث م�ا ی�زال أك�ث�ر 

أیزیدیة مختطفة ,و ما زال االالف من الم�ح�ررات  2000من 
من قبضة داعش یعانین من مرارة الحنضل في حیاتھن ول�م 
تكنمل بعد أعداد برامج التأھیل المجتمعي ، بل دعونا ن�ذھ�ب 

نسمة من االیزیدیی�ن  300000أكثر من ذلك، ھناك اكثر من 
یع�ی�ش�ون ف�ي م�خ�ی�م�ات وم�ج�م�ع�ات ب�ع�ی�دی�ن ع�ن أم�اك�ن 

یعانون م�ن ن�ق�ص ح�اد ف�ي ال�خ�دم�ات االس�اس�ی�ة   سكناھم
 للعیش الكریم

تأمل االمان�ة ال�ع�ام�ة ل�ھ�ی�ئ�ة ال�دف�اع ع�ن ات�ب�اع ال�دی�ان�ات  
والمذاھب في العراق من كل ھذه ال�دول ان ت�ت�ح�رك ب�أك�ث�ر 
جدیة وفاعلیة ل�ت�وف�ی�ر االم�ن واالم�ان وال�ع�ی�ش ال�م�ح�ت�رم 
واعادة االیزیدیین الى مناطق سكن�اھ�م ب�ع�د ان ت�وف�ر ك�اف�ة 

 مستلزماتھم.
وتامل االمانة العامة ایضا من الحكومة ال�ع�راق�ی�ة وح�ك�وم�ة 
االقلیم متابعة ھذه القرارت دولیا والض�غ�ط لص�ال�ح ض�ح�ای�ا 
اتباع الدیانات من االیزیدیة والمس�ی�ح�ی�ة الس�ری�ان ال�ك�ل�دان 
االشوریین والتركمان والشبك والكاكائیین وكل من أط�ال�ت�ھ�م 

 جریمة االبادة الجماعیة.
واخر القول تقدم االم�ان�ة ال�ع�ام�ة ل�ھ�ی�ئ�ت�ن�ا الش�ك�ر ال�ك�ب�ی�ر 
والجزیل للبرلمان الھولندي والب�ل�ج�ی�ك�ي الق�رارھ�م�ا االب�ادة 
الجماعیة لالیزیدیین بصورة واضحة وجلیة وما زلنا ننت�ظ�ر 

 مواقف الدول العربیة واالسالمیة بھذا الخصوص.

  عا  ا ما                              ت دو  

 2021تموز  6و  1تقریرا مفصال عن جلستي البرلمان الھولندي في       

 افواا مع ا دة ا 
 2021-7-7 نھاد القاضي التقریر من اعداد:
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أغرب ما عجبُت من طبع جسدي الطاعِن ف�ي 
الیأس. أنّ�ھُ ی�رغ�ُب أْن أن�اَم أن�ا وی�ب�ق�ى ھ�و 
یترقّبني كناظوٍر لیل�ّي, ج�اءن�ي ب�ع�ص�ا ف�ی�ھ�ا 
رائحة الخمِر وفیھا من إغواء ال�ل�ی�ل. وك�ن�ُت 
أعاني من سوِء حنّاء یدي القاحلة األخّف من 
. وكنُت رق�ی�ق�اً ف�ي أن أل�ق�ي ع�ل�ى  سنِّ الحبِّ
فخذیھا صراحتي وأزیَّت ھذیانھ�ا ب�م�وس�ی�ق�ى 
نواقیسي, وأكتظَّ في غرزي ثق�وب�ھ�ا ال�ح�ری�ر 
بخیٍط طائٍش من ندى أب�ی�ض, ی�ت�ن�قّ�طُ ب�ع�ط�ٍر 

 یشّمھُ السریُر فیثمل
....................... 

وما زلُت أغتسُل بجرٍن یسیُل م�ن ورٍد ث�م�ٍل, 
شاَء أن یغمُض عینیھ ویخطّ على قیثارة م�ن 
حلوى اللیل بع�َض ع�ی�ون ال�ت�ن�ج�ی�م ,ونس�اء 
ی�رس�م�َن الش�ف�ت��ی�ن ف�ي أف�واٍه ال ت�ج�ی�ُد ل�غ��ةَ 
العیون .وأمارُس أحالمي ف�ي ش�ھ�وِة ع�ت�م�ٍة 
تذبل رویداً من ضوِء شمعتھ ,تشیُر بعجٍب الى 
أعضائي العاریة فوق صلصاِل خیمٍة ال تج�ی�ُد 
قراءةَ تفاصیل الج�م�ال ال�م�دھ�ش .ف�ي ع�ب�ق 
رغ�ب��ٍة أج�م��ل م�ا ف��ی�ھ��ا أنَّ ال��ورَد ب�ع��ب��اءت��ھ 

 الحمراء. یصیُح مغمَض العطِر یا هللا
...................... 

مازحاً أصحُب بسروٍر عتیٍق لّذتي الى طائشٍة 
عمیاء عاطل�ة ع�ن الش�ع�ٍر. ت�م�س�ُك بش�م�ع�ِة 
شھوتھا ومفرداٍت تغس�لُ�ھ�ا ب�ن�م�ٍط ب�اذخٍ م�ن 
خرائب عمرھا المعجون بالحلیب, فتغ�یّ�ُر م�ن 
أعضاء جسدھا بعَض الشيِء .وتمسُك ب�زی�ٍت 
من عراء آدم ول�ی�س ُم�ھ�ّم�ا أْن ت�ف�ع�َل ذل�ك, 
بأخطاٍء جّدا سھلة وبكسِل التفّاحة في التعبیِر 

في رم�اٍد ی�ت�ث�اءُب ف�ي ف�م   عن إغواٍء مھّشمٍ 
شمعٍة طویلة ,تتخلّى في ل�ح�ظ�ِة ش�ھ�وة ع�ن 

 عراِء الضوء
................. 

ھشیمي ملٌح وما یص�ح�ُب ت�اب�وت�ي ش�م�ع�ةٌ . 
عثرُت على فمي االحمر في قبلِة م�ن س�رق�ْت 
أعضائي وتركتني ھشیماً حائراً .كی�ف أج�م�ُع 
شتاتي؟ وأعوي في ثمالٍة ك�م�ا ال�م�رھ�ق م�ن 
تجّعدات جسٍد كلّھُ نوافذ وقمره ال یھدأُ في یٍد, 
تبحُث عن متاھِة الحبِّ في شمعٍ یقّشُر العتمة 
ویمأل عریَنا بفوضى ورٍد, یغرُق ب�اّم ع�ی�ن�ی�ھ 
في عناق مسامیر.تح�ت�ف�ي ب�ث�ق�وِب ص�ل�ص�ال 
بدھشٍة ل�ع�ج�ب أع�اج�ی�ب ال�ج�س�ِد ف�ي الس�رِد 
والنثِر والتفكیِك ,ونشید أناشید إنشاد مضرج 
بأشالِء العري. ورماد اللیل في أص�اب�ع ت�ظ�لُّ 
تقرأُ وتجُد فَماً آخر في عیوِن الحّب وال�ن�س�اِء 

 والقرابین
................ 

مصباٌح غریٌب الت�ق�ی�ت�ھُ ع�ل�ى ق�ارع�ِة ف�ك�رٍة. 
وكنُت أنا أیضا غریباً بشكلي الخرافي وكالمي 

 كأنّھُ آثار لم تكتمْل في حینھا
ما كنُت تلمیذاً مقیما أدّوُن أفكاَر ال�م�وت�ى ف�ي 

فثمة رماٌد في ع�ی�ن�ي م�ن ط�واب�ی�ر    ’المقبرةِ 
حضرة امرأةٍ لھا عري   أمس .وكنُت جئُت من

زجاج .وأسوأ ما في الفِم ما عجب�ُت ح�ی�ن ل�م 
أجْد فم�ي, ف�ق�د أغ�وان�ي ال�ج�س�ُد ف�ي ل�ح�ظ�ة 
زعفران وقلُت ما ی�ل�ی�ُق ب�آخ�ر ق�ط�رة م�ع�ھ�ا 

 وحدي
...................... 

لي أْن أختاَر كیف أس�م�ع�ك ؟ول�ك ھ�ذا ال�غ�ی�ُم 
القدیم بجوارِك وحین تنطقیَن بنصفك الشھي. 
أضُع خطّة كسولة وأمزجھا ب�ال�ح�ری�ِر ل�ع�واِء 
نصفك الخامل, أعرف كی�ف أق�ت�رح ص�ی�ت�ي؟ 
وأذیُع بفطرتي المأھولة بعنِب القربان وأعث�ُر 
على عبقي الشائك .أنا مغرم وبمھارٍة إلثب�اِت 
براءِة ذّمتي من إغواء .أدعیُّت أنّي ك�ن�ُت ف�ي 

 حالِة فاعل وأنِت كنِت المفعول ألجلھِ 
وج�ئ��ِت أن��ِت ص��دف�ةً ج��م��ع��ِت ج�م��ی��ع��ي ف��وَق 
السریِر, وص�رُت أن�ا رم�ادا وأن�ت ت�ال�ش�ی�ِت 

 عواًء في بصِر الورد
................... 

سھواً فقط في حالة جثمان. أك�فُّ ع�ن ال�ح�بِّ 
تحَت الضوِء وبعَد قلیٍل من مروِر خیوِط ثوبك 
الداخليِّ بین أصابع�ي. أب�ت�لُّ م�رت�ب�ك�اً وأف�ت�ُح 
ُق  ضوَء نجٍم وحیٍد لیَس بعیداً عن یدیِك. وأحدِّ
في لھاِث قھوتك البیضاء .تتوّجھُ ف�ي رعش�ِة 
جنوٍن الى نبیٍذ فيَّ یصُل إلیك كثلجٍ. ال ع�ل�ی�ك 

من رعشتك وھي تعوي وتتحّدُث عن المن�ف�ى 
والعسل, سیأوي جسَدك فاتحاً عین عماه لنوٍر 
یضیئك بشمعِة عصاي. ف�ال تض�ع�ي أق�راطَ�ك 

 .البیضاَء في مندیِل الحیاة
وتمّردي فمن حسِن حّضك أنِّك كتبِت في فم�ي 
صبَغ أناملك. ووضعِت في ثقوب جسدي یدیك 

 وكنت ترقصین بیني وبیني بتمّوجٍ مستحیل
................ 

 , تحَت نصِب أناملك وق�د أص�ف�ّرْت م�ن ال�ح�بِّ
أنھكَك قمیُص شاعر صلصالَھُ, أصابٌع تغمُرك 
بكلِّ شيٍء وفي لحظِة تریاٍق ثقُب نون نسوتك 
وأنِت تھتّزین كأفعى في لحظِة إرتعاش ك�ائ�ٍن 
خرافي مثل نوح. ینضجِك بضجیجِ التفاھِة في 
ذھوِل حّواء. وقد دبَّ ف�ي ص�ل�ص�الِ�ھ�ا أص�ب�ٌع 
أبیض ,والَح لھا في الشخیِر وھي ف�ي ص�ف�ِر 

 الكابوس تمارُس العبوَر الى أْن تغسلَ 
أسماَل الذكرى وتوّزَع الرقَص بالتساوي ف�ي 
بخٍت عفٍن في فن�اج�ی�ن ال�ق�ھ�وة ,وفص�ح ف�ي 
مؤّخرِة الوقِت, یمنُحھا نبیَذ الرھ�ب�ان وع�واَء 

 قیلولٍة في مثوى العمیان
...................... 

وقٌت مبعوج الشفتی�ن وق�رب�اٌن ب�ح�ج�ِم ن�ب�ی�ذ, 
یسكُب كالماً بلوِن ورق ع�ن�ٍب ذاب�ل ووس�ی�ِم 
الطراوة . كنُت قد أضعتھُ ف�ي ج�وِف ق�ارورة 
نصٍّ في جلسِة عویل لسرقِة حرف من اسمي 
الیاقوتي الضوَء. في سوِء إس�ت�خ�داٍم م�ت�ع�ّم�ٍد 
لت�دن�ی�ِس رم�ال�ي م�ن وس�اوَس ذاك�رت�ي ف�ي 
, وتص�خ�ُب  أخطاِء سماء. تجھُش بغ�ی�ٍم مس�نٍّ
كأوبرا تنزُل من خرائب بیٍت غامض, أع�رُف 
, الى آخر رشقِة  أّن ھناك فیھ من یتنفّس الحبَّ
تراٍب من شّالل الماِء في عین�ی�ھ الص�اف�ی�ت�ی�ن 

 مثل نبعٍ زعالن
............... 

یا العازف المكسور األصابع تعرُف أنَّ ال�ث�ل�ج 
یغوي, وأنَت تحَت ظلِّ جداٍر یشبھُ كاَس ن�ب�ی�ٍذ 
أصفر وخرائب تسكُب غباَر أنھیاِرھا في بركِة 
ض��وء .ی��دم��ُع ل��ح��ظٍّ س��ع��ی��د ف��ي حض��رة 
وحدي ,یعاني من سھولة جمال خطّ�ھ الش�ع�ر 
في أسمالھِ المثقوبة بأسنان امرأة كانْت تعضُّ 
شاربَھُ الحلیق .مھمالً یناُم بجسٍد مثقوب قرَب 

 نھاٍر.غادَر منتصَف ضوٍء یعرُج قبَل الغروب
.................... 

أحاوُل أْن أفتتَح تمثاالً یرّدُد أحبّ�ك ف�ق�ط, ب�ع�َد 
منتصِف اللیل في مل�حِ ع�ن�ٍب, تس�ك�ب�ھُ ج�راُر 
حلماٍت حامالِت الحّب في فراغِ ث�ق�وٍب ت�ھ�م�ُد 
بعَد ضجیجٍ وتتوّرُد م�ن ال�خ�ج�ل, ف�ي غ�ب�ط�ِة 
الشمس أرفُع إیماءةً بجرأٍة. خجالً من بصري 
بمجّرد أْن أج�َد ف�م�ي ی�م�ت�ثّ�ُل بش�ك�ٍل م�ف�رط, 
لتعاویذ ح�ج�اٍب ف�ي ع�ی�ٍن ع�وراء م�ن س�ب�ع 
عیون تمألھا السحالى, ثّمة غیٌم حانقاً ی�ن�ظ�ُر 
الىَّ ببصیِص إغ�واء ,وح�دي أت�اب�ُع ب�ف�ض�ول 

 تدحرجي وفي كفّي نعشي
..................... 

ببراءةِ ضوٍء یمّسني كفراشة .أعرُف أنَّ الباَز 
شخصیّا كان یحرُسني ,وأّن الكلم�اِت ط�اع�ن�ة 
المعنى ویعجنُني الطحیُن بقھوة امرأٍة, تعتكُف 
في فارزة فمي. تخ�رُج م�ت�ع�ّرج�ةً ب�ال أس�م�اٍل 
وتت�س�ّك�ُع, وت�ن�س�ى ت�ق�لّ�ُم ف�َم ال�ت�م�اث�ی�ل ذات 
ش�ی��اط��ی��ن غ�امض��ة, ن��زل��ْت ف�ي ع��ام ك��اس��حٍ 
بالتوابیِت والق�ب�ور ال�وف�ی�رة ال�ت�ي ال ت�ك�لّ�ُف 
نفَسھا سخاَء سعِة األصابع في التعبی�ِر .م�ث�ل 
فّزاعاِت الربی�ع وب�ی�دی�ھ�ا ورٌد وك�الٌم ی�ع�وي 

 بإتقان
............... 

في ال أحد كنتھُ ذات ال أحد قلُت لي سأبوُح لك 
بما یحدُث اآلن, ف�ي أم�س م�ا عش�ت�ھُ وك�ن�ُت 
أفتُك ساطعاً بالسھ�ِو, وك�ن�ُت ح�اض�راً ب�ف�راغ 

 .سخریة السابق منّي  متعّدٍد, أخیطُ 
بلّذة عّرافٍة في رمٍل أحمر یط�ل�ُع م�ن ع�ی�ن�ي  

نبّي من فنجانِھا التابوت, تذھُب بھ ال�ى ب�الٍط 
قدیم لمعبٍد انھارمن كونشرتو أص�اب�ع نس�اٍء, 
رسمَن بعادتھّن الس�ریّ�ة ذاك�رةً ص�ف�راء ف�ي 
جراٍر تشبھُ بیَض عید الفصح .وسوف أجلُس 
في مقھى من ث�ل�جٍ. ك�م�ا إل�ٍھ ف�ائ�ض وأن�ظ�ُر 
ببالدة الى طفِل ذاكرة ین�زُل اآلن م�ن ش�ف�ت�ي 

 ذات أسم كنتھُ 
...................... 

أحاوُل أْن أخرَج من أشالئي. م�ن أّي ش�يء  
في الض�وِء ھ�ذه ال�ل�ی�ل�ة .ع�ن أس�م�اء نس�اٍء 
لمسوا شفتي بالمقلوب, عن ع�م�ی�اٍن خ�رج�وا 
من بصِر التّفاحة الى نبیِذ الوردة ف�ي أس�م�ال 
الغیم ,قرب أثِر موت في قلیٍل من وقت یعجبھ 
أن یتكلَّم كما اآللھة ,وثرثرة رقیٍم في أحضان 
حّواء في مقھى غام�ض ی�ت�ج�ّم�ُع ح�ول�ي ف�ي 
عتمةِ ثقوبي ,یبصُر بقلبھ ربّما دانتي في ھیئة 
جحیم, أو أدیسون ف�ي ث�وِب مص�ب�اح وأم�نّ�ا 
حّواء في غوایة تھتُك بأبینا آدم او أس�ط�ورة 
تتسّرُب من حنجرِة ذاكرة تس�ی�ُل م�ن أن�اب�ی�ب 

 الرماد
....................... 

فراٌغ أحمر شھّي وال باس بك�أِس ن�ب�ی�ٍذ أیّ�ھ�ا 
الفُم الشعر المتّھم بنبوءِة الغی�ب. أن�ت ت�ت�أوهُ 
كقندیٍل وتحسُن السیَر على ال�م�اِء, أم�ا ك�ن�َت 
تخرُج مرتعشاً من ف�ان�وس ل�ی�ل وت�ذوُب ف�ي 
خّمارةِ الورد وثوبھِ .وكنَت تقوُل زْدني إرتواًء 
أیّھا الجسد العجب, وكنَت مأخوذاً بنقِش یدیك 
وفتنة طیّاتھا العشر ,وتعلو منفرداً في موّشح 
صلصال رغبتك, نبٌض تلتقطھُ مجنونةُ الحّب, 
لتسكَب في ثیابك التي تركت�ھ�ا ع�ل�ى الس�ری�ِر 
وأنَت مشتبٌك كآلھٍة بأصابع جرارھا .وتمضي 
اللیَل من منفى سریرالى عناقیِد الجسد كراھٍب 
یھ�ب�طُ م�ن ال�م�ج�ّرات ب�زی�ِت زی�ت�ون وع�ن�ب 

 شھيء
.................... 

ما كتبُت بعَد قلیٍل سواك ,كنُت مع اآلل�ھ�ة ف�ي 
المقبرة. وأنا أكثر فتنة من ج�ح�ی�م. ص�ح�ی�ح�اً 
وصلُت الى التراب, المتحُف وق�د زرت�ھُ ق�ب�َل 
الحیاة كان لتّوِه یستیقظُ من ال�ن�وم. م�ا ك�ن�ُت 
قادراً أْن أدبَّر نفسي بال امرأٍة ,جسدي ال یكفُّ 
عن الحبِّ وأسھر ب�ی�ن إن�ق�اض�ٍة ف�ي أكس�ی�ر 
الكالم في الوقِت ال�الح�ق, س�أك�م�ُل اس�ت�ق�ب�اَل 
المدع�ّوی�ن ال�ى والدت�ي ع�ل�ى ص�وت ج�ن�یّ�ٍة 

 وھذیاِن عّرافٍة ترتعُش من الشھوات
------ 

 بصُر ورٍد یحتاُج الى ضوءٍ 
 فُمھُ یٌد مھملةٌ كثیراً في أصصِ 

 فراٌغ یرخي أیّاهُ اللیَل قبَل أناَي الضوء
 ثّمة بصٌر أكثر مالئمة لفِم الظلّ 

 ثّمة لوحةٌ بیضاء تحّدُق في إصغاِء الماء
 ثّمة من یخیطُ السماَء بكالِم التراب

ثّمة مقبرةٌ تعوي في جسدي ریّانة في لیم�وِن 
 ظالم

 أمامي یحدُث ھذا بكلِّ بساطة
 مقلوباً أقُف وأقذُف ضوَء عضوي التناسلي

وأحرُق عوَد ثقاب یصفُن وأشرُب الشاَي بلّذة 
 ھرٍّ 

الغیَم بعوائِِھ المتبختر كلَّ لیل  یھزُّ
  وأقُف في جانبي ماءٌ 

 لیَس یعیُش في نھٍر بمصباحٍ مطفأ

 زھیر بھنام بردى
 بخدیدا -نینوى 

قّا ِْ أْي 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 موفق ساوا/ سیدني
18-07-2021 

 

 

 

 

 

 ماذا جرى؟

 ا قد بَـَراكِ ــً ـتُمـیَن حـبَّ لَِم تَك

 و الّروَح منّي قد بََرى؟     

  

 جاءِك القلُب طِربـًا یشكو

  فأَْنِصتي آلھاتِكِ 

 و آھاتي         
 

  ال تكتُمي الھوى

 فالعْشـُق مالذي

 في ِسجنِھ تُـفَـكُّ قیودي

 رایاتي  و أرفعُ 

 
 

  عشقُـِك بحـرٌ 

 أسبُح فیھ عند الَمـدِّ 

  فإذا كان الجـْزرُ 

 تطّھْرُت من عذاباتي

 عشقُـِك یا موالتي 

 …تواُزني واستقراري
 

 جـْئـتُـِك طِربـًا

 فتعاليْ  

 نشَرِب الكأَس ُمـْتـَرعةً 

 ونرقُْص في ُسھولنا الحمراءِ 

 على عزِف لحـنٍ 

 من شـْدِو العصافیرِ 

 و رقرقـِة الماءِ 

 و فوقـنا الحماُم یُـِظـلُّـنـا

 …اءِ ــبأجنحٍة بیض  

  

 ي أ ُّ مى
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تناولنا في الحلقة األولى بعض المصط�ل�ح�ات وھ�ي ع�ل�م   
ال�ذي ك�ان   النفس بصورة عامة وحول تأریخ علم الن�ف�س

مسرح�اً ل�ل�ص�راع ب�ی�ن ال�ف�ل�س�ف�ت�ی�ن ال�م�ادی�ة وال�م�ث�ال�ی�ة 
والمشكلة األساسیة بینھما ھي طبیعة الن�ف�س. وب�ی�نّ�ا ب�أن 

یضم إلى جانب علم النف�س ال�ع�ام ع�دد  علم النفس الحدیث
من العلوم النفسیة ومنھا علم النفس السیاس�ي .وت�ط�رق�ن�ا 
إلى تعری�ف الس�ی�اس�ي وھ�و الش�خ�ص ال�ذي یش�ارك ف�ي 
التأثیر على الجمھور من خالل التأثیر ع�ل�ى ص�ن�ع ال�ق�رار 
السیاسي أو الشخص الذي یؤثر على الطریقة الت�ي ت�ح�ك�م 
المجتمع من خالل فھم الس�ل�ط�ة الس�ی�اس�ی�ة وھ�ذا ی�رت�ب�ط 
بنشاط األنا وتحركھا بإتجاه إستثمار المنص�ب وال�ت�خ�ط�ی�ط 
وفق المنھج اإلنتھازي والمیكافیلي بأعتبار (ال�غ�ای�ة ت�ب�رر 
الوسیلة) مھما كانت ھذه الوسیلة بشع�ة أو إج�رام�ی�ة .ث�م 
ت��ن��اول��ن��ا مص��ط��ل��ح الس��ی��اس��ة وع��ل��م ال��ن��ف��س الس��ی��اس��ي 

ولكي نشبع مفھوم عل�م  والشخصیة السیاسیة والتسلطیة. 
النفس السیاسي، البدَّ لنا التعمق ف�ي ھ�ذا ال�م�ف�ھ�وم ف�ع�ل�م 
النفس السیاسي ھو أحد أشكال علم النف�س، ی�ھ�ت�م بش�رح 
الظواھر السیاسیة من وجھة ن�ظ�ر ق�وان�ی�ن ع�ل�م ال�ن�ف�س 
ومفاھیمھ. ھو مجال للبحث العلمي االج�ت�م�اع�ي، وج�ذوره 
راسخة في العلوم السیاسیة وعلم النفس ولھ عالقة ق�وی�ة 
بعلوم االجتماع واإلقتصاد ویھت�م ع�ل�م ال�ن�ف�س الس�ی�اس�ي 
بالسلوك الجماھیري مثل تأثیر الرأي ال�ع�ام ف�ي س�ی�اس�ات 
الحكومة وكیفیة تصویت الجماھیر في االنتخابات وغی�رھ�ا 
من النشاطات .كما یركز علم النفس السیاسي على س�ل�وك 
النخبة السیاسیة وكیف تشكل تصورات الن�خ�ب�ة س�ی�اس�ات 
الحكومة وتأثیر الشخصیة في الق�ی�ادة وص�ن�ع ال�ق�رار ف�ي 
السیاسة الخارجیة . علم ال�ن�ف�س الس�ی�اس�ي ی�ح�اول ف�ھ�م 

 سبب وقوع األحداث السیاسیة.
لقد أھ�ت�م ع�ل�م�اء االج�ت�م�اع  -نشأة علم النفس السیاسي :

بدراسة التأثیر الحدی�ث ل�ع�ل�م ال�ن�ف�س ف�ي الس�ی�اس�ة م�ن�ذ 
عشرینیات القرن الماضي ولكن علم النفس السیاس�ي یُ�ع�د 

وك�ان م�ن ع�ل�م�اء   من الناحیة األكادی�م�ی�ة م�ج�االً ج�دی�داً 
االجتماع (ھارولد السس�وی�ل) ال�ذی�ن درس�وا ع�الق�ة ع�ل�م 

ت�أس�ی�س ال�ج�م�ع�ی�ة  1977النفس بالسیاس�ة. ش�ھ�د ع�ام 
لقد ركز علم ال�ن�ف�س  ISPP الدولیة لعلم النفس السیاسي 

السیاسي على تفسیر ال�ظ�واھ�ر الس�ی�اس�ی�ة وذل�ك بس�ب�ب 
سیطرة رجال السیاسة على المجال مدة أربعین س�ن�ة. ل�ق�د 

األم�ری�ك�ي س�ی�غ�م�ون�د -ساھم عالم األعص�اب ال�ن�م�س�اوي 
فروید في إرساء نظریات علم النفس السی�اس�ي م�ن خ�الل 

وال�ت�ي   نظریتھ الشھیرة وھي (نظریة التح�ل�ی�ل ال�ن�ف�س�ي)
تحقق في تأثیر الدوافع الالشعوریة في الس�ل�وك ال�ب�ش�ري 
حیث ذكر فروید أن سلوك القائد یت�ح�دد م�ن خ�الل ت�ف�اع�ل 
أنظمة ثالثة وھي (الُھَو واألنا واألن�ا ال�ع�ل�ی�ا) ف�روی�د أراد 

ال�ب�اط�ن أو ال�ع�ق�ل   بھذا الم�ص�ط�ل�ح األش�ارة إل�ى ال�ع�ق�ل
الالواعي وإلى القسم المندفع في شخصیة الفرد خاصة م�ا 
یتعلق بالرغبات الجنسی�ة واإلن�دف�اع�ات ال�ع�دوان�ی�ة. وم�ن 
خالل نظریة التحلیل النفسي إستطاع العلماء توقع ق�رارات 
القادة السیاسیین والدوافع واإلستراتیجی�ات ال�م�ت�ب�ع�ة م�ن 
قبلھم. وبھذا الخصوص تّم إنشاء دوائر ضمن المؤسس�ات 
المخابرتیة ومنھ�ا الس�ي آي أي وب�ال�ت�ع�اون م�ع ع�ل�م�اء 

ووض�ع  النف�س ب�دراس�ة س�ل�وك الش�خ�ص�ی�ات الس�ی�اس�ی�ة
بروفایل (وھو مستند أو ملف یشتمل على ك�اف�ة ال�ب�ی�ان�ات 
الشخصیة المتعلقة بالفرد یتضمن األس�م وت�أری�خ ال�م�ی�الد 
والجنسیة والعنوان والبروفایل عبارة عن السیرة الذات�ی�ة) 
لكل فرد س�ی�اس�ي تش�م�ل ت�أری�خ الس�ی�اس�ي م�ن ال�ن�اح�ی�ة 

والسیاسیة والقرارات وحی�ات�ھ  النفسیة والسلوكیة والبیئیة
االجتماعیة ووضع جمیع المعلوم�ات ض�م�ن أرش�ی�ف ی�ت�م 
اإلستفادة منھ عند دراسة التوقعات والقرارات اإلفتراض�ی�ة 
وردود األفعال كما جرى عند تحلیل العدید من الشخص�ی�ات 
الس��ی��اس��ی��ة وال��ق��ادة ف��ي ال��ق��رن ال��م��اض��ي والح��ق���اً 

حدد عالم النفس االجتماعي األمریكي وی�ل�ی�ام  المعاصرین.
ماكجوایر ثالث مراحل تطور خاللھا علم النفس الس�ی�اس�ي 

 وھي:
وھ�ي ال�م�رح�ل�ة ال�ت�ي  -مرحلة دراسات الشخ�ص�ی�ة : -1 

بدأت في األربعینیات وأستمرت حت�ى خ�م�س�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن 
الماضي وسیطر علیھا التحلیل النفس�ي لش�خ�ص�ی�ة ال�ق�ادة 

 السیاسیین وظھور مایسمى بالسیرة الذاتیة.
م��رح��ل��ة ال��م��واق��ف الس��ی��اس��ی��ة ودراس��ة الس��ل��وك  -2

كان ذلك في الستینیات والسبعینی�ات وت�ت�م�ی�ز  -اإلنتخابي :
 ھذه المرحلة بدراسة اإلتجاھات السیاسیة وتصنیفھا.

ك�ان�ت ف�ي  -حقبة البحث في اإلع�ت�ق�ادات الس�ی�اس�ی�ة : -3
ال�ث�م�ان�ی�ن�ی�ات وال�ت�س�ع�ی��ن�ی�ات ورك�زت ع�ل�ى ال�م�ع�ت�ق��دات 
السیاسیة والسیاسات الدولیة ومعالجة المعلومات وإت�خ�اذ 

 القرار .
كما یمكن تقسیم الموضوعات التي یتناول�ھ�ا ع�ل�م ال�ن�ف�س 

 -السیاسي إلى أربعة أنواع وھي :
األھتمام بدراسة الفرد وسل�وك�ھ الس�ی�اس�ي م�ن خ�الل   -1

 دراسة الشخصیة
یھتم بدراسة المج�م�وع�ات م�ن خ�الل دراس�ة األن�م�اط  -2

الجماعیة والعرقیات والتمییز الع�ن�ص�ري، وك�ی�ف�ی�ة إت�خ�اذ 
المجم�وع ل�ل�ق�رار الس�ی�اس�ي وغ�ی�رھ�ا ال�ت�ي ل�ھ�ا ع�الق�ة 

 بالعملیة السیاسیة. 
یھتم بدراسة الشخصیات القیادیة أو ال�ن�خ�ب ال�م�ؤث�رة  -3

في صنع القرار الس�ی�اس�ي وبص�ورة دق�ی�ق�ة ح�ت�ى ی�م�ك�ن 
التنبؤ بطبیعة القرارات التي یمكن أن یتخذھا ق�ائ�د م�ا، أذا 

 ما واجھ موقفاً أو حدثاً معیناً. 
یھتم بدراسة العنف السیاسي والس�ی�م�ا األرھ�اب وھ�و  -4

فرع حدیث نسبیاً قدمت من خاللھ ال�ع�دی�د م�ن ال�دراس�ات، 
السیما أحداث الحادي عشر من سبت�م�ب�ر، ویش�م�ل األب�ادة 
الجماعیة والتطھیر العرقي، وغیر ذلك م�ن ال�م�وض�وع�ات 

 التي تسلط الضوء على دوافع العنف السیاسي .
م�ن خ�الل ال�دم�ج ب�ی�ن   وتأتي أھمیة علم النفس السیاسي

تخصصین مختلفین وھما السیاسة وعلم النفس. وال�ن�ق�ط�ة 
المھمة بالنسبة لعلماء ع�ل�م ال�ن�ف�س الس�ی�اس�ي ھ�و ف�ھ�م 
السیاق للسلوك السیاسي . عالم النفس األمری�ك�ي روب�رت 
الفین الذي یعتقد بأنھ یمكن أن یؤدي مجال ال�درلس�ات ف�ي 

 -علم النفس السیاسي إلى :
وعي علماء النفس بالتطبیق العم�ل�ي ل�ل�ن�ظ�ری�ة ال�ن�ف�س�ی�ة 
داخل مجال السیاسة، وفائدة السی�اس�ة ك�وس�ی�ل�ة ل�ت�ط�وی�ر 
وصقل النظریة الن�ف�س�ی�ة، ت�ع�م�ی�ق ف�ھ�م رج�ال الس�ی�اس�ة 
للجذور النفسیة للسلوك الس�ی�اس�ي. ول�ھ�ذا ن�ج�د أن دم�ج 
السیاسة وعلم النفس سوف یفسر ل�م�اذا ی�ت�ص�رف ال�ق�ادة 
بطریقة معینة، ویكشف ماھي الش�خ�ص�ی�ة ال�ق�ی�ادی�ة ال�ت�ي 
یحبھا الناس، یحقق األسباب التي تجعل ال�ن�اس یص�وت�ون 
ل��ف��رد أو ح��زب م��ع��ی��ن، ب��ف��س��ر ال��ت��غ��ی��رات ف��ي الس��ل��وك 
اإلنتخابي. وعندما یدرس علماء الن�ف�س الس�ی�اس�ي ص�ن�ع 
القرار السیاسي، والعمل السیاسي والمواق�ف الس�ی�اس�ی�ة، 
من خالل من�ظ�ور ع�م�ل�ی�ات ن�ف�س�ی�ة ت�ت�ك�ش�ف ف�ي أذھ�ان 
السیاسیین وأصحاب القرار وھ�ذا ی�رت�ب�ط ب�م�ف�اھ�ی�م ع�ل�م 

  النفس السیاسي للمجتمع. 

م�ن ال�م�رك�ز  -أعدت الباحثة إیناس صبري ع�ب�د ال�م�ن�ع�م 
دراسة حول ع�ل�م ال�ن�ف�س الس�ی�اس�ي   الدیمقراطي العربي

جاء في مق�دم�ة ال�دراس�ة  -وسیكولجیة القادة والجماھیر :
یھتم علم النفس الب�ش�ري ال�ع�ام ب�ت�ف�س�ی�ر ت�ل�ك ال�ط�ب�ی�ع�ة 
اإلنسانیة وإختالف الطبائع البش�ری�ة م�ن ف�رد آلخ�ر وأث�ر 
البیئة المحیطة الخارجیة بالبیئة النفسیة ال�داخ�ل�ی�ة ل�ل�ف�رد 
وأن مست�وى ال�ع�الق�ة ب�ی�ن ع�ل�م ال�ن�ف�س اإلنس�ان وع�ل�م 
السیاسة فسنجد أنھ فروع ھذا العلم ت�ت�ن�وع إل�ى ن�ظ�ری�ات 
سیاسیة وعالقات دولیة ونظم سیاسی�ة وس�ی�اس�ات ع�ام�ة 

 وخارجیة وتنظیمات وقوانین دولیة وغیرھا من الفروع.
الس��ؤال ھ��ل ال��ط��ب��ی��ع��ة وال��ب��ن��ی��ة الس��ی��ك��ول��وج��ی��ة ل��ل��ق��ادة 
السیاسیین والساسة ورجال الدین ھي التي تدفع ل�ل�ح�روب 
وإنھیار األمم مثل ھتلر، موسیلیني ، فران�ك�و أو أب�و ب�ك�ر 
البغدادي؟ ھل تخ�ت�ل�ف أس�ب�اب ق�ی�ام ال�ث�ورات م�ن ش�ع�ب 
آلخر، وھل ستندلع الحروب الدامی�ة ب�ع�د ص�ع�ود ال�ی�م�ی�ن 
المتطرف وظھور ن�ظ�ری�ة ال�دوم�ی�ن�و أو ظ�اھ�رة إن�ت�ش�ار 

كیف تطورت ظواھ�ر ال�ع�ن�ف وال�ت�ط�رف وال�ق�ت�ل   العدوى
والتخلف والفق�ر وال�ف�س�اد ب�ی�ن الش�ع�وب ب�ل ب�ی�ن أب�ن�اء 

   الشعب الواحد؟ وھل الثورات تغیر كل شیئ إال اإلنسان؟
 لقد تناول البحث أو الدراسة عدة مباحث :

ت�ن�اول اإلط�ار ال�م�ف�اھ�ی�م�ي ل�ع�ل�م ال�ن�ف�س فالمبحث األول 
الس��ی��اس��ي وح��ول ع��دد م��ن الس��ای��ك��ول��وج��ی��ات وھ��ي 
سیكولوجیة السلطة، واإلستبداد، والتع�ذی�ب، وال�ج�م�اھ�ی�ر 
والعالقة بین الجماھیر والسلطة، ال�م�ع�اررض�ة وال�ت�ط�رف 
والعنف والفساد، القادة وبعض الشخص�ی�ات ال�م�ؤث�رة ف�ي 

 المجتمع السیاسي واإلجتماعي. 
 

التحلیل السیكولوجي ل�ب�ع�ض ال�ث�ورات  -والمبحث الثاني :
 والقادة والشخصیات السیاسیة .

لقد ساعد ع�ل�م ال�ن�ف�س الس�ی�اس�ي ع�ل�ى ن�ف�ھ�م األوض�اع 
الس��ی��اس��ی��ة ودور ال��ج��م��اھ��ی��ر واألف��راد وال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
المتغیرات السیاسیة التي نتجت ومن خالل التحلیل العل�م�ي 
ال��م��ادي ال��ت��اری��خ��ي واإلق��ت��ص��ادي ل��ھ��ذه ال��م��ت��غ��ی��رات. 
فالتشكیالت االجتماعیة االقتصادیة تبین لنا ال�ت�ط�ور ال�ذي 
حصل في المجتمعات البشریة بعد تقسیم ال�ع�م�ل وإن�ق�س�ام 
المجتمع إل�ى ط�ب�ق�ات وحس�ب م�ف�ھ�وم م�ارك�س ف�أن ك�ل 
تشكیلة إجتماعی�ة إق�ت�ص�ادی�ة ج�دی�دة ك�ان�ت ت�ح�ق�ق ت�ق�دم 
إجتماعي. فالبحث في إس�ن�غ�الل اإلنس�ان ألخ�ی�ھ اإلنس�ان، 
وفقدان العدالة االجتماعیة ونشوء الصراع ال�ط�ب�ق�ي ح�ول 
إنعدام العدالة واإلستیالء عل�ى ث�روات الش�ع�وب وغ�ی�رھ�ا 

ظھور ح�ك�ام وأف�راد وس�ل�ط�ات   من العوامل. یصاحب ذلك
تعسفی�ة دك�ت�ات�وری�ة ت�دار م�ن ق�ب�ل أح�زاب وش�خ�ص�ی�ات 
سیاسیة محملّة بالحقد والكره الطبقي فت�م�ارس اإلس�ت�ب�داد 
والتعسف والتعذیب من أجل قھر الطبقة ال�م�س�ت�َغ�ل�ة وھ�ن�ا 
یأتي دور م�ج�م�وع�ة م�ن ال�ب�ش�ر ك�أدوات ت�ن�ف�ذ س�ی�اس�ة 
قیاداتھا السیاسیة سواء التعذیب حتى الموت، اإلغت�ی�االت، 
التآمر واإلرھاب. وكل شخصیة سیاس�ی�ة س�واء أن ك�ان�ت 
إن�ت��ھ�ازی��ة أو وص��ول�ی��ة أو ف��اس�دة أو ت�ت��م�ی��ز ب�الس��ادی��ة 
والسلوك السیاسي المنحرف وبالنسبة للدكتاتور یس�ت�خ�دم 
أبشع أنواع أسالیب العنف، ویقتل كل من یعارضھ وحس�ب 
القلق واإلضطراب والخوف من الشعب وك�ذل�ك ی�م�ی�ل إل�ى 
المغامرة في تأجیج الحروب وق�ت�ل ال�م�الی�ی�ن م�ن ال�ب�ش�ر 
ألجل اإلستیالء ع�ل�ى أراض�ي ال�غ�ی�ر وض�م�ان ال�م�ص�ال�ح 
اإلقثصادیة والسیاس�ی�ة.. ف�ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ات ل�ھ�ا ت�أری�خ 
نفساني سیئ بسب�ب ح�ال�ة ال�ط�ف�ول�ة، ع�ق�دة اإلض�ط�ھ�اد، 

الحرمان، اإلضطراب الجنسي ویع�ی�ش  الوضع االجتماعي،
سریع ال�غ�ض�ب ی�ت�م�ی�ز ب�ال�ك�آب�ة وج�ن�ون  حاالت اإلنزواء 

ال�ع��ظ�م��ة. ون�ج��ده ك�ذل��ك اإلن�ف��راد ب��رأی��ھ وح��ب ال�ظ��ھ��ور 
وإلقاءالخطابات الرنانة، ولدیھ قابلیة عل�ى ال�ت�ح�ش�ی�د م�ن 
خالل حزبھ الذي یتزعمھ م�ن أج�ل ال�ت�دم�ی�ر ك�م�ا ی�ت�م�ی�ز 

 بالعنصریة والفصل العنصري.
................................................. 

المصادر :الموسوعة الفلسفیة ، التحلیل النفس�ي /ف�روی�د، 
رئ�ی�س م�ك�ت�ب  -الم�وس�وع�ة وك�ی�ب�ی�دی�ا ، وای�ل�د دوف�ان 

الخدمات الستراتیجیة ، المحلل النفس المجلر، علم النف�س 
السیاسي وسكولوجیة القادة والجماھیر/ ال�ب�اح�ث�ة إی�ن�اس 

  د. محمود الرزاز  صبري، علم النفس السلوكي

 صبحي مبارك/ سیدني

 

 ا ا و ن وا2ح(    ا( 
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نشرت وسائل اإلعالم العراقی�ة وال�ع�رب�ی�ة 
 والدولیة الخبر التالي :

كتب الكاظمي، في حسابھ ع�ب�ر ت�وی�ت�ر: "
"وع��دن��ا ب��ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ق��ت��ل��ة ھش��ام 
الھاشمي وأوفینا الوعد، وقبل ذلك وضعنا 
فرق الموت وقتلة أحمد عبد الص�م�د أم�ام 
العدالة، وقبضت قواتنا عل�ى ال�م�ئ�ات م�ن 
المجرمین المتورطین بدم األبریاء". وأكد 
الكاظمي أن "من حق الجمیع االنت�ق�اد، ال 
نعمل لإلعالنات الرخیص�ة وال ن�زای�د، ب�ل 
نقوم بواجبنا ما استطعن�ا ل�خ�دم�ة ش�ع�ب�ن�ا 

(أنظر: بعد الك�ش�ف ع�ن ".  وإحقاق الحق.
قتلتھ.. تفاصیل م�ث�ی�رة الغ�ت�ی�ال ال�ب�اح�ث 
العراقي ھشام الھاشمي، م�وق�ع ال�ع�رب�ی�ة 

CNN  16/07/2021).  والسؤال الم�ھ�م
الذي ال بد من طرحھ عل�ى رئ�ی�س وزراء 
العراق السید مصطفى الكاظم�ي ھ�و: ھ�ل 
من جدید ف�م�ا نش�رت�ھ وت�ح�دث�ت ب�ھ أم�ام 
مجلس الوزراء بھذا الص�دد؟ لس�ت م�م�ن 
یرید تقلیل أھ�م�ی�ة م�ا ی�ن�ج�ز ف�ي ال�ع�راق 
لصالح الشعب وقوى االنتفاضة الش�ب�اب�ی�ة 
والشعبیة ، ولكن ومن موقع ال�م�س�ؤول�ی�ة 
أطرح مجدداً ھذا السؤال : ما الجدید الذي 
حصل ف�ي ال�ع�راق؟ وھ�ل م�ن ج�دی�د ف�ي 
تص��ری��ح��ات رئ��ی��س ال��وزراء؟ ال��ج��دی��د 
یتلخص في ذكر اسم القاتل وال�م�ش�ارك�ی�ن 
معھ في القتل الجنائي المب�اش�ر! ول�ك�ن ال 
جدید غیر ذلك؟ أؤكد لرئیس الوزراء ب�م�ا 
ال یقبل الشك بأن ال�غ�ال�ب�ی�ة ال�ع�ظ�م�ى م�ن 
بنات وأبن�اء الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ، الس�ی�م�ا 
ال��ق���وى ال���ع��ام���ل���ة ف���ي أج���ھ���زة األم���ن 
واالستخبارات العراقیة كان�ت ت�ع�رف ب�أن 
القتلة ھم من بی�ن ال�ع�ام�ل�ی�ن ف�ي أج�ھ�زة 

  الدولة (وزارة الداخلیة)
أوالً، وھ��م م��ن ض��م��ن نش��ط��اء ال��دول��ة 

  العمیقة والفاعلة في الحشد الشعبي
ثانیاً ، ومن ب�ع�ض فص�ائ�ل ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 

 الطائفیة الشیعیة اإلرھابیة المسلحة
ثالثاً، وأنھا مؤتمرة بأوامر إی�ران ال�ج�ارة 

  العراق وقراراتھ  المھیمنة على
رابعاً. كل ھ�ذا م�ع�روف ل�ل�ش�ع�ب ب�ح�دس 
الش��ع��ب الص��ادق وت��ج��رب��ت��ھ وم��ع��ایش��ت��ھ 
الیومیة للق�ت�ل�ة وأف�ك�ارھ�م وس�ل�وك�ی�ات�ھ�م 
وھویاتھم وتبعیاتھم السیاسیة. وال�ذي ل�م 

یكن معروفاً والذي لم ت�ع�ل�ن ع�ن�ھ، ھ�و : 
من ھ�ي ال�ج�ھ�ة، أو ال�ج�ھ�ات ال�م�ب�اش�رة 
والمشتركة ، التي ح�رك�ت ھ�ؤالء ال�ق�ت�ل�ة 
وأعطتھم قرار التصفیة الجسدیة ل�ل�ب�اح�ث 
في شؤون المیلیشیات الطائفیة الم�س�ل�ح�ة 
ف�ي ال��ع��راق ومس��ت��ش��ار رئ��ی��س ال��وزراء 
الدكتور ھشام الھاشمي؟ وم�ن ھ�م ال�ذی�ن 
أع��ط��وا األوام��ر األخ��رى ل��ق��ت��ل��ة ش��ھ��داء 
الناصریة البطلة والبصرة وبابل وك�رب�الء 
(وم�ن��ھ��م إی��ھ��اب ج��واد ال��وزن��ي) وب��غ��داد 
وواس��ط وغ��ی��رھ��ا؟ وم��ن ھ��ي األح��زاب 
الس�ی�اس�ی�ة اإلس�الم�ی�ة الش�ی�ع�ی�ة، ورب�م��ا 
السنیة أیضاً، المشاركة حتى قم�ة رأس�ھ�ا 
مع میلیش�ی�ات�ھ�ا ال�والئ�ی�ة ال�م�س�ل�ح�ة، أو 
غیرھا، بھذه الجرائم ال�ج�ب�ان�ة ال�ت�ي راح 
ضحیتھا المئات م�ن خ�ی�رة ب�ن�ات وأب�ن�اء 
شع�ب�ن�ا ال�م�س�ت�ب�اح ب�ال�ط�ائ�ف�ی�ة وال�ف�س�اد 
واإلھ�م�ال وال�ت��ق�ص��ی�ر؟ ل��م�اذا ال ی��ك�ش��ف 
رئیس ال�وزراء ع�ن ذل�ك بص�راح�ة ل�ك�ي 
یتیقن الشعب منھم وینھض عن بكرة أبیھ 
لیطالب بمحاسبتھم الفوریة ودون تأخی�ر؟ 
ھل ھناك اتفاق مع البیت الشیعي والحش�د 
الشعبي واألحزاب اإلس�الم�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة 
الحاكمة بعدم الكشف عن الجذر األساس�ي 
في كل ما یجري ویحصل من قتل وت�دم�ی�ر 
وس��رق��ة أم��وال الش��ع��ب ول��ق��م��ة ع��ی��ش��ھ 
والسیطرة على مقدرات ال�ب�الد، ب�ل ح�ت�ى 
تحول العراق إلى شبھ مستع�م�رة إلی�ران؟ 
أو كما أصبح العراق ساحة ی�ج�وس ف�ی�ھ�ا 
ویدوس على أرضھا وعلى كرامة شعب�ھ�ا 
كل مستبد وضیع طامع فیھ، كما في ح�ال�ة 
الوج�ود ال�ع�س�ك�ري ال�ت�رك�ي ع�ل�ى أرض 

 بالدنا الطاھرة !
یا حاكم العراق األول أس�م�ی�اً، وی�ا م�ن ال 
تمتلك السلطة ال�ف�ع�ل�ی�ة واق�ع�ی�اً، وی�ا م�ن 
تخشى من عواقب إعالن م�ن ی�ق�ف وراء 
القتلة الفعلی�ی�ن ل�ق�وى ان�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 

الش��ب��اب��ی��ة والش��ع��ب��ی��ة وم��ا  2019األول 
بعدھا، ال یمكنك الزوغان والتستر ط�وی�الً 
على من وقف وراء ال�ق�ت�ل�ة وم�ن أم�رھ�م 
بالقتل، إذ بس�ب�ب ھ�ذا ال�ت�أخ�ی�ر س�ی�س�ق�ط 
المزید من الشھداء ف�ي ص�ف�وف الش�ع�ب 
وال�م�زی�د م�ن ال�ھ�ارب�ی�ن م�ن ال�ت�ھ�دی��دات 
واحتماالت االغتیال الق�ائ�م�ة ف�ع�الً، وأن�ت 

ع��اج��ز ت��م��ام��اً ح��ت��ى اآلن ع��ن ت��وف��ی��ر 
مستلزمات إقامة انتخاب�ات ح�رة ون�زی�ھ�ة 
وع��ادل��ة، ألن ال��ق��وى ال��ت��ي ت��خ��ش��ى م��ن 
اإلعالن عنھا ستف�وز ب�االن�ت�خ�اب�ات ب�ق�وة 
أموال الشعب المنھوبة وبالسالح المنفل�ت 
ب��أی��دي ال��ح��ش��د الش��ع��ب��ي وال��م��ی��ل��ی��ش��ی��ات 
الطائفیة المسلحة وبأیدي كثرة من شیوخ 
عش��ائ��ر ال��ت��ق��ت مص��ال��ح��ھ��ا ب��م��ص��ال��ح 

  المیلیشیات المسلحة.
ال یمكن للشعب إح�راز ال�ن�ص�ر ع�ل�ى م�ن 
سلب البالد استقاللھا وس�ی�ادت�ھ�ا وأم�وال 
خزینتھ�ا وج�وع الش�ع�ب وتس�ل�ح بس�الح 
القوات المسلحة الع�راق�ی�ة وس�الح إی�ران 
وط��ی��ران��ھ��ا ال��م��س��ی��ر وص��واری��خ��ھ��ا، إال 
بانت�ف�اض�ة ش�ع�ب�ی�ة ج�دی�دة ی�م�ك�ن�ھ�ا دف�ع 
القوات المسلحة العراق�ی�ة ب�ك�ل أص�ن�اف�ھ�ا 
ألن تقف بحزم وج�رأة م�ع الش�ع�ب وض�د 
قتلة الشعب أیاً كانت ھویت�ھ�م وم�واق�ع�ھ�م 
ودواف���ع���ھ���م، ض���د ال���دول���ة ال���ع���م���ی���ق���ة 
ومؤسساتھا وفرق اغتیاالت�ھ�ا وم�ك�ات�ب�ھ�ا 
االقتصادیة وھیئات�ھ�ا ال�دی�ن�ی�ة وإع�الم�ھ�ا 

  المضلل والخسیس.
إن كل الوقائع الجاریة على أرض ال�واق�ع 
العراقي تنذر بانتفاضة شعبیة جدیدة تؤك�د 
شعارات انتفاضة تشرین األول ال�م�ج�ی�دة: 
"نازل أخذ حقي"، و "أرید وطن"، و"ال 
سیاسة إفالت من العقاب" وال ضحك على 
ذق��ون الش��ع��ب. ال��ع��راق ال��راھ��ن ح��ب��ل��ى 
ب��األح��داث ال��ت��ي س��ت��ك��ش��ف ع��ن��ھ��ا األی��ام 
واألسابیع واألشھر القادمة ... فلنتھیأ لھ�ا 
بوحدة وطنیة واسعة وإرادة صادقة وث�ق�ة 
ع��ال��ی��ة وع��م��ل دؤوب ل��خ��ی��ر الش��ع��ب 

    والوطن..

ظت ا     
 ا   لل ا؟ 

 أ. د. كاظم حبیب/ المانیا
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كثیرا ما سمعنا قول ذي الرمة (أخط 
وأمحو الخط ثم أع�ی�ده) ل�ك�ن�ن�ا ق�ل�م�ا 
تنبھنا إلى ما ف�ی�ھ م�ن م�ی�ت�اف�ی�زی�ق�ی�ة 
التمظھر االستداري، ال�ذي ھ�و أح�د 
م��ف��اھ��ی��م ال��م��درس��ة ال��ظ��اھ��رات��ی��ة، 
والمعطى الفلسفي الذي یتم ت�وظ�ی�ف�ھ 
بدرایة وقصدیة في البناء السردي ما 

 بعد الحداثي.
وصحیح أن السرد ال�ح�داث�ي ع�رف 
نسق البناء ال�دائ�ري، ح�ی�ث ی�ب�ت�دئ 
المبنى السردي من ال�ن�ق�ط�ة ن�ف�س�ھ�ا 
التي ینتھي عندھ�ا، ل�ك�ن ھ�ذا األم�ر 
في سرود ما بعد ال�ح�داث�ة م�ت�س�رب�ل 
ف��ي إط��ار م��خ��ال��ف ل��ھ��ذا ال��ن��س��ق 
الحداثي، كونھ یسع�ى إل�ى االدھ�اش 
ال االقناع، وال�ت�ث�وی�ر ال ال�ت�ع�ری�ف، 
بط�ری�ق�ة ع�ج�ائ�ب�ی�ة ت�ل�غ�ي ت�ع�اق�ب�ی�ة 
الزمان. أما المكان فینعزل في ب�ؤرة 
یتمركز فیھا بوصفھ محورا فاعال ذا 
قوة جاذبیة، تجعلھ وجھ�ا ل�وج�ھ م�ع 

 استدارة الوجود الزماني.
وك���ان ال���ف���ال���س���ف���ة ال���رواق���ی���ون 
والسفسطائیون كسقراط وبارمین�دس 
ق��د اع��ت��ق��دوا ب��دوران��ی��ة أو ك��روی��ة 
الوجود المست�دی�ر وك�ل�ی�ت�ھ ال�ك�ون�ی�ة 
االن��ط��ول��وج��ی��ة، وذھ��ب غ��اس��ت��ون 
باش�الر إل�ى" أن ص�ور االس�ت�دارة 
ال�ك�ام�ل�ة تس�اع�دن�ا ع�ل�ى ال�ت�م�اس�ك، 
وتسمح لنا أن نضفي مزاج�ا م�ب�دئ�ی�ا 
ع��ل��ى ذوات��ن��ا، وأن ن��ؤك��د وج��ودن��ا 
بحمیمی�ة ف�ي ال�داخ�ل، ألن ال�وج�ود 
حی�ن ت�ع�اش ت�ج�رب�ت�ھ م�ن ال�داخ�ل، 
ویص��ب��ح خ��ال��ی��ا م��ن ك��ل ال��م��الم��ح 
الخارجیة، یكون م�دورا "ج�م�ال�ی�ات 

 .209المكان/
والتوالي الزماني وت�ع�اق�ب س�اع�ات�ھ 
وأیامھ وشھوره وفصولھ، ھو ت�ك�ور 
ظ��اھ��رات��ي م��ن��ط��ق��ي ب��دالل��ة ال��ع��ل��م 
الوضعي وال�م�ق�دس الس�م�اوي، ف�ي 
حین تظل ھندسة المكان ثابتة ضم�ن 

 استدارة الزمان.
وظاھراتیة المكان ف�ارغ�ة، ی�م�ل�ؤھ�ا 
الزمان بالحركة، ومن ھ�ن�ا ی�ت�ش�ك�ل 
اإلغ��واء الس��ردي ال��ذي ی��ت��ج��اذب 

س�م�ات   المكان والزمان م�ع�ا..وأھ�م
ھذا اإلغواء ھي المخیلة التي تن�ت�زع 
صورھا من استدارة الزمان وثبوتیة 

المكان، مشكلِّة لھا م�رك�زا وھ�امش�ا 
أو محورا وفضاء في صیغ�ة أح�الم 
وتھویمات تجد لھا في الواقع أرضیة 
ترتكز علیھا فیغدو الواق�ع مس�ت�غ�ل�ق�ا 

  ومعزوال.
وال��م��ع��ای��ن��ة ال��ن��ق��دی��ة ألب��ن��ی��ة الس��رد 
المنضویة في بوتقة مرحل�ة م�ا ب�ع�د 
الحداثة، تؤكد أن ال�ت�واج�د ال�م�ك�ان�ي 
ل�ل��ش�خ��ص��ی�ة خ�ارج ح��دود ال��وج��ود 
الفیزیقي ھو الذي یجعل الش�خ�ص�ی�ة 
منغلق�ة ع�ل�ى ذات�ھ�ا م�ن�ط�وی�ة ع�ل�ى 
ھندسیة الوجود بمتافیزیقیا ال�ت�ن�اھ�ي 
ف��ي الص��غ��ر وال��ت��ن��اھ��ي ف��ي ال��ك��ب��ر 
ب�ت�ع�ب�ی�ر ب�اش�الر وب�ج��دل�ی�ة ال�داخ��ل 
والخارج والتمركز والھامش والفوق 
وال���ت���ح���ت وال���ی���ق���ی���ن واالرت���ی���اب 
واالضطراب والت�وال�ي واالس�ت�ع�ادة 

 والضیاع .
ول��ی��س خ��اف��ی��ا أن ال��م��ب��دع ع��م��وم��ا 
والكاتب الروائي تحدیدا ال یكتب من 
فراغ وإنما ھو یكتب وق�د اس�ت�ظ�ھ�ر 
بعدا فكریا معی�ن�ا أو اس�ت�ث�م�ر رؤی�ة 
ف��ل��س��ف��ی��ة خ��اص��ة وم��ح��ددة، وم��ن��ھ��ا 
ال�رؤی��ة ال��ظ��اھ��رات��ی��ة ب��إزاء ال��واق��ع 
والح�ی�اة ل�ی�ع�ب�ر ع�ن�ھ�ا ف�ي ال�ك�ت�اب�ة 
الروائیة والقصصیة بش�ك�ل واع أو 
غیر واع وبصورة مقصودة أو غی�ر 

 مقصودة.
ومن ھنا تتأتى األرضیة الظاھرات�ی�ة 
ألي عمل كتابي شعریا كان أو نثری�ا 
وفي األشكال الواقعیة كلھا نق�دی�ة أو 
اش�ت�راك�ی��ة أو ج�دی��دة أو ب�ن��ائ�ی�ة أو 
سحریة أو غرائ�ب�ی�ة أو إی�ھ�ام�ی�ة أو 

  ھدامة..الخ
ھذا من جانب وم�ن ج�ان�ب م�م�اث�ل؛ 
ف��إن أھ��م م��ا ی��م��دُّ ال��ن��اق��د ال��ھ��اض��م 
للنظریة السردی�ة أو ح�ت�ى ال�ط�ارق 
ل��ھ��ا وال��م��ح��اول ال��ت��م��س��ك ب��ب��ع��ض 
تالبیبھا ھو ارتكانھ على م�ن�ظ�ورات 
الفلسفة الظاھراتیة التي تف�ت�ح ل�ل�ن�ق�د 
آفاقا رحبة للتأویل والرصد المبنی�ی�ن 
على إستراتیجیة قرائیة وب�م�ق�ص�دی�ة 
نقدیة أھم سم�ات�ھ�ا ال�ح�ی�اد واالت�زان 

 والموضوعیة.
وتتج�ل�ى ف�ي روای�ة (أزم�ن�ة ال�دم ) 
للكاتب العراقي جھاد مجی�دالص�ادرة 
في طبعتھا األولى عن دار الراف�دی�ن 

.. أح�د م�ف�اھ�ی�م 2016بیروت العام 

الظاھ�رات�ی�ة ال�م�ت�م�ث�ل�ة ف�ي رؤی�ت�ھ�ا 
المستدیرة لمیتافزیقیا ال�وج�ود ب�ح�ث�ا 
ع��ن ال��ح��ق��ی��ق��ة وارت��ھ��ان��ا ب��األف��ك��ار 
الواعیة، عبر نوع�ی�ن م�ن ال�م�خ�ی�ل�ة

( ال��م��خ��ی��ل��ة الص��وری��ة وال��م��خ��ی��ل��ة 
 المادیة).

وبما یجعل الرؤیة االست�داری�ة ال�ت�ي 
ھي من ال�م�وض�وع�ات األث�ی�رة ف�ي 
الفلسفة الظاھراتیة تشكل عند ج�ھ�اد 
مجید المحور ال�م�وض�وع�ات�ي ال�ذي 
دارت حولھ روایتھ والتي تحف�ر ف�ي 
المخیلة باحثة عن بدئیة زمانیة تع�ود 
الى االلف الثاني قب�ل ال�م�ی�الد وال�ى 
ب��ؤرة م��ك��ان��ی��ة س��ح��ی��ق��ة ت��م��ث��ل��ھ��ا 

 میزوبوتامیا أو بالد الرافدین.
وإال ما كان الزمن في ھذه ال�روای�ة  

عبارة عن أزمنة. ولما ص�ارت ھ�ذه 
األزمنة ب�م�ج�م�وع�ھ�ا ال�غ�اب�ر م�ن�ھ�ا 
والسحیق، دائرة في دوامة (الماضي 
ـ الحاضر ـ� ال�م�ع�اص�ر ـ� ال�راھ�ن) 
مص���ط���ب���غ���ة ب���دوران���ی���ة دم���وی���ة 
وازدواجیة حلمیة /واقعیة، وجاذب�ی�ة 
مغناطی�س�ی�ة ی�ت�م�اھ�ى ف�ی�ھ�ا ال�داخ�ل 
بالخارج وینادم فیھا الزمان ال�م�ك�ان 

اختفت آثار الزوار وب�ق�ی�ت م�ن�ھ�م "
نتف متناث�رة؛ ب�ق�ای�ا ط�ع�ام, قش�ور 
فواكھ, أعقاب سكائر, علب ف�ارغ�ة, 
ورق بألوان مختلفة ..آثار أق�دام�ھ�م 
على الرم�ال .. ھ�ل تص�م�د آث�ارھ�م 
للزمن صمود ھذا الصرح التاریخي 

اخ��ت��ف��وا... ك��أن ق��وة ؟ الش��ام��خ ؟
س��ح��ری��ة س��ح��ب��ت��ھ��م ف��ج��أة ف��أخ��ل��ت 
المكان منھم كما أخ�ل�ت�ھ م�ن ال�ذی�ن 

 2الروایة ص" من قبلھم
وھذا ما تحملھ بنائیة الفع�ل الس�ردي 
�د  في روایة (أزمنة ال�دم) وق�د ت�ق�صَّ
كاتبھا تمثیل ازدواجیة الت�ع�ای�ش م�ع 
الوج�ود م�ن ال�داخ�ل وال�خ�ارج م�ن 
خ��الل فض��اء م��ت��س��ع م��ن األح��الم 

 والرؤى والتخیالت االیھامیة.
ولھذا كان البطل /ال�م�رش�د االث�اري 
وال��ذي ھ��و الس��ارد ال��م��رك��زي ف��ي 
الروایة معایشا أزمنة عكستھا أشی�اء 
المكان التاریخیة ال�غ�اب�رة م�م�ث�ل�ة بـ 
(الصرح ال�ع�ت�ی�د ب�ق�م�ت�ھ ال�م�س�ت�دق�ة 
ومع�ب�ده ال�ت�ل�ی�د بص�خ�وره الص�م�اء 
ودك��ة م��ذب��ح��ھ ال��م��ق��دس��ة وم��وك��ب��ھ 
المھیب وأعمدتھ االسطوانیة وب�ھ�وه 

الواسع المتھدم األرك�ان) ج�ن�ب�ا إل�ى 
جنب أشیاء المكان الحدیثة مم�ث�ل�ة بـ 
(الكازینو المھجور والورقة السمراء 
والكتب المودعة) لیكون المك�ان ھ�و 
البؤرة المركزیة التي ستدور حول�ھ�ا 
األزمنة جمیعھا وبذلك ی�ك�ت�م�ل ب�ن�اء 

  المشھدیة السردیة المستدیرة.
ویظل االلتفاف واالنطواء ی�ت�خ�ل�الن 
ح��رك��ی��ة األح��داث وتش��ك��ل ال��زوای��ا 
واألركان خصوصیة مكانیة لح�رك�ة 
الشخصیات في فضاء م�ن ال�ت�ن�اھ�ي 
م�ا ب��ی��ن الص��غ��ر وال��ك�ب��ر وال��داخ��ل 
والخارج والمفتوح والمغلق والزمان 

اآلث�ار والمكان والق�دی�م وال�ح�دی�ث" 
آثار أینما ت�ك�ن ف�ال ب�د م�ن اق�ت�ف�اء 

ص�رح ت�ل�ی�د "    8آثارھا" الروای�ة /
ومبنى جدید األول ضارب في الق�دم 

..  واآلخر ینحني مستخذیا أمام األول
  9الروایة/ "

وف��ي ت��م��ث��ی��ل ال��ت��اری��خ أو م��ا ق��ب��ل 
التاریخ؛ تصبح ھذه الدائریة المكانیة 
مت�راف�ق�ة م�ع اس�ت�ذك�ارات ح�ل�م�ی�ة" 
المكان یسیل ع�ذوب�ة ..وھ�ك�ذا ك�ان 

 10الروایة ص " في سالف األزمان
ویكون المكان أبقى ثباتا من ال�زم�ان 
ولذلك ت�ت�ع�دد األزم�ن�ة ب�ی�ن�م�ا ی�ظ�ل 

 المكان واحدا ..
وإذ یجسد الزمان خطیة الذاكرة التي 
نھایتھا التحطم والموت؛ فإن الم�ك�ان 
یجسد دوریة الح�ل�م ح�ی�ث ال ن�ھ�ای�ة 

  الستمراریتھ..
والن الذاكرة المك�ان�ی�ة ع�ن�د الس�ارد 
ذاكرة م�ؤس�ط�رة ب�ال�ح�ل�م وم�ن�غ�ل�ق�ة 
علیھ، لذلك كان الحلم التقانة األك�ث�ر 
توظیفا في الروایة والتي بھ�ا ی�ح�ف�ر 
السارد في عمق ال�زم�ان وك�أن ق�وة 
مغناطیسیة تجذبھ الی�ھ، ل�ت�ت�ج�ل�ى ل�ھ 
أزم�ن��ة ال��خ��وف وال��ت��وج��س وال��دم.. 
وھذا ما ولّد اسطرة م�ك�ان�ی�ة ت�ج�ادل 

 فیھا مزیج من الذاكرة واألسطورة.
 ...........البقیة في الصفحة التالیة.

 أة ان واارة ان
  د (ا أز) روا  
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والمكان بأشكالھ (المھجور وال�م�أھ�ول/ 
المفتوح والمغلق) إن�م�ا ی�ج�ادل ال�زم�ان 
وینادمھ، عاكس�ا ج�دل�ی�ات أخ�ر، م�ن�ھ�ا 
جدلیة( القوة والق�وة ال�م�ض�ادة وج�دل�ی�ة 
األجس��اد ال��م��غ��ری��ة وال��ع��ظ��ام ال��ن��خ��رة 
وجدلیة العصور ال�م�ن�درس�ة واألم�ك�ن�ة 

 المزورة والمشوھة)...
ولذلك تختلط رؤیة عداي الخلیف برؤیة 

ع��داي ف��ي ظ��اھ��ره أیس��ول الص��ی��اح" 
وباطنھ إنسان بدائي..كأن آالف السنین 
التي مرت على الب�ش�ری�ة ن�ف�ذت ن�ف�وذ 

 "الھواء في انانبیب مفتوحة ال�ف�وھ�ات
ویصیر الش�ی�خ س�ھ�ی�ل  13الروایة ص 

ال��غ��ض��ب��ان ص��ورة ث��ان��ی��ة ع��ن ادب��ون 
ینطلق عویل ال�وت�ر ال�ی�ت�ی�م ناشیبال و" 

ینتشر في الفضاء الشاسع ھ�ل ی�ب�ح�ث 
عن تراتیل المع�اب�د ال�ق�دی�م�ة ل�ی�م�ت�زج 
ب�أن�غ�ام ال�ق�ی�ث�ارات االوری�ة" ال�روای��ة 

  14ص
وتزود ھذه الجدلیات السرد ب�ال�درام�ی�ة، 
ك��م��ا ت��ج��ع��ل��ھ م��ح��م��ال ب��ك��م ھ��ائ��ل م��ن 
التساؤالت التي تنثال على لسان الس�ارد 
بضمیر األنا وال سیما في الفصل األول 
وبشكل متتابع ومستم�ر، ك�أن ی�ت�وج�س 
م��ن ال��ت��اری��خ ال��رس��م��ي ویش��ك��ك ب��م��ن 
یكتبونھ كونھم ما نقلوا ل�ن�ا إال م�ا أراده 
المنتصرون، فنقل زكنون الیمار لن�ا م�ا 
أراد ناشیبال أن ن�ع�رف�ھ ع�ن�ھ، ل�ی�ك�ون 
التاریخ ھو تاریخ زكنون الیم�ار ول�ی�س 
تاریخ الوقائع، كما ج�رت ووق�ع�ت ف�ي 
الحق�ی�ق�ة وی�ظ�ل ھ�ذا ال�ت�زی�ی�ف یش�غ�ل 

م�ل��وك   أل�م ی�ج�ل�بالس�ارد ب�األس�ئ�ل�ة" 
میزوبوتامیا الفت�ی�ات م�ن ش�ت�ى ب�ق�اع 

أي ع�ی��ن "    12ال�روای�ة ص " األرض؟
رأت ذل��ك؟ حس��اب ال��زم��ن ..مض��ي 
العصور لن ت�ك�ون س�وى إغ�ف�اءة ف�ي 

ال�روای�ة "  جفن ال�غ�واب�ر م�ن ال�ع�ص�ور
 16ص

وال یغادر السارد دوره كسارد ذاتي إلى 
سارد موضوعي إال في االست�رج�اع�ات 
التي تنثال عبر ذاك�رة ج�م�ع�ی�ة ل�م�اض 
غابر وبسرد خارجي موضوعي ب�ع�ی�ن 
ال�ك�ام�ی��را ث�م ی�ت�ح��ول إل�ى س�رد ذات��ي 
یسترجع عبره السارد قص�ت�ھ ف�ت�ت�داخ�ل 
األزمنة على أرض�ی�ة م�ك�ان واح�د ھ�و 

 مدینة أور اآلثریة..
وت���ت���س���م ع���الق���ة الش���اھ���د/ الس���ارد 
بالشخصیات أما بص�ف�ة ال�ت�واف�ق ح�ی�ن 
یؤطر ھو الحكایة ویقدم الوقائع ویح�ف�ظ 
ف ب��ال��م��واق��ع  انس��اق األح��داث وی��ع��رِّ

والشخوص، وأما بصفة الض�دی�ة ح�ی�ن 
تستقل الشخصیات بمستوی�ات م�ت�ب�ای�ن�ة 
مضفیة على الخطاب التاریخي ح�ی�وی�ة 
داخلیة تجعل عالم الش�خ�ص�ی�ات ع�ال�م�ا 
تمثیلیا لتكون األطروحة المركزیة ال�ت�ي 

 یود السارد توصیلھا لنا ما یأتي:
أن ص��ف��ات ال��ت��ف��رد وال��ج��ب��روت  -1

 والطاغوت حاضرة في كل زمن.
أن االنتفاض واالنقالب ألعوب�ة ب�ی�د  -2

  المتسلطین.
أن ال�ط�غ�اة ق�ادرون ع�ل�ى ال�ت�ل�ون  -3

  كالحرباء وعندھم كل شيء مباح.
أن الطباع والتطبع ل�ھ�ا أث�رھ�ا ف�ي  -4

  تمریر المكائد والدسائس والمؤامرات.
ومن أجل توصیل ھذه المشاھدات یع�م�د 
السارد إلى أسلوبیة االستدراج الس�ردي 
في االن�ت�ق�ال م�ن ال�واق�ع إل�ى ال�ت�اری�خ 
وبالعكس ومن العالم الداخل�ي ل�ل�ح�ك�ای�ة 
إل��ى ال��م��وض��وع الس��ردي ال��ع��ام أو 
اإلط�اري وھ�ذا م�ا ی�ؤدي إل�ى ال�ت�ح�ام 

 الرؤیة بالموضوع.
وبتداعي الذاكرة یصنع الس�ارد ل�ن�ف�س�ھ 
تاریخا خاصا بھ وھذه الطری�ق�ة ال�ف�ن�ی�ة 
ھي التي مكنت الكاتب من ضم األزمن�ة 
مع بعضھا حتى التقى بعضھا ب�ب�ع�ض، 
وھ��ك��ذا افض��ى ت��داخ��ل ال��م��اض��ي ف��ي 

 الحاضر إلى استشراف المستقبل.
وما بین التداخل واالس�ت�ش�راف ت�ت�ض�ح 
المفارقة الف�ن�ی�ة ح�ی�ث ال ق�ط�ی�ع�ة ب�ی�ن 
األزمان وال نھایة للتاری�خ والس�ب�ب أن 
الحقب ال تتعاقب بل تتزامن داخل دائرة 

 واحدة ھي دائرة الرعب الدائم.
وھذا التالقي بین الذاكرة والحلم ھ�و م�ا 
جعل المتن یبدو كأنھ قص�ت�ان إح�داھ�م�ا 
إطاریة ھي األصل أو االساس ت�م�ث�ل�ھ�ا 
قص�ة ال�م�رش�د ال�ذي ط�ال�ھ ال�ت�خ�وی��ف 
والرعب في مرحلة ت�ن�ح�ص�ر م�ا ب�ی�ن 
الحرب الثمان�ی�ن�ی�ة وت�داع�ی�ات م�ا ب�ع�د 

واألخ�رى قص�ة م�ت�ف�رع�ة ع�ن  2003
األص��ل م��ت��أط��رة ف��ي ال��ق��ص��ة األص��ل 
وتساق في تضاعیف ال�ق�ص�ة اإلط�اری�ة 
وتعود أح�داث�ھ�ا إل�ى األل�ف ال�ث�ان�ي أو 
الرابع قبل المیالد مستدعاة م�ن م�ح�ك�ي 
التاریخ بمفھومھ العم�وم�ي ال�دال ع�ل�ى 
أحداث وقعت في ماض بعید جدا ولی�س 
بالمفھ�وم ال�خ�اص (ال�ت�أری�خ) ب�وص�ف�ھ 
ع��ل��م��ا م��داره ال��ن��ص��وص ال��ت��وث��ی��ق��ی��ة 

 المؤرشفة بالوثائق والوقائع.
بعبارة أخرى أن ت�م�ث�ی�ل ال�ت�اری�خ إن�م�ا 
صنعتھ مخیلة ال�ك�ات�ب ف�ي ش�ك�ل س�رد 
سیرذاتي تخییلي ول�ی�س ال�ت�اری�خ ال�ذي 
صنعتھ ال�م�ن�ظ�وم�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة ال�ت�ي ت�م 

تدوینھا وأُثبت صدق وقائعھا بناء ع�ل�ى 
مواضعات واكتش�اف�ات ول�ق�ى ح�ف�ظ�ھ�ا 

 األرشیف التاریخي اإلنساني عیانا.
وفیما یخص التناوب الس�ردي م�ا ب�ی�ن  

القصتین اإلطاریة والفرعیة ف�إن ص�ن�ع 
ال�م�ون�ول�وج�ات ال�داخ�ل�ی�ة واالن�ث�ی�االت 

إنما تمَّ على شكل تداع س�ردي   المتسائلة
یتناثر ما بین المق�اط�ع الس�ردی�ة دام�ج�ا 
زمنا غابرا ب�زم�ن ح�اض�ر أو م�ت�خ�ی�ل 
والمفارقة أن المك�ان أو ال�م�ی�دان ال�ذي 
تجري فیھ الق�ص�ت�ان ھ�و واح�د ت�م�ث�ل�ھ 

 (میزوبوتامیة).
وھكذا یكون المعبد وقصر الم�ل�ك ب�ؤرة 
مكانیة استقرت في القصتین معا.كشاھ�د 
ع��ل��ى م��ع��ارك وم��ذاب��ح وم��ع��ت��ق��الت 

  ودسائس ومؤامرات شتى.
ومن التقانات السردیة التي وظ�ف�ت ف�ي 
التداعي الحلمي تقانة ال�ك�والج ك�ت�ق�ان�ة 
سینمائیة تعتمد اللصق وظیفتھا توص�ی�ل 
فعل الرعب وفجاعة القسوة وال�ت�ع�ذی�ب 
التي كان الطغاة ینتھجونھا ف�ي إس�ك�ات 
معارضیھم وبم�ا ی�ج�ع�ل الس�رد ی�ح�ف�ل 
بحركیة المنظور قربا وب�ع�دا .. م�ان�ح�ا 
السرد تص�م�ی�م�ات مش�ھ�دی�ة م�خ�ت�ل�ف�ة، 
ویؤدي التماھي في الح�ل�م إل�ى اع�ت�م�اد 
ال��ح��وار الص��ام��ت ف��ي ش��ك��ل ت��داع 
مونولوج یحقق إیفاء سردی�ا ف�ي ع�ك�س 

 ال زمانیة الحدث وایھامیتھ.
ومن التقانات السینمائی�ة األخ�رى ال�ت�ي 
دعمت التماھي ما بین ال�ذاك�رة وال�ح�ل�م 
ت�ق��ان�ة ال��م�ش��ھ�د ب��ن�وع��ی�ھ ال��ت�ص��وی��ري 
البانورامي والسردي، وتسھم المشھ�دی�ة 
ال��درام���ی���ة ف���ي ال��ت���أط���ی���ر ال���ب���ؤري 
الس�ت��م�راری��ة ال�م��اض��ي ف��ي ال�ح��اض��ر 
ودوام��ھ��ا إل��ى ال��م��س��ت��ق��ب��ل ب��اس��ت��ع��م��ال 
المونتاج الزماني وبما یعكس الدی�م�وم�ة 
كما في مشھد تس�ل�ی�م ال�م�ل�ك�ة ال�ج�ائ�زة 
للشاعر الیمار وتالقي كفی�ھ�م�ا وم�ن�ظ�ر 
الحاشیة لھما في ش�ك�ل ل�ق�ط�ات ت�ج�ع�ل 
الكلمات متحركات، ث�م ی�ت�ب�ع ال�م�ن�ت�ج�ة 
الزمانیة للحظة التالق�ي ھ�ذه اس�ت�ع�م�ال 
تقانة الل�ق�ط�ة الس�ی�ن�م�ائ�ی�ة ال�ت�ي ت�رس�م 
المشھد بالتقطیع للقط�ات أو ال�وص�الت 
لتعكس التضاد ك�م�ا ف�ي ھ�ی�ام الش�اع�ر 
بالملكة من ج�ھ�ة وال�رع�ب م�ن ال�م�ل�ك 
وحاشیتھ من جھة أخ�رى، وال�ذي ی�دی�م 

  اللحظة ویمدَّ في حركیتھا.
وھذا االستعمال التقاني للغة السینم�ائ�ی�ة 
أت�اح ل��ل��ك�ات��ب ال��ت�ب��ص��ر ف�ي ت��ح��والت 
المحكي التاریخي داخل الروایة ل�ی�غ�دو 
الھاجس الزماني مھیمن�ا ع�ل�ى ال�ك�ت�اب�ة 
مشظ�ی�ا ال�ذاك�رة ف�ي ش�ك�ل ال�ت�ق�اط�ات 

عیانیة ومحطات مكانیة تت�أرج�ح ج�ی�ئ�ة 
وذھ��اب��ا ب��ی��ن ال��م��اض��ي وال��ح��اض��ر 

 .والمستقبل
واس�ھ�م اس�ت�ع�م��ال ال�ع�ب�ارات ال�دارج��ة 
الشعبیة واألشعار على م�ن�ح ال�م�ش�اھ�دة 
العیانیة رؤیة مقطعیة فلمی�ة ف�ال�ك�ل�م�ات 
لیست مجرد م�ن�ط�وق�ات إن�ھ�ا ح�رك�ات 
مكانیة ف�ي ل�ح�ظ�ة ال�ق�راءة.. وھ�ذا م�ا 
تحاول الروایة الجدیدة أن تستكشف�ھ ف�ي 
س��ع��ي ن��ح��و ت��ع��ری��ف ج��دی��د ل��ل��زم��ان 
والمكان، وبھذا ال�ت�وظ�ی�ف الس�ی�ن�م�ائ�ي 
والن في الص�رح�ی�ن (ال�ق�ص�ر وم�ع�ب�د 
ال��زق��ورة) ك��م��ن��ت ال��م��ش��اھ��دات ك��ل��ھ��ا 
والمعینات واالستذكارات جمیعھا ل�ذل�ك 
یظل ھذان المكانان صام�دی�ن وك�أن�ھ�م�ا 
رق��ی��ب��ان م��ك��ان��ی��ان ع��ل��ى أزم��ن��ة م��ا 

 اصطبغت إال بالدمویة..
وی��ؤدي م��ج��يء فص��ل (داخ��ل ال��م��ت��ن 
وخارجھ إشارات) ب�ع�د فص�ل خ�وات�ی�م 
إلى إیھام القارئ أن ذلك جزء ال عالق�ة 
لھ بالروایة وأحداثھ�ا وان�ھ ع�ب�ارة ع�ن 
فصل مقطوع عن الفص�ول الس�اب�ق�ة أو 
انھ بمثابة ھوامش أو إحاالت توضیحی�ة 

 للفصول السابقة..
والحقیقة خالف ذلك تماما إذ ھو فص�ل  

مكمل للفصول السابقة ومتمم لھا زمانی�ا 
ومكانیا واإلشارات السب�ع ال�ت�ي وردت 
ف��ی��ھ ھ��ي ع��ب��ارة ع��ن ك��والج��ات أو 
م���ل���ص���ق���ات م���وث���وق���ة ب���الش���ھ���ادات 
والمشاھدات الحیة تس�ت�دع�ى م�ن واق�ع 
حاضر لتؤكد نزعة االشتغال اإلی�ھ�ام�ي 
للواقع وتتعامد الشخصیات مع ب�ع�ض�ھ�ا 

  بعضا داخل البؤرة المكانیة الواحدة
وتبني اإلشارات واقعیتھا عل�ى أن�ق�اض 
وقائع تم تھش�ی�م�ھ�ا وت�ق�ویض�ھ�ا وھ�ك�ذا 
یتعزز على أنقاض الواقعی�ة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 
واق�ع�ی�ة ج�دی��دة تش�ت�غ�ل ف��ی�ھ�ا ال�ذاك��رة 
والتاریخ والحلم مع بعضھا بعض�ا ف�أم�ا 
التاریخ فیستدعى بعصوره كلھا الغاب�رة 
الس�ح�ی�ق�ة وال�ب�ع�ی�دة وال�ق�ری�ب�ة ل�ی�ك��ون 
ح��اض��را ب��اس��ت��ی��ھ��ام��ی��ة وأّم��ا ال��ذاك��رة 
فتتداعى عن حاضر من�ص�رم أو راھ�ن 
معیش بسیك�ول�وج�ی�ة ال�وع�ي ال�ج�م�ع�ي 

  والفردي.
وما ھذا التعاضد السردي داخل الروای�ة 
متنا وھامشا إال إعالن عن توحد ال�ذات 
في المكان ال�ذي ب�دا ك�م�ت�اھ�ة ی�ف�ض�ي 
ارتیادھا إلى مغامرة وال مناص للق�ارئ 
من أن یسھم في ھذه ال�م�غ�ام�رة ش�اء أم 
أب��ى إذ أن ع��ل��ی��ھ أن ی��ف��ك ش��ف��رات 
شخصیاتھا ویوص�ل أط�راف أزم�ن�ت�ھ�ا 
ویلم شتات أحداثھا لیظفر ب�أف�ق ت�وق�ع�ھ 
الذي لن یكون منالھ س�ھ�ال ل�ك�ن�ھ أیض�ا 

 لیس بالعسیر.
 

وبذلك تؤكد روایة (أزمنة ال�دم) دوام�ة 
التفكیر المستدیر في الزم�ان وت�ج�ل�ی�ات�ھ 
الفلسفیة وفي مقدمتھا أن التاریخ ما ع�اد 
علما أساسھ الوثائق وبغ�ی�ت�ھ ال�م�دون�ات 
وإنما ھو مس�رود كس�ائ�ر ال�م�س�رودات 
القصصیة أو الحكائیة التي یطالھا الحلم 

 والخیال كما یطالھا اإلثبات والتحقق.

 أة ان واارة ان
  د (ا أز) روا  

 
 العراقد. نادیة ھناوي/
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ال أزعم أن سكان بالدنا و أشقائھم جغ�راف�ی�اً ف�ي    
الشرق األوسط مالئكة، لكنني واثق من أن بس�اط�ة 
غالبیتھم تجعلھم األق�رب إل�ى ك�ث�ی�ر م�ن الص�ف�ات 
الطیبة التي تمیزھا النوایا الحسنة والذكاء الفط�ري 
وصفاء السریرة والذھن، ورغم ذلك ال أنف�ي أیض�اً 
أن الش��ی��اط��ی��ن تس��ك��ن ف��ي ك��ث��ی��ر م��ن ال��م��ف��اص��ل 
والتفاصیل والزوایا المخفیة ل�دى م�ع�ظ�م ال�ن�خ�ب، 
خاصةً وأن السلطة والمال تُفجر مكامَن غیر مرئی�ة 
لدى طالب�ھ�م�ا، وھ�ذا م�ا ش�ھ�دن�اه خ�الل عش�رات 
السنین من حكم األن�ظ�م�ة الس�ی�اس�ی�ة ال�ت�ي ت�ول�ت 
بلدان ھذه ال�ج�ھ�ة م�ن ال�ع�ال�م وخ�اص�ةً أوس�ط�ھ�ا 

 وبالدھا الشامیة وذي الرافدین.
 
وقبل الخوض في سباق ال�م�الئ�ك�ة والش�ی�اط�ی�ن    

على كراسي السلطة في بلداننا وفي الشرق عموم�اً 
واألوسط منھ خصوصاً، دعونا نتطرق إلى الع�ق�ائ�د 
التي توجھ الجالسین أو القافزین إلى تلك الك�راس�ي 
التي غدت واحدة من أخطر مفاتیح كوارث الش�رق، 
والعقائد ھنا ال تعني ال�دی�ن�ی�ة حص�ری�اً وإن ك�ان�ت 
جزًءا منھا، فھي تشمل كل شيء یؤمن بھ اإلنس�ان 
ویحیلھ إلى برنامج إیدیولوجي یعمل ع�ل�ى ال�ت�م�ی�ز 
في ت�ط�ب�ی�ق�ھ، وم�ن�ھ ب�ال�ت�أك�ی�د ال�ع�ق�ی�دة ال�دی�ن�ی�ة 
والسیاسی�ة وال�ق�وم�ی�ة، وم�ن الض�روري ج�داً أن 
نتعرف جغرافیاً على ی�ن�اب�ی�ع ت�ل�ك ال�ع�ق�ائ�د، ف�ھ�ي 
األخرى ذات تأثیر بالغ على تطبیقاتھا وت�ف�س�ی�رات 
نظریاتھا، والبیئة ھنا تتحكم بشكل كبیر في نوعی�ة 
السلوك، وھي بالتالي ترسم خریطة االنتم�اء ل�ت�ل�ك 
البقعة الجغرافیة أو ال�م�ك�ان�ی�ة، وم�ا ب�ی�ن ال�ب�داوة 
والمدنیة مساحات واسعة ام�ت�ألت بص�راع�ات م�ن 
كل األنماط بما فیھا التي أنتجت بحور م�ن ال�دم�اء، 
حتى استطاع�ت ال�ب�ش�ری�ة ت�ج�اوز ت�ل�ك ال�م�رح�ل�ة 
للوصول إلى أشكال جدیدة من الس�ل�وك وال�ع�ق�ائ�د، 
المرتبطة بجغرافیة المكان والبیئة وتأثیراتھا ع�ل�ى 
أنماط السلوك وتطبیقات العقائد، وال�ب�داوة ل�ی�س�ت 
ت�ل��ك ال�ق��ی��م ال��ت��ي ی��ت��داول��ھ�ا ال��ب�ع��ض ع�ن ال��ك��رم 
والشجاعة، ب�ل ھ�ي ذل�ك الس�ل�وك ال�ب�دائ�ي ال�ذي 
یؤشر مرحلة متخلفة من حیاة البشر في تقسی�م�ات 
حقب التطور اإلنسان�ي م�ن ال�ب�داوة إل�ى ال�م�دن�ی�ة 
المعاصرة، مروراً ببقیة المراح�ل ال�ت�ي م�رت ب�ھ�ا 
البشریة حتى وصلت إل�ى م�ا ھ�و ع�ل�ی�ھ اآلن م�ن 
حضارة وقیم خالق�ة، رغ�م إص�رار ال�ب�ع�ض ع�ل�ى 
التقھقر دوما إلى الوراء ببقایا تلك الثقاف�ات اآلی�ل�ة 

 للسقوط واالندثار.
 
ولیس ببعید عنا في تاریخنا المعاصر م�ا یُ�ظ�ھ�ر    

ب��ق��ای��ا ت��ل��ك األف��ك��ار وأن��م��اط الس��ل��وك ال��ب��دائ��ي 
وممارساتھ، على خ�ل�ف�ی�ة ب�دوی�ة ب�دائ�ی�ة مش�ب�ع�ة 
بھمجیة ال مثیل لھا حتى في مراحل البدائیة األول�ى 
وبداوتھا، وھذه األنماط من السلوكیات لیس�ت ل�ھ�ا 
ھویة قومیة أو دینیة معینة، بل ت�ع�ك�س ال�ج�وان�ب 
المظلمة في معظم المج�ت�م�ع�ات، ف�ق�د رأی�ن�اھ�ا ف�ي 

رواندا وصراعاتھا القب�ل�ی�ة ال�ب�رب�ری�ة ال�ت�ي ذھ�ب 
ضحیتھا أكثر من ثالثة مالیین إنسان، وقب�ل�ھ�ا ف�ي 
المانیا ومحرقة الیھ�ود، وأدرك�ن�ا م�ذاب�ح ال�خ�م�ی�ر 
الحمر في كمبودیا ومثلھا في لبنان وفلسطین وف�ي 
أنفال وكیمیاویات ال�م�وت ب�ك�وردس�ت�ان وال�م�ق�اب�ر 
الجماعیة في جنوب العراق ووسطھ، وقبل ذلك في 
أوروبا وحروبھا الداخلیة أو العالمی�ة، وم�ا حص�ل 
للھنود الحمر في أمریكا وفي كثیر من بلدان الع�ال�م 
المتمدن اآلن، إنھا حقاً ح�ق�ب�ة س�وداء ف�ي ت�اری�خ 
ال��ب��ش��ری��ة، واألك��ث��ر م��ن��ھ��ا س��واداً وك��ارث��ی��ةً ھ��و 
استنساخھا دینیاً أو مذھبیاً أو ق�وم�ی�اً، ك�م�ا ف�ع�ل�ت 
منظمة داعش التي جمعت ولملمت في ھیاكلھ�ا ك�ل 
العنصری�ی�ن ال�ق�وم�ی�ی�ن وال�م�ت�ط�رف�ی�ن ال�دی�ن�ی�ی�ن 
والمذھبیین، بل وحتى المناطقیین بخلفیات ت�ت�ح�ك�م 
فیھا الكراھیة والحقد األع�م�ى ل�ك�ل م�ن ی�خ�ال�ف�ھ�ا 

 الرأي.
 
ونظرة فاحصة لبیئات انت�م�اء ع�ن�اص�رھ�ا ی�ؤك�د    

انتشارھا في المجتمعات القبلیة واألم�ی�ة األب�ج�دی�ة 
والحضاریة وفي مناطق الفقر المدقع مادیاً وثقاف�ی�اً 
وتربویاً، حیث یتم استغالل كل ھذه المواصفات من 
قبل مجامیع فاشیة، یعان�ي أغ�ل�ب ع�ن�اص�رھ�ا م�ن 
اشكالیات سیكولوجیة وفكریة، أقرب ما تك�ون إل�ى 
السادیة والس�ای�ك�وب�اث، ك�م�ا ظ�ھ�ر ف�ي ع�م�ل�ی�ات 
التقتیل الذي تتفنن تلك العناصر بتنفیذھ�ا ذب�ح�اً أو 
خنقاً أو حرقاً أو إغراق�اً، ب�ل إن�ھ�ا ح�ت�ى ف�ي ھ�ذه 
الطرق تنحو إلى تفاصیل مقززة في القتل ك�م�ا ف�ي 
عملیات الذبح بسكاكی�ن م�ث�ل�وم�ة ل�م�ض�اع�ف�ة آالم 
الضحایا والتمتع بصیحاتھم وآھاتھم، وك�ذا ال�ح�ال 
في عملیات الشوي بالنار حتى الموت، أو اإلغ�راق 
التدریجي ل�ل�ض�ح�ای�ا، أو ت�ق�ط�ی�ع األوص�ال ح�ت�ى 

 الموت.
 
ھذا النمط من السلوك ال�م�ت�وح�ش ل�م ی�ل�د ل�ی�ل�ة    

أمس، بل ھو تراكم ھائل لسلوكیات وأفكار وعقائ�د 
أنتجتھ ص�ح�راء ال�ف�ك�ر وحض�ارة ال�غ�زو وال�ق�ت�ل 
والسبي واالغتصاب، وإباحة اآلخر المختلف ت�ح�ت 
أي مسمى كان، سواء دیني أو عرقي أو ف�ك�ري أو 
سیاسي، وإن كان قد استبدل عناوی�ن�ھ ومس�م�ی�ات�ھ 
لكنھ ما یزال یحمل تلك العق�ی�دة ال�ب�دوی�ة ال�ب�دائ�ی�ة 
التي یترجم تفاصیلھا بھمجیة أدركنا سلوكیاتھا في 
حلبجة واألنفال وبعد ذلك في نسختھا الم�ع�دل�ة ف�ي 
سوریا وما حصل ویحصل في عفرین وق�ب�ل�ھ�ا ف�ي 
سبایكر وسنجار وسھل نینوى، ناھی�ك ع�ن ك�ارث�ة 
لم ت�ظ�ھ�ر ت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا ب�ع�د ل�ع�ش�رات اآلالف م�ن 

 المغیبین السنة بتھمة التعامل مع داعش!
إن الكثیر من حاكم�ي ھ�ذه ال�ب�ل�دان ف�ي ال�ع�راق    

وسوریا ومع�ظ�م ب�ل�دان الش�رق ك�ان�وا أق�رب ال�ى 
المالئكة في سلوكھم قبل أن یتسنموا مقالید الحكم، 
لكنھم تحولوا إلى شیاطین وطغ�اة ح�ی�ن�م�ا ج�ل�س�وا 

 على كرسي السلطة!؟

     !ا و ا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كفاح محمود كریم/ أربیل          

 

 وما ا 
روم  ظ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رزاق مسلم الدجیلي/ العراق
 
 

التعلیم اإللكتروني في العراق اصبح حقیقة واقع�ة     

المناص منھا بعد تفشي وباء كورونا، وأص�ب�ح ھ�ذا 

النوع من التعلم عن بعد ھو الوسی�ل�ة ال�وح�ی�دة م�ن 

أجل إكمال المناھج الدراسیة وعلى كافة المستوی�ات 

فعلى الرغم من وجود بعض  التعلیمیة وبكل اقسمھا،

اإلیجابیات في ھذا الن�وع م�ن ال�ت�ع�ل�م اال ان ھ�ن�اك 

بعض من السلبیات التي ت�راف�ق�ھ، ن�ع�م، ان ج�ائ�ح�ة 

ك�ورون��ا اج�ت��اح��ت ك�ل ارج��اء ال�ع��ال��م وال�م��ع��م��ورة 

واصابت جمیع مرافق ال�ح�ی�اة واص�ب�ح�ت ال�م�ع�ام�ل 

والمصانع والمدارس مھددة ب�ھ�ذا ال�وب�اء ال�خ�ط�ی�ر 

التحذیرات العدید من منظمة الصحة الع�ال�م�ی�ة،   بعد

والتي ب�دورھ�ا ق�د وض�ع�ت ال�ع�دی�د م�ن األس�ال�ی�ب 

والطرق لمقاومة ھذا المرض الخطیر، وم�م�ا الش�ك 

تشكل النسبة ال�ك�ب�ی�رة   فیھ ان الجامعات والمدارس

لإلصابة بھذا الوباء فالتجمعات الطالبیة واح�دة م�ن 

أكثر بؤر ھذا الوباء اللعین، لذلك سارعت الم�الك�ات 

التعلیمیة والتدریسیة إلى إعطاء الدروس م�ن خ�الل 

مواقع التواصل االجتم�اع�ي ك�اف�ة م�ن أج�ل إیص�ال 

المعلومة والفائدة إلى الطالب، لذا أصبح ھذا ال�ن�وع 

ن��ھ وھ��و م��ن م��م�ن ال��ت��ع��ل��ی��م واق��ع ح�ال الم��ن��اص 

التي تحسب لوزارة الت�ع�ل�ی�م م�ن ج�ان�ب   اإلیجابیات

والطالب من جانب اخر، ون�ح�ن ھ�ن�ا ت�ع�رف�ن�ا ع�ل�ى 

اإلیجابیات اال ان ھناك بعض من السلبیات المنغص�ة 

ومنھا مثال األوقات االمتحانیة التي تحددھا ال�وزارة 

ال�م�س�ت�م�رة ف�ي   من أجل االمتحان، واالن�ق�ط�اع�ات

الكھرباء الذي تشكو م�ن�ھ ك�ل م�راف�ق ال�ح�ی�اة، م�ع 

ضعف النت في العراق خصوص�ا، وم�ع ذل�ك ی�ت�ف�ق 

الجمیع م�ع ھ�ذا ال�ن�وع م�ن ال�ت�ع�ل�ی�م م�ن أج�ل أن 

التتوقف الحیاة وكان من المم�ك�ن أن ی�ك�ون ال�ح�ال 

احسن وأفض�ل ب�دون وج�ود ج�ائ�ح�ة ك�ورون�ا، اي 

القاعة ال�دراس�ی�ة ھ�ي ال�ف�ی�ص�ل م�ن أج�ل ال�ن�ج�اح 

والعبور إلى المرحلة األخرى لكن المثل ی�ق�ول دوام 

 ...الحال من المحال
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تعرفت على السی�دة ج�ھ�ان    
جعفر عالوي في بدای�ة ال�ع�ام 

وع���ب����ر الش����ب���ك����ة  2001
اإلل��ك��ت��رون��ی��ة ح��ی��ن أنض��م��ت 
لم�ج�م�وع�ة م�دراء ص�ف�ح�ات 
"م��وق���ع ال���ع���راق���ي" ال���ذي 

ب�أس�م  1997تأسس في العام 
" مجلة العراق�ي " وم�ن ث�م 
ت��ح��ول ل��م��وق��ع ل��ل��م��ح��ادث��ة 
أعضاؤه م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�ي 
دول المھجر المخ�ت�ل�ف�ة. ك�ان 
ل��ل��م��وق��ع ص��ف��ح��ات م��ت��ع��ددة 
ومتنوعة یدار ك�ل م�ن�ھ�ا م�ن 
ق��ب��ل م��دی��ر ی��م��ت��ل��ك ال��ك��ف��اءة 
وال����ق����درة ع����ل����ى اإلدارة 
وال��ت��ح��اور وض��ب��ط ال��ن��ف��س 
وحس�ن ال��ت�ص��رف. ل�ق��د ك��ان 
أنضمام السیدة ج�ھ�ان ألس�رة 
موقع العراقي بمثاب�ة إض�اف�ة 
نوعیة ومتمیزة لكادر الموق�ع 
، فقد تأھلت بس�ب�ب خ�ب�رت�ھ�ا 
الحیاتیة وع�م�رھ�ا وث�ق�اف�ت�ھ�ا 
ومكانتھا اإلجتماعیة ، فكان�ت 
بم�ث�اب�ة ال�م�رش�د ال�ذي ی�ق�دم 
النصائح على المستوى ال�ع�ام 
وال��خ��اص ل��ع��دد ك��ب��ی��ر م��ن 

أعضاء الموقع الذی�ن ت�ج�اوز 
 عددھم السبعین ألفاً في حینھ. 

والس��ی��دة ج��ھ��ان ج��ع��ف��ر   
عالوي ھي اب�ن�ة ال�م�ع�م�اري 
ال��ع��راق��ي ال��م��رح��وم ج��ع��ف��ر 

) 2005-1915ع�����الوي (
وزوجتھ ال�م�رح�وم�ة م�ل�ی�ح�ة 
جعفر التي فارقت الحیاة ب�ع�د 
مرور أقل م�ن ث�الث س�ن�وات 

 على رحیل زوجھا. 
 
كان لل�س�ی�دة ج�ھ�ان ج�ع�ف�ر   

عالوي الكثیر من المساھمات  
التي قدمتھا ألعضاء ال�م�وق�ع 
خاصة وأن أغل�ب�ی�ت�ھ�م ك�ان�وا 
من الجیل الج�دی�د ال�ذي وج�د 
نفسھ ی�ع�ی�ش ف�ي م�غ�ت�رب�ات 
جدیدة وغریب�ة ت�خ�ت�ل�ف ع�ن 
طبیعة الحیاة ال�ع�راق�ی�ة، وق�د 
نجحت فع�الً ف�ي أداء دورھ�ا 
ال��رائ��د م��ن خ��الل ك��ت��اب��ات��ھ��ا 
لقص�ص وح�ك�ای�ات مس�ت�م�دة 
م���ن ال���ت���راث اإلج���ت���م���اع���ي 
نشرت�ھ�ا ف�ي الص�ف�ح�ة ال�ت�ي 
كانت تدیرھا حتى بات األقب�ال 
على صفحتھا ینافس صفحتي 

ال��م��ح��ادث��ة ال��ع��ام��ة واألم��ور 
 السیاسیة. 

قبل فترة قص�ی�رة أس�ت�ل�م�ت   
من صدیق مشترك لن�ا ل�وح�ة 
من أع�م�ال�ھ�ا ال�ف�ن�ی�ة تص�ل�ح 
للتعلیق عل�ى ال�ج�دران وھ�ي 
تطریز ع�ل�ى نس�ی�ج ال�خ�ی�ش 
لسیدة إیزیدیة نش�رت�ھ�ا ع�ل�ى 
صفحتي في الفیسبوك حینھ�ا. 
كنت أع�ت�ق�د أن ال�ل�وح�ة ھ�ي 
مجرد لوحة واح�دة ، ل�ك�ن�ن�ي 
تسلم�ت ق�ب�ل ی�وم�ی�ن ص�وراً 
ل���ث���الث ل���وح���ات أخ���رى ، 
إحداھما لسیدة آشوریة بزیھا 
الوطني وثانیة لسیدة ع�رب�ی�ة 
ب��ال��زي الس��وم��ري وأخ��ی��را 
ل��وح��ة ل��ف��ت��ى ع��رب��ي ب��زي 

 عربي. 
 
شخصیاً لم أشاھد ال�ل�وح�ات   

األصلیة بل شاھ�دت ص�ورھ�ا 
التي أكدت لي أن ھ�ذا ال�ع�م�ل 
الفني المتمیز یستحق التقدی�ر 

والتثمین، ف�ال�ل�وح�ات األرب�ع 
ماكانت لتظھر بھ�ذه الص�ورة 
دون جھد فني وق�درات ف�ن�ی�ة 
متمیزة ، كما أن إختیار ف�ك�رة 
اللوحات ج�اء م�ن�س�ج�م�اً م�ع 
ال���ظ���روف ال���ت���ي م���ّر ب���ھ���ا 
اإلی���زی���دی���ون واآلش���وری���ون 
وغ��ی��رھ��م م��ن أق��وام وأت��ب��اع 
الدیانات والمذاھب في العراق 
من أض�ط�ھ�اد ع�ب�ر ال�ت�أری�خ 

 والعھود المختلفة. 
ھ�ذه ال��ل�وح��ات تص��ل�ح ل�ی��س 
لتزیی�ن ال�ج�دران ب�ل ل�ت�ك�ون 
ب�ط��اق�ات ت�ھ��ن�ئ��ة ل��م�ن��اس�ب��ات 
مخ�ت�ل�ف�ة ی�ت�م ت�داول�ھ�ا ع�ب�ر 
شبكات التواصل اإلج�ت�م�اع�ي 
ومن یود الق�ی�ام ب�ذل�ك ع�ل�ی�ھ 
اإلش��ارة إل��ى أس��م ال��ف��ن��ان��ة 
الكبیرة السیدة ج�ھ�ان ج�ع�ف�ر 

 عالء مھدي / سیدني

 اة ن  وي
ا م  ا   اعإ 

ASSYRIAN 
CHRISTIAN 

ARAB BOY 



قراءة في أربع لوحات فوتغرافیة لغروب الشمس بعدس�ة        
 الفنان األستاذ: محمود بورماش.

ھل درْت عدسة األستاذ محمود بورماش أّي سحر بثّْت ف�ی�ن�ا وم�ا 
 أسعفتنا بُرقیٍة!

ھل درْت، وھي تقتحم على الشم�س خ�ل�َوتَ�ھ�ا ف�ي ل�ح�ظ�ة ض�ع�ف 
ساعةَ الغروِب، أنھا سافرت ب�ن�ا م�ن ع�ال�م االس�ف�ل�ت وال�ح�ج�ارة 
واالسمنت المسلح إلى عالٍم رومنسي یتحرر فیھ الخیال وی�ن�ت�ع�ش 

 الحلُم؟
ھل درْت أنھا كسرت الحدود الزم�ن�ی�ة، أمس�ك�ت أی�دی�ن�ا ف�ي رف�ق 
ودخلت بنا الھوینا إلى عالم األساطیر حیث عشت�ار، ربّ�ة ال�ج�م�ال 
والخصب، في عالمھا العلوّي تتھیّأ للقاء تموز، الحبیب المغضوب 

بقبلة منھا سیسري فیھ نسغ الحیاة، … العالم السفلي  علیھ سجین
ومنھ إلى سائر المخلوقات ھكذا ت�ق�ول األس�ط�ورة وب�ع�دھ�ا ی�ولَ�د 

  …یجب أن یغیبا (عشتار وتموز) في قبلة لیستفیق الكون… الربیع
 أجمل قصائد الغزل؟ ونظمت ھل درْت تلك العدسة المتطفلة أنھا قد راقصت الشمسَ 

  المكان، صقانس من والیة المنستیر
)، م�ن أع�ط�اف�ھ�ا ی�ع�ب�ق 1الزمان: تختم الشمس عشتار رقصتھا في حلبة السماء نجمةً متألّقةً تبّرجت وامتألت رغبةً وشھوةً (ص

العطر ومن جمالھا ینتشر السحر ذھبا خالصا، تربّعت على عرشھا الملكّي یسبّح لھا النخل وتتصّدى لھا الشجرة تحمیھا من الحسد 
كان علیھا أن تجت�از األب�واب الس�ب�ع�ة )…  2أو تفتح لھا ذراعیھا ترید احتضانا أو تتشرب من نورھا ما بھ تطرد وحشة اللیل (ص

حتى تصل إلى "دموزي" فھي اآلن بعیدة عن عین الناظر، قریبة من الحبیب وقد انبسط رقیقا شفّھ الوجد، م�ی�ت�ا ی�خ�ت�زن ال�ح�ی�اة 
 )…3الھادرة في عروق الموج (ص

تقبل علیھ عشتار وقد أضناھا الھوى فصار صیھدھا نورا رققھا ففاضت أنوثت�ھ�ا وارت�خ�ت ف�ي غ�ن�ج ودالل ك�أن�ھ�ا ت�ذوب ش�وق�ا 
 "فأضرمت في القلب واألحشاء نیرانا".

الكون ساٍج في خشوع ق�دس�ّي یس�بّ�ح ل�ل�ج�م�ال والش�وق ش�ج�ُره 
والنخیل ویلتّف بغاللة س�وداء ش�فّ�اف�ة ت�ب�رز ال�م�ف�ات�ن وتُ�غ�ن�ی�ھ�ا 

) كتلك الغاللة على جسد الحوریات في لوحة "ال�رب�ی�ع" لـ 4(ص
botticelli1482  وتكاد تسمع من وراء الغ�الل�ة الس�وداء ن�غ�م�ا

موسیقیا رومنسیا متموجا تشیعھ نسائم الغسق بین الكائنات، ھ�و 
Orphée  یعزف على قیثاره لحن الھوى فینتشي الشجرو تسري

في عروق تموزارتعاشة الولھ وقد طبعت عشتار على شفتیھ قبلة 
 …الحیاة فندت عن تمّوجاتھ آھات الشوق 

إن ھ�ي إال نص��ف س�اع�ة أو أق�ّل وت�ذوب عش��ت�ار ف�ي أحض��ان 
 …یصیران واحدا لیكمال دورة فلكیة في مأمن من العیون…تموز

أّما القارب فما زال راسیا على الشاطئ ینتظر بّحارا مولعا بالسفر 
 …ال زاد لھ غیر عدسة الكامیرا   خارج الزمان والمكان

  زینب حداد/ تونس
2021/07/02 

 وب

11  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 799 

 21 July 21 • Year 16 



م�ن ت��ع��اری��ف الس��ح��ر ان��ھ: ((مص��ط��ل��ح ع��ام   
یستعمل لوصف فعالیة تقوم بتغییر ح�ال�ة ش�يء 
ما، أو شخص ما، في نطاق التغییر الذي ی�م�ك�ن 
للشيء أو الشخص أن یت�ع�رض ل�ھ دون خ�رق 
لقوانین الطبیعة والفیزیاء وی�ع�ت�ق�د ال�ب�ع�ض أن 
بإمكان ھذه الفعالیات خرق قوانین الفیزی�اء ف�ي 
بعض الحاالت، وھناك على األغلب التباس ب�ی�ن 
السحر وخفة الید والش�ع�وذة وتس�ت�ع�م�ل ك�ل�م�ة 
السحر كمرادف لجمیع ھذه المصط�ل�ح�ات ال�ت�ي 

 تختلف عن بعضھا البعض.
السحر في اللغة العربیة واستناد على تف�س�ی�ر    

من سورة البق�رة "الس�ح�ر  102القرطبي لآلیة 
أصلھ التمویھ بالحیل والتخاییل، وھو أن ی�ف�ع�ل 
الساحر أشیاء ومعاني، فیُخیّل ل�ل�م�س�ح�ور أن�ھ�ا 
بخالف ما ھي بھ كالذي یرى السراب م�ن ب�ع�ی�د 
فیُخیّل إلیھ أنھ ماء، وكراكب الس�ف�ی�ن�ة الس�ائ�رة 
سیًرا حثیثًا یُخیّل إلیھ أن ما ی�رى م�ن األش�ج�ار 
والجبال س�ائ�رة م�ع�ھ. وق�ی�ل: ھ�و مش�ت�ّق م�ن 
َس��ح��رُت الص��ب��ّي إذا خ��دع��ت��ھ، وق��ی��ل: أص��ل��ھ 
الّص�رف، ی��ق�ال: م�ا َس�َح�رك ع�ن ك�ذا، أي م��ا 
صرفك عنھ. وقیل: أصلھ االست�م�ال�ة، وك�ّل َم�ن 

 )1استمالك فقد سحرك")).(
ما زال القصص الشعبي یعیش في طور العقل    

السحري، وم�ا زال�ت أك�ث�ر ال�ن�اس ف�ي ال�ع�ال�م 
یعیشون ھذا العقل ممتزجا بالعقل الدین�ي، وھ�و 
أّول أطوار العقل االنساني، إذ بعدھا یأتي الطور 
الدیني، ومن ثم الطور الفلسفي، وب�ع�ده ال�ط�ور 
العلمي، وھذه أطوار العق�ل االنس�ان�ي ال�ت�ي م�ّر 
بھا كما قسمھا أغلب عل�م�اء األن�ث�روب�ول�وج�ی�ا، 
ولكل واحد من�ھ�ا ط�ری�ق�ت�ھ ف�ي ت�ف�س�ی�ر ال�ع�ال�م 
واألشیاء. ھذه االطوار لیست مفصولة كلیة عن 
بعضھا، فھي متداخلة، وأول ط�ور ك�ان ل�وح�ده 
ھو الطور األول لل�ع�ق�ل، ث�م ام�ت�زج ب�ھ ال�ط�ور 
الثاني، فكان العالم یعیش طور الع�ق�ل الس�ح�ري 
والدیني في الوقت نفس�ھ، وم�ن ب�ع�دھ�ا ام�ت�زج 
بھما الطور الثالث وھو الفلسفي، وف�ي ع�ال�م�ن�ا 
المعاصر امتزج ب�ھ�م�ا ال�ط�و ال�ع�ل�م�ي، ف�راح�ت 
أطوار العقل األربعة تعیش فیما بی�ن�ھ�م�ا ب�ن�س�ب 

 متفاوتة.
القصص الشعبي قدیم قدم ال�ط�ور ال�ذي ك�ان    

علیھ العقل البشري، وینھ�ل م�ن أول ط�ور ف�ي 
أكثر من موضع. ولما كان ھ�و ك�ذل�ك ب�ال�ن�س�ب�ة 
للقصص الشعبي، فقد ولدت من داخلھ ما یم�ك�ن 
أن نسمیھ القصص الشعبي الواقعي، ال�ح�ك�ای�ات 
الواقعیة، التي نزعت لباس السحر وتركتھ دون 
رجعة وراحت تنھل من الواق�ع ال�م�ع�اش ول�ك�ن 

  باستحیاء أوال.
السحر، إذن، كان في یوم ما ھو الدین، وھ�و    

بھذه المكانة مقدس، لھذا نرى احتفاء القص�ص 
الشعبي بذكر بعض صوره وأشك�ال�ھ، ك�إح�ت�ف�اء 

 عامة الناس بھ.
واألداة السحری�ة، أي األداة ال�ت�ي ت�ف�ع�ل ف�ع�ل  

السحر، والتي ھي لیست األداة المسح�ورة، أي 
الواقعة تحت تأثیر السحر، ف�ان�ھ�ا ك�ث�ی�رة ج�دا، 

  منھا:
االنس�ان الس�اح�ر: ك�ال�زوج، أو ال�زوج�ة، أو  -

اإلب�ن، أو اإلب�ن��ة، أو األخ، أو األخ��ت، أو أي 
شخص من العائلة. أو ی�ك�ون االنس�ان الس�اح�ر 

  من خارج العائلة.
الحیوانات التي لھا قدرة س�ح�ری�ة: ك�ال�ف�رس،  -

 والكبش، والنسر، والغول... الخ.
ثمرالنباتات التي لھا قدرة السحریة: كالت�ف�اح،  -

والكمثري،وحب الرمان، وعنقود العنب، وغ�ی�ر 
 ذلك.

 السوائل التي لھا قدرة سحریة: كالماء. -
الجمادات الت�ي ل�ھ�ا ق�درة س�ح�ری�ة: ك�ط�اق�ی�ة  -

اإلخفاء، العصا الس�ح�ری�ة، ال�ب�س�اط الس�ح�ري، 
ال�خ��ات��م الس��ح��ري، الس��ی��ف الس��ح��ري، ال��ب��دل��ة 
السحریة، الرحى السحریة، الِسفرة الس�ح�ری�ة(

)، ال��ك��م��ان الس��ح��ري، ال��م��ائ��دة الس��ح��ری��ة، 2
 والشمعة السحریة، وغیر ذلك.

*** 
 العیّنات:

 النص العراقي"الفرسان الثالثة": -
((رج��ل ف��ق��ی��ر ی��ع��ی��ش م��ع أوالده ال��ث��الث��ة:    

محمود، أحمد، محمد. في یوم ما وع�ل�ى ف�راش 
الموت أوصاھم قائالً: عن�دم�ا أم�وت اح�م�ل�ون�ي 
على ناقتي واتركوھا تس�ی�ر ل�وح�دھ�ا، وع�ن�دم�ا 

) واح�رس�وا  3تقف احفروا لي قبراً وادفنوني (
قبري ثالث لیال، ومات األب، فلم ی�ح�ف�ل اب�ن�اؤه 
بوصیتھ سوى ابنھ األصغر فقد ع�م�ل ب�وص�ی�ت�ھ 
وعندما بدأ في اللیلة األولى بحراسة ق�ب�ر وال�ده 
رأى أن السماء قد أصبح لونھا أبیض ك�ال�ث�ل�ج، 
وھناك في االفق رأى فارساً یرتدي بدلة بی�ض�اء 
ویم�ت�ط�ي حص�ان�اً أب�ی�ض ال�ل�ون وب�ی�ده س�ی�ف 
أبیض. اقترب من القبر وأخذ یحفر فیھ ف�ن�ھ�ض 
الیھ محمد وقتلھ وأخذ بدلتھ وحص�ان�ھ وس�ی�ف�ھ. 
في اللیل�ة ال�ث�ان�ی�ة رأى الس�م�اء ی�ح�م�ر ل�ون�ھ�ا 
وھناك في االفق یقترب منھ فارس یرت�دي ب�دل�ة 
حمراء ویركب صھوة جواد أحمر وبی�ده س�ی�ف 
أحمر، وأقترب من القبر وأخذ ینب�ش ف�ی�ھ ف�ق�ام 
الیھ محمد وقتلھ وسلبھ حصانھ وبدلتھ وس�ی�ف�ھ. 
وفي اللیلة الثالثة اسودت السماء وج�اء ف�ارس 
یرتدي بدل�ة س�وداء وی�م�ت�ط�ي ص�ھ�وة حص�ان 
أسود وبی�ده س�ی�ف أس�ود ف�ق�ت�ل�ھ ب�ع�د أن أراد 
االقتراب من قبر والده. وأخیراً عاد م�ح�م�د إل�ى 

 اخوتھ ولم یخبرھم بما رأى.
وكان سلطان مدینتھم یعیش مع بناتھ الثالثة،    

وكان الفرسان واألمراء ی�ط�ل�ب�ون أی�دی�ھ�ن م�ن 
والدھن السلطان فیرفض ھ�ذا األخ�ی�ر ط�ل�ب�ھ�م. 
وفي ی�وم م�ا ق�رر الس�ل�ط�ان أن ی�وق�ف اب�ن�ت�ھ 
الكبیرة على أعلى مكان مرتفع، وعلى ال�ف�ارس 
الذي یرید الزواج منھا أن یخطفھا، فقام م�ح�م�د 
بإختطافھا بعد أن لبس البدلة البیضاء وام�ت�ط�ى 
الحصان األبیض وتناول سیفھ األبی�ض. وھ�ك�ذا 
استطاع أن یختطف بنات السلطان بعد أن ی�غ�ی�ر 
مالبسھ وحصانھ وسیفھ في كل یوم. وب�ع�د ذل�ك 
یوافق السلطان على تزوی�ج ب�ن�ات�ھ إل�ى م�ح�م�د 

 )4واخوتھ)).(
*** 

 النص السوري "سعالي الدین والدجاجة": -
((ابن الملك الص�غ�ی�ر ی�ت�زوج دی�ك�اً، ب�ع�دھ�ا     

ینقلب الدیك إلى ف�ت�اة ج�م�ی�ل�ة، وع�ن�دم�ا ی�راھ�ا 
الملك نفسھ یرغب فیھا.. فیطلب من ولده أم�وراً 
تعجیزیة، منھا أن یحضر عنقوداً من الع�ن�ب ل�و 
أكل م�ن�ھ ك�ل ال�ن�اس ال ی�ن�ق�ص ح�ب�ة واح�دة.. 
فتساعده زوجتھ على ذلك.. وفي الم�رة ال�ث�ان�ی�ة 
یطلب منھ بس�اط�اً ی�ت�س�ع لس�ائ�ر ال�م�خ�ل�وق�ات، 

ویحصل 
علیھ.. بعدھا یطلب منھ أن یحضر طفالً رض�ی�ع�اً 
یحكي حك�ای�ة ك�ل�ھ�ا ك�ذب..وب�م�س�اع�دة زوج�ت�ھ 
یحصل على الطفل فیحضره أمام الملك، فیتحدث 
الطفل قائالً: "قبل أن یت�زوج ج�دي م�ن ج�دت�ي 
طلبت منھا أن تعطیني لیرة ذھبیة، ف�أع�ط�ت�ن�ي، 
فذھبت وإشتریت أرضاً بثمانین ق�رش�اً، وأق�م�ت 
ف��ی��ھ��ا ول��م أزرع��ھ��ا.. ف��م��ر ب��ي ش��اب وق��ال 
ل��ي:"م��رح��ب��اً ی��ا ش��اب م��اذا زرع��ت؟" ف��ق��ل��ت 
لھ:"لم أزرعھ�ا ل�ح�د األن"، ف�ق�ال ل�ي:"إزرع 
سمسماً، فإشتریت سمسماً وزرعتھا.. ف�م�ر ب�ي 
ش�اب آخ��ر وق��ال:"ازرع��ھ�ا ب��ط�ی��خ��اً أح��م��ر".. 
فرحت أجمع السمسم من األرض فجم�ع�ت�ھ ك�ل�ھ 
إال حبة واحدة، فبحثت عنھا كثیراً، حتى ع�ث�رت 
علیھا في فم نملة، فأخذت أشدھا والنملة تشدھا 
من ناحیتھا.. حتى انشطرت إلى نصفین.. وس�ال 
زیتھا بغزارة حتى م�ألت م�ن�ھ خ�م�س ص�ف�ائ�ح 
كبیرة.. فإشتریت بعد ذلك بذور البط�ی�خ األح�م�ر 
وبذرت األرض بھا.. ف�ل�م�ا أث�م�رت ب�ع�ت م�ن�ھ�ا 
كثیراً.. ثم أردت أن آكل من�ھ�ا واح�دة ف�أمس�ك�ت 
بالسكین وقطعتھا بھا، فأفلتت السكین م�ن ی�دي 
ووقعت في داخلھا فدخلت ورائھا أبحث ع�ن�ھ�ا، 
فرأیتھا بید القصاب على ال�ن�اح�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة م�ن 
الطریق وحین ھممت بالعبور ال�ی�ھ م�ر ال�ق�ط�ار 
بیني وبینھ، فأمس�ك�ت ق�ل�ی�الً ح�ت�ى م�ر ال�ق�ط�ار 

ف��أت��ی��ت ال��ی��ھ وق��ل��ت:"ھ��ذه الس��ك��ی��ن ل��ي"، 
ف��ق��ال:"ك��ال ان��ھ��ا ل��ي" ف��ق��ل��ت ل��ھ:"ب��ل ھ��ي 
سكیني"،فقال:"بل سكیني"، وھن�ا ق�ال ال�م�ل�ك 
بغضب:"كیف یأخذ السكین وھي لغیره". وكان 
بید الطفل سكیناً یشیر بھا فطعن الملك ووزیره، 
وقال للناس:"انھ یغضب ألن ال�ق�ص�اب أراد أن 
یأخذ سكین غیره، ث�م یس�ع�ى ھ�و ل�ھ�الك اب�ن�ھ 
لیستولي ع�ل�ى زوج�ت�ھ".. وھ�ك�ذا أص�ب�ح اب�ن 

 )5الملك ملكاً.)). (
*** 

 النص السلوفاكي "القصر المسحور": -

((خروج االخوة الثالثة إل�ى إح�دى ال�غ�اب�ات،    
وأثناء نومھم ینھض الكبیر واألوسط ویسل�ب�ون 
أخاھم األصغر سیفھ ودرعھ وكل ما ی�ح�م�ل م�ن 
متاع. حیث یذھب للبحث ع�ن اخ�وت�ھ، وی�ل�ت�ق�ي 
بكلبین یخبرانھ بأنھما أخ�واه ال�ل�ذان س�ل�ب�اه م�ا 
یملك، حیث حولتھم الساحرة إلى ھی�ئ�ة ك�ل�ب�ی�ن. 
ویدالنھ عل�ى م�ك�ان الس�اح�رة. ب�ع�دھ�ا ی�ح�ص�ل 
الصغیر على العصا السحریة الخاصة بالساح�رة 
أثناء تناولھم الطعام ف�ي ب�ی�ت�ھ�ا ف�ی�ح�ول�ھ�ا إل�ى 

 كلبة، ویعید أخوتھ إلى ھیئتھم السابقة.
یترك األخوة ب�ی�ت الس�اح�رة، ویص�ل�ون إل�ى    

قصر مس�ح�ور، ی�دخ�ل�ھ الص�غ�ی�ر ف�ق�ط ل�خ�وف 
أخوتھ منھ، فیجد تحت القصر مدینة كاملة دون 
س��ك��ان، وح��ارس��ی��ن م��دج��ج��ی��ن ب��الس��الح م��ن 
البرونز، ومائدة سحریة، وك�م�ان�اً فض�ی�اً وآخ�ر 
ذھبیاً وثالثاً مرصعاً باألحجار الكریمة، وش�م�ع�ة 
ما أن تضيء حتى یتحرك ال�ف�ارس�ان ویس�أالن�ھ 
حاجتھ، فیجمع ك�ل ش�يء وی�ذھ�ب إل�ى م�دی�ن�ة 
أخرى فیھا ملك لھ ابنة جمیلة مغرورة بجم�ال�ھ�ا 
ترفض الزواج، فإستأجر ل�ھ قص�راً ق�رب قص�ر 
الملك وأخذ یعزف على الكمان الفضي فسم�ع�ت�ھ 
األمیرة وأرسلت من یأتیھ�ا ب�ال�ك�م�ان، ف�أرس�ل�ھ 
لھا، بعد ذلك یعزف على الكمان الذھبي فتط�ل�ب�ھ 
منھ ویرسلھ لھا، أما الكمان الثالث فإنھ ی�رف�ض 
ارسالھ لھا، فتأتي الیھ، فإشترط عل�ی�ھ�ا ال�زواج 
مقابل الكمان، فتطلب منھ أن ی�ك�ل�م وال�دھ�ا ف�ي 
ذلك، حیث یطلب ھذا األخیر منھ أن یكون م�ل�ك�اً 
على مدینة كب�ی�رة، ف�ی�ع�ود إل�ى ب�ی�ت�ھ ویض�يء 
الشمعة فیأتیھ الفارسان ویطلب منھما الم�دی�ن�ة، 
ویحصل على ما یرید، بعد أن تستھل�ك الش�م�ع�ة 
حیث تع�ود ال�م�دی�ن�ة ال�م�س�ح�ورة إل�ى ھ�ی�ئ�ت�ھ�ا 

 )6األولى، ویصبح ملكاً ویتزوج من الفتاة.)).(
*** 

الجدول الت�ال�ي ال�خ�اص ب�ال�ن�ص الس�ل�وف�اك�ي  -
 "القصر المسحور":

ھذه الحكایة عبارة عن حكای�ت�ی�ن خ�راف�ی�ت�ی�ن    
بالشخوص أنفسھم، فكل قسم منھا یشّكل حكایة 
لھا تمھید وحركة أولى ك�ب�ی�رة، وح�رك�ة ث�ان�ی�ة 
كبیرة، وثالثة كذلك. سنحلل القسم الثاني م�ن�ھ�ا، 

 الحكایة الثانیة.
*** 

 *

 تحلیل ما في الجدول:
ی��ح���ص��ل ال���ب��ط���ل ع��ل���ى ادوات س���ح��ری���ة  -

ھ�ي:ال��ف�ارس��ان، ال�م��ائ��دة، ال��ك��م�ان��ات ال�ث��الث��ة، 
 الشمعة.

اختالف في عدد الحركات الصغیرة بین حرك�ة  -
 كبیرة وأخرى.

تظھر األدوات السحریة ف�ي ال�ح�رك�ة ال�ث�ان�ی�ة  -
 الكبیرة.

*** 
 الھوامش:
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ی�ق�ول "اب�ن ع�ب��د ال�ج�بّ�ار ال��نّ�ف�ري":" ك�لّ�م��ا   
)، وینطبق ھ�ذا 1اتّسعت الرؤیا ضاقت العبارة"(

القول على قصیدة الھایكو ال�ت�ي اخ�ت�زل�ت رؤی�ة 
كاتبھا بعیًدا عن اقحام ذاتھ الّشاعرة، فھي نثی�رة 
أو قصیدة بسیطة ومضغوطة ف�ي ب�ن�ائ�ھ�ا، ت�ب�دو 

أنھا سھلة المنال علًما أن�ھ�ا اس�ت�ط�اع�ت   ظاھریًا
  بتفاصیلھا.  استقراء المرئیات كالطبیعة

ازدھر ھذا الص�ن�ف األدب�ي ف�ي ال�ق�رن الس�اب�ع  
“ م�اتس�و ب�اتش�و” عشر، بفضل الشاعر الم�ع�لّ�م 

“ ك�وب�ای�اش�ي إیس�ا” ث�م “  یوسا ب�وس�ون” وتاله 
وغیرھم، بدأت قصیدة ال�ھ�ای�ك�و ت�ت�ج�اوز ح�دود 
الیاب�ان ف�ي ال�ق�رن�ی�ن األخ�ی�ری�ن ال�ت�اس�ع عش�ر 
والعشری�ن، ل�ی�ص�ل إل�ى أم�ی�رك�ا ودول ال�غ�رب. 
وكانت البدایات االب�داع�ی�ة م�ن خ�الل ال�ت�رج�م�ة 
والمحاكاة ثم الكتابة الت�ي أدت إل�ى ت�ط�وره م�ن 
خالل االستغناء عن عدد من مق�اط�ع�ھ الص�وت�ی�ھ 
التي تخص اللغة الی�اب�ان�ی�ة وال ت�ن�اس�ب ال�ل�غ�ات 

 األخرى.
ف�ي م�ن�ت�ص�ف ال�ق�رن ”  الھایك�و“ وصلت قصیدة 

العشرین إلى البالد ال�ع�رب�ی�ة م�ن خ�الل ت�رج�م�ة 
نصوص�ھ إل�ى ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة، وف�ي م�ن�ت�ص�ف 

وخ�الل ف�ت�رة ال    “ ال�ھ�ای�ك�و” الثمانینیات انتش�ر 
تتج�اوز ع�ق�ًدا م�ن ال�زم�ن ع�رف وازدھ�ر ب�ی�ن 
الكتاب والمثقفین العرب واتجھ عدد من ش�ع�راء 

األدب�ي ال�ح�داث�ي،   العالم العربي إلى ھذا الصنف
وال شك أنھ قد تم�ت م�ع�ارض�ت�ھ�م وم�واج�ھ�ت�ھ�م 
للصعوبات من قبل الشعراء الكالسیكین وع�ان�وا 
كما عانى من قبل الشاعر الفلسطیني الكبی�ر اب�ن 
مدینة الخ�ل�ی�ل ف�ي الض�ف�ة ال�غ�رب�ی�ة ع�ز ال�دی�ن 
ال�م�ن�اص�رة، وس�رع�ان م�ا ب�دأ ال�ُك�تّ�اب ب�ت�ق�ب�ل�ھ 
وتجربتھ واالعتراف بھ وضمھ إلى قائمة طوی�ل�ة 
من االبداعات العربیة ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ع�ارض م�ع 
نش�أت�ھ�ا األول�ى وأص�ب�ح�ت أدبً�ا ون�ث�ًرا وش�ع��ًرا 

 وروایةً ومسرًحا وقصةً معترفًا بھ.
وتألقت قصیدة الھایكو في المغرب العربي ل�ق�رب 
بالدھم م�ن ال�دول األوروب�ی�ة ال�ت�ي اس�ت�وع�ب�ت 
الھایكو وطورت منھا حسب اللغات والص�وت�ی�ات 
في دولھم ك فرنسا وبریطانیا وامریكیا وایط�ال�ی�ا 

تأل�ق�ھ�ا ”  الھایكو“ الخ، وقد سجلت آنذاك قصیدة 
األكبر في دولة المغرب تحدی�ًدا، وت�م�ی�ز ك�ات�ب�ھ�ا 
عبد الكبیر ال�خ�ط�ی�ب�ي، ال�ذي س�اھ�م�ت دراس�ت�ھ 

وج�ام�ع�ات “  الس�ورب�ون” وتدریسھ في ج�ام�ع�ة 
المغرب، وإجادتھ للغات عدیدة، واط�الع�ھ ع�ل�ى 
ثقافات العالم ف�ي ال�دع�م ال�ك�ب�ی�ر ل�ھ�ذا الص�ن�ف 
االبداعي الحداثي األدبي، الذي استوعبھ وتعلم�ھ 

بسرعة كبیرة وقاموا بتطویره بحسب م�ا   رواده
 یالئم اللغة والصوت واللھجة.

كتاب الھایكو إل�ى وقفة وقراءة مت�أن�ی�ة   ویحتاج
ع�م��ی��ق��ة ل��دق��ة ال�ت��ص��وی��ر ال��ذي ی��م�ن��ح ال��ق��ارئ 

الغیر متوقعة من غرابة صورة المشھ�د   الدھشة
والسیر مع كاتب النص حتى الختام، وھذا یج�ع�ل 
الشاعر یستحضر طاقات كبیرة للوصول إل�ى م�ا 

 وراء النص.
نوعاً م�ن أن�واع الش�ع�ر ”  الھایكو“ویعتبر أدب  

الیاباني. وھ�و ع�ب�ارة ع�ن" ب�ی�ت ش�ع�ر واح�د، 
مكون من سبعة عشر مقطعا صوتیاً ب�ال�ی�اب�ان�ی�ة، 
ویكتب عادة في ثالثة أسطر وأحیاناً یتجاوز ذل�ك 

” الھای�ك�س�ت“ إلى خمسة أسطر، یحاول الشاعر 
التعبی�ر ع�ن مش�اع�ر   ومن خالل مفردات قلیلة،

جیاشة وأحاسیس عمیقة تحقق عنصر المف�اج�أة 
 للمتلقي".

ع�ام ف�ي  500وأسس رواد قصیدة الھایكو، قبل 
الیابان.لتطویر قصی�دة ال�ھ�ای�ك�و وأص�ب�ح�ت ل�ھ�ا 

أي أدب   تشعبات ومسمیات مختلفة شأنھا ش�أن

أو ف��ن ش��ع��ري آخ��ر. وال زال ت��ع��اط��ی��ھ "أي 
ال�ھ��ای��ك��و"، ی��ح��ت��ل م��ك�ان��ة م��ت��م��ی��زة ف��ي األدب 

 الیاباني.
والشك أن من یق�ف وراء ظ�ھ�ور "الص�وری�ة" 

أمری�ك�ی�ة -الـ"ھایكو"، وھي حركة شعریة أنجلو
م)، ك�م�ا  20راجت في أوائل القرن العشرین (الـ

أث�ر ف�ي ال�ع�دی�د م�ن األع�م�ال األدب�ی�ة ال�غ�رب�ی��ة 
  األخرى.

رائًجا بعد أن تطوره ع�ل�ى   وأصبح شعر الھایكو
أیدي الشعراء الیابانیین، ول�ق�د ُك�ت�ب ف�ي ل�غ�ات 
عدیدة، مستعینین بموضوعات طرقھ�ا الش�ع�راء 
الیابانیین كالطبیعة والجمال والتجارب االنسان�ی�ة 

وك�م�ص�در أس�اس�ي   كالحرب والس�الم،  المؤثرة
لإللھام لكتابة ھذا الن�وع م�ن الش�ع�ر واع�ت�م�دوا 
عل�ى ال�ت�ف�اص�ی�ل ال�دق�ی�ق�ة وال�م�ش�اھ�د والص�ور 

 الجمالیة القویة والُمعبرة.
ل�ق�ب: ”  ال�ھ�ای�ك�و“ و اطلق على شعراء وك�تّ�اب 

"ھایكست" أي "شاعر"، "خ�اص�ة أن ھ�ن�ال�ك 
م�ن ھ��و ش��اع�ر قص��ی�دة ع�م�ودی��ة أو ت�ف�ع��ی�ل��ة. 
وتعكس النماذج المختارة ھنا، م�الم�ح ف�ل�س�ف�ی�ة 
تسطّر مأساة ومعاناة الكائنات بمف�ردات بس�ی�ط�ة 

 وعمیقة في آن معاً)*" .
في الوقت الذي فیھ أسس الشاع�ر ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي 
عز الدین المناصرة لق�ص�ی�دة ال�ھ�ای�ك�و ال�ع�رب�ی�ة 

كان ذل�ك   وأطلق علیھا اسم ( التوقیعة الشعریة)
في سنوات الستین من القرن الم�اض�ي واش�ت�ھ�ر 

 1964وتوقیع�ات ف�ي -في قصیدتیھ: ھایكو تانكا
ح��ی��ث ك��ان واص��ل ك��ت��اب��ة ال��ھ��ای��ك��و ال��ع��رب��ي 
(التوقیعات) رغم معارضة النقاد لت�وق�ی�ع�ات�ھ ف�ي 
بدایتھا وسرعان ما تق�ب�ل�وھ�ا م�ع م�رور ال�وق�ت 
واالنفتاح على األدب الیاباني واألوروبي. وی�رى 
بعض النقاد العرب أن ال�ھ�ای�ك�و ف�رع م�ن ش�ع�ر 
النثر، بل یعارضون أن یك�ون ال�ھ�ای�ك�و ال�ع�رب�ي 

 مدرسة شعریة مستقلة.
الش��اع��ر ال��م��غ��رب��ي س��ام��ح   وع��ن ذل��ك ی��ق��ول

"أن وج��ود ال��ھ��ای��ك��و ف��ي الش��ع��ری��ة  -دروی��ش:
العربیة (ھو إحدى ثمار التواصل الثقافي العرب�ي 
الیابان�ي ال�ح�دی�ث ال�ذي ب�دأ م�ن�ذ م�ط�ل�ع ال�ق�رن 
الم�اض�ي، وت�ع�زز ف�ي أواس�ط س�ت�ی�ن�ی�ات�ھ ع�ب�ر 
الرحالت والترجمات والبحوث والدراس�ات ال�ت�ي 

  تعنى بالعالقة بین المجالین العربي والیاباني).*
وأیًضا یؤكد أنَّ "شعر الھایكو ال�ع�رب�ي" ان�ب�ث�ق 

ال�ی�اب�ان�ی�ة"، -في صمیم ھذه ال�م�ث�اق�ف�ة ال�ع�رب�ی�ة
ب�اع�ت��ب�اره ی�م�ث��ل ع��الم�ة مس��ج�ل��ة ف�ي ال�ث��ق�اف��ة 
الیابانیة، التي ال یمكن التف�اع�ل م�ع�ھ�ا م�ن دون 

 استحضار ھذا اللون الشعري المدھش.

والجدل الذي یثار وسط النقاد كبیر حول قص�ی�دة 
"الومضة"، و"قصیدة الشذرة".. إن كانت ت�ق�ع 
تحت مسمى أل"ھایكو العربي"، إما بمواصف�ات 
خاصة أو بمواصفات مشابھة للھ�ای�ك�و ال�ی�اب�ان�ي 
(أو األمیركي/ الغرب�ي،) أو اع�ت�ب�ارھ�ا نص�وص 
عربیة مختزلة، بمواصفات وطبیعة مختلفة، وال 

، ب�م�ا ” ھ�ای�ك�و“ تندرج بالتالي تح�ت مس�م�ى أل 
یحیل الكثیرین من الش�ع�راء ال�ع�رب إل�ى ق�ف�ص 
االتھام ودائرة استنساخ الظواھر الفن�ی�ة ش�ك�ل�یّ�ا 

 ولغویّا دون تفّھم جوھرھا وروحھا وبیئتھا)*.
وھذا ال یؤید أو ینفي وجود أدب "ھ�ای�ك�ویس�ت  

عربي" من توقیعات الشاع�ر ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ع�ز 
الدین المناصرة إضافة لبرقیات الشاع�ر ال�ع�رب�ي 
الس�وري ال��ك�ب��ی��ر ن��زار ق�ب��ان��ي (ش��اع��ر ال��م��رأة 
والحب)، وتأمالت الشاعر المغربي عب�د ال�ك�ب�ی�ر 
الخطیبي، مرورا بتجارب الھایكو أو على أن�م�اط 
أخرى قریبة منھ ومستلھمة إیاه، مثل " ت�ج�رب�ة 
كل من عدنان بغجاتي وشاك�ر م�ط�ل�ق وع�اش�ور 
ف��ن��ي وع��ز ال��دی��ن ال��واف��ي وع��ذاب ال��رك��اب��ي 

 وغیرھم"*
وم�ع   علًما أنَّ "الھایكو" في یومنا ھ�ذا أص�ب�ح

مواقع التواصل االجتماعي أص�ب�ح ل�ونً�ا ش�ع�ریً�ا 
وابداعیًا عالمیً�ا، ل�ك�ن "ث�م�ة م�ا ی�م�ی�ز ت�ج�رب�ة 

ب�ال�درج�ة  -ھایكو عن أخرى، ووفقا لدرویش ھو
األول�ى "ثقافة ع�ن أخ�رى م�ن ح�ی�ث ت�ف�اص�ی�ل 
ومظاھر الحیاة وطرائق التصرف والتف�ك�ی�ر، أي 

 أن كل ھایكو یعكس مجتمعھ".
 

  تقنیات قصیدة الھایكو
وأما تقنیات قصیدة الھایكو فھنالك تقنیات كث�ی�رة 
مشتركة ب�ع�ی�ًدا ع�ن اإلی�ق�اع وت�ج�رب�ة الش�اع�ر 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ع��ن ت��ج��ارب اآلخ��ری��ن، فش��اع��ر 
الـ"ھایكو" یعمل على أن تكون ألف�اظ�ھ بس�ی�ط�ة 
بعیدة عن التأنق بوصف الحدث أو المنظر ال�ذي 
یرسمھ ویراه في م�خ�ی�ل�ت�ھ وی�ع�ك�س�ھ م�ن خ�الل 
صوره الشعریة بعفویة ومن دون تدبر مسبق لھ 
أو ح�ت�ى ت�ف�ك��ی�ر ألن��ھ ی�ك��ت�ب ب��احس�اس ص��ادق 
ومشاعر جیاشة ال تتوقف عن ال�ت�أن�ق وال�ل�ف�ظ�ة 
المختارة مسبقًا. والشاعر الجید ھو من ال یكتفي 
بتقنیة واح�دة ف�ي ك�ت�اب�ات�ھ وھ�ذا ی�ع�ت�ب�ر إث�راء 
للھایكو ومدخل إل�ى اب�ت�ك�ارات ج�دی�دة ال ب�د أن 

 ترى النور.
ومن مرجعیات الھایكو الیاباني أیًض�ا، "ع�ق�ی�دة 

وھي روح ووالدة الھایكو، الذي ین�ط�ل�ق   الزن"
االستغراق في التأمل وصوال إلى االس�ت�ن�ارة   من

والیقظة وھذا ما رأیناه في ھایكو شاعرن�ا ك�ری�م 
عبد هللا الذي كان شاعًرا متأم�ًال وص�اح�ب رؤی�ا 

 لما یجري من حولھ.
وأما الطبیعة قد كان لھا وال زال دورا كب�ی�ًرا ف�ي 
كتابة الھایكو بل ما میزھا إلى حد دھشة الص�ور 
عند الھایكویست" وم�ن ذل�ك نس�ت�ن�ت�ج أن�ھ ف�ن 

م�م�ا كش�ف ل�ن�ا الش�اع�ر   یتسع لتقنیات مختلف�ة
كریم عبد هللا في نصوصھ ال�ت�ي ح�م�ل�ت ع�ن�وان 
سوتیانك باألحمر الكثیر من الت�ن�وی�ع�ات م�ت�ع�ددة 
والتي انتقل شاعرنا بینھا واختار ما ن�اس�ب�ھ م�ن 
موضوعات حوت الظواھر المبتكرة في الطب�ی�ع�ة 
دون الذھاب إلى طرائق مختلفة أو ال�ذھ�اب إل�ى 

 فكر ایدولوجي بعید عن تولیفتھ في الھایكو.
(فھي حالة دھشة ولذة ومراوغة، ی�ك�م�ن ف�ی�ھ�ا  

الجمال ال�خ�ال�ص، ب�ال�رغ�م م�م�ا اع�ت�رى ب�ع�ض 
نماذجھا في اآلونة األخیرة من سقطات األش�ك�ال 
اإلبداعیة بصفة عامة، ومنھا المجانیة والت�ك�رار 
والثرثرة واالبتذال واجترار تجارب اآلخرین، في 
ال�خ��ارج وال��داخ��ل، وھ��ي ك��ل��ھ�ا أع��راض أیض��ا 

لألنیمیا الثقافیة لدینا، كل ھذه ال�ت�ق�ن�ی�ات وك�ث�ی�ر 
 غیرھا یتقنھا شاعر الھایكو*).

وكتب شاعرنا كریم عبدهللا قص�ی�دت�ھ "ال�ھ�ای�ك�و 
بالنثر"، وأجاد إبراز قضایا ھامة تخص الطبیع�ة 
والوطن وال�م�ج�ت�م�ع وت�ج�رب�ت�ھ وش�ع�وره ت�ج�اه 
قض��ای��ا ھ��ام��ة ك��ال��ح��رب والس��الم واالنس��ان 

ووظف في كتاباتھ ظاھرة الت�ك�رار ل�ب�ع�ض   الخ،
الكلمات بمرادفات مختلفة التي ت�خ�ص ال�ط�ب�ی�ع�ة 
والحب والحرب، وتشكلت في محاور مختلفة في 

 نثیراتھ.
وظھرت مفردات�ھ بش�ك�ل واض�ح وش�ك�ل م�ن�ھ�ا  

إیقاعات موسیقیة متنوعة جعلت القارئ، یع�ی�ش 
الحدث والحالة النفسیة للشاعر، وكان�ت ب�م�ث�اب�ة 
لوحات إسقاطیھ یتخذھا وس�ی�ل�ة ل�ل�ت�خ�ف�ی�ف م�ن 

 حدة الحدث المضغوط في تولیفاتھ.
وأبرز الشاعر كری�م ع�ب�د هللا ح�دة اإلرھ�اص�ات 
التي واجھھ�ا ف�ي ح�ی�ات�ھ وم�ا ت�ع�ل�ق ب�ت�ج�رب�ت�ھ 
الخاصة أو في مجتمعة وما یجري من حولھ ف�ي 
وطنھ، ومحیطھ، وبدى إحساسھ الم�رھ�ف ال�ذي 
جعلھ یعیش غربة روحیة وفكریة خاصة عكسھا 

التخلص منھا عن طری�ق ب�ث   على العام محاوًال 
شكواه، فثار على ما ی�ج�ري، وح�اول أن ی�ن�ت�ق�د 
الواقع الجدید، فوظّف من ھذه الصور الش�ع�ری�ة 
الكثیر لرفض النمط التقلیدي، وھ�ذا ال�ت�ج�دی�د ال 
یختلف ع�ن م�ح�اوالت الش�اع�ر ال�ح�داث�ی�ة ال�ت�ي 
ظھرت في أسلوبھ الفني بكن�اب�ت�ھ وت�ج�رب�ت�ھ ف�ي 
نص الھ�ای�ك�و، ف�ك�ان ی�ك�ت�ب م�ن ف�ی�ض ال�روح 

م�ج�م�ل   ویستنطقھا في عباراتھا البسیطة. وف�ي
مجموعتھ " سوستیانك باألجمر" برزت أحزان�ھ 
وسط ألوان الطبیعة ال�ت�ي اس�ت�ن�ط�ق�ھ�ا، وع�رف 

ال�م�ل�غ�وم�ة، ”  ال�ھ�ای�ك�و“ كیف یجتھد في ح�ق�ول 
وآثر فیما یقول وس�ط االن�ف�ج�ارات واالن�ت�ق�ادات 
واصفًا األرض التي حرثت من شدة القن�اب�ل وم�ا 
یجري من قطف رقاب ال�زھ�ور أي الش�ب�اب ف�ي 

 وطنھ ھذا كلھ یجري بسبب فوضى المكان .
 القنابُل تحرُث األرضَ 

 صراُخ البساطیل
 تستغیُث بغیمٍة بعیدٍة .

****** 
 لْم انَس ذاَك السیّاف

 یحزُّ رقاَب األزھار
 في وطني  حتى بعد إنتھاء المعركة،

****** 
 شجرةُ المشمِش تنتفضُ 

 النھُر یسُرُق القداحَ 
  أماَم أبواِب المدینةِ 

وتطرق إلى ظ�واھ�ر ش�ع�ری�ة وس�ردی�ة م�ا ب�ع�د 
الحداثة وبعد ما بعد، مخ�ت�ل�ف�ة، وك�م�ا اھ�ت�م ف�ي 

بظاھرة الكنای�ة، وھ�ي م�ن أس�ال�ی�ب   مقطوعاتھ
اإلبداع األدبي ف�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر وأث�رھ�ا ال�ف�ن�ي ف�ي 
الھایكو، ومن أسرار البالغة العربیة ف�ي ال�ك�الم 
أن یأتي المعنى ف�ي س�ی�اق ال�ت�راك�ی�ب ال�ب�ی�ان�ی�ة 
المتجددة، وصیاغات الصور الخیالیة الم�ت�م�ی�زة، 
الت�ي تـُ�خ�ف�ي ف�ي نص�وص�ھ�ا، م�ع�ان�ي إنس�ان�ی�ة 
عمیقة، أو أغراضاً فنیة م�ت�داول�ة ف�ف�ي ع�ن�ق�ود 
ھایكوي بعنوان (إمرأةٌ ِمْن رمِل) یقول كریم عب�د 

 هللا.
 ھذا اللیُل تفاحة ٌ

 تتمرجُح على أغصاني
 أفواهُ أنوثتھا ..

***** 
  یا لریاحِ كانون!.
 ذاَت صباحٍ أجرد

 تثقُل صحوي.
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، تم اإلطاحة بالن�ظ�ام 1958تموز یولیو  14في 
ال�م�ل��ك�ي ال��ع�راق�ي، ال�م�رت��ب�ط ارت��ب�اطً�ا وث�ی�ق��اً 
ببریطانیا العظمى والوالیات المتحدة األمریكی�ة. 
ت��م ت��ن��ظ��ی��م ذل��ك م��ن ق��ب��ل ح��رك��ة "الض��ب��اط 

الض�اب��ط ال��ع�س��ك��ري  وع��ل�ى رأس�ھ��م األح�رار"
ت�م�وز  الوطني عبد الكریم قاسم. لقد كانت ثورة

بكل المعاییر ثورة وطنیة وغی�ر ع�ادی�ة، ف�م�ن�ذ 
الساعات القلیلة األولى على نجاحھا خرج مئات 
اآلالف من العراقیین والقوى واألحزاب الوطنیة 
لالحتفال بتأسیس الجمھوری�ة ون�ھ�ای�ة ال�ن�ظ�ام 

  الملكي.
حین یعرف المرء الظروف االجتم�اع�ی�ة، ال�ت�ي 
كانت الجماھیر تعی�ش�ھ�ا آن�ذاك، وی�درك قس�وة 
ال��ھ��ی��م��ن��ة الس��ی��اس��ی��ة واالق��ت��ص��ادی��ة ل��ل��دول 
اإلمبریالیة، سیفھم عندئذ مدى االست�ی�اء ال�ع�ام 
من النظام الملكي، الذي ك�ان یس�ود ال�م�ج�ت�م�ع 
ال��ع��راق��ي، واألس��ب��اب ال��ت��ي أدت إل��ى ال��ث��ورة 
وحدوث بعض التجاوزات، التي لم تكن متوقعة، 
قام بھا بعض العسكریین وما رافقھا م�ن ردود 
فعل عفویة للجماھیر بحق بعض رم�وز ال�ع�ھ�د 

   الملكي السابق.
وعلى الرغم من ت�ع�رض�ھ�ا لض�غ�وط اق�ل�ی�م�ی�ة 

متنوع�ة األس�ال�ی�ب وم�ؤام�رات،  ودولیة عدیدة
حاكتھا بعض القوى الداخلیة بھدف اجھاضھ�ا، 

ت��م��وز ح��ق��ق��ت خ��الل ف��ت��رة  14أال أن ث��ورة 
س��ن��وات ال��ع��دی��د م��ن  4ل��م ت��ت��ج��اوز  ق��ی��اس��ی��ة

المنجزات الوطنیة الھامة التي ستبقى خالدة في 
  ذاكرة الشعب العراقي.

فقد تم إجراء إصالحات م�ح�ل�ی�ة ب�ع�ی�دة ال�م�دى 
"ق�ان�ون  1961) لسنة 80شملت القانون رقم (

تعیی�ن م�ن�اط�ق اإلس�ت�ث�م�ار لش�رك�ات ال�ن�ف�ط" 
واص��دار م��راس��ی��م ل��غ��رض تش��ك��ی��ل األح��زاب 
السیاسیة والمنظمات المھ�ن�ی�ة وإط�الق ح�ری�ة 

م�ن ال�دس�ت�ور  3الصحافة. بینما جسدت المادة 
المؤقت: "العرب واألكراد شركاء في العراق"، 
خطوة تاریخی�ة وألول م�رة اع�ت�راف�ا ص�ری�ح�اً 
بحقوق األكراد ضمن الدولة العراقیة. ووضع�ت 
كذلك أسس ال�دول�ة ال�م�دن�ی�ة وح�اول�ت إرس�اء 
العدالة اإلجتماعیة والمساواة وقامت ب�ت�ح�ق�ی�ق 
اإلصالح الزراعي واالعتراف ب�ح�ق�وق ال�ع�م�ال 
وال�ف��الح�ی��ن وق�ام��ت ب�ت��وزی��ع األراض��ي ودور 
السكن على الفقراء وأصحاب الدخ�ل ال�م�ح�دود 
وسعت من أجل المساواة القانونیة للمرأة بس�ن 
" قانون األح�وال ال�م�دن�ی�ة" وب�ذل�ت ال�ج�ھ�ود 
الكبیرة في ق�ط�اع ال�ت�ع�ل�ی�م والص�ح�ة وال�ب�ن�اء 

واالعمار. وقد أولى قائدھا الزعیم عبد ال�ك�ری�م 
قاسم اھتماما ممیزا بالعلم الع�راق�ي وال�دس�ت�ور 
والنشید الوطني وشع�ار ال�ج�م�ھ�وری�ة األول�ى، 
المأخوذ من الشعار األكدي المكون من الشمس 
الذھبیة ذات الثمانیة اشعاعات والنجم ال�م�ث�م�ن 
األحمر الغامق، وفي داخل الدائرة توجد تشكیلة 
رائعة ترمز إلى مكونات الش�ع�ب ال�ع�راق�ي م�ن 
عرب وك�رد وأق�ل�ی�ات اخ�رى، أم�ا ال�م�ك�ون�ات 
األخرى فقد رمزت للزراعة والصناع�ة ودج�ل�ة 

  والفرات.
نص�ف مس�اك�ن  ب�ان 1956أورد احصاء ع�ام 

ب�غ�داد ص�رائ�ف وأك�واخ، ف�ات�خ�ذت ال�ح�ك�وم��ة 
ق�راراً ب�إس�ك�ان أص�ح�اب  1959الجدیدة سن�ة 

داراً في مدینة ال�ث�ورة  911الصرائف، وأنشأت 
ل�م�دی�ن�ة  ووضعت تصمی�م�ا ج�دی�دا شرق بغداد،

ق��ن��وات، اث��ن��ت��ان ف��ي  3ب��غ��داد تض��م��ن ش��ق 
الرصافة، وواحدة في الكرخ للحد م�ن م�خ�اط�ر 

وفي أشھر معدودة أن�ج�زت "ق�ن�اة  الفیضانات،
الجیش" لتكون ممرا مائیا صناعیا، وبمسار ال 
ی��ؤث��ر ع��ل��ى خ��ط��ة اس��ت��م��الك أراض واس��ع��ة 
ل��ل��م��واط��ن��ی��ن اص��ح��اب ال��دخ��ل ال��م��ح��دود 

فحسب، ب�ل مش�روع  قناة فھي لیست والفقراء.
إسكان كبیر، فقد أنش�ئ�ت ع�ل�ى أح�د ج�وان�ب�ھ�ا 
مدینة الثورة، شرق بغ�داد، ال�ت�ي ض�م�ت آالف 
العوائل التي كانت تسكن في مساكن عش�وائ�ی�ة 
بین میاه آسنة، واتسع العمران وتّم بناء أح�ی�اء 

   سكنیة جدیدة على جانبي القناة
وعلى جبھة الس�ی�اس�ة ال�خ�ارج�ی�ة، ت�م خ�روج 
العراق من النظام النقدي االسترلیني البریطان�ي 

من حلف بغداد الع�دوان�ي  1959وإنسحابھ عام 
الذي ضم الم�م�ل�ك�ة ال�م�ت�ح�دة وت�رك�ی�ا وإی�ران 
وباكستان، وإقامة عالقات اقتصادیة وسی�اس�ی�ة 
متكافئة مع الدول وتص�دی�ر ال�م�وارد ال�ن�ف�ط�ی�ة 

   دون تدخالت خارجیة.
    لماذا ندافع اذن عن ثورة تموز ومنجزتھا؟

ث�ورة  1958تموز ـ ی�ول�ی�و  14لقد كانت ثورة 
تحرر وطني بإمتیاز، حققت الك�ث�ی�ر، م�م�ا ك�ان 

فقد حررت ال�ع�راق   الشعب العراقي یطمح الیھ
من ربقة االستعم�ار وت�واب�ع�ھ م�ن ال�رج�ع�ی�ی�ن 
واالقطاع، وواج�ھ�ت ال�ث�ورة وم�ن�ذ أن�دالع�ھ�ا 
العدی�د م�ن الض�غ�وط وال�م�ؤام�رات، ح�ت�ى ت�م 

ش�ب�اط االس�ود  8ف�ي ان�ق�الب   االجھاز علی�ھ�ا
الذي قاده حزب ال�ب�ع�ث وق�وى ال�ی�م�ی�ن  1963

والرجعیة بمباركة القوى االستعماریة الطام�ع�ة 
بخیرات بالدنا، ثم تمكن عبد السالم عارف م�ن 

، 1963نوفمبر  18القیام بانقالب عسكري في 
عرض ال�ع�راق أب�ان ح�ك�م�ھ ال�ى ال�ع�دی�د م�ن 
االزمات وأعاد طبقة االقطاع وال�رج�ع�ی�ی�ن ال�ى 

 الواجھة. 
، اس�ت�ع�اد ح�زب 1968یول�ی�و  -تموز 17وفي 

البعث السلطة وأصبح أحمد حسن البكر رئ�ی�س�ا 
وب�ق�ي  للجمھوریة ورئیسا لمجلس قیادة الثورة

ی�ول�ی�و  16كذلك حتى اس�ت�ق�ال�ت�ھ م�ج�ب�را ف�ي 
 ، وحل محلھ الدكتاتور صدام حسین.1979

اتسم العراق بعد االجھاز على الثورة الفتیة ف�ي 
بالصراع�ات الس�ی�اس�ی�ة  1963شباط  8انقالب 

والحروب العبثیة والعنف واالضطھاد السیاس�ي 
ن��ت��ی��ج��ة س��ی��اس��ات ال��ح��ك��وم��ات ال��دك��ت��ات��وری��ة 
المتعاقبة، وحلت بھ ح�ت�ى ی�وم�ن�ا ھ�ذا ك�وارث 

ان�دل�ع  1969ومصائب كبیرة. ففي رب�ی�ع ع�ام 
ال�ق�ت��ال م�رة أخ�رى ب��ی�ن ال�ق�وات ال�ح�ك��وم�ی��ة 

. 1975واألكراد واستمر ال�ق�ت�ال ح�ت�ى أب�ری�ل 
اندلعت الحرب  ،1980أیلول ـ سبتمبر عام  وفي

العراقیة ـ اإلی�ران�ی�ة، ال�ت�ي خ�لّ�ف�ت ك�وارَث ل�م 
یشھدھا العراق من قبل . وبقي األمر كذلك حتى 

   .1988عام  اتفاقیة وقف إطالق النار توقیع
ثم جاء قرار صدام حس�ی�ن ب�اح�ت�الل ال�ك�وی�ت، 
الذي كان وباال على العراق ، والمنطقة ككل. إذ 
قامت ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة األم�ری�ك�ی�ة وال�ق�وى 
المتحالفة معھا بتدمیر البنیة الت�ح�ت�ی�ة ل�ل�ع�راق 

س�ن�ة، أدى ال�ى  12وفرضت حص�ارا إس�ت�م�ر 
تخریب البنیة االجتماعیة واإلقتصادی�ة وھ�ج�رة 
اآلالف من الكفاءات العلمیة والمثقف�ة وإرج�اع 

   العراق عشرات السنین الى الوراء.
خ�ط�ط�ت ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة  2003وفي عام  

لغزو العراق تحت ذریعة إمتالكھ أسلحة الدم�ار 
لغرض السی�ط�رة ع�ل�ى م�ن�اب�ع ال�ن�ف�ط   الشامل

 وتغییر خریطة الشرق األوسط لصالحھا.
وبعد االحت�الل ت�م ت�ف�ك�ی�ك م�ؤس�س�ات ال�دول�ة  

 العراقیة من جیش وشرطة وحرس حدود الخ. 
ثم وضع الحاكم األمریكي ب�ری�م�ر أس�س ن�ظ�ام 
المحاصصة الطائفي، ال�ذي الزال ق�ائ�م�اً ح�ت�ى 
اآلن، وألغى بھذا مبدأ المواطنة لیحل محلھ مبدأ 
اإلنتماء الطائفي واألثني، وعم�ل ع�ل�ى ت�دم�ی�ر 
اإلنتاج المحلي الزراعي والصناع�ي وال�ح�رف�ي 
وفتح أبواب االستیراد غ�ی�ر ال�م�ح�دود وإل�غ�اء 
الضرائب الجمركیة وال�ق�ض�اء ع�ل�ى م�ن�ج�زات 
الثورة وتعلیق ال�ع�م�ل ب�ال�ع�دی�د م�ن ال�ق�وان�ی�ن 
الھامة التي تراعي حقوق المجتم�ع وك�رام�ت�ھ، 
فیما أقدم من تقلد الحكم م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ع�ل�ى 
إلغاء ما تبقى منھا وتعویضھا بق�وان�ی�ن ج�دی�دة 
تضمن مصالح "الطبقات الطائفیة"، الش�ی�ع�ی�ة 
والسنیة والك�ردی�ة، ال�ح�اك�م�ة وت�ت�ع�ارض م�ع 

    المصالح الوطنیة والعامة للمواطنین.
 

ت�م�وز س�ت�ب�ق�ى ام�ام�ن�ا ع�ب�رة ب�ك�ل  14ث�ورة 
دروسھا الثمینة، وأھمھا ان�ھ�ا اع�ت�م�دت ع�ل�ى 
الشعب العراقي بسائر قومیاتھ، ومنھ اس�ت�م�دت 
قوتھا وثمرة نجاحھا.. ان یوما مثل ھ�ذا ال�ی�وم 

  لن ینسى، ویبقى حیا دائما في مسیرة شعبنا!

 ا وا وا ء اا 

ا  طا   
             

 عصام الیاسري/ المانیا



 جاء في ألفیة ابن مالك عن الَعلَم:
اسٌم یُعِّیُن الُمسمَّى ُم�ط�ل�ق�ا ... ع�لَ�ُم�ھُ ك�ج�ع�ف�ٍر، 

 وِخرنِقا
وقَ��َرٍن، وَع��َدٍن، والِح��ِق،... وَش��ْذقَ��ٍم، وَھ��ی��لَ��ٍة، 

 وَواِشقِ 
الَعلَم ھو االسم الذي یعین ُمسّماه ُمطلقاً، ویع�ن�ي 

 أنھ لیس كباقي المعارف: الضمائر،
ف�ة  أسماء اإلشارة، األسماء الموص�ول�ة، ال�ُم�ع�رَّ

فة باإلضافة.  باأللف والالم، والُمعرَّ
َجعفَر: اسم رجل. ِخرنِق: اسم امرأة من شواعر 

 العرب. قََرن: اسم قبیلة.
َعَدن: اسم مكان. الِحق: اسم فرس. َشْذقم: اس�م 

 جمل. َھیلَة: اسم شاة.
 واِشق: اسم كلب.

یتض�ح م�م�ا س�ب�ق أن ال�ع�ل�م اس�م إلنس�ان، أو 
 حیوان، أو مكان؛ یُعرَّف بھ.

................... 
 یقسم العلم إلى:

علم شخص: ھو الذي یدل عل�ى ف�رد م�ع�ی�ن  -1
ولیس مشتركا بین أفراد عدیدین، نحو: مح�م�د، 

 سرحان، فاطمة، سلمى.
علم جنس : ھو ما وض�ع ل�ل�ج�ن�س ب�أس�ره،  -2

نحو: أسامة علم على كل أسد، وثعالة علم عل�ى 
 كل ثعلب.

................. 
  العلم ثالثة أقسام:

االسم: وھو ما دلَّ على معنى في نفِسھ غ�ی�ر  -1
ُمقتِرن بزمن معین، نحو: زینب، م�ری�م، أح�م�د، 
�ر،  زید، ھند، ب�غ�داد، ت�ون�س، حض�رم�وت، َش�مَّ

 كنانة، أوكما َمثَّل ابُن مالك في بیتَیھ.
... 

الكنیة: م�ا ك�ان ف�ي أول�ھ (أب) أو (أّم)،  -ثانیاً 
نحو: أب�و ع�ب�د هللا، أب�و ط�ال�ب، أم ال�زی�ن، أّم 

 كلثوم.
 الكنیة: علم ُمركب تركیباً إضافیاً.

... 
اللقب: وھو ما یدل على مدح، نح�و: زی�ُن  -ثالثاً 

العابدیَن، المتنبي، الّرشید، األمین، وال�م�أم�ون؛ 
أو على ذّم، نحو: أنُف الناقِة، الجاحظ، الّسفّ�اح، 

 األخفش، واألعشى.
 وسّموه النبز {َوالَ تَنَابَُزوا بِاألَْلقَاِب}.

......... 
  مالحظة: االسم یتقدم على اللقب والكنیة.

تقول: عليٌّ أبو عبِد هللاِ زیُن العابدیَن، أو: ع�ل�يٌّ 
 زیُن العابدیَن أبو عبِد هللاِ.

یجوز تقدیم الكنیة على اللق�ب، أو ال�ل�ق�ب ع�ل�ى 
 الكنیة.

َعمُرو بُن بحٍر أبو عثماَن ال�ج�اح�ظُ، ع�م�ُرو ب�ُن 
 بحٍر الجاحظُ أبو عثمان.

ما ورد خالف ذل�ك ف�ي ال�ك�ت�ب وال�م�خ�ط�وط�ات 
  والمصادر؛ فھو نادر، تبریره أن اللقب أشھر

 من االسم، نحو:
  {اسُمھُ المسیُح عیسى ابُن مریَم}.

تقدم اللقب (المسیح) على االسم (عی�س�ى)؛ ألن 
 اللقب أشھر من االسم.

.. 
َعنِّي َحِدی�ثً�ا  ------"أَْبلِغ ھَُذْیالً َوأْبلِْغ َمْن یُبَلِّغَُھا 

  َوبَْعُض القَْوِل تَْجِریبُ 
بِ�بَ�ْط�ِن  ---بِأَنَّ َذا الَكْلِب َع�ْم�ًرا َخ�ْی�ُرھُ�ْم َحَس�بً�ا 

یُب"   ِشْریَاَن یَْعِوي َحْولَھُ الذِّ
الشاھد فیھ تقدیم اللقب (ذا الك�ل�ب) ع�ل�ى االس�م 

 (َعمرو) وھو نادر في كالم العرب.
.......... 

الَعلَم إما أن یكون مرتجالً، نحو: سع�اد، زی�ن�ب، 
أدد، حمدان، وُعَمر، وھو ما لم یسبق استعم�ال�ھ 

  قبل العلمیة،
أو منقوالً، نحو: ثعلب (منقول من اسم ح�ی�وان)
، كامل (من�ق�ول م�ن ص�ف�ة)، ت�أبَّ�طَ ش�ّراً (ع�ل�م 

 مركب إسنادي منقول من جملة).
........ 

یكون ال�ع�ل�م م�ف�رداً وھ�و م�ا ت�ك�ون م�ن ك�ل�م�ة 
  واحدة، نحو: أسعد، فھد، لیلى، فاطمة.،

 أو مركَّباً، وأنواع التركیب:
تركیب إضافة، نحو: عب�ُد هللاِ، أب�و ق�ح�اف�ةَ،  -1

 ذو الفقاِر، امرُؤ القیِس.
یُعرب المضاف حسب موقع�ھ، وال�م�ض�اف إل�ی�ھ 

 یعرب مجروراً باإلضافة.
 جاء عبُد هللاِ، شكرُت عبَد هللاِ، مررُت بعبِد هللاِ.

عبد: مضاف، في الجملة األولى ف�اع�ل م�رف�وع 
 بالضمة، وفي الثانیة مفعول بھ منصوب

بالفتح�ة، وف�ي ال�ث�ال�ث�ة م�ج�رور ب�ح�رف ال�ج�ر 
 عالمة جره الكسرة.

.... 
ت��رك��ی��ب م��زج، ن��ح��و: س��ی��ب��وی��ِھ، ب��ع��ل��بَّ��ك،  -2

 حضرموت، معدیكرب.
ما ُختم ب(ویِھ) یكون مبنیاً عل�ى ال�ك�س�ر ف�ي  -أ

 كّل األحوال.
كتَب نفطویِھ كتب�اً ف�ي ال�ن�ح�و، ذك�رُت ن�ف�ط�وی�ِھ 

 بخیٍر، قرأُت لنفطویِھ كتاباً.
نفطویِھ: في األولى فاعل مبني على الك�س�ر ف�ي 

 محل رفع.

في الثانیة مفعول بھ مبني على الكسر في م�ح�ل 
 نصب.

في الثالثة مجرور بالم الجر مبني ع�ل�ى ال�ك�س�ر 
 في محل جّر.

أما غیر ذلك فیُع�رب إع�راب ال�م�م�ن�وع م�ن  -ب
ن، ویُجّر بالفتحة.  الصرف، ال یُنوَّ

بعلبَُّك مدینةٌ جمیلةٌ، زرُت بع�ل�بَّ�َك، س�اف�رُت إل�ى 
 بعلبََّك.

بعلبَُّك اس�م ع�ل�م م�رك�ب، ل�م ت�ن�ون ف�ي ال�رف�ع 
والنصب والجر، وعالمة جرھا الفتحة ب�دال م�ن 

 الكسرة.
.... 
التركیب اإلسنادي، (تركیب جم�ل�ة): ع�ن�دم�ا  -3

یسمى شخص بجم�ل�ة، ن�ح�و: زی�ٌد ق�ائ�ٌم، ت�أبَّ�طَ 
  شّراً،

 شاَب قرناھا.
 من شواھد سیبویِھ:

ِ ال تَْن�ِك�ح�ون�ھ�ا ... ب�ن�ي (ش�اَب  "َكَذْبتُم َوبَْیِت هللاَّ
 قَْرناھا) تَُصرُّ وتَْحلُُب".

(بني): م�ن�ادى مض�اف م�ن�ص�وب ب�ال�ی�اء ألن�ھ 
 ملحق بجمع المذكر السالم.

(شاب قرناھا): مض�اف إل�ی�ھ م�ج�رور وع�الم�ة 
جره الكسرة المقّدرة منع م�ن ظ�ھ�ورھ�ا ح�رك�ة 

  الحكایة.
جملة (شاب ق�رن�اھ�ا): م�ق�ول ل�ق�ول م�ح�ذوف، 
نائب فاعل، محلُّھا الرفع، التقدیر: بني ال�م�ق�ول 

  فیھا:
 شاب قرناھا.

....... 
إذا نقل اسم العلم من لفظ مبدوء بھ�م�زة وص�ل، 
تتغیر الھمزة إلى قطع بعد النقل ن�ح�و: إع�ت�دال، 

 إنتصار، إبتسام.
 أصلھا: اعتدال، انتصار، وابتسام.

....... 
إذا وقعت كلمة (ابن) بین علمی�ن، ث�ان�ی�ھ�م�ا أٌب 

 للثاني، وكان موقع كلمة (ابن) صفة
لألول، یحجب التنوین من األول، وتحذف ھ�م�زة 

 الوصل من كلمة (ابن)، نحو:
 عليُّ بُن أبي طالٍب صاحُب نھجِ البالغِة.

عليُّ مبتدأ م�رف�وع ب�الض�م�ة ب�ال ت�ن�وی�ن. اب�ُن: 
 صفة لعلّي مرفوعة بالضمة مضاف.

أبي: مضاف إلیھ مجرور بالیاء مضاف. ط�ال�ٍب: 
 مضاف إلیھ مجرور بالكسرة.

صاحُب: خبر المبتدأ م�رف�وع ب�الض�م�ة مض�اف. 
  نھجِ: مضاف إلیھ مجرور بالكسرة

 مضاف. البالغِة: مضاف إلیھ مجرور بالكسرة.
ن  خالف ھذا الشرط ال تحذف ھمزة (ابن)، ویُن�وَّ

 األول، نحو:
 عليٌّ ابُن أبي طالٍب.

لقد وقعت كلمة (ابن) خبراً للمبتدأ (ع�ل�ّي) ل�ھ�ذا 
 تم تنوینھ، ولم تحذف الھمزة.

 {اسُمھُ المسیُح عیسى ابُن مریَم}
لم تحذف ھمزة (ابن) وإن وقع�ت ب�ی�ن ع�ل�م�ی�ن 

 صفة لألول؛ لكن الثاني لیس أباً لألول.
...................................................... 

الجزء الثال�ث م�ن ال�م�ع�ارف  6یتبعھ في الحلقة 
 (أسماء اإلشارة).
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 ا) ة واَا( 
 
 
 
 
 

 مدیح الصادق/ كندا 
 )5(ح/ 



وأنا ملقاة على ظھر وثني، مفترش�ی�ن األس�ف�ل�ت، 
أحیطھ بجسدي الذي مازال بضاً، ین�ت�ظ�ر م�ب�ارك�ة 

  كفوفھ.
 ترى ھل مات؟.

 ال.. إنھ كالقطط ال یموت من أول ضربة.
كما الس�م�اوات الس�ب�ع، واألرض�ی�ن.. ك�م�ا أل�وان 
قوس قزح.. أقرأ لھ السب�ع ال�م�ث�ان، وش�ی�ئ�اً م�ن 

  اإلنجیل، ومن الكنز الرباني.
  یبدو انھ غادرني بال استئذان ابن أمیرة ھذا.

أت�وس��ل�ك أی�ھ�ا ال�ب��اب أن ت��ك�ون ش�ف�ی��ع�ھ ذات  -
حس�اب.. إن�ھ ك�ان اب�ن م�ن ت��ح�رس�ھ�م ع�ی�ن��اك.. 

  فبحقھم علیك التدعھ أن یفجعني.
 أیھا الباب.. ألم تر نومتي علیھ!.

أال ت��رى آث��ار ھ��دای��اھ��م ت��ت��وج رأس��ي ب��ال��ق��ش 
 والتراب!.

ال تتتخاذل أیھا الباب.. أیھا األب ال�ح�ری�ص ع�ل�ى 
 بقایانا، وتراثنا، و.. نحن..

تماسك أیھا الباب وال تس�م�ح ل�ھ�م ب�ف�ض ب�ك�ارة 
  شرفك.

ھانحن أنا وابن شھقات روحي نفترش األسف�ل�ت، 
نلتھم الت�راب.. ن�راود الص�م�ت ع�ن ن�ف�س�ھ، ك�ي 

  نصرخ أو نستغیث.. الفراق.
أصیخ السمع لضربات قلبھ م�ا زال ی�ن�ب�ض ب�ي.. 

  رغم القبح الذي یطوقنا من كل اتجاه.
 یاباب

  بابل باب هللا وأنت حارسھا األمین.
س�وم��ر.. ب��اب ف��رادی��س مض�ت، ف��ال ت�دع ع��ھ��ر 

 المسرفات تطأ عتبتھ.
أور.. باب القدس، وأبناء العمومة تاجروا بھا ف�ي 

  سوق النخاسة والرقیق:
آشور.. باب مدائن الثلج، المعّمد ببیاض المتوسط 

  ، فاحفظ ماء وجھك.
أكد.. بابا موصداً كان على الش�رق ف�ال ت�دع�ھ أن 

  یفتح ساقیھ لفارس قد ینتھك عرضھ.
سوالف.. كانت سالفة في رأس ش�ع�رائ�ك، ف�أم�ن 

  دخیلتك، أیھا الباب المقّدس.
وھذا ابن مصلح تحتي، الیعي، إْن كان قد "أصلح 
اللیل للمِّ النَفَس" أم م�ازال یُ�ح�ص�ي "ال�ن�م�ل ف�ي 

  أثقاب شوارع" من أتمنوك على الشرف.
یاباب.. إنا معشر نُزٌل، فال تبخل علینا بال�ت�رح�اب، 

  وتقیم موائد انبالج المغالیق لھم.
یاباب.. أنا ابنة األعظمی�ة، ف�اس�ت�رن�ي، ع�ظّ�م هللا 

  أجرك.
فرفیق دربي المشلول ھذا، ھو من رّملتھ المباھج 

 ونحن في عز الصبا
یاباب.. ثاكل�ة أن�ا، م�ث�ك�ول�ة.. ب�ال�ق�دس، وال�ج�زر 

 الثالث.. مثكولة
  باإلسكندرونة والجوالن منذ والدة أبي.

مثكولة حد النخاع بالرتب التي كانت عذوقاً ص�ف�ر 
 في أعلى النخیل.

مثكولة برفیق درب ( عواط�ف ) ع�ن�دم�ا خ�ت�م�وا 
وثیقة نفیھا بدمائھ.. واآلن.. ترمم وح�دت�ھ�ا ب�ن�ا.. 
تكاتب (السلمان).. إْن احرس ب�اب ال�م�دن.. وھ�و 
منشغل، بإكرام الجثث.. تتقاطر منك، أج�ل م�ن�ك.. 
�ی�ت م��اتس�م�ع ن�ح�ی��ب  (ول�ك ی�اب�اب، ش�ن��و اط�َرشِّ
الفاگدات)، طفلة ك�ان�ت، واآلن.. م�ازال�ت، ول�ك�ن 

  بالخریف.
(وھذا الكافر المجنون ی�رس�م�ھ�ھ ع�ل�ى الس�چ�ة.. 
شایلة قالم ودفات�ر ول�ك واألنش�اء ب�ي حس�چ�ة)، 

 (شنو اطرّشیْت ؟!.)
ال أدري لماذا غضبُت من حبیبي في تلك اللحظ�ة.. 

  فرفست رجلیھ برجلي.
م�ج�رم أن�ت.. م�ذ ی�وم َحـ�بَ�ـ�وت، وأن�ت ت�غ�ري  -

 الجمال باالقتراب لكنك ترسمھ مشوھاً.
مثكولة أنا ی�ا ب�اب.. ب�ب�ن�ت ك�رك�وك.. ت�ل�ك ال�ت�ي 
غادرت كرخینھا، مزھوة بحبی�ب�ھ�ا ال�ذي ان�ك�ف�أت 
بھ، وبالِھنات.. فأقامت في صقیع ( فرانكف�ورت ) 
ومازالت تتشھى الدفا.. فصیّرتھا الدموع ت�م�ارس 
الحیاة باسم حداد صبور، آملة أن تبقى ع�ل�ى ق�ی�د 
اسم أمل.. أریجھا یتالعب طفلة في شقتھا.. لكنھا 
ترجم القھر بالقصائد.. توقد ش�م�ع�ة ال�م�ی�الد م�ع 
جمھرة من الال أحد.. ت�واص�ل ال�ط�رب ع�ل�ى ن�غ�م 
أفغاني.. ت�وق�د م�وق�دھ�ا ب�ك�ر ك�وووك، تس�ت�درج 

  اللقمة بالكثیر من التعب.
م��ث��ك��ول��ة ب��ال��ی��اس��م��ی��ن ح��ی��ن غ��ط��ت��ھ (ق��راب��ی��ع) 

  الھاونات.
مث�ك�ول�ة بش�ق�ی�ق�ي ال�م�ات�ت ك�رام�ت�ھ ع�ل�ى أی�دي 
المحققین، الذین قیدوا اس�م�ھ ف�ي ق�وائ�م الش�رف 
(المشبوھة ) مثكولة بأمي الت�ي أض�ن�ت أق�دام�ھ�ا 

 المتربیة على الحناء بین أتربة الـ (گراجات)
مثكولة باإلغتراب الذي تغذى على بُسیمت�ي ال�ت�ي 

 مازالت ندیة
  مثكولة.. بمباھجي یاباب.. أ� أكبر.. أ� أكبر.

فال باب المراد، وال باب الحوائج، وال باب القب�ل�ة، 
وال باب الشرقي، وال باب المعظم.. والح�ت�ى ب�اب 
هللا أغاثوني.. فال تردَّني یاباب متح�ف�ن�ا ال�ع�ت�ی�ق.. 
وطنيٌّ أنت منذ نشأتك, ولحد الــ.. ال.. الالالال الحد 

  لنھایة وطنیتك.
( ولك یاباب انا المفجوعة بفراگ المحبین.. ول�ك 

 یاباب انا المگرودة مابین المعیدین)
أ� اكبر أیھا الباب.. استمع بحق بغداد ال�م�س�ج�اة 

 استمع.. (ولك إسمع خلص گلبي) استمع.
أیھا الباب.. أنت من ائتمنتك األم�ھ�ات، واألج�داد، 

  واألنبیاء.
  أیھا الباب.. ال تجعل آخر الوجع فقد راعي بیتي.

( ولك یاب صدِّگ ما أطخن راس .. إذا ظ�ل�ی�ت�ل�ي 
 عباس)

(ول�ك ی�اب�اب ش�وف الص�ار ب�ی�ن�ة.. ول�ك التِ�ِھ�ـ�د 
ك الوادم علینھ)  نفسك، وتضحِّ

تستفزني نومتھ التي طالت.. فأنا أع�رف�ھ.. ی�ج�ی�د 
  تمثیِل دور المنھك كي یستدرج أنوثتي.

 (ھا ولك بعدك نایم .. دگوم مو الدنیا مشتعلھ ) -
دع��ی��ن��ي أت��وس��د زن��دك ال��ط��ري، وھ��دھ��دی��ن��ي  -

 بالتراتیل.
  َسمعـتـُك تصرخین اآله أكبر.

  بل قلت الـلھ أكبر. -
(ضاگت الدنیھ حبیبي وما بقت بالروح ونة م�ن�ی�ن 

 اجیبنلك بعد حیل)
 (ھذي السما مو مالنھ یالغالي واحنھ)

 (صرنھ جوه رحمة طیوٍر أبابیل)
 (التمو علینھ ومدري إجونھ منین ما وین)

 (وانتھ یالَحبیِّب ولك تقرا مومویل)
 (ولك كوم انھحم بیت العراق وانتھ نایم)

(عمیِّر ول�ك راح�ت ال�ح�ل�وة ِون�دارْت ع�ل�ى ام�ن�ا 
 التھایم)

 (ولك مابیة شیلك یالمدلل)
 ( دللتني یوم صغیري وھسھ ما بیّة)

 غاروا علینا.. لكنھم لم یكسروا باب المدینة بعد. -
ل��ن ی��ك��س��روه أی��ھ��ا ال��م��دل��ول.. وهللا.. ألن��ھ��ا  -

محروسة بغیرتنا علیھا.. محروسة حتى بس�ی�ق�ان 
بنات اللیل التي تواجھ السماء في لیال�ي ال�ع�ط�ل.. 
محروس�ة ب�دع�اء م�ن غ�ف�ت ف�ي م�ط�ار ھ�ث�رو، 

 واستبدلت اسمھا بأفنان.
 أفنان؟. ومن تك ھذه األفنان یاحبیبتي؟. -
كان اسمھا زینة، تزین الشناشیل بالب�ری�ق أی�ھ�ا  -

الحبیب.. لكن اسم زینة الی�ن�اس�ب وث�ی�ق�ة الس�ف�ر 
 الجدیدة.. فاستبدلتھ بـ أفنان

ھي ابنة حي البن�وك ال�ت�ي ن�ھ�ب�وا ب�ی�ت�ھ�ا س�راق 
المصارف.. ھي وردة قیَّح أوراقھ�ا م�ل�ح ال�ب�ح�ار 
ب�ع�د أن ت�رب�ت ع�ل�ى ال��ن�دى.. ھ��ي زی�ن�ة ال�دن�ی��ا 
وبھجتھا، واآلن ت�زی�ن الص�ور ب�أش�رط�ة س�ود.. 
كانت كطیور الزینة تباغت الصمت بالصفیر.. ھ�ي 

  أفنان الجدیدة یاُعَمر.
 

 ھو:
ماھذا.. أین أنا.. ھل كل ھذا یحدث، وانا سادر ف�ي 

 نومتي؟.
ویَح ُعْمري .. وی�َح أن�ا.. وی�َح ال�ح�روب ال�ت�ي  -

  إصدرت فرمان خاتمتي.. بأن أموت على قمامة.
  ویَح.. َمْدرَستي التي لم تُتقن غیر تعلیمي السالم.

ویَح أمي التي.. مثلك ال ترضى على فعٍل، وعالمة 
غیضھا، سبابة ترفع النظارة.. لتقول : قل�ة أدب.. 

 ویَح ..
(ولچ یا ویَح.. ھاي شنو ؟. ش�و گص�ة ال�م�ت�ح�ف 

 مجروحھ)
جبیُن أبي، الیتأثر بالخدوش، والتبالغ بال�ت�ع�ب..  -

  فأنا منھكة مثلك.
أجل قرة عیني.. سأقوم.. أقتف�ي ال�ل�ی�ل، واألثـ�ر  -

 القدیم
  أھم بالنھوض من األرض للدخول إلى المتحف.

قرة عیني وموالي تریَّث.. فقِبلة غ�رب�ان�ھ�م ھ�ذا  -
 المكان

 لكنھ تأریخي!. -
 وتأریخي أنا. -
 انتھكوا جبھة موالنا، حارس بوابتنا األزلي. -
لك.. متگـلّي شبیك؟) -  (خبال الخبـَّ
  قارورتي.. سیدتي األغلى، لقد غار الزناة. -
  یاسیدي األوفى لقد سرقوا الرفاة. -
أَوھ��ك��ذا نَس��ك��ْت، أو ن��خ��رس.. أم م��اذا .....  - -

 ( ولچ )
نتدارك ال�ب�اق�ي ون�ح�ت�ض�ن�ھ ح�ب�ی�ب�ي.. ن�رك�ب  - -

  دراجتنا.. نمضي.
 أین نمضي؟ -
 فعالً أین نمضي؟ -
  ھل مازال للمضي جدوى؟. -
  لقد مضى (رامبو) قبلنا. -
  لكنھ كان إلى السلبیة أقرب. -
  ومضى السیف. -
  وھذا ھو أّس المشكلة. -
كنت تھذي حین تروي قصة داحس وال�غ�ب�راء..  -

  مخبول وانت تترنم بالبسوس..
محموم بدار َمیَّة، وھ�ا أن�ت ال�ی�وم م�ث�ل�وم ب�ع�ق�ر 

 دارك.
ھیا اركب دراجتك وارفقني خل�ف�ك ( الخ�ل�ف�ت هللا 

 علیك).
قال�ت�ھ�ا وھ�ي ب�اس�م�ة، ون�ح�ن ن�م�ت�ط�ي ك�دیش�ن�ا 

ض��ح��ك��ت م��ح��ب��وب��ت��ي.. ھ��ل م��ازال   ال��ح��دی��دي..
 ( مودیل ) الضحك حتى اآلن!.

 أراك تضحكین، ونحن نلوك الموت. -
یاحبیبي.. ألضحك غذاء، وأنا لم آكل منذ غادرنا  -

  البیت.
 ألجوع ؟!.

أجل إنھ الجوع.. ألجوع كائن مست�ق�ل ب�ح�د ذات�ھ، 
  وال عالقة لھ بالعواطف.

نعم ال عالقة لھ بالعواطف.. فالمشاعر عبارة ع�ن 
اختزال حس او اكثر لیت�ك�ون ش�ع�ور واح�د وھ�ذا 
(الَعْرص) وحده من یلغي المشاعر بكل م�ات�دخ�ره 

  من أحاسیس ویعوي كذئب بین فطائم.
 إذاً.. الجوع مسوغ شرعي لقدومھم..

  كانوا على مترین من زینتنا.
  كانوا على مئتین من عیشتنا.

  كانوا على الفین من نعمتنا.
  اذاً ھنالك ثمة مبرر لإلغارة.

 ھیھ.. انسیت انك تصطحب امراة جائعة؟ -
 أبھذا الظرف ایتھا الَشبِقة؟!. -

  بعصبیة مفتعلة وضحكة دالل.
  جوع معدة أیھا المراھق األبدي. -
ومن أین یاصاحبة الع�ق�ل ال�ن�وران�ي س�آت�ي ل�ك  -

 بالطعام؟.
أوظننتي بأني یھودي مختار كي اطلب من موسى 

  فتستجیب السماء؟.
  ال ادري.. كل ما ادریھ اني جائعة. -

ھذه الالتأكل إال وجبة بالیوم، ان�ف�ت�ح�ت ش�ھ�ی�ت�ھ�ا 
  اآلن.. والغریب اننا تحت مطر الغضب.

 حبیبي.. سمعتك تھمس، وتردد كلمة غضب. -
  ھھھھھھھھھ وھل لمثلي شرعیة الغضب؟. -
  لكنك قلتھا. -
  استھتار.. ال اكثر. -

ستزعل الشفافیة وامھ�ا ال�دی�م�وق�راط�ی�ة، ورب�م�ا 
  تغضب.

 تغضب!. -
  ألغضب (سالوفة) نسیتھا منذ حزیران. -
  ماذا تقصد بحزیران.. تكلم بسرعة. -

  تضربني بكفھا على ظھري بدالل.
  عید میالد سارة. -
 ومن تك سارة ھذه (أحچي أبو النسوان) -
 سارة.. ابنة حزیران.. عدوة الغضب. -
  حبیبي .. فكر بجوعي االن اوالً ثم احتفل. -
  حاضر. -
وانت�خ�ب م�ك�ان�اً ھ�ادئ�اً ن�أوي ال�ی�ھ.. ف�أن�ا ك�م�ا  -

  تعرفني، ال آكل إال في مكان منتخب.
  تغمزني بإغراء، یزینھ الدالل.

  واالن أغواني وقارك ایضاً. -
 وقاري!. -

تلك مفارقة عجیبة.. فأي وقار ذل�ك!. وأي م�ك�ان 
سیأوي معتوَھین في عزِّ عقل الراجمات والـ� ت�ي 

  واالباتشي والمروحیات المسیرة بال طیار؟. 52
  وقار.. ھھھھ.

 
 حبیبتي.. -
 (ھاا.. شترید) -
  أتذكرین وقار الناصر؟. -
النص��رھ��ا هللا.. ح��ل��وة ج��داً ھ��ذه الـ�� ( وق��ار)  -

  ولطالما خشیت علیھا منك.
  أوتشكین بطھارتھا؟. -
 الحبیبي.. قطعاً.. لكني أشك بطھارتك أنت. -

فأنت التعتق حبلى وال زاھدة وال عجوزاً وال حت�ى 
بنت سبیل.. فكیف الحال وأنت على مشارف أحلى 

 النساء.
 ال وقَّر هللا لك عقالً. -
أمزح معك یاحبیب.. ھي صدی�ق�ت�ي وع�ل�ی�ن�ا أن  -

  نتفقد دارھا في حي الجامعة.
ألجامعة اآلن قیداً ولیس حیَّاً.. صارت ال�ج�ام�ع�ة  -

اآلن ب��ال��م��ع��ن��ى ال��ح��دی��ث أس��اوراً ت��ل��ف أرس��اغ 
  الشباب.

التقل أن شبلیھا قد أم�ھ�روھ�م ب�األس�اور.. ف�أن�ا  -
  أراھم یمرحون في حي العدل دائماً.

وحي العدل صار مرتعاً لسراق المدین�ة.. وب�ن�ت  -
  الناصر اآلن منصورة سلباً.

 ماھذا الھذیان؟. -
  حبیبتي.. اسمعي قصة جدیدة. -
 سئمت من قصص تأریخك الذي.. -

 مقاطعا
یتكرر.. أجل حبیبتي یتكرر.. فحال ابنة س�ر م�ن  -

رأى.. الیسر.. بعد أن ف�ق�دت ف�ي ِع�زِّ ال�ع�دل م�ن 
  أرضعتھما من الثدیین.

كانت تدر علیھما لبناً صریح�اً.. ت�آك�ل�وا.. م�ات�وا.. 
استُلِبوا.. قُتلوا.. وتغیر معنى الجامعة من حي إلى 

  قیود.
تجمھرْت على صدیقتك ھذه كل الكالب الس�ائ�ب�ة.. 

  نھشتھا حد العظم.
استغاثت بالملویة.. نذرت لھا ال�ن�ذور إن ع�ادوا.. 
لكن قُطّاع الطریق استلبوا أموالھا، وفقؤوا ع�ی�ن 
الشمس حین باحت بالجریمة.. استخارت ت�رت�ج�ي 

  حالً.. فرددت السماء صوت فیروز (یا شآآآم).
والـ (كوكب) الـ (بدري) تصرخ تنتحب.. من عق�ر 
تكریت تقرؤھا السالم.. ت�ق�ول ی�اق�ارورة ال�ع�ط�ر، 
وقار.. مالك غ�ی�ر ھ�ذي ال�ب�وص�ل�ة، ف�احض�ن�ی�ھ�ا 

 والجئي إلى الولید.. فھناك قد ذھب الشرید
 مالك غیر الشام وجھة.

ھل ُمِس�س�َت أی�ھ�ا ال�م�س�ك�ون ب�ال�ح�ب م�ذ ب�دء  -
 الخلیقة؟.

  یاغرامي أنا ممسوس بھم. -
أنت تھذي.. وسئمت م�ن دراج�ت�ك ھ�ذه.. ع�ل�يَّ  -

  بالترجل.
  ال تترجلي فالرجال بین الفُرضة والشعیرة. -
ف�ل�م�اذا ل�م یض�ع�وك اذاً ف�ي م�ن�ت�ص�ف ص�ل�ی�ب  -

  القنص؟.
  النني أنثى .. ولكن أتجمل. -
  حتى األناث تناثروا.. فلم یُبقوا ولم یذروا. -

أدركنا اللیل، فتعال.. تعال.. تعاااااال.. نحتمي تحت 
مظلة الباص ھذه، والتخشى البرد فإني سافترشك 

  كي تتدفا.
  وغداً نكمل رحلتنا حبیبي.

حین تستیقظ آسرتي سنكمل رحلتنا ص�وب ك�راج 
  النھضة.. وسأقضي لیلتي بترمیم العجلة.

 سمعتھا تردد بصوت الى الحشرجة أقرب..
ھل فسحة للعشق .. تلك كالبھم تنبح .. خ�ل�ف .... 

 خخخخخخ.
تنویھ : أألسماء ال�ت�ي وردت ف�ي ال�ن�ص، ك�ل�ھ�ا 
لشاعرات عراقیات، أجبرتھن ال�ظ�روف ال�ح�ال�ی�ة 

 على الھجرة.

 اد ازل..
وح واا  

 
 

 

 

 واالخیرة 2ج/عمر مصلح/العراق   
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 صوت الحق ،،

 ..ینادیني من فجوة ظل

  ..ال تكتب یاھذا

 ..فوق جدار الزمن المعتل

 ..انا اول َمن یقرأ

 ..وأنت الثاني ال تعرف دستور الحل

 ..ِسر التنظر حولك ارقام تنسل

 .أفواه قد تنطق ال تخشى الكل

 ..إال راقصة الضوء االحمر عاشقة أنجل

 ..تحلم ان تخطف خدیھا

 ..وھما بلثام اعزل

 ..مازالت تبغض حاضرھا

 ..الن الماضي ھو األجمل 

 ..ھي لم تدخل اسواق التعذیب

 ..او تعلن ان العشق معطل

 .. فرح غادر عینیھا

 ..في وطن مھجور محتل

 ..لم یبق غیر سماسرة الجوع والقتل

  ..سنین مرت الخیر فیھا وال شر َدل

 ..وحبیبة قلبك ال تنسى لو طال الھجر وقل

 ..وال اللیالي والسھر والشعر وما َھَدل

 ..بال أمل  الیأس یرثي العشق  إال

 ..صبرت حتى تخطت ھفوات الخطر

 كیف یمر الوقت..؟  ال ادري

 .. وكیف یعیش العالم في عصر مَل المل

 ..سوف نعود لماضینا نشكیھ لھذا الجھل

 .وال ضرر بأن تخونیھ وتضعیھُ على رِف النسیان كما یفعل معك   
 خوني كل االنتظار الذي ما أثمر اال البالدة على جبین أیامك

 خوني مفردات الحب التي تصدأت عند أعتاب الغیاب
 أنوثتك ال ینبغي أن تھدریھا على من یكسرك

 أنوثتك ھي الصباح اآلخر للعالم
 ھي الزھرة التي تطفئ حروب الدنیا

 ھي فيء النخیل وشموخھ
 فال تكسري ظل النخیل على من ال یثمر بالوفاء

 ضعیھ بزاویة ضیقة ویكفیھ منك الشوق المفقود
 ھو الدعاء الذي ال یجاب بسماء نھدیكِ 

 والباب الذي تلعب بھ ریح الملل
 فال بأس أن تعلقي على صدر حضوره كل أوسمة اإلھمال

 وال بأس أن تتركیھ علكة بفِم أشباه النساء
 فال یلیق بعینیك اال أن تتسع بالكحل

 ال أن تذبل بالسھر والدمع
 یلیق بِك أن تتعطري بكل الفرح

 وترشي ضحكاتك على كل المساكین في الطرقات وفي المقاھي
 فكل غدر وراءه حیاة تنضج بالحكمة

 وأكنسي من أرض ذاكرتك كلماتھ في وھج البدایة
 وما أكرم العاشقین غراما وعھودا في البدایات

 أجعلي اللون األحمر األحتفال لفساتینك
 لیكن الھجر ھو زمنك ,ھو الجناح، ھو الخارطة

 اھجري كل من یقتل الحیاة فیكِ 
 أھجري كل األغنیات والشوارع والمدن التي تكسرك

 أطیعي غرورك قلیال
 و ال تبقي تحت رحمة جالد األسئلة
 فما سرق منِك لیس قمحا وال عسال

 ما سرق منك ھو عمر
 ال یمكن أن یرجع حتى لو توسطت كل المالئكة عند ربك

 أغلقي بابھ..بألف مفتاح
 وأن فكرتي یوما بفتح الباب فستذكرِك تلك المفاتیح بعمق جرحكِ 

 كل الطرق وعرة بھ وبدونھ..ال تنسي ذلك
 وذاك الذي یسیل لعابھ على كل سیقان إمراة

 ھجرانھ أولى..اسمعیھا مني وال تبحثي عن فتوى
 قولي وداعا لكل أزمان الثقة

 فیكفیك ما ضربك من صواعق الغدر
 وملح برآءتك ال ترشیھ عبثا

 فھذا الزمن ال یقدر الملح
 

 /الناصریةمیثاق كریم الركابي
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 ألھمیة ھذذا المقال، یتم إعادة نشره* 
لی�س م�ن الس�ھ�ل ال�ح�ك�م ع�ل�ى اح�داث    

جسیمة مرت على ال�ع�راق ب�ك�ل�م�ة واح�دة 
قبل دراسة واالطالع ع�ل�ى م�ا ت�م ان�ج�ازه 
بعد تلك الثورة او لنسمیھ انقالب ولنقارن�ھ 
ب��م��ا ك��ان ال��وض��ع ع��ل��ی��ھ م��ن ای��ج��اب��ی��ات 
وسلبیات في كل عھد بنوع م�ن ال�ح�ی�ادی�ة 
وال��واق��ع��ی��ة و دون م��غ��االة او ظ��ل��م اح��د 
االطراف وعندم�ا ن�ن�ظ�ر ل�ل�وراء، ف�ع�ل�ی�ن�ا 
تقییم حقبة الثورة بكل تشابكات ظ�روف�ھ�ا، 
العراقیة منھا واإلقل�ی�م�ی�ة وال�دول�ی�ة، ك�م�ا 
ی�ج��ب ال��ن��ظ�ر ل�ل��ث��ورة ب��ال�رج��وع ل�ت��اری��خ 
الحركات السیاسیة ف�ي ال�ع�راق ال�ح�دی�ث، 
 وضآلة الممارسات والتقالید الدیمقراطیة،

فبالرغم من مرور اكثر من خ�م�س�ة ع�ق�ود 
تموز العراق�ی�ة، وش�خ�ص�ی�ة  14فإن ثورة 

زعی�م�ھ�ا، ال ت�زاالن م�وض�ع ت�ج�اذب ف�ي 
اآلراء واالج��ت��ھ��ادات، ع��راق��ی��ا، وع��رب��ی��ا 
بوجھ خاص. وال�ع�دی�د ق�د وق�ع ف�ي خ�ط�ا 
فاضح وعدم الموضوعیة لحد أن ی�ن�س�ب�وا 
للثورة نفسھا كل الكوارث، واالن�ت�ھ�اك�ات، 
ونزعات العنف الغیر معقولة التي تف�ج�رت 
بعد اغتیالھا والتصفیات الدمویة الش�ن�ی�ع�ة 
ب�ع�د ك�ل ان�ق��الب وح��ت�ى ب��ی�ن االق�الب��ی�ی��ن 
انفسھم كما نقرا ذلك ب�م�ذك�رات م�ن ك�ت�ب 

 ! لھم الحیاة
ھناك من یبالغ في إیجابیات العھد ال�م�ل�ك�ي 
وكأنھ ك�ان م�ث�ال�ی�ا أج�ل، ل�م ی�ك�ن ال�ع�ھ�د 
الملكي س�ی�ئ�ا ف�ي ك�ل ف�ت�رات�ھ، وك�ان ل�ھ 
محطات مضیئة خاللھ، ك�ال�ت�ع�ای�ش ال�ودي 
داخل المجتمع بین ال�ق�وم�ی�ات وال�ط�وائ�ف 
واألدی��ان، وال��ح��رص ع��ل��ى ال��م��ص��ال��ح 
الوطنیة، وكان فی�ص�ل األول م�ث�اال ل�ذل�ك، 
وكتوفر الخدمات واألمن، وكفترات انف�ت�اح 
للحریات نسبی�ا، ك�م�ا م�ث�ال ب�ع�ی�د ال�ح�رب 

 1954العالمیة الثانیة، وكما في منتصف 
. وكانت ھناك ص�ح�اف�ة 1955إلى منتصف 

ت��ن��ت��ق��د رغ��م ال��م��ط��اردات ال��ق��ان��ون��ی��ة، 
والبرلمان، الذي كانت انت�خ�اب�ات�ھ م�زی�ف�ة، 
كانت ترتفع على م�ن�اب�ره أص�وات وط�ن�ی�ة 
جریئة یكون لھا صداھا بی�ن ال�م�واط�ن�ی�ن، 
كما كان في البرلمانات ممث�ل�ون ل�ألق�ل�ی�ات 
المسیحیة والیھ�ودی�ة، م�ن دون أن ی�ث�ی�ر 
ذلك أیة حساسیة في ال�م�ج�ت�م�ع. ھ�ذا ك�ل�ھ 
صحیح، ویمكن االستناد علیھ ل�ل�ح�ك�م ب�أن 
تلك األوضاع كانت أفضل عشرات ال�م�رات 
من ال�وض�ع ال�ع�راق�ي ال�ح�ال�ي. غ�ی�ر أن�ن�ا 
ن��ع��رف أن��ھ، ب��ج��ان��ب ت��ل��ك اإلی��ج��اب��ی��ات 
النسبیة، كانت جماھیر الفالحین تئن ت�ح�ت 
نھب وسی�اط ك�ب�ار اإلق�ط�اع�ی�ی�ن وم�الك�ي 
األرض، وك��ان ال��ف��ق��ر وم��ع��ان��اة ال��ع��ی��ش 
منتش�ری�ن، وش�رك�ات ال�ن�ف�ط ت�ن�ھ�ب دون 
قیود، والسجون والمعتقالت تطارد ال�ق�وى 
والعناص�ر ال�وط�ن�ی�ة، وك�ان ث�م�ة ت�ع�ذی�ب 
ل��ل��وط��ن��ی��ی��ن ح��ت��ى وص��ل االم��ر إس��ق��اط 
للجنسیة عن ع�دد م�ن�ھ�م وغ�ی�ر ذل�ك م�ن 

 مثالب لسنا ھنا لتعدادھا جمیعا

 14الیوم، وبعد ال�ع�ق�ود ال�ت�ي م�رت م�ن�ذ 
ت�م�وز، ف�إن أك��ث�ری�ة اآلراء ال��ع�راق�ی�ة ق��د 
استقرت على أن الثورة ال�ع�س�ك�ری�ة ك�ان�ت 
محتمة منذ منتصف الخمسینیات، أي حی�ن 
ف��ِرض��ت م��راس��ی��م اس��ت��ب��دادی��ة، وط��وردت 
األحزاب والصحف، وأغل�ق�ت ال�ج�م�ع�ی�ات، 
وجرت حملة اعتقاالت واسع�ة ل�ل�وط�ن�ی�ی�ن 
م��ن م��خ��ت��ل��ف االن��ت��م��اءات الس��ی��اس��ی��ة 
والفكریة. بمعن�ى آخ�ر، ل�ق�د ت�م غ�ل�ق أي 
منفذ جدي لالنتقال س�ل�م�ی�ا ن�ح�و ال�ت�غ�ی�ی�ر 
واالص��الح ال��ث��وري، ول��ت��ع��دی��ل األوض��اع 
ج��ذری��ا ب��خ��ط��وات إص��الح��ی��ة ج��ری��ئ��ة 
وم�ت�ت��اب�ع��ة، ول��و أم��ك�ن ذل�ك، أي ت��ج�ن��ب 
التغییر بالعنف ال�م�س�ل�ح، ل�ك�ان�ت ال�ن�ت�ائ�ج 
أفضل ج�دا ل�ل�ع�راق وش�ع�ب�ھ، ول�ك�ن ذل�ك 
الخیار ل�م ی�ك�ن ع�م�ل�ی�ا م�ع األس�ف. وق�د 
استقرت اآلراء ال�ع�راق�ی�ة أیض�ا، ون�ق�ص�د 
ال��ت��ق��ی��ی��م ال��غ��ال��ب ب��ی��ن ال��ق��وى ال��وط��ن��ی��ة 
العراقیة، على أن الزعیم عبد الكریم ق�اس�م 
ك��ان أك��ث��ر م��ن ح��ك��م��وا ال��ع��راق ش��ع��ب��ی��ة 
ووطنیة، وق�د زرع�ت م�ح�ب�ت�ھ ف�ي ق�ل�وب 
ال��ع��راق��ی��ی��ن، وذل��ك ألن م��ح��ب��ة الش��ع��ب، 
ومصلحة الوطن، ك�ان�ت�ا م�غ�روس�ت�ی�ن ف�ي 
ع�م�ق أع�م�اق�ھ وع�ب��د ال�ك�ری�م ك�ان أیض��ا 
عفیف الید وذا نزاھة مطلقة، نفت�ق�د ال�ی�وم 
جزءا صغ�ی�را م�ن�ھ�ا ح�ی�ث یس�ود ال�ن�ھ�ب 

 !والفساد
 

لقد عم�ل ق�ائ�د ال�ث�ورة ورج�االت�ھ ال�ك�ث�ی�ر 
لص��ال��ح الش��ع��ب، وب��األخ��ص ل��ل��ط��ب��ق��ات 
الفقیرة، فھو الذي شید لس�ك�ان الص�رائ�ف 
ال�ق�ادم��ی�ن م�ن ال�ری��ف م�دی��ن�ة ف�ي ب�غ��داد 
سماھا بمدینة الثورة، وھي نفس ال�م�دی�ن�ة 
التي س�ط�ا م�ق�ت�دى الص�در ع�ل�ى اس�م�ھ�ا 
لیغیره اعت�ب�اط�ا، ویس�م�ی�ھ�ا االن ب�م�دی�ن�ة 
الصدر، واألحرى أن تسم�ى ب�م�دی�ن�ة ع�ب�د 
ال�ك��ری��م ق��اس��م، وأن ی��ق��ام ل��ھ ف�ي م��دخ��ل 
المدینة تمثال یذُكر أھالي المدینة وال�ع�راق 
بمدى تعاطف الزعیم الراحل مع ال�ط�ب�ق�ات 

 .المسحوقة وخدماتھ الكبیرة لھا
 

 ھناك انجازات عدیدة اذكرھا بایجاز
اوال: تحریر العملة العراقی�ة م�ن االرت�ب�اط 
بالعملة االسترلینیة مما اعطاھا ق�وة اك�ث�ر 

 .- انذاك -
ث�ان��ی��ا : ال��خ��روج م�ن ح��ل��ف ب��غ��داد وف��ك 
الع�راق م�ن ال�ق�واع�د االج�ن�ب�ی�ة واس�ت�الم 

 .قاعدة الحبانیة والشعیبة
دع�م�ھ ل�ل�ش�ع�ب  -ثالثا : ع�رب�ی�ا ودول�ی�ا 

الجزائري وتاسیس اول جیش ف�ل�س�ط�ی�ن�ي 
 . وفي العراق

رابعا : ان عبد الكریم ھو الذي سن ق�ان�ون 
اإلصالح الزراعي رغ�م أن ت�ط�ب�ی�ق�ھ ك�ان 

 یتشوه بفعل الدوائر اإلداریة الموروثة،
خامسا: استرجاع حقوق العراق األساسی�ة 
من شركات الن�ف�ط ال�ع�ام�ل�ة وخ�ی�ر ش�اھ�د 

ال�ن�ف�ط�ي الش�ھ�ی�ر وال�ذي  80قانون رق�م 

ب��ال��م��ئ��ة م��ن  80ی��ن��ص ع��ل��ى اس��ت��ع��ادة 
االراض�ي ال�ع��راق�ی��ة ال��غ�ی��ر مس��ت�غ��ل�ة م��ن 
شركات الن�ف�ط و م�ن ال�م�ف�ارق�ات ان م�ن 
الرجال االكفاء الذي ساھم مساھمة ف�ع�ال�ة 
في سن ھذا القانون االستاذ عب�د ال�ل�ط�ی�ف 
الشواف وزیر في حك�وم�ة ال�زع�ی�م ون�ج�د 
ش��ق��ی��ق��ھ ع��ب��د ال��وھ��اب الش��واف ی��ق��وم 
بمحاولة انقالب�ی�ة ع�ل�ى ع�ب�د ال�ك�ری�م م�ن 

 الموصل.
 
اس�ت�رش�دت ب�ھ م�ع�ظ�م  80ان قانون رقم  

الدول المنتجة للن�ف�ط وات�خ�ذت م�ن�ھ ب�ن�ود 
 . عدیدة

سادسا : اعطاء اھمیة كبرى للم�ھ�ن�دس�ی�ن 
العراقیین و الكفاءات العراقیة بحیث تمك�ن 
و ب��ط��ری��ق��ة ذك��ی��ة ال��ت��خ��ل��ص م��ن االی��دي 
العاملة االجنبیة الھن�دس�ی�ة خ�اص�ة وال�ت�ي 
ك�ان�ت ال�م�ھ�ی�م�ن�ة ع�ل�ى وظ�ائ�ف ال�ق�ط�اع 
النفطي واحالل محلھا ایدي ع�راق�ی�ة وام�ا 
قصة وخطة تعریق وظائف مصفاة ال�دورة 
فال زالت مضرب االمثال حیث ب�ی�وم واح�د 
اتخذ قرار منع دخ�ول أي م�وظ�ف اج�ن�ب�ي 

 . الى المصفاة و حل محلھا كادر عراقي
سادبعا : االھتمام بالموانيء العراقیة وف�ي 
عھده امتلك الع�راق ن�واة اص�ط�ول ال�ن�ق�ل 
البحري العراقي وسمیت اول باخ�رة ب�اس�م 

تموز. و ثم بدا مشروع میناء ام قص�ر  14
 -وعملت ھناك ثالثة اشھر على ال�ح�ف�ارة 

"كربالء " لتعمیق امام المرافيء لتم�ك�ی�ن 
 . وصول البواخر ذات غاطس اكبر

ت�م�وز ھ�ي ال�ت�ي ش�ی�دت  14ثامنا : ثورة 
أول جامعة عراقی�ة وزادت ع�دد ك�ل�ی�ات�ھ�ا 
وتم توس�ی�ع اقس�ام�ھ�ا واالھ�م زی�ادة ع�دد 
المقبولین فیھا وتوف�ی�ر االقس�ام ال�داخ�ل�ی�ة 
للطلبة القادم�ی�ن م�ن ب�ق�ی�ة ال�م�ح�اف�ظ�ات، 
وعیَّن قاسم لرئاستھا عالما قدیرا م�ع�ت�رف�ا 
بھ دولیا، ھو المرح�وم ع�ب�د ال�ج�ب�ار ع�ب�د 
هللا، وكان من الصابئ�ة ال�م�ن�دائ�ی�ی�ن، وإن 
تعیینھ كان دل�ی�ال ع�ل�ى م�دى ع�دم ت�ح�ی�ز 
الزعیم دینیا، مثلما لم یكن متحیزا مذھ�ب�ی�ا 
أو ف��ئ��وی��ا م��ث��ل��م��ا ھ��و ك��ائ��ن ال��ی��وم، م��ن 
اضطھاد لألقلیات الدینیة، وغلبة الطائ�ف�ی�ة 
والفئویة، وتراجع الوالء الوط�ن�ي لص�ال�ح 

 .الوالءات الفرعیة
 

اما ذكر عن لقائي وجھا لوجھ مع ال�زع�ی�م 
الخالد عبد ال�ك�ری�م ق�اس�م ل�ی�س م�ن اج�ل 

ویس�ت�ح�ق  -التباھي بلق�اء زع�ی�م ال�ث�ورة 
لكن من اج�ل ذك�ر ك�ل�م�ات�ھ  -التباھي بذلك 

التي م�ا زال�ت ت�رن ف�ي اذان�ي وص�ورت�ھ 
ماثلة امامي وكان اللقاء في حفلة تخرج�ن�ا 

واث��ن��اء  1962م�ن ك��ل�ی��ة االح�ت��ی��اط ع�ام 
االستراحة فج�اة ك�ان ع�ب�د ال�ك�ری�م ب�ی�ن�ن�ا 
خلف الكوالیس مع اللجنة الم�ش�رف�ة ع�ل�ى 
الحفل وكنت من ضمنھم و م�وج�ھ�ا ك�الم�ھ 
لنا ما نصھ " ك�م ان�ا س�ع�ی�د ان اج�د ھ�ذه 
االكفاءات العراقیة الشابة لنغ�ذي ش�رای�ی�ن 
ال�دول�ة ب�دم�اء وك�ف�اءات ع�راق�ی�ة ج�دی��دة 
وال��ذي ارج��وه م��ن��ك��م االس��راع ب��ت��ن��ف��ی��ذ 
المشاریع فعنصر الوقت مھم ل�ن�ا وان ی�ت�م 
ت��ق��ی��ی��م أي مش��روع حس��ب ح��اج��ة ال��ب��ل��د 
وال�ج�دوى االق�ت�ص�ادی�ة ل�ھ ب�غ�ض ال�ن�ظ�ر 
الجھة التي اقترحت المشروع" وصاف�ح�ن�ا 

 .وتمنى للجمیع التوفیق
 

فكان خالل حض�وري اول اما اللقاء الثاني 
مؤتمر للمھندس�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�ي ق�اع�ة 

الشعب وكان حدیث طویل وبع�د ان س�خ�ن 
الحدیث والنقد امر بایقاف السجالت خ�وف�ا 
علینا من المسائلة االمنیة ل�ك�ن ط�رح اح�د 
الزمالء علیھ س�ؤال ج�ريء وق�ال س�ی�ادة 
الزعیم ماذا استفادینا من الثورة؟ الب�ی�ض�ة 
كانت بعانة الیوم بع�ش�رون ف�ل�س وال�ل�ح�م 
ارتفع سعره, فاجاب مبتسما "ان ھذا دلی�ل 
على ارت�ف�اع مس�ت�وى ال�م�ع�ی�ش�ة ل�ل�ف�الح 
العراقي ف�ك�ان ق�ب�ال ی�ح�رم اط�ف�ال�ھ م�ن�ھ�ا 
ویبیع البیض للح�ص�ول ع�ل�ى ال�ن�ق�ود ام�ا 
االن ففتح امامھ م�ج�ال ال�ع�م�ل وت�ح�ص�ی�ل 
النقود فصار یفضل ان یطعم اطف�ال�ھ فش�ح 

 البیض بالسوق وارتفع سعره".
 

اخیرا أدعو إلى إعادة تحلیل ودراس�ة ھ�ذه 
الصفحات من تاریخ العراق بشك�ل م�ح�ای�د 
وعقالني والھ�دف ل�ی�س ع�ق�ل�ی�ة االن�ت�ق�ام 
وس�وق ال��م�وت��ى إل�ى ال�م��ح�اك�م ل�ق��د دف��ن 
بعضھم ال�ب�ع�ض أق�ول ن�ح�ت�اج إل�ى فض�ح 
االخطاء ونتائجھا الكارثیة ع�ل�ى مس�ت�ق�ب�ل 
الشعب العراقي ون�ج�ت�ھ�د وبش�ك�ل م�ن�ف�ت�ح 
لتقدیم بدیال مسالما ونبیال في التع�ام�ل م�ع 
ع��راق ج��دی��د ن��ری��د ل��ھ م��ؤس��س��ات ق��وی��ة 
ورج��ال ی��م��ل��ئ��ھ��م ال��ع��زم ع��ل��ى م��م��ارس��ة 
وظ��ائ��ف��ھ��م ف��ی��ھ بش��ك��ل حض��اري ون��ب��ی��ل 
ومتقدم واألھم نرید بلوغ ع�ق�ل�ی�ة ع�راق�ی�ة 
ت��ج��ن��ح ن��ح��و الس��الم وت��ب��غ��ض ال��ح��روب 
وال��م��ؤام��رات وال��دس��ائ��س واالغ��ت��ی��االت 
وشھوة القتل والتدمیر والس�ل�ب وال�ن�زوع 

 !... المغامر واحتكار الحقیقة
............................... 

 2021-7-14 -* عنكاوا.كوم 
اصدار افضل، قانون لألحوال الشخص�ی�ة  -

 1959" لس��ن��ة 88ف��ي ال��ع��راق، رق��م "
 (العراقیة االسترالیة)

  1958رة ز 
 ولقائي مع عبد الكریم قاسم

 
 

 غانم كني/ كندا
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اس اُّ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كنداسعد جاسم/ 

 الشھداُء 

 نزیُف االرضِ 

 الشھداءُ 

 قنادیُل السماواْت 

* * * 

 الشھداءُ 

ھاتْ   قلوُب اآلباِء واألُمَّ

 والشھداءُ 

 دموُع الیتامى واألَرمالتْ  

* * * 

 الشھداُء 

 شھوُد الحروِب والھزائمْ 

 الشھداءُ 

 رواةُ المسكوِت َعْنھُ 

 والتاریِخ الدمويِّ الكاذبْ 

* * * 

 الشھداءُ 

 لیَس ُھم القَتلى الَمغدورینْ 

 الشھداءُ 

 ُھم الذیَن یرثوَن األَرَض 

 وجنائَن هللاِ الموعودة

* * * 

 الشھداءُ 

 لیسوا خونةً 

 الشھداُء 

 ضمائُر أَوطاٍن 

 وشعوٍب مقھورة

* * * 

 الشھداءُ 

 نزیُف الذاكرةِ 

 وقرابیُن البالِد المھدورة

* * * 

 الشھداُء 

 ُھم الخالدوَن االبدیونْ 

 ونحُن ضحایا الطُغاةِ 

 والخوِف والقھِر والجنونْ 

****** 

 في الشرِق النائْم 

 والمظلوِم والظالْم 

ُد أَمواتْ   الُشھداُء ُمجرَّ

 وفي فرادیِس الَسَمواتْ 

 ُھْم مالئكةُ الحكمِة والرحمْة 

 وُھْم جنوُد هللاِ والقیاماتْ 

* * * 

 الشھداُء 

 لیسوا ضحایا التُراِب والَخرابِ 

 وأَوھاِم وحماقاِت الجنراالتْ  

 الشھداُء 

 ُحّراُس خزائِن السماءِ 

 وبُْستانیو فرادیِس األَبدیَّة

ّ ّ ّ    
 
 
 
 
 

 
 

 یا فرحي
 الساكن بین 

  مسامات جلدي
 !..ویا وجعي المتفأیل

 ..بقدوم ٔایلول
 تُسافر ٔاْنفاسِك مواویلَ 

 عبر الفصول
 ٓاه ٔایلول .. ٔاتعلُم..؟
 ٔاسطورة شعٍر..ٔامي
 یبلُل جبھتھا الضوء

  : یقول لھا
 فاتنة قلبي
 !..لم تشیخي بعد
 .. ھذة ظفأیرك

 بالغار و الحناء عابقة
  ونبضك یُرتّلُھُ 
 ..الماء بالطیب

 كٔانھ النھاُر یركض بي
 من الموت حتى الوالدة

 یمتطي ھودجھُ 
 بإقلیم روحي
 ..یمد یده یعانقني
  یطرز ذاكرتي

 بضیاء شمسھا
 .. فیضيُء حزني

 وتستعیُد طفولتي لغة
 الشناشیل الملونة

 وتعلن ٔاْنتماَءھا فیكِ 
 لتكتب في دفتر العمر

 تباریح السنین
 ... فیصیر

 كل یوٍم حمامةً 
 وكل وردة قصیدةً 

16/07/2021 
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 توطئة :
تتجاذب وتتصادى المحاور الداللیة في صی�غ�ة وص�وت 

(مخطوطة في ق�ن�ی�ن�ة)   السارد الكلي المشارك في قصة
بما یوفر إلى مساحة الفضاء التشكیلي ث�م�ة مس�ت�ح�دث�ات 
حلولیة حبكویة خاصة في مستوى عتبة االس�ت�ھ�الل ف�ي 
ذلك النوع المتمم في الت�ن�وع واألم�ت�زاج وال�ت�داخ�ل ف�ي 
صیغة أشد اللحظات تفارقا وتباعدا عن ظرفیات الخلفی�ة 
الذاكراتیة المبثوثة ع�ن ح�ال ح�اص�ل م�ف�ع�ول ال�ف�اع�ل 

 السارد المشارك في مؤشرات النص القصصي .
بنیة االستھالل السیرذاتیة. أن   ـ التفاعل النصي وسردنة

التذكیر بب�ع�ض أول�ی�ات ص�وت الس�ارد ال�م�ش�ارك ف�ي 
وظائف أقاصیص عوالم إدغار ألن بو،ما ھي إال ج�م�ل�ة 
من الدالالت العاملة بوظیفة تقدیم معنى ح�ك�ای�ة ال�ن�ص، 
كمقدمة دالئلیة یقف من خاللھا القارىء على مش�ھ�ودی�ة 
نقطة انطالقة النص، بدءا من سیرة الشخ�ص�ی�ة الس�اردة 
وحتى مرحلة التوسط ف�ي ت�ول�ی�د األش�ك�ال وال�وظ�ائ�ف 
المعنیة في إجرائیة خطیة الموضوعة والفكرة القصصیة 

 المطروحة في األحوال السردیة.
 ـ إغراء المتلقي و تشویق غوایة المعنى :1

مخطوطة في قنی�ن�ة)   تتوسل العتبة االستھاللیة في قصة
بذلك التأسیس الداللي المنخرط في التنوع والتشكیل، مما 
جعلنا نتعامل وھویة العتبة العنوانیة كداللة محف�زة ن�ح�و 
إعادة جل المسافات السرانیة ال�خ�اص�ة ب�وظ�ی�ف�ة إغ�راء 
القراءة لنص�وص أل�ن ب�و إج�م�اال، وع�ل�ى ھ�ذا ال�ن�ح�و 
الخاص وجدنا عتبة الع�الق�ة ال�ن�ص�ی�ة األول�ى، وك�أن�ھ�ا 
محاولة في استدراج وظیفة (غوایة المعنى) دخوال من�ھ�ا 
نحو خطیة آفاق أفقیة من جملة ال�الت�وق�ع�ات ف�ي ھ�وی�ة 
المقروء و كیفیاتھ الم�ت�ح�ول�ة ف�ي ال�واص�ل�ة ال�ظ�اھ�ری�ة 
والباطنیة من التنصیص الحكائي. وتبدو من جھة أخ�رى 
العتبة االستھاللیة في ھذا النص، كفاعلیة مش�روط�ة ف�ي 
عالقة السارد المشارك إزاء تعریف عقبات حیاتھ التي قد 
مربھا إجماال على عدة مراحل زمنیة و مكانیة وعاطفی�ة 
و نفسانیة، حتى توصل على حین غرة نحو ذل�ك الش�ك�ل 

(ل�ی�س  البیني من سرد تجلیاتھ بلسان حالة الظرفي قدم�ا:
لدي ما أقولھ ح�ول ب�الدي وأس�رت�ي، ألن ال�ت�ص�رف�ات 
السیئة وكر األیام أبعدتني عن األولى وترك�ت�ن�ي غ�ری�ب�ا 
عن الثانیة. وقد اتاحت لي الثروة التي ورثتھا ثقافة غ�ی�ر 
عادیة ، كما أن نزعة تأملیة في تف�ك�ی�ري م�ك�ن�ت�ن�ي م�ن 
تنسیق القصص التي تجمعت لدي من دراسات�ي ال�م�ج�دة 
األولى..وأجتذبتني مؤلفات االخ�الق�ی�ی�ن األل�م�ان بش�ك�ل 
خاص، لیس بداعي اعجابي االحمق بجنونھم ال�ن�اف�ذ ب�ل 
للسھولة التي تمكنت بھا من اكتش�اف ن�ف�اق�ھ�م / ب�ف�ض�ل 
عادات تفكیري الصارم، قد غ�ی�رت ب�ج�دب ع�ب�ق�ری�ت�ي 

ب�ك�ل ش�يء ف�ق�د   وعجز مخیلتي. أما أرائي ال�م�ت�ش�ك�ك�ة
النص) عند قراءتنا لعتبة  29تركت لي شھرة سیئة./ ص

ھذا المستھل من لسان حال (ال�ك�ات�ب / الس�ارد ال�ك�ل�ي) 
یمكننا ترجیح طبیعة ھذا النوع من الوحدات االستھالل�ی�ة 
إلى من یسعى إلى الوصول إلى غائی�ة م�ذاب�ة ب�م�ح�ال�ی�ل 
خلطات كیمیائیة غریبة، وقد أحصاھا السارد الك�ل�ي م�ن 
ناحیة عدم مؤاخذة ھذه القصة بأسباب األجناس الخرافی�ة 
أو الطوطمیة احتماال .. من عادات كتابة (إدغار ألن بو) 
المخاتلة في بنیة االستھالل ثم بالتالي االشت�غ�ال ب�ال�ن�ص 
كتولیدة خاصة من الصوغ الذاتي المضم�ن ع�ل�ى ھ�ی�ئ�ة 
خلفیة مموھة من طبیعة سیرذاتیة تابعة إق�رارا م�ب�اش�را 
إل��ى ص��اح��ب ال��ن��ص أو ت��ل��ك الش��خ��ص��ی��ة ال��م��راوی��ة 

في محموالت النص ذات�ھ الش�خ�ص�ان�ی�ة، وق�د   الموظفة
نالحظ بأن عناصر العتبات االستھاللیة في نصوص أل�ن 
بو، لیس دائما كعالقة تكمیلیة صائبة في بنیة اس�ت�دالالت 
المتن الوحداتي، بل ھي عادة ما نجدھا عبارة عن ج�م�ل�ة 

لخطیة المشروع االشتغالي ف�ي فض�اء وأح�وال   تفارقیة
دالالت زمن الحكایة ذاتھا. فالنص كحال (مخطوطة ف�ي 
قنینة) لربما أحصاه ألن بو ضمن منظ�وم�ة ال�م�زج ب�ی�ن 
مرجعیة السیرة الشخصانیة للشخصی�ة ال�ح�ك�ائ�ی�ة وب�م�ا 
ینطوي علیھ من تراتبیة مذكرات الشخ�ص�ی�ة ذات�ھ�ا، ث�م 
بالتالي الدخول نحو مفاصل المتن الذروي المترت�ب�ة ف�ي 
مشاغل أحوال الحبكة القصصیة،وھذا األمر لیس مناف�را 
ما دامت أدوات القص في ھذه المرحلة ال�ن�ص�ی�ة أخ�ذت 

قبل ال�دخ�ول   تعتمد على إیراد جملة المقدمة السیر ذاتیة
إلى حبكة النص، وھذا األمر ما وجدناه لدى أشھر كت�اب 
القصة القصیرة في ھذه الحقبة م�ن ح�ی�اة أل�ن ب�و:(ب�ع�د 

ـ م�ن 18سنوات عدیدة قضیتھا في االسفار أبحرت عام ـ 
مرفأ باتافیا في جزیرة جاوا الغنیة المزدحم�ة ب�الس�ك�ان، 
في رحلة إلى جزر األرخبیل، ذھبت كسائح، إذ ل�م ی�ك�ن 
ھناك ما یدفعني للسفر سوى نوع م�ن ال�ق�ل�ق ال�ع�ص�ب�ي 
یسكنني كأنھ مس من الجن.. ركبنا س�ف�ی�ة ج�م�ی�ل�ة ت�زن 

حوالي أربعمئة طن مغلفة بالنحاس تم بناؤھا في بومب�اي 
من خشب الساج المجلوب من م�االب�ار.. ك�ان�ت م�ح�م�ل�ة 
بالقطن والزیت من جزیرة الشایف، وألیاف جوز ال�ھ�ن�د 
وسكر البلح، وال�زی�ت ال�ن�ب�ات�ي، وبض�ع ص�ن�ادی�ق م�ن 
األفیون..ولم تكن ھذه الحمولة متسقة بعن�ای�ة م�م�ا ج�ع�ل 
ألواح السفینة تلتوي..أقلعنا، تدفعنا ریح لینة، وسرنا أی�ام 
عدیدة بمحاذاة شاطىء ج�اوا الش�رق�ي، دون أن ی�ق�ط�ع 

  النص) 30رتابة سیرنا شيء./ ص
 ـ مسافة الوصف تولید زمني تقاطعي بوظیفة التوقع :2

من حیث الشكل المكاني تتخذ قابلیة الوص�ف ش�ع�ری�ت�ھ�ا 
التفاصلیة والترشیحیة نحو فضاءات متدفقة م�ن الص�وغ 
الذوات�ي خ�ارج و داخ�ل ال�ن�ص. وم�ن أج�ل ال�وص�ول 
بالموصوف إلى نقطة ال�م�ع�ای�ن�ة ،الح�ظ�ن�ا ب�أن ج�ھ�ات 
ال��م��وض��وع��ة ال��ق��ص��ص��ی��ة، ع��ب��ارة ع��ن إع��ادة إن��ت��اج 
سوسیولوجیة وصفیة دقیقة في م�ن�ظ�ور أح�وال س�ل�ط�ة 
المكان والزمن ومحكیات الفاعل النصي: (بضع صنادیق 
من األفیون ـ سفینة جمیلة تزن أربع�م�ائ�ة ط�ن ـ� ال�ق�ل�ق 
العصبي یسكنني كأنھ مس من ال�ج�ن ـ� أل�واح الس�ف�ی�ن�ة 
تلتوي) فما حقیقة ھذه المظاھر الدالة من واقع الوص�ف؟ 
أھي محل فجوات عاثرة للرحلة ؟ أم أنھا سی�اق�ی�ة أخ�ذت 
تؤمن الوحدة الكلیة لطبیعة ال�م�س�اف�ة ال�وص�ف�ی�ة ألج�واء 
الوحدات ال�زم�ك�ان�ی�ة؟ ھ�ن�اك م�ا ی�ل�وح ب�ح�دوث أب�ع�اد 
مصیریة ترتادھا أحادیة المكان و وحشة ج�م�ود ال�زم�ن 
في مستویات سرانیة من الوعد وال�وع�ی�د ال�ف�ن�ت�ازي. إذ 
ینخرط الواصف بالموصوف سلب�ا أو أی�ج�اب�ا ف�ي آن�ی�ة 
المعقول أوالالمعقول، أو الفاعل وال�م�وض�وع ال�ح�اص�ل 
من خزین الحاالت والتحوالت السیكولوجیة من مس�ت�وى 

(لقلق العص�ب�ي   الحامل والمحمول في المشخص النصي
النص) ی�ب�دو أن  29یسكنني، وكأنھ مس من الجن./ ص

حاالت الفاعل الذاتي تحیلنا بالمعنى السردي إل�ى ج�م�ل�ة 
تتعلق بالملفوظ النفساني الخاص بفكرة ت�ح�والت ال�ن�ص 
وأحوالھ المعروضة والمسرودة، وح�ت�ى ح�ل�ول ث�ن�ائ�ی�ة 
(الحال والتحول) الزمكانیة والمیتانفسان�ی�ة، وع�ل�ى ھ�ذا 
النحو نعاین عاملیة تقلبات أوضاع م�زاج�ی�ة ون�ف�س�ان�ی�ة 
الشخصیة عبر خلفیة ملف�وظ ال�ع�الق�ة ال�ق�ائ�م�ة م�ا ب�ی�ن 
الخارج والداخل المنعكسة من حقیقة ش�واھ�د األش�ی�اء : 
(وذات مساء حین كنت مستندا إلى حاجز السفینة ج�ذب�ت 
انتباھي غی�م�ة وح�ی�دة م�ع�زول�ة ف�ي ال�ج�ھ�ة الش�م�ال�ی�ة 
الغربیة .. كانت تلفت النظر للونھ�ا ال�غ�ری�ب، ول�ك�ون�ھ�ا 
الغیمة األولى التي تطالعنا منذ أقلعنا من باتافیا، راقب�ت�ھ�ا 
باھتمام حتى الغروب، حیث انتشرت فجأة باتجاه الش�رق 
و الغرب وطوقت األفق بحزام بخ�اري رف�ی�ع ب�دأ ك�أن�ھ 
شاطىء رملي/ كان البحر یتغیر بسرعة، وب�دت ال�م�ی�اه 
أكثر شفافیة من المعتاد.. ومع أنني ك�ن�ت أق�در أن أرى 
قعر البحر بوضوح، فقد أكتشفت بعد إلقاء مقیاس العمق، 
أن السفینة على أرت�ف�اع خ�م�س عش�رة ق�ام�ة .. أص�ب�ح 
الھواء حارا إلى درجة ال تطاق، مثقال بأبخرة شبیھة بم�ا 

النص) بھذه الحج�م  30یتصاعد من الحدید المحمي./ ص
من الوحدات و األوص�اف الص�وری�ة ت�ت�ق�دم ال�م�ق�ارب�ة 
القرائیة منا، إلى مراجعة بسیطة في مستوى وحدة ك�ل�ی�ة 
الوصف ومسافتھ المشبعة بأوسع اشتغالیة الفاعل ال�ذات�ي 
ب�ح�ج�م ت�ل�ك االس�ت�ع�دادات و ال�خ�ی�ارات ف�ي م�واج�ھ��ة 
االعصار البحري، ولكن م�ا ط�ب�ی�ع�ة ھ�ذا ال�ت�ح�ول ف�ي 
شواھد مدلولیة الرحلة ؟ فما المسبب سردیا في ك�ل ھ�ذا 
التحول؟ أھي طبیعة الطقس البحري أم ھواجس عصابیة 
قادة الفاعل الذاتي وھما إلى العمل بھا بمحددات متت�اب�ع�ة 

 من سوداویة المكون الذاتي الشخصاني وحده؟
وص��دام��ی��ة   ـ�� ال��م��ح��ك��ي ب��ی��ن ال��ف��واع��ل ال��م��م��ك��ن��ة

 المیتاواقعیة .  دلیل
لقد بدأ النص بمحموالت واقعیة شكوكیة واضح�ة، ف�ی�م�ا 
أقترن المجال االسلوبي في الق�ص، ض�م�ن مس�ت�ح�دث�ات 
خاصة من تحول الفاعل الذاتي وتبدالت الھیئة الم�ك�ان�ی�ة 
والزمنیة، باإلضافة إلى حیوات ال�وق�وع ت�ح�ت س�ل�ط�ان 
الواقع ط�ری�ق�ا م�ف�ت�رض�ا ف�ي م�ج�ال الش�ك وال�ت�س�اؤل 
واالستفھام الظني، وال شك أنھ ل�ی�س ال�واق�ع ال�م�ح�ای�ث 
لوجود األشیاء في أرض الواقع، بل إنھ�ا ج�م�ل�ة ف�واع�ل 
ناتجة عن المخیلة المموھة التي أخذت ت�ت�وھ�م وت�ت�ع�دى 
تماثالت الواقع المرئي في عین موضوعیتھ الواقعة، إلى 
ھذا الحد من األمر تعرض الواقع في حادثة غرق السفینة 
إلى معادلة عسیرة من الذات ال�م�ت�ش�ك�ك�ة ف�ي م�وض�وع 
التحول من السفینة الغاطسة إلى سفینة أخ�رى، ب�م�الم�ح 

غابت عنھا حقیقة الزمن والوجود، عبر مظاھره   فنتازیة
(المیتا ـ واقعیة) ولمثل ھذا الواقع الغ�ری�ب وال�م�ص�ادق�ة 
علیھ من طرف اإلیھام والتوھم الشخصاني، ال ی�م�ك�ن�ن�ا 
سوى متابعة ھذه الوحدات م�ن ال�ن�ص: (م�ع ك�ل ع�ق�دة 
تجتازھا السفینة .. كنا في بعض األح�ی�ان نش�ھ�ق بش�دة، 
ونجد صعوبة في التنفس، وأح�ی�ان�ا أخ�رى ك�ن�ا نص�اب 

ونحن نھبط بسرعة جنونیة جحیما بحریة حی�ث   بالدوار
یصبح الھ�واء راك�دا خ�ان�ق�ا وال ص�وت ت�ع�ل�ی�ق غ�ف�وة 
الحیوانات الخرافیة / كنا ف�ي ق�اع أح�دى ال�وھ�اد ح�ی�ن 
أنفجرت من رفیقي صیحة فجائیة ھزت الل�ی�ل، وص�رخ 
ف��ي أذن��ي:ـ�� أن��ظ��ر! أن��ظ��ر..ی��ا إل��ھ��ي ال��ق��ادر! أن��ظ��ر! 
أنظر..حین بدأ یتكلم، رأیت ضوءا أحمر ینع�ك�س ك�ام�دا 
كئیبا وینسكب على جوانب الھوة التي كنا مدفونین ف�ی�ھ�ا 
ویلقي على سفینتنا ض�وءا رج�راج�ا.. وع�ن�دم�ا رف�ع�ت 

 32ن�ظ��ري ص��ف�ع��ن��ي مش��ھ�د ج�م��د دوران دم��ي./ ص
 النص) .

 
 ـ األفعال النوعیة و برزخ زمن الواصلة الحلمیة :1

و ت��خ�ض��ع األف��ع�ال الص�وری��ة ف��ي م��ج�ری��ات ال��رؤی��ة 
الطوفانیة ضمن مالزمة ظھور ال�م�ن�ق�ذ ال�ب�ح�ري، ك�م�ا 
الحظنا في وحدات السرد، المستع�رض�ة ق�اب ق�وس�ی�ن، 
تاركا األعصار للفاعل الذاتي مجاال واسعا لخلق كیفی�ات 
غرائبیة رابطة بین (الحدس ـ التوھم ـ عشوائیة مصادرـ 
واقعیة الالأتفاق المعقول) ومجموعة ھذه ال�ع�ن�اص�ر ف�ي 
زمن العالقة الطوفانیة والتسلق إلى سطح ت�ل�ك الس�ف�ی�ن�ة 
العمالقة : (كان ھیكلھا الھائل بلون أسود غامق ال یزین�ھ 
شيء من النقوش التي ن�راھ�ا ع�ادة ع�ل�ى الس�ف�ن.. ك�ان 
صف من المدافع یمت�د م�ن ال�ك�وى ال�م�ف�ت�وح�ة، وع�ل�ى 
سطوحھا الصقیلة تنع�ك�س أض�واء ال�ع�دی�د م�ن ق�ن�ادی�ل 
المعارك التي كانت تتأرجح حول حبالھا..لكن ما ب�دا ل�ن�ا 
مذھال شدید الغرابة ھو أن السفین�ة ك�ان�ت ت�ن�ش�ر ك�ام�ل 
أشرعتھا، رغم حالة البحر الخ�ارق�ة وال�زواب�ع ال�ت�ي ال 

النص) غیر أن ما یشكل موضع األھ�م�ی�ة  32تقاوم. ص
في مسار وحدات النص، ذلك االخ�ت�الف ف�ي م�ع�م�اری�ة 
السفینة وشروع أشرعتھا بأن�ع�دام ال�ت�أث�ی�ر إزاء م�اھ�ی�ة 
 الطبیعة األعصاریة الھائجة في تالطم قمم أمواج البحر .

 ـ موازاة الفضاء المحسوس و مغایرة الزمن النمطي :2
یسھم حضور السارد الكلي العلیم في قص�ة (م�خ�ط�وط�ة 
في قنینة) ضمن المالمح المشخصة ف�ي ت�ق�اوی�م ال�زم�ن 
المضارع الخطي، و في القیمة الم�ت�ب�ق�ی�ة م�ن ت�ف�اص�ی�ل 
وضوح محددات الزمن ال�ف�اع�ل�ي ف�ي ب�ن�اء م�وض�وع�ة 
النص.ولكننا عندما نتعرف بواسطة الشخ�ص�ی�ة الس�اردة 
في النص على م�ح�ت�وی�ات ت�ل�ك الس�ف�ی�ن�ة ال�ق�ادم�ة م�ن 
(الالزمن) تتبین لنا مستویات خروج زم�ن ال�ح�ك�ي ع�ن 
نمطیة الزمن المسجل ل�ھ ف�ي م�دارات ال�زم�ن ال�ن�ص�ي 
االنطباعي المجسد في النص، وذلك رغم تق�ارب فض�اء 

البحارة في ھ�ذا   المحسوس لدى الشخصیة بما كان علیھ
المركب، إذ ھم ممن یقال عنھم ھیئات وكینون�ات خ�ارج 
الزمن النمطي للوجود الحاضر لم�س�ت�وى ف�اع�ل ال�زم�ن 
الشخوصي: (سمعت وقع أق�دام ، م�م�ا أض�ط�رن�ي إل�ى 
األختباء منھ فورا.. مر بالقرب من ملجأي رجل ب�م�ش�ی�ة 
خائرة مترنحة..لم أتمكن من رؤیة وجھھ، لكني استطعت 
أن أالحظ ھیئتھ العامة .. كان یبدو علیھ الھرم والضع�ف 
بشكل جلي .. ركبتاه ترتجفان تحت وطأة العبء ن�ف�س�ھ، 
وبصوت ضعیف ولھجة م�ك�س�رة غ�م�غ�م ل�ن�ف�س�ھ بض�ع 
كلمات لم أستطع فھمھا .. خلیطا غریبا من بالھة الخرف 
ومھابة االلھة.. أخیرا ذھ�ب إل�ى الس�ط�ح ول�م أره ب�ع�د 

النص القصصي) ول�ع�ل مض�اع�ف�ة ال�ح�س  33ذلك./ص
الفنتازي في محسوسیة الشخصیة الساردة، ھا ھ�ن�ا غ�دا 
یؤشر لذاتھ حكایة جدیدة وجملة احاس�ی�س م�غ�ای�رة إزاء 
واقع وفضاء وموضع ھذا الرجل ال�ع�ج�وز، ال�ذي ب�دت 
علیھ مالمح غیر مألوفة في رقعة زمن وحیوات ال�ھ�ی�ئ�ة 
المنتمیة إلى عالمنا أو عالم الشخصیة الزمانیة والمكان�ی�ة 
ظرفا. وبمثل ھذا األختالف تبدأ وظائف (الخارج الزمني 
ـ الالمعقولـ المرموز الداللي ـ المعادل التحولي) كما تتبع 
المضاعفة الغرائبیة المؤرخة منذ أشرعة السفینة، وحتى 
مظھر نقوشھا الالمألوفة وخروجھا المت�ص�دي بش�راس�ة 

ب�م�ح�ت�وى  إلى ھدیر أمواج ال�ب�ح�ر ال�م�ت�وحش�ة، م�رورا
طاقمھا المتكون من ھذا الرجل العجوز بادئا، فیما تتأطر 
حكایة ھذه السفینة في خصوصیة عالئقیة ملغزة ما ب�ی�ن 
تتابعیة م�دار الش�خ�ص�ی�ة إل�ى م�ج�ری�ات األح�داث ف�ي 
أسرارھذا المكان وظھورھا المموه بین ثنائیة (ال�م�وت ـ 
الحیاة ـ تح�والت ال�م�ظ�ھ�ر ال�دالل�ي) وت�ت�ی�ح م�أزوم�ی�ة 
األح�داث الش�خ��ص�ی�ة إل�ى ال��دوران ف�ي أرج�اء غ��رف 
السفینة : (لقد مررت لتوي أمام عیني وك�ی�ل ال�ق�ب�ط�ان، 
ومنذ مدة قصی�رة غ�ام�رت ب�أق�ت�ح�ام ال�غ�رف�ة ال�خ�اص�ة 
بالقبطان نفسھ ..وأخذت منھا األدوات ال�ت�ي أك�ت�ب ب�ھ�ا، 
والتي كتبت بھا..سوف أتابع ھذه الیومیات من وقت إل�ى 
آخر، صحیح أنني قد ال أجد الفرصة لنقلھا إل�ى ال�ع�ال�م، 
لكنني لن أعجز عن إی�ج�اد وس�ی�ل�ة م�ا .. ف�ي ال�ل�ح�ظ�ة 
األخیرة سوف أضع ھذه المخطوطة في قنینة وألقي ب�ھ�ا 

النص القصصي) وتبع�ا ل�ھ�ذا ال�ن�ح�و  33في البحر./ص
تدركنا فكرة النظرفي داللة العنونة المركزیة في ال�ن�ص 

(مخطوطة في قنینة) ضمن مؤش�رات م�ن�ظ�وری�ة دل�ی�ل 
الشخصیة ومذكراتھا المسرودة في الم�خ�ط�وط�ة، ول�ك�ن 
یبقى السؤال ال�م�ط�روح ھ�ن�ا ھ�و ك�ی�ف�ی�ة وص�ول ھ�ذه 
المخطوطة، ما دام سكان السفینة ھ�م م�ن خ�ارج ح�دود 

والذي یصل بالشخصیة   الزمن المتاح بوضعھ المضارع
إلى حد عدم التعرف على لغت�ھ�م وھ�ی�ئ�ات�ھ�م ال�غ�رائ�ب�ی�ة 
والشبحیة، كما ینص علیھا الدلیل النصي باالشارة ع�ل�ى 
أنھم كانوا ال یملكون ق�درة رؤی�ة الش�خ�ص�ی�ة ف�ي ح�ال 
اقتاربھ من جوارھم؟ إذا كان األمر ھكذا أي أننا متف�ق�ون 
على أن شخوص السفینة مع حضور زم�ن�ھ�م ال�ب�رزخ�ي 
سرا، فقد یمكننا أیضا عد الشخصی�ة ال�م�ح�وری�ة ض�م�ن 
غیاھب المخطوطة المبثوثة في فاصلة الالزمن الحقی�ق�ي 
في النص؟ و لربما تبقى من جھة ھامة الحقیقة ال�وح�ی�دة 
متعلقة بكات�ب ال�ن�ص�أوال وأخ�ی�را، ألن�ھ ی�ب�ق�ى الش�اھ�د 

بوظیفة كتابة ونقل الحكایة من مداری�ة م�ن�ظ�ور   الوحید
البرزخ الالزمني، اعتمادا منھ بكونھ الدلیل ال�وح�ی�د ف�ي 
بنیة زمن الحكایة المتعینة شھودا : (تفحصت كذلك ألواح 
السفینة، ورأیت أنھا مبنیة من مادة أج�ھ�ل�ھ�ا.. ألخش�اب�ھ�ا 
صفات خاصة أدھش�ت�ن�ي ألن�ي رأی�ت�ھ�ا غ�ی�ر ص�ال�ح�ة 
للغرض الذي استعمل�ت م�ن أج�ل�ھ، ذل�ك أن�ھ�ا م�م�ل�وءة 
بالمسام، وھو ما عزوتھ إلى فعل الدیدان الذي ھو نتی�ج�ة 
المالحة في ھذه البحار.. / وأتتني الشجاع�ة م�ن�ذ س�اع�ة 
وأندسست بین جماعة من البحارة .. لم یبد ع�ل�ی�ھ�م أن�ھ�م 
انتبھوا إلى وجودي، ومع أنھم یحیطون بي فقد بدوا غیر 
شاعرین بوجودي إطالقا .. كانوا جمیعھم ك�ال�ذي رأی�ت�ھ 
من قبل یرتدون شارات أزمنة غ�اب�رة .. ك�ان�ت رك�ب�ھ�م 
ترتجف من الضعف، و أكتافھم م�ت�ق�وس�ة م�ن ال�ھ�رم .. 
جلدھم المتغضن یتجعد من الھواء .. وأص�وات�ھ�م خ�اف�ت�ة 
مرتعدة مكس�رة، ع�ی�ون�ھ�م ت�ل�ت�م�ع ب�دم�وع الش�ی�خ�وخ�ة 
وشعرھم األشیب بتطایر في الریح .. وقد تناثرت حولھم 
األدوات الھندسیة القدیمة التي بطل استعم�ال�ھ�ا ن�ھ�ائ�ی�ا./ 

 النص القصصي) . 34ص
ـ إشك�ال�ی�ة ال�م�وت ال�ن�وع�ي و م�رح�ل�ی�ة الش�ی�خ�وخ�ة 

  المطلقة .
یتبین لنا في الم�ح�ص�ل�ة األخ�ی�رة م�ن وظ�ائ�ف وح�دات 
الذروة الحبكویة في النص، ب�أن (إدغ�ار أل�ن ب�و) ك�ان 
یسعى من وراء دالالت قصتھ تموی�ھ ال�زم�ن الص�وغ�ي 
لشخصیة السائح على ظھر السفینة البرزخیة الغارقة في 
حقیقتھا منذ اآلف السنین، فیما كانوا بحارتھا في ح�ق�ی�ق�ة 
أوضاعھم ھم من الذك�رى أم�وات�ا ف�ي أجس�اد ب�رزخ�ی�ة 
م�ف�ت��رض�ة وم��ت�خ�ی��ل�ة م��ن ق�ب��ل م�أزوم��ی�ة الش��خ�ص�ی��ة 

أن حكایة المخطوطة في قنینة ھ�ي الص�ورة   المتصورة
الخاصة من تواری�خ قص�ة ال�ب�ح�ارة األم�وات, ول�ك�ن�ھ�ا 
وظفت بوعي تمویھي مزدوج یتعدى توق�ع�ات ال�ق�ارىء 
والقراءة المدونة في م�خ�ط�وط�ة ث�ی�م�ات�ی�ة ب�ال�غ�ة ال�دق�ة 

في تقنیة المضاعفة الغرائبیة   والحنكة والسبك التوظیفي
التي تالقینا موسومة بأعلى مستویات الوظی�ف�ة الس�ردی�ة 
القصصیة المخصوصة في حی�اة ال�ن�ص�وص االب�داع�ی�ة 

(إدغ�ار أل�ن ب�و) ف�ي قص�ت�ھ   الخالدة .. فالقاص الرائ�د
موضع دراستنا، أخ�ذ یش�ع�ر ال�ق�ارىء ب�ادىء ذي ب�دء 
بتضمینات الحلم للشخصیة الس�ائ�ح�ة ،ث�م ب�ال�ت�ال�ي راح 
یوظف الفضاءات الغرائبیة في ش�واھ�د األعص�ار وف�ي 
شخوص أو أشباح بحارة السفینة ال�ق�ادم�ة م�ن ال�الزم�ن 
المقید. فالسرد القصصي ھنا یبدأ في حدود بناء الحبكة ثم 
العقدة وصوال إلى الذروة في سیاق من اللعبة التك�ت�ی�ك�ی�ة 
الجامعة لثنائیة ـ الفنتازیا ـ الغرائبي ـ التمویھ : (الب�ح�ارة 
یتنزھون على ظھر السفینة بخطوات مرتجفة وقلقة، لكن 
مالمحھم تومض بتعبیر أشبھ بوھ�ج األم�ل م�ن�ھ ب�ف�ت�ور 
الیأس .. الریح وراءنا دائما، والسفینة لك�ث�رة أش�رع�ت�ھ�ا 
المنشورة، تقفز أحیانا بكاملھ�ا خ�ارج ال�ب�ح�ر..آه رع�ب 
على رعب! الجلید ینشق بغتة إلى الیمین وإل�ى ال�ی�س�ار، 
وندور دائخین ف�ي ح�ل�ق�ات ھ�ائ�ل�ة ذات م�رك�ز واح�د/ 
الحلقات تضیق بس�رع�ة .. ت�غ�وص ب�ج�ن�ون ف�ي ش�دق 
الدوامة.. وعبر ھدیر األوقیانوس والعاصفة وأنفجارھم�ا 

 35ـ تتأرجح السفینة ـ یا هللا! ت�خ�ت�ف�ي...ت�غ�وص./ ص 
 خاتمة النص القصصي).

 ـ تعلیق القراءة :
مما ال شك فیھ فنیا أن (إدغار أل�ن ب�و) ك�ان ی�ل�وح إل�ى 
الخروج بالسفینة المرمزة بحیاة العالم اآلخر م�ن ق�ی�ام�ة 
الموت البرزخي. إذ أن الشخص�ی�ة و ص�دی�ق�ھ�ا ال�رج�ل 
السویدي، قد ماتوا منذ غطس أولى أجزاء سفی�ن�ت�ھ�م ف�ي 
أعماق البحر، أي عند أول عالمات ظھور ھذه الس�ف�ی�ن�ة 
الغریبة التي ھي بمثابة المعادل االنتقالي ل�ح�م�ل ال�روح 
من عالمنا الدنیوي إلى موضعھا في عوالم ال�ب�رزخ، ل�ذا 
وجدنا روح السائح ختاما مع ثلة أرواح البحارة العجائز. 
وھي تنقل آخر خطوات رحلتھم عمیقا في قرار م�واط�ن 

  إبحارھم على ظھر سفینة الموت البرزخي.

                ر أإد اث أ  درا ذأ (  ط)   
زا ا ور ا ا  ت ا  

 
  / العراقحیدر عبد الرضا
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یطیب ل�ي ان اع�ب�ر ت�م�ام�ا ع�ن م�دى اع�ج�اب�ي    
بمسرحیة ترنیمة الكرسي الھزاز، التي تمثل ع�ن�دي 
قمة في التالیف واالخ�راج، ال�ت�ي ھ�ي م�ن ت�ال�ی�ف 
فاروق م�ح�م�د واخ�راج ال�ف�ق�ی�د ال�راح�ل، د.ع�ون�ي 
كرومي، ومساعده االس�ت�اذ نص�ی�ر اب�راھ�ی�م، ال�ت�ي 
طلبت عرضھا على مسارحھ�ا ع�دة دول، أال وھ�ي 
المانیا، والج�زائ�ر، ال�دان�م�ارك، ھ�ول�ن�دا، ب�ل�ج�ی�ك�ا، 
السوید، االردن، تونس، ومصر ع�اص�م�ة ال�م�س�رح 
العربي! اضافة الى عرضھا في ب�غ�داد ف�ي ك�ل م�ن 
مسرح الرشید ومسرح الستین كرسي! وقد افاد احد 
االستاذة في احدى الندوات الثقافیة عن اسفھ لفقدان 
مخرج كبیر مثل د. ع�ون�ي ك�روم�ي ال�ى درج�ة ان 
وزیر الثقافة في المانیا وق�ت�ھ�ا ق�د اش�اد ب�ال�دك�ت�ور 
عوني كرومي وقال في مرثاتھ لھ ..انھم ق�د( ف�ق�دوا 

  سفیرا للثقافة في الشرق االوسط ..)
وتتركز الثیما األساس ف�ي ت�ل�ك ال�م�س�رح�ی�ة ھ�و   

(االنت�ظ�ار ال�ق�ات�ل) ان ص�ح ال�ت�ع�ب�ی�ر، اذ ھ�و م�ن 
الصعوبة بمكان خصوصا اذا ط�ال وام�ت�ّد، واص�ع�ب 
من ذلك عندما یكون بال امل یُرجى ،حیث ی�ت�ص�اع�د 
عنده قلق التسآل على م�ر ال�ل�ح�ظ�ات وال�ث�وان�ي اذ 
تصبح ثقیلة اكثر م�ن ال�م�ع�ت�اد وم�ع�ھ�ا ھ�ذا ال�ق�ل�ق 
الخصب ،فھل ھو ناجم عن االحباط الذي ت�م�ث�ل ف�ي 
التصعید العالي لالحداث الدرامیة لمسرحیة (ترنیم�ة 
الكرسي الھزاز ) وھذا الكرسي ال�ھ�زاز، ھ�و االخ�ر 
یزید من ذلك القلق فھو لن یخفف ع�ن م�ع�ان�اة م�ن 
تجلس علیھ النھ متحرك وغیر مستقر، االم�ر ال�ذي 
یذكرني بروایة نجیب محفوظ (ث�رث�رة ف�وق ال�ن�ی�ل) 
التي تدور اغلب احداثھا في العوامة ،ع�ن ش�ری�ح�ة 
اجتماعیة تلتقي على سطحھا ،فالعّوامة ایض�اً غ�ی�ر 
مستقرة ! اذ انھا تھتز تحت اقدام كل داخل او خارج 
منھا م�ّم�ا یش�ی�ر ال�ك�ات�ب رم�زی�ا ال�ى ع�دم ام�ت�داد 
جذورھذه الزمرة وعدم اتصالھ�ا ب�ع�روق ث�اب�ت�ة او 
متصلة باالرض، وبالتالي فان ھ�ؤالء م�ج�رد زم�رة 
ث��رث��ارة (الت��ج��ی��ب والت��ودي !) وھ��م الی��رت��ب��ط��ون 
بالمجتمع وال بمعاناتھم ..! اما فكرة االن�ت�ظ�ار ف�ھ�ي 
لیست جدیدة التي قدمھا الم�خ�رج ال�ك�ب�ی�ر د.ع�ون�ي 
كرومي، والتي یحس�د ع�ل�ی�ھ�ا ، ف�ھ�ن�اك مس�رح�ی�ة 

 Waiting for (صموئیل بیكیت) ب�ان�ت�ظ�ار ك�ودو
Godout التي تدعو الى مجيء (الُمخلّص) لی�ن�ق�ذ,,

االنسان ممن ی�ع�ان�ي م�ن اس�ت�الب ف�ك�ري، وخ�واء 
روحي، بسبب من الحروب المتكررة ،وھي ت�ق�ت�رب 
من فكرة بعض ال�م�ذاھ�ب االس�الم�ی�ة ال�ت�ي ت�ن�ت�ظ�ر 
المھدي المنتظر لكي ینتقذھا مما یعاني الذي سیم�أل 
الدنیا عدال بعد ان ملئت ظلما وجورا ..ك�م�ا ت�ق�ت�رب 
ھذه المسرحی�ة ك�ث�ی�را م�ن قص�ی�دة الس�ی�اب (ھَ�ِرَم 
الُمغنّي) اذ ان ھ�ذا ال�م�غ�ن�ي ال�ذي تش�نّ�ج�ت اوت�اره 
وتیّبست عروقھ، فلم یترك لھ ال�زم�ن غ�ی�ر ع�روق 
أوتار یابسة التي لم تعد تص�در اال ت�ل�ك ال�ح�ش�رج�ة 

البائسة، بحیث تخرج الكلمات الُمغناة من الفم نشازاً 
،فھي حالة یعیشھا اي فنان اذا عانى من التھ�م�ی�ش 
اثناء تقدمھ في العمر، فھو دمار مابعده دم�ار، ف�ل�م 
یعد یصلح صوتھ كمغني ولكنھ بات یحن حنینا جارفا 
الى الماضي فال یجد سوى االماني العذبة الت�ي ك�ان 
قد مّر بھا او عاشھا، یوم كان في األوج من السحاب 
السخي بالمطر .وھا ھنا اقدم لكم ابیاتاً م�ن قص�ی�دة 

 السیاب، تاتي وكأنھا مرثاة لصوتھ الذي تغّضن ..!
 ھٍرَم المغني فاسمعوه برغِم ذلك تسعُدوه ...
 ولتوھمُوهُ ،بانھ من أبَد شباباً من لحوٍن ...

 وینفُح فیھ فُوه ...  وھوًى ترقرق مقلتاهُ ،
 ھو مائُت أفتبخلون ..؟؟

 ....  حتى بالحطام ، من االزاھر والغصون
 اصغوا الیھ لتسمعُوه ..!!

 
ومع التطابق في الفكرة ،حیث تتمحور الم�س�رح�ی�ة  

في الثیما : ان ھناك فنانة ،كانت مطربة ذات یوم من 
الفنانات البارزات، وحینما كانت تغني كان�ت تش�نّ�ف 
اسماعھا عاصفة التصفیق وھ�ي ت�دوي ف�ي االذان 
لیطالبھا جمھورھا بالمزید ..ولم یبق في الذاك�رة اال 
رسائل االعجاب التي كان یشكو منھا ساعي ال�ب�ری�د 
لكثرتھا ...حتى الھاتف الذي كان الیفتر عن الرن�ی�ن 
لالعجاب من قبل الجمھور لتلك الفنانة وال�ذي ك�ان 
رنینھ وسیلة اخرى للقلق المتصاعد، فم�ع ك�ل رن�ة 
جرس ، یھب لدیھا االمل والرجاء ،على ان احداً من 
المعجبین مازال ع�ل�ى ال�ج�ان�ب االخ�ر یس�أل ع�ن�ھ�ا 
ویتفقدھا ویذكرھ�ا! اال ان�ھ�ا س�رع�ان م�ات�ق�ع ت�ل�ك 
الم�ط�رب�ة ب�االح�ب�اط ف�ال�ن�م�رة خ�ط�أ؟ (وت�ات�ي ھ�ذه 
المسرحیة لتمثل ذلك الطابع المليء بالرمز االیحائي 
استخدمت فی�ھ�ا اش�ارات وم�ف�ازات ف�أض�ف�ت ع�ل�ى 
المسرحیة بُعداً اجت�م�اع�ی�ا واق�ع�ی�ا) (راج�ع/ نص�ی�ر 

) وھكذا تظل ھاتان 60ابراھیم/ رسالة ماجستیر ص 
البطلتان الوحیدتان في المسرحیة (اقبال نعیم ..انعام 
البطاط ) یعیشان برجاء االم�ل، ال�ذي س�ی�ات�ي وم�ع 
عودتھ ،سیعید لھما الحب والحیاة والمجد الذي ك�ان 
لھما ولالخرین ذات ی�وم !وك�ان�ن�ي ب�اح�د الش�ع�راء 
الشعبیین وھو یطرح سؤالھ الذي ینّم عن ص�ب�ر ق�د 

(یمتى یجي باجر؟) ولكن�ھ س�رع�ان م�ایُ�ع�ط�ي  نفد! 
الجواب بأمل وتفاؤل بصورة توكیدی�ة ت�ق�ط�ع الش�ك 
بالیقین (باجر یجي باجر!) وھ�ن�اك م�ن یش�ی�ر ال�ى 
الرمزیة الغارقة في االبھام، انھ اشارة خفیة عن احد 
االحزاب الیساریة ال�ذي ك�ان یش�د ن�ح�وه ج�م�اھ�ی�ر 
واس��ع��ة م��ن الش��ع��ب، ول��ك��ن الس��ل��ط��ة ال��ق��اس��ی��ة 
والدكتاتوریة المقیتة غیّبتھ عن الساحة السی�اس�ی�ة، 
فبات المتسلطون یلعبون وحدھم في الساحة بالطول 
وبالعرض! وھكذا فالكل یجلسون على بساط الصحو 
انّى كانت توجھاتھم ودعواتھم وعقائدھم ...بانتظ�ار 
ھذا القادم ..الذي سیمد یده لھم لینقذھم من المعان�اة 

الصعبة فقد طفح الكیل تمام�ا ..واذا ك�ان�ت ال�ف�ن�ان�ة 
المطربة تعاني من اھمال الجمھور لھا بع�د ان ك�ان 
یحیط بھا احاطة السوار بالمعصم، اال انھ ق�د ت�خ�ل�ى 
عنھا وتركھا لوحدھا تعان�ي وت�ل�ع�ق ج�راح�ھ�ا ل�وال 
صدیقتھا الوفیة التي كانت تشد من ازرھا وترفع من 
معنویاتھا .. اذ ترتقي سقف المس�رح ل�ت�رم�ي ف�وق 
راسھا االف الرسائل التي كانت تردھا من المعجبی�ن 
والمعجبات وھي تردد ..(سیعودون ابشري ...ان�ن�ي 
المُحھم ھؤالء.. إنّھم آتون .!) حیث یتص�اع�د االم�ل 
عندھا جدا ...وسواء أكان الكاتب ام ال�م�خ�رج یض�ع 
في الصالة ساعة انما دون عقارب ل�ی�ص�ور ل�ن�ا د. 
كرومي ان المسرحیة تلغي عنصر الزمن ف�ھ�ي ب�ال 
عقارب...في ایماءة منھ انھا تصلح لكل زمان ومكان 
في افق شمولي اوسع من المحلی�ة ..وھ�ن�ا اج�د ان 

 Great الروایة تقترب من روایة (االمال العظی�م�ة
Expectation  شارل دیكینز) حیث توقفت الب�ط�ل�ة

الحیاة عندھا عند الساعة التاسعة مساء ، حیث كان 
موعد عقد قرانھا مع حبیبھا الذي تخلّى عن�ھ�ا وف�ّر 
الى جھة مجھولة ..ولھذا فقد اوقفت حیاتھا عند تلك 
الساعة حیث توقف لدیھا التاریخ الشخصي! وع�ل�ى 
وجھ العموم فان المسرحیة ت�ق�دم ل�ن�ا كش�ف�ا ك�ب�ی�را 
ففیھا ومضات من الماضي ،تعتاشھ بانسالخھا ع�ن 
الزمن الحاضرعن طریق اجترارھا لل�ذك�ری�ات ال�ت�ي 
عاشتھا سابقاً،والتي م�ازال�ت ت�ن�ظ�ر ب�ت�رق�ب ن�ح�و 
(االتي!) إلحیاء ذلك الماض�ي ال�ج�م�ی�ل ..وق�د اب�دع 
المخرج د.كرومي كث�ی�را ع�ن�دم�ا ل�ج�أ ف�ي اخ�راج�ھ 
بطریقة المس�رح�ي ال�ع�ال�م�ي (ب�ری�خ�ت)ع�ن�دم�ا ق�ام 
بتقسیم الجمھور الى جماعتین یدخل كال م�ن�ھ�ا ال�ى 
غرفة ،حیث تجلس كل ممثلة منھم�ا ق�رب ج�م�ھ�ور 
تلك الغرفة لتحدثھم بحمیمیة ،ثم ی�ت�م ب�ع�دھ�ا ت�ب�ادل 
المواقع من غرفة الى االخرى ..وھو امر ل�م ن�أل�ف�ھ 

ط�ف�رة  -بكل ثقة  -من قبل في االخراج..وھو عندي 
في االبداع االنساني فكرا واخراجا ..فتحیة للعامل�ی�ن 
فیھا، وت�ح�ی�ة ص�م�ی�م�ة ل�ال�س�ت�اذ نص�ی�ر اب�راھ�ی�م 

الراقیتین اقبال نعیم، وانعام ب�ط�اط ،م�ع   وللفنانتین
تقدیري الشخصي الكبیر لكاتب ال�م�س�رح�ی�ة ف�اروق 
محمد الذي ھمس في اذني وقتھا بانھ قد تعرض الى 
مضایقات في دائرة االمن العامة، فقد وجھوا السؤال 

فاجبتھ�م ال  االتي لھ: ماذا تقصد بھذه المسرحیة ؟؟ 
اعني شیئا ویذلك نجوت من ق�ب�ض�ت�ھ�م ال�ح�دی�دی�ة! 
فمتى ترتقي ثقافة المسرح التي تعط�ل�ت ف�ی�ھ�ا ھ�ذه 
االب��ع��اد ال��ع��ظ��ی��م��ة ال��ت��ي عش��ن��اھ��ا ون��ح��ل��م ب��ان��ھ��ا 

 ستعود ..ومن جدید أقول : 
مازلنا نجلس على بساط الصحو في امل ان تش�رق 
الشمس ثانیة ویاخذ المسرح دوره بدال من التھاف�ت 
في انتاج مسرحیات ومسلس�الت م�ھ�م�ت�ھ�ا دغ�دغ�ة 
العواطف وامتاع المتلقي وعدم اثارة األسئلة ل�دی�ھ، 

 فالصمت لدیھم اجدى!

     ح ب 

 (م ا ااز)!!
  

 
  حسن حافظ السعیدي
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حین ی�ح�م�ل ب�ی�ن ج�ن�اح�ی�ھ ھ�ذا   
اإلی��ح��اء ال��م��ت��خ��ی��ل وال��م��ف��ك��ر 

 والمتذكر..
في قصدیة المعنى ل�وح�ة ص�ام�ت�ة 

 ترسمھا الضوضاء ..
ی��ق��ارع نش��وة الش��ع��ور ال��داخ��ل��ي  

والخارجي المرمز بسردیة مكتن�زة 
االنزیحات واالسق�اط�ات ع�ل�ى ح�د 

 سواء..
في نسیج جسد ال�ن�ص، م�ا دام�ت  

العتمة استرخت ، بعد نھ�اٍر ش�اٍق، 
 قرب

  "خضر الیاس" 
ب��واق��ع ال��م��أس��اة وص��داھ��ا ج��واب 
االس��ت��ف��ھ��ام، ب��ھ��ذه ال��ت��راج��ی��دی��ة 
اإلنسانیة التي تسقى ب�دم ال�م�وت�ى 

 وتتلحف سواد السماء ..
إلى ح�د تص�ی�ر م�ع�ھ�ا ال�م�ف�ردات  

والكلمات والتعابیر أوعیة لسانی�ة، 
تست�غ�رق ح�دة ال�م�ع�ن�ى وق�ط�ع�ی�ة 
الداللة ونص�ی�ة ال�ت�أوی�ل وح�ی�ث�ی�ة 
مردھا ھذا االختی�ار األس�ت�ی�ط�ی�ق�ي 
ال��ج��م��ال��ي ال��ذي ب��ن��اه ش��اع��رن��ا، 
وطبیعة الرؤیة التي تع�ت�م�ر ق�ب�ع�ة 
الحوار مع ال�ع�ال�م، وال�روح ال�ت�ي 
ینفثھا في ھ�ی�اك�ل الس�ی�ك�ول�وج�ی�ة 
المتشخصة، وقسوة األحوال ال�ت�ي 
تكت�ن�ف�ھ�ا، واع�ت�الل ال�ن�ف�س ال�ذي 
ینفخ ف�ی�ھ م�ن أھ�وائ�ھ�ا، وم�رارة 
مذاق األشیاء ف�ي لس�ان�ھ، وق�ی�م�ة 
ال��ح��ی��اة ف��ي ص��وغ م��دار ال��ك��ل��م 

 وتوجیھ مقاصد داللتھ ..
ال��ت��ي م��زق��ت��ھ��ا زف��رات ب��ع��ض 

  الغانیات
 اللواتي جلبن عصافیرھن البریئة،

وبعض حقائب صبغتھا ألوان العفّة 
 الُمجھضة ..

حیث یفتح فعل القول عالماً خ�اص�اً 
لمتلقیھ، یشاط�ر ال�ع�الق�ة م�ا ب�ی�ن 
فعل القول والفعل التخییلي بمخی�ال 
الواقع، معتمداً على فلس�ف�ة ال�ل�غ�ة 
في الھدم والبناء، داخ�ل ال�ت�ش�ی�ی�د 
النصي بعالئقھ اللغویة ال�م�ف�ت�وح�ة 

  على التأمل والتأویل ..
في حین كان�ت س�ی�ارات األع�راس 

 تتراقص لخیبتھا ..
 وبیاض المالبس الشفافة ..

  تركت صالتھا عند أول خطوة
  قرب بیوت الَمسَكنة
  بانتظار حلٍم متفّسخ

حین یتالقح وض�رب ال�م�دل�ول ف�ي 
الخطاب وم�ج�ازات�ھ االنش�ط�اری�ة، 
حیث تتشعب ھذه الوحدة التشاكلیة 
ال�ت�ي غ�ال�ب�ا م�ا ت�ب�أر ف�ي مس�رح 
ل��ألح��داث وم��ا ی��ع��م��ر ت��راب��ھ م��ن 
حقیقة فظة للفواجع وحصاد سخ�ي 
لألرواح، قد ینظر هللا ل�ل�ع�راق م�ن 
ھوة ، وینفخ ببعض الوقت ل�ت�غ�ی�ر 

  كسوة السواد
 .. ال أدري .. ربما ؟؟ !!

یغتني ھذا المسار ال�دالل�ي ل�ل�ذات، 
لیكشف ل�ن�ا ع�ن ح�ی�اة م�وش�وم�ة 
بذاكرة حروب تتمسك بقوس ق�زح 
إلى أن ت�خ�ون�ھ�ا الش�م�س وت�ب�ق�ى 
وحیدة تحت المطر، أو تتع�رى م�ن 
أوراقھا وتتجرد تمام�ا ح�ی�ن ع�ب�ر 

  عنھا د. الساعدي بثالث
  انقسام الجسد -
  القسوة الوجودیة -
  وانقسام المعرفة بفكرة المطلق -

للتعبیر عن الخیبة وال�ق�ط�ی�ع�ة ف�ي 
 الموجودات

ھ��و ال ی��ؤث��ث ل��ت��ص��ور ف��ل��س��ف��ي  
متجانس في نسقھ الش�ذري وإن�م�ا 
ما یطلق علیھ" الرؤیة المأس�اوی�ة 

  للعالم المحیط بجوانبھ ..
یتلمس المتلق�ي ح�ی�ن�ئ�ذ ن�م�ط ھ�ذا 
ال�وج��ود ال��م�ؤل��م ، ف�ی��س�ك��ن ب��ی��ت 
اللبس القائم بی�ن درام�ا ال�م�س�اف�ة 
ودھشة الفضاء الواق�ع�ي، أو ب�ی�ن 
البقاء على عتب�ة ال�م�ك�ان وع�ت�ب�ة 
المسافة "البعد" كإشكال ت�وس�ط�ي 

  لالتصال بین شیئین
فالعري فاق الخیال، والعھر یتخ�ل�ل 
الحیاة في كل مظاھرھ�ا وع�ن�ف�وان 
نسغھا، ف�ي م�ا یش�ب�ھ دورة ل�ل�دم 
مستمرة غیر منتھ�ی�ة ف�ي ال�زم�ان 
والمكان، حی�ث ال ی�ن�ت�ج ع�ن ھ�ذا 
الوضع إال مشاھ�د ال�ف�ن�اء وإی�ق�اع 
ال��دم��ار وت��ن��ام��ي ك��ت��ل ال��خ��راب 

واشتغال آل�ی�ة الص�ور ال�ج�ن�ائ�زی�ة 
 الكالحة ..

  ألن المشھد مكرر
  دام لك اإلبداع د . الساعدي

 ودمت بكل الود واالحترام
 النص:

...... 
 لوحةٌ صامتةٌ ترسمھا الضوضاء

 سعد الساعدي
ل���وح���ة ص���ام���ت���ة ت���رس���م���ھ���ا 

 الضوضاء ..
 سعد الساعدي

أوراٌق م��ازال��ت م��ب��ل��ل��ة ك��أل��وان 
 الطواویس تمیّزت حماماتھا،

م��رف���وع��ةَ ال���رؤوس ی���م��ش���ی���َن  
 منتفخات الصدور،

 طرّزَن كلَّ غروِر المساء قالئَد، 
 وتعطّرَن بأنفٍة زائفة 
تَْتبَعھُن غرباٌن كسیحة م�ن ش�ارٍع  

 آلخر..
 اللصوص لم یخافوا تلَك اللیلة؛ 
فارقوا كؤوس نذال�ت�ھ�م وام�ت�طَ�وا  

 جیاَد الشھوات.
 بشغٍف كان جالساً  
یرسم بال ع�ی�ن ت�رص�ده ال�ى م�ن  

 ینتظرون النفّاثاتِ 
 في مصائد شعوذاتھّن.. 
 حتى األشجار أماطت لثاَم عریھا 
 تنتظُر االستباحة الملعونة 
 مادامِت العتمةُ استرخت 
بعد نھاٍر شاٍق من انتظاِر م�واوی�ِل  

ال��ك��ذِب ال��م��ن��س��ل��ِخ م��ن مس��ت��ن��ق��ِع 
 الّشروِر والدناءة

أن��ف��اَس الّص��ب��اح   ح��ت��ى ق��طّ��عَ  
 المتّسخ،

 لكنھ كان ھناك.. 
 صبَر وصمَد طویالً؛ 
 ربما نفدت سكائره، 
وقنی�ن�ة ال�م�اء ب�ق�رب�ھ آذن�ت ھ�ي  

 األخرى بالرحیل،
وم��ا زال ی��راق��ب ت��ل��ك ال��ط��ی��ور  

 العاریة،
وی��ل��ون��ھ��ا ب��أل��واٍن ص��ن��ع��ھ��ا ف��ي  

 مختبراتھ الخاّصة
 بخلیٍط من مواد تجمیٍل مغشوشة. 

 قُرَب (خضِر الیاس)، 
ت��ح��ت واح��ٍد م��ن جس��ور ب��غ��داد  

 المثقلة بأنیِن الحواجز،
وك��دم��ات ال��ل��ون ال��م��م��س��وخ ف��ي  

 ساعات الغفلة،
ھناك م�زاٌر ل�م�ن أت�ع�ب�ھ ال�ع�ش�ق  

 الالعذرّي،
أحاطت بھ أسالٌك الخیانة الشائ�ك�ة  

 دائماً 
ال��ت��ي م��ّزق��ت��ھ��ا زف��راُت ب��ع��ض  

الغانیاِت اللواتي جلبَن عصافیَرھ�نَّ 
 البریئة،

وبعض ح�ق�ائ�ٍب َص�بَ�غ�ت�ھ�ا ال�واُن  
 العفّة الُمجھضةِ 

بانتظار سمساٍر برائحة الع�اھ�رات  
 ومالبس بال كرامة،

وف�ي ج�واٍر ك��ئ�ی�ب ی�ج��ل�س ب�ائ��ع  
 الحلوى البالیة

بلحیتھ الطویلة التي بیّضتھا أثق�ال  
  السنین الغامضة

ل��ع��ل اح��داھ��نَّ ت��ت��وح��م م��ع دن��اءة 
 نفسھا وتشتري قطعة!

كشفت األضواُء اللیلیةُ ع�ورةَ م�ن 
 ینادي شوارَع صوتھ المتخاذل،

 وبؤس جیوبھ المترعة 
في حین كانت س�ی�اراُت األع�راِس  

 ترقُص لخیبتھا،
وبیاض المالبس الش�ف�اف�ة ت�رك�ت  

 صالتھا عند أول خطوة
 قرب بیوت الَمسَكنة 
 بانتظار حلٍم متفّسخ 
قبل أن ترفَع ألوان ت�ب�رٍج م�وھ�وٍم  

 مترٍف بحفنة من ورٍق باٍل،
وقطٍع بلوٍن أصفر یصیب ال�ع�ی�ون  

..  بعمًى لیس بوقتيٍّ
 حاول أن یخفي لوحة رسمھ، 
  لكنھ قرر االنتھاء، 

 ألن المشھَد مكرٌر!".

 ر ا اي اي   "  اء"

  اا  اي 

 
  فوزیة أوزدمیر/ سوریا



11  

Wednesday 
ALiraqia  No. 799 

 21 July 21 • Year 16 

 ن ا  را واا 
ا    و  

 
  ستوكھولم /صبري یوسف

وائیَّة السُّوریَّة لینا ھویان الحسن كات�ب�ة زاخ�رة ب�ت�ج�رب�ة    الرِّ
بدویّة عمیقة، تفتخر ببدویّتھا ومعتّزة بھذا االنت�م�اء ال�ب�دوي، 
ومتحسِّرة على اختفائھ مع مروِر الّزم�ن، ل�ھ�ذا ت�ری�د إع�ادت�ھ 
عبر ذاكرتھا المنقوشة بھذا اإلرث الفرید؛ لتخلِّده عبر إبداعھ�ا 

 الّروائي عربون محبّة وانتماء!
أثَّرْت طفولتھا الَّتي عاشتھا ف�ي ال�ب�ادی�ة ت�أث�ی�ًرا ك�ب�ی�ًرا ع�ل�ى 
تجربتھا الّروائیّة، كانت معینًا ال ینضب إلرواء عطش�ھ�ا ل�ھ�ذه 
حبة، فاستلھَمْت من ھذه ال�ع�وال�م آف�اقً�ا س�ردیّ�ة  الفضاءات الرَّ
ق،  فریدة وساحرة، وأبدَعْت روایات مدھشة في ب�ن�ائ�ھ�ا ال�خ�الَّ

  تفتقُر إلیھا المكتبة العربیّة!
�وریّ�ة م�ن  عمَّقت دراساتھا الفلسفیة وعملھا في الّصحافة السُّ
فضاءات حرفھا وسردھا، فكتبت روایاتھا بھدوٍء عمیق. وتَُع�دُّ 
ل روائ�یّ�ة ك�ت�بَ�ْت ع�ن ع�وال�م ال�ب�ادی�ة  لینا ھویان ال�ح�س�ن أوَّ
السُّوریّة في دنیا الشَّرق، وقد امتدَّ فضاء س�ردھ�ا إل�ى ب�وادي 
وص���ح���ارى األردن وال���ع���راق ون���ْج���د وغ���ی���رھ���ا م���ن 

                 البوادي.
وائیّة بس�رٍد ب�ھ�ی�ج م�ع�بَّ�ق ب�ح�ب�ق ال�ب�وادي  تتمیّز أعمالھا الرِّ
ورحاب الّصحارى. بناٌء متماسٌك ولغةٌ من�ع�ش�ة ف�ي ط�راوتِ�ھ�ا 
وائ�ي. ت�ح�م�ُل  وفرادتِھا. متألّقة في بن�اِء ت�دفّ�ق�ات خ�ی�ال�ھ�ا ال�رِّ
الّروائیّة بین أجنحتھا ت�ج�رب�ة فس�ی�ح�ة ع�ن ع�وال�م فض�اءات 
سردھا، كأّن لغتھا منبعثة من ھالالت روح الطَّبی�ع�ة ف�ي ل�ی�ل�ٍة 
�وس�ن  قمراء، ومتعانقة مع نسیٍم صباحي وھو یناغي حبق السَّ
وآفاق الّصحارى ف�ي أوِج االن�ب�ھ�ار. س�رٌد م�ع�بَّ�ق بش�ھ�ق�اِت 
�راب.  الحنین، كأنّھ یالمُس كھوف الجان والَمَرَدة ومتاھات السَّ
وح. ھ�ل تس�ت�ل�ھ�ُم ال�ّروائ�یّ�ة  تتدفّق لغتھا من أعماِق غربِة الرُّ
عوالمھا من واحات البوادي في غمرِة أحالِمھا ال�م�ع�ش�وش�ب�ة 
بسحِر لیاٍل متأللئة بالنّجوِم، أم أنّھا تنبعث من إشراقاِت ح�ن�ی�ِن 

  الطُّفولة وھي في أوِج توقھا إلى مداعبِة ضیاِء القمر؟!
تمتلُك الّروائیّة لغةً متینة، مكثّ�ف�ة بس�ح�ِر ال�ب�ادی�ة وع�راق�ت�ھ�ا 
وتالوینھا المخضلَّة باألسراِر والغرائبیّة مقارنةً بما ھ�و س�ائ�د 
في عوالم الحضر. تنسُج متوَن سردھا بشاعریّة شفیفة، ع�ب�ر 
حواٍر سلٍس بین شخصیَّات روایاتھا المتش�عّ�ب�ة إل�ى ت�ف�اص�ی�ل 
سحریّة ال تخطر على بال، مرّكزةً في سیاق سردھا على أقوال 
المستشرقین؛ تأكیًدا منھا عل�ى دقَّ�ة م�ا ھ�ي ذاھ�ب�ة إل�ی�ھ ف�ي 
تأریخ البادیة، وكأنّھا توثّق ھذه ال�ع�وال�م ال�ّرح�ب�ة الّ�ت�ي ب�دأت 
ت�ت�آك��ل وتض�م��ر ش�ی��ئً�ا فش��ی�ئً��ا، وف�ي س�ی�اِق اح�ت�ض��ان ھ��ذه 
الحمیمیَّات المسترخیة في روابي الّذاكرة؛ تفادیًا لعوامل التَّل�ف 
والنّسیان، فلم تجد أجدى من النّص الّروائي؛ كي تحاف�ظَ ع�ل�ى 
ھذه المساحات الخصبة من ال�ّذاك�رة االن�ف�ع�ال�یَّ�ة ال�ح�م�ی�م�یّ�ة، 

  وتجّسدھا عبر تجلّیات شھوِة اإلبداع.
یتداخل السَّرد في فض�اءات أع�م�ال�ھ�ا وی�ت�ف�ّرع إل�ى م�ت�اھ�اٍت 
مفتوحة على آفاق متماھیة مع ألِق السَّراب ومنعرجاتھ، ب�ل�غ�ٍة 
محبوكٍة بمھارٍة عالیة. استطاعت أْن تم�س�َك ب�خ�ی�وِط س�ردھ�ا 
�راب؛  بدھاء أھل البادیة الّذین ال یتیھون حتّى عبر ف�ی�اف�ي السَّ
ح�ریّ�ة ال�ج�م�ی�ل�ة،  ألنّھم على حمیمیّة فائقة مع ھذه العوالم السِّ
فأصبح السَّراب أل�ی�فً�ا، وال�تِّ�ی�ھ أن�ی�ًس�ا ل�ھ�م رغ�م غ�رائ�ب�یّ�ت�ھ 
المفتوحة على فضاء اللَّیل، حتَّى اللَّیل أصبَح مألوفًا ل�دى أھ�ل 
وائیّة؛ فھي قادرة أن تقرأ معالم النّج�وم ك�م�ا  البوادي ولدى الرِّ
یقرأ الحضر معالم المدائن، وكّل ھذا العبور في أع�م�اق ال�لَّ�ی�ل 
َم ل�ن�ا روای�ات ت�ل�ی�ق ب�م�ق�ام  وائیّة أْن تقدَّ حارى ساعد الرِّ والصَّ

 معالم جمال البادیة البدیع.
ھا على وتیرٍة واحدة، بل ھناك الكثیر م�ن  وائیّة نصَّ ال تنسج الرِّ
الخیوط المتشابكة والمتداخلة بطریقٍة متشعِّبة، وأح�ی�انً�ا ن�رى 
ھناك قَْطعًا في السَّرد وانتقاًال من مشھٍد إل�ى آخ�ر وم�ن ح�دٍث 
إلى آخر دون رْبٍط سببي مباش�ر ف�ي تس�ل�س�ل األح�داث، ل�ك�ن 
مھارة الّروائیّة السَّاردة تجعل ال�ق�ارئ ال یش�ع�ر ب�ھ�ذا ال�ق�ف�ز 
الفنِّي في عوالم سردھا، من خالل رشاقة ح�وارھ�ا وب�ن�ھ�ائ�ھ�ا 
السَّردي المتین، وكأنّنا إزاء تدفُّقات مماثلة لتوھّج�ات الّش�ع�ر، 
وائي، لكنّھا تعرُف كیَف ت�ل�م�ل�ُم خ�ی�وط�ھ�ا  عبر متون نّصھا الرِّ
عة بطریقٍة سلسة، وتعطي للن�ص ت�ج�لِّ�ی�ات ب�اذخ�ة ف�ي  المتفرِّ

عات األحداث، جانحةً ف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان ن�ح�و ش�واط�ئ  تفرُّ
عر في سیاق سردھا العاّج بحوار محبوك ب�ل�غ�ٍة وم�ف�ردات  الشِّ

  وأسماء وأحداث وتأریخ بدوي صحراوي.
وائیّة تجربةً ناجعة وعمیقة تعك�ُس فض�اءات ج�دی�دة  قّدمت الرِّ
وائي من خالل تجسیدھا ع�وال�م ال�ب�دو ب�ط�ری�ق�ة  في السَّرد الرِّ
قة والموضوعیّة، نراھا  طازجة وغیر معھودة من قبل بھذه الدِّ
حراء والفیافي والبوادي واللَّ�ی�ل وع�ال�م  تحبُُك أحداثھا عن الصَّ
البدو بكلِّ تفاصیلھ وخصوصیَّاتھ، ونجحت في مغامرة ال�ع�ب�ور 
د ھذه العوال�م  في خصوصیَّات ھذه العوالم؛ رغبةً منھا أن تجسِّ
الغامضة الّتي یمتاز بھا البدو، وقد رأت أنَّ م�ا ھ�و س�ائ�د ف�ي 
عوالم البدو فیھ إجحاف أكثر من مّرة؛ فم�ّرةً ت�راه یُ�ق�دَُّم ع�ب�ر 
الدراما السُّوریّة والعربیّة بطریقٍة سطحیّة وھزیلة، ال یعدو أن 
یكون ساخًرا بعض األحیان، وسطحیًّا في أكثر األحیان، وت�رى 
أن أكثر المشتغلین بالدراما المتع�لِّ�ق�ة ب�ال�ب�دو ی�ل�ّخ�ص�ون ھ�ذا 
م�ون  حب بالج�م�ال وال�خ�ی�ل ب�ط�ری�ق�ٍة س�اذج�ة وی�ق�دِّ العالم الرَّ
�ھ،  ج م�ن اب�ن�ة ع�مِّ البدوي على أنّھ یرفض الغریب الَّذي یت�زوَّ
ویبنون صراعات ھّشة وسطحیّة ال ترقى نھائیًّا أن تمثَِّل الب�دو 
بأبعادھم وعاداتھم ورحابة معالمھم الَّتي ال یعرفھا إّال ال�ب�دوي 
األصیل، فجاءت لینا ھویان الحسن، ھذه البدویّة الجم�ی�ل�ة ف�ي 
ق أن ت�ق�ول ال؛ ألنّ�ھ�ا ت�رى أنَّ  سردھا وفي جمال فكرھا الخالَّ
البدو أعمق بكثیر مّما ی�ظ�نُّ ھ�ؤالء الَّ�ذی�ن ك�ت�ب�وا ع�ن ال�ب�دو 
�د ھ�ذه ال�ع�وال�م ك�م�ا  بسطحیّة ممجوجة، لھذا أرادت أْن ت�ج�سِّ
كانْت وكما آلَْت إلیھ وقائع الحیاة قبل أن یتآكل وی�ت�ع�ّرض ھ�ذا 
العالم الحمیم إلى النّسیان، ما لم ی�ت�م ت�ج�س�ی�د ع�وال�م�ھ ع�ب�ر 
نصوص سردیّة وروائیّة ودراسات عمیقة وموضوع�یّ�ة، وق�د 
وَجَدْت أن المستشرق الغربي والغربیِّین الَّذین ق�ّدم�وا دراس�ات 
ا قدَّمھ ال�ع�رب أن�ف�س�ھ�م ع�ن  عن البدو كانوا منصفین أكثر ممَّ
البدو، وھذا إْن دلَّ على شيء ف�إنَّ�م�ا ی�دلُّ ع�ل�ى أنَّ ال�ع�رب ال 
یعرفون قیمة تراثھم وثقافتھم وحضارتھم؛ سواء على ص�ع�ی�د 
عالم البدو أو الَحَضر أیًضا، وال ح�تَّ�ى ع�ل�ى ص�ع�ی�د ال�ثّ�ق�اف�ة 

  واإلبداع.
�اف�ي، ف�ت�س�رد  وائیّة بذاكرتھا المعتَّقة بالّذھب الصَّ أدھشتني الرِّ
أس�م�اء ش��خ�وص روای�ات��ھ�ا وال�خ��ی�ول وال�ِج��م�ال واألعش��اب 
والطّیور والحشرات والحیوانات البّریّة واألھلیّة وأنواع األك�ل 
والحبوب واألدویة وأسماء العشائر والمناطق ومفردات لھج�ة 
عات وتفاصیل دقیقة كأنّھا مص�ّورة ع�ل�ى ش�ّری�ط  البادیة وتفرُّ
نة على كتاب وتنقلھ بشك�ٍل َح�ْرف�ي وتس�ت�ع�رض�ھ  فیدیو أو مدوَّ
بكلِّ ھذه المصط�ل�ح�ات وال�م�ف�ردات وال�ع�وال�م ال�ب�دویّ�ة ب�دقّ�ة 
وائیّة تؤرشف عال�م ال�ب�دو  متناھیة، وكّل ھذا یقودنا إلى أنَّ الرِّ
�ا ل�م�ع�رف�ة  عبر روایاتھا الّتي ترقى إلى أن تكون مرجعً�ا م�ھ�ّمً
ك�ون  عالم البدو؛ لما فیھ من اشتغال في تفاصیل ال ی�م�ك�ن ال�رُّ
إلیھا، إّال لَِمن كان على درجة عالیة من المعرفة الب�دویّ�ة ب�ك�لِّ 
وائیّة ع�ی�ن ال�ب�دوي  حمیمیّة وشغف واھتمام. لھذا تبدو لي الرِّ
الحریصة على ھذا الجمال المھّدد بالنّسیان والتّالشي، فت�ق�ط�ع 
الطَّریق عن ھذه المخاوف الَّتي ربّما راوَدت الكثیرین، ل�ك�نّ�ھ�م 
لم یقفوا وقفتھا في تجسید ھذا البھاء على جدار ال�ّزم�ن ع�ب�ر 

حارى!  نصوص روائیّة راسخة رسوخ الصَّ
تتألّق الكاتبة في حفاوِة السَّرد المستوحى م�ن س�راِب ال�ب�ادی�ة 
المفتوح على أحداِق الكون، یمنحھا ت�دفُّ�ق�اٍت س�ردیّ�ة رھ�ی�ف�ة 
وجامحة نحو أرخبیالت الخیال، كأنّھا ف�ي رح�ل�ة ح�ل�م�یّ�ة ف�ي 
رحاب ذاكرة معتّقة بأسرار ال�ب�وادي الَّ�ت�ي ع�ب�َرْت م�ت�اھ�ات�ھ�ا 
واكتشفت مغالیقھا المزدانة بغرائب الطَّبیعة بكائناتھ�ا وص�م�ت 
لیلھا وروعة السَّماء المنق�وش�ة ب�ب�س�م�ات ال�نّ�ج�وم وس�ط�وع 
القمر في اللَّیالي القمراء، حیث تنس�اب ریش�ت�ھ�ا ع�ل�ى ع�ن�اِق 

  دفِء الحرف.
وائیّة خیوط سردھا من رؤیة انفراجیّة ل�واق�ع ال�ح�ال  تلتقطُ الرِّ
�ل ع�م�ی�قً�ا ف�ي ح�ی�ویّ�ة  الَّذي حلَّ بشخصیَّات روایاتھا. وت�ت�وغَّ
�ح�ارى.  السَّرد، تناجي نجوم اللَّیل عبر خیالھا في أع�م�اِق الصَّ
كم من التِّیھ تھنا ونحن ما نزاُل عطشى لمعرفة ما یُحاُك خ�ل�ف 
التِّالل البعیدة؟! تھرب تاللنا منّ�ا، وی�ن�اب�ی�ع�ن�ا ع�ط�ش�ى ل�ل�م�اء 

ولجان، إل�ى  الل! ینابیعُنا جفّْت من ھوِل تفاقِم تصدُّعات الصَّ الزُّ
متَّى سنبقى منزلقین في أعماق الّرماد؟! لماذا ال ن�رس�ُم ف�رًح�ا 
فوَق خدود الغِد اآلتي؟! من یستطیع أن ی�ن�ت�ش�ل�ن�ا م�ن م�غ�بّ�ة 
االنشطار، من یستطیع أن ی�خ�فِّ�ف م�ن ش�ف�ی�ر ھ�دی�ر ال�ّری�ح 
حارى؟! من یستطیع أن یلملَم أح�زان  المھتاجة فوق خدوِد الصَّ
المدائن الغائرة في شفیِر االنھی�اِر؟! م�ن یس�ت�ط�ی�ع أْن ی�رس�َم 
وِح، من یرى ك�ّل ھ�ذا االن�ج�رار  بسمةَ األطفاِل فوَق سھوِل الرُّ

  نحَو أخادیِد الجحیم؟
قامة روائیّة مسربلة بابتھاالِت شھوِة الحرِف وھف�ھ�ف�اِت ب�وِح 
القصیدة، إشراقةُ حنیٍن إلى أعماِق البوادي، تدفّ�ق�ات م�ن�ب�ع�ث�ة 
من رحیِق الیاسمین، تقنیّاٌت منسابة مَع زّخاِت المطِر ال�نَّ�اع�م، 
یِح، روای�اٌت  رشاقةُ حواٍر یماثُل جموَح غزالٍة تسابُق ھبوَب الرِّ
محبوكة بأسراِر الّصحارى شوقًا إلى مآق�ي ال�نّ�رج�ِس ال�ب�ّري. 
وائیّ�ة ك�ان�ت  بناٌء فنّي محبوك بتدفُّقاٍت وقفزاٍت شفیفة، كأّن الرِّ
في حاالٍت ابتھالیّة غامرة أثناء كتابة وھجھا السَّردي ال�ب�دی�ع؛ 
الِت  لھذا، تولُد أعمالھا عبر خیالھا الجامح، متدفِّ�ق�ةً م�ث�َل ش�الَّ
أفراٍح مندلقة من إشراقاِت النّیازِك في لی�ل�ٍة م�ج�دول�ٍة ب�ح�ن�ی�ِن 
الكلمة إلى أعماِق البوادي المعشَّشة في آفاِق ت�ط�لُّ�ع�اِت ال�ح�ل�ِم 

  القادم.
لینا ھویان الحسن روائیة متمیّزة ومرھف�ة ف�ي س�ب�ِك ش�ھ�ق�ِة 
الحرِف، تتألَُّق عبر تجلّیاِت ب�وح�ھ�ا السَّ�ردي، ك�أنّ�ھ�ا قص�ی�دةٌ 
متھاطلة من أشھى مذاِق الخیال. ح�رف�ھ�ا م�ع�تَّ�ق ب�أرخ�ب�ی�الت 
ؤال. قرأُت بانشراٍح ك�ب�ی�ر ب�وَح�ھ�ا ال�م�ت�ع�طِّ�ش إل�ى  حبور السُّ
ھا وھ�ي  مرابع طفولة مسربلة بتأللؤاِت نجوِم اللَّیِل، تنسُج نصَّ
حارى والبوادي عب�ر ذاك�رة م�ح�ف�وف�ة  سارحة في أعماِق الصَّ
بالخبز المقّمر؛ بحثًا عن خالخیَل أمٍّ ضاَعْت في خضمِّ شراھاِت 

 االشتعال!
ھذا العالم العاّج بالبھاء والجمال والغرابة والغموض والدَّھش�ة 
وائ�یّ�ة  جعلنا في توٍق شدید إلى ق�راءة فض�اءات س�ردیّ�ات ال�رِّ
المبدعة لینا ھویان الحسن، فتھنا بفرٍح عمی�ق ف�ي ع�وال�م�ھ�ا 
المزدانة بتفاصیل حمیمة ومتاھات سردیّة شیّقة م�ن�ب�ع�ث�ة م�ن 
لبِّ الحیاة. أقرأ فضاءاتھا بمتعٍة غامرة وشھیّة مفتوح�ة ع�ل�ى 
شھقات بوِحھا وسرِدھا الحمیم، ل�ل�ول�وِج ع�م�ی�قً�ا ف�ي أس�راِر 
حارى والبوادي الفسیح�ة، إل�ى أن أوص�ل�ت�ن�ي إل�ى وھ�ِج  الصَّ
الّشفِق األّول، إلى لحظِة إشراقِة الشَّمس؛ إنَّھا لح�ظ�ة ال�والدة، 
لحظة استقبال األرض لـلبادیة السُّوریّة؛ كي تص�ب�ح ی�وًم�ا م�ا 
رایةً خفّاقة ألصالِة الطّیِن الّذي ُولَِدْت علی�ھ ف�ي ص�ب�اٍح م�ب�لَّ�ٍل 

  بالنَّدى!
ترعرَعْت لینا على أرٍض مباركة، معشوشبة ب�ال�خ�ی�ِر ال�وف�ی�ِر 
والعطاِء الغزیِر إلى أْن غَدْت سنبلة شامخة على جبیِن ال�ّزم�ن. 
تتھاطُل ألقًا ف�وَق ت�الِل ال�ق�ص�ی�دة، وت�ل�م�ل�ُم أح�زان ال�ف�ص�ول 
نین وذكریات مجبولة مَع قھقھ�اِت ال�نّ�ج�وم ف�ي ال�لَّ�ی�ال�ي  والسِّ
القمراء على مدى سكوِن اللَّ�ی�ل؛ ك�ي ت�غ�دَق ع�ل�ی�ن�ا ت�ج�لِّ�ی�ات 
سردیَّاتھا وِشعرھا وبحثھا المتواصل عن تاریٍخ طویل من�ب�ع�ث 
من تأللؤاِت النّجوِم عبر إیقاِع ھمھماِت اللّیل، ت�ج�س�ی�ًدا م�ن�ھ�ا 
لحمیمیّاِت البادیة وأصالِة األرِض الخیِّرة الّتي ن�ب�تَ�ْت ع�ل�ی�ھ�ا، 
وغوًصا في أعماِق "السَّراب" الفسی�ح الَّ�ذي ق�ادن�ا وی�ق�ودن�ا 
وائیّة البدی�ع�ة  وسیقودنا ھذا "السَّراب" من خالِل سرِد ھذه الرِّ
�ح�ارى ع�ب�ر رح�الٍت س�خ�یّ�ة  إلى أعماق أسراِر البوادي والصَّ
محبوكة بتجلِّیاٍت مدھشة إل�ى أْن ف�ت�َح�ْت أم�ام�ن�ا ك�ّل ال�طّ�رق 
والدُّروب المستعصیة عن العبور، ومنحتنا مفاتیح الولوج إل�ى 
أعماِق الطّالسم واأللغاز واألس�رار وال�ّرم�وز الّ�ت�ي ال ت�خ�ط�ر 
حارى، إلى أْن أوصلَْتنا بط�ری�ق�ٍة ش�ف�ی�ف�ة  على بال في دنیا الصَّ
باح إلى عرین األھداف الّتي رس�م�ت�ھ�ا  على ضوء نُجیمات الصَّ
برحیِق حبرھا المستقطر من أریِج الی�اس�م�ی�ن، ال�م�ن�ب�ع�ث م�ن 
ابات دمشق إلى أقصى البوادي السُّوریّة على إی�ق�اِع ع�ن�اٍق  بوَّ
وح إل�ى ال�طِّ�ی�ِن  مفتوٍح على مدى مس�اح�ات ح�ن�ی�ن ب�وح ال�رُّ

ل!   األوَّ
............................................................................. 

  ) صیاغة أولى.2015ستوكھولم: (
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الشاعر أمجد مایكتبھ نثری�اً ت�ج�اوز   
ك��ل الش��ك��ل��ی��ات الص��ارم��ة ل��ل��م��ق��ف��ى 
الفحولي والقبلي البغیض في م�دی�ح�ھ 
ألراذل الن�اس وال�ل�وی�اث�ان ع�ل�ى ح�د 
سواء، ف�ي دعس�ھ ل�ل�روح ال�م�ب�دع�ة 
ال��ت��ي ت��ج��د ن��ف��س��ھ��ا م��ق��ی��دة ب��ال��وھ��م 
الشعري الذي یجعل الشاعر بعیدا عن 
التلقائیة، ولذلك اراه أكثر طبیعیة ف�ي 
اإلن��دم��اج م��ع ال��ت��ح��والت ال��داخ��ل��ی��ة 
لبواطن النفس ومع إنزیاحات عق�ل�ی�ة 
لخلق جم�االت ع�دی�دة تش�ب�ھ األح�الم 
وقد برع بھا الى حد كبیر ومذھل. أنھ 
إتخذ منھج ال�ق�اع�دة الس�ای�ك�ول�وج�ی�ة 
والفنیة التي أرادھا الفرنسي ب�ودل�ی�ر 
ثم األمریكي بندكت. أمجد بالمخت�ص�ر 
یمتلك ت�ق�ن�ی�ات ش�ع�ری�ة أق�ل ت�ع�ق�ی�دا 
غ�اص�ت ب�اإلس��ت�ع��ارات ال��ت�ي أع�ط��ت 
ثمارھا في جعل نص�وص�ھ ف�ي غ�ای�ة 
الجمال الفني والوزني ال�م�ع�ت�م�د ف�ي 
قصیدة الن�ث�ر ال�ذي رأی�ت�ھ وأن�ا اق�رأ 
نص��وص��ھ وك��أن��ھ��ا أم��واج بص��وت��ھ��ا 
المتناغم والتقطیعي الماثل بین موجة 

  شعریة وأخرى .
نقل لن�ا أم�ج�د م�ن خ�الل إرھ�اص�ات�ھ 
ولوعات�ھ رس�ال�ة ب�م�ات�ع�ن�ی�ھ م�ن أّن 
األدب یحمل أسرار وعوال�م الش�ع�وب 
ونمط حیاتھا ومسایرتھا وفقا ألحداث 
 حكامھا وحكوماتھا. مایكتبھ أمجد ھو

األقرب للمدّور الذي إشتھر بھ مظ�ف�ر 
النواب كم�ا وأن�ھ ی�م�ی�ل ال�ى أرش�ف�ة 
السنوات عبر الذاكرة، ال�ذك�رى ال�ت�ي 
الیمكن أن تنفصل عن السیرة الذاتی�ة 
ألي شاعر ومبدع، لوال ال�ذك�رى ل�م�ا 
كان للمرء كینونتھ، انھا النھر الھادر 
من األزل وحتى السرمدیة لھذا النوع 
الحیواني المسم�ى اإلنس�ان ب�دالً م�ن 
أإلنسان الس�وب�رم�ان ع�ل�ى ح�د زع�م 
األلماني (ف�ری�دری�ك ن�ی�ت�ش�ة). أم�ج�د 
یكتب عن مفاھیم اإلحتراق في س�ب�ی�ل 
الوصول الى الحقیقة الغائب�ة ف�ي ك�ل 
وق��ت ألن��ھ��ا ال��ع��ص��ی��ة ع��ل��ى ال��ف��ھ��م 
البشري أو أن اإلنس�ان م�ج�ب�ر ع�ل�ى 
اإلبتعاد عنھ�ا ألن�ھ ل�و إق�ت�رب م�ن�ھ�ا 

  یتصور الھالك لنفسھ لألسف .
ھناك ع�دة رس�ائ�ل أط�ل�ق�ھ�ا الش�اع�ر 
أمجد من خالل دیوانھ (قافیة رغی�ف) 
موضوعة بحثنا وق�راءت�ن�ا ع�ن ح�ال 
العراقي وم�ا الق�اه م�ن أھ�وال، م�ن�ذ 
الطفولة ونحن قصیرون في كل ش�ئ، 
قصیرون في قاماتنا، وفي ع�ق�ول�ن�ا ، 
وف�ي بص�ی�رت��ن�ا، وف�ي أی��ادی�ن�ا ال�ت��ي 
التس��ت��ط��ی��ع أن تص��ل ال��ى رف��وف 
الم�ك�ات�ب ك�ي ت�خ�ت�ار ك�ت�اب�ا ج�م�ی�ال، 
التستطیع ان تصل الى مجاھ�ی�ل ف�ت�اة 
أحببناھا ف�ي الص�غ�ر، التس�ت�ط�ی�ع أن 
تمسد شعرھا اللیلي أو تمسك ذراعھا 
في شارع عام، أو ت�ع�ان�ق أو تض�م، 
بالمختصر أیادي معطوبة التن�ف�ع ف�ي 
كل شئ، حتى ف�ي ال�ك�ت�اب�ة ك�ن�ا أی�ام 
زم��اٍن خ��ائ��ف��ی��ن م��ن رج��االت األم��ن 

فالنكتب، لربما في الصفعات والع�ن�ف 
األس��ري ال��ب��ارع��ی��ن ب��ھ ت��ن��ف��ع ھ��ذه 
األیادي وھذا رمز ماضی�ن�ا وج�ذورن�ا 
ال��دام��ی��ة. ال��رم��ز ال��ذي ت��م��ث��ل ب��ك��ل 
وضوحھ ف�ي ش�راس�ة ال�ع�راق�ي ھ�ذه 

 األیام في الحروب الطائفیة.
یقولون أّن الصمت ھ�و خ�ال�ق ال�ب�ع�د 
الثقاف�ي وح�وارات�ھ ال�ن�ف�س�ی�ة، وھ�ذا 
الحوار یأخذ أبعادا م�خ�ت�ل�ف�ة، اح�ی�ان�ا 
تشبھ ص�خ�ب ال�م�د وال�ج�زر ال�ھ�ائ�ج 
وم��رة ف��ي ال��ھ��دوء ك��م��ا ال��ن��س��ائ��م 
الغربیة، وحینا آخراً یتواشج الصم�ت 
مع الغربة، أٍي كانت الغربة، م�ك�ان�ی�ة 
أم غ��رب��ة ال��روح وھ��ي ف��ي خ��درھ��ا 
الحریر، فالبد لھذه اإلغتراب أن یب�ذر 
في األوصال نطفتھ التي تسري ع�ل�ى 
شكل قصید، یمكن لھا أن تف�ك رم�وز 
مایساورنا من أسًى وعدمی�ة، ی�م�ك�ن 
لھا أن تف�ّرغ م�ا ب�داخ�ل�ن�ا، ك�ي ت�ب�دأ 
النفس بالشحن من جدید، وھكذا ھ�ي 
دوام�ة ال�ح��ی�اة م�ع ال�روح الش�اع��رة 
الشاحنة المفّرغة لكل م�ای�ع�ت�م�ر ب�ھ�ا 
من إرھاصت م�ذلّ�ة ل�ألم�ل وال�ت�ط�لّ�ع 
البعید كما ح�ال الش�اع�ر أم�ج�د ال�ذي 
إرتھنھ التمّكن والتزّمن في م�وس�ك�و، 
فن�راه ع�ل�ى ق�ل�ق دائ�م وك�أن ال�ری�ح 
تحملھ مثلما قالھا المتنبي ال�ع�ظ�ی�م ، 
فیب�ق�ى أم�ج�د ف�ي ح�واره ال�دائ�م م�ع 
النفس لیؤكد لنا ذلك في كشف�ھ اآلت�ي 

   من نص (جعجعة):
  

 كیف لَك أن تكون خوذة
 مجرد خوذة...

على رأس كل المعارك ال�ح�اف�ل�ة ب�ك�ل 
 شيء

 إال 
 أنت 

ت��زاح��م ال��ب��ارود الش��ھ��ي ك��م��ؤخ��رة 
 العاھرة

على أف�واه ال�ع�دم�ی�ة ال�زاح�ف�ة ك�ق�ی�ر 
 مخاوفك على ضجیج التس

یقولون من أّن الجعجعة أو الض�ج�ی�ج 
دائما تأتي من الثرثرة الفارغ�ة، وك�م 
من الفارغین یدعون الثقافة ویعیبون 
العاھرات والیدرون اننا ف�ي ال�ن�ھ�ای�ة 
كلنا مؤخرات مسحوقة والیوجد ب�ط�ل 
في محن�ت�ن�ا ھ�ذه س�وى ال�خ�وف م�ن 
التجربة مع ھذه النسوة اللواتي یُطلق 
علیھّن بمالئكة ال�رح�م�ة ل�ك�ل ع�ازب 
أذاقھ الحرمان شوطا عظیم�ا. تس�اؤل 
عظیم من قبل الشاعر ھنا حین یصف 
وقع الخوذة في الرأس وكإنھا المان�ع 
للتفكیر وسط الموت المح�دق ب�ھ م�ن 
كل صوب في وق�ائ�ع ال�ح�روب. ف�م�ن 
األجدى بھ أن یقف ویتمعن ع�الم ھ�و 
في ھذا الرتل المت�ق�ادم ل�ل�م�وت وھ�و 
العارف بالعدمیة ال�ت�ي ت�خ�ل�ف�ھ�ا ھ�ذه 
الوقائع لبقاء الطغاة. كان ال�م�ف�روض 
علیھ أن یتمسك ب�ال�م�ت�الزم�ة األب�دی�ة 
التي تجعلھ مع الحبیبة رمز اإلخصاب 

وال�ب�ق��اء وال��ت�ج��دد ون��ی�ل ال�ح��ری�ة ال 
العبودیة العم�ی�اء ال�ت�ي س�ار ع�ل�ی�ھ�ا 
المالیین عبر أّوار الزمن ب�رغ�ب�ات�ھ�م 
المكبوتة من الخوف فنراه ی�ق�ول ف�ي 

 شكواه من نفس النص (جعجعة) :
 فأنا وھي..

 لَْسنَا متشابھین..
 صدقوا..
 إنّا لسنا

 إال عبید مثلكم..
 لكن تنور ما..

 خبزنا..
 …عملة بوجھین

 أحدنا النخلة المثقلة بكم!
واآلخ��ر م��ری��م.. ال��ت��ي س��ت��س��ق��ط��ون 

 …علیھا
 …یوًما ما

 جنیًا!!… وجًعا
الحریة التأتي في زمن ال�ف�وض�ى وال 
في زمن الغفل�ة ال�ت�ي ی�ن�ت�ص�ر ف�ی�ھ�ا 
الجاھل على العالِم وال في زمن رموز 
الكھنوت وك�ث�رة الص�وام�ع، وال ف�ي 
أمكنة ھ�ی�م�ن�ة األع�راب ع�ل�ى س�وق 
األدب الرصین، والفي أشواط السی�ف 
السلفي، أنھ یأتي من الكینونة الكامنة 
في الثنائي (أنا وھي) أي حینما یق�ف 
رج��لُّ م��ث��ل ل��ورك��ا أم��ام واب��ل م��ن 
الرصاص الذي ینت�ظ�ره، وھ�و ی�ق�ول 
لحبیبتھ، إذا لم أكن حراً یاحبیبتي فلن 
أستطع الفوز بك، لن أستطع أن أحبِك 
كفایة مليء العین والقلب. حین ینطق 
أمجد نراه على مسار (بودلی�ر) وھ�و 
یقول (من الخطیر أن تكون على ح�ق 
عندما تكون ال�ح�ك�وم�ات ع�ل خ�ط�أ). 
لذلك قالھا أمجد ب�ن�ص�ل ال�الم�رئ�ی�ات 
(أنا ت�ب�اً ك�ب�ی�رة) ف�ي نص�ھ (ال�ح�رب 

   السمینة):
 أنا الـ لسُت حافال بما یجري

 أنا تبًا كبیرة.. كبیرة جًدا
حتى أن لدي أحفاًدا كثر لم أع�د أذك�ر 

 أسماءھم
لعناٌت ومسبات ومحیط من اللغة التي 

 یتقنھا جیًدا
 أبناء الشوارع النھمة

 …تلك التي تجوع وال رغیف أمل
ن�صُّ إخ��ت��ص��ر بش��ك��ل ك��ب��ی��ر ف��ح��وى 
وماھیات دیوانھ ھذا موضوع ب�ح�ث�ن�ا 
وقراءتنا (قافیة رغ�ی�ف). أم�ج�د ھ�ن�ا 
كمن یقول ضاع شخ�ص م�ا ب�داخ�ل�ي 
ذات مرة فارتمیت للبحث عن نف�س�ي، 
واذا أردت ان ت�ح�ص�ل ع�ل�ى م�ات�ری�د 
علیك ان ت�خ�ت�رق ال�ق�واع�د والب�د ان 
یكون ھناك متم�ردا ی�ع�ی�ش ب�داخ�ل�ك. 
لذلك نرى أمجد متمردا قویا ف�ي ھ�ذا 
الن�ص (أن�ا ت�بّ�ا ك�ب�ی�رة). ان�داح ال�ى 
المھمشین والطبقات الفقیرة حتى ل�و 
محوا قس�م م�ن ال�ذك�ری�ات ال�ت�ي ف�ي 
رأس��ھ، ل��و م��ح��وا األل��م، ول��و ت��م 
إحتجازه فالیمكن ل�ھ�م أن ی�ح�ت�ج�زوا 
أحالمھ، حتى لو منعوا ع�ل�ی�ھ إكس�ی�ر 
ال�ح�ی�اة ك�م�ا ف�ي نص�ھ أدن�اه (س��وق 

  العطارین):
 یبایُع یزیًدا

 من أجل ِكسرِة َحرف!
 من أجِل كسرِة َحرف

 یغاِزُل الّسوق
 أنوثةَ القِدرِ 

 ینحني بكلِّ األلِف لیلٍة ولیلة
 أمامَ 

 شبِر ھزیمة!!
* 

 قُرُص ُخبز ٍ
 یشرق على "حي الّرحمة"

ع�ٍة  یمدُّ ضیاءهُ ع�ل�ى ن�واف�َذ.... ُمش�رَّ
 أبًدا

 تجاه الال "تدري"؟!
ت��خ��ت��ل��ط (ح��روُف) ال��ُخ��ب��ِز ب��ح��روِف 

 "الّسادة"
  ِضمَن خیط بخور

 مغلوٍل بعري جداْر!
........ 

 .حيُّ الرحمة" وقرُص خبِزهْ 
 "حروفَْھ"!  یُلملِم

 بیَن أفواِه "التَّنَك"
في روایة العراب ل�ل�روائ�ي ال�ع�ال�م�ي 
(ماریو بوزو) التي م�ث�ل�ت ف�ي ف�ی�ل�م 
جمی�ل م�ن ت�م�ث�ی�ل ش�ی�خ ال�م�م�ث�ل�ی�ن 
(مارلون ب�ران�دو) و(آل ب�اش�ی�ن�و) و

(دای���ان���ا ك���ی���ت���ون) وم���ن إخ���راج 
(فرانسیس فورد)، نرى الضعیف ف�ي 
كل األحوال ھو الذي یدفع الثمن حت�ى 
لو كنت قویا وغیرت إسمك ال�ى ح�ال 
ضعیف عن�د ال�ھ�روب م�ن م�ل�م�ة م�ا 
كالھروب من الب�ول�ی�س ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
المثال، فحین تعود إلسم�ك ال�ح�ق�ی�ق�ي 
بعد إنتھاء الملمة فان اسمك الضعیف 
سیدفع الث�م�ن ب�ن�س�ی�ان�ھ ال�ى األب�د ، 
فلیس ھناك من خاتمة أبدا، ب�ل ع�ل�ى 
ال��م��رء أن یص��ن��ع ط��ری��ق��ا ل��ت��ج��اوز 
محنتھ، وحین التس�ت�ط�ی�ع ال�ن�ی�ل م�ن 
الجالد التلقي ال�ل�وم ع�ل�ى الض�ح�ی�ة. 
التنطلي علیك لعب�ة اإلن�ك�ل�وس�ك�س�ون 
في ممارسة سیاسة الطائف�ة ال�دی�ن�ی�ة 
ب���ل ع���ل���ی���ك اإلم���ت���ث���ال ل���م���ؤس���س 
الدیمقراطیة واألخالق والقانون (جان 
جاك روسو) حین قال (یمكن اكتس�اب 
الحریة لكنھا التسترد مطل�ق�ا) ول�ذل�ك 
ن�رى الش��ع�وب ال��م�ت�ح��ض�رة ب��ع�د ان 
قطعت شوطا في الخالص من م�ح�اك�م 
التفتیش ونالت حریتھا ن�راھ�ا ال�ی�وم 
الیمكنھا الرجوع واسترداد ماحصلت�ھ 
من عیش كریم إقتصادیا وفي ج�م�ی�ع 
نواحي الحیاة . لذلك أمجد إتخذ مھن�ة 
اإلدب التي یعیش أف�رادھ�ا م�ف�ل�س�ی�ن 
طوال العمرعلى حد زعم أحد ال�ن�ب�الء 
الفرنسیین على إبنھ (ف�رانس�وا) وق�د 
كان خائفا علیھ أن یكون غیر ذي نفع 
قبل أن یصبح شھی�راً وی�ك�ون اع�ظ�م 
كاتب فرنسي یلقب بـ (فولتیر). وھ�ذا 
ما جعل أم�ج�د أن ی�ك�ون ب�ع�ی�دا ع�ن 
المبایعات وغایاتھا من أجل المال كما 
في ح�ال�ن�ا ال�ی�وم ف�ي إن�ت�خ�اب أراذل 
السیاسة. لنر أمجد ف�ي ھ�ذا ال�م�ن�وال 

   ومسعاه في نص (قافیة الرغیف) :
 یا لََھِذِه الُجْدَراُن الِمْسكینة..

بَُب ِمنََھا..  الِعَراُق یَتَصَّ
 َحَجَراً.. َحَجَراً...

  تذوي المدینة
َماُل الَوقَِحة..  یا لََھِذه الرِّ

یحِ...؟!  أال تَُداُس بِعُْري الرِّ

َماَء ب�اْض�ِط�َج�اِع�َھ�ا فِ�ي  أال تَْخَشى السَّ
  ُحْضِن ُكلِّ بَلَْل...

 یا لََھِذِه الَمدینةُ...
  َمْرُشوقَةً... َكقَاِطنِیََھا

 ُدوَن َوْجھ...
 ُدوَن قَفَى...

یِد الیَتیم...   األْرِوقَةُ في قَْصِر السَّ
 فَتََحھا نَْمل َجاَء بالُصْدفَة أیضاً...

ةُ النَّاس....  عامَّ
تَْنطُُق بِعُْجَمِة ِك�تَ�اٍب َس�َم�اويٍّ فَِص�ی�ح 

 بالُخْبِز والفَْيء
في الحب ندرك اّن افعالنا ل�م ت�ت�وق�ف 
بفعل إرادتنا وھناك قوة جبارة تدفعن�ا 
نحوه بالحاح شدی�د. ق�وة ت�ج�ع�ل م�ن 
المعدم أن یستدرك الحقی�ق�ة ال�ق�ائ�ل�ة، 

/  لماذا جزاء الفق�راء ال�م�ر وال�ھ�وان
ھل ألنھم حاول�وا ان یس�ل�ك�وا س�واء 
الس�ب�ی�ل، ھ��ل ألن ال�ع�ال��م ب�ح�ر وھ��م 
زورق ب��ال ش��راع. ل��ذل�ك راح أم��ج��د 
یصف لنا كل الحشود الت�ي إج�ت�م�ع�ت 
في عباب المدن بدال من عباب البحار 
في كشفھ وبوحھ البدیل عن السف�ی�ن�ة 

 (باص نوح) ..
 باُص نـــــــــــوح...!!

 في باِص الَحْربِ 
َھٍة ال تَتَّ�ِس�ُع إّال  تَحتشُد األحالُم ِعْنَد فُوَّ

  لُِخْطَوٍة فَاِرَغة
لَت   ِمْن أَْجِل آِخِر الَمَصابِیحِ التي ُرحِّ

بَابیِك..  ِمْن آِخِر الشَّ
 یَْلتَِھُم البَاصُ 

 الوجوهَ بِال َمالِمح...
  الخیانةُ 

نُوِد ثََمَراً..   أَنَّ أْوفََر الجُّ
 یَُغافُِل قاِطَع التََّذاِكر

لِیَْدفَُن ال�َم�َالِم�َح ال�َع�ریَض�ةَ ف�ي َص�ْدِر 
 إْحَداِھنْ 

یقول الیساري جون ل�ی�ن�ون م�ؤس�س 
فرقة ال�ب�ی�ت�ل�ز ل�ل�م�وس�ی�ق�ى وال�غ�ن�اء 

 (الحقیقة تترك الكثیر للخیال) ..
الشاعر ھنا كمن یقترب من كافكا ف�ي 
رائعتھ (المتحولون)، حین صور ل�ن�ا 
باص نوح بدال من سفینتھ وبھذا عبر 
الزمن الى آالف السنین لمجرد ن�ظ�رة 
في خیال الشاع�ر ال�م�ت�م�ك�ن ف�ي ھ�ذا 
المجال. كمن یصیّر نفسھ كم�ا ع�م�ل�ة 
معدن�ی�ة تس�ت�ط�ی�ع ال�وص�ول ال�ى اي 
زمان ومكان فھناك من العملة النقدیة 
تراھا في بیتك وھ�ي مص�ن�وع�ة ق�ب�ل 
مئة عام، ھذا یعني كم من الزمك�ان�ی�ة 
ق�ط�ع��ت ھ��ذه ال��ع�م��ل�ة ال��ن�ق��دی�ة ح�ت��ى 
وصلت بیتك وجیبك. فھنا قّوة الش�ع�ر 
وم��ع��ن��اه وم��دل��والت��ھ ف��ي ال��ت��ك��یّ��ف 
والصیرورة التي البد منھا كي ت�زی�ح 
عن الشاعر ھ�م�اّ ث�ق�ی�ال ب�ات ی�ؤرق�ھ 
فیلتجأ الى خیالھ لیجد نف�س�ھ ق�د راح 
واستراح فما بی�د الش�اع�ر غ�ی�ر ھ�ذا 
فھو البع�ی�د ك�ل ال�ب�ع�د ع�ن ال�ت�غ�ی�ی�ر 
ال�ح��ق��ی��ق�ي وھ��ذا ل�ی��س م��ن م��ھ��م��ت��ھ 
كشاعر قائٍد للیراع والحرف. غیر أنھ 
یتشّكى عندما یرى األمل ق�د إص�ط�دم 

 بأسوار المنع كما في أدناه:
 عندما تكون السماء حائطا

  أرى..
أن ال���م���س���ب���ح���ة ال���م���ش���ؤوم���ة.... 

 تكملة الصفحة التالیة:تبیعني...

 

 أ  اي،
 ا وم ا اا  
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 عندما تكون السماء حائطا
  أرى..

 أن المسبحة المشؤومة.... تبیعني...
  یوماً.. (أي تذلل ھذا....؟)

 وحصریاً 
تُغلَُق نافذتي.... بسدادة حنفیة مری�ب�ة 

 الخریر!
(فكرة وجود جنة في السماء، صنع�ت 
ج��ح��ی��م��ا ع��ل��ى األرض.. ری��ت��ش��ارد 

  دوكنز) .
م�ن أف�الم إدان�ة  Basilفي فلم بازل 

الكھنوت وحقبتھ المخزیة ن�رى ث�ری�ا 
إرستقراطیاً ت�دع�م�ھ ال�ك�ن�ی�س�ة وھ�ي 
ت�ع�رف م�ن ان�ھ ف�اس�ق. ھ�ذا ال�رج��ل 
یحتال على طفلة صغیرة بعمر الرابعة 
عشر فتنجب منھ طفال وتتوس�ل ال�ی�ھ 
أن یعت�رف ب�إب�ن�ھ ل�ك�ن�ھ الی�رح�م�ھ�ا، 
فیقوم بدفنھا ھي وط�ف�ل�ھ�ا ال�ذي ف�ي 
بطن�ھ�ا ف�ي م�ك�ان الی�ع�رف�ھ أح�د ألن 
الكنیسة أنذاك تطلق عل�ى م�ن ت�ح�ب�ل 
خارج نطاق زواج الكنیسة ب�اآلث�م�ة، 
فینتحر أباھ�ا وك�ل ھ�ذا أم�ام وم�رآى 
الكنیسة التي تؤازر األثریاء وتبیعھ�م 
الف�ت�ی�ات ل�ھ�م ب�ط�رِق م�ل�ت�وی�ة، ك�م�ا 
یحصل الی�وم ف�ي ع�راق�ن�ا وم�ا أك�ث�ر 
القصص الشبیھة بھذه. تدور الدوائر 
ویكبر أخو الفتاة الم�ظ�ل�وم�ة ف�ی�ن�ت�ق�م 
ألختھ بالثأر من اإلرستقراطي المجرم 
وھكذا ھي العدال�ة ح�ی�ن ت�ت�ح�ق�ق اذا 
ابتعدت عدالة الس�م�اء ع�ن نص�رت�ھ�ا 
للمظلومین. لذلك كان أمجد بارعا ف�ي 
الثیمة األخیرة بھ�ذا ال�خ�ص�وص م�ن 

  نفس النص أعاله التي یقول بھا :
 أنا ..
  لستُ 

  ِستاري.. تُسدلھُ أنتَ 
 كما تشاء

ھناك من یعبد البقر فھل یح�ق ل�ھ ان 
یمنعني من أكل لحمھا اللذیذ ل�ك�ون�ھ�ا 
اإلل�ھ ب��ال�ن��س��ب�ة ل��ھ ول��ذل��ك الب��د م��ن 
اختالف الراي الذي یج�ب ان یُ�ح�ت�رم 
واالّ أصبحت االمم في تنازع مس�ت�م�ر 
على ھذه المتناقضات المقدسة . لذلك 
نرى الشاعر أمجد ھنا إختلف إختالف�ا 
كلیا عن ھذا اإلرستقراطي وكان على 
طریقة الشھیر(رامب�و) ال�ذي خ�اط�ب 
المسیح (یسوع ی�الص�اَ أزل�ی�اَ یس�ل�ب 
الناس نشاطھم). والذي أنقذ أمجد من 
ھذا الس�ج�ال ھ�و رف�ع�ھ ل�واء ال�ح�ب 

  مثلما نقرأه في ( كأس تسعة) :
 أجرُّ أبواَب السَّالطینِ 

 ِجْئتُكِ 
  َھا أنَا

 كفَّ قـمحٍ تَْسُردینھ..
 ُزْغبُِك ما زاَل ھُنَاَك...

 وَجنَاحاِك ما رافَقَا غیمة..
ابَِعة بِتَوقیِت القُطـْنِ   إنَّھا... السَّ

 قطیُع الماِء بَِكفَيَّ 
 یرعى بیَن أنِت وأنتِ 

 أنِت اآلَن َكأَجاَصةٍ 

 تُْغریَن ُكلَّ أغصاِن َساللَتِِك الُموِرقَةِ 
 ثیمة أخرى من كأس تسعة ...

 اجرُّ أبوابي
 تَسُردیَن قَمحي

  أراِك كأَجاصٍة ..
 أقوُل.. یاهٍ 

 تُْنفَیَن... بُِمذكَرِة ُزْرقة
  تَھبِطیَن...

 تنانیُرِك.. تزداُد َرشقة
  ال أغسلِك ِمن َعلى فمي...

  توقِظك بوُح بذرة
  في كأِس تِْسَعة....!!

أرى الشاعر أمجد یت�ش�ب�ُب ب�ال�ك�أس، 
ھ��ل ھ��و ك��أس ال��م��س��ی��ح أم ال��ك��أس 
العاشر الذي أع�م�ى الش�اع�ر ال�ك�ب�ی�ر 
نزار قباني وھو في مخی�ال�ھ ل�وص�ف 
إحداھن. ومھما یكن ف�ھ�و ھ�ن�ا ك�م�ن 
یضع العنب في یدیھ وی�رى الش�راب، 
كمن ینظر الى العدم وی�رى ال�وج�ود. 
ثم یستدرك في صحوه ویقف م�ت�أم�ال 
لیقول لنا، التخْف حین تقع في ال�ح�ب 
ففي أسوأ األحوال سی�ط�ل�ق�ون ع�ل�ی�ك 
ع��اش��ق��ا ن��زق��ا ول��ی��س لص��اً ص��ائ��م��اً 
مصلّیا، فالفرُق شتان، بین أن ت�زی�ح 
قالدة فوق الزیق كي تحرَر العزلة في 
صدرھا، أو تخلَع قرطاً ثمی�ن�ا لس�رق�ة 

ف�ال�دن�ی�ا ال   الذھب الم�ص�ف�ى وال�درر،
تبقي على حال، یكبر السن وتض�ع�ف 
ال�����ق�����وة وت�����زول ال�����م�����ن�����اص�����ب 
وتتغیرالسلطات ولم یبق غیر الرقص 
كما في الثیمة أعاله (تن�ان�ی�رِك ت�زداد 
رشقة) الذي ھو شعر النھج ال�م�غ�ای�ر 
لتأكید الفعل وال�م�م�ارس�ة م�ع ال�ع�ق�ل 
والحك�م�ة وال�رغ�ب�ة ك�م�ا ف�ي كش�ف�ھ 

  الجمیل (كم مرة) :
 طیوُر القَطَا تَْھَجع قُْرَب ِضفَّتِیِك...

ذلِ�َك ال�َم�ْع�بَ�ُد ال�َم�ْح�ُروُس بِ�ِھ�ْك�تَ�اَراِت 
ورّي َھاِدٌئ ِجّداً..  الَوْرِد الجُّ
ْیُسوَن َما َكانُوا بََشَراً..  القِسِّ

اِر نَْخلَِة َجدي...  القِسیسوَن ِمْن ُجمَّ
  یَْتلوَن َصَالةً ِمَن النِّْعنَاعِ  

... بُّ   وأنِت الرَّ
 فَْوَق َعْرِش قَطََراِت النََّدى...

ُسل..!  یُثَّبتُِك أقحواناً في ُكتُب الرُّ
ھنا یسعى أم�ج�د ف�ي س�ب�ی�ل ت�ح�ق�ی�ق 
ال��ذات م��ع نص��ف��ھ ال��ث��ان��ي اال وھ��ي 
المرأة، فھي التي كانت كاھ�ن�ة م�ع�ب�د 
إیزیس وھي التي كانت صبوة الرجال 
قبل أن یكون ال�م�ج�ت�م�ع ب�ط�ری�ارك�ی�اً 
ذكوریا ث�م ح�ق�ب�ة ال�ق�س�اوس�ة ال�ذی�ن 
حكموا على العقل والرغبة باإلعدام . 
ھنا وكأنني أرى الشاعر أمج�د ی�ق�ول 
لنفسھ : أنا س�ع�ی�د ألن�ن�ي وق�ع�ُت ف�ي 
الحب و لم أستطع إنقاذ ن�ف�س�ي م�ن�ھ، 
فالحب مأموریةُّ كبرى. حقا أنھ ك�ذل�ك 
ف��ی��م��ك��ن��ن��ا الش��ف��اء م��ن ال��ھ��ی��روی��ی��ن 
والم�ورف�ی�ن والی�م�ك�ن�ن�ا الش�ف�اء م�ن 
الحب، وان ك�ان ھ�ن�اك ظ�الم دام�س 
فھناك فخذاھ�ا ال�الم�ع�ان . ل�ن�ق�رأ م�ا 
یؤكده لنا أمجد من نفس ال�ن�ص ع�م�ا 

  یراوده في الحب :
  الضباب بین شفتیك یلجم الشبابیك

 عن الرؤیة
وال أج��ن��ح��ة ت��راودن��ي ب��ع��د ارت��دائ��ك 

 السماء..
ك��ل األف��ی��ون ع��ل��ى ری��ق��ي   س��ی��ھ��ب��ط
 المتصحر

في أغلب األحیان المحب ی�ج�د ن�ف�س�ھ 
في غ�رب�ة ال�روح، أو ف�ي م�ن�ت�ص�ف 
صحرائ�ھ�ا ، ن�ت�ی�ج�ة ع�دم ال�وص�ال، 
وال�ف��رق��ة ال��ق��س�ری��ة ال�ت��ي ت�ف��رض��ھ��ا 
الظروف البیئیِة أو تفاصیل تأتي على 
حین غرة، فال ع�زاء ل�ل�م�ح�ب س�وى 
النوح مع النفس الصادیة المتص�ح�رة 
التي یتحلّى بھا الش�رق�ي ع�ل�ى ط�ول 
األزمان بین�م�ا ال�غ�رب�ي ال�م�ت�خ�م م�ن 
الوصال واإلس�ت�م�ت�اع وب�ع�د ال�ع�ش�اء 
األخ��ی��ر او ال��ك��أس األخ��ی��ر وخ��ل��ف 
الكوالیس وشموع المیالد، سیح�رص 
على أْن الیتجمُد الجحیُم تحت سروالھ 
كي الیضطر ل�ت�ن�اول ق�رِص ف�ی�اغ�را، 
بینما العرب سیلجؤون لتن�اوِل س�ی�ٍف 
أو بندقیة لعدم وجود البدیل في ق�ف�اٍر 
موحشة الیقطنھا سوى قطاع ال�ط�رق 
والبلطجة . ل�ذل�ك ت�رى ال�ع�رب�ي م�ن 
حرمانھ وكبوتھ یتصور أشیاًء خ�ارج 
نطاق الفكر فیقول : قبلة منك س�أب�رم 
اتفاقي مع الموت ، ألن ال�رغ�ب�ة ھ�ي 
األعنف في جمیع رغباتنا، ھ�ي ال�ت�ي 
البد لھا أن ال تنفصل عن العق�ل ل�ك�ي 
تشكل فیما یعرف بالعشق الحقیقي إذا 

  توافق العقل مع الجسد .
یستمر الشاعر في ھذا النھج مع نص 

 (نَِجف ویمطر اآلخرون) ...
وزیینَ   في ُدْستُوِر التَّمُّ

 ال یوجُد ِظٌل یَسیُر َخْلفَك..
وحُدَك... تَْطوي الَمَسافَةَ إل�ى ِض�فَّ�تِ�َك 

  الَمْھُجورة
 األشجاُر...

 تُبَاِدُل النََّدى بِِكْسَرِة َحیَاة...
��ح��ی��ِم... َس��َم��اِس��رةٌ ف��ي  َزبَ��انِ��ی��ةُ ال��جَّ

  َعقَاَراِت الَحیَاِة األُْخَرى
  التَّفاِصیُل َعلَى َوْجِھ الَجاّدِة...

 ُمَحّرَمةٌ...
 لَِذا تُْنتََزُع ِعْنَد أْوِل نُْقطَِة تَْفتیش..!

ھنا إشارة عظیمة الى عشتار بإسمھا 
الس��وم��ري أو إف��رودی��ت ب��إس��م��ھ��ا 
الیوناني وكیفیة النزول للعالم السفلي 
م��ن أج��ل إن��ق��اذ ت��م��وز وت��ح��دي ك��ل 
ح�راس ال�ج��ح�ی�م وك�الب�ھ�ا الش�ھ�ی��رة 
ب���ث���الث رؤوس ف���ی���م���ا یُ���ع���رف بـ

(السربروس) التي تحدث ع�ن�ھ�ا ذات 
ی��وم الش��اع��ر ال��ك��ب��ی��ر ب��در ش��اك��ر 

  السیاب .

ی�ن��ط��ل��ق أم��ج��د ب��ع��ی��دا ع��ن ك��ل ت��ل��ك 
اإلرھ��اص��ات وال��ل��وع��ات الس��ی��اس��ی��ة 
واإلجتماعیة المتمثلة ب�ال�ح�ب بش�ت�ى 
صنوفھ لیبحث عن دفٍء ل�ك�ي ی�ری�ح 
النفس المتعبة من أھ�وال مص�ائ�رھ�ا 
ولم یجد ھ�ن�اك ل�ت�ح�ق�ی�ق ھ�ذا ال�م�آل 
س���وى أحض���ان األم���وم���ة ال���ت���ي 
الیضاھیھا شيء فیكتب لن�ا نص�ھ (ال 
 باحة... ال أمي... لمن ھذه الدار) ....

 مشھٌد َعریٌض َكِجْلبَاِب ُمتََصّوف
 ولِكْن..

حیة...؟  أیَن الضَّ
 ُكلُّھُم..

 نَِسَي الدََّجاَجةَ الِمْسِكینَة...
 

 وَال أَحدَ 
 یَْبَحُث في أْكَواِم الَمْنسیَاتِ 

  َعْن قَفٍَص ظَلَّ فَاِرَغا
 ُدوَن َدَجاَجٍة..

...... 
 أمي..

 وحُدَھا.. تََحسََّسْت َذلِكَ 
حاسَّة البَْیِض َكانَت َغالِبَةً َعلَى َمْشَھِد 

 نَِعیَِھا
 البیُض.. یا ایُّھا القَفَصُ 

  البیُض.. أیھُّا...
 ُدون..

 َدَجاَجٍة وال نَْخلَةٍ 
 ال بَاَحة وال أُمي

یقول�ون أن اإلنس�ان ی�أت�ي م�ن ھ�وة 
ظالمیة وینتھي في ھوة ظ�الم�ی�ة ب�ل 
األكثر حلكة وظالم، یعن�ي أن ال�ف�ت�رة 
التي یع�ی�ش�ھ�ا اإلنس�ان ب�ی�ن ھ�وت�ی�ن 
ظالمیت�ی�ن (ب�ط�ن األم ـ� ال�ق�ب�ر) ھ�ي 
عبارة عن سراج ، عب�ارة ع�ن ف�راغ 
ھائل، بادئ ھذا الفراغ ھو ال�ق�م�اط ، 
ھ��و ال��ب��ك��اء ال��ع��ف��وي ألول ص��رخ��ة 
لإلنسان بشك�ل ع�ام ث�م یس�ت�م�ر ب�م�ا 
یسمى اإلب�ت�الء ل�دى ال�ك�ھ�ن�وت، أم�ا 
ال��ت��ف��س��ی��رال��م��ی��ث��ول��وج��ي ال��ح��دی��ث 
للتراجیدیا اإلنسانیة، فاإلنسان م�ع�ذب 
على الدوام. ومن ب�ی�ن ك�ل ھ�ذا راح 
أمجد یكتب مایشیر الى التعلّق العظیم 
الذي الیمكن للمرء أن ی�ن�ف�ص�ل ع�ن�ھ 
بسھولٍة تُذكر (الباحة ..الأمي). یكفي 
المرأة أنھا ت�ح�م�ل فض�ی�ل�ة األم�وم�ة 
وعلى الطبیع�ة ح�م�ای�ت�ھ�ا ف�ي أوق�ات 
الشدائد التي لوحصلت دون الحسب�ان 
لھا . لذلك في الفل�م ال�ع�ال�م�ي (إم�رأة 
صعب�ة ال�م�ن�ال ) ت�م�ث�ی�ل ن�خ�ب�ة م�ن 
الشباب الجدد في ھولیوود ت�ق�ف األم 
وتقول متحدیة ل�ح�ف�ن�ة م�ن م�ج�رم�ي 
اإلغ��ت��ص��اب (االّ اط��ف��ال��ي وف��رج��ي) 
فتتمكن من القضاء ع�ل�ى ك�ل م�ج�رٍم 
أراد ال��م��س��اس ب��اإلم��وم��ة ب��م��ش��اھ��د 
مذھلة برع ب�ھ�ا ال�م�خ�رج وال�م�ؤل�ف 
ف��ج��ع��الن��ا ن��ق��ف م��ع ھ��ذه األم ال��ت��ي 
إس��ت��ط��اع��ت ال��دف��اع ع��ن أط��ف��ال��ھ��ا 
وجس��دھ��ا ب��ك��ل م��ا أوت��ی��ت م��ن ق��وٍة 

 وعزم.
  

 سطور بحق الشاعر ..
أمج�د إس�ت�ط�اع م�ن خ�الل ال�ق�ص�ی�دة 
ال��ن��ث��ری��ة ف��ي دی��وان��ھ ھ��ذا ( ق��اف��ی��ة 
رغیف) أن یبرز أغلب مالمح التقنی�ة 

الفنیة بخروجھ من الفحول�ة ال�ق�ب�ل�ی�ة 
ال���ب���دوی���ة ال���ت���ي ت���م���ث���ل���ت ف���ي 
الشعرالعمودي الى الفحول�ة ال�ف�ردی�ة 
التي تمثلت في النثر والحداثة . أمج�د 
ك��ان ب���ارع��ا ف���ي ت���غ��ی��ی���ر ص���وره 
المستعاره، فمثالً حت�ى ال�ح�ج�ر ل�دی�ھ 
یتمنى أن یكون شكالُ مختلف�ا ف�ي ك�ل 
مرة، فمرة یرید أن یك�ون ف�ي ل�وح�ة 
عثمانیة أو في صورة منمنة لألطفال. 
وھكذا ھو الحجر فمرة یرید أن یك�ون 
في عمارة، مرة في معبد وتارة أخرى 
في مرقٍص ومقصٍف لیلي. أمج�د م�ن 
خالل تالعبھ الذكي ف�ي ن�ق�ل ال�ف�ك�رة 
النوعیة المعتم�رة ف�ي خ�ی�الء ب�وح�ھ 
إستطاع أن یصیّر ثدیاً قمحیاً باعتباره 
نھداً ك�ع�وب�اً ط�ری�اً ب�ل�ح�م�ھ ال�م�ع�اف�ى 
ونستطیع أن نمتص رحیقنا م�ن�ھ ح�د 
الش��ب��ع الش��ب��ق��ي ف��ي أوق��ات غ��ی��اب 
اآلیروتیك عن أبدان�ن�ا وأرواح�ن�ا. ل�ھ 
م��ن ال��ع��ی��ون وك��إن��ھ��ا ن��واف��ذ ال��روح 
القابعة في سجن الجسد وال�ت�ي ت�ك�ره 
كل من ولد مترفاً وفي فمھ ملعقة م�ن 
فضة. یتفق من اّن تحریر السذج م�ن 
األغالل التي یبجلونھا لھي مھمة ف�ي 
غایة الص�ع�وب�ة وب�ع�ی�دة ال�م�ن�ال ف�ي 
ال��وق��ت ال��م��ن��ظ��ور ك��م��ا واّن الس��ّذج 
م���ازال���وا م���ؤم���ن���ی���ن ب���ال���خ���راف���ات 
والسخافات فھ�ن�اك م�ن یس�ت�ط�ی�ع أن 
یجعلھم یرتكبون ال�ف�ظ�ائ�ع ع�ل�ى ح�د 
قول ال�ت�ن�وی�ري وق�اھ�ر ال�ح�اخ�ام�ات 
(سبینوزا). أمج�د ف�خ�ور ب�ن�ف�س�ھ أن 
یكون السندان بدل المطرقة في وط�ن 
وزمن عصیین على ال�ف�ھ�م. ھ�و أح�د 
صور اإلنفعال الذي یقوم على خلخل�ة 
اللغة كي تفت�ح أم�ام�ھ�ا فض�اء دالل�ي 
جدید. إستطاع ان یجعل من الشعر أبا 
ل��ك��ل ال��م��ج��ان��ی��ن وم��ن��ھ��م الس��ارد 
والموسیقي والمسرحي. یكره الش�ع�ر 
الیسیر االذي طرقھ غی�ره وس�ب�ح ب�ھ 
أكثر من مرة. الشعر بالنسب�ة ل�ھ ھ�و 
البرھان، ال�ج�دل، ال�خ�ط�اب ال�ھ�دف�ي، 
والمغالطة . كان یمتلك أدوات السح�ر 
في جعل كل قصائده ملّحنة بموسی�ق�ى 
الواقع وھذه الصفة من الصع�وب�ة أن 
یصل لھا الشاعر االّ إذا كان بارعاً في 
ھ�ذا ال�م�ج�ال . أض�ف ال�ى ذل�ك ك��ان 
تجریدیاً الى حد بعید كي یبتعد عن كل 
م��اھ��و م��ن ش��أن��ھ أن ی��ج��ع��ل ب��وح��ھ 
ال���م���س���ت���دی���م ع���رض���اً ل���ل���دح���ض 
والمیتافیزقیة، كان قادرا في ت�ج�ری�ده 
ھذا على إشتقاق ال�م�ف�اھ�ی�م ال�م�ادی�ة 
وال��ج��وھ��ری��ة، ع��ّرى ال��ك��ل��م��ات م��ن 
الشوائب والملحقات الزائدة حیث أن�ھ 
تمكن من أن یجمع إنطباعاتھ ویفصل 
عنھا مایرید في مسألٍة واحدة یحص�ر 
بھا ذھنھ وعقلھ وبوحھ وإبداعھ الذي 

 قرأناه.
وفي األخیر أقول من أن الش�ع�ر ل�دى 
أمجد ھو حرب عصابات داخ�ل�ی�ة ف�ي 
ال�ن��ف��س ع��ل��ى األع��راف وال��م��ص��ال��ح 
الذاتیة، حرب على المبتذل من األفكار 
اإلنسان�ی�ة ف�ي س�ب�ی�ل نص�رة ال�ذك�اء 
المبدع كما قالھا یوما الناقد اإلیط�ال�ي 

  روبرتومیني.
  شاعر وناقد عراقي  *

 

 أ  اي،
 ا وم ا اا  

 
 
 

 *بقلم الشاعر والناقد ھانف بشبوش
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–ال یوجد إنسان عاقل أو حتّى غیر عاقل في ال�ع�ال�م ع�اج�ز 

عن الحك�ي ع�ل�ى ن�ح�و أو آخ�ر، أو ل�ی�س  -من حیث المبدأ
بحاجة ماّسة وضروریّة لھ في كّل مكان وزمان، مھم�ا زع�م 
االستغناء عنھ بحّجة أو أخرى، أو اّدعى أنّھ غیر راغب ف�ي 
اإلصغاء لھ وت�ج�اھ�ل�ھ لس�ب�ب أو آخ�ر، ف�ھ�و م�اّدة ال�ح�ی�اة 
ومحّركھا وزینتھ�ا ومص�ی�رھ�ا أوالً وآخ�راً، ول�وال حض�ور 
الحكي البدھي في الكون لم�ا ك�ان ق�ی�ل: "ف�ي ال�ب�دء ك�ان�ت 
الكلمة"، ولظّل الناس محج�وب�ی�ن ع�ن ب�ع�ض�ھ�م ف�ي ح�وار 
صامت ال یُجدي، إذ ال یصل بینھم ذل�ك ال�ج�س�ٌر ال�ھ�ائ�ٌل م�ن 

 المحبّة المزدان بحالوة الحكي ولذائذة المشتھاة.
وب��م��ا أّن ال��ح��ك��ي م��دارس وأس��ال��ی��ب ومش��ارب وط��ب��ق��ات 
ومقام�ات ی�خ�ض�ع ف�ي ذل�ك ل�ألزم�ن�ة واألم�ك�ن�ة واألح�داث 
والشخصیّات ولطبیعة الحوارات وال�خ�ط�اب�ات وال�ت�ف�ّوھ�ات، 
فإّن النظر في جوھره ینبغي أن یكون عارفاً وواعیاً وم�دِرك�اً 
لكثیر من حقائقھ الم�رك�زیّ�ة وأقس�ام�ھ وأج�زائ�ھ وھ�وامش�ھ 
وتحّوالتھ، وإذا كان الحكي أیضاً في منظوره الس�ردّي ال�ع�ام 
یخضع لنظرات متعّددة قد ال ی�م�ك�ن حص�رھ�ا بس�ھ�ول�ة ف�ي 
مسار واحد، فال بّد والحال ھذه االقتصار ع�ل�ى ح�ال م�ح�ّددة 
منھ تكون موطن البحث والت�ح�ل�ی�ل وال�رص�د وال�ت�أوی�ل ك�ي 
تنتھي المحاولة إلى نتائج واضحة بوسعھا أن تق�ول وت�ح�ّدد 

 وتقّوم وتستنتج.
یعّد فّن القصة القصیرة وفّن الروایة الفنّ�ی�ن األش�ھ�ری�ن ف�ي 
فضاء المحكي الس�ردّي ال�ف�ن�ّي ال�م�ع�روف وال�م�ت�داول ف�ي 
عالمنا األدبّي المعاصر، وإذا كان فّن الق�ّص�ة ال�ق�ص�ی�رة ھ�و 
األقدم في مسیرة والدة الحكي الفنّي ف�إّن ال�روای�ة اآلن ھ�ي 
األشھر واألكثر تداوالً، حتّى لی�م�ك�ن ال�ق�ول إّن ف�ّن ال�ق�ص�ة 
القصیرة قد انحسر إلى درجة كبیرة على الرغم من أنّھ ال�ف�ّن 
السردّي األشّد إبھاراً وھ�ن�دس�ةً وص�ن�ع�ةً وش�ع�ریّ�ةً، وت�رك 
الساحة األكبر لف�ّن ال�روای�ة ال�ذي ص�ار "دی�وان ال�ع�ص�ر" 
شرقاً وغرباً، شماالً وجنوباً، وقد طغى ھذا الطغ�ی�ان ال�ھ�ائ�ل 
والتھم میادین مجتمع القراءة التھاماً عنیفاً مدفوعاً ب�ع�وام�ل 
وأسباب كثیرة تحّدث عنھا كثیر من الباحثی�ن وال�ن�قّ�اد، وم�ا 
زال لحدی�ث�ھ�م ف�ي ھ�ذا الش�أن ص�ل�ة أو ص�الت ال ت�ن�ت�ھ�ي 

 بسھولة.
صار فّن القصة القصیرة فناً مھمالً ومھّمشاً عل�ى ن�ح�و م�ن 
األنحاء، ولم یعد یُع�ن�ى ب�ھ إال م�ن اب�تُ�ل�َي ب�ع�ش�ٍق ال ی�زول 
وإیماٍن ال یبور غارقاً في لّجتھ ومبتھجاً بلوعتھ وت�ف�اص�ی�ل�ھ 
الفریدة، بحیث ظّل على عھده م�ع ع�ال�م ال�ق�ص�ة ال�ق�ص�ی�رة 
یجّود في خصوصیاتھ التعبیریّة والتشكیلیّة م�ا وس�ع�ھ ذل�ك، 
وثّمة من قّرر اق�ت�راف ال�م�ش�ی�ت�ی�ن ب�ال ت�رّدد فص�ار ی�ك�ت�ب 
الروایة بجانب كتابتھ للقّصة القصیرة على أن تبق�ى ال�ق�ّص�ة 
القصیرة ھي المشیة األصل والروایة ھي المشیة الظّل، ب�ع�د 
أن أصبح االبتعاد عن فّن الروایة للقاص شب�ھ مس�ت�ح�ی�ل إال 
ما ن�در ت�ح�ت ض�غ�ط ال�ن�ج�وم�یّ�ة ال�ت�ي ت�ت�م�تّ�ع ب�ھ�ا ص�ف�ة 

 "الروائّي" على حساب صفة "القاص".
)2( 

القاص والروائّي واألكادیمّي الدكتور فات�ح ع�ب�د الس�الم ب�دأ 
قاصاً یوم كانت القّصة تنافس الشعر وتتفّوق عل�ى ال�روای�ة، 
والسیّما بعد أن أرسى القصاصون الس�ت�ی�ن�ی�ون ال�ع�راق�ی�ون 
قواعدھا المتینة وعبّ�دوا ط�رق�ھ�ا ج�ی�داً ل�ج�ی�ل�ھ�م واألج�ی�ال 
الالحقة لھم، ولم أكن وقتھا قد التقیت الصدیق فاتح إال ح�ی�ن 

ت�ق�ری�ب�اً،  1983قُبلنا معاً في مرحلة دراسة الماجستیر ع�ام 
فحتّم علینا ذلك لقاءات یومیّة على م�ق�اع�د ال�دراس�ة ون�ح�ن 
نتلقّى المحاضرات المقّررة علینا في ك�ل�یّ�ة اآلداب ب�ج�ام�ع�ة 
الموصل، غیر أّن ما جمعن�ا أك�ث�ر ھ�و األدب ف�ق�د ك�ان ھ�و 
مھموماً بالقّصة على ن�ح�و اس�ت�ث�ن�ائ�ّي م�ث�ل�م�ا أن�ا م�ھ�م�وم 
بالشعر، وكان لكلینا صوت واضح ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ج�ام�ع�ة 

 والمدینة وربّما على مستوى الراھن الثقافّي العراقّي.
ال سبیل أرقى وأجمل وأكثر موّدة ومع�رف�ة وح�ی�اة م�ن ھ�ذه 
الصلة األدبیة المشرقة بین من لھم صلة بالجّو األدبّي مھ�م�ا 
كانت طبقتھ�م اإلب�داع�یّ�ة، وك�ان ف�ات�ح ع�ب�د الس�الم ط�ال�ب 
الماجستیر اسماً معروفاً على أكثر من صعید إبداعّي ونق�اب�ّي 
یحظى بمحبّة واحترام الجمیع، وكنُت ش�خ�ص�ی�اً أن�ظ�ر إل�ی�ھ 
بإعجاب بوصفھ الشاب النموذجّي الجامعّي الذي یُتَوقَّع م�ن�ھ 
الكثیر، لكّن االنشغال بالدراسة وال�ب�ح�ث وغ�ی�رھ�م�ا ھ�و م�ا 
جعل صلتي ب�ھ ال ت�ت�ج�اوز ال�ح�دود ال�ط�ب�ی�ع�یّ�ة ال�ت�ق�ل�ی�دیّ�ة 
المحروسة بالم�ح�ب�ة واالح�ت�رام ال�م�ت�ب�ادل، م�ع ظ�ّن خ�ف�ّي 
تلبّسني وقتھا على ما أذكر أنّھ من أولئك الذین ال ی�م�ن�ح�ون 
أنفسھم بسھولة بحیث تبقى ثمة حدود ال ی�م�ك�ن اج�ت�ی�ازھ�ا، 
مما دفعني إلى احترام ھذه ال�خ�ص�ی�ص�ة ف�ی�ھ وال�ع�م�ل ع�ل�ى 
اللقاء معھ خارجھا، ومع ذلك طالما التقینا وتجاذبن�ا أط�راف 
الحدیث في ھمومنا اإلبداعیّة واألكادیمیّة المشتركة، ن�ت�ب�ادل 
الرأي فیما نكتب وننشر في الصحف والمجالت وفیما ن�ن�وي 
العمل علی�ھ ف�ي رس�ال�ة ال�م�اجس�ت�ی�ر، وظ�ّل ھ�ذا االح�ت�رام 
المتبادل محافظاً على سویّتھ كّل ھذا الزمن بش�قّ�ی�ھ ال�ج�م�ی�ل 

 وغیر الجمیل.
ما لبثنا أن افترقنا بعد انتھاء ال�دراس�ة وذھ�ب ك�ّل م�نّ�ا ف�ي 
طریق، لكنني كنت أتسقّط أخبار الصدی�ق ف�ات�ح وأف�رح ب�م�ا 
یحققھ من نجاحات أدبیّة وإعالمیّة، وأحسب أن�ن�ا ح�ی�ن ك�نّ�ا 
نتحادث أیام لقاءاتنا المستمّرة في دراس�ة ال�م�اجس�ت�ی�ر ع�ن 
أھمیّة التخّصص األكادیمّي واإلبداعّي معاً، فإّن ذلك ی�ك�ش�ف 
عن رؤیتنا المبّكرة ووعینا المبّكر ف�ي ض�رورة ال�ت�خ�ّص�ص 
اخت�ی�اراً وإی�م�ان�اً وع�م�الً. وق�د أص�در وق�ت�ھ�ا م�ج�م�وع�ت�ھ 
القصصیّة (الشیخ نیوتن) في طبعة تح�م�ل م�ع�ھ�ا ال�ت�رج�م�ة 

، قرأتھا بشغف وعنایة كبیرة وك�ت�ب�ت 1986اإلنجلیزیّة عام 
عنھا مقاالً نشرت�ھ ف�ي إح�دى الص�ح�ف آن�ذاك، وأّك�دْت ل�ي 
وقت�ھ�ا أنّ�ھ ق�اّص ن�وع�ّي ی�ع�ي ت�م�ام�اً ش�واغ�ل ھ�ذا ال�ف�ّن 
وإشكالیاتھ وقضایاه وشؤونھ وشجونھ، لكّن الحیاة بعد حی�ن 

–أخذتنا نحو ما نحّب وما ال نحّب فصار كّل منّا تحت نج�م�ة 
، وظللُت أتابع ق�در م�ا تس�م�ح ب�ھ األخ�ب�ار م�ا -كما یقولون

یتعلّق بزمیل الدراسة القاص فاتح عبد السالم، وأفرح ك�لّ�م�ا 
سمعت خبراً جیداً یؤّكد لي توقّعاتي القدیمة بشأن�ھ والس�یّ�م�ا 
على صعید تطویر ن�م�وذج�ھ ال�ق�ص�ص�ّي، وھ�و ال�ف�ّن ال�ذي 
أخلص لھ بعد أن ھجره الكثیرون ألنّھ في ظنّي ال�ف�ّن األك�ث�ر 

 استجابة لشخصیتھ وحساسیتھ ووعیھ وموھبتھ.
)3( 

حین اقترح علّي أن أكتب مقدمة لھذا الكت�اب وأض�ع اس�م�ي 
أعادني فوراً إلى تلك األیام الخوالي، ففرحُت  -تحریراً –علیھ 

بعودتي ھذه وقد اختصرُت لحظتھ�ا أك�ث�ر م�ن ث�الث�ة ع�ق�ود 
مكتظّة بكّل شيء وال شيء في آن، كّم ھ�ائ�ل م�ن ال�م�ق�االت 
والدراسات والمراجعات ألعمال فاتح القص�ص�یّ�ة وال�روائ�یّ�ة 
على مدى كّل ھذه السنوات الحافلة بالتناقضات، كتب�ھ�ا ن�ق�اد 
وأدباء وأكادیمیون كثر في أوقات مختلفة بوسعھا أن ت�ل�ق�ي 
الضوء النقدّي والبحثّي الكافي على ال�م�ن�ج�ز اإلب�داع�ّي ل�ھ، 
یضع بین یدي دارسیھ في المستق�ب�ل ِس�ف�راً ن�ق�دی�اً وب�ح�ث�ی�اً 
شاسعاً وعمیقاً یختص�ر ع�ل�ی�ھ�م ح�ت�م�اً س�ب�ی�ل ال�ع�ودة إل�ى 
عشرات الصحف والمجالت التي ل�م ی�ع�د ال�ح�ص�ول ع�ل�ی�ھ�ا 
سھالً بعد أن حدث م�ا ح�دث، ول�ع�ّل ھ�ذا مص�در م�ھ�م م�ن 
مصادر غبطتي وأنا أقّدم ھذا الكنز العلم�ّي ل�ك�ّل م�ن ی�رغ�ب 
بدراسة م�ن�ج�ز ف�ات�ح ع�ب�د الس�الم الس�ردّي، وأحس�ب أنّ�ھ 
یستحق كثیراً من البحث والكشف لما ینطوي علیھ من تن�ّوع 

 وشخصیّة إبداعیّة ممیّزة ال تشبھ غیرھا.
ویمكنني أن أشیر ھنا على سبیل المثال إلى خصوصیّة اللغ�ة 
السردیّة في قصصھ أوالً وروایاتھ ثانیاً، وھ�ي ع�ن�دي أب�رز 
خصیصة إبداعیّة یستحیل على أدیب حقیق�ّي ت�ح�ق�ی�ق ش�يء 

مھم من دونھا، فضالً على الصنعة القصصیّ�ة ال�ت�ي ت�ح�ت�اج 
في رأیي عند فاتح إلى م�ع�ال�ج�ة م�خ�ل�ص�ة ت�ق�ع ع�ل�ى ن�وع 
الحساسیّة الس�ردیّ�ة ال�ت�ي ی�ت�م�تّ�ع ب�ھ�ا، وب�اش�ت�ب�اك ال�ل�غ�ة 
والصنعة على النحو المناسب ف�ي س�ردی�ات�ھ ی�ب�رز الص�وت 
الخاّص وھو یتجّول في ط�ب�ق�ات ال�ت�راث وال�ت�راث الش�ع�ب�ّي 
والتاریخ والجغرافیا والذاكرة والمرجع والغرب�ة وال�م�ت�خ�یّ�ل 
والرؤیوّي، بكّل ما یختزنھ ذلك من إشراق وتجّل وأل�م وأم�ل 
وبس��ال��ة وت��دفّ��ق وح��ك��م��ة واس��ت��ش��راف وج��رأة وح��ی��ویّ��ة، 
تحتضنھا طاقة خالقة على مس�ت�وی�ات ال�ت�ع�ب�ی�ر وال�ت�ش�ك�ی�ل 
والتصویر تؤدي وظائفھا المركزیّة بِحرفیّة ون�ج�اح وك�ف�اءة 

 بین الموضوع واألداة.
وأخیراً ال یسعني إال أن أحیّي صدیقي المبدع ال�ج�م�ی�ل ف�ات�ح 
عبد السالم قاصاً وروائیاً وأكادیمیاً ال تخف�ى بص�م�ات�ھ ع�ل�ى 
أیّة أرض وطأھا، وأیّة ورقة سطّر علیھا أحالمھ، وأّي أف�ق 
أطلق فیھ قوس قزحھ، مبتھجاً بھذه الفرصة التي وفّرْت ل�ي 
قول ما كنت دائماً أرغب في قول�ھ ت�ج�اه ش�خ�ص�یّ�ة ن�وع�یّ�ة 
تستحق االحترام والمحبّة بالمقاییس كلّھا، شخصیّة م�ب�دع�ة 
تدّرجْت في سلّم القّص ومجاُز الحكي لتحتوي ك�ن�َز ال�م�رج�ع 
في طبقاتھ المتعددة وبراعةَ التخ�ی�ی�ل ف�ي ش�س�اع�ة ع�ال�م�ھ 

 وتنّوع فضاءاتھ.
)4( 

تنطوي إشكالیّة السارد والمؤلّ�ف ف�ي ال�ن�ص�وص ال�روائ�یّ�ة 
على معادلة سردیّة شدیدة االشتب�اك وال�ت�داخ�ل وال�ت�ع�اش�ق، 
ففي حین یبقى المؤلّف الحقیقّي خارج ال�م�م�ارس�ة الس�ردیّ�ة 
للنصوص كما تفترضھ نظ�ریّ�ات الس�رد ك�افّ�ة؛ ف�إّن الس�ارد 
"الراوي" بأشكالھ المختلفة یتولّ�ى م�ھ�ّم�ة روای�ة ال�ح�دث، 
وحین یصّرح كثیر من الروائیین ف�ي ال�ع�ال�م ب�ق�ّوة حض�ور 
سیرھم الذاتیّة وتجاربھم الشخص�یّ�ة ف�ي روای�ات�ھ�م، ی�ك�ون 
المرجع الواقعّي "السیرذاتّي" متدّخ�الً ف�ي ص�وغ ال�ف�ض�اء 
التخییلّي السردّي حتّى وإن تمّكن ھذا ال�م�ت�خ�یّ�ل م�ن ف�رض 
قوانینھ وأعرافھ على ھذا الم�رج�ع، ب�ال�م�ع�ن�ى ال�ذي ی�ج�ع�ل 
تشظّي سیرة ال�م�ؤلّ�ف ال�ذات�یّ�ة ع�ل�ى ش�ك�ل ِكَس�ٍر ول�ق�ط�ات 
والتماعات یمثّل جوھر العملیّة ال�روائ�یّ�ة، ب�ح�ی�ث ال ی�م�ك�ن 
قطعاً استبعاد السیرذاتّي عن التخییلّي السردّي بأیّة حال م�ن 
األحوال، على النحو الذي یقترب فیھ المؤلّف الحقی�ق�ّي قُ�رب�اً 
واضحاً من شخصیّة ُمعیّنة من شخص�یّ�ات ال�روای�ة، أو أنّ�ھ 
یفّرق ذاتھ المؤلِّفة ویمّررھا بین مجموعة من الش�خ�ص�یّ�ات 
التي تأخذ كّل منھا سمةً معیّنةً من سمات المؤلّف، أّم�ا ح�ی�ن 
یطغى حض�ور ال�م�ؤلّ�ف ال�ح�ق�ی�ق�ّي ع�ل�ى ال�م�ج�ال الس�ردّي 
التخی�ی�ل�ّي ف�ي ال�روای�ة م�ن دون أن ی�خ�ّل ب�ھ�ویّ�ة ال�ع�م�ل 
األجناسیّة، فسوف نذھب نحو مص�ط�ل�ح ھ�ج�ی�ن ج�دی�د ھ�و 
"الروایة السیرذاتیّة" الذي یجمع بین السیرذاتّي/"ال�م�ؤلّ�ف 
الحقیقّي" والتخییلّي/"الروائّي"، بما یجعل الروایة مس�رح�اً 
للحدث السیرذاتّي والمكان السیرذاتّي والزمن السیرذاتّي ف�ي 
أسلوبیّات مختلفة تعتمد على براعة المؤلّف في احتواء ھ�ذه 

 اإلشكالیّة الخطیرة.

 :ُز ا 
ا او ا ُ 
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یعتبر ال�م�وروث الش�ع�ب�ي ب�م�ث�اب�ة خ�ی�ط ی�رب�ط   
الحاضر بالماضي، ویشتد ھذا الخیط متانة ویصبح 
ن�اف�ذة ت�ط�ّل ع��ل�ى ت�راث األج�داد، ع�ن�دم�ا یس�ع��ى 
اإلنسان إلى المحافظة على الجمیل والناصع م�ن�ھ، 
إن كان فناً أو حرفة وصنعة أو نھج حی�اة. وال�ی�وم 
ال یزالون سكان ال�ب�ادی�ة م�ت�م�س�ك�ی�ن ب�م�وروث�ھ�م 
الشعبي؛ رغم انتقالھم إلى المدن، في الوق�ت ال�ذي 
كانوا البدویین یصارعون للبقاء بح�ث�اً ع�ن م�وارد 
الماء والكأل، تمیزت الحیاة البدویة بعادات وتقالی�د 
وأنماط مھنیة أملتھا طبیعة ال�ب�ی�ئ�ة الص�ح�راوی�ة، 
بحیث تعكس ھذه الحیاة قدرة البدوي على التك�ی�ف 
مع بیئتھ القاسیة واست�غ�الل م�واردھ�ا ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة 

 واالنتفاع بھا لصالحھ.
حرفة عكست مض�م�ون ال�م�وروث الش�ع�ب�ي ألھ�ل 
البادیة (السدو) من الحرف الیدویة التقلیدیة ال�ت�ي 
ازدھرت في البادیة من�ذ ال�ق�دم، وال ت�زال ص�ام�دة 
حتى یومنا ھذا ولم تتأثر ب�ال�ت�ط�ور ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي 
والحداثة ورفاھیة المدینة، على العكس م�ن م�ھ�ن 
أخرى كثیرة اندثرت وأصبحت جزًءا من الماض�ي، 
یستمد السدو رونقھ وعراقتھ من وض�ع�ھ ال�خ�اص 
في ق�ل�وب أھ�ل ال�ب�ادی�ة، ال�ُم�ت�م�س�ك�ی�ن ب�ت�راث�ھ�م 

 ومورثھم الشعبي. 

، وكلمة (السدو) في ال�ل�غ�ة ت�ع�ن�ى ال�م�د واالتس�اع
وھذا المعنى الفصیح یتناسب مع الحرفة، التي یت�م 
من خاللھا مد خیوط الصوف، وت�ح�ت�اج ال�ى ج�ھ�د 
بدني كبیر ودقة، ویع�ت�ب�ر م�ن ال�ت�ق�ال�ی�د األص�ی�ل�ة 
للجماعات البدویة الممارسة لھ، ال سیما تلك ال�ت�ي 
عاشت في الص�ح�اري وال�واح�ات، وش�ك�ل الس�دو 
بتصامیمھ المختلفة وزخ�ارف�ھ وأل�وان�ھ ال�زاھ�ی�ة، 
لوحات تراثیة جمیلة ی�ت�ج�ل�ى ف�ی�ھ�ا إب�داع ال�م�رأة 
البدویة في أبھى صوره، والس�دو ھ�و أح�د أن�واع 
النسیج الُمطرز البدوي التقلیدي، الذي ینت�ش�ر ف�ي 
التقالید البدویة، غالباً ما یستخ�دم وب�ر ال�ج�م�ل أو 
شعر الماعز أو صوف الغن�م ل�ح�ی�اك�ت�ھ، یس�ت�ع�م�ل 
السدو أیضا لحیاكة الخیمة البدویة المعروفة ببی�ت 
الَشعَر، التي تحمي البدویی�ن م�ن ح�رارة الش�م�س 

 وبرد الصحراء في اللیل.
ارتبطت حیاكة السدو منذ عقود ط�وال م�ع ال�م�رأة 
البدویة، نشاھدھا تمد أمامھا بس�اط�ا م�ن األل�وان 
تشد خیوطھا بقوة أنام�ل�ھ�ا ال�م�خ�ض�ب�ة ب�ال�ح�ن�اء، 
ویكفي ال�ت�أم�ل ف�ي أل�وان ق�ط�ع الس�دو ال�م�ن�ج�زة 
ونقوشھا الھندسیة لمشاھ�دة ص�ورة ص�ادق�ة ع�ن 
أولئك الذین عاشوا في ظالل الب�ی�ئ�ة الص�ح�راوی�ة، 
وعرفوا جیدا كیف یستغل�ون م�واردھ�ا ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة 

 على قلتھا وتطویعھا لصالحھم.
السدو لغویاً ھو كل م�ا ھ�و م�ن�س�وج ع�ل�ى ط�راز 
أفقي، إال أن البدو لدیھم تعریف أك�ث�ر ت�خ�ص�ی�ص�اً، 
فالسدو بالنسبة ل�ل�ب�دو ھ�و نس�ی�ج م�ط�رز، ت�م�ث�ل 
خطوطھ الملونة الممتدة على نسق واحد، فن�اً م�ن 
فنونھم ال�ع�ت�ی�ق�ة، وھ�ذا ال�ن�س�ی�ج الص�وف�ي ال�ذي 
یحیكون بھ سجادھم، صار تراثاً مادیاً م�ع�ت�رف�اً ب�ھ 
م�ن ق�ب�ل ك�ب�رى ال�م�ؤس�س�ات ال�ث��ق�اف�ی�ة ال�دول�ی��ة 
الیونیسكو، إذ أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربی�ة 
والعلوم والثقافة، قبول�ھ�ا تس�ج�ی�ل ت�راث (ح�ی�اك�ة 
السدو) ضمن القائمة التمثیلیة للتراث الثقافي غیر 

 المادي ضمن قوائمھا الرسمیة. 
وتذكر النصوص الواردة من المدن السومری�ة، أن 
كمیات الصوف المخصصة لعملیات الن�س�ج، تص�ل 
الى عدة آالف من األطنان ال�م�ش�غ�ول�ة ف�ي م�دی�ن�ة 
أور، ومن المالحظات حول صناعة األص�واف ف�ي 
العصور البابلیة القدیم�ة، وج�ود نص�وص ع�دی�دة 
تشیر الى ضرورة غسل ال�خ�راف وال�م�اع�ز، ق�ب�ل 
یومین أو ثالث من جز أصوافھا أو شعرھ�ا، وی�ت�م 
ذلك مرة واحدة كل عام، حیث یجري تغطیسھا ف�ي 
النھر للتخلص من األتربة والطین، ومن الط�ب�ی�ع�ي 
أن لون الصوف ال یظھر إال بعد غس�ل�ھ وت�ن�ظ�ی�ف�ھ 
جیدا، ویتم غزلھ لی�ص�ب�ح خ�ی�وط�ا ذات م�ط�اط�ی�ة 
ولمعان وقابلة الكتساب األلوان بص�ورة س�ری�ع�ة، 
وتجري عملیة التنظیف والتمشیط والغزل والقصر 
والت�ب�ی�ض ث�م الص�ب�اغ�ة وب�ع�دھ�ا ال�ن�س�ج، وھ�ذا 
االمتیاز لم ی�ك�ن ول�ی�د ظ�روف أو ص�دف�ة، وإن�م�ا 
شكلت صناعة تاری�خ وت�راث ع�ل�ى م�دى ال�زم�ن، 
ف��اإلنس��ان ال��ب��اب��ل��ي ھ��و أول إنس��ان ع��رف ھ��ذه 

 الصناعة ثم توارثتھا األجیال جیالً بعد جیل. 
السدو وحیاكتھ حرفة إبداعیة متناھیة، ت�وارث�ت�ھ�ا  

المرأة البدویة م�ن أم�ھ�ات�ھ�ن وج�دات�ھ�ن، وت�ع�ب�ر 
المرأة من خاللھا عن مھارة یدویة فائقة، ف�ال�ف�ت�اة 
تبدأ بمزاولة الحرفة منذ نعومة أظف�ارھ�ا، وت�ع�م�ل 
على مساعدة أمھا في الغزل والص�ب�اغ�ة وح�ی�اك�ة 
أجزاء بیت الشعر، وعند ب�ل�وغ�ھ�ا س�ن الس�ادس�ة 
عشر غال�ب�ا م�ا ت�ك�ون ق�د أل�م�ت ب�ح�ی�اك�ة أغ�ل�ب 
الن�ق�وش، وت�ح�ظ�ى ب�ك�ث�ی�ر م�ن إع�ج�اب وت�ق�دی�ر 

 جماعتھا.
والبدویات مازلن یحافظن على الموروث الش�ع�ب�ي 
واالجتماع�ي، وت�ح�دی�ث�ھ ل�ی�ت�الءم م�ع م�ت�ط�ل�ب�ات 
العصر، ویعتبرونھ فناً مترفاً في أل�وان�ھ وأش�ك�ال�ھ 
الھندسیة، إال أنھم ك�م�ا ن�ج�ح�ن ف�ي ال�ت�ك�ی�ف م�ع 
ظ��روف الص��ح��راء ال��ق��اس��ی��ة ب��ال��ح��د األدن��ى م��ن 
الموارد، وكانت لدیھن القدرة على التكیف مع شح 
المواد األولیة لخل�ق ف�ن�ھ�ن ال�خ�اص، ف�ال�ب�دوی�ات 
ت�أخ�ذن خ�ی��وط�ھ م�ن وب�ر اإلب�ل وش�ع��ر ال��م�اع��ز 

وص�وف األغ��ن��ام، ال��ت��ي ك��ان��ت م��وردھ��ن ال��ف��ن��ي  
لحیاكة منسوجاتھن وما یتوزع على جدران خیم�ة 
ال�ع�ائ�ل�ة ال�ب�دوی�ة وی�ف�ت�رش ع�ل�ى أرض�ھ�ا، وف��ي 
ال��م��اض��ي ك��ان��ت تُس��ت��خ��دم األص��ب��اغ ال��ط��ب��ی��ع��ی��ة 
المس�ت�خ�رج�ة م�ن األعش�اب الص�ح�راوی�ة، وك�ان 
مصدر األصباغ التي تعطي خیوط الصوف األبی�ض 
على المغزل ألوانھا المتداخلة، حیث كانت ال�ن�س�اء 
یستخرجن األلوان من الزرع والنباتات الم�ت�وف�رة، 
وھي في غالبیتھا نباتات صحراویة، ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
ال��م��ث��ال ال��ن��ب��ات��ات ال��م��ل��ون��ة ك��ال��ح��ن��اء وال��ك��رك��م 
وال��زع��ف��ران والص��ب��ار وال��ع��رج��ون ذي ال��ل��ون 
البرتقالي،  أما اآلن فق�د ت�ط�ورت ط�ری�ق�ة ت�ل�وی�ن 
الصوف حیث توجد الكثیر من األصب�اغ ال�م�ل�ون�ة، 
فیشتري الب�دو األص�ب�اغ ال�ك�ی�م�اوی�ة، ال�ت�ي ع�ل�ى 
الرغم من سھولة استعمالھا إال أنھا لیست ث�اب�ت�ة، 
أما الوبر والشعر والقطن فتظل بألوانھا الطب�ی�ع�ی�ة 
من دون صبغ، تزین األغطیة والسجاد والوس�ائ�د، 
وتسجى على ظھور اإلبل وسروج خیول المترف�ی�ن 

 منھم.

تعتمد صناعة (السدو) على جھد المرأة في الم�ق�ام 
األول، ویتجلى إبداع البدوی�ة ف�ي زخ�رف�ة وإن�ت�اج 
منسوجات غنیة، برموز وأشكال ھندسیة، ب�أل�وان 
زاھیة متنوعة وزخ�ارف ج�م�ی�ل�ة، ت�ح�م�ل دالالت 
اجتماعیة مختلفة، مس�ت�وح�اة م�ن ط�ب�ی�ع�ة أب�ن�اء 

الصح�راوی�ة، البادیة، ونقوش مستوحاة من البیئة 
ذات دالالت شعبیة مرتبطة ب�ع�ادات وت�ق�ال�ی�د أھ�ل 
البادیة، وتعبر من خاللھا عن تقالید فنیة ع�ری�ق�ة، 
ضاربة بجذورھا في عمق التاری�خ، ح�ی�ث ت�ت�ف�ن�ن 
المرأة البدویة في زخرفة ونقش (السدو) ب�ن�ق�وش 
كثیفة، ھ�ي ع�ب�ارة ع�ن رم�وز وم�ع�ان م�خ�ت�ل�ف�ة 
یدركھا أھل البادیة ویعرفون ما ت�ح�م�ل�ھ م�ن ق�ی�م، 
فبعضھا یعب�ر ع�ن وس�م ال�ق�ب�ی�ل�ة وب�ع�ض�ھ�ا ع�ن 
المواسم، وعكست رموزھا ونقوشھا الفنیة الكثی�ر 
من عناصر البیئة المحیطة بھا، كأش�ج�ار ال�ن�خ�ی�ل 
والزھور والجمال واألغن�ام والص�ق�ور، ب�اإلض�اف�ة 
إلى أدوات القھوة، واآلیات القرآن�ی�ة، ف�م�ث�ال ن�ج�د 
استخداماً ألھ�رام�ات ص�غ�ی�رة وال�ھ�الل وال�ق�ب�اب، 

 وأشكال ھندسیة في صورة مثلثات ومربعات. 
تبدأ العملیة بغ�زل الص�وف ب�ع�د إزال�ة م�ا یش�وب 
خیوطھ م�ن أوس�اخ وع�وال�ق، وال�ت�ي یس�ھ�ل أن 

مش�ط�ھ�ا ب�أمش�اط  ط�ری�قیلتقطھا الص�وف، ع�ن 
خشب حتى تمتد خیوطھا وتفك تشابكھا، إال أن فك 
ارتب�اط خ�ی�وط الص�وف بش�ك�ل مس�ت�ق�ی�م یص�ع�ب 
تخزینھ، لذا تعمد البدویات الالتي كن یتولین ع�ادة 
مھمة حیاكة ھذا النوع من النسیج إلى لفھ على ما 
یسمى المغزل، وھي أشبھ بعصا خشب یلف حولھا 

 الخیط حین استخدامھ.
ویأتي دور آخر للمغزل غیر التخ�زی�ن، ف�ف�ي أول�ى 
مراحل الحیاكة تساعد ھذه األداة في فت�ل ال�خ�ی�وط 
من دون أن تتشابك، لیبدأ بعدھا عملیة برم المغزل 
في سحب الخیوط وال�ن�س�ج ف�ي ات�ج�اه واح�د م�ن 
الغزل، إلى إنھاء النسیج باتجاه عقارب الساعة أو 
بعكسھا، ویحدد ع�دد ال�ب�رم�ات أث�ن�اء ال�غ�زل ق�وة 
الفتلة وسماكتھا في مظھر النسیج، فكلما زاد ع�دد 
البرمات أنتجت خیوط أكثر سم�اك�ة وق�وة، وك�ل�م�ا 
قلت أعطت نسیجاً ناعماً وخ�ف�ی�ف�اً، ل�ت�أخ�ذ ب�ع�دھ�ا 
دورھا على (المدرة) المقبض الخشبي الذي یعل�وه 
ذراع حدیدیة، طُور في فترة متأخرة ل�ی�س�اع�د ف�ي 
عملیة الغزل، وبعد ذلك ت�أت�ي م�رح�ل�ة الص�ب�اغ�ة، 
ویستخدم الصوف األبیض دائما للصباغ�ة، ویُ�ل�ف 
الصوف المغزول على شكل (شیعة) كم�ا یس�م�ی�ھ�ا 

 البدو قبل صباغتھا. 
وتستخدم المرأة البدویة والتي تقوم بنسج الس�دو، 
ع�دة أدوات بس��ی�ط�ة ف��ي ع�م�ل��ی�ة غ�زل وح�ی�اك��ة 

 الصوف، أھمھا 
(التغزالة) وھ�ي ع�ب�ارة ع�ن عص�ا ی�ل�ف ع�ل�ی�ھ�ا 
الصوف غیر المغزول، والمغزل وھ�و یص�ن�ع م�ن 
الخشب ویتكون م�ن عص�ا ی�ن�ت�ھ�ي أح�د ط�رف�ی�ھ�ا 

س�م ت�ق�ری�ب�ا،  5بخشبتی�ن، ط�ول ال�واح�دة م�ن�ھ�ا 
مصلبة الشكل، یتوس�ط�ھ�ا ُخ�ط�اف ل�ب�رم الص�وف 
الملفوف، وتحویلھ إلى خیوط تُ�ج�م�ع ع�ل�ى ش�ك�ل 
كرات، والنول وھ�و آل�ة ال�ح�ی�اك�ة ویس�م�ى أیض�اً 
السدو وھو عبارة عن خیوط ممتدة ع�ل�ى األرض، 

ط بأربعــة أوتــاد علــى شكــل مستـط�ـ�ی�ـ�ـ�ل، ــــترب

و(المنشزة) وھي قطعة خشبیة مستط�ی�ل�ة الش�ك�ل 
ذات طرفین حادین، وتُستعمل لرصف الخیوط ب�ع�د 
تشكیلھا، ث�م (ال�م�ی�ش�ع) وھ�و ع�ب�ارة ع�ن عص�ا 
خشبیة یُلف حولھا ال�خ�ی�ط ع�ل�ى ش�ك�ل م�روح�ي، 
ویُفك جزء منھ بطول م�ن�اس�ب ق�ب�ل إدخ�ال ل�ق�ط�ة 
لُحم�ة ج�دی�دة، و(ال�ق�رن) وھ�و ع�ب�ارة ع�ن ق�رن 
غزال، یستخدم في فصل خیوط السدو بعضھ�ا ع�ن 
بعض ووضعھا في ترتی�ب ص�ح�ی�ح أث�ن�اء ح�ی�اك�ة 
ال��زخ��ارف وال��ن��ق��وش، أم��ا ال��م��دراة ف��ھ��ي أداة 
مصنوعة من الحدید أو الخشب على شكل سن م�ن 
أسنان المشط وأطول منھ ویُرّجل بھ الشع�ر ال�خ�ام 
المستخدم في حرفة السدو، ویع�ت�ب�ر الص�وف م�ن 
أكثر الخ�ی�وط ش�ی�وع�ا ل�وف�رت�ھ ولس�ھ�ول�ة غ�زل�ھ 

 وصباغتھ ونسجھ.
من أھم المنتجات التي تُصنع م�ن الص�وف (ب�ی�ت  

الشعر)، وھو مسكن أھل البادیة في الص�ح�راء، و
(العدول) وھي عب�ارة ع�ن أك�ی�اس ك�ب�ی�رة ل�ح�ف�ظ 
األرز، و(المزواد) وھي عبارة عن أك�ی�اس أص�غ�ر 
حجما من العدول وأكبر من (الخروج)، وتس�ت�خ�دم 
لحفظ الم�الب�س، و(الس�ف�ای�ف) وھ�ي ع�ب�ارة ع�ن 
خیوط ُمحاكة بطریقة جمیلة وألوان زاھیة لتزی�ی�ن 
الجمال والخیول، ومن ھذه المنتجات أیضاً ال�بُ�س�ط 

أو الساحة وتعني المفارش التي تستخدم في ف�رش 
الدیوانیة، وتصنع عادة من الخیوط المبرومة، أم�ا 
(العقل) فھو عبارة ع�ن ع�دة خ�ی�وط ت�ب�رم ب�ال�ی�د 
تستخدم في ربط الجم�ال وال�خ�راف وال�م�اع�ز، ث�م 
(الشف) وھي قطعة من السدو من نوع المف�رش�ة، 
مصنوعة من ل�ون واح�د وع�ل�ى أط�راف�ھ�ا ن�ق�ش�ة 
الضلعة بلون مختلف، وھي تُف�رش ع�ل�ى ال�ج�م�ال 

 للزینة.
كما یتم في ھذه الحرفة صناعة المساند المعروفة، 
وھي بمث�اب�ة ت�ك�أة یس�ت�ن�د إل�ی�ھ�ا ال�ج�الس�ون ف�ي 
الدیوانیة، وتسمى الخیاطة الموجودة على أط�راف 
المسند بالخشام، وتكون خیوط اللُحمة المستخدمة 
في الحیاكة غالبا من الق�ط�ن، ال�ذي رغ�م اف�ت�ق�اره 
لمرونة الصوف إال أنھ مت�ی�ن وس�ھ�ل االس�ت�ع�م�ال 
للنسیج، وال یتلف بسھولة، وقد اعتاد ال�ن�س�اج�ون 
في الماضي على غزل القطن المستورد من ال�ھ�ن�د 
ومصر، ولكنھم اآلن یشترون خیوط�ا ج�اھ�زة م�ن 

 األسواق المحلیة. 
ھناك ثالثة ألوان رئیسیة للسدو، سواء كان جاھًزا 
أم مفصًال، وھي اللون األحمر وال�ع�ن�اب�ي وال�ب�ی�ج، 
ویعتبر اللون األحمر أكثر األلوان ال�م�ف�ض�ل�ة ل�دى 
البدو، حیث أن اإلقبال ع�ل�ى ش�رائ�ھ ی�ط�غ�ى ع�ل�ى 
غیره من األلوان المختلفة، باإلضافة إلى  األل�وان 
بجانب جودة القماش والنقشات الم�ن�س�وج�ة ع�ل�ى 
السدو ومواصفاتھ، تتحكم بشكل كبیر ف�ي س�ع�ره، 
خاصة في ما یخص التفص�ی�ل، م�ؤك�دا أن اإلق�ب�ال 
على شراء السدو واسع، ویزداد شیئ�اً فش�ی�ئ�اً م�ع 
دخول فصل الشتاء، حیث یفضل العدید من ال�ب�دو، 
استبدال السدو القدیم بآخر جدید، وأن طق�م الس�دو 
یأتي بمرتبتین وأربع وسادات ومسندین، والبع�ض 

 یشتري أكثر من طقم للمجالس الكبیرة.
 للحدیث تكملة یتبع في العدد القادم 

 المصدر 
 نشر محرري الموقع–تواصل اجتماعي–وكاالت 
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كان كُل شئ یج�ري ك�ع�ادت�ِھ ف�ي ح�ی�ات�ھ�م�ا   
الزوجیة حتى وقَع ما لم یكن بالحسب�ان. أم�ٌر 
أربَك ونزَع السالم من تلك العائ�ل�ة الص�غ�ی�رة 
المكونة من زوح وزوجة كانا قد تعاھدا عل�ى 
الُحب مذ كانا في ریعان شبابھ�م�ا، ث�م ان�ج�ب�ا 
بنتا بكراً أكملت قبل شھرین عامھا الع�ش�ری�ن 
وصبیا ھو ال�ی�وم ف�ي الس�ادس�ة عش�ر. ك�ان 
زوجھا سالم شاباً عراقیاً تعرفت عل�ی�ھ ح�ی�ن 
جاء ل�دراس�ة ط�ب االس�ن�ان ف�ي ب�ل�دھ�ا أألم 
یوغسالفیا. كان شاباً متقداً بروح الشی�وع�ی�ة 
التیتویة ولطالما الَھَب حماسھا وھو ی�ت�ح�دث 
عن التغی�ی�ر ال�ح�ت�م�ي وع�ن ض�رورة ق�ی�ادة 
الزعیم تیتو للعالم ال�ج�دی�د. ف�ي ذل�ك ال�وق�ت 
ك��ان��ت ھ��ي ش��اب��ةً ل��م ت��ت��خ��ط��ى ال��خ��امس��ة 
والعشرین حین أنضمت ال�ى ص�ف�وِف اح�دى 
اللجان الحزبیة الطالبیة ف�ي ال�ج�ام�ع�ة. ك�اَن 
سالم في حینھا فارس أحالم�ھ�ا ال�ذي ط�ال�م�ا 
بحثت عنھ. لم تكن تتصور قط انھا س�ت�ل�ت�ق�ي 
بشاٍب آٍت من أرض بعیدة اسمھا ال�ع�راق ل�م 
تسمع عنھا من قبل، لیحدثھا عن الماركس�ی�ة 

 . اللینینیة وعن الحتمیة التاریخیة
كل تلك الذكریات مّرت س�ری�ع�ا ف�ي خ�اط�رھ�ا 
وھي تتابعھ، مستلقیة على فراشھا، من خالل 
الباب المفتوح لغرفتھا اثناء تأھ�ب�ھ ل�ل�خ�روج 

 . لصالة الفجر
أحقا ھذا ھو سالم الذي عرفتھ من قبل؟ كانت 
تتسائل مع نفسھا وھي تنظر ال�ی�ھ م�ن�دھش�ة 
بینما كان یعّدل من ھیئتھ وھ�و یض�ع ط�اق�ی�ةً 
بیضاء على رأسھ ویمشط لحیتھ التي أطلقھ�ا 

 . منذ شھرین
رفعت رأسھا من الوسادة باھتمام وھي تتاب�ع 
حركاتھ حینم�ا دخ�ل ال�ى غ�رف�ة ن�وم ول�دھ�ا 
انطون الذي اصبح یسمى عبد الرحم�ن ب�ن�اًء 

 . على رغبة والده
سمعتھ یحدث ولدھا بلغة انك�ل�ی�زی�ة تش�وب�ھ�ا 

 لّكنة عربیة ویحثھ على النھوض للصالة . 
اصغت السمع جیداً حین توقف عن الكالم، ثم 
عاد الیھا صوت أقدامھ وھو یخ�ط�و ویص�ف�ق 

. وم�ا ان خ�رج   الباب الخارجي بع�د خ�روج�ھ
حتى اعتدلت من رقادھا وجلست ع�ل�ى ح�اف�ة 

. ك�م ت�م�ن�ت   السریر واضعةً راسھا بین كفیھا
لو ان كل ما ی�ج�ري ح�ول�ھ�ا م�ج�رد ك�اب�وس 

، ولكنھ�ا ت�درك ف�ي ق�رارة   مزعج أرق نومھا
 .  نفسھا ان االمر حقیقةً ال حلم

منذ شھرین وھذا البیت ال یعرف السالم. من�ذ 
أن أرتدَّ زوج�ھ�ا ع�ن ال�م�ب�ادئ ال�ت�ي نش�أوا 
علیھا لیعتنق دی�ان�ة اھ�ل�ھ وھ�ذا ال�ب�ی�ت ف�ي 

 . أضطراٍب دائم
لم یك�ن االم�ر م�ج�رد ع�ق�ی�دة او ف�ك�رة ق�رر 
زوجھا ان یتبعھا، ولكن االمر اقترن بسلوك�ھ 
العدواني تجاه عائلتھ وتغیره المفاجئ. ف�ل�ق�د 
قرر فجأة بوجوب تغییر طبیعة س�ل�وك اب�ن�ت�ھ 
في أن تحدد عالقتھا باصدقائ�ھ�ا ال�ذك�ور م�ن 
زمالئھا في الدراسة وفي ان ترت�دي م�الب�س 
محتشمة ومنعھا من ان تتأخر في العودة ال�ى 

البیت وغیر ذلك من االم�ور ال�ت�ي ت�ع�د ح�ق�اً 
مكتسباً لبنت نشأت في ثقافة غربیة أسترالیة 

 . ال تقیم وزنا لمثل ھذه النواھي
كان األمر قد وصل ذروتھ قبل شھ�ری�ن ح�ی�ن 
احتفلت البنت بعید میالدھا ال�ع�ش�ری�ن، وف�ی�ھ 
ھاج الزوج وماج حین وج�د اب�ن�ت�ھ ت�راق�ص 
صدیقھا وعلى مرأى من امھا، فما ك�ان م�ن�ھ 
اال أن صفع البنت وافسد ع�ی�د م�ی�الدھ�ا م�م�ا 
استدعى االمر ت�دخ�ل رج�ال الش�رط�ة ال�ذی�ن 
القوا القبض عل�ی�ھ واع�ت�ب�روا ع�م�ل�ھ ع�م�الً 
بربریاً ال یلیق برجل متحضر. ولم ت�ّم�ر ت�ل�ك 
اللیلة بسالم فلقد قررت السلطات ال�م�خ�ت�ص�ة 
ابعاد البنت وتقدیم م�ع�ون�ات م�ادی�ة ت�ك�ف�ی�ھ�ا 
للعیش بمفردھا حیاةً ح�رةً ك�ری�م�ة، ك�م�ا ت�م 
توفیر سكن الئق لھا بع�ی�داً ع�ن اب�ی�ھ�ا ال�ذي 
أُجبَِر على توقیع تعھد بعدم الت�ع�رض الب�ن�ت�ھ 

 . بأي شكل من االشكال
نھضت من سریرھا وخطت نح�و غ�رف�ة ن�وم 
ابنھا فوجدتھ ما زال نائما. حتى الولد لم یسلم 
من تدخالتھ، اذ صار یجبرهُ على الذھاب معھ 
الى الجام�ع ص�ب�اح ك�ل ج�م�ع�ة. ول�ك�ن ھ�ذه 
الجمعة قرر الولد ان یتمرد كعادتھ بی�ن ح�ی�ن 

  . وآخر
كان كل شئ مضطرب ف�ي ح�ی�ات�ھ�ا. م�ن�ذ ان 
تركت ابنتھا كاتیا البیت وھي تعیش في فراغ  
و وحدة، السیما وان لغة الكالم مع زوجھا قد 
تعطلت وصار كل منھم�ا م�ن�ش�غ�ل ب�ال�ت�ف�ك�ی�ر 

 .لوحده 
صنعت لھا كوباً م�ن ال�ق�ھ�وة وج�ل�س�ت ال�ى  

الطاولة المربعة في المطبخ ترتشف وت�ف�ك�ر. 
لو ان سالم قد استطاع ان یعادل شھ�ادة ط�ب 
االسنان التي حصل علیھا في براغ  لما وصل 
بھ الحال الى ما وص�ل ال�ی�ھ ول�م�ا اض�ط�رت�ھ 
ال�ظ�روف ان ی�زاول اع�م�اال ش�ت��ى ال ت�ل�ی��ق 

.   بتعلیمھ. الفشل ھو ما جعلھ یتجھ الى ال�دی�ن
منذ ان قدموا الى است�رال�ی�ا وھ�و ی�ح�اول ان 
یجتاز تلك االمتحانات التي ت�ؤھ�ل�ھ ل�م�ع�ادل�ة 

 . شھادتھ

لم یبذل ما فیھ ال�ك�ف�ای�ة، ك�ان ی�ج�ب ع�ل�ی�ھ "
 "تكرار المحاولة مرة تلو اخرى

كانت تتمتم بھذه ال�ك�ل�م�ات ل�ن�ف�س�ھ�ا بص�وت 
 منخفض

 "انھا اللغة االنكلیزیة، ھي السبب في فشلھ"
راحت تج�وب ارج�اء ال�م�ن�زل دون�م�ا ھ�دف. 
كانت شفتاھا ت�ت�ل�ف�ظ�ان ب�ك�الم م�ب�ع�ث�ر غ�ی�ر 

 .مفھوم 
الى این سینتھي كل ھذا؟ وكیف ستخرج من  

 ھذا النفق المظلم؟
على الجانب اآلخر وفي ذلك المسجد الصغ�ی�ر 
الذي ال یبعد عن ألبی�ت س�وى بض�ع�ة أم�ی�ال 
كان سالم یفكر ایضا بما ستؤول الیھ االم�ور. 
كان یجلس وحده ساھما مغت�م�اً ب�ع�د ان�ت�ھ�اء 
صالة الفجر وكأنھ في حوار غیر مسموع مع 

 . نفسھ في حضرة هللا
ترى ھل ستكون ھذه ھي النھایة لحی�ات�ھ م�ع 

 امرأة شبابھ؟
كان یعي انھ لم یعد قادر على مواصلة العیش 
مع امرأة صارت تختلف عنھ تماما. كان قلب�ھ 
یعتصر ألماً كأن قوة خفی�ة ت�ح�اول ان ت�ن�زع 
منھ ذلك الحب الجارف ال�ذي ج�م�ع�ھ وأی�اھ�ا 
لسنین طویلة. ترى لو انھ انفصل عنھ�ا ف�ھ�ل 
سیقضي حیاتھ لوحده. بعض االصدقاء م�م�ن 
یلتقي بھ�م اث�ن�اء الص�الة اش�اروا ع�ل�ی�ھ ان 
یھجرھا ویبحث لن�ف�س�ھ ع�ن ام�رأة مس�ل�م�ة 
تتوافق مع دینھ وعاداتھ. ولكن لم یكن االم�ر 
بھذه السھولة وقلبھ ما زال یھفو الیھا. أخیرا 
طرأت في رأسھ فكرة، لیعرض علیھا االسالم 

، استخار هللا فیما ھو ع�ازم ع�ل�ی�ھ   لعلھا تقبل
 . ثم نھض خارجاً من المسجد

في البیت كانت زوجتھ منشغلة في ال�م�ط�ب�خ، 
وحین سمعت صوت فتح الباب اصغت السم�ع 
جیداً. كانت تشعر بخطواتھ وانف�اس�ھ ت�ق�ت�رب 
م��ن��ھ��ا دون ان ت��ل��ت��ف��ت ل��ت��رى م��ن ی��ق��ف 
خلفھا.اخیرا سمعتھ ین�ادي ب�اس�م�ھ�ا بص�وت 
خافت فالتفتت الیھ. كان یبدو ودیعا على غی�ر 
عادتھ. تلعثم كثیراً ق�ب�ل ان ی�ت�ف�وه ب�ك�ل�م�ات 

 . مضطربة ومتھدجة
 ". عزیزتي اني ادعوك الى "أالسالم

   "ماذا تقول"! قالتھا مستنكرة 
 أدعوِك الى "االسالم.". 

 ھذا مستحیل" "
  قالت ھذا محتّدة ثم شمخت بأنفھا 

فكري في أالمر قلیال قبل ان تتس�رع�ي ف�ي  " 
 الرد"

 "ال یمكن ابداً، انا صربیة مسیحیة"
قالت ھذا وكأن الحرب بین صربیا والب�وس�ن�ة 
قد حضرت للتو ف�ي راس�ھ�ا ف�ي ل�ح�ظ�ة م�ن 

 الزمن
 "مسیحیة"!. قالھا قاطباً حاجبیھ ثم اردف

 "منذ متى انت تؤمنین با�"؟! 
 "مذ قررت انت أن تكون مسلماً"

قالت ھذا وھي توجھ سب�اب�ت�ھ�ا ن�ح�و ص�دره  
 . كأنھا تطلق النار علیھ، ثم تركتھ

 قصیرة   قصة

أاق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمیل/ سیدني عصام



تم تنضید نصك، نرجوا تالف�ي ال�م�س�اف�ة ب�ی�ن ك�ل�م�ة    
 واخرى، وكذلك بین حرف الواو والكلمة التي تلیھ. 

ك�ت�اب�ت�ھ�ا ح�ك�ًرا ع�ل�ى األق�الم ال�رج�ال�ی�ة   بعد أن ك�ان�ت
أبت المرأة إالّ أن تخوض غمار القصة القص�ی�رة،  فقط،

فوفق�ت إل�ى  وتتمیّز وتبدع في ھذا المجال ھي األخرى،
أس�س ط�اب�ع   وض�ع وت�ّم�ك�ن�ت م�ن  ّحد ك�ب�ی�ر ف�ي ذل�ك

ّخ��اص ب��ھ��ا، ع��رف ب��الس��رد ال��ن��س��وي،  ج��دی��د س��ردي
التقالید الس�ردی�ة   بقصص وروایات بعیدة كل البعد عن

"ال��ذك��وری��ة"، ال��ت��ي تس��ع��ى إل��ى ت��ن��م��ی��ط ال��م��رأة 
ع�ن الّس�رد ال�ن�س�ائ�ي،  یخت�ل�ف  ممیّز سرد وتھمیشھا،

تكتبھا النساء تحدیدا، م�ن   المتّضمن لروایات وقصص
 دون أن تنطوي على رؤى خاصة بالمرأة.

ب�إی�ق�اع  وراحت المرأة تكتب ب�أس�ل�وب م�ت�ف�ّرد ج�م�ی�ل،
م��ب��ت��ك��ر، ی��خ��ل��ق ال��م��ف��اج��أة وال��ت��ش��وی��ق وال��م��ت��ع��ة، 

استحسنھ القارئ العربي وألفھ في وقت قصی�ر   أسلوب
ف�ي   ی�ل�م�س�ھ�ا جّدا، واكتشف فیھ ج�م�ال�ی�ات م�م�ی�زة ل�م

أسلوب الّرجل المّمل الركیك ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن األح�ی�ان، 
ف�ي   خ�اص�ة ب�ھ�ا الشيء الّذي مكنّھا من الظفر بم�ك�ان�ة

ن�ف�وذه ع�ل�ی�ھ ط�وی�ال،   حقل إب�داع�ي، ق�د بس�ط ال�ّرج�ل
 وأعلن امتالكھ لحیّز واسع منھ.

اكتشاف ذاتھا في ال�ن�ص األدب�ي   وبذلك، أعادت المرأة
الذي تكتبھ، وسی�ل�ت�ھ�ا ال�ف�ری�دة ل�الن�ط�الق إل�ى أج�واء 

فبرعت في ك�ت�اب�ة ال�ق�ص�ة ال�ق�ص�ی�رة  الحریة الفسیحة.
تركیبتھا النفسیة، معت�م�دة ف�ي ذل�ك   المتناسبة جّدا مع

على مالحظة التف�اص�ی�ل  على قدرتھا الفریدة من نوعھا
ف�ي  الدقی�ق�ة ف�ي ال�ب�ی�ئ�ة ال�تّ�ي م�ن ح�ول�ھ�ا، وت�م�یّ�زت

بجسارة تناولھا للتابوھات االجتماعیة الم�ت�ّح�ج�رة،  ذلك
وس�اھ�م�ت  ھ�م�ش�ت�ھ�ا ونقدھ�ا ال�الذع ل�ت�ق�ال�ی�د وع�ادات

ف��ي ش��ت��ى  ال��م��ش��ھ��د ال��ت��طّ��وري  إب��ع��ادھ��ا ع��ن ف��ي
 ومجاالت الحیاة المختلفة. میادین

إنّھا، ومن خالل ولوجھا لعالم القصة القصیرة، نج�ح�ت 
الذي ظلت حبیست�ھ  الخطاب الشفوي  االستغناء عن في

على مدى أزمنة طویلة، تروي قصصھا لیال، ل�ت�ن�س�اھ�ا 
أن ت�ت�خ�لّ�ص   وینساھا غیرھا نھاًرا، واستطاعت ب�ذل�ك

واللّغ�و ال�ّذي  الكائن التافھ مدمن الثرثرة  من صفة ذاك
الع�زم ع�ل�ى ت�غ�ی�ی�ر ق�درھ�ا، ب�أن   ال طائل منھ، فعقدت

تحّول حلمھا وتطل�ع�ات�ھ�ا وآم�ال�ھ�ا إل�ي ن�ص م�ك�ت�وب، 
ھ�ي  من خاللھ ھ�ي ال�م�ؤل�ف وھ�ي ال�م�وض�وع،  تكون

 الذات وھي اآلخر.
ونجحت في فرض سیطرتھا على عالم ال�م�رأة ال�خ�ف�ي، 

فن اق�ت�ن�اص ال�ل�ح�ظ�ة ف�ي ك�ت�اب�ة ال�ق�ص�ة   فبرعت في
كائنًا "واقعیًا" ی�م�ت�ل�ك  إلى أن باتت القصیرة النسائیة،

أفكاره وّكل ما ت�ج�ود ب�ھ  میثاقًا سردیًا خاصا بھ، یّسجل
علیھ قریحتھ األدبیة على الورق، فی�ع�م�ل ع�ل�ى ت�خ�ل�ی�د 

 تُناقش تُنشر، أحداث واقع معاش، على صفحات كتب
في الندوات والمحافل األدبیة، وتعرض جنب�ا  مواضیعھا

إل���ى ج���ن���ب، م���ع ك���ت���ب ال���ّرج���ل، ع���ل���ى رف���وف 
 والمعاھد والمعارض الدولیة.  الجامعات مكتبات

وجعلت أخیًرا من دخولھا إل�ى ع�ال�م ال�ك�ت�اب�ة، خ�روًج�ا 
علنیًا من عالم ربات الخدور إلي الفضاء ال�ذي ت�ت�ع�رى 

صریًحا من  فیھ النفوس وتنكشف فیھ لآلخرین، خروًجا
ال�م�أل�وف إل�ي ال�م��ج�ھ�ول، م�ن رت�اب�ة ح�ی�اة ال�ق�ن�اع��ة 
والتسلیم والغفلة، إلي قلق الس�ؤال وق�ل�ق ال�وع�ي ب�م�ا 

 یحیط بھا وما یحدث لھا.

أن تستلھم جمال قصصھا  المرأة القاصة  لقد استطاعت
وحبكة سردھا من غریزتھا الدفی�ن�ة وم�ن ھ�م�وم ح�ی�اة 

ال�ق�ارئ ی�ج�د  أنثویة عاشتھا وتجرعت علقمھ�ا، ت�رك�ت
تن�غ�ل�ق  لم مطالعة أحداث اجتماعیة مختلفة،  في المتعة

على قضایاھا الذاتی�ة ال�خ�اص�ة ف�ح�س�ب، ب�ل ان�ف�ت�ح�ت 
على قضایا تاریخیة، سیاسیة، دی�ن�ی�ة، حض�اری�ة  أیضا

ب�ال�ج�رأة   لتصب�ح ال�م�رأة س�ی�دة ن�ص ی�ت�ّس�م وغیرھا،
واالستقاللیة والتحدي والمبادرة، امرأة مؤمنة بقدراتھا 
الذاتیة، متفاخرة بأنوثتھا، رافضة تبعیتھا ألحد، مصّرة 

 األدبیة األنثویة.  على تحقیق ھویتھا
لكن المتتبع للشأن األدبي، یرى أّن النقد قد ظلم الق�ص�ة 

ال�رت�ی�ب�ة،   النسویة بوصفھا بالبنیة الس�ردی�ة  القصیرة
أي أنّھا مجرد سرد یقوم ع�ل�ى أرك�ان ج�م�ل�ة أس�اس�ی�ة 

أو نص�وص ت�ب�دأ  فعل وفاعل ومف�ع�ول ب�ھ، متكّونة من
م�ت�وق�ع��ة، س�ع�ی��دة  وت��ن�ت�ھ�ي ب�ن�ھ�ای��ة ب�ن�ف�س ال��م�ق�دم�ة

ب�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر  وم�ؤث�رة أح�ی�ان�ا أخ�رى، نص�وص  أحیانا
ال��روم��انس��ی��ة ال��ح��ال��م��ة، ت��روي قص��ص ال��ح��ب  م��ن

واالرتباط واالنفصال، ال تعالج أح�داث ال�واق�ع  والخیانة
ال�خ�ی�ال الس�ردي   المعاش، بل تعتمد بنسبة كبیرة عل�ى

یلوذ ویحتمي بالحلم، كنوع من التعوی�ض  الّذي األنثوي
عن ما فات القاصة بصفة خ�اص�ة ف�ي ال�ی�ق�ظ�ة، ب�ل�غ�ة 

ال تجعل ال�داخ�ل ال�ف�ن�ي ی�ت�ف�اع�ل   قصصیة تعید نفسھا،
 بشكل مباشر مع الخارج النفسي، البتة.

أّن ھ�ك�ذا وج�ھ�ة ن�ظ�ر ال ت�ع�بّ�ر  في بادئ األمر اعتبرتُ 
سوى عن رأي صاحب�ھ�ا، وھ�ي ت�خ�ت�ص ب�ن�وع م�ع�یّ�ن 

 وفئة قلیلة من القاصات، لیس إالّ. القصص  من
ولكن وأنا أطالع محتوى مجموعتي القصصتین، "ح�ل�م 
حیاتي" و "دموع أغرقت البحر" الصادرتین ع�ن دار 

، اكتشفت أن م�ا ظ�ن�ن�تُ�ھ 2018و  2017النسیم لسنتي 
ظلما من طرف األقالم الناقدة، ما ھو سوى حقیق�ة الب�د 

ونقائص ھي بالفع�ل م�وج�ودة ب�ال�نّ�ص  الوقوف علیھا،
و تن�اق�ش وتّص�ح�ح،   القصصي النسوي، البّد أن تعالج

من أجل بلورة رؤیة ن�ق�دی�ة ات�ج�اه ھ�ذه ال�ن�وع�ی�ة م�ن 
 الكتابة األدبیة.

وھنا سألُت نفسي، لماذا ال توّجھ القاصة بوصلة قلم�ھ�ا 
ن�ح�و م�واض�ی��ع أك�ث�ر أھ��م�ی�ة و "ش�ائ��ك�ی�ة" إن ّص��ح 

 التعبیر؟. 
ما السبب الّذي یدفعنا، نحن القاصات المعاصرات، إل�ى 

إل�ى تص�وی�ر ال�ح�ی�اة كش�يء   جعل كتاباتنا تھدف دوًم�ا
كلي، وموضوع فكري خیالي ال یمت في أغلب األح�ی�ان 

 للواقع المرأة المؤلم بصلة؟
ك�ت�اب�ة نص�وص تض�يء ال�ح�ی�اة   لماذا ال نعك�ف ع�ل�ى 

النسائیة المظلمة، تحك�ي دورة ح�ی�اة األن�ث�ى ال�ع�رب�ی�ة 
الكئیبة، برؤیة نقدیة واعیة ھدفھا تسلیط الضوء ع�ل�ى 
الوجع األنثوي الخاص الذي یرافق كل الدورة حی�ات�ی�ة، 

تمنحنا الفرصة بأن نتّصور مرایا سردیة أخ�رى،   رؤیة
ال�ح�ی�ات�ی�ة  تعكس لنا دواخل وطبیعة الطقوس ال�ن�س�وی�ة

لیس لدى من یكتبن ف�ق�ط ب�ل ل�دى ب�ط�الت�ھ�ن  الخاصة،
 باألّخص.

معاناة المرأة   ما الّذي یمنعني أنا، مثال، من الكتابة عن
المعتقلة، عن أحزان األم وھي توّدع فلذة ك�ب�دھ�ا ال�ّذي 
صّمم على الرحیل للضفة المقابلة من البحر ع�ل�ى م�ت�ن 
قارب من قوارب الموت، ع�ن م�آس�ي أوالئ�ك ال�ف�ت�ی�ات 
س��ب��ای��ا عص��اب��ات داع��ش، ع��ن ال��م��رأة ال��تّ��ي تص��ارع 

الحرب األھلیة الصعبة من أجل الح�ص�ول ع�ل�ى  ظروف
ل�ق��م��ة ع��ی��ش، ع��ن ال��م��غ�ت��ص��ب��ة وم��دم��ن��ة ال��م��خ��ّدرات 
والمجرمة والمختلِ�س�ة وغ�ی�رھ�ن، ع�وًض�ا ع�ن ك�ت�اب�ة 
قّصص ّج�ل م�واض�ی�ع�ھ�ا ت�ق�ری�ب�ا، ت�دور ح�ول أح�داث 
رومانسیة مستوحاة من خیالي الخصب، قصص لی�س�ت 
بھا عبرة وال فائدة تربویة، كما ك�ان ال�ح�ال ف�ي أغ�ل�ب 

 "حلم حیاتي".  قصص
ل��م��اذا ل��م ی��ت��طّ��رق ق��ل��م��ي ل��م��واض��ی��ع ت��ك��س��ر ح��اج��ز 

المجتمع، وتق�ت�رح   تّركز على نقد إشكالیات  التحدیات،
ورف�ع   ط�اق�ة أم�ل  حلوال ولو بسیطة م�ن ش�ان�ھ�ا ف�ت�ح

تحق�ی�ق   معنویات القارئ المنھارة، مواضیع تجمع بین
في آن واحد، على شاكل�ة قص�ة   الجانب الفني والقیّمي

"النّصب التذكاري" و "نجاح مختلس" في مجموعت�ي 
 الثانیة "دموع أغرقت البحر"؟

الخروج من ھكذا نمط�ی�ة م�م�ل�ة ف�ي   وعلیھ، ومن أجل
الكتابة النسویة، یتّحتم على ّكل قاصة مقتنعة برسالتھ�ا 

تؤمن إیمانًا ال یخالطھ ّشك ب�أن ال�ت�غ�ی�ی�ر   أنّ  السردیة،
ھ��و أس��اس ال��ن��ج��اح، وأّن ت��ج��دی��د األف��ك��ار وال��رؤى 

ال�وح�ی�د إل�ى فض�اء اإلب�داع   واالھتمامات ھ�و ال�م�ن�ف�ذ
الواسع الھادف، الّذي سیمنح الس�رد ال�ن�س�وي ص�ورة 

المظ�ل�م�ة   الصورة القدیمة مشرقة مشّرفة، تختلف عن
القاتمة، والتّي ألفھا الجم�ی�ع إل�ى ّح�د ال�م�ل�ل، إل�ى ّح�د 
التخمة من قصص ال تحمل معاٍن سامیة وال ترقى بالفن 

 األدبي النسوي، بأي شكل من األشكال.
إنّھ من العتھ، أن نجّمد، نحن ال�ق�اص�ات ال�م�ع�اص�رات، 
عقولنا وقضایا واقعنا المعاصر الذي یتعرض لمتغیرات 
اج���ت���م���اع���ی���ة وف���ك���ری���ة وم���ع���رف���ی���ة ی���وم���ی���ة، ف���ي 
"ف��ری��زر"ال��روم��انس��ی��ة وح��ك��ای��ات ال��ّح��ب وال��ع��ش��ق 

التّي التنتھي، وأن ندع إبداعنا النسوي ینحصر  والھیام
ذل�ك م�ن مش�ارك�ت�ن�ا  في إطار جنسن�ا األن�ث�وي، ف�ی�ق�ل�ل

 الفاعلة في تنویر المجتمعات.
یستوجب علّيَّ وعلى غیري، م�ن زم�ی�الت�ي ف�ي م�ی�دان 

ل�ت�أدی�ة أدوار   الكتاب�ة ال�ن�س�وی�ة، أن نس�ع�ى ب�أق�الم�ن�ا
ف���ال  م��ع���رف���ی��ة م���ت��ن���وع���ة وم���ت���ب��ای���ن���ة ال���م���ق��اص���د،

مواضیع قصصنا القصیرة عن مضامینھا،  شكل ینفصل
یس�اھ�م ف�ي  وتكون الصیاغة الفنیة فیھن ج�زًءا أص�ی�ًال 

وت�رق�ى  صناعة المعنى، فنرفع بذلك من نوعیة كتابات�ن�ا
ف�ع�ال وت�ن�ال  تس�ت�ح�ق�ھ بھا للمست�وى ال�م�ن�ش�ود وال�ذي

 والوجاھة بھ.  الرفعة

  ا اة ا ، ار ا اة؟
ًذأ ،أم  
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  منال الحسن / ھولندا

 
 

بعد التجربة المریرة التي عاشھا الشعب العراقي عموما, طیلة السنوات السابقة, وھ�ي    
, بعد أن ك�ان ال�ج�م�ی�ع ش�اك�ی�ا م�ن ح�ك�م ال�دك�ت�ات�وری�ة 2003السنوات التي أعقبت عام 

واالستبداد, أطلت علینا بشائر الدیمقراطیة وبوارق األم�ل ف�ي أن ی�ح�ص�ل الش�ع�ب ع�ل�ى 
حقوقھ, وأن یعیش ارتیاحا وبحبوحة یستحقھا, صدم بما حصل لھ, بل تمنى الكثیر م�ن�ھ�م 
أن یعود إلى ذلك الظلم كونھ أفضل مما ی�ح�ص�ل اآلن م�ن ص�راع ب�ی�ن ال�ك�ت�ل واألح�زاب 

 .. للحصول على مكاسب ضیقة على حساب المصلحة العامة
أقول بعد ھذه التجربة, والسنوات التي تآكلت, ومضت دون أن نرى ما یجعلنا ن�ؤم�ن ب�أن 
بلدنا سینھض بعد كبوة, وأن الذي فشل في إدارتھ ربما یتعلم أو یصحو ضمیره, ف�ی�ش�اھ�د 

تجتاح ابن�اء ش�ع�ب�ھ, أق�ب�ل�ت ع�ل�ی�ن�ا   ما یحصل من مظاھر اجتماعیة واقتصادیة مأساویة
حكومة جدیدة یرأسھا الكاظمي, بعد أكثر من تكلیف لشخصیات ل�م تس�ت�ط�ع كس�ب ت�أی�ی�د 
مجلس النواب العراقي ل�ھ�ا, وق�د حص�ل�ت ھ�ذه ال�ح�ك�وم�ة ع�ل�ى ق�ب�ول وت�أی�ی�د م�م�ث�ل�ي 

لھا, وبدأت مشوارھا بإطالق وعود رائعة, في الحقیقة تعودنا أن نسمعھ�ا م�ط�ل�ع   الشعب
كل انطالقة وزاریة جدیدة, فكل السابقین رفعوا سی�وف�ھ�م ب�وج�ھ ال�ف�س�اد, ول�ك�ن ب�م�رور 
الوقت, رأینا تفتت ھذه السیوف, وكلھم أراد اإلصالح والقضاء على المحاصص�ة, ول�ك�ن�ھ 
قّسم البالد إلى قطع توزع وفق التفاھمات واالتفاقات, وكلھم قال أنا ضد الطائفیة, لكنھ مع 

 ... التجربة بدا متمسكا بھا مدافعا عنھا
لذلك فقد أبناء الشعب العراقي ثقتھم بكل األقوال والشعارات ال�ت�ي أط�ل�ق�ھ�ا ال�م�س�ؤول�ون 
السابقون, وخصوصا تلك التي تتعلق بمحاربة الفساد, ونح�ن ال�ی�وم م�ع ح�ك�وم�ة الس�ی�د 
مصطفى الكاظمي, بعد أن سمعنا منھ وعودا نتمنى أن یت�ح�ق�ق ول�و ج�زء م�ن�ھ�ا, ن�راق�ب 

في ھذه الظروف المعقدة من حیاتن�ا س�وى   األفعال لتجسد لنا األقوال التي ال رقیب علیھا
 ... الباري عز وجل

كل األوضاع في العراق تحتاج إلى م�راج�ع�ة وتص�ح�ی�ح ج�دي ح�ق�ی�ق�ي, وك�ل ال�م�ج�االت 
فیھا آفات الفساد والمحسوبیة والمصالح الضیق�ة, وال�م�واط�ن ال�ع�راق�ي ال�ذي   استشرت

یعیش أزمة وباء كورونا , ویعاني ما یعانیھ, وھنا أتحدث عن السواد األع�ظ�م م�ن أب�ن�اء 
الشعب , الذین یعیشون فقرا وعوزا جعلھم ال یفكرون بالتحدي الذي ی�ع�رض�ون أن�ف�س�ھ�م 
إلیھ وھم یكسرون حاجز الحظر ویتوجھون لظالل أعمال ھزیلة بسیطة ك�ي ی�وف�روا ل�ھ�م 

 .. ولعائالتھم القوت الحالل
إن ھذا المواطن, الذي یعیش الفاقة بك�ل قس�وت�ھ�ا, یش�ع�ر ب�أن خ�ی�رات ب�الده م�ن�ھ�وب�ة, 
مسروقة من قبل ثلة من الفاسدین, وھم معروفون للجمیع , لكن ال أحد یجرؤ على إدانتھم 
علنا, أو اتخاذ إجراء رادع بحقھم جمیعا, م�ن أج�ل إع�ادة م�ا س�ل�ب وم�ا ن�ھ�ب وم�ا ت�م 

 ... االستھتار بھ
الشعب ینتظر فعل الحكومة في فرصة نأمل أن تكون تاریخی�ة ت�ح�س�ب ل�ھ�ذه ال�ب�اق�ة م�ن 

لقیمة الفعل الذي   المسؤولین وزراء وقادة ومسؤولین, وستكون ردة فعل الشعب مناسبة
 ... تؤدیھ ھذه الحكومة

نعم, التحدیات خطیرة ومعقدة, والظروف صعبة خانقة, ل�ك�ن اإلص�رار وال�ع�م�ل ال�وط�ن�ي 
المخلص, من الممكن أن یوصلنا إلى بر األمان كي ی�ع�ود ال�ع�راق إل�ى م�ك�ان�ت�ھ ووض�ع�ھ 

 .. الحقیقي الذي یستحقھ وھو في طلیعة البلدان, وشعبھ من أنبل الشعوب
ستبقى عیون وقلوب العراقیین جمیعا تترقب الفعل الحكومي, كي تباركھ, أو ال س�م�ح هللا 

  كي تكون رد فعل غاضبا علیھ .... أملنا كبیر
 .. ومن هللا التوفیق

ل اا 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عصام سامي ناجي/ مصر
  

مما ال شك فیھ أن الطب رسالة أك�ث�ر م�ن�ھ�ا م�ھ�ن�ة    
لھ�ا  یتكسب منھا الشخص المشتغل بھا، وتلك الرسالة

وخص�وص�ا   أبعاد إنسانیة ال یجب أن یغفل�ھ�ا األط�ب�اء
األع�ظ�م م�ن  في ھذا الوقت الذي ی�ع�ان�ي ف�ی�ھ الس�واد

شعوبنا العربیة من أزمات اقتصادی�ة ط�اح�ن�ة ن�ت�ی�ج�ة 
 أسباب متعدد ال یتسع المجال لذكرھا

لكن المشكلة تك�م�ن ع�زی�زي ال�ق�ارئ ف�ي أن ال�ج�زء 
األك��ب��ر م��ن األط��ب��اء ی��ت��ع��ام��ل��ون م��ع ال��م��رض��ى 

،  انتھازي , فنجد المبالغة ف�ي ت�ق�دی�ر أج�ورھ�م بشكل
لص�رف   ونجد أیضا التنسی�ق م�ع ص�ی�دل�ی�ات م�ع�ی�ن�ة

األدویة التي یحددونھا لمرضاھم ، وأیضا فرض عل�ي 
المرضى معامل تحالیل بعینھا یجرون فیھ�ا ال�ت�ح�ال�ی�ل 

 التي
یطلبونھا, وطبعا ھم یأخذون نسبة من ھذه الصیدلیات 

" كل ھ�ذا  وتلك المعامل، ولكن وكما یقول المصریون
األخ�ط�اء   الك�ب�رى ھ�ي ت�ل�ك  مقدور علیھ" فالمشكلة

ال�م�رض�ى ح�ی�ات�ھ�م  الكارثیة التي یقعون فی�ھ�ا وی�دف�ع
نتیجتھا ،فنسمع عن طبیب ترك بعض أدوات الجراحة 

ف�وط ال�ت�ن�ظ�ی�ف ،  داخل بطن المری�ض ، وآخ�ر ت�رك
 وثالث ترك بعض متعلقاتھ الشخصیة .....

  
وفي ھذا الصدد، فقدت فتاة عشرین�ی�ة ب�ری�ئ�ة ح�ی�ات�ھ 

وح�دث  نتیجة اإلھمال الطبي من ق�ب�ل ب�ع�ض األط�ب�اء
استثم�اري یس�م�ي ال�رس�ال�ة، وف�ي   ھذا في مستشفى

وذل�ك  حقیقة األمر ھو أبعد ما ی�ك�ون ع�ن ھ�ذا االس�م
 .االنطباع أتي من خالل تجربة شخصیة مع ھذا الكیان

المثیر في األمر أن الجراحة التي دخلت بسببھا الف�ت�اة 
الراحلة المستشفى ھي إزال�ة ش�رائ�ح ومس�ام�ی�ر م�ن 

كان ال�ط�ب�ی�ب ق�د وض�ع�ھ�م م�ن�ذ ع�ام اث�ر  كاحل القدم
انزالق قدمھا، والمقصود أنھا عملیة بسیطة یستط�ی�ع 

 .ولو حتى امتیاز أداءھا أي طبیب
 

المقلق في الموضوع أننا أصبحنا نسمع ك�ل ی�وم ع�ن 
سق�وط ض�ح�ای�ا ل�إلھ�م�ال ال�ط�ب�ي، وف�ي م�ع�ظ�م ھ�ذه 

صارمة م�ن ن�ق�اب�ة األط�ب�اء   الحاالت ال نجد إجراءات
ووزارة الصحة ، وھما الجھتان المن�وط ب�ھ�م�ا ض�ب�ط 

وم�ع�اق�ب�ة   الصحیة ومراقبة ال�ك�ادر ال�ط�ب�ي المنظومة
 .المخطئ وتقدیم المكافآت للمتمیز
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یعتبر المسرح من أھم الدالالت ال�ت�ي تش�ی�ر إل�ى حض�ارة ال�ب�ل�دان 
    وتحّضر شعوبھا في أّي مكان من ھذا العالم

ولكوني مھتم بالشأن التونسي باعتبار ھذا البلد ھ�و ب�ل�دي ال�ث�ان�ي 
الذي اخترتھ لإلقام�ة ف�ی�ھ وال�ت�ع�ای�ش م�ع أھ�ل�ھ ف�ق�د وج�دت م�ن 
الضرورة أن أبحث في مایمكن أن أستدل بھ عل�ى ع�م�ق حض�ارت�ھ 
وامتداد أصالتھ الفكریة واألدبیّة وال�ف�ن�یّ�ة .ف�وج�دت إن ال�ب�دء ف�ي 
البحث عن تأریخ المسرح ھ�و م�ن أول�وی�ات ال�ب�ح�ث ل�م�ا ی�م�ث�ل�ھ 

 .المسرح كما أسلفت من داللة على التحّضر
لیست من داللة تشیر إلى معرفة التونسیین بالف�ن ال�م�س�رح�ي ف�ي 
ش��ك��ل��ھ ون��م��ط��ھ ال��ح��دی��ث ال��م��ت��ع��ارف ع��ل��ی��ھ ق��ب��ل اإلح��ت��الل 
الفرنسي .وبالخصوص الفترة التي سبقت توافد الفرق الم�س�رح�ی�ة 
الفرنسیة واإلیطالیة . علیھ.وقبل توافد الفرق المشرق�ی�ة م�ن�ذ ع�ام 

1904 
ومن الجدیر بالذكر بأن أول الفرق المسرحیة المشرقیة التي وفدت 
الى تونس آنذاك كانت فرقة {كشكش أفندي وزوز}.وقد قدمت ت�ل�ك 
الفرقة العدید من المسرحیات التي جلبت انتباه وإعجاب ال�ج�م�ھ�ور 
التونسي على الرغم من أنھا قد قّمت مس�رح�ی�ات�ھ�ا ع�ل�ى مس�ارح 

 .ثانویة في البالد
 . كان ذلك أول حافز للتونسیین في أن یوجدوا مسرحا في بالدھم

فما كان ذلك إال على أساس ما شاھدوه من تلك الفرقة الت�ي وف�دت 
إلیھم من الشرق وما سبق لھم أم شاھ�دوه م�ن ال�ف�رق ال�ف�رنس�ی�ة 

 . واإلیطالیة
فكانت حصیلة ھ�ذا ال�ح�اف�ز ت�أس�ی�س ف�رق�ة {ال�ن�ج�م�ة} ال�ت�ي ق�ام 
بتأسیسھا مایمكن أن یطلق علیھ بالفعل الرعیل األول والذي اعتب�ر 

 . صاحب الفضل األكبر على الفن المسرحي في تونس
وبد زیارة فرقة {سلیمان قرداحي } ال�ى ت�ون�س وم�ا ق�دم�ت�ھ ھ�ذه 
الفرقة من مسرحیات جذبت الجمھور ال�ت�ونس�ي إل�ی�ھ�ا ح�ی�ث ك�ان 
ولوعا وشغوفا باللغة العربیة التي حرم منھا إال في دروس ج�ام�ع 

 . الزیتونة أو في المساجد وخطب الجمعة
أزداد حب التونسیون للفن المسرحي وإزداد مع ھذا الحب اإلصرار 
على خلق فن مسرحي في تونس وقد ساعدھ�م ع�ل�ى ذل�ك ان�ح�الل 
فرقة {جورج قرداحي} الذي مات في تونس ودفن فیھ�ا.ح�ی�ث ق�ام 
مجموعة من التونسیین المھ�ت�م�ی�ن ب�ال�م�س�رح بش�راء أث�اث ھ�ذه 
الفرقة ومالبس ممثلیھا .وھنا سعت فرقة {النجم�ة} ال�ى ض�م م�ن 
تبقى من ممثلي تلك الفرقة الذین ل�م ی�ع�ودوا ال�ى مص�ر ل�ی�ك�ون�وا 
معھم فرقة جدیدة وھي فرقة {الجوق ال�م�ص�ري ال�ت�ونس�ي}.وھ�ن�ا 
ومن خالل تلك الفرقة وعروضھا ظھ�ر ول�ل�م�رة األول�ى م�م�ث�ل�ون 

 1909تونسیون على الركح أمام الجمھور في سنة 
ومن المؤسف بأّن ھذه الفرقة لم تعّمر طویال . فقد ان�ح�ل�ت وذھ�ب 
المصریون إلى بالدھم . أما بقیّة الممثلین التونسیین أص�روا ع�ل�ى 
اإلستمرار وعدم اإلستسالم .فكونوا فرقتین مسرحی�ت�ی�ن ج�دی�دت�ی�ن 
بعد أن كونوا فرقة واحدة إنش�ط�رت ع�ل�ى ن�ف�س�ھ�ا بس�ب�ب نش�وب 
خالفات بین أعضائھا.فتمخّض ھذا اإلنشطار عن فرق�ة {الش�ھ�ام�ة 

 . {العربیّة } وفرقة { األداب
لم تتمكن ھاتان الفرقتان م�ن ت�ق�دی�م م�اھ�و ت�ونس�ي م�ت�ك�ام�ل م�ن 
مسرحیات م�ن ح�ی�ث ال�ت�أل�ی�ف واإلخ�راج واألم�ور األخ�رى ال�ت�ي 
تتطلبھا تكاملیة العمل المسرحي . وكان ذلك ب�ط�ب�ی�ع�ة ال�ح�ال أم�را 
طبیعیا بالنسبة للفترة الوجیزة التي تعّرف بھا التونسیون إلى الف�ن 

 .المسرحي
لذا فإّن ھاتین الفرقتین أعادتا تمثیل ماش�اھ�دوه م�ن أع�م�ال ف�رق�ة 
{سلیمان قرداحي} وبعض من مسرحیات عرب�ی�ة أخ�رى أت�ت إل�ى 
تونس من المشرق العربي كم�س�رح�ی�ة {أل ن�ق�اش} أو مس�رح�ی�ة 
{إسكن�در ف�رج} أو{ الش�ی�خ ن�ج�ی�ب ال�ح�داد} ال�ى غ�ی�ر ذل�ك م�ن 
المسرحیات التي كانت منھال لھاتین ال�ف�رق�ت�ی�ن وق�د إت�رت ھ�ات�ان 

 . الفرقتان على تقدیم تلك المسرحیات
وعلى الرغم من أّن تلك ال�م�س�رح�ی�ات ح�ق�ا ل�م ت�ك�ن ب�ال�م�س�ت�وى 
المطلوب ألن المشرقیون ذات�ھ�م ف�ي ذل�ك ال�وق�ت ل�م ی�ك�ن ل�دی�ھ�م 

 . تأریخھم في الفن المسرحي حیث كانوا في أول عھدھم بھ
ولیس ھناك مایمیّز أمال المش�ارق�ة ال�م�س�رح�یّ�ة ان�ذاك إال ك�ون�ھ�ا 

 .عربیة بعض النظر عن جودتھا
 فضال عّما كانوا یترجمونھ ترجمة حرفیة عن المسرحیات األجنبیة

. 
لقد أخذ الكثیر من المؤلفین المشارقة الكتابة عن الت�اری�خ ال�ع�رب�ي 
وقدموه للمسرح إضافة الى اقتباسھم عن المس�رح�ی�ات األورب�ی�ی�ة 
التي كسوھا بكل فطنة ودقة كسوة عربیة تاریخیة كما في مسرحیة 
{ أبو الحسن المغفل} التي ك�ان�ت الس�ب�ب ف�ي م�ن�ع ال�ت�م�ث�ی�ل ف�ي 
سوریا . وكما في مسرحیّة { أنس الج�ل�ی�س} ال�ت�ي أل�ف�ھ�ا الش�ی�خ 

 . القباني
 . ومنھا مسرحیات عدیدة نھلت مواضیعھا من التراث العربي

بما أن تونس كانت في ذلك الوقت تحت وطأة اإلحتالل واإلستع�م�ار 
الفرنسي فلم یكن الفن المسرحي أو المسرح بشكل ع�ام م�ح�ب�ذ أو 
مشجع من قبل السلطات اإلستعماریّة ولم یك�ن ذل�ك ی�ن�ط�ب�ق ع�ل�ى 

 .تونس لوحدھا بل على جمیع الدول العربیة المستعمرة حینھا
وعلى الرغم من أّن الصبغة المعروفة عل�ى اإلس�ت�ع�م�ار ال�ف�رنس�ي 
لعدد من دول أفریقیا كانت صبغة ثقافیة إال إّن المسرح كان ھاجس�ا 
خطرا جدا بالنسبة للفرنسیین حیث یمكن أن یك�ون م�ن�ط�ل�ق�ا ل�ف�ك�ر 

 . ثوري تحرري فیما ذا سمح لھ باإلنطالق أو اإلنتشار
ومع ذلك فقد عمد العرب في المشرق ومن بعدھم الت�ونس�ی�ون إل�ى 
سلوك طریقة إلحیاء تراثھم الع�رب�ي واإلس�الم�ي م�ذك�ری�ن ال�ن�اس 

بأمجادھم من خالل المسرحیات األولى التي ألفھا أھل المسرح ف�ي 
الشرق والتي انتقلت إلى ت�ون�س ع�ن ط�ری�ق ال�ف�رق ال�م�س�رح�ی�ة 
المشرقیّة أو عن طریق الكتب ال�ت�ي تص�ل إل�ى ت�ون�س م�ن ھ�ن�اك 

 .بطریقة أو بأخرى
 

أعادت كل من فرقة {الشھامة العربیة} وفرقة { األداب} وال�ف�رق�ة 
الصفاقصیة فرقة {التھذیب}التي تأسست . . والتي أسسھا ال�ف�ن�ان 
التونسي المرحوم { الحبیب عكروت } أخذت على عاتقھا ب�ع�دھ�م�ا 

 1912في عام 
أعادة عرض تلك المسرحیات ك { مجنون لیلى} و {أنس الجلیس} 

 . من جانب الشاعریّة
و{صالح الدین األی�وب�ي } و {ف�ت�ح ب�ی�ت ال�م�ق�دس } م�ن ج�ان�ب 

 . الحماسة
 . و{ ھارون الرشید } و {خلیفة الصیاد } من جانب الفكاھة

و{ھاملت / عطیل/ ورومیو وجولیت } من جانب المسرح المترج�م 
 . لمسرحیات شكسبیر

ومسرحیات {كورناي} كمسرحیّة {سینا } و{لوسید} اتي ت�رج�م�ت 
 .{إلى {غرام وانتقام

وإقتباس لمسرحیة { إیرنیھ } التي حولھا الشیخ نجیب الحداد إل�ى 
 .{{حمدان

وھذا ما كانت تلك الفرق الثالث تقدمھ آنذاك في تونس تحت رق�اب�ة 
شدیدة من قبل سلطة المستعمر وفي أماكن یندر أن ت�ك�ون مس�ارح 

 . معتمدة
وعلى الرغم من قلّة تلك المسرحیات إال انھا كانت كافیة ن�وع�ا م�ا 
لتغذیة تلك الفرق بما یسمح لھا أن تظھر أمام الجمھور الغفیر م�ن 
التونسیین الذین مانفكوا یشجعون ھذا الفن ویقبل�ون ع�ل�ی�ھ اق�ب�اال 
كبیرا لشغفھم وحبھم للغة العربیة كما أسلفنا .إض�اف�ة ل�ل�م�واض�ی�ع 

 .التي تحیي فیھم النخوة العربیة واإلسالمیة
لم یبق التونسیون على وضعھم ھذا حتى في لفترة األول�ى ل�ك�نّ�ھ�م 
واصلوا الدرب لإلرتقاء شی�ئ�ا فش�ی�ئ�ا ح�ت�ى ج�اء {الش�ی�خ م�ح�م�د 
الجعیبي} رحمھ هللا ب {السلطان عبد ال�ح�م�ی�د ب�ی�ن ج�دران قص�ر 

 .یلدز } مؤلفا
حیث انھالت علیھ التساؤالت عن سبب ذھابھ بالتألیف ال�ى األت�راك 

 . وتأریخھم
فما كانت اإلألجابة إال ماكانت تربط التونسیین باألتراك من عالق�ات 
حمیمة في حینھا وقد أثبت لنا التاریخ ذلك بالفعل. فكان ال�رج�ل ق�د 

 .ألف ھذا نتیجة لتأثر الشارع التونسي بتلك العالقة الحمیمیة
ومن ھنا ظھرت الدالالت األولى على أن التونسیی�ن ب�دأوا ب�ال�ف�ع�ل 
في ذلك الحین بالشعور البرسالة المسرح لكونھم حدیثوا ع�ھ�د ب�ھ 
ولم یفھموا رسالتھ . إنّما إعتب�روه ك�ف�ن ی�ح�ی�ي ف�ی�ھ�م ال�ب�ط�والت 

 .والشمم والكرم إلى آخره من الصفات التي جاءت بھا مسرحیاتھم
ومن الجدیر بالذكر بأن حداثة العھد عند التونسیین بالمرح في تل�ك 
الفترة جعلتھم الینتبھ�ون ج�ی�دا إل�ى ال�ن�اح�ی�ة ال�ع�م�ل�ی�ة م�ن ال�ف�ن 

 .المسرحي
وبعد مجيء فرقة {الشی�خ س�الم�ة ح�ج�ازي } ال�ى ت�ون�س ق�ل�ب�ت 

 1914األوضاع والموازینوحتى عام 
ألنھا جاءت بمسرح جدید أال وھو المسرح الغنائي أو اإلستعراضي 

 .الذي دام فترة طویلة من الزمن
وھكذا استمرت الفرق المسرحیة بالتواف�د ب�ج�دی�دھ�ا ع�ل�ى ت�ون�س 
لتغذي الفرقتین التونسیتین الباقیتین بالرغم من انحالل ال�ع�ی�د م�ن 
الفرق التي ماأن تتأسس حتى تنحل .والسبب الذي یعزى إلیھ ب�ق�اء 
ھاتین الفرقتین طویال فیعود إلى توقف نشاطھما أثناء فترة الحرب 

 . العالمیة األولى . والتي كانت فترة ركود
وحتى ذلك العھد لم یظھر على الس�اح�ة ت�أل�ی�ف مس�رح�ي ت�ونس�ي 
 سوى ماذكرناه آنفا من مسرحیتین إحداھما تألیف واألخرى ترجمة

. 
وعند ظھور أناس مفكرون لھم معرفة بالمسرح كالمرحوم {الطیب 

 1921الجمیل} و حتى عام 
والمرحوم {أحمد العّكي} الذي ك�ان أح�دھ�م�ا ق�اض�ی�ا ف�ي ال�ع�دل�یّ�ة 
واآلخر محامیا وقد جسدا حیاة سني الحرب الع�ال�م�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة ف�ي 
استعراض رائع كتباه كما لو كان لكل م�ن�ھ�م خ�ب�رة ال�ع�ش�رات م�ن 
السنین في المسرح وقد أطلقا على استعراضھما ھذا تس�م�ی�ة {ھ�و 

 عام}.
وقد جسدا فیھ حالة تونس في عھد الحرب فما أھمال فیھ شاردة أو 
واردة من تفاصیل ذلك ال�زم�ن إال وم�ّرا ع�ل�ی�ھ ب�م�ا یس�ت�ح�ق م�ن 

 .اإلبداع
أما التمثیل على الركح في تونس فمنذ أن تأسست فرقة النجمة ف�ي 

واستقدامھا لمدرب ایطالي تعلم الممثل�ون ال�ت�ونس�ی�ون  1906عام 
من ذلك المدرب أسلوب التمثیل اإلیطالي الذي یعتمد كثرة الحرك�ات 

 .في األداء حتى غدا التمثیل عند الممثلین أشبھ بصراع مستمر
ةذوما أن قدمت الفرق المسرحیة المصریة حتى ظ�ھ�ر ات�ھ�ا ت�ت�ب�ع 
ذات اإلسلوب بل أضافت الیھ اإلطناب والمبالفة في اإللق�اءال�ت�ي ل�م 

 . تعد تحتمل في وقتنا ھذا
فكانت تلك ھب الطریقة التي یمثل بھا التونسیون بأخدھم ل�ھ�ا م�ن 

 .اإلیطالیین والمصریین
وتجدر اإلشارة عند الحدیث عن الفرق الت�ونس�ی�ة وأعض�ائ�ھ�ا ب�أن 
ماكان یقال عن كون إن اعضاء تلك الفرق كانوا من البسطاء الذین 
الیحملون شھادات ومن الجھلة فھذا لم ی�ك�ن ص�ح�ی�ح�ا ح�ی�ث ك�ان 
أغلب أعضاء تلك الفرق من ح�م�ل�ة ش�ھ�ادة ال�ت�ط�وی�ع وم�ع�ل�م�ون 
وأناس مؤظفون ف�ي ك�ب�ری�ات اإلإدارات ك�م ك�ان {الش�ی�خ م�ح�م�د 
األكودي} رحمھ هللا الذي سلّم بوظیفتھ وبكل شيء ل�ی�م�وت ف�ق�ی�را 

 . ألنھ اختار المسرح
ولقد نبغ العدید من التونسیین آنذاك في الفن ال�م�س�رح�ي ك�الش�ی�خ 
{محمد بورقیب�ة} والش�ی�خ {اب�راھ�ی�م األك�ودي} ف�ق�د أج�ادوا ب�م�ا 
شاھدوه من غیرھم وجسدوه باتقان وخاصة ماقاموا بھ م�ن أدوار 

 .لم یشاھوھا سابقا من مصریین قد مثلوھا قبلھم
ظھرت حالة التقلید الفاحش على الممثلین ال�ت�ونس�ی�ی�ن ل {ج�ورج 

 1923-1924أبیض} في عامي
في تمثیلھم وفي حركاتھم في الشوارع والمقاھ�ي وف�ي أل�ب�س�ت�ھ�م 
وطرابیشھم وفي طریقة ارتدائھا فكان ذلك التقلید غیر م�رض م�ن 
قبل الجمھوروكان لممثلین شباب م�ن أم�ث�ال {م�ح�م�دي ف�ال�ح} و 
{ناصر بودرالة } و {البشیر الرحال} الذي كان شیخا للمث�ل�ی�ن ف�ي 
الستینیات من القرن الماضي في تونس. حیث ت�ح�س�س ال�ج�م�ھ�ور 
التونسي المحب للمسرح مدى المبالغة المفرطة في ت�ق�ل�ی�د ھ�ؤالء 
الشباب لجورج أبیض بالصورة التي لم تكن بمستوى الطم�وح ف�ي 
أن یكون للتمثیل التونسي شخصیة مستقلة بذاتھا ف�ي أدائ�ھ ع�ل�ى 

 .الركح
وظل ھذا مستمرا حتى قدوم فرقة {یوسف بیك وھبي} الى ت�ون�س 

 .بالمیلودراما . فبدأ عھد جدید
ولو تحدثنا عن اإلخراج المسرحي في ذلك الزمن ..ف�م�ن ال�ب�دی�ھ�ي 
جدا أن الیكون ھناك إخراج بمعناه الحقیقي.والسبب بطبیعة ال�ح�ال 
یعود الى عدم وجود ركح مسرحي وكما ھو معروف ف�إن اإلخ�راج 

 .یعني الوضع على الركح
لم تكن الفرق التونسیة تقدم عروضھا على المس�ارح ألن�ھ�ا ك�ان�ت 
التتحصل علیھا بسبب محاربة السلطات لت�ل�ك ال�ف�رق ح�ی�ث ك�ان�ت 
المسارح مغلقة بوج�ھ ال�ف�رق ال�م�س�رح�ی�ة ال�ت�ونس�ی�ة ك�ال�م�س�رح 
الروسیني والمسرح البلدي. ورغم تلك ال�ح�رب ف�ق�د ت�م�ك�ن�ت ھ�ذه 
الفرق من تق�دی�م اع�م�ال�ھ�ا م�رة ف�ي ك�ل اس�ب�وع ع�ل�ى ال�م�س�رح 

 .الروسیني
وعالوة على حرب سلطات اإلستعمار ل�ل�ف�رق ال�م�س�رح�ی�ة وغ�ل�ق 
أبواب المسارح بوجھ ممثلیھا فقد عمدت إحدى الفرقتین العریقتین 
{اآلداب} بعد أن حصلت على عقد مع إدارة المسرح الروسیني من 
احتكار ھذا المسرح لنفسھا فقط لمدة فترة العقد موسما كامال دون 
السماح للفرقة األخرى {الشھامة العربیة } من ت�ق�دی�م أي ع�رض 
من عروضھا على ركحھ.إضافة إلى إغالق سلطة األستع�م�ا أب�واب 

 .المسرح البلدي في وجھ تلك الفرقة
وھنا یتلخص ال�ح�دی�ث ع�ن اإلخ�راج ب�أن�ھ ل�م ی�ك�ن م�وج�ودا ألن 
المخرج الیعتلي المسرح إال لیقدم مسرحیتھ ع�ن�د ال�ع�رض .ب�ی�ن�م�ا 
اإلخراج القیقي یتطلب إجراء التمرین�ات ع�ل�ى ال�رك�ح ال�م�س�رح�ي 
لفترات طویلة والتعامل مع بقیة متطلبات اإلخراج ال�م�س�رح�ي م�ن 
إضاءة ودیكور ومؤثرات سمعیة وصوتیة إلى مافي ذلك من أم�ور 

 . أخرى
 

ھذا ماكان لنا من لمحات تأریخیة عن الفن الم�س�رح�ي ف�ي ت�ون�س 
الذي بدأ نضاال حقیقیا وجب الحفاظ علیھ من قبل ھذا ال�ج�ی�ل ال�ذي 
لم یحفظ ألسالفھ أمانة فذھب بالمسرح ال�ى ح�ی�ث ال�ھ�اوی�ة ش�أن�ھ 
كشأن كل األجیال في بلداننا العرب�ی�ة ح�ی�ث أح�ال�وا ال�م�س�ارح ال�ى 
قاعات للھرج والمرج ونصوصا مفرغة من المعنى والفح�وى ف�ل�م 
یعد ولألسف الشدید في بلداننا المسرح داللة على التحضر ق�در م�ا 
أصبح داللة على الوضاعة واإلنحدار الثقافي واألخالقي الذي ذھ�ب 

 . بالجمھور الى التّدني في الذوق

 ا ر  ت
م  ا 
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 اسماعیل خوشناو 
 العراق 

        
 

 َحكْیُت مع اْأللواِن وقلُت َمْعِذرةً 
  أَیُْمِكُن أْن تُرافِقَني

  وأَْبَدأَ َسیري و ِمْشواري
 ما عاَدِت المَّسافاُت تُْتِعبُني
دُ   وَخطَواتي َمَع ُكلِّ َدقٍَّة تَُھدِّ

ُكوِن و اْلقَرارِ    إیَّاَك أْن تَْرَضى بِالسُّ
  قلبي في ُكلِّ َصْوٍب تائِھٌ 

   وَعْینَاَي أْجَھلتا َعتَبَةَ داري
  یا قائِمیَن على ِوالیِة َمْملكتي

 متى َستَْشُرُق الشَّْمسُ 
 وتأْتینا ُمْشِرقَةً بِاْألْخبارِ  

ْبُر یََملُّ ِمنِّي  بدأَ الصَّ
 وھْل یَْبقى َصْبرٌ 

  َمَع اْلُجنُون في اْإلْصرارِ  
 كیَف لِلنَّْوِم أْن یُعانِقَني

  وال أثََر َموجوٌد لھا
 وقَْد َدَخْلُت بِال بُْشَرى

 في یوٍم ثان 
 ُكلَّما َدَعْتني َصْفَحةُ ِذْكَرى

 لِولیمِة َعْرضٍ 
 َدقَْقُت أبواَب اْألمِل على التَّوالي

  سأْجري و اْأللواُن تَُرافِقُني
 وأْرُسُم على حافتي الطَّریِق ُكلَّ لَونٍ 

ھانِ  َمِن على الرِّ  وأْبقى مَع الزَّ
ْب اْلَمْوِعد  أیا قدُر قَرِّ

 فقْد َزیَّْنُت طریَق اْلَعودِة بِاْألْنوارِ 
 لْم أْعِزْف یوماً على َوتَِر اْلیَأْسِ 

  فَُكْنُت َدْوماً مَع اْألملِ 
 نَْنِسُج روائَِع اْألْلَحانِ 

  أنا َحيٌّ ما ُدْمُت أْسعى لھا
  و بُِسُكوني تَْبَدأُ ِحكایةُ َمَماتي

 النِّْسیانِ   وأُْدَرُج على الئِحةِ 
................ 

03/05/2019 

 ات 
م وف 

 
 

 عـادل عطیة 
 مصر 

 

 حروف مسجونة وراء قضبان "الباستیل"..

 كل األماني فیِك لسُت أصادفھا، 

 عدُت أبحث عن ظلھا المتستر بالوطنیة،

 أتعجُب من أضدادھا كیف تََشاَكلَتْ 

 كانت لنا ِظل الصمت أكثر من لفظھا

 في المعاني وفي األغاني ھواھا

 أتمناھا في آن وحین

 لوالك ما سرى طیُف القمر في أخادید الكون

 وحین یعود نجمِك ترُسُم أضواء المعرفة شعراً 

 لیُنِیُر سوى أطراف اللسان

 وتزھر أوردة القلب المھموم

 من خلفك شوق أزلي 

 بشھیة مطلقة لفؤاد كاد بالشوق یناجي

 ***   ***  *** 

 أشجار مشاعر الذكرى تشیخ واقفة

 تبدو واقفة لتتأمل عتاب حروف األوراق

 وتنحني أغصانھا لعبور الریاح الموسمیة 

 المتناثرة من حقائب الزمن

 تتساقط ثمارھا على األرض المیتة

 وتحت جروح األقدام البربریة

 تترك لون طعمھا الُمنَعَّمْ 

 المعطر بالتراب الممزوج بالوجع

 الظالل متراكمة بإشراق الریاح

 وقفْت حیناً وغابْت مثل إشراقة شمسْ 

 ***   ***  *** 

 حروف مسجونة مبعترة األوراق ...

 ال تسمع لَْغَوَھا إال لیالً 

 في أفضل حاالت الشجاعة

 ترنو سوداء على آالت الطباعة الرقمیة

 ثم تلّون بألوان فسفوریة،

 من ألوان قوس قزح،

 المنفي على األرض،

 المحفور بالحكایات والذكریات ...

 لكي تُظھر ذاتھا أمام أسوار التاریخ،

 بخطوات حروف مسجونة

ً  ر 
 
 
 

 سامح ادور سعدهللا/
 مصر 

 ربما التقینا بال میعاد

 ونجھل أن بالعمر أوقات

 سنحییھا سویًا

 من المر كأًسا  نشرب  وذھبنا

 سالي عن الھم وقتي

 لو عاد  ذلك الیوم

 ھل یكون علینا أن نحسب

 تلك اللحظات

 یا أرق النغمات

 على جبینى االھات  عزفتي

 أحلم یا عمري

 أننا كنا یوًما ھنا

 أو ھناك... حیث التقینا

 ذات یوم

  عند ھذا النبع 

 لو عاد   ذلك الیوم

 ھل یكون ھناك أمًال 

 یا أرق النغمات

 یوم

 حفرت في الجبین ِعبرات

 بللت بالندى من الدموع َعبرات

 كل شىء  رسمت

 وضعت في القلب آھات

 الذى من أجلھ ترقص الفراشات

 واخترت الناى من أجلك

 بدیل القلم تحبین

 اشتریت الورد التى تعشقین

 الذي من أجلھ تفرح األزھار

 فتحت باب قلبي

 الذى فیھ تسكنین

 نار الوجد  وأشعلت فیھ

 أن كنتي بھ قد تشعرین

 وانتظرتك

 ربما یوًما

 تعودین

 ساعة أویوًما

 یبدو ان كل الدھر

 سوف أعیش األنتظار

 مازالت سفینة عمري

 تالحقھا االقدار

   أحاول الھروب عبثاً 

 وقلبى.. لم یزل

 رغم الدھر المنقضي

 فتیًا

 . یھفو إلیك كل فجًرا

 لو عاد  ذلك الیوم

 ترى ھل تذكرین ما فات

 یا أجمل الذكریات

 لقبطان عنید  أنا في غوث

   یبحر بي داخل كھوف البحر البعید

 علي شواطئ لیس بھا مرسي

 اختفى فیھا من عیون

 الغادرین

 العابثین

 بقلوب البشر العاشقین

 فال تلوموا الدھر عني

 فأنا من حطمت أشرعة سفینتي

 كي ال أعود لوطني

 كم جرحت

 كم أھنت

 وكم ارتدیت ثوبًا

 ال أبتغیھ

 قد فرض علیًا

 أمًرا ال رجوع فیھ

 تلك وجھي الشاحب

 أنت من جعلت كل

 ھذه األخادید فیھ

 أنت من ذبحت طیري

 كي ال یعود یغرد

 نشید عشقي فیھ

 وتلومني ؟

 تلومني !

 یوم طلبت مرة

 أن أغني لحن عشت عمرى

 فیھ

*********** 
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  اُح و اُح!!

 
 
 
 

 اوعد حسون نصر/ سوری
 
 

فقد بات السوري مكبل الی�دی�ن ب�ائ�س ال�م�الم�ح 
منذ الطفولة للشباب للشیب, لینال الحصة األكبر 
شبابھ الواقف حائراً وسط حزمة من األحالم ال یدري متى ت�ل�ج ال�واق�ع 

معھا من جدید , خاصةً أن الش�ب�اب ھ�م م�ح�رك ع�ج�ل�ة ال�ح�ی�اة   لیولد
وفتیل تغیرھا نحو األفضل إذا كانت أفكاره بناءه, لكن ما نراه اآلن ف�ي 
سوریة مختلف إذ بات شبابھا یتج�ھ م�ن ف�راغ�ھ وب�ط�ال�ت�ھ وص�ع�وب�ة 

نحو عادات نوعاً ما سیئة مثل (العنف والقتل وأح�ی�ان�اً   تحقیق أحالمھ
السرقة كذلك االستھتار بالوقت والتشرد ) وطب�ع�اً ھ�ذا س�ب�ب�ھ ال�ب�ی�ئ�ة 
المحیطة والبطالة ومدى تأثیرھا على البعض,فمن الطبیع�ي أن یض�ی�ع 
جیل كامل من شبابنا بین حلمھ الت�ائ�ھ خ�ل�ف ج�دران ال�ی�أس ,ب�ع�د أن 
اقتلعت الحرب آمالھ م�ن ج�ذورھ�ا, وأورث�ت�ھ مش�ك�الت�ھ�ا اب�ت�داء م�ن 
الدراسة للتخرج لإللتحاق بسوق العمل واالرتباط واالستقرار وتأسیس 

, من وضع اقتصادي حال بینھم وبین  الحرب  أسرة صغیرة ,لما خلفتھ
تحقیق ھذه الطموحات, فلم یجد البع�ض م�ك�ان�ھ ب�دراس�ة م�ح�ب�ب�ة وال 
موھبة ترید الوالدة والنضوج, إذ الكثیر من الشباب بجنسی�ھ ون�ت�ی�ج�ة 
الوضع المادي التعس اض�ط�ر ل�ت�رك ال�دراس�ة, واالت�ج�اه ل�ل�ع�م�ل ف�ي 
ورشات صغیرة أو محال تجاریة, كذلك الكثیر من شباب�ن�ا ھ�اج�ر وف�ي 
داخلھ ألم الرحیل, ترك ذكریات الطفولة, لیجد ن�ف�س�ھ أن�ھ ال یس�ت�ط�ی�ع 
العودة للوطن األم, فالحرب دمرت منزلھ وصبغت جدران مدن�ھ بس�واد 
الحقد والثأر , والوطن خذلھ حی�ن ج�ع�ل م�ن�ھ م�ج�رم�اً ف�اراً م�ن ح�ب�ھ 
وخدمتھ, لیعیش غربة داخل الوطن وخارجھ, أل�م ك�ب�ی�ر ت�وج ن�ف�وس 
شبابنا الفتیة حتى غدت مثل كھل كبلھ الت�ع�ب وأرھ�ق�ھ ال�رك�ض وراء 
لقمة العیش برغم من شبابھ المزھر كعمر الورد,لتكون ال�ن�ت�ی�ج�ة ك�م�ا 
نرى اآلن فكأن كل جیل یسلم رایة القھر ل�ل�ج�ی�ل ال�ذي ی�ل�ی�ھ وت�ت�ك�رر 
المأساة جیل بعد جیل تلوح بالخیبة, السؤال التائھ على شفاھنا جم�ی�ع�اً 
أین روح الشباب في مجتمعنا أین أملنا الكبیر بھم, وأل�م ی�ح�ن ال�وق�ت 
لتضع المؤسسات المعنیة بشؤون الشباب و ق�رارات�ھ�ا ل�ت�ص�ل ب�ج�ی�ل 
كامل واعد وفتي إلى بر األمان مع األمل األكبر أن تكون ھذه الق�رارات 
وھذه الحلول لیست فقط قرارات على ورق, بل ت�ك�ون ط�ری�ق ال�ع�ب�ور 

أمام جیل الغد صانع قرار الیوم , لتنبض البلد بروح   الواضح والسلس
وعنفوان الشباب, فھم حاملین رایات الحب والسالم وعابرین بھا فوق 
بحر الدم السوري, لیعم األمن والسالم بید صناع األمل من شبابن�ا ب�ع�د 
حرب داست عجلتھا على خضرة الحب في نفوسنا قبل أراضینا ,ك�ذل�ك 
ألیس من المفروض على ھذا الجیل الفتي النقي بأفكاره, النابض بدم�ھ 
األحمر القاني أن یطور ذاتھ رغم قسوة الظروف لیتم�ك�ن م�ن اج�ت�ی�از 
جسر القھر إلى حیاة كریمة ,حتى لو لم تكن الظروف حلیفة لنا ف�األم�ل 
بروح الشباب الرافض للرضوخ الحالم بالغد الم�ش�رق ال�ك�اس�ر ل�ق�ی�ود 

یستسلم للیأس , بعنفوانھ وإصراره البد أن نكس�ر ال�ج�دار   الذل لكي ال
الفاصل بین طموحنا والنور لتدخل الشمس من جدید غرفن�ا ال�م�ظ�ل�م�ة 
تنشط أفكارنا بدفء أشعتھ�ا ن�ن�ھ�ض ب�ق�ل�ب ق�وي ف�ال�ح�ی�اة تس�ت�ح�ق 
وجودنا , لذا البد أن نزیل الغمامة السوداء بھمة شبابنا ل�ن�رت�دي ث�وب 
الفرح ونرقص للحاضر المزھر المبشر بثمر ح�ل�و ال�م�ذاق ل�م�س�ت�ق�ب�ل 
غني بالحب, فالبركة بالشباب النابض بالوجود ب�ال�ح�ی�اة ب�ال�دم ال�ن�ق�ي 
المحمل باألوكسجین لینثر في الجو شھقة والدة تبشر أن ال�خ�ی�ر ق�ادم 
بعد الیأس, فال یأس مع الطموح ألنھ من صنع ش�ب�اب�ن�ا ,م�ھ�م�ا ك�ث�رت 
الھموم علینا, نزیلھا باألمل واإلرادة ,ف�الش�ب�اب الس�وري مش�ھ�ود ل�ھ 
بحب الحیاة والعمل والدراسة مشھود لھ بالحیویة والعیون ال�خ�ض�راء 
النابضة بالحب, لنعمر البالد وننھض بھ�ا م�ن ج�دی�د م�ن ت�ح�ت رك�ام 

 الفساد بشباب وقف بوجھ الحرب لیبقى شامخاً في سماء الحیاة.

 ن إ 
 

 فراس حج محمد
 فلسطین 

 
1 

 صوفي امرأةٌ جمیلة جّداً، شفّافةٌ مثل بلّورةْ 
 تعرُف كیف تصارُع الموَت من أجِل الحیاةِ 

 الحبِّ 
 الشعرِ 

 الضوءْ 
 صوفي امرأة مثل مالٍك ال تؤمن بالھزیمةِ 

 المرضِ 
 الصمتِ 

 أِو الظالمْ 
 صقلت مواھبھا من أجل أن تقیم أعراسھا الیومیّةَ تحت الشمسْ 

 تزھو بفتنتھا
 كّل صباٍح، تصنع لي في كأس الماء البارد قبلتین

 وتطّل من شبّاِك "حدیقتنا" وتغنّي
 صوفي امرأة تعرف جیّداً كیف تحّول األمل إلى خبٍز یوميّ 

 تطعمني وتطعم العصافیر الجائعةَ قمحاً وخبزاً، وأحالم الربیع القادمةْ 
  وتكتب في دفترھا األنیِق بخطٍّ واضٍح ورقیق، یشبھ رقّة لحمھا الفضّي:

 "إّن الحیاة تستحّق أن تعاش"
صوفي امرأة ال تفّكر بالموت إطالقاً على الرغم من أّن الموت على سریر نومھا، یغفو إل�ى 
جانبھا، یشاركھا المخّدة ذاتھا، والشرشف ذاتھ، ویتقاس�م�ان ال�ھ�واء ن�ف�س�ھ ف�ي ال�غ�رف�ة 

 الضیّقةْ 
 تضربھ كلّما التفت إلیھا بضحكٍة متحّررةْ 

 فیرقبھا على العتباتْ 
 تزیحھ براحتھا، وتمّر نحو السوِق لتشترَي الفساتین الجدیدةْ 
 وعند عودتھا تنسى أنّھ ما زال عند الباِب ترمقھ باستخفافْ 

 تأخذ زینتھا لتراني على الجانب اآلخر من ھذا العالمْ 
 تلّوح لي

  نجلس ساعتین، نقتل آالف الُحّكامْ 
  ونأكل من لحوم الفسدةْ 
 ونشبع من حكایا الناسْ 

 ونطلُق في الفضاء الحّر سیالً من األحكاِم واألفكاِر حول هللاْ 
  فجأة تشغلھا عنّي الحیاةُ لتغرق في تفاصیَل أخرى

 أكتب ما جرى وأنتظر رشفة من ریقھا في صباح الغدْ  -كالعادة -وأنا
 صوفي امرأة تعرف جیّداً جّداً كیف تُبنى الحیاة جملةً جملة، وتستلّھا من بین أنیاب القدرْ 

 إنّھا صوفي؛ امرأةٌ شاسعةٌ، شعشاعةٌ، وشعاعْ 
 شاھدةٌ وشھدُ 

 وشمعداُن العیِد الذي ال ینطفئ
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 سیكشُف أمَرنا النقّاُد یوماً ما

 النار آخذة باالشتعاِل ورائحة النصوِص تفوح بعطرك األّخاذْ 
یقترُب القّراُء منِك یَرْون َسْمتَِك في القصیدِة، یس�م�ع�ون الص�وَت ف�ي ال�ج�م�ل�ة ال�م�ح�ّددِة، 

 یجدون ضوءِك في المعنى المجازّي البعیدْ 
َصَدَق الحْدُس إذاً؛ أصاب األصدقاُء في توقّعھم إذ یشیرون إلیِك في لغتي، وفي قُبَلي، وف�ي 

 شبقي، وفي سجودي، في ترانیم الصالِة، في سقمي، نشاطي والكسلْ 
 وفي أغاني الحّب تلَك وفي الرسائِل والصورْ 

 إحداھما قالت: أراَك تحوم في قصیدتھا كروح
 فأجبتھا من دون خْوْف:

 إنّھا ِھَي ِھيْ  -
 وإنّھ ھَُو ھُوْ  -
 إنّھ الحّب إذاً؟ -
 نعٌم نعْم، وأكبر مّما یظّن قارئ متعّجٌل مھووسْ  -

  )2021(تّموز 
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عاد صابر من أھوال الحرب ب�ج�راٍح ن�ف�س�ی�ٍة  
غائرة، وأسئلٍة مبرحة. كانت أمھ ع�ل�ى ق�وس 
االنتظار، لم تصدق أنَّھ عاد سالًما. لملم ص�اب�ر 
ج من فتاٍة سمراء، أنج�ب�ت ل�ھ  جراحھ، ثم تزوَّ
اه ماھر، وتمنَّى أن یص�ب�ح اب�ن�ھ م�ن  ولًدا سمَّ

 طبقة األفندیة، وأن ال یقترب من الجندیة.
ماھر تعلَّم ألربع سنوات. كان خطَّھ ج�م�ی�ًال،    

فرغب والده في أن یلحقھ لیعمل كاتبًا في أح�د 
قصور األمراء، لكنَّھ لم ی�وفَّ�ق. ال�تَّ�وأم ك�ان�ت 
حینما ت�ن�ظ�ر إل�ى ح�ف�ی�دھ�ا م�اھ�ر، ت�ت�م�ل�م�ل 
بوجدانھا األلحان القدیمة، لكنَّ�ھ�ا س�رع�ان م�ا 
تخمد. كأنَّ ھنالك قوةً ما تكبحھا، كي ال ت�غ�ادر 
سرادیب الذاكرة. فشلت كلُّ محاوالتھ�ا ف�ي أن 
تطلق الغناء، الذي انكتم بصدرھا طویًال، كأنَّھا 
نسیت لغتھا األم! تنظر إلى ح�ف�ی�دھ�ا ف�ت�س�ري 
تحت جل�دھ�ا قش�ع�ری�رة ال�خ�وف، وت�ن�اوش�ھ�ا 
مشاعٌر م�ب�ھ�م�ة. وق�ال�ت ف�ي ن�ف�س�ھ�ا: (ھ�ل 
ده لعنةٌ ما؟ وما ذنبھ؟).. أطیاٌف غامضةٌ  تترصَّ
تراود خیالھا، فت�ن�داح ذاك�رت�ھ�ا إل�ى ل�ح�ظ�ات 
االختطاف الفادحة. تنظر إلى حفیدھا ف�ت�ش�ف�ق 

  علیھ من مصیٍر مجھول.
م�اھ��ر تس�ل��ل خ�ل��س��ةً إل�ى س��وق ال��ق��اھ��رة    

للرقیق. كان في الساب�ع�ة عش�رة م�ن ع�م�ره. 
قادهُ حبُّ االس�ت�ط�الع، ون�داٌء م�ب�ھ�ٌم ی�ج�وس 
ر الب�ح�ث ع�ن  بصدره. وبعد زیارتھ األولى، قرَّ
قیق. وح�ی�ن وج�د ف�رص�ةً،  عمٍل في سوق الرَّ
قیق، تس�لَّ�ل�ت إل�ى  لیكتب عقود بیع وشراء الرَّ
ح�ی�ل َع�ْب�َر  أحالمھ الحكایات، عن مغامرات الرَّ
درب األربعین، عن المخاطر، واألھوال، ال�ت�ي 
تجتازھا القواف�ل، ح�ت�ى تص�ل إل�ى م�ح�ط�ت�ھ�ا 
األخیرة. انداحت أحالمھ حول األرباح الطائل�ة، 
قیق. وقِیل لھ: (إذا ك�ن�ت  ھا تجارة الرَّ التي تدرَّ
شجاًعا، ومغامًرا، فستجني أرب�اًح�ا ك�ث�ی�رة).. 
أصبح السفر َعْبَر درب األربعین ھاجًسا وأم�ًال 
ال بدَّ من تحقیقھ. حلَّق بأجنحة األحالم، وتخیَّل 
نفسھ م�ن األث�ری�اء، یس�ك�ن قص�ًرا فس�ی�ًح�ا، 
ق�ی�ق، واإلم�اء. ی�أم�ر، وی�ن�ھ�ي،  ویم�ت�ل�ك ال�رَّ
ح�ی�ل،  ویضاجع كلَّ لیلٍة فتاةً جدیدة. ھاجس الرَّ
وأحالم الثراء، قادتھ لیترك عملھ كاتبًا، ویعمل 
حارًسا إلحدى القوافل، ال�ت�ي س�ت�م�خ�ر ق�ری�بً�ا 
رمال الصحراء، في طریقھا من إم�ب�اب�ة ع�ل�ى 
أطراف القاھرة، إلى بئر السوینة، غ�ی�ر ب�ع�ی�ٍد 
عن الفاشر. وقال في ن�ف�س�ھ: (إذا ل�م تص�ب�ح 
سیًِّدا، فستصیر عبًدا. ھكذا الحیاة، یسود فی�ھ�ا 
أصحاب اإلرادة القویة، وال�م�غ�ام�رون).. ك�ان 
إحساسھ ب�ل�ون بش�رت�ھ یض�ای�ق�ھ ف�ي أح�ی�اٍن 
كثیرة. وعلى الرغم من أنَّھ لم یكن أسود كأبیھ 
وَجّدتھ، إال أنَّھ تمنَّى في قرارة ن�ف�س�ھ ل�و أنَّ�ھ 
كان مس�ت�رس�ل الش�ع�ر. ف�ھ�ل ك�ان إحس�اس�ھ 
ه إل�ى  بالدونیة، ھو واحٌد من الدوافع التي تشدُّ
حیل، لیصبح سیًِّدا على غیره م�ن ال�ب�ش�ر،  الرَّ
علَّ ذلك یخفِّف قل�ی�ًال م�ن ج�راج�ھ ال�ن�ف�س�ی�ة، 
وإحساسھ بقلة شأنھ بین أقران�ھ ف�ي الس�وق، 
والتجار األثریاء، الذین یت�ب�اھ�ون ب�أنس�اب�ھ�م، 
وانتمائھم لدماٍء متفوقة. وقال في نفسھ: (ھ�ل 
خلق هللا البشر سواسیةً ثم قسَّمتھم األقدار، أم 
ل�ع�لَّ�ھ�م ُخ�لِ�ق�وا س�ادةً وع�ب�ی��ًدا؟).. ح�اص�رت��ھ 
األسئلة، فاعتملت بصدره نداءات ال�م�غ�ام�رة، 
لمعت بخیالھ أحالم المجد، والث�راء. وق�ال ف�ي 
نفسھ: (سأرحل َعْبَر درب األرب�ع�ی�ن، ألص�ن�ع 
لنفسي مجًدا أستحقھ. التفكیر وحده ال یُ�ْج�ِدي. 

حیل مع القوافل ھو طریق الخالص)..  الرَّ
التَّوأم حاولت أن تثني ح�ف�ی�دھ�ا م�اھ�ر ع�ن    

حیل مع قوافل درب األربعین. وحین رف�ض  الرَّ
كالمھا، وَسِخَر منھا، اختلست ن�ظ�رةً خ�اط�ف�ةً 
ج�ت ب�خ�ی�ال�ھ�ا  إلى عینیھ الزرقاوین. بغتةً ت�ل�وَّ
أشباٌح ھاربةٌ، وكأنَّھا أبصرت حفیدھا في ثیاٍب 
من حریر، یمشي على حافة ھاوی�ٍة ب�ال ق�رار. 
فشلت محاوالتھا، بینما أحاسیسھا تنبئھ�ا ب�أنَّ 
حفیدھا مقدٌم على مغامرٍة خ�اس�رٍة ال م�ح�ال�ة. 
الزمھا شعوٌر مریٌب طوال النھار. وفي ال�ل�ی�ل، 
حین اندسَّت تحت أغطیتھا، راودت�ھ�ا خ�واط�ٌر 
غامضة، دون أن تتمكَّن من أن تفكَّ طالسمھا. 
تناوشھا الخواطر، ثم تنسلُّ ھارب�ةً، وت�ت�رك�ھ�ا 

ف�ي دوام�ة م�ن ال�ح�ی�رِة، وال�ت�وج�ِس، وم�ل�ل 
االنتظار. وحین نامت بعد أرٍق م�ری�ر، ح�ل�م�ت 
بصوت البنادق المنھمر م�ن ك�لِّ االت�ج�اھ�ات، 
فاستیقظت، ث�م ن�ھ�ض�ت م�ن ف�راش�ھ�ا. دارت 
داخل حجرتھا، وتحت جلدھا مل�م�ل�ة ال�خ�وف، 
وشعوٌر غامٌض بك�ارث�ٍة م�ا. ع�ادت وج�ل�س�ت 
ی�ھ�ا، ث�م  وسط فراشھا، وضعت كفَّیھا على خ�دَّ
حدَّقت إلى أفٍق مریب. وقبل أن ت�ن�دح�ر ت�م�اًم�ا 
ظلمة السََّحر، تبرعم�ت ق�واھ�ا ال�روح�ی�ة، ث�م 
اع�ت�م�ل�ت ب�وج�دان�ھ�ا ق�وةٌ م�ب�ھ�م�ة. ت�ح�فَّ��زت 
حواسھا، وحین شحذت قواھا العقلیة، انبھمت 
بصیرتھا، وناوشتھا قشعریرةٌ م�ب�اغ�ت�ة. م�رةً 
أخرى وضعت كفَّیھا على خدَّیھ�ا، ح�دَّق�ت إل�ى 
فراٍغ موحٍش، ثم قامت إلى ال�ن�اف�ذة. ت�ط�لّ�َع�ت 
رت خ��ط��وات��ھ��ا إل��ى خ��ارج  َع��ْب��َرھ��ا، ث��م ج��رَّ
ست في النجوم الت�ي ت�زغ�رد ف�ي  الحجرة. تفرَّ
بھیم العتمة؛ وقالت في نفسھا: (ك�أنَّ�ي أس�م�ع 
وقع حوافر الخیول).. برٌق عابٌر لمع بخ�ی�ال�ھ�ا 
فانت�ع�ش�ت روح�ھ�ا، دبَّ�ت ت�ح�ت ج�ل�دھ�ا ق�وةٌ 
متصاعدة.. تحفَّزْت حواسھا ف�أبص�رْت ش�راًرا 
یلمع أمام عینیھا. شفیفًا انداح أفق االح�ت�م�ال، 
ثم غشیتھا الرؤى فادحة الحضور واالشت�ع�ال. 
ُق ق�ری�ةً  ًع�ا، ی�ط�وِّ وكأنَّھا شھدت حری�قً�ا م�روِّ
وادعةً، في أحضان الغابات. وك�أنَّ�ھ�ا أبص�رت 
شقیقتھا التَّوأم األخرى، وسط جموع األط�ف�ال 
والشیوخ، یلفحھم الرعب، تسربلوا بال�دم�وع، 
یئنون من ھول الكارثة، صرعى یتخبطون ف�ي 
أت��ون ال��ن��ح��ی��ب. وك��ان أرج��واُن الش��م��وِس 
ُب سحبً�ا ش�ف�ی�ف�ةً، ع�ل�ى أف�ِق  الجریحِة، یخضِّ

 الغروب..
□□□ 

مل أنین الضحایا، وش�ھ�ق�ات�ھ�م    ھل اختزن الرَّ
األخیرة؟ ن�ع�م.. وس�ی�أت�ي زم�ان ال�م�خ�ت�ب�رات 
قمی�ة، ال�ت�ي ت�ع�م�ل الس�ت�خ�الص م�وج�ات  الرَّ
مل، ال�ت�ي وج�دت  األنین، من صلب حبیبات الرَّ
حول رم�ی�م الض�ح�ای�ا، َع�ْب�َر درب األرب�ع�ی�ن. 
ْمل، تختزن أنین الضحایا فیزی�ائ�یً�ا،  حبیبات الرَّ
أكثر من ھذا إنھا تش�ع�ر ب�ھ�ذا األن�ی�ن.. ھ�ك�ذا 
م�ل ی�ت�أل�م،  ْمُل بلساٍن ُمبین.. ن�ع�م ال�رَّ نَطَق الرَّ
�ة ف�رٌق  وكثیًرا ما ینتحب في صمٍت.. لی�س ث�مَّ
جوھري بین المشاعر الرومانسیة ال�ج�یَّ�اش�ة، 
في صدور الصبایا، وبی�ن ال�ل�ھ�ی�ب ال�راق�ص، 
ة وھ�ٌج  على سطح نھٍر ھادئ عند الغروٍب. ثمَّ
�ة ح�ی�اةٌ  ساحٌر ینبُض في سویداِء األشیاء. ث�مَّ

 في صمیم الصخر، وفي خریر المیاه..*
مِل التي َصلَْتھا الش�م�وس، َع�ْب�َر     حبیباُت الرَّ

م�ِل ع�ل�ى ق�ارع�ة  اآلماِد السحیقِة. حبیباُت ال�رَّ
الدروب، اختزنت سرَّ الضحایا، شفرات الغیظ، 
م�ِل تُ�ْن�ِص�ُت ف�ي  والصمت الفاجع. حبیباُت ال�رَّ
ثنا رمیم ال�ع�ظ�ام ب�ل�س�اٍن م�ب�ی�ن.  خشوع. یَُحدِّ
م ف�وق  ّل والھوان، تھوِّ األرواح التي كابدت الذُّ
ال�م��ك��ان، تُ��َم��ْرِوُح ب��ی��ن الش��روق وال��غ��روب، 
ت��دوزن أوت��ار ال��ن��ح��ی��ب، ف��ي ص��ل��ب ذاك��رة 
الدروب. وَعْبر القرون، ظلَّت القرى والفرقان، 
والبیوت المبثوثة، وسط غابات الساڤنَّا الغنیة، 
ق والخ�س�ران. وح�ی�ن اع�ت�ل�ى  تُكابد جراح الرِّ
عرش مصر حاكٌم جدید، غدر بالممالی�ك؛ دبَّ�ر 
لھم مأدبةً ثم ذبحھم على أسوار ق�ل�ع�ة ص�الح 
الدین. حشد الحاك�م ال�ج�دی�د ال�ج�ی�وش، ال�ت�ي 
مخرت الصحراء الكبرى جنوبًا، بمحاذاة ن�ھ�ر 
ال�ن�ی��ل، الح��ت�الل الس�ودان، وج�ل��ب ال��رق�ی��ق، 
لتجنیدھم في جیشھ، الذي اعتزم أن یھیمن ب�ھ 
على منابع الن�ی�ل، ویس�ت�أس�د ب�ھ ع�ل�ى غ�ور 
األردن، والشام، وفلسطی�ن. وف�ي ال�خ�رط�وم، 
قیق؛ ل�ت�ص�دی�رھ�م  نَْت أسواق الرَّ وسواكن، ُدشِّ

إلى مصر، وتركیا، ونجد، والحجاز. فاستع�رت 
حمى قنص البشر، وتصاعدت وتائر ال�غ�ارات. 
ًعا من ن�زی�ف  وَشِھَد درب األربعین، فصًال مروِّ
ال��م��أس��اة. ظ��لَّ نش��ی��ج األرواح ال��م��ق��ھ��ورة، 
م ف�وق ال�دروب. ب�ی�ن�م�ا دم�اؤھ�ا  وأنینھا، یھوِّ
مل،  المھدرة، تغور عمیقًا في صلب حبیبات الرَّ
والرمیم. َشِھَد درب األربعین، فصًال من تاری�ٍخ 
معتٍم، وجراًحا تكاد ال تندمل، رغم تعاقب األیام 
والشھور. جراٌح أصابت ذاكرة اإلنسان؛ بلعن�ة 

ة نسیان..   الھذیان، جراٌح ولیس ثمَّ
َشِھَد درب األربعین، حكایة الفتى محارب،      

الذي صارع الجبروت، ثم مضى إلى الملكوت، 
متسربًال بنزیف األحزان. ع�ن�د ال�غ�روب، ُولِ�َد 
محارب في قریٍة وسط غابات الساڤنَّا ال�غ�ن�ی�ة. 
قبل میالده، تمنَّت أمھ أن تُ�ْن�ِج�َب ذك�ًرا ، ك�ي 
تربیھ لیصبح مقاتًال یدافع عن العشیرة، ویصدَّ 
ھجمات القنَّاصة، الذین أصبحوا یھ�اج�م�ون�ھ�م 
في كلِّ األوقات، حتى أنَّ مع�ظ�م األُس�ر ف�ق�دت 
ابنًا أو بنتًا، أو قُتَِل عائلھا، أو عمیدھا. وبین�م�ا 
ھو في المھد، أبصرت التَّوأم األخرى مص�ی�َرهُ 
الفاجع، ودماَءهُ النازفة، ع�ل�ى رم�ل ال�دروب. 
أنبأتھا أحالمھا، ورؤاھا، عن مصیر حف�ی�دھ�ا، 
وقدره المحتوم. كأنَّھا تقرأ وھج ال�ن�ج�وم، ف�ي 
عتمة األمنی�ات، ف�ي س�م�واٍت ع�اب�ق�ٍة بش�ھ�د 
الرجاء، واألغنیات. لكنَّھا ظلَّت تُ�ْن�ِك�ُر رؤاھ�ا، 
وتعانُد حدسھا، یكاد قلبھا ینفطر. وعندما ب�ل�غ 
محارب السابعة، وتساقطت منھ أسنان الل�ب�ن، 
قادتھ َجّدتھ إلى الكج�ور. رب�ط�ْت ح�ول ع�ن�ق�ھ 
سبعة خرزات ب�ی�ض�اء وس�وداء، وودع�ت�ی�ن، 
وتمیمتین مغلفتین بجلد النمر. ی�وم�ھ�ا ذب�ح�وا 
كبًشا وسط حلقة دائریة من النس�اء وال�رج�ال. 
أشرقت الشمس في ذلك الص�ب�اح، وإی�ق�اع�ات 
النقَّارة تنداح في تواتٍر محسوب. وحین توسَّط 
الكجور ال�ح�ل�ق�ة، تس�ارع�ت اإلی�ق�اع�ات. ك�ان 
الكجور یربط ح�ول وس�ط�ھ إزاًرا م�ن ق�م�اش 
قطني أسمر. وحول نصفھ األعلى العاري ج�ل�ٌد 
كامٌل لنمٍر أفریقي. أحاط ذراعیھ بسوارین م�ن 
ك بیمی�ن�ھ عص�ا ب�ط�ول ذراع،  سن الفیل. یحرِّ
مطعَّمة بالنحاِس، وحلقاٍت دائ�ری�ٍة م�ن ق�رون 
وحید القرن. ظلَّْت أجساد ال�رج�ال، وال�ن�س�اء، 
تھتزُّ متناغمةً م�ع اإلی�ق�اع. وب�ی�ن�م�ا ال�ك�ج�ور 
یتفرَّس ف�ي ال�وج�وه، اخ�ت�رق ال�دائ�رة ش�ابٌّ 
عاري الصدر، صرخ، وغرز رمًحا في األرض 
أمام الكجور، ثم انسح�ب إل�ى خ�ارج ال�دائ�رة. 
استلَّ الكجور الرمح من التراب، رفعھ ع�ال�یً�ا، 
ح بھ في نصف دائرة. ومع حركة ال�رم�ح  ثم لوَّ
في الھواء، تراخت اإلیقاعات حتى ھمدت، ث�م 
حلَّ الصمت والترقُُّب، بینما ال�ب�خ�ور ی�ت�ل�وى، 
ویتصاعد، من ثالثة مباخر فخاری�ة.. م�ح�ارب 
كان یقف بجانب َجّدتھ التَّوأم األخ�رى. وح�ی�ن 
طال الصمت، انحنت وھمست في أذنھ، فت�ق�دَّم 
إلى وسط الدائرة، حت�ى وق�ف أم�ام ال�ك�ج�ور، 
الذي بدأ في تالوة تعاویذه بصوٍت ھام�ٍس، ث�م 
ك الرمح حول الطفل الواجم أم�ام�ھ، وع�اد  حرَّ
مرةً أخرى إلى ت�الوة ال�ت�ع�اوی�ذ. رف�ع ال�رم�ح 
عالیًا، ثم دار بھ حول الجموع المتحلِّقة، بینم�ا 

 األنظار تتابع حركة الرمح الرشیقة.
طلب الكجور من الطفل مح�ارب أن ی�رف�ع      

ح بھا للجموع. وحین فعل، سلَّ�م�ھ  یمینھ، ویلوَّ
الرمح فانطلقت الزغارید، وجلجلت الص�رخ�ات 
ع�ب�ر فض�اءات ال��غ�اب�ة، وت�ردَّد ص�داھ�ا ب�ی��ن 
الس��ی��ق��ان، واألغص��ان. وع��ل��ى اإلی��ق��اع��ات 
ك س�اق�ی�ھ؛  الھادرة، رقص محارب. رشیقًا ح�رَّ
بةً إلى أع�ل�ى.  تمایل جزًال والرمح بیمینھ مصوَّ
رشیقًا ی�دوزن ح�رك�ات ال�ج�س�د م�ع اإلی�ق�اع. 

رش��ی��قً��ا ی��رق��ص وس��ط ال��ج��م��وع، وی��دن��دن 
باألغنی�ات، وح�ول�ھ ال�راقص�ون وال�راقص�ات. 
ق�ص، وال�غ�ن�اء،  وقب�ل أن ت�ن�ف�ضَّ ح�ل�ق�ة ال�رَّ
انسحبت التَّوأم األخ�رى م�ن وس�ط ال�ج�م�وع. 
إحساٌس مبھٌم ناوش صدرھا، وخوٌف غام�ٌض 
انسرب إلى قل�ب�ھ�ا.. ان�ح�ن�ى ق�وس األش�واق، 
ودندنت أوتار الحنین، فانطلق سھم الت�واص�ل، 
وتسارعت موجات الت�خ�اط�ر ب�ی�ن ال�تَّ�وأم�ی�ن. 
التَّوأم المخطوفة خ�اط�رت أخ�ت�ھ�ا: (ح�ف�ی�دان�ا 
تظلِّلھما غمامةٌ سوداء. غمام�ةٌ م�ن ال�دم�وع، 

 والنشیج، والبكاء)..
ت��رنَّ��ح��ت ال��تَّ��وأم األخ��رى ب��ی��ن ال��خ��وف      

ق�ھ�ا،  والرجاء. حاولت الھ�روب م�ن ح�دٍس أرَّ
وزرع الخوف بین جوانحھا. فزعةً نھضت من 
نومھا. كانت أطیاٌف من األحالم ما تزال ت�م�ور 
بذاك�رت�ھ�ا، ف�ھ�ل أبص�رت ف�ي ال�ح�ل�م مص�ی�ر 
حفیدھا المأس�اوي؟ رأْت ف�ي أح�الم�ھ�ا ش�ابً�ا 
یركض كالبرق، وینادي. یركض لیلحق بفتات�ھ 
التي اختطفھا رجاٌل م�ل�ث�م�ون. وح�ی�ن أن�ھ�ك�ھ 
الركض، والنداء، أوى إلى ص�خ�رٍة ص�غ�ی�رٍة، 
بینما أنفاسھ تخبو رویًدا، ولم یلبث أن ح�لَّ�ق�ت 
من فوقھ الصقور.. وفي یقظتھا، خیِّل إلیھا أن 
حفیدھا م�ح�ارب، ت�ائ�ھٌ وس�ط ب�ح�ار ال�رم�ال. 
لفحت جلده الشموس الالھب�ة، وت�دل�ى لس�ان�ھ 
من عطٍش ممیت. كانت عیناه س�اب�ح�ت�ی�ن ف�ي 
سدیم الرعب، وحین حاول النھوض، ترنَّح ث�م 
سقط، فعصفت بجسده ریٌح عاتیةٌ، ثم ط�م�رت�ھ 

مل..   حبیبات الرَّ
 ٭٭

*األستاذ محمود محمد ط�ھ: رس�ال�ة الص�الة، 
مقدم�ة ال�ط�ب�ع�ة ال�راب�ع�ة: "وب�ب�روز ال�م�ادة 
العضویة من المادة غ�ی�ر ال�ع�ض�وی�ة ظ�ھ�رت 
الحیاة، كما نعرفھ�ا ن�ح�ن.. وإال، ف�إن ج�م�ی�ع 
المادة، عضویة، أو غیر عضویة، حیة.. وك�ل 
ما ھناك، أن ال�ح�ی�اة ب�دأت ت�ب�رز ف�ي ال�م�ادة 
العضویة، بعد أن كانت كامنة في الم�ادة غ�ی�ر 

 العضویة.. فھي لم تجئ من خارج المادة"
*** 

ق�ت ل�ی�ل     حكایات الَج�ّدة ال�تَّ�وأم األخ�رى، أرَّ
محارب، وزعزعت ن�ھ�ارات�ھ. أص�ب�ح ی�ق�ض�ي 
ًال ف�ي ال�غ�اب�ة، م�ت�ف�ِح�ًص�ا  معظم نھاره م�ت�ج�وِّ
األغصان، لینتقي منھا ما یُْصلِح قناةً لل�رم�اح. 
وبعد أن یقطع عدًدا منھا، ویثقفھا ب�الس�ك�ی�ن، 
یعود إلى الدیار، لیھدیھا إلى رف�اق�ھ الش�ب�اب، 
وی��وص��ی��ھ��م ب��إت��ق��ان ال��رم��ي ب��ال��رم��ح ق��ائ��ًال: 
(القنَّاصة لن یرحموا أحًدا منَّا. یقتلون الكب�ی�ر، 
ویأسرون الصغیر، فلنستعد لقتالھ�م ب�االن�ت�ب�اه 
والرماح).. محارب ظلَّ یُْنِصُت لطیور ال�غ�اب�ة، 
د صباًحا وقبیل الغروب. استھوت�ھ ال�ع�زل�ة  تغرِّ
وسط الطبیعة. أسرع ال�خ�ط�ى ذات ن�ھ�اٍر م�ن 
وسط أكمٍة قریبٍة من ال�ق�ری�ة. ك�ان�ت ال�ب�روق 
تتوھَّج في سماٍء داكنة، وحینما ھرول لیحتمي 
من المطر القادم، لمح عابًرا یسیر في االت�ج�اه 
المعاكس. فَِطَن محارب إلى أنَّ العابر غ�ری�ب، 
فعاد إلیھ مھروًال. وتحت زخات المطر الھیِّن�ة، 
عرف من الشلوخ على جبین الضیف، إنَّھ م�ن 
قبیلٍة أخرى، فدعاه إلى دار أس�رت�ھ. وع�ن�دم�ا 
وصال إلى ال�دار، ك�ان�ت م�البس�ھ�م�ا م�ب�ت�ل�ة، 
فحملت إلیھما والدة محارب أغطیةً، وجلبابین. 
متدثًرا بالغطاء رشف الضیف من إناء ال�ل�ب�ن، 
بینما األمطار الغزیرة تنھ�م�ر. وف�ي الص�ب�اح، 
ومع شروق الش�م�س، زارھ�م رج�ٌل ع�ج�وز، 
بعدما علم بأنَّ ضیفًا من ق�ب�ی�ل�ٍة م�ج�اورة ح�لَّ 
بینھم. تكلم العجوز بلغة الضیف، وس�أل�ھ ع�ن 
بعض معارفھ في تلك القبیلة. ضح�ك ال�ع�ج�وز 
حتى ظ�ھ�رت أس�ن�ان�ھ ال�ب�ی�ض�اء، ث�م أض�اف 
مخاطبًا الضیف: (ِكْدُت أتزوج م�ن ق�ب�ی�ل�ت�ك�م، 
لكنَّ بعض رفاقي الذین كان�وا ع�اب�ری�ن ب�دی�ار 
أھ��ل��ك��م، أع��ادون��ي إل��ى عش��ی��رت��ي).. ص��م��ت 
العجوز، ثم أرسل نظراتھ إلى البعید. ھزَّ رأسھ 
ث��م أض��اف ف��ي ن��ب��رٍة س��اخ��رة: (ك��ان��ت أی��ام 

قص والغناء)..  الشباب، والرَّ

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

(ا ُْن اِ) روا 
 
 

 6عباس علي عبود           الحلقة/ 
 السودان     



11  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 799 

 21 July 21 • Year 16 

إنَّ ال�ن�اق�د ال�ی�وم ب�ح�اج�ة لش�يء ج�دی�د    
وطریقة اشتغالیة جدیدة، كمنھج ی�ت�م�اش�ى 
مع ما یجده أمامھ، وما ھ�و م�وج�ود ف�ع�الً 
تجدیدیاً لما تنتجھ الثقاف�ة خ�اص�ة، وب�ق�ی�ة 
الفعالیات الحیاتیة األخ�رى، الس�ی�م�ا ح�ی�ن 
یكون الشع�ر ش�اھ�داً ت�اری�خ�ی�اً ل�م ی�ع�رف 
ال��زور، وال ی��رض��خ إلغ��راءات ال��دوالر، 

  والشاعر في عمق األلم یغوص.
في قراءة موجزة لق�ص�ی�دة الش�اع�ر ج�ب�ار 
الكواز "أمیر الكون علي" نحاول الوق�وف 
عند مفترقات نراھا تجدیدیة، كون الشاع�ر 

م�ن ك�ت�اب  -مع أن�ھ م�ن ال�م�خ�ض�رم�ی�ن–
القصیدة الحداثویة التجدیدی�ة ال�م�ت�م�ی�زی�ن 
وفق ما ندعو إلیھ من مدرسة نقدیة حدیث�ة 
تتناول ال�ن�ص أو أي ع�م�ل إب�داع�ي آخ�ر 
تحلیالً ن�ق�دی�اً، م�ن أج�ل ف�ّك ال�ت�ش�ف�ی�رات 
المالزمة إن وجدت، وإیضاح ما بُني علیھا 
العمل لالرتقاء بھ إن كان یس�ت�ح�ق حس�ب 
نظریة "التحلیل واالرتقاء" لن�ش�ر اإلب�داع 

 وعدم قتلھ مھما كان ُمنشؤه.
بأقل خطوات البحث وال�ت�ح�ل�ی�ل ن�رص�د م�ا 
جاء في القصیدة من العنوان ك�م�دخ�ل ال�ى 
ما تنتھي بھ الكلمات بموضوعیة المنھجی�ة 
النقدیة، ومحاولة عدم التكھن بالالحق، أو 
تفسیر معاني كلماتھا لغویاً، بقدر ما نسع�ى 
لتفسیر الرمزیة المتش�اب�ك�ة ف�ي ب�ع�ض�ھ�ا، 
المتناسقة بدالالتھا الفوقیة، بال اض�م�ار أو 
توریة صارخة، وم�ا ب�ھ�ا م�ن ص�ور ھ�ي 
التي تضع لھا المكان ال�ح�ق�ی�ق�ي ك�ق�ص�ائ�د 

 تجدیدیة عبر سیرة تاریخیة.
كإشارة استھاللیة أولیة البد من ال�ق�ول أنَّ 
أغلب الدراسات النقدیة ال ت�ت�ن�اول ت�ح�ل�ی�ل 
المضمون في الكتابات السردیة (ال�ن�ث�ری�ة) 
والشعریة لسببین مھمین یتصورھما الناقد 
أنھ وصل الیھما أو تطرق لھ�م�ا، وھ�ذا م�ا 
نعید تأكیده وتكراره ك�ث�ی�راً ألج�ل ت�ع�م�ی�ق 

  التذكیر:
أوالً اعتقاد الناقد أن بؤرة النص ووصول�ھ 
إلیھا بحرفیة تقنیة منضب�ط�ة ھ�ي ال�م�ج�ال 
الذي یسیر فیھ لتح�ل�ی�ل مض�م�ون ال�ن�ص، 
والثاني استناد الكثیر من النقاد الى م�ن�ھ�ج 
نقدي متعارف ع�ل�ی�ھ، أو ال�م�درس�ة ال�ت�ي 

 ینتمي إلیھا الناقد في اشتغاالتھ النقدیة.
في الحقیقة لیس األمر ك�ذل�ك؛ ألن ت�ح�ل�ی�ل 
المضمون یختلف بشك�ل ج�ذري ع�م�ا ھ�و 
علیھ ھذا االعتقاد. إنَّ ت�ح�ل�ی�ل ال�م�ض�م�ون 
غالباً یس�ت�خ�دم ف�ي ال�دراس�ات االع�الم�ی�ة 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة وب��ع��ض ال��دراس��ات 
التاریخیة التي ال یطالھا ویص�ل�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر 
من الن�ق�اد، أو ب�األح�رى ت�ك�ون م�ھ�م�ش�ة 
لدیھم لسببین: منھم من ال ی�ع�رف ت�ح�دی�داً 
ما ھي األسالیب االعالمیة التي ی�ن�ت�ھ�ج�ھ�ا 
ع��ل��م االتص��ال ع��ن��د ت��ح��ل��ی��ل ال��رس��ائ��ل 
االعالمیة. فكل نص (شعري أو ن�ث�ري، أو 
فني وغیره) ھو رسالة اتصالیة، واالع�الم 
یختلف عن االتصال، والس�ب�ب اآلخ�ر ھ�و 
تصور الناقد الم�ب�ن�ي ع�ل�ى ش�رح ك�ل�م�ات 
النص بمعانیھا المعجمیة اللغویة (ال�ك�ل�م�ة 
ومعناھا) ولیس الن�ق�دی�ة، وھ�ذا األس�ل�وب 
بات من الماضي الذي ینبغي عدم االعت�م�اد 
علیھ تحلیلیاً حسب ما ترى نظریة التح�ل�ی�ل 
واالرتقاء النقدی�ة. م�ن ھ�ن�ا س�ن�ق�ف ع�ن�د 

 النص ثم نتابع بقیة المجریات:
 

 النص: أمیُر الكوِن (علّي)
 (ھم یحسدونَك في ُعالَك وإنّما

 متسافُل الدرجاِت یحسُد َمن عال)
 )1( 

 "تلك الجمرةُ التي
 اغترفْتھا كفُّ (عقیل)

 اختصرْت جھنماِت التاریخ
 وكانت (صفین) ھناك

 و(دومة الجندل)
 والفرات الظامئ

 كان قطیع الرأس في أكیاس أمراء المالِ 
 وكنّازي الذھِب والفضةِ 

 وحین صرَخ (عقیل) صرختَھ
 تھاوْت أمٌم،

 واسوّدْت وجوهٌ،
 وفار تنوُر الثأرِ 

 ِغّالً..
 وجھالً..
 وظلماً،

 وطفا فوق وجھ الماء
 قتلى بغداد المغدورة

 بسیف هللا..

)2( 
 أَسَمَع رّواُد (وول ستریت)
 قّصةَ خصِف نعِل األمیر؟!

 التراَب یسّف على قمر في العراق؟!  أَرأَوا
 أَسَمَع أمراُء (روتشیلد)
 حكایتََك مع الیھودي؟!

 كان مرابیاً 
 فصار ظّالً في (النھروان)

 أكان (ذو الفقار) یبكي بین یدّي السماء
 یستجیر طالباً أفقاً بكراً 

 لیقطع الربَع الخالي
 باألنین؟!

 فأین (البنوك)..
 وأین الجنوُد..

 من عھد (سومر)..؟!
 وكیف السیوُف الباترات

 سافرْت الى ثكنات الجند (االنكشاریین)
 الى جنود (بصرى)
 الى صبایا (الشام)
 الى ( عسقالن)؟!

 باحثة عن قتلة (كربالء)
 والى الصحراء منقّبةً عن دوالرات األتربة

 وعن نزیف أغرق (كوفان) بالظالم
 وھم قلقون

 وسیوفھم... 
 وأنت مستغرٌق في جوھر الوجود
 شتّان أذن بین بیاِضك وسواِدھم

 إالّ بالقتِل صبراً 
 أو بالطعِن شھیداً.

 أو بأحالمھم (أندلس) جدید
 أغرقھ بطُر ملوك الطوائف.

)3( 
 لم یكن(میثم التّمار)

 سوى بائٍع للتمر.
 لكنھ تعلم (فُزُت وربِّ الكعبة)

 كدار دور..
 كدعاء االفتتاح..

كدیمة (ُكمیل) في ال�رواق ال�م�ھ�ج�ور م�ن 
 فجر الصوم

 وما كان (سعید الھجري)
  إالّ وفیاً لمبادئھ

 مغدوراً   فذھب
 وذھبْت أسواُق مال الكوفة

 الى بستان (قریش)
 والى بنوك (لبنان)

 و(فینّا)
 وما زال (التّمار)
 یؤذِّن فجر الموت

 (حّي على خیر العراق)
 ومازال ( الھجرّي) ھاتفاً لملكوتك

 بال ساقین،
 وال یدین،

 وال لسان..
 ھكذا صار تمُر (التّمار) في رمضان

  مائدةً من سماء هللا
 ألولنا،

 وآخرنا،
 وھتاف (الھجري)

 رزنامة دمٍ 
 لّما یجّفْ لآلن.

)4( 
 وحین بایعك القومُ 

 كانت عیونُھم
 على أرض السواد

 تقدُح شرراً،
 وأكفھم سیوف مسمومات

 من غیٍظ وثأر،
 وھّن عاریات إالّ من

 دفاٍع عن عجلھم الذھبّي،
 وِرباھم

 في بنوك الیتامى والمغدورین".
النص بمقاطعھ األربعة فّسَر الكثیر، وج�اء 
بمعطیات شتى ال ی�م�ك�ن حص�رھ�ا ج�م�ی�ع�اً 
بصفحة أو صفحتین بقدر م�ا ھ�و ت�ف�س�ی�ر 
للع�ن�وان األول ك�ب�ؤرة م�رك�زی�ة م�م�ی�زة، 

تسلسلت بعدھا بؤر ف�رع�ی�ة ك�ث�ی�رة م�ن�ھ�ا 
مثالً: الحسد بعد بیعة للخلیفة تقاتلت علیھا 
الجماھیر الغفیرة، العدالة المن�ش�ودة ال�ت�ي 
ح��ورب م��ن أج��ل��ھ��ا (أس��م��اء ال��م��ع��ارك)، 
اخالص صحابة األمام علي لھ، اشارة لم�ن 
نكث البیعة، ثم تسیر سلسلة ال�ت�اری�خ ال�ى 
أن تصل لیومنا ھذا وم�ا ف�ع�ل�ھ ال�ف�اس�دون 
كأنھم ورثوا فساد القوم وظ�ل�م�ھ�م؛ ال ھ�مَّ 
لھم إالّ التسلط والغنائم والمغانم، واخ�ت�ی�ار 

 البنوك لخزن وحفظ كنوزھم.
جملة (أمیر الكون علّي) الت�ي ت�ت�وج ب�ھ�ا  

ال�ن�ص ك�ع�ن�وان م�ث��ی�ر وم�ح�رك ل�ل�ذاك��رة 
االنس��ان��ی��ة؛ ال ش��خ��ص یس��ت��ح��ق اإلم��ارة 
المطلقة غیر واحد ھو علي بن أب�ي ط�ال�ب 
س��ی��ف االس��الم، وس��ل��ط��ة ال��ح��ق. س��ح��ب 
الشاعر صفحات التاریخ ونشرھ�ا ع�الن�ی�ة 
وھو متأثر بھا ك�ون�ھ اب�ن ب�ی�ئ�ة ع�راق�ی�ة 
ممتدة الجذور في عمقھا ال�ت�اری�خ�ي، رغ�م 
تداخل كثیر من األشیاء بسوادھا وبیاضھا، 
حتى اللغات ألقت بظاللھا طالما ھ�ن�اك م�ن 
تتالى على احتالل بلده العراق طی�ل�ة ح�ق�ب 
من سنین طویلة. ل�ك�ن ل�م�اذا اُخ�ت�ی�ر ھ�ذا 

 العنوان بالذات؟
حاول الشاعر ابانة الحق من الباط�ل ب�ھ�ذه 
القصیدة النثریة المشبعة ب�األل�م وال�م�رارة 
والحزن؛ من ھنا ی�ك�ون ال�م�دخ�ل ل�م�اھ�یّ�ة 
ال��ح��ق��ائ��ق ال��دف��ی��ن��ة ال��م��ض��م��رة ب��ال��ن��ص، 
والمعلنة صراحة بدالالتھا، وما سعى إل�ی�ھ 
الشاعر فیھا، لذا یمكن تحلیل تلك ال�دالالت 

 بما یلي:
 

 أوالً: الداللة القصدیة في عموم النص
إنَّ أي أدیب ھو كاتب شعبي قبل أن ی�ك�ون 
كاتب�اً ع�ال�م�ی�اً اذا م�ا س�ن�ح�ت ل�ھ ف�رص�ة 
العالمیة، وم�ن ب�ی�ن ط�ی�ات وث�ن�ای�ا األدب 
الشعبي الحقیقي یرتق�ي ال�ى إث�ارٍة وإن�ارٍة 
في انعطافة تنویریة معرفیة ش�دی�دة ب�ع�ی�داً 
عن الحكام والملوك وكیل المدیح لھم، وإن 
فعل ذلك فھذا ال یُ�ع�ّد أدب�اً ب�ل ن�ف�اق�اً، ألن�ھ 
بأدبھ راصد صادق لرحل�ة ش�ع�ب ط�وی�ل�ة، 
أحد المساھمین فی�ھ�ا ھ�و، وھ�ذا م�ا س�ار 
علیھ الكواز ھنا، وفي قصائد كثیرة أخرى. 
اشتغل كما یشتغل الناقد البصیر في مخت�ب�ر 
رْصِده قبل شعریتھ كش�اع�ر، ع�ب�ر ث�ق�اف�ة 
بم�س�ت�وى م�ن ال�رق�ي ال�م�ع�رف�ي، ول�ی�س 
وق��ف��ات ب��ط��ی��ئ��ة ع��ل��ى االش��ت��غ��ال. ف��ج��اء 
است�ھ�الل ال�ن�ص ب�ذل�ك ال�ع�ن�وان ب�دالالت 
توحي من ھم القوم، وماذا یریدون ع�ن�دم�ا 
نقف على حقیقتھم الفعلیة عدیمة الفل�س�ف�ة 
الحیاتیة الن�اص�ع�ة، ول�ی�س ال�ى م�ا نس�ب 
زوراً وب�ھ�ت�ان�اً خ�الل مس�ی�رة غ�اب�رة م�ن 
ال�ت�اری�خ، وی�م�ك�ن ل�ن�ا ال�ق�ول أن ال�ب�ؤرة 
الحقیقة للنص جاءت م�ن ھ�ن�ا، م�ت�ب�وع�ة 

  بتشكیالت نابعة من الذات بموضوعیة.
بمعنى أنَّ ال�ف�ل�س�ف�ة ال�ت�ي ان�ط�ل�ق م�ن�ھ�ا 
الشاعر ھي حقیقة جوھر وجودي انساني؛ 
لم تكن ایدیولوجیة أفرزھا الفكر االنس�ان�ي 
روحیاً وعقدیاً فحس�ب ألن�ھ�ا خ�ارج�ة ع�ن 
العرف والقانون، بل "أم�ی�ر ال�ك�ون" ھ�و 
من مثل القانون وطبقھ بحذافیره حت�ى ف�ي 
ساعة احتض�اره ح�ی�ن اص�در ق�راره ب�ع�د 
ض�رب�ة الس�ی�ف ال�ق�ات�ل�ة؛ إن ع�اش ف�ھ�و 
المتصرف ب�األم�ر، وإم م�ات ف�ال�ق�ص�اص 
العادل؛ وصیتھ من أجل حیاة ح�رة ك�ری�م�ة 
یتساوى بھا البشر. وبمقارنة خارج س�ی�اق 
ھذا السرب بین من ح�م�ل وأّدع�ى وت�ب�ن�ى 
ایدیولوجیة سیاسیة نجد دالالت تنبث�ق م�ن 
النص، كأن�م�ا یش�ی�ر ب�ھ�ا الش�اع�ر ل�زم�ن 
الصعالیك الذي لم ینتِھ حتى ھذه ال�ل�ح�ظ�ة، 
ولیس فق�ط ك�ان ج�اھ�ل�يَّ ال�ب�ن�اء، ع�رب�ّي 
التكوین والنشأة، ما دمنا في ص�دد ال�واق�ع 
ال�ع��رب��ي ع��م�وم��اً، م��ع وج�ود مش��اب��ھ��ات 

 أخرى.
  ثانیاً: محاور االشتغال الشعري

ھناك ثالث عوامل مھمة ھ�ي ال�م�رت�ك�زات 

األساسیة التي یس�ت�ن�د ع�ل�ی�ھ�ا ال�ن�اص أو 
الُمنتِج في عملھ كتشخیص حالة یُ�راد ل�ھ�ا 
االھتم�ام وال�م�ت�اب�ع�ة وال�ت�ل�ق�ي، وم�ن ث�مَّ 
التحلیل. ھذه ال�ح�ال�ة ھ�ي االن�ت�اج األدب�ي 
بشكلھ العام كي یفسح للن�اق�د و ل�ل�م�ت�ل�ق�ي 
اآلخر المجال في فھم ف�ل�س�ف�ة ال�ن�ص أوالً 
ب�ع�د كش�ف��ھ�ا، أو ت��ح�دی�دھ��ا بش��ك�ل أك�ث��ر 
وضوحاً، وفلسفة النص ھنا تسعى للع�دال�ة 
وال�ح�ری�ة، وم�ع�رف�ة ال��ح�ق�ی�ق�ة ب�ع�رض�ھ��ا 
ن�اص��ع��ة، وم��ا ج��اءن��ا م��ع ال��ت��اری��خ ب��ك��ل 

 مالبساتھ.
أھ�م ال�م�رت�ك�زات ال�ت��ي الب�د ل�ل�ن�اق�د ع��دم 
اغفالھا ھي اللغة والمعنى وال�ج�م�ال ال�ت�ي 
تغلف الع�م�ل، م�ع اث�ارة ال�ت�س�اؤالت ل�دى 
المتلقي، وفي (أمیر الكون علّي) اس�ت�ط�اع 
الشاعر اإلمساك بش�ّدة ب�ھ�ذه ال�م�رت�ك�زات 
محركاً الذھن المتصِور ب�ط�رح تس�اؤالت�ھ، 
من أجل اشراكھ في مجمل عملیة االتص�ال 
وأنماطھا ومستویاتھا، فأنتج لنا نص�اً ف�ی�ھ 
ال��ك��ث��ی��ر م��ن الص��ور واألل��وان، كش��اع��ر 
متمّرس لھ باع طویل في ھذا المجال، ن�راه 
یختلف عن كل ما كتب بنك�ھ�ت�ھ االب�داع�ی�ة 
الخ�اص�ة، ول�ون�ھ ال�م�ت�ف�رد؛ ت�ت�ع�ال�ق ك�ل 
الصور الجمالیة لغةً وم�ع�ن�ى ف�ي وش�ائ�ج 
مبھرة مع حزنھا، وتقول أن ال�م�خ�ادع�ی�ن 
مازالوا في كل مكان؛ حتى بدأت الجماھ�ی�ر 
ت��ت��ن��اق��ل مص��ط��ل��ح��اً ج��دی��داً ع��ن أول��ئ��ك 

) دل�ی�ل ال�ن�ص�ب 56المخادعین أس�م�وه: (
ونقص�د ھ�ن�ا ب�ن�ك�ھ�ة االب�داع،   واالحتیال.

العمل االبداعي كتجدید، ول�ی�س ك�م�ح�اك�اة 
وتقلید، لیطمئن بھ الناق�د ك�ق�ارئ ق�ب�ل ك�ل 
شيء، والمتلقي (الُمرَسل إلیھ) كمستم�ت�ع، 

  ولیس العشوائیة في انتقاء عابر سبیل.
وكتفریق معرفي وأثر سیكولوجي؛ ان�ط�ل�ق 
الشاعر من ھاجس واح�د داف�ع، م�ت�ف�رع�اً 
لھواجس متعددة غزیرة متدفقة ال�ى ھ�دف 
منشود، أو رسالة اتص�ال�ی�ة، م�ب�ت�دئ�اً ب�م�ا 
أعّده مسبقاً كشاعر ناقد للواقع، أو ارتجال 
نفسّي ككاتب ن�ص ش�ع�ري، مض�ی�ف�اً أث�راً 
نفسیاً في عم�ل�ی�ات ال�ت�أث�ر الس�ی�ك�ول�وج�ي 
المسبق التي ال تبن�ى أص�الً ع�ل�ى تص�ف�ی�ة 
الحسابات أو المراوحة ب�ی�ن ال�ذم وال�م�دح 

 في مبتغیاتھ.
إنَّ شخصیة الشاعر بما لھا من ارت�ب�اط�ات 
بمجمل ن�وع�ی�ة ال�ع�الق�ات، وم�دى ال�ت�أث�ر 
بالمجتمع والحیاة العامة، وكی�ف أن س�م�ة 
المجتمع المتخلخلة ك�ان�ت م�ح�رك�اً داف�ع�اً، 
دعتھ للعودة بالتغنّي ووص�ف ش�خ�ص�ی�ات 
تاریخیة وأسطوریة تأثیریة معروفة ترك�ت 
وراءھا أو م�ع�ھ�ا اب�داع�اً روح�ی�اً وف�ك�ری�اً 
واضحة دالالت�ھ: (ع�ق�ی�ل، م�ی�ث�م ال�ت�م�ار، 
رشید الھجري "ولیس سعی�د ال�ھ�ج�ري"، 
كمیل بن زیاد). حتى المكان اتسعت س�م�ت�ھ 
الخاصة في ھذا النص: كوف�ان (ال�ك�وف�ة)، 
ك��رب��الء، عس��ق��الن، االن��دل��س، ل��ب��ن��ان، 
وال�ع�راق، ل�ی��ع�ط��ي ال��دالالت ال��ت�ي خ�ط��ط 
الشاعر أن ت�ك�ون ھ�ك�ذا ب�ال م�زاج�ی�ة أو 
ر ال�م�ج�ت�م�ع  انحی�از، ب�إش�ارة م�ن�ھ ل�ت�ط�وُّ
وتخلّ�ف�ھ، وَض�َح�ت ص�ورت�ھ ع�ب�ر ال�ن�ص 
ومدى تأثیرھا على الشخص�ی�ة وال�ن�ف�س�ی�ة 
بصورة عامة، وبالتالي كل تلك ان�ع�ك�اس�ات 
نف�س�ی�ة أثّ�رت ع�ل�ی�ھ؛ أف�رز ب�ھ�ا ن�ف�ث�ات�ھ 

 الشعریة في (أمیر الكون علّي).
 

 ثالثاً: ماذا یرید قولھ الشاعر؟
لغ�رض ع�دم اإلط�ال�ة أك�ث�ر واالخ�ت�ص�ار، 

اذا ص�ادف ھ�ذا  -وترك ال�ك�ث�ی�ر ل�ل�ق�ارئ 
من اكت�ش�اف�ات ن�ق�ف ع�ن�د ن�ق�ط�ة  -النص 

أخیرة لمعرف�ة غ�ای�ة الش�اع�ر م�ن�ف�رداً أو 
 أسوة بغیره.

ھناك أسلوبان یجب على الناقد العمل بھ�م�ا 
للوصول الى ح�ق�ی�ق�ة ال�م�ع�ن�ى ال�وارد ف�ي 
النص، والبد من وجود معنى وفكرة یقینیة 
حّددھا الكاتب (ال ی�م�ك�ن ش�رح ذل�ك اآلن 
بالتفصیل) إالّ اذا كان العمل عب�ث�اً م�زاج�ی�اً 

ظاھره جمیل، وال باطن لھ، وھذا لم ن�ج�ده 
مع الكواز، فلیس أصالً ھ�ن�اك ح�اج�ة (م�ع 
العبثیة) للوقوف عند مثل ھ�ك�ذا نص�وص؛ 
أما اذا اختار تناولھا الناقد ف�ع�ل�ی�ھ ایض�اح 
الحقیقة كاملة؛ حیث المطلوب ھ�و ت�ح�ل�ی�ل 
النص الغامض بال فكرة واض�ح�ة اس�ت�ن�اداً 

 لما یلي:
أوالً: م�ع�رف�ة ال�ن�اق�د ال�ق�ْب�ل�ی�ة (الس�اب�ق�ة) 
بنتاجات الكاتب، وطریقة عرضھ لألش�ی�اء، 
وكیفیة أس�ل�وب�ی�ت�ھ ال�ك�ت�اب�ی�ة، وب�ال�ن�س�ب�ة 
لشاعرنا فھو غني عن التعریف بما ی�م�ل�ك 
من ملكة لغویة قیّمة، ولغة شعری�ة ع�ال�ی�ة 
من ممیزات المرحلة التجدیدیة ال�ت�ي ن�ح�ن 
بص��ددھ��ا اآلن ف��ي قص��ائ��ده ودواوی��ن��ھ 

 الكثیرة.
ثانیاً: لو كان النص ھو األول لكاتب ج�دی�د 
غیر معروف، فینبغي ع�ل�ى ال�ن�اق�د ال�ت�أك�د 
بشل تام أن ھناك ھ�دف م�ا ل�ھ�ذا ال�ن�ص، 
وفي حال تع�ذر ف�ھ�م ال�م�ق�ص�ود ال�واق�ع�ي 
للنص وال ھدف واضح؛ ھن�ا ی�ح�دد ال�ن�اق�د 
حسب وجھة نظره المنطقیة الم�وض�وع�ی�ة 

  ما وجده ویذكره للعلن لسببین أیضاً ھما:
عدم وقوع المتلق�ي ب�م�ط�ب�ات ال ی�رغ�ب�ھ�ا 
وتنبیھھ لم�ا ف�ي ال�ن�ص، والس�ب�ب اآلخ�ر 
تنبیھ الكاتب أن م�ا ك�ت�ب�ھ ال ی�ج�دي ن�ف�ع�اً 
طالما ال یتعرض لھ ق�ّراء ك�ث�ی�رون ال�ی�وم 
ومستقبالً كي یعّدل من رسالت�ھ االع�الم�ی�ة 
فیما سیأتي الحقاً، لكننا مع ھذا وجدن�ا ف�ي 
قصیدة (أمیر ال�ك�ون) ط�ری�ق�ة اش�ت�غ�ال�ی�ة 
مختلفة عما س�ب�ق ل�ل�ش�اع�ر أْن أدار ب�ھ�ا 
توظیفاتھ الشعریة الس�اب�ق�ة. وم�م�ا ی�ل�ف�ت 
االنتباه ھنا أن الشاع�ر اب�ت�ع�د ك�ث�ی�راً ع�ن 
وظ�ی�ف�ة ش�ع��ری�ة ص�ارت م��م�ل�ة وم�ك��ررة 
بكثرة، وھي التوصیف�ات ال�غ�زل�ی�ة ل�ی�ھ�ت�م 
بھمومھ وھموم قومھ منتظراً ساعة الیس�ر 
لعلھا تأتي قریباً، وھذا مما یحسب لھ وم�ن 

 على شاكلتھ في النظم واألداء.
 من ذلك كلھ ماذا یمكن أن نستنتج؟

ربما یرید الشاعر إثارة إحساس دفین ل�دى 
متلقیھ، أو یج�ع�ل�ھ یس�ب�ح م�ع خ�ی�ال�ھ ف�ي 
وصٍف متعدد الص�ور، أو ت�ع�م�ی�ق ث�ق�اف�ة 
معین�ة ب�ی�ن�ھ�م�ا م�ن خ�الل ت�ل�ك ال�رس�ال�ة 
(القصیدة) . یقول الدكتور ع�ل�ي ح�داد ف�ي 
مقال ل�ھ م�ن�ش�ور ع�ل�ى ص�ف�ح�ات م�ج�ل�ة 

م�ا  2002لس�ن�ة  70الموقف األدبي/العدد 
ھ:   نصَّ

" إن التجربة الشعریة لرواد الشعر ال�ح�ر، 
واالجیال التي تبنت تجربتھم وس�ارت ب�ھ�ا 
في مجاالت من التطور واالجت�ھ�اد ال�ف�ن�ي، 
أخرجت العنونة الى مساح�ة م�ن االب�ت�ك�ار 
والبراعة والطموح في صنع العنوان ع�ل�ى 
نحو یثیر فضول المتل�ق�ي، وی�ك�س�ر رت�اب�ة 

 التعالق بین العنوان ونّصھ " انتھى.
وھذا ُمالحظ على قصی�دة ال�ن�ث�ر ال�ح�دی�ث�ة 
(القصیدة التجدیدیة) التي كتبت ف�ي عص�ر 
ما بعد الحداثة كونھا تعبیریة م�ن�ذ ال�وھ�ل�ة 
األولى بسرد لیس قص�ص�ي ب�ق�در م�ا ھ�و 
فكري ووجداني م�ت�ع�م�ق ب�أف�ك�ار ض�خ�م�ة 
مختَزلة فیھا أحیان�اً ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�رم�وز، 
تنطلق الى السطح من عنوانھا األول ال�ذي 
ھو أحیاناً نص متكامل المعنى اذا اتس�ع�ت 

 جملتھ لكلمات أكثر.
 

كإشارة تحلیلیة أخیرة یمكن القول ب�وج�ود 
م��ق�ص��ود ف�ي ھ��ذا ال��ن��ص،   س�رد درام�ي

صفات قابلة ل�ت�أوی�ل مش�ت�رك، ومش�ارك�ة 
تداولیة ل�ل�م�ع�ن�ى، ب�ی�ن ال�ق�ارئ وال�ك�ات�ب 
والنص، في خ�ل�ق االب�داع ال�ذي ی�رس�م�ھ 
المكان والزمان، وفق ما ی�م�ك�ن تس�م�ی�ت�ھ 
بالجمال الحقیقي والتلقي ال�م�ق�ب�ول، ح�ی�ن 
یُعرض النص على بساط ال�ت�خ�یُّ�ل وال�ن�ق�د 
وال��ت��ح��ل��ی��ل، ب��دأ ان��ط��الق��اً م��ن ال��ع��ن��ون��ة 
المقصودة داف�ع�اً ب�ال ع�ن�ف ن�ح�و االدراك 
والتصور، مع أن القارئ لیس مبدعاً لنص 
شعري، لكن ذائقتھ الجم�ال�ی�ة ف�ی�م�ا ی�ق�رأه 
تساھم بشكل ف�اع�ل ف�ي م�زی�د م�ن ان�ت�اج 
أبداٍع متواصٍل، كما في الرسائل االعالم�ی�ة 
المفھومة بال تشوی�ش م�ن ال�م�ت�ل�ق�ي، م�ا 
یعني أنھا أّدت غرضھا ب�ن�ج�اح، وب�ال أی�ة 
صعوبات وخلل، وأثّرت فعلیاً بما جاءت ب�ھ 
من أغراض نتیجة (التغذیة الم�رت�دة) ك�م�ا 
یعّرفھا علم االتصال الجماھیري، كمقبولی�ة 
یستشعرھا الكاتب (الشاعر) ح�ی�ن ی�ع�رف 
رأي المتلقي عن طریقھ�ا، ألن�ھ ج�زء م�ن 
عملیة اتصالیة جماھیریة اعالمیة واس�ع�ة 

 النطاق، ولیست محدودة.

 ار اي  اة..
 ر ازا 

 

 سعد الساعدي/ العراق



المصریون القدماء ھ�م أن�اس ت�م�س�ك�وا    
بوتر السلوك واألخالق، ویشھد عل�ي ذل�ك 
من خالل نصوصھم وتعالیھم ونصائحھ�م، 
وكیف نھج الم�ص�ری�ون ال�ق�دم�اء س�ل�وك�اً 
طیباً نابعاً عن أصالة أخالقیة ض�اری�ة ف�ي 

یعد ھذا السل�وك م�ن عروق ھذا الشعب، و
األدب التھذیبي أو كما یسمیھ البع�ض أدب 
الحكمة والنصائح م�ن أرق�ى أن�واع األدب 
المصري القدیم، فمن یقرأ ھ�ذه ال�ن�ص�ائ�ح 
یس��ت��ط��ی��ع أن ی��درك م��ا وص��ل إل��ی��ھ 
ال��م��ص��ری��ون ال��ق��دم��اء م��ن رق��ي ف��ك��ري 
وأعالھم لل�ق�ی�م اإلنس�ان�ی�ة ال�ن�ب�ی�ل�ة، وأن 
تحصیل العلم كان من أسمى الغای�ات ال�ت�ي 
یسعى ال�م�ص�ري ال�ق�دی�م إل�ي ت�ح�ق�ی�ق�ھ�ا، 
وترجع أغلبیة النصوص األدبیة التي عث�ر 
علیھا حتى اآلن إلى ما قبل عص�ر ال�دول�ة 
ال��ح��دی��ث��ة ، وخ��اص��ة عص��ر ال��ث��ورة 
االجت�م�اع�ی�ة األول�ى وإل�ى عص�ر ال�دول�ة 
الوسطى، یعتبر قدماء المصری�ی�ن ال�زواج 
عالقة مقدس�ة ال ی�ج�ب أن ت�ن�ت�ھ�ى ح�ت�ى 
بالموت، لذلك حرص حكماء وكھنة مص�ر 
القدیمة على تق�دی�م ال�ع�دی�د م�ن ال�وص�ای�ا 
لألزواج، وخاصة للرجال، من أجل ضمان 
حیاة زوج�ی�ة س�ع�ی�دة، ب�ع�د أن ی�ح�س�ن�وا 
اخ��ت��ی��ار ال��زوج��ة ویص��ب��ح��وا م��ؤھ��ل��ی��ن 

 لتأسیس بیت وتكوین أسرة.
ُسجلت اآلداب ال�م�ص�ری�ة ع�ل�ي ص�ف�ح�ات 
البردي بالخط الھیروغلیفي والھیراط�ی�ق�ي 
منذ أواخر األلف الرابع ق�ب�ل ال�م�ی�الد، ث�م 
ال��خ��ط ال��ق��ب��ط��ي ح��وال��ي ال��ق��رن ال��ث��ان��ي 
ل�ل�م�س��ی�ح، ت�ن��اول�ت ف��ي ت�ل�ك ال�ن�ص��وص 
نصائح یوجھھا آباء مقفون... وم�ع�ل�م�ون 
من الكھنة والمتدینی�ن ... وم�ن�ھ�م وزراء 
م��ث��ال "ب��ت��اح ح��ت��ب" ال��ذي ك��ان یش��غ��ل 
م��ن��ص��ب وزی��را ف��ي ال��ق��رن ال��خ��ام��س 
والعشرین قبل المیالد ، ویع�ت�ب�ر م�ن أق�دم 
أصحاب التعالیم في مص�ر ال�ق�دی�م�ة وف�ي 
سیاق حدیثھ لوالده سب�ی�ل االس�ت�ق�رار ف�ي 

اذا أصبح�ت ك�ف�ئ�ا ك�ون  األسرة قائالً لھ "
أس���رت���ك...وأح���ب���ب زوج���ت���ك..واس���ت���ر 
ظھر..ھا..وعطر بشرتھ�ا ب�ال�دھ�ن ت�ری�اق 
لبدنھا..وأسعدھا ما حبیت ، ف�ال�م�رأة ح�ق 
نافع لولي أمرھا .. وال تتھمھا ع�ن�د س�وء 
ظن .. وامتدحھا تخبت شرھا .. فان نف�رت 
راقبھا واستمل قلبھا بعطایاك تس�ت�ق�ر ف�ي 
دارك .. وسوف یكیدھا أن تعاشرھ�ا ض�رة 

 ]1[" .  في دارھا
وفي م�ق�اب�ل ق�ی�ام�ھ ب�ھ�ذه ال�م�س�ؤول�ی�ات 
األسریة، دعاه إلى سبیل التعم وال�ب�س�اط�ة 

سایر نفسك ما ح�ی�ی�ت ..  والتوسط قائالً "
ولكن ال تت�ج�اوز ال�عُ�رف وإی�اك أن ت�ب�ت�ر 
ساعة المتعة .. وع�ن�دم�ا ی�وات�ی�ك ال�ث�راء 
ینبغي أن یستم�ت�ع ال�ق�ل�ب .. ف�ل�ن ی�ج�دي 
الثراء إذا أھمل القلب .. وكن سمح ال�وج�ھ 

 مادمت حیا".
 الحكم والتعالیم :

أھم ما وصل إلینا من ھذا اللون من األدب 
ث��م��ان��ي وث��ائ��ق، وھ��ي حس��ب ت��رت��ی��ب��ھ��ا 

، «ب�ت�اح ح�ت�ب»التاریخي: ِح�َك�م وأم�ث�ال 
وھ�م�ا م�ن ال�دول�ة  «ك�اج�م�ن�ي»وتع�ال�ی�م 

م�ن ال�ع�ھ�د  «م�رب�ك�ارع»القدیمة؛ وتعالیم 
اإلق��ط��اع��ي، ووص��ای��ا أم��ن��م��ح��ات الب��ن��ھ 

، «رع-سحتب أب»، وتعالیم «سنوسرت»
م�ن ال�دول�ة ال�وس�ط�ى،  «خ�ی�ت�ي»وتعالیم 
م�ن »  أم�ن�م�وب�ي« وتعالی�م  «آني»وتعالیم 

الدولة الحدیثة، ویرى القارئ من ذل�ك أن 
لدینا سلسلة م�ت�ص�ل�ة ال�ح�ل�ق�ات م�ن ھ�ذا 
ال��ل��ون م��ن األدب ت��م��ثِّ��ل ك��ل عص��ر م��ن 

 ]2[.عصور التاریخ المصري
 تعالیم بتاح ُحتب :

ل�ك�ث�رة  -جدیر بالذكر ھنا أن ھذه التعال�ی�م 
ك�ان ال�ت�الم�ی�ذ  -استع�م�ال�ھ�ا وش�ی�وع�ھ�ا 

یكتبونھا على قِطَع من ال�خ�زف وش�ظ�ی�ات 
من الحجر الجیري الملساء، والس�ب�ب ف�ي 
ذل��ك ط��ب��عً��ا غ��الء ورق ال��ب��ردي، وع��دم 
كفایتھ لعدٍد جمٍّ من التالمیذ، وم�ع�ظ�م ھ�ذا 
الخزف یرجع إلى عھد الرعامس�ة، وُع�ثِ�ر 
منھ حدیثًا ع�ل�ى ك�م�ی�ات ھ�ائ�ل�ة م�ك�ت�وب�ة 
وع��ل��ی��ھ��ا ف��ق��رات ع��دة م��ن ھ��ذه ال��ِح��َك��م 

 ]3[.والتعالیم
كان المصري ع�ن�دم�ا یش�ع�ر ب�دن�و أج�ل�ھ 
م أم�الك�ھ، وغ�ال�بً�ا م�ا  یكتب وصیتھ، فیقسِّ
كان ینقش صورةً من ھذه ال�وص�ی�ة ع�ل�ى 
جدران مقب�رت�ھ. ع�ل�ى أن األم�ر ل�م ی�ك�ن 
یقتصر على ذلك، بل ك�ان أح�ی�انً�ا ی�خ�ل�ف 
البنھ األكبر نصائح وتعال�ی�م ع�ن ت�ج�ارب�ھ 
في الحیاة وفي وظیفتھ؛ لت�ك�ون ع�ونً�ا ل�ھ 
على أداء عملھ الحكومي، وعل�ى الض�رب 
في ال�ح�ی�اة ع�ل�ى أحس�ن ح�ال، وس�ی�درك 
القارئ أن الحكیم كان دائًما یش�ی�ر إل�ى م�ا 
یرمي إلیھ في تعالیمھ في اف�ت�ت�اح�ھ�ا وف�ي 

 .نھایتھا
وأقَدُم َم�ن خ�ل�ف الب�ن�ھ نص�ائ�ح م�ن ھ�ذا 

 .«بتاح حتب»النوع ھو 
وق��د ذك��ر ل��ن��ا أن��ھ ك��ان وزی��ًرا ل��ل��م��ل��ك 

ق.م ت�ق�ری�بً�ا)، وت�دل ٢٦٧٠(  «إسیس�ي»
النقوش على أنھ ك�ان ل�ھ�ذا ال�م�ل�ك وزی�ر 
یحمل ھذا االسم، وال یزال قبره معروفًا لنا 
في سقارة حتى اآلن. وبالرغم م�م�ا ی�ح�وم 
من شكوك حول نسبة ھذه الوثیقة إلى ھذا 
الوزیر، فإنھ من المؤكد أنھا ق�دی�م�ة ج�ّدًا، 
قد وصلت إلینا منھا ثالث نَُسخ یرجع عھد 
اثنتین منھا إلى الدولة الوسطى، وال�ث�ال�ث�ة 
ُكتِبت في الدولة الحدیثة. ومن ال�ج�ائ�ز أن 
بعض ھذه النصائح قد فَاهَ بھا ھذا ال�وزی�ر 
العظیم، كما یحتمل أن بعض أمثال الت�وراة 
التي تُنَسب إلى سلیمان قد فَاهَ بھا حكی�م�ن�ا 

 .فعًال 
ومھما یكن م�ن أم�ر ھ�ذه ال�ت�ع�ال�ی�م، ف�إن 
الغرض منھا إرشاد ال�ت�ل�م�ی�ذ وغ�ی�ره إل�ى 
السیر الحكیم واألخالق الحسنة، ثم لی�ك�ون 
أسلوبھا ھدفًا مثالیًّا یح�ت�ذی�ھ ال�ت�ل�م�ی�ذ ف�ي 
تعبیره؛ لیص�ب�ح ذا بص�ر ب�ف�ن�ون ال�ك�الم، 
ا في نفسھ بلغة مختارة ج�دی�رة  ولیعبِّر عمَّ
ب��م��وظ��ف م��ح��ت��رم، وھ��ذا ھ��و الس��ر ف��ي 
ذیوعھا في عھد الدولة الوس�ط�ى، ث�م ف�ي 

 .الدولة الحدیثة
ونجد في النسخة التي م�ن عص�ر ال�دول�ة 

ب�ت�اح »الحدیثة السبب الذي من أجلھ ألَّ�َف 
تعالیمھ ھذه، فیقول لج�الل�ة ال�م�ل�ك  «حتب

ق�د ح�ل�ت الش�ی�خ�وخ�ة، وب�دا :«إسی�س�ي»
خرفھا، وامتألت األعضاء آالًم�ا ، وظ�ھ�ر 
الكبر كأنھ ش�يء ج�دی�د، وأض�ح�ت ال�ق�وة 
أم��ام ال��ھ��زال، وأص��ب��ح ال��ف��م ص��ام��تً��ا ال 
�ِت األُُذن�ان  یتحدث، وغارت العینان، وُص�مَّ

وأضحى القلب كثیر النسیان غیر ذاك�ر …  
م الس�ن،  أمسھ، وال�ع�ظ�ام ت�ت�أل�م م�ن ت�ق�دُّ
واألنف كتم فال ی�ت�ن�ف�س، وأص�ب�ح ال�ق�ی�ام 
والقعود كالھما م�ؤل�ًم�ا، وال�ط�ی�ب أص�ب�ح 
م الس�ن  خبیثًا، وك�ل ذوق ق�د ولَّ�ى، ف�ت�ق�دُّ

 [4]یجعل حال المرء سیئًا في كل شيء.
ل�ك�ب�ر  فمرن�ي أص�ن�ع ل�ي س�ن�ًدا (ع�ك�ازة)

سني، وَدِع ابني یح�ت�ل م�ك�ان�ي، ف�أع�ل�م�ھ 
أحادیث َمن یسمعون، وأفكار َمن س�ل�ف�وا، 
وھم ال�ذی�ن ح�رم�وا الس�ل�ف ف�ي األزم�ان 
الخالیة، ولَْیتَھم یعملون لك بال�م�ث�ل؛ ح�ت�ى 
یُتَّقَى الشجار بین الناس، وتخ�دم�ك مص�ر.

[5] 
… علِّ�ْم�ھ أوًال ال�ح�دی�ث »فأجاب جاللتھ: 

وإني أرجو أن یكون مثاًال ألوالد العظم�اء، 
ولیت ال�ط�اع�ة ت�ك�ون رائِ�َدهُ، وی�درك ك�ل 
فكرة صائبة ممَّن یتحدث إلیھ، فلیس ھن�اك 

 ولد یحرز الفھم من تلقاء نفسھ.
وال أش��ك ف��ي أن ال��ق��ارئ ی��رى ف��ي ھ��ذا 
الوصف البدیع للشیخوخة، وف�ی�م�ا ی�ھ�دف 
الناصح إلیھ من وراء تعلیم اب�ن�ھ، ص�ورةً 
مدھشةً من حیث الدقة في الت�ع�ب�ی�ر ون�ف�اذ 
.البصیرة وضعھا كاتب منذ آالف الس�ن�ی�ن

[6] 
كذلك ظھرت العدید من الحكم للحكیم ب�ت�اح 

"ال تكونن متك�ب�ًرا بس�ب�ب  حتب نذكر منھا
معرفتك، وال تكونن م�ن�ت�ف�خ األوداج ألن�ك 
رجل عالم، فشاِور الج�اھ�ل وال�ع�اق�ل؛ ألن 
نھایة العلم ال یمكن الوصول إلیھا، ول�ی�س 
ھناك عالم مسیطر على فنھ ت�م�اًم�ا ، وإن 
الكالم الَحَسن أك�ث�ر اخ�ت�ف�اًء م�ن ال�ح�ج�ر 
األخضر الكریم، ومع ذلك فإن�ھ ی�وج�د م�ع 
اإلم�اء ال�الئ�ي ی�ع�م�ل�ن ف�ي إدارة أح�ج��ار 

 [7]الطواحین".
إذا  كذلك ذكر في تعالیم بتاح حتي أیض�اً "

اتخذت امرأة مھذبة مثقفة ی�ف�ی�ض ق�ل�ب�ھ�ا 
بالمرح ویعرفھا أھل بلدتھ�ا، ف�ت�رف�ق ب�ھ�ا 

وال تطردھا بل اعطھا ما ت�أك�ل م�ن�ھ ح�ت�ى 
إذا ك�ن�ت " ."یكتنز جس�م�ھ�ا م�ن ال�ط�ع�ام

عاقالً فأسس لنفسك داًرا، وأحبب زوج�ت�ك 
حبًا جًما، وآتھا طعامھا وزودھ�ا ب�ال�ث�ی�اب 
وقدم لھ�ا ال�ع�ط�ور ل�ی�ن�ش�رح ص�درھ�ا م�ا 
عاشت، وإیاك ومنازعتھا، وال ت�ك�ن ف�ظً�ا 
وال غلیظ القلب، فباللین تستطیع أن تتمل�ك 
قلبھا، واعمل دائًما على رفاھیتھ�ا، ل�ی�دوم 

 [8]."صفاؤك وتتصل سعادتك
وأوصى آخر "أحب زوجتك من قلبك فھ�ى 
ش�ری��ك��ة ح��ی�ات��ك.. ام��أل ب�ط��ن��ھ��ا.. واك��س 
ظھرھا.. واشرح ص�درھ�ا م�اعش�ت، إی�اك 
أن تقسو علیھا ففى القسوة خ�راب ال�ب�ی�ت 
الذي أسست�ھ.. وھ�و ب�ی�ت ح�ی�ات�ك وب�ی�ت 

، ع��ام��ل��ھ��ا ب��ال��ل��ی��ن ووج��ھ��ھ��ا "أوالدك
بالم�ج�ام�ل�ة ف�ال�م�ج�ام�ل�ة ل�ل�م�رأة ك�ال�م�اء 
للسفینة فى مجرى الن�ھ�ر.. ال ی�م�ك�ن�ك أن 
تسحب سفینة فى نھر جف م�اؤه ول�ك�ن�ھ�ا 
تطفو بسھولة فوق الماء ویسھل تحریكھ�ا 

 [9]."فى أي اتجاه
لقد ب�ل�غ�ن�ى ان�ك اھ�م�ل�ت دراس�ت�ك، وان�ك 
تتسك�ع م�ن ط�ری�ق ال�ى ط�ری�ق ورائ�ح�ھ 
الخمور تفوح من فمك، وقد اب�ع�دت ع�ن�ك 

انك مثل ھیكل من غی�ر ال�ھ وم�ث�ل  ،الناس
ل�ق�د رآك ال�ن�اس وان�ت  بیت بال خبز فی�ھ،

ت��ت��س��ل��ق ال��ج��دران وت��ھ��ش��م االل��واح ف��ى 
الش��وارع ال��ن��اس ی��ھ��رب��ون م��ن��ك وان��ت 
تضرھم وتحدث بھم ج�راح�ا، اال ت�ع�ل�م ان 
الخمر اثم ؟ إقسم لى انك لن ت�ق�رب�ھ�ا وأن 
ال تسل�م ق�ل�ب�ك إلن�اء ال�خ�م�ر وان ت�ن�س�ى 

  الشرب
انت كنت ماھر فى ال�غ�ن�اء ع�ل�ى االرج�ول 
واستعمال المزمار والعزف ع�ل�ى ال�ك�ن�ارة 

 ! والشدو على العود
كنت تجلس امام الغانیھ وتُ�رش ب�ال�ع�ط�ور 
وتتدلى من رقبتك عقود االزاھ�ی�ر وت�ط�ب�ل 

 "على بطنك .. ماذا حل بك
ھذا النص ھو نصائح ُمعلم الى تلمیذه م�ن 

 19االسره ال
یظھر فیھ الُمعلم یوبخ تلمیذه وك�ل�ھ أس�ف 
على ما قد حل بھ من تدھ�ور ف�ى االخ�الق 

والس�ع�ى وراء ن�زوات�ھ|  وأھمال لتعلی�م�ة 
 عام تقریباً. 3100ُعمر النص 
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وذات ل��ی��ل��ة م��ن ل��ی��ال��ي أع��ی��اد رأس الس��ن��ة     
المیالدیة كانت لیلى تستعد لالح�ت�ف�ال م�ع زوج�ھ�ا 

 ...  أحمد وأطفالھا الثالثة
كانت تبحث عن ثوب یالئم ھذه المناسبة، وھي إذ 

وج�دت ذل�ك   تفتش في دوالب مالبس�ھ�ا ال�خ�اص
ال��ف��س��ت��ان األح��م��ر ال��خ��ّالب ب��ق��ب��ع��ت��ھ ال��ح��م��راء 

أن�ھ   ... وحین وقع نظرھا علیھ ، ت�ذك�رت  األنیقة
 . الفستان الذي اشتریتھا لھا أنا ذات یوم

تذكرت ھي كیف كنا نسیر في احدى اللیال�ي ال�ت�ي 
، وك�ی�ف ك�ن�ا ن�ت�ج�ول ب�ی�ن   سبقت لیلة میالٍد م�ا

المحالت وفي شوارع بغداد الجمی�ل�ة ، إذ وج�دُت 
ھذا الفستان األخاذ بقبعة ح�م�راء زادت�ھ ج�م�االً ، 

الجمیلة فتوقف�ُت   وكان معروضاً في أحد المحالت
 ... وقلُت لھا

لك ھذا الفس�ت�ان ال�ج�ّذاب؟   مارأیِك لو اشتریتُ  -:
إنھ جمیل جداً علیِك ، فھو یناسب ق�وام�ك ك�ث�ی�راً، 

 . یعجبني أن اراِك فیھ
وكیف ت�ران�ي ب�ھ؟ ھ�ل  -ضحكت لیلى وقالت لي :

 أرتدیھ وأسیر معَك ھنا في الشارع ؟
ال ... بل اریدِك أن ترتدیھ ف�ي غ�رف�ت�ِك  -قلت لھا :

وتمیسي بھ أمام المرآة یالیلى وتخیلي أني ام�ام�ِك 
، صدقیني سیراِك قلبي وان�ت ھ�ن�اك ف�ي غ�رف�ت�ِك 

 . الخاصة
ارت�دت�ھ   اشتریتھ لھا ، وحینما حانت لیلة الم�ی�الد

وكان شكلھا مغریاً جداً ب�ھ ، ووق�ف�ت ل�ی�ل�ى أم�ام 
المرآة وھي تت�م�ای�ل ی�م�ن�ة ویس�رة، ف�ت�ارة تض�ع 
القبعة وتارة ترفعھا ،وتارة ت�ف�ت�ح ال�ح�زام وت�ارة 
تشده ، وتارة تمشي بھ وتارة تتغ�ن�ج ب�أق�دام�ھ�ا ، 
وتارة تشعر بالفرح وتارة تشعر بالحی�اء ، وت�ارة 
تروم خلعھ وتارة توّد لو أنھ�ا ن�ام�ت ب�ھ ، وت�ارة 
تتمنى أن ی�راھ�ا ال�ع�ال�م ك�ل�ھ وت�ارة ت�خ�ج�ل م�ن 
والدیھا ... وھكذا كانت لیلى تش�ع�ر ب�ك�ل ل�ح�ظ�ات 
السعادة وھي تلبس ذلك الفستان الجمیل في ل�ی�ل�ة 

 . عید المیالد
 ... كانت امام المرآة أشبھ بعروسة البحر

في تلك الساعة كنت اقف ایضاً أمام ال�م�رآة ال�ت�ي 
في غرفتي ، ح�ی�ث ات�ف�ق�ن�ا ع�ل�ى س�اع�ة م�ع�ی�ن�ة 

ف�ي   للوقوف أمام مرآتینا ، كنت أنظ�ر ال�ى ل�ی�ل�ى
م��رآت��ي واب��ت��س��م ل��ھ��ا ، ل��م أك��ن أراھ��ا ح��واء 

 ...  أبداً ، بل كنُت أجدھا حوراء  إعتیادیة
 ! ما أجملِك یالیلى  -:

في تلك اللحظات جاءني اإللھام الشعري وأنا انظر 
ال��ی��ھ��ا وھ��ي ت��داع��ب خص��الت ش��ع��رھ��ا ال��ذھ��ب��ي 
بأصابعھا الصغیرة الناعمة ، وتبتسم ل�ي ك�م�ا ل�و 

لم تكن ل�ی�ل�ى آدم�ی�ة ف�ي ت�ل�ك ... كانت أمامي فعالً 
 . الساعة، بل كانت عروسة البحر

كتبُت فیھا ماخالج وج�دان�ي ت�ل�ك الس�اع�ة وھ�اج 
شعوري وأطلق لساني وق�ل�م�ي ...ف�ك�ت�ب�ُت ع�ن�ھ�ا 

 ... قصیدة عروسة البحر
 وتسالني(

 أ كان علیك َ ان تعشق ْ ؟  -:
 أقول الحق ثم الحق ْ ؟ -فأخبرھا :

 نعم ... یااجمل النسوان في عیني
 ویاأغلى من األحداق والجفنِ 

 لزاماً كان أن أعشق ْ
 وأحتسي خمرة العشاق ِ

 من كفیك ِ
 كي أُغَدق ْ

 بذات الخمرة الحمراء مسكرة شراییني

 فال أصَدق ْ
 من الُسكران بین یدیك ِ

 من شفتیك ِ تسقیني
 نداً لقصائدي یاحلوة الحلوات ْ

 كنت ُ أراك في المرآة ْ
 مثل عروسة البحر ِ
  تغازلني ، تغني لي

 تناجیني
  وتغفو دونما إذٍن على صدري

ِ رض�اب�ك الس�ح�ري   وآٍه م�ن�ك ح�ی�ن ُ  ف�ی�ك رأی�ت
 یحویني

 فال ألحق ْ
سوى بسفینِك الموعود في حلمي الى منج�اي ف�ي 

 البَر ِ
 وكنت ِ تصففین الَشعر في كفیك ، استمع ُ

 الى صوت الھدیل یبوحھ سري
 ویجتمع ُ

بك نھرا بالدي ، یموج في عی�ن�ی�ك م�ث�ل غ�ی�اھ�ب 
 الظلماء ،

 تنسرح ُ
 على كتفیك تلك جدائل التیھ ِ

 وتلتمع ُ
 مثل سنابل القمح ِ

 ( على جرحي
نعم ... حینھا كنُت أراھا بقلبي ال بعی�ن�يَّ ... أراھ�ا 
ب�ب��ص��ی�رت��ي ال ب��ب��ص�ري...أس��م��ع�ھ��ا ب�وج��دان��ي ال 
بأذنّي ... كنُت أتحسسھا بفؤادي ال بیدّي ... ك�ن�ُت 

ب��إحس��اس��ي ال ب��أن��ف��ي، ذل��ك    أش��م ع��ط��رھ��ا
 .  الذي تضعھ أغلب األوقات  العطر 

وھكذا كنُت أعیش بھا وتعیش معي في كل س�اع�ة 
من ساعات یومي ... ال لذة لي إال بھا، وال سع�ادة 

 . لي إال معھا
لم تكن ال�م�رآة ح�ی�ن�ھ�ا م�ج�رد زج�اج�ة ارى ب�ھ�ا 
نفسي، بل كانت آلة لالنتقال الى عالم ل�ی�ل�ى، ذل�ك 
العالم الفسیح الم�ل�يء ب�ق�ھ�ق�ھ�ت�ھ�ا، وال�م�ش�ح�ون 

 ... بدفء ابتسامتھا
قد ال یصدقني الكثیر حین اقول أن تلك ال�م�ش�اھ�دة 
في المرآة كانت مشاھدة عینیة ، فقد رأیتھا من أم 

 ... رأسھا إلى أخمص قدمیھا أمامي ماثلة
كیف رأیتھا؟ ومتى؟ وأین؟ ال أعرف ایھا الس�ادة، 

 . غیر أن كل ما أعرفھ أني رأیتھا حقیقة
لم ینتِھ األمر الى ذلك الحد ، بل وصل الى حد ان�ي 
 ابتسمُت لھا فابتسمت ھي لي ، و كلمتھا فكلمتني

... 
ن�ع�م ح�دث ذل�ك ل�ي م�ع�ھ��ا س��اع�ة وق�وف��ي ام��ام 
المرآة ... وقد تعجبُت جداً من ذلك ، إذ كیف ح�دث 
  ذلك ؟ وَمن ذلك المجنون الذي سیصدقني؟ الأدري

على أحد أصدقائي، وأخب�رت�ھ   عرضُت ماحدث لي
أني وقفُت أمام المرآة ورأیُت حبیبتي رأَي ال�ع�ی�ن 

وال�ق��ل��ب، وب��ع��د ھ��م��ٍس وإی�ح��اء، اب�ت��س��م�ُت ل��ھ��ا 
فابتسمت ھي لي ، وكلّمتھا فكلمتني. فما تفسی�رَك 
یاصدیقي لتلك الحالة التي مررت بھا وأظ�ن�ھ�ا ل�ن 
تفارقني ماحییُت ...إذ منذ تلك الساعة وأن�ا أراھ�ا 
تبتسم لي وتكلمني ك�ل�م�ا أخ�رج�ُت ص�ورت�ھ�ا م�ن 
أوراقي ، أحیاناً أھمس في أذنیھا ھمس الع�اش�ق، 
وأحیاناً أعاتبھا عتاب ال�م�ش�ت�اق، وأح�ی�ان�اً أرم�ي 

 .بنفسي بین یدیھا كالھائم المغَرم
أخبرُت صدیقي بذلك كلھ ، ف�أج�اب�ن�ي ب�ك�ل ھ�دوء 
ورویّة وھو یتحسر علّي بشدة وقد بان ذلك ع�ل�ى 

 ... محیّاه
 .  مبارك لَك یاصدیقي ... فقد ُجنِنت َ -:

أنا ب�ھ�ا   ربما كان صدیقي على حق ... لقد جننت ُ
، فقد رأیتھا إذ وقعت عیناي عل�ی�ھ�ا أول م�رة ... 
وبعد ذلك أعجبت بھا ، ثم أحببتھا ، ث�م عش�ق�ت�ھ�ا 

 .. حد الجنون
إن لیلى لیست ك�ال�ن�س�اء ف�ف�ی�ھ�ا م�ای�م�ی�زھ�ا ع�ن 
غیرھا، فلھا قلب الیستوع�ب ال�ع�ال�م ك�ل�ھ ول�ك�ن�ھ 
یستوعبني أن�ا، ول�ھ�ا ط�ھ�ر م�ارأی�ت م�ث�ی�الً ل�ھ، 
ورأیت فیھا من الع�ف�ة م�ات�ن�اف�س ال�ن�ب�الء ألج�ل�ھ 
علیھا، ولھا من الجمال ماتزاحم الرج�ال ع�ل�ی�ھ�ا، 
فلھا من كل حسٍن نصیب وجوھر ، ولھ�ا م�ن ك�ل 

 . طیب مسك وعنبر
تذكرت لیلى ك�ل ذل�ك وھ�ي تض�ع ذل�ك ال�ف�س�ت�ان 

بین یدیھا ، وق�د ق�ررت ان ت�رت�دی�ھ ھ�ذه   األحمر
 ... اللیلة

إن مقاسھ مازال یناسبھا ، فھي رشیقة الجسم، إذ 
لم یتغیر جسمھا ، ولم یزدد وزنھا، ف�ھ�ي ت�ح�اف�ظ 

 . على رشاقتھا مااستطاعت
أنا متیقن أنھ ل�و ص�ار ع�م�رھ�ا م�ئ�ة س�ن�ة ف�ھ�ي 
ستبقى رشیقة ، ألن�ھ�ا ت�ھ�ت�م ك�ث�ی�راً ب�م�ظ�ھ�رھ�ا، 
ومازلُت أذكر أنھا أخبرتني ذات یوم أنھ�ا اش�ت�رت 
میزاناً لتتبّعِ وزنھا خشیة أن یزداد، وال أخفیكم كم 

 ...حین أخبرتني أنھا تزن نفسھا كل یوم  ضحكتُ 
 ! تِزنیَن جسمكِ   كل یوم  قلت لھا : حقاً !

  ضحكت ھي األخرى وقالت : بل كل یوم وكل لیلة
قلت لھا : لذلك انِت التسمنین ، وتبقی�ن م�ح�اف�ظ�ة 
على رشاقتِك الجمیلة، ما أوفَر حظي بِك ی�ال�ی�ل�ى! 

 . وما أسعدني بمعیّتكِ 
فعالً ... لم أكن أشعر بطعم ی�وم�ي إال م�ع�ھ�ا، ول�م 
أكن أعّد ساعاتھ اال وھي معي ، فال ی�وم أن�ت�ظ�ره 

 . دونھا، وال ساعة أھتم بھا من غیرھا
نعم... مازالت لیلى تتذكر ك�ل م�اح�دث ب�ی�ن�ن�ا، ك�ل 
ص��غ��ی��رة وك��ب��ی��رة، ارت��دت ل��ی��ل��ى ذل��ك ال��ف��س��ت��ان 

والقبعة الساحرة في تلك اللیلة ، وخ�رج�ت   الفتان
على أوالدھا وقد تفاجأوا ب�ج�م�ال�ھ�ا اآلس�ر ب�ھ�ذه 
الھیئة ..ضحك الجمیع والتفوا حولھا .. وقضوا .. 

لیلتھم سعداء مستبشرین وھ�م ی�غ�ن�ون   جمیعھم..
 . ... إال لیلى  ویرقصون ویتضاحكون
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 دعني ألمس السماء

 أغرد ك عصفور في الفضاء

 أركب الغیم وأطفو بالھواء

 وأحلق في قمة العلیاء

 ال تھبط بي إلى األرض وأستاء

 دعني أغادر ھمومي ك طفلة ھوجاء

 تسوح باألرض حافیة فوق التراب

 أقدامھا تالطم الحجارة دون عناء

 تلعب وترتع مع اندادھا ك قطة حمقاء

 ال یعنیھا الوقت والغیب القادم برجاء

 

 دعني أنسى تسارُع الزماِن والمكاِن خالء

 توالي األیاُم بحالوتھا ومرارھا سواء

 وتداول اللیُل والنھاُر والصیُف والشتاء

 

 ألُقیَم عیٍد في الربیع بین الزھوِر واألشجار

 وأغني مع تغرید الطیور ك الحسناء

 

 دعني أُراقص الفراِش دوَن حیاء

 ألعُب مع الكائنات األلیفةُ للنساء

 وأصادق اللیل القمَر والنجوم في السماء

 نھارا أستلقي على ظھري افترش العشب

 وأناظر حركة الكون من حولي متفكرا

 بصنع هللا الخالق دون أعمدة رفع السماء

 

 دعني أفكر ك إنسانةٌ ارتقي بفعلي وغباء

 أن تكون عبدا للدنیا دون البقاء

 أنظر لنفسك تفكر بمن حولك باللقاء

 تدرك الحیاة تبدأ من حیث تنتھي من الدعاء

 وتدرك الفاعل الحق للكون ھو هللا ولھُ العزُ 

 والعلیاء

 اا  
 
 
  

 ھند القصیم/ سوریا
 
 
 

  تحلق ما بین كتفي

  تقبلي حینا

  و تتسمح بأنفي حینا

  تراودني في عري المرایا و تسحرني

  في غوایة المواسم

 ھي فراشة ..

  على وردة العمر

  تمتص رحیق أحالمي

  و تغتال خیاالت أحزاني

  یطول سھرھا

  فوق زجاج النافذة لیال

  ویدوم طوفانھا

  حول مواطن قلقي نھارا

 ھي فراشة ..

  تعشق العطور و فساتین الرقص

  و شرب القھوة

  و غزل األشعار

  تعشق الصمت وھمس اللمس

  من أصابعي الراعشة

  فراشة .. فراشة

  جعلتني أطیر معھا

 خارج زمن

 األنس و الجان

 

  () 
 
 
 

  سمیر الشیخاني/ العراق
 

  حطت على باب وصلك قافیتي

 وتزینت أبیاتي وارتدت ُحللُ 

 

 ً  فیك الحروف تمایلت رقصا

 فوق السطور تُغازل االملُ 

 

 أخشاه اثماً ان اقول أحبك

 من مثلي یبقى في ھواك ثملُ 

 

 ومن مثلي تعود الروح بھ

 اذا مات فیك وجاء بھ االجلُ 

 

 ویبقى ھو المتیم المتعذب

 المتنعم ینبضك دھراً وأزلُ 

 

 أناجیك حاضرةً لو فارقتني

 أخشى الفراق مرتعباً وجلُ 

 

 لو ان لحظاتي فیك انزفھا

 یبقى حنیني الیك یعانق المقلُ 
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 د.نصرعبد القادر/ مصر
 

في صدر المشھ�د ی�ط�ل إحس�ان ع�ب�د ال�ق�دوس ..ھ�و 
إحسان.. بأنفھ الم�دب�ب، وش�ع�ره ال�ك�ث�ی�ف، وش�ف�ت�ی�ھ 

 الدقیقتین المصورتین
على نصف ابتسامة.. تحت أقدام إحسان ..یتربع ماعز 
جبلى یتطلع بقرنیھ إلى وجھ إحسان كأنھ ی�ح�اوره أو 
یسألھ عن قصة من قصصھ..من الیمین یقف قط ب�ري 
شرس بأذنیھ المنتصبتین ال�خ�ن�ج�ری�ت�ی�ن ..ی�ح�اول أن 
ی��ق��ض��م أذن إحس��ان ال��ی���س��رى..ان��ت��ب���ھ ی��اأس��ت���اذ 
إحسان..انتبھ..لألسف ال صوت ..خرج الھواء فقط من 

 حنجرتي..
من أقصى الیسار یقتحم المشھد إنسان تیاندرال القدیم 
مجتازا تخوم الحقب واألزمنة..برأسھ المنبعج وف�ك�ی�ھ 

 البارزین وعنقھ
القص�ی�ر وظ�ھ�ره ال�م�ح�دودب وذراع�ی�ھ ال�ط�وی�ل�ت�ی�ن 
وشعره الكثیف.. بینما یقف لھ على ال�ط�ری�ق ت�م�س�اح 

حمام ش�م�س   یكشف عن حرابھ ومناشیره وھو یأخذ
 على شاطئ األمازون..

ف��ي أع��ل��ى ال��م��ش��ھ��د ت��ق��ف زوزو ن��ب��ی��ل ف��زع��ة 
مرتاعة ..عاقدة حاجبیھا السیفیین..مطلقة صرخ�ات�ھ�ا 
المرعبة وھي تختنق ،وقد حاصرھا ال�دخ�ان ون�ی�ران 

 القصر المحترق..
أمساخ حیوانیة ونصف حیوانیة تتریض بحریة.. دببة 
قطبیة بوجناتھا البارزة وأفواھھ�ا ال�م�دب�ب�ة.. ج�م�اج�م 
بشریة مبعثرة.. عشرات من قنادیل البحر ھائمة ب�ی�ن 

 األمواج..ناب دراكیولى یتقاطر منھ الدم..
مخلوقات الأعرفھا ولم أرھا من قبل ال في الحقیقة وال 

 في الخیال.......
حاولت أن أجد توقیعا لبابلو بیكاسو أو سلڤادور دال�ي 
أو حتى فاروق حسني تحت ھذا الكاب�وس ال�م�رع�ب.. 

 فلم أجد أي توقیع ألي فنان.
س�أل�ت ص�اح�ب الش�ق�ة ع�ن ال��ل�وح�ة وال�ف�ن��ان ال��ذي 

 أبدعھا..
نظر إليَّ في ارت�ی�اب ك�م�ن یش�ك ف�ي ق�واي ال�ع�ق�ل�ی�ة 
قائالً :أي لوحة ؟!..سالمة عقلك..ھذا دھان ال�ق�ط�ی�ف�ة 

 الذي عملھ األسطى عبودة البوھیَجي.
قلت فعالً..ص�ح�ی�ح ف�ن�ان ..  …ولد صنایعي بصحیح  

وألف شكر لدھان القطیفة.. الذي یجعل من البوھیج�ي 
 .أبخات..فنانا عالمیا..بس یاخسارة .

..ی�ام�ن ك�ن�ت .وألف رحمة ونور علیك ی�اع�م (ن�ون) 
تدھن لنا بالجیر وتأخذ في الشق�ة ك�ل�ھ�ا أن�ت وأخ�وك 

 جنیھا واحدا..والتتعب قلبنا البسیریالیة وال تكعیبیة..
 

تحت ع�ن�وان "ی�ا ق�دس"، ص�در ال�ی�وم الس�ب�ت 
للشاعر خالد إغباری�ة، اب�ن ق�ری�ة  ١٠/٦/٢٠٢١

مشیرفة (ام ال�ف�ح�م)، ك�ت�اب�ھ الس�ادس ب�ط�ب�ع�ت�ھ 
الثانیة، عن مطبعة كفر قاس�م، م�ع االش�ارة ال�ى 
ان ھذا الدیوان طُبع على نفقة دار دیوان ال�ع�رب 
للنشر والتوزی�ع ف�ي مص�ر ب�ع�د ف�وز اغ�ب�اری�ھ 
بمسابقة أفضل دیوان للنشر من قِبل دار ال�ع�رب 
لصاحبھا الدكتور م�ح�م�د وج�ی�ھ وم�دی�رة ال�دار 
االستاذة ف�ای�دة ھ�ن�دوم�ة، وھ�و ال�دی�وان ال�ث�ال�ث 
للشاعر الذي تتم طباعتھ بطبعتھ األولى حیث ت�م 
طباعة دیوان (سالم على مطلع ال�ف�ج�ر) ودی�وان 

 .(ھمس الروح) في العاصمة العراقیة بغداد
ص��ف��ح��ة م��ن ال��ق��ط��ع  174وج�اء ال��دی��وان ف��ي 

المتوسط ، ویذكر ان جمیع ال�دواوی�ن م�ن ان�ت�اج 
 .اغباریھوتصمیم الشاعر 

  
وفي حدیث مع رئیس دار دیوان الع�رب ل�ل�ن�ش�ر 
والتوزیع الدكتور محمد وج�ی�ھ ق�ال :"ان دی�وان 
الشعر"یا قدس" للشاعر الفلسطیني خالد اغباری�ھ 
الشاعر المت�أل�ق ص�اح�ب ال�ق�ل�م ال�ذھ�ب�ي، نس�خ 
بحروف من الشم�س أج�م�ل ال�ق�ص�ائ�د، وت�غ�ن�ى 
بوطنھ فلسطین العربیة األبیة، فقدم لوحات ف�ن�ی�ة 
أدبیة ب�ب�الغ�ة ق�وی�ة وص�ور ف�ن�ی�ة ت�ت�ن�اغ�م م�ع 
اإلحساس النابع من عمق الشاعر ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي، 
ھكذا عرفنا شعراء فلسطین، حب الوطن ی�ج�ري 
في دمائ�ھ�م، واإلحس�اس الص�ادق ی�ك�ون وش�م�اً 
على سطور قصائدھم، فال یقول الشاعر كلمة إال 
ویشعر القارئ بأنھا خارجة من صمیم قلبھ ب�ك�ل 
صدق وحب ممزوج بالوجع، الوجع المم�ت�د إل�ى 
حین تتحرر فلسطین الع�رب�ی�ة، وت�ع�ود ال�ح�ق�وق 
ألصحاب�ھ�ا، وف�ي ح�دی�ث ل�م�دی�رة دار ال�ع�رب 
االستاذة فادیة ھندومة قالت : " لقد خ�ط الش�اع�ر 
خالد اغباریھ س�ط�وره بص�ی�غ�ة ت�ج�ذب ال�ق�ارئ 
وتعطي انطباعاً عن النفس الُمحبة للوطن الن�ف�س 
التواقة لشفاء الوطن ال�ج�ری�ح، ف�ي ك�ل قص�ی�دة 

 .لوحة رسمت بریشة فنان أدبّي عریق
ال یسعنا إال أن نبارك للشاعر نتاجھ األدب�ي ھ�ذا 

 .ونتمنى لھ المزید من التألق والنجاح
 

وف��ي ح��دی��ث م��ع الش��اع��ر خ��ال��د 
إغباریة، حّدثنا بق�ول�ھ: "ش�ارك�ُت 
في العدید من األمسی�ات الش�ع�ری�ة 
ف��ي ال��ع��دی��د م��ن ال��ق��رى وال��م��دن 
العربیة في فلسطین، وتم تكری�م�ي 
م��ن ال��ع��دی��د م��ن ال��م��ن��ت��دی��ات 
والمؤسسات الثقافیة، إل�ى ج�ان�ب 

 بال�ت�ل�ف�زی�ونالمشاركات في برامج 
وال��رادی��و ف��ي ال��داخ��ل وال��خ��ارج. 
ولي الكثیر من الك�ت�اب�ات الش�ع�ری�ة 

 . والھمسات
اما الدواوین المطبوعة للشاعر خ�ال�د 

 :اغباریة فھي
دی��وان (س��ی��ری��ن ال��ح��ب) ص��در ع��ن *

ال�ط�ب�ع�ة  -ف�ل�س�ط�ی�ن  -مطبعة كفر قاسم 
 2013األولى سنة 

دیوان (بالدي) صدر عن دار الج�ن�دي ل�ل�ن�ش�ر *
فلسطین، الطبعة األولى س�ن�ة  -والتوزیع القدس

2014 
دیوان (سالم عل�ى م�ط�ل�ع ال�ف�ج�ر) إص�دارات *

رابطة ادباء المرفأ األخیر رق�م اإلی�داع ف�ي دار 
 - 2015 لس�ن�ة1249 الكتب والوثائق العراقیّة

ال�ع�راق وال�ط�ب�ع�ة  -الطبعة األول�ى ف�ي ب�غ�داد 
 2016فلسطین  -الثانیة القدس 

) 2س��ی��ری��ن ال��ح��ب -دی��وان (ھ��م��س ال��روح *
 -الطبعة األولى صدرت عن دار ش�م�س ب�غ�داد 

ال��ع��راق ت��ح��ت رق��م اإلی��داع ف��ي دار ال��ك��ت��ب 
، الط�ب�ع�ة 2018لسنة  3652والوثائق العراقیة 

الثانیة المطبعة العربیة ال�ح�دی�ث�ة ال�ق�دس س�ن�ة 
2019 

قصة (بالحب ننمو) صدرت عن مط�ب�ع�ة ت�وب *
 .٢٠١٩سنة  برینت

دیوان (( بقایا عشق)) دیوان الكتروني ص�در *
عن منتدى أدبیات الجسور(د. حلیم�ة ب�وع�الق) 

 2015تونس سنة  -
دی��وان(ی��ا ق��دس ) دی��وان ال��ك��ت��رون��ي ص��در *

تونس س�ن�ة  -بواسطة الدكتورة حلیمة بوعالق 
2015 

 -مشارك في موسوعة جمعیة ابداع الث�ق�اف�ی�ة *
 مصر بقصائد مع عدة شعراء

الع�راق  -مشارك في موسوعة صدى الفصول *
 بقصائد مع عدة شعراء

 -مشارك في م�وس�وع�ة إب�ح�ار ف�ي ال�رغ�ی�ف*
ال�ع�راق  -صدرت عن مجموعة الثقافي ث�ق�اف�ي 

 بقصائد مع عدة شعراء
ال�ع�راق م�ع  - 3مشارك في موسوعة المرایا *

 مجموعة شعراء من الوطن العربي
غ�زة  -االبنة تھان�ي س�ال�م م�ح�م�د اب�و ص�الح 

تتناول في رسالت�ھ�ا لش�ھ�ادة ال�م�اجس�ت�ی�ر ع�ن 
الشعر الفلسطیني ال�م�ق�اوم ف�ي ال�ق�رن ال�واح�د 
والعشرین بع�ض�ا م�ن قص�ائ�دي ال�وط�ن�ی�ة م�ن 

                       دیوان (بالدي).

 إارات

 ور ب ( س) 
  /را   دسا  
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