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 التصویت

   كانون االول 4 

 تصویت البلدیة

) في المربع المقابل إلسمھِ 1مالحظة : رجاًء ضع الرقم (  

 كمرشح لحزب العمال مع الشكر، وذلك في یوم إنتخابات بلدیة لیفربول والذي

) 04/12/2021( كانون األول أي یومسوف یصادف یوم السبت الرابع من شھر   
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  ا ر إ اف اء  ل
 

 مع استعداد الستئناف البناء في أجزاء كبیرة من سیدني الیوم، دعا عضو مجلس 
مدینة لیفربول ومرشح حزب العمال لمنصب العمدة، ناثان ھاجارتي، حكومة الوالیة إلى رفع 

 .حظر البناء في لیفربول
 

قدم المستشار ھاجارتي اقتراًحا في اجتماع المجلس ھذا األسب�وع ی�ط�ل�ب م�ن ح�ك�وم�ة ن�ی�و 
 .للعودة إلى العمل LGA ساوث ویلز السماح باستئناف البناء والعمال في

 

لقد غمرتني المكالمات الھاتفیة ورسائل البرید اإللكتروني والرسائل من السك�ان ال�ذی�ن ت�م "
التخلي عنھم أو تركھم. إنھم یكافحون من أجل وضع الطعام ع�ل�ى ال�ط�اول�ة وال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 

عائالتھم. إنھم ال یریدون المساعدة الحكومیة، یریدون العودة إل�ى سقف ف�وق رؤوس 
 .العمل

 

تعد لیفربول منطقة نمو تشھد طلبًا ھ�ائ�الً ع�ل�ى ال�ب�ن�اء ف�ي "
 .منطقة األعمال المركزیة وضواحینا المتنامیة وفي المطار

 

لدینا أعمال بناء جاھزة لالنطالق ولدینا عمال بناء ج�اھ�زون "
للعودة إلى األدوات. إذا كان من الممكن ال�ق�ی�ام ب�ذل�ك ب�ط�ری�ق�ة 

 ".، فیجب السماح باستئنافھا COVID آمنة من
على أقل تقدیر، فإن مجرد السماح لل�م�س�اح�ی�ن ف�ي ال�م�وق�ع 
سیبقي األمور على حالھا. ثم من خالل عملیات تس�ج�ی�ل 
الوصول اإللزامیة، والتباعد االجتماعي، وق�وة ال�ع�م�ل 
المخفضة المسموح بھ�ا ف�ي ال�م�وق�ع، ی�م�ك�ن�ن�ا إع�ادة 

 .األمور. القوى العاملة
وقال المستشار ھاجارتي: "ل�م ی�ت�م وق�ف ال�ب�ن�اء ف�ي 
فیكتوری�ا وس�م�ح ب�اس�ت�ئ�ن�اف�ھ ف�ي أج�زاء أخ�رى م�ن 
سیدني، ولكن مرة أخرى یتم تمییز لیفربول وال�ج�ن�وب 

  ."الغربي بشكل غیر عادل
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   مت ً  ب ال ع و م وث و، اس رج  ،  إر

  ى ف يل اب ا 4   ولن ام  ا 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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اء أأ   ا د  مء ات ا 
 

م�الی�ی�ن  10أك�ث�ر م�ن إل�ى ) بإرسال تعلیمات حول كیفیة ملء استمارة اإلحصاء السكاني ABSبدأ مكتب اإلحصاءات األسترالي (

% من المنازل في أسترالیا رس�ال�ة 85آب/أغسطس. سیستلم حوالي  10منزل أسترالي، وذلك قبل موعد اإلحصاء یوم الثالثاء في 

 تشرح كیفیة ملء االستمارة على اإلنترنت أو كیفیة طلب استمارة ورقیة.

وبدالً من ذلك، قد تستلم بعض المنازل استمارة ورقیة ومغلفاً ثمن إعادتھ مدفوع مسب�ق�اً . یش�م�ل ذل�ك ال�ط�الب األج�ان�ب وال�زّوار 

مواقع التخییم أو مساكن الطالب. ھناك تعلیمات على االستمارة الورقیة إذا كانوا یفضل�ون م�لء المقیمین في أماكن مثل الفنادق أو 

 اإلحصاء على اإلنترنت.

وقال السید آندرو ھاندرسن، المدیر التنفیذي والناطق الرسمي الوطني باسم اإلحصاء السكان�ي، "ال�رج�اء ت�ف�قُّ�د ص�ن�دوق ال�ب�ری�د 

آب/ 10الخاص بكم. نشجع الناس على ملء اإلحصاء ما أن یستلموا تعلیماتھم، إذا كانوا یعرفون أین سیكونون یوم ال�ث�الث�اء ف�ي 

 أغسطس".

وأضاف أن "ھذا یعني أنھ ال یترتب علیكم االنتظار وملء االستمارة في لیلة واحدة. نعلم أن ھذه المرونة في ملء االس�ت�م�ارة ھ�ي 

 أكثر مالءمة للناس".

وأوضح أن "الناس سیتمكنون من ملء اإلحصاء عبر اإلنترنت، أو على ھاتفھم المحمول أو على االستمارة الورقی�ة. ن�ع�م�ل أیض�اً 

 على تسھیل مشاركة الجمیع في اإلحصاء بقدر اإلمكان، مع توافر مجموعة من وسائل المساعدة والدعم".

 وشّدد السید ھاندرسن على أھمیة دعم المجتمعات المتعددة الثقافات لیتم تعدادھا في اإلحصاء.

وقال "إن معلومات اإلحصاء، مثل بلد الوالدة واللغات المحكیة في المنزل، تساعد على توفیر المعلومات للخدمات ووس�ائ�ل ال�دع�م 

 المھمة الخاصة بمجتمعات المھاجرین والالجئین في كل أنحاء أسترالیا".

، بما في ذلك إقامة مراكز آنیة وج�ل�س�ات م�لء COVID-19حیثما تسمح بذلك قیود الـ  وأضاف أنھ "سیتوافر الدعم وجھاً لوجھ 

 االستمارة".

وقال "إذا كنتم حالیاً خاضعین لإلقفال العام، فھناك مساعدة متاحة بلغات غیر اإلنكلیزیة. المعلومات المترجمة متوافرة على موقعنا 

 ."450 131) على الرقم TIS Nationalاإللكتروني، أو یمكنكم االتصال بخدمة الترجمة الخطیة والشفھیة الوطنیة (

، 2021وقد دعا السید عمر إنسكارا، العضو االستشاري في مجلس التعددیة الثقافیة لنیو ساوث ویلز  وداعم ل�إلحص�اء الس�ك�ان�ي 

 المجتمعات المتعددة الثقافات للمشاركة.

وأوضح أن "بیانات اإلحصاء تُستخدم لتوفیر المعلومات للمنظمات االجتماعیة والحكوم�ة وال�م�ص�ال�ح ال�ت�ج�اری�ة م�ن أج�ل ات�خ�اذ 

 القرارات المھمة بشأن الخدمات والمبادرات التي تؤثر بشكل مباشر على مجتمعاتنا ویمكنھا أن تقدم الدعم لھا". 

وأشار إلى أنھ "یمكن لكل شخص في أسترالیا أن یحدث فرقاً في مجتمعھ، بمج�رد أن ی�ك�ون مش�م�والً ب�اإلحص�اء. تُ�ع�ت�ب�ر األرق�ام 

 الخاصة باللغة وبلد الوالدة أساسیة ألنھا تساعد على توفیر لمحة سریعة عن نمّونا وتغیُّرنا السكاني المتعدد الثقافات".

 www.census.abs.gov.au/languageلمزید من المعلومات بلغتكم، زوروا 
 

 
 

 

Media release  
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 سیناریو صوري
 
 

 د ل!.
 
 

 موفق ساوا    
 2019سیدني، ایلول 

تعّرَضْت مدینةٌ ما للمذابِِح فاض�طُ�رَّ ك�ث�ی�ٌر م�ن ال�ن�اِس إل�ى   
ُم�ب�ِدًع�ا ف�ي   شابٌّ في مقتبِل العمِر كان  الھرِب ومن ضمنھم

 فنِّ النّْحِت.
ِ األط�راِف   َضلَّ الشابُّ دربَھُ وتاه في غابةٍ  م�وِحش�ٍة ،م�م�ت�دة

 …كأنّھا َمفازةٌ 
ولّما أعیاهُ السْیُر وطالْت علیھ الُمّدةُ لجأ إلى شجرٍة ع�ظ�ی�م�ٍة 
ِل مجرى الجدوِل عنھا وق�د  قْد نال الجفاُف من أغصانِھا لِتََحوُّ

 ٠نَُضَب ماؤهُ ھو اآلخُرفبدا قاًعا بَْلقًَعا
مّرْت سنواٌت و الفنّاُن یعیُش على الحشا ئِش والنبات�اِت وم�ا 

وص�ار أش�ع�َث … أو ال�ط�ی�وِر   یصطاُده من زواحِف ال�غ�ابِ 
وشعُر لحیتھ بشارب�ھ ف�ك�ان   أغبَر واختلط شعُر رأِسِھ بلحیتِھِ 
ك��ان ی��وًم��ا ن��ائ��ًم��ا ت��ح��ت … ف��ي ھ��ْی��أتِ��ھ ك��إنس��اٍن بِ��دائِ��يٍّ 

وت�أّم�َل ج�ذَع�ھ�ا ال�م�ت�بِّ�َس ال�ع�ری�َض وق�ْد اح�ت�م�َل   الشج�رةِ 
األع���اص���ی���َر والّص���ْخ���َد وال���ب���ْرَد ال���ق���ارَس وال���ری���اح َ 

والِوحَدةَ الموحشةَ، فخامرْت�ھُ ف�ك�َرةٌ وھ�ي   والجفافَ   العاتیةَ 
أْن یَْقِرَن وجوَدهُ بوجوِد ھ�ذه الش�ج�رة... ب�ح�ث ع�ن أح�ج�اٍر 

ً ح�ّوَل ب�ھ ج�ذعَ  الش�ج�رِة إل�ى ت�م�ث�اٍل   حاّدٍة واتّخذھا إْزم�ی�ال
ك�ان ال�وح�ی�َد … یُطابِقُھُ ثم كتب أْسفَلَھُ "ھذا التمث�اُل ت�م�ث�ال�ي

الذي قّضْیُت معھ جمیَع أیامي؛ اح�ت�َم�ْی�ُت ب�ھ ف�ح�م�ان�ي، ب�ع�َد 
ھربي من المجازِر والمذابِِح وآنسني ف�ي غ�رب�ت�ي وس�ن�واِت 

 …وحدتي"
ثّم ترك الَمكاَن وظَلَّ یسیُر أی�اًم�ا و ل�ی�ال�َي ح�تّ�ى ب�ل�غ ق�ری�ةً 
صغیرةً عاَش فیھا وعِمَل فّالًحا وتزّوَج فالّحةً من تلك القریِة 

واستقّرْت بھ الحاُل حتّى كان ال�ی�وُم ال�ذي ق�ّرَر ف�ی�ھ ب�ع�د … 
سنیَن طویلٍة و بعد أن وضعت الح�رُب أْوزاَرھ�ا ال�ع�ودةَ إل�ى 

 …المكاِن الذي ترك فیھ التمثاَل 
تَملّكْتھُ الدھشةُ فقد تحّولَت الغابةُ إل�ى   ما إْن بلَغ المكاَن حتّى

وج�اَل ف�ي … مدینٍة مزدحمٍة بالناِس تعّج ب�ال�ن�اِس والص�خ�بِ 
الواسعةِ  وما إْن بلغ قلَب المدینِة حتّى شاھَد على   شوارعھا

ك�م ك�ان�ْت دھش�تُ�ھ ك�ب�ی�رةً …  ِمنّصٍة عالیٍة تم�ث�اال ع�ظ�ی�ًم�ا 
ِ  !ك�ان ت�م�ث�الَ�ھُ وق�د اخض�ّرِت   عندما اق�ت�رب م�ن ال�ت�م�ث�ال

األغصاُن في أعاله وف�ي ق�اع�َدتِ�ِھ ش�م�وٌع وھ�دای�ا م�خ�ت�ل�ف�ةٌ 
 …وأشرطةٌ ملّونة معقودةٌ في بعِض النُّتُوءاِت 

اِعتقَد الفنّاُن أّن أھَل تلك المدینِة یحتف�ون ب�ال�ف�نِّ وی�ق�دِّرونَ�ھ 

 …وظّن أنّھم سیكّرمونَھ لْو عرفوا َمن ھو  حقَّ قدرهِ 
كان التعُب قد أنھكھ وأض�ن�اهُ ال�ج�وُع ف�دخ�َل أح�َد ال�م�ط�اِع�ِم 

وع�ن�د ال�م�س�اِء ع�اَد إل�ى م�ْوقِ�ِع … وتناول أْطِع�م�ةً غ�ری�ب�ةً 
فوجَد عنَدهُ أفواجا م�ن ال�ن�اِس وھ�م ب�ی�ن ُمَس�بِّ�ٍح و   التمثالِ 

ٍد و ساجٍد یُقّدُم النذوَر ویطلُب تلبیةَ الّرغباِت؟!  ُمَمجِّ
 

 اْستْنكر األمَر فاتّجھ إلى بعضھم سائالً:
 : ما بكم أیّھا الناُس،لَِم أنتم خاشعون أماَم تمثالي؟  الفنّاُن 

  : َصْھ !َدِع الناَس یتبّركون بھ     رجل
 یتبّركون بَِمْن؟…: (باستھزاء) نعم نعم   الفنّانُ  

 أحدھم   : أال ترى ھذا الُمقَّدَس الشاِمَخ أمامك؟
 : وكیف عرفتم أّنّھ مقََدٌس ؟   الفنّانُ 

 لقد مّر، قبل سنواٍت، جٌل من أماِمھ ولم یْنَحِن    أحدھم   :
 فضربتھ صاعقةٌ فورا             

 : (ضاحكا) صاعقة رعدیة ؟! وھل رأیتم الحادَث؟   الفنّانُ 
 : ال ال ال ال،لقد سمعناھا من أجداِدنا   أحدھم

 الفنّاُن   : وھْل قرأتْم ما كتبتُھ بخطّ یدي على. التمثاِل ؟
  : صھ أیّھا الجباُن!! ما ھذا بِتمثالٍ    أحدھم

 : كیف تسمح لنفِسك بھذه االفتراءاتِ       آخر
 : أنا لسُت كاِذبًا وال دِعیًّا بل أنا الرجُل الذي نحَت     الفنّانُ 

 …شجرٍة كبیرٍة أثناَء ھروبي ھذا  التمثاَل من جذعِ             
  وُكفَّ عن    أحدھم   : صھ أیھا الحقیُر !اْرَكْع واطلُْب بَرَكتَھ

 …تخریفاتِك وإّال              
 : وإّال ماذا؟؟!!   الفنّانُ 
 …: إّما أن تتبّرَك و تركَع أوْ    أحدھم
 : أو ماذا؟!  الفنّاُن 

 …:  أْو فالسیُف بینَنا      الكل
 

 
 
 
 

 (ما زلنا في نفس السیناریو الصوري)             
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أصدرت اللجنة العلیا للفتاوي االسالمی�ة   
 2021تموز 28في اقلیم كوردستان الیوم 

فتوى تحرم فیھا عملیات ال�ت�ج�م�ی�ل ال�ت�ي 
تشمل تصغیر وتعدیل االنف ورفع الش�ف�اه 
والوجنات والعملیات التجم�ی�ل�ی�ة األخ�رى 
ف�ي جس��د اإلنس��ان، ع��ل��ى أع��ت�ب��ار ان��ھ��ا 
عملیات شیطانیة ت�دل ع�ل�ى ع�دم ال�رض�ا 
بخلق هللا ویعتبر القیام بھ�ا ت�م�ادی�اً ع�ل�ى 
ھبة هللا. استندت اللجنة ال�ع�ل�ی�ا ل�ل�ف�ت�اوى 
اإلسالمیة في كوردستان في فتواھا، على 
ك�ث�رة ح��االت ال�ط��الق وت�م��رد ال�زوج او 
الزوجة على شریكھ االخر، بسبب أع�م�ال 

في ال�وق�ت ذات�ھ اك�دت ال�ل�ج�ن�ة  التجمیل.
العلیا للفتاوي المذك�ورة ام�ك�ان�ی�ة اج�راء 
عملیات التجمیل الضروریة في االن�ف او 
الفم او اي مكان آخر في الج�س�م ان ك�ان 
سببھا تشوھات خلقیة والدی�ة أو ن�ت�ی�ج�ة 
لحوادث حرق، فترى ذلك مسموحا ولیس 

 حراما. 
كما اكدت ال�ل�ج�ن�ة ال�ع�ل�ی�ا ع�ل�ى ض�رورة 
الت�زام م�راك�ز ال�ت�ج�م�ی�ل ال�ت�ي ان�ت�ش�رت 
بصورة كبیرة في كافة ارجاء كوردس�ت�ان 

اع�م�ال   حیث اصبحت  ببنود ھذه الفتوى
التجمیل تھدد استقرار العالقات ال�ع�ائ�ل�ی�ة 
واالجتماعیة، كما اوعزت اللج�ن�ة ال�ع�ل�ی�ا 
بحث االطباء ال�م�ت�خ�ص�ص�ی�ن ف�ي م�ج�ال 
التجمیل بضرورة التوقف عن اجراء مث�ل 

 تلك العملیات التجمیلیة وتحریمھا نھائیا.
اننا في ھیئة الدفاع ع�ن ات�ب�اع ال�دی�ان�ات 
والمذاھب في العراق ن�رى اص�دار ھ�ك�ذا 
فتاوى تدخل في الحریة الشخ�ص�ی�ة ال�ت�ي 
یكفلھا الدستور ووسیلة إلثارة الفتنة ف�ي 
م�ج�ت��م�ع م�ت��ع�دد ال�ق��وم�ی��ات وال��دی�ان��ات، 
وخ��اص��ة ان مض��م��ون ھ��ذه ال��ف��ت��وى 
تتعارض وتتنافى مع تأكید حكومة االقلی�م 
في نھجھا ومراعاتھا للوائح وقوانین ف�ي 
مجال حقوق االنسان، وتدخل واض�ح ف�ي 
الحریة الشخصیة وخاصة المرأة وح�ری�ة 
المجتمع، انھا دعوة مبطنة للتجاوز ع�ل�ى 
النساء من اتباع الدیانات غیر االسالمیة، 
وإن إصدار ھكذا فتوى یس�ھ�م ف�ي زی�ادة 
ال�ع�ن��ف ال��ذي ی��م�ارس ف�ي ال�ع��راق ض��د 
مراكز التجمیل والعاملین ف�ی�ھ�ا، ن�اھ�ی�ك�م 
عن تأثیرات ھذه ال�ف�ت�وى ع�ل�ى ع�ی�ادات 
ومراكز االطباء المتخصصی�ن وت�واب�ع�ھ�م 
من العاملین م�ع�ھ�م واألدوی�ة وال�م�ع�دات 

 المرتبطة بھم
ومن المؤسف ان اللجنة العلیا ل�ل�ف�ت�اوى  

اإلسالمیة في كوردست�ان تش�غ�ل ن�ف�س�ھ�ا 
بقضایا ھامشیة وشخصیة ت�ارك�ة م�ا ھ�و 
اھ��م وأع��ظ��م ی��م��س االنس��ان وك��رام��ت��ھ، 
متناسیة مھامھا االس�اس�ی�ة ودورھ�ا ف�ي 
تحریم م�ا ی�ت�ع�ارض م�ع م�ب�ادئ االدی�ان 
الس��م���اوی��ة وال��ك���ت��ب ال��م���ق��دس���ة ف���ي 

آفة الفساد الم�س�ت�ش�ري وس�رق�ة  محاربة
ال�م�ال ال�ع��ام وال��غ�ش وال�ك��ذب وان��ت�ش��ار 
تجارة وتعاط المخ�درات. ك�ن�ا ن�ت�م�ن�ى ان 
تتحول جوام�ع�ن�ا ومس�اج�دن�ا ال�ى ام�اك�ن 
ومراكز م�ع�ال�ج�ة ال�م�دم�ن�ی�ن وم�ت�ع�اط�ي 
المخدرات واحتوائھم وتتعھد بمعال�ج�ت�ھ�م 
من اجل حمایة المجتمع م�ن أبش�ع خ�ط�ر 
یھدد مستقبل الشباب واألمن االج�ت�م�اع�ي 
واالقتصادي الوطني. كان األولى باللج�ن�ة 
العلیا للفتاوى اإلسالمیة ف�ي ك�وردس�ت�ان 
ان تلتزم بمشاریع مجتمعیة وخیریة یع�ود 
ریعھا الى العوائل المتعف�ف�ة ... وغ�ی�رھ�ا 
من االمور الجوھریة، فالمجتمع في إقلی�م 

كوردستان م�ل�يء ب�ال�م�ش�اك�ل واالخ�ط�ار 
المج�ت�م�ع�ی�ة ال�ت�ي أس�اس�ھ�ا ب�دع دی�ن�ی�ة 
مشوھة بحاجة الى إعادة صی�اغ�ت�ھ�ا ب�م�ا 
ینسجم مع خلق مفاھیم ال�م�ح�ب�ة والس�الم 
واالعتراف باآلخر واحترام�ھ وال�ت�ع�ای�ش 
المدني، وااللتزام بال�ق�وان�ی�ن وت�ط�ب�ی�ق�ھ�ا 
دون ال��ت��ج��اوز ع��ل��ى االخ��ر ألي س��ب��ب 
كانلالسف لم نرى من ال�ل�ج�ن�ة ال�م�ذك�ورة 
تحركا او فتوى ب�ت�ح�ری�م ض�رب ال�ن�س�اء 
وقتلھن وحرقھن بل تغض النظر عن ھذه 

 الجرائم وتركز على عملیات التجمیل.
إن األمانة العامة لھیئة الدفاع ع�ن أت�ب�اع 
الدیانات وال�م�ذاھ�ب ف�ي ال�ع�راق ت�ن�ت�ظ�ر 
موقفا رسمیا واضحاً من حكوم�ة االق�ل�ی�م 
وردا مدنیاً علم�ان�ی�ا ی�ت�م�اش�ى م�ع اف�ك�ار 
والئحة حقوق االنسان ف�ي ال�م�وق�ف م�ن 
ھذه الفتوى وما یماثلھا وما یعتبر ت�دخ�الً 

 في الحریات الشخصیة. 
كما تنتظر األمانة من الھ�ی�ئ�ة ال�م�س�ت�ق�ل�ة 
لح�ق�وق االنس�ان ف�ي إق�ل�ی�م ك�وردس�ت�ان 

ا من ھكذا فتاوي تتعارض مع موقفا حازمً 
 مبادئ الحریات الشخصیة.

 
 

االمانة العامة لھیئة الدفاع عن اتباع 
 الدیانات والمذاھب في العراق

 2021تموز  28 

    ، ا أة، وا   
  ا ا وى ا  إ ردن؟

  ى ة
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نَش�َر األس��ت��اذ م��ح��م��ود ب��ورم��اش ص��ورة     

فوتغرافیةً التقطت�ھ�ا ع�دس�تُ�ھ ذات ی�وم وھ�و 

على ظھر "اللود" ب�ی�ن ص�ف�اق�س و ج�زی�رة 

قرقنة، ولیس جدیدا على األستاذ محمود نشُر 

ما تل�ت�ق�ط�ھ ع�دس�تُ�ھ ب�إب�داع ال�ف�نّ�ان وإج�ادة 

ال�م�ح��ت�رِف ِم�ْن ص��وٍر ل��ل�ش�روق وال�غ��روِب، 

للطیر والزھِر، وللقمِر یُتابِعُھ ھ�الال ف�ب�ْدرا ث�م 

ك��ذل��ك ھ��و …  وھ��و ی��ن��ح��در ن��ح��و األف��ول ِ 

ومخلوقاتھا وأخ�رى   دائما :عیٌن على األرضِ 

ال ت��دري َم��ن … ع��ل��ى الّس��م��اِء ون��ج��وِم��ھ��ا

اآلخَر ھو یسود الع�دس�ةَ أم ھ�ي ال�ت�ي   یَسود

وب��ی��ن ھ��ذه …  ت��خ��ت��ار وتش��ّك��ُل ال��م��ش��ھ��َد 

والطبیعِة عشق ال ینتھي ؛وكثیرا م�ا   الكامیرا

استحسنُت كّل المناظِرالتي ینشرھا لكّن إح�دى 

الصور أخذت بمجامع ف�ؤادي وك�ل�م�ا ح�ّول�ُت 

عنھ�ا بص�ري أج�ُدن�ي أع�وُد إل�ی�ھ�اأس�ت�ن�ط�ُق 

تفاصیلھا، ھي ص�ورةُ ال�ب�ح�ر ف�ي ال�ظ�ھ�ی�رِة 

ولعل زاوی�ة …    یتوّسطھ قارب صغیر للصید

النظر ھي التي جعلت عیَن الكامیرا تُرّكُزع�ل�ى 

القارِب یحتّل قلب البحر وقد أظ�ھ�ره ال�ف�ض�اُء 

حولھ صغیرا یبحث عن توازن�ھ،   الشاسُع من

قطَع مسافةً وأ ماَمھ أخرى، فھل س�ی�ع�بُ�ُرھ�اأم 

 ستقف بھ الطریق في تلك النقطة؟

ی�ت�م�اھ�ى ال�ق�ارُب وال�ب�ح�اران ع�ل�ى م�ت�نِ�ھ : 

جمیعُھم في رحلِة بحٍث عن التوازن وال�ث�ب�اِت 

تختلط الحقیقةُ بالمجاز و یلتبُس المخلوُق …  

 …بالمصنوع في معاناة البقاء

رأیُت فیھ قارب العمر یس�ی�ُر ب�ن�ا ون�ح�ن ف�ي 

… ذھوٍل عن حركتھ، یندفُع قُُدًما، دائما قُُدًما 

قد یتُرُك في الطریق آثارا ،سوادا یرتسُم ع�ل�ى 

اللوحِة الزرقاء خل�ف ال�ق�ارب ك�أن�ھ بص�م�اُت 

  ریشٍة، وأبًدا ال یتوقّف.

ق�د …  وفجأةً نجد أنفسنا في منتصف الطریق 

یكون منتصف العمر ف�ال ع�ودة إل�ى ال�ن�ق�ط�ة 

الصفِر، وعلى الخطّ في م�رم�ى ال�ب�ص�ِر أم�ام 

القارب نقاطُ عبوٍر أخرى ال ن�دري ل�ھ�ا ع�ددا 

… 

مسافةٌ بقیت ل�ن�ا م�ن�ھ�ا ال�ذك�ری�اُت ف�ھ�ي ف�ي 

الصورة تمّوجاٌت تالحق القارب وحركةٌ للم�اِء 

ھیّجْت ما في القاِع فارتسم اضط�راب�ا وس�وادا 

 یُخالطُ الّزرقةَ.

ومس�اف�ةٌ ل�م ن�ُخ�ْض غ�م�اَرھ�اب�ْع�ُد ف�ال ن�دري 

خ��ب��ای��اھ��ا ف��ھ��ي ت��م��ت��ّد ف��ي غ��ن��ج ودالل 

  وإغراء ِعذراءَ 

بامتالك الفتنة التي فیھ�ا؛ غ�ازل�ْت�ھ�ا الش�م�ُس 

فلبسْت برقعا من الحیاِء شفّافًا لُجْینًا والعبْتھ�ا 

ریٌح خفیفةٌ ف�ت�ث�نّ�ْت وت�ع�ّرج�ْت ف�ب�دْت َك�ِرم�اِل 

  الصحراِء النقیِّة إذ یَُخطُّ علیھا الریُح مسارب

بحر الع�م�ر قُ�ط�ع�ْت   مسافةٌ من…  وتعّرجاٍت 

وانك�ش�ف�ْت أس�راُرھ�ا فص�ارْت وراَء ال�ق�ارِب 

ذكریاِت طفولٍة و تمّرَد مراھقٍة و ھمساٍت ف�ي 

ال�زوای�ا و ب�ْوًح�ا ع��ل�ى ال�م��دارِج واألع�ت��اِب، 

ون��ج��اح��اٍت وان��ت��ك��اس��اٍت وأف��راًح��ا وأح��زانً��ا، 

مسیراٍت وم�ظ�اھ�راٍت ن�خ�رج ف�ی�ھ�ا راف�ع�ی�ن 

إشارةَ النصِر ونعود منھا وقد ُكس�رت ل�ن�ا ی�ٌد 

أو رجٌل، على الرأس عص�اب�ةٌ وف�ي ال�ج�راِب 

خْیبةٌ لكّن ال�ق�ل�َب ن�اب�ٌض ب�ال�ح�ی�اِة وال�دَم ف�ي 

موجةٌ ھّزتنا و أخرى حطتن�ا … العروق ساخنٌ 

لكّن آثارنا بقیت ك�م�ا ھ�ي آث�اُر ال�ق�ارِب وق�د 

مخَرالموَج  أو أخ�ف�اُف ن�وٍق ان�ط�ب�ع�ْت ع�ل�ى 

سیأتي علیھا الّزمُن ف�ت�ج�فُّ …  الّرملِ  النديِّ 

 …وتُمحى

 

عبََر القارُب نصف المسافِة وبقي نصٌف ف�أی�َن 

مرساهُ: في المیناِء بسالٍم أم ُح�ط�اًم�ا یُ�ب�ع�ث�ره 

 …الموُج فال یدري لھ وجھةً 

 زینب حداد/ تونس 
 

َُرُب واا 

  اءة  ٍ ا  اذ اع د رش
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  ر  ة 
 ل ا أد ا 2021 

تّمت، مؤخراً، مناقشة سبع رسائل ماجست�ی�ر ج�دی�دة ع�ن الش�اع�ر    
أدیب كمال الدین، تناولت جوانب مختلفة من منجزه الشعرّي الحروفّي 

مجموعة شعریة ضّمتھا أعمالھ الشع�ری�ة  24الصوفّي الذي صدر في 
الكاملة بمجلداتھا الس�ت�ة. وت�ّم�ت ال�م�ن�اقش�ة ف�ي ج�ام�ع�ات ال�م�ث�ن�ى، 
وبسكرة، وسوق أھراس، وكربالء. أدناه أسماء الباح�ث�ی�ن وع�ن�اوی�ن 

 رسائلھم:
رانیة فاطمة الزھرة ذیب: (كتابة األلم وألم ال�ك�ت�اب�ة ف�ي ال�ن�ص�وص  -

األدبیة: شعر أدیب كمال الدین أنموذجا)، رس�ال�ة م�اجس�ت�ی�ر ب�ت�ق�دی�ر 
، ال�ج�زائ�ر ج�ام�ع�ة س�وق أھ�راس -امتیاز من كلی�ة اآلداب وال�ل�غ�ات

2021. 
جمالیات الرمز في دیوان رقصة ال�ح�رف (   أنور إسماعیل السعیدي: -

م�ن  ستیر بتقدیر جی�د ج�دا م�نجألدیب كمال الدین) رسالة ما األخیرة
 .2021جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر  -كلیة اآلداب واللغات

نسرین خضراوي ول�م�ی�اء ش�رون: (أن�م�اط ال�ج�م�ل�ة ف�ي األع�م�ال   -
الشعریة الكاملة ألدیب كمال الدین: دیوان ع�رب�ي أن�م�وذج�ا)، رس�ال�ة 

م�ح�م�د ج�ام�ع�ة  -ماجستیر بتقدیر جید جدا من كل�ی�ة اآلداب وال�ل�غ�ات
 .2021خیضر، بسكرة، الجزائر 

مھند رضا عبد السعیدي (جمالی�ات ال�م�ك�ان ف�ي ش�ع�ر أدی�ب ك�م�ال   -
الدین)، رسالة ماجستیر بتقدیر جی�د ج�دا م�ن ك�ل�ی�ة اآلداب، ج�ام�ع�ة 

 .2021العراق واسط، 
ن�ظ�ام ال�ج�م�ل�ة الش�رط�ی�ة ف�ي دی�وان بدرة سلمى وضحوى ھال�ة: ( -

"حرف من ماء" للشاعر أدیب كمال الدین) رسالة ماجستیر ب�ت�ق�دی�ر 
م�ح�م�د خ�ی�ض�ر بس�ك�رة، ج�ام�ع�ة  -جید جدا من كلیة اآلداب والل�غ�ات

 .2021الجزائر 
البنى األسلوبی�ة ف�ي ش�ع�ر أدی�ب ك�م�ال ال�دی�ن، نور علي تومان : ( -

المجلد الثالث اختیارا) رسالة ماجستیر ب�ت�ق�دی�ر ج�ی�د ج�دا م�ن ك�ل�ی�ة 
 . 2021جامعة كربالء، العراق  -التربیة

 -آسیا بوبریمة: (األسالیب اإلنشائیة في األعمال الش�ع�ری�ة ال�ك�ام�ل�ة -
رسالة م�اجس�ت�ی�ر  المجلد الخامس ألدیب كمال الدین، دراسة تداولیة)

محمد خیضر بسكرة، جامعة  -بتقدیر جید جدا من كلیة اآلداب واللغات
 . 2021الجزائر 

وكانت ھذه الرسائل بإشراف الدكاترة األفاضل: علي رح�م�ان�ي، س�ع�د 
صفیة طبني، نبیل زیاني، خول�ة الحسني، كریمة المدني، عمار ربیح، 

 میسي.
الجدیر بالذكر أّن الكثیر من رسائل الدكتوراه والماجستیر ق�د نُ�وقش�ت 

الصوفیّة في جام�ع�ات ال�ع�راق  أدیب كمال الدین الحروفیّة  عن تجربة
 .وتونس والمغرب وإیران والجزائر والھند

 .قمٌر أنا

  في عیوِن األنامِ 

 أسكنُ 

  وتسُكُن أنَت شمًسا

 .في أقالمي

 

 في قصیدتي،

 اكتمَل ُغموُض اللیلِ 

 ِسْحًرا،

  وفیَك أنتَ 

 اكتَملتْ 

 .َدْھَشةُ األیامِ 
 

 نََسْجُت ِمَن الَحریرِ 

 فِیكَ 

 .فَبَْحًرا  بَْحًرا..

 أنَت یا حبیبي

 لَمَعاُن البَرقِ 

 .في أْحَداقِي

 

ةٌ،  ُسنُونوَّ

 ُسوریَّةُ الَجنَاَحانِ 

 .أنَا

 نَْخلَةٌ ُسوَمریَّةُ 

 .األَْحالمِ 

ْعرِ  افَةُ الشِّ  .َعرَّ

 .فلسطینیّةُ الَھَوى

 َعَربیَّةُ الھُویَةِ 

 واألَْھَواِء،

  فََھْل في ِعْشقِ 

 ریتايَ 

 !ِمْن ُمالِم..؟

 

ْعرِ   طوبى للشِّ

 بي،

 أنا الجلیلیَّةُ 

 .الَجلیلَةُ 

 إْن ُمتُّ 

 َكاألْشَجاِر واقفةً 

 .أُموتُ 

 وإن ِعٔشُت،

 َھا أنَا

 ِملَء البَھَجِة،

 ِملَء الَغَراِم،

 ِملَء السَّالِم،

 .أَِعیشُ 

 
 

ْا اَ 
 
 
 
 
 

 ریتا عودة/ فلسطین



س�ن�ةً ع�ل�ى وج�ود  18لقد مرَّ حت�ى اآلن أك�ث�ر م�ن   
األحزاب الشیعیة الطائفیة الفاسدة حت�ى ال�ن�خ�اع ع�ل�ى 
رأس السلطة ال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة وھ�ی�م�ن�ت�ھ�ا ال�ف�ع�ل�ی�ة ع�ل�ى 
السلطتین اآلخرت�ی�ن ل�ل�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة، ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة 
والقضاء، وتحك�م�ھ�ا ال�م�س�ت�م�ر ب�ال�ق�وات ال�م�س�ل�ح�ة 
الرسمیة والقوات الموازیة ال�م�ت�م�ث�ل�ة ب�ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 
الشیعیة المسلحة والحشد الشعبي، وعبر ك�ل م�ن�ش�آت 
ومكاتب الدولة العمیقة السریة الفاع�ل�ة ال�ت�ي ت�ق�ودھ�ا 
إیران وأتباع إیران في العراق. وبناء ع�ل�ى ق�رار م�ن 
الجنرال اإلیراني قاسم سلیماني والدكتور أحمد الجلب�ي 
ظھر "البیت الشیعي!" بھدف تع�ب�ئ�ة أت�ب�اع ال�م�ذھ�ب 
الشیعي حولھ لیكون صمام أمان ف�ي ت�ع�اون األح�زاب 
اإلسالمویة الشیعیة وتأمین تضامن�ھ�ا وال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
وحدة قراراتھا واستمرار ھیمنتھا على جمیع م�ف�اص�ل 
البالد األساسیة، واستمرار تبعیتھا ال�م�ب�اش�رة إلی�ران 
وقائدھا الدیني السیاسي و "ولي الفقیھ: علي خامن�ئ�ي 
أو من یحل محلھ بعد وفاتھ، وعبر سلیماني أوالً وم�ن 

  ثم العمید إسماعیل قاآني قائد فیلق القدس اإلیراني.
واستناداً للوثائق المتوفرة فأن القوى التي شاركت ف�ي 
بنیة "البیت الشیعي" الط�ائ�ف�ي انس�ل�خ�ت ك�ل�ھ�ا دون 
استثناء من تحت عباءة الحزب الفاطمي ال�ذي ت�أس�س 

 1958ت�م�وز  14ل�م�ن�اھض�ة ث�ورة  1959في الع�ام 
ومنجزاتھا االقتصادیة واالجتماعیة ونھجھا الس�ی�اس�ي 
الدیمقراطي، وساھم بشكل مكشوف في التآمر الم�ع�ل�ن 
ضد الجمھوریة األول�ى وم�ن�ج�زات�ھ�ا، الس�ی�م�ا ق�ان�ون 

. ك�م�ا ع�م�ل 1959لسنة  188األحوال الشخصیة رقم 
ھذا الحزب وبدعم من قبل المرجعي الش�ی�ع�ي ح�ی�ن�ذاك 
محسن الحكیم بإصدار الف�ت�وى ال�ق�ب�ی�ح�ة وال�ع�دوان�ی�ة 

، 1962القائلة بأن الشیوعیة كف�ر وإل�ح�اد ف�ي ال�ع�ام 
وبالتالي، تحریم العمل في الحزب الشیوعي ال�ع�راق�ي، 
ثم المشاركة في التحالف الرجعي الم�ح�ل�ي واإلق�ل�ی�م�ي 
والدولي في التحضیر وتنفیذ االنقالب القومي ال�رج�ع�ي 

ض�د  1963ش�ب�اط/ ف�ب�رای�ر  8الفاش�ي ال�دم�وي ف�ي 
  الجمھوریة العراقیة األولى.

وفي الثمانینیات من القرن الماضي انسلخت ج�م�اع�ات 
أخرى م�ن ال�ح�زب ال�ذي ُس�ّم�َي ب�ع�د ذاك بـ� "ح�زب 
الدعوة اإلسالمیة" لتتشكل منھ وع�ن�ھ أح�زاب�اً وك�ت�الً 
دینیة شیعیة طائفیة منھا على سبیل المثال ال ال�ح�ص�ر 
"المجلس األعلى للثورة اإلسالمیة في ال�ع�راق، ال�ذي 

ب�ق�ی�ادة م�ح�م�د ب�اق�ر  1982تأسس في ط�ھ�ران ع�ام 
الحكیم وشكلت لھ إیران میلیشیا خاصة أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ا 
"فیلق بدر". وكان ھذا الفیلق خاضعاً بالك�ام�ل ل�ق�ی�ادة 
الحرس الثوري اإلیراني، وكان عراقی�اّ ب�رئ�اس�ة ع�ب�د 
العزیز الحكیم، شقیق محمد باقر الح�ك�ی�م. ل�م یس�ت�ط�ع 
ھذا الحزب، كما أراد لھ اإلیرانیون تجمی�ع ك�ل ال�ق�وى 
الشیعیة تحت رایتھ، بسبب الص�راع�ات ال�دائ�م�ة ب�ی�ن 
قادة ھذه األحزاب ورغبة كل منھا في الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
الحركة اإلسالمویة الشیعیة العراق�ی�ة وق�ی�ادت�ھ�ا ح�ی�ن 

  كانوا في المعارضة في كل من إیران وسوریا ولندن.
بعد إسقاط الدكتاتوریة الغاشمة عبر الحرب الخ�ارج�ی�ة 

ب��ق��ی��ادة ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة األم��ری��ك��ی��ة  2003ع�ام 
وب�ری�ط�ان�ی�ا وت�ح�ال�ف دول�ي خ�ارج األط�ر الش�رع�ی��ة 
لمجلس األمن الدولي واألمم ال�م�ت�ح�دة، َس�لَّ�م�ْت ق�وات 
االحتالل قیادة السلطة في العراق بید األحزاب الشیع�ی�ة 
التي مارست كل ما في حوزتھا من إم�ك�ان�ی�ات وب�دع�م 
مباشر من المرجعیات الشیعیة ومن قادة إیران، إع�ادة 
بناء القوات المسل�ح�ة ال�ع�راق�ی�ة، ال�ج�ی�ش والش�رط�ة 
واألم�ن ال�داخ��ل�ي ع�ل أس�س ط��ائ�ف��ي م��ن�اقض��ة ل��ك��ل 
األعراف الدولیة واللوائح األساسیة لح�ق�وق اإلنس�ان، 
إضافة إلى دورھا في تحویل أج�ھ�زة ال�دول�ة ال�م�دن�ی�ة 

  لصالحا وبأید قوى منھا.
 
بعد سنوات من ھذا العمل في تكریس النظام السیاس�ي  

الطائفي الفاسد بدأ ل�ھ�ذه األح�زاب اإلس�الم�وی�ة وك�أن 
الوضع قد استقر لھم تماًما، حتى صرح رئیسھ�م ال�ذي 

، ف�ي أع�ق�اب أح�داث 25/01/2013علمھم السحر في 
مطالبة بإصالح األوضاع وتقدیم الخ�دم�ات الض�روری�ة 
للمجتمع بما یلي رداً على ھ�وس�ة ت�ط�ال�ب�ھ ب�ال�ت�م�س�ك 
بالحكم: "ھو یگدر واحد یاخذھا حتى ننطی�ھ�ا ب�ع�د"!! 
یبدو أن ھذا السیاسي بضحالتھ ال�ف�ك�ری�ة والس�ی�اس�ی�ة 
وأمثالھ یعتقدون دون حیاء بأن العراق "م�ل�ك ط�اپ�و" 
لھم ال یمكن إعادتھ للشعب ل�ی�ق�رر م�ن ی�ح�ك�م ال�ب�الد، 
وبأي نظام سیاسي واق�ت�ص�ادي واج�ت�م�اع�ي وث�ق�اف�ي 
وبیئي یریدون العیش ال�ك�ری�م وال�ح�ر وال�دی�م�ق�راط�ي 

ولكن سرعان ما دبت الخالفات والصراعات بی�ن  فیھ!!
أقطابھا مجدًدا، فتشك�ل�ت ك�ث�رة م�ن ال�ك�ت�ل واألح�زاب 
الشیعیة الطائ�ف�ی�ة، س�واء أك�ان�وا م�ن ح�زب ال�دع�وة 
اإلسالمیة، أم من المجلس األعلى لل�ث�ورة اإلس�الم�ی�ة، 
أم من القوى اإلس�الم�وی�ة األخ�رى ك�ح�زب ال�ف�ض�ی�ل�ة 
واستمرار عمل ح�زب ال�ع�م�ل اإلس�الم�ي، أو ج�م�اع�ة 
مقتدى الصدر، التي انسلخ�ت ع�ن�ھ�ا م�ج�م�وع�ات م�ن 
الكتل األكثر تشدًدا. كل ھذه األح�زاب وال�ق�وى وب�دع�م 
مباشر من إیران وبدور فع�ال وإش�راف م�ن ال�ج�ن�رال 

می�ل�ی�ش�ی�ات  2003قاسم سلیماني، أقامت لھا منذ العام 
مسلحة مفرطة في الشراسة والعنف، ال ت�خ�ت�ل�ف ب�أي 
حال عن قوى اإلرھاب السیاسي ل�ت�ن�ظ�ی�م ال�ق�اع�دة أو 
لتنظیم الدولة اإلسالمیة اإلرھابي (داعش). وقد أصب�ح 

 2014-2006العراق في فترة ح�ك�م ن�وري ال�م�ال�ك�ي 
غنیمة سھلة لھ ولكل قوى اإلسالم السیاسي الشی�ع�ی�ة، 
واح�ت�دم الص�راع ف�ی�م��ا ب�ی�ن�ھ�ا ع��ل�ى خ�م�س مس�ائ��ل 

 مباشرة :
َمن ِمن ھذه القوى یستطی�ع الس�ی�ط�رة ع�ل�ى أك�ب�ر  -1

حصة ممكنة من سلطة الدولة التنفیذیة، وم�ن خ�الل�ھ�ا 
 الھیمنة على السلطتین التشریعیة والقضاء؛

َمن منھم یستط�ی�ع، ع�ب�ر وج�وده ف�ي الس�ل�ط�ت�ی�ن  -2
التنفیذیة والتشریعیة، تحقیق أعلى المك�اس�ب ال�م�ادی�ة 
والمالیة لحزبھ ولھ شخصیـًا على حساب ال�م�ال ال�ع�ام 

 وقوت الشعب؛
َمن منھم یستطیع تشكیل أكبر وأقوى المی�ل�ی�ش�ی�ات  -3

الشیعیة المسلحة لفرض ھیمنتھا على الم�ن�اط�ق ال�ت�ي 
 تسیطر علیھا ومن ثم على البالد بأسرھا؛

وَمن منھ�م، وع�ب�ر ھ�ذه ال�م�واق�ع ال�م�ھ�م�ة ال�ت�ي  -4
یحرزھا، بمقدوره السیطرة على إدارة البنك ال�م�رك�زي 
العراقي، وتأمین الحصول على أقص�ى م�ا ی�م�ك�ن م�ن 
أم��وال ال��دول��ة الس��ائ��ب��ة وع��ب��ر م��خ��ت��ل��ف األس��ال��ی��ب 
المشروعة شكالً وغیر المشروع�ة م�ن خ�الل ت�روی�ج 
وتوسیع الفساد لی�ك�ون األس�ل�وب الس�ائ�د ف�ي ال�ب�الد، 
السیما مزاد العملة الص�ع�ب�ة وال�م�ق�اوالت ال�ح�ك�وم�ی�ة 
وشراء األسل�ح�ة وب�ی�ع ال�ن�ف�ط ال�خ�ام خ�ارج ال�ط�رق 

 الرسمیة؛
من یمكنھ تقدیم أقصى الخدم�ات إلی�ران وال�خ�ن�وع  -5

الفعلي في تنفیذ مصالحھا والقبول بما ترسمھ ل�ل�ع�راق 
من سیاسات داخلیة وخارجیة، لیكون صاحب ال�ح�ظ�وة 
ل��دى م��رش��د إی��ران وال��ق��ی��ادة اإلی��ران��ی��ة ال��م��دن��ی��ة 

   والعسكریة.
وفي ذات الوقت، وب�ع�د ف�ت�رة زواج غ�ی�ر ك�اث�ول�ی�ك�ي 
ومساومات، مع األحزاب والقوى السنیة وم�ع ال�ك�رد، 
دبت الخالفات أیضاً ولم تخرج ع�ن س�ی�اق م�ا أش�رن�ا 
إلیھ في أعاله، مما زاد في تعقید اللوحة السیاسی�ة ف�ي 

  البالد.
ھذا الواقع المزري أدى إلى عواقب سلبیة حادة لم ت�ب�ِد 
ھذه األحزاب في حمى نھبھا لموارد البالد، أي اھ�ت�م�ام 
بھا، بل واصلت نھجھا ال�م�خ�ت�ل وال�م�رس�وم ل�ھ�ا م�ع 
إیران مباشرة. وكان الحصاد صارخاً ومدمراً لم�ص�ال�ح 

 الشعب والوطن :
إدارة سیاسیة ف�اش�ل�ة وع�اق�ة ف�ي ح�ك�م ال�ب�الد، إذ -1

أصبحت ال�وزارات م�ل�ك�اً ل�ألح�زاب ال�ح�اك�م�ة وح�ك�راً 
علیھا، إذ ُحِرَم عملیاً توظیف أي مواطن ومواطن�ة ف�ي 
أي موقع ف�ي س�ل�ط�ات ال�دول�ة ال�ث�الث وم�ؤس�س�ات�ھ�ا 
وھیئاتھا المستقلة والقوات المسلحة بكل أصن�اف�ھ�ا م�ا 
لم تكن المواطنة أو المواطن تابعین أو م�ؤی�دی�ن ل�ھ�ذا 
الحزب أو ذاك أو مرتبطین ب�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات�ھ�ا ال�ط�ائ�ف�ی�ة 

 المسلحة ومكاتبھا ونشاطاتھا األخرى.
وأصب�ح�ت ال�وزارات وم�ج�ل�س ال�ن�واب وال�ق�ض�اء -2

والقوات العسك�ری�ة م�واق�ع أس�اس�ی�ة ل�ت�روی�ج ونش�ر 
الفساد الذي التھم المزید من ال�م�ل�ی�ارات م�ن دوالرات 
النفط العراقي وَحطَّ�ْت ف�ي حس�اب�ات وج�ی�وب ال�ن�خ�ب 
الحاكمة والمتعاملین معھا من جھة، وأھملت ب�ال�ك�ام�ل 
إقامة المشاریع التنمویة، االق�ت�ص�ادی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة 
والثقافیة والبیئیة، والسیما الخدمیة كالكھرباء وال�م�اء 
والتشغیل، وأصبحت موقعاً لمزید من الن�ھ�ب والس�ل�ب 

 لموارد البالد المالیة من جھة ثانیة.
وق��ادت س��وء اإلدارة وال��ف��س��اد ال��م��س��ت��ش��ري ف��ي -3

سلطات الدولة الثالث وفي المؤسسة ال�ع�س�ك�ری�ة ب�ك�ل 
أصنافھا أوالً، ونھج التمییز ال�ظ�ال�م ب�ی�ن ال�م�واط�ن�ات 
والمواطنین ع�ل�ى أس�س ق�وم�ی�ة ودی�ن�ی�ة وم�ذھ�ب�ی�ة 
(طائفیة) وفكریة وسیاسیة ثانیاً، والمظالم ال�ت�ي ح�ل�ت 
بالمجتمع والقتل على الھویة ثالثاً، ومواج�ھ�ة م�ط�ال�ب 
الشعب بالعنف والسالح والرصاص ال�ح�ي ال�ح�ك�وم�ي 
والمیلیشیاوي رابعاً، إضافة إلى الصراعات ال�م�ب�اش�رة 
بین الحكومة االتحادیة وحكومة اإلق�ل�ی�م خ�امس�اً، إل�ى 
تعرض مناطق من العراق (خم�س م�ح�اف�ظ�ات ع�م�ل�ی�اً 
ھي: نینوى واألنبار وصالح الدین وأجزاء من كرك�وك 
ودیالى ومخاطر تھدد كل العراق بما فیھ بغ�داد وإق�ل�ی�م 
كردستان العراق) ل�غ�زو عص�اب�ات داع�ش اإلرھ�اب�ی�ة 
وم�ن ث��م اح�ت��الل ت��ل�ك ال��م��ن�اط��ق وم��م�ارس��ة اإلب��ادة 
الجماعیة بحق سكانھا، السیما أتباع الدیانة اإلی�زی�دی�ة 
وتشرید المسیحیین وال�ت�رك�م�ان والش�ب�ك وم�ن ی�ق�ف 

  ضدھم من أتباع المذھب السني؛
إن النھج المدمر للق�وى ال�ح�اك�م�ة أدى إل�ى اتس�اع -4

مت�ف�اق�م ف�ي ف�ج�وة ال�دخ�ل الس�ن�وي ومس�ت�وى ح�ی�اة 
ومعیشة وإمكانیة الحصول على الخدمات بی�ن ال�ن�خ�ب 
الحاكمة من جھة، ونسبة عالیة جداً من ب�ن�ات وأب�ن�اء 
الشعب العراقي من ج�ھ�ة أخ�رى، م�م�ا زاد ف�ي ح�ال�ة 
االستیاء الشعبي وشدد من الصراع بین�ھ�م�ا وق�اد إل�ى 
المزید من االضرابات واالحتجاجات المدنیة والمطال�ب�ة 

ب��ت��غ��ی��ی��ر ن��ھ��ج الس��ل��ط��ة 
التنفیذیة ومجلس ال�ن�واب 
والقضاء. ومما ساھم ف�ي 
عملیات االحتج�اج ت�ن�ام�ي 

وعي نسبة مھم�ة م�ن ش�ب�ی�ب�ة ال�م�ج�ت�م�ع ب�م�ا ج�رى 
ویجري في العراق، فكانت انتفاضة الشبی�ب�ة والش�ع�ب 

ض�د س�ی�اس�ات ن�ظ�ام  2019في تشرین األول/أكتوبر 
الحكم والمطالبة بتغییرھا، ومن ثم بتغییر نظام ال�ح�ك�م 
كلھ. لقد كانت انتفاضة شع�ب�ی�ة ش�ج�اع�ة س�اھ�م ف�ی�ھ�ا 
النساء والرجال وقدموا أغلى التضحیات من أجل إنق�اذ 
العراق من براثن الطائفی�ة وم�ح�اص�ص�ات�ھ�ا وفس�ادھ�ا 
ومن تبعیتھا المباشرة لألج�ن�ب�ي اإلی�ران�ي ع�ل�ى ن�ح�و 

   خاص؛
كل ذاك قاد إلى عملیة موضوعیة ، حیث بدأ التف�ت�ت -5

والتشتت في اإلدارة الحكومیة والقوات المسلحة ال�ت�ي 
تسیطر ع�ل�ی�ھ�ا ھ�ذه األح�زاب اإلس�الم�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة 
وغیرھا، مما قاد بدوره إلى تفریخ مس�ت�م�ر ل�دى ھ�ذه 
األح�زاب اإلس�الم��وی�ة ال�ح��اك�م�ة ب��ب�روز ال�م��زی�د م��ن 
التكتالت واألحزاب وال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات ال�والئ�ی�ة إلی�ران، 
والتي استوجب�ت م�زی�داً م�ن الص�راع�ات ف�ي ت�ق�اس�م 
الغنائم، إذ أصبح العراق كلھ وأموالھ المن�ق�ول�ة وغ�ی�ر 
المنقولة عرضة للتجاوز والمصادرة والنھ�ب والس�ل�ب 
المباشرین، إضافة إلى نھب المورد النف�ط�ي ذات�ھ، دع 

 عنك إیراداتھ المالیة.
وفي خضم سیاسات النھب المستمر ل�م�وارد ال�ب�الد -6

المالیة، نست أو تناست الحكومات الت�ي ت�ق�ودھ�ا ھ�ذه 
األحزاب اإلسالمیة السیاسیة والقوى المساومة مع�ھ�ا، 
عدة مسائل أساسیة، م�ن�ھ�ا بش�ك�ل خ�اص: ض�رورات 
التنمیة االقتصادیة وأھمیة توفی�ر ف�رص ع�م�ل ل�ل�ع�دد 
المتراكم سنویاً م�ن ال�ع�اط�ل�ی�ن ع�ن ال�ع�م�ل، وم�ن�ھ�م 
خریجوا الدراسات الم�ت�وس�ط�ة وال�ث�ان�وی�ة وال�م�ع�اھ�د 
الفنیة والمھنیة والكلیات والجامعات، وتوفیر الخدم�ات 
األس��اس��ی��ة، الس��ی��م��ا ال��ك��ھ��رب��اء وال��م��اء والص��ح��ة 
والتعلیم ..إلخ، والفجوة المتسعة في ال�دخ�ل ومس�ت�وى 
المعیشة والحیاة وتفاقم الفقر لیرتفع من ھم تح�ت خ�ط 
الفقر إلى أكثر من نصف السكان في بلد غني ب�ث�روات�ھ 

  النفطیة، وملئ بالحكام الحرامیة.
إن األوضاع التي یمر بھا العراق وتفاق�م أزم�ة ال�ح�ك�م 
والحكام واألحزاب التي تقود ھ�ذا ال�ح�ك�م وج�دت ھ�ذه 
األحزاب نفسھا أمام واقع جدید. فھ�ي ت�درك اآلن ب�أن 
الشروط الذاتیة للثورة لم تتكامل بعد، في حین تبل�ورت 
بوضوح ونضجت كل العوامل الموضوعی�ة، ل�ل�خ�الص 
من ھذا النظام ال�ط�ائ�ف�ي ال�م�ح�اص�ص�ي ال�ف�اس�د وم�ن 
ھیمنتھا على البالد وتبعیتھا إلیران. ولكنھا تدرك جی�داً 
بأن الشروط الذاتیة ی�م�ك�ن أن ت�ن�ض�ج بس�رع�ة وف�ي 
لحظة حرجة من لحظات حركة التاریخ، كما حص�ل ف�ي 

. ل�ھ�ذا ب�دأت 2019األول من تش�ری�ن األول/أك�ت�وب�ر 
أطراف كثیرة من قوى البیت الشیعي الطائفي ال�ف�اس�دة 
العمل على وفق تكتیكات جدیدة وأخرى قدی�م�ة، أش�ی�ر 

  إلیھا فیما یلي :
** محاولة ترمیم "البیت الشیعي" الخ�رب م�ن خ�الل 
الدعوة لوحدة الصف الشیعي من جانب ح�زب ال�دع�وة 
اإلسالمیة بقیادة نوري المالكي ورئیس ق�ائ�م�ة "دول�ة 
القانون"، وبدء االستجابة المباشرة لھذه ال�دع�وة م�ن 
"كتلة النصر" لحیدر العبادي، وھو ق�ی�ادي ف�ي ح�زب 
الدعوة الطائفي. ومن المتوقع أن تستج�ی�ب ل�ھ ب�ع�ض 
الكتل التي كانت أساًسا في حزب الدع�وة ت�ح�ت ض�غ�ط 

 إیراني متنامي علیھا.
** محاولة حزب "تیار الحكمة الوطني" الذي ی�ق�وده 
ع��م��ار ال��ح��ك��ی��م؛ ال��ذي ی��ق��ال أن��ھ أص��ب��ح أح��د ك��ب��ار 
الملیاردیریة في ال�ع�راق وال�م�س�ی�ط�ر ع�ل�ى مس�اح�ات 
واسعة من العقارات العراقیة والمشاركة ف�ي ال�ت�غ�ی�ی�ر 
الدیموغرافي لمناطق المسیحیین، ومنھا مدینة ب�رط�ل�ة 

االق�ت�راب م�ن م�ق�ت�دى الص�در وج�م�اع�ت�ھ ف�ي   مثالً،
"سائرون" من جھة، ومن ح�زب ال�دع�وة م�ن ج�ھ�ة 
أخرى، بأمل إقناع األول بالتراجع ال�ل�ف�ظ�ي ح�ت�ى االن 
ب�االنس�ح�اب "الش��خ�ص�ي!" م��ن االن�ت�خ��اب�ات ول�ی��س 
لسائرون وبتقدیم طلب رسمي لم�ف�وض�ی�ة االن�ت�خ�اب�ات 
من جھة أخرى، وبالتالي السعي لتشكی�ل ت�ك�ت�ل واس�ع 
یراد لھ أن یعید للب�ی�ت الش�ی�ع�ي دوره ال�م�س�ت�م�ر ف�ي 

  تمزیق وحدة النسیج الوطني واالجتماعي للشعب!
** استمرار المیلیشیات الطائفیة ال�م�س�ل�ح�ة وال�ق�وى 
األساسیة في الحش�د الش�ع�ب�ي ف�ي ت�وج�ی�ھ الض�رب�ات 
القاتلة لنشطاء الحركة المدنیة وقوى االنت�ف�اض�ة، ب�م�ا 
یسھم في قتلھم أو تشریدھم أو تعطی�ل أي نش�اط ل�ھ�م 

 في الحراك المدني والشعبي الدیمقراطي.
** االس�ت��م�رار ف��ي ت�وج��ی�ھ الص��واری�خ وال��ط�ائ��رات 
المسیرة لضرب أھداف عسكریة ومدنیة باتجاه إشاع�ة 
الفوضى بذریعة محاربة الوجود العسك�ري األم�ری�ك�ي، 
وھي محاولة لتوجیھ األنظار ض�د ال�وج�ود األم�ری�ك�ي 
بدالً من المشكالت ال�داخ�ل�ی�ة ال�ت�ي ت�ع�ص�ف ب�ال�ب�الد، 
السیما معیشة الشع�ب وخ�اص�ة ال�ك�ادح�ی�ن وال�ف�ق�راء 
والمعدمین منھ ، وتوسیع مدى عملیاتھا ل�ت�ص�ل أك�ث�ر 

ف��أك���ث��ر إل��ى إق��ل���ی���م 
 كردستان العراق .

** اإلص���رار ع���ل���ى 
خ�����روج ال�����ق�����وات 
األمریكیة بال�رغ�م م�ن 

قرار الحكومة ب�وج�ود عس�ك�ري م�ھ�م�ت�ھ االس�ت�ش�ارة 
والتدریب وتقدیم الخدمات األم�ن�ی�ة وح�م�ای�ة األج�واء 
العراقیة على وف�ق االت�ف�اق�ی�ة األخ�ی�رة ال�م�وق�ع�ة م�ع 

 حكومة الكاظمي .
** تأمی�ن ع�م�ل�ھ�ا ال�م�ش�ت�رك وت�وزی�ع أدوارھ�ا ف�ي 
االنتخابات القادمة مع معرفتنا بالتزام حكومة مصط�ف�ى 
الكاظمي بما اتفقت علیھ مع أحزاب "البیت الش�ی�ع�ي" 

  بعدم :
) ات��خ��اذ أی��ة إج��راءات ض��د ال��ح��ش��د الش��ع��ب��ي 1

والمیلیشیات الطائفیة المس�ل�ح�ة ك�ل�ھ�ا، س�واء أك�ان�ت 
 والئیة أم غیر والئیة.

) مع عدم التحرش ب�أي ح�ال ب�ك�ب�ار رم�وز ال�ف�س�اد 2
 المالي واإلداري في البالد.

) وعدم التحرش بالقوى واألح�زاب وال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 3 
التي م�ارس�ت ال�ق�ت�ل ض�د ق�وى االن�ت�ف�اض�ة أو ف�رق 

 االغتیال
) وحین تجبر عل�ى إل�ق�اء ال�ق�ب�ض ع�ل�ى واح�د م�ن 4

القتلة، فال یج�وز اإلش�ارة ب�أي ح�ال إل�ى ع�الق�ة ھ�ذا 
 القاتل بأي من المیلیشیات القاتلة الفعلیة

المنسابة إل�ى إی�ران، أو   ) وعدم التحرش باألموال5 
بصادرات إیران للعراق، أو ب�األم�وال ال�م�ن�س�اب�ة إل�ى 

 حزب هللا أو النظام السوري، أو الرقابة علیھا
) عدم اعتقال مطلقي الصواریخ والطائرات المس�ی�رة 6

من قبل األجھزة األمنیة واالمتناع عن محاك�م�ت�ھ�ا م�ن 
 قبل القضاء العراقي .

في جمیع ھذه النقاط تلعب إیران دوراً قیادیاً وإش�راف�ی�ا 
أساسیًا مباشًرا في تأمی�ن ع�م�ل�ی�ة مص�ال�ح�ة وت�رم�ی�م 
للبیت الشیعي الخ�رب م�ن خ�الل زی�ارات ق�ائ�د ف�ی�ل�ق 
القدس إسماعیل قاآني أو غیره للعراق وتنظیم لق�اءات 
ھ�ادف��ة م��ع ق��ادة األح�زاب الش�ی��ع�ی��ة وال�م��ی�ل��ی�ش��ی��ات 
األعضاء وقادتھا في "فیلق ال�ق�دس" اإلی�ران�ي، وف�ي 
التأثیر على الموقف المعارض لوجود القوات المسلح�ة 
األمریكیة والتحالف الدولي في العراق ، ب�أم�ل ان�ف�راد 
إیران بالوضع في العراق وبشع�ب�ھ وق�واه ال�م�ن�اض�ل�ة 
التي رفعت صوتھا تھ�ت�ف "إی�ران ب�رة ب�رة .. ب�غ�داد 
تبقى حرة". وخالل األیام األخی�رة زار ق�اآن�ي ال�ع�راق 
مرة أخرى وعمل ع�ل�ى إن�ج�از ل�ق�اء ح�ی�در ال�ع�ب�ادي 

  برئیس حزبھ نوري المالكي.
من الممكن أن تحقق عملیة توزیع ال�م�غ�ان�م ب�ی�ن ھ�ذه 
القوى وإعادة تقسیم المناط�ق ب�ع�ض ال�ن�ج�اح بس�ب�ب 
دور إیران الضاغط على كل أتباعھا المباشرین وغ�ی�ر 
المباشرین، ولكن لن یكون في مقدورھا إع�ادة س�م�ع�ة 
البیت الشیعي المھمة وسقوط مصداقیتھ�ا ال�ت�ي ك�ان�ت 
لدى األوساط الشعبیة الشیعیة خالل الس�ن�وات األول�ى، 
فھذه السمعة قد تمرغت بالتراب وحطت ف�ي مس�ت�ن�ق�ع 
عفن م�ن ال�ت�م�ی�ی�ز الص�ارخ وال�دوس ع�ل�ى ال�ھ�وی�ة 
الوطنیة والكرامة اإلنسانیة وال�ف�س�اد الش�رس ل�م�ئ�ات 
الملیارات من الدوالرات األمریكیة وممارس�ة وال�ع�ن�ف 
والقتل والنقص الشدید في الخدمات والمعاناة الی�وم�ی�ة 
من البطالة والفقر والحرمان وعدم القدرة على ت�وف�ی�ر 
أدنى مستوى ل�ح�ی�اة آم�ن�ة ومس�ت�ق�رة ألب�ن�اء وب�ن�ات 
ال��م��ج��ت��م��ع. وان��ت��ف��اض��ة ال��وس��ط وال��ج��ن��وب وب��غ��داد 
واستمرار االحتج�اج�ات وال�م�ظ�اھ�رات ال�ی�وم�ی�ة ض�د 

 القوى اإلسالمویة السیاسیة یؤكد ما ذھبنا إلیھ.
 

ولكن في المقابل لم تستطع القوى الوط�ن�ی�ة، ال�م�دن�ی�ة 
والدیمقراطیة حتى اآلن، من الوصول إلى نھ�ج م�وح�د 
ومستمر وتعاون وتضام�ن م�ث�م�ر ف�ي م�واج�ھ�ة ھ�ذه 
القوى التي ترفض حلحلة الوضع وال�ق�ب�ول ب�ال�ت�غ�ی�ی�ر 
المنشود، ألنھا تدرك أن ذلك یعتبر نھایتھ�ا ال�ح�ت�م�ی�ة، 
فھي لیست من ھذا العصر وال تع�ود ل�ھ، ب�ل ھ�ي م�ن 
الماضي في الحاضر، إنھا في صحوة موت ال بد من�ھ�ا، 
ألنھا قوى خارج التاری�خ ب�م�ا ت�ری�د أن ت�م�ارس�ھ ف�ي 
العراق. وال یمكن ألي تغییر حق�ی�ق�ي أن ی�ح�ص�ل دون 
وعي بالواقع وعمل فعلي دؤوب م�ن ال�ق�وى ال�م�دن�ی�ة 
والدیمقراطیة لت�ح�ق�ی�ق ت�ع�اون�ھ�ا وتض�ام�ن�ھ�ا ووح�دة 
نضالھا ضد الواقع المزري القائم في ال�ع�راق. ی�ت�م�ن�ى 
اإلنسان أن ال تدرك القوى السیاسة الوط�ن�ی�ة ض�رورة 
ذلك فحسب، بل أن تعمل على تحقیقھا لضمان ت�ن�ش�ی�ط 
العمل في ص�ف�وف الش�ع�ب وت�غ�ی�ی�ر م�وازی�ن ال�ق�وى 
لصالحھا، لصالح ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�م�ن�ش�ود، ص�وب ال�دول�ة 
الدیمقراطیة العصریة العل�م�ان�ی�ة وال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي 

 الدیمقراطي .
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اض��ط��ررت ل��ل��س��ف��ر إل��ى ال��م��دن  
اإلیرانیة كي أكون في قلب األح�داث 
وكتابة مالحظاتي. بدأت ھذه الرحلة 
من إیزیھ وبع�د أن وص�ل�ت أط�راف 
األھ��واز ان��ت��ق��ل��ت إل��ى ال��ح��م��ی��دی��ة 
وح��وی��زة وس��وس��ن��گ��رد وش��ادگ��ان 

 .والھور وأخیراً عبادان وخرمشھر
أوالً: ی���ن���ت���اب ال���غ���ض���ب أھ���ال���ي 
خوزستان بغض النظر عن ع�رق�ھ�م 
أو منطقتھم. لقد تعاقبت ال�ح�ك�وم�ات 
وذھب�ت ول�م ت�ت�رك س�وى ال�وع�ود 
الفارغة والشعارات الكاذبة. بالطبع، 
فإن انعدام الثقة بالحكم منتش�ر ب�ی�ن 

الناس، ونتیجة لذلك لیس لدیھ�م أي 
أمل في المستقبل. ولقد شعرت بھ�ذا 
اإلحباط في كل ال�م�دن ال�ت�ي ذھ�ب�ت 

 .إلیھا
ثانیاً: البطالة آخذة في االرتف�اع ف�ي 
خوزستان. ویقارن الشباب الم�ت�ع�ل�م 
العاطل عن العمل وضعھم باستمرار 
مع المقاطعات األخرى في الدولة أو 
في البلدان المجاورة. ویتصرف ھذا 
الشباب الواعي وفقاً لم�ن�ط�ق�ھ�م وال 

ی�ت�س��ام�ح�ون م�ع س��ل�ط�ة ووص�ای��ة 
الش�ی��وخ واألرب�اب ف��ي خ��وزس��ت��ان 
لعدة مئات من السنین. وھن�ا ت�ك�م�ن 

 .وقود االحتجاجات
 
ثالثاً: دمرت السدود م�ئ�ات ال�ق�رى  

في شمال خوزستان وفي ج�ن�وب�ھ�ا، 
وواجھ�ت مص�ی�راً م�ری�راً أدى إل�ى 
تھجیر القرویین قسریاً واستقرارھم 
ف��ي ض��واح��ي ال��م��دن ال��ك��ب��رى ف��ي 
خ�وزس�ت�ان. ول�م یس�ت�وع�ب ھ��ؤالء 
القرویون والعشائر الوضع ال�ج�دی�د 
أب��ًدا وھ��م ی��ع��ان��ون م��ن ازدواج��ی��ة 

 .مثیرة
رابعاً: ال یتمتع المھمشون في م�دن 
خوزستان وبعض القرى القریبة من 
المدن إالّ بالحد األدنى من ال�م�راف�ق 
والرفاھیة ویعیشون بشكل رئ�ی�س�ي 
من خ�الل ج�م�ع ال�ق�م�ام�ة وال�ع�م�ل 
الموسمي. ویع�ان�ي م�ا ال ی�ق�ل ع�ن 
ملیون شخص ف�ي خ�وزس�ت�ان م�ن 

 .مثل ھذا الوضع
خامساً: االحت�ج�اج ال�رئ�ی�س�ي ألھ�ل 

خوزستان ھو ضد التمییز ال�ق�وم�ي. 
لقد بنت ال�ح�ك�وم�ة الس�دود واآلب�ار 
وخطوط أنابیب ال�ن�ف�ط وال�م�ص�اف�ي 
والص�ن�اع��ات ال��زراع�ی��ة وال��م�وان��ئ 
وال��ب��ت��روك��ی��م��اوی��ات والص��ن��اع��ات 
الحدیدیة وخطوط األنابیب الضخمة، 
ومحطات الطاقة الضخمة التي كانت 
على ب�ع�د أم�ت�ار ق�ل�ی�ل�ة م�ن س�ك�ن 
المواطنین المحلیین الذین یتح�دث�ون 
بس��خ��ط وك��راھ��ی��ة ع��ن ال��ب��ط��ال��ة 

 ..المتفشیة بین المواطنین المحلیین
س��ادس��اً: إن ال��ج��رح الش��ائ��ع ل��دى 
المحتجین، ھي النظرة االستعم�اری�ة 
ألرب��اب الص��ن��اع��ات ال��ك��ب��ی��رة. ف��ق��د 
أق���ام���وا ب���ی���ن م���دن خ���وزس���ت���ان 
مس��ت��وط��ن��ات إلی��واء ال��ع��م��ال غ��ی��ر 
المحلیین مع تثبیت ج�دران ف�اص�ل�ة 
وب��واب��ات ح��راس��ة. وی��ع��ان��ون م��ن 
الحرمان والف�اق�ة م�ن یس�ك�ن وراء 
السور ومرافق وما وراء الحرم�ان! 
وھ��ذا ی��ع��ن��ي ت��ج��اھ��ل ال��م��س��ؤول��ی��ة 

 .االجتماعیة
س��اب��ًع��ا: إن ال��زراع��ة وال��ث��روة  

الحیوانیة وصید األسم�اك وال�ح�رف 
الیدویة المتعلقة بالب�ی�ئ�ة ال�ب�س�ی�ط�ة 

منذ م�ئ�ات الس�ن�ی�ن، ك�ان�ت مص�دًراً 
ثابتاً للدخل للمجتمعات المحل�ی�ة ف�ي 
خوزستان. وأدى الت�الع�ب ب�ال�ب�ی�ئ�ة 
في خوزستان إلى انھیار المجتمعات 
ال��م��ح��ل��ی��ة بس��ب��ب ب��ن��اء الس��دود 
واستخراج النفط، ولم ی�وف�ر ن�ق�ص 
االس�ت��ث�م��ار وس��ی�ل��ة ب��دی�ل��ة ل��ك�س��ب 

 .الرزق ألھالي المنطقة
ثامناً: تسبب المدیرون غیر األك�ف�اء 
والفاسدون وغیر ال�م�ح�ت�رف�ی�ن ف�ي 

ح��دوث ال��ك��ث��ی��ر م��ن ال��م��ش��اك��ل 
االجتماعیة في المقاطعة. لذا ط�ال�ب 
ال��م��ح��ت��ج��ون ب��م��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد، 
واألمثلة علیھ ھي مئات ال�م�ش�اری�ع 
شبھ الجاھزة أو منخف�ض�ة ال�ج�ودة. 
لقد طالب المحتجون بتعی�ی�ن م�دراء 
یتمتعون بالحس الوطني، ومن ذوي 
األیادي النظیفة، ومن ذوي ال�خ�ب�رة 

 .والفاعلیة
ت��اس��ع��اً: ی��ردد ال��ن��اس ال��م��ق��ول��ة 
ال��ت��ال��ی��ة:"ال ت��رش ال��م��ل��ح ع��ل��ى 
ج��روح��ن��ا ب��ال��ت��ح��ق��ی��ق م��ن مش��اك��ل 
خوزستان جراء الجفاف أو بإرس�ال 
المیاه المعدنیة. تحدثوا إنھم لم یروا 
م��دراء ال��ب��الد م��ن��ذ ف��ت��رة ط��وی��ل��ة، 
وج��راء ھ��ذا اإلھ��م��ال م��ن ق��ب���ل 
المسؤولین في الدولة خ�ل�ص�وا إل�ى 
أن خوزستان لی�س�ت ل�ھ�ا األول�وی�ة 
باالھت�م�ام. ل�ق�د ب�ل�غ�ت ال�ھ�وة ب�ی�ن 
الحكومة وبی�ن الش�ع�ب ذروت�ھ ف�ي 

 .خوزستان
ع��اش��راً: ب��ع��ل��ن ال��م��ح��ت��ج��ون أن��ھ��م 

مرتب�ط�ون ب�إی�ران. وأش�اروا إن�ھ�م 
استشھدوا في سبی�ل ال�ب�الد وك�ان�وا 
یبحث�ون ع�ن ح�ل مش�اك�ل�ھ�م داخ�ل 
البلد، لكن أصابتھم مشاعر االستیاء 
جراء التجاھل. وعبروا عن شكواھم 
تجاه سیل االت�ھ�ام�ات وال�ت�س�م�ی�ات. 
وأعلنوا أن اح�ت�ج�اج�ات�ھ�م س�ل�م�ی�ة 
وھادئة، وأن خطھم منفصل عن خط 
االن��ت��ھ��ازی��ی��ن. ط��ال��ب��وا ب��ال��ت��س��ام��ح 

 .وباالھتمام وفھم رسالة االحتجاج

   ر ا  ارع زن؟ 
 كاتب اإلیراني محمد ماليلل      

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ترجمة:عادل حبھ



مقدمة قصی�رة ل�ل�ت�ذك�ی�ر ف�ق�ط: {ت�ع�رض ال�ن�ظ�ام    
األقتصادي العالمي إل�ى ث�الث ھ�زات م�ؤث�رة أخ�ذت 
مخرجاتھا وتداعیاتھا السلب�ی�ة أب�ع�اداً ش�م�ول�ی�ة ف�ي 
جغرافیة القارة األوربیة والكثی�ر م�ن ب�ل�دان الش�رق 

 العربي واألفریقي التي ھي :
  حرب الخلیج الثانیة-
 ھجمات الحادي عشر من سبتمبر -
  تفشي فایروس كورونا -

 IMF-Internationalصن�دوق ال�ن�ق�د ال�دول�ي 
Monetray Fund أعلنت أكثر من مئ�ة م�ن�ظ�م�ة ،

دولیة منھا (ھیو من رایت�س ووت�ش)ف�ي ب�ی�ان نُش�ر 
في بدایة العام الحالي : { إنھُ ینبغي أن یعید ص�ن�دوق 
النقد الدولي النظر في شروطھ في زمن ال�ك�ورون�ا}، 
وألنھا أصبحت ثقیلة على الدول ال�ن�ام�ی�ة وال�ف�ق�ی�رة 
التي یصعب علیھا حتى شراء ل�ق�اح�ات ال�ف�ای�روس، 
ولكون ش�روط�ھ�ا ل�ھ�ا ع�الق�ة ص�م�ی�م�ی�ة ف�ي رس�م 
المشھدین األجتماعي واألقتصادي في التخف�ی�ف م�ن 
مفاقمة الفقر وعدم المساواة في الحقوق األجتماعی�ة 
واألقتصادیة لتلك الشعوب وم�ن�ھ�ا الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
الذي أنا في صدد ذكر مآالتھ األجتماعیة واألقتصادیة 

ھو إحد أش�رس  IMFفي ھذه المقالة ، وأذكر أن أل 
المؤسسات األقتصادیة ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ع�ال�م ال�ذي 
یتقاطع مع تط�ب�ی�ق الس�ی�اس�ات ال�ل�ب�رال�ی�ة ال�ج�دی�دة 
بأستغاللھ مرور الدول في أزمات أقتصادیة لیقرضھ�ا 
أمواال لألنقاذ بشرط تطبیق أمالءات ص�ن�دوق ال�ن�ق�د 
الدولي المجحفة والمتع�س�ف�ة، ول�ك�ن م�ع ھ�ذا وذاك 
یمكن أعتبار صندوق النقد ال�دول�ي (مس�ك�ن�ات آن�یّ�ة 

 لتفاقم األزمات).
وھنا أستذكر المثل الشعبي (مالذي یدفع�ك إل�ى ال�م�ر 
غیر األمر منھ) وھو اللجوء إل�ى ب�ی�ع ال�ن�ف�ط ال�خ�ام 
ومخرجاتھ المستقبلیة السلبیة في تحویل العراق إل�ى 
دولة ریعیة ذات األقتصاد األحادي، وال�خ�ض�وع إل�ى 
مقدرات أسعار النفط الخاضع لتقلب�ات س�وق األوب�ك 
وھ��وس الس��ع��ودی��ة وروس��ی��ا وھ��م��ا ال��م��ص��دران 
الرئیسیان في العالم ف�ت�ت�ح�ول إل�ى ك�واب�ی�س ت�ق�ل�ق 
الموازنات في العراق بالذات فین�دف�ع إل�ى الص�ن�دوق 

 النقد الدولي أو قل: الصندوق األسود الدولي !؟.
جس�ی�م�ة  2003وال تزال أعادة أعمار البالد بعد عام 

زادت صعوباتھا بسبب التوجھات الطائ�ف�ی�ة وأع�م�ال 
العنف التي أمتدت لفترات ط�وی�ل�ة، ول�م ت�ك�ن أع�ادة 
أعمار العراق تتطلب أع�ادة أنش�اء ب�ن�ی�ت�ھ ال�ت�ح�ت�ی�ة 
وحسب، وإنما تطلبت أیضاً أع�ادة ب�ن�اء م�ؤس�س�ات�ھ 
األقتصادیة واألجتماعیة وتھیئة من�اخ ل�ألع�م�ال م�ن 
ش��أن��ِھ ج��ذب رؤوس األم��وال م��ع ال��ت��ك��ن��ل��وج��ی��ة 
والمھارات الحدیثة لھ�ا ح�ت�ى ی�ت�س�ن�ى ت�ح�دی�ث ھ�ذا 
األقتصاد اآلیل إلى األفالس، وكان بمقدور العراق أن 
یرمم ب�ی�ت�ھُ األق�ت�ص�ادي ل�وال ال�ھ�ج�م�ات األرھ�اب�ی�ة 
وأنفالت السالح وتعدد دكاكین األحزاب والتي بعضھا 
مرتبط بأجندات أقلیمیة ودولیة!؟، تش�ی�ر ال�ت�ق�دی�رات 
على أمتالك العراق ثاني أكبرأحتی�اط�ات ن�ف�ط�ی�ة ف�ي 

)ملیار برمی�ل  143العالم، وتشیر رقم التقدیرات ب ( 
وفقا لمسوح ج�ی�ول�وج�ی�ة ح�دی�ث�ة ، ف�ك�ان�ت س�ن�ی�ن 
السبعینات من القرن الماضي سنین رخاء أق�ت�ص�ادي 
في بنى تحتیة حدیثة ونظم جیدة في التعلیم والصحة، 
غیر أن العراق خاض ثالث�ة ح�روب ع�ب�ث�ی�ة م�دم�رة 
وخضوعِھ لعقوبات دولیة والحصار أقت�ص�ادي ظ�ال�م 
ومدمر وخانق دفع الشعب العراقي فاتورتھ ال�ث�ق�ی�ل�ة 
خسر فیھا منظومتھ األق�ت�ص�ادی�ة وح�ت�ى األخ�الق�ی�ة 
فعطلت تقدمھا (م�ق�ت�ط�ف�ات م�ن م�ذك�رة ب�رن�ام�ج�ی�ة 
صادرة من المجلس التنفیذي لصندوق النق�د ال�دول�ي 

2010.( 
وھنا الكارثة المرع�ب�ة ع�ن�دم�ا یض�ط�ر ال�ع�راق إل�ى 
صندوق النقد الدولي أو عفواً (الصندوق األسود) في 
أرتھان أجیال المستقبل لدیون ثق�ی�ل�ة بس�ب�ب ال�ع�ج�ز 

 ) ملیار دوالر . 130المالي الذي قُدر ب(
ث�م أّن ال�ع�راق ی�ف�ت�ق�د (الص��ن�دوق الس�ی�ادي) وھ��و 
صندوق توفیر تمتلكھ الدول�ة ك�ع�ن�ص�رأس�ت�دام�ة ف�ي 
توفیر السیولة النقدیة وھي من فوائ�ض ال�دول�ة م�ن 
أجل األستثمار، فھو صندوق لیس بجدید بل تستعمل�ھ 
بعض دول الخلیج مثل قطر والكویت، فھذا الصن�دوق 
یؤمن حاضر ومستقبل الش�ع�وب، وأتس�اءل : ك�ی�ف 
یكون عندنا مثل الظاھرة األیجابیة والنفعیة؟! والمال 
الفائض عرضة للسرقة وال�ن�ھ�ب!!، وح�ی�ن�م�ا تص�ل 

الحكومة الیوم عاجزة عن دفع رواتب الموظفین ك�ان 
بأمكانھا تأس�ی�س الص�ن�دوق الس�ی�ادي وی�ن�ھ�ي ب�ھ�ا 
ظ�اھ�رة ال�ف�س�اد ال��م�س�ت�ش�ري ف�ي ج�م�ی�ع م�ف�اص��ل 

 المؤسسات الحكومیة.
  نرجع إلى

صندوق النقد ال�دول�ي ھ�و وك�ال�ة م�ت�خ�ص�ص�ة م�ن 
وكاالت منظومة األمم ال�م�ت�ح�دة ، أنش�يء ب�م�وج�ب 

للعمل على ت�ع�زی�ز س�الم�ة  1944معاھدة دولیة عام 
األقتصاد العالمي، ویقع مقر الصندوق في واش�ن�ط�ن 
العاصمة، ویدیرهُ أعضاؤهُ الذین یمثلون جمیع بل�دان 

ب�ل�د، وأھ�داف  189العالم ت�ق�ری�ب�اً ب�ع�ددھ�م ال�ب�ال�غ 
یش�م�ل تش�ج�ی�ع ال�ت�ع��اون  -(ال�م�ف�ت�رض)-الص�ن�دوق

الدولي في المیدان النقدي وتیسیر ال�ت�ج�ارة ال�دول�ی�ة 
والعمل على أستقرار سعر الصرف وتدعیم الثقة بی�ن 
المصارف العالمیة، ومصادر أموالھ م�ن أش�ت�راك�ات 
تلك الدول بشكل حص�ص ن�ف�ع�ی�ة رب�ح�ی�ة م�ن نس�ب 
الفوائد المضافة على ال�ق�روض ال�دول�ی�ة ( ال�م�وق�ع 

 بالعربیة بتصرف). -الرسمي لصندوق النقد الدولي 
العراق في أحضان ھذا الصندوق األسود/كان أجتماع 
خبراء ب�ع�ث�ات ص�ن�دوق ال�ن�ق�د ال�دول�ي والس�ل�ط�ات 

 21إل�ى  17العراقیة في العاصمة األردنیة عمان في 
وك��ان ال��ھ��دف م��ن ھ��ذه  2017تش��ری��ن ال��ث��ان��ي 

األجتماعات الحواریة ألكثر من أسبوع للوصول إل�ى 
ما یسمى دولیا (باألستعداد األئت�م�ان�ي )ال�ذي أع�ط�ى 

 2018للحكومة دفعة ف�ي ال�ت�ھ�ی�ؤ ألع�داد م�وازن�ة 
لتكون متوازیة ومتماشیة مع األس�ت�ع�داد األئ�ت�م�ان�ي 
الذي ھو مفتاح رضا صندوق النقد ال�دول�ي، ورف�ض 
صندوق النقد الدولي للموازنة المالیة األتحادیة للعام 

والتي صّوت علیھا مجلس ال�ن�واب ال�ع�راق�ي  2018
في تمریرھا مؤخ�راً، وك�ان�ت ردود الص�ن�دوق ح�ول 

 الرفض ھي :
یلزم العراق بتنفیذ مجموعة من الش�روط م�ن�ھ�ا   -1

ألغاء الوظائف ، وعدم أض�اف�ة أع�ب�اء م�ال�ی�ة ع�ل�ى 
 الموازنة .

رفض الصن�دوق تض�م�ی�ن ال�ح�ك�وم�ة ل�ل�م�وازن�ة  -2
بقرارات تثبیت العقود وأعادة المفس�وخ�ة ع�ق�ودھ�م، 

الش�روط األس�ت�الب�ی�ة   ومن تداعیات عبودیة قس�اوة
للصندوق ھو تدخلھُ السافر بب�ع�ض األم�ور الس�ی�ادة 
بممارسة ضغط دولي وال تعجب أن ت�ك�ون الض�غ�وط 
ربما من أمریكا أو من بریطانیا، كما تبین قبیل كت�اب�ة 

أشترطت عل�ى  2018مسودة مشروع الموازنة للعام 
ترلیون دینار لحكومة األقل�ی�م ل�ف�ك  10الحكومة دفع 

ضائقتھا المالیة وتفكیك مظاھ�رات الش�ارع ال�ك�ردي 
المطالبین لحقوقھم في رواتبھم الشھریة والمقطوعة 

 منذ مدة طویلة بحجة األدخار األجباري.
والعجز ف�ي  الشروط التعسفیة لصنوق النقد الدولي؟!

المیزانیة ھو ال�ذي دف�ع ال�ع�راق ألحض�ان ص�ن�دوق 
ال��ن��ق��د ال��دول��ي وال��رض��وخ لش��روط��ھ��ا ال��ت��ع��س��ف��ی��ة 
والموجعة بحجة أنخفاض سعر الب�رم�ی�ل م�ن ال�ن�ف�ط 

والس�ن�وات  2011دوالر م�ن�ذ  40الخام إلى أقل من 
 5-4الالحقة وافق الصندوق ع�ل�ى أق�راض ال�ع�راق 

م��ل��ی��اردوالر وع��ل��ى م��دى ث��الث س��ن��وات وب��ھ��ذه 
  الشروط :

تسدید كل المستحقات المتاخ�رة لش�رك�ات ال�ن�ف�ط  -1
م�دة  -2.   2016األجنبیة العامل�ة ف�ي ال�ع�راق م�ن�ذ 

 القرض على مدى ثالث سنوات .
وتشمل شروط األصالحات األقتصادیة في ال�ع�راق،  -

التي تشمل زیادة في الضرائب وال�رس�وم ال�ك�م�رك�ی�ة 
ورسوم الكھرباء والرقابة المص�رف�ی�ة ف�ي م�ك�اف�ح�ة 

 الفساد األداري والمالي وغسیل األموال.
وضعت الحكوم�ة ت�ح�ت ض�غ�ط م�ن ھ�ذه الش�روط   -

التعسفیة فتنحو إلى التقشف وفرض الضرائ�ب ال�ت�ي 
تلھب األسعار والت�ي ت�ق�ود إل�ى ال�ف�وض�ى واألرب�اك 

 المجتمعي واألقتصادي.
خفض دعم السلع التي كانت مدعومة بنسب كب�ی�رة  -

والذي كان من تداع�ی�ات ھ�ذا الش�رط ھ�و ال�ت�ح�رش 
بخبز المواطن فرفع الدعم عن المخاب�ز ح�ی�ث وص�ل 

% بدل أن كان یأخذ اربع صمونات ب�األل�ف 100إلى 
دینارعراقي اخذ یحصل على ص�م�ون�ت�ی�ن ف�ق�ط (ف�ي 

تحریر أسعار الوقود ب�أن�واع�ھ ال�ب�ن�زی�ن  -7). 2018
زی�ادة  -8والنفط األبیض واألس�ود وال�غ�از الس�ائ�ل. 

أسعار الخدمات المدنیة في مقدمتھا المیاه والكھرباء 
واألتصاالت تمھیداُ لتحریرھا بالكام�ل، وب�ی�ع أص�ول 

الدولة وت�ط�ب�ی�ق ب�رن�ام�ج ال�خ�ص�خ�ص�ة ف�ي أغ�ل�ب 
المجاالت الخدمی�ة ك�خ�ص�خ�ص�ة ال�ك�ھ�رب�اء وال�م�اء 

فرض ض�ری�ب�ة ق�ی�م�ة  -9ومجاري الصرف الصحي .
 -10% على أسعار الس�ل�ع وال�خ�دم�ات. 15مضافة 

الضغط على قانون الخدم�ة ال�م�دن�ی�ة ال�ذي ی�ت�م م�ن 
خاللھ األستغ�ن�اء ع�ن م�ئ�ات اآلالف م�ن ال�ع�ام�ل�ی�ن 

 بالجھاز األداري للدولة.
تعویم العملة المحلیة*: بدل أن تنصح في م�ع�ال�ج�ة  -

األسباب التي أدت إلى حدوث العج�ز ف�ي ال�م�ی�زان�ی�ة 
فھو یلجأ إلى أخبث الطرق الذي ھو ت�ع�وی�م ال�ع�م�ل�ة 
المحلیة ، أو م�ع�ال�ج�ة األق�ت�ص�اد األح�ادي ال�ری�ع�ي 

% ودون أن ی�ق�دم 97المعتمد على بیع النفط بنسبة 
دراسة مستفیضة أو یشجع على طلب تلك ال�دراس�ات 
التن�م�وی�ة ف�ي ال�ن�ھ�وض ب�ال�ق�ط�اع�ات األق�ت�ص�ادی�ة 
كالزراعة والص�ن�اع�ة والس�ی�اح�ة، ول�م ن�ج�د خ�ط�ة 
صادقة ل�دى ص�ن�دوق ال�ن�ق�د ال�دول�ي ل�زی�ادة أن�ت�اج 
صادرات البالد التي تعاني من مشاكل وأزمات م�ال�ی�ة 
وأقتصادیة وتحسب أیرادات البالد من النقد األجنب�ي، 
ولم نلمس خطة في محاربة الفساد والفقر والبطال�ة، 
ولم نسمع من أصحاب قرار الصن�دوق ع�ن خ�ط�ورة 
عدم فصل موازنة ال�دول�ة وال�م�وازن�ات الش�خ�ص�ی�ة 
المصرفیة في البنوك ال�خ�ارج�ی�ة، وال ت�ط�رق�ت إل�ى 

"م�زاد   كوارث وأالعیب البنك المركزي في ع�م�ل�ی�ة
بیع العملة" المفضوحة م�ن ت�ح�ت ع�ب�اءة أص�ح�اب 
المصارف األھلیة وبعض من الحكومة ف�ي ت�ب�ی�ی�ض 
الملیارات بشكٍل علني وأخراج العمل�ة الص�ع�ب�ة ول�و 
عل�ى حس�اب غ�ط�ائ�ھ�ا ال�ن�ق�دي ل�م�وج�ودات ال�ب�ن�ك 

 المركزي.
وأن ھذا العجز وھدر الم�ال ال�ع�ام وال�ع�ش�وائ�ی�ة ف�ي 
البرامج األقتصادیة ال یمكن أن نعلقھا عل�ى ش�م�اع�ة 
الصندوق الدولي بقدر ما تفرض الضرورة المكاشف�ة 
الواقعیة والحقیقیة في السیاسات الحكومیة الخاط�ئ�ة 
وس��وء األدارة ھ��ي ال��ت��ي دف��ع��ت ال��ح��ك��وم��ة إل��ى 

لصندوق النقد الدولي، وال�ح�رب ال�داعش�ی�ة   لجوئھا
حتماً تبدو حرباً أستنزافیة أحرقت الی�اب�س واألخض�ر 

 2013و 2011بأرقام ملیاریة مرعبة، وكان لس�ن�ة 
دوالر،  40وأنخفاض سع�ر ال�ب�رم�ی�ل إل�ى أق�ل م�ن 

وحتماً یرجع السبب إلى نكوصات الحكومة في س�وء 
األدارة المالیة وغیاب التخطیط وال ن�ن�س�ى أن ال�ذي 
سیدفع فاتورة ھذه العثرات ھو ال�م�واط�ن، وال�ك�ارث�ة 
أن ال��خ��روج م��ن أخ�ط��ب��وط الش��ب��ك�ات وال��م��ت��اھ��ات 
الملتویة لسطوة الصندوق ال�دول�ي ل�ی�س س�ھ�الً ب�ل 

 سیستغرق سنواٍت طویلة وعجاف.
 أسباب العجز واألستدانة :

األرتھان لألس�ت�ی�راد، األق�ت�ص�اد ال�ری�ع�ي، ال�ت�الع�ب 
ال�م�رك�زی�ة   بمصیر األحتیاط النقدي  غیاب الضوابط

الضریبیة والكمركیة على البضائع المست�وردة، ع�دم 
خضوع المنافذ الح�دودی�ة و ب�ع�ض ال�م�ط�ارات إل�ى 
سلطة الحكومة، قلة مساھمة الق�ط�اع�ی�ن الص�ن�اع�ي 
والزراعي في عملی�ة ال�ت�ن�م�ی�ة، رب�م�ا ت�ك�ون نس�ب�ة 

%، غ�ی�اب 3% وال�زراع�ة 1مساھم�ة الص�ن�اع�ة 
العامل األستثماري في البالد عموماُ، الب�ی�روق�راط�ی�ة 
والمحسوبیة والمنسوبیة والفساد األداري وال�م�ال�ي، 
أرتفاع مؤشرات ال�ت�ض�خ�م ال�ن�ق�دي بس�ب�ب ال�ك�س�اد 
األقتصادي والبطالة والفقر، األرث الثقیل من الن�ظ�ام 
البائد في أقتصاد م�ن�ھ�ك غ�ارق ف�ي ح�روب ع�ب�ث�ی�ة 
ومدیونیات ثقیلة للجارة الكوی�ت م�م�ا أوق�ع ال�ع�راق 
تحت البند الساب�ع ذل�ك ال�ث�ق�ب األس�ود ال�ذي أب�ت�ل�ع 
الملیارات من أموال الشعب العراقي الذي ال ن�اق�ة ل�ھ 
وال جمل، وغیاب ال�والء ال�وط�ن�ي وت�ج�ی�رهُ ل�ل�والء 
الكت�ل�وي وال�ف�ئ�وي وال�ح�زب�ي ال�ذي ك�ان ض�ح�ی�ت�ھ 
األقتصاد العراقي الذي یشكل دی�م�وم�ة م�ن األزم�ات 

 على المواطن العراقي .
وصف "موجز" للحالة المزریة لألقت�ص�اد ال�ع�راق�ي 

 لعقد ونیّف لسنواٍت عجاف؟!
% 95وصول نسبة األغ�راق ف�ي ن�ظ�ام الس�وق ل -

الت�ي أص�اب�ت الص�ن�اع�ات ال�داخ�ل�ی�ة ب�الش�ل�ل ال�ت�ام 
للقطاعین الخاص والعام، كما وأدت سی�اس�ة الس�وق 
المفتوحة إلى أغراق العراق بسلع رخیصة ومب�ت�ذل�ة 
كمالیة وربما الطامة الكبرى تكون مسرطنة وملّوثة، 
طالما یفتقد المستھلك ثقافة السوق وأت�ب�اع�ھ ھ�وس�اً 

 شرائیا.
أنخفاض النقد األجنبي لموجودات البنك ال�م�رك�زي  -

 الذي یعتبر غطاءاً للعملة المحلیة .
ان البالد دولة ریعیة وتبقى رھینة الریع الطب�ی�ع�ي،  -

وتختفي فیھا األنشطة األق�ت�ص�ادی�ة ال�م�س�اھ�م�ة ف�ي 
مداخیل المیزانی�ة، وم�ن ع�ی�وب األق�ت�ص�اد ال�ری�ع�ي 
أم��ت��الك ال��دول��ة ف��وائ��ض م��ن رأس ال��م��ال ت��ح��اول 
البیروقراطیة األقتصادیة أن تجعل أس�ال�ی�ب األن�ف�اق 
العام تحت ھذه الظروف الملت�وی�ة، وب�ال�ت�ال�ي ت�ؤدي 
إلى نتائج عكسیة تعوق عملیة تقدم وت�ط�ور ال�ن�ظ�ام 
األقتصادي واألجتم�اع�ي، وم�ن س�ل�ب�ی�ات األق�ت�ص�اد 
الریعي أنھ یضُخ األموال الطائلة وتستعملھا الحكومة 
(كمخدر) ألمتصاص غضب الشارع ، ب�ی�ن�م�ا وج�ھ�ھُ 
اآلخر یؤدي إلى تش�ج�ی�ع األس�ت�ی�راد وط�رد ال�ع�م�ل�ة 
الصعبة التي حصلت علیھا ال�ح�ك�وم�ات م�ن ال�ن�ف�ط، 
وتتعرض الدولة الریعیة ألى أضطرابات أقتصادیة م�ا 
دامت متصلة مشیمیاً بالسوق العالمیة، وخیر م�ث�ال: 

 110ھبوط سعر البرمیل من النفط الخام عالمیاً م�ن 
دوالر، ول�م  41دوالر للبرمیل الواحد إل�ى أق�ل م�ن 

یكن سلبیات األقتصاد األحادي سیاس�ی�ة وأق�ت�ص�ادی�ة 
وأجتماعیة بل شملت (أخالقیات) العم�ل ف�ي أن�ت�ش�ار 
األت��ك��ال��ی��ة وتض��خ��م ال��ج��ھ��از األداري ال��م��ؤط��ر 

وع�ل�ى األغ�ل�ب ت�ول�ي دك�ت�ات�وری�ات   بالبیروقراطیة
وراثیة كمتا ھو ال�ح�ال ف�ي دول اخ�ل�ی�ج ل�ل�س�ی�ط�رة 

 األسریة على الثروة .
 Mony Lauderingظ��اھ��رة غس��ی��ل األم��وال  -

الشائعة والیومیة في مزاد العملة للبنك المركزي، أن 
األص��ط��الح عص��ري ب��دی��ل ل��ألق��ت��ص��اد ال��خ��ف��ي أو 
األقتصادیات السوداء أو أق�ت�ص�ادی�ات ال�ظ�ل، ف�ھ�ذه 
األموال ال�غ�ی�ر مش�روع�ة ال�م�ك�ت�س�ب�ة م�ن ال�رش�وة 
واألخ��ت��الس وال��غ��ش ال��ت��ج��اري وت��زوی��ر ال��ن��ق��ود 
ومكافئات أنشطة الجاسوسیة والسرقة ونھ�ب ال�م�ال 
العام وتسھیل الدعارة وتھریب ال�م�خ�درات وت�ھ�ری�ب 
النفط وت�ھ�ری�ب اآلث�ار وت�ھ�ری�ب األط�ف�ال واألت�ج�ار 
باألعضاء البشریة وریعیة ن�وادي ال�ق�م�ار وتص�ن�ی�ع 
النباتات المخدرة وأخ�ت�ط�اف وأح�ت�ج�از األش�خ�اص، 
تخلط ب�أم�وال مش�روع�ة ألخ�ف�اء مص�درھ�ا ال�ح�رام 
والخروج من المساءلة القانونیة بعد تظلیل ال�ج�ھ�ات 

 األمنیة.
أخیرا/لیس ھناك حل حقیق�ي أو عص�اً س�ح�ری�ة ف�ي 
معالجة مشكلة ھذا األقتصاد المریض سری�ری�اً ألن�ھ�ا 

ول�أل�س�ف الش�دی�د أن ھ�ذه  بمجملِھا قضیة أخ�الق�ی�ة
المنظومة األخالقیة ق�د خ�رب�ھ�ا ال�م�ح�ت�ل األم�ری�ك�ي 
المتغطرس والعدواني، ویجب عدم األس�ت�ھ�ان�ة ب�ھ�ذه 
ال��ظ��واھ��ر األق��ت��ص��ادی��ة ال��م��ج��ت��م��ع��ی��ة وال��م��ھ��زوزة 
والخاضعة الیوم إلى ن�ظ�ام ال�ك�ت�رون�ي رق�م�ي ف�ائ�ق 
السرعة في أتصال تلك المافیات العراقیة واألقلی�م�ی�ة 
وال��دول��ی��ة ض��م��ن ش��ب��ك��ة ع��ن��ك��ب��وت��ی��ة ب��م��س��اع��دة 
الدیمقراطیة األمریكیة ال�ع�رج�اء، وأس�ت�غ�ف�ر هللا ل�ي 
ولكم حین أقول: أن ھذه المافیات الملیاریة الم�رع�ب�ة 
محمیة من قبل(بعض) اصحاب الق�رار الس�ی�اس�ي او 

!، ومخرجاتھا الكارث�ی�ة -ما یسمون بجحوش السلطة
(العشوائیة األقتصادیة وال�ت�خ�ط�ی�ط ال�غ�ی�ر م�دروس 

  والغیر مبرمج).
وأن ت�ط�وی�ر األق�ت�ص�اد ال�ع�راق�ي ب�ك�اف�ة ق�ط�اع�ات��ھ 
األنتاجیة والخدمیة مرھوٌن بتفكیك األقتصاد األح�ادي 
أو الریعي، وأشاعة ثقافة الوالء للوطن ال ل�ألن�ت�م�اء 

ثم  -الفئوي والكتلوي أضافة إلى الرقابة والحوكمة!؟
ثمة خاطرة مؤلمة تحُز في نفسي منذ مقاعد الدراسة 
األبتدائیة ھو : أھمال جمیع الحكومات ال�ت�ي ح�ك�م�ت 

وحتى حكومات الیوم  1921العراق منذ تأسیسھا في 
في أھمال (الغاز الطبی�ع�ي) وت�رك�ھ ی�ح�ت�رق ك�ال�ن�ار 
األزلیة ولم یتحرك لھم ضمیر في أس�ت�ث�م�اره ح�ی�ن�ھ�ا 

وھ�ن�ا   لمعالجة أألقتصاد األحادي وتغییر حال الع�ب�اد
 2021اعلن البنك الدولي في تموز 

{العراق أسوأ دولة في حرق الغاز الطبیعي في العالم 
 بعد روسیا}!؟.

………………………………. 
*تعویم النقد المحلي : ھو جعل سعر الصرف مح�رراً 
بالكا عن سلط�ة ال�دول�ة وال�ب�ن�ك ال�م�رك�زي ، وی�ت�م 
أقراره تلقائ�ی�اً ف�ي س�وق ال�ع�م�الت م�ن خ�الل أل�ی�ة 
العرض والطلب، وھ�و أل�ع�ن ش�رط م�أس�اوي ح�ی�ن 
یكون النقد تحت رحمة حیتان المضاربین ال�ج�ش�ع�ی�ن 
والذي سوف یؤث�ر س�ل�ب�اً ع�ل�ى ق�ی�م�ة ال�م�وج�ودات 
النقدیة في البنك المركزي والنتیجة الك�ارث�ی�ة ال�ف�ق�ر 

 والبطالة والغالء الفاحش.
 مراجع البحث

  /2016سمیر شعبان/جریمة تبییض األموال 
كتاب صندوق النقد الدولي قّوة عظیم�ة ف�ي الس�اح�ة 

م�ن  -العالمیة/ للمؤلف األلماني "آرنس�ت ف�ول�ف" 
 النت

ال�ج�ام�ع�ة   –محاضرة الدكتور عبدالمنعم س�ی�د ع�ل�ي 
 1979المستنصریة سنة 

ال��ج��ام��ع��ة   –م��ح��اض��رة ل��ل��دك��ت��ور أب��راھ��ی��م ك��ب��ة 
 1976المستنصریة سنة 

 2021تموز/

 اد اا  أن اوق اد؟!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بقلم: عبد الجبار نوري/ السوید
  2021في تموز
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كتابي "السقوط والصعود في القصص الشعبي 
ال�ف�ص�ل  -منھج لدراسة القصص الشع�ب�ي"  -

 السابع/والفصل الثامن/ 
ال تدخل شخصیة في بنیة أّي قصة شعبیة ما    

ل��م ت��ق��دم خ��دم��ة ل��ھ��ا، أو لش��خ��وص ال��ق��ّص��ة 
اآلخرین، ألن دخولھا ودون أن تقدم خدم�ة م�ا 
تعد زائدة عن حاجتھا فتبدو مثل األش�ن�ات ف�ي 
الماء ال فائدة منھا بل ھي مطفّلة علیھ، أما اذا 
كان لھا فائدة، وتقدم خدمة ما، فھي مرحب بھا 
بعد أن یفسح لھا مجاال في البنیة ال�ق�ص�ص�ی�ة. 
لذا نجد ان بعض القصص الشع�ب�ي ت�خ�ل�و م�ن 
ھاتین القوتین ألنھا ال تحت�اج ل�ھ�م�ا ف�ي ب�ن�اء 

  الحكایة.
والحكایات التي سنذكرھا ف�ي ھ�ذه الس�ط�ور    

خالیة من القوى المانحة، والقوى ال�م�س�اع�دة، 
 على السواء في آن واحد.

نرى الحكایة الش�ع�ب�ی�ة ال�م�س�م�اة "إب�ل�ی�س    
) ت�خ�ل�و م�ن ال�ق�وى ال�م�س�اع�دة، 1والف�الح"(

والقوى ال�م�ان�ح�ة ع�ل�ى الس�واء، إذ أن ذك�اء 
االنس��ان ھ��و ال��ذي یس��اع��د الش��خ��ص��ی��ة م��ن 
التخلص من القوى الشریرة المتمثلة بإبل�ی�س. 

 وھذا سببا كافیا ألن ال تظھر ھذه القوى.
نرى في ھذه الح�ك�ای�ات ان االنس�ان وك�ذل�ك    

الحیوان یفوق�ون الش�ی�ط�ان "اب�ل�ی�س" ذك�اء. 
 ویبقى ھو الذي یشغل الحكایة الشعبیة.

*** 
جدول الحكایات الخالیة من القوى المس�اع�دة  -

 والمانحة:
*** 

 العیّنات:
 النص العراقي"ابلیس والفالح": -

((اتفق فالح مع اب�ل�ی�س أن ی�زرع�ا ق�ط�ع�ة     
أرض ص�غ�ی�رة ف�ي الش�ت�اء، ف�ق�ر رأی�ھ�م�ا أن 
یزرعا اللفت"الشلغم"، ف�ح�رث�ا األرض وب�ذرا 
البذور وسقیاھا وانتظرا حتى خ�رج�ت األوراق 
الخضر ونضج اللفت وجلسا القتسام الح�اص�ل، 
ف�ق��ال ال��ف�الح الب��ل��ی�س: ل��ك األوراق ال��خ��ض��ر 
الكبیرة ولي الجذور التي ف�ي األرض، ف�واف�ق 
ابلیس ألنھ لم یكن یحب العم�ل وت�رك ال�راح�ة. 
فحفر الفالح األرض واستخرج ما تحت األرض 
وجمعا الحاصل واقت�س�م�ا حص�ت�ی�ھ�م�ا، وف�ط�ن 
ابلیس انھ غلب ع�ل�ى أم�ره، وان االنس�ان ق�د 
خدعھ واستحوذ على الحاصل الناف�ع ف�ق�رر أّال 
یتركھ وأن ینتقم منھ في الفص�ل ال�ق�ادم، ف�ل�م�ا 
حل ال�رب�ی�ع ات�ف�ق�ا أن ی�زرع�ا ش�ع�ی�راً وح�رث�ا 
األرض وبذرا البذور وسقیاھ�ا وان�ت�ظ�را ح�ت�ى 
خرجت النباتات الخضر فباغت اب�ل�ی�س ال�ف�الح 
قائال: كانت حصت�ك ت�ل�ك ال�م�رة م�ا ھ�و ت�ح�ت 
األرض وحصتي ما ھو فوق األرض، فخذ ھ�ذه 
المرة ما ھو ف�وق األرض وات�رك ل�ي م�ا ھ�و 
تحت األرض. ولما نضج�ت الس�ن�اب�ل وص�ارت 
صفراً حصداھا واقتسما الحاصل فصار لل�رج�ل 

 )2السنابل والبلیس الجذور.)).(
*** 

ال�ن��ص ال��ف�ل��س�ط��ی�ن��ي "ال��ع�ج��وز أق��وى م��ن   –
 ابلیس":

((تبارت عجوز مع ابلیس ف�ي أی�ھ�م�ا ی�ق�وم    
باألفعال الش�ری�رة أك�ث�ر م�ن اآلخ�ر؟ وع�رض 
ابلیس مھارتھ بأن ھز وتد حصان م�م�ا ج�ع�ل�ھ 
ینفر ھارباً ف�ی�ق�ت�ل رج�ل�ی�ن وی�ؤذي ع�دداً م�ن 

وسخرت العجوز من ف�ع�ل�ت�ھ   النساء واألطفال.
وأظھرت لھ بعملیة خبیثة ك�ی�ف ان�ھ�ا تس�ب�ب�ت 
فراق زوج من زوجتھ وایداع ابنھا م�ع�ھ�ا ف�ي 
السجن ثم أصلحت كل ما ف�ع�ل�ت وخ�رج�ت م�ع 
ابنھا من السجن وع�ادت ال�م�رأة إل�ى زوج�ھ�ا 
دون أن یكتشف أحد ما سر م�ا ع�م�ل�ت، وھ�ن�ا 

 )3یوافق ابلیس على انھا أكثر شراً منھ.)).(

*** 
 النص التشیكي "الطاحونة المسكونة" " -

((ی���ح���ك���ى ان���ھ ك���ان���ت ھ���ن���اك ط���اح���ون���ة    
مسكونة،وكان�ت واق�ع�ة ت�ح�ت س�ح�ر ش�ی�ط�ان 
الماء، ویا الھي كیف كانت الحال ومعھ ب�ع�ض 
القردة. وفي المساء جاء شیطان ال�م�اء وم�ع�ھ 
سلة سمك. أوقد نارا وأخذ یقلي السمك. وبینما 
یذوق سمكة لیرى إذا كانت نضجت، ج�اء أح�د 
ال�ق�ردة م�ن خ��ل�ف ال�م�وق�د، وح�اول أن ی�أخ��ذ 
الس��م��ك��ة، ف��ل��ط��م��ھ ش��ی��ط��ان ال��م��اء وأب��ع��ده 
قائال:"اذھب بعیدا أیھا الحیوان! ل�م ت�ق�م أن�ت 

 بصیدھا، لذلك لن تأكلھا". فھرب القرد بعیدا.
وبعد قلیل جاء قرد آخر حاول ھو اآلخ�ر أن    

یأخذ سمكة أیضا، فلطمھ شیطان الماء وقال لھ 
 الكالم نفسھ.

ولكن كان برفقة البھلوان دب أیض�ا، وك�ان    
یمكث تحت المن�ض�دة ط�وال ال�وق�ت، وع�ن�دم�ا 
س��م��ع ك��الم ش��ی��ط��ان ال��م��اء ھ��ّب م��ن ت��ح��ت 
المنضدة، ورك�ض إل�ى ال�م�ق�الة، وح�اول أخ�ذ 
سمكة، فقام شیطان الماء ل�ی�ل�ط�م�ھ، ك�م�ا ف�ع�ل 
سابقا مع القردین، ولكن لم یتحمل ذلك فضرب 
شیطان الماء ضربا مبرحا. فلم ی�ك�ن أم�ام ھ�ذا 
األخیر سوى أن یھرب ب�ج�ل�ده، ت�ارك�ا الس�م�ك 
خلفھ. وم�ن�ذ ذل�ك ال�وق�ت اخ�ت�ف�ى س�ح�ره م�ن 

  )4الطاحونة)).(

*** 
 * تحلیل ما في الجدول :

تظھر الحكایة خالیة م�ن ال�ق�وى ال�م�س�اع�دة  -
 والمانحة. وكذلك الحكایات األخرى.

*** 
 الفصل الثامن

 التحّوالت
في حكایات ألف لیلة ولیلة تتحول الشخوص    

من صورة إل�ى أخ�رى بس�ھ�ول�ة ویس�ر، م�ث�ل 

شرب الماء، بل ھذا ال�ت�ح�ول ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
األح��ی��ان ی��ح��دث ب��واس��ط��ة رش ال��م��اء ع��ل��ى 
الشخص، أو الشيء، ال�ذي ن�ری�د أن ن�ح�ول�ھ. 
وھذا التحول یتم على االنسان إلى الحی�وان أو 
بالعكس، راجع حكایة "الحمال والبنات" مثال، 
إذ یتحول االنسان إلى كلب وی�ع�اد م�رة أخ�رى 

 انسانا بفعل سحر الجنیة.
ولما كانت ح�ك�ای�ات أل�ف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة ھ�ي    

خارجة من مجمل القصص الش�ع�ب�ي، أو ان�ھ�ا 
تشبھھ في الصیاغة والبنیة ال�ق�ص�ص�ی�ة، ف�ان 
القصص الشعبي ھو اآلخر یضم تحوالت كثیرة 

  كما في نص الحكایة السلوفاكیة "الساحرة".
أم��ا ف��ي ح��ك��ای��ة "ال��ق��ص��ر ال��م��س��ح��ور"    

السلوفاك�ی�ة ن�ج�د أن األم�ی�ر ص�اح�ب ال�ق�ص�ر 
یتحول في اللیل إل�ى ط�ائ�ر ج�م�ی�ل ی�دخ�ل إل�ى 
قصره. وكذلك اخوتھ التسعة والثالثون. ون�رى 
الفتاة في الحكایة العراقیة "الخیارات الثالث�ة" 
تتحول الفتاة إلى حمامة تأتي یومیاً إل�ى قص�ر 

 الملك.
أما في حكایة "تضحیة أخت"الع�راق�ی�ة ف�إن    

أخوتھا یتحولون إلى غربان یرافق�ون�ھ�ا أی�ن�م�ا 
سارت. وھذا التحول نجده كذلك ف�ي أك�ث�ر م�ن 
ح��ك��ای��ة ع��رب��ی��ة، ك��ال��ح��ك��ای��ة ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ی��ة 

 "القرصة".
وفي حكایة "اللیمونات الث�الث" ال�م�ص�ری�ة    

فإن ال�ف�ت�اة، وب�ف�ع�ل ال�دب�وس الس�ح�ري ال�ذي 
 تضعھ في شعر رأسھا، تتحول إلى حمامة.

وھكذا نجد إن القصص الشعبي زاخر ب�م�ث�ل    

ھذا التحول من ھیئة أنسیة إلى ھ�ی�ئ�ة أخ�رى، 
 وبالعكس.

*** 
 جدول التحوالت: -
 

*** 
 العیّنات:

  النص العراقي "شكر وخلف الراعي": -
((كان للملك راع یرعى لھ الغنم. وكان اسمھ    

خلف. وفي أحد األیام طلب خل�ف م�ن أب�ی�ھ أن 
یخطب لھ ابنة الملك. فقال لھ أبوه: یا ب�ن�ي ان 
الملك ال یعطي ابنتھ زوجة لراع. فھو ی�ع�ت�ب�ره 
ع�ب�داً ل��ھ أو أدن��ى، وان ك��ن�ت مص��راً ف�اذھ��ب 

 بنفسك واخطبھا منھ.
ذھب الراعي خلف إلى الملك وج�د ال�وزراء    

جالسین في حضرتھ، فعرض على الملك أمنیتھ 
فاستخف بھ الملك واست�ھ�زأ، وأش�ار ال�وزراء 
على الملك أّال یصرف الراعي ب�ل ی�ط�ل�ب م�ن�ھ 

 أموراً یستحیل تحقیقھا.
فقال لھ الملك: أرید منك أن تحضر لي بساطاً    

یكفیني ویكف�ي ج�م�ی�ع عس�ك�ري، وأری�د م�ن�ك 
ِسفرة ع�ل�ی�ھ�ا ط�ع�ام ی�ك�ف�ی�ن�ي وی�ك�ف�ي ج�م�ی�ع 
عسكري. وأرید أن أرى منك شیئاً ل�م أره م�ن 

 قبل.
فرجع خلف إلى أمھ وقال لھا: ھاتي متاعي.    

فأعطت�ھ رغ�ی�ف�ی�ن م�ن ال�خ�ب�ز وض�ع�ھ�م�ا ف�ي 
). وخرج وصار یمشي ویمشي حتى 5علیجتھ(

أخ�ذ م�ن��ھ ال��ت�ع��ب ك��ل م��أخ�ذ وأن�ھ��ك�ھ ال�ج��وع 
والعطش فوصل إلى ال�ن�ھ�ر. ف�ج�ل�س و أخ�رج 
الخبز وبللھ بماء النھر وأكل وشرب ماء. ولما 
انتھى من ذلك قال: یا ربي لك الحمد والش�ك�ر. 
واذا برجل یخرج الیھ من النھر ویقول لھ: ماذا 

 ترید مني؟ أنا شكر.
فقال الراعي: أنا لم أطلبك بل قل�ت: ی�ا رب�ي    

 لك الحمد والشكر.
 فقال الرجل: على كل أنا شكر، فتعال معي.   
فذھب خ�ل�ف م�ع�ھ ون�زل ف�ي ال�م�اء. وص�ار   

الرجل یدرسھ ویلقنھ حتى جاءت فترة الراح�ة. 
فقالت زوجة الرجل لخلف: سیم�ت�ح�ن�ك زوج�ي 
قبل حلول العطلة. فان سألك ھل تعلمت؟ قل ل�ھ 
لم أتعلم شیئاً، أي شيء، ألنك ان قل�ت ت�ع�ل�م�ت 

 أي شيء فانھ سیقتلك.
وحان موعد االمتحان، فأحضر ش�ك�ر رزم�ة    

من العصي، وشرع یقرع الراعي خلف. وخلف 
ال یقول سوى: لم أتعلم أي شيء. لم أت�ع�ل�م أي 
شيء. وأعتبر شكر االمتحان منتھیاً ف�ق�ال ل�ھ: 
خذ ھذه السف�رة إل�ى أھ�ل�ك ل�ی�أك�ل�وا م�ن�ھ�ا م�ا 
یش�ت��ھ��ون، ف�ذھ��ب خ��ل�ف إل��ى أھ�ل��ھ وص��اروا 
یأكلون ویأكلون حتى وان لم یجوعوا. وانتھت 
العطلة. وأخذ "خ�ل�ف" م�ت�اع�ھ وج�ل�س ق�رب 
النھر وخرج لھ شكر. وأخ�ذه م�ع�ھ واس�ت�أن�ف 
تعلیمھ. وحان موعد االمتحان. وصار "شك�ر" 
یضرب خلفاً ویقول لھ ماذا تعلمت؟ فیرد علیھ: 

 لم أتعلم شیئاً.
فأعطاه شكر بساطاً یتسع ما شاء أن یت�س�ع.    

فذھب إلى أھلھ وقضى العطلة ثم عاد إلى شك�ر 
 بعد أن حمد ربھ وشكره وأكل متاعھ من الخبز.

ودرسھ شكر وامتحنھ، وأجاب انھ لم ی�ت�ع�ل�م    
شیئاً. فأعطاه رحى وقال لھ: لو أدرتھا دورتھا 
الطبیع�ی�ة ی�ت�س�اق�ط م�ن�ھ�ا ذھ�ب. ول�و أدرت�ھ�ا 
باالتجاه المعاكس تساقطت منھا الفضة. وذھب 
بھا إلى أھلھ. وكانوا یدیرونھا لیالً ب�ات�ج�اھ�ی�ن 
فتدر علیھم ذھباً وفضة. وانتھت العطلة، وعاد 

 "خلف" إلى "شكر" كما كان یرجع كل مرة.

 ا واد  ا اب:
  -"منھج لدراسة القصص الشعبي" 

 األدوات السحریة، أو التي تقوم مقامھا/  -  8-7الفصل/
 15 -الحلقة  
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وانكسرت الرحى في بیت الملك ف�أرس�ل�وا ف�ي  
طلب رحى من بیت الراعي. فقالت الخادمة ألم 
خلف: ھل لدیكم رحى؟ فلم تجب أم خلف، غ�ی�ر 
أن الخادمة قالت اني أسمع صوت رح�ى ل�ی�الً، 
فتشت ال�دار وع�ث�رت ع�ل�ى ال�رح�ى وأدارت�ھ�ا 
فتساقط لھا الذھب. وعكست الدورة فتس�اق�ط�ت 
لھا الفضة. فذھبت مسرعة إل�ى زوج�ة ال�م�ل�ك 
وأخبرتھا وسمع الملك فجاء إلى ال�ب�ی�ت وأخ�ذ 

 الرحى عنوة.
وأكمل خلف دراستھ، وامتحنھ شكر وأج�اب�ھ    

 الجواب نفسھ: لم أتعلم شیئاً.
فأعطاه شكر حبالً و"میجنة " وقال ل�ھ: ان    

أردت شیئاً فقل فقط: یا حب�ل ل�ف وی�ا م�ی�ج�ن�ة 
دقي. ثم عاد إلى أھل�ھ. ف�أخ�ب�روه ع�ن ال�رح�ى 

 وكیف اغتصبھا الملك ولم یعرھم انتباھاً.
قال ألمھ: سوف أقلب نفس�ي ب�غ�الً وخ�ذی�ن�ي    

إلى السوق واعرضیني للبیع. وأوصاھا ق�ائ�الً: 
حذار أن تبیعي الرشمة "الل�ج�ام" الن روح�ي 

  فیھا.
ثم قلب نفسھ بغالً وعرضتھ أمھ ف�ي الس�وق    

وباعتھ للملك ب�م�ئ�ة ل�ی�رة واس�ت�ردت ال�ل�ج�ام، 
وكان بغل جمیل لم یر الملك مثلھ، فوضعھ ف�ي 
بیتھ وصار یتفرج علیھ، فذھب إلى ابریق م�اء 
صار یش�م ف�ی�ھ ف�أدخ�ل رأس�ھ ف�ی�ھ ث�م رق�ب�ت�ھ 
واختفى البغل في االب�ری�ق. ف�ھ�ال ال�م�ل�ك ھ�ذا 

الم�ن�ظ�ر وراح یص�ی�ح ان ال�ب�غ�ل اخ�ت�ف�ى ف�ي 
 االبریق ولكن لم یصدقھ أحد وقالوا جن الملك.

ثم عاد خلف إلى أمھ وقال لھا: سوف أق�ل�ب    
نفسي ناقة ولكن حذار أن تبیعي اللجام، فذھبت 
بھا إلى السوق. وعلم شكر بما ی�ف�ع�ل ت�ل�م�ی�ذه 
خلف وینافسھ في أع�م�ال�ھ ال�خ�ارق�ة. ف�غ�ض�ب 
وجاء إلى السوق وقرر أن یشتري ال�ن�اق�ة م�ع 
اللجام، فأغرى األم بكثیر م�ن ال�م�ال واش�ت�رى 
الناقة واللجام. وقادھا إلى ال�ح�داد وھ�و ی�ق�ول 
لھا: یا خلف أتعلم ماذا ینت�ظ�رك؟ ك�ن�ت أس�أل�ك 
ھل تعلمت شیئاً فتج�ی�ب�ن�ي ال ل�م أت�ع�ل�م ش�ی�ئ�اً. 

  سوف أقتلك شر قتلة.
طلب من الحداد أن یوقد ال�ن�ار. ورب�ط ش�ك�ر    

الناقة التي راحت تنظر إل�ى ال�ن�ار. وف�ی�م�ا ھ�م 
منشغلون قلب خلف نفسھ من ن�اق�ة إل�ى ج�رذ، 
فرآه شكر فقلب نفسھ قطاً ورصد الج�ح�ر ال�ذي 
دخلھ الجرذ. فقلب الجرذ نف�س�ھ ط�ی�راً ف�ت�ح�ول 
القط صقراً ولحق الطیر الذي نزل ف�ي ح�دی�ق�ة 
الملك وتحول إلى وردة في تلك الحدیقة فتحول 
الصقر إلى درویش. ووقف أمام باب ال�ح�دی�ق�ة 
فخرج الیھ الفالح وظنھ شحاذاً ف�أع�ط�اه ق�ل�ی�الً 
من المال. غیر أن الدرویش رفضھا وطلب منھ 
وردة من الحدیق�ة. ف�ق�ال ل�ھ ال�ف�الح ال وج�ود 
للورد ف�ي ھ�ذا ال�ف�ص�ل أم�ج�ن�ون أن�ت؟ ف�ق�ال 
الدرویش: أنظر الی�ھ�ا ت�ل�ك ھ�ي ال�وردة ال�ت�ي 
أریدھا، فن�ظ�ر ال�ف�الح ورأى ال�وردة. ف�ق�ال ال 
أعطیھا إّال للملك عساه یكرمني شیئاً. فأعطاھ�ا 

 للملك وفرح بھا كثیراً.
وذھب الدروی�ش ووق�ف أم�ام ب�اب ال�ق�ص�ر    

فأمر الملك أن یعطى ب�ع�ض ال�ن�ق�ود غ�ی�ر ان�ھ 
رف��ض وط��ل��ب ال��وردة ف��رف��ض ال��م��ل��ك. وق��ال 
الوزراء:أیھا الملك، ان الوردة ستذبل في م�دة 
قصیرة ولن تفیدك شیئاً فاعطھا إلى الدرویش، 

ومد الدرویش یده ألخذھا فیرى أن�ھ�ا ت�ح�ول�ت 
إلى رمانھ ق�ب�ل أن تص�ل ال�ی�ھ�ا ی�د ال�دروی�ش 
وسقطت على األرض وان�ف�رط ح�ب�ھ�ا. ف�ت�ح�ول 
الدرویش إلى دیك وصار یلتقط حب الرمان ولم 
یبقى سوى حبتین.فدھش الملك لھذا ال�م�ن�ظ�ر. 
وراح الدیك یقلب نظره بین ال�ح�ب�ت�ی�ن، واح�دة 
تحت كرسي الملك وأخ�رى ت�ح�ت ك�رس�ي أح�د 
الوزراء. وكان حائراً ال یدري أي ح�ب�ھ ی�ل�ت�ق�ط 
النھ اذا التقط واحدة فلعل خلف الراعي ی�خ�رج 
من األخرى. واخیراً قّر رأیھ أن یل�ت�ق�ط ال�ح�ب�ة 
التي تحت كرسي الم�ل�ك ف�ت�ن�اول�ھ�ا، ف�ت�ح�ول�ت 

الحبة األخرى إلى ث�ع�ل�ب أك�ل ال�دی�ك وان�ت�ھ�ى 
فقلب الثعلب نف�س�ھ رج�الً. واذا ب�ال�رج�ل   منھ.

خلف الراعي فدھش الملك، وقال لھ خلف: أیھا 
الملك ھذا أول أم�ر أح�ق�ق�ھ ل�ك. ف�ق�ال ال�م�ل�ك: 
صدقت. اني ل�م أر م�ث�ل ھ�ذا ق�ب�الً ول�ك�ن أی�ن 

 السفرة، وأین البساط؟
فقدم خلف الراعي سفرتھ وبساط�ھ وج�رب�ھ�م�ا 
الملك، وق�ال خ�ل�ف ل�ل�م�ل�ك: أال أس�ت�ح�ق اآلن 
ابنتك؟ فسكت الملك ولم یحر جواباً. وعاھده أن 
یزوج ابنتھ بعد ذلك. وخلف ص�اب�ر ی�وم�اً ب�ع�د 

 یوم، غیر أن الملك رفض أن یزوجھ ابنتھ.
ف��ت��وج��ھ خ��ل��ف إل��ى قص��ر ال��م��ل��ك ب��ال��ح��ب��ل    

والمیجنة وأم�رھ�م�ا ب�ال�ل�ف وال�دوران. ف�وق�ع 
الملك والوزراء تحت ضربات المیجنة وراح�وا 
یستنجدون بخ�ل�ف ال�راع�ي وی�ع�اھ�دون�ھ ان�ھ�م 
سیزوجونھ ابنة الملك. فأوقف الحبل والمیجنة 

 عنھم.

وقال الملك لھ: ابنتي زوجتك، وأن�ت ال�م�ل�ك    
فھاك تاجي. وتنازل الملك لخل�ف ال�راع�ي ع�ن 

  )6العرش وصار ھو حاجباً لھ)). (
*** 

 النص المصري "بال عنوان": –
((خیاط فقیر، وجد في دكان�ھ عص�ا وق�ط�ع�ة    

من الحجر وضفدعة فأخ�ذ ال�ج�م�ی�ع إل�ى ب�ی�ت�ھ 

لجلب الحظ.. وكان في كل یوم عندما یعود إل�ى 
بیتھ یجده نظیفا ومرتباً.. فشك بأمر الضف�دع�ة 
وطلب م�ن�ھ�ا أن ت�ع�ود إل�ى ح�ال�ت�ھ�ا األنس�ی�ة. 
فتحولت الضفدعة إلى ف�ت�اة ج�م�ی�ل�ة.. ف�ت�زوج 
منھا الخیاط.. وفي یوم ما شاھد الم�ل�ك ال�ف�ت�اة 

فأبدى إلى وزیره رغ�ب�ت�ھ ف�ي ال�زواج م�ن�ھ�ا، 
فأقترح الوزیر أن یكلف الخیاط بم�ھ�ام ص�ع�ب�ة 
التحقیق.. فأستدعى الملك الخیاط وأعطاه قطعة 
قماش ص�غ�ی�رة وط�ل�ب م�ن�ھ أن یص�ن�ع م�ن�ھ�ا 
أربعین بدلھ لرج�ال قص�ره ف�ي ل�ی�ل�ة واح�دة.. 
وفعل الخیاط ذلك ب�م�س�اع�دة زوج�ت�ھ وال�ع�ص�ا 
والحجر. وفي المرة الثانیة طلب منھ أن یحضر 
طفالً رض�ی�ع�اً ی�ح�ك�ي ل�ھ ح�ك�ای�ة ك�ل�ھ�ا ك�ذب. 
وبمساعدة زوجتھ والعصا والحجر حصل عل�ى 
الطفل.. وذھب ب�ھ إل�ى ال�م�ل�ك.. وأخ�ذ ال�ط�ف�ل 
یحدث الملك قائ�الً:"ك�ن�ت ذات ی�وم أس�ی�ر ف�ي 
عرض البحر في مركب ومع�ي أرب�ع�ون ج�واالً 

ممتلئة بالسمسم، ثم ھاج البحر وانقلب المركب 
بما فیھ.. فأخذت أشرب م�ن م�اء ال�ب�ح�ر ح�ت�ى 
جّف واستط�ع�ت أن أن�ق�ذ األج�ول�ة ع�دا ج�واالً 
واحداً، كان ق�د ت�ب�ع�ث�ر م�ن�ھ الس�م�س�م ف�أخ�ذت 
أجمعھ.. إّال حبة واحدة حیث أخذت أبحث عنھ�ا 
حتى وجدتھا".. ولما سمع الملك ھذه الح�ك�ای�ة 
صفق ل�ل�ط�ف�ل.. وع�ف�ا ال�م�ل�ك ع�ن ال�خ�ی�اط و 

 )7زوجتھ) .(
*** 

ال���ن���ص ال���ت���ش���ی��ك���ي "الس���اح���رة وح���دوة  -
  الحصان":

((یحكى عن زوجة فالح كان�ت س�اح�رة ف�ي     
حقیقة األمر. وكان القوم یقیمون ولیمة في كل 
لیلة القدیس فیلبس وال�ق�دی�س ی�ع�ق�وب. وذات 
لیلة، حین بدأوا بحرق مجموعة من المكانس، 
دّب االضطراب بتلك الزوجة: وكان ع�ل�ی�ھ�ا أن 
ترحل. فخلعت مالبسھا ووقفت تحت ال�م�دخ�ن�ة 
ودھنت نفسھا ببعض المرھم، وعندم�ا ان�ت�ھ�ت 
من ذلك، قالت: "طیري عالیا، ولكن ال تلمس�ي 
شیئا". وھكذا طارت برمشة عین، ذلك بالضبط 

 ما حصل.
وكان ھنالك عامل أجیر في المزرع�ة ی�رق�ب    

كل ذلك من موقعھ في االصط�ب�ل، ف�دق�ق ج�ی�دا 
أین وضعت المرھم. وح�ی�ن رح�ل�ت ذھ�ب إل�ى 
ھ��ن��اك أیض��ا، ف��خ��ل��ع م��البس��ھ، ودھ��ن ن��ف��س��ھ 
ب��ال��م��رھ��م، وق��ال: "ط��ر، ول��ك��ن ال ت��ل��م��س 
شیئا".فطار حتى وصل إلى المكان الذي تجتمع 
فیھ الساحرات. وما إن وص�ل، ح�ت�ى ت�ع�رف�ت�ھ 
زوجة الفالح، ولكي تخفي نفسھا عنھ، ح�ول�ت 
نفسھا إلى حصان أبیض، لكنھ لم ی�ن�زل ع�ی�ن�ھ 
عن ذل�ك ال�ح�ص�ان. وام�ت�ط�اه وذھ�ب ب�ھ إل�ى 

وطلب منھ أن یضع على كل قائمة من   الحداد،
قوائمھ حدوة. في الیوم الت�ال�ي وج�دت ال�م�رأة 
نفسھا بأربع حدوات على یدیھا وقدمیھا. وكان 

 )8علیھا البقاء على ھذه الحال دائما.)).(
*** 

الجدول التالي الخاص بالنص المصري " بال  -
 عنوان ":

 
*** 

 * تحلیل ما في الجدول:
التحول یتم في الحركة الثالثة الص�غ�ی�رة م�ن  -

الحركة األولى الكبیرة. إذ تتحول الضفدعة إلى 
 بنت فیتزوجھا الخیاط.

 
*** 

 الھوامش:
ھناك حكایة روسیة تشبھھا یذكرھ�ا ب�روب  -1

 .21في "مورفولوجیة القّصة" ص
دراس��ات   –ال��ق�ص��ص الش�ع��ب�ي ال��ع�رب��ي  -  2

 . 234ص –وتحلیل 
 .137ص –المصدر السابق  – 3
 .184ص –المفتاح الذھبي  - 4
 علیجة: مخباة البدوي، جوال. - 5
دراس��ات   –ال��ق��ص��ص الش��ع��ب��ي ال��ع��رب��ي  - 6

 .223ص –وتحلیل 
 .151ص –المصدر السابق  - 7
 .182ص -المفتاح الذھبي  - 8

 ا واد  ا اب:
  -"منھج لدراسة القصص الشعبي" 

 األدوات السحریة، أو التي تقوم مقامھا/  -  8-7الفصل/
 

 15 -الحلقة  

 
 العراقداود سلمان الشویلي/ 
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 إذا عصفت ریاُح الدھِر..
 وانطفأت مصابیحي

ت باألسى والضیِق..  وضجَّ
 أصداُء التباریحِ 

 قصدتَُك یاإلھي..حیثُ 
 تھفو للصفا روحي

 ألُ طلَِق طاھَر الدَعواِت..
 في ھمِس التسابیحِ 

                     ** 
 وإْن رمِت الحیاةُ خطوبھا..

 في حقل أیامي
 وعاثت فكرةُ الشیطان..

 في فكري وأحالمي
 رجعُت إلیَك في ضعفٍ 

 بقلٍب ضارٍع دامِ 
 ألنُشَد راحةَ الدنیا..
 بظلِّ جاللَك السامي

                    ** 
 وإْن طغِت الھموُم..

 وثورةُ األحزان في نفسي
 ورحُت بلْیِل آالمي..
 أُردُد صرخةَ الیأسِ 

 رأیُت شعاعُك الھادي..
 یُبّدُد غْیھََب البؤسِ 

 ویمحو لیلَي الداجي..
 بنوِر بھائك القدسي

                      ** 
 أتْیُت إلیَك یاربي..
 بقلٍب خافِق الحبِّ 

 أُزیُل بدمعَي الرقراق..
 لوَن الوزِر عن ثوبي

 وأُنِشُد في الصدي الباكي
 ھوًى قد عاش في قلبي

 وأطلب في حماكَ 
 مثوبةَ الغفران والتوبِ 

                  ** 
 أتیُت إلیَك یدفعُني..

 لھیُب الشوِق في ذاتي
 ألبنَي في رحاب الطُھرِ 

 محراَب ابتھاالتي
..  وأبعَث للسنا العُلويِّ

 آھاتي..وأنَّاتي
 وخفقةَ قلبَي الشاكي..
 على جسِر الضراعاتِ 

 

 
      

 
 
 
 
 
 

 صرم د. نصر عبد القادر/

 یقسم أن

 یضع الشمس في شمالي

 والقمر في یمیني

 والبحر بكفي

 ،یراودني النھر بعذوبتھ

 الموج بأرتفاع شراعھ 

 یزلزلون الجلید ألجلي

 یكسرون الصمت حولي بالغناء مرة

 یرقصون مرات فوق مرمریة حرفي 

 یھدونني مزھریة قلوبھم

  یلوحون بفساتین الزفاف الباریسیة 

 عطر ،، دیور ومیس شانیل ،،

  وكل عطور الشرق الحالمة

  تسرح أفكاري

 أسیر بالشانزلزیھ، ارقص بمدینة الضباب

 على دقات،، بیج بن،، واضواء الس فیجاس 

  جلسة یوجا بمعبد بوذي

 ارقص مع الكوبرا بمراكش

  اداعب قرود الغجر 

  احلب شاة البدو الرجل

 انھل من عین الماء المسحورة

  یعتریني الحنین 

  اسیر أسفل شجرة ظلك

 اجلس على طاولة إبتسامتك

 یرتعش قلبي وھو یسمع الحان قلبك 

 اللھو حول حلقة عنادك

 الحنین لحضنك وقت غروب اإلبتسامة

 عن وجھ الصباح أو شروق األمس الحزین

   ال

 ال أرید غیر عینیك وإبتسامتك 

 . ھي جنتي المفقودة بأتالنتس

  اب

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 حمید الحریزي
 العراق 

 أخبریني
 حبیبة القلب

 أخبریني نسمة الفجر
 مالھ صوتك

 حزین؟
 أخبریني

 فأنا بقلبك علیم
 كالشجر یعلم أسرار

 الطیور
 كالفراشات تخبر رحیق

 الزھور
  وكما یعرف الضبي أسرار

  العشب
  اخبریني حبیبة

 القلب
 كاد أن یلتھمك

 الذئب؟؟
 أرتدى ثوب الغزال

 أنت التعرفین  یاروح النقاء
 الكذب

  سالما یانجمة
 الصباح
 سالما

 أنتصرت لك النجوم واالقمار
 والریاح

 ھیا
  نامي في حجرات

  قلبي
 ھیا أضحكي

 أمرحي
 تناسي عواء

 الذئاب
 تعطري، تمختري وتناسي

 نباح
 الكالب
  سالما

 نبضة القلب
 سالما
  یا قِْبلة
 الحبِ 

 وماالحھ سھم صیاد)  (غزال ومایصیدونھ

  ادة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 نادیة محمد عبد الھادي
 مصر 
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 ھل تعلم ماذا یعني أن أكتب الیك..؟  

یعني أحطم كل قیودي وی�ن�ت�ھ�ي أس�ري ب�ی�ن 

 ذراعیك

ألنك القصیدة ال�ت�ي أح�ت�اج�ھ�ا وت�ح�ت�اج�ن�ي.. 

 فتجتاحني

 النك ضوء الحب الذي یختم عمري الكفیف

 وألني بك أتحول الى نبع شعر یؤنس العشاق

 ھل تعلم ماذا یعني أن أھاتفك..؟

ی��ع��ن��ي أن ص��الح��ی��ة ح��زن��ي ش��ارف��ت ع��ل��ى 

 االنتھاء

 والمواوییل المبحوحة بالوجع تصیر أغنیات 

 تطوف على أسطح مدینتنا السمراء

 مدینتنا التي تتھشم كلما حلمت بالفرح

 …مدینتنا التي تكتم حسراتھا 

 فیخرج من زفیرھا الشعراء

 …وددت ان أسمع صوتك الخبرك

 كم ھي ضجرة شجرة اآلس

 ألنھا لم تشم عطرك ھذا الصباح

 كنت أرید أن أخبرك...

 أن كل أحتماالت المعنى تأخذ مالمحك

 وكل رتابة الصیف لھا تفاصیل غیابك

 ....لعمري

 

 لیتني إمراة ولدت بغیر ھذه المدینة الممزقة

 لیتني أستطیع أن أسیر لیال في الشوارع

 أحول مقرات االحزاب لحانات تطرب بالغناء

 أسرق العمائم واستخرج من طیاتھا األموال

 أتركھا خفیة عند ابواب الفقراء

 لیتني استبدل حكامنا بالعاھرات

 فشعب تحكمھ عاھرة مصیره النعیم

 وشعب یحكمھ لص خائن مصیره الجحیم

 ھذا ما سمعتھ من جدي الحكیم

 

 لیتني امرأة تعشقك بالعلن

 دون أن تفكر بالخنجر ....

 وأن مصیرھا الكفن

 امرأة تعانقك في كل االمكنة

 تنثر قبالتھا زھورا على كتفك

 تتسلق خوفھا لتالطف جرحك

 تكسو قامتك بأنفاسھا

 وتترك عقارب الساعة متجمدة ...

 كلما امتزجت باسمك

 یا وجھي البعید

 أنا إمراة ضئیلة الحریة

 أتشرد على عتبات الخیال كـ...قطة بال مأوى

 أضمد كدمات عمري بكبریائي

 وأرمم ما تبقى من شغفي بصوتك

 ألنك الموسیقى الحقیقیة 

 التي تجمعني بالمطر

 فمعك أترك تمزقي على رف الھاویة

 وأبدأ باستعادة ذاكرة قلبي

 قلبي الذي یتشافى بك

 وبكل تمرد

 اخون حزني

 أخون قیودي وأسري

 أخون أعراف مجتمعي

 وأطرق باب بریدك بكل رسائل العشق

 رسائلي ھي أنا

ھ�ي وج�ھ�ي وروح�ي وض�ح�ك��ات�ي وص�وت��ي 

 اآلخر

 رسائلي ھي كل أملك

فشاعرة مفلسة مثلي ال یمكنھا أن تھ�دی�ك اال 

 قصائدھا وغمازة خدھا

ال یمكنھا أن ت�ع�ان�ق�ك وت�ن�س�ف ك�ل حس�رات 

 الغیاب

 اال بدس رائحة عنقھا بین السطور

 أعد قرآءة كلماتي واستجمع 

 كل ما تركتھ لك

 حتى َشعري ستجد أثرا منھ 

 على قمیصك األسود

 ھل تعلم ماذا یعني أن أكتب لك...؟

 یعني أن أوزع كل ما بي بین الكلمات

 وعند كل أول سطر ستجد قبلة مجنونة 

 من شفتي

 أنا أنبت "جھنمیة" على سور صمتك

 وكأسا تقترف معھ كل خطایا الكتابة

 أنا من أسرقك منك وأرشك عنبرا 

 على الصباحات

 أنا من ترسمك وتصوغ من صمتك 

 كل قالئد البوح

 أنا من توقظك فجرا واحول طیفي

 ألھوار ینام على كتفھا حزنك

 أنا من تملئ فراغك باتساع عینیھا

 فیا كل ما أبحث في الحب

 واحلم في الحب

 وأرید من الحب

 ھبني من حسنك قلیال لیھدأ لساني 

 عن شتیمة زمني

 یتضاءل ھمي كلما لمست حبك لي

 وتتصحر مخیلتي ...

 كلما رأیت جناحي المكسور

 فاعود للشعر مثل عجوز مخمور 

 ال یملك اال وحدتھ

 أركض بین األحالم فتاخذني خطواتي 

 نحو الجحیم

 وال ینقذني من ھذا التیھ اال حبال وصلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /الناصریةمیثاق كریم الركابي
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ُكنّا "ثالوثاً" منذ ما یزیُد على نص�ف ق�رٍن. وُم�ذ رح�َل    
ُمس�ت�ع�ج�الً، ق�ب�ل أرب�ع  -صادق ال�ب�الدي -"ثالث األثافي"

سنوات، غدونا "دیو"! نحرص على إدامة م�ا ت�ب�ق�ى ل�ن�ا 
 ...من عیٍش، نسقي زھوَر الوصل والودّ 

ص��اح��ب��ي یُ��ت��اب��ع��ن��ي ف��ي ك��لِّ ن��صٍّ أنش��ره، وإْن س��َك��ُت، 
یالحقني .. وأنا ُممتنٌّ لھ في ذلك. أقوُل ل�ھ أن�ن�ي م�ن�ش�غ�ٌل 
بش��ح��ن "ب��ط��اری��ة ال��ك��ت��اب��ة" ق��راءةً، ح��ت��ى ال تَ��ت��رّھ��ل 
مفردتي .. فیردُّ عليَّ بـشيٍء من"التقریعٍ الش�ف�ی�ف" ب�أنَّ 
لغتي ما تزاُل "ُمترفَِّعةٌ"! غیَر َس�لِ�َس�ٍة، تس�ت�ع�ص�ي ع�ل�ى 

  !!""غالبیة القّراء
لسُت ھنا في َمعرِض ال�ج�دل ح�وَل مص�در أو مص�ادِر م�ا 

َل إلیھ من رأيٍ   ! توصَّ
لكنني أقوُل لھ أن�ھ�ا ُم�ق�ایس�ةٌ ق�د ت�ك�ون ُم�ت�ع�ّج�ل�ة ب�ع�ض 
الشيء، كي ال أقول شیئاً آخر! ألنن�ي أع�رُف ك�لَّ ال�ُح�َج�جِ 
التي َدَرَج صاحبي یرشقني بھ�ا! ف�ق�د تَ�َری�بّ�ن�ا س�وی�ةً ف�ي 
"المدرسة" عینھا .. وع�ل�ى"َمس�ط�رة" َم�ن ق�ب�ی�ل"َم�ْن 

   المسؤول عن األوضاع، وَمن الُمستفید..إلخ؟".
قد یكون "درُس المسطرة "، الذي تعلّمناه سابقاً، ینط�ب�ق 
على الم�ادة الس�ی�اس�ی�ة، وال�ب�رن�ام�ج الس�ی�اس�ي وال�م�ادة 

 -"التعبویة"!، لكن األمَر یخت�ل�ف ف�ي ال�ن�ش�اط ال�ث�ق�اف�ي 
  !! اإلبداعي، ألنَّ لإلبداع شروطھ

وھذا الرأي لیَس جدیداً، أو من "ِعندیّاتي"! ب�ل واج�ھ�ت�ھ 
البشریة منذ القَِدم، حتى قبَل سقراط  وإفالطون وسین�ی�ك�ا، 
مروراً بالفارابي وإبن سینا وإبن عطاء وإبن النّجار وإب�ن 
ُرش��د وأب��ي ت��ّم��ام وأب��ي ن��ؤاس وال��م��ت��ن��ب��ي وال��م��ع��ّري 
وم���ل���ت���ون ... وح���ت���ى أوس���ك���ار وای���ل���د وان���دری���ھ 
بریتون :"الكتابة اإلبداعیة طریٌق فَذٌّ لتحریر اإلنس�اِن م�ن 
عبادة هللا وعبادة المال .. فاألولى ع�ب�ادةُ وھ�ٍم، وال�ث�ان�ی�ة 
َوحٌش ..."ن�اھ�ی�ك�م ع�م�ا أورده روالن ب�ارت ف�ي " ل�ذة 
النص"... إلخ من العدید من النصوص والمق�والت، ال�ت�ي 
غدت معروفةً، وال حاجة إلیرادھ�ا ، ف�ل�س�ن�ا ف�ي م�ع�رض 
الس��ج��ال!! ... ف��ل��ل��م��ف��ردة رن��ی��ٌن ھ��اديٌء یَ��ھ��تِ��ُك َخ��َرَس 
ال��َخ��ؤون، وردَح ال��م��رت��دی��َن الِض��ع��اف، ال��ذی��ن َھ��تَ��ك��وا 
تأریخھم، كي یَن�ع�م�وا بـ�"دفء ُحض�ن الس�ل�ط�اِن"!، أَیّ�اً 

 !! كان
   أقوُل أَنَّ الكنایةَ والِجناَس ، وحتى الِطباَق ، تُغریني، 
  !.. على أُحادیة المعنى ومباشرتھ  ألنھا تَترفّعُ  

ف��ف��ي ھ��ذا ال��زم��ن "ال��ح��داث��ي وم��ا ب��ع��ده!" وإْن ك��ان��ت 
مجتمعاتنا العربیة، لّما ت�زل ف�ي ط�وِر م�ا ق�ب�ل ال�ح�داث�ِة، 
بإستثناء المؤسسة األمنیة والرقابیة!! تحتاُج الن�اُس ك�م�ا 

 !!-وإْن قیَل أنَّ بعض الظن إثمٌ  -أظنُّ 
اً مش�ح�ون�اً یُ�ق�طِّ�ُر ال�دالل�ةَ وال�م�ع�ن�ى، دون أْن  تحتاج نصٍّ
ُب بین األص�اب�ع ف�ي زح�م�ة  یستدعي مزیداً من وقٍت یتسرَّ

 العیش"الحدیث!".
وأضیُف أنَّ مادتي ھي الحیاةُ ك�لّ�ھ�ا! ف�ھ�ي "ُم�ل�ق�اةٌ" ف�ي 
الشارع!! ما علیَك إالّ تناولھ�ا .. ف�ط�ال�م�ا ب�ق�ی�ْت أرص�ف�ةُ 
المدن والبلدات تَعجُّ بالُمفقَرین والمَھمَّشین، وطالما ب�ق�ی�ت 
زنزانةٌ لسج�ی�ن رأٍي، وط�ال�م�ا تََش�ّوقَ�ْت زھ�رةٌ لَ�فَ�راش�ٍة، 
وتََشبّثت نبتةٌ بص�خ�رٍة َش�بَ�ق�اً، ول�م تَ�رت�ھ�ب الش�م�ُس أْن 
تُدحرَج ُكرتھا خلف المدى .. ھناَك أجُد م�ا ی�ك�ف�ی�ن�ي م�ادةً 
، یبتع�ُد ع�ن  للكتابة، تَتَناغُم مع إیقاعِ "أَنا "َي بَكَدحٍ ذھنيٍّ
. ف�ق�د َذھ�َب إل�ی�ھ غ�ی�ر ش�خ�ٍص م�م�ن وج�َد ف�ی�ھ  المحكيِّ

 ضالَّتھ، وأَبدَع البعُض فیھ!!.
وأُزیُد فوَق ذلك .. نقرأُ ونسمُع في أحی�اٍن ، غ�ی�ر ق�ل�ی�ل�ٍة، 
َمْن یتحدَُّث ع�ن ل�غ�ٍة "ب�ری�ئ�ٍة"! وت�ع�ام�ٍل "ب�ريٍء" م�ع 
المفردة! أقوُل أنا أتعامل معھ�ا بش�ك�ٍل غ�ائ�يٍّ (ُم�غ�رض).. 
أستحلُب معانیھا، أُلقُِّحھا بمضادات�ھ�ا ون�ق�ائض�ھ�ا أح�ی�ان�اً، 
أصطادھا من ُجموعِ ما یھ�َرُب ج�زع�اً م�ن َس�ق�ِط ال�م�ق�ی�ِل 
والتَحبیر، أجلوھا من َصَدأ الصمت وُمْكِر التوریة .. أرن�و 
" أو م�ا ل�ْم  إلى ما سینتج عن ذلك من م�ج�اٍز و" ت�ن�اصٍّ
أخطِّْط لھ أساساً .. فالمجاُز ھن�ا س�اح�ةُ ال�ح�ی�اة وال�ت�أری�خ 
كلِّھ .. من فلسفٍة وس�ی�اس�ة وت�أری�خ وأس�ط�ورة وخ�راف�ة 

 وإبداع ... كلھا "ملعبي!!..".
وأقوُل، زیادةً، أنَّ العالم الذي ن�ح�ی�ا ف�ی�ھ ُم�ع�قّ�ٌد ب�م�ا ف�ی�ھ 
الكفایة، یستل�زُم ف�ھ�م�ھ أَْن ی�رت�ق�ي ال�ُم�ت�ل�قّ�ي ف�ی�ھ، لُ�غ�ةً 
ومفاھیَم وأفكاراً تستفزُّ كلَّ طاقاِت حواّسھ وخیال�ھ ل�ی�ف�ھ�م 
العالم الذي یح�ی�ا ف�ی�ھ أوالً، وم�ن ث�مَّ ال�ت�ف�ك�ی�ر ب�ت�غ�ی�ی�ره 

"تطویره" .. ھذا إْن أراَد أْن ینسلَخ عن ع�ال�م ال�ح�ی�وان، 
  لیَلَِج عالم الثقافة واإلنسان!

علیھ فإْن لم نستخدَم العقَل، ال "ال�ن�ق�ل"، أی�اً ك�اَن ن�وع�ھ 
فكریاً، سیبقى الفرُد حیواناً غریزیاً، بلیداً ... ف�ال�ج�اھ�ل إْن 
لم یرتِق بأفكاره ومفاھیمھ، كیف یمكن للمبدعِ أْن ی�ت�ح�اور 

 !!معھ...؟
فالسؤال، الذي یطرحھ صاحبي، یُغ�یِّ�ُب مس�ؤول�ی�ة ال�ف�رد/ 
الم�ت�ل�قّ�ي، یُ�رّح�ل�ھ�ا إل�ى ع�ات�ق " ظ�روٍف م�وض�وع�ی�ة/ 

  إقتصادیة".. كذا!.
............... 
............... 

ُكنّا ندخُل أحیاناً، في "ِسجاٍل" غی�َر ذي ج�دوى..! ال ھ�َو 
أَقنعني برأیھ، وال إستطعُت إقناعھ برأیي .. بقی�ن�ا ھ�ك�ذا..! 
ف��ف��ي م��ك��اٍن م��ا م��ن ال��وع��ي أدرك��ُت ع��دَم إم��ك��ان��ی��ة 
"التصالحِ"! بین موقفینا، ألسباٍب مخت�ل�ف�ٍة، أَح�ج�ُب ع�ن 
ِذكرھا وفاًء لعمر العالقة، كي ال تنخِدَش اآلصرةُ ما بین�ن�ا، 

  ونحن في عمٍر ال یسمح لنا بتََرٍف كھذا!!.
إذن، علینا أْن نتعایَش مع ھذه الحالة، ك�لٌّ ل�ھ رأی�ھ. ل�ك�ن 

 !! ظلَّ سؤالھ ِمطَرقةً تَُدقُّ في یافوخي
طبیعيٌّ جداً، من حقِّ صاحبي، وك�ل ق�اريٍء أْن ی�رى ف�ي 

  "النص" ما یراه، طبقاً لثقافتھ وخبرتة.
وأُ ضیف أنَّ لل�م�ت�ل�قّ�ي ح�ری�ةٌ أوس�ع م�ن ح�ری�ة ال�م�ب�دع 
المحكوم بشروط اإلبداع!! علیھ ال أجدني ُملَزماً، وال اُل�زُم 
نفسي بالردِّ على كلِّ إجتھاٍد ف�ي ھ�ذا الص�دد، أو ال�دخ�ول 
ف�ي مس�اج�الٍت ال ط�ائ�َل م�ن�ھ�ا، ح�ی�َن ت�غ�ی�ُب ُمش�ت�رك�اُت 
المفاھیم والمعاني، الت�ي تَ�تَ�َم�نَّ�ُع ع�ل�ى "ال�ت�س�ام�حِ" م�ع 

  "اآلخر" بھدف التصالحِ من أجل "األعم!!".
 

*** 
أَزعُم أَننا نَنَبري لمعالجة َعطَِب األوضاعِ بالكلم�اِت .. ھ�ي 
ُك ال�م�ی�اهَ  سالحنا ، ال نَملُِك غیره..! نُشاِغُب بھا َعلَّھا تُح�رِّ
الراكَدةَ، لنَكِشَف َدَرَك "البھیمی�ِة"! ال�ت�ي أوص�ل�ن�ا إل�ی�ھ�ا 
َسَدنَةُ اإلستبداد والغیِب وال�خ�راف�ة ال�ك�ّذاب�وَن ، ال�ذی�َن إْن 
قالوا "صباح الخیر"! یتحتَُّم علینا أْن نتَطلَّع م�ن الُش�بّ�اك 

  !! كي نتأكََّد مما یقولون، وإْن تَلفّعوا بأستار الكعبة
ل�ذل�ك ت�ران�ي أرفَ�ُع ع�ق�ی�رةَ الس�ؤال، ألنَّ الس�ؤاَل ح�اج��ةٌ 
معرفیة .. ُمتحّرراً من التكتیك السیاسي الُم�ت�غ�یِّ�ِر. أَش�تَ�بِ�ُك 
مع متوالیِة التحقُِّق من مرجعیاِت الفَ�َرض�یّ�ِة وال�م�ع�ل�وم�ة، 
كما تِصُل إلینا إثَر تراكٍم تأری�خ�ي، ل�م تَ�ث�بُ�ْت ب�راءت�ھ م�ن 
التزویر! طالما أنَّ التفكیَر النقِدي یقت�ض�ي أوالًّ ال�ت�ش�ك�ی�َك 

 !!... في المفاھیَم، كي نُغادَر حالةَ الُسبات الیقینيِّ 
 ! فأسئلةُ المعنى، ُخلخاُل الثقافة وذاكرة الوعي الُمجّرب

فإْن ُكنّا نحُن سلیلوَن نَجیبوَن لَِمْن أَتقََن ُص�ن�َع الش�ع�ارات! 
 أَال تَجدُر بنا مساءلةَ ما، وَمْن أَوصلَنا إلى

ما نحُن فیھ من تیٍھ، نتیجةَ اإلفراط ف�ي اإلف�ت�ت�اِن ب�م�اٍض  
"ظنَّاً" أنھ شكٌل من أشكال "إستراتیج�ی�اِت" ال�دف�اع ع�ن 

النفس ..؟! بإعتبار أنَّ "األحالم الكبیرة" ال وظ�ی�ف�ةَ ل�ھ�ا 
سوى توفیِر المناخِ الم�الئ�م إلنس�ی�اِب األح�الم الص�غ�ی�رة، 
، للبشريِّ فینا، وما ُوِعدنا بھ وأمَّلن�ا ال�ن�ف�س ف�ی�ھ،  للعاديِّ
دوَن إحتساٍب معقوٍل لُممكناِت الواقع الُم�ت�ق�لِّ�ب، ال�ُم�ت�غ�یِّ�ر 

ل... ؟  !!في عالٍم دائم التحوُّ
َد حقنا في الحلم .. نُعلي فیھ بسال�ةَ الص�وِت  أَقوُل ذلك ألؤكِّ
الشجاع .. حتى ال�م�ن�ف�رَد م�ن�ھ![وال نُ�ق�لِّ�ُل م�ن ش�أن َم�ْن 
َن بشرنقة الصمت  تقیَّ�ةً "!! ح�ت�ى ال ی�ب�ی�ع ن�ف�س�ھ  تحصَّ

ض�دَّ َم�ْن َھ�یَّ�َج قَ�ْم�َل ال�خ�راف�ة  وَشَرَف الكلمة للشیطان..]
"الُخردة" مما ال تَنفَُع معھ المصط�ل�ح�اُت وال�ت�وص�ی�ف�اُت، 

  !! مھما إستنفََرنا طاقةَ المعاني ومحموالتھا
، ال یتجلّى في ال�ن�زاالت وح�دھ�ا، ب�ل  الشجاعةُ بُعٌد رؤیويٌّ

في أْن تَجرَؤ على البدء بشيٍء تعرف ُمسبقاً أن�َك ال�خ�اس�ر 
 ! فیھ

فالحلم أْن ت�رى الض�وَء ف�ي ُزح�اِم ال�ع�ت�م�ة .. ح�ت�ى ب�ع�َد 
وصول الُغزاِة الَجَھلة إلى َغدنا ال�ُم�رت�ج�ى، ح�ی�ن أح�رق�وا 
وخّربوا كلَّ شيٍء .. حتى خیوطَ ثوِب الس�راب، ال�ذي ُك�نّ�ا 
نَْنِسُجھ!! ولم ی�ت�رك�وا ل�ن�ا غ�ی�ر ذك�ری�اٍت ت�ج�وُب واح�ات 
الفراغ بلیٍل وثنيٍّ نتَسلَُّق فیھ سفوح الخوف "ِمع�راج�اً"... 
فقد قَتَلوا فینا القدرة على الفََرح .. سرقوا ت�ألل�َؤ ال�ب�ھ�ج�ة 

 .. وفیَض النور
..................... 

  ! لیقُْل َمْن یقول ، وَمْن شاء ما شاء
لم أُولد في مكانین، لكن في ُوسعي أْن أموَت في أكث�ر م�ن 
م�ك�اٍن. ت�ل�ك ھ�ي ح�ری�ت�ي! ف�ل�م�اذا ی�ك�وُن م�ك�اُن والدت��ي 
الجغرافي نقیضاً لھذه ال�ح�ری�ة ؟! وب�ع�ی�داً ع�ن ش�اع�ری�ة 
بالدي التأریخیة، أرضاً وم�ی�ث�ول�وج�ی�ا ... م�م�راً ل�ھ�وی�اٍت 
وحضاراٍت ... بعیداً عن ك�ل ھ�ذا وذاك، ھ�ي أرٌض ق�رَب 
األرض، وھ��ي ن��زوُع إس��ط��ورة ال��قِ��ف��ار إل��ى َش��بَ��ِق 

  اإلستقرار.
فھل في بالدي ما یُفقُِر الشاعریةَ اإلنس�ان�ی�ة، أم ف�ی�ھ�ا م�ا 
یُغنیھا بتذكیِر اإلنسان بسیرتھ في تأریخ الكون وال�ك�ل�م�ة، 

المعنى على مع�ن�ًى آخ�ر، وف�ي قُ�درت�ھ ع�ل�ى   وفي إنفتاح
إن�ق��اِذ ال�واق��ع ب�اإلس��ط��ورة، وف��ي ع�ودة اإلس��ط�ورة إل��ى 
عناصرھا وأھلھا ؟! فال حاضَر للغٍة إالّ بماض�ی�ھ�ا ... وإالّ 

 !! َسنأتي إلى اللغة یتامى ، من الفراغ
................. 

ال أستطیُع اإلنتماَء إلى َجَسد ح�داث�ٍة ُمَش�ّوٍه، یُ�غ�یّ�ُر إس�َم�ھ 
ومالمحھ، كیفما ِشيَء لھ، وفي حاالٍت غی�ر ن�ادرة، یُ�ھ�ّدُد 
بفائض من التشابھ والتقلید الُمخْل .. ب�ل ح�ت�ى ب�إغ�ت�راِب 

 ...المبدعِ واإلبداعِ معاً 
صحیٌح أنَّ التحوالت اإلجتماعیة المتسارعة بخطًى حث�ی�ث�ة 
، وھ��ی��م��ن��ة وس��ائ��ل اإلع��الم وم��واق��ع "ال��ت��راش��ق" 
اإلجتماعي! وإنتھاك اللغة بتحویلھا إلى مادة إست�ھ�الك�ی�ة، 

 . قد أسھمت في تراجع اإلصغاء لإلبداع
بید أنَّ الصحیَح كذلك، أَنَّ غ�ی�ر ق�ل�ی�ٍل م�ن ال�م�ب�دع�ی�ن ق�د 

 ساھم في ھذه الظاھرة، منذ أصبَح مفتوناً ،
إّما بعزلتھ الُمقَّعَرة، أو بجماھیری�ت�ھ ال�ُم�ب�سَّ�ط�ة، ال�الھ�ث�ة 

ف�ف�ي ال�ح�ال�ة األول�ى ص�یَّ�َر  !!"وراء الجوائز و"العط�ای�ا
الغموَض صورةً لـ"أنا" ال تحتوي غیَرھا، فال تَخ�رُج م�ن 
الذات إلى العالم . وف�ي ال�ح�ال�ة ال�ث�ان�ی�ة ج�َع�َل ال�وض�وَح 
رسالةً نھائیة تقتُل المتعة، التي نبحث عن�ھ�ا ف�ي اإلب�داع! 
وبذلك یُتَرُك الُمتلقّي عاطالً عن العمل !! ھناَك إذاً م�ا ھ�و 
أسوأ من الغموِض الُمعتِم، أال وھو ال�وض�وُح ال�ت�ع�ل�ی�م�ي، 
الذي یَحرُم المتلقّي م�ن ال�م�ش�ارك�ة ف�ي ع�م�ل�ی�ة اإلب�داع، 

 . بإعطاء العمل اإلبداعي حیاةً ثانیة
 

ھكذا سیظلُّ سؤال الحداثة واإلبداع عموماً في مجتم�ع�ات�ن�ا 
المطحونة بأسئلة وجودھا األساسیة، س�ؤاالً م�أزوم�اً، م�ا 
لم یوَضَع في سیاِق إنعتاقھا! وعلیھ ال ی�ك�ون ھ�ن�اك، ف�ي 
ھذا المجال تحدیداً، ما ھو أسوأ من قَس�ِر الس�ی�اس�ة ع�ل�ى 
العملیة اإلبداعیة بمعناھا المباشر، إالّ اإلف�راط ف�ي ت�ع�ال�ي 
اإلبداع عن قضایاه السیاسیة ، ب�م�ع�ن�اھ�ا ال�ع�م�ی�ق .. أي 
اإلصغاء إلى حركة التأری�خ وال�م�ج�ت�م�ع وال�م�ش�ارك�ة ف�ي 
صیاغِة مقترحاٍت لصورة المستقبل. من دون ذل�ك یُ�َغ�یّ�ُب 

س�ی�اس�ي وی�ع�زل�ھ ع�ن  -المبدع نفسھ عن فضائھ الج�ی�و 
 الكینونة المشتركة وعن المجتمع!.

 َ ٌٌُل
 
 
 
 
 
 
 
 

 برلین یحیى علوان/   
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البد من إالشارة ال�ى ٔاھ�م�ی�ة ھ�ذا ال�م�ھ�رج�ان   
والمعني وٕالول   المتفرد بالوطن العربي  العربي

التراث )) الذي ٔاق�ی�م�ت دورت�ھ   في ((فیلم  مرة
وٕاش��راف م��ن ق��ب��ل   ب��دع��م   -أالول��ى ب��م��ص��ر 

والذي تبنى   -الراحل ٔا .د عصمت یحیى   الفنان
ل�م�ا ط�رح�ھ ٕالول   بنفسھ داعم�اً   ھذا المشروع

ٕاس�الم ع�ز -ال�دك�ت�ور ال�ف�ن�ان ال�م�خ�رج  -  مرة
جمھ�وری�ة مص�ر ال�ع�رب�ی�ة وت�ح�ق�ق�ت   -العرب 

ٕان�ن�ا ع�ل�ى م�دى   الدورة أالول�ى ب�ن�ج�اح ع�ل�م�اً 
لفیلم التراث   لم نر مھرجان   العقدین الماضیین

  !..تحدیدا
-في م�ج�ال   ؤالھمیة ھذا المھرجان ودیمومتھ

الذي ت�ب�ن�اه ٕالس�ت�اذه   وللعھد  -والفیلم   السینما
الراحل بوفاء وٕاخالص بعد رحیل�ھ ، س�ت�ن�ط�ل�ق 

م�ن  2021الثانیة في ٔاكت�وب�ر    الدورة الجدیدة
ج�دی�دة وب�إف�ك�ار ف�ن�ی�ة   ، وبآلیات 21لغایة  18

متطورة یشرف علیھا ح�ام�ل رای�ة ال�م�ھ�رج�ان 
 . الفنان ٕاسالم عز العرب

 
 : عبر فیلم التراث  الى جیل  من جیل

في السرد المنقول وفن الق�ول   التراث ومایتعلق
وال�ع�ادات   بین االدب الشعبي والفنون الشعب�ی�ة

وال��ت��ق��ال��ی��د وال��ت��راث ال��م��ل��م��وس, ال��م��وروث 
والتراث الشعبي والموروث ال�ث�ق�اف�ي   الشفاھي

م��ن ال��ح��ك��م وأالم��ث��ال وال��ح��ك��ای��ات وال��ن��وادر 
وب�ی�ن  وأالغاني وال�رق�ص وأالزی�اء,  واالحاجي

ال��ح��ك��م��ة وال��ع��ق��ل وال��ع��اط��ف��ة وال��ف��ل��س��ف��ة 
ال�وط�ن�ی�ة, ھ�و   والمواقف الس�ی�اس�ی�ة  الشعبیة

الس���اح���ة أالث���ی���رة وال���ع���م���ی���ق���ة ل���ت���ص���ارع 
أالحداث ف�ي ك�ل م�ك�ان وزم�ان ع�ب�ر   وتسجیل

ال�ع��ص��ور وال��ق��رون ال��ت��ي ع��اش��ت��ھ��ا ال��ب��ش��ری��ة 
ماتركھ إالجداد واالباء وأالمھات لجی�ل   وتحدیداً 

  ً الیوم في وطننا ال�ع�رب�ي , وك�ذل�ك ف�ھ�و ایض�ا
ی��غ��ط��ي م��خ��ت��ل��ف ن��ت��اج��ات ال��ف��ك��ر وال��وع��ي 

ٔان�ث�روب�ول�وج�ی�ا  - والممارسات التي ت�ع�ب�ر ع�ن
ع��ل��ى ك��ل ال��م��س��ت��وی��ات إالج��ت��م��اع��ی��ة -إالنس��ان

ب��ك��ل   وإالق��ت��ص��ادی��ة وال��ث��ق��اف��ی��ة ب��ی��ن أالدب
بكل ٔانواعھ, وكذلك ما جاء على   والفن  ٔانواعھ

م�ن   اللسان شفاھیاً بما یتع�ل�ق ب�ح�ی�اة أالنس�ان
وم�ن   خالل حوارات وصلتنا لنفھم بعضنا بعض

ثم یٔودي دوراً فعاالً في تن�ش�ی�ط ال�ب�ی�ٔی�ة ال�ف�ن�ی�ة 
ت�رج�م�ة   أالدبیة , خاصة حینما ت�ن�ج�ح ع�م�ل�ی�ة

 -ف�ی�ل�م  -التراث عبر الشریط السینمأی�ي   فكرة
في ھ�ذا   وذلك للقیمة العالیة لكل باحث (مخرج)

المجال لیساھم في عرض ھذا التراث وال�ت�اری�خ 
 .. بعزیمة وھمة وبإبداع

ولتسجیل ھذا التاریخ العبق بكل نسیجھ الش�أی�ك 

 : تعتمد على -سینما وفیلم  -المتعدد یحتاج لنا 
 - ((سیناریو)) من ن�وع خ�اص ی�ھ�ت�م ب�ال�ت�راث

یضیف حجراً جدیداً لخصوص�ی�ة ح�ی�اة إالنس�ان 
العربي (لكوننا نتحدث االٓن عن مھرجان ع�رب�ي 
ولیس دولي) عبر التاریخ من خالل اللغة الثریة 
والصورة المعبرة الناطق�ة ال�ت�ي تس�ت�ل�ھ�م روح 
ال�ت��راث الش��ع�ب��ي وال�ف��ل�ك��ل�ور وع��وال�م ال�ح��ی��اة 
البسیطة بدءاً من الریف والق�ری�ة وال�ب�ح�رح�ت�ى 

ال��ن��اس ال��ب��س��ط��اء وال��ع��م��ال   ال��م��دی��ن��ة وب��ل��غ��ة
بین الزراعة والصید عن ت�ل�ك   والفالحین تتنقل

الحیاة ال�ت�ي ٔان�ت�ج�ت ال�ی�ن�ا ف�ی�ض م�ن ال�ت�راث 
والفلكلور والغناء واالزیاء وفن القول والحكم�ة 

وأالمثال الشعب�ی�ة وال�ت�ج�اری�ب ال�م�ت�ع�ددة, ھ�ذا 
ال��م��ھ��رج��ان س��ی��ك��ون ع��ن��وان��اً ج��دی��داً ((ل��ف��ی��ل��م 

ل��ذي ی��ج��ب ٔان یس��ت��م��ر ب��ت��وث��ی��ق اال��ت��راث)) و
كي الیطمر وال ینسى ویحفط في ذاك�رة   فعالیاتھ

  .. أالجیال المقبلة
 

ف�ي دورت�ھ   المھرجان ال�ع�رب�ي ل�ف�ی�ل�م ال�ت�راث
ال�ن�ق�دی�ة)  -یشارك في (ل�ج�ان�ھ ال�ف�ن�ی�ة   الثانیة

مجموعة من المختصین في فن السینما والتراث 
 :والسیناریو

 
  نقاد وكتاب مخرجین ؤاساتذة ٔاكادیمیین 

من ٔافالم تس�ت�ح�ق   ما سیقدم  لمتابعة ومشاھدة
 .. المشاركة والتنافس

ستنطلق أالفكار بمختلف مستویاتھا إالب�داع�ی�ة  
بی�ن ال�م�واھ�ب وإالح�ت�راف،   وقدراتھا الحرفیة

لكل مخرج یقدم شریطاً عن التراث لبلده، ب�م�ادة 
ٔامام البحث ف�ي ال�ت�ط�ور   فنیة یفتح بھا الطریق

التقني والف�ن�ي ف�ي ع�م�ل�ی�ة إالب�داع إالخ�راج�ي 
ت�ت�زای�د   وٕاكتساب خبرات جدیدة متمیزة  للفیلم,

ف��ي ال��غ��وص وال��ب��ح��ث ف��ي ت��راث ش��ع��ب ٔاي 
سیناریو) موجودة في ٔاعماق الذاكرة   بمادة  بلد

في الوطن العربي الكبیر ل�ی�ت�م   الشعبیة الجمعیة
التعارف والتعرف علیھا وتقدم للمشاھ�د ش�ری�ط 

  ! فیلمي یلیق بذاكرة الشعوب
مع ٔاھ�م�ی�ة ال�ت�ج�رب�ة إالخ�راج�ی�ة ل�ك�ل مش�ارك 
سنشاھد ٔافالماً تضیف للذأیقة الجمالیة وال�ع�ی�ن 

بتنوع المادة الفنیة المتق�دم�ة م�ن ٕان�ت�اج   جماالً 
  المخرجین المبدعین عن حیاة الناس

 
ل�ل�دك�ت�ور ال�م�خ�رج الس�ی�ن�م�أی�ي   تحیات صادقة

ٕاسالم عز العرب ولكل المساھمین والمشارك�ی�ن 
ٕاداریین وفنیین عاملین بجھد م�ب�ارك ع�ل�ى   من

ٕاستم�رار ودی�م�وم�ة ھ�ذا ال�م�ھ�رج�ان ال�م�ت�ف�رد 
ال�ت�راث) ف�ي دورت�ھ   (المھرجان العربي لف�ی�ل�م

 .. الثانیة

 .. مة  ان ا  ااث
 .. عصمت یحیى  الدورة الثانیة .. دورة الفنان الراحل ٔا. د

 

  ھولندا -بغداد / نعمة یوسف
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ال یمكن وصف الشاعر الراحل سعدي ی�وس�ف إال ب�ال�ن�ھ�ر     
الثالث في العراق، لحجم عطائھ اإلبداعي المتدفق منذ كان في 

دی�وان�ھ األول، وح�ت�ى  الثامنة عشرة حین أصدر (الق�رص�ان)
الذي حملھ المجلد الشعري  آخر دیوان لھ، وھو (دیوان البند)

الثامن للشاعر، بعد عمر اقترب م�ن ال�ت�س�ع�ی�ن ع�ام�اً، ع�م�ر 
ُمشبع ومترع بالشعر والحیاة والجدل، عمر تقاسمتھ المن�اف�ي 
بأنواعھا، وأسمائھا وتشكیالتھا العربیة واألوروبیة، منط�ل�ق�اً 
من بغداد التي عمل فیھا مدّرساً لمدة عامی�ن، ث�م س�اف�ر إل�ى 
الكویت للغرض نفسھ، لیعود ب�ع�د ذل�ك إل�ى ال�ع�راق م�ج�دَّدا، 

 1963فیسجن أیام انقالب الثام�ن م�ن ش�ب�اط ال�دم�وي ع�ام 
نتیجة نضالھ الیساري، ومطاردة السلطات لھ، ثم یودع سجن 

ف�ي الص�ح�راء ال�ع�راق�ی�ة، م�ع ك�وك�ب�ة م�ن  (نقرة السل�م�ان)
المثقفین العراقیین، من ب�ی�ن�ھ�م الش�اع�ران ی�وس�ف الص�ای�غ 
ومظفر النواب والناقد فاضل ثامر، وبعد مكوثھ عام�ا ونص�ف�اً 
في السجن یطل�ق س�راح�ھ، ب�ع�د ان�ق�الب ال�ق�وم�ی�ی�ن ال�ع�رب 
والناصریین بقیادة عبد السالم عارف على الحرس ال�ق�وم�ي، 
وھي میلیشیا تابعة لحزب البعث العراقي، لیسافر مرة أخ�رى 
إلى دمشق، ثم بیروت، ومن ھناك إلى الجزائر، لیعمل مدّرساً 

 .في مدارسھا الثانویة
 51وھو ھناك نشط سعدي شعریاً، فأصدر دواوی�ن�ھ األول�ى (

وق�د  و(ال�ن�ج�م وال�رم�اد) و(أغنیات لیست ل�آلخ�ری�ن) قصیدة)
أھداه إلى الشاعر الرائد بلند الحیدري، وحی�ن ت�م�ت ط�ب�اع�ة 
أعمالھ الشعری�ة ح�ذف اإلھ�داء، وأص�در ب�ع�ده (ب�ع�ی�داً ع�ن 

ثم دیوانھ الذي شّكل نقلة في حیاتھ وتجرب�ت�ھ  السماء األولى)
ف�ي ص�ی�دا  الشعریة (قصائد مرئیة)، من إصدارت دار ص�ادر

وبتقدیم من أدونیس، وحین تمت طب�اع�ة األع�م�ال الش�ع�ری�ة 
 .حذف تقدیم أدونیس أیضا

 
كان سعدي في ھذه األثناء ی�ع�زز م�وق�ع�ھ ف�ي أھ�م ال�م�ج�الت 

األول حمل ف�ي الص�ف�ح�ة األول�ى  اللبنانیة، فعدد مجلة (شعر)
أیض�اً  منھ قصائد لس�ع�دي ی�وس�ف، وك�ان�ت م�ج�ل�ة (اآلداب)

تحتفي بنصوصھ الشعریة، مبرزة إیاھا في الصفحات األولى، 
ھذا ناھیك عن نشره لدواوینھ الجدیدة، وكانت مفاجأة سع�دي 
یوسف للشعر العربي، ھو دیوان�ھ ال�الف�ت (ن�ھ�ای�ات الش�م�ال 

الذي رّسخھ كشاعر مج�ّدد، ن�ادر، وم�خ�ت�ل�ف، ف�ي  األفریقي)
تجربة الشعر العربي عامة، وعندما عاد البعث مرة ثانیة إل�ى 
السلطة، أظھر وجھاً مختلفاً، بسبب تاریخھ السیئ، والف�اش�ي 
مع طبقات الشعب العراقي إبان مرحلة الستینیات، فأظھر ف�ي 
مطلع السبعینیات وّداً رمادیاً في المجال الث�ق�اف�ي، ق�اده رج�ل 
نظیف وشاعر بعثي، وقائد من قادتھ المختلفین، ھو الش�اع�ر 
المغدور الوزیر شفیق الكمالي، فعاد إل�ى ال�ع�راق مس�ت�ج�ی�ب�اً 
لدعوتھ كل من البیاتي وبلند الحیدري وال�ج�واھ�ري وس�ع�دي 
یوسف، لیصدر سعدي في بغداد وعن وزارة الث�ق�اف�ة دی�وان�ھ 
الالفت والمؤسس لمدرسة جدیدة في الشعر العربي (األخض�ر 
بن یوسف ومشاغلھ)، حیث ت�وغ�ل الش�اع�ر أك�ث�ر ف�ي رس�م 
التجربة الشعریة الُمغایرة، المعنیة بالیومیات، ومتابع�ة ش�أن 
الحیاة، ومفاصلھا العادیة، مع توابل فنیة، یساریة ووط�ن�ی�ة، 
تعّمق مسار ھذه األعمال ل�دى ال�ق�ّراء ع�ام�ة، ن�خ�ب�ة وق�ّراًء 
عادیین، لیسطع اسم سعدي یوسف عالیا، في سماء الشع�ري 

 .العراقي أوالً، والعربي ثانیة

  
كان البعث مكروھاً في العراق، وأغلب المثقفین كانوا یمیل�ون 
إلى جھة الیسار، فنشر سعدي یوسف في ت�ل�ك األی�ام دی�وان�ھ 
ھذا، فكان األھم واألكثر شیوعاً وذیوع�اً، واألك�ث�ر ح�ف�راً ف�ي 
شأن القصیدة المتخفّفة من عبء الخطابة، والنب�رة ال�ع�ال�ی�ة. 
جاء دیوانھ بنبرة خفیضة، لم تكن موجودة قبلھ ال في الش�ع�ر 
العراقي، وال العربي، وبالمناسبة رمز األخضر ھذا أو القناع، 
أصبح أیقونة شعریة وَسَمْت تجربة سعدي كلھا تقریباً، فكت�ب 
قصائد أخرى لكیما یعّزز من أفق ھذه التجرب�ة، م�ث�ل قص�ائ�د 
(أوھام األخضر بن یوسف) و (كیف كتب األخضر بن ی�وس�ف 

حوار م�ع األخض�ر ب�ن ی�وس�ف) و(ع�ن «و قصیدتھ الجدیدة)
» سیدة الن�ھ�ر« األخضر أیضاً)، وبعد ذلك نشر سعدي قصیدة 

ال�ح�ك�وم�ی�ة، م�ھ�داة إل�ى ع�ب�د ال�وھ�اب »  الثورة« في جریدة 
البیاتي، ولكنھ عاد فحذف اإلھداء حین نشر األعمال الشعریة 
األولى في بغداد عن (دار األدیب)، وكانت تحم�ل م�ق�دم�ة م�ن 

م�ع  الناقد طراد الكبیس�ي ح�م�ل�ت ع�ن�وان (الش�اع�ر ال�رائ�ي)
افتتاحھا، أي األعمال، بإھداء إلى زوجتھ سھام عل�ي ن�اص�ر، 
وظلت ھذ المقدمة موجودة في الطبعة الثانیة التي صدرت في 

، وھو العام الذي كان ال 1977في عام  بیروت عن  دار العودة
یزال فیھ سعدي یوسف موجوداً في بغداد، ولكنھ في ال�ط�ب�ع�ة 
الالحقة والجدیدة حذف مقدمة الناقد طّراد الك�ب�ی�س�ي، وح�ی�ن 
تجّددت طبعات أعمالھ الشعریة في دور النشر مث�ل ال�م�دى و

حذف اإلھداء ال�م�ع�روف إل�ى زوج�ت�ھ،  و (التكوین) (الجمل)
 .والتي أصبحت طلیقتھ فیما بعد، مكتفیاً ببیاض المساحة

 
اتھم سعدي یوسف في ال�ع�ق�دی�ن األخ�ی�ری�ن ب�ت�ك�رار ن�ف�س�ھ، 
واجترار صوره، وت�ع�اب�ی�ره، وج�م�ل�ھ الش�ع�ری�ة، وم�ف�ردات�ھ 
اللغویة، وإعادة صیاغة ما قیل سابقاً، وتدویره جمالیاً، لیظ�ل 
موجوداً في الساحة الشعریة العربیة، التي عرفت أشعاره منذ 
مطلع الستینیات، وحتى أواخ�ر ل�ح�ظ�ات ح�ی�ات�ھ، إذ ت�ّوج�ھ�ا 
بخاتمة رائعة، فكتب قصیدة ال ت�ت�ع�دى س�ط�ورھ�ا ال�خ�م�س�ة، 
لّخصت كل تاریخھ، وحیاتھ، ویومیاتھ، مع الشع�ر، وال�ن�اس، 

وھ�ي  والحیاة التي عاشھا مثلما أراد، اسم ال�ق�ص�ی�دة (ف�خ�ر)
لوحدھا تحتاج إلى دراسة، رغ�م قص�رھ�ا، وش�دة ك�ث�اف�ت�ھ�ا، 
واختصارھا لم�ح�ط�ات ع�م�ره، وت�اری�خ�ھ ال�ط�وی�ل، وح�ی�ات�ھ 
الجدلی�ة، ت�ل�ك ال�ت�ي ل�م ت�ك�ن س�ھ�ل�ة أو س�ل�س�ة، ب�ل م�رت 
بمنعطفات، ومنعرجات، ومطبّات یومیة، كانت تفد إلیھ بسب�ب 
مواقفھ، وآرائھ الباترة، وأغلبھ�ا ك�ان ھ�و م�ن یس�ت�دع�ی�ھ�ا، 
لتكون الولیمة عامرة، بالسباب، والشت�ائ�م، وال�وش�ای�ات م�ن 
طرفھ الذي كان یحلو لھ ذلك، ومن طرف اآلخرین الذین كانوا 
ینالون منھ بحق أو دون وجھ حق، كأصدقائھ الُخلّص، ورفاق 

 .حیاتھ، ورفاق مسیرتھ المدیدة في المنافي المختلفة
وعطفاً على مسألة التكرار، ف�ھ�ي ط�ری�ق�ة م�ب�ھ�م�ة، تص�ی�ب 
الشعراء الملھمین، والتكرار ھنا ھو اإللھام واإلیحاء واإلیعاز 
العلوي، وقد مّس شعراء كباراً مثل نزار قباني، والجواھ�ري، 
وأدونیس، وھي طریقة مفروضة علیھم من قوى علی�ا، وب�ذا 
ال یستطیع الشاعر الُملھم ھنا، أن یرّد العطاء والكرم ال�ل�ذی�ن 
یأتیانھ من القوى الغامضة، الموكلة بال�ع�ط�اء اإلب�داع�ي، ل�ذا 
الشاعر یقف ذاھالً أمام الرؤى، وھو یتسل�م م�ن�دھش�اً غ�ذاءه 

 .الخیالي، وزاده الروحي
من ھنا وفي ظل ھذا السبیل الرؤیوي، أصدر الشاعر ثم�ان�ی�ة 

وقد اح�ت�وى  مجلدات شعریة كان آخرھا مجلد (خریف مكتمل)
و»  ط�ی�ران ال�ح�دأة« على ست مج�م�وع�ات ش�ع�ری�ة، ھ�ي : 

(محــاوالت في العالقـة) و(خــرف مكتمـل) و (الس�ون�ی�ت) و
و (البند) و (ثالثون قصیدة)، وكانت مج�م�وع�ت�ا (الس�ون�ی�ت)

في ھذا المجلد تنفیان على نحو واضح وقوع الش�اع�ر  (البند)
في التكرار، فھو قد أعاد الروح لفن البند الشعري المھمل منذ 
أكثر من مئة عام، وكتب السونیتات مقتدیاً بالشعر األوروبي، 
فقّدمھ سعدي لنا بطریقة عربیة، مؤثّرة ونادرة، وف�ری�دة ف�ي 
سیاق الشعر العربي. ومن دی�وان الس�ون�ی�ت ن�خ�ت�ار قص�ی�دة 

 )*(سونیت دجلة
 نزلُت بواٍد بین لیلى ودجلةٍ (

 فلم ندِر أيَّ الجنّتین نزورُ 
 كأنَّ بلیلى من شمائِل دجلةٍ 

 تقلُّب حاٍل فاألموُر تدورُ 
 ٭ ٭ ٭

 لقد كان لي في شطّ دجلةَ مْربَعٌ 
 وعشٌب على تلك الضفاِف نضیرُ 

 ولكنني إْن شئَت عوٌد مضیّعٌ 
 تسیُر بھ الغلواُء حیُث تسیرُ 

 لماذا أرى األشجار حولي كالدمى؟
 وتلك المماشي الُخضَر جرداَء بلقعا؟

 ھل اللون یأتیَك إذا انتمى
 لن تدوَر فتُْسَمعا… وتلك األغاني 

 ٭ ٭ ٭
 سالٌم على أرٍض تناھبھا البِلى
 . «سالٌم على ماٍء َسلوُت كما َسال

 :«فرات»وھنا أیضا سونیت 
 ھذه الجمعةَ أقلعُت إلى نھر الفراتْ »

 فاختفى عن ملمسي زاُن الشمالْ 
 لیس ما نحملھُ لون النباتْ 

 إنھ المعنى الذي نخشى علیھ من زوالْ 
 ٭ ٭ ٭

 كلّما جاء إلى لیلي الفراتْ 
 نزَّ ماٌء منھ، عْذٌب في المخّدةْ 

 أیكوُن الماُء أصالً للحیاْة؟
 ھأنذا اقِطُف وردةْ … ربما 

قَّةِ »لم أزْل أسمُع في  بابْ  «الرِّ  سْحبات الرَّ
ضَن قلیال  وأغاني النسوِة الالئي یخوِّ

 في میاه السَمِك الفّضِة، والطیِر الّسرابْ 
 لم أزْل ألُمُس معنًى مستحیال

 ٭ ٭ ٭
 فلتكن یا نھَر أجدادي، رفیقي

 .«!وْلتُكْن یا دربَي إْن غام طریقي
 : «األمیر متّوجاً »ومن دیوان البند نختار اآلتي 

 لمن خّربَت یا سعدي حیاتَك؟»
 أّي أرٍض كنت تقصدھا؟
 وأيُّ رعیٍة كنَت ترعاھا؟

 … ھي األیاُم قالوا منذ دھٍر إنھا دَولٌ 
 إذاً ما أنَت والدوُل؟

، متّوجاً أنتَ   !األمیُر الفوضويُّ
………. 

 . الآللُئ في القرارْ 
 : وھنا قصیدة  اطمئنان

 رضیّاً  
 مغمَض العینینِ 

 تجلُس عند نافذٍة تطلُّ على الحدیقِة،
 إنھ الفجُر القدیمُ 

 الفجُر ذیّاَك الذي ما عاد فجراً،
 قد تساوى

 الفجُر والظھُر،
 تساوى الطُّھُر والعُھُر،
 تساوى البیُت والمنفى،

 ولكنَك ما زلَت رضیّاً 
 مغمَض العینینِ 

 تغفو عند نافذٍة مضبّبةٍ 
 .)وتحلمُ 

 )* سعدي یوسف: (خریف مكتمل
 2021دار التكوین، دمشق 

 .صفحة  500 

( )   ي:  
                                ارا  ع او 
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 موالتي"
 مذ أطلقت صرختي األولى

 أشرقت مصابیح طیورك على مدني النائمة
 في دجى الطرقات

 فشب الضوء في كیاني
 ومشیت على األعشاب
 أالعب الزھر بأقدامي

 …مشیت
 ثم سمیتك
 موالتي"

ھذه اللوحة الفنیة الت�ي ت�ن�وع�ت ف�ی�ھ�ا الص�ور 
ورسمت للكلمات حدود الجمال باختالف ألوانھ�ا 
القزحیة، وبما تحمل من دالالت وتأویالت ت�ق�ب�ع 
في ظل ما أوحاه الشاعر من أوصاف لمحبوبتھ، 
التي ابتدأھا وأنھاھا بكلمة/ موالتي/ التي تحم�ل 
معنى سیّدتي، ولو وقفنا عل�ى رؤوس ال�م�ع�ن�ى 
لھذه الكلمة لكان تشریحـً�ا ی�ق�ع م�ا ب�ی�ن ال�ع�ب�د 
والس�ی�د، وھ�ذا ی�ع�ن�ي أع�ل�ى درج�ات االح�ت�رام 

 والتقدیر والطاعة، وباختالف مراتبھم..
وھذه الكلمة جعل لھا خاصیة لھ ول�ی�س ل�غ�ی�ره 
بتوظیفھ الیاء في كلمة/ موالت�ي/ ی�اء ال�م�ل�ك�ی�ة 
للمتكلم، فقد ج�ع�ل م�والت�ھ م�ل�ك�ھ وخ�اص�ت�ھ ال 
یشاركھ بھا أحد، وھذا أعظم نوع ملكی�ة ی�ح�وز 
علیھا الشاعر لیتفرد بملكیتھ لھا/ موالتي/ وھذه 
الملكیة تأخذنا للمدى الواسع الذي یتعلق بدرجة 
امتالكھ ودرجة منزلت�ھ�ا ع�ن�ده، ل�ت�ف�وق درج�ة 

 التملك الحقیقیة..
وان��ط��القـً��ا م��ن درج��ة ال��م��ل��ك��ی��ة إل��ى أب��ع��ادھ��ا 
ودالالتھا مع سیاق الكلمات والص�ور ال�ب�ل�ی�غ�ة، 
فقد حملت تصاویر فنیة ول�غ�وی�ة أث�ارت دھش�ة 
المتلقي، وجعلتھ یلھث خلف ما تح�م�ل�ھ الص�ور 
من والدة جمالیة لعناصر كثیرة تقوقعت في ظ�ل 
المشاعر النابضة والتي یملیھا الشاع�ر بص�دق 
ال��ت��وج��ھ وص��دق ارت��ب��اط ال��ح��روف ب��ال��ب��ن��اء 
والتراكیب اللغویة، مما جعل لھذه اللغة م�ح�اور 
جمالیة تشیر لقوة ھذا القلم وأثره ال�م�ب�ارك ف�ي 

 النفوس.
 حیث یقول في لوحتھ الفنیة:

 "موالتي
 مذ أطلقت صرختي األولى

 أشرقت مصابیح طیورك على مدني النائمة
 في دجى الطرقات

 فشب الضوء في كیاني
 ومشیت على األعشاب
 أالعب الزھر بأقدامي

 …مشیت
 ثم سمیتك
 موالتي"

/أطلقت صرختي األولى/ فعل ماض�ي ی�دل ع�ل�ى 
زمن انتھى فیھ حدوث الفعل، لیبقى ف�ي س�الل�ة 
الذكریات، یستحضره الشاعر متى یش�اء، ل�ك�ن 
في ذلك الزمن الماضي/ أط�ل�ق�ت/ ال�ذي ی�ع�ت�ب�ر 
إطالقًا بمعنى عدم التقیید، وبمعنى اتساع المدى 
في عملیة انطالق صرخت�ھ األول�ى، واالن�ط�الق 
تحمل مدى واسع األفق لھذه الص�رخ�ة األول�ى، 
لتعلن لنا حجمھا المتصاعد عامودیًّا ب�ال ح�دود، 
حیث تم ت�وظ�ی�ف ھ�ذا ال�ف�ع�ل ال�م�ت�ص�ل ب�ال�ت�اء 
المتحركة لیعلن حجم تحركھا بما یتالءم مع قوة 
واتساع مدى ھذه الصرخة التي ربطھا الش�اع�ر 
بكلمة األولى، لیوحي لنا تأویالت مختلفة یُشغلنا 
بھا كي ن�ك�ون ف�ي ح�ال�ة م�ن ال�ت�دب�ر وال�ت�أم�ل 
والبحث المستمر ع�ن م�ك�ن�ون�ات وم�ع�ال�م ھ�ذه 
الصرخة األولى التي ت�أخ�ذن�ا ب�ال�ل�ح�ظ�ة األول�ى 
لمولده وخروجھ من حالة الصمت الرھیب لحالة 
الن�ط�ق وال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ق�وة دف�ع ھ�ذا الص�م�ت 
بالصرخة التي تجعلنا نتحرر من قی�ود الص�م�ت 
للتعبیر بحریة وانطالقة واسعة ال�م�دى ل�ت�ح�دی�د 

ن�وع�ی�ة ال�ت�ح�دي ب�الص�راخ ب�دًال م�ن الس�ك�وت 
 المخدر والذي ألجمھ سنین عدًدا...

فالصرخة األولى، إما تحیلنا لساعة الوالدة م�ن 
رحم األم لرحم الحیاة، وإم�ا ت�ح�ی�ل�ن�ا إل�ى كس�ر 
قیود الصمت وابتداء الصرخة بوجھ كل طاغ�ی�ة 
أو ظالم. لذلك احتملت الصرخة معالم تشریح�ی�ة 
لنوعیة البحث بین السطور عن أسس وم�ع�ان�ي 
ھذه الصرخ�ة، وال�ت�ي م�ن�ھ�ا ی�ن�ط�ل�ق الص�م�ود 
والمواجھة وعدم االستسالم لما یس�م�ى ت�رك�ی�ع 

 النفوس في دائرة الصمت...
ومن َمعین ھذه الصرخة، جاءت كلمات الشاع�ر 

 بقولھ:
 "أشرقت مصابیح طیورك على مدني النائمة

 في دجى الطرقات"
لتكون حالة شروق مصابیح طیورھا على مدن�ھ 
النائمة، بحیث ی�ع�ل�ن أن�ھ م�ن�ذ والدت�ھ ال�ح�ی�ة، 
أشرقت موالتھ بـ� /مص�اب�ی�ح/ م�ن ھ�ن�ا ن�الح�ظ 
االرتباط المتین ما ب�ی�ن الش�روق وال�م�ص�اب�ی�ح 
والطیور، ثم ارتباطھا بالمدن النائمة، وھذا دلیل 
على قدرة الشاعر في تطویع الكلمات وتوظیفھا 
بطرق م�دروس�ة وھ�ن�دس�ة ب�ن�اء م�ح�ك�م�ة ج�دا 
تتالءم مع المعاني ووفق نْس�ق م�رت�ب یس�ت�ف�ز 
ال��ذائ��ق��ة ف��ي ال��وق��وف أم��ام واج��ھ��ة ال��ح��روف 

 والتدبر بین جمالیاتھا المتقنة..
فمن صفات المصباح أنھ یطلق ضوء، ال حرارة 
دفء، وال تحم�ل خ�اص�ی�ة اإلح�راق، ف�م�ن ھ�ذا 
الضوء الذي ی�ن�ب�ع�ث م�ن�ھ، یس�اع�د ع�ل�ى نش�ر 
الضوء فیما حولھ، وفي حدود مس�اف�ة م�ح�ددة، 
قصیرة الم�دى، وأن ال�ت�ش�اب�ی�ھ ال�ت�ي ی�ط�ل�ق�ھ�ا 
الشاعر في حیّز ھذا المصباح جع�ل�ھ�ا م�رت�ب�ط�ة 

 بكلمة الطیور، وھذا وصف متقن.
/أشرقت مصابیح طیورك/ فالشروق أخذ سماتھ 
من وح�ي ال�م�ص�اب�ی�ح، ال�ت�ي ت�ل�ت�ص�ق ب�ك�ل�م�ة 
الطیور ... فلماذا استعار ال�ط�ی�ور ل�ل�م�ص�اب�ی�ح؟ 
وھل ھو ی�ق�ص�د أب�ع�د م�ن م�ع�ن�ى واح�د؟ وھ�ل 
استعارتھ للطیور لھا ھدف یخدم خیالھ و وحی�ھ 
 الذي فاض بمداده لیعلن النفیر بذائقة المتلقي؟..

وھذا ھو ما استفز ذائقتي في ھ�ذه االس�ت�ع�ارات 
 الحیة التي أشعلت الفكر وسّرحت َشعر الخیال..

فالطیور، ھي لحن السماء بزق�زق�ت�ھ�ا ال�رائ�ع�ة، 
وھي رمز الحریة في التحلیق، وھي رمز النقاء 
والرقة والطھر بالنوایا، بحیث ال تح�م�ل أح�ق�اًدا 
كالبشر وقلوبھا غضة رقیقة تالئم الحیاة الطیبة 
بصفاتھا، لذلك استعار الشاعر الطیور لمصابیح 
موالتھ، لتنقل ش�روق ھ�ذه ال�م�ص�اب�ی�ح ل�م�دن�ھ 
النائمة، وكأنھ استعمل الطیور كي تحمل الضوء 

 المنبعث من المصابیح لتضيء المدن النائمة. 
فاستعارة الطیور ھي عامل مساعد لنقل ش�روق 
المصابیح، ألنھا كما ذكرت سابقً�ا ل�ھ�ا مس�اح�ة 
محددة النتشار ض�وئ�ھ�ا، ل�ت�ك�ون ال�ط�ی�ور ھ�ي 
صاحبة المھ�م�ة ف�ي ب�ع�ث الض�ی�اء ع�ل�ى م�دن 
الش�اع�ر ال�ن�ائ�م�ة، وق��د خ�ص ال�ط�ی�ور كص�ف��ة 
لموالتھ تعبیًرا عن رقتھا وطیبة قلبھ�ا، وج�م�ال 
روحھا.. لتضيء لھ ما علق ف�ي دج�ى ط�رق�ات�ھ 

 من عتمة وسواد..
 "فشب الضوء في كیاني

 ومشیت على األعشاب
 أالعب الزھر بأقدامي

 …مشیت
 ثم سمیتك
 موالتي"

لذلك ومن خ�الل روح م�والت�ھ ال�م�ش�رق�ة، ف�ق�د 
ان��ع��ك��س الض��وء ف��ي ك��ی��ان��ھ وس��رى ب��دم��ائ��ھ، 
لینعكس في روحھ الفرح لیم�ش�ي وھ�و ی�داع�ب 
الزھور وال یبالي، وب�ع�د أن ش�ب ض�وؤھ�ا ف�ي 
كیانھ، س�م�اھ�ا م�والت�ي، ألن�ھ�ا انص�ھ�رت ب�ی�ن 
مساماتھ وذابت في دمائھ لتستحق لقب موالتھ، 

ھذه الصفات ال تنحصر فقط للمحبوبة الحب�ی�ب�ة، 
بل تتعدى بصفاتھا على بلده ال�ع�راق ال�ح�ب�ی�ب، 
الذي یفني العمر ألجل بقائھ والحفاظ عل�ی�ھ م�ن 

 الطغاة..
 "أعتكفت في محرابك

 وما زلت أغوص في بحرك الھادي
 ما زلت

 أشرب من ینبوعك الصافي
 وقد غزا الشیب راسي… وما ارتویت 

 
 عشقت

 شموخ قامتك، قبلت جبینك العالي
 سكن الھوى فؤادي

 ومازال قلبي یرقص بین أضالعي"
في ھذه اللوحة ال�غ�زل�ی�ة ال�ت�ي أظ�ھ�رت عش�ق 
الشاعر لموالتھ، بغ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن تس�م�ی�ت�ھ�ا 
وھویتھا وتعریفھا، فقد استعمل كلمة/اعت�ك�ف�ت/ 
فاالعتكاف یلیق بتخ�ل�ی�ص ال�روح م�ن وج�ع�ھ�ا 
ومن علق العتمة، ف�ي م�ح�اس�ب�ة ال�ذات ل�ت�ص�ل 
ألعل�ى م�ق�ام م�ن ت�ح�ری�ر ال�روح م�ن س�وادھ�ا 
لتصبح نقیة خالصة من الش�وائ�ب. واالع�ت�ك�اف 
في محراب موالتھ، یعني توحده ف�ی�ھ�ا ب�ك�ل م�ا 
تحمل من س�م�ات ال�ح�ب وال�ع�ش�ق، واع�ت�ك�اف�ھ 
بمحرابھا، دلیل على انصھاره فیھا وت�خ�ل�ی�ص�ھ 
من أیة شوائب قدیمة وذنوب قد علق ب�غ�ی�رھ�ا، 

 لیكون في دائرة التوحد بروحھا النقیة.
فالفعل اعتكفت ھو فعل قام على الزمن الماضي، 
وانتھى مفعول ھذا ال�زم�ن. ل�ك�ن�ھ ح�ت�ى یش�ع�ر 
المتلقي بأنھ لم یعد زمنًا ماضیًا بل زمنًا حاضًرا 
فقد استعمل الفعل/ وما زل�ت/ ال�ذي ی�رس�م ل�ن�ا 
زمنـًا اتّحدت معالمھ وأحداثھ ب�ال�زم�ن ال�ح�اض�ر 
الذي یجري مجرى زمن المستقبل، وھذه فراسة 
تُحس�ب لص�ال�ح الش�اع�ر ف�ي ان�ت�ق�اء م�ف�ردات�ھ 
وتخطیطھا بدقة، واس�ت�م�راری�ت�ھ�ا وق�ت ط�وی�ل 
عندما ذكر/ وقد غزا الشیب راسي/ مم�ا ی�وح�ي 
المدة الزمنیة الكبیرة في اعتكافھ في م�ح�راب�ھ�ا 

 النقي...
 "سكن الھوى فؤادي

 ومازال قلبي یرقص بین أضالعي"
 كانت ھذه الكلمات تلقائیة كنتیجة حتمیة بعد أن

/عشقت شموخ قامتك، ق�ب�ل�ت ج�ب�ی�ن�ك ال�ع�ال�ي/ 
فالعشق كان مرتبتھ متدرجة حتى توارت أقدامھ 
في سكون الھوى فؤاده، وقل�ب�ھ ی�ت�راق�ص ب�ی�ن 
ضلوعھ، وھذه الصورة واألنسنة التي استعارھا 
كي یومئ لنا سرعة نبض قلبھ الذي كان ینبض 
بھا فرًحا، ألن الرقص لنبضات القلب، إما یكون 
فرحـًا وإما یكون وجعـًا، وھنا ذكاء الشاعر ھ�و 
الذي یفرض على مخیلتنا الجمال في السبر بین 
 السطور وإنشاء معادلة جمیلة من وحي قلمھ...

 "في مھجري الیوم
 في صومعة العذاب

 أستعرض شریط الذكریات
 …وأتلو مزامیر مأساتك

 مأساتي
 و أرسم في كھف الزمان

 على الصخر

 حكایاتي…حكایاتك
 فنقرع معا أجراس شوق

 …".للنشید اآلتي
الصور المتالحقة ھنا وما فرضتھ الكلمات عل�ى 
الذائقة من تذوق معالم الكلمات لتك�ون ف�ي ظ�ل 
العراق محبوبتھ التي توجع القلوب ونحن نشعر 
في صومعتھا العذاب من أثر ما أحدثتھ األن�ی�اب 

 واألیدي السوداء في جذورھا...
البالغة حین یوظفھا الش�اع�ر ب�ط�ری�ق�ة م�ل�ف�ت�ة 
ل�ل��ذائ��ق��ة تش��د ال��خ��ی�ال وت��ف��رض ال��خ��وض ف��ي 
تشریحھا بما ی�ف�ی�ض م�ن ص�وًرا ق�د ت�ج�س�دت 
بریشة م�ت�ق�ن�ة، ی�ع�ط�ی�ھ�ا مس�اح�ات ذھ�ول م�ن 
المتلقي، لیعّد عّدتھ في تفكیك شیفرة ھذا الجمال 

 الذي انحنى في زمن األدب الراقي.
من خالل اللغة ال�ع�م�ی�ق�ة ال�م�ت�وھ�ج�ة اس�ت�ط�اع 
الشاعر رسم الص�ور ال�ح�ی�ة ب�أوص�اف أع�ط�ت 
اللغة أفق التعددیة في عرض األوصاف البارعة 
بوعي ل�غ�وي م�دروس ب�ق�ی�م�ة ھ�ذه ال�ت�راك�ی�ب 
البنائیة للكلمة، مما أعطى سیطرة شدی�دة ع�ل�ى 
لغتھ وعباراتھ البارعة، لی�ت�م ت�ح�ری�ك م�ف�ردات 
لغتھ وفق الحس الداخلي والخارجي لیك�ون ف�ي 
مدار روح النص باندماج المشاعر مع عناصره 
بتفاعل عمیق من فصاحة وبالغة س�اھ�م�ت ف�ي 

 تأثر النفوس وھي تسري بین السطور...
فالشاعر في محفل الھ�ج�ر وم�ا ن�ب�ت ع�ن�ھ م�ن 
آثار، أوضح لنا م�ا ی�ح�م�ل ال�م�ھ�ج�ر م�ن وج�ع 
وآالم، ألن الھجرة مھما كان نوعھا تعتبر قطعة 
من عذاب، لذلك الشاعر الءم كل معالم الم�ھ�ج�ر 
وإن كانت ھ�ج�رة وط�ن ل�وط�ن آخ�ر، و ھ�ج�رة 
العقول، أو ھجرة النفس من قلب ال�وط�ن ذات�ھ، 
 كلھا تحمل كلمات تعبّر عن ھذه المأساة، بقولھ:

/صومعة ال�ع�ذاب/ ش�ری�ط ال�ذك�ری�ات/ م�زام�ی�ر 
 مأساتك/ كھف الزمان /أجراس شوق/

كلھا كلمات تحفر معالم الھ�ج�رة، وھ�ذا ی�أخ�ذن�ا 
ألبعاد ھ�ذه األوج�اع ال�ت�ي تش�ت�رك م�ع م�أس�اة 
واحدة تقبع تحت نصل الھج�رة، وم�ا ی�ول�د م�ن 
 رحمھا التفكك والتفتیت للروح وللمكان وأھلھ..

ما لفت انتباھي ف�ي ھ�ذه ال�ف�ق�رة ب�ال�ذات، ھ�ذه 
 الكلمات:

/مأساتك، مأساتي/ حكایاتك، حكایاتي/ حی�ث أن 
الش�اع��ر أض�اف ل��ك�ل��م��ة م��أس��اة األول��ى ح��رف 
الكاف/ مأساتك/ وحرف الیاء لل�ك�ل�م�ة ال�ث�ان�ی�ة/ 
م�أس��ات��ي/ ب�ال��رغ��م م�ن أن��ھ یس�ت��ط��ی��ع ت��وح��ی��د 
الحروف بزیادة ح�رف�ّي/ ن�ا/ ل�ت�ص�ب�ح ال�ك�ل�م�ة/ 
مأساتنا/ لیكون اختصاًرا للكلمات بمجمع ك�ل�م�ة 
واحدة، لك�ّن الش�اع�ر ب�ھ�ذا ال�ت�ص�وی�ر ق�د أراد 
تعظیم المأساة، بحیث یتفرد المتلقي بالتأمل ف�ي 
كل مأساة تخص م�والت�ھ، وت�خ�ص�ھ ھ�و، وھ�ذا 
یجعل دائرة الوجع تتسع ویكبر حجمھا، لی�ش�ع�ر 
المتلقي أّن مأساة الوطن أعظم من مأساة الف�رد 
الواحد، بحیث ھي تجمع مأساة ك�ل األف�راد ف�ال 
تتوقف عند مأساة الفرد ال�واح�د، وھ�ذا ل�ی�ك�ون 
وجع الوطن عامة أعظ�م أث�ًرا م�ن وج�ع ال�ف�رد 
الواحد، وكل واحدة من ھذه المأساة لھا أبعادھ�ا 
ولھا دالالتھا التي تقبع في ظل كل واح�دة ع�ل�ى 
انفراد، وھذا ال یعني أن ذك�ر الش�اع�ر ل�ھ�ات�ی�ن 
الكلمتین، أنھ یوجد انفصال بینھما، ولكن لتصل 
ألذھاننا حجم ھذه المأساة، والت�دب�ر ف�ي ال�ف�رق 
بین وجع الفرد خاصة وبی�ن ال�م�ج�ت�م�ع واألم�ة 
بشكل عام. وكأنھ یقول لھا أن كّل ما یلّم بك یل�ّم 

 بي..
 "اعزفي بمزمارك، موالتي

 عساني أشفى من دائي
 دقي أجراس معبدك

 عسى یستیقظ النائمون من غفلتھم
 اعزفي على قیثارك

 وأعلني أن العصافیر وإن ھاجرت

 ء  ة "أم " ر  وا
 

 النّاقدة جھاد بدران/ فلسطین
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 تعود یوما فتمزق ثوب الدجى البالي
 كیف أبوح لك

 موالتي
 كیف أبدأ

 من أین أبدأ؟".
األلحان الذي یعزفھا الشاعر ھن�ا، ھ�ي ب�م�ث�اب�ة 
عالج روحي، یس�ق�ي ب�ھ�ا أوج�اع�ھ م�ن ق�روح 
األیام التي استبدت بھ، لیخرج من�ھ�ا ب�م�ع�زوف�ة 

 تحییھ من جدید..
حیث یطلب م�ن م�والت�ھ أن ت�ع�زف ب�م�زم�ارھ�ا 
وصوتھ�ا ال�ع�ذب ك�ن�وع م�ن إع�ادة ال�ح�ی�اة ل�ھ 
وعالجھ عن طریق الموسیقى الت�ي تس�ك�ب ف�ي 

 كیانھ ألحانھا العذبة بصوتھا الرقیق..
من خالل استعمالھ لفعلّي األم�ر/ اع�زف�ي/ دق�ي 
أجراس معبدك/ بھدف حفاظھ على ال�ف�رد ال�ذي 
یعیش في مجتمعھ، واھتمامھ بتنق�ی�ة م�ج�ت�م�ع�ھ 
من الغافلین الذین یكونون عبأ على ال�م�ج�ت�م�ع، 
بقولھ/ عسى یستیقظ النائمون من غفلتھم/ فھو 
ینطلق من األنا إلى اآلخر بھ�دف ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
وطنھ وأرضھ، وقدرتھ في إی�ج�اد الس�ب�ل ل�رف�ع 
مكانة المجتمع لیكون في دائرة حضاری�ة ت�ھ�ت�م 

 بإصالح شعوبھا وتقویمھم..
استعم�ل الش�اع�ر أف�ع�ال األم�ر/ اع�زف�ي/ دق�ي/

أعلني/ لیوحي لنا درجة ال�رج�اء ال�ت�ي أح�ال�ت�ھ 
الستعطاف م�والت�ھ بُ�غ�ی�ة ال�خ�روج م�ن أث�واب 
الوجع، لتكون لروحھ بلسًما وشفاء.. وق�د رب�ط 
بین أجراس المعبد وبین اس�ت�ی�ق�اظ األف�راد م�ن 
غفلتھم، وكأنھ یرید القول، أن الغفلة تسري في 
العقول واألجساد نتیجة البعد ع�ن ال�ت�ط�ھ�ر م�ن 
عطر المعبد الذي یع�ی�د ال�ح�ی�اة ل�ل�ن�ف�وس ن�ق�اء 

 وطھارة..
فھو من خالل ال�ت�ن�وی�ع ف�ي األف�ع�ال ال�م�اض�ی�ة 
واألمر والمضارعة، یكون قد أكس�ب ال�ق�ص�ی�دة 
جمال التنوع والمتعة للمتلقي في التنقل ما ب�ی�ن 
موسیقى األفعال المختلفة كي تزداد قوة وجماًال، 
ل�ن�ص��ل ل�دالل��ة األف��ع�ال ووظ��ائ�ف��ھ�ا، م��ن خ��الل 
وظیفتان أساس�ی�ت�ان، وھ�ي ال�وظ�ی�ف�ة ال�دالل�ی�ة 
المعنویة والتي تتعلق بالمعنى الذي یتضمنھ ھذا 
الفعل الذي رسم حروفھ الشاعر، وثم ال�وظ�ی�ف�ة 
 الداللیة الزمنیة، والتي تشیر على زمن الفعل...

ولم یكتفي بھذه األفعال التي طرزت النص بحلل 
السحر والجمال، بل واستعمل صیغة االست�ف�ھ�ام 
كي یثیر عملیة البحث ویستحضر ال�خ�ی�ال وھ�و 
ینبش ذائقة المتلقي كي تعید ال�ب�ح�ث م�ن خ�الل 
محاولة اإلج�اب�ة ع�ل�ى تس�اؤالت�ھ ال�ت�ي ت�ت�ع�ل�ق 
بموالتھ حتى ندرج درجة تعلقھ بھا ومدى ح�ب�ھ 

 لھا..
فقد وّجھ أسئلتھ لھا كي نصل ل�ح�ج�م م�ا ی�ری�ده 
ونقف عند معاني ھذه الت�س�اؤالت ب�أج�وب�ة م�ن 

 وحي المتلقي..فقد قال:
 "كیف أبوح لك

 موالتي
 كیف أبدأ

 من أین أبدأ؟"؟
وھنا تعیدنا ھذه األسئلة للتأمل بم�ك�ان�ة م�والت�ھ 

 ومنزلتھا العظیمة...
وكیف ھي تعی�د ل�ھ ال�ح�ی�اة ك�ل�م�ا اس�ت�ب�دت ب�ھ 

 اآلالم..
فقد استعمل الشاعر أسم�اء االس�ت�ف�ھ�ام/ ك�ی�ف، 
أین/ حتى تثیر في المتلقي ذائقتھ وت�ت�س�ع آف�اق 
ال��ت��أم��ل وال��ت��دب��ر وھ��و ی��ح��اول اإلج��اب��ة ع��ل��ى 
التساؤالت، لترك المتلقي في دوائر التحرك ف�ي 
استخراج مكنونات النص، وھذا نوع من أن�واع 

 جذب انتباه المتلقي..
 "ربما، مذ قطرت ماء الحیاة في دمائي

 كلما استبد بي شقائي وھزمتني عذاباتي
 تساقطت امطارك بلسما لجراحي

 ونْسًغا تبعثھ عشتار في أوراق الخریف
 فتحییھا".

ھنا عملیة توضیحیة لصورة م�والت�ھ وھ�ي ف�ي 
درجة البلسم الشافي لعذاباتھ، ح�ت�ى اس�ت�ح�ض�ر 
عشتار في تناص تاریخي حضاري یحكي ف�ی�ھ�ا 
عن آلھة الجمال، تش�ب�ی�ًھ�ا ب�م�والت�ھ وج�م�ال�ھ�ا 
الساحر، كرمز وعنوان لمدى جمال�ی�ات�ھ�ا وھ�ي 

 تربت على كتفھ كبلسم یحیي قلبھ...

وكما ُعّرفت عشتار فھي "إلھة الحب والخص�ب 
والحرب عند شعوب المشرق العربي القدیم، أما 
 اسم عشتار في البابلیة فیعني عیش األرض"..

التشابیھ التي أطلق الشاعر لھا ال�ع�ن�ان، ك�ان�ت 
بمثابة صور فنیة تدلي ع�ل�ى ب�راع�ة الش�اع�ر، 
وح��ذق��ھ بص��ن��اع��ت��ھ��ا، ح��ی��ث ج��م��ع��ت ال��ع��ذوب��ة 
والجزالة والرصانة مع الس�ال�س�ة، ف�ھ�ي ت�ك�رم 
الشاعر بقوة أل�ف�اظ�ھ وت�دل ع�ل�ى م�وق�ع�ھ م�ن 
البالغة والبراعة في القول، ما یفتح اآلفاق ف�ي 
التخیل والسبح في أعماق الفكر، وم�ا أج�م�ل�ھ�ا 
من تشابیھ وما أكثرھا ضمن الدالالت المخت�ل�ف�ة 
التي تالمس صفات موالت�ھ ال�ع�ذب�ة، ف�ق�د ج�ع�ل 
موالتھ مطًرا لبلسم جراحھ، وجعلھا كمن تح�ی�ي 
أوراق الخریف باصفرارھا كي تعید رسم الحیاة 
فیھا خضراء مورقة، رمًزا لتدفق ال�ح�ی�اة ف�ی�ھ�ا 

 وإحیاء النفوس وھي تشارف على الموت..
 "انت یا موالتي

 مدن بال دخان، وواحة للعشاق
 واسمك

 ترفرف حروفھ فوق رابیتي
 فتحت ِ بجیوشك قالعي
 فَـأذعنْت لِك مدن الفؤاد

 ونذرْت لك جمیع ممتلكاتي
 وفضت كما یفیض نھر على صحرائي

 حطمت جدراني
 فسبَّحُت باسمكِ 

 وصفقت لك تبجیال فاكھة بستاني
 …موالتي

 عشقتك طفال، وما زلت
 عشقتك

 فلم یعرف الموت طریقا إلى قاماتكِ 
 …وقاماتي

 من أین أبدأ موالتي
 من أیة المصادر تكون اقتباساتي

 أمن كتب ممزقة منھا یقطر الدم القاني
 أم من الورق المحروق في فصول الدخان؟

 كیف أبدأ كلماتي
 ألنقش لك حكایاتي

 وأطبع على وجنتیك قبالتي
 

 ما غادر القلب نَـبَـضاتكِ 
 وال استبدلت رداءك منذ أن صار ردائي".

في ھذا الغرس الذي تناولھ الش�اع�ر ف�ي ع�ن�ق 
القصیدة، تدل على قدرتھ في تكوی�ن ال�ت�راك�ی�ب 
اللغویة بثوب من قوة نسی�ج�ھ وق�درت�ھ ف�ي ف�ّن 
التالعب في األلفاظ والتي ت�دل ع�ل�ى االح�ت�راف 

عملیة التنویع في التشابیھ والصور   والبراعة..
والدالالت التي ت�ح�وم ف�ي ظ�ل م�والت�ھ، وال�ت�ي 
حّركت منابت البوح كي تسبح ف�ي انس�ج�ام م�ع 
كل ما جمعھ الشاعر من مشاعر مختلطة، ف�ھ�و 
یدرك تماًما، عملیة الغزل على ِمْنوال الحب�ی�ب�ة، 
وھو یملك القدرات في اختراق ق�ل�ب ال�م�ت�ل�ق�ي، 
وھذا سّر جمال ھذا التكوین الملّون من أبجدیتھ 
الخاصة بھ، كي تضيء ضفاف األدب بما یجمعھ 
من مش�اع�ر ی�رت�ق�ي ب�ھ�ا ن�ح�و س�درة ال�ق�ل�وب 

 للسیطرة على كل ذائقة..
فانطالقًا من الصور الشعریة وم�ف�ھ�وم�ھ�ا، ھ�ي 
تعتبر من عناصر اإلبداع في الشعر، ألنھا تمث�ل 
ف��ك��ر الش��اع��ر، وق��درت��ھ ع��ل��ى ان��ت��ق��اء األل��ف��اظ 
المناسبة المعبرة عن عواطفھ ومشاعره لتحقق 

 المتعة للمتلقي..
 "جمعت، موالتي، بحور الشعر

 ألنظم لك قصائدي
 وأكتب لك شعرا بال أوزان وال قواف

 فانطفأت أضواء المسرح
 أظلمت القاعة

 وبقیت أنت الجمھور المشاھد لكل الفصول

 وبقیت عنوان مسرحیاتي…غاب النص 
 

 عشقتك كتلمیذ ابتدائي
 تخرجت من مدرستك األول في الفصل النھائي

 تعلقت بأھدابك
 وتعلمت كتابة حروفك من شین إلى تاء
 تعلمت في قالعك أن أكتب بلون دمائك

 أسماء كل الشھداء".
ن�ح�ن ف�ي حض�رة الش�ع�ر ال�م�ت��دل�ي م�ن ذائ�ق��ة 
الشاعر وفي حضرة قاموسھ المتجدد باألوصاف 
والتشابیھ، لیصل بنا إلى أوصاف ھ�ذه األم�ی�رة 
موالتھ التي یتباھى بكل ما تحملھ من أوص�اف، 

فقد  كي یخبرنا بأنھا ال تشبھ أحًدا في أوصافھا..
أدخ�ل ف��ي ھ�ذه الس��ط��ور ك��ل��م��ات ب��م��ا ی�ت��ع��ل��ق 
مفھومھا بالمسرح وما یرمز لموالتھ وعالقتھ�ا 
بھ.. /أضواء المسرح/ أظلمت القاعة/ الجمھ�ور 
المشاھد لك�ل ال�ف�ص�ول/ غ�اب ال�ن�ص/ وب�ق�ی�ت 

 عنوان مسرحیاتي/..
كلھا كلمات تدخ�ل ب�م�ع�ال�م ال�م�س�رح ال�ذي ھ�و 
عرض رسالة وطنیة أو اجتماعیة أو س�ی�اس�ی�ة 
أو اقتصادیة، بُغیة ربط المواطن بالحدث بش�ك�ل 
وجاھي لیكون بذلك تقریب المفاھ�ی�م وم�المس�ة 
الواقع بعیًدا عن ع�ال�م خ�ارج ال�ھ�وی�ة وخ�ارج 
مواضیع تمس الجمھور للتفاعل أكثر وت�ح�ری�ك 
المشاعر واستنتاج الفكرة بشكل مقّرب للمشاھد 
لیكون أكثر تفاعًال ووصوًال ل�ل�ح�ی�اة ال�واق�ع�ی�ة، 
فربما كانت كلمات المسرح ھذه نتیج�ة اح�ت�ك�اك 
الشاعر بھذا العالم الذي یحتاج م�ھ�ارة وت�دب�ی�ر 
في اكتساب قلوب المشاھدین، وت�وص�ی�ل ف�ك�رة 

 المسرحیة بأسھل الطرق..
وبھذا العرض لكلمات ال�م�س�رح، ك�أن الش�اع�ر 
یرید بنا أن ندرك حقیقة موالتھ التي ت�ع�بّ�ر ع�ن 
الوطن، وأنھا بحد ذاتھا مسرحیة ٰت�ع�رض أم�ام 
المأل بقضیة انتھاك حرمتھا وتدنیس ق�دس�ی�ت�ھ�ا 
بأیدي الطغاة الملوثة بالخیانة والغدر.. فال�وط�ن 
ھو أكبر مسرحیة تعرض أمام العالم كلھ، والكل 
مشاھد فق�ط ال ی�ح�م�ل م�ن رؤی�ت�ھ ال�ع�رض إال 
الص��م��ت ال��م��ق��ی��ت وال��ت��ص��ف��ی��ق ال��ح��ار ل��ھ��ذه 
الشخصیات المتقنة لتجس�ی�د ال�واق�ع ال�م�ری�ر... 
فعالم األوطان ھو مسرحیة یصفق لھ كل مشاھد 
منزوع الدف�اع ع�ن�ھ أو الص�راخ ف�ي وج�ھ ك�ل 

 الطغاة...
 ففي قولھ:

 "وتعلمت كتابة حروفك من شین إلى تاء
 تعلمت في قالعك أن أكتب بلون دمائك

 أسماء كل الشھداء".
عملیة انطالقة م�ن ال�خ�اص ل�ل�ع�ام، ح�ی�ث ك�ان 
یتحدث عن ذاتھ الشاع�رة وبص�ی�غ�ة أن�اه وھ�ذا 
یعطیھ متسعا كامال في عتق مشاعره ال�ج�وان�ی�ة 
لتكون ن�ق�ط�ة ان�ط�الق ن�ح�و ال�ع�ام، ب�ق�ول�ھ ك�ل 
الشھداء، فظھرت قدرة تحویلھ من الھّم الخاص 
للھّم العام، وھ�ذا ی�ج�ع�ل�ھ ف�ي دائ�رة ال�م�ج�ت�م�ع 
واھ��ت��م��ام��ھ ب��ھ خ��روجـً��ا م��ن ع��م��ق ال��ذات 
وجراحاتھا لیكون التماس مع ما القت بالده من 
حصد للشھداء، وتأكیًدا ع�ل�ى ان�ت�م�ائ�ھ ال�ع�ظ�ی�م 
لوطنھ الذي یحسبھ بقطرات الدماء الت�ي ن�زف�ت 

 الشھداء..
ھذا ھ�و م�ع�ن�ى ال�رس�ال�ة ك�م�ص�ط�ل�ح ف�ي ف�ھ�م 
الشعوب التي تجمع ما بین اإلنس�ان أوًال ك�ف�رد 
یعیش على أرضھ، وما ب�ی�ن م�ف�ھ�وم ال�رس�ال�ة 
كعنصر رئیسي في إحیاء درج�ات ال�خ�ی�ر ال�ت�ي 

 یقدمھا في بالده.
 "أیا نجمة في ظلمائي

 إلیك یا موالتي
 أشكو غربتي واغترابي

 كنِت وما زلِت شمس زماني
 أنقذت مركبي من الطوفان

 أطفأِت ما شب فیھ من نیران
 خط الدمع اسمك على صفحات دیواني

 لكنني
 ما زلُت أمشي على األعشاب

 وأركل الحصى بأقدامي
 

 فسمیتك…مشیت
 فسمیناك…مشینا 

 أنت موالتنا
 بل أنت موالتي..".

اختتامـًا لعرض مقاییس الغربة واالغتراب ع�ن 
النفس والوط�ن، ل�ی�ك�ون ف�ي ح�ال�ة دوران م�ع 
األح�داث وإع�ادة ت�دوی�رھ�ا م�ع ت�ف��اوت ال�زم��ن 
والمكان، ف�ال�ق�ض�ی�ة ھ�وی�ة ض�ائ�ع�ة، ووج�ع ال 
ینتھي، وتاریخ یشھد عھد ال�ظ�ل�م واالس�ت�ب�داد، 
وقد وأدوا السالم والحریة واألمن في ك�ل ب�ق�اع 
االوطان وال نملك من ذواتنا إال الدموع وحص�اد 

 الخیبات بأعلى المراتب...
في ھذه اللوحة المتقنة، ومن خالل بنیة اإلیق�اع 
الشعري، تم حص�د ال�ت�ك�رار ل�ب�ع�ض ال�ك�ل�م�ات، 
والتي ساھمت بتفاعل المتلقي، حیت تم التك�رار 
االستھاللي، الذي ارتكز علیھ الشاعر في ب�دای�ة 

ف�ي مس�ت�ھ�ّل   لوحتھ بتوظیفھ ك�ل�م�ة/ م�والت�ي/
النص بحیث یكررھا عبر كافة مراحل الكل�م�ات، 
مما تولّد حالة إی�ق�اع�ی�ة ل�ھ�ا آث�ارھ�ا ودالالت�ھ�ا 
بأبعادھا المختلفة، لتكون ك�ل�م�ة/ م�والت�ي/ أداة 
تكثیف إیقاعي أحدثت تفاعًال باشتراك ال�م�ت�ل�ق�ي 
في النص، لیلھمنا الشاعر التوقف عندھا للتأمل 
والتدبر بمعالمھا الخاصة، فقد ك�ررھ�ا الش�اع�ر 
إعالء من شأن موالتھ ووطنھ تأكیًدا على أھمیة 
دورھا وقیمتھا في حیاة المتلقي، وھذا ال�ت�ك�رار 
إنما یولد إیقاًعا تناغمیًا إلیقاظ ال�دالل�ة وب�اع�ثً�ا 
لحراكھا الجمالي، لیدلل على إحس�اس�ھ ال�غ�زل�ي 
الشفیف، ویرفع وتی�رة ال�روم�انس�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة 
المتالحمة، من خالل وتیرة اإلیق�اع ھ�ذه، وھ�ذا 
یساھم في تتابع فني م�وح�ي ل�ت�الح�م�ھ�ا ال�ف�ن�ي 
ویحقق تناغمھا السحري والفني وال�ذي س�اھ�م 
فیھا التكرار ن�ب�ًض�ا ج�م�ال�یً�ا ب�ارًع�ا ف�ي دالل�ت�ھ 

 وإثارتھ الفنیة.
ھذا التك�رار یُ�ح�دث قش�ع�ری�رة ش�ع�وری�ة ت�ن�ب�ھ 
المتلقي من أھمیتھا والت�رك�ی�ز ع�ل�ى م�ع�ال�م�ھ�ا 

 ومعانیھا...
 ما لفت انتباھي ھذه الكلمات/ أنت موالتنا

بل أنت موالتي/ بالرغم من أن الشاعر م�ن أول 
نصھ لنھایتھ، كان ضمن ال�ح�ق�ل ال�دالل�ي ال�ذي 
یتضمن الحقل المھیمن الذي یمثلھ عالم الشاعر 
وھو یتحدث بصیغة األنا، حیث ینحص�ر ب�ال�ب�ع�د 
الفلسفي الذي یفرضھ من خالل عرض مشاعره 
الخاصة وانعكاس الصراع الداخ�ل�ي ل�ذات�ھ وم�ا 
یبرز فیھا عن تأمالت تمثلھ من طقوس التفكی�ر 
وھو یجسد تجربتھ الذاتیة والوجدانیة بفلس�ف�ت�ھ 
من خالل انطالقتھ من العال�م ال�ظ�اھ�ري ل�ل�ع�ال�م 

 الباطني..
فقد استعمل/ أنت موالتنا/ الكلمة الوحی�دة ال�ت�ي 
ت��ع��ب��ر ع��ن ال��ج��م��اع��ة وخ��روج��ھ م��ن ذات��ھ، 
باستعم�ال�ھ/ م�والت�ن�ا/ال�ن�ا ال�دال�ة ع�ل�ى ص�ی�غ�ة 
الجمع، تارًكا حرف الیاء الخاصة ب�ھ/ م�والت�ي/ 
لنكتشف عملی�ة ت�ح�وی�ل قِ�ب�ل�ة ال�ذات ل�م�دارات 
جماعیة في محاولة لفھم الفرد عقلیًا وسلوكیً�ا، 
وتحریر الذات من انعكافھا على األنا لتكون ف�ي 
صراع الشعور والال شعور أثناء عملیة تحویلھا 
للحدیث عن الجم�اع�ة وال�ت�ي ت�م�ث�ل ال�م�ج�ت�م�ع 
بأكملھ. والخروج من ملكیة األشیاء إلى عنص�ر 

 التضحیة والعمل للجماعة...
وھ�ذا ال��ت�ح��وی��ل ی�دل ع��ل�ى ق��درة الش�اع��ر ف��ي 
التالعب حتى في عواطفھ ون�ف�س�ی�ت�ھ، ك�م�ع�ال�ج 
روحي ونفسي، یعكس قدرتھ في ع�الج روح�ي 

 للواقع وربطھ بذاتھ..
 ع�الم��يالش�اع�ر ال��ك�ب�ی�ر ال�ف�ن��ان وال�ك�ات��ب واإل

 الدكتور موفق ساوا.
لقد أتحفتمونا بلوحة فنیة من لوحاتكم المجس�دة 
للواقع الم�ری�ر، ل�ت�ك�ون ع�رض مس�رح�ي أم�ام 
المشاھدین من كل أل�وان ال�ب�ش�ر، ح�ت�ى ت�ك�ون 
بصمة خال�دة یس�ج�ل�ھ�ا ال�ت�اری�خ ع�ب�ر األج�ی�ال 

 القادمة....

 ء  ة "أم " ر  وا

 
 النّاقدة جھاد بدران/ فلسطین
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ھ��ل ب��ات اإلع��الم واالن��ت��رن��ی��ت س��م ق��ات��ل ع��ل��ى ال��م��ت��ل��ق��ي   
 والمستخدم؟!

قدیما كان التلفاز والمذیاع من الوسائل اإلعالمی�ة ال�م�وج�ھ�ة  
لشرائح المجتمع كافة خاصة الشریحة التي ال تعنى ب�ال�ق�راءة 
على اعتبار أن الصحف كان�ت ت�ع�ن�ى ب�ال�ن�خ�ب�ة ال�م�ث�ق�ف�ة ف�ي 
المجتمع، لذا اعتبر الجمیع أن التلفاز وال�م�ذی�ع ب�م�ث�اب�ة األب 
الثاني، وھم أكثر الوسائل الترفیھیة والتعلیمیة انتشاراً طبعا من خالل م�ا ی�ق�دم 
من برامج سواء لألطفال أو ل�ل�ك�ب�ار، وال�ج�م�ی�ل ب�ال�م�وض�وع أن ھ�ن�اك ف�ت�رة 
مخصصة لبرامج األطفال أي یجلس الطفل خالل وقت محدد ی�ت�ل�ق�ى ف�ت�رت�ھ م�ن 
ترفیھ والتعلیم، وكانت أغلب برامج األطفال على ھیئة تعلیم وتسلیة م�ث�ل/ ك�ان 
یا مكان الحیاة .. أبو الحروف ..افتح یا سمسم ..أیضا اسألوا لبیبة ..وح�ك�ای�ات 
وعبر../وغیرھا الكثیر من البرامج والروایات التي تھذب سلوك الطفل وتع�ل�م�ھ 
العبرة والكلمة الطیبة وتعرفھ على جس�ده بص�ورة ل�ب�ق�ة.، أم�ا اآلن م�ع ت�ع�دد 
المحطات الفضائیة وانتشار العولمة واالنترنیت المتوفر بكل م�ك�ان وال�ج�واالت 
التي ال تخلوا منھا أیدي الكبیر والصغیر، والتي دخل من خالل�ھ�ا ع�ل�ى ح�ی�ات�ن�ا 
برامج وأفكار جدیدة ربما تكون سم قاتل بطریقة بطیئة وخاصة ب�رام�ج ال�ع�ن�ف 
الموجھة لألطفال والمراھقین بما تحملھ من س�ل�وك ع�دوان�ي وأف�ك�ار ش�ری�رة، 
حتى المسلسالت الموجھة للكبار من خالل الدراما ال تخلو من المشاھد العن�ی�ف�ة 
أو الالأخالقیة واألكثر سوء أن الجمیع من أفراد األسرة كثیرا ما یتابع معا ھ�ذه 
المسلسالت دونما مراعاة وجود األطفال، ولألسف ربما الحداث�ة أف�ق�دت�ن�ا ق�ی�م�اً 
كثیرة، لدرجة أن الكثیر من األھل ال یھمھم ما یشاھد أطفالھم أو حتى ی�اف�ع�ی�ھ�م 
أو شبابھم من برامج ألنھم ھم أنفسھم انساقوا وراء حداثة اإلع�الم وال�م�ی�دی�ا، 
الكثیر من األمھات لألسف تستیقظ صباحا تشرب قھوتھا وبیدھا الجوال تتصفح 
فقط او تقلب بمحطات التلفاز ال تدري عن أطفالھا أو من معھا في المنزل شيء 
وكأن ھذا المنزل بات في الترتیب األخیر من اھ�ت�م�ام�ات�ھ�ا وأط�ف�ال�ھ�ا وزوج�ھ�ا 
وحتى حیاتھا االجتماعیة على أرض الواقع ال مكان لھا في الوجود مع دخول�ھ�ا 
للعالم االفتراضي وزخرفة عالم الفضائیات أیضا، الكالم ذاتھ ینطبق على اآلب�اء 
الكثیر منھم مجرد عودتھ من عملھ وتناولھ طعامھ یأخذ جوالھ ویضع رأسھ ب�ھ 
وكأنھ یرغب بصم أذانھ عن أي حدیث جانبي غیر الجوال أو التلفاز، ال یرید أن 
یعلم أخبار زوجتھ وما دارا معھا من أحداث خالل غیابھ وال ع�ن أط�ف�ال�ھ وك�أن 
بات ھم األھل الوحید أن ینشغل كل فرد من أفراد األسرة بھمومھ بمفردھا بعی�دا 
عن بعضھم البعض، أین األسرة الجمیلة كما عرفناھا من خالل ما ص�ورھ�ا ل�ن�ا 
التلفاز بالدراما القدیمة بمسلسالت ال�ط�ف�ول�ة ف�ي ف�ل�ون�ا، او ح�ت�ى مس�ل�س�الت 
المساء الجمیل كمذكرات عائلیة والفصول األربعة، أین األحادیث المشتركة بین 
األبناء وآبائھم وأمھاتھم والرحالت الجماعیة ونزھات بیت ال�ج�د أی�ام ال�ع�ط�ل، 
أین الھموم المشتركة وط�ری�ق�ة إی�ج�اد ح�ل�ول ل�ھ�ا ب�ی�ن األخ�وة، ھ�ل ال�ح�داث�ة 
بإعالمھا والمیدیا بمحركات بحثھا خشبة عقولنا وجعلت منھا آالت تتحرك ف�ق�ط 
بما یأمرنا محرك البحث، ھل بات الزمن الجمیل ومساء األسر ال�م�ف�ع�م ب�ال�ح�ب 
والضحكات والنكات الطریفة فقط بال�خ�ی�ال وال�روای�ات ذات األوراق الص�ف�راء 
بمرور الزمن، أین ذواتنا أین دفئنا بالحوار مع أطفالنا أین نحن م�ن ال�ت�خ�ط�ی�ط 
لمستقبل أوالدنا ھل بات ھذا كلھ داخل شاشة الجوال أو التل�ف�از، ك�م ھ�و ف�ع�ال 
ھذا السم المدسوس لنا في اإلعالم لدرجة أنن�ا ك�ل�م�ا س�ق�ط�ن�ا ن�ح�ی�ا م�ن ج�دی�د 
لنرتشف منھ جرعة جدیدة تزیدنا كراھیة وحقد أكثر ولكن ال نموت بل نست�م�ت�ع 
بعذاب الموت وسوء طعم السم ، نعم شوه اإلعالم ببعض برامج�ھ ومس�ل�س�الت�ھ 

ھذا الجوال الذي بین أی�دی�ن�ا وأی�دي أط�ف�ال�ن�ا، أص�ب�ح�ن�ا   نفوسنا وزاد التشویھ
غرباء حتى مع ذواتنا لم تعد فیروز تجمعنا صباحاً على رائحة القھوة ول�م ت�ع�د 
فترة الظھر للراحة والقیلولة ب�ع�د غ�داء ج�م�ع�ن�ا ع�ل�ى ط�اول�ة ح�وارات األھ�ل 
السعیدة حتى المساء لم یعد یجمعنا لنحل الوظائف ب�م�ش�ارك�ة ال�ج�م�ی�ع ب�ال�ح�ل 
ووجھات النظر وغاب منظر الجدة تحیك الصوف واألم تصنع الحلویات أو تق�رأ 
روایة واألب الغارق في الحسابات أو القراءة أو حتى استماع األخ�ب�ار، غ�اب�وا 
لیس فقط من الواقع، أیضا م�ن ش�اش�ة ال�ت�ل�ف�از م�ع غ�ی�اب مس�ل�س�ل الس�ھ�رة 
االجتماعي، ربما التطور وفھمنا الخطأ ل�ھ مس�ح م�ن ع�ق�ول�ن�ا بس�اط�ة ال�ح�ی�اة 
وشوش علیھا بالمحطات الفضائیة، لم یع�د اإلع�الم ع�ی�ن ال�ح�ق�ی�ق�ة، ول�م ی�ع�د 
التلفاز األب الثاني ومحرك الب�ح�ث ت�وق�ف ع�ن�د ال�ب�ح�ث ع�ن األف�الم اإلب�اح�ی�ة 
واآلكشن وحتى طریقة إیذاء اآلخ�ری�ن، ن�ع�م م�ات األب ال�ث�ان�ي ب�ع�د م�وت أب 
األسرة الحقیقي جراء إصابتھ بمرض االنفتاح الم�غ�ل�وط ع�ل�ى ال�ح�ض�ارات، إذ 

 !..سقط بداخل جوالھ وفقد حاسة السمع والبصر ألنھ بات داخل تابوت العولمة

م�ن�ذ س�ن�وات ل�ی�س��ت قص�ی��رة س��ادت    
برامج تلفزی�ون�ی�ة ح�واری�ة ف�ي االع�الم 
العربي عموما والعراقي خاصة، اتصف�ت 
في غالبیتھا بالتھریج والشتائم واش�اع�ة 
الكراھیة واالحقاد معبرة عن نمط ب�ائ�س 
ومبتذل للحوار السیاسي بین المختل�ف�ی�ن 
في الفكر او الرأي، لكي ت�ؤس�س ل�ب�ی�ئ�ة 
فاسدة تظھر فیھا ابواق دعائیة ون�ك�رات 
تحمل اوصاف سیاس�ی�ة او اع�الم�ی�ة او 
مھنیة واكادی�م�ی�ة ك�م�ادة ل�ل�ح�وار، وق�د 
تس��ب��ب��ت ف��ي اش��اع��ة االن��ف��ع��االت ل��دى 
متابعي تلك البرامج من االھالي وع�م�ل�ت 
على تھییجھم سیاسیا ومذھبیا او دی�ن�ی�ا 
وع��ن��ص��ری��ا، خ��اص��ة ف��ي ال��ب��ل��دان ذات 
الت�ن�وع ال�دی�ن�ي وال�م�ذھ�ب�ي وال�ق�وم�ي، 
وعلى ض�وء ذل�ك وق�ب�ل أی�ام، أص�درت 
ھیئة اإلع�الم واالتص�االت ف�ي ال�ع�راق، 

 11كتاباً موجھاً لوسائل اإلعالم تض�م�ن 
شرطاً في اختیار الض�ی�وف ال�م�ح�اوری�ن 
ف��ي ال��ب��رام��ج، وش��م��ل��ت ت��ل��ك الش��روط 
بحسب الكتاب الم�ع�م�م ل�وس�ائ�ل اإلع�الم 
وخاصةً القنوات التلفزیونیة "استض�اف�ة 
ذوي االختصاص والكفاءة العالیة وع�دم 
استضافة أفراد مجھولین"، ولم تت�ط�رق 
تلك الھیئة إلى البرامج ذاتھا أو مقدمیھ�ا 
ال��ذی��ن اس��س��وا ل��ھ��ذه ال��ف��وض��ى وھ��ذا 
ال��ت��ھ��ری��ج اإلع��الم��ي، ف��ق��د ل��وث��ت ت��ل��ك 
ال��ب��رام��ج وم��ق��دم��ی��ھ��ا م��زاج األھ��ال��ي 
وكرست ثقافة إعالمیة ب�ائس�ة أس�اس�ھ�ا 
ال��ت��ش��ن��ج وال��ع��دائ��ی��ة وال��ت��س��ق��ی��ط، ب��ل 
استخدمت أسالیب في الح�وارات أق�ل م�ا 
یُقال عنھا إنھا تنافس تح�ق�ی�ق�ات ض�ب�اط 
األم���ن وال���م���خ���اب���رات ف���ي األن���ظ���م���ة 
الدیكتاتوریة، مستھ�دف�ةً م�ن خ�الل ت�ل�ك 
الحوارات التسقیط وال�ت�ش�وی�ھ وإش�اع�ة 

  الكراھیة واألحقاد بین المكونات.
 

لق�د ت�راقص�ت ف�ي س�م�اوات اإلع�الم     
العراق�ي ون�اف�ورات�ھ ب�ع�د س�ق�وط ن�ظ�ام 
الحنفیة ال�واح�دة وف�ك�رة ال�ق�ن�اة األول�ى 
والثانیة واإلذاعة المركزی�ة والص�ح�ی�ف�ة 
الوحیدة، المئات من االذاعات وال�ق�ن�وات 
التلفزیونیة، والمثیر بل المفجع ھو ھ�ذه 
الفوضى العارمة في التكاثر االنش�ط�اري 
الوب�ائ�ي ل�ھ�ذه ال�وس�ائ�ل، ح�ت�ى أص�ب�ح 
العراق واحداً من أك�ث�ر دول ال�ع�ال�م ف�ي 
ع���دد إذاع���ات���ھ وص���ح���ف���ھ وق���ن���وات���ھ 
التلفزیونیة وب�رام�ج�ھ ال�ح�واری�ة، ال�ت�ي 
تص���دح ب���الص���راخ���ات ال���ت���ھ���ی���ی���ج���ی���ة 
والحوارات الجوف�اء ال�ت�ي ت�ح�ول�ت إل�ى 
مسرح إلب�راز عض�الت ب�ع�ض م�ق�دم�ي 

البرامج السیاسیة المتغولی�ن ب�ن�رجس�ی�ة 
مقززة تغطي سطحیتھم المھ�ن�ی�ة، ح�ی�ث 
ی��م��ارس��ون دور ال��راع��ي ع��ل��ى األم��ة 
والوطن والناطقین باسمھ مع م�ج�م�وع�ة 
ممن تطلق علیھم تلك القنوات بالمحللی�ن 
االستراتیجیین أو الخبراء االستراتیجیین 
في مختلف االختصاصات، فتراه ض�اب�ط�اً 
عس��ك��ری��اً ال ی��ف��ق��ھ أل��ف ب��اء الس��ی��اس��ة 
ی��ت��ح��دث ب��اس��ت��رات��ی��ج��ی��ة ف��ي ال��وض��ع 
السیاسي للبلد، علماً إن الجمیع یع�ل�م إن 
األغل�ب�ی�ة ال�م�ط�ل�ق�ة م�ن الض�ب�اط ح�ت�ى 

، ال یھتمون بالثقافة السیاسی�ة إال 2003
ما یسمح لھم حزب السلطة ف�ي ح�ی�ن�ھ�ا، 
وك��ذا ال��ح��ال ف��ي ال��ع��دی��د م��ن ال��ن��ك��رات 
الطارئة الذین یتم ت�ق�دی�م�ھ�م ك�م�ح�ل�ل�ی�ن 
سیاسیین او خبراء أمنیین أو عسكری�ی�ن 
أو اقتصادیی�ن ف�ي ب�ی�ئ�ة ت�ت�ك�اث�ر ف�ی�ھ�ا 
منظمات المجتمع المدني وقنوات التلفزة 
كتكاثر الیوغلینا واالمیبا دونما ح�دود أو 
ضوابط أو سقف أكادی�م�ي أو م�ھ�ن�ي أو 

 اخالقي.
إن ال���ع���ل���ة ال���ك���ب���رى ل���ی���س���ت ف���ي    

المستضافین فقط، بل بأولئ�ك ال�ط�ارئ�ی�ن 
على اإلعالم م�ن م�ع�دي وم�ق�دم�ي ت�ل�ك 
البرامج التي أصبحت م�ن�اب�ر ل�ل�ت�س�ق�ی�ط 
والتش�وی�ھ وال�ب�ذاءة والش�ت�ائ�م وال�ل�غ�ة 
الھابطة في الحوار، وكان ح�رٌي ب�ھ�ی�ئ�ة 
اإلعالم أو أي سلطة تنظم ھذه ال�وس�ائ�ل 
أن تض��ع ش��روط��اً م��ھ��ن��ی��ة ل��ل��ب��رام��ج 
ومقدمیھا، وأن تسأل ع�ن م�م�ول�ي ت�ل�ك 
القنوات وبرامجھا والھ�دف م�ن إش�اع�ة 
ھكذا ثقافة وس�ل�وك ع�دوان�ي ال ی�ع�ت�م�د 
على أي أسس تربویة وأخالقیة ومھن�ی�ة 
في تقدیم الحوارات والم�ن�اظ�رات، ال أن 
تكتفي ب�م�ج�م�وع�ة ش�روط ل�م�واص�ف�ات 
ضیوف تلك البرامج متناسیة مقدمي تل�ك 
ال��ب��رام��ج م��م��ن ی��دی��رون ال��ح��وارات 
السیاسیة أو الفكریة والتي ت�ح�ول�ت إل�ى 
أبواق للدعایة واألستعراض ال�ن�رجس�ي، 
ناھیك عن دورھا ف�ي إش�اع�ة الس�ف�اھ�ة 
والثرثرة الف�ارغ�ة وال�ت�ھ�ی�ی�ج ال�ط�ائ�ف�ي 

 والعنصري.
 
ورحم هللا الشاعر الب�غ�دادي س�ب�ط ب�ن    

 التعاویذي حینما قال:
 إذا كاَن رّب البیت بالدف مولعا
 فشیمة أھل البیت كلھم الرقـص

 ا اا 
!ا وا 

 
 
 
 
 
 
 

كفاح محمود كریم/         
 أربیل

!اا   ا ا 
 

 اوعد حسون نصر/سوری
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ثمانیة عشر عاما عجاف م�رت ع�ل�ى ال�ع�راق، 
وما تزال احداث غزوه بكل ما تحملھ م�ن دم�ار 
وخراب ق�ائ�م�ة ف�ي ذاك�رة ال�ع�راق�ی�ی�ن. ال�ذی�ن 
ت��ع��رض��وا ألبش��ع ھ��ج��م��ة ت��ت��ری��ة، ق��ام��ت ب��ھ��ا 
مجموعة من االحزاب الطائفیة ـ شعیة وس�ن�ی�ة 
وكردیة ـ جاءت بھا الوالیات المتحدة األمریكیة 
لتحكم العراق بال س�ن�د ق�ان�ون�ي أو ش�رع�ي أو 
احتكام شعبي، منتھكة بذلك القانون والشرع�ی�ة 
ال��دول��ی��ة. والت��زال ھ��ی��ئ��ة االم��م ال��م��ت��ح��دة 
ومؤسساتھ�ا وم�ن�ھ�ا م�ح�ك�م�ة ال�ع�دل ال�دول�ی�ة 
والمحكمة الجنائیة عاجزة عن ات�خ�اذ ال�ت�داب�ی�ر 
الض��روری��ة ال��الزم��ة إلی��ق��اف االن��ت��ھ��اك��ات 
الالانسانیة بحق العراقیین االبریاء، او مس�ائ�ل�ة 
الحكومات المتعاقبة ومطالبتھا بمالحقة ال�ق�ت�ل�ة 
وم�ن ی�ق�ف ورائ�ھ�م وت�ق�دی�م�ھ�م ل�ل�ع�دال�ة ب��دل 
االكتفاء باالستنكار والشجب ف�ي ك�ل م�رة.. ان 
الوالیات المتحدة االمریكیة بإح�ت�الل�ھ�ا ل�ل�ع�راق 
تتحمل كامل المس�ؤول�ی�ة ال�ق�ان�ون�ی�ة وال�م�ادی�ة 
والمعنویة واالخ�الق�ی�ة ع�م�ا اص�اب وم�ا ی�زال 
یصیب العراق والعراقیین، من قتل ودمار وأذى 
وانتھاك لحرمة المواطنین والمجتمعات ب�ط�رق 
بشعة لم یعرفھا التاریخ الب�ش�ري ق�ط�ع�ا. ال ب�ل 
یجري تضلیل الرأي العام بم�ع�ل�وم�ات م�ف�ب�رك�ة 
ومزیفة تزعم أّن الع�راق ب�ل�د دی�م�ق�راط�ي وأن 
نظامھ السیاسي رصی�ن، وب�ذل�ك تس�ت�م�ر اك�ب�ر 
جرائم القتل السیاسي بحق المع�ارض�ی�ن بش�ك�ل 
منظم وتحت أنظار الح�ك�وم�ة وم�ع�رف�ة أح�زاب 

   السلطة وتسجل ضد مجھول؟.
 

لقد أضحى العراق مسرح�ا ل�ل�ف�وض�ى ال�دم�وی�ة 
والصدامات المتكررة للفص�ائ�ل وال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 
المسلحة، وقد ارتكبت ج�رائ�م ض�د اإلنس�ان�ی�ة، 
أبرزھا القتل خارج القانون واالعتقال والتغیی�ب 
ال�ق��س�ري وال�ت��ع��ذی�ب واإلع�دام��ات وال�ت��ھ�ج��ی��ر 
الطائفي، وقد أسھمت قوات االح�ت�الل ك�ت�ك�ت�ی�ك 

إی��ران��ي وف��ق ف��ل��س��ف��ة   ح��رب��ي أم��ری��ك��ي ـ��
"الصدمة" ف�ي إن�ت�ش�ار ظ�اھ�رة ال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
الطائفیة واجتیاحھ�ا ال�م�دن وال�م�ن�اط�ق بش�ك�ل 
واسع ومنظم، مما ادى ال�ى أش�اع�ة ال�ف�وض�ى 
والقتل وسفك الدماء دون مبرر، ویالحظ ت�غ�یّ�ر 
دیموغرافیة العدید من المدن ومنھ�ا ال�ع�اص�م�ة 
بغداد وفق مخطط طائفي وافد، وتفكی�ك ال�دول�ة 
العراقیة وبیع أصولھا وتجریف قدراتھا من قبل 
االحزاب الحاكمة وت�ع�ط�ی�ل م�ؤس�س�ات ال�دول�ة 

 4000مصنع حك�وم�ي و 3000ونھب أكثر من 
   شركة حكومیة بحاجة الیھا العراق .

وفي ال�وق�ت ال�ذي یش�ت�د ف�ی�ھ ال�وض�ع س�وءاً، 
ویعاني المجتمع من أزم�ات ع�دم ت�وف�ر ال�م�اء 
الصالح للشرب وانقطاع ال�ك�ھ�رب�اء ت�م�ام�ا ف�ي 

اكثر من عشر محافظات منھا العاصمة ب�غ�داد، 
وافتقار ابسط مق�وم�ات ال�ح�ی�اة والض�روری�ات 
االساسیة من الخدمات العامة، واالخ�ط�ر فش�ل 
محاربة وباء الكورونا بس�ب�ب ان�ھ�ی�ار ال�ن�ظ�ام 
الصحي بالكامل، ت�ح�اول ال�ح�ك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة 
االلتفاف على المطالب المشروعة لل�ج�م�اھ�ی�ر، 
لإلبقاء على نظام المحاصصة الطائفي االث�ن�ي، 
دون تغییرات مھمة، مدعیة ت�ف�ھ�م�ھ�ا ألھ�داف 
االنتفاضة. وكانت أھ�م ھ�ذه ال�م�ط�ال�ب أج�راء 
انتخابات مبكرة دی�م�ق�راط�ی�ة ون�زی�ھ�ة، ت�ح�ت 
إشراف دولي، وأیضا مالحقة القتلة ومن یق�ف 
ورائھم، وسن ق�ان�ون ل�ألح�زاب ی�م�ن�ع ال�م�ال 
السیاسي ومن یملك السالح منھا من المشاركة 
في االن�ت�خ�اب�ات وت�ك�وی�ن م�ف�وض�ی�ة م�ح�ای�دة 
ل��الن��ت��خ��اب��ات وت��وف��ی��ر أج��واء أم��ن��ی��ة مش��ددة 
لمواجھة تھدید السالح المنف�ل�ت، ك�ي ی�ت�م�ك�ن 

      المواطن العراقي من اختیار ممثلیھ بحریة.
ویشھد المجت�م�ع ال�ع�راق�ي ت�واط�ؤ ال�م�ج�ت�م�ع 
الدول�ي وھ�ی�ئ�ة االم�م ال�م�ت�ح�دة وم�ن�ظ�م�ات�ھ�ا 
الحقوقیة وتجاھلھا لما یحدث في العراق ع ل�ى 
كافة الصعد، ف�ی�م�ا ت�ت�ب�ادل ق�وى واح�زاب م�ا 
یسمى المعارضة "التقلیدیة والنام�ی�ة" خ�ارج 
الس��ل��ط��ة أدوار ال��م��ن��اورة الس��ی��اس��ی��ة "غ��زل 
المصالح" الغراض فئویة في محاولة ل�ك�س�ب 
عطف المعدمین بما ت�ق�ت�ض�ی�ھ ال�ح�اج�ة ال�ی�ھ�م 
مرحلیا، لیس إال.. یقول مواطن عائد من زیارة 
لھ للعراق: رجعنا من العراق... ب�ع�دم�ا وج�دن�ا 
الناس ف�اق�دة االم�ل ف�ي ك�ل ش�يء اال رح�م�ة 
ربك... كل الُكتاب الذین كتبوا والذی�ن ی�ك�ت�ب�ون 
عن الحالة العراقیة ل�م یص�وروا ال�واق�ع ع�ل�ى 
حقیقتھ ولم ینقلوا ما ھو موجود... الع�راق�ی�ون 
ارضھم تسلب وت�م�ت�ص اجس�ادھ�م وارواح�ھ�م 
طوعا لقسوة االوضاع...ھم ین�ت�ظ�رون ن�اص�را 
ینصرھم... واالشھر القادمة ھي الفی�ص�ل وهللا 
یستر!! ھذه حقیقة ال ی�ری�د ال�ب�ع�ض ت�دارك�ھ�ا 
النقاذ بعض م�ا ت�ب�ق�ى م�ن ال�ع�راق. ف�األدوات 
ال�واف�دة "ال�والئ��ی�ون" ك��م�س��م�ی�ات س�ی��اس�ی��ة 
"حاكمة" تشكل واجھ�ة لـ� "ن�ظ�ام ال�ح�اج�ة" 
الذي یخضع لع�ق�ی�دة ف�رض ال�وج�ود االج�ن�ب�ي 

بـ   "االی��ران��ي" ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ا یس��م��ى
"الحكوم�ة ال�ف�ارغ�ة" ال�ت�ي أس�ھ�م�ت ب�ن�ھ�ب 
العراق. وقد اعتنقت الطبقة السیاسیة ال�ح�ال�ی�ة 
عقیدة "فرق تسد" تقسم الشعب العراق�ي إل�ى 
دویالت وطوائف وأمراء مل�ی�ش�ی�ات، وت�ع�ت�ن�ق 
احزاب السلطة وملیشیاتھ�ا ع�ق�ی�دة "اإلرھ�اب 
السیاسي" من خالل اختراق طوائفھا ل�ل�ق�وات 
األمنیة، وقد أثبتت التقاریر الدولیة ل�م�ن�ظ�م�ات 
حقوق اإلنسان انتھاكات ھذه ال�ج�م�اع�ات دون 

  أّي رادع.

 ا اا وورات 
 اض ل ا 

             
 عصام الیاسري/ المانیا

 

 ز روا (ا اء 
م   (زرقز اوا 

 

 العراقیة االسترالیة:
فازت روایة (الكمامة البیضاء والقفاز األزرق) للروائ�ي 
والناقد داود سلمان الشویلي، والتي تم نشرھا على شكل 
أجزاء في العراقی�ة االس�ت�رال�ی�ة، ف�ي مس�اب�ق�ة م�ان�دی�ال 
للروایة. والروایة تتحدث عن تفشي وب�اء ك�ورون�ا ب�ی�ن 
أبناء مدینة الناصریة، المحافظة التي تقع ع�ل�ى أط�راف 
الصحراء في جنوب العراق. وكیفیة االصابة والرقود في 
المستشفى، وشفاء بعض ال�م�ص�اب�ی�ن، وم�وت ال�ب�ع�ض 

 منھم.
في الروایة انتقال بین بغداد ومدینة الناصری�ة ألن أح�د  

أبناء العائلة التي تتابعھا الروایة، یدرس في كلیة الفنون 
الجمی�ل�ة ف�رع ال�رس�م ف�ي ب�غ�داد... وك�ذل�ك ھ�ن�اك ذك�ر 

 لفعالیات ثورة تشرین الشبابیة في الناصریة وبغداد.
وفي ھذه الفصول   الروایة تتكون من اثني عشر فصال. 

یقع بعض أشخاص الروایة بالحب. وت�ظ�ھ�ر اھ�ت�م�ام�ات 
بع�ض الش�خ�وص ب�ف�ن ال�رس�م، والش�ع�ر، وال�ف�ل�س�ف�ة، 

 والدین، وكل ذلك یصب في خدمة الروایة.
 شخوص الروایة ھم:   
عائلة الحاج ریحان وأبنھ أحمد ال�ذي ی�ن�ق�ل ف�ای�روس  -

كوفید الى وال�ده ف�ي ال�م�دی�ن�ة. وھ�و اب�و أن�م�ار ون�وال 
 وسالم.

أبو غائب صاحب الدكان، وغیر المتزوج، والذي ھم�ھ  -
الجنس، ویمارسھ في الدكان، والذي ال یعرفون عنھ أھل 

 المحلة أي شيء.
 عائلة حبیبة أنمار. -
 عائلة حبیبة سالم التي تحجز في المستشفى. -
 زمالء نوال في الكلیة وفي خیام الثورة التشرینیة. -
 زمالء أنمار في الكلیة وفي خیام الثورة. -
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أح�ی��ان�اً ن��ح�ت��اج ل��ق��راءة ال��ن��ص 
الشعري منذ البدایة ق�ب�ل ال�ب�دء 
بقراءتھ نقدیاً كي تتجل�ى ب�ع�ض 
أسس التحلیل، ومن ھناك یمك�ن 
التوصل لنتائج البحث ب�أری�ح�ی�ة 
أفضل بكثیر لو یأتي ال�ن�ص ف�ي 
نھ�ای�ة ال�ب�ح�ث وق�راءة ال�ن�اق�د. 
أمامنا اآلن نص شعري تجدیدي 
للشاعرة نور حامد، شاعرة تع�د 
ف�ي ب�دای��ة مش�وارھ��ا اإلب�داع��ي 
التجدیدي. نعرض النص كما ھو 

 ونعود إلیھ بعد قراءتھ:
 النص ال یحمل أي عنوان:

............ 
  أعّد للعشرِة،
  قلبِي كالّریح،

  ینتظُر لحظةَ الھبوب،
  لكنّھ بارٌد،

 مثَل بركٍة أغرقَت قاِربین،
  ونسیَت من فرِط األسى،

 أن تُسِدل األشرعة.
—— 

  أعّد للمئة،
  أخرُج من دائرِة المكان،
  ال بوَن بیَن قلٍب وقلب،

 ال مسافات،
 أرفُع كفّي األولى،

 ألجَد كفّي األخرى،
 تحتَھا،

 مبلّلّة بالندى.
—- 

  أعّد لأللِف،
  عدُم قبَل البدایِة،

 ال شيَء لي،
 أرقُب الضوء،

 من آخِر الالمكان،
 ضوٌء،

 یعبُر الطّریق إلى ما سواي،
 ویترُكني،

  أرقُب الضوء،
 وحِدي،

 آلخر الرحلِة.

في أغلب ال�ق�ص�ائ�د ال�ت�ج�دی�دی�ة 
غیاب واضح لعنونة النص�وص، 
ولذلك أسباب كثیر وف�ق دراس�ة 
لنا سابقة عن العن�وان، أھ�م م�ا 
جاء فیھا: أن النص یعد بك�ت�ل�ت�ھ 
ج��م��ی��ع��اً ھ��و ال��ع��ن��وان ال��ع��ام، 
وللمتلقي الح�ق ب�ك�ی�ف�ی�ة إی�ج�اد 
التعالق بینھ وال�ف�ھ�م االدراك�ي، 
إضافة إلى أن ال�ع�ن�وان ی�ك�ش�ف 
النص منذ البدء. ب�ك�ل م�دل�والت 
وجود العن�وان أو ع�دم�ھ ن�ح�ن 
ھنا أم�ام ن�ص خ�ال�ي ال�ع�ن�ون�ة 
نس��ع��ى ل��م��ع��رف��ة دواخ��ل��ھ ول��و 
بشكل جزئي حسبما ترى نظریة 

 التحلیل واالرتقاء.
نسق جمال المعنى یفرض نفسھ 
بھذا النص، ع�ب�ر ل�غ�ة ت�ت�ش�ك�ل 
م��ن��ھ��ا ش��ت��ى الص��ور، ت��ذھ��ب 
ب�ال��م��ت�ل��ق��ي إل�ى فض��اء ال��خ��ی��ال 
كثیراً، وتعود من ج�دی�د ب�أل�وان 
ج��دی��دة، ت��ف��س��ر ذات��ی��اً، وت��ن��ت��ج 
م��دل��والت قص��دت��ھ��ا الش��اع��رة 
انطالقاً من خطة سی�ك�ول�وج�ی�ة، 
فیھا ف�ل�س�ف�ة خ�اص�ة ب�ھ�ا؛ ف�ي 
الواقع ھي فلسفتھ�ا الش�خ�ص�ی�ة 
غ��ی��ر ال��م��ن��ف��ص��ل��ة ع��ن ال��واق��ع 
وتداعیاتھ. ھذا النمط التج�دی�دي 
ف�ي ال��ك�ت��اب��ة ن�راه ف��ي ك��ت��اب��ات 
ال��ك��ث��ی��ر م���ن ك��ت��اب الش��ع���ر 
المحترفین، لكن حین ی�أت�ي م�ن 
(كاتبة/كاتب) موھوب في ب�دای�ة 
مشواره الحی�ات�ي واألدب�ي إن�م�ا 
یدل على مقدرة إبداعی�ة تس�ع�ى 
الحتالل مكانتھا بوضع بصمت�ھ�ا 

 في ساحة الثقافة عموماً.
ھ��ذا واح��د م��ن اس��رار ن��ج��اح 
القصیدة التجدیدیة حیث االب�داع 
ینطلق من ماھیة حقیقیة لفلسفة 
الشاعر باثارة وع�ي ال�م�ت�ل�ق�ي، 
وخ�ل�ق ح�ال��ة ادھ�اش�ی�ة تُ�ب�ق�ی��ھ 
مالزماً للنص، ال م�ن�زع�ج�اً م�ن 
كم الكلمات المشوشة بعبثی�ت�ھ�ا، 
رغم أن الكثیر یتفاخر أو ی�ح�ب�ذ 
ال��ك��ت��اب��ة ب��ھ��ذا األس��ل��وب ع��ل��ى 
اع��ت��ب��اره أفض��ل م��ا أن��ت��ج��ت��ھ 

الحداثة، وھو المطل�وب ش�ع�ری�اً 
أو نثریاً، وھذا شطط ال یض�ی�ف 
إّال س��ف��س��ط��ة ف��وض��وی��ة، وق��د 
یضیف علیھا فوض�ى أك�ث�ر م�ن 
یتناولھا ن�ق�دی�اً. م�ن ھ�ن�ا ی�ف�ق�د 
النص كل دالالت الصلة البنائیة، 
وال یعدو غیر فراغ عق�ی�م داخ�ل 

  الكلمات.
 

في ما كتبتھ نور حامد نجد كیف 
یموج الن�ص ب�ف�ی�وض�ات�ھ ال�ت�ي 
ی��ت��ج��ل��ى م��ن��ھ��ا ھ��دف رس��ال��ة 
الشاعرة كأنثى تسعى ألن تث�ب�ت 
أن س��الح��ھ��ا ھ��و ال��ح��ق��ی��ق��ی��ة؛ 
ال�ح�ق�ی�ق�ة اإلش�ت�غ�ال�ی�ة ب�إیص��ال 
ال��ف��ك��رة ال��ت��ي ض��غ��ط��ت ب��ع��ن��ف 

ك�ي ی�ت�ج�اوز   وانتج�ت ال�ن�ص،
ال��ك��ات��ب ك��ل ع��ت��ب��ات ال��ت��ع��ث��ر، 
ویفسح مجاالت منفتحة لمتلق�ی�ھ 
لیغوص أكثر باإلحساس بج�م�ال 
وتحلیل المضمون عبر جو ل�غ�ة 
اتصالیة تواصلیة بینھما، یفس�ح 

ل�ل�ن�اق�د ی�ف�س�ر وی�ح�ل�ل   المجال
بمصداقیة وم�وض�وع�ی�ة ب�ع�ی�داً 
ع��ن ال��م��ج��ام��الت، وأیض��اً ع��ن 

 التنكیل.
ال�م�ل�ف�ت ف�ي ھ�ذا ال�ن�ص إث��ارة 
تس��اؤالت ض��م��ن��ی��ة ع��ن س��ب��ب 
تقسیم النص لثالث كتل مقطعی�ة 
تبدأ باألرقام: الع�ش�رة، ال�م�ائ�ة، 
واألل��ف. ل��م��اذا ت��وق��ف��ت ع��ن��د 
االلف؟ ما الھدف الجوھ�ري ف�ي 
ھذا ال�ع�د؟ ف�ي م�ق�ط�ع ال�ع�ش�رة 
تصف بنوع من سیمیائیة محببة 
انطباعیة، تدفع ال�م�ت�ل�ق�ي ن�ح�و 
الطب�ی�ع�ة، وف�ي م�ق�ط�ع ال�م�ائ�ة 
تخ�رج ھ�واجس�ھ�ا وت�ب�وح ع�ن 
أشیاء، وحین تصل لأللف تلمل�م 
مجمل النص بط�ری�ق�ة ف�ل�س�ف�ی�ة 
وت�ل�ق�ی�ھ أم�ام ال�م�ت�ل�ق�ي ل�ی�غ�ی�ر 
ادراكیاً ما یشاء، أو یقف عند ما 
یش��اء تص��وری��اً، وك��ل الص��ور 
التي حملھا النص ال ت�خ�ل�و م�ن 
ص��ب��غ��ة ال��ح��زن، وی��ب��دو ھ��ذا 
واض��ح��اً ك��ث��ی��راً ف��ي ك��ت��اب��ات 

الشاعرة، وحتى فی�م�ا ت�ق�ت�ب�س�ھ 
وتنشره عن صور معاناة المرأة 

 وتعنیفھا تحدیداً.
 

أس��ل��وب��ی��ة الش��اع��رة ب��اخ��ت��ی��ار 
الطریقة الكنائیة ھي م�ا اض�ف�ت 
عل�ى ال�ن�ص رم�زی�ات�ھ، ل�ك�ن�ھ�ا 
رمزیات لم تختنق بالع�ت�م�ة، ب�ل 
تفتح أفق التصور: "مثَل ب�رك�ٍة 
أغ��رقَ��ت ق��اِرب��ی��ن".. "نس��دل 
األش��رع��ة".. "ض���وٌء ی��ع��ب���ر 
الطّریق إل�ى م�ا س�واي".. ف�ي 
ھ��ذه الص��ور ھ��ن��اك ال��ك��ث��ی��ر 

فس��ح��ة ال��ت��أوی��ل ف��ي   ل��ف��ت��ح
االشتغ�ال ال�ت�ك�وی�ن�ي ل�ل�ش�اع�رة 
وھي ترتكز على بؤرة یت�م�ح�ور 
ع�ل��ی��ھ��ا ال��ن��ص؛ ب��ؤرة ف��ل��س��ف��ة 
وجود اإلنسان وم�ا ی�ح�م�ل م�ن 
ھ��واج��س روح��ی��ة؛ ال ن��ق��ص��د 
بالتأكید میتافیزیقیا االعتقاد، ب�ل 
النضج اإلنساني المتفاعل ح�ی�ن 
یكون االنتماء للذات، والطبیع�ة، 
وال��ك��ون ب��أج��م��ع��ھ م��ع مس��ی��رة 
ال���ب���ش���ری���ة الص���اع���دة م���رة، 
وال��م��ت��ص��دع��ة م��رات ك��ث��ی��رة. 
ال��ب��ؤرة ال ت��أت��ي أح��ی��ان��اً ك��ل��م��ة 
وصفیة واح�دة ف�ق�ط، ب�ل رب�م�ا 
معنًى یتسع كثیراً ب�م�ا ت�ح�ت�وی�ھ 
الداللة، یجیب ھذا ال�م�ع�ن�ى ع�ن 
أسئلة، ویطرح أسئلة مض�م�رة، 
تَُشم نكھتھا بعبیر یمیزھا، وھ�ذا 
أیض��اً م��ن م��م��ی��زات ال��ق��ص��ی��دة 
التجدیدیة، یتفوق فیھا من یتق�ن 
توظیف االشتغال ب�دق�ة ال�راص�د 
الخبیر. اذن، ق�ب�ال�ة ھ�ك�ذا ن�ص 
وأم��ث��ال��ھ ل��دى ش��ع��راء آخ��ری��ن 
ی��ج��ب أن ن��ق��ف داع��م��ی��ن ال 
ناقمین، مسان�دی�ن ال م�ن�فّ�ری�ن، 
كي یسعى باعث ال�ع�م�ل ب�إن�ت�اج 
آخر أكثر طراوة، یبدع فیھ أی�م�ا 
ابداع، وھذا ھو االرت�ق�اء ال�ذي 

 ننشده الیوم.

 ..ة اا  ت ا 
 

 نور حامد وتحلیل نص              
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 توطئة :
أن جاذبیة القراءة والتلقي إلى أع�م�ال الش�اع�ر 
الكبیر حسین عبد اللطیف، تتبین لنا من خالل�ھ�ا 
أسرار جمل سحرھا بواسطة تلك البنى العم�ی�ق�ة 
المتآتیة من ملفوظات الذات ـ المكان ـ� ال�زم�ن، 
وإذا كانت الذات الشعریة لیست م�ح�ص�ورة ف�ي 
اللوحة األحادیة من التشكیل نفسھ، فذل�ك ألن�ھ�ا 
متصیرة في جمل�ة م�ك�ون�ات اس�ل�وب�ی�ة ش�ك�ل�ی�ة 
وبنیویة و سیمیائی�ة ذات م�ج�االت خص�ب�ة م�ن 
حركیة النص نحو خواصیة متف�ردة م�ن رواب�ط 
وع�الق��ات ث��ن��ائ�ی��ة (فض��اء ال��ب�ی��اض = ال��زم��ن 
اإلطاري) وع�ل�ى ھ�ذا ال�ن�ح�و ن�ع�ای�ن األن�م�اذج 
الشعریة في م�ج�م�وع�ة (ع�ل�ى ال�ط�رق�ات أرق�ب 
المارة) على أن�ھ�ا ال�م�س�ت�وى األن�م�وذج�ي م�ن 
معطیات فضاءات األسطر البیاضیة الخاصة م�ن 
س��ی��رورة وس��ائ��ل ال��زم��ن ال��م��ح��ذوف واألداة 
المحفوفة بالصور واإلیحاءات المسك�وت ع�ن�ھ�ا 

 بیانیا.
 ـ الدال و السیاق في رحلة زمن األداة .

وجدنا الدال الشعري في مؤشرات تجربة قصائد 
الشاعر الكبیر حسین عبد اللطیف، في مك�ون�ات 
رحلة شاقة من األداة الس�ی�اق�ی�ة وال�دالل�ی�ة ف�ي 
النص، اكتماال لنواة وصیغة المكونات ال�زم�ن�ی�ة 
في الوحدات القولیة من النص ذاتھ، إذ ت�ت�ش�ك�ل 
اللحظة القصدیة عبر ج�م�ل وم�دال�ی�ل ت�ح�ك�م�ھ�ا 
إیقاعیة التفعیل الوظیفي لألص�وات ال�دوال�ی�ة و 
وظائفھا، وصوال منھا إلى حالة اش�ت�غ�ال�ی�ة م�ن 

 األداة المركبة في حیاة الزمن البیاضي :
 ال وجھاً أملكھُ ...

  ...  ال أنتظرَ 
 منفَي أتغّرُب في المدنِ 

 أتوّزع مثل شظایا العبوة
قصیدة :    11فمتى تلتم المرآة المكسورة./ ص

 الفرارة
أن الكامیرا الشعریة ھنا م�ع�ن�ی�ة ب�ت�ف�ق�د ح�االت 
متناقصة من زمن سیاق الذات العاملة، إذ یوغل 
حس السؤال بآلیة تف�اع�ل�ی�ة م�ت�داخ�ل�ة م�ا ب�ی�ن 
االستفھام المضمن واإلجابة من الداخل الذواتي، 
مما یجعلھا أي ال�دوال ت�ق�ع ف�ي ن�ق�ط�ة وق�وف 
البیاض تركیزا، بداللة صفة التفقد والدوران في 
الماحول المشھدي: (ال وجھا أملكھ .. ال أنتظر) 
تحیل حركیة ھذه الجمل ن�ح�و ال�م�ع�ادل ال�ن�ص�ي 
المتمحور حول ھویة (الفرارة) ال�ت�ي ت�دور ف�ي 
مواقع زمنیة عابرة و متماھیة من جدلیة (الذات 
ـ الموضوع) لتنقل ذاتھا األحوالیة في أف�ق م�ن 
المماثلة الصوریة المنقسمة ما بین (تولید الفعل 
=وجوب الفعل) وھذان المعط�ی�ان ھ�م�ا ب�م�ث�اب�ة 
الكر وال�ف�ر دون ت�وق�ف ف�ي مس�اح�ة دالل�ة (ال 
أنتظر ..) وعلى ھذا النحو تظ�ل ف�اع�ل�ی�ة ال�ذات 
موزعة ما بین الخارج و الداخل تحویال بالتق�اط 
الصور والمشاھد الجاریة في فلك دوران الزمن 
(الفرارة) لتقدم لنا تمفصالتھا المكانیة والزمنیة 
متداخلة وحدود جملة النفي للذات نفسھا (منفي 
أتغرب في المدن)، وذلك عبر جملة الالح�ق م�ن 
النص (أتوزع مثل شظایا العبوة) إذ أن الصورة 
الزمنیة للحال القصدي، موزعا ف�ي م�واق�ع م�ن 
التلفظ االغترابي الناتج من وراء زمن ال�دوران 
والفرار المكاني الالمستقر على أرض�ی�ة ث�اب�ت�ة 
من الخصوصیة المكانیة المستقلة، وإنما اإلثارة 
الحقیقیة تكمن ف�ي دی�ن�ام�ی�ة ال�ح�رك�ة ال�زم�ن�ی�ة 

 والمكانیة الخاطفة لدال (الفرارة).
 
ـ المنظومة األحوالیة بین بؤرة المعنى وجولة 1

 الدال :
تتبین لنا القابلیة األحوالیة في الوظیفة الحركیة 
لدال (الفرارة) تحقیقا معادال ع�ن ص�ورة ال�ذات 
الالقطة ألھم محطات التوزع المكاني وال�زم�ان�ي 

والسیاقي في فواعل األداة الت�اب�ع�ة ل�م�ق�ت�رح�ات 
العنونة المركزیة وداللتھا الذھنیة المنفتحة نحو 
الماحول في أفق التصویر والمشاھدة : (ف�م�ت�ى 
تلتم المرآة ال�م�ك�س�ورة) ت�خ�ض�ع ت�رك�ی�ب�ة ھ�ذه 
الجملة إلى مصورات مراویة (ذاتیةـ موضوعیة 
ـ ذاكراتیة) تربطھا عالق�ة خ�اص�ة م�ن م�ق�ارب�ة 
األن��ا ن��ح��و زم��ن��ھ��ا ال��م��وض��وع��ي ال��م��ك��رس 
بأستنتاجات مراویة من فع�ل ال�ذات إزاء ذات�ھ�ا 
(فمتى ـ تلتم ـ� ال�م�رآة ـ� ال�م�ك�س�ورة) ال�م�ع�ن�ى 
اإلیحائي ھنا عالقة شرطیة تتعلق بتبعثر أح�وال 
الذات عبر أزمنتھا وأمكنتھا وھویتھا الداللی�ة ، 
فعبر دل�ی�ل االس�ت�ف�س�ار (م�ت�ى) نس�ت�ن�ت�ج م�دى 
فاصلیة الدال اآلنوي عن محور موقعھ الف�اع�ل، 
وألجل إعادة إنتاج المصورات المتصلة ب�ھ�وی�ة 
الدوران في ال�ف�ض�اءات ال�م�ك�ان�ی�ة ن�ع�ای�ن ھ�ذه 

 الجمل األتیة :
  .. وجھي

  یتسّكع في الحارات
  یتجّول في األسواق و في الطرقات

ف����ي إع����الن أو واج����ھ����ة م����ن م����ت����ج����ر./ 
  قصیدة : الفرارة  11ص

إذ تتمظھر أشكال و بنی�ات وم�ح�اور وم�ك�ون�ات 
ھذا الفاعل الذواتي، تقصدا زمنیا عبر ع�ام�ل�ی�ة 
تشبعات األمكنة (الحارات ـ الطرقات ـ� إع�الن ـ 
واجھة ـ متجر) مما یحی�ل م�ن مس�ت�وى ع�ك�س 
ال��م��ص��ورات إل��ى ح��االت ذھ��ن��ی��ة م��ن ال��داخ��ل 
ال�ق�ص�دي، إی�ذان�ا م�ن�ھ ب�ال�ت�واص�ل م�ع ص�ف��ات 
وسیاقات خارجیة عن الفواصل الت�ن�ق�ی�ط�ی�ة ف�ي 
ع�ی��ن أح��وال االس��ت�ع��داد ال��دوران�ي ف�ي ال�زم��ن 

 والمكان :
 ینأى ...

  بین الناس
 طرقت أقدام غریب ، جواب ...

  ضائع
 أعتاب مدینتنا ...

  11فھرب . / ص
ینتقل الخطاب اآلنوي للذات متناسبا مع األب�ع�اد 
واألشكال إل�ى ح�د األغ�ت�راب ال�ك�ل�ي، إذ ی�وف�ر 
مستوى المعاینة و الم�ش�اھ�دة ف�ي ال�ن�ص ث�م�ة 
تفاصیل متباینة ومتغایرة في الملمح والتصریح 
والمكاشفة (ینأى... : تحق�ی�ق وج�وب ال�الف�ع�ل/ 
بین الناس : تماثل فاعل في غیاب / طرقت أقدام 
غریب: جھة خارج إرادة تولید المرآة/ جواب... 
: مرسل مضمر وفاعل مراوي = فاصل تنقیط ـ 
ضائع = متعدي في تحوالت الفاعل المنفذ) ھكذا 
تحقق أسلوبیة محاور الترسیمة بنظر االع�ت�ب�ار 
إلى وج�ود ال�خ�ص�ی�ص�ة ال�دوران�ی�ة ف�ي ال�زم�ن 
والمكان المصور، مم�ا ت�أخ�ذ ھ�ذه ال�خ�ص�ی�ص�ة 
العالئقیة ع�ل�ى ع�ات�ق�ھ�ا ك�ل االش�ارات ال�واردة 

 والشاردة من مكنز بنیة التأویل .
 ـ الدال المنفذ و زھد مساحة التكوین الداخلي :2

أن اللغة الشعریة في قصیدة (الفرارة) م�ح�اورة 
مع الزمن العدمي في أدق مفاصل ومفاوز الذات 
المزاحة عن كینونتھا الھوی�ات�ی�ة ب�دالل�ة ال�ح�ال 
والواقعة والموضعة التلف�ظ�ی�ة ف�ي ال�ن�ص، ل�ذا 
وج�دن��ا ق��اب�ل��ی�ة ج�دل (ال�خ��ارج وال��داخ�ل/ األن��ا 
واآلخر) تتمظھران في إشكالیة صی�غ�ة وص�وت 
(الدال المنفذ) إقترانا بھ بذلك الزھد الخالص من 
مساحة التكوین المنغلق من دائ�رة ل�غ�ة ال�داخ�ل 

 الشعري الذاتي :
 دوري ...

  رجل قد غامر مّراِت عدة
 قلب امرأة : وطنُھْ 

  و عذابھ
  صفر عند الغبطة

 یستفسرني :
 من أین و أین ؟

  أو تملك أرضاً 
  قصیدة : الفرارة   12للسكنى؟. / ص

التوجھ الدوالي ھنا الفتا نحو االحس�اس ب�ال�ذات 
الشعریة وھي تدخل مراحلھا الزمنیة ال�ع�س�ی�رة 
ف��ي ال��ح��ی��اة اإلط��اری��ة، إذ ت��ل��خ��ص ل��ن��ا ل��ف��ظ��ة 
(دوري ..) ثم تعقبھا األفقیة التنقیطیة نحو ذل�ك 
المالزم بالخارج الدوراني، وال�ذي ھ�و ب�م�ث�اب�ة 
جملة التحوالت في أحوال الذات وما حولھا م�ن 
األسباب واألشكال المرس�ل�ة ف�ي ق�رار ال�م�ع�ادل 
النصي (رجل غامر مرات عدت) قد تفرض ھ�ذه 
الصیاغة أنشغاالتھا ف�ي م�ج�رى ع�م�ق أع�م�اق 
تجارب الذات في زمن الدوران وص�وال م�ك�رس�ا 
إلى المكاشفة األحوالیة مع مسار فرضیة جم�ل�ة 
(قلب امرأة: وط�ن�ھ ـ� وع�ذاب�ھ؟) م�ن ال�ن�اح�ی�ة 
التشكیلیة تبقى سیمیائیة دوال : (قلب ـ ام�رأة ـ 
وطنھ ـ عذابھ) مظھری�ة خ�اص�ة ت�ح�ددھ�ا ب�ن�ی�ة 
ال��م��ش��ار إل��ی��ھ ف��ي ص��ورة دالل��ة ال��ذاك��رة أو 
االغتراب أو أفق المقید إال من مكونات عاطف�ی�ة 
إنسانیة مخذولة، فیما تشتغل الثیم�ة ال�م�رك�زی�ة 
(فرارة) ب�ح�س�ی�ة م�وازاة ومس�ل�م�ات ت�ف�اص�ی�ل 

 الزمن الممكن من تشظیات الذات الواصفة.
ـ� ال�ع��الم�ة الش�ع��ری�ة وب��ل�وغ�ات واق��ع م�واط��ن 

 اإلحالة.
تشكل مؤث�رات ال�ن�ص�ی�ة ف�ي ع�الق�ات ال�رواب�ط 
والعالمات المؤولة من شعریة اإلحالة القصدیة، 
مبعثا ذو نتیج�ة م�ت�درج�ة ف�ي إزاح�ات ال�ف�اع�ل 
الشعري وملفوظة األح�وال�ي ال�م�ت�ص�ل وھ�وی�ة 
المشاھدة والترسیم ل�ذات�ھ ع�ب�ر وس�ائ�ط ال�دور 
المؤول من المل�ف�وظ ذات�ھ، وع�ل�ى ھ�ذا ال�ن�ح�و 
تواجھنا حاالت مونولوجیة مؤكدة تلقي صعیدھا 
المرمز في محاور (م�ی�ت�اش�ع�ری�ة) ت�ت�الق�ح م�ن 
خاللھا العالقة الداخلیة للذات مع وظائف مزاحة 

  من المد االستعاري المرسل :
 شجراً تستثمره

 تتمرأى في قاماتھ
 أو تقضم تفاحاتھ؟

 لحظات ...
  وفررُت بعیداً من نفسي ... خجالً 

  ـ ثلج
 ... ثلٌج یتساقط لن تبلغ منزلك اللیل ..

 فلتبق وحیدا
  في الصمت القاحل والظلماء

  تترّصد لو نجمة
  لو جاء صدیق

قص�ی�دة:   13. ص 12لو مّر بدربي عابر./ ص
  الفرارة

حض�ور   تتحول عین الكامیرا الش�ع�ری�ة ل�رص�د
استثنائي في أبعاد واقعھا الدوراني المبثوث في 
مراوغة المبذول من صور الحاالت، فنحن ومنذ 
جملة (من أین وأی�ن؟) االس�ت�ف�ھ�ام�ی�ة نس�ت�درك 
ال��ط��اب��ع ال��خ��اص م��ن زم��ن م��ج��ردات ال��وج��ود 
ال��ع��دم��ي، ل��ذا ی��ب��ق��ى الس��ط��ر ال��الح��ق (ش��ج��را 
تستثمره) بمثابة االستجابة م�ن األن�ا الش�اع�رة 
بمسلمات اآلخ�ر م�ن األن�ا ذات�ھ�ا ام�ت�دادا ن�ح�و 
(تتمرأى في قاماتھ ـ أو تقضم تفاحاتھ؟) وب�ھ�ذا 
االعتبار تتجاوز األنا دورانھا الزمني ولوجا لھا 
في مؤدیات المقایسة في طبیع�ة ج�وھ�ر الش�ك�ل 
واللون والنوع وبیان خصوصیة ف�واع�ل ال�ذات 
ف��ي مس��ار م��ح��ی��ط��ھ��ا م��ن األش��ی��اء والص��ف��ات 
المستھلكة. وما نراه ف�ي ال�ج�م�ل ال�الح�ق�ة م�ن 
ال���م���ت���ن (ل���ح���ظ���ات... وف���ررت ب���ع���ی���دا م���ن 
ن�ف�س��ي..خ�ج��ال) م�ا ی�ؤك��د ع��ل�ى أن االن�ع��ط�اف��ة 
الذواتیة في الملفوظ،عادة تتوخى لذاتھا زم�ن�ھ�ا 
المشخص في البعد والعزلة، بوجود ذلك الحائ�ل 
المتعلق ب (ـ ثلج .. ثلج یتساقط لن تبلغ منزل�ك 
اللیل) أن شیوع الح�االت ال�م�ج�ردة ف�ي قص�ی�دة 
الشاعر، تمارس مزاجھا المرمز ع�ب�ر وظ�ائ�ف 

م���ن 

الملمح ـ المرمز أیضا ، تجاوزا ل�ھ�ا ن�ح�و أدل�ة 
ك�ف��ائ��ی�ة ف��ي األس��ب��اب وأف��ق ح�رك��ی��ة ع��ن��اص��ر 
المماثلة القصدیة، كما الحال في تك�راری�ة ال�دال 
المتني: (ثل�ج .. ث�ل�ج) ل�ل�ك�ش�ف ع�ن م�ك�ون�ات 
الموقع الظرفي من الحال، وخبایا فاعل�ی�ة األداة 
المؤشرة (لن تبلغ منزلك اللی�ل) األداة ال�ن�اھ�ی�ة 
ھنا تأتینا كإضاءة بدرجة التم�ح�ور وال�ت�وظ�ی�ف 
الموضعي من محددات المكان والظ�رف ت�ت�اب�ع�ا 
(فلتبق وحیدا ـ في الصمت القاحل والظلماء) إن 
ھذا النوع من إحاالت الم�وص�وف ف�ي ال�خ�ط�اب 
بمثابة المحتوى ال�م�ش�ھ�دي ال�م�ت�ك�ون م�ا ب�ی�ن 

(الفقد ـ األسى) وقد وضع الشاعر لفاعلھ   ثنائیة
المنفذ صیاغة أج�وب�ة م�ط�روح�ة ف�ي االخ�ت�ی�ار 
اإلرسالي (تترصد نجمة ـ لو جاء صدیق ـ لو مر 
بدربي عابر) فھذه الجمل من المحتمالت الواردة 

ت�ك�ش�ف   في سكونیة المفترض األحوالي، أخذت
لنا بأن أماكن الذات الغائبة ھي محض ھمھم�ات 
شاردة في أجواء زوایا (الزمن ـ المكان ـ الذات) 
لذا ن�ج�د ال�م�ح�ص�ل ال�دالل�ي م�ن�ھ�ا ع�ب�ارة ع�ن 
انتظارات مجھولة عب�ر فض�اءات م�ن ال�ب�ی�اض 

 والمحذوف الوارد في الزمن المحتمل :
  ما أقسى أن یبقى اإلنسان وحیدْ 
  ما أقسى أن یبقى األنسان بعیدْ 

  قصیدة : الفرارة   13ما أق ..... /. ص
وتنطوي االبعاد النفسیة على مشارف ال�م�ش�غ�ل 
الذواتي عمقا بالفراغ ال�م�ك�ان�ي وال�زم�ن�ي، ل�ذا 
وجدنا ج�م�ل�ة إح�االت الص�ی�اغ�ة الص�وری�ة ف�ي 
المقاطع بمثابة تكوین ص�ورة ال�ب�ی�اض ال�ذات�ي 
والفضائي في جملة تشكالت األم�ك�ن�ة واألزم�ن�ة 
بأسلوبیة تنتمي إلى مساحة ذواتیة وزم�ك�ان�ی�ة، 
أخذت تشعرنا باالنكم�اش واالن�ك�ف�اء ف�ي آل�ی�ات 
ال�ح�ج��ب ال��م�ج�ردة م�ن س�ی��اق رؤی�ة ب�ی��اض�ی��ة 

 المسكوت عنھ في المضمر النصي غالبا.
 ـ تعلیق القراءة :

أن تجربة عوالم مجموعة (على الطرقات أرق�ب 
المارة) منظ�وم�ة زم�ن�ی�ة ذات أھ�م�ی�ة قص�وى، 
خاصة وأن الجسد النصي ال تخلو م�ن�ھ ت�ق�ان�ات 
البیاض وال�م�ح�ذوف وال�ت�ق�ط�ی�ع الس�ط�ري، إذا 
التفت�ن�ا إل�ى دالالت قص�ی�دة (ال�ف�رارة) م�وض�ع 
مبحث دراستنا فس�وف ن�ع�ای�ن ح�ج�م م�ؤش�رات 
الدال الزمني في النص، خاصة وإنھ منطوق في 
مساحة الذات ال�م�خ�ص�وص�ة ب�إح�االت ال�م�ع�ادل 
الموضوعي المشغول في دال العنونة المركزی�ة 
(الفرارة) وتنتقل موجھات الدوران بحال ال�ذات 
تحاورا وتحام�ال وت�ج�اوزا إل�ى أش�د ال�ل�ح�ظ�ات 

 استقرارا في حیاة الفاعل الذاتي :
  دوري یا فّرارة
 یا أطفال الحارة

  یا أزھار
  13عاد الجّواب الضائع . / ص

أن الصورة الزمنیة الم�ت�م�ث�ل�ة ب�أداة (ال�ف�رارة) 
تشكل تأویال في األفضیة (الزمك�ان�ی�ة) وال�ذوات 
المجھولة في األسم�اء وال�ع�ن�وان�ات وال�ھ�ی�ئ�ات 
والصور، ناھیك عن مسارات ال�ح�ل�م ال�ب�ی�اض�ي 

التابوھات الم�ح�ظ�ورة   المحمل بعشرات األسئلة
وال�الزم�ات ال�م��ن�ت�خ�ب�ة ع�ن واردات وش��اردات 
الزمن حلما وصورا مرموزا، كما وتبقى ال�ن�واة 
في النص تشك�ل ع�الق�ات داخ�ل�ی�ة ش�ع�ری�ة ف�ي 
مسار جوھر المھ�م�ش وال�م�رك�زي م�ن خ�ط�اب 
شعریة الفواعل المحولة في الماحول من حكایة 
المؤول اإلط�اري ال�واق�ع ف�ي مس�اح�ة ش�واغ�ل 

 النص الشعري ذاتھ.

 ا    ا  درا  

 مجموعة (على الطرقات أرقب المارة) أنموذجا
  )1الفصل األول ـ المبحث (    النص الشعري بین الماحول الزمكانیة والفواعل الشعریة المتحولة

        

  / العراقحیدر عبد الرضا



تتوثب الكلمات، وت�ت�آل�ف ال�ح�روف 
مع الصباحات الندیة، وترحل م�ع�ن�ا 
الجمل إل�ى ع�ال�م الص�ف�اء وال�ن�ق�اء 
ح��ی��ث ض��ف��ة ال��ح��ب واالم��ل، وم��ع 
زھور النرجس والیاس�م�ی�ن ت�أخ�ذن�ا 
الف�راش�ات ط�ائ�رة ح�ول ال�م�ی�اس�م، 
ومع كل بوح جمیل ت�ن�ب�ض ش�غ�اف 
القلوب ألجل جمال القصیدة والتال�ق 

ف��ف��ي دی��وان   الش��ع��ري الش��ف��ی��ف،
ان�اش��ی��د ال��رائ�ي ل��ل��ش��اع�ر د. ول��ی��د 
ج�اس�م ال�زب�ی��دي، تس�ك��ن ح�وری��ات 
الش���ع���ر ل���ت���زف ع���ب���ق ال���م���ك���ان 
والحضور البھي وھو ینتقل بنا م�ن 
بوح شفیف إلى آخر، وبكل س�ھ�ول�ة 
وس��ال��س��ة وج��م��ال��ی��ة آخ��اذة، وھ��و 
الرائي ال�ذي ی�ؤرش�ف ف�ي ذاك�رت�ھ 
وخزین أفكاره م�ت�ع�ة ال�ق�راءة ع�ن�د 
المتلقي، بقصائده الم�ف�ع�م�ة ب�األم�ل 
وال��ت��ط��ل��ع، ال��زب��ی��دي ی��ت��ق��ن ف��ن 
ال��م��غ��ام��رة وال��ث��ورة بش��خ��وص��ھ 
وس��ط��وت��ھ الش��ع��ری��ة واس��ل��وب��ھ 
المتفرد، ویخاطب بقص�ائ�ده ال�وط�ن 
والحب والحیاة وھموم ال�ن�اس وك�ل 
مایدور باحالمھم وآمالھم وحیاتھ�م، 
یتنقل بسھولة بی�ن قص�ائ�د ال�ع�م�ود 
والشعر الحر والتف�ع�ی�ل�ة بص�ی�رورة 
م��ت��ق��ن��ة م��ل��ت��زم��ا ب��وح��دة ال��م��ك��ان 
وال���زم���ان وھ���و ی���ت���وج دی���وان���ھ 

 / بافتتاحیة جمیلة حین یقول
 أعطني الیوم وخذ مني غدا

 انني لم أرج فیك السندا
 إن من یزرع ینل من جھده
 بید أني عارف لن أحصدا

 لیت زرعا أینعت أطیابھ
 كنت في أفیائھ مجتھدا

 من سھارى علقوا أبصارھم
 نجمة تمعن فیھم رصدا

 غیر أن الدھر في منقلب
 ینكفي ساعا وساعا صعدا

وفي قصیدة(سأنتظر العراق) ی�ت�وج 
اخیلتھ بثورة مشبوبة عارم�ة ألج�ل 
وطنھ الذي یعشقھ، شاكیا مایح�ص�ل 

 /فیھ من ألم ومعاناة وتذمر، فیقول
 سأنتظر العراق، متى سیأتي

 دھورا عاشھا قلقا عراق
 تھّجر من سواد كان خیرا

 فألبسھ السواد دم یراق
 تھجر رافداه وماعلیھ

 وأعمل في بقیتھ الخناق
 ومن آثاره سیقت سبایا

 ومن اجوائھ سرق المحاق
 وأسألھ یعود لیحتویني

 وتأ تیني الرسائل واشتیاق
 بأن رجوعھ قد بات صعباً 

 لصوٌص، واحتراٌب، وانشقاقُ 
وف�ي قص�ی�دة أخ�رى (ب�ی��ن ك�فّ�ی��ن) 
یصارح قلبھ وحبیبتھ التي یع�ش�ق�ھ�ا 
 حین یتغنى بھا عابراً حدود االمكنة

یص���ل���ي ف���ي م���ح���راب ال���ح���ب، 
بطھارة ونسك حی�ن ی�ق�ول   ویتھجد

م��ع��ك   إل��ى م��ن ی��ح��ب ان��ن��ي ب��اقٍ 
الأخون الوصل فیما بیننا، رغ�م ك�ل 

 /شيء
 بین خوف وأرتعاش وحنین 

 صار كفي بین كفیك رھین
 یكتوي ناراً ویصلى عارفاً 
 إنھ طُھٌر كروض الیاسمین

 إنھ وجٌد تغنى عاشقا
 حطّ طیراً فوق غصن المغرمین

 ومن النبض رسوٌل ھاتفٌ 
 لحنانیك كصوت الخاشعین

 ھذه كفّي عھٌد بیننا
 أن سأبقى بأنتظار الأخون

 وستبقى كل ذكرى بیننا
 نبع شعٍر في ظالل الزیزفون
 وفي قصیدتھ (حملتك دمعأ)

یرحل مع قصة حٍب جمیلة، وی�ت�وج 

مفرداتھ بشجن شفیف، وبوح آّخ�آذ 
 /فیقول

 سكنت فؤادك لیت أنك صنتھا
 غفرت ذنوبك وأرتضتك حبیبھا

 حملتك دمعأ ثم عمّر حزنھا
 مثل النسور وماتزال وجیبھا
 منحتك من أنفاسھا أشجانھا

 آھاتھا، آحالمھا، ولھیبھا
 كم لیلٍة ابقیتھا في حسرةٍ 

 قلقا تفوز وقد رأتك عجیبھا
 ورمتك صوب الحارقات لیالیاً 

 وأنسَت بحراً وآرتضیت غروبھا
 لكنھا حملتك جمرة عاشقٍ 

 صبرت وكنت شمالھا وجنوبھا
وفي الباب الثالث من دی�وان�ھ ت�ف�رد 
شاعرنا بذكر أیق�ون�ات�ھ ع�ل�ى ش�ك�ل 
قصائد معّرفةً بشخوصھا وتاریخ�ھ�ا 
وھ��ذه األی��ق��ون��ات ب��ال��ش��ك ل��ھ���ا 

ألن��ھ��ا ت��ت��س��م   حض��ورھ��ا اآلخ��اذ
باألحیاء العمیق واالت�ق�ان الش�ع�ري 

 الذي یبحر فیھ دائماً،
ومن ای�ق�ون�ات�ھ ن�ق�رأ، أی�ق�ون�ة ط�ھ 

 حسین (عمید األدب العربي)
 شیخ في باریز

 یبصر التاریخ واالدآب
 یؤرخ أیامھ

 یحاكم الشعر والشعراء
 ینشُر التعلیم

 كلماء والھواء

وفي أی�ق�ون�ة ح�ن�ا م�ی�ن�ا (ال�روائ�ي 
 السوري)

 كنت حكایة لبحار
 تنثر موجةً إلى الیاطر

 عتبةً لُسلّم روایة
 وبیرق سالم

وف��ي أی��ق��ون��ة (الش��اع��ر الش��ع��ب��ي 
 الكبیر)

 /المّال عبود الكرخي یقول
 إنقلب على ذاتك

 فربحت تجارتك شعرا
 یھز االستانة ، وأربك (بك بن)

 فما أن كّسرَت (المجرشة)
 !! حتى تكسرت عروشھم

 
وھكذا اتحفنا الشاعر الدكت�ور ول�ی�د 
الزبیدي ب�دی�وان�ھ(ان�اش�ی�د ال�رائ�ي) 
الذي صاغ لنا بقصائده عقود وح�ل�ل 
من الجمان المرصع ال�ب�ھ�ي ن�اھ�ی�ك 
على القدرة العالیة على الب�ح�ار ف�ي 
أوزان الشعر العربي مبتعدا عن أي 
زح��اف أو ع��ل��ل داخ��ل ال��ق��ص��ی��دة 
ال��واح��دة، وھ��و ال��ع��ارف ب��ال��ب��ح��ر 

بكل اق�ت�دار، وم�م�ا الش�ك   الشعریة
فیھ ان الدیوان یعتبر إضافة ج�دی�دة 

ال�ت�ي   للمكتبة ال�ع�راق�ی�ة وال�ع�رب�ی�ة
تتیح القاري متعة ال�ق�راءة وروع�ة 
الحضور وص�ف�اء ال�ذھ�ن م�ن أج�ل 

 قصیدة ممتعة دائما وأبداً 

وا ا  ر إا 
 م اا :  د. و ايأ دان 
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(الكون ساعة ھائلة من حی�ث ت�ب�دأ ت�ن�ت�ھ�ي,   
ومن حیث تنتھي تبدأ, بال انقطاع.....من حّرك 
ھ�ذه الس�اع��ة) ی�ف�ت��ت�ح ك��ری�م ع�ب��دهللا روای�ت��ھ 
(عنق�ود م�ن الش�ی�زوف�ری�ن�ی�ا) ب�ھ�ذا ال�ت�س�اؤل 
لندخل معھ في مل�ح�م�ة ك�ل�ك�امش�ی�ة ح�داث�وی�ة. 
أقول كلكامشیة النھا روایة اشتمل�ت ع�ل�ى ك�ل 
صراعات وتساؤالت كلكامش من عشتار ال�ت�ي 
تجتاح صورھا الروایة في أزمتھا مع التفاحة, 
الى الصراع مع الشریر خمبابا ثم انكیدو ال�ذي 
مات ومواجھة حقیقة الموت ودور الح�ی�ة ف�ي 
مشكلة البشریة مع الخلود, وإن كان كل�ك�ام�ش 
قد وجد في النھایة تعریفاً لمعنى الحی�اة اال ان 
كریم یصر على استفزاز ال�ق�ارئ ب�ل�غ�ة تس�ی�ل 
عذوبة فیما ھو یشاكس ویظل یتركھ في حی�رة 

 حتى آخر سطر.
محاور روایة "عنقود م�ن الش�ی�زوف�ری�ن�ی�ا"   

تؤكد انھا عنقود منسوج ب�ل�غ�ة ادب�ی�ة م�ب�دع�ة 
بعنایة فائقة بین انتقاالت ال�م�ف�ردات وال�ج�م�ل 
الصوریة والسردیة وب�ی�ن مس�ت�وی�ات ال�ع�م�ق 
الفكري للروایة. االب�داع االدب�ي ل�ك�ری�م ی�ن�ق�ل 
الصورة (عفواً أقصد صورأ عن�ق�ودی�ة) بس�رد 
تعبیري وشعري في الوقت ذاتھ یتنقل بالق�ارئ 
بین حاالت من ال�دھش�ة واالش�م�ئ�زاز وح�االت 
االستفزاز ومسائلة تلغي الثوابت في عقل (أن�ا 

 ونحن).
ال��روای��ة ت��م��ت��ل��ك ع��دة مس��ت��وی��ات وس��اب��دأ  

بالمستوى التوثیقي في الروایة لكل م�ن واق�ع 
الصح�ة ال�ن�ف�س�ی�ة ف�ي ال�ع�راق م�م�ث�ال ب�واق�ع 
مستشفى االمراض العقلیة, ثانیاً الواقع النفس 
اجتماعي للفرد والمجتمع العراقي, ثالثاً الواقع 
السیاسي للمرحلة الحاضرة من تاریخ العراق. 
وع��ل��ى ال��م��س��ت��وى االع��م��ق واالع��ل��ى ی��وج��د 
التساؤل الفلسفي مت�م�ث�الً ب�الس�ؤال ال�وج�ودي 
(من انا ومن نحن واین موقع انا م�ن ن�ح�ن؟) 
وماھیة االنسانیة وطبعاً السؤال ال�خ�ال�د: م�اذا 

 ولماذا الحیاة والموت؟
لنبدأ رحلتنا مع توثیق واقع المریض العق�ل�ي   

الراقد في ھذا المستشفى االكب�ر وال�وح�ی�د ف�ي 
(الجم�ی�ع ی�ت�ف�ق�ون  9 -8العراق ونقرأ في ص 

ان ھذا المكان یبدو للن�اظ�ر إل�ی�ھ م�ن ال�خ�ارج 
جمیالً...أما لو دخ�ل�ت ع�ل�ى أع�م�اق�ھ فس�ت�ج�د 
اخ�ت��ف�اء ال��ح�ی��اة وان�ط��ف�اء الس��ع�ادة واالح��الم 
ال�م�ج��ھ�ض��ة, وت��ت�ل��م�س ب�ن��ف�س��ك آث��ار ال��ق�م��ع 
واالضھاد والتسلط). ھذا ھ�و واق�ع ال�م�ری�ض 
العقلي سواء كان (ف�اق�د) ام (مس�ت�ق�ر). واق�ع 
المرضى الحقیقي انھم في (الردھات ال�م�ق�ف�ل�ة 
بأقفال الخوف, یتكاثر خلف ابوابھا المتصدع�ة 
حزن مزمن...ضحكاتھ�م ب�ك�اء ط�وی�ل م�زم�ن, 
المستقبل كالماضي یبتسم متھكم�اً ع�ل�ى ت�ل�ول 
الخیبات... ماذا یعني أن تكون مصاباً بالف�ص�ام 
وأن ت���ق���ب���ع ب���ال أف���راح ف���ي ع���م���ق ھ���ذا 
الظالم.....ثقیل ھو األسى الواقف ال�ى ج�ان�ب�ك 
یرافقك حتى المثوى االخیرحیث تحمل احالمك 
الصغیرة مجاذیف عاریة ذاكرتھا بال تواری�خ). 

ام�ث�ل�ة  84ال�ى ص  76ونجد الصفحات ص 
على ح�وارات واح�داث ت�ت�ن�ق�ل م�ا ب�ی�ن رس�م 
معاناة واقع الخدم�ات الص�ح�ی�ة ال�ن�ف�س�ی�ة ف�ي 
المستشفى وم�ع�ان�اة ال�م�رض�ى ال�ن�ف�س�ی�ة ف�ي 
مجتم�ع ی�ق�ول ب�ال�رح�م�ة وال ی�ع�رف م�ع�ن�اھ�ا 
الحقیقي, فنجد مریض ی�ق�ت�ل م�ری�ض ن�ت�ی�ج�ة 
النظام المتخلف للرعایة في المست�ش�ف�ى ال�ذي 
الیزال یستخدم نظام الردھات المقفلة وال�ع�الج 
بالكھرباء بدون تخ�دی�ر, ال�ى م�ع�ان�اة م�ریض�ة 
مثلیة الجنس. ووس�ط ھ�ذ ال�ت�ن�ق�الت ح�وارات 

الصراع ال�ن�ف�س�ي ل�ل�م�ری�ض م�ع ال�ذات وم�ع 
المجتمع القمعي. ورغم ذلك یبقى الحوار ب�ی�ن 
االمل والیأس مستمر فیقدم كریم مقترحا ع�ل�ى 
لسان مریضة (اننا االن نعیش ھنا ھ�ذا ق�درن�ا 
بعد ان تخلى ع�ن�ا ال�ج�م�ی�ع....ق�د ی�ظ�ن ال�ذی�ن 
خارج جدران ھذا المك�ان ب�ان�ن�ا م�ج�ن�ون�ات ال 
یمكن االطمئنان منھن ومن شرورھ�ن ل�ك�ن�ن�ي 
ارى باننا اصبحنا نش�ت�رك ج�م�ی�ع�ا ف�ي م�ك�ان 
واحد). نعم ھذا الوعي یمكن ان ت�ج�دوه داخ�ل 

 84المستشفى یعبر ع�ن�ھ م�رض�ى, وف�ي ص 
یقترح مریض متعلم اقتراح�اً ب�ن�اءاً وت�ن�م�وی�اً, 
وانا شخصیاً مر علي مریض مثلھ عندما كن�ت 
أخدم في المستشفى وتحقق حلمھ آنذاك, ولكن 
كریم كالعادة یتركنا ھنا في حیرة بی�ن تص�دی�ق 
تحقق االمل أم االستمرار في الحلم باالمل. ھ�ل 
س��ی��ت��ح��ق��ق ف��ع��الً مش��روع ال��م��ری��ض (م��ھ��ن��د 
المھندس الزراعي) وھل سیت�م ت�ط�ب�ی�ق ن�ظ�ام 

) بدل ترك المرضى 110البیوت المحمیة (ص 
في قاع نسیان المجتمع واالھمال القاتلین؟ ھل 
یمكن ان یكون كل عراقي كلكامشاً یحكم ب�ع�دل 
وأنسانیة ویتبنى مفھوم ك�ری�م ل�م�ع�ن�ى ال�ع�م�ل 

 ١٠٤الج�م�اع�ي م�ن أج�ل ح�ی�اة س�ع�ی�دة (ص
   ؟؟…)االعمال الكبیرة تبدأ من

الروایة توثق وتغور في الص�راع�ات ال�ن�ف�س  
اجتماعیة للمجتمع العراقي وتكون عشتار ھي 
مسبار الغور. عشتار في واحدة م�ن ال�رح�الت 
في الروایة تتقمص شخصیة (وزیرة الكردی�ة) 
لتبحر في ثنایا الروایة في بح�ث�ھ�ا ع�ن ل�ذة ال 
یسمح بھا المجتم�ع ف�ت�س�ق�ط اس�ی�رة ال�ج�ن�ون 
بسبب الصراع بین الرغبة والخطیئة. الصراع 
في مجتمع ال یستطیع ان یطور مفھوم لحقوق 
االنسان وكیف یمكن احترامھا مع الحفاظ على 
االنتماء الجمعي, وعلى االغلب تذھب ال�ن�س�اء 
ضحیة االتھام بالعھر. وایضأ یبق�ى م�ا یس�م�ى 
بالشذوذ الجنسي عاراً یدمر ض�م�ی�ر ی�ت�ص�ارع 
مع شھوة تصل الى ح�دود ال�ھ�وس ال�م�رض�ي 
ولكن یبقى المجتمع یحاسب ھذا االنسان ذك�رأ 
ام انثى بدون اي تفھم وتقدیر لع�ام�ل االن�دف�اع 

ن�ھ�اد  121بسبب المرض ال�ن�ف�س�ي. ف�ي ص 
تناجي نفسھا المعذبة (أنا الملع�ون�ة الش�ری�رة, 
ان�ا ال��م��ك�روھ��ة م��ن ال��ج��م��ی�ع ف��ل��ی�ط��اردون��ن��ي 
ویرجمونني بالحجارة....فشلت في كل شئ مع 
نفسي مسلوبة االرادة وع�ق�ل�ي ف�ارغ, ال أح�د 
یغفر ل�ي ش�روري ال�خ�ارج�ة ع�ن س�ی�ط�رت�ي, 
....أح��اول ان ات��خ��ل��ص م��ن ش��رور ن��ف��س��ي 
باالنتقام, علیھم ان یتحملوا ما ارتكبوه ب�ح�ق�ي 
كلھم ساھموا في سق�وط�ي ن�ح�و ال�ح�ض�ی�ض) 
أسأل نفسك عزیزي القارئ كم عاقل یست�ط�ی�ع 
ان یستك�ش�ف دواخ�ل�ھ ك�م�ا تس�ت�ك�ش�ف�ھ�ا ھ�ذه 
المجنونة لئال یقع في السلوك االنتقامي بش�ك�ل 

  أو بآخر؟؟؟
وطبعاً البد ان یضم العنقود حبات عن ال�واق�ع  

السیاسي للمرحلة الحاضرة من تاریخ العراق. 
جسد العراق الذي أنتھكتھ صراعات س�ی�اس�ی�ة 
بین قوة عظمى أحتل�ت�ھ والع�ب�ی�ن س�ی�اس�ی�ی�ن 
فاسدین استخدموا أسم هللا حتى ك�ف�ر ال�ب�ع�ض 
با� بسببھ�م, اذ اس�ت�خ�دم اس�م هللا دون ف�ھ�م 
حقیقي لالنسانیة في الدی�ن وم�ع�ن�ى ان ی�ق�ول 
االمام علي علیھ السالم "من لم ی�ك�ن ل�ك أخ�اً 
في الدین كان ن�ظ�ی�رك ف�ي ال�خ�ل�ق" فص�ارت 
عقلیة القطیع الطائفي ت�ت�ح�ك�م ب�ال�ع�راق. ی�ق�ع 
المرضى وسط قتال ب�ی�ن ال�ق�اع�دة االم�ری�ك�ی�ة 

), وتحترق ردھ�ات 151وھؤالء الالعبین (ص
في المستشفى في خضم ھذا الفساد والصراع, 

م�ن  117ویسأل كریم ایض�اً دون خ�وف (ص

المسؤول ع�ن ق�ت�ل ال�ك�ف�اءات؟) ویس�ت�ع�رض 
االحتماالت (عملیة سرقة ام تصفیات سیاس�ی�ة 
ام عملیات م�دب�رة م�ن ق�ب�ل ج�ھ�ات م�ج�ھ�ول�ة 
لتصفیة ال�ب�ل�د م�ن ال�ك�ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�اءات.!!), وف�ي 

 فحةص
) یذكرنا كریم كی�ف ان آالم�ن�ا اص�ب�ح�ت 116(

ل��ق��م��ة س��ائ��غ��ة ی��ت��داول��ھ��ا م��راس��ل��ي ال��ق��ن��وات 
الف�ض�ائ�ی�ة ك�ل ی�م�ض�غ�ھ�ا وف�ق ات�ج�اه ال�ق�ن�اة 
السیاسي لیغسل بھا عقول القطعان. ام�ا ن�ح�ن 
ال�ع��راق��ی��ی�ن ف��الن��زال ن��ت��ص��ارع ف��ي ح��وارات, 
اغلبھا یظھر على شك�ل ع�ن�ف دم�وي ول�ی�س 

یتنقل الحوار بین  125حواراً عقالنیاً, في ص 
(ت�أث��ی��ر ال��ت�ن��اقض��ات ال��داخ��ل�ی��ة والض��غ��وط��ات 

ل��ق�د ت��ورط  -ف�ق��دان ال�ع��دال�ة... -ال�خ�ارج�ی��ة...
االنس��ان ف��ي ھ��ذه ال��م��ذاب��ح , اص��ب��ح ع��ب��دأ 

ن�ح�ن ال -لمعتقداتھ ونزواتھ ورغبتھ باالنتقام. 
ن�م�ت�ل�ك فض�اًء ن�م�ارس ف�ی�ھ ح�ری�ت�ن�ا, فض��اء 
یرفض الع�س�ك�ر وال�خ�راف�ة, وت�ك�ون الس�ل�ط�ة 

 للقانون...).
ونصل اعماق الع�ن�ق�ود ال�م�ج�ن�ون ب�ال�ت�ف�ك�ی�ر  

بمعنى الوج�ود, اق�ول ان�ھ م�ج�ن�ون الن ع�ق�ل 
انسان الشارع العادي یقبل ما ی�ق�ال ل�ھ ب�دون 

 93مسائلة للحقیقة فیسمى "عاقل"! في ص 
یكمن السؤال الوجودي للمجنون (من انا, م�ن 
ن��ح��ن, وم��ن ھ��م س��ن��ب��ق��ى ن��ح��ن ھ��م ال��ذی��ن 
نحن.....نحن الشاھدون على ھشاشة ال�واق�ع, 
نحن الوارثون إلرث الخراب ال�ع�ن�ی�ف..., ل�ق�د 
قدر علینا ان نكون نحن.), فالمجتمع لن یم�ی�ز 
ال (أنا) بل سیبقى یحكم على (ھم) وفق منطق 
قط�ی�ع ال (ن�ح�ن). ف�ی�م�ا ی�ب�ح�ر ال�ق�ارئ ب�ی�ن 
السط�ور س�ی�ج�د دائ�م�ا الص�راع ب�ی�ن ال�ح�ی�اة 
والموت الذي یواجھھ االنسان الذي فقد مكان�ھ 
في المجتمع لیدفن حیاً في الم�س�ت�ش�ف�ى وی�ج�د 
الوقت والظرف المناسبین لیتعمق في ح�ق�ی�ق�ة 
الص�راع ب��ی�ن ف�ائ�دة ال�ح��ی�اة وف��ائ�دة ال�م��وت, 
ویواجھ صدمة كلكامش بموت أنكیدو فیس�ت�م�ر 
بالبحث عن ماھیة الحیاة بین الرغبة في خلود 
مؤجل او مجھول أو غیر ممكن, والبح�ث ع�ن 
سعادة حیاة مفقودة ولكن مصطن�ع�ة ف�ي ع�ال�م 
الواقع. وع�ل�ى مس�ت�وى آخ�ر س�ی�ن�ت�ق�ل ك�ری�م 
بالقارئ من الوجھ الدیكارتي لعمل�ة (أن�ا أف�ك�ر 
اذن انا موجود) الى وجھ (أنا م�ج�ن�ون اذاً ان�ا 
غیر موجود) وھو الوجھ اآلخر لمعنى الحری�ة 

بش�ھ�ادة   عندما یتصارع ال�ع�ق�ل م�ع ال�ت�ف�اح�ة
: آه ای��ھ��ا الض��م��ی��ر 155  -154ال�غ��ی��ب (ص 

ال�م�س�ت�ف�ی��ق ف�ي زم�ن ال�وھ�م, م�ت�ى ت�م�ن�ح�ن��ا 
الطمأنینة بدالً من وخز سیاطك..ما ھي حقی�ق�ة 
وجودن�ا ف�ي ھ�ذا ال�زم�ن, ك�ی�ف س�ن�ص�ل ال�ى 

معرفتھا ونحن نعیش ھا ھنا.....ما الفائدة م�ن 
التمسك باالخالق وقد تساوى الجزاء في حال�ة 
تطبیقھا أو بعدم ذلك...ال ب�د م�ن وج�ود ع�ال�م 
آخر تتحقق فیھ ال�ع�دال�ة والس�ع�ادة, ل�ك�ن م�ن 
یضمن لنا وجود ھذا ال�ع�ال�م اآلخ�ر؟! ویص�ب�ح 
رمز االنسان التفك�ري ب�ع�م�ق ل�دى ك�ری�م (م�ا 
زلت ام�ت�ل�ك ال�م�ت�ن�اقض�ات, ال�م�وت وال�ح�ی�اة, 
الوجود وال�الوج�ود, ال�خ�ی�ر والش�ر, الس�ع�ادة 

 والتعاسة..
ان�ا ادرك م�ق�دار ھ�ذه ال�م�ع�ان�اة, وارغ�ب ب��أالّ 
اتخلص منھا, أي عش�ق ل�آلالم ارت�ك�ب�ھ ب�ح�ق 

ن�ق�رأ (ح�ی�ن�م�ا  161- 160نفسي.) ثم في ص 
تنتابنا نوبة الجنون نكون اكثر سعادة یتخاص�م 
الجسد مع الوعي, ال سلطة ألح�د ع�ل�ى اآلخ�ر 
كل یغ�ن�ي ع�ل�ى ل�ی�اله, ی�ھ�رب ال�ج�دس ب�ع�ی�داً 
وی�م�ارس اف�ع��ال�ھ دون رق�ی��ب ب��ی�ن�م��ا وع��ی�ن��ا 
یمارس ریاضة أوھامھ في فضاء شاسع, ان�ن�ا 
سجناء افكارنا..ربما ما یفعلھ الجسد ھو بعض 
من الح�ری�ة, وان م�ا ی�ق�وم ب�ھ ال�ف�ك�ر ح�ری�ة 

 بأضعف االیمان)!!
ویبقى دائما العقل المتحرر من أقص�ى ق�ی�وده  

في رحلة ال�ذھ�اب واالی�اب ال�ال م�ت�ن�اھ�ی�ة ف�ي 
(ھا ھو ال�ع�ال�م  124مشاكساتھا, فنجد في ص 

یغتسل مني في منّي ال�ق�ب�ح ب�ی�ن�م�ا االنس�ان�ی�ة 
محاصرة بالغام ھائجة, أخفت فرادی�س ال�الم�ل 
م���ؤس���س���ات األدی���ان ال���ت���ي ش���وھ���ت وج���ھ 
هللا.....الذین یحرقون الجمال في ج�ح�ی�م ال�رب 
بشرھم بالثبور یوم یأتي نب�ي ال�خ�ص�ب ی�زرع 
بذور االمل ینمو ف�ي ال�ن�ف�وس ال�رب ال ی�ق�ت�ل 
اوالده) االم��ل ھ��و (م��ا زال��ت االرض ح��ب��ل��ى 
باالیمان, لن تت�ن�ازل ت�ح�ت ط�غ�ی�ان ال�ك�راھ�ی�ة 
بعدما مألتھا الحروب ف�ج�ی�ع�ة, الب�د أن ت�ع�ود 
صافیة یظللھا قوس هللا...سیجئ نب�ي ال�ج�م�ال 
یؤمن بالحیاة, ویعید لالنسانیة بسمة عریضة, 
ینشر االمل في االرض وت�ورق االح�الم ای�ام�اً 

 جدیدة).
ولكن ھذه لیست الخاتمة بعد, ال خات�م�ة ل�ھ�ذه  

الروایة العنقودیة, إذ یبقى كری�م ی�ج�ادل ل�م�اذا 
وماذا ھو الموت وتبقى (ال�ری�ح ت�ع�ب�ث ب�م�ك�ر 

 164بأوراق الشجر) ویستمر االستفزاز (ص 
ھل وجودنا حقیقة في ھذا ال�ع�ال�م, ...ف�ھ�ل ان 
ھذا العالم عالم حقیقي....ھل نحن ش�يء ام ال 
شيء!). وفي الصفحات الثالث االخیرة ی�ت�دل�ى 
العنقود الى (علین�ا ان ن�ك�ون اوف�ی�اء ل�ل�ح�ی�اة 
حتى نتحمل الموت ع�ل�ی�ن�ا ان ن�ع�ش�ق ال�م�وت 
حتى نعیش الحیاة)!..(ای�ن ی�ك�م�ن ال�ن�ور, ف�ي 
الموت ام في الحیاة, ھل ان حیاتنا ھذه ج�دی�رة 
بان نعی�ش�ھ�ا ك�م�ا ھ�ي م�ا ال�خ�ی�ر والش�ر ف�ي 
الحیاة, وما الشر والخیر ف�ي ال�م�وت..)!..(أن�ا 
قررت ان انھي ھذا العنقود من الشیزوف�ری�ن�ی�ا 
ب���ھ���ذه ال���ط���ری���ق���ة ل���ك���ي ال ی���ت���ك���رر م���رة 
اخرى......ربما كانت الحیاة قص�ی�رة, ول�ك�ن�ھ�ا 
كانت جمیل�ة وتس�ت�ح�ق, ل�ق�د اش�غ�ل�ت ح�ی�ات�ي 
بالكثیر من االعمال الخیّرة, االن ان�ا آم�ل ب�ان 
تستمر حیاتي وتكت�م�ل, االن س�ان�ع�م ب�ال�راح�ة 
االب��دی��ة, االن س��أع��ب��ر ال��ى الض��ف��ة االخ��رى 
بأمان.....ستبقى ال�ح�ی�اة ھ�ي ال�خ�ی�ر االع�ل�ى, 
ف��ل��وال ال��م��وت ل��م��ا ك��ان��ت ھ��ك��ذا م��دھش��ة 
ونادرة...)...ال تستعج�ل ای�ھ�ا ال�ق�ارئ ال�ك�ری�م 
فصدمات العنقود لم تنتھي بعد فالكاتب ال�ك�ری�م 
یبقینا في حیرة مستفزة لح�ری�ة اخ�ت�ی�ارن�ا م�ع 
سطره االخیر (س�ق�ط�ت ی�ده م�ن ع�ل�ى ص�دره 
حرة متدلیة في الفضاء, بینما االخرى م�ازال�ت 

 تمسك بقوة في مسند الكرسّي).

 



ترددُت قلیالً، قبَل أَن أَرفَع رأسي عن األوراق المتناثرة أَم�ام�ي.. ل�ك�ْن ث�م�ةَ ص�وت ت�ال 
الطرق الخفیف، على الباب.. عكَّر مزاج الصمت الذي تسید مكتبي.. ِخلتھ صوت راھ�ب 

 یترنم في محراب عتیق، مستقر على درجة القرار.
أَزحت خصلة الَشْعر التي انسابت على وجھي، بیٍد تشنجت.. بعد أَن تَناثََرْت نظراتي على 
ھذا الكائن الذي ھبط أَمامي من عالم قَصي.. فھالة الوقار التي أَحاطتـھ، وط�ول ق�ام�ت�ھ 
األَطول من أَیامي العجاف، وسواد َشْعره الذي استعار الل�ی�ُل م�ن�ھ س�ح�ن�ت�ھ.. أَج�ھ�ض�ت 

 محاولتي بالوقوف الستقبالھ.
 لم أقَو على شيء سوى التمتمة بحروف ال تمت لرد التحیة بصلة.

 حتى البسمةُ خابت.. حین باحت عیناه بحكایا، وأَسرار.. رجل اختزل قبیلة رجال.
نَھرتني نفسي، ألَبدو متماسكة.. لكّن رئتيَّ صارتا تستعجالن الشھیق، ل�ت�ن�ع�م ب�ال�م�س�ك 

 الذي فاح.
استَْجَمْعُت قواي، بكل بما أُوتیُت من خبرة، ورسمُت على وجھي عالمة استفھام.. خشیة 
أَن یفضحني تھدُج صوت�ي ع�ن�د الس�ؤال.. ول�م أَُم�َد ی�دي الس�ت�الم أَوراق�ھ، ف�ال�رعش�ة 
م  استوطنتني.. لكنَّ لیاقتھ أعفتني من ذلك.. فوضعھا على مكتبي، بأَناقة دیبلوماسي یُق�دِّ

 أوراق اعتماده.
صدى صوتھ یعصف بأُنوثتي، وأُذناي لم تلتقطا إِال بع�ض م�َؤھ�الت�ھ.. ف�ت�ب�رع م�خ�ی�ال�ي 

 باستقبال شھادات خبرتھ بنشوة.. أَستطلع فیھا أَغوار عمره الذي تجاوز الثالثین.
 ترى.. كم ھو خبیر ھذا الواثق من نفسھ حد زرع اِإلرتباك.

 ترى ..
 كم غانیة معشوقة.. زارت رباه!.
 كم زھرة یانعة.. ارتشفت نداه!.
 كم حلمة وردیة.. نالت رضاه !.

لكْن عوادي الحظ.. تفننت باغتیال نشوتي، حینما داھم انھ�ی�اري ال�م�ق�م�ط ب�ال�ت�م�اس�ك.. 
 بلملمة أَوراقھ.

 قََصَف آخر معقل من معاقل رصانتي حین عاتبني عن إِھمال وجوده..
 تَیبََّست الكلمات على شفتي، فساءلت نفسي كم من الوقت مضى؟.

 دقائق.. ساعات.. دھور..
 ال أَدري، كل ما أَدریھ أَني لست أَدري.

 صفعتني كیاستي، وتمرغت أُنوثتي بالفشل.
 صرختُ 

 ــ ال.. ال تخرج.. تعال.. تعال یا...
 آه أنا لم أنتبھ حتى السمھ..

 ــ إِرجع.. ال تذھب.. مؤِھالتك تفوق مؤھالتي.. فتعال وتسیَّد المكان.
 لكن صرختي لم تغادر صدري.. خرساء كانت.. أَلجمھا كبریاؤه..

صدري الناتئ صار یعلو ویھبط بــجنون.. یرتج لضربات القلب، كطب�ل ال�ح�رب.. ط�رق 
 الیشبھ أناقة طرقات الباب أألولى، قبل انتحار أَشواقي.

شعرت بجبیني ینزُّ َعَرقاً.. وأَمعن البرد الیعوي فوق مساح�ات�ي ب�اِإلرت�ج�اف.. ل�ت�ص�ط�ك 
 أَسناني بشراسة ذئب.

 دارت عیناي في محجریھما.. كتائھ یتوسل الطریق..
وقََعْت على األَوراق المنثورة على مكتبي.. فشعرُت بتفاھتة ما، وَمْن حولي.. ك�ل�ھ غ�ی�ر 
جدیر بمضیعة الوقت.. وبحركة ھستیریة نثرت كل األَوراق، وصوتي المخنوق، ان�ط�ل�ق 

 من عقالھ فصرخت..
 ــ تعااال.

فوجدتني أَرتعد، شبھ عاریة على سریري المتخم بالبرد واألَسى, والشراشف ملقاة على 
 األرض.. تندبني.

 

 قصة قصیرة
 

 َوََ ٌَْر
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 انَت ؤانا..

 من شوق الفصول  مزیج
 كیف انسكبنا في الخریف..!
 وتشاطرنا السكون والوحشة

 وطیر یغني -نحن إالثنین  -رماد ونار 
 بال صوت 

 ما عدت ٔاحزنُ 
 فالحزن یستیقظ بي

 یحدثني:
 این ٔانِت آالن ؟ 

 انا :
 نجمة الشجن المٔورق  

 وما تنفك تنصھر في كل لحظة 
 تقول:

 ٔاعدني ٔالیك
  ٔاغنیةً                 

 فالخوف والبوح
 ؤاحتراق المسافات
 وكل شي یخبرني

 ان ثَمة ٔاحالم
 ال تتحقق...               

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 ٔایھا البحر :
 علمني كي استریح ..

 ؤاي ریح ٔاركبھا لعزلتي
 علمني كیف انصت الیك

 حین تغني الوجد ..
 علمني فتواشیح صبري

 تمٔال صمت المرایا
 وتشید من ٔاوجاعي
 رحیقاً للعابرین..

 وتعال لي ..
 فٔانا مثقلة بالشرود الیك

 ولحن البعد یقتحم ٔاوتار قلبي
 تعال..

 فالیاسمین یلتھب
 على شرفة الصمت

  ووجعي یعبر بي
 ٔاقاصي الذھول

  ال یستریح
 اال باحتراقاتھ



 یُشار للمفرد المذكر بأسماء اإلشارة: 
 (ذا)، (ذاِء)، (ذائِِھ)، (ذاُؤهُ)، آلَك).

 للمؤنثة المفردة یُشار بأسماء اإلشارة:
 (ِذي)، (ِذْه، ِذِه)،(تِْھ، تِِھ)، (تِي)، (تَا)، (ذاْت).

 من ھذه األسماء ما لیس شائعاً استعمالُھ الیوم.
إذا اتصلت بھا (ھا) التنبیھ فإن ألف (ھا) التنبیھ تُحذف 

 في الكتابة، نحو:
 (ھذا)، (ھِذِه).

...................... 
للمثنى المذكر المرف�وع یُش�ار ب(ذاِن)، ول�ل�م�ن�ص�وب 

 والمجرور ب(َذْیِن).
للمثنى المؤنث المرفوع یُش�ار ب(ت�اِن)، ول�ل�م�ن�ص�وب 

 والمجرور ب(تَیِن).
عند اتصال (ھا) التنب�ی�ھ ب�ھ�ا تُ�ك�ت�ب: (ھ�ذاِن، ھ�َذْی�ِن، 

 ھاتاِن، ھاتَْیِن).
.................... 

مالحظة: أسماء اإلشارة مبنیة ومحالتھا من اإلع�راب 
  حسب مواقعھا،

ماعدا (ذاِن، ّذْی�ِن، ت�اِن، تَ�ْی�ِن)؛ ف�إن�ھ�ا تُ�ع�رب إع�راب 
 المثنى، تُرفع باأللف

 وتُنصب وتُجّر بالیاء.
..................... 

للجمع المذكر والمؤنث یُشار ب(أولَى) مقصورة ع�ل�ي 
 لغة (بني تمیم،

و(أوالِء) ممدودة على (لغة أھل ال�ح�ج�از)، وھ�ي ل�غ�ة 
 القرآن الكریم.

 عند اتصال (ھا) التنبیھ بھا تُكتب (ھؤالِء).
..................... 

ألس��م��اء اإلش��ارة ث��الث ُرت��ب: ال��ق��ری��ب، ال��م��ت��وس��ط، 
 والبعید.

  للمتوسط یُضاف حرف (الكاف)؛ فتقول:
 ذاَك، ذانَِك، َذینَِك، تانَِك، تَینَِك، أُولئَك.

  {فَذانِــَك بُرھاناِن ِمْن ربَِّك}.
 تتصل بھا (ھا) التنبیھ: ھذاَك، ھؤالِء.

 مالحظة: الواو في (أُوالِء) زائدة، تُكتب وال یُنطق بھا.
إذا اتصلت ب�ھ�ا (ك�اف ال�خ�ط�اب) تُ�ح�ذف األل�ف، ك�م�ا 

 ُكتبَت: (أُولئَك).
 {وأولئــَك ُھم الفائزوَن}.

..... 
للبعید تضاف (الالم والكاف): (ذلك)؛ فتُحذف ألف (ذا)

  ، وال تتصل ھنا
 (ھا) التنبیھ.

ا أَْوَحى إِلَْیَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة}  {َذلَِك ِممَّ
ِ فََال تَْقَربُوَھا}.  {تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ

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

  في إعراب (ذلَك) نقول:
ذا: اسم إشارة مبني على السكون، حسب م�وق�ع�ھ م�ن 

 اإلعراب.
(الالم) للبُعد، والكاف حرف خطاب، ال محل ل�ھ�م�ا م�ن 

 اإلعراب.
.................... 

للمكان القریب یُشار ب(ُھنا)، وع�ن�دم�ا تس�ب�ق�ھ�ا (ھ�ا) 
 التنبیھ (ھُھنا)، و(ثَمَّ)،

َت)، و(ِھنَّْت).  و(ثَمَّ
.{ِ  {فَأَْینََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجھُ هللاَّ

 للمكان المتوسط والبعید (ُھناَك)، 
 و (ُھنالَِك)، و(َھنَّا)، و(ِھنَّا).

................. 
 نماذج في اإلعراب:

َمْت ھِذِه الشاعرةُ بجائزٍة.  ُكرِّ
َم: فعل ماض مبني للمجھول، مبني عل�ى ال�ف�ت�ح، ال  ُكرِّ

 محل لھ من اإلعراب.
التاء: تاء الت�أن�ی�ث الس�اك�ن�ة، ح�رف ال م�ح�ل ل�ھ م�ن 

 اإلعراب.
ھا: ھا التنبیھ، حرف مبني على السكون ال محل لھ من 

 اإلعراب.
ِذِه: اسم إشارة مبني على الكسر في م�ح�ل رف�ع ن�ائ�ب 

 فاعل.
الشاعرةُ: بدل من اسم اإلشارة مرفوع وع�الم�ة رف�ع�ھ 

 الضمة الظاھرة على آخره.
الباء: حرف جر مبني عل�ى ال�ك�س�ر، ال م�ح�ل ل�ھ م�ن 

 اإلعراب.
جائزٍة: اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الك�س�رة 

 الظاھرة تحت آخره.
........ 

ْمنا أولئَك الفائزیَن.  كرَّ
م: فعل ماٍض مبني على السك�ون التص�ال�ھ بض�م�ی�ر  كرَّ

 المحل لھ من اإلعراب. ،المتكلم الفاعل (نا)
نا: ضمیر متصل مبني ع�ل�ى الس�ك�ون ف�ي م�ح�ل رف�ع 

 فاعل.
أُوالِء: اسم إشارة مبني على ال�ك�س�ر ف�ي م�ح�ل نص�ب 

 مفعول بھ.
الكاف: حرف خطاب، مبني على الفتح ال محل ل�ھ م�ن 

 اإلعراب.
الفائزیَن: ب�دل م�ن اس�م اإلش�ارة، م�ن�ص�وب وع�الم�ة 

 مذكر سالم. نصبھ الیاء ألنھ جمع
........................... 

 ) 7یتبع في الحلقة (
 من المعارف: األسماء الموصولة .

 تحیاتي مع االعتزاز.
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ا ا  ٌء، 
 من المعارف: أسماء اإلشارة 

 
 

 مدیح الصادق/ كندا 
 )6(ح/ 

ا ذ 

 دشتو آدم الریكاني/كندا
  

 في الفترة األخیرة
 كنت أحاول بكل جھدي
 ان ٔاُلَملم ما تبقى لي
 من ذكریاتي الجمیلة

 ألعلقھا على جدار الذاكرة
 فرأیت بعضھا ھنا

 وبعضھا شاردة ھناك
 تائھة في ُمدن النسیان

 لَملَمُت بعضاً منھا
 فأخذتني على جناحات الخیال

 الى الزمن الجمیل
 الى تلك اللقاءات التي

 كانت تحمل طابع المحبة
 والصدق والوفاء

 رایت الناس الطیبین
 یحملون اللحمة والخبز
 الى بیوت المحتاجین

 یرسمون البسمة
 على الوجوه المالحة

 ویزرعون األمل
 في دروب الیائسین

 رأیت الوطن أباً حنوناً 
 حاضنا للجمیع
 بكلتا ذراعیھ

 یسقیھم حلیب الوفاء
 ویطعمھم غذاء النخوة

 والشجاعة
  كانت عشتار

 جالسة على ضفة النھر
 تغسل جدائلھا
 بمیاه دجلة

 وتصبغ شعرھا الطویل
 بحنة البصرة

 وكانت رفیقاتھا
 یتغنون بجمالھا ویمجدون اعمالھا

 لم تكن ھذه الذكریات
 سوى لحظات عابرات

 كنسمات الصباح
 في ربیع اشوري

 یحمل عبق الیاسمین
 مع عطر تراب الوطن
 لكنھا ستبقى خالدة

 في ذاكرتي الى
 أبد الدھر ...!!!
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!!..دت اموا 

 
 

  منال الحسن/ھولندا
 
 

بعد التجربة المریرة التي عاشھا الشعب العراقي عموما, طیلة السنوات السابقة, وھي السن�وات ال�ت�ي      
, بعد أن كان الجمیع شاكیا من ح�ك�م ال�دك�ت�ات�وری�ة واالس�ت�ب�داد, أط�ل�ت ع�ل�ی�ن�ا بش�ائ�ر  2003أعقبت عام 
وبوارق األمل في أن یحصل الشعب على حقوقھ, وأن یعیش ارتیاح�ا وب�ح�ب�وح�ة یس�ت�ح�ق�ھ�ا,   الدیمقراطیة

صدم بما حصل لھ, بل تمنى الكثیر منھم أن یعود إلى ذلك الظلم كونھ أفضل مم�ا ی�ح�ص�ل اآلن م�ن ص�راع 
 .. بین الكتل واألحزاب للحصول على مكاسب ضیقة على حساب المصلحة العامة

أقول بعد ھذه التجربة, والسنوات التي تآكلت, ومضت دون أن نرى ما یجعلنا نؤمن بأن بلدنا سینھض بعد 
كبوة, وأن الذي فشل في إدارتھ ربما یتعلم أو یصحو ضمیره, فیشاھد ما یحص�ل م�ن م�ظ�اھ�ر اج�ت�م�اع�ی�ة 

الكاظمي, بعد أكثر من تكلیف لشخص�ی�ات ل�م   تجتاح ابناء شعبھ, أقبلت علینا حكومة  واقتصادیة مأساویة
قبول وتأیید ممثلي الش�ع�ب ( تستطع كسب تأیید مجلس النواب العراقي لھا, وقد حصلت ھذه الحكومة على 

لھا!!), وبدأت مشوارھا بإطالق وعود رائعة, في الحقیقة تعودنا أن نسمعھا م�ط�ل�ع ك�ل ان�ط�الق�ة وزاری�ة 
جدیدة, فكل السابقین رفعوا سیوفھم بوجھ الفساد, ولكن بمرور الوقت, رأینا تفتت ھ�ذه الس�ی�وف, وك�ل�ھ�م 
أراد اإلصالح والقضاء على المحاصصة, ولكنھ قّسم البالد إلى قطع توزع وف�ق ال�ت�ف�اھ�م�ات واالت�ف�اق�ات, 

 ... وكلھم قال أنا ضد الطائفیة, لكنھ مع التجربة بدا متمسكا بھا مدافعا عنھا
لذلك فقد أبناء الشعب العراقي ثقتھم بكل األقوال والشعارات التي أطلقھا المسؤولون السابقون, وخصوصا 

السید مصطفى الك�اظ�م�ي, ب�ع�د أن س�م�ع�ن�ا م�ن�ھ   تلك التي تتعلق بمحاربة الفساد, ونحن الیوم مع حكومة
ف�ي ھ�ذه   وعودا نتمنى أن یتحقق ولو جزء منھا, نراقب األفعال لتجسد لنا األقوال الت�ي ال رق�ی�ب ع�ل�ی�ھ�ا

وكل األوضاع في العراق  الظروف المعقدة من حیاتنا سوى الباري عز وجل ... البلد على ابواب االنتخابات
ف�ی�ھ�ا آف�ات ال�ف�س�اد وال�م�ح�س�وب�ی�ة   تحتاج إلى مراجعة وتصحیح جدي حقیقي, وكل المجاالت اس�ت�ش�رت

والمصالح الضیقة, والمواطن العراقي الذي یعیش أزمة وباء كورونا, ویعاني ما یعانیھ, وھنا أتح�دث ع�ن 
السواد األعظم من أبناء الشعب, الذین یعیشون فقرا وعوزا جعلھم ال یفك�رون ب�ال�ت�ح�دي ال�ذي ی�ع�رض�ون 

ویتوجھون لظالل أعمال ھزیلة بسی�ط�ة ك�ي ی�وف�روا ل�ھ�م   والظروف  أنفسھم إلیھ وھم یكسرون الحواجز
 .. ولعائالتھم القوت الحالل

إن ھذا المواطن, الذي یعیش الفاقة بكل قسوتھا, یشعر بأن خیرات بالده منھوبة, مسروقة من قبل ثلة م�ن 
الفاسدین, وھم معروفون للجمیع, لكن ال أحد یجرؤ على إدانتھم علنا, أو اتخاذ إجراء رادع بحقھم جمی�ع�ا, 

 ... من أجل إعادة ما سلب وما نھب وما تم االستھتار بھ
الشعب ینتظر فعل الحكومة في فرصة نأمل أن تكون تاریخیة تحسب لھذه الباق�ة م�ن ال�م�س�ؤول�ی�ن وزراء 

لقیمة الفعل الذي تؤدیھ ھ�ذه ال�ح�ك�وم�ة خ�اص�ة ق�ب�ل   وقادة ومسؤولین, وستكون ردة فعل الشعب مناسبة
  االنتخابات

نعم, التحدیات خطیرة ومعقدة , والظروف صعبة خانقة, لك�ن اإلص�رار وال�ع�م�ل ال�وط�ن�ي ال�م�خ�ل�ص, م�ن 
الممكن أن یوصلنا إلى بر األمان كي یعود العراق إلى مكانتھ ووضعھ الحق�ی�ق�ي ال�ذي یس�ت�ح�ق�ھ وھ�و ف�ي 

 .. طلیعة البلدان, وشعبھ من أنبل الشعوب
ستبقى عیون وقلوب العراقیین جمیعا تترقب الفعل الحكومي , كي تباركھ, أو ال سمح هللا كي تكون رد فع�ل 

 غاضبا علیھ ..أملنا كبیر.

!!م 

 
 
         

 
 
 
 
 
 

 عصام سامي ناجي/ مصر
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

عندما كنا نسأل عن الربیع الع�رب�ي؟ ك�ن�ا ن�ق�ول اإلج�اب�ة ت�ون�س،   
أن بدایة الربیع كانت من ھناك فق�ط، ول�ك�ن أیض�ا  وھذا لیس بسبب

ن�ج�اح نس�ب�ي م�ق�ارن�ة ب�أق�ران�ھ�ا م�ن  بسبب أن ثورة تونس حققت
الثورات األخرى التي مرت بمنعرجات خطیرة و واج�ھ�ة م�ؤام�رات 

 شتي من قبل أطراف داخلیة وخارجیة ...
نجح الرباعي الذي قام برعایة الحوار في ت�ون�س ب�ع�د ال�ث�ورة ف�ي 

من التعایش وعدم الصدام بین ال�ت�ی�ارات ال�ت�ي ش�ارك�ت  صنع حالة
 جائزة نوبل.  واستحق ھذا الرباعي في ثورة الیاسمین

ولكن فاجئ الرئیس قیس سعید الج�م�ی�ع ب�ق�رارات وص�ف�ھ�ا ب�ع�ض 
بأنھا غیر دستوریة حیث أقال ح�ك�وم�ة ال�م�ش�ی�ش�ى  فقھاء الدستور

وال�ذی�ن ی�رون ع�دم دس�ت�وری�ة  وغیر ذل�ك...  وجمد عمل البرلمان
ال یس�ت�ط�ی�ع  ھذه القرارات لھم حجتھم، ف�ف�ي ال�دول ال�دی�م�ق�راط�ی�ة

الرئیس حل أو تجمید أي مجلس منتخب، ف�ف�ي ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 
علي سبیل المثال ھل یستطیع بایدن تجمید عمل مجل�س ال�ن�واب أو 

 مجلس الشیوخ؟ طبعا اإلجابة ال
ثم أن ال�رئ�ی�س ال�ت�ونس�ي ب�م�وج�ب ھ�ذه ال�ق�رارات ج�م�ع ج�م�ی�ع  

ویطل علینا عبر شاشات التلفزة لیخبرن�ا أن�ھ ل�ن  السلطات في یدیھ
ن�ف�س�ھ ت�ق�وم ق�وات ت�اب�ع�ة ل�ل�رئ�اس�ة  یكون دیكتاتورا، وفي الوق�ت

أن رف�ع ال�ح�ص�ان�ة  باعتقال نواب في البرلمان الم�ج�م�د ط�ب�ع�ا ب�ع�د
دون س�ن�د  عنھم، وتقوم قوات أخرى بإغالق مكتب ق�ن�اة ال�ج�زی�رة

 قانوني.
یا سادة التجارب التاریخیة أثبتت لنا ب�م�ا ال ی�دع م�ج�اال ل�ل�ش�ك أن 

المطلقة مفسدة مطلقة، وأقصر طریق لص�ن�ع دول�ة ف�اش�ل�ة  السلطة
األن���ق���س���ام ب���ی���ن أط���ی���اف ال���م���ج���ت���م���ع  ھ��و خ���ل���ق ح���ال��ة م���ن

 المتباینة.  وتیاراتھ  المختلفة
  

 الفصل بین السلطات
، 1748س�ن�ة  كتب الفقیھ مونتیسكیو ك�ت�اب�ھ (روح ال�ق�وان�ی�ن) منذ

وفق�ھ�اء ال�ق�ان�ون م�الی�ی�ن الص�ف�ح�ات ت�ح�ت  سطّر علماء السیاسة
ھذا المبدأ عل�ى ص�ع�ی�د  عنوان الفصل بین السلطات، فما ھي أھمیة

 السیاسة وفي الفقھ القانوني؟
إذا كان مبدأ الفصل ب�ی�ن الس�ل�ط�ات ی�ع�د رك�ن�اً م�ن أرك�ان ال�دول�ة 

أیضاً یشكل الصورة الحقیقة ل�ل�دی�م�ق�راط�ی�ة وال�م�دخ�ل  الحدیثة فإنھ
وتكریسھا, فھو یمثل ضمانة كبی�رة وأس�اس�ی�ة  الرئیسي لممارستھا

واحترام حقوقھم وحریاتھ�م.ف�ب�وج�وده  لتحقیق المساواة بین األفراد
مس�ت�ق�ل�ة ل�ك�ل م�ن  تقوم دولة القانون التي تتمیز بتخصی�ص ج�ھ�ة

سلطة تشریع القانون وسلطة تنفیذه وسل�ط�ة ت�ط�ب�ی�ق�ھ, وھ�ذا م�م�ا 
األثر في حسن سی�ر مص�ال�ح ال�دول�ة وح�م�ای�ة ح�ق�وق اإلنس�ان  لھ

بالسلطة. وأن ھذا المب�دأ یس�ت�ھ�دف م�ن�ع  ومنع التعسف أو التجاوز
من ھ�ذه الس�ل�ط�ات وق�ف  استبداد سلطة بأخرى لتستطیع كل سلطة

 األخرى.
انصرف أكثُر اھتمام النّظریّة الّسیاسیّة ال�ح�دی�ث�ة وف�ال�س�ف�ت�ھ�ا إل�ى 

مشروعیّة الّسلطة، فیما لم یَُعر كثیُر انت�ب�اٍه إل�ى ض�م�ان�ات�ھ�ا  مسألة
ممارستھا. ال شّك في أّن فالسف�ة الّس�ی�اس�ة ف�ي ال�نّ�ص�ف  التي تقیّد

 -خ�اّص�ة س�پ�ی�ن�وزا وج�ون ل�وك  -الّس�اب�ع عش�ر الثّاني من القرن
ت�ت�رك م�ج�االً أم�ام ج�ن�وح�ھ�ا  فّكروا في ھندس�ٍة لس�ل�ط�ة ال�ّدول�ة ال

تبری�ٍر ل�ل�ّس�ل�ط�ة  لالستبداد، خالفاً لما انتھى إلیھ توماس ھوبس من
االس�ت�ب�داد.  المطلقة؛ وُھْم في ھذا یلتقون مع مونت�س�ك�ی�و ف�ي ن�ق�ده

 .غیر أّن انشغالھم الرئیس بمسألة مشروعیّة الّسلطة

  ان ادة
 

 د.عبدهللا خلیف الحیاني/العراق
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
من أجل أن یج�دوا س�ع�ادت�ھ�م   یمیل كثیر من الناس إلى تجاھل أمور كثیرة 

إالّ أّن الحیاة تعیدھم إلى رشدھم بین حین وآخر، وتثب�ت ل�ھ�م ع�ك�س ذل�ك، 
ففي بعض االحیان یكون الجرح من أقرب الناس إلیك، وھذا الجرح یكون ألمھ أشد قسوة علیك؛ ألنّھ ی�ن�ب�ع م�ن 
القلب ویصیب القلب ، لطالما كانت الجروح الجسدیة أخف ألما، ومع الوقت ق�د ی�زول أث�رھ�ا، إالّ أّن ال�ج�روح 
النفسیة ال تزول ابدا، تبقى تلك الذكرى مرتبطة بذاكرتك؛ ألنّھا تعلقت بشيء عاط�ف�ي ت�ع�ل�ق�ت ب�ح�ی�ات�ك وح�ی�اة 
اآلخرین وتعلقت بالثقة التي منحتھا لھم، ربّما یعید ھذا الجرح تكوین شخصیتك ویح�ی�ط�ك ب�ق�ش�رة ص�ل�ب�ة م�ن 
الخارج إالّ أّن نواتھ تبقى في الداخل , وشعلتھ تبقى لتحرق قلبك من الداخل، فتجد قلبك ینخزك اح�ی�ان�ا ل�ی�ذك�رك 

 ... بالماضي االلیم، وتمر أمام عینیك صور ھؤالء األشخاص مشوشة لكنّك تعیھا جی�دا م�ع ك�ّل وخ�زة ووخ�زة
األلم ھو الحیاة، والسعادة لحظات نسرقھا من الدنیا، واحیانا نمثلھا لعلّھا تبقى معنا، لم نعد ن�ف�ھ�م ال�ح�ی�اة، وال 

 .نعرف میزان السعادة في أّي كفة سیكون ... وقد ال یكون



مسكن (مأوى) البدو في الصحراء یس�م�ى ب�ی�ت  
الّشعر، واحدة من أھم مف�ردات ال�ح�ی�اة ال�ب�دوی�ة 
القدیمة والحدیثة، ویعتبر بی�ت الش�ع�ر رم�ز م�ن 
رموز األصالة ال�ب�دوی�ة ال�ع�ری�ق�ة، وت�راث ق�دی�م 
یفتخر بھ سكان الصحراء، والخیمة التقلیدیة ف�ي 
الصح�راء رم�ز م�ن رم�وز ال�ت�راث، ال�ذي م�یَّ�ز 
ال���ب���دو ال���رح���ل وس���ك���ان الص���ح���راء، وح���دد 
خصوصیتھم، حیث یمثل بیتھم الثابت وال�م�ت�ن�ق�ل 
حسب الحاجة، والظروف التي یحددھ�ا ال�م�رع�ى 
والمشرب واألمن، لذا فبیت الشعر ھو ال�وس�ی�ل�ة 
الوحیدة ال�ت�ي ت�ت�واف�ر ل�ل�ن�اس ال�ذی�ن ی�ع�ی�ش�ون 
حیاتھم في الترحال، فھو سھل لع�م�ل�ی�ة ال�ت�ن�ق�ل، 
ویم�ك�ن ط�ی�ھ ون�ق�ل�ھ بس�ھ�ول�ة، ك�م�ا أن�ھ ق�اب�ل 

للصم�ود أم�ام ھ�زات ال�ط�ری�ق، وی�الئ�م ظ�روف 
المناخ الصحراوي صیفاً وشتاًء، كما أن ال�م�واد 

 األولیة التي یُصنع منھا متاحة.
یمثل بیت الشعر تجسیًدا للع�الق�ات االج�ت�م�اع�ی�ة  

والروابط األسریة، فبیت الشخص ی�ع�ن�ي أس�رت�ھ 
إذ یقال "تخیم الشخص" أي ت�زوج وص�ار رب 
بیت، ویعتبر من أھم الوسائل التي صنعھا ال�ب�دو 
ألنفس�ھ�م، ب�ط�ری�ق�ة ت�ق�ن�ی�ة وت�ق�ل�ی�دی�ة، ت�ت�م�ی�ز 
بمقاومتھا وتحملھا لظروف البی�ئ�ة الص�ح�راوی�ة 
المتقلبة، وخفتھا في ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ن�ق�ل وس�ھ�ول�ة 
صیانتھا، ویسمى بیت الشعر ألن�ھ م�ن�س�وج م�ن 
شعر الم�اع�ز الس�وداء، ویض�اف م�ع�ھ أص�واف 
األغنام ووبر الجمال، حیث اإلنسان الذي ی�ع�ی�ش 
حیاة البادیة والترحال ال یستطیع أن یقیم لن�ف�س�ھ 
مسكناً دائما، و تكون البیوت مصنوعة من ش�ع�ر 
الماعز (الشقاق)، ففي ال�م�ط�ر ت�ت�ض�خ�م خ�ی�وط 
الشعر فت�م�ن�ع م�رور ال�م�اء إل�ى ال�ب�ی�ت، وع�ن�د 
إشعال ال�ن�ار داخ�ل ب�ی�ت الش�ع�ر ، ف�إن ال�دخ�ان 
 یصعد عن طریق الفتحات الموجودة في السقف.

یتمتع بیت الشع�ر ال�ب�دوي ب�ح�م�ای�ة خ�اص�ة ف�ي 
العرف البدوي، فھو محمى من جم�ی�ع ال�ج�ھ�ات، 

خطوة تعتبر ح�رم�ا ل�ل�ب�ی�ت، ال ی�ج�وز  40ومداه 
االقتراب منھا إال بإذن ص�اح�ب�ھ، وی�ؤم�ن ال�ب�ی�ت 
البدوي كل من یدخل فیھ أو دخل حرمھ ح�ت�ى ل�و 
كان ھذا الداخل من أعداء أصحاب ال�ب�ی�ت، وف�ى 
جمیع األحوال واألزمنة ال یجوز إتیان البیت م�ن 
ظھره، وإال عد ذلك من قبیل التحریم الذي ی�ھ�در 
الكرامة، وال یمكن لبیت شعر أصیل أن یخلو م�ن 
مواد التزیین�ی�ن الض�روری�ة ال�ت�ي ت�وض�ع داخ�ل 
البیت م�ن أج�ل ت�ج�م�ی�ل�ھ، وع�ادة م�ا تص�ن�ع�ھ�ا 
النس�وة ال�ب�دوی�ات ب�إت�ق�ان، م�ن م�ث�ل (الش�وح، 
والجواع�د، وف�رش ال�زل، وال�ح�ن�اب�ل ال�ق�دی�م�ة، 
وح��ج��اب ال��ب��ی��ت ال��ذي ت��وض��ع ع��ل��ی��ھ ال��ب��ن��ادق 

 والمحازم في الواجھة حتى 
یكتسب من�ظ�راً ب�ھ�ی�اً). (ال�ج�واع�د ت�ع�ن�ي ج�ل�ود 
األغنام ت�ف�رش ع�ل�ى األرض. وال�ح�ن�اب�ل ت�ع�ن�ي 

 البسط أو الكلیم).
ھنالك ق�وان�ی�ن م�ع�ی�ن�ة ی�ع�ت�م�دھ�ا ال�ب�دو ع�ن�دم�ا 
ی��خ��ت��ارون م��وق��ع ب��ی��ت الش��ع��ر ف��ي ال��م��واس��م 
المختلفة، ویتم ذلك من خ�الل ان�ت�ق�ال�ھ ل�م�ن�اط�ق 
ذات طبوغرافیة مالئمة، في فصل الشتاء یُنص�ب 
بیت الشعر في المنحدرات الشرقیة ولی�س ب�ع�ی�دا 
عن شفا واٍد ق�ری�ب، وذل�ك ل�ح�م�ای�ة ال�ب�ی�ت م�ن 
الریاح الشدیدة التي قد تسقط البیت أحی�ان�ا، ك�م�ا 
أن البدو اختاروا نص�ب خ�ی�ام�ھ�م م�رت�ف�ع�ة ع�ن 
م��ج��رى ال��وادي، ك��ي ال ی��ت��م ج��رف ال��خ��ی��م��ة 
ومحتویاتھا في میاه الف�ی�ض�ان�ات، ال�ت�ي تض�رب 
تلك المناطق في فصل الشتاء. في فصل الص�ی�ف 
تُبنى الخیام بشكل متناث�ر ف�ي م�ن�اط�ق مس�ت�وی�ة 
وم��رت��ف��ع��ة، ح��ی��ث ال��ح��اج��ة إل��ى ع��دم ال��ت��زاح��م 
والتراص وكذلك م�ن أج�ل االس�ت�م�ت�اع ب�ال�ری�اح 

 اللطیفة.

وال�م��ض��رب م�ج��م��وع��ة م�ن ال��خ��ی�ام، وی��ن��ص��اع 
البدوي الذي یقیم خیمتھ في المضارب الجماعی�ة 
ألوامر شیخ القبیلة، ال�ذي ی�ق�رر أی�ن ی�ق�ی�م ك�ل 
واحد خیمتھ، كما ویصمم شكل وطریق�ة ان�ت�ش�ار 
ال��خ��ی��ام (ال��م��ض��رب) وذل��ك وف��ق اع��ت��ب��ارات 
اقتصادیة واجتم�اع�ی�ة، وال�م�ض�رب الش�ائ�ع ھ�و 
مض��رب " ال��دوار" أي ال��دائ��ري، وھ��و یض��م 
عشرات الخیام تس�ك�ن�ھ�ا ع�ائ�الت ت�ت�ب�ع ل�ق�ب�ی�ل�ة 
واحدة، وفي مركز المضرب توج�د خ�ی�م�ة ش�ی�خ 

 القبیلة.
ھنالك بعض السمات التي یتسم بھا ب�ی�ت الش�ع�ر 
بشكل عام، فالواجھة األمامیة لل�خ�ی�م�ة ع�ادة م�ا 
تتجھ نحو الشرق رغم أن البدو یمكن لھم أحی�ان�ا 
أن یغیروا اتجاه الخیم�ة ل�الت�ج�اه ال�م�ع�اك�س ف�ي 
الشتاء بحسب زاویة الشمس، ك�م�ا ی�ق�وم ال�ب�دو 
في الشتاء بحفر خندق (الوني) حول بیت الش�ع�ر 
كي یمنع الماء من الدخول إل�ى ال�ب�ی�ت، وی�ق�س�م 
بیت الشعر لقسمین: واحد على الیمین وھو قس�م 
للرجال فقط، ویسمى المقعد والثاني على الی�س�ار 
للنساء واألطفال ویسمى المحرم، وی�ع�ت�ب�ر قس�م 

ل�ل��خ�ی�م�ة، وف�ی�ھ��ا ”  ال��واج�ھ�ة ال��ع�ام�ة“ ال�رج�ال 
یستقبل الرجال الضیوف، وأھم مقعد في الق�ب�ی�ل�ة 
ھو مقعد شیخ الق�ب�ی�ل�ة ح�ی�ث ی�ت�وج�ھ الض�ی�وف 
الذین یقصدون ال�ق�ب�ی�ل�ة، وف�ی�ھ ت�ق�ام ال�ل�ق�اءات 
واالجتماعات التي تضم جمیع رجال القبی�ل�ة. أم�ا 
قسم النساء ف�ی�ت�وارى ع�ن أع�ی�ن ال�ع�ام�ة وھ�و 
المكان الذي تطبخ فیھ الن�س�اء، وت�ق�وم ب�أع�م�ال 
المنزل الیومیة وتعتني باألط�ف�ال، وی�ح�وي قس�م 
النساء على المطبخ الذي یسم�ى ال�ح�درة، وف�ی�ھ 
توجد طاولة خشبیة مت�وس�ط�ة ال�ح�ج�م (اإلرزل) 
ح��ی��ث ت��وض��ع ال��م��رات��ب (ال��ف��راش) واألغ��ط��ی��ة 
والوسائد التي تسمى (لحاف)، أم�ا األث�اث ال�ذي 
یدعى (الوھاد) یحفظ أیض�ا ف�ي ج�ان�ب ال�ن�س�اء. 
تكوم النساء أیضا مجموعة من الحج�ارة تس�م�ى 
معا (الرصاف) وت�ك�ون ف�ي م�ك�ان خ�اص ع�ل�ى 
جانب النساء، وھنالك العدل (ج�م�ع�ھ�ا: ال�ع�دول) 
وھي حقائب كبی�رة م�ن ص�وف ال�خ�راف ل�ح�ف�ظ 
الط�ع�ام وال�م�الب�س وأغ�راض ال�م�ن�زل ل�ت�س�ھ�ل 
عملیة الترحال م�ن م�ك�ان ل�م�ك�ان، ت�وض�ع ھ�ذه 
الحقائ�ب ع�ل�ى ال�ح�ج�ارة ال�م�ك�وم�ة (ال�رص�اف) 
لتجعلھا بعیدة عن الفئران،  وعند الترح�ال یض�ع 

 البدو األطعمة الدھنیة كالزبدة 
والسمن في حقائب منفصلة لت�ح�م�ل ع�ل�ى ج�م�ل 
مخصص لھا وذلك لمنع باقي األغ�راض م�ن أن 

 تلوث بالزیت.
وفي كال القسم�ی�ن قس�م ال�رج�ال وقس�م ال�ن�س�اء 

وإن كانت العائلة البدویة فق�ی�رة ”  فانوس“ یوجد 
جدا یمكن أن تعتمد على النار كمص�در ل�إل�ض�اءة 
في اللیل، ونتیجة لما ی�ح�م�ل�ھ قس�م ال�رج�ال م�ن 
رمزیة عامة لم تتغیر عبر الزمن یوج�د ف�ي ھ�ذا 
القسم موق�د یس�م�ى ال�ن�ق�رة، ك�م�ا ی�ح�وي ع�ل�ى 
األمور التالیة: الزمزمیة (قارورة حدیدیة ل�ح�ف�ظ 

القھوة) السترة (صندوق خشبي ل�ح�ف�ظ األش�ی�اء 
الالزمة لص�ن�اع�ة ال�ق�ھ�وة والش�اي ل�ل�ض�ی�وف، 
علیقة وھي حقیبة من الن�س�ی�ج ل�ح�ف�ظ ال�ق�ھ�وة. 
زابیة تلفظ (ضابیة) وھي حقیبة مص�ن�وع�ة م�ن 
جلد الغ�زال ل�ح�ف�ظ ال�ق�ھ�وة، ش�ال�ة وھ�و وع�اء 
معدني یستخدم لشرب الماء ویأتي بأحجام ع�دة، 
والنثولة وھي ثالثة أحجار تظل قریبة م�ن ال�ن�ار 

 لوضع دلة القھوة علیھا كرمز للكرم. 
تشارك المرأة البدویة في عملیة حیاكة وخ�ی�اط�ة 
الخیم كفریق، فتنادي ال�ن�س�اء ب�ع�ض�ھ�ن ع�ن�دم�ا 
یحین الوقت لصناعة ال�خ�ی�م�ة، ی�خ�ی�ط�ن س�وی�ة 
قطع القماش التي نسجنھا مسبقا، وع�ن�د ح�ی�اك�ة 
الخیمة، تسلي النساء ال�ب�دوی�ات أن�ف�س�ھ�ن ع�ب�ر 
حكایة القصص والتحدث عن ح�ی�ات�ھ�ن، وغ�ن�اء 
بعض األغاني الخاصة التي تناقلنھا من جیل إل�ى 
ج��ی��ل،  وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال��رج��ال ك��ان��وا 
یشاركون في عملیتي نصب وتفكیك الخ�ی�م�ة، إال 
أنھ یمكننا القول بأن وجود ب�ی�ت الش�ع�ر ی�ع�ت�م�د 
على المرأة في الصنع والنصب والت�ف�ك�ی�ك ح�ی�ث 
كانت كل ھذه األمور من الم�ھ�ام ال�رئ�ی�س�ة ال�ت�ي 

 تفعلھا النساء البدویات.
من المعروف أن ب�ی�وت ال�ب�دو ل�ی�س�ت ج�م�ی�ع�ھ�ا 
متشاب�ھ�ة، ف�الش�خ�ص ال�م�وس�ر (ال�غ�ن�ي) ب�ی�ت�ھ 
یختلف عن بیت میسور الحال وال�ف�ق�ی�ر، وأیض�ا 
البیوت في الصیف تختلف عنھا في الشتاء وف�ي 
الصیف تصنع البیوت من القطن األبیض ال�ذي ال 
ی��م��ت��ص ال��ح��رارة، وھ��و ل��ی��س ح��ارا ب��ل ی��أت��ي 

 بالبرودة.
تختلف أشكال ب�ی�وت الش�ع�ر، إذ إن ب�ع�ض�ھ�ا ال 
یأخذ شكل خیمة، حیث یتم وضع�ھ�ا ع�ل�ى ق�وائ�م 
مربعة منعاً للت�ع�ّرض ل�ل�ری�ح، وب�ع�ض�ھ�ا م�غ�ل�ق 
وبعضھا مفتوح من الجانبین، وذلك لتتناسب م�ع 
فصول العام، وأیضاً تختلف تصم�ی�م�ات ال�خ�ی�م�ة 

 باختالف العشیرة. 
بیوت الش�ع�ر أن�واع م�ت�ع�ددة، ف�ھ�ن�اك الص�غ�ی�ر 
والكبیر، وتطلق ال�ت�س�م�ی�ة حس�ب ع�دد األع�م�دة 
التي یتشكل منھا كل بیت م�ن ال�ب�ی�وت، وی�ط�ل�ق 
البدوي أسماء كثیره على بیت الشعر منھا: منھ�ا 
(عزام) وھو مكان للعزیمة ألن�ھ م�ف�ت�وح دائ�م�ا، 
والوافي والسات�ر، وأن�واع ب�ی�وت الش�ع�ر م�ن�ھ�ا 
القطبة ویعتب�ر أص�غ�ر أن�واع ب�ی�وت الش�ع�ر وال 
یستخدم عند الب�دو إال بص�ورة ن�ادرة ج�دا وھ�و 
البیت المؤلف من خانتی�ن وال�ف�ازه وھ�و ال�ب�ی�ت 
المؤلف م�ن ث�الث خ�ان�ات(ب�واھ�ر) وواس�ط�ی�ن، 
وال��م��ث��ول��ث ل��ھ أرب��ع��ة ب��واھ��ر وث��الث��ة وس��ط، 
والمروبع وھو البیت المؤلف من خ�م�س خ�ان�ات 
وأربعة وسط، وكذلك ال�م�خ�وم�س وال�م�س�ودس، 
علما بان یتم تسمیة ن�وع�ھ حس�ب ع�دد ال�وس�ط 
ویتكون بیت الشعر من الشقھ وج�م�ع�ھ�ا اش�ق�اق 
حیث یتم صناعتھا من الشعر من خ�الل ال�ن�س�ج، 
والرفھ تكون عل�ى ج�وان�ب ال�ب�ی�ت م�ن ال�ی�م�ی�ن 
والیسار، الرواق وھو ال�ذي ی�ك�ون م�ن ال�خ�ل�ف 

ل�ب�ی��ت الش�ع��ر واألع�م��دة (ال�ع��م�دان ) واألح�ب��ال 
المصن�وع�ة م�ن األل�ی�اف، وال�م�ع�ن�د وھ�و ال�ذي 
یغطي وجھ البیت ، كما یطلق على ال�ف�اص�ل ب�ی�ن 

 الرجال والنساء أو القاطع.
ویقام بیت الش�ع�ر ع�ل�ى ھ�ی�ئ�ة مس�ت�ط�ی�ل وی�ع�د 

المكون األساسي لبی�ت الش�ع�ر، وھ�و  «الوراق»
نسیج من الوبر والصوف والشعر ویحیط بالبی�ت 
من ج�وان�ب�ھ وی�ث�ب�ت ع�ل�ى أط�راف س�ق�ف�ھ، أم�ا 
الشعبة أو الخطفة، فھذه تثبت في الب�ی�ت وت�رب�ط 

في ال�ب�ی�ت ال�واح�د، أم�ا  10بھا الحبال، وعددھا 
الواویة، فھي قطعة من الخشب تث�ب�ت م�ن�ت�ص�ف 
الب�ی�ت ل�ت�ح�ف�ظ�ھ م�ن االن�ھ�ی�ار، ب�اإلض�اف�ة إل�ى 

تحیط ف�ي ال�ب�ی�ت م�ن ج�م�ی�ع  9األعمدة وعددھا 
جوانبھ ولك�ل م�ن�ھ�ا اس�م م�خ�ت�ل�ف ع�ن اآلخ�ر، 
حسب موقعھ، فھناك المق�دم وال�واس�ط وال�ع�ام�ر 
والزافر والبطانة وھى نسی�ج ی�ل�ح�م ف�ي ط�رف�ي 
البیت من ال�داخ�ل ل�ح�م�ای�ة الس�ق�ف م�ن رؤوس 
األع��م��دة، وال��غ��دف��ة وھ��ى نس��ی��ج م��ن الص��وف 
والوبر وتكون بمثابة بوابة بیت الش�ع�ر وال�رف�ة 

 تكون على جوانب البیت من الیمین والیسار .
عالقة البدو بحیاة الصحراء بشكل عام والخ�ی�م�ة 
بشكل خاص، عن قصة میسون الكلبیة (ش�اع�رة 
من قبیلة بني كلب)، التي ت�زوج�ت م�ن م�ع�اوی�ة 
بن أبي سفیان، الذي ن�ق�ل�ھ�ا م�ن الص�ح�راء إل�ى 
دمشق، وسكنت في أحد قصور الخل�ی�ف�ة. ل�ك�ن�ھ�ا 
كانت كثیرة الشوق والحن�ی�ن ل�ح�ی�ات�ھ�ا الس�اب�ق�ة 
ولمسقط رأسھا في الص�ح�راء، وف�ي أح�د األی�ام 
سمعھا معاویة وھي تُنشد قصیدة تعبر فیھ�ا ع�ن 
شوقھا لحیاة البادیة، طلّقھا ومّكنھ�ا م�ن ال�ع�ودة 

 واالنضمام إلى أھلھا وأبناء قبیلتھا.
كان البدو قدیًما یسكنون في بیوت الش�ع�ر، وف�ي 
أحد األیام كان الج�و م�اط�ًرا وب�ارًدا ب�رًدا ش�دی�د. 
ف��ق��ام أح��د ال��ب��دو ب��ن��ح��ر ج��م��ٍل ل��ی��وزع��ھ ع��ل��ى 
المحیطین بھ نظًرا لھذا ال�ج�و ال�ق�اس�ي، ف�أرس�ل 
أحد أعوانھ إلخبار الناس بحضورھم للعشاء، إال 
أن المرسال لم ی�ع�زم ال�ن�اس ل�ل�ع�ش�اء، ب�ل أخ�ذ 
یصرخ وینادي بأن بیت شعر أبو فالن وقع ع�ل�ى 
عائلتھ وحاللھ فافزعوا لنا ل�رف�ع�ھ، وف�ع�ًال ف�زع 

 ناس ولم یفزع الكثیر.
وعندما وص�ل�وا ال�ب�ی�ت وج�دوا ال�ب�ی�ت م�رف�وع 
والنار تشتعل وقدور اللحم على النار وكل ش�يء 
على ما یرام. لكن ال�ذی�ن حض�روا ع�ددھ�م ق�ل�ی�ل 
ج�ّدًا، وأك��ث�رھ��م ل��ی�س��وا م��ن ال��وج��وه ال�م��ق��رب��ة 

 لصاحب الدعوة نادى صاحب البیت الداعي 
یسألھ عن غیاب معظم الناس ف�ق�ال ل�ھ ال�داع�ي: 
أنا لم أقم بدعوتھم للعشاء، بل قلت أن بیتك وق�ع 
على عائلتك وحاللك وطلبت فزعتھم، فل�م ی�ف�زع 
لك إال الذین تراھم وأظنھم ھم الذی�ن یس�ت�ح�ق�ون 
التكریم والعش�اء. "ال�ن�اس ال ت�ع�رف�ھ�م إال ع�ن�د 
حاجتك لھم، فقد یتخ�ل�ى ع�ن�ك أق�رب ال�م�ق�رب�ی�ن 
ویقف بجانبك من ال تتوقع م�ن�ھ ذل�ك" ال�غ�رب�ل�ة 
والمواقف الصعبة ھي التي تحفظ القلیل الص�ال�ح 

 ویسقط خاللھا التالف.
 المصدر 
 نشر محرري الموقع –تواصل اجتماعي–وكاالت 
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 ن اّ ّم ّ ر   ّ ارض و مى اء
 

موسیقى حنونة ترافُق حفالت افتتاح معارض 
الفّنانة الّتشكیلّیة فیفیان الّصائغ، المنبعثة من 
ماِء،  عطٍش األرِض ومن أبھى ما في ندى السَّ
ترسُم الفّنانة أعمالھا من وحي شھوِة ال�ّروِح 
ھا وھي تش�رُق ض�ی�اًء س�اط�ع�اً  في أوِج سموِّ
عبر انبعاث دندناِت األحالِم، كأّنھا ف�ي ج�وق�ٍة 
موسیقّیة تبھُج ق�ل�وب�ن�ا ال�ع�ط�ش�ى إل�ى أن�غ�اٍم 
ال��ف��رِح. ت��ن��اغ��ي األل��واَن ك��َم��ن ت��رق��ُص م��َع 
�س�ی�ِم ف�ي ص�ب�اٍح م�ب�لَّ�ٍل ب�أغ�ان�ي  تموجاِت ال�نَّ
فیروز. تستوحي ألواَنھا المبلَّلة بحلٍم مفروٍش 
على مساحاِت آماٍل متھاطلٍة من لجی�ِن ذاك�رٍة 
معجونٍة برحیِق الّزیزفون. ال تملُّ م�ن ع�ن�اِق 
حبوِر األلواِن، تفرُشھا بدالٍل ع�م�ی�ٍق م�ث�لَ أمِّ 
مكتنزٍة بمھجِة ال�ح�ن�ی�ِن إل�ى ظ�الِل ال�ّدال�ی�اِت 
الم�ع�ّرش�ة ف�وَق ج�دراِن األح�واِش ال�ع�ت�ی�ق�ة. 
تواجُھ انكساراِت الحیاِة بریش�تِ�ھ�ا ال�م�ن�س�اب�ِة 
فوَق وجنِة اللَّوحاِت كما تنساُب زّخاُت الم�ط�ِر 
فوَق مروِج الغاباِت. عبرْت برغبٍة جامحٍة في 
أعماِق مكامِن األلواِن، وغ�اص�ْت ف�ي أس�راِر 
ومیِضھ�ا وم�ن�ع�رج�اِت ط�ال�س�ِم�ھ�ا، م�م�س�ك�ًة 
بخیوِط العشِق المجّنحِة نحَو ذروة تماھی�ات�ھ�ا 
مَع فضاءاِت بوِح القصائد، فجاءْت تناغماُتھ�ا 
لًة ب�رھ�اف�ِة األح�الِم. ھ�ل ك�ان�ت  ة مخضَّ اللّونیَّ
��ائ��غ ی��وم��اً م��ا، قص��ی��دَة عش��ٍق  ف��ی��ف��ی��ان الصَّ
متطایرًة من خ�دوِد غ�ی�م�ٍة ُح�ب�ل�ى ب�اخض�راِر 
بیِع، ھل كانْت شجرًة شامخًة فوَق ھض�اِب  الرَّ
ى  الحنیِن، أم كانْت إشراقة فجٍر في صباٍح مندَّ

 !بالوئاِم؟
ِل م�ّرٍة،  حال�م�ا ش�اھ�دُت ل�وح�ات ال�ف�ّن�ان�ة ألوَّ
انٍة م�ت�م�ّی�زٍة وف�ری�دٍة ف�ي  شعْرُت أّنني أماَم فنَّ
ت��وّھ��ج��اِت خ��ی��ال��ھ��ا وان��زی��اح��ات��ھ��ا ال��لّ��ون��ّی��ِة، 
الم�ت�ع�ان�ق�ِة م�َع ب�ھ�اِء ال�ح�داث�ِة وم�ا ب�ع�دھ�ا، 
��اھ�ق�ة ف�ي م��ت�اھ��اِت  وأدھش�ت�ن��ي ج�رأت��ھ�ا الشَّ
ال��ّت��ج��ری��ِب، ال��م��ت��م��اھ��ی��ة م��ع ع��وال��ِم األدب��اِء 
والشُّعراِء والمبدعیَن الّذین غاصوا عمیقاً في 
خفایا البوِح ف�ي فض�اِء ال�ّت�ج�ری�ِب وخص�وب�ِة 
الّتفكیِر والّتجدیِد على إیقاِع س�رع�ِة إب�داع�اِت 
العصِر، وذّكرتني في حالتي الّتي ال فكاَك منھا 
�ٍة م�ن ب�ھ�اِء وردٍة،  من استیالِد رؤی�ٍة ش�ع�ریَّ
ومن شھقِة غیمٍة، ومن ومیِض نیزٍك، أو من 
مواِء قّطٍة على قارع�ِة ال�ّط�ری�ِق ت�ب�ح�ُث ع�ن 

 صغاِرھا الّذین
 

تاھوا في أزّق�ة ال�لَّ�ی�ِل ال�ب�ل�ی�ِل. ھ�ذِه ال�ف�ّن�ان�ُة 
�ن�اب�ل، م�ع�ج�ون�ٌة ب�أری�ِج  الّرھی�ف�ُة رھ�اف�َة السَّ
ُد أحالَمھا المتشابكَة مَع  الّنرجس البّري، تجسِّ
خیالِھا الجامِح نحَو بس�م�ِة األزاھ�ی�ر، ف�ت�ول�ُد 
اللَّوحُة بیَن یدیھا كأّنھ�ا م�ن�ب�ع�ث�ة م�ن دھش�ٍة 
طفلٍة مسترخیٍة تحَت ظالِل أشجاِر اللَّوِز وھي 

 .في انتظاِر المطِر الّناعم
�ائ�غ أس�ئ�ل�ٌة  یتراقُص ف�ي خ�ی�ال ف�ی�ف�ی�ان الصَّ
غریبُة األطواِر وعمیقُة األغواِر، وال تستطی�ع 
اإلجابَة عنھا حّتى وھي ت�رس�ُم م�ن فض�اءاِت 
تلَك األسئلة أبھى لوحاتھا، فھي فّنانة حال�م�ة 
بعطاءاٍت مغایرٍة للمألوِف، تنظ�ُر إل�ى ال�وردِة 
فتراھا ط�ف�ل�ًة ب�اس�م�ًة، وت�ن�ظ�ُر إل�ى ال�ّط�ف�ل�ِة 
وت�راھ�ا غ�م��ی�ًة م�ك��ت�ن�زًة ب�اخض��راِر ال�ح�ی��اِة، 

بیعِة وال�م�وج�وداِت، م�ول�ع�ٌة  تؤْنِسُن جمالَ الطَّ
في الجماِل وخلِق معالِم الجماِل عبر أعم�الٍ�ھ�ا 
إلى حدِّ انسیاِب دمعِة الفرِح. تفوُق أحالُمنا ما 
ُمُھ فوَق ردھاِت الحیاِة، تشعُر الفّنانُة أّن�ھ�ا  نقدِّ
في حالِة توّھجاٍت لون�ّی�ة ج�دی�دة، ت�ح�اولُ أن 
تقطُف ھذه الّتوھُّجات اللّونّیة وتوّشحھا ف�وَق 
جموحاِت الخیاِل، ونراھا دائماً في حالِة بح�ٍث 
وت�ج��ری��ٍب ج�دی��َدی��ن، ألّن فض�اءاِت أح��الم��ھ��ا 
شاھٌة، ومساحاِت طموحاتھ�ا م�ف�ت�وح�ٌة ع�ل�ى 
وِح في أوِج تجلِّیاتھا وشوقِھا  مناراِت بوِح الرُّ
إلى أصفى منابِع األل�واِن وك�أّن�ھ�ا ف�ي س�ی�اِق 
بناِء أبراِج الّنعیِم، برجاً برجاً كي تص�ع�َد إل�ى 

 !أقصى مرامي االنبھار
تنامت تجربُة ھذه الفّنانة الموغلة في الّرھافة 
عاماً بعَد عاٍم، تناغي وتداعُب األل�واَن ك�أّن�ھ�ا 
في حالِة عشٍق مع ھ�دھ�داِت األل�واِن، وظ�لَّ�ْت 
تحافُظ على ان�ب�ع�اِث رح�ی�ِق ھ�ذه ال�ھ�دھ�دات، 
كأّنھا سوسنة منبلجة من وجنِة صخرٍة معلَّقٍة 
فوَق قّمِة جبٍل مكتنٍز بأسراِر الحرِف وطالس�ِم 
ش�ًة ف�ي  بوِح األلواِن. ُتشبُِھ آفاقُھا غیمًة م�ع�رَّ
�م��اِء،  خ�دوِد أح�الٍم م�ت�ن�اث��رٍة ف�ي ھ�الالِت السَّ
تمطُر عبَر طراوِة أل�وانِ�ھ�ا ال�م�ت�ن�اغ�م�ِة ف�وَق 
اً معشوشباً بأزاھیِر الجّن�ِة.  بیاِض لوحتِھا، ُحبَّ
�ھ�ا  تحلِّق عالیاً ع�ن�دم�ا ت�داع�ُب أل�واَن�ھ�ا، ك�أنَّ
تناغي طفولتھا الملّفحة بأزاھیِر دّواِر الّشمِس 
وھي تعبُر سھولَ الخیِر على أجنحِة ال�ب�راءة، 
تت�ع�ان�ُق ت�ح�ل�ی�ق�ات�ھ�ا م�َع ج�م�وح�اِت ح�م�ام�ٍة 
مفروشَة الجناحیِن، وكأنَّ خیالھا مب�رع�ٌم م�ن 
شِة إل�ى ن�داوِة  یوِر المتعطِّ أشواِق البحاِر والطُّ
��ب��اِح، ت��ج��ن��ُح فض��اءاُت ل��وح��ات��ھ��ا ن��ح��َو  الصَّ
وح العطشى إلى ظ�الِل ال�غ�اب�اِت،  صحارى الرُّ
لَ تلَك الّصحارى إلى خصوبٍة وارفٍة م�ن  لتحوِّ
الفرِح والجماِل، ومكّثف�ٍة ب�أب�ج�دی�اٍت رص�ی�ن�ٍة 
ِج ف�ي ش�م�وِخ ھ�ام��اِت  �ؤاِل ال��م�ت�وَّ ب�ب�وِح السُّ

 .الخیالِ 
 

تنتابني حالٌة ابتھالّیٌة مبھجٌة للقلِب وم�ن�اراِت 
مھجِة الّروح، عندما أشاھُد لوحاتھا، تضعني 
اِت، أرى في أع�م�الِ�ھ�ا  في حالِة تساؤل مَع الذِّ
شھقاٍت شاعرّیة كأّنھا مستوحاة من جموحات 
ش�ع��رّی�ة، ھ��ل ت��ق�رأ ف��ی�ف��ی�ان إش��راق�ات ب��وح 
القصائد وتستوحي منھا اتبع�اث�ات�ھ�ا ال�لّ�ون�ّی�ة 
المضّمخة برحیِق القصی�دة، أّم أّن�ھ�ا ش�اع�رة 
بالفطرة واللّون وتوھُّجاِت بوِح الخیال؟ تبعُث 
في نفسي حالًة ب�ھ�ی�ج�ًة م�ك�ت�ن�ف�ًة ب�ال�ح�ن�ی�ِن، 
�وُق إل�ى ظ�الِل دال�ی�اٍت م�ت�رع�ٍة  فیجرفُني الشَّ
بالمحّبةِ عنَد تخوِم بیتِنا العتیِق، وأرى الّطیوَر 
�راِب،  المھاجرَة تحلُِّق بعیداً ن�ح�َو أن�ب�اِض السَّ
تبدو لي أحیاناً وكأَن�ھ�ا ف�ي ح�ال�ِة ت�ی�ٍھ وس�َط 
صراعاٍت تخنُق أشھى ما في ح�ب�وِر األل�واِن، 
فال ترى في ھذه الحاالِت االختناقّیة إالَّ غمام�اً 

ط��اف��ح��اً ب��األس��ى ت��ارًة 
 .والَحیرِة تارًة أخرى

ع��ن��دم��ا أت��م��اھ��ى ف��ي  
ھ��ی��ف��ة  أع��م��الِ��ھ��ا ال��رَّ
وأغ���وص ع���م���ی���ق���اً، 
أران��ي أدلِّ��ل��ھ��ا ب��ی��ن��ي 
وبین نفسي م�ت�م�ت�م�اً: 

فن�ان�ٌة مس�ك�ون�ٌة ب�ال�ج�م�اِل وال�ب�ھ�اِء ”  فیفي“ 
وتجلِّیات عناِق الحرِف، فّن�ان�ٌة م�ع�ج�ون�ٌة م�ن 
نداوِة ال�م�ط�ِر، ك�ی�َف س�ت�خ�رُج ھ�ذه ال�ف�ّن�ان�ة 
المحتبكة ب�ط�راوَة ال�ّت�ی�ِن وأج�ن�ح�ِة ال�ح�م�ائ�م 
المرفرفة في فضاءاِت لوحاتھا، من تف�اق�م�اِت 
قھا بطریقٍة حارقٍة من الكث�ی�ِر  القبِح الَّذي یطوِّ
انُة بكلِّ ب�أٍس،  من جوانِب الحیاة؟! تنھُض الفنَّ
تحاولُ أن تكسَر ھذا الّطوَق الحارَق، لكّنھا ال 
تستطیُع مقاومَة الّنیران الھائجة والمت�رّبص�ة 
في أجواِء المكاِن، فترفُع یدیھا للسماِء تبتھ�لُ 
لألعالي، تناجي الّسماَء، تطفُح عیناھا دم�ع�اً، 
تنظُر إلى ابنتیھا فتراھما أجمل لوحَتین ع�ل�ى 
ن�ی�ا، ُت�خ�فِّ�ف�ان م�ن ل�وع�ِة االش�ت�ع�اِل  وجھ ال�دُّ
المحیِق بھا، تنساُب دمع�ت�اھ�ا ف�وَق خ�دوِد أمٍّ 
مشقي، تع�ان�ُق اب�ن�ت�ی�ھ�ا  من لوِن الیاسمیِن الدِّ
عناقاً مكتنزاً بحناِن األرِض. ت�ری�ُد أن ت�ح�لِّ�َق 
ن�ی�ا وت�زرَع ف�ي  بھما إلى أج�م�ل بس�ات�ی�ِن ال�دُّ
ق��ل��ب��ی��ھ��م��ا أزاھ��ی��َر ال��ف��رِح وال��ح��بِّ وال��ب��ھ��اِء 
كینِة والوئاِم، ب�ع�ی�داً ع�ن ھ�وِل  والھدوِء والسَّ
االشتعاِل الم�ت�اخ�ِم ل�ب�راءِة األط�ف�اِل واألل�واِن 
واألحالِم. تنظُر إلى فرش�اتِ�ھ�ا، وأل�وان�ھ�ا ف�ي 
أوِج االنتظاِر. ال تستسلُم لض�راوِة م�ا ی�ح�ی�ُق 
بھا، تستعیُد رباطَة جأشھا وعنفوانھا، وت�ب�دأ 
ب�اإلب�ح��اِر ف�ي خ�ی�الِ��ھ�ا وب�وِح�ھ��ا ال�ھ��ف�ھ��اف، 
وت��غ��وُص ف��ي أع��م��اِق ج��م��وح��اتِ��ھ��ا وت��رس��ُم 
أحالَمھا الم�ت�ل�ّظ�ی�ة ك�أج�ی�ِج ال�ّن�ی�راِن، ف�ت�ول�ُد 
لوحاُتھا من رحِم األن�ی�ِن ال�غ�ارِق ف�ي أوج�اِع 
االنكساِر، لكّنھا تسیُر بكلِّ ما لدیھا من شغ�ٍف 
نحَو تج�س�ی�ِد ب�ھ�اء ال�ج�م�ال، ك�أّن�ھ�ا ت�ح�ت�ف�لُ 

 .بكرنفاِل رقصِة األلوانِ 
 

تزرُع أحالَمھا المسرجِة من لجیِن الّناِر ف�وَق 
نعومِة الّرماِل، تھتاُج أمواُج ال�ب�ح�ِر ف�ت�ج�رُف 
أحالَمھا المتناثرَة فوَق لوعِة الّرماِل، تستع�ی�ُد 
�ی�راِن، ف�ال ت�ج�ُد  أحالَمھا الھاربة من لظى ال�نِّ
اً من ل�ھ�ی�ِب االش�ت�ع�اِل. ت�م�س�ُك ریش�َت�ھ�ا  مفرَّ
وِح، ق�ت�ول�ُد  وتفرُش ألواَنھا ع�ل�ى م�ن�ارِة ال�رُّ
لوحٌة مسربلٌة باآلھاِت، ت�غ�وُص ال�ف�ّن�ان�ُة ف�ي 
أح��الِم ال��ی��ق��ظ��ة الّ��ت��ي ت��راف��ُق ان��ك��س��اراتِ��ھ��ا 
المتعاقبة، وإذ بأنی�اِب ال�غ�دِر م�ف�ت�وح�ٌة ع�ل�ى 
مرأى ع�ی�ن�ی�ھ�ا، ت�ج�ح�ُظ ع�ی�ن�اھ�ا ل�م�ا ت�راه، 
وتتساَءلُ: كیَف س�أن�ج�و م�ن ض�راوِة أن�ی�اِب 
الغدِر وشراھاِت الّناِر، كیَف س�أرس�ُم ح�ن�ی�ن�ي 
�ي االف�ت�راِس؟! ت�ھ�م�ُس  وأنا محاصرة بین فكِّ

ة بالّتظلّي: آٍه.. مراراً افترَسن�ا  لنفسھا المكسوَّ
غدُر ھذا ال�ّزم�ان، م�راراً اج�ت�اَح�ن�ا زم�ھ�ری�ُر 
وی�ل�ة، م�راراً انس�اب�ت دم�وع�ي  الّشتاءات الطَّ
على قارعِة أحالمي المرّتق�ة ب�آم�اٍل م�ؤّج�ل�ة، 
�ي  إلى متى ستبقى آمالنا مؤّجلة ونحُن بیِن فكَّ
الّرحى أو ُنْطَحُن بین جواریش ھذا ال�ّزم�ان؟! 
إل�ى م��ت�ى س�ن�غ��وُص ف��ي م��ت�اھ�اِت ال�ف��ج�ائ��ع 
وتصّدعاِت األحواِل، إلى متى ستبقى أح�الُم�ن�ا 
معلَّقًة بین تالفیِف الّسراِب؟! ك�م م�ن اآلھ�اِت 
�َدْت خ�دوُد الّس�م�اِء، ك�م م�ن األح�الِم  ى تلبَّ حتَّ

باِح؟  !ماَتْت قبلَ أن ینبلَج ضیاُء الصَّ
انة التَّشكیلّیة ال�م�ب�دع�ة ف�ی�ف�ی�ان الّص�ائ�غ  الفنَّ
اِت، م�ك�ت�ن�زةٌ  لوحٌة مسرجٌة م�ن ح�ك�ای�ا ال�ج�دَّ
رةٌ ب�أس�راِر  بأزھى أغص�اِن ال�ب�س�ات�ی�ِن، م�ج�ذَّ
یِن، من لوِن ال�ع�ن�اِق  طفولٍة مسربلٍة بنكھِة التَّ
المجّنِح نحَو تأللؤاِت نجیماِت اللَّی�ِل ال�ح�ن�وِن، 
ُتشبُھ قصیدة مزّنرة بجماِل ب�ح�ٍر ی�م�وُج أل�ق�اً 
وابتھاالً. ترسُم أعمالھا عل�ى أن�غ�اِم ھ�دھ�داِت 
فولِة، تنساُب ریشُتھا ك�م�ا ت�ن�س�اُب دم�وُع  الطُّ
�ط�ٌة ب�ح�ب�وِر  األطفاِل فرحاً وبسمًة، فھ�ي م�ق�مَّ
فولة، تموُج روُحھا شوقاً إل�ى أحض�اِن أمٍّ  الطُّ
ٍق بالخصوبِة، ال ترى أجدى  من مذاِق حلٍم معبَّ
نیا، كي تخفَِّف من  ُن بِھ وجَھ الدُّ من اللَّوِن ُتزیِّ
افِح على أجنحِة ھ�ذا ال�ّزم�ان.  وطأِة القْبِح الطَّ
�ي ش�راھ�اِت ال�غ�دِر ون�ی�راِن  مندھشٌة من تفشِّ
الحروِب بكلِّ ھذه الفظاظاِت، وتزداُد ان�دھ�اش�اً 
إلى حدِّ االنذھاِل من ھجراِن الكثیِر من البشِر، 
من فضاءاِت بھاِء الحبِّ وھدیِل الوئاِم وبھجِة 
هُ بحسرٍة، وبوجٍع ح�ارٍق ت�ق�ولُ:  الِم. تتأوَّ السَّ
تتغلغلُ حالُة انحداٍر ف�ي ك�ی�ن�ون�ِة إنس�ان ھ�ذا 
الّزمان، لماذا ال یعیُش اإلنساُن حالَة فرٍح م�ع 
�ِة ف�ي  بني جنسِھ، ویزرُع بذوَر الخیِر والمح�بَّ
یران  بحاِر بحبوحِة الحیاِة، بعیداً عن لھیِب النِّ
وال��ق��ب��ِح وال��ّدم��اِر ال��م��س��رط��ِن ع��ل��ى وج��ِھ 
األرِض؟! أسئلٌة ع�دی�دة ت�راوُدھ�ا وال ت�ب�ارُح 
خی�ال�ھ�ا، رأُس�ھ�ا ی�دوُر وی�دوُر، وال ت�ت�وّق�ُف 
األسئلُة ع�ِن االن�ھ�م�اِر، ول�م ت�ج�ْد ع�ب�ر ھ�ذه 
الحالة الّدورانّیة الممیتة إّال ریشتھا وألوان�ھ�ا 
تنت�ش�لُ�ھ�ا م�ن ح�ال�ِة األس�ى الّ�ت�ي ت�راف�ق�ھ�ا، 
وتطمُس كلَّ األوجاِع والھموِم واآلھ�اِت الّ�ت�ي 
تراوُدھا. الّرسُم بیلساُن الّروِح والقلِب، یطّھُر 
الّروَح والقلَب من أوجاِع ھذا الّزمِن األحم�ق، 
ویصّفي الخیالَ من كثافِة الغباِر ال�ع�ال�ِق ب�ی�َن 

 .حنایا اإلبداعِ 

  صبري یوسف/ ستوكھولم
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"روایة حق�ی�ق�ی�ة ط�ّرزھ�ا ال�خ�ی�ال... 
شربت من خ�م�ر ال�خ�ی�ال ل�ك�ن�ھ�ا ل�م 

حلقت بجناح الخیال دون أن ...تسكر
تضیع في سمائھ ولم ترفع قدمھا عن 

ب�ھ�ذه ال�خ�ط�وط، أو   ."أرض الواق�ع
اإلشارات، ألمح الك�ات�ب ف�ي م�ق�دم�ة 

ال�ب�ن�ی�ان الس�ردي   الروایة إلى طبیعة
الذي ترتكز علی�ھ ال�روای�ة ال�ط�وی�ل�ة 

متوخ�یً�ا ال�ح�ذر   صفحة، 475نسبیًا، 
في عدم تعدي الخیال ع�ل�ى األح�داث 

ال��ت��اری��خ   ال��ح��ق��ی��ق��ی��ة وال��ت��ي تش��ك��ل
الحدیث للعراق م�ن�ذ ن�ھ�ای�ة ال�ح�رب 
 الع�ال�م�ی�ة األول�ى وم�ن ث�م ت�أس�ی�س

وم��ا  1921ال��دول��ة ال��ع��راق��ی��ة ع��ام 
واكبھا من مفارقات بی�ن اح�ت�الل�ی�ن، 

ال���ع���ث���م���ان���ي واالح���ت���الل   االح���ت���الل
ال��ب��ری��ط��ان��ي، وم��ا راف��ق ذل��ك م��ن 

اس�ت�م�رت   صراعات ع�ل�ن�ی�ة وخ�ف�ی�ة
حتى بعد نیل الع�راق اس�ت�ق�الل�ھ ع�ام 

، ب���دأ نس��ج���ھ��ا م��ن خ���الل 1932
ال�ف�ت�ى "ی�ت�ی�م" ش�خ�ص�ی�ة   شخصیة

بدویة تع�ی�ش ف�ي م�ج�ت�م�ع م�ھ�َم�ش 
كبیر ب�ف�ع�ل   منغلق على نفسھ إلى حدٍ 

تراكم ظروف اجتم�اع�ی�ة وت�اری�خ�ی�ة 
رسخت ضمن تكوین ھذه الشخصیة، 

أنھا لم تن�ل م�ن ص�ف�ائ�ھ�ا ون�ق�اء   إال
سریرتھا وحسھا الوطني، ھذا ما أكد 

ال��راوي ع��ب��ر فص��ول   ع��ل��ی��ھ ص��وت
الروایة، لتصیر تلك الش�خ�ص�ی�ة ب�م�ا 

وش�ام�ل ف�ي   شھدتھ من ت�غ�ی�ر ك�ب�ی�ر
حی�ات�ھ�ا، ب�م�ث�اب�ة رم�ز ل�ل�ش�خ�ص�ی�ة 
 العراقیة إجماًال، الشخصیة الس�اع�ی�ة

إلیجاد ھویتھا والتحرر من الم�ح�ت�ل، 
"یتیم" وجد نفسھ فجأة، وفي غم�رة 

كاد یغیّر تاریخ العراق برمت�ھ،   حادث
 ینتقل من البریة الن�ائ�ی�ة إل�ى ال�ب�الط

الملكي الممثل للمدن�ی�ة ال�ج�دی�دة ف�ي 
أوج عنفوانھا، والمج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي 

دوًما نتیجة الصرااع األزلي بی�ن   كان
المدنیة والبداوة، خاصة مع كل عھ�ٍد 

لكن ذل�ك ال�راع�ي (ال�ب�س�ی�ط)   جدید،
استطاع أن یرأب بعض ذل�ك الص�دع 

رجل ال�ب�الد األول   داخلھ بفعل رعایة
الملك "مشعل" في إشارة إلى المل�ك 

أغلب أسماء  فیصل، وكذلك تم تحویر
الشخصیات الحقیقیة: ال�م�ل�ك ف�ازي، 

لئال یقع ...المسز جیل، جوري الزعید
النص في قبضة التوث�ی�ق ال�ت�أری�خ�ي 

األم�ر   الذي یجرده من الخی�ال، وھ�ذا
في ال�ح�ق�ی�ق�ة ی�خ�ل�ق إش�ك�ال�ی�ة ی�ت�م 

 تناولھا كثیًرا وتتعدد في ثنایاھا
اآلراء، كما تختلف تفاصیلھا الجدلی�ة 
 من نٍص آلخر، لذا أجد ھ�ذه ال�روای�ة

مغامرة كبیرة خاضھا ال�دك�ت�ور رع�د 
 الحلي بجسارة حتى النھایة، لكنھ ظل

محافظًا على النسج الح�ك�ائ�ي ض�م�ن 
ال��خ��ط ال��درام��ي ال��م��ت��خ��یَ��ل، ف��ك��ان��ت 

إعادة ت�ك�وی�ن ل�ت�ك األح�داث   الروایة
من الداخ�ل، داخ�ل ال�ب�الط ال�م�ل�ك�ي، 

 داخل األروقة
الخاصة والمح�ظ�ورة ع�ل�ى ال�ع�ام�ة، 
داخل بیت "مسز جیل"/ مس�ز ب�ی�ل، 

التي تغلغت في ت�اری�خ   تلك الشخصیة
العھد الملكي وكان ل�ھ�ا دوًرا م�ھ�ًم�ا 

ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة ف�ي   في رسم الس�ی�اس�ة
العراق، وھنا یتمثل لنا تق�اط�ع غ�ای�ة 

العالقة العاطفی�ة   في التعقید نشأ عبر
بین شخصیتي "یتیم والمسز ج�ی�ل" 

ب�ی�ن�ھ�م�ا ع�ل�ى   رغم التناقض الك�ب�ی�ر
المستوى الشخص�ي وال�ع�ام، وع�ل�ى 

ت�ب�ای�ن   كافة األصعدة وما یتخللھا من
كبیر بین الشرق والغرب، بین ال�ق�وة 
 المحت�ل�ة وال�ب�الد ص�اح�ب�ة ال�ث�روات

والساعیة إلى إثبات وجودھا، وھناك 
العدید من النصوص تناولت مثل ھذه 
ال�ع��الق�ة الش�ائ��ك��ة، ال��ث�ری��ة درام��یً��ا، 
بأوجھ ورؤى مختلفة وبم�ا ت�ن�ع�ك�س 

أحداث تھدد ت�ل�ك ال�ع�الق�ة   علیھا من

وتدخلھا في تخبط قد ال ینتھي ب�ح�ك�م 
لیس للنف�س ال�ب�ش�ری�ة   عوامل كثیرة

القدرة على ال�ت�م�ل�ص م�ن�ھ�ا ت�م�اًم�ا، 
قص�ة ال�ح�ب   وفي ھذه ال�روای�ة أت�ت

المرتبكة ھذه محاكیة ب�ع�ض الش�يء 
 ل��ل��ح��ك��ای��ة ال��ت��اری��خ��ی��ة ع��ن زواج

ال��م��س��ت��ش��رق��ة ال��ب��ری��ط��ان��ی��ة "ج��ی��ن 
دیبغي" والشیخ "مجبول ال�ع�ن�زي" 

أن الحكایة في الروای�ة   المعروفة، إال
ل��م تس��ت��ط��ع ال��وص��ول إل��ى م��رح��ل��ة 

ال��ت��ي   ال��زواج رغ��م ك��ل ال��م��راح��ل
استطاعت تجاوزھ�ا م�ا ب�ی�ن ظ�ن�ون 
 الشك والریبة وم�اِض نش�أة ك�ل م�ن

الش��خ��ص��ی��ت��ی��ن ل��ی��رس��م ال��ن��ص م��ن 
خاللھما رؤیة جدیدة لما حدث وربم�ا 

حتى وقت�ن�ا ال�ح�اض�ر،  ما یزال یحدث
مع اختالفات كثیرة ال ت�م�س ج�وھ�ر 

ال�ع�ال�م م�ا   العالقة التي تحكم ط�رف�ي
بین تواصل وتنافر، تكامل وتص�ارع، 
 وانعكاس ذلك على مش�اع�ر م�ل�ت�اث�ة

رمز لھا الكاتب من خالل خلخاٍل یرن 
بھ�م�س ال�ع�ش�اق ف�ي زم�ن م�ت�وات�ر 

الجسام المقررة مصیر وطٍن  األحداث
یكافح شعبھ والملك األب ثم االبن من 

السیادة خ�اص�ة م�ن ب�ع�د ت�دف�ق   أجل
المزید من الذھب األسود وأثره عل�ى 

 .بین البلدین االتفاقیات
 
في ھذا الجو السی�اس�ي ـ� ال�ع�اط�ف�ي  

العاص�ف ت�ب�ق�ى ش�خ�ص�ی�ة "ی�ت�ی�م" 
ع�ی�ان ع�ل�ى الص�راع   بمث�اب�ة ش�اھ�د

المستمر داخل الدولة من جھ�ة وم�ع 
جھة أخ�رى،   السیاسة البریطانیة من

صراع بین الحداثة والكالسیك�ی�ة ف�ي 
بأكملھ م�ن   غمرة ما یحدث في العالم

تغیرات خالل مرحلة الحرب العالمی�ة 
ألقتھ م�ن   الثانیة وشیوع النازیة وما

ت��داع��ی��ات ع��ب��ر ح��رك��ات س��ی��اس��ی��ة 
وعسكریة، مثل انقالب ب�ك�ر ص�دق�ي 

حركة رشید عالي ال�ك�ی�الن�ي   ومن ثم
والعقداء األربعة، كل ھذا االضط�راب 

یتحرى النص ال�ك�ام�ن م�ن�ھ   المزلِزل
قب�ل ال�ظ�اھ�ر والش�ائ�ع ل�دى ال�ك�ت�ب 

إذ ج��اءت   وال��م��ص��ادر ال��ت��اری��خ��ی��ة،
الروایة كرجع ص�دى ل�ت�ل�ك األح�داث 
ض��م��ن ق��ال��ب ف��ن��ي ی��ع��ی��د ص��ی��اغ��ة 

ف�ي فض�اء ال�م�ت�خ�ی�ل ح�ت�ى   الحقیقي
یتماھیان ضمن نسق سردي ی�ح�س�ن 

ب��ك��ل   الس��ی��ط��رة ع��ل��ى الش��خ��ص��ی��ات
موروثاتھا ومعتقداتھ�ا وت�ن�اقض�ات�ھ�ا 
ال�م�رت�ب��ط�ة بش��ك�ٍل م��ب�اش�ر أو غ�ی��ر 

بطبیعة المكان وم�ا ی�ت�ض�م�ن   مباشر
من خصوصیة وأسرار انصھرت ف�ي 

 تلك العالقة التي
جمعت بین الش�خ�ص�ی�ة الص�ح�راوی�ة 
وش�خ�ص�ی�ة الس�ی�دة االرس��ت�ق�راط�ی��ة 

استطاعت أن تظ�ل�ل  االنجلیزیة والتي
أجواء الن�ص ب�ع�ذوب�ٍة ت�م�وج�ت ف�ي 

س�وى   ثنایا األحداث، وإن ل�م ت�خ�ل�ف
"خلخال العشق" الذي تحول ب�دوره 
 إلى رمز للھویة الجدیدة التي رسم�ت
مسار الشخصیة المحوری�ة "ی�ت�ی�م" 
ف��ي ط��ری��ق��ھ��ا ن��ح��و ب��ل��ورة ج��وھ��ر 

للمرحلة التاری�خ�ی�ة   الصورة الممھدة
 .والثوریة المقبلة

 
 :مما جاء في ثنایا النص

"ما أن وقع نظ�رھ�ا ع�ل�ى ال�خ�ل�خ�ال 
حت�ى ص�درت م�ن�ھ�ا ص�رخ�ة دھش�ة 

بعیدة عن أي مجام�ل�ة،  صادقة للغایة
أخ��ذت ت��ق��ل��ب ال��خ��ل��خ��ال ب��إع��ج��اب 

قرب أذن�ھ�ا   وسعادة... ھّزت الخلخال
فأصدرت األجراس الص�غ�ی�رة رن�ی�ن�اً 
 ع��ذب��اً، ف��ك��ررت ھ��زه وھ��ي تض��ح��ك

 188ببھجة واضحة". ص
 

"كانت تتحین الفرصة القت�راب م�ن�ھ 
بحجة تھ�ن�ئ�ت�ھ ب�ال�م�ن�ص�ب ال�وزاري 

لكنھ ھو أیًضا لم تكن نظراتھ   الجدید،
بعیدة عنھا، كان یختلس النظر إلی�ھ�ا 

خ�اط��ف�ة، س�ری�ع��ة، وك��ل�م��ا   ب�ن�ظ��رات
شاھدھا تقترب م�ن م�ك�ان�ھ، یس�ارع 

ب��ع��ی��داً   ب��ال��ھ��روب إل��ى م��ك��ان آخ��ر
 254ص   عنھا".

 
أوق��ف��ون��ي م��ب��اش��رةً ع��ن ال��ع��م��ل، "

واجھوني بالورقة الت�ي ك�ت�ب�ت�ھ�ا ل�ك 
وغیرھا من ال�م�ع�ل�وم�ات،   عن الملك

أشعر بك�راھ�ی�ت�ھ�م واح�ت�ق�ارھ�م ل�ي، 
أیامي معدودات ...أشعر بالخطر أیضاً 

ف��ي ب��غ��داد، وع��ن��دم��ا أرح��ل س��ت��ج��د 
ت�ع�رف�ھ...   رسالتي في ال�م�ك�ان ال�ذي

مالحظة: أن�ا ال زل�ت ع�ل�ى ع�ادت�ي، 
 أس��ب��ح ف��ي ن��ھ��ر دج��ل��ة، وأس��ت��م��ت��ع
بالعبور إلى الضفة ال�م�ق�اب�ل�ة". ص 
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روا  ازيا را 
 ا ر ر "ل ا" 
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ع��ن��دم��ا ت��ن��ظ��ر ال��ى 
"لیوناردو دافن�ش�ي"، ت�ظ�ن ان�ھ�ا م�ج�رد   رسوم الفنان

لوحات رسمت بید رسام ج�ام�ح،ول�ك�ن ی�ج�ب أن ت�ن�ظ�ر 
م�رت��ی�ن ألن�ھ��ا ل��ی�س��ت م��ج�رد ل�وح��ات ب��ل ھ��ي رس��ائ��ل 

 .ومعتقدات باطنیة
 

  من ھو دافنشي؟
انھ لیس مجرد رسام، كیف لرج�ل ف�ي ال�ق�رن ال�خ�ام�س 
عشر أن یتحدث ع�ن ال�ط�ائ�رات ال�م�روح�ی�ة وال�دب�اب�ات 
العسكریة، وما عالقتھ بالتنظیمات السریة؟!. بل م�ا ھ�و 

 سر الرسوم الخفیة وعالقتھا بالعملة األمریكیة؟
نحن في عالم وجھ أنظار الناس نحو لوحة "الم�ون�ال�ی�زا 
والعشاء األخیر"، في حین أن السر األك�ب�ر ل�ھ�م�ا ل�ی�س 
في الشخصیات بل ھو في ان�ع�ك�اس ال�م�رای�ا. وس�ن�س�ل�ط 
الضوء على جوانب خفیة لم تسمعھا من قبل، ف�ي ب�ح�ث 
ع��م��ی��ق ف��ي ع��ل��وم "داف��ن��ش��ي" وع��الق��ت��ھ ب��ال��ط��اول��ة 
المستدیرة وسر شھرة ل�وح�ة الس�ی�دة "ل�ی�زا وال�ع�ش�اء 
األخیر"، ومخطوطات الع�ھ�د ال�ق�دی�م ھ�ذه قص�ة ش�ف�رة 

 .دافنشي القصة التي لم تنتھي
 

"م، 1452" اب�ری�ل "15في الساعة الثالثة لیال، في "
) 3عندم�ا ول�د ل�ی�ون�اردوا ف�ي م�زرع�ة ت�ب�ع�د ح�وال�ي (

ك�ی�ل��وم�ت��رات ع��ن ب��ل�دة" ف�ن��ش�ي" ال�ت��اب�ع��ة ل��م�ق��اط�ع��ة 
"فلورنسا"، في منطقة "توسكانا" اإلی�ط�ال�ی�ة. اإل إن�ھ 

محرمة وغ�ی�ر ش�رع�ی�ة، ج�م�ع�ت ب�ی�ن   كان نتاج عالقة
كاتب العدل من طبقة األثریاء وھو (سر بیرو دافن�ش�ي)، 
وبین امرأة ریفیة فقیرة تدعى "ك�اث�ری�ن"، وف�ي ن�ف�س 
ال�ع�ام ت�زوج وال�د "ل�ی�ون�اردو" م�ن س�ی�دة م�ن ط�ب�ق��ة 
األثریاء وھ�ي (ال�ب�ی�را دي ج�وف�ن�ي ام�ا دوري)، وق�ام 
بإحضار طفلھ الغیر شرعي إلى منزلھ الزوجي لینش�أ " 
لیوناردو" كطفل لقیط عند زوجة أبیھ لم تك�ن ال�ط�ف�ول�ة 
مستقرة أو منتظمة، وفي السن العاشرة أنتقل الى م�ن�زل 
جدیھ وتلقى تعلیمھ الذي كان متق�ط�ع�ا دون أي ت�ع�م�ق، 
وذلك برعایة جده "انطونی�و" وع�م�ھ "ف�رانش�ی�س�ك�و" 
والكاھن " بیرو" الذي قام بتعلیمھ. اال أن لوح�ظ ع�ل�ی�ھ 
مھارتھ العالیة في الكتابة المق�ل�وب�ة وبص�ورة م�ن�اض�رة 
للكتابة العادیة وھذه الموھبة ستكون فیما بعد أعظم لغز 

 .في عصور النھضة األوربیة
بعد منتصف القرن الخامس عشر التح�ق "ل�ی�ون�اردو"  

بمدارس فلورنسا التي كانت المرك�ز ال�رئ�ی�س�ي ل�ل�ع�ل�وم 
والفن في ایطال�ی�ا وت�ل�ق�ى أفض�ل م�ا ق�دم�ت�ھ م�ن ع�ل�وم 

"ل��ی��ون��اردو" أن ی��ن��ح��ت م��ك��ان��ة   وف��ن��ون، ف��أس��ت��ط��اع
اجتماعیة مرموقة بین اإلیطالیین، فقد كان وسی�م�ا ل�ب�ق 
الحدیث ذا قدرة رائعة على االقناع. وفي عمر الع�ش�ری�ن 
أصبح مؤھال لیكون عضوا في نقابة الفنانین، "الق�دی�س 
لوقا" في "فلورنسا" ویق�ال؛ أن أس�ت�اذه "أن�دری�ا دی�ل 
فیروتشیو" أكمل عملھ الفني الرائع مع م�دی�ة ال�م�س�ی�ح 
بمساعدة "دافنشي" ف�ق�د قض�ى "ل�ی�ون�اردو" س�ن�وات 
شبابھ في العلوم والمعرفة في مختلف المجاالت فأص�ب�ح 
فیما بعد موسوعی�ا ب�رع ف�ي ال�رس�م وال�ھ�ن�دس�ة وع�ل�م 
النباتات والخ�رائ�ط وال�ری�اض�ی�ات ب�اإلض�اف�ة ال�ى ك�ون�ھ 
جیولوجیا وموسیقیا ونحات وم�ع�م�اري ك�م�ا أن�ھ درس 

 .علم التشریح والطب
لغز "دافنشي" بدأ في ذروة عصر النھضة ف�ي ال�ق�رن  

الخامس عشر عندما قام بابتكار تقنیات لم تكن موج�ودة 
في عصره، وتطوی�ر أم�ورا س�ب�ق�ھ إل�ی�ھ�ا ال�م�س�ل�م�ون، 
فولعھ بالطیران وتحویل ھذا الحلم الى ح�ق�ی�ق�ة ھ�و أم�ر 
أست�م�ده م�ن ال�ع�ال�م اإلس�الم�ي "ع�ب�اس ب�ن ف�رن�اس" 
األندلوسي ال�ذي ق�ام ب�وض�ع ال�م�خ�ط�وط�ات ال�ھ�ن�دس�ی�ة 
األولى لمبدأ الطیران من خالل دراسة خلق الطیور وھ�و 
نفس الفكر الذي قام "دافن�ش�ي" ب�إع�ت�م�اد م�خ�ط�وط�ت�ھ 
علیھ، ولكن المؤرخین نسبوا ھذا األم�ر ك�ذب�ا وت�ح�ری�ف�ا 
ل�ھ، اال إن م��ا ی�ن��س�ب ال�ی��ھ ح�ق��ا ھ��و ق��ی�ام�ھ ب�ت��ط�وی��ر 
مخطوطات "عباس بن فرناس" ل�ل�ط�ی�ران وال�ت�ح�ل�ی�ق، 
وتصمیم نموذج أولي لطائ�رات الس�م�ت�ی�ھ أو م�ا ی�ع�رف 
الیوم بالطائرات المروحیة العامودیة. أن مزج ال�ف�ن م�ع 
علم الھندسة والریاض�ی�ات س�اع�د داف�ن�ش�ي ب�أن یس�ب�ق 
عصره نحو المستقبل، ففي م�ن�ت�ص�ف ال�ق�رن ال�خ�ام�س 
عشر قدم العثمانیون أول مدفع حربي للعالم والذي ق�ل�ب 
موازین القوى لكفة المسلمین، بعدما أستطاع الس�ل�ط�ان 
"محمد الفاتح" فتح القسطنطینیة والقض�اء ال�ت�ام ع�ل�ى 
األمبراطوریة البیزنطیة: أراد دافن�ش�ي أن یس�ت�ف�ی�د م�ن 
تصمیم مدافع المس�ل�م�ی�ن، وأن ی�ط�ورھ�ا ال�ى م�درع�ات 

متحركة فقام بھندسة مدرعة تتحرك بجمی�ع االت�ج�اھ�ات 
وتحمل العدید من المدافع الصغیرة، التي تتحرك ب�زاوی�ة 

" درج�ة ی�غ�ط�ی�ھ�ا درع ح�دی�دي ض�د ال�ھ�ج�م�ات 360"
المدفعیة، وھذا المخطط ال�ذي وض�ع�ھ داف�ن�ش�ي أع�ت�م�د 
علیھ الضابط البریطاني (إرنست سوینتون) ف�ي ت�ط�وی�ر 

" واستخدامھا في الحرب ال�ع�ال�م�ی�ة 1914الدبابھ عام "
 .األولى

لم یتوقف "لیوناردو" ع�ن�د ھ�ذا ال�ح�د ف�ق�د ق�ام أیض�ا  
بابتكار بدلة الغطس وأنابیب التنفس تحت الماء، وأوج�د 
مبدأ القفز من المرتفعات والھبوط ب�اس�ت�خ�دام ال�م�ظ�الت 
التي قام بدراسة األبعاد الریاضیة لطول وعمق الم�ظ�ل�ة، 
التي ستح�م�ل االنس�ان أث�ن�اء ق�ف�زه. وھ�و أول م�ن ق�ام 
بقیاس سرعة الریاح ووضع نم�وذج مص�غ�ر ل�ل�س�اع�ات 
العمالقة وتحویلھ لساعات جیبیھ، وھذه الدراسة س�ب�ب�ت 
في أواخر القرن التاسع عشر بدایة عصر التكن�ول�وج�ی�ا، 
التي اع�ت�م�دھ�ا م�ن اب�ح�اث ع�ال�م ال�ری�اض�ی�ات وال�ف�ل�ك 
االسالمي "ابي عبد هللا محمد بن موس�ى ال�خ�وارزم�ي" 
التي تنسب لھ الخوارزمیات الح�اس�وب�ی�ة. ف�ق�د ك�ان أث�ر 
العلوم االسالمیة على أوربا وعلمائھا واضح وجلیا م�ن�ذ 
فجر القرن الرابع عشر والى ھذا الیوم. ویتجلى ذلك ف�ي 
مكتبة بریطانیا الكبرى التي تحتوي على م�ع�ظ�م أب�ح�اث 
ودراسات علماء المسلم�ی�ن، أن الس�ؤال األھ�م واألك�ب�ر 
الذي سیبنى علیھ ھذا ال�ب�ح�ث م�ا ال�ذي ج�ع�ل داف�ن�ش�ي 
یشتھر من خالل لوح�ات�ھ ف�ق�ط.؟!، ب�ی�ن�م�ا ت�ن�س�ى ب�اق�ي 
علومھ ومع�ارف�ھ ال�ك�ب�ی�رة، ال�ج�واب ی�م�ك�ن ف�ي ش�ف�رة 
دافنشي ورسائلھا الخفیة وعالقتھ بال�م�ن�ظ�م�ات الس�ری�ة 
القدیمة. لف�ھ�م ال�رس�ائ�ل ال�خ�ف�ی�ة ف�ي ل�وح�ات داف�ن�ش�ي 

  علینا.؟!
أوال: أن ندرس مرجعة الباطن�ي وت�وج�ھ�ات�ھ ال�ع�ق�ائ�دی�ة 

 .والطائفیة
ل�ی��ون��اردو" ھ��و مس�ی��ح��ي ك�اث��ول��ی�ك��ي ذو ت��وج��ھ��ات " 

عقائدیة غنوصیة والغنوصیة تیار فكري قدیم یبنى على 
أفكار فلسفیة دینیة وأخ�رى وث�ن�ی�ة ی�ت�رج�م ال�م�ص�ط�ل�ح 
باللغة العربیة،"بمذھب المعرفیة" أو"ال�ع�رف�ان" وھ�ذا 
المذھب لھ العدید من الفروع التي تنطوي أغل�ب�ھ�ا ع�ل�ى 
الكفر والشرك، وتعتمده العدید م�ن ال�م�ن�ظ�م�ات الس�ری�ة 

  .حول العالم
 

، ص�اح�ب (DAN BROWN)یعد الكاتب األم�ری�ك�ي،
الكتاب الشھیر شفرة دافنشي، ھو أول من ق�ام ب�ت�س�ل�ی�ط 
الض��وء ع��ل��ى ح��ق��ی��ق��ة أع��م��ال "داف��ن��ش��ي" وم��ب��ادئ 
الغنوصیة وسر تقدیسھا لألنثى. فقد ذك�ر ف�ي ك�ت�اب�ة أن 
األنجیل تم تحریفھ لنسخ متعددة تخدم مصالح س�ی�اس�ی�ة 
ومعتقدات باطنیة غن�وص�ی�ة، وق�د ب�ی�ن ح�ق�ی�ق�ة أخ�وی�ة 

" ف��ي ف��رنس��ا 1956ال��ت��ي أس��س��ت ع��ام "  "س�ی��ون"
و"سیون"، ھو أسم مستعار وخفي تم تداولھ ل�ع�دد م�ن 
المنظمات السریة التي یرجع تاریخ تأسیس�ھ�ا األول ف�ي 

"م؛ وذلك من قب�ل ف�رس�ان 199مملكة "القدس" عام "
المعبد الذین قاموا بتأسیس "الماسونیة" وف�ق ل�وث�ائ�ق 
(بییر بالنتار) السكرتیر األول ل�ألخ�وی�ة ال�ف�رنس�ی�ة أك�د 
فیھا أن (لیوناردو داف�ن�ش�ي) ك�ان عض�و ف�ي ال�م�ن�ظ�م�ة 

 .السریة األكثر نفوذا في العالم الیوم
"م/ ق���ام 1498"م ول���غ���ای���ة "1495ف���ي ع���ام " 

"لیوناردو" برسم لوحة "العشاء األخیر"؛ وھي أشھ�ر 
أعمالھ وأكثرھا غموضا ولیس كما یعتقد ال�ب�ع�ض ح�ول 
"ال��م��ون��ال��ی��زا" ھ��ذه ال��ل��وح��ة أن��ج��زت لص��ال��ح دی��ر 
الدومینیكان "سانتا ماریا دیلي غ�راتس�ی�ا" ف�ي م�ی�الن�و 
وتعرض اللوحة وف�ق ال�م�ع�ت�ق�دات ال�م�س�ی�ح�ی�ة، مش�ھ�د 
درامي ذكر في األناجیل األربعة وھو قیام المسیح بجم�ع 
الحواریین "األثنى عشر"، معلن خالل وجب�ت�ھ األخ�ی�رة 
أن أحد الرسل سوف یخ�ون�ھ ف�ي إش�ارة ال�ى "ی�ھ�وذا" 

أظھر دافنش�ي ح�ال�ة م�ن ال�ھ�ل�ع واإلرب�اك ع�ل�ى وج�وه 
األنصار بعدما تم الكشف عن وجود خائن على الط�اول�ة. 
فقد كانت اللوحة وكأنھا تنطق بھذا الحدث فع�ل�ى ال�رغ�م 
من عبقریة المشھد الذي صوره دافنشي، اال أن ال�ل�وح�ة 
ال��ت��ي أدھش��ت ال��ع��ال��م م��اھ��ي اال ت��ك��وی��ن م��ن عش��رات 

 .الطالسم واألسرار التي نوضحھا في ھذا البحث
للوحة (العشاء األخیر) نسخ متعددة تمأل المت�اح�ف، اال  

إن اللوحة األصلیة ھي ل�وح�ة ج�داری�ة ض�خ�م�ة ت�غ�ط�ي 
جداریة صالة الطعام بالكامل داخل دیر "سانتا م�اری�ا"؛ 
فقد كانت كل النسخ ال�م�ت�اح�ة م�ن ھ�ذه ال�ل�وح�ة ت�م�ت�از 
بوجود ھالة حول رأس المسیح والحواریین وھي الھال�ة 

 .التي ترافق القدیسین في الشریعة المسیحیة
اال إن نسخة دافنشي األصلیة كان�ت ال�ن�س�خ�ة ال�وح�ی�دة  

التي تجاھل فیھا وضع ھ�ذه ال�ھ�ال�ة، وال�ت�ي ت�رم�ز ال�ى 
الخلود كإشارة واضحة منھ اال أن ال�م�س�ی�ح م�ا ھ�و إال 
بشر ف�ان�ي ول�ی�س إل�ھ. وھ�ن�اك رس�ال�ة أخ�رى مش�ف�رة 
ت�ك�ش�ف ع�ن أرق��ام وأح�داث، ف�ق�د أع�ط�ى "داف�ن�ش��ي" 
اھتماما كبیرا للرقم ثالثة في أغلب لوحاتھ فنجد في ھذه 
اللوحة أنھ قام برسم ثالثة نوافذ خ�ل�ف رأس ال�م�س�ی�ح. 
كما أھتم بتقسیم الحواریین األثنى عشر الى مج�م�وع�ات 
كل مجموعة منھا مكون من ث�الث�ة أف�راد. وال�ھ�دف م�ن 
ذلك ھو تشبیھ الحواریون، ب�األب�راج الس�م�اوی�ة األث�ن�ى 
عشر كما أن الشخص ال�ذي رس�م ع�ل�ى یس�ار ت�ج�س�ی�د 
المسیح، لم یكن التلمیذ المح�ب�وب "ی�وح�ن�ا" ب�ل ك�ان�ت 

ب�ی�ن  (v)(مریم المجدلیة) وما یؤكد ذل�ك وج�ود ح�رف،
صورة المسیح وم�ری�م وال�ت�ش�اب�ھ ف�ي وض�ع ال�ج�ل�وس 
واالنحناء كدالل�ة ع�ل�ى األن�ث�ى ال�م�ق�دس�ة ف�ي ال�ت�ع�ال�ی�م 
الغنوصیة والتي غالبا ما یتم تشبیھھا بالك�أس ال�م�ق�دس 

وم�ن األس�رار ال�م��ف�اج��أة ال��ت��ي  (v) ع�ل��ى ش��ك�ل ح�رف
تضمنتھا ھذه اللوحة وق�وف ال�ق�دیس�ان ب�ج�ان�ب ص�ورة 

أح�داھ�م�ا ھ�و   المسیح، كما یبدوان من ن�اح�ی�ة ال�ی�م�ی�ن
القدیس " توماس" واألخر كان "ل�ی�ون�اردو داف�ن�ش�ي" 
نفسھ الذي قام ب�رس�م ش�خ�ص�ی�ت�ھ ف�ي ال�ل�وح�ة، ی�ع�ت�ق�د 
المؤرخون االیطالیون أنھ أراد اظھار ش�خ�ص�ی�ت�ھ ب�وج�ھ 
غاضب ألسباب باطنیة دینیة، فھل من الممكن أن ی�ك�ون 

 .ذلك حقیقیا أم أنھ مجرد وھم بصري
 
لفھم ذلك یجب أوال أن نبحث في باقي لوحاتھ في ب�دای�ة  

القرن السادس عشر، انتھى دافنش�ي م�ن رس�م ل�وح�ت�ھ 
(سالفاتور موندي) والتي تعني "مخلص العالم"، وھ�ي 
أیقونة وعمل فني تدعي انھا تصور السید المسیح ب�ی�ده 
الیمنى عالمة النعمة ویده الیس�رى ت�ح�م�ل ك�رة ش�ف�اف�ة 

وھو رقم   )3بثالثة نجوم أي مرة ثانیة یركز على رقم (
م�ق�دس ف�ي ال�ت�ش�ری�ع ال�م�س�ی�ح�ي وأیض�ا ف�ي ال�ع�ق�ی�دة 
الغنوصیة واللوائح الم�اس�ون�ی�ة، ون�الح�ظ أن�ھ�ا ظ�ھ�رت 

تماما كما في لوحة "  (v) داخل الكرة على شكل الحرف
العشاء األخیر" ولكن األمر المریب في ھذه اللوحة، ھو 
عالمة األصبعین التي یطلق علیھا عالمة ال�ن�ع�م�ة ح�ی�ث 
وج��دن��ا ان��ھ��ا م��ط��اب��ق��ة ل��ح��رك��ة األص��ب��ع ف��ي ال��ل��وح��ة 
"بافومیت"، التي ت�ج�س�د الش�ی�ط�ان ع�ن�د ال�ت�ن�ظ�ی�م�ات 
السریة فھل كان ذلك مجرد مصادفة ل�ل�ت�أك�د م�ن ت�راب�ط 
اللوحات مع بعضھا دعونا ننتقل الى ل�وح�ة "م�ون�ال�ی�زا 

 ."الشھیرة
ھي لیست مجرد لوحة رسمھا عب�ق�ري عص�ر ال�ن�ھ�ض�ة 
في بدایة القرن السادس عشر بل ھي م�ج�م�وع�ة أس�رار 
ولوحات جمعت ف�ي مش�ھ�د واح�د، م�ن ال�ن�ظ�رة األول�ى 
للوحة نجدھا رسم�ت ب�دون ح�اج�ب�ی�ن أو رم�وش وھ�ذا 
األمر معتمد إلخفاء ومزج األحاسیس والمشاعر. ف�ت�ارة 
تراھا حزینة وتارة أخرى تراھا سعیدة، لكن ف�ي ج�م�ی�ع 
األحوال تظھر جانب خفیا من الم�ك�ر وال�خ�داع وھ�ذا م�ا 
كشفة تحلیل حاس�وب�ي م�ع�ق�د ل�ل�م�ش�اع�ر ال�ب�ش�ری�ة ف�ي 

الصور. فعندما رسم "دافنشي" ن�ف�س�ھ و ص�ورت�ھ ف�ي 
لوحة "العشاء األخ�ی�ر" اظ�ھ�ر ت�ع�اب�ی�ر ال�غ�ض�ب ع�ل�ى 
وجھھ في لوحة "المونال�ی�زا" أظ�ھ�ر ج�ان�ب خ�ف�ي م�ن 
المكر والخ�داع وأیض�ا ھ�ن�اك تش�اب�ھ�ا م�ط�اب�ق�ا لص�ورة 
(مریم المجدلیة) في لوحة "العشاء األخیر" مع ص�ورة 
"المونالیزا" وفي كال الصورتین ت�م اش�ت�ق�اق ال�م�الم�ح 
من صورة المسیح نف�س�ھ�ا. ف�ي ال�واق�ع االع�ت�ق�اد أك�ث�ر 
شعبیة. ھو أن بطلة اللوحة ھ�ي (ل�ی�زا دی�ل ج�وك�ون�دو) 
زوجة أحد أف�راد ع�ائ�ل�ة "غ�ی�راردی�ن�ي" الش�ھ�ی�رة ف�ي 
"فلورنسا"، رسمھا دافنشي ب�ن�اء ع�ل�ى ط�ل�ب زوج�ھ�ا 

" من العمر ولكن حق�ی�ق�ة ال�ل�وح�ة 24عندما كانت في "
ھي مزیج بین صورة "مریم المج�دل�ی�ة" و"ال�م�س�ی�ح" 

  و"دافنشي" نفسھ.
 

أراد "دافنشي" أن یجمع ف�ي ل�وح�ت�ھ األخ�ی�رة ھ�ن�دس�ة 
تصمیمیة فریدة م�ن ن�وع�ھ�ا ت�ج�س�د م�ع�ظ�م م�ع�ت�ق�دات�ھ 
العقائدیة فقد جعل أبعاد الوجھ تطابق تماما لوجھ�ھ، ف�ي 
نفس الوقت م�زج ص�ورة "ل�ی�زا" م�ع ص�ورة (ی�وح�ن�ا 
المعمدان) لھدف اخراج صورة أنث�وی�ة ب�روح ذك�وری�ة، 
أي الجمع بین األثنین حی�ث ع�رف ع�ن�ھ أن�ھ ك�ان ی�رى 
الجمال بین الذكر واألنثى وما یؤكد ھذا رسمھ (ل�ی�وح�ن�ا 
المعمدان) بوجھ أنثوي وجسد ذكر. ودع�ون�ا ن�ق�ف ع�ن�د 
ھ��ذه ال��ن��ق��ط��ة ون��ذك��ر ص��ورة "ب��اف��وم��ی��ت" ش��ی��ط��ان 
التنظیمات السریة المقدس نجده أیضا ق�د ظ�ھ�ر ب�ج�س�د 
أنثى ومالمح ذكر أي مرة ثان�ی�ة وث�ال�ث�ة وراب�ع�ة ی�رب�ط 
"دافنشي" بین لوحاتھ ومعتقداتھ الب�اط�ن�ی�ة، ح�ت�ى أن�ھ 

ببناء لوحتھ وفق أسلوب التشكیل الھرم�ي وأع�ت�م�د   قام
فن الخداع البصري في رسم العینان ف�اذا ن�ظ�رت ال�ی�ھ�ا 
وحركت رأسك یمینا أو یسارا، ستالح�ظ وك�أن�ھ�ا ت�ح�دق 
بك وھو رم�ز م�ب�اش�ر ال�ى ال�ع�ی�ن ال�ت�ي ت�رى وت�راق�ب 

  .باستمرار، فذلك مبدأ قدیم في التنظیمات السریة
ترك دافنشي دلیال خفیا في لوحة "المونالیزا" ل�ألج�ی�ال 
القادمة وھذا الدلیل یكمن في خلفیة الل�وح�ة ح�ی�ث رس�م 
ھضاب غیر مك�ت�م�ل�ة وك�أن ل�ل�وح�ة ب�ق�ی�ة، وھ�ذا األم�ر 
سیفتح باب خفي لرؤیة حق�ی�ق�ة ج�م�ی�ع ال�ل�وح�ات، ل�ك�ن 
بالمنظور العكسي المتداخل أو ما ی�ع�رف ب�ال�م�رای�ا. ف�ي 
بدایة ھذا البحث ذكرنا أن "دافنشي" لھ ھوایة غ�ری�ب�ة، 
وھي الكتابة بالمقلوب ی�ب�دو أن ھ�ذا األم�ر ت�ط�ور م�ع�ھ 
كثیرا بمراحل حیاتھ المتقدمة. وقام ب�إدخ�ال�ھ ف�ي م�ج�ال 
لوحاتھ الرئیسیة. فإذا قمنا ب�إحض�ار ال�ل�وح�ة وع�ك�س�ھ�ا 
ومزجھا مع الصورة األصلیة ومن ثم إشباعھا ب�األش�ع�ة 
الحمراء، ستالحظ أشكال مریبة بشكل مباشر م�ع رم�وز 
بعض التنظیمات الس�ری�ة. وھ�ن�اك أیض�ا ص�ور غ�ری�ب�ة 
تظھر عند تماثل معكوس اللوح�ة ج�ن�ب ال�ى ج�ن�ب وق�د 
ظھر ذلك جلیا في لوحة (یوحن�ا ال�م�ع�م�دان)؛ م�ن ح�ق�ك 
األن أن تسأل ماذا ینتج اذا طبقنا ھذا األم�ر ع�ل�ى ل�وح�ة 
"المونالیزا" ب�ع�ك�س الص�ورة وم�زج�ھ�ا الح�ظ�ن�ا ع�ن�د 
اق�ت�ران ال�وج�ھ ام�ت�زاج ال�ع�ی��ن�ان ل�ت�ش�ك�ل ع�ی�ن واح��ده 
امتزجت فیھا اإلضاءة الجان�ب�ی�ة وأص�ب�ح�ت ف�ي ال�وس�ط 
تماما لتشكل رمز عین الھرم ووجود أحرف التین�ی�ة ف�ي 
عین السیدة "لیزا". لیس من الغریب األن إھتمام العال�م 
والتنظیمات السریة "ب�داف�ن�ش�ي" وخص�وص�ا أن ع�ی�ن 
الھرم في العملة األمریكیة مطابقا لعین "ال�م�ون�ال�ی�زا"، 
لم یكن من السھل الوصول إلى ھذه المع�ل�وم�ات إال ب�ع�د 
بحث معم�ق ف�ي ت�اری�خ "داف�ن�ش�ي" وعص�ر ال�ن�ھ�ض�ة 
وعالقتھا بفرسان المعبد وتأسیس التنظیم السري فم�ب�دأ 
الرسائل الخفیة والرسوم المتناظرة، تم تطبیق�ھ وبش�ك�ل 
عمیق على فئات العمل�ة األم�ری�ك�ی�ة "ف�داف�ن�ش�ي"؛ ھ�و 
عبقري النظم العالمیة الذي أوجد فن الرس�وم ال�ب�اط�ن�ی�ة 
والتي تخفي عكس ما تظھره، وھذا ما یفسر الكثی�ر م�ن 
األمور التي یح�رم ال�ب�وح ب�ھ�ا. م�ات "ل�ی�ون�اردو" م�ن 

وفي   "، بسبب نزیف في الدماغ1519الثاني من مایو"
"، أط��ل��ق��ت إی��ط��ال��ی��ا ع��ل��ی��ھ أس��م ع��ام 2019ع��ام" 

"، ع�ل�ى 500"لیوناردو" ألنھ یوافق مرور ال�ذك�رى "
وفاتھ، وفي الختام ألھم�ت أع�م�ال داف�ن�ش�ي ال�ع�دی�د م�ن 
الفنانین والكاتبین ولكن ح�ق�ی�ق�ة ل�وح�ات�ھ س�ت�ب�ق�ى ل�غ�ز 

 .محیرا من أسرار القرون الوسطى

 ة دا وان ا ا اي
  وات ور ام اس 

 
 
 
 

  قراءة دنیا علي الحسني/ العراق 



روم ن   
  للكاتبة / رجاء حسین

 
 بقلم/ محمود عبد الصمد زكریا/ مصر

        
    

انطالقاً من فكر افتراقي بعیدق ك�ل ال�ب�ع�د ع�ن 
المعالج�الت ال�ن�م�ط�ی�ة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة ال�م�ب�اش�رة، 
وبرؤیة بصیریة اكثر وع�ی�اً وأش�م�ل إدراك�اً ، 
وأبعد من الرؤیة البصریة ذات األفق المحدود، 
وبرأي ینبئ عن موقف أیدلوجي راسخ ی�ت�ك�ئ 
على خلفیة تستلھ�م ك�ل م�ن ال�ك�ات�ب�ة / رج�اء 

م�ن��ج�زھ��ا اإلب�داع��ي األك��ث�ر ط�زاج��ة   حس�ی�ن،
(مجلس ب�رل�م�ان ك�ورون�ا ال�ع�ال�م�ي) م�ع�ال�ج�ة 

تنت�م�ي   فنتازیة شمولیة من الھم العام  درامیة
أكثر إلى األدب الساخر لرجاء حسین ... ح�ی�ث 
یصطبغ خطاب/ رجاء حسین بصبغ�ة ف�ن�ت�ازی�ة 
تعلیمیة تتبع السبب وال�ن�ت�ی�ج�ة إل�ى ح�ٍد ك�ب�ی�ر 
فھي صبغة عقلیة تستھدف نوعاً من اإلص�الح 
اإلجتماعي ُمسل�ح�ةً ب�ث�ق�اف�ة ت�رب�وی�ة وم�ن�ھ�ج 
ع�ق��ائ��دي، وبص��وٍت ت��غ��ل��ب ع��ل�ی��ھ ع��ادةً ِح��دة 
المجادلة ومقارعة الحجة بال�ح�ج�ة ، تس�ت�ل�ھ�م 
الكاتبة / رجاء حسین من الفضاء الداللي الذي 
یفتحھ ُمس�م�ى وب�اء ك�ورون�ا ھ�ذه ال�م�ع�ال�ج�ة 

ل�وال  -الدرامی�ة، الش�ب�ة مس�رح�ی�ة   اإلبداعیة
طول الجمل الحواریة، وانحسار الح�رك�ة ل�ك�ن�ا 

محكمة البناء من   بین یدي مسرحیة تراجیدیة
لل�واق�ع ال�ب�ش�ري خ�الل  -  ثمانیة عشر مشھداً 

األخیرة مع ھذا المرض، لتصنع جن�س�اً   محنتھ
ال یُرى بالعین المجردة كجنس الج�ن   فیروسیاً 

ك��م��ا ھ��و م��ع��روف  -أو الش��ی��اط��ی��ن، وھ��م 
أل�د أع��داء اإلنس��ان (خ�ل��ی�ف�ة هللا ف��ي   وث�اب�ت

م�وازی�اً ل�ل�ج��ن�س ال��ب�ش�ري، ھ�اب�ط��اً   األرض)
علیھ، وغازیاً لھ بغیة إبادت�ھ ، ك�أن�ھ ل�ع�ن�ة أو 
ِعقاب سماوي كما حدث م�ع ق�وم ع�اد وث�م�ود 

وھو عین   وإرم وقوم نوحٍ، وغیرھم من األمم
ف�ق�رة اإلھ�داء ال�ذي ص�دَّرت ب�ھ�ا   ما ت�ب�ل�وره

كاتبتنا كتابھا، ثم كررتھا ك�ام�ل�ة ف�ي ال�ج�ل�س�ة 
 التاسعة عشرة:

(المسئول: كفى! كفى! ثم إننا نرید أن نعل�م م�ا 
  الذي جاء بكم إلینا من األساس؟

ج��ئ��ت��م ل��ت��ف��س��دوا ف��ي األرض وال��ج��و، ح��ت��ى 
البحرالطاھر لم یس�ل�م م�ن أذی�ت�ك�م وإفس�ادك�م؟ 

  لماذا؟ لماذا؟
كارینا: لماذا؟ ترید أن تعلم لماذا؟! إذن فلت�ع�ل�م 
أننا رسالة السماء إلیكم، نحن رسالة ل�ل�ج�م�ی�ع 
ھنا، ولكن لن یفھم مغزى تلك الرسالة إال م�ن 
یقرأ جیدا، ویفھم مایقرأ، ویستفید بما ف�ھ�م�ھ، 
وعلى الجمیع أن ی�ح�ت�رم ت�ل�ك ال�رس�ال�ة، أم�ا 

  سمعت قولھ تعالى:
(ظھرالفساد في البروال�ب�ح�رب�م�ا كس�ب�ت أی�دي 
الناس ل�ی�ذی�ق�ھ�م ب�ع�ض ال�ذي ع�م�ل�وا ل�ع�ل�ھ�م 

  الروم، فما رأیك؟ ) 41یرجعون)
 

ة قد استھدف الجنس ال�ب�ش�ري  إالَّ أنھ ھذه المرَّ
فتوج�د ب�ذل�ك وش�ی�ج�ة   كلھ ولیس أمةً بعینھا،

مشتركة بین الجنسین (ج�ن�س ال�ج�ن وج�ن�س 
  كورونا الفیروسي)..

وایضاً على غرار منتوجات السینما ال�ع�ال�م�ی�ة 
ال��ت��ي ط��ال��م��ا ع��ال��ج��ت درام��ی��اً وب��أش��ك��ال 

ودمویة ھ�ذا ال�م�وض�وع ، كس�ل�س�ل�ة   فنتازیة
أفالم الرعب م�ن�ذ (ن�وس�ف�ی�رات�و، س�ی�م�ف�ون�ی�ة 
الرع�ب) وم�رورواً بس�ل�س�ل�ة أف�الم الش�ی�ط�ان 
الكونت دراكیوال ومصاصي الدماء والمتذائبین 
، وان�ت�ھ�اءاً بس�ل�س�ل�ة أف�الم ح�رب ال�زوم�ب�ي، 
وغیرھا الكثیر من األفكار ككوكب ال�ق�رود إل�ى 

 آخره.
وقدیماً عالج اإلبداع األدبي نفس األفكار تقریباً 

م��ن خ��الل ال��م��الح��م ال��ت��ي   -م��ع ال��ف��ارق  -
اس��ت��ع��ان��ت ب��ال��ق��وى ال��خ��ارق��ة وال��خ��راف��ات 

كم�ا ھ�و م�ع�روف  -واألساطیر، حیث الملحمة 
روایة شعریة تمتد أحداثھا ع�ل�ى م�دى  -عنھا 

حقبة زمنیة كبی�رة وتش�م�ل م�ك�ان�ی�اً مس�اح�ات 
شاسعة م�ن األرض، وك�ل�ھ�ا ك�ان�ت ف�ي إط�ار 
ال��رب��ط ب��ی��ن الس��م��اوي ال��م��ق��دس، وال��دن��ی��وي 

وما بینھما ص�راع ت�ب�ل�وره ت�ح�دی�ات   األرضي
 وتصالحات.

وكاتبتنا إذ تُسقط ھذا الواقع اإلبداعي لكتابتھا  
على الواقع الحیاتي الحقیقي فھي توج�د ب�ذل�ك 
وشیجة مشتركةً بین الواقعین وتشی�ر ب�إص�ب�ع 
اإلتھام إلى الواقع ال�ب�ش�ري ف�ي ن�ف�س ال�وق�ت 

 الذي ترتدي فیھ روب الدفاع عنھ.
غزو األرض من ق�ب�ل أج�ن�اس   ما أعنیھ ھو  

غ�ی�ر بش�ری��ة ع��ادة م��ا ت��ك�ون ھ�ذه األج�ن��اس 
م��ع��ادالت م��وض��وع��ی��ة ألم��راض ت��ف��ش��ت ف��ي 
ال��ج��ن��س ال��ب��ش��ري، أو لض��ی��اع وف��ق��د ال��ق��ی��م 
والمبادئ اإلنسانیة، واإلغ�راق ف�ي الش�ھ�وات 
والنزوات وإعالء حق القوة ع�ل�ى ق�وة ال�ح�ق 
والعدل، وعادةً أیض�اً م�ا ت�رت�ب�ط ال�م�ع�ال�ج�الت 
بالقیم العلویة العقائدیة والمقدس بش�ك�ل ع�ام، 
وعادة م�ا ی�ك�ون ال�خ�الص ف�ي ال�رج�وع إل�ى 
التمسك بالمقدس ومحاربة ھذه األمم ال�غ�ری�ب�ة 
الغازیة التي تمتلك قدرات خارقة تعجز أمام�ھ�ا 
قوى الب�ش�ر ال�ع�ادی�ة وق�درات�ھ ال�ت�ك�ن�ول�وج�ی�ة 
أیضاً، وال یقھرھا إالَّ االس�ت�ع�ان�ة ب�ق�وة أع�ل�ى 

  وأكبر ھي قوة ھذا المقدس.
تستلھم إذن كاتبتنا / رجاء حسین من الف�ض�اء 
ال�دالل�ي ل�م�ص�ط�ل�ح (ك��ورون�ا) م�ادة م�ن�ت�ج�ھ��ا 
اإلبداعي (مجلس برلمان كورونا) ف�ت�ن�ت�ج م�ن 
خالل ھذا االستلھام جنس�اً ف�ی�روس�ی�اً ل�ھ دول�ة 
ونظاماً برلمانیاً على غرار الج�ن�س ال�ب�ش�ري، 
ثم تنجز كتابھا من خالل م�ن�اقش�ات ال�ج�ل�س�ات 
البرلمانیة لھذا الجنس الفیروسي ال�ذي ح�اول 

 احتالل األرض وإبادة الجنس البشري.
ال�ب��رل�م��ان ال��ف�ی��روس�ي إذن ھ��و أیض��اً م��ع��ادل 

 موضوعي للبرلمان البشري .
وھنا تبرز س�م�ة م�ھ�م�ة ل�ھ�ذه ال�ك�ت�اب�ة ح�ی�ث 
تس�ت��ع��رض ك��ات��ب��ن��ا ع��ل��ى لس��ان أعض��اء ھ��ذا 
البرلمان ومن خالل مناقاشاتھم مع�ظ�م ع�ی�وب 
البرلمان المصري على وجھ التحدید تلمیح�اً ال 
تصریحاً، یؤید ذلك اختیارھا لقمة الھرم األكب�ر 

  مكاناً النعقاد الجلسات :
صاح رئی�س ال�م�ج�ل�س ق�ائ�ال: ان�ت�ھ�ى األم�ر؛ 
سوف تُعقد الجلسة التاریخیة لمجلس ب�رل�م�ان 
كورونا المھیب أعلى قمة الھرم األكب�ر! ص�اح 
األعضاء مھللین: أجل أجل ما أروع ال�وص�ول 
إلى قمة الھرم األكبر! رد الزعیم مب�ت�س�م�ا ف�ي 
فخر: نعم ستكون قمة تاریخیة قلبا وق�ال�ب�ا ل�ن 
ینساھا أحد؛ فسوف یسجلھا التاری�خ ب�ح�روف 
من كلورأقصد من ن�ور؛ س�وف ت�أت�ي وس�ائ�ل 
اإلع�الم ال�ع�ال�م�ی�ة ل�م�ت�اب�ع�ة ال�ح�دث ال�ع�ظ�ی�م؛ 
وسوف تثبت الكامیرات الحدیثة في كل م�ك�ان، 
نحن اآلن ع�ل�ى ق�م�ة الش�ھ�رة، ف�ق�د أص�ب�ح�ن�ا 
حدیث العال�م ب�ك�ل م�ا ح�ق�ق�ن�اه م�ن إن�ج�ازات، 
علیكم جمیعا أن تكونوا على مست�وى ال�ح�دث؛ 

  فھل أنتم مستعدون؟!
رد ال��ج��م��ی��ع ب��ق��رون ش��ام��خ��ة: مس��ت��ع��دون 

  مستعدون
  كونوا معنا لمتابعة فعالیات جلسات

 {مجلس برلمان كورونا المھیب}
وبین یدي أبي الھول ال�ذي دائ�م�اً م�ا ی�زع�ج�ة 
ضجیج ھذه الجلسات البرل�م�ان�ی�ة ال�ف�ی�روس�ی�ة 

  بین یدیھ :
" مما دفع أبا الھول لإلشارة إلیھم بالكف ع�ن 
إزع��اج��ھ؛ وال��ك��ف ع��ن دق ھ��ذه ال��ط��ب��ول 
المزعجة؛ حیث أن ھذا التطبیل یسبب لھ نوعا 
نادرا من االرتكاریا تجعلھ یھرش في كل مك�ان 
في جسده؛ وھو ال یحتمل ذلك؛ فقد ب�دأ جس�ده 

  یعاني لكثرة الھرش!"
وقد تكررت ھذه الفقرة كام�ل�ة أیض�اً ف�ي أك�ث�ر 

 من موضع بالكتاب .
غیر أن ثم�ة وق�ف�ة ن�راھ�ا م�ھ�م�ة م�ؤداھ�ا أن 
اس��ت��ل��ھ��ام ل��ح��ظ��ة م��ا م��ن ال��ت��راث اإلنس��ان��ي 
المثیولوجي أو شخصیة من شخصیات�ھ ك�رم�ز 
یتم استدعاءھا وتوظیفھا في العمل لی�س أم�رأً 
مجانیاً ألنھا البد أن تكون فاعلة ف�ي ال�ح�اض�ر 
كنوع من تطابقھا م�ع ل�ح�ظ�ة آن�ی�ة ھ�ي ال�ت�ي 
اس���ت���وج���ب���ت االس���ت���دع���اء وال���ل���ج���وء إل���ى 

خص��وص��اً وأن ج��م��ل��ة م��ن األوب��ئ��ة   ال��رم��ز،
المشابھة قد انتابت المج�م�ت�م�ع ال�م�ص�ري ف�ي 
عصر نبي هللا موسى علیھ الس�الم ك�ن�وع م�ن 
العقاب السماوي كالطاع�ون وال�ج�راد وال�قُ�م�ل 
وغیرھا .. فھل أرادت كاتبتنا بالفعل ھذا الرب�ط 

م�ن   أم وقف االستدعاء ھنا عند حد السخری�ة
اتكاء المصریون الدائم على تفاخرھم بت�راث�ھ�م 
ال�ف��رع��ون��ي، أو إن��ت��اج ن�وع م��ن ال�م��ش��ھ��دی��ة 

 اإلعالمیة ؟
وقد استلھمت كاتب�ن�ا ب�ن�ف�س ال�ت�ق�ن�ی�ة أس�م�اء 
شخوص منج�زھ�ا اإلب�داع�ي ال�ذي ذاب�ت ب�ی�ن 
مفاص�ل�ة ال�ح�دود ال�ح�اس�م�ة ل�ج�ن�س ال�روای�ة 
وجنس المسرح كأجناس أدب�ی�ة ف�ن�ج�د أس�م�اء 

.. أو  -كی�م�ا   –كوروني  -على غرار : كارینا 
تردف وھي تردف اللقب بصفة الكوروني على 

ال��ف��ی��ل��س��وف   –غ��رار : ال��زع��ی��م ال��ك��ورون��ي 
 الكوروني .. وھكذا .

تعمد ك�ات�ب�ت�ن�ا / رج�اء حس�ی�ن إل�ى الس�خ�ری�ة 
كمرآة عاكسة للجھل أحی�ان�اً، أو إدان�ة ال�ت�رف 
والمترفین، أو كنوع من الكومیدیا التي تح�اول 

  بھا التخفیف من وطأة المأساة
كوضع مارینا وق�م�ة ال�ھ�رم األك�ب�ر ك�م�ك�ان�ی�ن 

 الختیار أیھما لألحداث :
(إال أن الرأي استقرأخیرا على أن یكون م�ك�ان 

الجلسة فوق قمة الھرم األكب�رب�ن�اء ع�ل�ى رأي 
الزعیم الكوروني العظیم، م�دحض�ا ب�ذل�ك رأي 
من كانوا یصرون على أن تنعقد ال�ج�ل�س�ة ف�ي 

 مارینا)
أو كالخلط ب�ی�ن األذن واألوزون ع�ل�ى س�ب�ی�ل 

 المثال ال الحصر :
(كارینا: ب�ال�ط�ب�ع، خ�ذ م�ث�ال: ل�ق�د ك�ان ج�رح 
األوزون ینزف قھرا م�ن فس�ادك�م وإھ�م�ال�ك�م، 
فكنا لھ البلسم الذي أدى إل�ى س�رع�ة ش�ف�ائ�ھ، 

 والتئام جرحھ، ھل تعلم ماترتب على ذلك؟
المسئول في ملل: نعم نعم، أعلم ذلك؛ فقد ك�ان 
جاري یعاني من التھاب حاد في أذنھ، وق�د ت�م 
شفاؤه مؤخرا؛ لم أكن أعلم أن�ك�م ال�ذی�ن ق�م�ت�م 

 بعالجھ!
وھنا لم تتمالك المذیعة نفسھا ل�ك�ث�رة الض�ح�ك 
واالنبھار بالمستوى العلمي والثقافي ال�خ�ط�ی�ر 
للضیف؛ بینما ارتفعت قرون كارینا ف�ي ذھ�ول 

 واستكملت موضحة كالمھا:
یاسیدي أن�ا أح�دث�ك ع�ن ث�ق�ب األوزون ال�ذي 
اتسع بشكل ینذربكوارث على كرتكم األرضی�ة؛ 
وتسبب في تغیرات مناخ�ی�ة ل�ن ت�ت�م�ك�ن�وا م�ن 

 احتمال تبعاتھا)
  أو قول رئیس البرلمان مثالً :

(ستكون قمة تاریخیة قلبا وقال�ب�ا ل�ن ی�ن�س�اھ�ا 
أحد؛ فسوف یس�ج�ل�ھ�ا ال�ت�اری�خ ب�ح�روف م�ن 
كلورأقصد من ن�ور) .. وق�س ع�ل�ى ذل�ك م�م�ا 

  یبلور العمل ككل كنوع من الفازنتازیا
غیر أنھ من الجدیر بالذكر أن النجز بالفعل ف�ي 
حاجة إلى التكیف وإعمال إب�داع ال�ح�ذف م�م�ا 

اإلشارة إلى بعض المالح�ظ�ات ال�ت�ي   یجدر بنا
ف�ق�ط   نرى أھمیتھا ، وسنكتفي بذك�ر ب�ع�ض�ھ�ا

 :  على سبیل المثال ال الحصر ھي
تكرار مق�اط�ع ك�ام�ل�ة ف�ي م�ع�ظ�م ال�ج�ل�س�ات  -

ككلمة الرئیس ونرى أن تكتفي ال�ك�ات�ب�ة ب�م�رة 
واحدة ھي المرة األولي مع مجرد اإلش�ارة ف�ي 
كل مرة بعد ذلك ، وأیضاً تكرار الكثیر جداً م�ن 
الجمل بنفس نصھا في كل ج�ل�س�ة وم�ن ش�أن 

 ذلك أن یخلص العمل من الكثیر من الترھل .
ثمة فقرات قد ال نجد لھا محالً أو جدوى ف�ي  -

سیاق الم�أس�اة وھ�ي ت�ث�ق�ل ال�ع�م�ل ون�رى أن 
التخفف منھا لن یُفقد العمل شئ من م�ح�م�ول�ھ 
فالموضوع ال یحتمل ان نس�وق م�ث�االً ب�ك�س�ر 
أنف أبي الھول بمدافع نابل�ی�ون وال�ج�دل ح�ول 
ح��ق��ی��ق��ة ذل��ك ل��إل��ش��ارة إل��ى ت��ف��ش��ي ال��ج��دل 
السوفسطائي لدى ال�ب�ش�ر، رب�م�ا ك�ان األج�در 
بإثبات السخریة أن ت�ع�م�د ال�ك�ات�ب�ة ل�ت�وظ�ی�ف 
واقعة الجدل البیزنطي نفسھ (ھل البیضة أصل 
الدجاجة أم الدجاجة أص�ل ال�ب�ی�ض�ة) .. وق�س 

 على ذلك الكثیر من الفقرات .
الكاتبة تطرح ع�ادةً خ�ط�اب�اً ع�ل�وی�اً رس�ول�ی�اً  -

ك��أن��ھ��ا ت��رت��ق��ي م��ن��ب��ر خ��ط��اب��ھ ع��ل��ى ألس��ن��ة 
ا نص�ح أو  شخصیات العمل ، فالخطاب عادةً إمَّ
تھدید، ترغیب أو ترھیب وھو األمر الذي یبع�د 
خطابھا عن الفنیة بقدر ما یقرب�ھ م�ن م�أل�وف 

 الخطاب الدیني الوعظي .
كثرة التضمینات القرآنیة بنص ال�ق�رآن دون  -

التعامل مع روح النص بطریقة فنیة إب�داع�ی�ة، 
وھنا نن�ب�ھ إل�ى أن ال�ت�ن�اص م�ع ل�ع�ة ال�ق�رآن 
تحدیداً في العمل األدبي سالح ذو ح�دی�ن ح�ی�ث 
إن لم یرتقي األس�ل�وب ال�ب�الغ�ي ل�ل�ك�ات�ب إل�ى 
درج��ة م��ن الس��م��و ال��ف��ن��ي فس��وف ت��ن��س��ح��ب 
جمالیات الخطاب إلى ال�ق�رآن وی�ت�ع�رى م�ن�ھ�ا 
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واصلت األمطار ھطولھا لیومین م�ت�ت�ال�ی�ی�ن،    
فمكث الضیف مع محارب. وفي الی�وم ال�ث�ال�ث، 
رغب الضیف في المسیر إل�ى أھ�ل�ھ، ف�ق�ال ل�ھ 
محارب: (ربَّما تھطل األمطار م�ج�دًدا، ف�ت�ری�ث 
معنا یوًما آخر، حت�ى ت�ج�فَّ ال�خ�ی�ران، وح�ت�ى 
تتفادى السیول، ال�ت�ي ربَّ�م�ا ت�ج�ت�اح ال�دروب، 
وتجرف العابرین).. وقبل شروق شمس ال�ی�وم 
الراب�ع، خ�رج م�ح�ارب ل�وداع ض�ی�ف�ھ. ح�مَّ�ل�ھ 
شرائح من سمٍك مقلي، وأھداه رمًحا ل�ل�ذك�رى، 
ولیتقي بھ الحیوانات المتوحش�ة. وس�ط دروب 
الغابة، ودَّع محارب ضیفھ متمنِّی�ـً�ا ل�ھ س�الم�ة 
الوص�ول. وب�ع�د مض�ي أك�ث�ر م�ن ع�ام، وذات 
نھار، سمع محارب صوتًا ینادیھ، فقطع عزلت�ھ 
وسط أشجار الغابة وعاد إلى الدیار، حیث وجد 
أن ضیوفًا قدموا إلیھ. ك�ان ال�ف�ت�ى ال�ذي قض�ى 
معھ ثالث لی�اٍل، ی�ت�وس�ط ث�ل�ة م�ن أھ�ل�ة، وق�د 
أحضروا معھم عجًال، ھدیة تعبر ع�ن الص�داق�ة 
والوفاء. كانت قرنا العجل مق�وس�ة، وأط�راف�ھ�ا 
الحادة مثقوبة، وبھا ریش النعام، وصوف م�ن 
ذیل األبقار. وخرٌز أبیض وأسود. وحول رقبت�ھ 

 حبٌل مضفوٌر ومزیٌن بالودع والخرز..
محارب لم یبرح الغابة، یقضي نھاره تح�ت      

الظالل، بعدما یقطع األغص�ان ال�ج�اف�ة ل�ط�ھ�ي 
الطعام وعصیدة الذرة. ل�ك�نَّ�ھ ال ی�ق�ط�ع غص�نً�ا 
أخض��ر إال إذا ك��ان مس��ت��ق��ی��ًم��ا ویُْص��لِ��ُح ق��ن��اةً 
للرماح. وكان حی�ن یُ�ْن�ِص�ُت ل�ت�غ�ری�د ال�ط�ی�ور، 
ومناغاتھا، تنسرب إلى قلبھ أش�واٌق غ�امض�ة، 
وتجرفھ أحیانًا موجاٌت من ح�ن�ی�ن. وف�ي ح�ف�ٍل 
راقٍص، كانت فتاةٌ ط�وی�ل�ة، ن�ح�ی�ل�ة الس�اق�ی�ن، 
تنظر إلیھ مباشرةً، فتلفت حولھ حین ظ�نَّ إن�ھ�ا 
تتبادل النظرات مع آخ�ر. وح�ی�ن ع�اد ب�ب�ص�ره 
دت بصدره ط�ی�ور ال�ح�ن�ی�ن،  إلیھا ابتسمت؛ فغرَّ
والم نفسھ ألنَّھ تلفَّت حولھ. اب�ت�س�ام�ةٌ ش�اح�ب�ةٌ 
ارتسمت على شفتیھ، اضطربت خطوات�ھ ح�ی�ن 
ق�ص ف�اس�ت�ج�اب�ت،  تقدَّم إلیھ�ا. دع�اھ�ا إل�ى ال�رَّ
وسرعان ما اتسق�ت إی�ق�اع�ات جس�دی�ھ�م�ا، ث�م 

 توسطا حلقة الراقصین.
عاد مح�ارب إل�ى داره ب�خ�ط�وات نش�وان�ة؛     

وقال في نفسھ: (لم تكلِّمني، ولم أكلِّمھا، ل�ك�نَّ�ن�ا 
رقصنا في انسجام).. نَْسَمة ومحارب حلَّقا إل�ى 
مدارات التَّمنِّي. وذات لیلٍة حالكٍة، مخرت ثالث�ة 
شھب سماء الشرق، فقالت ل�ھ: (إنَّ�ھ�ا تش�ت�ع�ل 
بوھجٍ باھٍر، لكنَّھا تخبو سریًعا!).. فردَّ ع�ل�ی�ھ�ا 
قائًال: (ھكذا الح�ی�اة).. رنَّ�ت ع�ب�ارت�ھ ب�أذن�ی�ھ�ا 
فتململت قدماھا فوق األرض ال�رط�ب�ة. أس�ب�ل�ت 
ث�ن�ي).. (وب�م�اذا  رموشھا ثم قالت: (قل�ب�ي ی�ح�دِّ
ثتِك؟).. زمَّت ش�ف�ت�ی�ھ�ا، ول�م�ع�ت ب�ع�ی�ن�ی�ھ�ا  یحدِّ
أس�راب ال�دم�وع. وم�ن ب�ؤرة الص�م�ت، س��رت 
بینھما موجات القلق. فھل یعود كلٌّ منھ�م�ا إل�ى 
أسرتھ بعدما عزما ع�ل�ى الس�ھ�ر ت�ح�ت ض�ی�اء 
ال��ن��ج��ی��م��ات ال��ب��ع��ی��دة، ی��ت��ن��اج��ی��ان، وی��ح��ل��م��ان 
ب��الس��ع��ادة، واالنس��ج��ام؟ ش��ھ��اٌب راب��ٌع ت��وھَّ��ج 
لمسافٍة قصیرٍة، ثم خبا، فقال في ن�ف�س�ھ: (ھ�ل 
اخترنا اللیلة الخطأ ل�ن�ت�س�ام�ر؟ نس�م�اُت ال�ل�ی�ل 
علیلةٌ، لكنَّ بصدري ھسیٌس غریٌب.. تُرى بماذا 
ث�ك  ثھا ق�ل�ب�ھ�ا؟).. وق�ال ل�ھ�ا: (ب�م�اذا ی�ح�دِّ یحدِّ
قلبك؟).. فأج�اب�ت�ھ وھ�ي س�اھ�م�ةٌ ف�ي ال�ب�ع�ی�د: 
(لسُت أدري.. أنا خائفةٌ من المج�ھ�ول).. وب�ع�د 
صمٍت قصیر، مش�ت خ�ط�وات�ھ�م�ا ك�لٌّ إل�ى دار 
أھلھ، ب�ی�ن�م�ا م�وج�اٌت رق�ی�ق�ةٌ م�ن ال�ھ�واج�س 

 تناوش الصدور.
محارب كابد لیًال ثقی�ًال، ورغ�م ال�ن�ج�ی�م�ات      

ال�ب�اھ��رة، إال أنَّ ال��ظ�ل�م��ات ح��اص�رت أف�ك��اره، 
وتصوراتھ.. في طفولتھ، وصباه، ك�ان�ت َج�ّدت�ھ 
التَّوأم األخرى، تقصُّ علیھ روایاٍت متعددةً ع�ن 
مصیر أختھا المختطفة. وكانت في كلِّ الروایاِت 
د بأنَّ توأمھا أصابتھا عیون العشیرة، ومن  تؤكِّ
ثم اختطفتھا س�واع�د األش�رار أم�ام ع�ی�ن�ی�ھ�ا.. 
وق��ال��ت ل��ھ: (أخ��ت��ي ت��خ��اط��رن��ي ف��ي ال��ل��ی��ال��ي 
ثني ع�ن  المظلمة، وحین یسطع نور القمر. تحدِّ
شقائھا، وھوانھا في الدیار ال�غ�ری�ب�ة).. وح�ی�ن 
سأل محارب َجّدتھ قائًال: (أھي ق�ری�ب�ةٌ م�نَّ�ا؟).. 
ق��ال��ت ال��َج��ّدة: (إنَّ��ھ��ا أس��ی��رةٌ ف��ي ب��الٍد دون��ھ��ا 
الدروب والغیوب).. وكلَّما داھ�م�ھُ�م ال�ق�نَّ�اص�ة، 
كانت التَّوأم األخ�رى تُ�ع�ی�د ال�روای�ة ف�ي نس�ٍق 

  جدید.
حكای�ات ال�َج�ّدة ال�تَّ�وأم األخ�رى ل�م ت�ب�ارح      

ذاكرة محارب. وحین قصَّ إح�داھ�ا إل�ى نَْس�َم�ة 
ص�م�ت�ْت، وت�ح�اش�ت ال�ن�ظ�ر إل�ی�ھ، فس�رت ف��ي 
س، ث�م ن�اوش�ت خ�ی�ال�ھ  شرایینھ نبضات التوجُّ
صوٌر غامضةٌ عن مصی�ٍر م�ج�ھ�ول. وق�ال ف�ي 
نفسھ: (ھل تعود َجّدتي المخطوفة یوًم�ا م�ا؟).. 
ر ب�وج�دان�ھ. اع�ت�رت�ھ رعش�ةٌ  غب�ٌن ح�ارٌق غ�وَّ

 مباغتةٌ فزفر، ولمع بعینیھ بریق الخوف..
دشَّنت اللقاءات، والھمسات، جذوة الع�ش�ق      

ف�ي ق�ل�ب�ی�ن ی�ان�ع�ی��ن. م�ح�ارب ونَْس�َم�ة س�ب�ح��ا 
بخیالھما إلى مدارات التَّمنِّي. ویوم اِتَّف�ق�ا ع�ل�ى 
االرتباط؛ شرع محارب في بناء عش الزوجیة. 
أربعة أغصان غلیظة َحفََر لھا عمیقًا، ث�م أھ�ال 
علیھا الحصى والتراب. اثنان من رفاقھ حض�را 
لم�ع�اون�ت�ھ. ش�یَّ�دوا الس�ق�ف، وأح�ك�م�وا رب�ط�ھ 
بالحبال حتى اكتمل�ت الس�ق�ی�ف�ة. ك�ان�وا ی�ب�ن�ون 
مساكنھم على ارتفاع أمتار من األرض؛ خ�وفً�ا 
من الحیوانات المفترسة، أو الفیضان�ات، ال�ت�ي 
ی�م��ك��ن أن ت��داھ�م��ھ��م ل��ی��ًال؛ ف��ت��ج��رف دورھ��م، 
وأطفالھم. ظلَّت كوم�ة م�ن األغص�ان وال�ق�ش، 
على أحد جانبي الس�ق�ی�ف�ة. أرادوا رف�ع�ھ�ا إل�ى 
الس��ق��ف، ول��ك��ْن ق��ب��ل أن یش��رع��وا ف��ي رف��ع 
األغصان، حضرت نَْسَمة تح�م�ل ب�ل�ی�ل�ة ال�ذرة، 
ومرق السمك ال�م�ج�فَّ�ف. ب�ع�د األك�ل، انص�رف 
الرفیقان بعدما وعدا محارب بالحض�ور ص�ب�اح 
الغد، مع ثلة من أقرانھم، لتشیید القُطِّیة بأعل�ى 

 السقیفة.
كانت الشم�س ق�د اح�ت�ج�ب�ت خ�ل�ف س�ح�ٍب      

داكنة، رابضة على األفق الغربي. وحی�ن ص�ع�د 
محارب ونَْس�َم�ة إل�ى س�ط�ح الس�ق�ی�ف�ة، ك�ان�ت 
الظلمة تزحف رویًدا. جلسا یحلمان بالمستقبل، 
وسرعان ما احتوتھما الشج�ون. ت�وغَّ�ل ال�ل�ی�ل 
فتسربلت قریت�ھ�م ال�وادع�ة ب�ال�ظ�الم ال�دام�س. 
توغَّل اللیل؛ فاحتدمت بینھما تیارات ال�ھ�م�س، 
والشجون. كان بریُق األمل یلمع بالخیال، بینما 
ُج في دجى االحت�م�ال، وث�مَّ�ة  بروق الحنین تتلوَّ
وصال.. وبینما ھما سادران في أودیة الع�ش�ق، 
والھیام، انتزعتھم�ا م�ن ب�ؤرة الش�ج�ون أق�داٌم 
راكضة. تحفَّزت ال�ح�واس، وس�رت قش�ع�ری�رة 
األسئلة والظنون، قبی�ل أن ی�ج�ت�اح�ھ�م�ا ع�واُء 
ذئاٍب تطارد أسًدا احتمى بكومة الحطب، أس�ف�ل 
السقیفة. زأر األسد بصوٍت جریح، حمى ظھ�ره 
بكومة الحط�ب، وق�ات�ل ال�ذئ�اب ال�ت�ي ت�ك�اث�رت 
علیھ، لكنَّھ استطاع أن یص�دَّھ�ا، ف�ت�ف�رق�ت م�ن 
حولھ. وبعد أْن اِْلتقط األسد أنفاسھ، قفز رشیقً�ا 
قاصًدا عرینھ، وأشبالھ، لكنَّ ال�ذئ�اب ك�ان�ت ل�ھ 
بالمرصاد.. فبعدما تفرقت بعیًدا للتمویھ، كمن�ت 
لھ في الطریق، وما أن توسطھا، حتى ھاجم�ت�ھ 
من جمیع الجھات، ن�ھ�ش�ت جس�ده، ل�ك�نَّ�ھ ظ�لَّ 
یق�اوم ح�ت�ى خ�ارت ق�واه، وص�رع�ت�ھ األن�ی�اب 

 الشرسة.
كش��ھ��اٍب ع��اب��ٍر ت��وال��ت فص��ول ال��ع��ش��ق      

والغرام. ظلَّت نَْسَمة ومحارب یتن�اج�ی�ان ب�ع�ی�ًدا 
عن بیوت القریة. ویوم انشغل م�ح�ارب ب�ق�ط�ع 
غصٍن، قال إنھ یُْصلُِح ق�ن�اةً ل�ل�رم�اح، انس�اق�ت 
نَْسَمة مع إیقاعات نغماٍت تدندن بصدرھا، بینما 
خی�ال�ھ�ا ی�راود أی�ام�ھ�ا ال�ق�ادم�ة. ل�ك�نَّ ح�واف�ر 
الخیول الراكضة، انتزعتھا من بؤرة أحالم�ھ�ا، 
وأمنیاتھا. وقبل أن تفیق من المباغ�ة، س�م�ع�ت 
صوت خطوات محارب یركض ناحیتھا، وح�ی�ن 
اِْلتفتْت إلیھ، أشار لھا أن تل�ح�ق ب�ھ. ث�م ق�ادھ�ا 
بین أشجارٍ كثیفٍة إلى دغٍل قریب. أحنى محارب 
ظھره وطلب م�ن�ھ�ا أن ت�ت�س�لَّ�ق أع�ل�ى ش�ج�رة 
مھوقني، ضخمة الفروع، عظیم�ة ال�ظ�الل، ث�م 
لحق بھا أعلى األغص�ان. أس�ن�دت رأس�ھ�ا إل�ى 

صدره؛ فوضع كفھ على ظھرھا یھدھدھا، بینما 
حوافر الخ�ی�ول ت�ح�وم ح�ول ال�م�ك�ان، وص�وت 
القنَّاصة یتص�ای�ح�ون. وك�لَّ�م�ا اق�ت�رب�ت ح�واف�ر 
الخیول التصقت بھ أكثر. شمَّت رائحتھ، ولثمت 

 عنقھ، بینما حوافر الخیول تمضي إلى البعید..
□□□ 

 
بتا رم�ل ال�دروب. َع�ْب�َر   الغبن والحسرات خضَّ

الصحاري الشاسعة، وسط األدغال والس�ھ�وب. 
وَع��ْب��َر ال��ق��روِن، تش��رق الش��م��وس، ل��ت��ش��وي 
ّل  أجساد الراسفین في األغالل، ف�ي زرائ�ب ال�ذُّ
وال�ھ�وان. وم�ع ت�ع�اق��ب ال�ف�ص�ول وال�ع�ص��ور، 
تصاعدت وتائر صید البشر. ولغ الق�نَّ�اص�ة ف�ي 
شراستھم، وش�ھ�وت�ھ�م لس�ف�ك ال�دم�اء، وق�ھ�ر 
اآلخرین.. وفي أحضان الساڤنا ال�غ�ن�ی�ة، ك�ان�ت 
قریة التَّوأم تنزلق على قوس ال�خ�راب، ت�ن�داح 
نبضات التوقُّع، وال�ح�ذر، م�ن ص�دور ال�ن�س�اء 
والشباب. وذات ف�ج�ٍر ح�زی�ن، س�م�ع م�ح�ارب 
صوت البوم�ة ل�ل�م�رة ال�ث�ال�ث�ة، ف�ت�وھَّ�ج�ت ف�ي 
دماغھ شرارة السؤال، ثم خبت كومیٍض عاب�ر. 
إال أنَّ الجذوة التي تطایر منھ�ا الش�رر ال�ھ�ی�ن، 
ى ال�دخ�ان، وتص�اع�د،  سرعان ما التھبت فتل�وَّ
والتھمت ألسنة ال�ن�ی�ران األوراق واألغص�ان.. 
استعرت شھوة الل�ھ�ی�ب، وك�ان ض�ی�اء ال�ف�ج�ر 
ولیًدا، وثمَّة نداٌء بعید.. انتف�ض م�ح�ارب ح�ی�ن 
تسلَّلت إلى رئتیھ رائحة الدخان، فنھض واقفً�ا، 
وقال في نفسھ: (ھل داھمنا الغزاة؟).. وم�ا أن 
غادر كوخھ، حتى باغتھ م�ن�ظ�ر ال�ن�ی�ران ال�ت�ي 
قت ال�ق�ری�ة م�ن ج�م�ی�ع ال�ج�ھ�ات. ت�وات�رت  طوَّ
إیقاعات النقَّارة تعلن عن ھجوم الغ�زاة. س�رت 
بینھم الھمھمة، وتداعت الحروف، وال�م�ع�ان�ي. 
وكان لسان حالھم یقول: (داھمنا ال�غ�زاة، ف�ھ�ل 
ثمَّة نجاة؟).. محارب حمل رماحھ ومض�ى إل�ى 
األكواخ المجاورة، یحاول تنظی�م ال�رج�ال لص�د 
الھجوم المباغت.. تجمَّعت الن�س�اء، واألط�ف�ال، 
وك�ب�ار الس�ن ف�ي م�ك��اٍن واح�د، ب�ی�ن�م�ا أش��رع 
الرجال رماحھم، لكنَّ ألس�ن�ة ال�ن�ی�ران أح�ك�م�ت 
حصار البیوت.. دائرة مت�س�ارع�ة م�ن ال�ل�ھ�ی�ب 
�د  المتصاعد، وخلفھا تحمحم ال�خ�ی�ول، وی�ت�رصَّ
القنَّاصة.. وقال ق�ائ�ٌل م�ن�ھ�م: (ل�ن�ق�ت�ح�م ط�وق 
النیران ونلتحم مع األع�داء).. (ت�ریَّ�ث�وا).. ق�ال 
صوٌت آخر. كانوا متحلِّقین حول م�ح�ارب ال�ذي 
أشار علیھم بفتح خطوط النار في حلقٍة ك�ب�ی�رٍة 
ح�ول ال��ق�ری��ة، ح��ت�ى ال ت�زح��ف ال��ن�ی��ران إل��ى 
ال��ب��ی��وت. ول��ك��نَّ��ھ��م ح��ی��ن ش��رع��وا ف��ي إزال��ة 
األش�ج�ار، واألوراق، م�ن ع��ل�ى ب��ع�د عش��رات 
ت ط��ل�ق��ات  األم�ت�ار م�ن ال��ل�ھ�ی��ب ال�زاح��ف، دوَّ
ال�ب��ن��ادق؛ وان��ب��ث��ق�ت ال��دم�اء. اح��ت��م�ى ال��رج��ال 
بسیقان األشجار، بینما زمیلھم الجریح ی�ن�زف، 
وینازع الرمق األخیر. وحین عادوا إل�ى وس�ط 
القریة، حی�ث ت�ج�مَّ�ع األط�ف�ال وال�ن�س�اء، ك�ان 
ال�ق�ل�ق ی�ن�ھ�ش ص�دورھ�م. ف�إذا ان�ت�ظ�روا ف��إنَّ 
النیران الزاح�ف�ة س�ت�ح�رق ب�ی�وت�ھ�م، وم�ن ث�م 
تحاصرھم ومن خلفھا الغزاة، وإذا حاولوا فت�ح 
خ��ط��وط ال��ن��ار، لص��د ال��ل��ھ��ی��ب ال��م��ت��ص��اع��د، 
اصطادتھم طلقات البنادق. محارب أش�ار ع�ل�ى 
بعض الفتیان ل�ل�ب�ح�ث ع�ن ث�غ�رة. وق�ال ل�ھ�م: 
(نحتاج إلى ثغرٍة لنعبر منھا بع�ی�ًدا، ث�م ن�ھ�اج�م 
أعداءنا من خلفھم).. أك�ث�ر م�ن أرب�ع�ة ف�ت�ی�ان 
وافقوا على العمل معھ ل�ت�ن�ف�ی�ذ ال�م�ھ�م�ة. وب�دأ 
آخرون ف�ي اس�ت�ط�الع مص�ادر ال�ن�ی�ران ال�ت�ي 
تحاصرھم. وحین عثروا على مكاٍن كادت تخمد 
نیرانھ، قالوا: (ربَّما ھو ك�م�ی�ٌن الص�ط�ی�اد م�ن 
یعبر إلى خارج دائرة ال�ل�ھ�ی�ب).. م�ح�ارب ق�ال 
لھم: (سأعب�ر وح�دي، ف�إن ك�ان ث�مَّ�ة ك�م�ی�ن، 
فعلیكم بالتراجع قلیًال، لمتابعة ما سوف ی�ح�دث 

ا  في ھذا المكان، فربَّما یعبرون إلینا بالداخل. أمَّ
إذا عبرُت بسالٍم، فسأرمي لكم رمًح�ا ل�ت�ل�ح�ق�وا 
بي).. لم ینتظر ردھم، حزم أم�ره وَع�بَ�َر وس�ط 

 لھیٍب ھیِّن، فھل كانوا لھ بالمرصاد؟
حین انسلَّ محارب من بین اللھیب ال�ھ�ی�ن،      

َك�َم�َن وراء س��اق ش��ج�رة، یُ�ْن�ِص��ُت ل��ح�م��ح�م��ة 
الخیول. طرقت أذنھ كلماُت القنَّاصة ف�ل�م ی�درك 
معناھا، لكنَّھ خمَّن أنَّھم ربَّما كان�وا ی�ت�ح�اورون 
في أمر اقتحام القریة. بدا لھ أنَّھم م�ن�ق�س�م�ون، 
فریٌق یطلب االنتظار، والفریق اآلخر یست�ع�ج�ل 
االقتحام. وحین شعر بأنَّھم على وش�ك اق�ت�ح�ام 
القریة، رمى رمحھ إلى رفاقھ، وم�ا ت�زال ك�فَّ�ھ 
األخرى ممسكةٌ بخمسة رماح. وسرعان ماَعبََر 
إلیھ أربع�ة م�ن ال�ف�ت�ی�ان، ث�م ت�ب�ع�ھ�م آخ�رون. 
ع�وا إل�ى ث�الث م�ج�م�وع�ات، ث�م ھ�اج�م�وا  توزَّ
أعداءھم، بید أنَّھم تساقطوا تباًعا بفعل الطلقات 
الناری�ة، ال�ت�ي ان�ھ�م�رت ع�ل�ى أجس�ادھ�م، م�ع 
شروق الشمس. كانت الم�ع�رك�ة خ�اس�رة، ل�ك�نَّ 
ج ط�ی�ف  محارب واصل القت�ال وب�خ�ی�ال�ھ ی�ت�ل�وَّ
زوجتھ نَْسَم�ة. وش�وش�ت أذن�ھ ك�ل�م�ات�ھ�ا ل�ی�ل�ة 
البارحة، حین استیقظت عند السََّحر، ثم أیقظتھ 
وقشعریرة الرعب تسري تحت جل�دھ�ا، وق�ال�ت 
لھ إنَّھا حلمت باألش�رار.. م�ح�ارب ظ�لَّ ی�ل�ت�ق�ط 
رماح رفاقھ الذین صرعتھ�م ال�ب�ن�ادق. ی�ت�ق�اف�ز 
بین األغصان، ویختبئ خلف السیقان، وی�رم�ي 
أعداءه بالرماح. وح�ی�ن أص�ب�ح وح�ی�ًدا، َك�َم�َن 
وسط دغٍل كثیف األشجار. كان صوت القنَّاص�ة 
یصلھ متواتًرا. بغتةً اشتعل بخیالھ وجھُ زوجت�ھ 
بعینیھا البارقتین، فخ�رج م�ن م�ك�م�ن�ھ، ورم�ى 
رمحھ األخیر فأصاب رجًال في مقت�ل. ان�ط�ل�ق�ت 
ص�رخ�اٌت ع�ات�ی�ةٌ وص�ھ��ل�ت ال�خ�ی�ول، ف�رك��ض 
محارب بكلِّ طاقتھ. وكلما حاول التوقُّف لیلتق�ط 
أن�ف�اس�ھ، ك�ان وق�ع ح�واف�ر ال��خ�ی�ول ی�ق�ت��رب، 
فیواصل الركض. تسلَّق شجرةً كثیف�ة األوراق، 
وَكَمَن بین سیقانھا العاتیة. عبرت الخیول قریبًا 

 منھ ثم عادت أدراجھا.
مض��ى وق��ٌت وم��ح��ارب ی��ن��ص��ت ل��ح��ف��ی��ف      

األوراق. تردَّد قبل أن ینزل من أعلى الش�ج�رة. 
بدأت خطواتھ حذرةً. وبعد كلِّ خطوٍة كان خوف�ھ 
یقل، حتى كاد یتب�دَّد، ح�ی�ن ظ�نَّ أنَّ�ھ�م غ�ادروا 
�ر  المكان. وحین اطمأنَّت خطواتھ، وط�ف�ق ی�ف�كِّ
في زوجتھ وعشیرتھ، سمع ضحك�اٍت س�اخ�رةً، 
وسرعان ما أحاطت بھ الخیول. حاول المقاومة 
فألھبوا ظھره بالسیاط. اختلف القنَّاصة في أمر 
قتلھ، انتقاًما لزمیلھم القتیل. أخیًرا قال قائدھم: 
(إنَّھ مقاتٌل شجاع، سیدرُّ علینا رب�ًح�ا وف�ی�ًرا).. 
وحین حاولوا ت�ق�ی�ی�د ی�دی�ھ، ق�اوم�ھ�م فض�رب�ھ 
أحدھ�م ب�خ�ن�ج�ٍر ع�ل�ى س�اق�ھ، فس�ال�ت دم�اؤه. 
وضعوا األصفاد حول ساعدیھ، واألغ�الل ع�ل�ى 
وه وراءھم.  عنقھ، ثم ربطوه وراء حصان وجرُّ
ُر في حیل�ٍة  وبینما ساقھ تنزف، كان محارب یفكِّ
ل�ل��ف�رار. اش��ت�ع��ل ذھ��ن��ھ ب��ال�خ��واط��ر واألف��ك��ار، 
وب��وج��دان��ھ ت��م��ور االح��ت��م��االت. ح��اول م��راًرا 
التملُّص من قیود الحدید، والحبال ال�ت�ي ت�ج�ّره 
وراء الخیول. وح�ی�َن أی�ق�ن أن ال ج�دوى م�ن 
المحاولة؛ زفر والغیظ یمور برئتی�ھ. وق�ال ف�ي 
نفسھ: (ھل تخلَّى عنَّا األسالف، وتركون�ا ل�ل�ذلِّ 
والھوان؟ أی�ت�ھ�ا الس�م�اء، أی�ت�ھ�ا اآلل�ھ�ة، َم�ن 
یُ��ن��ق��ذن��ا م��ن ھ��ؤالء؟ ھ��ا أن��ا أُرس��ُل ال��رج��اء، 

 والدعاء؟)..
اجتاحت خیول القنَّاصة وسط القریة، حی�ث      

��ع األھ��ال��ي. ت��رك��وا ال��ع��ج��زة، واألط��ف��ال  ت��ج��مَّ
ع، والقتلى من الرجال والفتیان، واقت�ادوا  الرضَّ
األطفال، والصبایا والفتیات. قیَّدوھم باألصف�اد، 
وربطوھم بالحبال الغل�ی�ظ�ة، ث�م ق�ادوھ�م ح�ف�اةً 
ش��ب��ھ ع��راة. س��ل��س��ل��ةٌ ط��وی��ل��ةٌ م��ن األص��ف��اد، 
والج�ن�ازی�ر، وال�ح�ب�ال، ب�ی�ن�م�ا الس�ی�اط ت�ل�ھ�ب 
ال��ظ��ھ��ور وال��وج��وه. ھ��ك��ذا غ��ادروا دی��ارھ��م 
مغلولین، یجرُّ أحدھم اآلخر.. عشرات الص�ب�ای�ا 
واألوالد، بینھم نَْسَمة وخلفھا م�ح�ارب. خ�لَّ�ف�وا 
وراءھ��م ج��ث��ث أھ��ال��ی��ھ��م، ورم��اد ب��ی��وت��ھ��م 
المحترقة. ُسلِبَْت حریتھم وإنسانی�ت�ھ�م، وت�ح�ت 

 القھر یرسفون في سالسل الحدید.
.............................. 

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

(ا ُْن اِ) روا 
 
 

 7عباس علي عبود           الحلقة/ 
 السودان     



ال أحد یعلم ما یختلج في قلبي م�ن أل�م        
ولوعة ، وال أح�د ی�دري م�االض�ب�اب ال�ذي 

 . غشیتني بھ لیلى من تصرفاتھا
 ..)ھل تحبني ھي أم ال ؟   الأعلم لآلن(

تخیلوا أیھا السادة أني ال أدري م�ا ت�خ�ف�ی�ھ 
عني ، وال أعرف م�ای�ج�ول ف�ي   ھذه المرأة

 ... خاطرھا نحوي
 .. ھل تحبني ...ام ال ؟

والحق أني خضت مع قلبي مع�رك�ة ش�دی�دة 
الوطیس ھذه االیام ، خرجت منھا بجواب :

 . الادري ھل تحبني ام ال  -
ھذه المعركة التي خضتھا مع قل�ب�ي ل�ی�س�ت 
معركة ھیّنة أبداً ، فحبي لھا لیس حب رج�ل 
الم�رأة ف��ح�س�ب ، ب�ل ھ�و ب��ی�ن ت��أری�خ�ی��ن 
مختلفین التقیا عن طریق القدر الذي ف�رش 

 . لنا درباً بالزھور
وما یكنّھ قلبي من عشق لھا یتجاوز أرك�ان 
العشق الذي قرأناه في ال�ق�ص�ص ال�خ�وال�ي 

، فلیتھا ت�ع�ل�م ان ح�ب�ي   واألفالم المصورة
رج�ل ن�ب�ی�ل الم�رأة   لھا ھو حب ن�ب�ی�ل م�ن

 ، والرجل النبیل  نبیلة
ال یعشق كل مرة ، وال�رج�ل ال�ن�ب�ی�ل الی�رى 

 . النساء بعینیھ بل بقلبھ
و أكاد أقسم أني مارأیُت امرأة م�ن ق�ب�ل إال 
ھي ، ألني لم أكن أرى تلك النساء ب�ق�ل�ب�ي، 
ولم أكن أنظر إلى جمالھّن الفائق ، ألن�ھ ل�م 

 ... یكن یعنیني
وألجل ذلك فقد أخرجُت كل أوراق�ي ل�ق�ل�ب�ي 
وكشفتھا وافترشت�ھ�ا ع�ل�ى أرض�ھ ألع�رف 
جواب ما أسائلھ طوال ھذه الفترة ، ألع�رف 
ما یمكن لي أن أفعلھ او ما الأفعلھ ، ف�ق�ل�ب�ي 
لھ الحق أن یع�رف ج�واب م�ا تض�م�ره ل�ي 

 .ھذه المرأة
والحق ... أن أوراقي لم تكن ذات قیمة أم�ام 
ق��ل��ب��ي ال��ذي ی��ط��ال��ب��ن��ي ل��آلن ول��و ب��دل��ی��ل 

 ... فقط أثبت بھ لھ أنھا تحبني  واحد
 ... وقد تعّسر علّي ھذا الدلیل

لم أشعر   یا هللا ... كم أشعر بألم وحیرة ، إذ
بمثلھا من قبل ، ح�ت�ى ب�ُت الأرى ل�ل�ح�ی�اة 
طعم�اً دون�ھ�ا ، وال أج�د م�ن�ھ�ا م�ا یس�م�ن 

 ... جوعي ، وما یروي عطشي
على أني أیھا السادة... ال أخشى في حی�ات�ي 

 ... ھذه إال شیئین
 . البحر ... والنساء

وكم كنُت أتجنبھما كثیراً فال طاقة ل�ي ع�ل�ى 

 ... الغوص فیھما
فأما البحر ، فتالطم أمواجھ وظ�ل�م�ت�ھ ال�ت�ي 
تحیّر األلباب ، وتقلّب م�زاج�ھ ب�ی�ن ل�ح�ظ�ة 

ھو مایدفعني الى خشیتھ إلى أب�ع�د   وأخرى
الحدود ، ومن�ذ ط�ف�ول�ت�ي وال�ى اآلن ك�ن�ت 
 أھرب من البحر، ألني أعلم أن ال أمان فیھ.

وأما النساء فقد أخذت عھداً على نفس�ي أن 
ال أعشق امرأة مھما كانت ، وان ال أغوص 
في حیاتھا وال في عینیھا ، ف�ال أم�ان ع�ن�د 

 . عینّي امرأة ، وال حیاة لمن یعشق امرأة
وماحدث ...لم یكن بیدي ، ب�ل ال�ق�در ال�ذي 

ون�ب�ٍل   جاء بلیلى وھي ذات ش�أن ك�ب�ی�ر ،
أكبر ، أللتقي بھا ، ولم أكن أعل�م ال�ب�ت�ة أن 
رجالً مثلي یقع فریسة عینیھا ، وأنا ال�رائ�د 

 . الذي أوقف السفر في قلبھ منذ سنین
اللیلة ... كنت قد افت�رش�ت األرض وس�أل�ت 

 قلبي ماالحل؟
وما استغ�رب�ت�ھ أن�ي رأی�ت ق�ل�ب�ي یس�أل�ن�ي 

 ماالحل ؟
طویُت ذراعيَّ على رأسي ورق�ب�ت�ي ورح�ت 

 أفكر وأفكر ...ھل تحبني لیلى أم ال ...؟
واح��دة   ورح�ُت أع��ّدد م��ا ف��ع��ل�ت��ھ ھ��ي ل��ي

واحدة ... وب�ع�د أن أت�م�م�ت األل�ف دل�ی�ل، 
سألت قلبي ھل تك�ف�ی�ك ھ�ذه األدل�ة األل�ف؟ 
فضحك قلبي مما أنا فیھ وأب�ل�غ�ن�ي أن ھ�ذه 
األدل��ة األل��ف م��اھ��ي إال م��ج��رد أض��غ��اث 
أح��الم ... وم��اھ��ي إال م��ظ��ھ��ر ل��ع��ق��ل��ك 

یرید أن یرى األدلة بھكذا ص�ورة،   الباطني
وماھي إال وش�وش�ات خ�ائ�ر ، وھ�م�ھ�م�ات 

 .. حائر ، وعناد مكابر
وأعود فأسأل قل�ب�ي ھ�ل ل�دی�ك دل�ی�ل واح�د 

 على أنھا تحبني؟
 . ال دلیل عندي -ویأتیني الجواب :

تلك ھي الكارثة ... ح�ب م�ن ط�رف واح�د، 
م�ن   أغ�ل�ى  حب رجل نبی�ل الی�م�ل�ك ش�ی�ئ�اً 

قلبھ، ولیتھا تعلم أن ال أغلى من ق�ل�ب�ي ف�ي 
 . ھذا العالم

قلبي ... نعم قلبي ال�ذي أم�ن�ت�ھ ع�ن�د ل�ی�ل�ى 
ففرطت بھ ، قلبي الذي أخف�ی�ت�ھ ع�ن نس�اء 
األرض ألمنحھ الى امرأة ، أول شيء فعلتھ 

 . بھ أنھا مزقتھ إرباً إرباً 
قیل قدیماً ... التثق ب�ال�ن�س�اء ، ل�ك�ن ل�ی�ل�ى 
لیست من النساء، إنھا ح�وری�ة م�ن ال�ج�ن�ة 
التعرف المك�ر وال ال�خ�دی�ع�ة ، وال ت�ع�رف 

 . للخبث مكاناً لدیھا

إذن كی�ف أفس�ر م�ای�ح�دث ل�ي م�ن ض�ی�اع 
، ف�ال أح�د ق�ادر ع�ل�ى   أعیشھ بین ی�دی�ھ�ا

مساعدتي ، بل وال أحد أستط�ی�ع ان أفص�ح 
ماأعی�ش�ھ م�ن ح�ب ق�د ی�ك�ون م�ن   لھ عن

 . طرفي أنا فقط
وماھو أكثر إیالماً لي ھ�و أن�ي لس�ت ق�ادراً 
ع��ل��ى ش��رح م��ااع��ان��ی��ھ ألح��ٍد م��ن وج��ع 

بسببھا ، ورغم علمھا بذلك لكن�ي ال   یلّمني
أراھا تأبھ ل�وج�ع�ي ، وك�أن م�ای�ح�ص�ل ل�ي 
لیس بسببھ�ا ، او ك�أن�ھ�ا ف�ت�اة الت�ع�رف�ن�ي 

 . لتشعر بمایحدث لي  أصالً 
وع�ج�ی�ب أن�ھ�ا   كثیر ھو ماأعانیھ بسببھا ،

وتسكت ، واألعج�ب أن�ھ�ا ت�ع�ل�م   تدرك ذلك
 . أني ألجلھا مذبوح من الورید الى الورید

الیوم ... جلسُت في ال�م�ق�ھ�ى ال�ذي ن�رت�اده 
أفكر كثیراً وك�ث�ی�راً ، م�اب�ی�ن أدل�ت�ي   سویاً 

ل�ھ�ا   الواھیة على حبھا لي ، ومابین ح�ب�ي
 . الذي قد تجلى ونما وكبر

عویصة تلك المعادلة... وھي أن أعشق م�ن 
ال تعشقني ، وأحب من ال ت�ح�ب�ن�ي، وأھ�ی�م 

 . بمن ال تراني أصالً 
ف��ی�ھ ان��ا ، ف��وهللا ل��و   وق�ع��تُ   ف�أي عش��قٍ 

العلمي بأنھا أن�ب�ل نس�اء األرض ألقس�م�ُت 
أنھا ترید قتلي ، وكیف ال ؟ وك�ل ال�ق�رائ�ن 
تثبت أنھا قاتلتي ، وأن�ھ�ا غ�ی�ر آب�ھ�ة ب�م�ا 

 . یحصل لي
شربت فنجاناً م�ن ال�ق�ھ�وة وأن�ا أن�ظ�ر م�ن 

ع�ل�ى أف�ق ال�ط�ری�ق   نافذة شباك ال�م�ق�ھ�ى
ع��لّ��ن��ي أراھ��ا ف��أغ��ت��رف م��ن ع��ی��ن��ی��ھ��ا م��ا 
یشبعني، وعلّھا تسِمع أذنّي ما یریح ق�ل�ب�ي 
ونیاطھ ، لقد كنُت أنت�ظ�رھ�ا ب�ف�ارغ الص�ب�ر 

أی��أس ، ف��رأی��ُت   دون ج��دوى ح��ت��ى ك��دتُ 
خیالھا من ألف متر یسعى بین ی�دّي ، ف�م�ا 
إن دخلت ھي الم�ق�ھ�ى ح�ت�ى خ�رج�ت م�ن�ھ 
بأسرع م�ن ال�خ�ی�ال ، وأوھ�ى م�ن خ�ی�وط 

 . العنكبوت
ماذا فعلت لیلى بي ؟ إنھا لم تأِت لرؤیتي بل 
لتزید الطین بلّة ، إذ دخ�ل�ت وخ�رج�ت ب�ك�ل 
سكینة بعد أن حّركت رأسھا حرك�ة خ�ف�ی�ف�ة 
موجھة إلّي خیَّل إلّي من خاللھا وكأن�ھ�ا ق�د 
ھمست لي بشفتیھا الندیتین أنھ�ا ف�ّرت م�ن 

 .  عشقي الى األبد
لس�ان   أما أنا فجفلُت ، حتى لكأنّي ت�وھ�م�تُ 

 -: حالھا یقول
 .  فلتذھب الى الجحیم أنت وعشقك َ
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 وُ ا  ِط و ََْة 

 
 
 
 

  سمیر الشیخاني/ العراق

  وظننتك انك بالوصال تصیبني
 وطول غیابِ   فأصبتني ھجراً 

 
  وشعلت ناًر في فؤادي تلتظي
  أجزاُء مجروح الفؤاد عتابِ 

 
  أ تتوق أن تلقى حبیبَك ُمعدمٌ 

  أیریُح قلبك أن یزید عذابِ 
 

  وأنا الذي تَوجُت حبَك أحرفي
  وأردَت بالنكران حرق كتابي

 
  ودعوت هللا أن القاك متأمالً 
  ماكان ظني أن تكون سرابِ 

 
  َعِذٌب َسقَیتَُك من فؤادي ودهُ 

  وَسقیتني الزقوم بئَس شرابِ 
 

  ِصدقاً احاول أن اراك عاشقاً 
  أَوًكلما أیقنُت ضاع ثوابي

 
  أتظن ان هللا عنا غافالً 

  حاشاه ربي ان یفوت حسابِ 
 

  قَسماً احبك ال اریدك مذنباً 
  فتدان في مثٍل مع االغراب

 
 ھَي الحیاة كما َسقیَت تُستقًى

  فأجعل ُسقاك سائغاً طیابِ 
 

………………..... 
04/06/2021 

 

 تحیة ألجمل النساء
 بیضاء سمراء شقراء

 
 أنت الملكة والبھاء
 یا سلطانة األقویاء
 یا جلیسة العلماء

 یا حنونة على البؤساء
 یا كاتبة للوالء

 وباحثة عن الحب والغناء
 

 یا لحن أبدعھ العظماء
 یا قصیدة نظمھا الشعراء

 وحكایة مثلھا الناس في الخیالء
 

 أیھا األم والبنت واألمیرة
 الصغیرة والكبیرة

 یا معشوقة الجماھیر
 أنت األرض والسماء

 الحیاة والفضاء
 

 شمس تشرق بذكاء
 وقمر باللیل یضاء

 أنت السالح ضد الدخالء
 والدماء في األجساد دھناء

 یا زھرة عبر تاریخ العظماء
 قطفھا العاشقین من الخالء

 
 وزرعتھا النساء
 في حدائق غناء

 بدیعة مبدعة الرجاء
 ارحمي ضعف الرجال

 وكرامة األمراء
 تلفت القلب إلیك

 وترك البغاء
 وأراد بالحب الھناء

 ویختارك دون باقي النساء
 

 حیرتني النساء
 الجمال تختار أم الذكاء

 الجمال صورة تنتظرھا صبح مساء
 وتعاني الجمود والبرود أنھا ھوجاء

 ال تدارك لألخطاء
 تغفر األخطاء ألنك أنت من

 ألنھا جمیلة حسناء
 تداریھا صبح مساء

 لتنال منھا إعجاب
 لترضي غرورھا ھوجاء

 جمیلة حیث كنت
 یا رب رحماء

 
 أم الذكاء فھي من تریح البال

 وتروي األشعار
 وتجعل الرجال في خبال

 من حكمة وروعة الجمال
 سؤالھا اختبار
 وقولھا تذكار

 ورؤیتھا انبھار
 تحیتي یا ذات الذكاء والجمال

 واآلن من تختار
 عرفت أنھ ھو ذاك االختیار

 جمال ومال
 ال خیار

******* 
 

 (أ اء)
 
 
 

غاده حسن یوسف 
  المقابلة/االردن

 اسماعیل خوشناو 
 العراق

 

 ِطْفلَةٌ َصغیَرةٌ 
 قَْلبٌ 

 على مائِدِة اْلِحرمان
  یَصیُح و یَتأَلَم

 واِجَھةُ ُزجاٍج ال تَتََكلَّم
 لَُعبٌ 

 أَْلَزَمْتھا اْلعُبودیةُ 
 أٌْن تَتََخفَّى
 و تَتََصنَّم

  شاِرعٌ 
 قَلََّص ِمَن اْلغیظِ 

 ساِعَدیھ
 فَِمْن َھْوِل ما َرأَى
م  إِْقتََرَب أَْن یَتََورَّ
 ال قَْلَب یَُمرُّ ھُنا
 وال َعْیَن نََوتْ 

 أَْن تَْرُسمَ 
 أَْو تَتَأَلَّم
 َصْمتٌ 

 باَت لَْحَن طَْیرٍ 
 َھِل اْلُحْضُن یُواسي الطِّْفلَة

  أَْم َسیَْبقى اْلبُكاُء بَعیداً 
 یَتَلَثَّم
 ِطْفلَةٌ 

  تَلُفُّھا اْلَوْحَشةُ 
  َوَحْسَرةٌ 

َرْتھا أٌْن تُشیرَ    َحذَّ
 أَْو تَتََكلَّم

َمنِ   أَیا ِریاَح الزَّ
 ما عاَد َیْحمیِك ُعْذرٌ 
 فََھْل لِك أَْن تَْرَحَمي

 و تَْسَمَحي لَھا
 أَْن تَتَنَعَّم

************************************************************************* 

02/06/2021 
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...را  ةظ ل أ 
 
 
 
 

 بغداد -رند علي/ العراق

       
     

ھناك ظواھر منتش�رة وس�أی�دة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع وراف�ق�ت 
تجمعات البشریة على امتداد التاریخ لكن ربما ق�د الی�ت�م 
تسلیط أالضواء على كل مایصادف�ھ إالنس�ان ف�ي ب�ی�ٔی�ت�ھ 
وفي فضأیھ أالجتماعي وھذا الیعني ٔان تجاھل الظ�واھ�ر 
والتصرف�ات آل�ی�ة ن�اج�ع�ة ل�ف�ھ�م�ھ�ا وتش�ری�ح ج�ذورھ�ا 
وتحلیل ٔاسبابھا وٕانما أالحرى بالباحثین والدارس�ی�ن ف�ي 
مجال العلوم إالنسانیة ٔان یتبعوا منھجاً ع�ل�م�ی�اً ل�دراس�ة 
الظواھر ویتم البحث عن نشٔاتھا تحت المجھ�ر ب�دالً م�ن 
اتباع سیاسة دفن ال�رٔاس ف�ي ال�رم�ال ٔالن ذل�ك ی�خ�ل�ف 
عاھات وی�ع�م�ق ال�ج�رح، وم�ا ق�دم�ھ أالس�ت�اذ ال�دك�ت�ور 
م���ح���م���ود ش���م���ال حس���ن ف���ي ك���ت���اب���ھ "ال���م���رٔاة 
البغي" (خصأیصھا النفسیة وأالسباب التي دفع�ت�ھ�ا ٕال�ى 

،  2015احتراف البغاء) الصادر عن دار ع�دن�ان س�ن�ة 
من ٔاھم الموضوعات التي تحتاج دراسة علمیة، ماال�ذي 
یدفع بالمرٔاة الى المتاجرة بجسدھا؟ وھل تت�م�ت�ع ال�ب�غ�ي 

  بخصأیص نفسیة معینة تدفعھا بٔاتجاه ھذا الفعل ؟
 

للبغاء تعاریف كثیرة التخرج عن سیاق مبدٔا المنف�ع�ة ٕاذ 
تشیر بعض التعریفات، ٕان ال�ب�غ�اء ھ�و ع�م�ل�ی�ة ٔاتص�ال 
جنسي بین رجل وامرٔاة تحدث في ال�ع�ادة خ�ارج ن�ط�اق 
العالقات الزوجیة، تستھدف بأالس�اس، ٕاش�ب�اع ال�ح�اج�ة 
ال�ج��ن�س��ی�ة ل�ل��رج�ل، ف�ي م��ق�اب��ل ذل��ك، ٕاش��ب�اع ال�ح��اج��ة 
أالقتصادیة للمرٔاة ، وھذه العملیة ت�خ�ل�و م�ن ال�م�ش�اع�ر 
العاطفیة ؤان الط�رف�ی�ن ی�ع�م�دان ٕال�ى م�م�ارس�ت�ھ�ا دون 

  تمییز .
تشیر الدراسة ٕالى ٔان البغاء ظ�اھ�رة اج�ت�م�اع�ی�ة ع�ام�ة 
تحدث في جمیع المجتمعات البشریة كافة وت�ك�اد ت�ج�م�ع 
الدراسات ٔان ٔاسبابھا اجتم�اع�ی�ة واق�ت�ص�ادی�ة ب�ال�درج�ة 
أالساس، والھدف أالساسي من ھذه الدراسة ھو ت�ن�اول 
اھ�م ال�خ��ص�أی��ص ال��ن�ف��س�ی��ة ل��ل�م��رٔاة ال��ب�غ��ي وأالس��ب��اب 

  أالجتماعیة وأالقتصادیة التي دفعتھا ٔالحتراف البغاء.
ولتحقیق ٔاھداف الدراسة، اعتمد الباحث عل�ى اس�ت�م�ارة 
المسح أالجتماعي واختبار ساكس لتكمل�ة ال�ج�م�ل. وق�د 
اختیرت عینة البحث الحالي من النساء الب�غ�ای�ا ال�ل�وات�ي 
صدرت بحق�ھ�ن اح�ك�ام�اً قض�أی�ی�ة بس�ب�ب م�م�ارس�ت�ھ�ن 

بغیاً ، اخ�ت�ی�رت ب�ال�ط�ری�ق�ة  50البغاء، ولقد بلغت العینة 
  العمدیة.

موقف المرٔاة بین أاللتزام بالق�واع�د ال�خ�ل�ق�ی�ة وم�ج�اراة 
  إالغراءات الموقفیة.

ٔان انخفاض مستوى الحكم الخلقي ل�ل�م�رٔاة، س�ی�ج�ع�ل�ھ�ا 
ٔاكثر تقبالً ل�ف�ك�رة ال�ب�غ�اء، وم�م�ا ی�زی�د م�ن ت�ق�ب�ل ھ�ذه 

لم ت�رس�خ ٔاو ت�ث�ب�ت   الفكرة، ٔان الضوابط الخلقیة لدیھا،
بعد، وھذا یرجع ٕالى ٔانھا لم تستدخل ھذه الض�واب�ط ٕال�ى 
نسقھا القیمي عبر قن�وات ال�ت�ن�ش�ٔی�ة، وھ�و أالم�ر ال�ذي 
جعل احكامھا غیر متسقة مع سلوكھا ، وعبر ال�م�واق�ف 
التي تتعرض لھا ، فضالً عن غ�ی�اب ھ�ذا أالتس�اق ع�ب�ر 

  تقدمھا في العمر .
 

التي تدفع بالنساء ٔالحتراف ال�ب�غ�اء حس�ب   اھم أالسباب
  مااشارت ٕالیھ الوقأیع المیدانیة.

من ٔاھم أالسباب ال�ت�ي ت�دف�ع ب�ال�م�رٔاة ال�ى ول�وج ع�ال�م 
البغاء ھي أالسباب النفسیة مثل طبیعة التنش�ٔی�ة أالب�وی�ة 
التي اتبعت مع المرٔاة منذ طفولتھا فلقد وج�د ان ال�ب�ی�ٔی�ة 
أالجتماعیة التي تعمد الى منع الطفل وخص�وص�اً أالن�ث�ى 
من التعبیر عن مش�اع�رھ�ا م�ع ات�ب�اع اس�ال�ی�ب أالك�راه 
وذلك ٔالجب�ارھ�ا ع�ل�ى االل�ت�زام ب�ال�ت�ق�ال�ی�د أالج�ت�م�اع�ی�ة 
السأیدة ومن المعروف ٔان اي كبت للمشاعر یول�د ح�ال�ة 
من ردات الفعل، ففي حال انتق�ال أالن�ث�ى ال�ى ب�ی�ٔی�ة اق�ل 
تشدداً من أالولى قد تتشجع على ال�م�خ�ال�ف�ات ال�خ�ل�ق�ی�ة 
البسیطة ثم تتطور بمرور الوقت الى مخالف�ات خ�ط�ی�رة، 
كذلك ان مشاھدة الطفلة لعملیة أالتص�ال ال�ج�ن�س�ي ب�ی�ن 
أالم وأالب او ٔاحد أالخوات او الن�س�اء أالخ�ری�ات س�واء 
حدثت بالمصادفة او بطریقة مقصودة، قد تدفع بال�ط�ف�ل�ة 
الى تفحص جسدھا في محاولة م�ن�ھ�ا ل�م�ع�رف�ة اس�راره 
وقد یدفعھا ھذا الى تجریب عملیة أالتصال الجن�س�ي م�ع 
طفل في عمرھ�ا وھ�و أالم�ر ال�ذي ی�ف�ض�ي ال�ى ت�ق�ل�ی�ل 
حساسیتھا تجاه االٓخر ال�م�خ�ت�ل�ف ع�ن�ھ�ا ج�ن�س�ی�اً، وم�ع 
تقدمھا في العمر ستجد الف�ة ف�ي أالخ�ت�الء ب�االٓخ�ر م�م�ا 

  یشجعھا على أالستمرار في العالقات الغیر شرعیة.
وفي ھذا الصدد تشیر الدراسة المیدانیة ال�ى ان ال�ك�ث�ی�ر 
من الفتیات اللواتي ت�ع�رض�ن ٕال�ى االغ�ت�ص�اب اح�ت�رف�ن 
البغاء فمن المعروف ٔان تعرض المرٔاة ال�ى أالغ�ت�ص�اب 
یضعف نصیبھا في الزواج ٕالى درجة كبیرة في م�ج�ت�م�ع 
ٔاصبح فیھ (غسل العار) عقاباً مناسباً للمرٔاة التي تنت�ھ�ك 
قاعدة الشرف، مما یدفعھا للھروب ٕالى مكان الی�ع�رف�ھ�ا 
فیھ احد ولعل إالقامة ف�ي ٕاح�دى دور ال�ب�غ�اء او م�ك�ان 
آخر، یكاد یكون ش�ب�ی�ھ�اً ل�ھ ف�ي ال�خ�ص�أی�ص ی�ع�د ٔاح�د 
أالسالیب التعامل مع أالزمات الشخصیة من ھ�ذا ال�ن�وع 
وستعمد بمرور الوقت ٕالتقان طرق الب�غ�اء وال�ح�ی�ل م�ع 
طالبي ال�م�ت�ع�ة، ل�ل�ح�ص�ول ع�ل�ى ال�م�زی�د م�ن ال�م�ن�اف�ع 

   الشخصیة.
وبالمرور على أالسباب أالجتماعیة، تشیر الدراسات ان 
التفكك أالسري یعد ٔاحد ٔاھم أالسباب التي تدف�ع ب�ال�م�رٔاة 
ٕالى احتراف الب�غ�اء م�ث�ل زی�ادة اج�واء ال�خ�الف�ات ب�ی�ن 
أالبوین او وفاة أالب او أالم وتعدد الزوجات الذي یج�ع�ل 
من أالب غیر قادر عن إالیف�اء ب�ال�ت�زام�ات�ھ أالس�ری�ة او 
أالبویة تحدیداً، كل ھذه الظروف تٔودي في طبیعة ال�ح�ال 
ٕالى فقدان السند العاطفي، وی�ج�ع�ل�ھ�ا ت�ع�ی�ش ح�ال�ة م�ن 

  الضیاع.
 

  تولي النساء مسٔوولیة ٕاعالة أالسرة
ان غیاب ارباب أالسر؛ ٔالسباب تتعلق بالوفاة او ال�ط�الق 
او الفق�دان او ال�ع�وق، زاد م�ن ال�ف�ق�ر وال�ح�رم�ان ف�ي 
اوضاع تشھد تصاعداً في تكالیف المعیشة، وھ�و أالم�ر 
الذي دفع بعدد غیر قلیل من النساء الى تولي مس�ٔوول�ی�ة 
إالعالة في ٔاس�رھ�ن. واس�ت�ن�اداً ال�ى ال�م�س�ح ال�م�ی�دان�ي 

% م�ن 11ت�ب�ی�ن ٔان  2004لوزارة التخطیط ف�ي ع�ام 
مج�م�وع أالس�ر ال�ع�راق�ی�ة، ت�ت�ول�ى ال�ن�س�اء مس�ٔوول�ی�ة 

وھنا نصل ٕالى مسٔالة الب�د م�ن إالش�ارة ٕال�ی�ھ�ا   إالعالة.
وھي، ٔان أالوض�اع ال�م�رت�ب�ط�ة ب�إالع�ال�ة أالس�ری�ة، ق�د 

الى جانب الضغوط الح�ی�ات�ی�ة،   ارھقت الكثیر من النساء
وھو أالمر الذي دفع عدداً منھن ٕالى دخول عالم ال�ب�غ�اء 
على ان النساء اللواتي دخلن ھذا العالم ، ك�ن ی�ت�م�ت�ع�ن 
بخلفیة اجتماعیة وخصأیص شخصیة، تٔوھ�ل�ھ�ن ل�ت�ق�ب�ل 

  انتھاك االٓخرین ٔالجسادھن بسھولة ویسر .
وتشیر ال�وق�أی�ع ال�م�ی�دان�ی�ة ال�ى ان ت�ع�رض ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي ٕالى عدد من أالزمات ٔادى ٕال�ى ٕاض�ع�اف ش�ب�ك�ة 

أالمان االجتماعي، ال�ت�ي ك�ان�ت ت�رع�ى ف�ٔی�ة ال�م�س�ن�ی�ن 
واالرامل واالیتام والمعوقین بروات�ب ش�ھ�ری�ة وخ�اص�ة 

فقد اخذت ت�ع�ان�ي م�ن ض�ن�ك   أالسر التي تقودھا النساء
العیش مما اضطرھا الى البحث عن عدد م�ن أالس�ال�ی�ب 
التي تساعدھا على مواجھة تكالیف المعی�ش�ة، ع�ل�ى ان 
بعض النساء في ھذه أالسر، م�م�ن ی�ت�م�ت�ع�ن ب�اس�ت�ع�داد 
النتھاك ٔانفسھن وجدن ف�ي ال�ع�م�ل ال�ج�ن�س�ي ال�وس�ی�ل�ة 
المناسبة ال�ت�ي تس�اع�دھ�ن ف�ي ال�ت�غ�ل�ب ع�ل�ى ت�ك�ال�ی�ف 

  المعیشة.
ویقودنا الحدیث ع�ن ت�ك�ال�ی�ف ال�م�ع�ی�ش�ة ال�ى أالس�ب�اب 
أالقتصادیة ومن�ھ�ا ان�ت�ش�ار م�ع�دالت ال�ف�ق�ر ف�ي ع�م�وم 
المجتمع ، قد نجم عنھ جملة من االٓثار الن�ف�س�ی�ة، وك�ان 

  البغاء احد تلك االٓثار .
 

كذلك اضطرار بعض أالسر ٕالى السك�ن م�ع ٔاس�ر ٔاخ�رى 
ف��ي وح��دة س��ك��ن��ی��ة واح��دة، بس��ب��ب ض��ع��ف م��ورودھ��ا 
أالق��ت��ص��ادي ٕاذ تش��ی��ر ن��ت��أی��ج ال��م��س��ح أالق��ت��ص��ادي 

٪ ) م�ن الس�ك�ان ف�ي 11ٔان ( 2008واالجتماعي لعام 
العراق یسكنون في وحدات سكنی�ة تش�ت�م�ل ع�ل�ى ث�الث 
ٔاسر ٔاو ٔاكثر، وما ی�ع�ن�ی�ن�ا ھ�ن�ا ان ال�ت�ك�دس ف�ي غ�رف�ة 
واحدة سیجعل أالطفال یشاھدون الفعل الجنسي ال�ح�ادث 
بین أالبوین وان مش�اھ�دة ال�ف�ع�ل ال�ج�ن�س�ي، وبص�ورة 
متكررة، ستعمد ٕالى تكوی�ن ع�ادات س�ل�وك�ی�ة، ت�ن�ط�وي 
على تفضیل الموضوع الجنسي، ٕاض�اف�ة ال�ى ال�ت�واص�ل 
اللفظي بین النساء نتیجة ارتفاع الك�ث�اف�ة الس�ك�ان�ی�ة ف�ي 
المنطقة السكنیة قد یٔودي الى االختالط بالنساء ال�ل�وات�ي 

  یحترفن البغاء.
وبعد سحب عینة البح�ث ال�ح�ال�ي م�ن ال�ن�س�اء ال�ل�وات�ي 
صدرت بحقھن ٔاحكاماً قانونیة وذلك لممارستھن ال�ب�غ�اء 
وقد اودعن في سجن النساء، واعتماد اج�راء اس�ت�م�ارة 
المسح االجتماعي التي كان الھدف منھ�ا ھ�و ال�ح�ص�ول 
على معلومات شخصیة واجتماعیة واق�ت�ص�ادی�ة ت�خ�ص 
النساء اللواتي مارسن البغ�اء واج�راء ٔاخ�ت�ب�ار س�اك�س 
لتكملة الجمل اظھرت النتأیج، ٔان عالم البغاء یض�م ب�ی�ن 
ظھرانیھ المرٔاة ال�م�ت�زوج�ة وال�م�ط�ل�ق�ة وأالرم�ل�ة وف�ي 
حاالت قلیلة جداً المرٔاة غی�ر ال�م�ت�زوج�ة، ك�م�ا ٔاظ�ھ�رت 
النتأیج، ٔان غالبیة ال�ن�س�اء ال�ب�غ�ای�ا م�ن رب�ات ال�ب�ی�وت 
والقلة القلیلة منھن ت�ح�ت�رف م�ھ�ن�ی�اً ت�ك�اد ت�ك�ون غ�ی�ر 
مقبولة في المجتمع، ك�ذل�ك ٔاظ�ھ�رت ال�ن�ت�أی�ج ٔایض�اً ان 
النساء البغایا یعانین من الفقر وال�ح�رم�ان، وم�ن وض�ع 
اسري یتسم بالتفكك، كما ی�ع�ان�ی�ن م�ن مس�ت�وى ث�ق�اف�ي 
منخفض. واظھرت ان اتجاه المرٔاة البغي یتسم ب�الس�ل�ب 
ٕازاء ٔابیھا وبنات جن�س�ھ�ا، وان�ھ�ا ت�ع�ان�ي م�ن م�خ�اوف 
عدیدة تتصل بالبغاء والبیٔیة أالجتماعیة التي تعیش ب�ی�ن 
ظھرانیھا . ؤانھا ت�ع�ان�ي ك�ذل�ك، م�ن الش�ع�ور ب�ال�ذن�ب، 

  نتیجة اقترافھا ٔاخطاء عدیدة في الحیاة.
ٔان موضوع البغاء من المواضیع الحساسة التي یص�ع�ب 
الخوض فیھا بالنسبة ال�ى ط�ب�ی�ع�ة ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي 
المحافظة ، وقد عمد الب�اح�ث ال�ى دراس�ة ك�ل أالس�ب�اب 
النفسیة وأالجتماعیة وأالقتصادیة مس�ت�ع�ی�ن�اً ب�ال�ت�ج�ارب 
المیدانیة لنساء بغایا تم اخ�ت�ی�ارھ�ن م�ن س�ج�ن ال�ن�س�اء 
ب�ط�ری��ق�ة ع��م�دی�ة اي دون ان ی�ك�ون ل�ل�ب��اح�ث ی��د ف��ي 
اختیارھن، وبعد ت�وض�ی�ح ج�م�ی�ع أالس�ب�اب ال�ت�ي ت�دف�ع 
بالمرٔاة الى المتاجرة ب�ج�س�دھ�ا ، ن�ٔام�ل ٔان یش�ج�ع ھ�ذا 

ان ی�ت�م   البحث الدارسین في مجال العلوم إالنسانیة على
تسلیط الضوء على دراسة ھذه الظاھرة دراسة ع�ل�م�ی�ة 

 والبحث عن حلول لھا.
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الصوت بھ (ص�دى)..!!! ك�ل�م�ة ق�ال�ھ�ا ش�خ�ص   
فارع الطول بوجٍھ یحمل قسمات وس�ام�ھ أش�ت�ھ�ر 
بھا منذ بدء شبابھ یجلس في الصف�وف األم�ام�ی�ة 
مقاطعاً السی�دة ال�ج�م�ی�ل�ة ال�ت�ي ت�ت�ح�دث م�رح�ب�ة 
ب��ح��ض��ور ت��ج��اوز ال��ث��الث��م��ائ��ة ش��خ��ص ف��ي 

 .القاعةالكبیرة
واذ تتوقف السیدة عن الكالم منتبھ لل�رج�ل وھ�و 
یكرر ال�ق�ول (الص�وت ب�ھ ای�ك�و) ل�تُ�ل�ق�ي ن�ظ�رة 
متس�ائ�ل�ة ع�ل�ى ال�ح�ض�ور ع�ن ح�ق�ی�ق�ھ األم�ر.. 
وتصدح القاعة بعبارات النفي والرفض (الصوت 
زي الفل) ُملق�ی�ی�ن ب�ن�ظ�ره تس�اؤل ن�ح�و ال�رج�ل 
الجالس في الصف األمامي الذي ال یبعد أكثر من 
متر ونصف عن المتحدث�ة وب�إم�ك�ان�ھ أن یس�م�ع 

 .. صوتھا الطبیعي بدون حتى المایك
ُمـتلقیا ھو عبارات الرفض ونظرات االس�ت�غ�راب 
من عیون الحضور ... جلس ال�رج�ل ب�وق�اٍر ف�ي 
صمت وع�ل�ى وج�ھ ن�ظ�ره ح�اس�م�ة واب�ت�س�ام�ة 
ساخرة عجیبة مرسومة على قسمتي وجھ جمیل 
المالمح (الذى یحمل ق�وة وع�زم ال ام�ل�ك�ھ�ا ان�ا 
الشاب) جعل�ت�ن�ي اتس�اءل ان�ا ال�ج�ال�س ب�ج�واره 

 .. مستغربا عن سبب إصراره على مقولتھ
ب��ع��دھ��ا ب��دق��ائ��ق ق��ل��ی��ل��ة أع��ط��ی��ت ال��م��ت��ح��دث��ة  

المیكروفون إلى ض�ی�ف ال�ن�دوة ل�ی�ل�ق�ي ال�ك�ل�م�ة 
وتشرئب األن�ظ�ار وی�ق�ف ال�ج�ل�وس ب�الص�ف�وف 
الخلفیة ل�ك�ي یس�م�ع�وا ذاك ال�ذي ارت�ب�ط اس�م�ھ 
كمرادف للطب النفس�ي ف�ي ع�ق�ول ال�م�ص�ری�ی�ن 
ولكن ... الصوت بھ (صدى) ُسـمع بوض�وح ف�ي 

 !!!كل جنبات القاعة
لم یالحظ أحد من الحضور ذبذبة الصوت ع�ن�دم�ا 

 -المتكلمة األولى  -تكلمت السیدة فاطمة ناعوت 
التي تمل�ك الص�وت ال�ق�وي ال�واث�ق ذو م�خ�ارج 
األلفاظ الواضحة ول�ك�ن ع�ن�دم�ا ت�ك�ل�م (اب�ق�راط) 
الطب النفسي (الدكتور أح�م�د ع�ك�اش�ة) ال�ھ�ادي 
الصوت بحكم وقار السن وطبیعة ال�ع�م�ل ظ�ھ�رة 

(ذبذبھ الصوت) واضحة ل�ل�ج�م�ی�ع بس�ب�ب ع�ی�ب 
 ..السماعات الخلفیة للقاعة الضخمة

عندھا وقف�ت ال�ق�اع�ة ك�ل�ھ�ا ت�ن�ظ�ر إل�ى ال�رج�ل 
الجال�س ف�ي الص�ف االم�ام�ي ف�ارع ال�ط�ول ذو 
(الدوجالس) الممیزة ل�ھ وال�ع�ی�ون ت�ح�م�ل ھ�ذه 

 ...المرة نظرات اإلعجاب واإلكبار والدھشھ
متسائلة كیف أستطاع ھو أن یسمع صدى صوت 
صادر عن السماعات الخلفیة في قاعة ضخمة لم 
یستطع أن یسمعھ جمیع الحضور وال حتى الفن�ي 

  المسؤول عن الصوت ؟؟؟؟
 

وال عجب فالشخص الج�ال�س ك�ان ...... س�م�ی�ر 
 االسكندراني.

قُـُل قبل أسمھ أو بعده ما شئ�ت م�ن أل�ق�اب ف�ھ�و 
الرسام خریج كلیة الفنون الجمیلة ... ھ�و رج�ل 
المخابرات المص�ري ال�ذي ال�ت�ق�ي ب�ج�م�ال ع�ب�د 
الناصر شخصیا..الذى غ�ن�ى ب�ال�ع�دی�د م�ن ل�غ�ات 
العالم بمختلف ایقاعاتھا ال�م�وس�ی�ق�ی�ة.. ص�اح�ب 
األغ�ان��ى ال��وط��ن��ی��ة األج��م�ل ف��ي ت��اری��خ ال��غ��ن��اء 

 ..الوطني
ولكن یبقى السؤال كی�ف ف�ع�ل�ھ�ا.؟ م�اذا ت�م�ت�ل�ك  

أذنیھ حتى تكون ق�ادرة ع�ل�ى ت�م�ی�ی�ز ص�وت ل�م 
  !!!.....یسمعھ غیره من الحضور

 55َسمعت مره أن عبد الحلیم أوقف بروفھ ب�ھ�ا 
عازف و ذھب الى أقصى یمین المسرح وس�ح�ب 
أحد عازفین الكمان االصغر سنا بینھ�م واج�ل�س�ھ 
بجوار قائ�د ال�ف�رق�ة خ�ل�ف ع�ب�د ال�ح�ل�ی�م ح�اف�ظ 
شخصیا.. في ح�رك�ھ أدھش�ت ج�م�ی�ع ال�ع�ازف�ی�ن 
وطلب عبد الح�ل�ی�م أن ی�ھ�ت�م ال�ق�ائ�د ب�الش�خ�ص 

 !!الشاب ألن لدیھ نشاذ في جزء من العزف
حینھا ظننت أنھا مبالغة معتادة عن براعة (ع�ب�د 
الحلیم) من المبالغات التي تصاحب الش�خ�ص�ی�ات 
العمالقة و التاریخیة ..ولكنى ھذه المرة أنا شاھد 

 .عیان على الواقعة
كیف یفعلونھا ؟؟ ما سر ت�ل�ك ال�ق�درة ال�رھ�ی�ب�ة  

ال��ت��ي ل��دی��ھ��م ل��ت��م��ی��ی��ز االص��وات ال��ى ھ��ذه 
  الدرجة؟؟؟؟

 
ع�ازف ف�ي ف�رق�ة  55عازف كمان صغیر ضمن 

كبیرة یصدر نشازا غیر مسموع ینتب�ھ ل�ھ (ع�ب�د 
الحلیم) وصدى صوت یھمس في سماعھ خل�ف�ی�ھ 
ف��ي ق��اع��ھ ك��ب��ی��ره ل��م یس��م��ع��ھ س��وي س��م��ی��ر 

 !! االسكندراني
عاما تجعلنا ن�ت�س�اءل  40حدثین بینھما اكثر من  

 .عن ھذه الموھبة التي ال تتكرر كثیرا
ولكن عزی�ز ال�ق�ارئ.. إن وج�دت ل�ھ�ا ت�ف�س�ی�را 
فستعطیك سببا واض�ح�ا ع�ن ل�م�اذا أس�ت�م�ر ف�ن 

 ..ھؤالء مؤثرا فیك عبر العصور و االزمان
واذ كنت انتھیت من قراءة المقال و أشتعل عقلك 

  بالتساؤل معى فاني ادعوك لكى (تُمتع) اذنیك
 وتسمع معي معشوقتي (اللى عاش حبك یعلم).

 !! ات  ي        
 

  /مصر صموئیل نبیل أدیب

وا  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 نرجس حیدر عمران

  اسوری
 
 

 قصور الحب في صمت بنینا
 بلحظ یالروعة ما بنینا

 
 !عیون كم حلمنا أن نراھا ؟

 فكان الحلم؛ وارتحنا یقینا 
 

 فما خطبي أیعقل أن نسینا؟
 أسامینا أمانینا .. .. طوینا

 
  حلمنا  وجبنا عالما فیھ

 أجل جلنا وكنا واقفینا
 

 أ اعجاز ؟! ولیس زمان دعوى
 إذا ھذا غرام واكتوینا

 
 فھبني یا إلھي بعض عقل
 أحس بھ مضى منذ التقینا

 
 كأني قد غدوت فؤاد لیلى

 الحنینا  وقیسا جاء یلبسني
 

 كأني بالحسان أمام عیني
 كأني قد بلیت بما اشتھینا

 
 وموت عن زماني قد أتاني

 حزینا ؟  سأغدو بعدما أصحو
 

 سأبقى في مكاني یا زماني 
 حبا لو قضینا  أعیش الموت 
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عمٌر باَح لي بأسراره، فصاَر القلُب یت�ق�ُن ل�ع�ب�ةَ ال�زم�ن ..  

تحّرَر الوقُت من معتقل االنتظار، واعتنَق الدھشة لیولَد ب�ال 

 .. انكسار

  .. عدُت الى زمن جدتي ، أسمُع بشغٍف حكایاتھا الصادقة

 .. وأتعلُّم سّر األبطال

محوُت عن كاھل السنین صوًرا باھتة ، ولھفةً اغتالھا عابر 

  .. سبیل ما أورَث النبَض إال أنینھ

وعلى جفني المرھق نقش�ُت ك�ح�ل�ي األس�ود ال�ذي م�ا ع�اد 

 .. یشّوهُ عینّي العائدتین من غربة العتمة

ف��ق��دُت ب��إرادت��ي فص��وَل ال��وھ��م .. وم��ّزق��ُت أق��ن��ع��ةَ األی��ام 

 .. المشّوھة .. ورمیُت خلَف ظھري وصایا العھود المزّورة

 

   .. ھي القیامة

  تعلمُت كیَف أرّمُم ذاكرتي

 .. مع صدیقي الذي أعاَد لي بھجة الطفولة

 .. مع حبیبي الذي یدلُّل روحي كلما ناداني باسمي

 .. مع مرآتي التي علّمتھا مداراة انكساراتي

 .. مع نفسي التي ما عادت ترتضي أنصاف األحالم

 

  تعلّمُت كیَف أنصُف ذاكرتي

 .. یھدیني وحدي كّل عطره بوردٍة أقطفھا من ربیٍع 

بفتًى أسمر كبرُت معھ في مالعب قریتي، ل�م یس�رق�ھ م�ن�ي 

 .. السفر

بإصرار أبي أن أق�ط�َف األم�ان�ي م�ن ع�ل�ی�ائ�ھ�ا ألزیّ�ن ب�ھ�ا 

 .. ابتساماتي

 بدعاء أمي أن یبعَد هللا عني كّل أفّاٍق وجبان، 

 .. وكم تالشت أطیاٌف كاذبة..وظلمت أنا القدر

 

  .. ذاكرتي أنقذتھا .. ومًعا نكبرُ 

 .. بال ألم .. بال عتاب .. بال ھزائم

علت أص�وات ال�ط�ی�ور و ط�ن�ی�ن ال�ن�ح�ل ف�ي ال�غ�اب�ات ت�رس�م م�ع ال�زھ�ور   
بدیعة والورود، یمأل عبی�ُرھ�ا أرج�اؤ ال�م�ك�ان، داخ�ل ھ�ذه ال�ح�دی�ق�ة   لوحات

میاه عذبة،   الجمیلة الساحرة ؛ عشب أخضر نادي وأشجار متنوعة، وجداول
تقفز فیھا األسماك والدالفین وصبي صغیر، یمسك صنارة، ی�ح�اول ص�ی�د أي 
شيء، وصبیة أخرى تجري، تطارد الفراشات بین ال�واح�ة الش�اس�ع�ة؛ ك�ل�ھ�ا 
تخبرك عن جنة كانت تختفي ھناك في حض�ن ال�ج�ب�ل الش�اھ�ق ال�ذي ی�ج�ري 
أسفلھ البحر و دوامات الریح تذري رذاذھا علي الج�ب�ی�ن ف�ي ال�ع�ال. ل�م ی�ك�ن 
ھناك وقت وال زمن وال تاریخ، ولَم تكن ھناك ألوان وال قوس قزح، ولَم ی�ك�ن 
أیًضا برد وال حر، وال ضوء وال ظالم، و لَم یكن ج�وع وال ع�ط�ش، والم�وت 
وال حیاة، وال یوجد شر وال خیر. ل�ك�ن�ن�ي وج�دت أش�ی�اء أخ�رى ج�م�ی�ل�ة، لَ�م 
أتوصل إلى حتى اآلن إلى وصف لھا، أرجوك تخیلھا معي. ربما یك�ون ال�ك�ن�ز 
المفقود الذي نبحث عنھ و ربما تضیق بنا الدنیا و ال نجده و ال نعرفھ, ولك�ن�ھ 

  الحیاة ھي التي تھب ھذا الكنز وھل تعرف.
 ماھیة ھذا الكنز ؟ ھل تعرفھ جیًدا ؟

تابع معي باقي اللوحة ؛ لم تكن لوحة عندما رأیتھا، ولكنھ ك�ان مش�ھ�ًدا ح�یًّ�ا 
یصور الحیاة في فترة مخاض لنبوءة قد تحكي صوًرا من الغد ال�ذي ال ی�ری�د 
أن یأتي أبداً، أو مخاض إلبداِع رساٍم یجھل م�اذا ی�رس�م؛ ع�ن�ده ال�ف�ك�رة، وال 
یعرف ماذا یرسم، أو یحترف الرسم ویجھل الفكرة. لَم أكن فیلسوفًا؛ ول�ك�ن�ن�ي 
كنت محبًّا للحكمة، ومن حقي التأمل والتمتع بجمال الطبیعة، فھي لیست ملًك�ا 
لي و ال لك. لم أكن عالًما یتحكم في ذرات وأجزاء الطبی�ع�ة؛ ول�ك�ن ل�ي ع�ق�ًال 
بسیطًا تناجیھ أفكاري. و لم أكن شاعًرا أحترف نظم الكلمات ولكن لي وج�دانً�ا 
یعبر عما یجول بداخلي. فلماذا تحرمني الحیاة؟ دعني أغ�ن�ي، دع�ن�ي أرس�م، 
دعني ألعب، ال تخنقني، ال ترفض وجودي، ال تعدمني؛ أنا ھنا قب�ل أن ت�ك�ون 
أنت. ففي أحالمي أعیش حیاتي بعیًدا ع�ن�ك، أرس�م وأغ�ن�ي وأرق�ص. اب�ت�ع�د 
عني، وارحل، أو اتركني أرحل. یبدو أنھ ال فائدة؛ دائًما تطاردني. اآلن س�وف 

 أرحل، نعم سوف أرحل،
 لیتك تشعر بي , كف عن اللحاق بي لماذا تتطاردني بقیودك ؟

 ھل أن ولدت مستعبًدا لك ؟
 ھي الحیاة و ھذه الحریة و الشمس و الھواء ملك الجمیع

 جمیل و قبیح , ال شأن لك بي .عاجز وسلیم  أبیض و اسود . غني و فقیر
 .  دعني أحیا أیامي كما أراه في أحالمي

وبینما أترجاه، وجدت من على شاكلتي یقفزون سریًعا نحو الج�ن�ة ال�ت�ى ف�ي  
حضن الجبل. حاولت اللحاق بھم؛ ول�ك�ن�ھ الزل ی�ط�اردن�ي، م�ن ت�ك�ون أن�ت؟ 
أرجوك؛ ارحل، ارحل بعیًدا ع�ن�ي، ق�د م�ل�ل�ت ال�ع�ی�ش م�ع�ك. وأخ�ی�ًرا ق�ررت 
الھروب إلى مكان بعید ال یعرفھ ھذا الجاحد ال�ق�اس�ي؛ ل�ك�ن�ن�ي ع�ن�دم�ا ق�ررت 
الھروب صدر قراُر اعتق�ال�ي؛ إال أن�ن�ي فض�ل�ت ال�م�ق�اوم�ة ألح�ی�ي أح�الم�ي؛ 
فاإلنسان ال یعیش مرتین. أموت أنا ویحیا إبداعي، وی�ظ�ل إرث�ي. وع�د أن ال 
أقطف األزھار الخضراء؛ غیر أني یوم أقسمت بذلك كانت عیوني تب�ح�ث ع�ن 

 شيء آخر. ربما تبحث عن الحریة و لكن حریة بدون شرط أو قید.
 

 قصة قصیرة 
 

ا  
 
 
 
 

 سامح أدور سعدهللا/مصر

 
 ودة ذاة

 
 
 
 

 رانیة مرعي / لبنان
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