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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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رحب عضو مجلس مدینة لیفربول ، ناثان ھاجارتي ، بإعالن حكومة الوالیة الذي یسمح ب�اس�ت�ئ�ن�اف ال�ب�ن�اء ف�ي 

لقد حطم الحظر الحكومي صناعة البناء المحلیة. وك�ان ل�ھ ت�أث�ی�ر م�دم�ر ع�ل�ى ال�ع�ائ�الت والش�رك�ات "  .لیفربول

 .المحلیة

وقال ھاجارتي عضو المجلس "الحظر الكامل لم یكن منطقیًا أبًدا. كان ھذا إجراًء عقاب�یً�ا آخ�ر غ�ی�ر ع�ادل ع�ل�ى 

 ."سكان جنوب غرب سیدني من قبل حكومة الوالیة

ویقود مرشح حزب العمال لرئاسة البلدیة دعوات لرفع الحظر منذ اإلعالن عنھ ألول مرة ف�ي م�ن�ت�ص�ف ی�ول�ی�و. 

ف�ي غ�رب  LGA بینما رحب باإلعالن ، فإنھ ینتقد القیود اإلضافیة المفروضة على العم�ال م�ن ث�م�ان�ي ش�رك�ات

 .سیدني ، بما في ذلك لیفربول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بینما أرحب بھذا اإلعالن بحذر ، ال أرحب بالمعاییر المزدوجة المستمرة لحكومة نیو ساوث ویلز عندما یت�ع�ل�ق "

 .األمر بغرب سیدني

وم�ع ذل�ك ال ی�زال ال�ع�م�ال  -مع رفع ھذه القیود ، سیعمل العمال من جمیع أنحاء سیدني مًعا في مواقع العم�ل "

 .القادمون من غرب سیدني یواجھون متطلبات أكثر صرامة. یجب أن تكون ھناك قاعدة واحدة للجمیع

 

أود أن أش��ك��ر ج��م��ی��ع "

العاملین في ق�ط�اع ال�ب�ن�اء 

ال��ذی��ن اتص��ل��وا ب��ي خ��الل 

األسابیع القلیلة ال�م�اض�ی�ة. 

ل��ق��د ت��ب��ادل��وا ت��ج��ارب��ھ��م 

وق��دم��وا ح��ل��وًال ع��م��ل��ی��ة 

وقاتلوا إلنق�اذ ص�ن�اع�ت�ھ�م. 

لقد أن�ق�ذ ع�م�ل�ھ�م ال�دؤوب 

وم���ن���اص���رت���ھ���م م���ئ���ات 

الش���رك���ات واآلالف م���ن 

 ." الوظائف

!ر   ءف ا ر  
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 اصدار اعالمي   
04 July 2021        

 

   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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رة إء ا  وانا ِ  
 

  آب/ أغسطس، لكنَّ األوان لم یفت بعد للمشاركة. 10لیلة اإلحصاء السكاني كانت الثالثاء في 

وقال السید آندرو ھاندرسن، المدیر التنفیذي والناطق الرسمي الوطني باسم اإلحصاء السكاني، إن الوقت ال یزال م�ت�اح�اً أم�ام 

 الناس لملء إحصائھم.

وأضاف قائالً "نرید التأكد من أن اإلحصاء یشمل كل شخص. لقد تم إرسال تعلیمات إلى كل منزل لمساعدة سك�ان�ھ ع�ل�ى م�لء 

 االستمارة".

 وأكد أن "ملء اإلحصاء إلزامي* لكل شخص موجود في أسترالیا لیلة اإلحصاء".
وأشار إلى أن "بیانات اإلحصاء تفید األفراد والعائالت والمجتمع. فالحصول على األرقام الصحیحة یعني أنھ یم�ك�ن ال�ت�خ�ط�ی�ط 

 للخدمات المناسبة وتقدیمھا في مجتمعكم".

واعتبر أنھ "إن لم تكونوا قد مألتم بعد استمارة إحصائكم، فال داعي للقلق، إذ ال یزال بإمكانكم ملؤھا عبر اإلنت�رن�ت، أو ع�ل�ى 

 ورقة، أو بمساعدة منا".

 ، أو اتصلوا بالرقمwww.census.abs.gov.auوقال "إذا لم تتمكنوا من العثور على رسالتكم، فاذھبوا إلى الموقع 

 441 512  1800 . 

 یمكنكم طلب رقم لإلحصاء وملء االستمارة عبر اإلنترنت، أو الحصول على استمارة ورقیة تُرسل إلیكم".

 وأضاف، "إذا لم نسمع منكم قریباً، فستتلقون رسالة تذكیر أو زیارة من قبل موظف إحصاء میداني".

 وھناك مجموعة من خیارات الدعم بلغات غیر اإلنكلیزیة متوفرة لألشخاص.

 TISإذا احتجتم للتحدث إلى شخص باللغة العربیة، یمكنكم االتصال بخدمة الترجمة الخطیة والشفھیة ال�وط�ن�ی�ة ال�م�ج�ان�ی�ة (

National  بإمكان خدمة 131450) على الرقم .TIS National  توفیر معلومات حول أس�ئ�ل�ة اإلحص�اء وم�ا ال�ذي ی�ج�ب

 مراعاتھ لدى اإلجابة عنھا.

تقام جلسات لملء االستمارة وتقدیم المعلومات في مجموعة من األمكنة، بما فیھا المكتبات المح�ل�ی�ة وال�م�راك�ز االج�ت�م�اع�ی�ة. 

 .us-www.census.abs.gov.au/findتتوفر خارطة تفاعلیة حول أماكن تقدیم المساعدة وجھاً لوجھ على موقع اإلحصاء 

تتوفر جلسات أیضاً عبر اإلنترنت لألشخاص الذین یعیشون في مناطق تخضع لإلقفال العام، أو ألول�ئ�ك ال�ذی�ن ال یس�ت�ط�ی�ع�ون 

  Census websiteالوصول إلى أحد أمكنة جلساتنا. تتوفر ھذه الجلسات عبر موقع اإلحصاء 

  .ABS YouTube channelوعلى قناة 

 لمزید من المعلومات. 2021*اطلعوا على بیان الخصوصیة إلحصاء العام 

 

 

Media release  
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ال�ث�وری�ة  2019عندما إندلعت إنتفاضة تشری�ن األول    
ك�ان�ت ل�ھ�ا ع�وام��ل�ھ�ا وأس�ب��اب�ھ�ا وھ�ي م�ع�روف��ة، ھ��ذه 
اإلنتفاضة التي ھّز ت الطبقة السیاسیة وجعلتھا في حال�ة 
اإلرباك والخوف من الشع�ب بس�ب�ب ن�ظ�ام�ھ�ا الس�ی�اس�ي 
المحاصصي الطائفي والفساد، بحیث إستطاعت إن تسقط 
رئیس الوزراء عادل عبد المھدي ومن ثم ال�ت�وج�ھ ن�ح�و 
إعالن إجراء انتخابات مبكرة. ولك�ن ال�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة 

ب�ال�ع�م�ل   إستفاقت م�ن ص�دم�ت�ھ�ا ق�ام�ت  الحاكمة بعد ان
المنظم من وراء الكوالیس بإتجاه التسویف ح�ول إج�راء 
االنتخابات واإلبتعاد عن تنفیذھا إال بعد ت�رت�ی�ب وت�ن�ظ�ی�م 
التراجع ألجل الھجوم على الشعب وبعد ضمان الت�دخ�الت 
األجنبیة ألجل منع التغییر المنشود حی�ث إس�ت�م�ر ت�أخ�ی�ر 
موعد االنتخابات ل�م�دة س�ن�ة ونص�ف وف�ي ھ�ذه ال�ف�ت�رة 
إتیحت لقوى الملیشیات بأن تستمر في خ�ط�ط إس�ت�ھ�داف 
نشطاء اإلنتفاضة ومن ی�ق�ف م�ع�ھ�ا وم�ن�ذ ب�دای�ة إن�دالع 
اإلن�ت�ف��اض�ة ح�ی��ث إس�ت��ش�ھ��د ن��ت�ی�ج��ة اإلص��ط�دام��ات ف��ي 

ش�ھ�ی�د وآالف  800التظاھرات واإلغتیاالت ثم�ان م�ائ�ة 
المع�ت�ق�ل�ی�ن وال�ج�رح�ى ، إن�ھ�ا إن�ت�ف�اض�ة ك�ب�ی�رة ع�م�ت 

المحافظات العراقیة وبالدرجة األولى وسط وج�ن�وب   كل
التغییروالخ�الص م�ن م�ن�ظ�وم�ة   من أجل تحقیق  العراق

المحاص�ص�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة وال�ف�س�اد وإرس�اء 
مقومات الدولة المدنیة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة، دول�ة ال�م�واط�ن�ة 
وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعیة. تعت�ب�ر االن�ت�خ�اب�ات 
ركن من أركان الدی�م�ق�راط�ی�ة وھ�ي ال�ت�ي ت�ؤك�د ع�ل�ی�ھ�ا 
الدساتیر في الدول ال�دی�م�ق�راط�ی�ة، وال�دس�ت�ور ال�ع�راق�ي 

) بأن (جمھوریة العراق 1الدائم أكد على ذلك في المادة (
دولة إتحادیة واحدة مستق�ل�ة ات س�ی�ادة ك�ام�ل�ة ، ن�ظ�ام 
الحكم فیھا جمھوري نیابي (برلماني ) دیمقراط�ي، وھ�ذا 

 -) ب2ل�وح�دة ال�ع�راق )وف�ي ال�م�ادة (  الدستور ضامن
الیجوز سن قانون یتعارض مع مبادئ الدیمقراطی�ة وف�ي 

) یتم تداول الس�ل�ط�ة س�ل�م�ی�اً ، ع�ب�ر ال�وس�ائ�ل 6المادة (
الدیمقراطیة المنصوص علیھا في ھذا ال�دس�ت�ور .ول�ھ�ذا 
فأن النظام الدیمقراطي الحقیقي یصبح فیھ اإلنت�خ�اب ھ�و 
األسلوب الصحیح لتداول السلطة، الشعب ال�ع�راق�ي ك�ان 
یأمل بقیام نظام دی�م�ق�راط�ي ب�ع�د أن ع�ان�ى م�ن ال�ن�ظ�ام 
الدكتاتوري السابق والح�ك�وم�ات ال�دك�ت�ات�وری�ة وع�ن�دم�ا 
تاسست الدولة العراقیة في الثالث والعشرین من آب عام 

أصبح فیھا نظام ملكي دستوري ومجل�س أم�ة أو  1921
-مجلس نواب من�ت�خ�ب ول�ك�ن ت�ح�ت س�ی�ط�رة االح�ت�الل 

بریطانیا وب�وج�ود االح�ت�الل ال�م�ب�اش�ر  -المملكة المتحدة 
وغ��ی��ر ال��م��ب��اش��ر وب��وج��ود ط��ب��ق��ة س��ی��اس��ی��ة م��رت��ب��ط��ة 
ب�اإلس��ت��ع�م��ار وب�ن��ظ��ام ش��ب��ھ إق��ط��اع�ي، ك��ان�ت ال��دورات 
االنتخابیة الستة عشر التي توالت ضمن الفترة ال�زم�ن�ی�ة 

، لصالح الطبقة الحاكم�ة ال�ف�اس�دة 1958-1921من عام 
فكان مجلس النواب یع�ق�د ویُ�ح�ل حس�ب رغ�ب�ة الس�ل�ط�ة 
التنفیذیة حیث ك�ان�ت االن�ت�خ�اب�ات ت�ج�ري حس�ب أھ�داف 
معینة ولغرض تشكی�ل م�ج�ل�س ن�واب ت�م�ررال�م�ع�اھ�دات 
وتشرع األنظمة القانونیة الجائرة ضد الش�ع�ب وق�د ب�رز 
نوري سعید رئیس الوزراء الدائم سواء أن كان ظ�اھ�ری�اً 
أو وراء ال��ك��وال��ی��س ح��ی��ث ح��ارب ال��ق��وى ال��وط��ن��ی��ة 
والدیمقراطیة وربط العراق بأحالف عسكریة إستعماری�ة. 

إنجاح االنتخاب�ات ص�وری�اً ك�ان�ت تس�ت�ع�م�ل ك�ل  ولغرض
لص�ال�ح األج�ان�ب   وسائل التزویر والضغوط واإلعتقاالت

واألقطاع . فكانت الدیمقراطیة في العراق عرجاء یس�ب�ب 
ح�ی�ث ك�ان ح�ل   التدخل السافر من قبل ال�ب�الط وال�وزارة

   وتحت الضغط األجنبي.  البرلمان بیدھما
 

المعروف إن دورة مجلس النواب التستمر إال ب�ع�د س�ن�ة 
أو سنتین وقلیل منھا بقیت للمدة المقررة بسبب الص�راع 
بین السیاسیین المنقسمین حس�ب ال�والء ال�ب�ری�ط�ان�ي أو 
الوالء األمریكي مع تدخالت الدول اإلقلیمیة في المنط�ق�ة. 
وبعد نضال طویل للشعب العراقي ض�د األس�ت�ع�م�ار وم�ن 
أجل إسقاط المعاھدات ومن أجل الح�ری�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة 

وقیام نظام دیمقراطي ، دفع الشعب العراقي بخیرة أبنائ�ھ 
في اإلن�ت�ف�اض�ات وال�وث�ب�ات وال�ت�ظ�اھ�رات واإلض�راب�ات 
ومختلف الوسائل ضد النظام الملكي ومنھم من إستش�ھ�د 
ومنھم من سجن أو من فصل سیاسیاً أو من إسقطت عنھ 

و بعد إقامة الجمھوریة عندما ت�ف�ج�رت ث�ورة    الجنسیة.
ال�ت�ي ت�ح�ول�ت إل�ى ث�ورة  1958الرابع عشرمن ت�م�وز 

شعبیة كبرى . ولك�ن ھ�ذه ال�ث�ورة ُخ�ن�ق�ت�ھ�ا ال�م�ؤام�رات 
بالتنسیق مع القوى األجنبیة واإلن�ق�س�ام�ات ب�ی�ن ال�ق�وى 
الوطمیة والدیمق�راط�ی�ة وس�ی�اس�ة ال�ن�ظ�ام ال�ف�ردي دون 

ح�ی�ث  1963شباط /8اإلستناد إلى الشعب نجحت مؤامرة 
أستشھد اآلالف من الوطنیین فأقیم نظام فاشي بدی�ل ع�ن 

 النظام الوطني .
 

وتحت ظروف مع�ق�دة ج�داً خ�ل�ق�ھ�ا ال�ن�ظ�ام ال�دك�ت�ات�وري 
الصدامي السابق من خالل الحروب لثمانی�ة س�ن�وات م�ع 
أی��ران، غ��زو ال��ك��وی��ت، وت��داع��ی��ات ح��رب الص��ح��راء 
والتصادم مع كل الدول الصدیقة والمعادیة واألھم ض�رب 
الشعب العراقي وسلبھ حریاتھ وتك�وی�ن ط�ب�ق�ة م�ت�خ�ل�ف�ة 
عش��ائ��ری��ة وأج��ھ��زة م��خ��اب��رات��ی��ة وأم��ن��ی��ة م��ت��ع��ددة 
اإلختصاصات وفتح السجون لكل فئات الشعب وإستخ�دام 
كل الوسائل القمعیة وإس�ت�ئ�ص�ال ال�م�ع�ارض�ة وم�ح�ارب�ة 

وأع�دام أعض�اء   الشعب الكوردي وأخیر محارب�ة وق�م�ع
ل�ق�د ع�اش   حزبھ الذي لم یبق من م�ب�ادئ�ھ ش�ی�ئ. ع�ن�ده

الشعب تحت الحصار والجوع واألجواء اإلرھابیة . ولكن 
كیف كان البدیل الذي جاء بعد ھذا النظام. البدیل ل�م ی�ك�ن 
بمستوى المسؤولیة والشعارات الذین كانوا یؤمنون بھ�ا 
حیث تربعت على سدة الح�ك�م األح�زاب األس�الم�ی�ة ال�ت�ي 
التعترف بالدیمقراطیة ووض�ع�دت ط�ب�ق�ة م�ن ال�ف�اس�دی�ن 
والسراق لتحكم بكل الوسائل القسریة والقم�ع�ی�ة الش�ع�ب 
والتمسك بنظام المحاصصة السیاسیة وال�ط�ائ�ف�ی�ة خ�الف�اً 
للدستور والعودة إلى حكم العشائر ونتیجة لھ�ذا ال�ن�ظ�ام، 
عاد الشعب إلى األوضاع السابقة بل أك�ث�ر واآلن ی�ع�ی�ش 

 الجوع والحرمان والمرض والمآسي. 
) 60كما إزداد ثقل المل�ی�ش�ی�ات ال�ت�ي ن�ج�اوزت س�ت�ی�ن (

ملیشیا مسلحة بكل أنواع األسلحة تست�خ�دم ك�أدوات وی�د 
ضاربة ضد الشعب في حالة غضبھ. كما إزداد التدخل في 

ل�م ی�ك�ن   شؤون العراق من قبل إیران والدول المجاورة.
، 2010، 2005انتخاب�ات   مجلس النواب الذي نتج عن

بمعالجة األزمات السیاسی�ة   فعال ولم یقم 2018، 2014
واإلقتصادیة واإلجتماعیة والخدم�ات ال�ت�ي ع�ان�ى م�ن�ھ�ا 
المواطنین ولم یكن یھم أعضاء المج�ل�س س�وى ال�م�ق�ع�د 
وم�ا یس�ت�ف�ی��د م�ن�ھ ال��ن�ائ�ب. ل�ق��د ك�ان�ت ال��م�ش�ارك�ة ف��ي 
االنتخابات تتناق�ص دورة ب�ع�د دورة ب�رل�م�ان�ی�ة إل�ى أن 

للناخبین في االنتخابات األخ�ی�رة   وصلت نسبة المشاركة
% واألسباب م�ع�روف�ة وھ�ي ع�ودة 19.17  2018عام 

نفس الوجوه في كل دورة بغض النظر في التغیرات الت�ي 

تحصل في الكتل المتنفذة والم�ع�روف�ی�ن ب�ف�س�ادھ�م، ع�دم 
وجود ثقة بین الناخب والطبقة السیاسیة ، إنكسار ال�ث�ق�ة 
بالعملیات االنتخابیة، التزویر العلني ، المف�وض�ی�ة ف�اق�دة 
الثقة بسبب ألنھ�ا ج�اءت حس�ب ال�م�ح�اص�ص�ة ، ق�ان�ون 
انتخابات مجلس النواب العراقي السابق والجدید ال�ح�ال�ي 

الی�ت�الئ�م م�ع ال�واق�ع حس�ب   2020) لس�ن�ة 9الم�رق�م (
الفصل الخامس من النظام اإلنت�خ�اب�ي وال�خ�اص ب�ت�ق�س�م 
ال��م��ح��اف��ظ��ات إل��ى ع��دد ك��ب��ی��ر م��ن ال��دوائ��ر، ال��م��ال 

ونزاھھت�ا. ك�م�ا   عدم ضمان حریة االنتخابات  السیاسي،
لم تحقق الحكومة مط�ال�ی�ب اإلن�ت�ف�اض�ة ال�ت�ش�ری�ن�ل�ة ف�ي 
ال�ك��ش�ف ع��ن ق��ت��ل�ة ال�م��ئ��ات م��ن الش�ھ��داء وت��ق��دی�م��ھ��م 

 للمحاكمة .
ح�ول م��ق�اط�ع��ة االن�ت��خ�اب�ات أو   ی�دور اآلن ج�دل واس��ع

المشاركة فیھا. من خالل نسبة المشاركة التي أشرنا ل�ھ�ا 
وإلستمرار ال�ن�ظ�ام ع�ل�ى ن�ھ�ج ال�م�ح�اص�ص�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
والسیاسیة واإلث�ن�ی�ة، ول�ت�دھ�ور األوض�اع االق�ت�ص�ادی�ة 
واإلجتماع�ی�ة وأرت�ف�اع خ�ط ال�ف�ق�ر وإن�ت�ش�ار ال�م�ج�اع�ة 
واألمراض وخصوصاُ كورونا ولضعف م�ج�ل�س ال�ن�واب 
والحكومة مع إستمرار نھب األموال وال�ف�س�اد وإن�ت�ش�ار 
التخریب واإلرھاب بوجود القیضة الحدی�دی�ة ال�م�س�ل�ح�ل�ة 
الملیشیاویة الیستطیع المواطن أن یشارك في االنتخاب�ات 
وسوف تزداد نسبة إنحدار نسبة المشاركة فیھا. مقاطع�ة 

ھي نوع من ال�م�ق�اط�ع�ة وإح�دى ال�وس�ائ�ل  -االنتخابات :
المستخدمة من قبل مجموع�ة م�ن ال�ن�اخ�ب�ی�ن ك�إح�ت�ج�اج 
س�ی��اس��ي، ع��ن��دم�ا ی��رى ال��ن��اخ�ب أن أح�ت��م��االت ت��زوی��ر 
االنتخابات قویة، أو أن النظام المشرف على االن�ت�خ�اب�ات 
متحیز ...ألخ (ویكیبیدیا). لقد عارضت األحزاب المت�ن�ف�ذة 
قیام االنتخابات ال�م�ب�ك�رة ف�ي وق�ت�ھ�ا ول�ك�ن ب�ع�د إف�راغ 
الساحات من المنت�ف�ض�ی�ن ب�ال�ق�وة وتص�ع�ی�د اإلغ�ت�ی�االت 
واإلستفادة من تداعیات جائحة ك�ورون�ا، أع�ادوا ت�ن�ظ�ی�م 
أوراقھم وحساباتھم والتوجھ بنفس األسل�وب اإلس�ت�ف�ادة 

عند الجماھی�ر   من المناسبات الدینیة وإستغالل العواطف
الشعبیة الك�ادح�ة، واإلس�ت�ف�ادة م�ن أم�ك�ان�ات ال�ح�ك�وم�ة 
وتسخیرھا مسبقاً ل�ل�دع�ای�ة وت�وزی�ع األم�وال وم�ح�اول�ة 

في حي م�ع�ی�ن   إغراء الناخبین بالوظائف أو تبلیط شارع
كھربائیة منزلیة، أو توزیع الرشا ع�ل�ى   أو توفیر أجھزة

وال�م�خ�ت�اری�ة وال�ل�ج�وء إل�ى   وجھاء المنط�ق�ة ال�م�ع�ی�ن�ة
رؤساء العشائر ودعوة الم�واط�ن�ی�ن ب�اس�م ال�ع�ش�ی�رة أو 
القبیلة ،واذا كل ھذه األسالیب ل�م ت�ن�ف�ع تس�ت�خ�دم ال�ق�وة 

 والتھدید .
المقاطعة اإلیجابیة : ع�ن�دم�ا ت�وج�ھ�ت األح�زاب وال�ك�ت�ل 
السیاسیة إلى مقاطعة االنتخابات لألسباب التي أعلنتھا ، 
فالبد أن تكون المقاطعة إیجابیة بمعنى أن ت�ك�ون م�وث�رة 

وال�ق�ی�ام   وقویة من خالل تحشید مواطنیھا إلى األحتج�اج
بفعالیات إعالمیة لتثبت معارضتھا ل�ھ�ذه االن�ت�خ�اب�ات إال 
بعد توفیر الضمانات الحقیقیة من حمایة وكش�ف ال�ق�ت�ل�ة 
والبدأ بإستبعاد الفاسدین من الترشح وأن تتعاون ال�ق�وى 
المقاطعة في حملة واحدة تط�ال�ب ب�ال�ت�غ�ی�ی�ر، ألن ال�ب�الد 
الیمكن أن تبقى ھكذا تح�ت ظ�روف غ�ی�ر آم�ن�ة. ك�م�ا إن 
السلطات التنفیذیة ل�م ت�وف�ر ش�روط إج�راء االن�ت�خ�اب�ات 
وحمایتھا وتتطلب المقاطعة حملة إعالمیة على م�ن�ص�ات 

 التواصل االجتماعي.
 

 المقاطعة السلبیة :
ھي مقاطعة االنتخابات وع�دم ال�ق�ی�ام ب�أي إج�راء ی�ع�ل�ن 
اإلحتجاج ویتظاھر ضد منظوم�ة ال�ف�س�اد وال�م�ح�اص�ص�ة 

ألن ال�ع�ال�م الب�د أن یس�م�ع ص�وت   والجلوس في البیت.
 المقاطعین.

أی�اد ع�الوي أع�ل�ن -واآلن علمنا ب�أن ال�م�ن�ب�ر ال�وط�ن�ي 
مقاطعتھ ، والحزب الشیوعي الع�راق�ي، والس�ی�د م�ق�ت�دى 

زع���ی���م ال���ت���ی���ار الص���دري ك���ذل���ك أع���ل���ن -الص���در
والحوار الوطني، وحزب األمة، البیت الوطني،  مقاطعتھ،
 وغیرھا.

 صبحي مبارك/ سیدني

 

 اا  اط ا أو ا و ار !!  امت
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من یتابع مسیرة العملیة الس�ی�اس�ی�ة ال�م�ش�وھ�ة     
والفاسدة الجاریة في العراق، یرى العجب الع�ج�اب، 
یرى س�ق�وط أخ�الق�ي ك�ام�ل ال م�ث�ی�ل ل�ھ ل�ل�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة الحاك�م�ة. ف�ق�ب�ل س�ن�وات، وب�ع�د إس�ق�اط 
حكومة نوري المالكي تحت عبء ارتكاب�ھ�ا أف�ح�ش 
األخط�اء الس�ی�اس�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة 
والعسكریة والبیئیة وأكثرھ�ا فش�الً وخ�ی�ب�ة، وب�ع�د 
الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب ال�ع�راق�ي وب�ح�ق 
أت��ب��اع دی��ان��ات��ھ وم��ذاھ��ب��ة وات��ج��اھ��ات��ھ ال��ف��ك��ری��ة 
الدیمقراطیة، وبعد المجازر واإلبادة الجماعیة ال�ت�ي 
تعرض لھا بنات وأبناء وطننا المستباح ب�ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
والفساد في الموصل وعموم محافظة ن�ی�ن�وى، م�ن 
اإلیزیدیین والمسحیین والشبك والتركمان، بع�د ك�ل 
المآسي التي تسببت بھا سی�اس�ات ال�ب�ی�ت الش�ی�ع�ي 
الخرب بقیادة نوري المالكي ، ب�ع�د ك�ل ذل�ك ص�رح 
نوري المالكي بعظم�ة لس�ان�ھ وأم�ام ك�ل م�ن ت�اب�ع 
اللقاء التلفزیوني مع شبكة اإلعالم العراقیة (ش�اع) 

 في برنامج آفاق بما یلي :
"بالحقیقة، المتصدین م�ن الس�ی�اس�ی�ی�ن، والش�ع�ب 
یعلم ، وأنا أعتقد، أن ھذه الطبقة الس�ی�اس�ی�ة، وأن�ا 
منھم، ینبغي أن ال یكون لھا دور ف�ي رس�م خ�ارط�ة 
العملیة السیاسیة في ال�ع�راق، ألن�ھ�م فش�ل�وا فش�الً 
ذریعا، وأنا منھم، ینبغي أن یبرز جیل آخر ب�خ�ل�ف�ی�ة 
ال��وع��ي ل��م��ا حص��ل وب��خ��ل��ف��ی��ة األخ��ط��اء ال��ت��ي 
ارت��ك��ب��وھ��ا..". (أن��ظ��ر: ال��م��ال��ك��ي: ان��ا وج��م��ی��ع 
السیاسیین فشلنا ویجب عدم اعطاءن�ا اي دور ف�ي 
رس�م خ�ری�ط��ة ال�ع�م��ل�ی�ة الس��ی�اس�ی�ة ف�ي ال�ع��راق، 

  ، شبكة شاع).31/03/2015
عبََّر ھذا التصریح عن صحوة ضمیر قص�ی�رة ج�داً، 
للحظة واحدة، لرئیس وزراء استمر ثمان�ی�ة أع�وام 

، كانت سنوات ع�ج�اف 2014-2006في الحكم بین 
ملیئة بالدم والدموع والخراب وال�دم�ار واالج�ت�ی�اح 
للعراق من بوابة الموصل وما اقترن بھ م�ن ن�زوح 
وھج�رة ل�م�ئ�ات األالف م�ن أب�ن�اء وب�ن�ات وط�ن�ن�ا 
ال��م��س��ت��ب��اح، إض��اف��ة إل��ى عش��رات آالف ال��ق��ت��ل��ى 
والجرحى والمعوقین والمس�ب�ی�ی�ن وال�م�غ�ت�ص�ب�ات، 
وبض��م��ن��ھ��م ش��ھ��داء م��ج��زرة م��ع��س��ك��ر س��ب��ای��ك��ر 

   التدریبي.
لم یكن الفشل الذي تحدث عنھ ن�وري ال�م�ال�ك�ي ق�د 
شمل الطبقة السیاسیة الحاكمة ف�ح�س�ب، ب�ل ش�م�ل 
الفشل النظام السیاسي الطائفي المحاصصي الف�اس�د 
والمشوه كلھ، ھذا النظام الذي أقی�م ب�ال�ع�راق ع�ب�ر 

البریطاني، وقوى ال�ن�ظ�ام  -قوى االحتالل األمریكي 
السیاسي ال�ث�ی�وق�راط�ي االس�ت�ب�دادي اإلی�ران�ي ف�ي 
العراق، وقوى الدولة العمیقة المجرمة الت�ي ب�رزت 

  وما بعدھا. 2004في البالد ابتداء من عام 
وھذا الفشل الذریع لم یقتصر عل�ى ح�ك�وم�ة ن�وري 
المالكي، ب�ل ش�م�ل ك�ل ال�ح�ك�وم�ات ال�ت�ي أع�ق�ب�ت 
حكومتھ، وبشكل خاص حكومة، الذي أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ 
شعب لقب "ج�زار الش�ع�ب ال�ع�راق�ي" ع�ادل ع�ب�د 
المھدي، وھو المسؤول عن أفعال الط�رف ال�ث�ال�ث، 
أي الدولة العمیقة، في قتل المتظاھری�ن ب�االش�ت�راك 
مع أجزاء من األجھزة األمنیة، في انتفاضة الش�ع�ب 

. ھ��ذه 2019ال�ب�اس�ل�ة ف�ي تش�ری�ن األول/أك�ت�وب�ر 
المجموعة من قادة الحكومات المت�ع�اق�ب�ة ی�ج�ب أن 
یقدموا للمحاكمة ال أمام القضاء العراقي فحسب، بل 
وأمام المحكمة الجنائی�ة ال�دول�ی�ة ل�ت�ھ�م ارت�ك�اب�ھ�م 

مجازر دمویة في العراق أو تس�ب�ب�ھ�م ف�ي ارت�ك�اب 
مجازر وإبادة جماعیة واختطاف واغ�ت�ی�االت وق�ت�ل 
مستمر لنشطاء الحركة المدنیة في ال�ع�راق. اق�ت�رح 
على نقابة المحامین الع�راق�ي وم�ن�ظ�م�ات م�ج�ت�م�ع 
مدني أخرى، أن تدرس سبل تقدیم دع�وى قض�ائ�ی�ة 
ضد ھذه الطبقة السیاسیة التي تحدث ع�ن�ھ�ا ن�وري 
المالكي، ومنھم مثالً رؤس�اء ال�ح�ك�وم�ات ورؤس�اء 
مجالس الن�واب ووزراء ومس�ؤول�ی�ن ك�ب�ار وق�ادة 
عسكریین خالل الفترة المنصرمة حت�ى ی�وم�ن�ا ھ�ذا 
إلى المحكمة الجنائیة ال�دول�ی�ة، ت�م�ام�اً ك�م�ا حص�ل 
الیوم لدكتاتور السودان السابق عمر البشیر وأثنین 
من مساع�دی�ھ، ح�ی�ث واف�ق�ت ح�ك�وم�ة تس�ل�ی�م�ھ�م 
للمحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمتھم عل�ى ال�ج�رائ�م 
التي ارتكبوھا بحق الشعب الس�ودان�ي الس�ی�م�ا ف�ي 

    دارفور.
ھذا الحاكم الدموي، ال�ذي ص�ح�ا ض�م�ی�ره ل�ل�ح�ظ�ة 
قصیرة، عاد ال�ی�وم ل�ی�ت�ح�دث ع�ن ع�ودة ال�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة الحاكمة ذاتھا، لل�ب�ی�ت الش�ی�ع�ي ال�خ�رب، 
ألع�وان إی��ران ف��ي ال��ع��راق، ل��م��ؤس��س��ات ال��دول��ة 
العمیقة، إلى الحكم المب�اش�ر ث�ان�ی�ة، وك�أن�ھ وم�ع�ھ 
الطبقة السیاسیة ذاتھا، ل�م ی�ك�ون�وا ط�ی�ل�ة ال�ف�ت�رة 
المنصرمة في الحكم ویدیرون ال�ب�الد ب�أس�وأ ص�ی�غ 
الحكم، حتى أضحت البالد مفلسة وم�دی�ون�ة وت�دف�ع 

مل�ی�ار دوالر س�ن�وی�اً ف�وائ�د ع�ن  15یقرب من   ما
القروض الخ�ارج�ی�ة ال�ت�ي اق�ت�رض�ھ�ا ال�ع�راق م�ن 

-50الخارج، حتى أصبح في العراق ما یتراوح بین 
% من سكانھ یعیشون تحت خط الفقر أو علی�ھ، 60

في مقابل نسبة ضئیلة جداً جداً جداً من السكان م�ن 
أكلة السحت ال�ح�رام وال�ل�ص�وص ال�ذی�ن یس�رق�ون 
الدولة من الباطن حیث تنھب أموال العراق، أم�وال 
نفطھ ونفطھ الخام. ھذا ال�ح�اك�م وال�م�س�ت�ب�د ب�أم�ره 
وأمر خامنئي رجل نشر یوم أمس ی�وس�ت�راً دع�ائ�ی�اً 
یحمل صورتھ وشعار: "نعیدھا دولة"، أي عائدون 
إلى الحكم عبر االنتخابات المب�ك�رة ال�ق�ادم�ة ل�ن�ع�ی�د 
الدولة الھامشیة والتابعة التي بنیانھا طوال ث�م�ان�ی�ة 
عشر عاماً، إلى دولة أكثر ھامشیة وتھمیشاً وأك�ث�ر 
تبعیة إلیران وأكثر تھمیش�اً ل�م�ص�ال�ح الش�ع�ب. إن 
المالكي یرید العودة ثانیة لیضع العرق، وأك�ث�ر م�ن 
أي وقت مضى، تحت "االن�ت�داب اإلی�ران�ي"!! ل�ق�د 
نسى المالكي أن یضع مع صورتھ ص�ورة خ�ام�ن�ئ�ي 
في البوستر لیشكال معاً ولیَّا العصر. وھذا ب�الض�ب�ط 
ھو الذي یجب مقاومتھ ب�ك�ل الس�ب�ل ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 

  المتوفرة.
لقد ھیأت "الطبقة السیاسیة"، الت�ي ت�ح�دث ع�ن�ھ�ا 
نوري المال�ك�ي ون�ع�ت�ھ�ا ص�وب�اً ب�ال�ف�ش�ل ال�ذری�ع، 
مستلزمات عودتھا السریعة والكثی�ف�ة إل�ى م�ج�ل�س 
النواب العراقي الجدید. فالمعلومات المتوفرة تش�ی�ر 
إلى تلك الشروط الس�ت�ة ال�ت�ي ق�ب�ل ب�ھ�ا مص�ط�ف�ى 
الكاظمي لیحظى بموافقة الب�ی�ت الش�ی�ع�ي وی�م�ن�ح�ھ 
الموافقة لتس�ل�م رئ�اس�ة م�ج�ل�س ال�وزراء إلج�راء 
االنتخابات العامة المبكرة على وف�ق م�ط�ال�ب ق�وى 
االنتفاضة التشرینیة وبشروط�ھ�ا ال�م�ع�روف�ة. ل�ك�ن 
مصطفى الكاظمي وافق على تلك الشروط المخ�ال�ف�ة 
تماماً لمطالب قوى االنتفاضة والتي أعدتھا لھ ق�وى 

 "البیت الشیعي"، والتي تتلخص بما یلي :
** عدم فتح ملفات الفساد لكب�ار ال�م�س�ؤول�ی�ن ف�ي 
الدولة واالح�زاب ال�ح�اك�م�ة ال�م�وج�ودة ف�ي ادراج 

مجلس الوزراء ومجلس ال�ن�واب وھ�ی�ئ�ة ال�ن�زاھ�ة 
  واالستخبارات العراقیة.

** عدم التحرش بوجود وعمل وسالح المیلیشی�ات 
 الطائفیة المسلحة والحشد الشعبي.

** عدم فتح ملفات التحقیق في قتلة ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
أو عملیات االختطاف واالغتیال السیاسي ل�ن�ش�ط�اء 
الحراك المدني الدیمقراطي، وعدم تقدیم من ی�ع�ت�ق�ل 

   منھم إلى المحاكمة.
** اختیار مج�ل�س وزراء ح�ك�وم�ت�ھ ع�ل�ى أس�اس 
المحاصصة الطائفیة واألثنیة، وأن یت�م ذل�ك بش�ك�ل 
مباشر أو غیر مب�اش�ر ع�ل�ى أن ی�ح�ظ�ى ب�م�واف�ق�ة 

 األحزاب الحاكمة.
** عدم اجراء تعدیل جدي في ق�ان�ون االن�ت�خ�اب�ات 
وبنیة مفوضیة االنتخابات، أي حتى ب�ع�د تش�ك�ی�ل�ھ�ا 
من قضاة یجب أن یكون لھم ارت�ب�اط ف�ع�ل�ي ب�ق�وى 

  المحاصصة الطائفیة واالثنیة.
** العمل السریع على تنفیذ قرار م�ج�ل�س ال�ن�واب 

  في اخراج القوات االمریكیة من العراق.
وكل المؤشرات التي تحت تصرف الكاتب تشیر إل�ى 
االلتزام الثابت لل�ك�اظ�م�ي ب�ت�ل�ك الش�روط ، وح�ی�ن 
یخرج ولو للحظة واحدة عن تلك الش�روط ی�ع�ی�دوه 
إلى "صوابھ!"، كما حصل ف�ي ع�دد م�ن ال�ح�االت 
األخیرة بما فیھا اع�ت�ق�ال ق�اس�م ال�م�ص�ل�ح وإط�الق 
سراحھ، أو اع�ت�ق�ال ق�ات�ل ھش�ام ال�ھ�اش�م�ي دون 

 اإلعالن عمن یقف خلف ھذا القتل ...الخ .
ش�ھ�راً ع�ل�ى  15لقد عمل الكاظمي ع�ل�ى م�دار ال 

مسائل جانبیة وھ�امش�ی�ة ح�ق�اً ال ت�غ�ی�ر م�ن واق�ع 
العراق المأساوي، وترك المسائل التي كان یفت�رض 
العمل علیھا, أي توفیر مستلزمات إجراء انت�خ�اب�ات 
حرة ،نزیھة وعادلة، كما طالب بھا المنتفضون، ب�ل 
الت�زم ب�الش�روط وال�م�ق�اس�ات ال�ت�ي وض�ع�ت�ھ�ا ل�ھ 
"الطبقة السیاسیة" التي أعلن نوري المال�ك�ي ع�ن 
فشلھا، وھي ما زالت في الحكم، وترید إعادة إن�ت�اج 
نفسھا في االنتخابات ال�م�ب�ك�رة ال�ق�ادم�ة، وھ�و م�ا 
ینبغي مع�رف�ت�ھ ج�ی�داً وت�ن�ش�ی�ط ال�ع�م�ل الس�ی�اس�ي 
ال�م�ن��اھ�ض ل��ھ�ذ ال��ع�م�ل��ی�ة الس��ی�اس�ی��ة ال�م��ش�وھ��ة 
واالنتخابات المشوھة القادمة بین صفوف الجماھیر 
ورفع مستوى الوعي لمقاطعتھا والنضال ال�ج�س�ور 
للخالص من ھذا النظام ال�م�ش�وه وال�م�دم�ر ل�وح�دة 
العراق وعیش شعب�ھ وح�ری�ت�ھ واس�ت�ق�الل ال�وط�ن 

 وسیادتھ.

   ا ا :أ : ري ام
!!  ون :وا ،..  وأم ،ذر 

 المانیاأ. د. كاظم حبیب/ 
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من أبرز تداعیات اتفاقیة سایكس بیكو    
وتأثیراتھا االجتماع�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة ھ�و 
قیام مجموعة م�ن دول وأن�ظ�م�ة خ�ارج 
خ��ی��ارات ش��ع��وب��ھ��ا ال��ت��ي رفض��ت ت��ل��ك 
االتفاقیة ودخلت في صراع بیني ن�ت�ی�ج�ة 
االدغام والدمج، كما ت�وق�ع ح�ی�ن�ھ�ا أح�د 
الدبلوماسیین األمریكیین في حفل توق�ی�ع 

 تلك االتفاقیة، حیث قال:
(إنكم توقعون على صراعات وعداوات    

تنتج بحور من الدماء ف�ي ھ�ذه ال�دول)، 
وفعالً تحققت نبوءات ذلك ال�دب�ل�وم�اس�ي 
الحصیف في السنوات األولى النبثاق تلك 
ال��م��م��ال��ك وال��دول وب��دأت الص��راع��ات 
والتنافسات التي عبر عنھا مل�ك ال�ع�راق 
األول، حینما وصف المجتمعات العراق�ی�ة 

  قائالً:
(ال یوجد في العراق شعب عراقي بعد،    

بل توجد تكتالت بشریة خیالیة خالیة م�ن 
أي فكرة وطنیة، متشبعة بتقالید وأباطی�ل 
دینیة، ال تجمع بینھم جامع�ة، س�ّم�اع�ون 
للسوء، م�یّ�ال�ون ل�ل�ف�وض�ى، مس�ت�ع�دون 

 دائماً لالنتفاض على أي حكومة كانت)
ھذا الواقع المریر لم ی�ك�ن ح�ك�راً ع�ل�ى   

س��ك��ان ب��الد ال��ن��ھ��ری��ن ف��ي ال��ع��راق 
وكوردستان، بل كان یشم�ل م�ع�ظ�م ب�الد 
الش�ام ف��ي س��وری��ا ول��ب��ن�ان وف��ل�س��ط��ی��ن 
واألردن بسبب التعددیة القومیة والدینی�ة 
وعدم تبل�ور م�ف�ھ�وم ج�ام�ع ل�ل�م�واط�ن�ة 
الحقة، حیث التفرد واإلقصاء لل�م�ك�ون�ات 
األصغر باستخدام الق�وة وال�ع�ن�ف، ح�ت�ى 
ط�ل�ت ع�ل�ى ال�ج�م�ی�ع ح�ق�ب�ة االن�ق�الب�ات 
وجمھوریاتھا الدمویة التي أن�ت�ج�ت دول 
النقی�ق الس�ی�اس�ي وخ�ط�اب�ات�ھ�ا ال�ن�اری�ة 
وشعاراتھا الط�ن�ان�ة وم�زای�دات�ھ�ا ب�ق�وت 
وح��ق��وق ال��ن��اس وال��م��واط��ن��ة س��واء 
بشعارات قومیة تھییج�ی�ة أو ب�اس�ت�خ�دام 
وتوظ�ی�ف ال�دی�ن وال�م�ذھ�ب وال�رب ف�ي 
تجارة سیاسیة مقیتة، وقد تجلى ذلك م�ع 
مطلع الستینیات حیث نجح میشیل عفل�ق 
أحد قادة حزب البعث العربي االش�ت�راك�ي 
المؤس�س�ی�ن ف�ي ت�ق�دی�م ذل�ك ال�ف�ل�ك�ل�ور 
القومي بصیغة مطورة لجمھور م�ت�ھ�ال�ك 

مترامیة من الخلیج   ومحبط وحالم بدولة
إلى المحیط، تنشد فیھا األمة نشیداً واحداً 
و ترفع رایات الثورة العربیة م�ن أقص�ى 
المشرق العربي إلى أقصى مغ�رب�ھ، دون 
أن یفقھ ما وراء ذلك من شعارات ب�راق�ة 
ت��دغ��دغ ال��ع��واط��ف وال��غ��رائ��ز وتش��ی��ع 
العنصریة ل�ت�س�ح�ق أم�ام�ھ�ا ح�ق�وق ك�ل 
المكونات المختلفة التي تس�ك�ن ف�ي ذات 

 المنطقة الجغرافیة.
لقد جاءت تجربت�ھ�م ف�ي ال�ع�راق ع�ام    

على أنقاض الج�م�ھ�وری�ة األول�ى  1963
التي حاولت إنشاء دولة ع�راق�ی�ة ب�ع�ی�دة 
عن ذلك الفلكلور السیاسي، ھذه التجرب�ة 
التي أبدعت ف�ي إنش�اء م�دارس ال�ع�ن�ف 
وتكمی�م األف�واه وال�ت�ف�ن�ن ف�ي ع�م�ل�ی�ات 
االغتیال والتصفیات وإنش�اء ال�ع�ص�اب�ات 
اإلی��دی��ول��وج��ی��ة ال��ت��ي س��ت��ح��رر األم��ة 
وت��وح��دھ��ا، وت��ق��ض��ي ع��ل��ى ال��ع��م��الء 
وال��م��ت��آم��ری��ن ع��ل��ى مس��ت��ق��ب��ل��ھ��ا م��ن 
(الش��ی��وع��ی��ی��ن واألك��راد والش��ع��وب��ی��ی��ن 
الشیع�ة) ال�ذی�ن ی�ع�ی�ق�ون ت�ط�ور وت�ق�دم 
الثورة العربیة وحزبھا (الطلیعي)، وھكذا 
وخالل أقل من عاٍم واحد ن�ج�ح، م�ی�ش�ی�ل 
عفلق، في ترجمة وتطویر ف�ك�رة ال�غ�زو 
التي ك�ان�ت م�ن�ت�ش�رة ب�ی�ن ال�ق�ب�ائ�ل ف�ي 
ال��ف��ل��ك��ل��ور الس��ی��اس��ي واالج��ت��م��اع��ي، 
وتحویلھا إلى م�ج�م�وع�ة م�ن ال�ق�وان�ی�ن 
والنظریات اإلی�دی�ول�وج�ی�ة والش�ع�ارات، 
حیث لم تمِض فترة طویلة ح�ت�ى أع�ل�ن�ت 
دولة البعث ف�ي ال�ع�راق وال�ت�ي ت�م�ی�زت 
بغزواتھا الكبیرة شم�االً ف�ي ك�وردس�ت�ان 
وشرقاً في ایران وج�ن�وب�اً ف�ي ال�ك�وی�ت، 
ناھیك عن أذرع�ھ�ا ف�ي ل�ب�ن�ان وس�وری�ا 
وإرتی�ری�ا وال�ی�م�ن والس�ودان ل�ت�أس�ی�س 
ق��اع��دة ان��ط��الق ن��ح��و ب��ن��اء م��ج��ت��م��ع 
إیدیولوج�ي ی�ذی�ب ویص�ھ�ر ك�ل األف�ك�ار 
والمعتقدات والقومیات واألدیان واأللوان 
في بوتقة فلسفة حزب واحد وق�وم�ی�ة ال 

   غیرھا إال تابعاً.
 
وبذلك توج أصحاب النقی�ق الس�ی�اس�ي    

فارسھم ملكاً لمشارق األرض ومغ�ارب�ھ�ا 

وشیخاً لكل الغزاة الباح�ث�ی�ن ع�ن أم�ج�اد 
ھ�والك��و، ل�ی��ن��دف�ع ھ��ذه ال��م��رة ب��غ��زوت��ھ 
األخ��ی��رة ال��ع��ارم��ة ال��ك��اس��ح��ة ب��ج��ی��ش��ھ 
الخامس مح�اوالً اب�ت�الع ال�ك�وی�ت أرض�اً 
وشعباً، لكن ھذه المرة كانت اللقمة أك�ب�ر 
كثیراً من حلوقھم فاختنقوا وانكف�ئ�وا ف�ي 
حدود دولتھم لیصبوا جام غضبھ�م ع�ل�ى 
مواطنیھم بعد ھزیمت�ھ�م ال�ن�ك�راء وفش�ل 
دولة النقیق التي أن�ت�ج�ت خ�الل أرب�ع�ی�ن 
عاماً أكثر من م�ل�ی�ون ق�ب�ر وم�ا ی�ق�ارب 
النصف مل�ی�ون م�ع�اق جس�دی�اً ون�ف�س�ی�اً 
ومئات اآلالف من السراق والم�ن�ح�رف�ی�ن 
واالنتھازیین والمتملقین وال�م�خ�ت�ل�س�ی�ن 
ومالیین من الب�ش�ر ت�ح�ت س�ق�ف ال�ف�ق�ر 
المالي والعلمي والثقاف�ي وآالف م�ؤل�ف�ة 
من المستكی�ن�ی�ن وم�ث�ل�ھ�م م�م�ن أدم�ن�وا 
النقیق والجری�م�ة وال�دع�ارة الس�ی�اس�ی�ة 

  واالرتشاء والسادیة.
 
إن ما أنتجتھ دولة النقیق ف�ي ك�ل م�ن    

العراق وس�وری�ا ول�ی�ب�ی�ا وال�ی�م�ن وم�ن 
ماثلھم في الھرج والمرج الس�ی�اس�ي، ل�م 
یتعدَّ إال ما نراه الیوم من أف�واج األرام�ل 
والیتامى والمعاقی�ن، وإنش�اء دول�ة ال�ال 
دولة ضمن ك�ی�ان ال�دول�ة ل�ی�ن�خ�ر ف�ی�ھ�ا 
ال��ب��ؤس وال��ت��خ��ل��ف وال��ف��ق��ر وال��ت��ق��ھ��ق��ر 
المرعب في كل مناحي الحیاة، واألخ�ط�ر 
من كل ذلك إنھا قتل�ت وبس�ب�ق اإلص�رار 
والترصد شیئاً اسمھ المواطنة واغ�ت�ال�ت 
احساساً اسمھ االن�ت�م�اء ل�ل�وط�ن، ألن�ھ�ا 
وبجدارة فائقة أشاعت الرعب واإلرھ�اب 
والخ�وف ل�دى الش�ع�ب م�ن خ�الل أذرع 
میل�ی�ش�ی�اوی�ة ط�ائ�ف�ی�ة أو ق�ب�ل�ی�ة ش�ت�ت 
وش�رذم�ت االن�ت��م�اء وال��والء ف��ي زوای��ا 

 قبلیة ومذھبیة دینیة ضیقة.

!ا ا دو 
 
 
 
 
 
 
 

 كفاح محمود كریم/ أربیل        
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النص الموازي في اللغة الفرنسیة یتك�ون    *
. ف�ال�ج�زء االول  textو  paraمن جزأین 

ی�رت��ب��ط ف��ي األص�ل ال��ی�ون��ان��ي ب��ع��دة م��ع��اٍن 
كالمشابھة والمماثلة والمس�اواة وال�م�الئ�م�ة 
والموازاة والمجانسة، أما الجزء الثاني فھ�و 
النص، ویعود أصلھ عموماً إلى بلوغ ال�غ�ای�ة 
واكتمال الصنع ((كتاب عتبات ج�ی�رارج�ن�ی�ت 
من النص إلى المناص، ع�ب�د ال�ح�ق ب�ل�ع�اد، 
الدار العربیة للعلوم، ن�اش�رون وم�ن�ش�ورات 

)). 43م، ص:2008، 1االخ���ت����الف، ط
ب��ح��س��ب  -وال��م��ق��ص��ود ب��ال��ن��ص ال��م��وازي

ھو العنوان الرئیس، والعن�اوی�ن -جیرارجنیت
الفرعیة، والمقدمة، والمالحق، والھوام�ش، 

 واالھداءات, والعبارات التوجیھیة.
* داللة العنوان ورموزه في شعر أدیب كمال 

 :الدین
سأتناول ھنا المج�ل�د الس�ادس م�ن االع�م�ال 
الشعریة الكاملة، وذلك ألن�ھ ی�م�ثّ�ل آخ�ر م�ا 

صف�ح�ة  (289)أبدعھ الشاعر. یقع  المجلد بـ
من القطع المتوسط، ویحوي على ع�ن�وان�ات 

ع�ن�وان�ات، ت�ت�ف�رع  (5) فرعیة عامة بحدود
إلى عنوانات فرعیة خاص�ة تض�م ك�ل واح�د 
منھا عدداً كبیراً من الق�ص�ائ�د. وك�ل ع�ن�وان 
عام أو خاص ھو دال لمدلول فھو نص مواٍز 

) للقصائد، ففي تحت العنوان الفرع�ي ال�ع�ام
، نالحظ عنوانات خاص�ة (شخصیات حروفیة

زھ�ا  )و (اآلخر ال�ذي ھ�و أن�ا) لقصائد مثل:
ش���ارع  )و (ش���ارع ال���ذاك���رة )و (ح���دی���د

وغیرھا كثی�ر.  (البحر والحرف)و (القھقھات
وكل ھذه العنوانات نص مواٍز للقصائ�د ع�بّ�ر 
عنھا أدیب كمال الدین ومثّلھا تم�ث�ی�الً دق�ی�ق�اً 
بأسلوب إبداعي حتى كأّن ال�ع�ن�وان ت�ك�ث�ی�ف 
موجز لما یدور ف�ي ال�ق�ص�ی�دة ف�ھ�و ی�ع�ط�ي 
كنص مواٍز المس�اواة م�ع ال�ق�ص�ی�دة، الح�ظ 

 :قولھ
 لم أكْن ُمحتاجاً إلى ما تقول،

 كنُت ُمحتاجاً إلى شفتیَك.
 ولم أكْن ُمحتاجاً إلى شفتیَك بل إلى لسانِك.

 ال لم أكن ُمحتاجاً إلیھ بل إلى روِحك.
 ال ال لم أكْن ُمحتاجاً إلیھا بل إلى حائك،

 أعني إلى بائك،
 أعني إلیك.

 وأعرُف أنَّك ال تعرُف نَْفَسَك ِمْثلي
 

ولم یكتف الشاعر بھذا ال�ت�ق�دی�م ل�ی�دل ع�ل�ى 
المساواة والحلول باآلخر م�ع ال�ع�ن�وان، ب�ل 
نراه یصرح انھ مثلھ ل�ك�ي ی�ط�اب�ق ال�ع�ن�وان 

 :القصیدة، یقول

 فقْدني إلیك.
 نعم، جمیٌل أن ألتقي بأعمى ِمْثلي،

 تائٍھ ِمْثلي
 یبحث عنّي

 وال یتركني أھذي في الطّریق
 إلى أن أموت.

 
ومم�ا زاد ف�ي مس�اواة ال�ع�ن�وان ل�ل�ق�ص�ی�دة 
توظیف الش�اع�ر األس�ل�وب ال�ق�ص�ص�ي ف�ي 
الس��رد ال��ذي ی��ب��دأ ب��ع��رض وع��ق��دة ف��ح��ّل. 
فاألسلوب القص�ص�ي ی�ح�اف�ظ ع�ل�ى ال�وح�دة 
العضویة للق�ص�ی�دة ك�م�ا أن ال�ع�ن�وان ال�ع�ام 

ن�ص م�واٍز  (شخ�ص�ی�ات ح�روف�ی�ة) الفرعي
للقصیدة من خالل توظیف الشاعر لل�ح�روف 

 .ورمزیتھا
ن�ص  (زھا ح�دی�د) والعنوان الفرعي الخاص

مواٍز یدل على المالئمة للق�ص�ی�دة، ذل�ك ألّن 
) ال��ق��ص��ی��دة ج��اءت ع��ل��ى ش��ك��ل س��ی��رة

لزھا حدید، فكان ال�ع�ن�وان نص�ا  (ببلوغرافیا
موازیاٍ للقصیدة ال ینبو عنھا بل ھو یمثّ�ل�ھ�ا، 

 :یقول
 

 بعینین أوسع من عیني زرقاء الیمامة
 وأجمل من عیني زرقاء الیمامة،

 ستكتبین ِشْعراً عجیباً 
 على َھیئِة عماراٍت وناطحاِت سحاب

 وتھبینھ، في كرٍم حاتمّي، مدَن العالم.
....... 

 لكنّي سأعتذُر لِك َمّرةً، 
 بل ألف َمّرة،

ْحرّي.....  ألنَّ دجلة لم تغسلِك بمائھا السِّ
 

والشاعر مھتم بالمضمون ویختار لھ الش�ك�ل 
المناسب في أكثر قصائده، لذلك جاء اختیاره 
ألسلوب السیرة مالئماً الھتمامھ بالمضمون، 
وج��ع��ل ال��ع��ن��وان نص��اً م��وازی��اً ل��ل��ق��ص��ی��دة، 
فاستطاع أن یكسب عاطفة المتلقي، ف(زھ�ا 

 .حدید) ماتت في دیار الغربة
 

ْحريّ   ألنَّ دجلة لم تغسلِك بمائھا السِّ
 بعیداً بعیداً، -وا حسرتاه  -وأنِت تموتین 
ل�م ی�ق�بّ�ل األرَض  -وا أسفاه  -وألنَّ الفراَت 

 بین یدیكِ 
 وأنِت تقولین لألرِض وداعاً 

ب��ع��َد أن ت��رك��ِت ع��ل��ی��ھ��ا أل��َف ب��اٍب ُمض��يء 
ْحِر والُمستحیل.  بالسِّ

ح��ل�م��ي (وی�أت�ي ال�ع��ن�وان ال�ف��رع�ي ال�خ��اص
ح�روف (تحت العنوان الفرعي العام  خرافي)

نص��ا م��وازی��ا ل��ل��ق��ص��ی��دة،   )م��ن الش��م��س
�ر ل�ل�ق�ص�ی�دة  (حلمي خراف�ي )فالعنوان م�ف�سِّ

ومشابھ لھا ألن القصیدة تحكي حلماً خراف�ی�اً 
وم��ن ھ��ن��ا أص��ب��ح ال��ع��ن��وان نص��اً م��وازی��اً 
ومشابھاً ومساویاً للقصیدة وال ینب�و ع�ن�ھ�ا، 
فالقصیدة تحكي حلماً خ�راف�ی�اً رآه الش�اع�ر، 
ینساب فیھ أسلوب الش�ع�ر الس�ردي ب�ھ�دوء 

كما یسمیھا یاس�ی�ن  -بشعریة زمانیة ومكانیة
 :یقول الشاعر -النصیر

 البارحة حلمُت أنّني فتحت

 شبّاَك عمري على ِمْصراَعیھ
 فكاَن النّھاُر ُمدھشاً 

 فأخذُت أشربُھُ بلطٍف وھدوء.
 ثُمَّ عدُت إلى النّوم

 ألستیقظَ عنَد المساء،
 لم یزل الّشبّاُك مفتوحاً كما ھو

 والنّجوُم تضيُء تضيُء تضيُء الّسماء
 فمددُت ملعقتي الّصغیرةَ الّسحریّة

 وبدأُت آكلھا نجمةً نجمةً.
 وحیَن شبعتُ 

 عدُت إلى حلمي الخرافّي ببطٍء عظیم.
 

لقد كان حلم الشاعر قلقاً بین ثنائیة الی�ق�ظ�ة، 
النوم، فالمرئی�ات ت�ت�راءى ل�ھ ب�ی�ن ح�ال�ت�ي 
الیقظة والنوم. فبعد أن نام فتح شباك ع�م�ره 
على مصراعیھ فأخذ منھ الحلم مأخذاً ث�م ن�ام 
واستیقظ لیرى ن�ف�س�ھ  وھ�و ی�م�ّد م�ل�ع�ق�ت�ھ 
الصغیرة السحریة لیأكل النجوم نجمةً ن�ج�م�ةً 
حتى شبع وعاد إلى حلمھ الخراف�ي، ب�ع�د أن 
توّحد ف�ي ال�ی�ق�ظ�ة م�ع ج�م�ال ال�ك�ون ف�ھ�و 
یقضان نائم فأصبح الحلم خ�راف�ی�اً ل�ی�س ف�ي 
النوم بل وفي الی�ق�ظ�ة، ول�ك�ن ال�ح�ل�م ی�ب�ق�ى 
خرافیاً، ألّن التصور والخیال في أثناء ت�الزم 
الیقظة بالنوم ھ�و ن�وع م�ن ال�ح�ل�م، وب�ذل�ك 
تحقق المقصد م�ن أن ال�ع�ن�وان ن�ص م�واٍز 

) ویأتي العنوان الف�رع�ي ال�خ�اص .للقصیدة
قال ل�ي ) تحت العنوان الفرعي العام (روایات
نصا موازیا ل�ل�ق�ص�ی�دة، ف�ال�ق�ص�ی�دة  (حرفي

تقترب بالتجنیس من القص�ة ال�ق�ص�ی�رة ج�داً 
وتنتھي بضربة مفاجئة، وفیھا تفاصی�ل ع�ن 
روایات عن تاریخ والدة ال�راوي ال�ع�ل�ی�م أو 
الذات الثانیة ما جعل ال�ع�ن�وان نص�اً م�وازی�اً 

 :للقصیدة، یقول
 

 أیَن ُولِدَت؟  قاَل لي حرفي:
 قلُت: ُولِدُت في أرٍض تحّولْت إلى مدرسة.

 وفي روایٍة أُخرى
 تحّولْت إلى مستشفى للمجانین.

 وفي روایٍة ثالثة
 تحّولْت إلى أرٍض للندِم والبكاء.

 فقاَل: وماذا فعلَت؟
 قلُت: جمعُت كلَّ ھذه الروایات

 وذھبُت إلى تلك األرض المزُعومة
 فوجدتُھا قد تحّولْت إلى ذكرى.

 
)و (فقال)و (قلت)و (قال) إّن توظیف الحوار

ساعد الش�اع�ر ع�ل�ى ال�ب�ن�اء الس�ردي  (ماذا
للمبنى الحكائي من خالل األس�ل�وب الس�ب�ب�ي 
ما جعل القصیدة قریبة بالتجنیس من الق�ص�ة 
القصی�رة ھ�ذا ب�اإلض�اف�ة إل�ى أن ال�ق�ص�ی�دة 
انتھت بضربة مفاجئة. ھذا البناء ال�ق�ص�ص�ي 
حافظ على تماسك الوحدة العضویة للقصی�دة 
فعكس مضموناً وكان العن�وان نص�اً م�وازی�اً 

 .لھ
................................................ 

الم�ج�لّ�د الس�ادس،  : األعمال الشعریة الكاملة
أدی��ب ك��م��ال ال��دی��ن، م��ن��ش��ورات ض��ف��اف، 

 2020 بیروت، لبنان

:ل ا أد   ازيا ا 

 ""ذأ ما 
 

 نجاح ھادي كبة .د.أ
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 َدُعوني أخُرُج ِمن ِردائي

 فما عاد یُشبِھُني

  عن جسدي الُمتآكلْ  دعوهُ یسقُطُ 

  

  َدُعوني أَْنَسى ما فاتْ 

  َولَْو لحظاتٍ 

 الراحلیَن على جسدي.... آثارُ 

  المطبوِع بظلِّ الصحراء     

 …تُْتِعُب الُمتَبقّي من أْنفاسي

  

  بخاِطري  كوابیسي تْزَدِحمُ 

 تلبُس ِعظامي

  فدُعوني أْنَسى ما فاتْ 

 …و لْو لحظاْت 

ُك بْوَصلَةَ ارتِحالي  دُعوني أَُحرِّ

  ِوْجَھةَ الحزِن الُمسافِر بظلِّي

  إلى األبعــادْ  

  

  دعوا حروَف اسمي تَُھْرِوُل في الساحاتْ 

 تبحُث عّمْن یكتبھا

 زْیتِیّةً … یَُشّكلُھا حروفا مائیَةً 

 …أو بقلِم رصاص      

  

  دعوني أْنسى ما ماتْ 

 …و لْو لحظاْت 

  جسدي العاري سّكةُ حدیٍد لكلِّ العرباتْ 

  خارطةٌ ُمَمّزقَةٌ مثقوبھ

  

  ُحبُّ الناِر، و ناُر الحبِّ في داخلي

  كالرافــدْیِن بجَسدي

 فكیف الھروُب؟ إلى أین الھروب

  

 أزراري المْقطوعةُ من ردائي

  المثقوبْ  

  تدحرجْت تحت العجالتْ 

  تاھْت في أعِمَدِة الدخانِ 

 …في بُْؤَرِة األوھاِم 

 …في كتلِة األشالء      

 جسدي داٌر بال سقفٍ  

ْت فیھ أســراري  تَعرَّ

ٌ بال أسوار    جسدي وطَ

 

ِن

 ینعق فیھ غراب البراري

 

  جسدي بال خارطةٍ 

  …بال أشجاٍر 

  عاٍر اختفْت منھ ومن حولھ اآلثارُ 

 …لم یعُْد سوى ذكرى

 …مأُدبٍَة للجرذان و الصرصاِر 

 فَمن یرحم ُ ُعـْرَي جسدي ؟

  

 تراتیُل الّرحیِل تبلَُع ذاكرتي

 وما تبقّى ِمن ذاك الجسِد العنیدِ 

 العتید 

  خارطةُ الرحیِل وْشٌم ناريٌّ 

  في خالیا الجلِد من جسدي

  وكلُّ المزاریِب حـولي

 فاتَِحةٌ فاھا نحوي، 

ُق ُجرحي  تعمِّ

 …و مزاریُب سمائي ال تصبُّ ماءً 

  على جسدي المثقوبِ 

  المحروِق المنثورِة أشالُؤهُ 

 …على الطریقْ 

 فدعوني أنسى ما فاتْ 

 …ولو لحظات 

 ُُْي ي

 موفق ساوا
 2010سیدني، آذار 

  



أختصم األطفال وعال صراخ�ھ�م ق�رب ال�م�وق�د    
ال��وھ��م��ي ل��ق��در ف��ارغ، ن��ف��د ص��ب��رھ��م وط��ال 
انتظارھم، من دون أْن یكشف القدر عن مح�ت�واه 
الموعود، ماذا عساھا اْن تفع�ل ل�ت�س�ك�ت األف�واه 
الجائعة والبطون الغرثى، لم تجد أم�ام�ھ�ا س�وى 

أحد المرشحین ألنتخ�اب�ات   بطانیة جاد بھا علیھا
 البرلمان ثمنا لصوتھا في صنادیق األقتراع ....

ك�ي   ا لھا* كعادتھا استعارت عباءة جارتھا سترً 
 تذھب لسوق (الھرج) لبیع البطانیة.... 

 
بھموم ثقال وھي لم تبل�غ ال�ث�الث�ی�ن   تسیر مثقلة

من عمرھ�ا وق�د ف�ق�دت ح�ب�ی�ب�ھ�ا. زوج�ھ�ا، ف�ي 
زمالئھ في مس�ط�ر   عدد من  أنفجار أجرامي مع

 العمال ....
ت��ت��ب��دل أو ت��ت��ق��ط��ع   * ص��ور ال��ك��ل��م��ات أخ��ذت

م�ف�اص�ل��ھ�ا وھ��ي راق�دة ع�ل�ى س�ط�ح ال�الف�ت��ات 
ال��م��ج��درة ل���وج��ھ الش��ارع ح���ی��ث أص��ب��ح���ت 
ال��دی��م��وق��راط��ی��ة دم وق��راط��ی��ة، وأن��ت��خ��اب��ا، 

 خیبات...الخ .
* ت��رى ج��م��وع��اً ك��ب��ی��رةً م��ن ذوي ال��ك��روش 

واللحى البھیة، وھم یسب�ح�ون   وأصحاب العمائم
ویشكرون هللا ع�ل�ى م�ا أن�ع�م ع�ل�ی�ھ�م، م�خ�ت�م�ةُ 

موردة خدودھم تشع ع�الم�ات ال�ن�ع�م�ة   جباھھم
والرخاء من وجوھھم، یسیرون الخیالء فرح�ی�ن 

وجوھم ع�ن ع�ك�رة ون�ف�رة   مستبشرین، تكشف
ش�ب�ع�ان�ا وج�اره   وھم یقرؤون مقولة (من ب�ات

جائٌع أكبھ هللا ع�ل�ى م�ن�خ�ری�ھ ف�ي ن�ار ج�ھ�ن�م)، 
تراھم یتبادلون أشارة الھزأ بـ (ما ج�م�ع�ت ث�روة 

 إال من بخل أو حرام)....
 

* على حین غرة تراھم وقد ج�ف�ل�وا ك�م�ا ت�ج�ف�ل 
الخراف من ھجمة ذئب جائع، یس�ت�ت�ر ب�ع�ض�ھ�م 
ببعض، واضعین أكفھم فوق ص�دورھ�م ل�ت�ف�ع�ی�ل 

وتمائم وضعوھا في جیوبھم  عمل أدعیة وحروز
لتقیھم شر حاسد أذا حسد...وسط أستغرابھا ل�م�ا 
ج�رى ش��اھ��دت ش��ی��خ�ا م��ھ��ی��ب��ا راف�ع��ا س��ب��اب��ت��ھ 

بوجوھھ�م ی�ال ح�ق�ھ�م وھ�و ی�ردد بص�وت 
جھوري مبی�ن (وال�ل�ذی�ن ی�ك�ن�زون ال�ذھ�ب 
والفضة...)، أصابتھا رجفة وخوف وھم�ت 
ب�ال�ھ�روب، ف�أحس�ت ب�ارت�ط�ام رأس�ھ�ا ف�ي 
سیاج قصر منیف، لتصحو من شبھ ش�رود 
فكري ذھب بھا ب�ع�ی�دا وھ�ي ت�ت�ف�ك�ر واق�ع 

 الحال ....
بقل�ی�ل  * كفكفت دموعھا، ثم غسلت وجھھا

ك�م�ا ھ�ي   من الماء من قنینة حملتھا معھا
ع�ادت��ھ��ا ل�ت��ط��ف��ئ ن�ی��ران ع��ط��ش�ھ��ا ال��دائ��م 
إلصابتھا ب�داء الس�ك�ر، واص�ل�ت مس�ی�رھ�ا 
ص��وب س��وق ھ��رج ال��ذي وج��دت��ھ ی��غ��ص 

بالناس، ویض�ج ب�أص�وات الس�م�اس�رة وال�ب�اع�ة 
بض�اع�ت�ھ�م، وق�د غ�ل�ب ع�ل�ى   وھم یعلنون عن

المعروض أثاث م�ن�زل�ی�ة و، وأدوات ل�ل�م�ط�اب�خ 
 مستعملة، وكتب معلمة بأسماء أصحابھا وووو. 
ما أْن دخ�ل�ت الس�وق ح�ت�ى ت�الق�ف�ھ�ا (ال�ب�ی�اع�ھ 

 للبیع ؟؟  ھا اختي ماذا لدیك  -: شرایھ)
* یسحبھا آخر تعالي عیني أنا سوف أعطی�ك م�ا 

ك�ث�ی�را   یرضیك، وآخر ث�م آخ�ر... م�م�ا أرب�ك�ھ�ا
وأصابھا بالتلعثم حتى كادت تنسى ما أتت ألج�ل�ھ 

مستغربة بوجوه من تالقفوھا.... ث�م    وھي تنظر
أخواني أنا عندي ھذه البطانیة للبیع ...  * قالت:

أخذھا أحدھم منھا وأخذ یص�ی�ح ب�ط�ان�ی�ة ل�ل�ب�ی�ع 
 بیش نگول؟؟  بطانیة مال محتاج

فلم یقدم على شرائھا أحد ف�م�ا ح�اج�ة ال�ن�اس *  
الى بطانیة مستعملة في حر الصی�ف، ھ�ك�ذا ق�ال 
السمسار محوال أقناعھا ببیعھا ألح�دھ�م بس�ع�رال 

بأنھ ال ح�اج�ة ل�ھ   یعادل سعر كیلو طحین مدعیا
بھا وإنما یرید اْن یساعدھا، وقد یتصدق بھا الى 

لوجھ أ� غامزا للس�م�س�ار ب�ط�رف   أحد الفقراء
عینھ، بأنھ سوف ال ینساه...لكنھا رفضت فس�ع�ر 
البطانیة ال یسد لھ�ا ح�اج�ة....م�م�ا ج�ع�ل أح�دھ�م 
یعرض علیھا حال یناسب�ھ�ا ك�م�ا ی�رى، ف�اق�ت�رح 
علیھا اْن تستتر بالبطانیة وتبیع ع�ب�اءت�ھ�ا ال�ت�ي 

 تبدو جدیدة، فسیشتریھا بسعر یرضیھا....
أختنقت بعبرتھ�ا وح�ن�ق�ھ�ا ع�ل�ى ھ�ذه ال�م�س�وخ 
البشریة، وأدعی�اء ال�رج�ول�ة وال�غ�ی�رة وال�ت�دی�ن 

یریدون أن یس�ل�ب�وھ�ا س�ت�رھ�ا (ع�ب�اءت�ھ�ا)  وھم
لیتربحوا بھا، ال ی�ع�ل�م�ون انَّ�ھ�ا ال ت�م�ل�ك�ھ�ا، ال 
یعلمون انَّ ثوبھا ممزق ال یستر جسدھ�ا، أرادت 
اْن تبصق في وجوھھم لوال تبصرھ�ا وخش�ی�ت�ھ�ا 

ول��ك��ن��ھ��ا ھ��رول��ت وھ��ي ت��ن��دب  م��ن ب��ط��ش��ھ��م
 -(واغفاریاه) لتلتحق بصاحب نداء:

(بشر ال�ك�ان�زی�ن ب�م�ك�او م�ن ن�ار ت�ك�وى ب�ھ�ا  *
 جباھھم وجنوبھم وظھورھم).

................................. 
 * نسبة للصحابي الجلیل ((ابو ذر الغفاري)).

 

  قصة قصیرة

 * واره

 
 / العراقحمید الحریزي
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 عـادل عطیـة/مصر

 سألملم أشالئي المبعثرة على األرض

 وأغسل دمائي النازفة على األسفلت

 وأنتقم

  سأنتقم منك، سأنتقم

  بكأس ماء بارد

 یروي لھیب عطشك

 وبرغیف من الخبز الساخن

 یشبع ضراوة جوعك

 سأنتقم منك، سأنتقم

 حین أنقذ طفلك الوحید

 من تحت عجالت جامحة

 وأدافع عن حرمك المصون

  التي تطاردھا

 بإجتھاد

 نظرات الشر الذابحة

 سأنتقم منك، سأنتقم

 حین أقدم لك

 وقت الداء

 مّر الدواء

 وأشاركك الدموع في سرادق العزاء

  سأنتقم منك، سأنتقم

 حین أطبطب على جراحات جنوحك

 وأضيء لك القمر في لیالي ظالمك

 وأفسح للشمس طریقاً في ضبابك

 ھذه ھي اسلحتي البیضاء

 الحادة النجالء

 آتي بھا إلیك، وأنتقم
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 مقدمة:
((النظریة التي ترى أن الخرافة تن�ش�أ وت�ع�م�ل ع�ل�ى 

عل�ى   –تفسیر العملیات المادیة سوف تقصر الخرافة 
على المجتمعات التي یفترض افتقارھا إلى   –األرجح 

العلم. وفي المقابل، النظریة الت�ي ت�رى أن ال�خ�راف�ة 
تنشأ وتعمل على ت�وح�ی�د ال�م�ج�ت�م�ع ق�د ت�ج�ع�ل م�ن 
الخرافة أمرا مقبوال، بل وربما ال غنى عنھ في جمی�ع 

 )  1المجتمعات.)). (
یجلس حفیدي "حسام الدین" بعامھ األّول، مث�ل�م�ا    

جلس والده عندما كان بسنھ، وم�ث�ل�م�ا ج�ل�س�ت أن�ا، 
وجلس أبي، في السن ذاتھ، وھكذا، وھو یستم�ع إل�ى 
أحادیث اآلخرین، إن ك�ان ھ�ذا ال�ذي ی�ق�ال خ�ب�را أو 
قصة، وعیناه تنتقل بین الوجوه والشف�اه، ف�ال ی�ف�ھ�م 
من ھذا الحدیث شیئا، ولكن ال�ذی�ن ی�ق�ول�ون ھ�ذا ل�م 
یسألوا أنفسھم ع�ن ذل�ك، ألن ال�م�ھ�م أن ی�ت�ح�دث�وا، 
ویخبروا، ویقصوا، ألنھم یریدون أن تست�م�ر ال�ح�ی�اة 
ألنھم یعرفون ان الحیاة ال تس�ت�م�ر وم�ا ب�ی�ن ال�ن�اس 
"سكتة"، ومساحة من الصمت. أو كما ی�ع�ب�ر ع�ن�ھ�ا 
العامة "ساموط الموط"، ألن الس�ك�ت�ة ھ�ذه م�م�ل�ة، 

 وقاتلة، انھا تجلب المرض المؤدي للموت.
واإلنسان منذ األی�ام األول�ى ل�ل�ت�اری�خ ھ�و انس�ان    

ع��اش ل��ك��ي ی��ق��ص، وی��ن��ق��ل األخ��ب��ار. وال��دی��ان��ات، 
التوحیدیة، وغیر التوحیدیة، بعد نشأتھا، تق�وم ع�ل�ى 
القصة، والحكي. وحتى ع�ن�اص�ر ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة، وھ�ي 
كائنات غیر حیة، تقص ح�ك�ای�ت�ھ�ا ل�ب�اق�ي ال�ك�ائ�ن�ات 
الحیة، وغیر الحیة، عن عملھا بصمت وسك�ون. إذن 
كل شيء في المعمورة، وم�ن�ذ ال�ق�دم، ی�ع�ی�ش ع�ل�ى 

 القصة، والحكایة، وتقّصي الخبر.
وإذا أخ�ذن�ا اس�ط�ورة آدم وح�واء الس�وم�ری�ة، أو    

التوراتیة، بعد أن سرقھا كتب�ة ال�ت�وراة م�ن حض�ارة 
سومر، مثاال للك�ائ�ن�ات ال�ح�ی�ة، ف�إن�ھ�ا ب�دأت ب�ق�ص 
الحكایة منذ النشأة األولى عندما طلبت حواء من آدم 
أن یأكال الثمرة التي منع�وا م�ن أك�ل�ھ�ا، وح�بّ�ب�ت ل�ھ 
ذلك، مرة ثانیة، فأكلھا، عندھا سقطوا في الخط�ی�ئ�ة، 
وعوقبوا على ذلك باخراجھم من الجنة. أما الكائ�ن�ات 
غیر الحیة فان المطر، م�ث�ال، ی�ق�ص ح�ك�ای�ة ت�ك�ّون�ھ 
ونزولھ على الناس بھدوء وس�ك�ی�ن�ة، أو م�ع ب�ع�ض 
الجلبة، فولدت عند ذلك أس�اط�ی�ر ع�ن�ھ ف�ي ال�ذائ�ق�ة 
البشریة، وفي مخیالھم النشط. وعندم�ا تص�ّور ذھ�ن 
االنسان ان ھناك كائنات خارج واقعھ المادي، تولّ�دت 
عنده الخرافات عنھا. وھكذا بدأ القص، وبدأ الح�ك�ي، 
وولدت ال�ق�ص�ص، وال�ح�ك�ای�ات، وت�ن�وع�ت، ف�ك�ان�ت 
ال��ق��ص��ص ال��واق��ع��ی��ة، وال��خ��راف��ات، واألس��اط��ی��ر، 
والحكای�ات، والس�وال�ف، وال�ح�دوت�ات. وق�د ت�وص�ل 
االنسان إلى انھ إذا كان ی�ری�د رس�وخ ف�ك�رة م�ا ف�ي 

 عقول البشر یضعھا في قصة تقرأ وتسمع.
*** 

ح�ك�ای�ة، وم�ث�ل ش�ع�ب��ي،  -ی�م�ث�ل األدب الش�ع��ب�ي    
ال�خ�ی�ار ال�وح�ی�د، ألی�ة  -وطرائف، وألغ�از، ون�ك�ات 

مجتمع وأمة، لتعبّر بكل ح�ری�ة، وب�دون ق�ی�ود، ع�ن 
نفسھا. فاألدب الشعبي ھو التعبیر الصادق، واألمی�ن، 
ألحالم األمة، وتطلعاتھا، وآمالھا، وكذلك التعبیر ع�ن 

 بؤسھا، وأحزانھا، وآالمھا، وسقطاتھا.
ولھذا كانت دراسة ھذا األدب بالغة األھ�م�ی�ة ل�م�ن    

یرید أن یعرف  نفسیة مجتمع م�ن ال�م�ج�ت�م�ع�ات، أو 
أمة من األمم. ویجب أن تتسم تلك الدراسات بالعم�ق، 

 والجدیة، لكي تكون مثمرة في طرحھا.
وإلرسال رسائل مشفرة بمضمون ثوري، غ�اض�ب،    

إلى الحاكم الظالم، مثل الرس�ال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة ال�ت�ي 
ارسلھا ابن الرج�ل ال�م�س�ن إل�ى ال�م�ل�ك ف�ي ال�ن�ص 

). ق��ام ال��ف��ك��ر 2ال��م��ص��ري "الس��ل��ط��ان ال��ج��ب��ار" (
االنساني بأنسة الحیوان، وأسبغ علیھ بعض الصفات 
التي یتمتع بھا البشر، كحیلة استخدمھا في سردی�ات�ھ 
األدبیة، ومنھا القصة الشعبیة، كم�ا وأنس�ن م�ظ�اھ�ر 

 الطبیعة، والكائنات غیر الحیة، مثل الجمادات.
*** 

تتضمن القصص الش�ع�ب�ي ال�ع�ال�م�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن    
الصور والرموز التي یأتي بھا مخیال البشر، ویم�ك�ن 
أن یعد المخیال واحد من المتاحف ال�ك�ب�ی�رة ال�ذي ال 
ینضب مخزونھا اآلثاري مھما أخرجنا منھ ال�م�الی�ی�ن 
من تلك الصور والرموز التي یحفل بھا، ھذه الص�ور 
والرموز ھو تمثیل للعقلیة الجم�ع�ی�ة ال�ت�ي ت�ع�ی�ش�ھ�ا 
المجتمعات كافة. وتمتاز ھذه الصور وال�رم�وز ال�ت�ي 
تتضمنھا القصص الشعبي التي تم�ث�ل ت�ل�ك ال�ع�ق�ل�ی�ة 
الجمعیة بالج�م�ال�ی�ة ال�ف�ن�ی�ة رغ�م ت�م�ث�ل�ھ�ا ل�ل�ح�ال�ة 
االسطوریة والخراف�ی�ة ال�ت�ي ال یس�ت�س�ی�غ�ھ�ا ال�ع�ق�ل 
البشري السوي. وخیال البشر الذي ینبع من متخ�ی�ل�ھ 
یمكن ادراكھ من تشخیصاتھ الت�ي یس�ت�ل�م�ھ�ا اآلخ�ر/

 المستمع على شكل لغة مفھومة.
*** 

في الصفوف األولى من المدرسة تعلمنا ف�ي درس    
ال�ع��ل��وم ال��ف��رق ب��ی��ن ال�ك��ائ��ن��ات ال��ح��ی��ة ك��االنس��ان، 
وال��ح��ی��وان، وال��ن��ب��ات، وال��ك��ائ��ن��ات غ��ی��ر ال��ح��ی��ة، 

كالصخور، والتراب، وغیرھا. وبعد أن كبرن�ا ع�رف�ن�ا 
ان ھذه الكائنات، الحیة وغیر ال�ح�ی�ة، ت�ل�ع�ب أدوارا 
كثیرة في المجتمع، وعلى كافة األصعدة، ومنھ ال�دور 
الذي یلعبھ االنسان ذاتھ. ونحن نتحدث عن "ك�ائ�ن�ات 

نعني بھذا ال�ت�ع�ب�ی�ر  -في ھذه الدراسة   –تفكر" فإننا 
جمیع الكائنات ع�ل�ى األرض ع�دا االنس�ان الس�وي، 
والمفكر، ألننا سنبعده عن ھذه الدراسة، ألن التف�ك�ی�ر 

 صفة مزروعة فیھ منذ ساعة مولده. 
فالكائن الحي ھ�و ك�ی�ان ح�ي م�ك�ون م�ن أعض�اء    

تتأثر ببعضھا البعض بحیث ت�ع�م�ل بش�ك�ل ع�ام ك�ك�ٍل 
واحد مشّكلة كائنا حیا. إذن كل م�ا ی�ت�ح�رك، وی�أك�ل، 
ویشرب، ویتنفس، وینمو، ویح�س، ھ�و ك�ائ�ن ح�ي، 
أما غیر ذلك فھو ك�ائ�ن غ�ی�ر ح�ي، یص�ف�ھ ال�ب�ع�ض 
بالمیت وھو لیس كذل�ك، خ�اص�ة إذا ط�ب�ق�ن�ا، م�ث�ال، 

 قوانین نیوتن علیھ على أقل تقدیر.
وال��ك��ائ��ن ال��ح��ي، وغ��ی��ر ال��ح��ي، ھ��م��ا م��ظ��اھ��ر    

وتجسیدات طبیعیة تحركھا الطبیعة أنى شاءت، وأنّ�ى 
رغبت. فالحیوان یتحرك بفعل ما وضعتھ الطبیعة فی�ھ 
من قوانینھ الحرك�ی�ة. وال�ح�ج�ر ك�ذل�ك، وغ�ی�ره م�ن 
الكائنات غیر الحیة، یتحرك بفعل ق�وان�ی�ن وض�ع�ت�ھ�ا 
فیھ الط�ب�ی�ع�ة، وف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان، وع�ن�د ع�ام�ة 
الناس، فإنھا تتنقّل من مكان إلى آخ�ر ب�ف�ع�ل ال�روح 
التي تسكنھا، كما یعتقد بعض عوام ال�ن�اس. وال�روح 
ھذه ھي قوانین الطبیعة غی�ر ال�م�رئ�ی�ة ال�ت�ي ت�ح�رك 
الریاح، مثال، لتدفع ھذا الحجر إلى م�ك�ان آخ�ر. وق�د 
شرح ذلك العالم نیوتن في قوانی�ن ال�ح�رك�ة، خ�اص�ة 
القانون األّول الذي یقول: ((ال�ج�س�م الس�اك�ن ی�ب�ق�ى 
ساكناً، والجسم المتحّرك یبقى مت�ح�رك�اً، م�ال�م ت�ؤث�ر 
علیھ قوى ما.)). وكذلك جریان ال�م�اء، ف�ھ�و ی�ج�ري 
من سطح عاٍل إلى س�ط�ح م�ن�خ�ف�ض بس�ب�ب ق�ان�ون 
الطبیعة غیر المرئیة، أو ما نسمیھ بقانون الج�اذب�ی�ة. 
ویصعد الماء من سطح منخفض إلى آخر أعل�ى م�ن�ھ 
بسبب قانون الطبیعة غیر ال�م�رئ�ی�ة، ك�ق�ان�ون ال�ق�وة 
المغناطیسیة وقانون القوة الكھربائیة، للماطور الذي 
یدفع الماء، أو في دوران الناعور بفعل حرك�ة ح�م�ار 
الناعور المودعة فیھ قوانین الطبیعة غ�ی�ر ال�م�رئ�ی�ة 
في الحركة، أو من خالل جھد االنسان. حت�ى ال�ك�ون، 

 كما أثبت العلماء، ینبض كقلب انسان. 
إذن الطبیعة وضعت قوانین ك�ل ال�ك�ائ�ن�ات ال�ح�ی�ة    

وغیر الحیة، وعلى ھذه الكائنات أن تستخدم�ھ�ا ك�م�ا 
ھي وال یمكنھا خل�ق م�ع�ج�زات م�ن خ�ارج ن�ط�اق�ھ�ا 
الطبیعي، أي أن یُكسر الق�ان�ون ب�ال ت�داب�ی�ر خ�اص�ة، 
مثل ماطور الم�اء ال�ذي ی�ك�س�ر ق�وان�ی�ن ال�ج�اذب�ی�ة، 

 وقوانین الحركة.
الكائنات ھذه، الحیة وغیر الحیة، ف�ي م�ت�ن�اول ی�د    

االنسان، وھو الكائن الحي الوحید الذي لھ عقل یفك�ر 

فیھ، ولسان یحكي لغة م�ف�ھ�وم�ة م�ن اآلخ�ری�ن م�ن 
جنسھ، وھ�و یس�ت�ط�ی�ع، م�ن�ذ ص�غ�ره، ب�ن�اء ع�وال�م 
آخرى، بالكلمات والتصورات الخ�ی�ال�ی�ة. ان�ھ ی�ق�ول، 
ویتحدث، ویتكلم،  بشكل خبر، أو ح�ك�ای�ة، أو قص�ة. 
وإبت�داء م�ن ال�ط�ف�ل ال�ذي ی�ف�ت�ق�د م�ع�رف�ة ال�ق�راءة 
والكتابة، والذي ال یحتاج إلى من یعلمھ كی�ف ی�خ�ل�ق 
قصة،  أو حكایة، أو سالفة، ألن ال�م�خ�ی�ال ع�ن�ده م�ا 
زال مفتوحا إلى ما ال نھایة ول�م ی�ع�ق�ل إل�ى ح�د م�ا، 
وصوال إلى  البالغین من جنسھ بعد أن ینّحي ت�ف�ك�ی�ره 
العقالني عن طریقھ، یمكنھم أن یبن�وا قص�ص�ا ت�أخ�ذ 
من مخیالھم تصورات لعوالم متعددة ومختل�ف�ة ل�ت�ل�ك 
الكائنات الحیة وغیر الحیة. والوضع االجتماع�ي، أو 

 االقتصادي، أو الثقافي، غیر مؤثر في ھذه الحالة.
فمثال یستطیع الطفل، وح�ت�ى االنس�ان ال�ب�ال�غ، أن    

یبني قصة، مھما كانت بساطتھا، عن حصان ی�ط�ی�ر، 
أو حمامة تتكلم، أو ینشيء شخ�ص�ی�ة خ�راف�ی�ة غ�ی�ر 
موجودة في الواقع، كالغول، ویعطیھ�ا دورا ل�ت�ل�ع�ب�ھ 
وھو جالس مع أترابھ، أو أص�دق�ائ�ھ. ویص�ب�ح م�ث�ل 
الفیلسوف الصیني ال�ذي ح�ل�م ان�ھ ف�راش�ة وع�ن�دم�ا 
استیقظ تساءل مع نفسھ: ھ�ل أن�ا انس�ان ح�ل�م ب�أن�ھ 
فراشة، أم أنا فراشة حلمت بأنھا انسان؟ فتماھى م�ع 
الفراشة وتاه. وھكذا األطف�ال، وك�ذل�ك ال�ك�ب�ار، ف�ھ�م 
یتماھون مع شخصیات قصصھم التي یی�ت�ك�روھ�ا، أو 

 التي یسمعونھا.
ولما كان التلفزیون ھو تقن�ی�ة ل�ع�رض ال�ق�ص�ص،    

فإن أغلب ما ی�ع�رض�ھ م�ن قص�ص ف�ی�ھ�ا ح�ی�وان�ات 
تتحدث ھي في األساس موجھة للكبار قب�ل الص�غ�ار، 

 األطفال.
*** 

"كان یا ما كان في قدیم الزم�ان وس�ال�ف ال�ع�ص�ر    
واألوان" وتنھمر القصة كشالل ماء ینزل م�ن أرض 
عالیة، أو كف�ی�ل�م ی�روي م�ا ح�دث، إّال إن�ن�ا، ون�ح�ن 
نستقبلھا مبتھجین، ل�م نس�أل أن�ف�س�ن�ا ھ�ذا الس�ؤال: 
لماذا نروي األس�اط�ی�ر، أوال�خ�راف�ات، أوال�ق�ص�ص، 

 أوالحكایات، أو السوالف، أوالحدوتات؟
وبضمنھ الكوابیس، و وقتھ الن�وم،  -لما كان للحلم    

والص��ح��و وق��ت ال��ق��ص��ة، وال��ح��ك��ای��ة، والس��ال��ف��ة، 
وظیفة ما یقوم بھا، وبشتى ال�دواف�ع،  -)3والحدوتة (

واألسباب، وب�ع�ی�دا ع�ن ال�ج�ن�س وف�روی�د، وی�ون�ج، 
وكذلك بعیدا عن البشر ألنھم ن�ف�ع�ی�ی�ن ف�ي ط�ب�ع�ھ�م، 
ویتساوى في ذلك الغني والفقیر، وال�ث�ري وال�زاھ�د، 
فالسؤال یبقى مطروحا، وھو سؤال طرحھ أك�ث�ر م�ن 
مھتم بالقصة، على نفسھ وأجاب ب�إج�ت�ھ�اد م�ن�ھ، إذ 
قال: لكي نتمتع ونبتھج. وقال غیره من ال�م�ھ�ت�م�ی�ن: 
لكي نقتل الزمن. وق�ال آخ�ر: ل�ك�ي ت�زداد ال�ع�الق�ات 
االجتماعیة بین البشر ال�م�س�ت�ف�ی�د ال�وح�ی�د م�ن ھ�ذا 
النوع ال�ق�ص�ص�ي. وق�ال راب�ع: ل�ك�ي ن�زداد ث�ق�اف�ة.  
وق�ال.. وق��ال. وك��ل ھ��ذه األق�وال ص�ح��ی�ح��ة، إّال ان 
البھجة، والفرح، والسرور، تظل ھي الغایة المرج�وة 

 من سماع القصص، والحكایات، وبشتى التسمیات.
*** 

ھكذا تولد القصص، وھكذا تتن�وع وت�ت�ع�دد وت�أخ�ذ    
لھا مسارات مختلفة، إن كان ذلك في أس�س ب�ن�ائ�ھ�ا، 
أو في تعدد ع�ن�اص�رھ�ا، أو ت�ن�وع أح�داث�ھ�ا، أو ف�ي 
شخصیاتھا. وھي الوحیدة التي یتحدث الك�ائ�ن ال�ح�ي 
وغیر الحي من دون االنسان فیتساوى ف�ی�ھ االنس�ان 
وبقیة الكائنات في امتالك العقل، والتفكیر، والل�س�ان. 
لھذا یمكننا القول ان الكائنات، الحیة وغ�ی�ر ال�ح�ی�ة، 

 ھي كائنات مؤنسنة تفعل أفعال وسلوك البشر.
*** 

نحن البشر الكائ�ن�ات ال�ح�ّك�اءة ال�وح�ی�دة ف�ي ھ�ذا    
الكون لنا عقل نفكر بھ، ولما كنا كذلك، فإن�ن�ا ن�رغ�ب 
في أن تكون جمیع ال�ك�ائ�ن�ات م�ث�ل�ن�ا ح�ّك�ائ�ی�ن ل�ك�ي 
نتواصل اجتماعی�ا، وث�ق�اف�ی�ا، م�ن خ�الل ال�ق�ص�ص، 

فتستمر الحیاة بنا، بكل أصنافنا، وأنواعنا، لھذا ن�رى 
الكائن الذي ال یتحدث، یتحدث بطالقة البشر الس�وي، 

 ان كان كائنا حیا أو غیر حي.
*** 

ان أكثر القصص الشعبی�ھ ھ�ي م�وج�ھ�ة ل�ألط�ف�ال    
ألنھا تنیّمھم عند سماعھا، أو سماع ال�ب�ع�ض م�ن�ھ�ا، 
وھذا ال ی�م�ن�ع م�ن أن یس�م�ع�ھ�ا ال�ك�ب�ار، ال�ج�دات، 
واألج�داد، واألم�ھ�ات، واآلب�اء، ان ك�ان ذل�ك أث�ن��اء 
قّصھا على األطفال، أو عند س�م�اع�ھ�ا م�ن أح�د، ان 

 كان ذلك للتسلیة أو للعبرة.
*** 

یمكن تصنیف القصص الشعبي بصورة عام�ة إل�ى    
ثالثة أصناف من حیث الش�خ�ص�ی�ات، الص�ن�ف األول 
الذي یضم الشخصیة البشریة فقط. والصنف ال�ث�ان�ي 
ھو القصص الشعبي ال�ذي یض�م ال�ح�ی�وان�ات "م�ث�ل 
حكایات كلیلة ودمنة"، والكائنات غی�ر ال�ح�ی�ة ف�ق�ط. 
والصنف الثالث ھو الذي یض�م ال�ب�ش�ر وال�ح�ی�وان�ات 
والكائنات غیر الحیة. وھذا الصنف ینبض ب�ال�ح�رك�ة 
والقوى الخالقة، والذي نحن معنیین ب�ھ ف�ي فص�ول 

 ھذا الكتاب.
*** 

یضطر القاص الشعبي الذي حكى ألّول مرة القص�ة    
الشعبیة، إلى اللجوء لبعض الحی�ل ال�ق�ص�ص�ی�ة، م�ع 
العلم انھ یؤمن بما یمنحھ للكائنات الحیة وغیر الحیة 
من صفات، وھذا االیمان مستمر إلى یومنا ھ�ذا ع�ن�د 
 الغالبیة من الناس في المجتمعات العالمیة، من مثل:

 تبادل الصفات بین الكائنات كافة. -
استخدام بعض الكائنات غیر الحیة لبعض األع�م�ال  -

 والسلوكات التي یقوم بھا الكائن الحي.
یجعل الكائن الحي من غیر البشر كائنا متح�وال م�ن  -

 حالة إلى أخرى.
یدفع بعض الك�ائ�ن�ات ب�إخ�ف�اء ك�ائ�ن�ات أخ�رى ف�ي  -

 أماكن صغیرة جدا. 
ھذه الحیل تساعد االنسان على إجتیاز عتب�ة ك�أداء    

في المنظومة العامة التي تكبلھ وتبقیھ انسانا ال حول 
وال قوة لھ فیمتلك، عندئذ، حریة أكثر ف�ي اج�ت�ی�ازھ�ا 
فینشيء آلیات جدیدة لیكسر بواسطتھا ك�ل م�ك�ب�الت�ھ 
لیعیش حرا مع كل الك�ائ�ن�ات ال�ح�ی�ة وغ�ی�ر ال�ح�ی�ة، 
كالسحر، مثال، وج�ع�ل ال�ك�ائ�ن�ات ال�ح�ی�ة، م�ن غ�ی�ر 
االنسان، وغیر ال�ح�ی�ة، ال�ج�م�ادات، م�ف�ك�رة، ت�ع�م�ل 
وتسلك غیر ما كانت علیھ. وكل ذلك ف�ي س�ب�ی�ل رف�ع 
الظلم، والقھر، والحیف، والكبت، والح�رم�ان، ع�ن�ھ، 
حتى ولو ك�ان ف�ي م�ت�خ�ی�ل�ھ ال�ق�ص�ص�ي م�ن خ�الل 

 استراتیجیة أْنَسنة باقي الكائنات لتكون عونا لھ.
*** 

دراستنا ھذه ستك�ون ع�ن أنس�ن�ة ال�ك�ائ�ن�ات غ�ی�ر    
البشریة في القصص الش�ع�ب�ي ال�ع�رب�ي، أي الص�اق 
صفات االنسان/ البشر بكائنات غی�ر انس�ان�ی�ة وغ�ی�ر 
بشریة، كالحیوانات، والنبات�ات، وال�ج�م�ادات. وت�ب�دأ 
من التفكیر الذي یفرز األفعال والسلوك، إل�ى ال�ف�ع�ل، 
والسلوك. وقد حملت ھذه الدراسة ع�ن�وان "ك�ائ�ن�ات 

أنس��ن�ة ال�ك��ائ��ن�ات ف�ي ال�ق��ص�ص الش�ع��ب��ي  -ت�ف��ك�ر 
 العربي".

في ھذه الدراسة ناقشت أنسنة الكائنات الحی�ة م�ن    
 غیر البشر من خالل األمور التالیة:

 كائنات تطیر. -
 كائنات تتحدث. -
 أفعال الكائنات الحیة. -
 كائنات خرافیة. -
 كائنات من أصل دیني. -
 كائنات غیر حیة. -
 تحول الكائنات: -
 االختباء. -

*** 
تبقى نص�وص ھ�ذا ال�ك�ت�اب م�ن ن�وع ال�ح�ك�ای�ات    

الخرافیة ألنھا: ((ت�ع�د األدب ال�م�ع�ب�ر ع�ن ال�رغ�ب�ة 
االنسانیة الملحة في تغییر وجود االنس�ان ال�داخ�ل�ي، 

 ) 4بل تغییر الوجود الكلي.)). (
ولما كانت كذلك، فانھا قد أوجدت البطل المخل�ص،    

المسیح الجمعي الشعبي، الذي یخلص�ھ�ا م�ن ج�م�ی�ع 
الشرور، وقد جمع العقل الجمعي الشعبي كل عن�اص�ر 
الوجود في سبیل میالد ذلك المخلص، وم�ن ع�ن�اص�ر 

 الوجود ھي الكائنات الحیة وغیر الحیة.
*** 

 الھوامش:
 .13ص -الخرافة  - 1
 . 85ص –قصصنا الشعبي من الرومانسیة ...   - 2
في السطور القادمة من الدراسة یكفي أن ن�ق�ول  - 3

"قصة" فتنھال على ذھن القاري مفاھی�م ال�ح�ك�ای�ة، 
 والسالفة، والحدوتة.

في السطور القادمة من الدراسة یكفي أن ن�ق�ول  - 4
"قصة" فتنھال على ذھن القاري مفاھی�م ال�ح�ك�ای�ة، 

 والسالفة، والحدوتة.

  ت)  -  أم
(ا ا ا  تا 

 
 1 -الحلقة  
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 على كاِھلٍ 

 یَسوُق النُّوُر الْمعاني

جوعِ ُخطانا  َھْل إِلى الرُّ

نا الَْحظُّ   أَو یَُجرُّ

 إِلى الَْمعالي

 َغریبٌ 

 َعلى ُرُموزِهِ 

 َحْشٌد ِمَن اْألَماني

 الْعیُن تُبِْصرُ 

 والْقَلُْب یَصیحُ 

 َوِمْن نَْسخِ الْقبائِحِ 

 یَتَأَلَُّم و یُعاني

 ُشْعلَةٌ 

 َرَمْت ِمْن َخلْفِھا

 أَْشالَء ُعْمرٍ 

 ال بَقاَء لِِذْكِر َمْجدٍ 

 وال ُجْملَةٌ ِمَن التَّھاني

 ُعلِّقَْت بََصماُت الُْجْھدِ 

 على الشَّواِرعِ 

 ِمَن اْألَیَّاِم الَْخوالي

 یا قاِدمونَ 

 ال تَیْأَُسوا

رادةُ   فَقَٰد نٌَوِت اْإلِ

 أَْن تُْشِعَل نُوَرھا

ةً أُْخَرى   َمرَّ

َدتْ   فَقَْد تََعوَّ

 ِمْن دوِن أَْن تَرى ُشْكراً 

 َعلى التِّكرارِ 

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

05/08/2021 

یتراقص الحزن حولي، فأنثر علی�ھ 

  ..الدموع ال الورود

أقترب م�ن الض�وء ال�م�ن�ب�ع�ث م�ن 

ض����وء م����ت����ن����اق����ض  ال����ن����اف����ذة،

ك�ل�م�ا أق�ت�رب ال�ی�ھ ی�ب�ت�ع�د  وغب�ي،

وكلما أتراجع عنھ ی�زداد  ویتالشى،

قوة وكأنھ یرید جذبي إل�ی�ھ ل�ی�ع�ی�د 

  .بي الكرة، اي الخیبة

رفعت صوت الموس�ی�ق�ى ال�ھ�ادئ�ة، 

ض�ت ص�وت   فأرتفع صوت الرعد والبرق أیضا، أخف

الموسیقى فتالشى صوت الرعد وال�ب�رق، و ك�أن ك�ل 

 .شيء یحاول غیضي أو استفزازي

رحلت من المكان متجًھا إل�ى ال�ال م�ك�ان.. أس�ی�ر م�ع 

بعض اللحظات الجمیلة ال�ت�ي ت�رس�خ�ت ف�ي ذاك�رت�ي، 

لحظات دون لقاء على ارض الواقع، اسیر واسیر وانا 

في نشوة الذكریات التي تش�ب�ھ ذاك الض�وء الس�اذج، 

ترفضني رغ�م أن�ي أك�ث�ر م�ن ی�ج�ی�د االح�ت�ف�اظ ب�ھ�ا، 

وعندما أقرر أن أرمیھا أو أتجاھلھا تأتي لتح�ت�ض�ن�ن�ي 

وتھمس بإذني كالشیطان الذي ی�وس�وس ف�ي ال�ذھ�ن، 

تأتي لتسلب مني تجاھلھا، بل وتجعلني أح�ن وأن�ج�ذب 

 ..إلیھا أكثر وأكثر

وما بین الرفض في الحقیقة وإحساس�ي ال�ذي ی�ت�م�رد 

وما بین ذكریات قصیرة ال�م�دة و روح   على الحقیقة،

خلفت آثار ال تزول،   ملیئة بآثار تلك اللحظات الممیزة،

ت�ھ�ت   آثار تغلغلت بشخصیتي، تصرفاتي ویومی�ات�ي...

 حیث المجھول ... وأنا أسیر في طریق مقفر،

كیف أمسح آثارك م�ن�ي.. ت�ل�ك اآلث�ار   أسیر وأنا أردد،

الروحیة التي ھي أشد عم�ق�اً م�ن اآلث�ار ال�م�ل�م�وس�ة.. 

تناثر الكثیر منك في روحي بعمق یصعب ع�ل�يَّ م�ح�وه 

 ..مني

ھطل المطر فوق رأسي وأن�ا أمش�ي ح�ی�ث ال�الم�ك�ان، 

زخت حبات المط�ر ف�وق أح�زان�ي ال�راقص�ة ك�ال�ب�ال�ی�ھ 

 ..حولي.. وأنا أكافئھا بنثر الدموع

 خیال..

 ..انتھى مع انتھاء الموسیقى 

  ھذا المساءُ  

 ُمعتّق بكِ 

 وھذا اللیُل ُكلھُ 

 یتساقط من ُكحل عینیكِ 

 بریقاً ....شھیقاً 

 وأنا في طریقي إلیكِ 

 سرقُت رحیق مسامِك ُحلماً 

 فال أنا صّدقُت ُحلمي

 وال عاَد الرحیق

 ....أخبریني

 عّما تبقّى ِمنّي ...فیكِ 

 وعن تنھیدٍة في جوِف شتاءٍ 

  أو حكایة صاخبة

 عن نمِش ظھركِ  

 الُمختال

 وبوسعِك أال تخبریني

 أنھاُل من سماِء دھشتي

 عشقاً 

 لشامتین في كتِف اللقاءِ 

 فال تحرمیني

 دعیني أُصلِّ فروضي فیكِ 

 وُسنّةَ الھائمین قُبَل

 وُدعاء ُمغترب لِقاء

 وِجنان ُخلدكِ 

 .أال تفیقي

  أنِت یا موالتي

 ِصرِت بعیدة.....قریبة

 والزال ُخلخالِِك ُمعجزةٌ 

 تُردُدھا شفاھي

 ُكلما دعوت هللا لُقیاكِ 

 والزال اللیل ینقشِك قصیدة

 فاّذُكریني ولو بتنھیدٍة واحدة

 أو ال تّذكریني

 فاوهللا من جنوِن عشقكِ 

 ولذة الذاكرة

 .أُھدیِك كون موسیقا

 

- -  ةُ ُِ- 

 
 

 حمزة الحاسي/ لیبیا

 ا ادة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مریم نزار الدیراني
 العراق

 



عندما تخلقنا الطبیعةُ بمواصفات م�ع�ی�ن�ة   
فلحكمٍة م�ا ون�ف�عٍ، م�ن ذل�ك أّن م�ا ع�ل�ى 
الجسِد من شْعٍر لیس ل�غ�ای�ٍة ج�م�ال�ی�ٍة وإْن 
وظّفھ اإلنساُن لذلك بل ھو ل�ح�م�ای�ة ف�روة 
الرأس من ناح�ی�ة أو ل�ت�م�ی�ی�ز ال�ذك�ر ع�ن 

على أّن اإلنساَن  األنثى إذا كان شعَر الوجھِ 
على مّر العصوِر وك�ل�م�ا ت�ق�ّدم حض�اری�ا  -

 - وثقافیا
أضفى عل�ى ت�ل�ك ال�خ�ص�ائ�ص ال�ط�ب�ی�ع�ی�ِة 

ا ـ�طقوسا تجعل م�ن�ھ�ا أدواٍت ت�خ�دم أھ�داف
متنوعةً متباینةً وقد تصبح وس�ی�ل�ةً ل�ن�ش�ر 
الفكر الخرافّي، وھنا مكمُن الخطِر خ�اص�ةً 
إذا كان ھذا الفكُر في زمن العلوم والعولمة 

 ویكتسح العالَم العربي اإلسالمي.
الحدیث في ھذه ال�م�س�أل�ة ی�ق�ت�ض�ي ب�ح�ث�ا 
معّمقا متعدد المراجع والروافد لكنن�ا لس�ن�ا 
نقوم بعمل أكادیم�ي ألن ال�م�ق�ام ال ی�ت�س�ع 
لذلك، إْن ھي إال استنتاجات م�ن م�الح�ظ�ة 
�ْع�ُر : دالالتُ�ھ  سلوك اجتماعي م�رك�زه الشَّ

 وتوظیفھ في الثقافة العربیة اإلسالمیة.
أذكر أّن أّمي كانت إذا سّرحْت شْعَرھا تُلملُم 
ما یتساقط منھ فتجعلھ ُك�بّ�ةً ت�ح�ف�ظ�ھ�ا ف�ي 
ثقب الج�داِر ب�ع�ی�دا ع�ن ال�ع�ی�ون واألی�دي 

 وتوصینا دائما بفعل الشيء نفسھ. 
كنُت إذا سألُت أّمي تفسیًرا ت�ق�ول: "ت�رك�ھ 

 حرام".
والمؤكد أّن التحریَم لیس دینیا ب�ل ذك�وری�ا 

 وخرافیا.
 
ذكوریا ألّن اعتباَر المرأة ع�ورةً ی�ج�ع�ل  *

الرجل یرى كلَّ ما فیھا فتنةً حتّى ما تساقط 
 من شعرھا.

وخرافیاّ ألّن كبّةَ الشعِر ك�ان�ت تُس�ت�ع�َم�ل  *
في السحر لإلیقاع بفتاٍة أو ال�ت�ف�ری�ق ب�ی�ن 

 … في أّي عمل بغایة األذى…زوجین 
��ع��ُر ل��إلی��ھ��ام ب��اس��ت��ق��راء  وق��د ی��ع��تَ��م��د الشَّ
المستقبل، اذكر ج�ی�دا أی�اَم ح�رب ال�خ�ل�ی�جِ 
والغزو األمریكي لل�ع�راق ان�ت�ش�اَر إش�اع�ٍة 
مفادھا أّن صدام حس�ی�ن س�ی�ن�ت�ص�ر ع�ل�ى 
األمریكان النھ یرفع رایةَ اإلس�الم وال�ح�ّق 
ضّد الكفاِر والدلیل ما رآه أحدھم في منامھ 
من أّن الرسوَل محمدا قد ظھر ل�ھ م�ب�ّش�را 
بانتصار العراق وصدام وقال لھ "إذا ف�ت�ح 
أحدكم كت�اَب ال�ق�رآن ع�ل�ى س�ورة ال�ب�ق�رة 
فسیجد شعرةً حمراء طویلةً. تلك ش�ع�رت�ي 

 ."وھي عالمةُ االنتصار القریب
وراج�ت ال��ح��ك��ای��ة، ك��لٌّ ی��ؤك��دھ��ا وت��رت��ف��ع 
ال��زغ��اری��د ك��ل��م��ا وج��د أح��دھ��م الش��ع��رةَ 
(المقّدسةَ) إالّ أنا لم یسعفني ال�ح�ظّ، رب�م�ا 

 ألنني لم أكن على وضوء.

ب الع�راق وم�ازال  شنَق صدام حسین وُخرِّ
یعاني واخ�ت�ف�ت الش�ع�رةُ (ال�م�ق�دس�ةُ) م�ن 
س�ورة ال�ب�ق�رة. وك�ان ع�م�ر ال��ُخ�ـ�ـ�رافـ�ـ��ة 

 قصـیرا.
 أّما عن اللحیِة فحدِّثْ 

كانت قبل أن ت�ربَ�طَ ب�أّي طُ�ق�ٍس وم�ع�ت�ق�ٍد 
عالمةً تح�ّدد ج�ن�س الش�خ�ص ث�ّم ص�ارت 
عالمةَ رجولٍة (ال ذكورة)، تترُك لھا حّری�ةُ 
االسترسال واالنسیاب فتضفي على حاملھا 
ھیبةً و وقارا (واألذواق ت�خ�ت�ل�ف) وت�ح�ّدد 
أخالَق الرجِل فال ی�رق�ى ش�ّك إل�ى ن�زاھ�ت�ھ 

ِة یـَده و شھامتـھ وكـرم�ھ وص�دقـ�ھ ـونظاف
و وفائھ بالعھد، وألن�ھ�ا ح�ّم�ال�ةُ ق�ی�ٍم ف�ق�د 
تعّوض اللساَن أح�ی�انً�ا ف�ي ال�م�ح�اورِة ف�ال 
یحتاج الرجُل إلى لغة الكالم عند القَسِم ب�ل 
یُمسك بلحیتھ فقط  (والفاھـم ی�ف�ھ�م)، وق�د 
ِ ك�أن�ھ  یكون اإلمساُك بھا في معنى الوع�ی�د
ی��ق��ول "َول��ْح��ی��ت��ي ألن��ت��قِ��َم��نَّ م��ن ف��الن"، 
وَمْسَكةٌ أخرى في م�ع�ن�ى ال�وف�اء ب�ال�وع�د 

ك��ان ....    وأخ��رى ف��ي م��ع��ن��ى االس��ت��ن��ك��ار
یُفتََرُض أن توض�َع ل�غ�ةٌ ل ال�ل�ح�ی�ِة ك�ل�غ�ِة 

 ٠"براي"
وقد تلتصق اللحیةُ بأحدھم فتصبح المعّرف 
والھویّة، ینس�ى ال�ن�اس اس�م�ھ ال�ح�ق�ی�ق�ي 
ویكنّى "بو لحیة" ال سخریةً أو اس�ت�ھ�زاًء 
بل تشریفا لھ ب�ی�ن رج�اٍل قُص�رْت لِ�ح�اھ�م 

 فھبطت قیمتھم االجتماعیةُ.
ھل فّكر أحٌد یومـًا أن یفَتَّش عن الش�ی�ط�ان 

 ومتاھاتھا؟ في خبایا اللحیة
بدخولنا معترك المدنیِة أص�ب�ح�ت م�ق�ام�اُت 
اللحیة أكثر تفّرًعا وتعقیًدا وأصبحت تحظى 

 ::  بالعنایِة والتجمیلِ 

��ُب ح�تّ��ى تص��ب��َح  * ف��ل��ح��ی�ةٌ تُ��ح��فُّ وتُ�ق��صَّ
كعثنوِن التیِس وتختلط فیھا األل�وان ف�ھ�ي 
لحیةُ المتأنّقین من الرجاِل ال�ب�اح�ث�ی�ن ع�ن 

 اإلغراِء.
 
ول��ح��ی��ةُ ال��م��ف��ك��ری��ن وال��م��ث��ق��ف��ی��ن أو  *

الُمتَثَْقفِنیَن الذین یوھمون أن ال وقَت لدیھم 
للحالقة والتجّمِل. ثّم إّن العنایة بالجسد من 

 شواغل المراة المتفّرغة.
ویرى بعضھم أّن لحیتھ إذا كثّ�ت واغ�ب�ّرْت 
كانت مرآةً للفلسفة التي یحملھا في الحی�اة 
وتؤھ�ل�ھ ل�م�وق�ع م�ح�ت�رم ض�م�ن ال�ن�خ�ب�ة 

 المثقفة.
 
ثّم اللحیةُ المؤدلجة و تختلف من الیسار  *

الثوري إلى الیمین الس�ل�ف�ي ف�ل�ح�ی�ة تش�ي 
غیفارا غیر لح�ی�ة ب�ن الدن، وھ�ذا ال�ن�وع 
الثاني من اللّحى یلفت ظھ�وره االن�ت�ب�اه إذ 

ن��ظ��ی��ف   ی��ك��وُن ال��رج��ُل م��ن��ت��وف��ا َم��ْرطً��ا،
الثیاب،عطَر الرائ�ح�ِة وت�ك�ون ق�د ع�رف�ت�ھ 
أعزب ثم ت�زوج ث�م أن�ج�ب وھ�و ال ی�غ�یّ�ُر 
عاداتھ في العنایة بنفسھ واالحتفاء بغیره، 
یستقبلك بابتسامٍة و یوّدعك بمصافحٍة وال 
یبخل في حدیثھ معك بالمالطفة والمحاب�اِة. 
وفجأةً تالحظ إھ�م�ال�ھ ل�ح�الق�ة ل�ح�ی�ت�ھ ث�م 
یقّصر س�روال�ھ ف�وق ال�ك�ع�ب�ی�ن وی�ت�ع�طّ�ر 

یستقبلك  بالعرق ویرفض مصافحة النساء،
مبسمال وی�ودع�ك م�ت�ع�ّوذا، وك�لّ�م�ا ط�ال�ت 

عبوسا وتقطیبا، یصب�ح   لحیتھ ازداد وجھھ
الضحك مكروھا والھزل ممنوعا والح�دی�ث 
في غیر الدین ح�رام�ا، وك�ّل ك�الم ف�ي أّي 
ع��ل��م م��ن ال��ع��ل��وم ی��ج��ب ان ت��ك��ون ل��ھ 

 .......!!!."شرعیة" 
اصبر علیھ مّدةً ستكون لحیتھ م�دالة ع�ل�ى 
صدره كالمخالِة و ج�از ل�ھ أن ی�خ�ض�ب�ھ�ا 
بالحناء حتى تكتسب حمرة وإشعاعا فتلفَت 

وحتى ال ینافسھا الش�ارُب ی�ح�ل�ق�ھ   األنظارَ 
ویعّوض القمی�ص و الس�روال ب�ال�ج�ل�ب�اِب 
والحذاء بخفٍّ من عھد حنین الذي ذكَر في 

ك�ّل ط�اق�ت�ھ …  المثل"رجع بخفّي حنی�ن".
ال���ف���ك���ری���ة یس���ّخ���رھ���ا ف���ي ال���ع���ن���ای���ة 
بلحیتھ"األثریة" ألن�ھ ب�دون ل�ح�ی�ٍة ی�ف�ق�د 
رجولتھ، بدون لحیة ی�خ�س�ر م�ق�ام�ھ ب�ی�ن 
المتمشیخین، بدون لحیٍة لن یشفَع لھ ی�وم 

 …بدون لحیٍة لن یدخَل الجنّةَ  القیامة،
 

 شعاره:
أِطـْل لحـیـتـَك وافعــل في دنیاك م�ا ش�ئ�ت: 
اذبـ�ْح، اغ�ت��ص�ْب، اس�ـ��رق، دّمـ��ر، خـ��ّرب 

 …الدنـیا

  زینب حداد/ تونس
2021/08/15 
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عندما غادر الرئیس السابق لسلطة االتالف المؤق�ت�ة،    
بول بریمر، بغداد ب�ع�د م�راس�ی�م "ن�ق�ل الس�ی�ادة"، ف�ي 

قرارا، كان قد صادق  100، خلف ورائھ 2004حزیران 
علیھا بصفتھ رئیس سلطة االحتالل ف�ي ال�ع�راق، واح�د 
من ھذه القرارات الخطیرة ھ�و ال�ق�رار ال�خ�اص ب�خ�ط�ة 
العمل الصحفي التي وضعھا االتحاد الدول�ي ل�التص�االت 

"ITU والتي تتضمن معاییر تقنیة م�ت�ع�ل�ق�ة ب�ح�ق�وق "
البث واالتص�ال ب�م�ن�ط�ق�ة (أوروب�ا وأف�ری�ق�ی�ا والش�رق 
األوسط) وإصدار التراخیص لوسائل اإلعالم ال�ع�راق�ی�ة، 
المقروء والمرئي والمسموع منھا، واالخطر، الق�رارات 
المتعلقة بـ "براءة االختراع، حول التصمیم الص�ن�اع�ي، 
سریة المعلومات، واصناف الدوائر المغلقة". ومن ھذه 

ال�ذي  39القوانین المثی�رة ل�ل�ج�دل ایض�ا، ق�ان�ون رق�م 
اسس لھ�ی�ك�ل�ی�ة االق�ت�ص�اد ال�ع�راق�ي م�ن خ�الل اع�ط�اء 
المستثمرین االجانب حقوق مس�اوی�ة ل�ل�ع�راق�ی�ی�ن ف�ی�م�ا 
یخص استخدام االسواق العراقیة المحلیة. بید انھ، لی�س 
من قبیل الصدف على اإلطالق، ان یتم تمریر الم�ش�اری�ع 
والقرارات الخطیرة على مستق�ب�ل ال�ع�راق وم�واط�ن�ی�ھ، 
مثل الئحة الدستور االساسي وقانون االن�ت�خ�اب�ات ال�ع�ام 
اللذین یشوبھما الكثیر م�ن ال�ت�س�اؤل، وق�ان�ون (ال�ن�ف�ط 
والغاز والمعاھدة األم�ن�ی�ة)، اض�اف�ة ال�ى مش�روع ض�م 
عناصر االحزاب والعشائر إلى القوات العسكریة وق�وى 
الش��رط��ة واألم��ن ال��ع��راق��ی��ة ع��ل��ى أس��اس ال��والءات 
والمحاصصات الطائفیة والعرقیة بعد ان ك�ان "ال�ح�اك�م 
بأمره بریمر" قد حل جمیع ھذه المؤس�س�ات اب�ان غ�زو 
العراق. بل كان مخططاً لھ وفق برنامج معد س�ل�ف�ا ب�ی�ن 
أطراف أجنبیة وعراقیة ذات مصالح مش�ت�رك�ة ال زال�ت 

  تشكل خطرا على العراق ومستقبلھ.
لق�د س�ع�ى االح�ت�الل م�ن�ذ غ�زوه ل�ل�ع�راق إل�ى تش�ج�ی�ع 
االتجاھ�ات ال�ھ�ادف�ة إل�ى إن�ھ�اء ك�ی�ان ال�ع�راق ك�وح�دة 
وطنیة، أرضا وش�ع�ب�ا، وت�ن�اغ�م�ت األح�زاب ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
والشوفینیة "العربیة والكردیة ـ الشیعیة والسنیة" م�ع 
ھ�ذا ال��م�س�ع��ى ال�خ��ط�ی�ر ل�ت�ح��ق�ی�ق م�آرب�ھ��ا الس�ی��اس�ی��ة 
والفئویة.. السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا: ھل خطر ب�ب�ال 
كل ھؤالء الذین أوصلوا العراق الى ما ھو ع�ل�ی�ھ ال�ی�وم 
بسبب انتھاكھم للم�ب�اديء االس�اس�ی�ة ل�م�ف�ھ�وم ال�دول�ة 
بھدف تحقیق مآربھم الشعبویة ـ الطائفی�ة ع�ل�ى حس�اب 
الحقوق العامة للمجتمع، بأن كیانات�ھ�م ال�م�زع�وم�ة، م�ا 
دامت مرھونة المصیر واألجل، ست�ك�ون ام�ام ردة ف�ع�ل 
الجماھیر الغاض�ب�ة غ�ی�ر مض�م�ون�ة ال�ى م�ا ال ن�ھ�ای�ة، 
وس�وف ل��ن یس�ت��م�ر ال��ن�م�ر ف�ي اط��ع�ام ال��ب�ھ�ی��م�ة إل��ى 

     األبد.؟
اذن أزمة الحكم في العراق كم�ا ی�ب�دو، أزم�ة م�ح�اوالت 
یائسة ال تجدي ولن ینفع التزویق والنفاق السیاسي م�ن 
على من�اب�ر االع�الم اح�ی�اء مش�روع ال�دول�ة بس�ھ�ول�ة. 
ف�الص�راع�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة وال�ع��رق�ی�ة ال�ی�وم�ی�ة م�ن أج��ل 
المكاسب الفئویة لم تعد ح�ال�ة اس�ت�ث�ن�ائ�ی�ة. وال�خ�الف�ات 
المستمرة حول االنتخابات داخل السلطة وخارجھا، ك�م�ا 
في كل مرة، ھو ص�راع الض�ب�اع ع�ل�ى ال�ف�ریس�ة الج�ل 
البقاء في السلطة والسیطرة ع�ل�ى م�رك�ز ال�ق�رار داخ�ل 
مجالس السلطات الثالث. لكن ھذه المرة بات من المؤكد 
بان أغلب الكتل واألحزاب السیاسیة في العراق اصبحت 
مدركة تماما بأن المماطلة والتسویف لن ی�ج�دی�ھ�ا ن�ف�ع�ا 

   وان دورھا السیاسي قد تآكل.
إختلف المراقبون للمشھد السیاسي في تسم�ی�ة ال�وض�ع 
الحالي في العراق، فالبعض یشیر الى انھ خطیر للغای�ة، 
وربما سیقود الى حرب أھلیة ان تأجلت االن�ت�خ�اب�ات او 
تم اجراؤھا دون تحقیق اھم شروطھا كال�ح�د م�ن ال�م�ال 
السیاسي والقضاء على الس�الح "ال�م�ح�م�ي" م�ن ق�ب�ل 
احزاب السلطة ومیلیشیاتھا. آخرون متف�ائ�ل�ون ب�إج�راء 
اإلنتخابات ونزاھتھا، فیما ی�ت�راوح رأي ب�ع�ض ال�ن�خ�ب 
ووسائل اعالم وصحفیین في مكانھ، عل�ى غ�رار ب�ع�ض 
السیاسیین وقادة أحزاب اعتادوا صناعة الرأي متأخ�را، 
بل اشاعوا فوضى ثقافة االستسالم في صفوف الثائری�ن 
ضد الظلم والقتل والخراب والفساد من�ذ ع�ق�دی�ن، ت�ح�ت 
ذری��ع��ة ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ی��ة الس��ی��اس��ی��ة وال��ن��ظ��ام 
الدیمقراطي اللذین من الناحیة الواقعی�ة ال وج�ود ل�ھ�م�ا 

  اساسا.
اكتشف زعیم التیار الصدري "مقتدى الصدر" م�ؤخ�را، 
مدى خطورة االخ�ط�اء الس�ی�اس�ی�ة وال�م�ج�ت�م�ع�ی�ة ال�ت�ي 
ارتكبھا تیاره في الشأن الوطني وعرق�ل�ة اص�الح ن�ظ�ام 
الحكم وتامین استقالل البالد وصیانة أم�ن ال�م�واط�ن�ی�ن، 
بسبب سكوتھ على المح�ی�ط�ی�ن ب�ھ م�ن ج�ھ�ل�ة م�ارق�ی�ن 
ولصوص احتالوا ع�ل�ی�ھ ف�ي ك�ل ش�اردة وواردة الج�ل 
مصالحھم حتى بات یخسر الكثیر مما كان یحظى بھ م�ن 
شعبیة وسمع�ة ط�ی�ب�ة. وت�دارك�ا ل�ل�م�وق�ف ات�خ�ذ ث�الث�ة 
اج��راءات ھ��ام��ة، اوال: اع��الن ب��رائ��ت��ھ م��ن ال��ع��م��ل��ی��ة 
السیاسیة وعدم مشاركة تیاره في االنتخ�اب�ات ال�ق�ادم�ة. 
ثانیا: سحب یده من الحكومة الحالیة وال�ق�ادم�ة. ث�ال�ث�ا: 
الكشف عن وجود منتسبین لتیاره یم�ارس�ون ال�ت�ض�ل�ی�ل 
وال�ك�ذب وال�خ�داع ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن االم�ور ال�ح�س�اس��ة 
الغراض شخصیة. قرار الصدر ھذا یعد سابقة سی�اس�ی�ة 
شجاعة فالعراق لم یشھد في تاریخھ المعاصر ح�زب�ا او 
قائدا سیاسیا یعترف بالخطأ ویشخصھ عل�ن�ا ب�م�ث�ل ھ�ذه 
الصراحة. قرار الصدر قلب الم�ع�ادل�ة الس�ی�اس�ی�ة رأس�ا 
على عقب، ووضع حسابات قادة االحزاب دون استث�ن�اء 
موضع الشك، واالھم من ذلك كشف بالمج�م�ل ال�خ�ل�ف�ی�ة 
الدیماغوغیة لكل خیوط التآمر االنتخاب�ي ع�ل�ى الس�اح�ة 
السیاسیة. ومن الناحیة االستراتیجیة ھو موق�ف وط�ن�ي 
مسنود بالقول: (فالیأخذوا المال واالنتخ�اب�ات وی�ت�رك�وا 
لنا الوطن) ـ فان تراجع سیخسر الرھان وثقة الناس بھ. 
ان التجربة السیاسیة في العراق اثبتت من خالل الوقائع 
ان الوالءات الح�زب�ی�ة ن�ظ�را ألج�ن�دات آی�دی�ول�وج�ی�ة او 

سوف لن تجعل االح�زاب م�ن�ص�رف�ة   طائفیة او أجنبیة ـ
باتجاه سلطنة االنتماء لحمایة الوطن، بقدر االت�ج�اه ال�ى 
ما ھو قائم: اي الدفاع عن الحزب ـ بمعنى آخر ـ یص�ب�ح 
الوطن ایقونة للفساد وضمان المك�اس�ب داخ�ل الس�ل�ط�ة 

  وخارجھا لیس اال.!
لقد فاجأ الحزب الشیوعي العراقي المنظومة الس�ی�اس�ی�ة 
والمجتمع العراقي بإعالنھ مقاطعة االن�ت�خ�اب�ات، ول�ی�س 
مھما مدى تأثیر ال�ق�رار ع�ل�ى اص�ح�اب الس�ل�ط�ة، ل�ك�ن 
اتخاذه بالتأكید مھم لالغلبیة الصامتة والمجتمع العراقي 
الذي ینشد تغییر النظام السیاسي بالكامل. السؤال: لماذا 
لم یتم اعالن المقاط�ع�ة ف�ي اوائ�ل ت�م�وز ح�ی�ن�م�ا ج�رى 

تموز؟، س�ی�م�ا وق�د  24استفتاء الحزب علیھ ولیس في 
ع�ن ت�ع�ل�ی�ق  2021ای�ار  9سبق للحزب ان اعل�ن ف�ي 

ل�م�اذا ت�م�ھ�ل ، "تجم�ی�د" مش�ارك�ت�ھ. ال�م�ث�ی�ر ل�ل�غ�راب�ة
الحزب؟، ولماذا ت�دارك االم�ر ب�ع�د اع�الن الص�در ع�دم 
مشاركة تیاره في االنتخابات القادمة؟. لو كان لھ السبق 

  لحسب ذلك انتصارا لشھداء االنتفاضة!.
اتسم العدید من االحزاب المدنیة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة وال�ت�ی�ارات 
السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني بف�ك االرت�ب�اط ع�ن 
النضال الجمعي ضد الطغمة المتسلطة رغم كل النصائ�ح 
التي اتت لھا حتى من داخ�ل ص�ف�وف�ھ�ا. ول�م تس�ت�وع�ب 
خطر المضي مع فئة ب�رب�ری�ة ت�م�س�ك ب�ال�م�ال والس�الح 
والمیلیشیات والسلطة على مست�ق�ب�ل�ھ�ا الس�ی�اس�ي. ب�ی�د 
انھم فضلوا مغازلتھا الجل حفنة مك�اس�ب رم�زی�ة اودت 
بسمعتھم وتاریخھم السیاسي داخل ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي 
سیما بین الشباب الذین علمتھم االزمات والمعاناة ع�ل�ى 
مدى ثمانیة عشر عاما، فن السیاسة والنضوج الفك�ري. 
ان فھم طبیعة الص�راع وال�ظ�روف ال�ت�ي ت�ع�ان�ي م�ن�ھ�ا 
طبقات المج�ت�م�ع ال�م�س�ح�وق�ة، ی�ق�ودن�ا ل�ل�ج�واب ع�ل�ى 
السؤال: لماذا اعلن الحزب تعلیق مش�ارك�ت�ھ ب�ع�د ق�رار 
الصدر بعدم المشاركة؟. وبغض النظر عن فھمنا لمع�ن�ى 

وف�ي ھ�ذا ’"  كلمة (تع�ل�ی�ق) "وق�ف ـ� بص�ورة م�ؤق�ت�ة
السیاق م�ع�ن�ى ك�ل�م�ة (ع�دم) "رف�ض ال�ت�ع�ام�ل بش�ك�ل 
قاطع"، فالحزب مع ھذه االزدواجیة كان امام خی�اری�ن ـ 
االول: انھ كان غ�ی�ر مس�ت�ع�د ل�خ�س�ارة اي ج�زئ�ی�ة م�ن 
تموضعھ السیاسي في ظ�رف ت�ك�اد ان ت�ك�ون ال�ع�م�ل�ی�ة 
السیاسیة متدحرجة نحو المجھول، االمر الذي لم یسمح 
لھ بالرھان قبل الصدر. الثاني: ادراك�ھ ب�ان ع�دم ات�خ�اذ 
قرار التعلیق سیضعھ امام منعطف سیاسي ـ� م�ج�ت�م�ع�ي 
حرج یكلفھ خسائر انتخابیة ومعنویة یص�ع�ب ت�ج�اوزھ�ا 

    او اصالحھا على المدى المنظور.
ان سلوكا كھذا أفضى الى نوع من "االختناق الف�ك�ري" 
وعدم التوازن ب�ی�ن ط�ب�ی�ع�ة الص�راع ال�ق�ائ�م والش�روط 
الموضوعیة التي ال تعني التجرد والجمود بقدر ما تعن�ي 
عملیا ونظریا، اھمیة توخي الدقة ف�ي ات�خ�اذ ال�م�واق�ف 
والقرارات وضبط ایقاعھ�ا ال�م�رح�ل�ي وال�زم�ن�ي بش�ك�ل 
شمولي دون تردد كما یقول ع�ال�م االج�ت�م�اع ال�ف�رنس�ي 
ریموند أرون.. في مقابلة في احدى الفضائیات العراقی�ة 
في معرض اجابتھ على سؤال: ما رأیھ ب�ق�رار الص�در؟، 
اجاب احد قادة الحزب قائال، انھا خطوة جیدة على ث�وار 
تشرین االستفادة منھا ـ مضیف�ا ـ� ع�ل�ی�ھ�م أیض�ا كش�ف 
اسماء الفاسدین ـ یا ل�ل�س�خ�ری�ة، مس�ؤول ح�زب�ي ب�ھ�ذا 
المستوى یطالب المتظاھرین كشف اسماء الفاسدین ـ ال 
نعلم ھل ھي مزحة ام زلة لسان؟. أفال یست�ط�ی�ع ال�ح�زب 

ول�دی�ھ م�ن  2004وھو شریك في العملیة السیاسیة منذ 
ك�ش�ف ل�ل�م�ج�ت�م�ع ی�الوسائل والمعلوم�ات ال�ك�اف�ی�ة، ان 

العراقي الحقائق التي نعتقد بانھا من صمیم مسؤولی�ات�ھ 
الوطنیة والسیاسیة واالخالقیة، ول�ی�س م�ن مس�ؤول�ی�ة 

  بؤساء القوم في سوح التظاھر ومنعطفاتھا..
ت�م�وز ال�ى  28المفارقة طلبات االنسحاب وصلت لغایة 

خمسة ومرشحة للمزید، والم�ن�اورات االن�ت�خ�اب�ی�ة ب�ی�ن 
جمیع االطراف التزال ملتھبة. ف�ی�م�ا ت�ؤك�د ال�م�ف�وض�ی�ة 
العلیا لالنتخابات انھا لم تستلم بشك�ل رس�م�ي أي ط�ل�ب 
باالنسحاب، وباب تقدی�م ط�ل�ب�ات االنس�ح�اب أغ�ل�ق ف�ي 

لكن ما ال ن�ع�رف�ھ َم�ن ِم�ن  .العشرین من یونیو الماضي
االط�راف ق��دم ف��ع��ال انس��ح��اب��ھ خ��ط��ی�ا وبش��ك�ل رس��م��ي 
لمفوضیة االنتخابات وتم تأكید موافقتھا على االنسح�اب 
بشكل قطعي ال لبس فیھ من الناحیة الق�ان�ون�ی�ة. ی�ق�ودن�ا 
ھذا الن نتساءل كیف لحزب تقلیدي كالشیوعي ل�ھ ارث 
حافل ان یرتضي لنفس�ھ، ن�ظ�ام�ا ط�ائ�ف�ی�ا، ی�ج�اھ�ر اح�د 
اطرافھ الرئیسیین بمقولة خطیرة (اخذناھا وما ن�ن�ط�ی�ھ�ا 
بعد ـ على أشالءنا) اي البقاء في السلطة باي ثمن. ل�ك�ن 
اي ثمن سیدفعھ الحزب ان عاد وقرر المش�ارك�ة لس�ب�ب 

ان " : 21ت�م�وز  27ما، اذ جاء في بیانھ الصادر ف�ي 
مقاطعتنا االنتخابات في ظل االزمات الخانقة ال�راھ�ن�ة ال 

 .."نستھدف العملیة االنتخابیة كم�م�ارس�ة دی�م�ق�راط�ی�ة
ع�م�ل�ی��ة "دون االش�ارة ع�ن اي دی�م�ق��راط�ی�ة ف��ي ظ�ل 

 .یتحدث؟ "سیاسیة ـ طائفیة فاشلة

 طل ااب ح
 !ق اا ا   

             
 عصام الیاسري/ المانیا
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 توطئة:
أن مؤوالت البحث والمقاربة في آلیات ونمذجة الكشف 
عن مسار تجربة روایة (بنت دجلة) للقاص والروائي 
العراقي محسن الرملي، تتطلب من قارئھا إعادة النظر 
في كل أفضیة عالقات وأواصر وتداخالت الموضوعة في 
مبنى الحیز الحكائي وعبر سیاق مرجعیتھ النواتیة في 
مخزون الذوات النصیة والفعلیة والصفاتیة، ولیس ھذا 
األمر سوى معاینة وظیفیة ذوقیة خاصة في أولیات 
رؤیة المبنى والمتن للحكایة الروائیة، المنتجة ضمن 
تجلیات من المجانسة العضویة والمتابعة الواقعیة 
المتخیلة لجل الفواعل الموقفیة وصفاتھا وأفعالھا 
الخالفیة واألئتالفیة في ماھیة الفعل السردي المترابط أو 
الالمترابط في أفق سیمیولوجیة الخطاب المدلولي. نحن 
ال نتقصد عبر مستھل قراءتنا للنص أیة مؤاخذة جاریة 
على محموالت نص الروایة تجسیدا، أنما نقصد بأن 
الروائي قد فرض ھیمنة سارده كلي العلم على حیوات 
ذوات شخوصھ، حتى أننا كدنا ال نفرق ما بین وظیفة 
(الحكواتي) ووظیفة (الراوي كلي العلم) إال في حدود 
قصدیة الوظیفة المناطة للراوي نفسھ في عضویة 
المستودع السردي مجمال. في الحقیقة توافینا روایة 
الرملي بالعدید من األحداث وبروز األسماء الشخوصیة 
المحوریة، والھامشیة ولدرجة وصول األمر حد التخمة 
و اإلشباع مما أحدثتھ ھذه آلیات والعناصر من أئتالف 
وحدویة الغرض الموظفة ألجلھ في دالالت النص، فھناك 
حاالت شخوصیة ھي من الزخرف والعرض والحشو في 
طبیعة الموضوعة الحكائیة في مجال التنصیص، وھذه 
األسماء واألفعال بعضھا ما قاد النص الروائي إلى 
مساحة شاغرة من أفق اإلضافة والنمو النصي السلیم، 
لذا فإننا من ھنا وھناك صرنا نالحظ توافد وجوه عدیدة 
للشخوص إلى جانب إعتباطیة الوظائف الدینامیة في 
أمكنة ظاھریة ومتفرقة من توزیعات شبكة المروي 
السردي، الذي جاءنا مخوال بكیفیات قد تبدو قسریة 
ضمن مؤشرات زمن السارد، وكأن طبیعة ھذه المحاور 
في الروایة ھي محض (مونیكات؟!) واقفة في أدوار 
متحركة تساندھا وسائط رقیبة من الحكي واإلیعاز من 
ذلك الراوي المتسید بسطوتھ على مستویات جل األفعال 

 والصفات و المواقف السردیة في الروایة ؟.
 ـ المتن الحكائي ومجریات تفعیل روابط النص.

تعرفنا صیاغة بولیفونیة األصوات في مستوى الحكي 
عبر بناء آلیات متن النص، عن طبیعة المنظور الذواتي 
في مركبات أسلوب المادة الحكائیة، ذلك بدءا من 
الشخصیة المحور قسمة وطارق عند تعرضھم لحادث 
توقف عجلتھم لحدث صحي طارىء خالل الطریق أو 
بفرضیة عدم االنضباط بالمسافة الممكنة ما بین صعود 
سیارتھم خلف مسافة الرتل األمریكي المتقدمة والمقررة 
من قبل حدود الحیز المتاح ما بین طرفین، ولكن األمر 
كما یتبین لیس بھذا االفتراض خصوصا وأن العارض 
كان في توقفھم القيء والدوار من قبل قسمة، وعلى ھذا 
النحو من األمر أدى إلى تعرض الزوجة قسمة وطارق 
إلى المساءلة واألھانة من قبل األمریكان، وھو شیخ 
الدین والعشیرة بدوره یتعرض إلى اھانة أقرب ما تكون 
إلى حالة التكھم واالستخفاف من قبل جنود ذلك الرتل 
األمریكي : (بعد أن تقیأة قسمة في منتصف الطریق 
الذاھب إلى بغداد، وأحست بالجوع، قررت أن تأكل 
العراق؟/ عزمت على ذلك في نفسھا بعد أن أنفض 
المشھد األمریكي السخیف، فعندما وقف طارق 
المندھش، الذي أصبح زوجھا باألمس سیارتھ إلى جانب 
الشارع، نزحت ھي مسرعة تاركة طفلھا في المقعد 
الخلفي، وجثت على األرض، قاذفة بإفطارھا بین 
الحصى..رأت حشدا من الجزمات العسكریة یحاصرھا، 
فرفعت رأسھا ووجدت نفسھا محاطة بالجنود األمریكیین 

الروایة.) تتبین لنا من  7وبنادقھم مصوبة إلیھا./ص
حدود ھذه الحادثة السردیة، بأن الروائي أراد من خالل 
مشخصات ھذا الموقف، دعمنا بدلیل ارتباط مقولة 
العنونة الفصلیة الموسومة ب (قسمة تقرر أن تأكل 
العراق) وأن من الواضح ما تحملھ ھذه العتبة العنوانیة 
من مدالیل كنائیة ھي في الحقیقة أوسع مما یضنھ 
قارىء ھذه العتبة من مؤشرات ترتبط ودوافع ھذه 
الشخصیة قسمة وقصة موت والدھا إبراھیم منزوع 
الرأس عن الجسد مع عدد من الرؤوس األخرى، وما 
یتضح من سیاق الحادثة دفن الرأس لألب إبراھیم 
اضطرارا دون باقي الجسد من قبل أھل القریة التي لم 
یحدد الراوي موضعھا وأسمھا جھرا من قبل الموقع 
الجغرافي لھا، لذا وجدنا الشخصیة قسمة إلى جانب 
زوجھا طارق أبن قریتھا وصدیقا لوالدھا المنحور 
الرأس ـ زوجا لھا یرافقھا مع طفلھا الذي ھو ولید 
زوجھا األول الذي قد أعدم لعد محاولة خاسرة منھ في 

 أحداث عملیة انقالب لرأس النظام السابق في بغداد.
 

ـ الفضاء السردي مبین خطاب المرویو التبئیر 1
 المضاعف:

لعل من أكثر السمات الوظیفیة في مواقف الروایة جدال 
وسخریة، ھي صوریة ومفارقة أكثر مما ھي دلیال، لذا 
فأننا نعاین جمیع وقائع النص الحاصلة تدخل ضمن 
دائرة (الحدث العارض) أو المواقف الممنوحة بسخاء 
بارد من التنصیص ذاتھ، فعند اصطدام الشخصیة قسمة 
وإھانة زوجھا طارق وصراخ طفلھا، نالحظ ھذه 
الوحدات من العرض النصي الالحق : (عرفت أن أحدھم 
ھو اآلمر، ألنھ ھمھم بكلمات قلیلة، أرتفعت عنھا 
القبضات فنھضت مسرعة نحو السیارة، وتناولت 
عباءتھا أوال، علقتھا على رأسھا ثم تناولت الطفل.. 
وقفت أمامھ بالضبط، وعلى الرغم من طول قامتھ، 

الروایة.) حاضر السرد  8شعرت بأنھا أطول منھ./ص
أكثر عمقا وأكثر درامیة وآسرا ألسمى أعتبارات 
المماثلة المحسوسة من قبل سیاق الوحدات (وعلى 
الرغم من طول قامتھ.. شعرت بأنھا أطول منھ) بھكذا 
شروعیة مقایسة نتلمس من خاللھا واقعیة متخیلة كان 
المؤلف یسعى إلى فرض سطوة الشخصیة قسمة في 
عنفوانھا الداخلي، ولدرجة وصول األمر ألحساسھا بأنھا 
تتعدى بقامتھا قامة الجنرال األمریكي آدم، كما ھو الحال 
وجدناه بعد مرور ھذا المشھد العارض، إذ قصدا كل من 
طارق وقسمة منزل صدیقھ الشیخ ظافر في قریتھ 
المحاذیة إلى طریق مدینة بغداد، وذلك عندما قام الرھان 
بمبارزة التبول وقوفا بینھا وبین الشیخ طافر، وقد أراد 
من وراءھا الرملي فرض معادلة خاصة تتعلق 
بمقتضیات فنون الشیطنة لدى ھذه المرأة الناقمة، حیث 
یبقى التلقي بحدود ھذه الحادثة الناشزة تتقدمھا جملة 
من األسئلة وحاالت من التوتر وتشنج المالمح واالنتظار 
المصفر حول كیفیة إمكان امرأة التبول وقوفا دون 
ظھور أیة عوارض من شأنھا اظھر آثار تلوث من خالل 
موضعیة خاصة للتبول النسائي من قبل ذلك اإلجراء 
الوضعي المخیب: (المرأة لیست كالرجل أبدا أبدا فردت 
علیھ بإصرار أیضا بأن المرأة تستطیع أن تفعل كل ما 
یفعلھ الرجل من وظائف، بل وانھا تتفوق علیھ، في 
كونھا تستطیع أن تحبل وتنجب وتربي، وتكون أما 
وزعیما في الوقت نفسھ، فیما الرجل ال یستطیع فعل 
ذلك.. فحاول الشیخ أن یفحمھا وینتصر علیھا بمسحة 
من التكھم، قال: بل أننا نحن الرجال، سنرفض مھمات 
الحمل والوالدة، حتى وأن منحتنا الطبیعة إمكانیة ذلك./

الروایة) في الحقیقة أن شخصیة قسمة ذات  15ص
عالمات أنثویة ملفتة مما جعلھا مع مواقفھا الحدیة 
موضع إعجاب الشیخ طافر تتابعا، وھذا األمر بذاتھ ما 
جعل قسمة تتمادى في صالبة موقفھا حول مسألة كون 
المرأة طاقة كفائیة وواثقة بذاتھا حول حصوالت 
ومترتبات طارئة قد یحدثھا الرھان ما بینھا والشیخ 
طافر ھذا الرجل القبلي الذي أرتضى لنفسھ أن یقارن 
نقصھ الفاضح بحجة واھیة بعدما وجد أن الشخصیة 
قسمة قد غالبتھ في جل حججھا الضاربة: (فأضاف: 
أختصارا لكل ھذا الجدل، أستطیع أن أقول لك مثال 
بسیطا، یدل داللة قاطعة، على أن المرأة لیس على أن 
المرأة لیست كالرجل .. فأنشدت إلیھ األنظار واألسماع، 
وران الصمت، إال من سؤالھا: ما ھو؟ قال: أن الرجل 
یستطیع أن یبول وھو واقف، أما المرأة فال تستطیع 

الروایة) ما یلفت أنتباھنا في شخصیة  15ذلك. / ص
طارق كونھ ذلك الزوج الذي یكبر قسمة بعدد من 
السنوات العمریة الفارقة، فھو كان صدیقا حمیما لوالدھا 
إبراھیم، ولھ زوجة أولى وأوالد یقارب البكر منھم عدد 
سنوات قسمة العمریة، لذا وجدناه وبحكم كونھ ذلك 
الرجل الملتزم والورع في فقھ وأصول الدین والعارف 
بشؤون عادات وتقالید أفراد ووجھاء عشیرتھ، إذ أخذ 
لنفسھ في ھذه المناظرة الحادثة ما بین زوجتھ قسمة 
والشیخ طافر، موضعا ال یحسد علیھ أبدا، فھو راح 
یتخیل في ذاتھ كیفیة حدوث ھذا األمر بھذه الصورة 
المقززة وكیفیة مرأى زوجتھ وھي تتلطخ بأطراف ثوبھا 
المالمس لقطرات بولھا السائح من أسفل جسدھا. في 
الواقع األمر في غایة الصعوبة حقا، خاصة وأن قسمة 
قد قبلت الراھن أخیرا إلى جانب وضعھا لمطالب وشروط 
خاصة فیما أن ربحت الرھان لذاتھا، ذلك في دفع مساحة 
التبول نحو مسافة مرسومة ومقررة من قبل المحكم 
القزم الذي یدعى رھیب: (لكن ما لم یكت یتوقعھ الشیخ 
طافر وطارق الذي ألتقط أنفاسھ قلیال والجنرال ورھیب 
وزیدان وفالن وعالن وأبناء الجیران وشخبطة الصغیر.. 
والجمیع، أن یكون جواب قسمة بالحدة والثقة 
السابقتین، بل وبنبرة تصعیدیة، وھي تقول: ولكنني ال 
أمزح یا شیخ، وإنما أتحدث بمطلق الجدیة.. عندھا لم 
یكن من السھل على الشیخ بلع نبرة التحدي ھذه أمام 
جمھوره العشائري والمحلي واألمریكي، ومع ذلك حاول 
معاودة التھدئة، بمسحة من التھكم أوال: ال یا أم 

ابراھیم، فحتى أبني شخبطة ھذا سیغلبك، وأشار إلى 
طفلھ، الذي كان ینظر إلى والده من أقصى الصالة 
بإعجاب، فضحك، وردت قسمة: كال، فنحن نتحدث عن 
المرأة والرجل ولیس عن المرأة والطفل.. واصل الشیخ 
مرحھ: حسنا .. حتى نصف الرجل ھذا سیغلبك، مشیرا 
إلى رھیب القزم الذي كان یدور على الجالسین بأقداح 
الشاي، تفوح منھ رائحة الطبخ الذي أمضى جل یومھ 

الروایة) ھكذا تنبي حلقات وآلیات التبئیر  53فیھ. /ص
المضاعف في وحدات وعاملیات المحاور في الروایة، 
ذلك باالرتكاز الدائم على صور ومواقف لھا من الشواھد 
ومالمح التكثیف صوریا وداللیا، إذ لھا من القدرة العالیة 
في ترمیز الوقائع حتى وإن كانت استدالالتھا الرمزیة 
أكثر وضوحا وتأثیرا في مقلیسة المغزى الروائي 
المضمر. لذا وجدنا في جانب آخر مدى نفوذیة الشیخ 
طافر وھو یحدث جلیسھ طارق عند استقبالھ وزوجتھ 
قسمة حول مدى إمكانیة استثمار الظروف واألوضاع 
الحرجة من سیاق واقع تدھور الظرف الحكومي المنفلت 
في البالد، لذا فھو شخصیا قادرا على انتشال طارق من 
براثن قوقعة محیطھ المحبط في القریة والصعود بھ 
مادیا إلى أعلى درجات االنتعاش اقتصادیا، وذلك بالتعاقد 
التزویغي مع مؤسسات حكومیة تابعة ألفراد مرتزقة یتم 
التعامل معھم بطریقة وصیغة المقاوالت أو بشكل أكثر 
دقة ما یسمى باالستثمار، فالمسألة بحد ذاتھا في وجھة 
نظر الشیخ طافر ال تتعدى حدود النصب واالحتیال و 
الزوغان كما فھمھا األخیر طارق، ذلك أن المشروع 
المتعاقد علیھ من جھة الحكومة سوف یمر علیھ عدة 
عقبات دون حقیقة انجازه، ذلك بذریعة األرھاب أو 
العملیات المسلحة من قبل الجیش في المدن والقرى، 
وبھذه الصورة المبسطة سوف یندثر ذكر موضوع ھذا 
المشروع مع الزمن القادم، على حین غرة تكون أنت 
الرابح أوال والخاسر ھو المواطن في كل األحوال أخیرا، 
فیما توعد طافر لطارق بتوفیر لھ أكبر الوسائط 
الحكومیة بدءا من الشیخ جالل الدین وسلطة األمریكان 
وبعض من ذیول األحزاب والملیشیات المتنفذة في صنع 
قرار الدولة، وعلى ھذا النحو تم اقناع طارقا من قبل 
طافر بأن یؤسس لھ أشبھ بالمظاھر المسلحة أو ما 
یقارب مسمى الحزب أو الملیشیات، إذ علیھ أن یختارھم 
من قریتھ بحكم كونھ الفقیھ وشیخ العشیرة في اآلن 
نفسھ، وتبعا لھذا األمر أخذ طارق كل الذھول واالعجاب 
بقدرات صدیقھ الشیخ طافر وعن مقدرتھ النافذة في 
األوساط الحكومیة تحت شرعیة سلطة األمریكان ذاتھا: 
(أخبر طارق صاحبھ، بأن سبب مغامرتھ بالمجيء إلى 
بغداد على الرغم من سوء األوضاع وما یمر بھ البلد من 
فوضى وأحتالل وشبھ حرب أھلیة ھو من أجل قسمة 
وروح أبیھا إبراھیم صدیق عمره، فبعد العثور على 
رأسھ مقطوعا مع ثمانیة رؤوس أخرى من أبناء القریة 
في صنادیق موز، وتم دفن الرؤوس، أصرت قسمة أن 
تبحث عن جثة والدھا، مھما كان الثمن، وألنھا أرملة 
وحیدة مع طفل صغیر، وال تستطیع البحث بمفردھا، 

 21عرضت علیھا األمر، فكان علینا الزواج./ ص
الروایة) یطلع الراوي في ھذا النوع من الخطاب بخطاب 
الشخصیة المتمثلة في السرد تجسیدا، أو أنھ ـ أي 
الراویـ راح ینصھر في صوتھ مع صوت الشخصیة في 
حدود تراسلیة جوانیة ذات تبئیر مبطن، وقد یشترط في 
مثل ھذا النوع من التراسل كصوت الراوي في صوت 
الشخصیة، سواء أكان األمر فعل قول أو عالمة فعلیة ـ 
حركیة ما، ولكننا الحظنا بأن ھذه الوظیفة بالتناوب 
والمناوبة بین صوت الراوي ومحمول الشخصیة 
وأفعالھا، ال یمكن بأي حال أن یبدي نجاحھ في كل 
مواضع المبنى للراوي، خاصة وأن طبیعة أحداث 
وتمفصالت الروایة، قد حلت في حدود مواقفیة خاصة، 
فال یمكن إحالل صوت الراوي كلي العلم بالنیابة عن 
صوت وأفعال الشخصیة دون حضور فعلھا المحمول في 
التجسید واالنطباع في حیز الفعل والتفعیل، أي بمعنى ما 

أود قولھ أن الخطاب المنقول على لسان الراوي تدخال 
في مواقف الشخوص، لیس من الصیاغة الوظیفیة 
الدقیقة في حال توظیف مواقف الشخصیة ذاتھا، 
فالراوي في الروایة راح یمسك زمام الشخصیة كحدثا 
قائما ضمن موجھاتھ الكلیة، وھذا األمر ما جعلنا نشعر 
بأن الفاعلیة الشخوصیة في النص ما ھي إال خیوط 
یتحكم بتحریكھا الراوي العلیم ضمن معلنات وحقیقة 
تولید نسبیة في المعنى وإیقاعات اإلداء الجمالي والفني. 
قد یكون الرملي في بعض أماكن من الروایة لم یحسم 
طریقة العالقة ما بین الراوي والشخصیة الروائیة، 
خصوصا وأن ھناك مواقف في المشاھد الروائیة كان 

 یعوزھا النبض الشخوصي في صوتھ وفعلھ.
ـ الخطاب المروي بین ضمیر السارد والشخصیة  2

 المحور:
ال یمكننا بأي حال من األحوال فھم و أدراك النص إال من 
خالل الخطاب المروي بأعتباره العینة الملموسة من 
أحوال وتوجھات النص، فال بد لنا من فھم واعتماد 
الخطاب المروي إذ یبقى السارد العلیم من خاللھ معتمدا 
على ما یدل بھ قولیا أو تلفظیا، أي ما قامت بھ 
الشخصیة من أفعال وحضورات سردیة، بأختصار شدید 
الحظنا بأن أغلب مفاصل سیاق الروایة قد جاءت معتمدة 
على آلیات الخطاب المروي ودون أدنى استكمال ألفعال 
وصوت الشخصیة في شكلھا الموضوعي والذاتي، كما 

 الحال وجدناه في أغلب وحدات سرد الروایة تماما.
 

 ـ مرجعیة المعادل النصي المؤول في الروایة.
 ـ ضمنیة عالقة وحدات السرد: 1

اعتمدت البنیة الشكلیة في دالالت روایة (بنت دجلة) 
على العالقات المعلنة منھا والضمنیة بین الوحدات، فیما 
شكلت ھذه الوحدات بدورھا اشارات سیمیولوجیة داخل 
مجرى وقائع انعكاسیة في المتن والمبنى النصي، لذلك 
وجدنا مجموعة الفصول في الروایة ذات وظائف شبھ 
ضمنیة وملمحة بأشكال مرویاتھا المؤدیة إلى بنیة 
(حكایة داخل حكایة) اقترانا لھا بذلك الزمن الخطي 
المشروع نحو مرجعیة المعادل النصي المؤول من جھة 
المؤلف ومن جھة وسائط الموقع األداتي الموظف في 
مجریات ضمنیة الوحدات السردیة، وعلى ھذا النحو 
وجدنا مؤشرات المروي تلوح لذاتھا عبر وحداتھا 
المضمنة كحال ھذه الوحدات قاب قوسین: (شھق 
الجمیع وانكمشت النساء خجال، لما قیل وما تخیلتھ، 

 54وتمنى طارق لو أن األرض تنشق وتبتلعھ./ص
الروایة) قلنا سابقا في دراسات لنا منشورة في أماكن 
متفرقة، أننا نعني بمفھوم (مرجعیة المعادل النصي) ھو 
ذلك الشكل الخاص من صیاغة الداللة في أوجھ أخرى أو 
ثانیة من موضوعة النص، وال نقصد إطالقا بمفھوم 
ودالالت المعادل الموضوعي، فما قصدناه بالمرجعیة في 
سیاق المعادل النصي، ما كشفتھ لنا المحاور المضمرة 
من وجھ المعنى اآلخر، وما یترشح منھ من حیثیات 
ضمنیة، أي بذلك التمفصل المخبوء في دالالت الوحدات 
الواقعة ما بین السطور أو في البیاض المحذوف من 
المعنى المؤول من جھة النص، فذلك الرجل الملثم الذي 
یلوح لقسمة بعالمة الذبح ھي داللة ضمنیة، كما ھو 
الحال في داللة حب سمیحة لعبدهللا كاكا ھي أیضا وحدة 
ضمنیة، مرورا بسیاق حكایات نسبیة في ھامش المتن 
الروائي، ولكنھا أتخذت لذاتھا الحقا واقعا إجمالیا في 
مستوى المحمول المدلولي في مضمنات النص، فعلى 
سبیل المثال أیضا أن واقعة سرقة طارق من جوار 
زوجتھ قسمة، كانت وحدة ضمنیة لغرض استجالب 
عبدهللا كاكا من القریة لمواجھة أعترافات األدب الزاني 
جالل الدین بوالدتھ المریضة لیكشف عن قصتھ بحكم 
كونھ أبن زنا أمام حب سمیحة المتسامح، كذلك األمر مع 
وقائع تأجیل مجامعة طارق لقسمة طوال فترة زمن 
الروایة، لتقدم ذاتھا أخیرا لھ على ھیئة توھمھا طارق 
بأنھا أحدى رسل السماء ثم خروجھا مباشرة حیث تم 
أختطافھا و نحرھا مقتولة في آفاق نھر دجلة، وإزاء كل 
ھذا وذاك تتكشف لنا حقیقة المعنى الروائي الموظف 
بفاعل وأفعال الوحدات الضمنیة، لتبدو لنا في خاتمة 
الروایة دلیال راجحا من الناحیة الداللیة ولیس من 

 الناحیة الموضوعیة الكاشفة لألحداث الروائیة.
 

  ـ تعلیق القراءة:
تعزیزا لما قمنا بھ في أوجھ مباحث قراءتنا لروایة (بنت 
دجلة) أقول مضیفا: ثمة عوامل وعناصر حبكویة قد 
منحت دالالت روایة الرملي تحوالتھا الواقعیة المتخیلة 

الموضوعیة في   في أواصر مبثوث العالمات واالشارات
اسلوب بناء الروایة، ولوال أنھا جاءت معتمدة ضمیر 
المروي األوحد للراوي، لكانت عمال خالقا في عالقات 
وتمثیالت السرد الروائي المؤثر، ولكنھا جاءت معتمدة 
ھیمنة الراوي األوحد، كما أن الرملي لم یمنح شخوص 
الروایة مواصفات استقاللیة بوحدة وعي الشخصیة 
وفعلھا، ورغم كل ھذا ال ننكر أبدا قدرتھا كروایة في 
إحیاء مستوى موضوعي متشعب وھام من واقع وحقیقة 
الظرف االجتماعي والسیاسي الذي یشغل وما زال یشغل 
كل خیاالت الكاتب العراقي. فضال عن ذلك تفردت الروایة 
بأدواتھا الوصفیة واللغویة في تصویر أدق دقائق الحیاة 
الشخوصیة العراقیة ضمن موجھات أرسالیة واقعیة 
راصدة ألھم محاور ونماذج قصدیة الواقع الخفي 
والمعلن في أوجھ تجلیات الحادثة الروائیة الواقعة بین 

 سطوة الراوي وشروع بؤرة المروي السردي الفاعل.

 ا  (د ) روا  اءة 
  اد اوا  ة ااوي و وع رة اوي 

        

  / العراقحیدر عبد الرضا
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واعتن�ى الش�اع�ر ك�ری�م ع�ب�د هللا ع�ن�ای�ة  
خ��اص��ة ف��ي أن��واع االن��زی��اح، واالن��زی��اح 
ی�ع�ك�س ق�درة ك�ب�ی�رة ع�ن�د ال�م�ب�دع ع�ل��ى 
استخدام اللغة وتفجیر ط�اق�ات�ھ (وت�وس�ی�ع 
دالالتھا وتولید أسالیب وتراكیب جدی�دة ل�م 
ت�ك�ن دارج�ة أو ش�ائ��ع�ة ف�ي االس�ت�ع�م��ال، 
فالمبدع یُشكل اللغة حسبما تقتضي حاجت�ھ 
غ�ی��ر آب��ھ ب��ال��ح�دود واألن�ظ��م�ة وال��دالالت 

 الوضعیة)*. 
ومن ذلك أجد أن الشاعر العربي الع�راق�ي، 
كریم عبد هللا، قد تجاوز  تقنیات ال�ق�ص�ی�دة 
ال�ھ�ای��ك�ویس��ت ال��ت�ق��ل�ی�دی��ة وس��ل�ك ط�ری��ق 
روادھا في الغرب ودخل عتبة االح�ت�راف�ی�ة 
وال�ت�غ��ی�ی��ر وھ��ن�دس��ھ�ا ب�أس��ل�وب��ھ ول��غ�ت��ھ، 
وأصبح جدیًرا باالھتمام والتف�ّح�ص وج�اء 
بالجدید والغیر مألوف مما استفز قری�ح�ت�ي 
ل�ل�م��رور م��راًرا وت��ك�راًرا ع�ل��ى اب��داع�ات��ھ 
وتحدیًدا في نصوصھ األخیرة ال�ت�ي أث�ارت 
الدھشة واضافت للشاعر والقارئ ال�ك�ث�ی�ر 
في ھذا الصنف االبداعي الذي یعتبر حدیثً�ا 
ف�ي ال�ع�ال�م ال�ع�رب�ي م�م�ا ح�ث�ن�ي ل�دراس��ة 

 تحلیلیة أدبیة نقدیة ثانیة تخص شاعرنا.
ك��ان��ت ال��ع��ق��ود األخ��ی��رة م��ح��ط اھ��ت��م��ام 
الدراسات المستفیضة عن ش�ع�ر وقص�ی�دة 
ال��ومض��ة س��واء ك��ان��ت قص��ی��دة ن��ث��ر أو  
تفعیلة. ومن أجل الشروع في الدراسة عن 
قصیدة ال�ھ�ای�ك�و رأی�ت أن أت�ق�دم ل�ل�ق�راء 
ب��م��ق��دم��ة ع��ام��ة وس��ری��ع��ة ع��ن نش��أة  
"الھایكو" بشكل عام وفي أدب�ن�ا ال�ع�رب�ي، 
وكنُت أخذت من الشاعر العراقي كریم عبد 

 هللا أنموذًجا  لنثیرة  الھایكو.
(یتصارع ثالثة تیارات في ك�ت�اب�ة الش�ع�ر  

تیار محافظ على عمود الشعر ولھ فرسان�ھ 
وبعضھم یجید الك�ت�اب�ة ف�ی�ھ واآلخ�ر ی�ق�ل�د 
تقلیداً سطحیاً، وتیار شعراء التفعیل�ة وھ�م 
كثیرون، وت�ی�ار ث�ال�ث ھ�و قص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
والقصیدة الومضة او التي تك�ون ن�ث�راً أو 

 )، واالن الھایكو.1شعر تفعیلة) (
إنَّ كل ما احتاجھ الشاعر  ك�ری�م ع�ب�د هللا 
"ھ�و ك�ت�اب�ة ث�الث�ة أس�ط�ر" ل�ك�ن�ھ ال�ت��زم 
ببالغة النص، وكانت الطبیعة أھم مص�ادر 
اإللھام ل�ل�ع�دی�د م�ن قص�ائ�د ال�ھ�ای�ك�و ف�ي 
مجموعة سوستیانك باألحمر، سواء كان�ت 
األشجار أو الصخ�ور أو ال�ج�ب�ال أو ح�ت�ى 
ال��زھ��ور الص��غ��ی��رة والس��ح��ب والش��ت��اء 
والص��ی��ف وال��رب��ی��ع وال��خ��ری��ف وال��ح��رب 

 والتأمل الخ.
یقول كریم عبد هللا في قصیدة الھایكو التي 

 -حملت عنوان (ھایكو المعركة):
 لْم انَس ذاَك السیّاف

 یحزُّ رقاَب األزھار
 حتى بعد إنتھاء المعركة،  في وطني .

************ 
 بشموخٍ تقفُ 

 عاریةً بال رأسٍ 
 نخلةُ عراقیّة .

************* 
 لآلَن تحلُم أزرارھم بالمطر

 حزینـًة تصاویِر األمھات
 خفیـًة تبحُث عْن مالمحھا .

*************** 
 بغزارٍة تھطُل األمطار

 تفوُح رائحةُ األلغامَ 
 متوجھـًة نحَو ذاَك الملجأ .

************* 
 القنابُل تحرُث األرضَ 

 صراُخ البساطیل
 تستغیُث بغیمٍة بعیدٍة .

 البساطیُل : احذیةُ الجنود في الحرب .
************** 
 تحَت عباءتھا السوداءَ 

 یتكاثُر الحزن
 األُم العراقیّة .

************ 
 تغرُق النجوم في دجلة
 وأنا على جسِر األئمةِ 

 في عزِّ الظھیرة .
************* 

 كأنني أسمعھا
 أصواُت األستغاثة
 ِمْن جسِر األئمة .

************ 
 ِمْن على المئذنةِ 

 كیف یلتھُم النھر نوارسھُ 
 شاھدت حمامةٌ حزینة .

*********** 
 یا للعباءِة السوداَء .!

 على جسِر األئمةِ 
 وحیدةً تلفحھا الشمَس .

استعمل  الشاعر كریم عبد هللا  في ن�ث�ی�رة  
ھایكو المعركة  كلمات تدلل على ال�ط�ب�ی�ع�ة 

األزھار/ نخلة/ بالم�ط�ر/ األم�ط�ار/  -منھا :
تف�وُح/ األرَض/ الش�م�َس/ جس�ِر/ ال�ن�ھ�ر/ 
نوارسھ/\ حمامةٌ/ النجوم/ دجل�ة/ ب�غ�ی�م�ٍة/ 
تھطُل/ م�اٍء/ ال�ق�م�ر/ ال�ی�اس�م�ی�ن/ ق�ط�ًرة/ 

\قطرةْ/ ألشواُك الیابس�ة/ غ�ب�اٌر \ال�ط�ی�ور/ 
 الفضاء/ نھُر/\ قصُب/ الخ

وھ��دف الش��اع��رم��ن خ��الل ال��ط��ب��ی��ع��ة ف��ي 
"ھ�ای�ك�و ال�ح�رب"، ال�وص�ول إل�ى ص��ور 
مشھدیة وت�ع�ب�ی�رات یس�ھ�ل ع�ل�ى ال�ق�راء 
تخیلھا ورؤیتھا، وفھم مغزاھا. مبتعًدا ع�ن 
الصور البالغیة في غ�ال�ب ن�ث�ی�رت�ھ م�ث�ل: 
االستعارة والتشبی�ھ، مس�ت�خ�دًم�ا ال�وص�ف 
والصور الحسیة ال�ت�ي ت�ن�ق�ل ال�ق�ارئ إل�ى 
أحداثھا ومناظرھا ال�خ�الب�ة، رغ�م ش�ی�وع 
كلمات الحرب داخل الن�ص ال�ذي س�رع�ان 

 ما أمطره بصفات متنوعة جمیلة.
وھنا لم یكن مانعًا لدى الشاع�ر أن یس�اف�ر 
ف�ي ان��ح�اء ال�ط��ب�ی��ع�ة ب�ح��ثً�ا ع�ن قص�ی��دة  
"ھ�ای�ك�و ال�ح�رب"، ال��م�رك�ب�ة م�ن ث�الث��ة 
أس��ط��ر، وك��ان��ت ال��ط��ب��ی��ع��ة مص��در ال��ھ��ام 
الشاعر األول، وساعدتھ على التح�رر م�ن 
التوتر وابراز التراكیب والنواحي الجمالی�ة 
لنثیرتھ رغم مسحة ال�ح�زن ال�ظ�اھ�رة ف�ي 
ثنایاھا، ونجح بدمج ال�ط�ب�ی�ع�ة وال�وص�ول 
إلى الفكرة الرئیسیة المنسوج�ة م�ع ف�ن�ی�ة 

 ومتطلبات وتقنیات ھایكو العصر.
  -ویضیف في "ھایكو الحرب" : 

******** 
 خْذ یاصغیري حفنةَ ماءٍ  

 نغسُل وجھَ القمر
 وھمجیّةَ الحروب .

************** 
 قطًرة قطرةْ 

 یسقطُ المطر
 على البنادِق الكثیرة .

************** 
 قوافُل الیاسمین

 في ساحِة الحرب
 تدھسھا المجنزرات .

*************** 
 األشواُك الیابسة تتدحرجُ 

 على صورھم غبارٌ 
 وبیوضِ ذبابة  وقحةٌ . 

 
*********** 

 حتى الطیوُر ھاجرتْ 
 ما أضیَق ھذا الفضاء.!

 ایامھم تمشي حافیًة.
************ 
 نھُر (جاسم)* یتسعُ 

 قصُب البردي یئنُّ 
 ما للجثِث تتفّسُخ بھدوٍء..! .

************* 
قام الشاعر بتجنب االسھ�اب ف�ي ت�وض�ی�ح 
ما ھو واضح أصال واعتمد في لغت�ھ ع�ل�ى 
كلمات بسیطة تفي ش�روط اإلی�ج�از وع�دد 
المقاطع الصوتیة الُملزم لقصیدة الھ�ای�ك�و، 
علما أنھ اخ�ت�ار الص�ور ال�ح�داث�ی�ة ل�ن�ص 

 ھایكو الحرب یقول:.
 الساعاُت الجدیدة 

 الغروُب داھَم مواعیدھا
 تحلُم بیَن الصخوِر 

********* 
 طیوُر (الخضیري)* 

 خوٌذ قدیمة
 مالھي أفراخھا .

********* 
 القصُب الیابسَ 

 یحمُل أمرَّ الذكریاتِ 
 تبحُث عْن شمسٍ .

 
********* 

إنَّ زمن المضارع في مقطوعات "قص�ی�دة 
الحرب" تدل على الحیویة والحركة، وھذا 
األمر غایة في األھمیة في قصائد الھایك�و، 
ویساعد القارئ على تتبع عب�ارات�ھ�ا أك�ث�ر 

 عندما تكون مكتوبة في ھذه الصیغة.
تبحُث/ یحمُل/ تحلُم/ یتسُع/ تمشي/ یس�ق�طُ/ 
نغسُل/ یلتھُم/ تغرُق/ تھطُل/ تفوُح/ ت�غ�رُق/ 

 یتساقطُ/ تحرُث/ تستغیُث/ یتكاثر/ الخ .

              رة اا ر     

 سوتیانك األحمر للشاعر العراقیة كریم عبدهللا -في دیوان 
 2الجوء /  -دراسة تحلیلیة     بقلم: إیمان مصاروة/ فلسطین 



من المعارف (االسم  7شيٌء من اللغة العربیَّة ح
 الموصول).

 
 األسماء الموصولة:

 الموصول االسمي للمفرد المذكر (الّذي).
للمثنى المرفوع (اللذاِن)، وللم�ث�ن�ى ال�م�ن�ص�وب 

 والمجرور(اللَذیِن).
 للمفردة المؤنثة (الّتي).

عند التثنیة في الرف�ع (ال�ل�تَ�اِن)، وف�ي ال�ن�ص�ب 
 والجّر(اللتَیِن).

والكوفیون یُشّددون ال�ن�ون ب�ال�ك�س�ر وب�ال�ف�ت�ح، 
 ومن قراءاتھم في القرآِن:

.( نا أِرنا اللّذینَّ ّ  {واللَذانِّ یأتیانِھا منُكُم}، {رّب
.............. 

 للجمع العاقل (الّذیَن)، رفعاً، ونصباً، وجّراً.
من لغات العرب (الّذوَن) ف�ي ال�رف�ع، و(الّ�ذی�َن) 

 في النصب والجر، وھم
 (بنو ُھَذیل).

 كما جاء في الشاھد الذي اختُلف في نسبتھ:
نحُن الّذوَن َصبَّحوا الصبَاَحا ........ یوَم النُّ�َخ�ی�ِل 

 غارةً ِملَحاَحا
............. 

یقال في جمع المذكر العاقل وغیر العاقل (األُلى)
 ، رفعاً، ونصباً، وجّراً، ویجوز للمؤنث.

جاَء األُلى أحبُّھم. جمعُت األزھاَر األُل�ى أح�بُّ�ھ�ا، 
بُت بأصدقائي أو   رحَّ

 (صدیقاتي) األُلى أُحبُّھم.
............ 

ف�ي ج�م��ع ال��م�ؤن��ث ن��ق�ول (ال�الِت)، (ال�الت��ي)، 
 (الالِء)، (الالئي).

منا الشواعَر (الالِت) أو (الالتي)، أو (الالِء)،  كرَّ
 أو (الالئي) فْزَن.

............ 
من األسماء الموصولة (َم�ْن) ل�ل�ع�اق�ل ال�م�ف�رد، 

 والمثنى والجمع، المذكر والمؤنث.
حضَر َمن قام، وَم�ن ق�ام�ا، وَم�ن ق�ام�وا، وَم�ن 

 قامْت وَمن قامتَا وَمن قُمَن.
وقد استعملت (َم�ْن) ل�غ�ی�ر ال�ع�اق�ل ف�ي ال�ق�رآن 

 الكریم:
ُ َم�ا  َع�لَ�ٰى أَْربَ�ٍع ۚ  یَ�ْم�ِش�ي َمنْ  {َوِمْنُھمْ  یَ�ْخ�لُ�ُق هللاَّ
 یََشاُء}.

في الشعر قالھا العباس ب�ن األح�ن�ف ف�ي ص�در 
 بیتھ لغیر العاقل:

لَ�َع�لِّ�ي  َجنَاَحھُ .......  ھل َمْن یُِعیرُ  "أِسْرَب اْلقَطَا
 إلى َمْن قد َھویُت أطیُر".

.......... 
 لغیر العاقل (ما)، المذكر والمؤنث.

َع)، وم��ا (ُزِرع��ْت)، وم��ا  ِ أس��ع��دن��ي م��ا (ُزِر
 (ُزِرعا) وما (ُزِرعتا).

قد تستعمل (ما) الموصولة للعاق�ل ف�ي م�واض�ع 
 خاصة، كما جاء في القرآن:

َن النَِّساِء...}، {یَُسبِّحُ  {فَانِكُحوا َما طَاَب لَُكم لَھُ  مِّ
َماَواِت َواْألَْرِض}. َما فِي  السَّ

لََك َما فِ�ي  {ْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِنِّي نََذْرتُ 
ًرا}.  بَْطنِي ُمَحرَّ

..........  
حسب رأي بعض العلماء -من األسماء الموصلة

 (أل) الموصولة. -
یشترط في ك�ون�ھ�ا م�وص�ول�ة أن ی�ك�ون االس�م 
المتصل بھا صف�ة ص�ری�ح�ة: اس�م ف�اع�ل، اس�م 

 مفعول،
صفة مشبھة بالفعل، نحو: ال�ق�ارئ، ال�م�ق�روء، 

 الَحَسن.
مالحظة: شذَّ وصل (أل) بالفعل المض�ارع، ك�م�ا 

 قال الفرزدق:
ُح�ُك�وَم�تُ�ھُ ...... وال  بِالَح�َك�ِم ال�تُّ�ْرَض�ى "ما أْنتَ 

 األِصیِل وال ِذي الّرأِي والجَدِل"
یرى فریق من ال�ن�ح�اة أنَّ (أل) ح�رف ت�ع�ری�ف 

 ولیس اسما موصوال.
.......... 

(ذو)  -حسب ل�غ�ة ط�ي -من األسماء الموصولة
 للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا، نحو:

م��ن��ا ذو ف��اَز، وذو ف��اَزا، وذو ف��اُزوا، وذو  ك��رَّ
 فاَزْت، وذو فاَزتَا، وذو فْزَن.

مالحظة: (ذو) الم�وص�ول�ة الش�ائ�ع ف�ی�ھ�ا أن�ھ�ا 
مبنیة، وھي لیست (ذو) من األسم�اء ال�خ�م�س�ة 

 فتلك معربة.
......... 

من األسماء التي تستعمل موصلة اس�م اإلش�ارة 
(ذا)، واشترط العلماء استعمالھ�ا م�وص�ول�ة أن 

 تسبقھا
(ما)، أو (َمْن) االستفھ�ام�ی�ت�ان، ف�ن�ق�ول: (م�اذا 

 قرأَت؟)، و(َمْن قابلَت؟).
 ما، َمْن: اسما استفھام یعرب كل منھما مبتدأ.

 ذا: اسم موصول بمعنى الذي، خبر المبتدأ.
 الجملة بعد (ذا) صلة الموصول.

مالحظة: ھناك من رأى أنھا كلمة واح�دة وھ�ي 
 اسم استفھام.

......... 
لكل اسم موصول صلة، وصلة الموصول جملة، 
ویشترط فیھا أن تكون خبریة، خالیة من م�ع�ن�ى 

 التعجب،
  غیر مفتقرة إلى كالم قبلھا، فال یجوز القول:

حضَر الذي أَك�ِرْم�ھُ، حض�َر ال�ذي م�ا أج�م�لَ�ھُ!، 
 حضر الذي لكنَّھ حزیٌن.

ویجوز أن یكون شبھ الجملة صل�ة ل�ل�م�وص�ول، 
نحو: رأیُت ال�ت�ي ف�ي ال�ق�اع�ِة، أك�رم�ُت ال�الئ�ي 

 عندنا.
یشترط في صل�ة ال�م�وص�ول أن ت�ح�ت�وي ع�ل�ى 
ضمی�رع�ائ�د ع�ل�ى االس�م ال�م�وص�ول ی�ن�اس�ب�ھ، 

 وأحیانا یُحذف العائد.
فاَز الذیَن شجعناھم. الض�م�ی�ر (ھ�م) ع�ائ�د إل�ى 

 االسم الموصول.
فاَز الذیَن شجعنا. الضمیر العائد محذوف ل�دالل�ة 

 الكالم علیھ.
.......... 

مالحظة: األسماء الموصولة مبنیَّ�ة؛ ب�اس�ت�ث�ن�اء 
(اللذاِن، اللَذیِن، اللتاِن، اللتَیِن)، إذ تُعرب إعراب 

 المثنى.
.......... 

من  8لكم منا المحبة واالعتزاز. یتبع في الحلقة 
ف بأداة التعریف).  المعارف (الُمعرَّ
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ا ا  ٌء، 
 )ا ال ارف ( 
 
 
 
 
 

 )7مدیح الصادق/ كندا  (ح/
  

 دالیا اندریوس ھاول/ سیدني
 

                      

  انا في طریقي الیك حافیة القدمـین
 انتعل غبار الشوق واشواك الحنین

 وامشي على نتوءات الحصى 
 وافواه السكاكین                       

 تارة أھوي الى الیسار وطورا 
 الى الیمین                              

 نصف عمري عصا تغربت عن حالھا
 عن ارضھــا عن صخرھـا عن اھلھـا

 عن ینابیع الفكر وسواقي الكالم
 وتاھت امرأة تفتش عن وطٍن 

 في اجـلٍ                                 
 في زماٍن في زمٍن وتمشي طریقھا 

 .على سكین                             
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 إ اب
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 د.عبدااللھ محمد جاسم

 العراق 
 

 
 .. أنتفض ایھا الكوكب العاري

 ..وال تخشى الصعود

 .. واعلم ان للغادرین دوائر

 ..وللمخلصین محطات الخلود

 ..ایاك ان تبقى على جزرة الماضي

 ...وتصدق روایات القرود

 .. إنما للكذاب جولة

 ..مھما تلى بالوعود

  ..إنتفض وال تخشى

 ..فالحر أذاب جبال من ثلوج

 .. إننا نأمل أیھا الغائب عنا

 ..ان تعید لألحباب أوطان بال قیود

 .. قد صحونا من سبات كنا فیھ نیام

 ..على وسائد أزمان الجدود

  ..فال ناخذ االقوال من جاھل

 ..ھمھ الجھل فینا یسود

 ..لقد طوینا سنین الخوف

 ..وازحنا كل عائق لنا في ھذا الوجود

 .. ابتلینا بافكار لم نكن نألفوھا

 ..حتى اشاع القتل فینا بدم برود

  ..یالیت لالیام أن تعدو نحو قمتھا

 .. لنصبنا للعلم ھیكال

 .وابحنا للفكر ثقافة بال حدود

 ال تندمي على قرار الحب حتى لو تھشم ما بینكما
 فالحب ھو أصال من ضلع النساء

 والنساء ھن السماء ونجومھا آلدم
 فال تندمي وال تتحسري ألنھ خذلك وقت الرخاء

 ال تحملي على متونك كل آھات اللیل
 وتؤرخین على صفحات الصبر كل قصص الحنین

 كوني قصیدة عطش لكل من أحبك
 وحذار أن تكوني ضحیة وینكسر ظلك وأنت سیدة الكبریاء

 كوني في الحب ثریا ال ینالھا اال خیال الشعراء
 اعصري قصص األمس وأنشریھا على حبل النسیان

 وأغفري زالت القلب وسفره لشواطئ السماح
 قلبك المثقوب غدرا سینالھ الشفاء

 ان ابتكرِت لحاضرك فصوال تخلو من الشتاء
 فال تندمي على ما مضى

 من اشتیاق وانتظار ودمع وندم
 فالحب عند الفقراء ... بالء!

 تستري بعباءة الرضا مھما قسا الزمان
 وسیأتیك ان كان لك نصیب بالعشق

 ویطل كبدر على لیلك الموحش
 ویروي كل حقولك السمراء

 ما مضى ...انتھى ... 
 فال تتعجلي و تركبي قطار الغرام

 فكل عھود الحب تكشفھا األیام
 ال تكوني زائرة على قلب أحدھم

 كوني المحتلة.... واما.... فال
 ال تستجدي كالم الحب المعسول

 ألنك شھوة العسل واقحوان الجنة
 وعطر الورد ال یحتاج الى رسول

 فلماذا تستجدین االشتیاق؟
 ال تندمي على لحظات البوح

 فاعترافات الحب مثل ضفائر قصت على الشھداء
 انھضي من سبات الضجر

 وتقاسمي مع الصبح كل االبتسامات
 تجملي بالكحل فال أجمل من العیون السوداء

 سرحي شعرك بتغنج لتعود البھجة للغناء
 لتغار من رقصك كل شقائق النعمان

 ولتصمت القصائد على صوت خلخالك
 فأنت المعبد والنبیذ والعشق

 والموسیقى والماء
 أنت دوما... أزمات الحب والشغف والحزن للرجال

 فعالم الندم على ما مضى وما جرى
 !!...وأنت تقودین بعقلك وأنوثتك حتى الشیطان

 ال تحزني على شحة الحظ
 ألنك بكل األحوال حواء
 وال تفتحي نافذة اللھفة

 لیكن ھو سید الصبر المبجل باالشتیاق
 فیا ذاكرة البنفسج

 كفاك أرقا وھما وندما
 وانت معنى الحیاة وأحالم المساء

 میثاق كریم الركابي
 الناصریة

ا  ّواها 

 اعتماد حیاوي
 العراق

 
 ٔاّواِه مْن نفیي في وطني

 ! عن جذري و سكني

  والشقاءیتناھُش قلبي

 ٕاْذ یحرُق أالوغاُد ٔاحالمي

 ..في صھاریج البترول 

 لكّن بركاَن (ال)ٔیي

 ٕانفجَر بوجوھھم الطافحة بالنتنِ 

  فطاردوني و ھّموا باغتیالي

 فاستحلُت طأیراً محلّقاً 

 بٔاجنحٍة من ٔامواج السغبِ 

 باحثاً عن ذاتي و زمني

  وراحت اللواعج تنثاُل في دمي

  نشیَج الشعر في فمي  و تٔوّججُ 

  نحیباً للثكالى وأالیامى ال ینتھي

  و عیونك تحضنني

 في عواصف المحنِ 

  یا وطناً مثقالً بالمآتم والحزن

 والدمع یخذلني 

 یشدني یسحبني

 لجذر ٔاودعھ قلبي في خرقة الكفن 

 : یظلُّ یھتفُ 

 ال للطغاة 

  ال لعبیِد ٔايِّ وثنٍ  

 فٔانا غالي الثمنِ 

  و شھد روحي

 .. لعیونك یا وطني
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تعقیباً على ماورد في ھجوم غیر منطقي على 
 ..قصیدة النثر

لو عدنا إلى الشعر الجاھلي، لوجدناه موزوناً وھذا 
اتفاق سماعي، كون البحور ُوِضَعت بعد ردح من 
الزمن وتحدیداً على ید الخلیل بن احمد الفراھیدي، 
وأضاف علیھا اآلخفش بحر المتدارك، وأما الوزن 

 .وھنا تذكیر بالبحور .صرف فھذا موسیقي
 : ألطویل·

 طَِویٌل لھ ُدوَن البُُحوِر فََضائلُ 
 فَُعولُْن َمفَاِعیلُْن فَُعولُْن َمفَاِعلُن

 : المدید
  لَمِدیِد الشعِر ِعْندي ِصفَاتُ 

 فاِعالتُْن فَاِعلُْن فاِعالَتُنْ 
 : البسیط

 إن البَِسیطَ لََدْیھ یُْبَسطُ األَملُ 
 ُمْستَْفِعلُْن فاِعلُْن ُمْستَْفِعلُْن فاِعلُنْ 

 : الوافر
 بُُحوُر الشْعِر وافُِرھا َجِمیلُ 
 ُمفَاَعلَتُْن ُمفَاَعلَتُْن فَُعولُنْ 

 : الكامل
 َكَمُل الجماِل من البُُحوِر الكامل

 ُمتَفَاِعلُْن ُمتَفَاِعلُْن ُمتَفَاِعلُنْ  
 : الھزج

 على األْھَزاجِ تَْسِھیلُ 
 َمفَاِعــیــلُْن َمفَاِعــیــلُنْ 

 : الرجز
 في أْبُحِر األَْرجاِز بَْحٌر یَْسُھلُ 

 ُمْستَْفِعلُْن ُمْستَْفِعلُْن ُمْستَْفِعلُنْ 
 : الرمل

 َرَمُل األْبُحِر تَْرِویِھ الثقاتُ 
 فَاِعالَتُـْن فَاِعالَتُـْن فَاِعالَتُـنْ 

 : السریع
 بَْحٌر َسِریٌع ما لَھُ َساِحلُ 

 ُمْسـتَـْفِعلُْن ُمْسـتَـْفِعلُْن فاِعلُن
 : المنسرح

 ُمْنَسِرٌح فیھ یُْضَرُب الَمثَلُ 
 ُمْسـتَـْفِعلُْن فاِعالَُت ُمْفتَِعلُنْ 

 : الخفیف
 یا َخفِیـفاً َخفْت بِھ الَحَرَكاتُ 

 فَاِعالُتُْن ُمْسـتَـْفِعلُْن فَاِعالُتُنْ  
 : المضارع

 تَُعد الُمــــَضاَرَعاتُ 
 َمفَاِعــیــلُْن فَاِعالُتُنْ  

 : المقتضب
 اْقــتَِضْب كمـا َســألُوا

 فَاِعالَُت ُمْفـتَـِعلُنْ  
 : المجتث

 اجتُـثـِت الحـركاتُ 
 ُمْسـتَـْفِعلُْن فَاِعالُتُنْ  

 : المتقارب
 عِن المتقارِب قاَل الخلیلُ 

 فَُعولُْن فَُعولُْن فَُعولُْن فَُعولُنْ  
  : المتدارك

 فِعلُْن فِعلُْن فِعلُْن فِعلُنْ   **َحَركاُت الُمْحدِث تنتقل
أي أن األذن العربیة اعتادت على موسیقا الجملة 
قبل الصورة (ألمصطلح غیر العربي، المأخوذ من 
األغریقیة (میوزك) والتي تعني الفنون عامة، إال أن 
العرب جعلوه مختصاً بما كان یسمى اللحن والضرب 
واالیقاع إذ كانت الموسیقا في الشعر الجاھلي ال 
تعدو الترنّم في الكالم أما اآلالت الموسیقیة فما كان 
لھا أثر بارز في تاریخ الموسیقا العربیة في العصر 
الجاھلي إذ كان عربي ذلك الزمان یؤثر سماع الغناء 
الصوتي على العزف اآللي لیتسنى لھ بذلك تذوق 
معاني الشعر أما اآللة الموسیقیة فال مھمة لھا إال 

 .مرافقة الغناء الصوتي والتمھید لھ
واھتم بعضھم بالمنمقات، والجناس، حتى اعترض 
الناقد الكبیر عبدالقاھر الجرجاني على بعضھ 
وأسماه (ألجناس الممجوج) واستشھد بأھم شعراء 

 .العرب وعلى رأسھم المتنبي، ومسلم واألعشى
 فقلقلت بالھم الذي قلقل الحشا 

 قالقل عیس كلھن قالقل 
 ألمتنبي

  ولقد غدوت إلى الحانوت یتبعني
 شاو مشل شلول أشول شول 

 أألعشى
  سلت فسلت ثم سل سلیلھا
 وأتى سلیل سلیلھا مسلوال

 مسلم
 : وبانتقالة إلى النواسي العظیم نتابع مایلي

 لھا الثلثان من قلبي وثلثا ثلثھ الباقي
 وثلثا ثلث ما یبقى وثلث الثلث للساقي

 فتبقى أسھم ست تجزا بین عشاقي
 أبو نؤاس

وآما النواسي العظیم الذي یعتبر رائد الحداثة في 
 81العصر العباسي، فقد اشتغل على تقسیم قلبھ إلى 

وبقي الثلث ≈  54سھما فجعل لمحبوبھ منھا الثلثین 
یبقى ثلث الثلث  72فصار لھ  18فزاده ثلثیھ  27

زاده منھا ثلثي ثلثھا وھو اثنان وبقي من  9وھو 
الثلث واحد أعطاه للساقي فبقي من التسعة ستة 

وللساقي  74قسمھا بین العشاق فاجتمع لمحبوبھ 
وھنا أراد  81سھم واحد وللعشاق ستة والجملة 

الشاعر استعراض عضالتھ بتمكنھ من إجراء 
 .معادلة معقدة جداً في ثالثة أبیات

وقد اعترضت على ھذا التقسیم ألدكتورة سلمى 
 : مصلح المختصة في فلسفة الریاضیات، بما یلي

 .قّسم الشاعر قلبھ بطریقة ریاضیاتیة عبقریة
للوھلة األولى تجد أن القسمة بسیطة، الى حٍد ما، 
فھو وھب ثلثي قلبھ للحبیبة ثم زاد علیھ ثلثي الثلث 
المتبقي ثم أضاف بعُد ثلثي الثلث الباقي وبذلك یبقى 

كما یبدو للوھلة األولى  -ثلث أخیر لـ (آخر) تقسیم 
فیھب الشاعر ثلث ھذا الثلث للساقي وماتبقى، أي  -

  .الثلثین، یھبھما لبقیة عشاقھ
یجد القارئ أن القلب قد  -وبحسبة معقولة  -ھنا 

تقسم الى واحد وثمانین قسماً وجنان بالطبع قد نالت 
  .الحصة األعظم وما تبقى فللساقي والعشاق

  .الذي قام بھ البعض  وھذا ھو التحلیل الشائع
بحساٍب أكثر دقة، وألن الشاعر قال (أسھم ست 

 243  تجزا بین عشاقي) نجد أن عدد األجزاء ھو
سھماً كي تكون األجزاء متساویة (ست أسھم 

لمحبوبتھ جنان)  234لعشاقھ، وثالثة للساقي و 
أن مقصود   وھذا التقسیم یكون صحیحاً لو اعتقدنا

  .الشاعر بأن عشاقھ المتبقین عددھم ستة
  : لكن نعود لنسأل سؤاالً 

ھل أن شاعرنا الفذ یقصد بقولھ أن كل عشاقھ ستة 
 .أم أنھ ضربھ كمثال؟

وإن كان قصد الشاعر ھو أن یوزع سھماً لكل 
عاشق اذا كانوا ستة، فاذا أصبحوا أكثر من ستة 
فیجب زیادة عدد األسھم الكلي لیصیب كل عاشق 
سھماً واحداً.. فاذا افترضنا أن العشاق كانوا ثمانیة 
عشر (حین نجزء األحزاء الستة الى أثالث) فھنا 
سیصبح عدد األسھم سبعمئة وتسع وعشرون سھماً 
لكي یحصل كل عاشق على سھم واحد، وعلیھ فأن 
عدد األسھم سیتضاعف ثالثة أضعاف كلما إزداد 

 .عدد العشاق
وألن عشاق أبي نؤاس الیوم بالتأكید لیسوا ثمانیة 
عشر عاشقاً بل أكثر بكثیر وأن العدد یزداد حتماً 
بمرور السنین فإن البیت الشعري األخیر یجب أن 

 .یخضع لتحلیٍل أعمق
 ..البیت األخیر (فتبقى أسھم ست   فلو عدنا الى

مدلوالت أعمق من   نجد أن لھ  تجزأ بین عشاقي)
كان الى ستة   في البیت األخیر  كون تقسیم الثلثین

  .أقسام فقط وینتھي التقسیم الى ھذا الحد
فلو أن الشاعر قال ( تُقسم أو تُوزع) فإن ذلك سیدل 
على أن التقسیم إنتھى لكنھ قال (تجزأ)، كما أن 
قولھ (أسھم ست) یؤكد على أن كلمة (تجزا) تشیر 
الى اإلستمراربشكل تكراري.. بمعنى أن عملیة 
التجزيء ستستمر وأن كل جزء من األجزاء الستة 
سیجزأ كذلك الى ثالثة أثالث ثم إن كل ثلث 

الى أثالث وتستمر العملیة كلما ازداد عدد   یجزأ
العشاق والى ما النھایة.. وبذلك یكون عدد العشاق 
كبیراً جداً ألنھ یتضاعف كلما تكررت عملیة 
التجزيء. ھنا تتجلى فلسفة الریاضیات الدقیقة في 
مخیلة الشاعر، مما یتواءم مع طبیعة الشعراء في 
نرجسیتھم وإتساع مخیلتھم لیجعل من أعداد ھواتھ 

  .وعشاقھ ال نھائیاً 
وھنا تظھر أیضاً عبقریة الشاعر في توضیفھ لعلم 
الریاضیات من خالل تولید متوالیة عددیة یرمز لھا 

مجموعة ال نھائیة من األعداد )< n^1/3>بالرمز 
 (n) مرفوع لألس ٣مقسوم على  1من الصیغة 

یمتد من الواحد الى الماالنھایة،   (n) حیث أن
والجزء الواحد من ھذه المتوالیة یمثل حصة 

  .(n) العاشق الواحد لكل قیمة من قیم

أن ألبي نؤاس مقاربات   إن ما یؤكد فرضیتنا ھذه
ریاضیاتیة علمیة دقیقة أخرى في مجاالت الحساب 
والھندسة تنم عن وعي عاٍل للمفردات المذكورة في 

  .أبیات قصائده
 .رحم هللا شاعرنا العبقري التائب

مالحظة : ھناك من ینسبھا لغیره، إال أن ھذا 
 .ضعیف

وأما النظم فبإمكان حضراتكم اإلطالع على نصوص 
 .شعراء عمالقة وقعوا في مطب النظم

 .وعلى سبیل المثال ال الحصر الرصافي، والزھاوي
 قصدوا الریاضة العبین وبینھم

 كرة تراض بلعبھا األجسام ** *
  ***وقفوا لھا متشّمرین فألقیت

 فتعاورتھا منھم األقدام
  ***یتراكضون وراءھا في ساحة

 للسوق معترك بھا وصدام
 وبرفس أرجلھم تساق وضربھا

 بالكّف عند الالعبین حرام ***
 الرصافي

 ***وقد بعث هللا الخلیفة رحمة
 إلى الناس إن هللا یرحم

  ***أقام بھ الدیان أركان دینھ 
 فلیست على رغم العدى تتھدم

 وصاغ النھى منھ سوار عدالة 
 بھ ازدان من خود الحكومة معصم ***

 الزھاوي
والھجاءكالغزل وتنوعت األغراض، كالغزل والھجاء والفخروالھجاءكالغزل

 .والرثاء والمدیح.. إلخ
ومن ثم تفنن المختصون بوضع أسس للعروض 
والقافیة، التي كتبت بال قاعدة وال قانون، بل وفق 
اتفاق موسیقي حسي فقط فوضعت قوانین للبیت 
الشعري، من حیث التفعیالت المرھونة باسم البحر، 

 .وھي األلفاظ العشرة
وتم تحدید انواع البیت الشعري، من ضمن البحر 
إلى التام والمجزوء والمشطور والمنھوك والمقفى 

 .والمصرع والمدور
واھتم المختصون اكثر فوضعوا تركیباً لھذه 
األوزان، مثل السبب والوتد والفاصلة التي تقسم 
الى سبب خفیف وسبب ثقیل ووتد مجموع ووتد 
مفروق وفاصلة صغرى وفاصلة كبري، وما ھو 
الزحاف وكیف یدخل على ثواني األسباب وما إلى 

 .من ذلك
 : األسباب واألوتاد والفواصل
 .فالسبب ما تكون من حرفین

 .والوتد ما تكون من ثالثة أحرف
والفاصلة ما تكون من أكثر من ثالثة أحرف، على 

 .ما سیأتي بیانھ
 : السبب وھو نوعان

 .ثقیل: وھو حرفان متحركان
 .وخفیف: وھو حرف متحرك بعده حرف ساكن

فعبارة (لْم أَر) مكونة من سبب خفیف (لْم) بعده 
 )سبب ثقیل (أرَ 

 : الوتد وھو نوعان كذلك
 .مجموع: وھو حرفان متحركان بعدھما حرف ساكن
 .مفروق : وھو حرفان متحركان بینھما حرف ساكن

 .بَدْت، الخ -فَمْن  -إلى  -مثال المجموع: على 
 .نِعَم، الخ –منذ  -مثال المفروق: قاَل 

 : الفاصلة وھي نوعان
صغرى : وھي ثالثة أحرف متحركة بعدھا حرف 

 .ساكن
 .كبرى : وھي أربعة أحرف متحركة بعدھا ساكن

 .مثال الصغرى : ضربا
 .مثال الكبرى : ضربتا

وتجمع ھذه األسباب واألوتاد والفواصل في عبارة 
 واحدة، وھي قولھم

 )لَم أََر على ظھِر جبٍل َسَمكةً (
وتد  -وتد مجموع  -سبب ثقیل  -سبب خفیف 

 .فاصلة كبرى -فاصلة صغرى  -مفروق 
ویمكن االستغناء عن مصطلح الفاصلة بنوعیھا، 
ألن الفاصلة الصغرى مكونة من سبب ثقیل بعده 
سبب خفیف، والفاصلة الكبرى مكونة من سبب 

 ثقیل بعده
 .وتد مجموع

فالصحیح إذاً أن االعتماد في تركیب التفاعیل على 

 .األسباب واألوتاد فقط
 /ه -ثم لجأوا إلى كتابة التفعیلة بعالمات، مثل 

 على سبیل المثال : ُمْستَْفِعلُْن /ه/ه//ه
كل ھذا متفق علیھ فنیاً، وكلھ وضع بعد نشأة الشعر 

 .العربي بدھور
ثم ظھرت القصیدة الحرة (التفعیلة)، واالسم اتفاق، 
حیث أن اللغة اتفاق، فاتُفِق على أن الطاقة التي ینفذ 
منھا الضوء نافذة، وعلى (السیارة) أطلق ھذا اإلسم 
باستخدام بعض من اللغة المتروكة (فالتقطتھ بعض 

 ).السیارة
لذا اتفقوا على ھذه التسمیة، وال أظن ھناك 

رائدات ھذا   اعتراض على نازك المالئكة أھم
 .الجنس

ثم ظھر بدر شاكر السیاب لیؤسس جنساً یختلف 
كثیراً عن الشعر المترجم ومن ثم أطلق علیھ قصیدة 
النثر، ومنھم من أسماه النثر المرّكز.. لكن قصیدة 
النثر موجودة اصالً ولكن التجنیس جاء متاخراً رغم 

 .اشكالیة المصطلح
 .وال أظن ھناك اعتراض على شاعریة السیاب

ثم من قال أن التسمیات مقدسة للحد الذي یجعل 
البعض اتھام أتباع ھذا الجنس بالعداء لإلسالم، 
ومنھم من أطلق علیھم الـ (أدعیاء)، وزیادة في 
الطین بِلّة حین قال بأنھم سقطوا في فخ ھذه 

 .التسمیة
 وھنا أتساءل: ھل الخلل بالتسمیة أم بالنص؟

فإن كان بالتسمیة، فأنا سألتمس كبار مختصي اللغة 
وقواعد فن الشعر ومنظریھ بإعادة التسمیة، نیابة 
عنھم، ولكن لو سمح لي المدافعون عن قدسیة 
المسمى بسؤال بسیط.. لو كان اسمك (شلتاغ 
مجیبیس مشلغم) بدالً من (ضیاء صباح مشرق) 
 الختلفت شخصیتك وترھلت ثقافتك وتضاءل وعیك؟

أما إذا كانت القضیة مرھونة بمقومات القصیدة، 
فدعوني أسأل سؤاالً محدداً وبسیطاً.. ھل كل الشعر 

 العربي قصائد عصماء، وھل النظم ھو شعر أصالً،
وھل الجناس الممجوج شعراً، وھل منظومات 

 الموائد قصائد؟
فإذا كان الجواب بـنعم فأقول.. أن الشعر صورة 

 .وبدیع.. إلخ وتكثیف واختزال ولغة وبیان
 ..وإن كان الرد بـ (ال) فأقول مایلي

أول اتھام ُوّجھ لنبینا محمد علیھ أفضل الصالة 
والسالم (شاعر كذاب)، وأنا أسال، ھل قال الرسول 

 (ص) الشعر؟
إذاً كان المقصد الصورة الشعریة القرآنیة، وال أظن 
أن العرب آنئذ ال یفصلّون القول وال یھتمون لمعنى 

 .المفردة، أو یطلقونھا جزافاً 
 وأود أن أستعیر بیت الرصافي ھذا
كما رنحت  ***  وما الشعر اال كل مارنح الفتى

 اعطاف شاربھا الخمر
وھذا ما نشعره حین سماع جملة موزونة او مقفاة 
أو فالتة، أو كلمة غزل رقیقة او موسیقا على أیة 
آلة أو صوت أیدي فوني أو ممبرا فوني أو 

 .بولوفوني.. إلخ
وقرأت فیما قرأت جملة مفادھا (لماذا التمحك 
وفوضى المصطلحات) وھذا تجاوز على المجامع 
اللغویة العربیة، وأعتقد أن ال یغیب عن بال أحد أن 
أھم مدرستین لغویتین لكل الناطقین بالعربیة ھما 
(الكوفیة والبصریة)، وكل المجامع تابعة لھاتین 
المدرستین، وقد أكد المجمع اللغوي العراقي على 
أن الروایة والقصة والمسرحیة والرسالة والمقامة 
واآلیة والحكایة والحدیث (نبویاً أم قدسیاً) كلھا 

لو عدنا إلى   .نثریة، ولكن ماذا تسمى الملحمة؟
ملحمة گلگامش الخالدة، وملحمة قلعة دمدم، 

 وملحمة اإللیاذة والشاھنامة والكفیف الزرھوني
 .وتغریبة بني ھالل.. إلخ

كلھا نصوص شعریة من حیث كل مقومات النص 
 .الشعري عدا التفعیلة أحیاناً، وحسب الترجمة

وھذا ینطبق تماماً على ماورد قي التوراة، كنشید 
اإلنشاد مثالً.، ویتكرر ذلك في نصوص اإلنجیل في 

 .العھد الجدید، واألمثلة كثیرة جداً 
وبعد ھذا أود التنور برأي أصحاب قدسیة المصطلح 

 : أو أعداء قصیدة النثر باألسماء التالیة
بدر شاكر السیاب، نازك المالئكة، بلند الحیدري، 
حسین مردان، إلیاس ابو شبكة، أنسي الحاج، 
أدونیس، محمد الماغوط، فائز الحداد، سلمان داود 

 .محمد
فیا سادتي لیس كل المنظوم شعراً، فبعض النثر 

 .أعمق توصیالً وداللة من النظم، وھو شعر بالتأكید
 : ولنضرب مثاالً على البیت التالي

 مثل النمرِ  *** ِھّري ِھّري
كالم موزون ومقفى أیضاً، ولكن أسألكم با� 

 وبالفراھیدي، ھل ھذا شعر؟ 
كل ھذا ثانیاً، وأما الـ أوالً ھو أن ان (الكلمة الطیبة 

 .صدقة) والكلمة ھذه تنظوي تحت لواء الشعر

 

 اة                      

 عمر مصلح/ العراق
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عنوان محاضرة للدكتور أح�م�د ن�اج�ي 
التي عقدت في م�ؤس�س�ة س�ل�ط�ان ب�ن 
علي العویس الثقافیة في دب�ي ، دول�ة 
اإلمارات العربیة ال�م�ت�ح�دة، ف�ي أط�ار 
القاء الضوء على العالقة العریقة ب�ی�ن 
العمارة والنحت والرسم في تاریخ بالد 
الرافدین سواء في الت�اری�خ ال�ق�دی�م أو 
المعاصر ، وخاصة في الفن ال�م�ع�اص�ر 

 والحدیث.
وقد تناول د. أحمد ناجي في محاضرتھ 
العالقة بین فنان العراق ال�راح�ل ج�واد 
سلیم ومعماري العراق الراح�ل م�ح�م�د 
مكیة عبر السنین وتأثیرات العمارة في 
الفن ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي وع�ن ج�م�ال�ی�ات ف�ن 

التي انعكست في أع�م�ال رائ�د   العمارة
الفن التشك�ی�ل�ي ال�ح�دی�ث ج�واد س�ل�ی�م 
ورائد العماره الحدی�ث�ة م�ح�م�د م�ك�ی�ة، 
وقد قدم شرحا تفصیلیا لبحثھ في كت�اب 
( تحت أشجار النخیل العالقة بین جواد 
سلیم وم�ح�م�د م�ك�ی�ة ) و ق�دم ن�م�اذج 

 . لتاثیر العمارة في أعمال الرواد
وختم محاضرتھ بالحدی�ث ع�ن أع�م�ال 
الفنان التشكیلي المتمیز إیاد الموسوي 
وقد اقتنى المعماري محم�د م�ك�ی�ة م�ن 

في ال�ث�م�ان�ی�ن�ات، ح�ی�ث   أعمالھ الفنیة
أق��ام إی��اد ال��م��وس��وي م��ع��رض��ا خ��اص��ا 
ألعمالھ الفنیة في ( دی�وان ال�ك�وف�ھ ) 

. الذي ك�ان  ١٩٨٩في وسط لندن عام 
یملكھ المع�م�اري م�ك�ی�ة وك�ان م�رك�ًزا 
فنینا ومعماریا عراقیا في مركز مدی�ن�ة 

  .لندن، المملكة المتحدة
ح��ی��ث ت��ح��دث د. أح��م��د ن��اج��ي ف��ي 

الم�ح�اض�رة ع�ن ت�ج�رب�ة ال�ف�ن�ان إی�اد 
الموسوي وأعمالھ التي كانت ال�ع�م�ارة 

وكان ال�م�وس�وي   عنصرا أساسیا فیھا
من الفنانین الذین ع�م�ل�وا ف�ي ال�ع�راق 
ولكن حصل عل�ى ال�ت�ع�ل�ی�م ال�ف�ن�ي ف�ي 

بریطانیا وفي كندا وعاش في ال�ك�وی�ت 
لفترة طویلة وك�ان ع�ل�ى ت�واص�ل م�ع 
كثیر م�ن ال�ف�ن�ان�ی�ن ال�رواد ، وأح�دى 
لوحاتھ التي یقتنیھا مكیة وھ�ي ض�م�ن 
مجموعة مقتنی�ات م�ك�ی�ة ، وال�ت�ي ت�م 
دراستھا في مجموعة مع�رض ال�ف�ن�ان 

  .١٩٨٩محمد مكیة في سنة ، 
من خالل مجموعة كوفة جالیري وھ�ي 
ك��ان��ت م��ن ال��ل��وح��ات ال��م��ح��ب��ب��ة ج��دا 
للمعماري محمد مكیة ألنھا ل�وح�ة ل�ھ�ا 

ع��الق��ة م��ب��اش��رة م��ع ال��ع��م��ارة بس��ب��ب 
م��ع��م��اری��ة ف��ي   وج��ود ع��دة رم��وز

إی�اد   من مكان، مثل: واس�ت�خ�دم  أكثر
"العكد" ھو طراز م�ع�م�اري ال�ذي ق�د 
یتجاوز عمره ألف�ي س�ن�ة اض�اف�ة ال�ى 

استخدامة الحرف العربي فیھ�ا إض�اف�ة 
ت��م��زج م��ن ال��ت��ج��ری��ب   ال��ى ن��زع��ة

ھذه اللوحة واسم�ھ�ا   والبراءة، وكانت
( مساء بغدادي ) م�ن أح�ب ال�ل�وح�ات 
لدیھ وقد وضعھا مكیة في بیتھ الری�ف�ي 

  .في لندن
في اللوحة أشار إلى رؤیة الفنان ال�ت�ي 
تنتقل م�ن ال�واق�ع إل�ى ال�م�ت�خ�ی�ل ال�ى 
ت��ج��ری��دي وم��ن ق��واع��د ال��م��ن��ظ��ور 
ال��م��ع��م��اري ال��ھ��ن��دس��ي إل��ى ال��ح��ل��ول 
الشكلیة الم�ع�ب�رة ع�ن ال�رم�زی�ة ال�ت�ي 
تتجلى فیھا براعتھ الفنیة، إضاف�ة ال�ى 
اعتم�اده ع�ل�ى اب�ت�ك�ار أع�م�ال ث�الث�ی�ة 
االبعاد وولعھ بتجسید التراث الرافدیني 

التي تظھرفي معظم   والبغدادي العریق
ومط�ع�م�ة   لوحاتھ الھندسیة المعماریة

 . بخط الحروف العربیة
ك���م���ا أوض���ح د.أح���م���د ن���اج���ي ب���أن 
موضوعات أعمال ال�ف�ن�ان ال�م�وس�وي 
مستوحاة م�ن وح�ي ال�ب�ی�ئ�ة ال�ع�رب�ی�ة 
والط�ب�ی�ع�ة، وق�د اس�ت�خ�دم ال�م�وس�وي 
اسلوبھ الخاص الذي طوره عبر سنی�ن 
البحث والتفرغ ال�ف�ن�ي، وھ�و أس�ل�وب 
ی��زخ��ر ب��األل��وان م��ن ال��ط��ب��ی��ع��ة ك��ذل��ك 
لتوفیر تجربة بصریة شیقة لرواد الفن 
واالستمتاع بجمال�ی�ة أب�ع�اد ھ�ذا ال�ف�ن 
الرائد، وتزینت أعمال�ھ ب�ح�ل�ة ج�م�ی�ل�ة 
غیر مسبوقة التي تتیح للعی�ن ال�ت�م�ت�ع 
بسحر التش�ك�ی�ل ذو األف�ك�ار ال�ع�م�ی�ق�ة 
األخاذة التي تعكس جمال الجانب الفني 
والمعاصر وی�ت�غ�ن�ى ب�األم�ل وال�ت�ف�اؤل 

إضافة الى تجاربھ الفنیة ف�ي   واألبداع
جداریاتھ المیدانیة، حیث أن الموسوي 
ی��ؤم��ن ب��ت��وظ��ی��ف ال��ف��ن واس��ت��خ��دام��ة 

 لتجمیل المدن واألحیاء السكنیة وذلك
 . یمثل امتدادا لحضاراتنا الرافدینیة 

  محاضرة د. أحمد ناجي
(ر اأ ) ان  

  "جمالیة العمارة وتفاعلھا مع الفن التشكیلي العراقي الحدیث" 
 
 
 
 

 تقریر الصحفیة      
  دنیا علي الحسني/ العراق  



 و ي
 
 

 ریاض الدلیمي
 
 
 

ان اردت الفھم البد ان اكون ع�اری�ا م�ن ك�ل م�البس�ي وث�ق�اف�ت�ي     
والحواضن التي تحیط بي والناس واقوالھم ال�ت�ي ت�ل�ف ب�ي وت�أس�ر 
خاطري فالبد ان اتحرر من القصص التي سمعتھا او التي اجبرت ان 
اسمعھا واحفظھا والقنھا لنفسي ولآلخر، علي ان اتخلى عن الھوی�ة 

 التي تعرفني لآلخر او التي دونت تاریخي وسجالتي واسفاري.
الحقائق الجاھزة والمطبوخة ب�ف�ع�ل ال�زم�ن وال�ت�اری�خ واالش�خ�اص 
ماھي اال فھما ظرفیا ، فربما من أوصل تلك الثقافة للحقیقة ل�م ی�ك�ن 
عاریا من نفسھ ومن حولھ لذا یعد ھذا قصور في الفھم الن االنس�ان 

 في تلك اللحظة ملبوسا من اشیائھ وملتبسا ومقیدا بالنسق الزمني.
الصخرة كما الكلمة تع�ش�ق ال�ع�ري وال�ت�ع�ري ل�ك�ي ت�ك�ون ص�خ�رة 
بھویتھا وتكونیھا ، فھي لیست بصخرة ان غ�ل�ف�ت ب�ال�رم�ال وب�ق�ای�ا 
الشجر والزواحف واالسماك فما ان تعرت م�ن ت�ل�ك ال�ع�وال�ق ح�ت�ى 
اكتسبت حقیقتھا الناصعة، فكم من ملیار سنة حتى تمكن�ت الص�خ�رة 
ان تعّرف نفسھا ولكي ال یختل�ف ع�ل�ی�ھ�ا اث�ن�ان ب�االس�م وال�ت�ك�وی�ن 
والھویة ، لذا فقد شغلت حیزھا المعرفي دون لبس او ش�ك ، ف�ھ�ي 
غدت معّرفة بحقیقتھا الخلقیّة والوجودیة فاكتسبت معناھا من نسقھا 
الزمني بعد ان تعّرت ونزعت نفسھا وتجردت من عوالقھ�ا ف�ظ�ھ�رت 

 بتضاریسھا وتكوینھا الشكلي لتعطي لنفسھا ھذا الحیز الوجودي.
أنا الذي سمیت باالنسان البد ان انظر الى الصخرة وما مرت بھ م�ن 
عّري تاریخي ، ولكي اشغل الحیز الوجودي والخلقي والثقافي فكیف 
لي ان اكون ذلك االنسان المعّرف ولم أتعّر ولم أعّر البتة؟ لذا فانا ل�م 
اكتسب ھوتي لحد االن ، فلم یلصقون بي الھویات والمس�م�ی�ات وم�ا 

 زلت دون تعریف ھویاتي ووجودي وتكویني؟
فانا مجرد كائن یتنفس ویأك�ل واخ�وض ف�ي م�ی�ادی�ن ال�ح�ی�اة وف�ق 
المسارات التي رسمھا السلف دون ان یكون لي بصمت�ي ال�وج�ودی�ة 
والمعرفیة وحتى االنسانیة ألنني ل�م أخ�ت�ر مس�ارات�ي وف�ق ف�ھ�م�ي 
اللحظي أو التاریخي ، وانما وضعني ال�ت�اری�خ ف�ي س�ی�اق�ھ ونس�ق�ھ 
الفھمي الثقافي التصوري فھو ادرك حقیقة ال�ل�ح�ظ�ة ال�ت�ي ع�اش�ھ�ا 
فشكل نسقھ الحضاري ولم ندرك تلك اللحظة وتأویالتھا ال�ت�اری�خ�ی�ة 
التي خطت لالنسان الن یكون انسانا وكائنا في ھ�ذا ال�وج�ود ال�ق�دی�م 
الذي فسر الكون وفق معاییر اللحظة العقلیة ووفق الفھم ال�ت�اری�خ�ي 
بأدواتھ القدیمة والمتاح منھا، فاجبل االنسان ان یكون مقیدا بال�ف�ھ�م 
والوعي الذي ادركھ القدماء من الخلق ووضع اش�ت�راط�ات ال�وج�ود 
وقونن الحیاة والوجود حسب اراداتھ وادراكھ واھوائ�ھ ومص�ال�ح�ھ، 
لذا فاالنسان ھو ابن التاریخ الذي ال یستطیع ان یغادره او ان یغادره 

ون�ت�ائ�ج�ھ   ق�د ال ی�ح�م�د ع�واق�ب�ھ  فعصیان ال�ت�اری�خ  التاریخ نفسھ
 .-أي العصي عن القبول بالسائد الثقافي  -الوخیمة على االنسان 

لذا كان ومازال االنسان محاطا ومأسورا بالمفاھیم التي اتفق عل�ی�ھ�ا 
ثالوث السلطان اي الحاكم والكاھن والمثق�ف ال�ذی�ن ت�ام�روا ھ�ؤالء 
الثالثة علیھ لتشكیل األنساق الثقافی�ة وال�وج�ودی�ة ورس�م مس�ارات 
الوجود لكي یمشي علیھا االنسان منذ لحظة تشكل حضارتھم وع�ن�د 
انتقالھا من حضارة الصوت وال�ل�ون وال�ف�ط�رة ال�ى حض�ارة ال�ل�غ�ة 

 والسلطة والمصالح .
ان االفالت من قبضة الحضارة القائمة في ای�ة ل�ح�ظ�ة زم�ن�ی�ة ی�ع�د 
انتحارا لالنسان المنفلت ومجازفة قد یدفع فیھا حیاتھ ووجوده ، ف�ال 

الت�ي   یحق لالنسان ان یجتھد ویفكر ویدرك غیر المدركات والثوابت
اقرتھا السلطات الثالث ، فال یحق لھ ممارسة تعري الج�س�د وال�ذات 
عند محاولتھ التأویل والفھم والتفكیر بصوت عال، ف�الب�د أن ی�ك�ون 
أنیقا ومحتشما لحظة التفكیر وتشكیل خطابھ الفردي والجمعي وف�ق 
االسس والمسلمات التي وض�ع�ت�ھ�ا الس�ل�ط�ة ووف�ق ق�ب�ول ال�ذاك�رة 
الجمعیة بھا، فباتت المعارضة بالفھم والتأوی�ل خ�روج�ا ع�ن ط�اع�ة 
القبول وكفرا وزندقة وازدراء بالمقدس المفاھیمي للخطاب والف�ك�رة 

 السائدین ومحرم ونجاسة انسانیة ان حاول الخروج عنھا.
كم أعاني ھذه اللحظة وانا احاول ان أتعرى وأفك أس�ري م�ن أغ�الل 

وما بطن كي أخوض بتأویل آخ�ر وف�ھ�م آخ�ر   مالبسي الظاھر منھا
ل�ك�ن اج�د   اخطھما لنفسي نعم لنفسي فقط دون تص�دی�رھ�م�ا ألح�د،

نفسي مجبوال بمالبسي وبحواضني وخوفي والنھایات االلیم�ة ال�ت�ي 
 2021آب  9یتبع ......تحدق بي والتي تنتظرني .

 

ی��ح��ك��ي ل��ن��ا اف��الط��ون ف��ي ك��ت��اب��ھ     
ف�ي ح�ف�ل�ة عش�اء ی�ق�وم   (المحاورات) :

وھ��و ك��ات��ب “   ٔارس��ط��وف��ان��ی��س” ف��ی��ھ��ا 
ب�ت�س�ل�ی�ة ض�ی�وف�ھ م�ن  -مسرحي ساخر 

ك�ان ال�ب�ش�ر ف�ی�م�ا  خالل القصة ال�ت�ال�ی�ة:
مضي مخلوقات ذات ٔاربعة ٔاذرع ؤارب�ع�ة 
ٔارج��ل ووج��ھ��ی��ن، وذات ی��وم ٔاغض��ب��وا 
آاللھة فشطر زیوس كل واحد م�ن�ھ�م إل�ى 
اثنین. ومنذ ذلك الوقت، فَقََد ك�ل ش�خ�ص 

 نصفھ ٔاو نصفھا آالخر.
الحب ھو ال�ت�وق ٕالی�ج�اد ال�ن�ص�ف آالخ�ر 
 الذي سیجعلنا نشعر باالكتمال مرة ٔاخرى.
اما الكاتب الفرنسي ٔان�دری�ھ م�وروا قس�َم 
الحب ع�ل�ى س�ب�ع�ة ان�وع واس�ت�ط�اع ٔان 
یعطي مع كل نوع من ٔانواع ال�ح�ب م�ث�ال 

  لعمل ٔادبي من روأیع أالدب الفرنسي.
یعتبر كتاب وجوه الحب الس�ب�ع�ة الص�ادر 
حدیثاً عن دار وتر ف�ي ال�ب�ص�رة ل�ل�ك�ات�ب 
الفرنسي ٔاندریھ م�وروا وت�رج�م�ة راوی�ة 
بدر الدین، دراسة نفسیة ع�ن ال�م�ش�اع�ر 
وكیف ل�ھ�ا ان ت�ت�ح�ك�م ب�ن�ا ون�ح�ن ن�ق�ف 
ٔامامھا صامتین، وللحب في ن�ظ�ر م�وروا 
سبعة وجوه فھو تارة عفیف وتارة عنیف 
وتارة طاھر وت�ارة ف�اج�ر وت�ارة خ�ی�ال�ي 
وت�ارة م��ث�ال��ي وت�ارة ن�اري، وق�د ت��خ�ی��ر 
موروا كنموذج ل�ك�ل ٔاوج�ھ ٔاو ق�ن�اع م�ن 
ٔاقنعة الحب السبعة قصة من روأیع االدب 
الفرنسي الخالدة ولم یكتِف اندریھ م�وروا 
بتلخیص القصة التي رآھا معبرة عن ذلك 
الوجھ وان�م�ا ج�ع�ل ح�دی�ث�ھ ع�ن ال�ق�ص�ة 
مزیجاً عن التلخیص والعرض وال�ت�ح�ل�ی�ل 
والتعلیق وال�ح�دی�ث ع�ن م�ٔول�ف ال�ق�ص�ة 
واختبارات�ھ ف�ي ال�ح�ب ث�م ال�ح�دی�ث ع�ن 
تقالید المجتمع والنزعة ال�ع�اط�ف�ی�ة ال�ت�ي 
كانت سأیدة في ذلك ال�ع�ص�ر ال�ذي ع�اش 

  فیھ الكاتب.
 

ال��ع��الق��ة ب��ی��ن أالدب وب��ی��ن ال��م��ش��اع��ر 
  إالنسانیة

في ھذا الكتاب یشبھ موروا ال�ع�الق�ة ب�ی�ن 
أالدب وبی�ن ال�م�ش�اع�ر إالنس�ان�ی�ة ٔاش�ب�ھ 
بالعالقة بین الدول�ة وال�رٔاي ال�ع�ام ف�ق�وة 
الدولة تعتمد الى حد ك�ب�ی�ر، ع�ل�ى ال�رٔاي 
العام وفي الوقت نفسھ نجد ٔان الدولة ھي 
ال��ت��ي ت��وج��ھ ال��رٔاي ال��ع��ام وت��ٔوث��ر ف��ی��ھ، 
فالم�ش�اع�ر إالنس�ان�ی�ة ھ�ي ال�ت�ي ت�وح�ي 
بأالدب وتلھم أالدباء وم�ن ن�اح�ی�ة ٔاخ�رى 

في توجیھ   فإن أالدب یساھم بنصیب كبیر
المشاعر وت�ل�وی�ن�ھ�ا ب�ل وخ�ل�ق مش�اع�ر 

  معینة في بعض أالحیان .
ولم یعرف الحب كعاطفة م�ع�ق�دة إال م�ن�ذ 
القرنین الثاني عشر والثالث عش�ر ح�ی�ن 
ت��رع��رع ف��ي اورب��ا ف��ي ب��الط أالم��راء 
واجوأیھم الش�اع�ری�ة. ث�م ف�ي غ�رام�ی�ات 
الف�رس�ان ال�م�غ�ام�ری�ن، ك�م�ا ان ان�ت�ش�ار 
المسیحیة ضاعفت من حدة ھذه الع�اط�ف�ة 
الروحیة الن ال�زواج ای�ام ال�وث�ن�ی�ة ك�ان 
مجرد عقد منفعة الیفرض على الزوج او 
الزوجة ان یكونوا مخلصین لل�ش�ری�ك اي 
ان الوثنیة لم تفرض العفة كم�ا ف�رض�ت�ھ�ا 
المسیحیة، وكذلك ترجمة الشع�ر ال�ع�رب�ي 
وال��ع��ذري ال��ى ال��ل��غ��ة ال��ف��رنس��ی��ة ث��م 
أالنجلیزیة. ماترتب على ذلك من التروی�ج 
للحب المجرد عن ص�ل�ة ال�ج�س�د واخ�ی�راً 
الحروب الصلیبیة ال�ت�ي اج�ب�رت ال�ج�ن�ود 
على حرمانھم من نسأیھم فوج�دوا م�ت�ع�ة 
في قراءة قصص الحب وفي الوقت نفسھ 
اقبلت ال�ن�س�اء ف�ي ب�الدھ�ن ع�ل�ى ق�راءة 
القصص، بعد ٔان ارتفع مسوى تعل�ی�م�ھ�ن 
ومركزھن في المجتمع، ؤاجب�رھ�ن س�ف�ر 
رجالھن إلى م�ی�ادی�ن ال�ح�رب ع�ل�ى ق�ت�ل 

  ٔاوقات فراغھن في القراءة وفي الحب.
وقد مھدت ھذه الق�ص�ص اذھ�ان ال�ن�س�اء 
لتطور غیر عادي في مصأیرھن فقد رٔاین 

انفسھن فجٔاة ھدفاً للمغازلة الرق�ی�ق�ة م�ن 
ج�ان�ب ال�رج��ل ولس�ن م�وض��ع اش�ت�ھ�أی��ھ 
فحسب، مثل قصة المٔولفة الموھوبة مدام 
الفایت (أالمیرة دي كل�ی�ف) ال�م�رٔاة ال�ت�ي 
كان لھا صداقة متینة مع البالط وت�ح�دی�داً 
شقیقة الملك لویس الرابع عش�ر .. قص�ة 
أالمیرة دي كلیف من قصص الحب ال�ذي 
صنفھ موروا( الحب الذي ی�ن�ط�وي ع�ل�ى 
ال��ف���روس���ی���ة) وت���دور ٔاح���داث���ھ���ا ح���ول 
المدموازیل دي شارتر التي زفت عروس�اً 
الى أالمیر دي كلیف بعد ٔان لقن�ت�ھ�ا ام�ھ�ا 
آداب الفضیلة وعلم�ت�ھ�ا واج�ب�ات ال�م�رٔاة 

وع�ل�ى ال�رغ�م ان�ھ�ا ب�ع�د ذل�ك   المثال�ی�ة.
وقعت في عشق (مسیو دي نیمور) زھرة 
المجتمع الباریسي واكث�ر رج�ال�ھ رج�ول�ة 
لكنھا تٔابى االعتراف ل�ن�ف�س�ھ�ا ول�ھ ب�ھ�ذا 
الحب وترفض اي عالقة ب�ھ رفض�اً ت�ام�اً 
حرصاً ع�ل�ى س�م�ع�ت�ھ�ا وس�م�ع�ة زوج�ھ�ا 
ووفاًء لھ. واما الوجھ ال�ث�ان�ي ل�ل�ح�ب ف�ي 
نظر موروا فھو الحب الرومانتیك�ي ال�ذي 
تمثل في روایة جولیا ل�ج�ان ج�اك روس�و 
اس�ت�اذ ال��رق�ة وأالح�الم ال�ع�اط�ف��ی�ة ال��ذي 
مجدتھ ب�اری�س بس�ب�ب ك�ت�اب�ات�ھ، وت�دور 
احداث قصة جولیا حول الفتاة التي تعشق 
معلمھا ویرفض وال�دھ�ا ال�ن�ب�ی�ل زواج�ھ�ا 
منھ، ونالحظ انھ رغم غرامھما الم�ت�ب�ادل 
الجارف فإنھما یل�ت�زم�ان ال�ع�ف�ة ق�ب�ل ك�ل 
شيء آخر، ولم تسلم ھذه القصة من ن�ق�د 

  (فولتیر الساخر) .
اما الوجھ الثالث ل�ل�ح�ب حس�ب تص�ن�ی�ف 
موروا فھ�و م�ن ٔاخ�ط�ر ال�وج�وه (ال�ح�ب 
الحرام) والذي تمثل ف�ي قص�ة ال�ع�الق�ات 
الخطرة للجنرال (ك�ودی�رل�وس دي الك�و) 
وقد ثارت ضجة كب�ی�رة ف�ي ب�اری�س ب�ع�د 
كتابتھ لھذه ال�ق�ص�ة ال�ت�ي ص�ورت فس�اد 
المت�ج�م�ع ال�ب�اریس�ي االرس�ت�ق�راط�ي ف�ي 
القرن الثامن عش�ر، م�ج�ت�م�ع ی�ن�ع�م ف�ی�ھ 
الرجال والنساء بفراغ ك�ام�ل، الی�ع�رف�ون 
الكدح من ٔاج�ل ال�ع�ی�ش، والیس�م�ح ل�ھ�م 
بممارسة لعبة السیاسة التي تشغل ج�زءاً 
ً  م��ن وق��ت ال��رج��ل ف��ي ال��ق��رن  ك��ب��ی��را
العشرین. كذلك فإن للحب العنیف نص�ی�ب 
من وجوه الحب السبعة والذي ت�م�ث�ل ف�ي 
قصة أالحمر وأالسود ل�ٔالدی�ب ال�ف�رنس�ي 

  الخالد ستندال
وقصص ستندال تجیب على تسأول ح�أی�ر 
ط�ال�م�ا تس�اءل�ھ ال�ن�اس وھ�و ھ�ل یس�ل��ك 
ال�رج�ل إزاء ال�م�رٔاة مس�ل�ك ( ف�رت�ر) ٔاو 
(دون جوان) ؟ مسلك ال�ع�اش�ق ال�ول�ھ�ان 
ال�ذي ی�ح�ب وی�ت��ٔاوه، ٔاو مس�ل�ك ال�غ��ازي 
الفاتح الذي یتمیز بالشجاع�ة والص�راح�ة 
والدعابة وخفة الروح؟ وقد قسم ست�ن�دال 
بطالت روایاتھ الى فریقین ف�ری�ق ت�م�ث�ل�ھ 
المرٔاة الرقیقة العاط�ف�ی�ة ال�م�ت�دی�ن�ة ال�ت�ي 
تكتم عواطفھا والذي یجد الرجل ل�ذة ف�ي 
قھرھا والفریق آالخر ت�م�ث�ل�ھ ام�رٔاة ك�ان 
ستندال یصیر إلیھا ، لو ٔانھ خ�ل�ق ام�رٔاة! 
ٔاي المرٔاة التي لھا صفاتھ وطب�اع�ھ، وق�د 
جمع ستندال بین الفریقین في شخص�ی�ات 
قصتھ (أالحمر وأالسود) فجعل مدام (دي 
رینال) تمثل الفریق أالول و(ماتیلد) تم�ث�ل 

  الفریق الثاني.
 

من الحب فھو ال�ح�ب   اما الوجھ الخامس
المبني على ارضاء الحواس والذي تم�ث�ل 
ف��ي روای��ة (زن��ب��ق��ة ال��وادي) ل��ل��ك��ات��ب 
الفرنسي بلزاك، وھو حب الشاب الخجول 
المحروم المرٔاة في سن امھ! ث�م ح�ی�رت�ھ 
حین یعلق قلبھ بام�رٔاة ٔاخ�رى تص�غ�رھ�ا، 
ف�ي وق�ت ت�ق�ت�رب ف�ي ال�ع�ش�ی�ق�ة أالول��ى 

  (العجوز) من حافة أالبدیة ! ..
ویتدرج بنا الكاتب والمحلل اندریھ موروا 
نحو النوع السادس من الحب وھو الح�ب 
المن�ط�وي ع�ل�ى ال�خ�ی�ال (ھ�دف�ھ ارض�اء 

الخیال) والذي ی�ت�م�ث�ل ف�ي روای�ة (م�دام 
ب��وف��اري) ل��ل��ك��ات��ب ال��ف��رنس��ي ال��ك��ب��ی��ر 
ٕ ی�م�ا  جوستاف فلوبیر .. فق�د خ�اب ٔام�ل (
ب��وف��اري) ف��ي زوج��ھ��ا ال��ط��ب��ی��ب ش��ارل 
بوف�اري ف�إن ال�ح�ب ال�ذي ك�ان ح�ق�ی�ق�ی�اً 
بإرضاء نزعتھا ھو الحب الدخیل الغری�ب 
الذي قرٔات عن�ھ ب�ال�ك�ت�ب، ل�ك�ن ٔاح�ادی�ث 
زوج�ھ��ا ك��ان��ت ت��اف��ھ��ھ م��م�ل��ة وھ��وای��ات��ھ 
معدومة ، وھك�ذا تس�أی�ل إی�م�ا ن�ف�س�ھ�ا : 
لماذا بحق السماء تزوجت؟.. وھل ی�وج�د 
سبیل إلى االلتقاء برجل آخر؟ الیم�ك�ن ٔان 
یكون الرجال جمیع�اً م�ث�ل ھ�ذا ال�رج�ل .. 
ولكن ت�رى ھ�ل ی�وج�د ف�ي ال�دن�ی�ا ح�ب؟ 

  وماوصفھ وكیف یكون ؟
اما الوجھ أالخیر للحب فھر الحب المب�ن�ي 
ع��ل��ى ال��وھ��م وت��م��ث��ل��ھ قص��ص ال��ك��ات��ب 
الفرنسي (مارسیل بروست) ، وب�روس�ت 
یختلف عن سابقیھ في ٔانھ الیضف�ي ع�ل�ى 
م�خ�ل�وق��ات�ھ ھ�ال��ة م�ن ال�ك�م�ال وال�ج�م��ال 
والذكاء تجع�ل�ھ�ن ج�دی�رات ب�ال�ح�ب، م�ن 
جانب ٔاي رجل یقع بصره علیھن .. وإنم�ا 
ھو یوقع الرجال في حب نساء محرومات 
من الممیزات التي تجملھن في ع�ی�ن م�ن 
یراھن! فھ�و یص�ور ف�ي قص�ص�ھ ال�ح�ب 
(غیر المنطقي) او ال�ح�ب ال�ذي الت�ب�رره 

ذلك ٔالنھ یعتبر الحب (م�رض�اً) …  ظروفھ
طارٔیاً الیماً یصیب إالنسان. وكما تستطیع 
جرثومة صغیرة غیر منظ�ورة ٔان تس�ب�ب 
لنا حمى مرتفعة، ك�ذل�ك تس�ت�ط�ی�ع ام�رٔاة 
عدیمة ال�م�زای�ا وال�م�ٔوھ�الت ان ت�ج�ع�ل�ن�ا 

  تعساء.
ب�رع   واندریھ موروا ھو روأیي ف�رنس�ي

في كتابة ِسیَر ٔاشھر أالدب�اء. ول�د ٔالس�رة 
ف�ي إی�ل�ب�وف -1885ی�ول�ی�و، 26یھودیة 

والده صاحب مصنع نس�ی�ج، ف�ع�م�ل م�ع�ھ 
فترة، ثم ٔاشبع می�ول�ھ أالدب�ی�ة ب�ح�ص�ول�ھ 

 على إجازة في الفلسفة. 
عمل ضابطاً م�ت�رج�م�اً ف�ي ٔاث�ن�اء ال�ح�رب 
العالمیة أالولى لدى القوات ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة، 
وتعاطف مع الثقافة أالن�ج�ل�وس�ك�س�ون�ی�ة، 

، 1937فكتب عن ت�اری�خ إن�ج�ل�ت�را ع�ام 
وعن تاریخ الوالیات المتح�دة أالم�ری�ك�ی�ة 

 1947عام 
عندما ك�ت�ب  1917بدٔات شھرتھ منذ عام 

صمت الكولونیل ٔاو العقید برامبل، وتأل�ق 
 1928ع��ام  ٔایض��اً ع��ن��دم��ا ك��ت��ب ٔاج��واء

یطرح فیھ وجھتي نظر المرٔاة والرجل في 
ال��ع��الق��ة ال��زوج��ی��ة. ٔام��ا ك��ت��اب��ھ ال��ح��ل��ق��ة 

فھو محاولة للت�وف�ی�ق  (1932) أالسرویة
 بین أالجیال. كتب ٔایضاً غ�ری�زة الس�ع�ادة

، 193 ، وآل��ة ل��ق��راءة أالف��ك��ا(1934)
عض�واً ف��ي  1938ان�ت�خ�ب م��وروا ع�ام 

أالكادی�م�ی�ة ال�ف�رنس�ی�ة، وت�اب�ع مس�ی�رت�ھ 
أالدبیة والصحفیة. ٔاكسبتھ ك�ت�اب�ة الس�ی�ر 

 -التي نشرھا م�وث�ق�ة  -الذاتیة للمشاھیر 
شھرة تفوق شھرتھ الروأییة. وس�اع�دت�ھ 
زوجتھ في تقصي حیاة أالدباء فكتب ع�ن 
حیاة فولتیر، والفیكون�ت دوش�ات�وب�ری�ان، 
وج��ورج غ��وردون ب��ای��رون، وج��ورج 
س�ان�د، وف�ك�ت�ور ھ�وغ�و، ؤاون�وری�ھ دي 
بلزاك، ومارسیل بروست وغیرھم ت�وف�ي 
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الشَّاعر ال�م�ت�ألِّ�ق ج�م�ی�ل داري، ی�ك�ت�ُب ش�ع�ًرا 
منسابًا مثَل قطرات النَّدى، ك�أنّ�ھ ف�ي ح�ال�ة أو 
رحلة حلمیّة ابتھالیّة متدفّقة في انبعاِث حرفِ�ِھ، 
حتّى ولو كتَب بضع سطور. تنبُع القصی�دة م�ن 
خیالھ ولواع�ج�ھ وأف�راح�ھ وأح�زان�ھ وذاك�رت�ھ 
المعّرشة في شھقاِت الحیاة؛ ألنّھ صادَق الحیاةَ 
برمَّتھا واتخذھا صدیقةً حم�ی�م�ةً ل�ھ، وتص�ال�َح 
مع ذاتھ، مع الطَّبیعة، مع الحیاة؛ لھذا، ن�ل�م�ُس 
حرفھ متعانقًا مَع بھاِء الحیاِة دوَن أیِّة رت�وش؛ 
فھو ی�ن�اغ�ي م�ا ی�ك�ت�ُب ع�ن�ھ ب�رش�اق�ٍة ب�دی�ع�ٍة 

 وحمیمیّة دافئة. 
عندما أقرأُ شعره؛ أتلمَُّس توھُّجات فنّیّة رھیف�ة 
فوق وجنِة الحرِف، فوَق خصوبِة الخیاِل؛ ف�ھ�و 
ب�ارٌع ف�ي م�داع�ب�ِة ب�وحِ ال�ح�رِف م�ث�َل ن�اس��ٍك 
متعانٍق مَع ھدھ�داِت ال�ح�رِف وح�ب�وِر ال�ك�ل�م�ِة 
وم�ذاِق ان��ب�ع��اِث فض��اءاِت ال��لّ�غ��ِة، ف��ھ�و ك�ائ��ن 
�ع�ِر، ب�وھ�جِ ال�ك�ل�م�ة، ب�أل�ِق  مجبول برحیِق الشِّ
الّصورِة وأشھى ما ف�ي ب�ی�اِن ال�ك�الم. ی�ق�ط�ُف 
أزاھیره الشِّعریّة في صباحٍ ب�اك�ر أو ف�ي ق�ی�ِظ 
الظّ�ھ�ی�رة، ع�ن�دم�ا ی�أخ�ذ ق�ی�ل�ول�ةً ت�ح�َت ظ�الِل 
األشجاِر أو وھو یسرُح ف�ي أع�م�اِق ال�ب�راري، 
بحثًا عن ُصوٍر شعریّة مبلَّلة بومی�ِض الشَّ�ف�ِق، 
ی��ح��لّ��ُق ع��ال��یً��ا ع��ب��ر ح��رف��ھ ف��ي ك��لِّ األزم��ن��ة 
واألمكنة، كأنّھ مجّذر في ذاك�رة م�ت�ف�ّرع�ة إل�ى 
ذاكرة المكان والّزمان، وذاكرتھ معتّقة بھالالِت 
انبعاِث الحلم، ك�أنّ�ھ ص�دی�ق ال�ك�ائ�ن�ات ال�ب�ّریّ�ة 

 واألھلیّة مًعا. 
یمتلُك الّشاعر شفافیّة بارعة في مناجاِة الّذاِت، 
وترجمة إشراقِة شھقاِت األح�الِم، وی�رى ذات�ھ 
متناثرة في اخضراِر الحی�اِة، ف�ی�رس�ُم ت�ج�لِّ�ی�ات 
حرفھ بطریقٍة شاعریٍّة بارعة وبرھافٍة عال�ی�ة، 
یھدھُد حرفُھ شھیَق الحیاِة وكأنّھ یخاطُب الحیاةَ 
حرفًا حرفًا، كلمةً كلمةً، فتنبعُث ال�ق�ص�ی�دة م�ن 

 أعماقِِھ إلى ناصیِة الورِق وبھاِء النُّوِر. 
الّشاعر ال�م�ب�دع ج�م�ی�ل داري، ش�اع�ٌر م�ن�دَّى 
بأشھى خصوبات الكلمة الممراحة المنبلجة من 
رحاِب نبِض اإلبداع الّصاف�ي ص�ف�اَء الّص�ب�اح، 
لھذا أراهُ یغوُص ع�م�ی�قً�ا ف�ي م�اھ�ی�ِة الّش�ع�ِر، 
وجوھِر الّش�ع�ِر، وح�ف�اوِة الّش�ع�ِر؛ ألنّ�ھ ك�ائ�ن 
مضّمخ ومجبوٌل بأریجِ الّشعر. یبدو أن وال�دت�ھ 
الیاِت وسقسقاِت العصافی�ِر  قّمطتھُ باخضراِر الدَّ

وحفیِف األشجاِر منذ أن رأى النّوَر في خی�راِت 
عامودة المعطاءة، وظّل مقمَّطًا بھذه الحف�اوات 

 أینما حلَّ وأینما انتھى بھ المطاف.
یتمیّز الّشاعر بلغٍة مطواعة طریّة جام�ح�ة ف�ي 
تجلّیاتھا، وغنیّة في صوِرھا الفنّیّة وفضاءاتھا 
الشَّاھقة، وكل ھذه اإلمكانیات ناجمة عن خبرٍة 
طویلة، اكت�س�ب�ھ�ا الّش�اع�ر م�ن خ�الِل ق�راءت�ھ 
العمیقة لعیوِن الّشعِر واألدبِ الشَّرقي والغربي، 
وغوصھ في منعرجاتِ اللُّغِة وبوحِ الحرِف، إلى 
أن غ�دا ش�اع��ًرا ج�ام��ًح�ا وم�ت�م��یّ�ًزا ف�ي ل��غ�تِ��ِھ 
الّشعریّة واألدب�یّ�ة ال�خ�ّالق�ة، الّص�اف�ی�ة ص�ف�اَء 

الل!   الماِء الزُّ
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ن�ب�ِق  حیاة قالوش شاع�رة م�ت�وھِّ�ج�ة ب�أل�ِق ال�زَّ
 والنّعناعِ البّري

 
 ستوكھولم، –صبري یوسف 

ات ال�م�ط�ِر ف�وَق  تكتُب القصیدةَ كما تتھاطُل زخَّ
مرافِئ الحنیِن، ح�ام�ل�ةً ف�وَق أج�ن�ح�تِ�ھ�ا م�ذاَق 
حبور القصیدة؛ كي ت�ن�ث�رھ�ا أل�قً�ا ش�ھ�یًّ�ا ف�وَق 
اخضراِر أزاھیِر البساتیِن، مم�س�ك�ةً ب�ت�ج�لِّ�ی�اِت 
انبعاِث حرفھا من ظالِل األحالِم النَّ�دیّ�ة، ك�أنّ�ھ�ا 
على اتّصاٍل حمیمي مَع ُمھجِة الحرِف وھو ف�ي 
أصفى إشراقاتھ. ین�س�اُب ح�رفُ�ھ�ا ف�وَق خ�ف�ق�ِة 
باحِ، م�ث�َل م�رحِ األط�ف�اِل  القلِب مثَل نسائِم الصَّ
وھم یلعبوَن فوَق مروجِ الحیاِة، ینھ�اُل ح�رفُ�ھ�ا 
�ن�ی�ن ف�ت�ض�ح�ُك  مثَل بلسٍم شاٍف فوَق جراحِ السِّ
القصیدةُ من توھُّجِ ھالالِت الخیاِل. حیاة قالوش 
حرٌف متدفٌِّق من حبوِر الحنطة، تزھ�ُر دن�دن�ات 
حروفھا على إی�ق�اعِ ش�ھ�ق�اِت األم�ان�ي، تُش�ب�ھ 
رحیَق الّزھوِر في أوجِ انبعاِث بھائِ�ھ�ا، ت�ف�رُش 
حبَر القصیدة فوَق أوجاعِ غربِة الحیاة، تغوُص 

عمیقًا في رحاِب انبعاِث الح�ل�ِم ع�ل�ى ھ�دھ�داِت 
انبالج الفجِر الولیِد، وھي تنادي بإیقاعٍ رھی�ف 
ھدیر البحار؛ ل�ع�ّل ح�رف�ھ�ا ی�م�ت�زج م�ع ھ�دی�ِر 

 البحاِر في مواجھة أوجاعِ االنكسار!
�ب�اح، ك�لّ�م�ا  تكتُب القصیدةَ كلّما ھبَّ نس�ی�ُم الصَّ
رفرفَْت أجنحتھا شوقًا إلى إشراقِة الفرحِ، كلّم�ا 
رنَّم مرنٌِّم ت�رات�ی�َل الَش�وِق إل�ى رن�ی�ِن أج�راِس 
األدیرة القدیمة، تُشبھُ انبعاثات القصیدة ك�أنّ�ھ�ا 
غیمة مجنّحة من أنغاِم مزامیِر حلٍم ھ�ارٍب م�ن 
ضجر ھذا الّزمان. تجمُح نحو غابات ال�ق�ص�ائ�د 
البكر، تقطُف من ثمار الغاب�ات أش�ھ�ى ھ�الالت 
بوح الكالم، مرّكزةً على ضیاء نج�م�ة الّص�ب�احِ 
وسطوعِ البدِر في اللَّیالي القمراء، مجسِّدةً عبر 
تجلّیات حرفھا بھاء المحبّة بأرقى دفئھا للحیاة 
المعبّقة بأزاھیر الفرح، مستلھم�ةً ب�وح�ھ�ا م�ن 

وحِ!   جموحاِت یراعِ الرُّ
 

حیاة ق�ال�وش ش�م�ع�ةُ ف�رحٍ س�اط�ع�ة ف�ي دن�ی�ا 
المحبّة، بسم�ةٌ وارف�ة ف�وَق أرخ�ب�ی�الِت ال�لّ�ی�ل 
الحنون، في حالِة وئاٍم مع شموخِ القصیدة إلى 
أن غدت القصیدة صدیقة ع�م�رھ�ا، وش�ھ�ی�ق�ھ�ا 
المزنَّر بمذاِق ثماِر الجنّة، وكأنَّ القصیدة ابنتھا 
الحاضرة في أغصاِن الحیاة. یتناغُم حرفھا م�ع 
بسمِة الشَّمِس وھي ترنو إلى ع�ذوب�ِة ال�ب�ح�ار. 
ك�ی�َف ت�رس��ُم ق�ال��وش ح��رف�ھ��ا وھ�ي ف�ي دن�ی��ا 
محفوفة بأسئلة طافحة باألوجاع؟! ھل القصیدة 
�ب�اح،  قادرة أن تسمو إلى ومیض نُجی�م�ات الصَّ
رغم تفاقِم الجراح ھناك من كلِّ الجھات؟! یبدو 
أنّھا قصیدة منبلجة م�ن وج�ن�ِة غ�ی�م�ة، ح�رٌف 
متناثر من مآقي نجم�ة، س�رٌّ غ�ائ�ر ف�ي ج�وِف 
البحاِر ال�ھ�ائ�ج�ة، ش�وقً�ا إل�ى م�ن�اغ�اة أزاھ�ی�ر 

 الّربیع. 
ن�ب�ِق  حیاة قالوش شاع�رة م�ت�وھِّ�ج�ة ب�أل�ِق ال�زَّ
والنّعن�اعِ ال�ب�ّري، ت�ك�ت�ُب قص�ی�دت�ھ�ا م�ن نس�غِ 
الّدالیات المتدلّیة من أشھ�ى ان�ب�ع�اث�اِت ج�م�وحِ 

 الخیال! ..
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ال��رب��اب��ة، ف��ن ال��ب��ادی��ة ال��ذي ط��اف ال��ع��ال��م، آل��ة 
موسیقیة ذات وتر واحد حساس یصعب تعل�م�ھ�ا، 
والعزف علیھا لھا أصول وق�واع�د، وھ�و ع�زف 
سماعي ال یحتاج شخصاً یقوم بدور العازف وفق 
نوتة موسیقیة، ب�ل إن�ھ�ا م�ھ�ارة ف�ردی�ة حس�ی�ة 
قائمة على المواءمة بین العزف والغناء والتآلف 
والتوافق بینھما، ھي صعوبة أو المحك األس�اس 

 للمغني العازف.
الربابة فن خاص برع فیھ العرب والسیم�ا أب�ن�اء 
القبائل، حیث عرف وبشكل خاص ف�ي ال�م�ن�اط�ق 
الصحراوی�ة ب�وادی�ھ�ا وأری�اف�ھ�ا، وك�ان حض�ور 
ع��ازف ال��رب��اب��ة ح��ی��وی��اً وم��ھ��م��اً ف��ي ال��ح��ی��اة 
االجتماعیة والفنیة للبدوین، ل�ذا ف�م�ھ�ن�ة م�غ�ن�ي 
الربابة من أقدم المھن التراثیة، وألھمیة ال�ت�راث 
تسع�ى ال�بِ�ل�دان ل�ل�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ی�ھ؛ ف�ھ�و دل�ی�ل 
عراقتھا، والبلدان العربیة ت�خ�ت�ل�ف ف�ي ث�ق�اف�ات 
وفنون، وتتشابھ في أخرى، وم�ن ب�ی�ن ال�ف�ن�ون 
التي یتشابھون فیھا ال�غ�ن�اء وال�ع�زف ع�ل�ى آل�ة 

 الربابة.
البدوي ك�أي إنس�ان ی�ح�ب ال�م�وس�ی�ق�ى ب�ط�ب�ع�ھ 
ویطرب لصوت ال�ط�ب�ی�ع�ة ال�ق�ادم م�ن ال�ری�ح ث�م 
ھدوئھ،  وكذلك ح�ف�ی�ف أوراق األش�ج�ار وح�ت�ى 
نعیق الغراب، فھو أح�ی�ان�ا ی�أن�س ح�ت�ى بص�وت 
الرمال التي تسوقھا الزوابع، وتارة لرغاء الناقة 
والجمل، وثغاء النع�ج�ة وال�خ�روف، وإن�ھ یض�ع 
األجراس في أعن�اق األغ�ن�ام وی�ط�رب لص�وت�ھ�ا 
وھي تتحرك، ویتغزل بتغرید العصاف�ی�ر، ون�غ�م�ة 
ص��وت ال��ب��دوی��ة ال��ج��م��ی��ل��ة، وأھ��ازی��ج ال��ع��رب 
وصلصلة السیوف ولعل�ع�ة ال�رص�اص، ك�ل ذل�ك 
م��وس��ی��ق��ى دون آالت مص��ن��وع��ة، وق��د اض��ط��ر 
البدوي للتكیف مع ھذا الوض�ع، ف�أوج�د ال�ك�ل�م�ة 
والشعر اللذان یتناسبان مع الل�ح�ن ال�م�وس�ی�ق�ي، 
سواء الذي یشعر بھ من الطبیعة أو الذي أوج�ده 
ھو، متناسبا مع الحركات الصادرة عن�ھ، وأوج�د 

 اآللة التي تناسب اللحن والوزن.
لكل الشعوب واألقوام فن�ون�ھ�م ال�ت�ي ت�وارث�وھ�ا، 
وأصبحت رم�زاً ی�دل�ل ع�ل�ی�ھ�م، وم�ن�ھ�ا ال�رب�اب�ة 
والبدوي فھمھا وأحبھا قبل غیره، ی�ق�ال أن أول 
من أوجدھا العرب الرحل في الجزی�رة ال�ع�رب�ی�ة، 
ولذلك ف�ان ع�الق�ة اب�ن ال�ب�ادی�ة م�ع ھ�ذه اآلل�ة 
الوتریة وثیقة جداً، وكذلك ابن القریة، وأكثر من 
یستعملھا الشعراء الِمدحاة ، وتكاد تكون الس�م�ة 
البارزة في مجالس شیوخ الب�ادی�ة، وت�ع�ل�ق اب�ن 
البادیة بھذه اآللة ألنھا تتناسب مع طبیعة ح�ی�ات�ھ 
الص��ح��راوی��ة، م��ن ح��ی��ث ص��ن��ع��ھ��ا وم��ن ح��ی��ث 
مالءمتھا للمناخ الصحراوي، وعلى سبیل المث�ال 
أھل الساحل ال یعتنون بھ�ا، ألن�ھ�ا ت�ت�ط�ل�ب ج�واً 
جافاً خالیاً من الرطوبة، أما ابن الص�ح�راء ف�ھ�و 
شدید الحرص علیھا والتعلق بھا لسھولة ن�ق�ل�ھ�ا 

 في ترحالھ من مكان إلى مكان.
قص��ص ك��ث��ی��رة ت��داول��ت��ھ��ا األج��ی��ال ح��ول قص��ة 
اكتش�اف ال�رب�اب�ة، إال أن أق�رب ھ�ذه ال�ق�ص�ص 
للواقعیة كانت قصة ذلك الرجل وزوج�ت�ھ، ح�ی�ث 
نشب خالف بینھما، واتھم الزوج زوجتھ ات�ھ�ام�ا 
باطال، وأدرك فیم�ا ب�ع�د أن�ھ م�خ�ط�ئ، م�م�ا ح�دا 
بالزوجة للنزوح لبیت أھل�ھ�ا، رافض�ة م�ح�اوالت 
زوجھا في اس�ت�رج�اع�ھ�ا، ح�ت�ى ب�ل�غ ب�ھ�ا أن�ھ�ا 

لن أعود ح�ت�ى ی�ت�ك�ل�م »اشترطت للعودة، فقالت: 
 ، وھي تقصد عود الشجر أو الخشب.«العود

احتار الرجل في أمرھا فذھب لعجوز حكیمة م�ن  
أھل قبیلتھ، وقص عل�ی�ھ�ا م�ا ح�دث ف�ق�ال�ت ل�ھ: 
األمر بسیط، وطلبت منھ إحضار عود م�ن ن�ب�ات 
صحراوي یس�م�ى ع�وس�ج، ف�أحض�ر م�ا ط�ل�ب�ت 
وقالت ل�ھ اخ�رق (اث�ق�ب) رأس ھ�ذا ال�ع�ود م�ن 
األطراف وفعل ذلك، وطلب�ت م�ن�ھ أیض�ا إحض�ار 
جلد حوار وھو ابن ال�ن�اق�ة ف�أحض�ره، ث�م ق�ام�ت 
بحشو ھذا الجلد بأوراق نب�ت�ة ال�ع�رف�ج، وأخ�ی�را 
طلبت منھ إحضار سبیبا من ذیل الخی�ل، وق�ال�ت: 

اجعل ھذا السبیب في العود الذي ثقبتھ، ثم ق�ال�ت 
لھ: اعزف اآلن، فعزف ف�إذا ب�ال�ع�ود ی�ت�ك�ل�م أي 
(یصدر لح�ن�ا)، ث�م اس�رع ب�ھ ال�ى أھ�ل زوج�ت�ھ 
وطلب مقابلتھا، لیقول لھا: انھ فع�ل ال�م�س�ت�ح�ی�ل 
إلرضائھا وھا ھ�و ی�ل�ب�ي ش�رط�ھ�ا ف�ي ال�ع�ودة، 
ویجعل العود یتكلم ثم أنشد بعدھا ھذا ال�ب�ی�ت: ی�ا 
بنت ال یعجبك صوت ال�رب�اب�ة، ت�راه ج�ل�د ح�وی�ر 
فوق عیدان. ھذه ھي نشأة الربابة ك�ان�ت بس�ب�ب 

 شرط امرأة كما یقال.
ھناك رأي أخر یقال أیضا، بدأ البدوي یبحث ع�ن 
أداة للطرب، فجرب الجلد وسب�ی�ب ال�خ�ی�ل، وھ�و 
المتوافر لدیھ فوضع جلدا ع�ل�ى ع�ظ�م، ث�م رب�ط 
سبیبا طویال، فحركھ فكان لھ صوت، واست�ع�اض 
عن یده بسبیب آخر مشدود إلى قوس، وباحتكاك 
السبی�ب ب�ع�ض�ھ ی�ت�ج�اوب الص�وت الص�ادر م�ن 
تجویف الجلد، فتكون بذلك آل�ة ل�ل�ط�رب، وھ�ك�ذا 
أنھ ب�الص�دف�ة ط�رب الح�ت�ك�اك األوت�ار ب�ع�ض�ھ�ا 
ببعض. وتطور ذلك إلى صنع اآلالت الموس�ی�ق�ی�ة 
والوتریة، حتى تم التوصل إلى آلة ال�رب�اب�ة، ب�م�ا 
فیھا م�ن ذوق وت�رت�ی�ب واخ�ت�ی�ار ج�ل�د ال�غ�زال 
وس��ب��ی��ب ال��ف��رس وال��ح��ص��ان، ب��دال م��ن ال��ج��م��ل 
والناقة. وھذه األوتار من السب�ی�ب، الب�د ل�ھ�ا أن 
تك�ون ق�وی�ة م�ت�راب�ط�ة مش�دودة، ال ت�خ�ل�و م�ن 
الرطوبة شبھ الجافة، لذا استعملوا (اللبان) وھ�و 
عبارة عن صمغ وشب معا، م�م�ا ی�زی�د ف�ي ش�د 
األوتار، فتخرج منھا أصوات ج�م�ی�ل�ة ول�ط�ی�ف�ة، 
وتحتاج ھذه األصوات أو األنغ�ام ال�ى ال�ت�رت�ی�ب، 
وھو ما یتم بطریقة التنقیط من الید الموجودة في 
الطرف العلوي للربابة أي قرب نھایة ال�وت�ر م�ن 
األعلى، فتتناسب الموجات الصادرة ع�ن تص�ادم 
الید، بتلك الصادرة عن احتكاك وتر القوس بوت�ر 
الربابة فیخرج الصوت المسم�ى (ال�ج�رة)، وھ�و 
وزن شعري ولحن موزون، وتمتاز الرب�اب�ة ب�أن 
صوتھا ممیز عن بقیة أدوات العزف، ویمكن ج�ر 
الل�ح�ن ال�ب�ط�يء أو الس�ری�ع ع�ل�ی�ھ�ا، وال�ھ�ادئ 
والصاخب، والقصیر الوزن والطویل والوزن من 
الشعر واللحن، وبصوت ال�رب�اب�ة ت�ج�ود ق�ری�ح�ة 

الش��اع��ر ال��ب��دوي، ف��ی��ق��ول الش��ع��ر ال��ح��زی��ن أو 
الحماسي أو الغزلي، وكثیرا ما كانت الربابة أداة 
یدافع بھا البدوي ع�ن ن�ف�س�ھ، وھ�ي أن ی�ط�ل�ب 
العزف علیھا، وھذا في الحاالت الت�ي ی�ك�ون ف�ي 
األمر تحد حیث یقول شعرا على الرب�اب�ة ی�رد ب�ھ 
على االتھام. وربما یكون ال�ط�ع�ن ب�ع�ش�ی�رت�ھ أو 

 حبیبتھ أو شخصھ أو صدیقھ.
الربابة بفتح الراء أي (َربابة) وت�ع�ن�ي الس�ح�اب�ة 

البیضاء أو السوداء، وجمعھا (رباب)، أي ق�ط�ع 
السحاب غیر المتجم�ع دون الس�ح�اب، أو ت�ح�ت 
السحاب المتجمع، ومن أحسن ما قیل في وص�ف 
السح�اب ال�رب�اب، (الس�ح�اب غ�ی�ر ال�م�ت�ج�م�ع)، 
وكذلك تعن�ي ك�ل�م�ة (ربَ�اب�ة) اآلل�ة ال�م�وس�ی�ق�ی�ة 

 الوتریة. 
بابَة بتشدید الراء وضمھ�ا ھ�ي آل�ة  باب أو الرُّ الرُّ
موسیقیة، استخدم�ھ�ا ال�ع�رب وال�ت�رك وال�ف�رس 
قدیما، ویقال أیضا أنھ�ا ت�ع�ود أص�ول�ھ�ا م�ا ق�ب�ل 
المیالد لألمازیغ بسوس المغرب، وھي ذات وت�ر 
واحد، وتصنع من األدوات ال�ب�س�ی�ط�ة ال�م�ت�وف�رة 
لدى أبناء البادیة كخشب األشجار وجلد ال�م�اع�ز، 
ورد ذكر آلة الربابة ف�ي ال�ع�دی�د م�ن ال�م�ؤل�ف�ات 
ال��ق��دی��م��ة ل��ك��ب��ار ال��ع��ل��م��اء، أم��ث��ال ال��ج��اح��ظ ف��ي 
مجموعة ال�رس�ائ�ل واب�ن خ�ل�دون، وورد ش�رح 
مفصل لھا في كتاب الفارابي الموسیقي ال�ك�ب�ی�ر، 
وھناك صورة آللة ال�رب�اب�ة ع�ل�ى ق�ط�ع�ة ح�ری�ر 
وج��دت ف��ي إی��ران، وت��وج��د اآلن ف��ي م��ت��ح��ف 

 بوسطن للفنون. 
 –تصنف الربابة على سبعة أشكال، وھي المربع 

 –ال�ن�ص�ف ك�رة   –الكمثرى   –القارب   –المدور 
الصندوق المكشوف، ویُعتقد أن آل�ة   –الطنبوري 

الربابة إغریقیة أو رومان�ی�ة واف�دة، ج�اءت أوالً 
إلى أفریقیا ع�ن ط�ری�ق مص�ر ال�ف�رع�ون�ی�ة ف�ي 

ق.م) أو قب�ل ذل�ك، وم�ن�ھ�ا  35-332الفترة من (
ان��ت��ش��رت ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة؛ ن��ظ��راً إل��ى س��ھ��ول��ة 
صناعتھا؛ حیث تتوافر م�وادھ�ا األول�ی�ة ب�یُ�س�ر، 
ومتاحة ألي شخص، ف�ك�ان م�ن م�ارس ال�ع�زف 
علیھا موھوبون مولعون بالعزف، وبعضھ�م م�ن 

تمیَّز بصوت جم�ی�ل وم�وھ�ب�ة ف�ي ن�ظ�م الش�ع�ر، 
وقدیما یغنون أشعارھم ع�ل�ى ص�وت�ھ�ا، وم�ع�ھ�م 
انتقلت إلى األندلس، ث�م إل�ى أوروب�ا وك�ان ذل�ك 
حوالي القرن الحادي عشر المیالدي، وھذه اآللة 
ھي الجد الشرعي لجم�ی�ع م�ا ی�ع�رف ال�ی�وم م�ن 
اآلالت الموسیقیة الوتریة، ال�ت�ي ی�ع�زف ع�ل�ی�ھ�ا 

 بواسطة األقواس.
في كل وطن تأخذ الربابة شكالً خاصاً، ف�ال�رب�اب�ة 
في العراق غیر الربابة ف�ي ال�ج�زی�رة ال�ع�رب�ی�ة، 
وتختلف عن ال�م�ص�ری�ة وال�م�غ�رب�ی�ة وال�ھ�ن�دی�ة 
والتركیة، حیث شكل الربابة یختلف من ب�ل�د إل�ى 
بلد، إال أن أجزاءھا ومكوناتھا ومقاییسھا م�ت�ف�ق 
علیھا،  وتأخذ أشكاال متعددة منھا الدائري وھ�ذا 
ھو الشكل السائد في العراق، ومنھا المس�ت�ط�ی�ل، 
ومنھا الحلزوني ومنھا المقوس م�ن ال�ج�ان�ب�ی�ن، 
من اجل ضغط الصوت وحفظھ ومنھا ال�ب�ی�ض�وي 
فھو السائد في المغرب العربي، ومنھ�ا م�ا ی�أخ�ذ 
أشكاال ھ�ن�دس�ی�ة م�ت�ع�ددة، واص�غ�ر ھ�ذه اآلالت 
الربابة المصریة وھي على شكل دائ�رة، وم�ن�ھ�ا 
ما ھو على شكل الكمنجة، إال أن�ھ�ا أط�ول ذراع�اً 
من غیرھ�ا، وال�رب�اب�ة الس�ع�ودی�ة ت�أخ�ذ الش�ك�ل 
المستطیل في ال�غ�ال�ب، وم�ن ش�روط ع�م�ل ھ�ذه 

س��م  35س��م م��ن��ھ  70اآلل��ة أن ی��ك��ون ال��ذراع 
سم تبرز من األس�ف�ل  3للصندوق الخشبي ومنھا 

من اجل اتك�اء ال�رب�اب�ة ع�ل�ی�ھ�ا ویس�م�ى ع�رش 
الربابة، والثقب یك�ون ف�ي راس ال�ذراع، ی�ت�رك 

س�م ط�ول  30سم وال�ب�ق�ی�ة  2بینھ وبین الرأس 
الذراع، من الثقب إل�ى ض�ل�ع ع�رض الص�ن�دوق 
الخشبي المثقوب من م�ن�ت�ص�ف�ھ م�ع ال�ج�ان�ب�ی�ن، 
وھكذا یتم صنع الربابة عل�ى ھ�ذا ال�ت�ص�ور ف�ان 
طال الذراع أو قصر فنصفھ للصندوق ال�خ�ش�ب�ي. 
وھناك رباب یصنع م�ن ال�ت�ن�ك وخ�اص�ة ج�ال�ون 
الزی�ت، وك�ذل�ك ی�ت�م ص�اع�ة ال�وت�ر م�ن الس�ل�ك 
المعدني، أو الوتر الطبیعي من سبیب الخی�ل، أي 
ذی��ل ال��ف��رس أو ال��ح��ص��ان، یس��ت��ح��ب أن ی��ك��ون 
طویالً، تربط أطرافھ ب�خ�ی�ط ح�ری�ر م�ن اج�ل أن 
یكون األعلى في طرف الذراع، ی�ل�ف ع�ل�ى ع�ود 
المیزان (المزوي) والط�رف الس�ف�ل�ي ی�رب�ط ف�ي 
قاعدة العود ع�رش ال�رب�اب�ة، والب�د أن ی�الم�س 
السبیب الجلد من األسفل. أما الق�وس ف�ی�س�ت�ح�ب 
أن یكون قطره یس�اوي ال�ذراع أو ی�ق�ص�ر ع�ن�ھ 
قلیالً، والعازف المتمكن من فنھ ی�زی�د م�ن ط�ول 
قطر القوس ال�ذي ی�ع�م�ل م�ن عس�ی�ب ال�ن�خ�ی�ل، 
ویربط فیھ وتر على ش�ك�ل ق�ط�ر دائ�رة، وی�ك�ون 
أكثر جماالً إذا شد الوتر وكان قریباً م�ن ال�ق�وس 

سم، ویُثبَّت في ع�ن�ق ال�رب�اب�ة  12بمسافة قدرھا 
ما یطلق علیھ (طارة الرباب�ة)، ف�ي أع�الھ�ا ع�ن 
مجرى یُثبَّت بھ القراب الذي یعمل على شد الوتر 
من أسفل العصا ألع�الھ�ا م�اراً ب�ط�ارة ال�رب�اب�ة، 
ووظیفة الطارة ھي تكبیر الذبذبات ال�ن�ات�ج�ة ع�ن 
الوتر المشدود علی�ھ�ا، وھ�ي ع�ب�ارة ع�ن ك�ت�ل�ة 
خشبیة یتم شد جلد ماعز أو غزال من جھة، ف�ي 
حین تثقب جھة األخرى، وھناك أیضاً (الم�خ�دة)، 
وھي قطعة قماش صغیرة توضع تحت الوتر م�ن 
أعلى؛ لترف�ع�ھ ع�ن س�اق ال�رب�اب�ة، ووظ�ی�ف�ت�ھ�ا 

 كوظیفة (الغزال) في الجھة المقابلة.
واعتزازاً بھ كفنٍّ تراثي مھم، یع�ب�ر ع�ن ت�راث�ھ�ا 
وثقافتھا، تولي العدید من الدول العربیة اھتم�ام�اً 
ل��ف��ن ال��ع��زف وال��غ��ن��اء ال��ب��دوي ب��م��ص��اح��ب��ة آل��ة 
الربابة، بل وت�دف�ع ال�ع�دی�د م�ن ال�دول ب�ف�ن�ان�ی�ن 
یغنون األغاني البدویة، برفقة ال�ع�زف ع�ل�ى آل�ة 
الربابة، للمشاركة في مھرجانات دولیة؛ في دلیل 
على أھمیة ھذا الفن وعراقتھ؛ وس�ع�ی�اً م�ن ھ�ذه 
الدول للحفاظ على ھویتھا ال�ث�ق�اف�ی�ة وال�ت�راث�ی�ة. 
وم��ن خ��الل ھ��ذه ال��م��ھ��رج��ان��ات وال��م��ش��ارك��ات 
الدولیة، طافت الرباب�ة دول ال�ع�ال�م، ق�ادم�ة م�ن 
البادیة؛ تستعرض لمختلف الشعوب ثقافة س�ك�ان 

 الصحراء وفنونھم.

  33 ج/ أ زن    

 ا 
 

 إعداد: 

 بدري نوئیل یوسف/ السوید
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عرجھ الواضح علیھ، وضیقھ من�ھ، ل�م ی�ك�ن مع      
سھالً علیھ أن یطیق ھذا الجو ال�خ�ان�ق، ف�ق�د ب�ان�ت 
الصالة لھ معتمة، وفاحت رائحة عطنة من زوایاھا، 
غیر إن ظرفھ استوجب أن یض�ح�ي ب�م�زاج ح�اس�ة 
الشم لدیھ، ویؤجل رغبتھا في التمتع برائحة یضوع 

 منھا عطر زھور الربیع.
كانت دربكة األقدام تقض مضجعھ، وشعوره بأنھ     

وحید ومحاصر، یجعلھ غریب�اً ب�إحس�اس ی�ف�وق م�ا 
كان یتخیلھ عن الغربة وانقطاع اإلنسان عّما حول�ھ. 
كل الموجودات بجانبھ كانت لھا أصابع تشیر ناحیتھ 
وتعلّم بمكمنھ، حتى مواء القطة خل�ف ال�ن�اف�ذة ك�ان 
بمثابة صوات امرأة ثكلى، تن�وح ع�ل�ى ف�ق�د ع�زی�ز 
أضاعتھ! ل�ك�ن م�اذا ی�ف�ع�ل ل�ل�ظ�روف ال�ت�ي ق�ادت�ھ 
الحتراف ھذه المھنة التي یخجل من مزاولتھا، غی�ر 
إن تقطّع السبل على اجتیاز حدود سج�ن�ھ الش�اس�ع، 
وأنیاب ذئاب من یرید رقب�ت�ھ، ح�ال�ت دون ظ�ھ�وره 
للعلن ومزاولة مھنة یقتات م�ن�ھ�ا دون ت�ح�ّرج، ث�م 
تمّكن آخر رفاق الدرب، ومن ی�ع�ی�ن�ھ ع�ل�ى ت�ج�اوز 
المحنة، بالھروب خارج حدود الطوق، حال دون أن 

 یتفتّق ذھنھ إّال باحتراف السرقة سبیالً للعیش.
وآخر ما یربطھ مع آخ�ر ی�أم�ن ل�ھ ك�ان�ت رزم�ة     

مناشیر مبللة، ال یعرف لآلن لم ب�ل�ل�ت! أم�ن ت�ع�ّرق 
خوف لجسم صاحبھا، أم لخوض ھذا الصاحب ع�ب�ر 
مفازات تقطعھا أنھ�ر ع�ریض�ة؟ وص�ح�ی�ف�ة ُرّص�ت 
بأحرف صغیرة جداً، بحیث یصعب على من یطالعھ�ا 
نھاراً أن ی�ق�رأھ�ا دون أن ت�ل�ت�ب�س ع�ل�ی�ھ ح�روف 
كلماتھا، فكیف ب�ھ وھ�و ال�ذي ت�ع�ّود ال�ن�وم ن�ھ�اراً 
والصحو لیالً، ولیس أي صحو كان، بل التكیّف م�ع 
بیئات یشوبھا الظالم الدامس؟ ثم كیف لھ من قراءة 
صحیفة تعلن حروف كلماتھا، ق�ب�ل ح�ج�م�ھ�ا، ع�م�ا 
یكتنف سّریتھا من خطورة عل�ى م�ن یُ�ْم�َس�ك وھ�ي 

 بحوزتھ؟.
في أول المساء أخذتھ نشوة الفوز بسرقة ثمینة،     

وقّرر أن یجد سبیالً لمخرجھ من قاع حضیضھ ،كم�ا 
یروق لھ أن یصف الوضع الذي دفعتھ ال�ظ�روف أن 
یعیشھ، لكن وقوعھ ب�ی�ن أن�ی�اب دوری�ة الش�رط�ة، 
وتملّصھ من الوقوع في فخھا بأعجوبة، أفسد عل�ی�ھ 

 فرحة الغنیمة.
لم یكن أمامھ غیر أن یسیر جانبھا ب�ع�د أن رم�ى    

جاكیتھ جانباً، وبدا بعد دق�ائ�ق م�ن س�ی�رھ�م�ا ق�رب 
الدوریة كأنھ، بقمیصھ األبیض ال�م�خ�ط�ط ب�األس�ود، 
وبنطالھ الجینز األزرق، كأنھ عاشق ول�ھ�ان ی�ت�أب�ط 

 من یھیم بھا حبا.
توزعت رغبتھا ھي بین أن تستم�ر ب�ت�ل�ّص�ص�ھ�ا     

على أوراقھ، وبین أن تستمر معھ بالحفاظ ع�ل�ى م�ا 
داومت على تجاھلھ بعد أن التجأ إلى بیت�ھ�ا ط�ری�داً، 
خائفاً، تفزعھ أدنى حركة تحدث بین ج�ن�ب�ات ال�دار. 
مرعوب ھو حت�ى م�ن ح�رك�ة أط�ب�اق األك�ل أث�ن�اء 

 غسلھا في المطبخ.
منذ أن حّل ضیف�اً م�ط�ارداً ی�ب�ح�ث ع�م�ن یس�ت�ر     

وجوده، اختطّا لبعضھما أسلوب تعامل ث�اب�ت، دون 
أن یتفقا علیھ، وھو أن ال یسأل أحدھما اآلخ�ر ع�م�ا 
یخصھ. من جانبھا ھي التزمت أن تقدم ل�ھ وج�ب�ات 
األكل في میع�ادھ�ا، م�ا خ�ال وج�ب�ة ال�ع�ش�اء، ال�ت�ي 
عّودتھ األیام أن یعّدھا بنفسھ، وھو من جانبھ الت�زم 
لھا أن ال یتدّخل بأسلوب حیات�ھ�ا، وك�ان�ت أك�ث�ر م�ا 
تخشاه منھ أن یس�أل�ھ�ا ع�ن مش�اوی�ر ال�ل�ی�ل ال�ت�ي 
تؤخرھا ك�ل مس�اء إل�ى م�ا ب�ع�د م�ن�ت�ص�ف ال�ل�ی�ل. 
مشاویر صارت بسبب ظروفھا ھ�ي األخ�رى ب�ح�ك�م 

 الواجب مزاولتھا. 
لعبت الصدفة دورھا في جمعھما. التقتھ بالشارع     

الفرعي، قریبا من بیتھا. كان�ت ل�ح�ظ�ة رؤی�ت�ھ م�ن 
قبلھا تستوجب ع�ل�ی�ھ أن ی�ل�م�ل�م ش�روده، وی�ط�رد 
إمارات الخوف ال�ت�ي ت�ل�ف وج�ھ�ھ، وف�زع وج�ی�ب 
القلب الذي أرعش أطرافھ وت�رك�ھ م�ج�ل�ال ب�ت�أن�ی�ب 
ضمیر على ما ی�راه ع�ی�ب ظ�اھ�ري ل�و رق�ب�ھ أح�د 
صحبھ، في القضیة موضوع�ة ال�ھ�روب وال�ت�خ�ف�ي 
وكان شاھداً على ما ألمَّ بھ، لكن ض�وء اإلن�ارة ف�ي 
عمود الكھرباء الذي شاء قدره أن ی�ك�ون ق�د ُس�ل�ط 
على وجھھ، لحظة أقرب نقطة تالقي لھما، ھ�و م�ن 
كشف شحوبھ، وارتعاش أطرافھ. في المقابل شاءت 
صدفتھا ھي أن تكون لتوھا قد فرغت من حدیث م�ع 
نفسھا، كانت تبث فیھ ل�وع�ت�ھ�ا م�ن ج�دب ح�ی�ات�ھ�ا 
للعالقات الصادقة، رغم أن المتزلفین لھا كم�ا ال�دود 
على فتیت حل�وى ان�ت�ث�رت م�ن ص�ح�ن�ھ�ا. ع�الق�ات 
تملؤھا االبتسامة، وضرورة أن یدام استمرار رزقھا 
یجبرھا دوماً أن تردھا بابتسامات أط�ول م�م�ا ج�اء 
إلیھا،  فقد تعلمت أن كل رجل بحیاتھا یمثل سلوكین 
متناقضین. فھي إن ابتسمت ب�وج�ھ�ھ ص�ارت ل�دی�ھ 
الحبیبة والصدیقة التي ال ی�ن�ام ال�ل�ی�ل حس�رة ع�ل�ى 
فراقھا، وإن تعكر مزاجھا وانشغل�ت ب�ھ�م�وم�ھ�ا ث�م 
نسیت أن ترتدي قناع االبتسامة، ص�ارت ع�ن�د م�ن 
صادفت تكشیرتھا بوجھھ، ابنة لیل، وبائ�ع�ة ھ�وى، 
وربما یتمخض زبد عصبیت�ھ ع�ن ادع�اء إن�ھ ق�ادر 

 بنقوده أن یشتري ألفاً مثلھا!.
ھي تذكر لحظة لقائھما األول كیف كان فیھ ع�رج     

واضح، شاحب الوجھ مصفراً كلون ثمرة الل�ی�م�ون، 
 وكیف سمعت صوتھ المرتعش یقول:

 أنا...ھم...
ك�ان ال�ل�ھ�اث ی�الح�ق أن�ف�اس�ھ ولس�ان م�زم��اره     

 مروحة تدور أذرعھا سریعاً.
مكان...مكان لساعة...لساعة واح�دة...وا..وا...ح�دة 

 فقط...أرجوك.
آوتھ دون أن تسألھ عن أسباب خوفھ ذاك، ول�و     

لم یدفعھا الفضول اآلن، بعد أن استغلت دخولھ إل�ى 
الحمام لیغتسل، وانسلت ھي تفتش ت�ح�ت وس�ادت�ھ، 

 فلربما تركھا وغاب سره مع شبحھ لألبد عنھا.
ویوم آوتھ في منزلھا لم تعلمھ أن المنزل تعرض     

للسرقة قبل دخولھما، وأن ثالثة أرباع مص�وغ�ات�ھ�ا 
ُسرقت، وكل ما ادخرتھ من أوراق نقدیة، وما س�ل�م 
لھا إّال ما كانت ترتدی�ھ ل�ح�ظ�ة أن ال�ت�ق�ت�ھ، وألن�ھ�ا 
طریدة مھنتھا مث�ل�م�ا ھ�و ط�ری�د ل�ظ�رف ال ت�ع�رف 
كنھھ، فقد رأت أن اللجوء إلخبار الشرطة فتح سی�ن 
وجیم ھي في غنى عنھ، مما دفعھا ألن تع�ض ع�ل�ى 
جرح نكبتھا وتعیش فرحة وج�وده ق�رب�ھ�ا، ك�ع�اب�ر 
سبیل ال یعرف عنھا ش�ی�ئ�اً، ول�ی�س ك�م�ا اآلخ�ری�ن 

 سیكون قریباً منھا لطمع فیھا.
كانت رزمة األوراق بین یدیھا ع�ل�ى دع�ك�ھ�ا ع�ل�ى 

بعضھا، مبللة كأنھا غطست بوعاء میاه ع�ن قص�د.   
لكنھا اشغلت فكرھا بإضافة بحث آخ�ر لس�ب�ب ذل�ك، 

 إضافة لبحثھا عن سر لجوئھ إلیھا في تلك اللیلة.
سر بلل رزمة األوراق بین یدیھا وأي ظرف وقع     

لھ وتركھ یخوض مجبراً في میاه بللت أوراق یھ�م�ھ 
أمر االحتفاظ بھا تحت وس�ادت�ھ ل�آلن، رغ�م خ�وف�ھ 

 وتخفیھ عندھا ألسبوع كامل؟!
انشغل فكرھا كثیراً ف�ي ب�ل�ل األوراق، رغ�م إن     

نظرھا زاغ باتجاه ما حوت م�ن ك�ل�م�ات. ت�رت�ی�ب�ھ�ا 
بسطور على النصف كأنھا قصیدة نثریة. لم تستط�ع 
أن تفك طالسم رمزیتھا لكنھا ت�وّجس�ت خ�ی�ف�ة م�ن 
بعض الصور المرسومة ف�ی�ھ�ا، ص�ور ف�ی�ھ�ا وخ�ز 
سكین، وأخرى دفعت مخیلتھا لجثة تتدلى م�ن ح�ب�ل 
مربوط إلى رقبتھا، وك�ل�م�ات ث�ال�ث�ة ت�رس�م ص�وراً 
لسوط یلسع ظھراً مدّمى، وثم�ة ف�م ل�وح�ش ك�اس�ر 
تبان أسنانھ، وبعض من فتیت لحم مفت�رس ب�ی�ن�ھ�ا. 
مما أخرجھا في نھایة األمر مرعوبة وبھا تمنّ�ي أن 

 ال تكون قد اطلعت عن أي حرف من تلك األوراق.
عند ظھر نھایة األسبوع عندھا اف�ت�ق�دت وج�وده     

على طاولة الغداء، فانسلت لغرفتھ تس�أل�ھ ال�ق�دوم، 
لكن الخواء كان مخیّماً على جنباتھا، وسریر ال�ن�وم 
مرتّب كأن أنف�اس م�ن ن�ام ع�ل�ی�ھ م�ا اك�ت�وت ب�ھ�ا 
وسادتھ طیلة األس�ب�وع ال�م�ن�ص�رم، وع�ل�ى ل�ح�اف 
السریر كانت ترقد رسالة طویل�ة ت�ح�ت ص�ّرة ل�ف�ت 

 باھتمام مبالغ فیھ.
ازاح�ت الص��ّرة ج��ان��ب��اً، ف��أح��دث�ت م��ح��ت�وی��ات��ھ��ا     

خشخشة مصوغات ذھبیة، أثارت فیھا الفضول ألن 
 تقرأ السطور قبل أن تعرف مفاجأة الصرة:

 صباح الخیر سیدتي    
ال تتعّجبي أن تالقي في زمن العھر ھ�ذا، س�ارق�اً     

یحمل روحاً نظیفة، كما أنني لن أتعّجب إذ أج�د ف�ي 
ذات الزمن مومسا شریفة، فالبغاء والسرقة یغدوان 

 مھن احتجاج فاضح على ھذا العھر.
القصة باختصار یا عزیزتي ھي: للنفاذ ب�رق�ب�ت�ي     

المھّددة، أجبرتني الحدود المغلقة بوجھي أن أمتھن 
السرقة ألعیش، وكنت كلّما امتد بي وقت اختف�ائ�ي، 
تجبرني الحاجة والعوز ألن أحترف الس�رق�ة أك�ث�ر، 
والتسكع لیالً أجبرني عل�ى أن أرت�اد م�ل�ھ�اك ال�ذي 
ترقصین فیھ، وھو من دفعني لمعرفة بیتك، وأوقات 
عملك، وصرت ھدفاً سھالً ألن أسطو عل�ى ج�ھ�دك، 
ل��ك��ن... م��اذا أق��ول؟ ح��ظ��ي!... ح��ظ��ك!.. قس��م��ت��ي 
ونصیبي! أم الظروف؟...ال أدري أي م�ن ذل�ك م�ن 

 مّكن مني دوریة الشرطة بعد سطوي على دارك.
درت في أكثر م�ن ش�ارع ج�ب�ان�اً ھ�ارب�اً، أحس�د     

القطط والكالب على نبش�ھ�ا ف�ي ال�م�زاب�ل م�رت�اح�ة 
البال، ال یفزعھا طارئ غیر مروقي ق�رب�ھ�ا خ�ائ�ف�اً، 
وأنفاسي تكاد تتقطّع، وما وجدت من طریق إّال وق�د 

 أوصلني للشارع الذي یقع فیھ بیتك.
في المرة الثالثة ل�رج�وع�ي إل�ى ن�ف�س ال�م�ك�ان،     

وتحت إنارة عامود الكھرباء، كنت وجھاً لوجھ أم�ام 
ضحیتي...كنت أمامك!...تصوري لح�ظ�ت�ھ�ا ال�م�أزق 

 الذي أوقعت بھ حالي؟.
لحظتھا ما تفتّق ذھن االحتراف عندي إّال ع�ل�ى      

فكرة أن أرمي الجاكیت جانباً وأتأبط ذراع�ك، ألب�دو 
شخصاً آخر عند المتبقین من أفراد الدوریة القری�ب�ة 
من منزلك، وبقیة ما جرى بین�ن�ا خ�ب�رت�ی�ھ ب�ن�ف�س�ك 

 عزیزتي.
 
مالحظة: أترك ل�ك ص�ح�ب�ة رس�ال�ت�ي ھ�ذه، رزم    

النقود التي خبأتھا في الجیوب األربعة ل�ب�ن�ط�ل�ون�ي، 
وصرة مصوغاتك الذھبیة التي خبأتھ�ا ف�ي ل�ب�اس�ي 
الداخلي، وبسببھا مشیت ق�رب�ك ح�ت�ى ال�دار ب�ع�رج 
واضح... واعتذر لك عن كل الكدر الذي تسب�ب�ت ب�ھ 

 عندك.  
 عابر سبیل          

 قصة 

  
 

 حمید حمیو
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ك��ان ال��ن��ھ��اُر ص��ادًح��ا ب��األس��ى، ب��األم��ن��ی��ات   
المغدورة، بینما األقدام المغلولة تترنح خط�اھ�ا، 
والدرُب طویٌل وعسیر. ظلَّت نَْسَمة تنفث ال�غ�ی�ظ 
ھ�ا إل�ى  الذي یمور بصدرھا، بینما ال�ح�ب�ال تش�دُّ
األمام. بَِمن تس�ت�ن�ج�د وزوج�ھ�ا م�غ�ل�ول ال�ع�ن�ق 
مثلھا، وال یملك من أمره شیئًا؟ نَْسَمة كانت ف�ي 
ُر  آخر السلسلة، وخلفھا زوج�ھ�ا م�ح�ارب ی�ج�رِّ
قدمیھ. كانت ساقھ الجریحة تؤلمھ، وھو یتل�فَّ�ت 
یمینًا ویساًرا؛ باحثًا عن شجرة لحاؤھا أب�ی�ض، 
تشفي الجراح. واصل محارب التحدیق، ی�ن�ب�ض 
بص��دره األم��ل. وع��ن��د األص��ی��ل، ح��ی��ن ت��وقَّ��ف 
القنَّاصة لتناول الطعام، أبص�ر م�ح�ارب الس�اق 
ر  البیضاء على بعد أمتار م�ن�ھ. ل�م ی�ت�ردَّد، ج�رَّ
قیوده، وزمالءه، حتى یصل إلى س�اق الش�ج�رة 
السامقة. وضع شفتیھ على الل�ح�اء، وب�أس�ن�ان�ھ 
نزع قطعة منھ. كانت نَْسَمة تنظر إلیھ مبھ�ورةً، 
ومشفقة. وحین انتھى القنَّاصة من طعامھم، بدأ 
بعضھم في توزیع كسرة یابسة، وج�رع�ات م�ن 
الماء على ال�م�ص�فَّ�دی�ن. وق�ب�ل أن یص�ل�وا إل�ى 
محارب أومأ إل�ی�ھ�م ك�ي یض�ع�وا ال�ل�ح�اء ع�ل�ى 
جرحھ ویربطوه، لكنھم ت�ج�اھ�ل�وه، وانص�رف�وا. 
عندھا زحفت نَْسَمة إلى زوجھا، أمسكت اللِّح�اء 
�اق ال�ج�ری�ح�ة، ث�م  بأسنانھا، ووضعتھ على السَّ
ق�ت ط�رفً�ا م�ن�ھ�ا.  تحولت إلى أثمال زوجھا ومزَّ
ولكن كیف تلف قطعة القماش حول اللِّحاء الذي 
یغطي الجرح؟ استلقت نَْسَمة على بطنھا، بین�م�ا 
ساق م�ح�ارب م�م�دودةٌ ع�ل�ى ال�رم�ال. ح�اول�ت 
نَْسَمة أن تحكم ربط قط�ع�ة ال�ق�م�اش ب�أس�ن�ان�ھ�ا 
رت محاوالتھا بال جدوى، ح�ت�ى  لكنَّھا فشلت. كرَّ
فاجأھا أحد القنَّاصة، كان یتفقد الحبال التي تشدُّ 
ت  األسرى بعضھم إلى بعض. وحین انتھرھا تلوَّ
من وقع السوط على ظھرھا. كظمت غیظھا، ث�م 
أشارت إلى ال�ل�ح�اء وال�ج�رح. ت�وقَّ�ف ال�ق�نَّ�اص 
لبرھٍة، ثم انحنى ووضع ال�ل�ح�اء ع�ل�ى ال�ج�رح 

 ولفھ بقطعة القماش..
ت األیام فتبدَّدت آمال�ھ�م ف�ي االن�ع�ت�اق م�ن    مرَّ

ّل واألصفاد. ساروا في دروب الش�ق�اء؛ م�ات  الذُّ
بعضھم فتُِرَكْت جثتھ ل�ل�ص�ق�ور، ب�ی�ن�م�ا أط�ی�اف 

م فوق سماء المأساة..  الغبن، تھوِّ
*** 
قیق إلى الفاشر ح�دثً�ا       كان وصول أفواج الرَّ

ینتظره الجمیع. ظلَّت إیقاعات الطبول ال�ھ�ادرة، 
تعلُن، ومنذ الصباح، ع�ن اق�ت�راب األف�واج م�ن 
تخوم المدینة. وعند وصول األسرى، المصفَّدین 
بالحدید، ك�ان رج�ٌل ع�ج�وٌز ی�ق�ُف ع�ن�د م�دخ�ل 
الزریبة، لیحصي عدد ال�داخ�ل�ی�ن، ب�ی�ن�م�ا ی�ق�ف 
بجانبھ شابٌّ زائغ ال�ن�ظ�رات؛ ل�ی�رص�د ال�ف�ت�ی�ات 
الجمیالت، واألطفال، حیث یتم توقیفھ�م ج�ان�بً�ا، 
اٌس من قصر السلطان. وبعد أن یتم  یحیطھم حرَّ
تسجیل أفواج األسرى، وإیداعھم داخل الزریبة، 
یتم استدعاء مشرف القصر ل�م�ع�ای�ن�ة الص�ب�ای�ا 
واألطفال، الذین تمَّ انتخابھم. وب�ع�د أن ی�واق�ف 
علیھم، یأمر بتحویلھم إلى قصر السلطان، الذي 

 یعجُّ باإلماء والخصیان..
كانت الشمُس تبدو محایدةً، بین�م�ا أش�عَّ�ت�ھ�ا      

تغمر األجساد ال�م�ن�ھ�ك�ة، ال�خ�ائ�رة. م�ئ�ات م�ن 
الصبایا، والفت�ی�ان. م�ئ�ات األرواح ال�م�ن�ك�وب�ة. 
مئات األطفال یتوسَّد بعضھم بعًضا، داخل زریبة 
من أغضان األشجار الشوكیة، ی�ح�ی�ط�ھ�ا رج�ال 
البازنجر، الذین یستخدمھم النخاسون ل�ح�راس�ة 
التعساء. كان رجال البازنجر أرقَّاء سابقین، ت�مَّ 
تجنیدھم للعمل بأجٍر زھیٍد مع سادتھم السابقین. 
وكانت زریبة الفاشر ال تتعدى مس�اح�ت�ھ�ا أك�ث�ر 
من ألف متر، یحیطھا رج�ال ال�ب�ازن�ج�ر، ال�ذی�ن 
یطلقون نی�ران ال�ب�ن�ادق ع�ل�ى ك�لِّ َم�ن ی�ح�اول 
د. وحتى َمن یتباطأ ف�ي ت�ن�ف�ی�ذ  الھرب، أو التمرُّ
األوامر، كان یُْجلَد بقسوة، بالسیاط المص�ن�وع�ة 
من جلد فرس النھر. وكان البازنجر، تحت قیادة 
سادتھم، ھم القوة الضاربة، التي تحرق القرى، 
وتقتل الرجال؛ ثم تقود الفتیات، واألط�ف�ال، ف�ي 

 طریق العبودیة المھین..
نَْسَمة كانت وسط رفیقاتھا تحاول النھ�وض،     

رغم اإلعیاء الشدید، بعد مسیرة أی�ام وأس�اب�ی�ع 
باألقدام، في سلسلة من المغلوبین على أم�رھ�م. 
ّل وال�ھ�وان، ن�ھ�ض�ت  من وسط رفیقاتھا في ال�ذُّ
نَْسَمة، ث�م اش�رأب�ت ب�ع�ن�ق�ھ�ا، وت�ل�فَّ�ت�ت ی�م�ی�نً�ا 

ویس���اًرا، ب���ح���ثً���ا ع���ن 
زوجھا.. محارب كان غیر بعیٍد ع�ن�ھ�ا، ی�ت�ط�لَّ�ع 
حولھ. وحین اِْلتقت عیونھما كاد ی�ب�ت�س�م، ل�ك�نَّ 
سحاب�ة م�ن ال�ح�زن ع�ب�رت ج�ب�ی�ن�ھ، واع�ت�م�ل 
بصدره ھدیر الغضب. نَْسَمة أشارت بعینیھا إلى 
زوجھا، ثم خارت قواھا فاستسلمت إل�ى ال�رق�اد 
وسط األصفاد، واألجساد، والعرق. ضغط ال�ق�ی�د 
على ساقیھا؛ ثم سرت قشعریرة ت�ح�ت ج�ل�دھ�ا، 
رتھا بالرعشات الت�ي ان�ت�اب�ت جس�دھ�ا قُ�ب�ی�ل  ذكَّ
أسرھا. لمع بخیالھا برٌق أعقبتھ أطیاٌف ھاربة.. 
في الل�ی�ل�ة ال�ت�ي س�ب�ق�ت أس�رھ�ا، ح�ل�م�ت ل�ی�ًال 
فنھضت فزعة. خیِّل إلیھا بأنَّھا في أحضان رجٍل 
غریب؛ ف�ح�اول�ت ال�ت�م�لُّ�ص م�ن�ھ دون ج�دوى. 
وحین أفاقت من رؤى الیقظة، كان جسدھا ی�ن�زُّ 
عرقًا. خوٌف مبھٌم سربل روحھا. وكلما ح�اول�ت 
العودة إلى حالتھا الطبیعیة، یتراءى ل�ھ�ا ش�ب�ُح 
الرجل الغریب، یھاجمھا، وی�ن�ت�زع�ھ�ا م�ن ب�ی�ن 
أفراد عشیرتھا، ثم یھرب بھا بعیًدا.. اعتمل ف�ي 
جوفھا الغثیان، وقالت في نفسھا: (لقد ت�ح�ق�ق�ت 
األحالم، ما أشقانا).. مرةً أخرى طافت بذاكرتھا 
ّل واالمتھان، من قریتھم الوادع�ة إل�ى  رحلة الذُّ
ھذه الزریبة الكریھ�ة. ف�ھ�ل ض�اع�ت أم�ان�ی�ھ�ا، 
وأحالمھا، مرةً وإلى األبد؟ وبَِمن تستنجد بعدم�ا 
قُتَِل أھلھا وعشیرتھا. وھا ھ�و زوج�ھ�ا مص�فَّ�ٌد 
ّل  مثلھا. وق�ال�ت ف�ي ن�ف�س�ھ�ا: (إذا ق�ب�ل�ُت ب�ال�ذُّ

وحین توسطت   والھوان، فھل یقبل محارب؟)..
الشمس الس�م�اء، وأرس�ل�ت ش�واظ�ھ�ا ل�ت�ش�وي 
األجساد ال�م�ق�ھ�ورة، ك�ان�ت نَْس�َم�ة ت�راوُد أم�ًال 
بعیًدا.. خیطُ رج�اٍء واھ�ٍن م�ا ل�ب�ث أن ان�ق�ط�ع، 
فعبرت أشواط الیأس ح�ت�ى ح�اف�ة ال�ق�ن�وط، ث�م 
شفیر الھ�ذی�ان. ص�راٌخ ف�ادٌح زل�زل وج�دان�ھ�ا. 
صراٌخ صامٌت، ثم نحیٌب مكبوت، ودمٌع ترقرق، 
ثم سال حارقًا الخدود. األجساُد ال�م�ع�ط�ون�ة ف�ي 
ال�ع��رق، ت��ط��اردھ��ا أش�ب��اح ال��رع��ب، وال��ح��زن، 
والمأساة. أشباٌح، فھل ثمَّة نجاة؟ نَْس�َم�ة ق�ال�ت 
لجارتھا: (ھاجموا قریت�ن�ا ف�ج�ًرا، وح�اص�روھ�ا 
بالنیران. قتلوا أمي، وأبي، وإخوتي).. صمتت، 
ثم مسحت عینیھا حتى ال ت�ن�ث�ال دم�وع�ھ�ا، ث�م 
أضاف�ت: (ل�م ی�ت�رك�وا ح�یًّ�ا ف�ي ق�ری�ت�ن�ا س�وى 
األطفال، والصبایا، والفتیات. قیدونا، ثم ساقونا 
وراءھم. ھم على ظھور الخیل، ون�ح�ن ن�ت�رن�ح 
نا الحبال  في القیود، تثقُل أعناقنا األغالل، وتشدُّ
وراء الخیول المسرعة).. صمتت بغت�ةً، ل�م�ع�ت 
ب��خ��ی��ال��ھ��ا، أط��ی��اُف أس��رت��ھ��ا ك��ب��رٍق خ��اط��ٍف، 
فغمغمت: (لن أط�ی�ع ھ�ؤالء األش�رار؛ س�أل�ح�ق 
بأسرتي).. جارتھا اِْلتقطت بعض الكلمات، لكنَّھا 
لم تُدرك المعنى. وح�ی�ن غ�م�غ�م�ت نَْس�َم�ة م�رةً 
 أخرى، تساءلت الجارة بین الحیرة واالندھاش:

 * ألم تقولي بأنَّھم قتلوا جمیع أفراد أسرتك؟!
 * بلى.

 * إذن كیف تلحقین بھم؟!
* سألحق بھم إلى حیث یعیش جم�ی�ع أس�الف�ن�ا، 
إنَّھم ینادونني؛ ألنَّھم ال یریدونني أن أمضي في 

 طریق الشقاء والعذاب.
 * وھل ستھربین؟!
 * سأغادر الحیاة.

 * كیف؟!
* بمحض إرادتي. ألننَّي أودُّ م�ن ك�لِّ ق�ل�ب�ي أن 

 أنجو من ھؤالء األشرار.
ھكذا أرادت ففعلت. وبعد قروٍن من جس�ارت�ھ�ا   

األسطوریة، ُعثَِر على رفاتھا، وح�ی�ن ف�ح�ص�ت�ھ 
طبیبة تعمل في أبحاث عل�م ال�ن�ف�س ال�ع�ض�وي، 

 أعلنت أنَّ الضحیة ماتت بالغبن والحسرات..
ك�ان�ت أش�ع�ة الش�م�س ت�ن�ھ�م�ر ع�ل�ى الس��وق   

المزدحم بالبائعین والمشترین والمصفَّ�دی�ن ف�ي 
القیود. محارب كان یغالُب الیأَس، ویمنِّي نفس�ھ 
بفرصٍة ینتقم فی�ھ�ا م�ن أع�دائ�ھ. ول�ك�ن ك�ی�ف؟ 

وا قیوده، وامتلَك ستةً م�ن  ومتى؟ وھْب أنَّھم فكَّ
الرماح، فھل بمقدوره أن یقاتلھم جمیًعا؟! وقال 
في نفسھ: (إذا أخذوا زوجتي إلى مكاٍن مجھ�ول 
فماذا أفعل؟).. جال ببص�ره ی�غ�ال�ب ال�ح�س�رات، 
حتى وقع بصره ع�ل�ى زوج�ت�ھ. ك�ان ف�ت�ًى ك�ث 
الشعر یتفحَّص فمھا، وأسنانھا، ثم ثدییھا! ف�ار 
الدم في عروق رأسھ وزمجر، ثم انتفض، لك�نَّ�ھ 
كان مربوطًا إلى وت�ٍد ح�دی�دي، وم�ق�ی�د ال�ی�دی�ن 
والساقین. وقال في نفسھ: (ك�ان ال�م�وت أھ�ون 
مما رأیتھ بعیني؛ ولكنِّي س�أن�ت�ق�م م�ن�ھ�م).. ف�ي 
قیق بالفاشر، كانت موجاٌت شرسةٌ من  سوق الرَّ
الغیظ، تنھش ص�در م�ح�ارب. ت�م�نَّ�ى م�راًرا أن 
ی�ك�ون م�ا ی�ح�دث أم�ام�ھ أض�غ�اُث أح�الٍم، ل�ك��نَّ 
الغبار، ولفحات الشمس، كانت تعیده إلى الواقع 
الفادح. وقال ف�ي ن�ف�س�ھ: (ھ�ل أص�اب�ت�ن�ا ل�ع�ن�ة 
التَّوأم؟! وما ذنب اإلنسان إذا ُولَِد توأًما؟ ب�ل م�ا 
ذن��ب��ي أن��ا ونَْس��َم��ة، وك��لُّ ھ��ؤالء ال��ب��ؤس��اء، 
المصفَّدین ف�ي األغ�الل، ی�ب�ی�ع�ھ�م ال�رج�اُل إل�ى 
الرجال؟! ألیسوا بشًرا م�ث�ل اآلخ�ری�ن؟!).. ظ�لَّ 
ر  محارب یراوُغ أطیافًا ورؤًى غامضةً، لكنَّھ تذكَّ
ف�ج��أةً األع��ور، ال��ذي ع��اد إل��ى عش��ی��رت��ھ ب��ع��د 
عشرات السنین. وقال في نفسھ: (كیف اح�ت�م�ل 
ّل والمھانة؟ ألم ی�ج�د ف�رص�ةً ل�ی�ق�ت�ل  سنوات الذُّ
واحًدا منھم؛ لیموت بعدھا ویستریح؟! لكنَّھ عاد 
مرةً أخرى لیتع�اون م�ع�ھ�م! ف�ی�ا ل�ل�ع�ج�ب، وی�ا 
للعار! كان علیھ أن یحاربھم حتى ال�م�وت.. أن�ا 
لن أطیعھم حتى لو قتلوني، وإذا وجدُت ف�رص�ةً 
فسأقتل منھم َمن أستطی�ع، وأم�وُت دف�اًع�ا ع�ن 
كرامتي.. ولكن نَْسَمة لَِمن أتركھا؟ ل�ق�د ش�ھ�دُت 
بعیني ذلَّھا ومھانتھا. خیٌر لنا أن نموت. ولكنَّھا 
ر؟ ال ح�ی�ل�ة ل�ھ�ا م�ع ق�ھ�ر  تبدو خائفةً، ففیم تفكِّ
الرجال. لیس لھا حیلة سوى ط�اع�ت�ھ�م، وربَّ�م�ا 
تُ�ْن�ِج�ُب م�ن أح�دھ�م! أیَّ�ةُ أف�ك�اٍر م�رع�ب�ٍة ت��دور 
ب�رأس��ى؟ وم��ا عس�اي أن أف��ع��ل؟ إنَّ��ھ��ا أم��ام��ي 
یس��ت��ع��رض��ون جس��دھ��ا ك��الس��ع��ف، أو أوراق 
الشجر، فمن أيِّ طینٍة نب�ت ھ�ؤالء األش�رار؟).. 
رفع محارب رأسھ المثقل ب�األس�ئ�ل�ة وال�ظ�ن�ون. 
تطلَّع إلى زوجتھ؛ وحین اِْلتقت عیونھما، ك�ان�ت 
نَْسَمة تائھةً في أودیة الحزن، یشتع�ل بص�درھ�ا 
ق عن�ق�ھ�ا أنش�وط�ة ال�ی�أس.  لھیب الغیظ، وتطوِّ
بغتةً خیِّل إلیھا أنَّ زوجھا فكَّ قیوده.. رأتھ بعین 
خیالھا طلیقًا یتقافز وسط األشجار، أشارت إلی�ھ 
فالتفت ناحیتھا، ثم ركض نحوھا، تعانقا وسحب 
ال�خ�ری��ف ت�م��خ�ر ع�ب�اب الس�م��اء.. وق�ال��ت ف��ي 
نفسھا: (لن أخنع ل�ل�ذلِّ وال�ھ�وان، ف�ھ�ل ی�خ�ن�ع 
محارب؟).. اختلست نظرةً إلیھ؛ خیِّل إل�ی�ھ�ا أن�ھ 
ر في طریقٍة ما للھرب. ولكن كیف یست�ط�ی�ع  یفكِّ
اإلفالت من ھؤالء القساة؟ وقال�ت ف�ي ن�ف�س�ھ�ا: 
(لن یخضع لھم، أنا خبرتھ مراًرا. فھل یقتلونھ؟ 
الموُت أھون لدیھ من ال�ھ�وان).. ك�فٌّ غ�ل�ی�ظ�ةٌ 
خمشت أردافھا، فأعادتھا من التوھان والحیرة، 
إلى الواقع المریر. تنھَّ�دت ورج�ٌل آخ�ٌر یض�رب 
أردافھا، ثم طلب منھا أن تفتح ف�م�ھ�ا. ك�ان�ت ال 
تفھم لغة البائعین، والمشترین، لكنَّھا تُ�ْدِرُك م�ا 
ی�ری�دون م�ن إش�ارات أی�دی�ھ�م.. م�ح�ارب ت�اب��ع 
المشھد فاستعرت ت�ح�ت ج�ل�ده ح�م�ى االن�ت�ق�ام. 
حاول فكَّ قیوده فأدمى الحدید معصمی�ھ. وح�ی�ن 
تصبَّب العرق من جبینھ؛ زفر ثم غمغم.. غ�ام�ت 
األشیاُء أمام عینیھ، واستش�رى ال�غ�ی�ظ بص�دره 
فأطلق ص�رخ�ةً ع�ات�ی�ةً؛ زل�زل�ت رواد الس�وق، 

مل والدروب.  وانداحت أصداؤھا َعْبَر الرَّ
ی�ة، ال�ت�ي م�خ�رت ش�رای�ی�ن       الصرخةُ الم�دوِّ

الحنین، انتاشت شغاف قلب الزوج�ة، قُ�ب�ی�ل أن 
تتبدَّد في فلوات الیأس والقنوط. انتفضت نَْسَم�ة 
كالملسوعة، كأنَّھا استفاقت من سب�اٍت ع�م�ی�ق. 
�ة رج�اء؟!  فھل أدركتھا حروُف النداِء، وھل ث�مَّ
ت�م�ل�م�ل��ت نَْس�َم�ة ف��ي وق�ف�ت��ھ�ا. ال�غ�ی��ظُ ی�ت�راك��م 

بصدرھا، بینما التوھُّج بعینی�ھ�ا ی�زداد ل�م�ع�انً�ا، 
وكان القراُر الذي تبرعم بوجدانھا ینمو رویًدا.. 
وقالت في نفسھا: (لن یمسسني أحٌد من ھ�ؤالء 
األشرار).. تشظَّت أفكارھا جامحةً عل�ى ص�ھ�وة 
التحدي، بینما قلب�ھ�ا ی�ن�ب�ض ب�ال�رج�اء. ح�دَّق�ْت 
لبرھٍة إلى شمس الظھیرة، فغشیتھ�ا قش�ع�ری�رةٌ 
خاطفة. أغمضت عینیھا وشواظ الشمس تحرق 
جبینھا. انسربت إلى سرادیب نفسھا، باحثةً عن 
خیٍط تلملُم بھ شتات أفكارھا الجامح�ة.. ت�م�ل�م�ل 
بوجدانھا صھیٌل جریح، ولمعت بخیال�ھ�ا ب�روٌق 
شاردة، ثم غشیْت عینی�ھ�ا غ�ی�وٌم ك�ث�ی�ف�ة. ث�مَّ�ة 
�ة ش�ھ�ی�ٌق  م�ل. ث�مَّ نحیٌب یھسھُس بین حبات الرَّ
حامٌض، ورئةٌ كظمت غیظھا. ثمَّة نظراٌت حائرةٌ 
�ة غ�روب.. وم�ن ب�ی�ن  على حافة ال�غ�ی�وب، ث�مَّ
ش�ھ��ی�ِق ال�غ��ی�ِظ، وزف�راِت األس�ى، اس�ت��ج�م��ع��ت 
طاقاتھا الحیویة؛ شحذت عزیمتھ�ا، ث�م ح�زم�ت 
أمرھا.. بدأ دبیب الروح ینسلُّ من شرایین باطن 
القدمین، ثم غادر الساقین. الحشرج�اُت ش�ھ�ی�ق 
الرئتین، بینما القلُب ینبُض وھ�نً�ا ع�ل�ى وھ�ن.. 
الروُح في مسرى الخروج، وھي ع�ل�ى ق�ارع�ة 
الشھود.. َھَم�َد جس�دھ�ا ح�ی�ن انس�ل�ت روح�ھ�ا. 
رفرفت فوق الم�ك�ان، ث�م س�ب�ح�ت إل�ى ض�ف�اف 
البرزخ، بینما انغرست ذبذبات الغبن، واألن�ی�ن، 

مل والدروب..  في سویداء الرَّ
□□□ 

في إمبابة، تجمَّعت اإلبل والبض�ائ�ع. اس�ت�ع�داًدا  
للرحیل عْبر درب األربعین، من القاھ�رة ش�م�ال 
مصر، إلى الفاشر غرب السودان. حضر العمال 
لربط األمتعة، وت�ح�م�ی�ل�ھ�ا ع�ل�ى ظ�ھ�ور اإلب�ل. 
وقبیل الغروب، حضر الم�ؤذن وال�ذي وظ�ی�ف�ت�ھ 
أیًضا إذاعة أوامر رئیس ال�ق�اف�ل�ة، ل�ل�رح�ی�ل أو 
المبیت. أو إعالن حالة الطوارئ، إذا ت�ع�رض�ت 
القافلة لخ�ط�ر لص�وص الص�ح�راء. ب�ع�د ص�الة 
المغرب، تحركت القافلة من إمبابة إل�ى إی�ب�رس 
�ل�وا ع�ب�ر  بال�ق�رب م�ن أس�ی�وط. ب�ع�د أی�ام ت�وغَّ
الصحراء. وتحت ضیاء النجوم الالمعة، في لیل 
الصحراء الحالك، تذكَّر ماھر حكایة َج�ّدت�ھ ع�ن 

  توأمھا البعیدة:
في لیلٍة شتویٍة ماطرة. اندس تحت األغطیة      

بجوار َجّدتھ التَّوأم المخطوفة. وعندم�ا ت�رق�رق 
بعینیھ النعاس، سمع صوتھا كأنَّھ خارٌج من بئٍر 
عمیقٍة. كانت زخات المطر، قد أعادت الَجّدة إلى 
أعماق الغابات. وكأنَّھا تلھو مع شقیقتھا التَّ�وأم 
األخرى، وتطارد الفراشاِت ب�أل�وان�ھ�ا ال�رائ�ع�ة، 
قت عنقھا في  الجذابة. وكأنَّ األنشوطة، التي طوَّ
ق ع�ن�ق�ھ�ا اآلن،  ذل�ك ال�ن�ھ�ار ال�ح�ام�ض، ت�ط��وِّ
وتش��دُّھ��ا إل��ى ال��م��ج��ھ��ول.. ت��ح��س��س��ت ع��ن��ق��ھ��ا 
بأناملھا. توتَّرت حبال صوتھا، ثم تداعت نبرات 
حروفھا في الظلمة، وقالت لھ: (أختي م�ا ت�زال 

 بانتظاري، فھل ستجمعنا األقدار؟)..
�رت     ویوم ارتحل ح�ف�ی�دھ�ا م�ع ال�ق�اف�ل�ة؛ ت�ذكَّ

رحلتھا َعْبَر درب األرب�ع�ی�ن. م�خ�رت وج�دان�ھ�ا 
لحظةٌ جارحة؛ فتواترت الرؤى واألط�ی�اف: ف�ي 
الفاشر، في ذات ال�ب�ق�ع�ة، ال�ت�ي داھ�م�ھ�ا ف�ی�ھ�ا 
النخاس، وامتھ�ن جس�دھ�ا، وإنس�ان�ی�ت�ھ�ا، ك�ان 
حفیدھا ماھر یترنح وسط دوامٍة من الغبار. فھل 

  صدقت الرؤیا، أم أنھا أطیاٌف ھائمة؟
قیق بالفاشر،      وفي ذات المكان، في زریبة الرَّ

تلظَّى محارب على جمر ال�ی�أس، ب�ی�ن�م�ا خ�ی�وطٌ 
واھنةٌ من رجاٍء بعیٍد، م�ا ان�ف�كَّ�ْت ت�راوده ب�ی�ن 
ال�ح��ی�ن واآلخ��ر. وب��ی��ن�م��ا األجس�اُد ال��م�ص��فَّ��دةُ، 
ال��م��ق��ھ��ورةُ، م��ت��راخ��ی��ةً ت��ح��ت وھ��ج الش��م��س 
ال�ح��ارق��ة، س��م�ع��وا ج��ل��ب�ةً ع��ظ��ی��م�ةً، ت��الط��م��ت 
أص�داؤھ�ا إل�ى ك�لِّ أرج��اء دارف�ور، وال�م�م�ال��ك 
المجاورة.. وصلت القافلة ال�م�رت�ق�ب�ة إل�ى ب�ئ�ر 
سوینة قادمةً من مص�ر، َع�ْب�ر درب األرب�ع�ی�ن. 
وكان ماھر یعمل حارًس�ا ف�ی�ھ�ا. وم�ا أن وص�ل 
الخبر حتى اجتمع الوجھاء، والقادة العسكریون 
في القصر، لح�ی�ن حض�ور الس�ل�ط�ان، إلب�الغ�ھ 
رسمیًا بوصول القافلة. حین�ھ�ا ی�أم�ر الس�ل�ط�ان 
بانطالق فرق الجند إلى س�وی�ن�ة، ح�ی�ث ت�م�ك�ث 
القافلة أیاًما، حتى یُْسَمَح لھا بمواصلة ال�رح�ل�ة 
إلى الفاشر. بعد معاینة ال�ب�ض�اع�ة ال�م�ج�ل�وب�ة، 
وف��ح��ص��ھ��ا، وت��ق��دی��م ال��م��ك��وس وال��ج��م��ارك 

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

(ا ُْن اِ) روا 
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النصوص الش�ع�ری�ة ھ�ي  
بمثابة ع�ب�ور إل�ى ع�وال�م 

 خفیة، وھذه العوالم تبقى
م��ن��ف��ت��ح��ة ع��ل��ى ال��ذات 
البشریة بك�ل م�اف�ی�ھ�ا م�ن 
ألم ومع�ان�اة واح�ت�راق�ات، 
والشاع�ر دائ�م�ا ی�ری�د أن 
ی��ظ��ھ��ر خ��ف��ای��ا ال��ن��ف��س 
واختالجاتھا ف�ي ل�ح�ظ�ات 
األنبھار والتجلي من أج�ل 
مص���ال���ح���ة ال���ذات م���ع 
االخ��ری��ن، ألن الش��اع��ر 
كی�ان م�ت�ف�اع�ل دائ�م�ا م�ع 
المجتمع، وھذه ال�ل�ح�ظ�ات 
بال شك بمثابة محاكاة م�ع 
ال���واق���ع وم���ای���دور ف���ی���ھ 

من أج�ل ب�روز   اختالجات
ال��ن��ص الش��ع��ري، ودوام 
ص��ی��رورت��ھ ف��ف��ي دی��وان 
الش��اع��ر االس��ت��اذ ح��م��ی��د 
ال��ح��ری��زي ن��ق��رأ ال��ت��راب��ط 

في لحظات األل�م   ألمدھش
وال��م��ع��ان��اة وال��م��خ���اض 
الشعري من أجل الوصول 
إلى الحقیقة فف�ي ال�دی�وان 
نرى كل أنواع التضاد م�ن 
ح���زن وف���رح، وت���رق���ب 
وحیرة، ودھشة وسك�ون، 
وثورة وھدوء، واس�ت�اذن�ا 
ال��ح��ری��زي ھ��و ح��ر ف��ي 
مشاھداتھ التي ی�خ�وض�ھ�ا 

س����ط����وت����ھ   م����ن أج����ل
الشعریة، لذلك تراه یق�ات�ل 
دائما ضد الظلم واالستبداد 
والتسلط وھھو یأخذنا ف�ي 
أول قص����ائ����ده(ب����رك����ات 
السل�ط�ان) ع�ن�دم�ا ی�ط�ل�ق 

 كلماتھ بصوت عال لیقول
 سبّحواباسم سیّد

 الفرسانِ 
 مالك الجندِ 

 صادق الوعدِ 
 من وھبكم بیض النملِ 

 وبراَز الُجرذ
 واسراب القملِ 

 بالمّجانِ 
،،،،،،،،،،،،، 

 إنّا
 أعفیناك من أَجرة السكنِ 

 في المقابِر اسكناكَ 
 كي

 التھتم بشأن الّدفنِ 
 من القبر الى القبر

 إبعث للخلیفة آیات الشكرِ 
 الیظُلك

 دعاة الوطن واالوطان
 دوماً أنَت االوطأ

 و األعلى السلطان
 

تتشعب قصائد شاعرنا في 
شتى مناحي ال�ح�ی�اة ح�ی�ن 
یض��رب اط��ن��اب قص��ائ��ده 
ب��اوت��اد ق��وی��ة ف��ي ھ��ذه 
األرض التي نعیشھا رغ�م 
القھر والحرمان والتشظّي 

 وبكل معاناتھ وعنفوانھ
ی�أخ��ذن��ا ب��ق��ص��ی��دة (أق��ف��ال 
ال�روح) ال�ت�ي ی�ط�ّل ف�ی�ھ�ا 

ح�ی�ن   على مراحل الحی�اة
یشكو الواقع بألم وحس�رة 
ویشاكس اصابعھ من أجل 
أن ی���رى أب���واب أخ���رى 
یفت�ح�ھ�ا ل�ل�ت�اری�خ واألم�ل 

 والحیاة بقولھ،
 اقفل أبواباً بیضاء

 وأفتُح أبواباً 
 للشبابِ 

 مزالج باب الُعمرِ 
 یشاكس

 آصابعي ألمرتعشة
،،،،،،،،،،،،، 

 من مزَق ستائرُ 
 روحي

 من غرس أقالم الوردِ 
 !!في واحات القلِب ؟

 عاشُق روحي
 یسبح في واحات العطرِ 

 زمني
 بندول فرح

 یركب أراجیح

 یھّزھا البحرُ 
 عبر موجات

 المّد وموجات الجزِ 
،،،،،،،،،،،،  

وم���رة أخ���رى ت���ظ���ھ���ر   
تجلیاتھ في قصیدة (ك�الُب 
الروح)، ع�ن�دم�ا تس�ت�ف�زه 
الجراح، ویعترف بأنھ ف�ي 
ص��راع دائ��م م��ع واق��ع��ھ 
ال���م���ع���اش، وف���ي ھ���ذه 
القصیدة یقف ح�ائ�را ب�ی�ن 
ال���ق���ل���ب وال���روح ح���ی���ن 

 یستنفر طاقتھ الشعریة
 لیقول،

 ھائجةٌ كالُب روحي
ھا الظالُم، وقُط�ع�اُن  یستَفزُّ

 اللصوصِ 
 ذوْت شراییُن القلبِ 

 تَستنزفُھا
 الجراحُ 

 تنمَّرِت الثَّعالبُ 
 لْم یُخفھا

 نُباحُ 
 االرواح

،،،،،،،،،،،،، 
 أَسمالُ 
 الموتى

 مألِت االسواقَ 
 عسكَر الھمَّ 

دورِ   في سرادیِب الصُّ
 بیَّضتِ 

 العناكُب في
 تجاویِف االدمغةِ 

 فقَّیدتْ 
 ِشباكھا أجنحةَ 

 الكلمات
،،،،،،،،،،،،  

 تبحُث السَّعالي عنْ 
 عریس

 تبحُث الطَّناطُل عن
 عروس في بالدٍ 

 الیُسمُع فیھا سوى صفیرُ 
 الرِّ یح

 عبَر تجاویِف الجماجمِ 
 المثقَّبةِ 

الحریزي ثائر ك�ب�ی�ر ع�ل�ى 
كل شيء، یعبر كل الحدود 
ب��دون خ���وف او وج���ل، 
یبرھن دائماً ف�ي س�ط�وت�ھ 
الشعریة وھوالساخط على 
الواقع المعاش وبك�ل ق�وة 
ف��ف��ي قص��ی��دت��ھ(ال��ن��واف��ذ 
المحجبة) یشحذ مداد قلمھ 
وب��ح��ب��ر ق��ل��ب��ھ وف��وھ��ة 

 بندقیتھ یقول،
 ِحماُرنا

 یحمُل ِوساَم الفِْطنةِ 
 ینھقُ 

 )ھاون(قذائُِف 
 )یُروثُ (
 ناریَّةً   ُمعلَّقاٍت)(

 فیرقصَ 

 الخلیفةُ 
،،،،،،،،،،،،،  

 القملُ 
 رفیُق طفولتي

 دبیبھُ یُنِعُش ذاكر تي
 التُخیِفُني

نةُ   أسرابھُ الملوَّ
 ُجلُّ ماأخشاهُ 

 ِمقصُّ 
 حالِق السَّالطین

 
وھكذا ك�ان�ت رح�ل�ت�ن�ا ف�ي 
دی��وان ش��اع��رن��ا االس��ت��اذ 
ال���ح���ری���زي (مش���اھ���دات 
م����ج����ن����ون ف����ي عص����ر 
العولمة) الذي رحلنا م�ع�ھ 
حیث خبایا الروح وثورات 
الشعر التي یتقنھ�ا وی�ق�ود 
ھا بجیوش ك�ل�م�ات�ھ وح�ر 
وفھ ومش�اھ�دات�ھ ال�ع�اب�رة 
لكل الحدود حامال بندقی�ت�ھ 
المقاتلة وقصائده ال�ث�ائ�رة 
من أجل ال�ت�غ�ی�ی�ر وال�ح�ل�م 
الكبیر، لل�ع�ی�ش ف�ي واق�ع 
ح��ی��ات��ي تس��وده ال��ع��دال��ة 

والح�ی�اة ال�ك�ری�م�ة   والحق
تع�ل�وھ�ا ال�رف�ع�ة والس�م�و 
ون���ك���ران ال���ذات، وی���ع���د 
الدی�وان إض�اف�ة م�ع�رف�ی�ةً 
اخرى للم�ك�ت�ب�ة ال�ع�راق�ی�ة 

 والعربیة

 اءة  دان ا  اي   
)ا   ن ات( 

 

 / العراقمتابعة وقراءة رزاق مسلم الدجیلي
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في الب�دء ن�ود ال�ت�أك�ی�د ع�ل�ى أھ�م�ی�ة 
وض��رورة ح��ی��ادی��ة األدب��اء وم��ن��ھ��م 
الروائیین في سردھم بم�ا ی�رون�ھ ف�ي 
غمار مجتمعھم من انعطافات خ�ط�ی�رة 
أھ�م��ھ�ا وأك�ث��رھ�ا خ�ط��ورة ھ��و الش��د 
الطائفي، ھذا الشد نتاج أحزاب دین�ی�ة 
تسلقت وتقدمت البرلمان والسلطة في 

. مسببـًة ظ�ھ�ور  2003عراق ما بعد 
 التطرف الدیني ھنا وھناك.

أحزاب وتیارات دینیة متنوعة ح�م�ل�ت 
م�ع��ھ��ا ت��اری��خ��ا ع��ت��ی��ق��ا م��ن خ��الف��ات 
وحروب عمرھ�ا أك�ث�ر م�ن أل�ف ع�ام 
خالیة من التوثیق، أكثر م�م�ا ح�م�ل�ت 
من نوافذ ایجابیة تكون م�م�را ألش�ع�ة 

 شمس قد تنیر الدرب.
انعكس ھذا التج�اذب ال�ط�ائ�ف�ي س�ل�ب�ا 
على المجتمع العراقي قاسما إیاه ال�ى 
قسمین كل منھم یرى ب�ث�ق�ة س�ل�ب�ی�ات 
الطائفة األخرى وال یرى أیة ای�ج�اب�ی�ة 
ف��ی��ھ��ا، ك��ل ط��رف ی��ع��ت��ق��د ب��وص��ول��ھ 
الحقیقة المطلقة التي ال غب�ار ع�ل�ی�ھ�ا 

 وفیھا.
بالتأك�ی�د ل�ألم�ی�ة ال�واس�ع�ة وان�ت�ش�ار 
الخرافة واألفكار ال�غ�ی�ب�ی�ة وال�ت�ب�ع�ی�ة 
العمیاء لرجال الدین، كل ھذه وغیرھا 
زادت من الھ�م وال�وج�ع ال�م�ج�ت�م�ع�ي 

 مسببـًة القتل وتھجیر وووالخ.
"ورغ��م ان��ت��ش��ارھ��ا ف��ي ال��ط��ب��ق��ات 
المق�ھ�ورة م�ن الس�ك�ان ف�إن ال�ف�ئ�ات 

 ) .1المتعلمة ال تفلت منھا" * (
وھنا ضرورة تشكیل المثقف ال�م�دن�ي 
ال��ق��ادر ع��ل��ى ع��ب��ور ھ��ذه ال��ح��واج��ز 
ال��م��ع��رق��ل��ة ألي ت��ط��ور ك��ي ن��ت��ج��اوز 
التخلف بأنواعھ وأھمھ األكثر قلقاً ھو 
الشد الطائفي. " الثقافة ت�ع�ن�ي ص�ق�ل 

 النفس والمنطق والفطنة"* 
 )2 ( 

أي أن المثقف والروائي المث�ق�ف ھ�و 
من یستطیع عبور ھذا البح�ر ال�ھ�ائ�ج 

الجھة الثانیة والمق�ص�ود   بجدارة الى
بھا ض�ف�اف ال�م�دن�ی�ة ن�اش�راً أف�ك�اره 

 وحیادیتھ بحكمة وعقالنیة.
 –نعود إلى مثال�ن�ا ھ�ن�ا وھ�ي روای�ة 

من منش�ورات   –أوراق لخریف أحمر 
ال�ك�ت�اب واألدب�اء ف�ي ال�ع�راق   اتحاد

ل��ل��روائ��ي ت��ح��س��ی��ن ع��ل��ي ك��ری��دي. 
 . 2021الصادرة في 

ال�روائ�ي ال�م�ث�ق�ف  -تحسین ك�ری�دي 
والقابل ل�آلخ�ر ك�م�ا ع�رف�ت�ھ، یس�ك�ن 
المنطقة الجنوبیة من العراق، سأشی�ر 
الى بعض اإلسقاطات في روایتھ الت�ي 
لم تسعفھ قدراتھ الحیادی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة 
تجاوزھا، نس�ي أن ال�روای�ة ت�اری�خ�اً 

 یحفظ ویدل على كینونة كاتبھا.
: لیدیا السوریة المسیحیة (ما زلت  1

أذكر أول فرصة سنحت لي ل�الخ�ت�الء 

بھا وك�ی�ف ت�م�ل�ك�ن�ي ال�رع�ب ع�ن�دم�ا 
أخبرتني بأني استطیع أن أتعامل معھا 
كما ینبغي ألي رج�ل أن ی�ت�ع�ام�ل م�ع 

 . 46زوجتھ..) ص
ف�ك�ی�ف س�ت�ت�دب�ری�ن األم�ر ع�ن�دم�ا  -(

 تتزوجین؟
باب ت�وم�ا ت�وج�د ك�ث�ی�ر   في منطقة *

من العیادات التي ت�ت�خ�ص�ص ب�إع�ادة 
 . 47غشاء البكارة) ص 

 
: ریم ال�ت�ك�ری�ت�ی�ة الس�ن�ی�ة (الش�ط�ر 2

اآلخر من م�ن�زل ج�دي اش�ت�راه رج�ل 
تكری�ت�ي... ك�ان ی�ع�م�ل ف�ي ال�ق�ص�ور 
الرئاسیة یدعى (أبو عم�ر) ل�دی�ھ م�ن 
األبناء ع�م�ر وم�ح�م�د وأخ�ت�ھ ال�ت�ؤام 

 .55ریم) ص
ریم التي نض�ج�ت وأص�ب�ح�ت ت�ت�ف�ج�ر 
جماال وأنوثة... في ال�ب�دء ك�ان األم�ر 
مقتصرا على القبالت، وبع�د ش�ھ�ری�ن 
من المثابرة واإللحاح است�س�ل�م�ت ل�ي 

 . 57ومنحتني كنزھا) ص
(كنت أقضي معھا س�اع�ات أو أك�ث�ر، 
أغزو جسدھا الناعم وأستبیحھ ال�م�رة 
تلو األخرى، وكانت ھي تتمرغ تح�ت�ي 

 . 59مصدرة اصواتا دالة) ص
     
 –: (ت��م ت��ھ��دی��ده ھ��و اآلخ��ر ف��ي 3

من قبل المجامی�ع الس�ن�ی�ة   -السیدیة 
المتطرفة وان�ذروه ب�م�غ�ادرة ال�ح�ي.) 

 . 61ص 
(الح��ق��ا أع��ل��ن��ت ج��م��اع��ة ال��ت��وح��ی��د 
والجھ�اد مس�ؤول�ی�ات�ھ�ا ع�ن ال�ح�ادث 

 . 67الذي نفذه انتحاري..) ص
(اتصل بي م�ن�ت�ظ�ر وأراد م�ع�رف�ة إن 
كنت مھتما للمشاركة في ال�دف�اع ع�ن 
م��رق��د الس��ی��دة زی��ن��ب ال��ذي ھ��دد 
التكفیریون بھدمھ.. ف�ك�رت ق�ل�ی�ال ث�م 

 . 116أبدیت موافقتي) ص
(وطرد قوة من جبھ�ة ال�ن�ص�رة ال�ت�ي 

 . 118تتمركز فیھا) ص
 

سأختصر ما أراه نقاط ضعف من�ح�ازة 

لبطل الروایة الشیعي المذھب، بح�ث�ت 
في متنھا كي أجد ذكر لتنظ�ی�م ش�ی�ع�ي 
م��ت��ط��رف ف��ل��م أج��د وك��أن م��ن ق��ت��ل 
متظاھري تشرین ھم من السنة ف�ق�ط. 
ونسي الروائي أن ال�ت�ط�رف م�وج�ود 

 في الكثیر من األدیان والطوائف.
كما بحثت كي أجد أیة عالقة ج�ن�س�ی�ة 
خارج مؤسسة الزواج م�ع أن�ث�ى م�ن 
طائفة الروائي أو ب�ط�ل ال�روای�ة ف�ل�م 

 أجد.
ل�ھ�ا   –أیة روای�ة   –وبما أن الروایة  

شخوصھا ال�ذی�ن یص�ن�ع�ھ�م ال�روائ�ي 
بنفس�ھ ف�ك�ان ب�إم�ك�ان األخ ت�ح�س�ی�ن 
حالتین ال ثالث لھما وھم�ا: أم�ا أن ال 
یشیر الى دی�ن ل�ی�دی�ا ال�م�س�ی�ح�ی�ة أو 
مذھب ریم ودیرتھا وكن�ی�ة أب�و ع�م�ر 
والقصور الرئاسیة، بتخصی�ص غ�ی�ر 
مقبول ف�ي أص�ول ص�ی�اغ�ة أو خ�ل�ق 
الشخصیات في العمل ال�روائ�ي، رغ�م 
اعترافي بأن ال غ�ب�ار ع�ل�ى ذل�ك ف�ي 

 ظروف العراق الطبیعیة.
ولكن المرحلة الشاذة ال�ت�ي ن�م�ر ب�ھ�ا 

 تتطلب الحذر الشدید في ھذا الجانب.
ك�م�ا أن ل��دور ال�ن��ش�ر دورا م�ت��م�ی��زا 
بالموافقة أو عدم الموافقة على ط�ب�ع 
ھذا الكت�اب م�ن ع�دم�ھ ب�م�ا ی�ن�س�ج�م 
وعالم الیوم وأخص ع�ال�م�ن�ا، ف�ك�ی�ف 

 واتحاد األدباء اتحاد المثقفین!!.
ھذا كلھ ال یقل�ل م�ن ح�ق�ی�ق�ة أن األخ 
تحس�ی�ن ك�ات�ب م�ت�م�ی�ز ول�ھ روای�ات 
رصینة فضال عن أنھ حیادي بنظ�رات�ھ 

 لھذا العالم.
............................ 

ال�ت�خ��ل�ف االج��ت�م�اع��ي  74) ص 1(  
مدخل إلى سیكولوجی�ة ال�م�ق�ھ�ور. د. 
مص�ط��ف��ى ح�ج��ازي. إص��دار ال��م��رك��ز 
ال��ث��ق��اف��ي ال��ع��رب��ي ال��م��غ��رب ال��دار 

  البیضاء.
ث�ق�اف�ة ال�ت�ع�ای�ش ف��ي   15) ص 2(  

الم�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي. د. ث�ن�اء م�ح�م�د 
ص��ال��ح. إص��دار ال��م��رك��ز ال��ع��ل��م��ي 

 العراقي.

 ا وا دا  اا واا  

 روایة تحسین علي كریدي "أوراق لخریف أحمر" / انموذجا.

 راسم الحدیثي/ العراق بقلم:

ت ا)( 

 
 
 
 
 

 

 / العراقأحمد مانع الركابي
 

 بالُد العــــرِب أضحْت تستجـــیرُ 
 تنــــادي باَت یقلقھا المــــــصـیرُ  

            
 !وتسأُل كیــــــــَف أصبحنا وراًء؟ 

 نسیرُ   وكنـــــــــّا في األمــاِم إذا
 

 لمـــــــاذا الغـــــــرُب یسبقنا كثیرا
  ونحـــــُن اآلن في الركِب , األخیرُ  

                   
  محطـــــــــاُت الفســــاِد بنا تنامتْ 

 األجیرُ   فیھا  یقــــــــــودنا  وباتَ  
 

  مصانــــــــــَع للتـــطرِف لیس إّال  
 خطیرُ   غدونا ...حیُث منتـــــــجنا 

 
 نصــــــدُر فكــــــَر إرھاٍب وموتٍ  
 أنفــــــــسھا الكثیرُ   فیھ  تفـــــــّجرُ  

 
 وللـــــــفوضى نسیـــــــــــُر بكّل یومٍ 

 أسیــــــــرُ   الفوضى  لدى  ومعظمنا 
 

  غـدونا  قد  لــــــــماذا  فال تســـــــأل 
  یحیرُ   غالـــــــــبنا  فیھِ   بحــــــــــالٍ  

 
 ألنّا   ھــــــــــــــــــذا  بكـــّل بساطةٍ 

 الضــــــــــمیرُ   بنا  نزغنا ...ثّم ماتَ  
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لقد صار حتمیا ع�ل�ی�ن�ا أن ن�ع�ی�د ال�ن�ظ�ر   
الیوم بمفھوم الشعر في ظّل الحداث�ة ال�ت�ي 
دخ��ل��ت ع��ل��ى ج��م��ی��ع م��ف��اص��ل ال��ح��ی��اة 

 ومظاھرھا واألدب من ضمنھا.
على أن تكون تلك ال�ح�ت�م�یّ�ة م�وض�وع�یّ�ة 
منطقیّة تعتمد األسس الم�ق�ن�ع�ة وال�دالالت 
الشاھدة الراسخة التي التترك ألحد م�ج�اال 
ل���ل���خ���الف أو اإلخ���ت���الف. وال تس���م���ح 
للمتزمتین بالبقاء على ت�زم�ت�ھ�م . ول�ھ�ذا 
علینا أوال أن ندخل الى مفھوم الشعر أوال 
من الجانب اللغوّي لھذا المص�ط�ل�ح.. ول�و 
عدنا ألصل كلمة الشعر فھي كلمة م�ت�أتّ�ی�ة 
من الشعور أو المشاعر (انظر م�اورد ف�ي 

 معجم تاج العروس):
مع�ن�ى ش�ع�ر ف�ي لس�ان ال�ع�رب َش�عَ�َر ب�ھ 
وَش��عُ��َر یَْش��عُ��ر ِش��ْع��راً وَش��ْع��راً وِش��ْع��َرةً 
وَمْش��عُ��وَرةً وُش��عُ��وراً وُش��عُ��وَرةً وِش��ْع��َرى 
وَمْش��عُ��وراَء وَمْش��عُ���وراً األَخ��ی���رة ع���ن 
اللحیاني كلھ َعلِ�َم وح�ك�ى ال�ل�ح�ی�ان�ي ع�ن 
الكسائي ما َشعَْرُت بَِمْشعُ�وِره ح�ت�ى ج�اءه 
فالن وحكي عن الكسائي أَیضاً أَْشعُُر فالن�اً 
ما َع�ِم�لَ�ھُ وأَْش�عُ�ُر ل�ف�الٍن م�ا ع�م�ل�ھ وم�ا 
َشعَْرُت فالناً ما عملھ قال وھو كالم الع�رب 
ولَیَْت ِشْعِري أَي ل�ی�ت ع�ل�م�ي أَو ل�ی�ت�ن�ي 
علمت ولیَت ِشع�ري م�ن ذل�ك أَي ل�ی�ت�ن�ي 

 َشعَْرُت.
 

إذن ف��ت��ع��ری��ف الش��ع��ر ع��ل��ى أنّ��ھ ال��ك��الم 
الموزون المقفى ذو ال�م�ع�ن�ى الی�م�ك�ن أن 
یكون التعریف الحقیق�ي ل�ھ ف�ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الموزن المقف�ى ذي ال�م�ع�ن�ى الی�م�ك�ن أن 
یكون شعرا لفقدانھ الش�اع�ریّ�ة ال�م�ت�أت�ی�ة 

 منھا كلمة الشعر بحسب المعنى لغویّا.
فالیمكن اعتبار ألفیّة ابن م�ال�ك م�ث�ال م�ن 
الشعر رغم انھا موزنة مقف�اة ل�ك�نّ�ھ�ا م�ن 
الكالم المنظوم ألغراض تعلیمیّة و ی�م�ك�ن 

 اعتبارھا نظما فقط .
كالمنا لفظٌ مفید كاس�ت�ق�م واس�م وف�ع�ل ث�م 

 حرٌف الكلم
واحده كلمــةٌ و القول عم و كلمـ�ـ�ـ�ـ�ة ب�ھ�ا 

 كالم قد یؤم
بالجــر والتنوین و الن�ـ�ـ�ـ�ـ�دا وأل ومس�ن�د 

 لالسم تمییٌز حصل
 

إضافة الى إّن ھ�ذا ال�ت�ع�ری�ف ل�ل�ش�ع�ر ق�د 
اعتمد في زمن لم تظھر فیھ معالم الحداثة 
وكان من األجدر أن یعاد الن�ظ�ر ف�ی�ھ ب�ع�د 
ظھور حركة ال�ت�ج�دی�د األول�ى ال�م�ت�م�ث�ل�ة 

 بظھور شعر التفعیلة .
فلیس من العدل أن یكون مصطل�ح الش�ع�ر 
منضویا تحت رایة الع�م�ود ال�خ�ل�ی�ل�ي م�ع 
اعترافنا بشعر التفعیلة .فأما أن نل�ت�زم ب�ھ 
وننكر اعترافنا بشع�ر ال�ت�ف�ع�ی�ل�ة وأم�ا أن 

 نطلق المعنى من أسره.
أما بخص�وص الش�ع�ر ال�ح�ّر ال�ذي أط�ل�ق 
على شعر التفعیلة فال یمكن أن یكون ح�ّرا 

 والیمكن أن تطلق علیھ ھذه التسمیة .
ح�ی�ث الی�م�ك��ن أن ن��ق�ول ح��ّرا ع�ل��ى م��ن 

 تخلص من قیود الید وأبقى قیود األقدام.
فرواد حركة شعر التفعیلة قاموا بالتخل�ص 
شطري العمود الخلیلیة لكنھم اب�ق�وا ع�ل�ى 
اإللتزام بالتفعیل�ة ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ان�ھ�م 

 كسروھا او جزؤوھا احیانا .
لھذا فإنّھم لم ی�ط�ل�ق�وا ل�ح�ری�ت�ھ�م ال�ع�ن�ان 

 للتخلص من كّل مایتعلق بآثار الموروث.
قد یكون ذلك ألسباب تتعلق ب�م�ا ج�اب�ھ�ت�ھ 
ّ  ل�ھ�ا ف�ي  حركتھم من رف�ض وم�ن تص�د
وقتھا أو ربّما ألنّھ�م م�ا أرادوا أن ت�ك�ون 
الحداث�ة م�ف�اج�ئ�ة ق�در م�ا أرادودوھ�ا أن 
تكون على شكل جرعات یمكن أن یتقب�ل�ھ�ا 

 الناس .
لذا فإن المصطلح األصلح للشعر الحّر ھ�و 

 (شعر التفعیلیة) بعیدا عن كلمة حّر.
 

وإذا كان ھنك م�ن ھ�و ح�ّري ب�م�ص�ط�ل�ح 
الشعر الحّر ف�ھ�و (الش�ع�ر ال�م�ن�ث�ور) ألن 
اصحاب مدرسة الشعر المنثور ھ�م ال�ذی�ن 
اخذوا على عاتقھم فعال أن یحققوا الحریّة 
الكاملة بالتخلص من كّل اآلثار ال�خ�ل�ی�ل�یّ�ة 
التي كان بعضا لیس یس�ی�را م�ن�ھ�ا ع�ال�ق�ا 
بش�ع��ر ال��ت��ف�ع��ی��ل��ة ك��ال�ت��ف��ع��ی��ل�ة وال��ق��اف��ی��ة 
اح��ی��ان��ا .ل��ك��ّن اص��ح��اب م��درس��ة الش��ع��ر 
المنثور قد حّملوا انفسھم أكثر مما تحّم�ل�ھ 
رواد العمود والتفعیلة من مسؤولیة ث�م�ن�ا 
لھذه الحریّة . حیث انّھم قد حّملوا انفسھم 
خلق جم�ی�ع ال�ج�م�ال�ی�ات والص�ف�ات ال�ت�ي 
ت��خ��رج ب��ن��ص��وص��ھ��م م��ن اط��ار ال��ن��ث��ر 
المتعارف علیھ الى اطار الشعر ال�م�ن�ث�ور.

ج�م�ال�ی�ة -التكث�ی�ف   –(اإلیقاعات الداخلیة 
 الخ). –الصورة 

ورّب قائل یقول كیف لك ان ت�ط�ل�ق ع�ل�ى 
قصیدة النثر بالشعر المنثور مع اّن الشع�ر 

 شيء والنثر شيء .
وھنا أذكر من یسأل ھذا الس�ؤال ب�أن�ن�ا ل�م 
نعد نركن لتع�ری�ف الش�ع�ر ب�أن�ھ ك�ل ك�الم 
موزون ومقفى ولھ معنى كما اسل�ف�ن�ا ف�ي 
بدایة مقالنا . بل على ال�م�ع�ن�ى ال�ح�ق�ی�ق�ي 
للشعر والذي اس�ت�ن�ب�ط�ن�ا م�ن�ھ م�ف�ھ�وم�ن�ا 
الجدید لھ على ضوء الحداثة ومتطل�ب�ات�ھ�ا 

 وھو:
(الشعر : تجسی�د ل�غ�وّي م�م�وس�ق ج�زی�ل 
المعاني قویم البی�ان م�ق�روء أو مس�م�وع 
یعبّر عن مشاعر الشاعر أو م�ای�ت�ق�م�ص�ھ 
لض��رورة م��ا . ی��ت��م��یّ��ز ع��ن غ��ی��ره م��ن 
النص�وص بش�اع�ری�ت�ة وج�م�ال�ی�ة ص�وره 

 .الشعریّة وموسیقاه
ولیس الشعر كما قال الس�ال�ف�ون ب�أنّ�ھ ك�ّل 
ك�الم م��وزون وم��ق�ف��ى .ف��ل��ی�س ك��ّل ك��الم 

 موزون ومقفى یمكن ان یكون شعرا).
ویشترك كل من العمود والتفع�ی�ل�ة وال�ح�ّر 

 بمشترك واحد فقد ھو شاعریّة النص.
ف�إذا ف�ق��د ال�ن��ص ف�ي أّي ن��وع م�ن ھ��ذه 
 األنواع شاعریتھ خرج عن مفھوم الشعر.

 
 

اا ظ  ا  إ 
 

 تونس   / بقلم :عالء االدیب*

دون ا 
 
 

 
 

 /سوریانسرین سعود

 
  وقلوبنا جوعى للقاء كأنھا

 فطمت عن اللقیا بكلمات وأحالم
 

  ونفوسنا تواقة للحب
  كأنھا لم تعرف الحب إال بوجودھم ھیام

 
 یاحبذا وجد یكوي الفؤاد شفغا

  فكأننا في عناق أبدي دون اللقاء غرام
 

 كم أطرب القلب
  ذكرھم وغناؤھم 

 وكأنھ رطب یحلو مذاقھ حتى لوزادوا علي مالمي
 

 ال لوم علي وأنا ال أنتظر اللقا
  وال ینفك یتقد في الغیاب غرامي

 
 ال ولست أنتظر خبرا

  یطفي جمر أشواقي إلیھ
  وال زاجل حمام 

 
 یانسمة تھب من بالدي لبالده

 ھاتي عطره ألنفاسي وأخبریھ أنني في النوى تزداد آالمي
 
وأن طیفھ یراود أحالمي وقبالتھ ال�م�ج�ن�ون�ة ت�ل�ك ت�ق�ض مض�ج�ع�ي و  

 منامي
 

 لعل وشوشات الغرام تلین قلبھ
 ویرسل لي جحافال من شعره محمال ولو بسالم

 
 بالقلیل من حبھ ولكن بفراقھ  قبلت معھ

 أھدر دمي في األشھر الحرام
 

  صبرا وصیاما  دون اللقاء
 فھل یعود إلي باألمنیات واألماني

 
  و روحي تناجي روحھ

 لعلھ یلتمس لي العذر ولو من فوق الغمام
 



الشيء أشد وقعاً على القلب من حیرة تغ�م�ره، وال  
أشد وطأة على النفس من وھٍم ظ�نّ�ت�ھ ھ�ي ح�ق�ی�ق�ة 

 ذات یوم ٍ.
إنھا خسارة القلب التي ال خسارة بعدھا أبداً، وأن�ھ�ا 
 فشل للنفس بعدما حسبت أنھا تعیش أجمل لحظاتھا

(كیف لقلب أن یثقلھ ھ�ّم ال�ع�ش�ق؟) ... ك�ان ھ�ذا ...
مایراودني منذ سنین، أسائل نفس�ي وأض�ح�ك ع�ل�ى 

 ... العشاق، وأستغرب قصصھم المفجعة
لیلى وقیس اعجوبة الدھر ... كیف لرجل ان یعش�ق 
لیاله حتى الجنون ، وقد كاد یموت، أحقاً ھناك رجل 

 ... بھذه العظمة من القلب یعشق فیَُجّن!؟
وربان السفینة! ھذا الرجل المع�ت�وه ، ك�ی�ف ل�ھ ان 
یجوس عرض البحر وطولھ بأمواج�ھ ال�م�ت�الط�م�ة، 

 وأسراره الغزیرة دون أن یھابھ للحظة !؟
ألیس ذلك عشقاً ؟ أم أنھا مجرد مغام�رات رج�ول�ی�ة 

 بین البحر والنساء؟
ال��رج��ل ... ع��ال��م م��ل��يء ب��ال��وھ��م، وحس��ن ال��ظ��ن 

 والنوایا.
ولذلك فھو عال�م الی�ع�ی�ش ف�ی�ھ إال ال�م�س�اك�ی�ن م�ن 

 . امثالي
تس��اؤالت ل��م أج��د ل��ھ��ا ج��واب��اً   ك��ل ت��ل��ك... ك��ان��ت

یطمئنني، ل�ذل�ك ل�م أك�ن أؤم�ن ب�ع�ش�ق ال�ب�ح�ر وال 
 . بالنساء

مازلت أتذكر ذلك الی�وم ال�ذي ك�ن�ا ن�م�ش�ي ف�ی�ھ ان�ا 
 ... ولیلى على جسر (الصرافیة) حین سألتھا

 لیلى ھل تؤمنین بالعشق اإللھي ؟ -:
  ! ماأجملھ  قالت : یااااااه

 قلت : وماذا یعني ھذا عندك ؟
قالت : إن ال�ع�ش�ق اإلل�ھ�ي ھ�و ان ت�ت�ح�د روح�ان�ا 

 ... لنرتقي سلّماً الى السماء درجة درجة  سویاً 
 لیلى بجوابھا حین سألتھا :  ولشد ما أذھلتني

 ماذا تعنین بذلك ...؟ -
ال عشَق ینمو إال ال�ع�ش�ق اإلل�ھ�ي ، وال  -فأجابت :

 . أحد یحیا فیھ إال الصادقون
تلك الكلمات یاسادة مازالت ترّن بأذني كأنھا الی�وم، 

 ... بل كأنھا الساعة وھي تھمس في أذني بلطف
 أأخبرَك سراً یایوسف ؟ -: 
 . نعم یاابنة قلبي -: 
 . العشق جنون یایوسف  -:
 !!! جنون  -:
 . ... جنون  نعم  -:

 ... یاهللا ...ما أجمل كلماتھا تلك
وما أقساھا من امرأة عرفت معنى العشق فأوجعت، 

 . وبلغت مفھوم الغرام فقتلت
 لقد صدقت ھي حین قالت لي ذات یوم :

 . إن العشق الیقربھ إال السكارى  -
فالسكارى وحدھم القادرون ع�ل�ى ال�م�ض�ّي ب�ع�ش�ق 
دون ان یعرفوا مخاطر نھایتھ، ف�إن ك�ان ال�ج�ن�ون، 

حاالً مما ھم فیھ، وإن كان س�ع�ادة،   فإنھ لیس أسوأ
 . فھم الغالبون

والسكارى وح�دھ�م م�ن ی�ع�ی�ش�ون ح�ی�اة ال�ل�ح�ظ�ة، 
والیبالون باللحظة القادمة ایّاً ك�ان�ت، وھ�م وح�دھ�م 

الغیر آبھین لما مضى من حیاتھم، وغیر متوجسین 
 . من قادم األیام

والس��ك��ارى ھ��م م��ن أح��ت��اج إل��ی��ھ��م اآلن ل��ل��ن��ص��ح 
فنصیح�ت�ھ�م أول�ى ب�االق�ت�داء ب�ھ�ا م�ن ... والمشورة

غیرھم ألنھم لن یخسروا شیئاً او یضیّعوه أكثر مم�ا 
 . ھم فیھ من الخسران والضیاع

كان كل ذلك یساورني في أفكاري المزدحمة بس�ب�ب 
 ! ما لیلى  لیلى، وما أدراك َ

 . إنھا الطریق الى الجنة ، بل ھي الجنة نفسھا
لذلك كان لزاماً علّي أن ابحث عّمن یمنحني نصیحة 

 . لما أنا فیھ ، ولیتني لم أكن في ما أنا فیھ
لذلك كلھ فقد رحُت أفت�ش ف�ي ال�ط�رق�ات ع�ن رج�ل 
شرب الخمر فأسكرتھ حد الغَشیان ألطلب مشورت�ھ، 

 . ولیتني لم أفعل
لقد وجدت مبتغاي، رجالً متوسط العم�ر، أخ�ذ م�ن�ھ 
الُسْكر مأخذه حتى سلبھ عقلھ وات�زان�ھ، وق�د اتش�ح 
بوشاح اس�ود ع�ل�ى رأس�ھ خش�ی�ة أن ی�راه ال�م�ارة 

 فیعرفوه، تفوح من ثغره المتیبّس
رائحة الخمرة النتنة، یرتدي أسماالً وكأن�ھ ارت�داھ�ا 
منذ والدتھ، ممزقة من بین رك�ب�ھ وص�دره، ح�اف�ي 
القدمین، كّث اللحیة ، حاجباه ھاطالن عل�ى ع�ی�ن�ی�ھ 

 . الغائرتین
 ... اقتربُت منھ، وألقیُت علیھ التحیة

أخي ... ماالذي أودى ب�َك ال�ى ھ�ذه ال�ح�ال�ة م�ن -: 
 الضعف والضالل ؟

 ؟ أأخبرَك ... فال تشقى -: 
 أشقى !؟  -: 
 . إنھ العشق یاأستاذ -: 
 العشق !؟  -:
نعم ... إنھ الدرب الذي الیسیر ف�ی�ھ إال األم�وات   -:

الى قبورھم ، ف�ال�ع�ش�ق رمس�ھ�م األخ�ی�ر، وب�ی�ت�ھ�م 
الطینّي الذي الیغنیھ�م م�ن س�ح�ائ�ب ال�دخ�ان، وھ�و 
شجرة الزقوم التي تطعمَك من كل ضریع، فمن أراد 
العشق یاأستاذ فعلیھ أن یختار ما ب�ی�ن ال�ج�ن�ون او 
الموت، ولّما كان كذلك ف�إن�ي ق�د اخ�ت�رُت ال�ج�ن�ون، 
لیس خشیةً من الموت، وإنم�ا أم�الً ب�م�ع�ش�وق�ي أن 

 . یمنحني من قلبھ مایعید لي ذرة من عقلي
 یاهللا ... أي كالم محبٍط ھذا یاأخي !؟ -:
لیتَك تدرك حقیقة ما أقولھ لَك ، فم�ھ�م�ا أخ�ب�رت�َك  -:

عن العشق ، فإنَك لن ت�ط�ال م�ع�ن�ى م�ا أروم�ھ ف�ي 
 . كالمي عنھ

والحق ...إنني منذ ذلك الحین الذي لق�ی�ُت ف�ی�ھ ذل�ك 
السكران ، وأنا أعیش لحظات المھابة م�ن ال�ج�ن�ون 
أكثر من الخوف من الموت ، ف�م�ا زال ص�داه ی�رّن 

 ... في أذني
 .(العشق طلّسم الیفكھ إال المجانین ) - :

 ... وھا أنا ذا ... أسأل نفسَي اآلن
 ھل جننُت أنا ؟ -:

ولیتني أجد اإلجابة عندي او عند لیلى، فلطالما ھ�ي 
أخبرتني بشيء ل�م أِع�ِھ م�ن ق�ب�ل، ول�م أت�زود م�ن 

 ... الحیاة ما یمّكنني من الفوز علیھ
 .(العشق طریق ال یسلكھ إال المجانین یایوسف) - :
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 من قصة 7الجزء/ 

  ا و  
 
 
 

  عبدالباري المالكي/العراق

ا  و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نادیة محمد عبد الھادي
  مصر 

 

 وجھ غریب المالمح

 كالضاحك الباكي 

  

 من دائرة الضوء تلقى إلى سلة العتمة 

  سراب یلقح أشجار العمر 

 ھو

  تھجیر من الوطن   

  والسیر بأرض الشتات

  بال عقال

 أو كوفیة

   بال رایة

 بنشید البلالد   تذكرك

  تدون من ،، البدون ،، وتظل ھكذا

 حتى تسقط فوق المجھول

   ھو أن تسیر فارغ المعنى

 لك صوت

   ك الخواء

  

 كفرعون. تھذي بالبحر  تسیر

 آتون  یخاصمك   وباألرض

  ویفر ظلك وراء الحائط خائف یترقب 

 ھي تلك

 عودة الروح  المرأة التي أنتظرت

 .  بعد إنقطاع طمث الكوكب

 



نعود من جدید لعص�ور   فھل من المعقول بعد أن وصلنا للقمر أن
ما قبل التاریخ ویكون الكھف مسكننا من جدید ،وخاصة ب�ع�د م�ا 
حال إلیھ الوضع من شح في موارد الطبیعة من ن�ف�ط وم�ا ش�اب�ھ 
وفقدان مقومات الطاقة ، تحت مسوغات وحجج من فقدان ال�غ�از 
والمازوت والبنزین ومادة الفیول وغیرھا من مواد تسھم بتط�ور 
الحیاة والسیر بعجلتھا نحو التقدم الصناعي والعلمي والحض�اري 
، فلماذا ال نلجأ في ظ�ل ال�ت�ق�دم ال�ع�ل�م�ي إل�ى ال�ط�اق�ة ال�م�ت�ج�ددة 
(المستدامة ) وخاصةً أننا نحضى بمناخ م�ت�ن�وع وط�اق�ات ب�دی�ل�ة 
وصدیقة للبیئة وھي متجددة بفعل عوامل الطبی�ع�ة م�ث�ل (ال�ری�اح 
،الماء،وحركة المد والجزر ، والطاقة الشمسیة ) وب�ال�ت�ال�ي ھ�ي 
أقل كلفة وأكثر منافسة وخاصةً بزماننا ھذا لما لھا من فوائد عدیدة وواضحة ،إذ ب�ظ�ل 
غیاب الفھم للتكنولوجیات المت�ج�ددة ال�ن�اش�ئ�ة، إض�اف�ة إل�ى ص�ع�وب�ة ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 

الستخراج الوقود وتحلیھا وت�ح�وی�ل�ھ�ا م�ن ھ�ام   التمویل، وكذلك ارتفاع تكالیف الحفر
لمشتقات أیضا" األضرار على البیئة من المواد الك�رب�ون�ی�ة وم�ل�ّوث�ات ال�ھ�واء وك�ذل�ك 
تخبّط السیاسات المتبعة، كل ھ�ذا الب�د أن ی�ك�ون ل�ھ دوراً ف�ي ال�ل�ج�وء أل�ى ال�ط�اق�ات 

وخاصةً ببلدنا ذو المناخ المتكامل م�ن   المتجددة، لكي ننعش الصناعة ونواكب التقدم ،
صیف ،لربیع، لشتاء ،لخریف لصحراء ،وبحر، وسھل، وجبل , ف�ال�ری�اح ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
المثال واحدة من أكثر مصادر الكھرباء المتوافرة من الناحیة التنافسیة ،ف�ال�ت�ح�س�ی�ن�ات 
في مجال التكنولوجیا و في نفس الوقت الذي نشھد تكالیف التركیب لنصل لألقل كل�ف�ة، 

 ب  یجعل الریاح اآلن تدخل ضمن الحلول
ال بل بأقل كلفة من كلفة المحروقات ، اذا نشھد أن مشاریع الریاح ح�ول ال�ع�ال�م ب�ات�ت 
توفر الكھرباء كذلك توفر في استھالك الوقود والتكالیف المادیة باإلضافة ألنھا صدیق�ة 
البیئة وال تسبب خطر على تدھور األرض ، كذلك الشمس والتي ھي نع�م�ة وھ�ب�ت ل�ن�ا 
وأنارت سمائنا وعدلت من طقسنا ،فتعد الطاقة الشمسیة المرك�زة وع�ل�ى ال�رغ�م أن�ھ�ا 
أكثر ُكلفة الیوم بصورة ملحوظة من بین خیارات تولید الطاقة وباستثناء المحروقات ، 
من شأنھا أن تلعب دوراً متزایداً في مجموعة الطاقة في المستقبل باعتبار أن تكالیف�ھ�ا 

وال یمكن أن ننسى بحرنا بمده وجزره وح�رك�ة أم�واج�ھ ون�ح�ن   ستواصل االنخفاض ،
نطل على بحر یتوسط العالم ، إذ تعتبر ظاھرة المد والجزر أو الطاقة القمریة ھي ن�وع 
من طاقة الحركة التي تكون مخّزنة في التیارات الن�ات�ج�ة ع�ن ال�م�د وال�ج�زر ال�ن�ات�ج�ة 
بطبیعة الحال عن جاذبیة القمر والشمس ودوران األرض حول محورھا وعلیھ تـُصنف 
ھذه الطاقة على أنھا طاقة متجددة ، وھذه الطاقة تحظى بتص�ن�ی�ف "ص�دی�ق ل�ل�ب�ی�ئ�ة" 
فھي ال تصدر أي غازات أو مخلفات سامة كما أنھا تأخذ بعین االعتبار الثروة السمكی�ة 
فالكثیر من األبحاث حاولت التقلیل من المخاطر التي قد ی�ت�ع�رض ل�ھ�ا الس�م�ك ن�ت�ی�ج�ة 
مروره بالقرب من التوربین وقد استطاع الفرنسیین بالفعل تخفیض نسبة الضرر ع�ل�ى 

بالمائة ، لنخلص للق�وال أن�ن�ا كش�ع�ب وھ�ب�ھ هللا  5بالمائة إلى  15األسماك المارة من 
الكھرباء وال�وق�ود   نعمة ھي طبیعة متعددة المناخ لماذا ال نسعى للطاقات البدیلة لتولید

وغیرھا ، فإذا كنا نستطیع أن نستخرج من روث األبقار غاز منزلي وھذا ما حصل ف�ي 
أكثر من محافظة سوریة ،فلماذا ال نستخدم خبراتنا لنحول ب�ل�دن�ا ل�ط�اق�ة ح�ی�وی�ة ت�ع�ج 
بالصناعة والخیرات ومنارة بالكھرباء من خالل ما منت علینا الطبیعة بھ، وھنا نخ�ف�ف 
من تدھور األرض ونصغر من قدم البیئة ال�ذي ت�خ�ط�ى ح�ج�م�ھ بس�ب�ب ع�ب�ث االنس�ان 
بموارد الطبیعة ، فنحن ننخدر نحو الجوع والفقر وال�ق�ح�ط وح�ت�ى ال�ث�روة ال�ح�ی�وان�ی�ة 

الكھرب�اء   والتي تسھم في غذائنا باتت مھددة وھذا طبعا" بسبب فقدان الطاقة الحیویة
على عاتق الحكومة التي ت�دی�ر األزم�ات   ، ھنا یقع األمر  او ما یسمى عصب الصناعة

فیھا مؤشر البوصلة الذي من خاللھ نتوجھ نحو الصواب لت�ق�وم ب�دورھ�ا ف�ي ال�ل�ج�وء 
للطاقة المستدامة ، مع التطور الذي یشھد العالم ، فسوریة ب�ل�د ف�ی�ھ ال�خ�ب�رات وف�ی�ھ�ا 
الخیرات وفیھا الطبیعة، فلماذا ال تكون جنتنا على األرض، فمن بح�رھ�ا ن�ن�ی�ر س�ھ�ل�ھ�ا 
ومن سھلھا ننثر ثمرھا وخضارھا لنقف بوجھ زحف الجوع والقحط ،و لتكون خیراتن�ا 
تلك العجلة التي تدور من بطن األرض للمساء فھي ال تبخل علینا بالمطر الذي ت�ح�م�ل�ھ 
الریاح ھذا المطر القادم من بخار ماء البحر بسبب ح�رارة الش�م�س ع�ل�ی�ھ ،ف�ل�م�اذا ال 

كھرب�اء ،ن�ن�ی�ر   ھذه الطاقة نبض الحیاة وبدورھا تعود لنا  من خبراتنا السوریة  نجعل
بھا درب أوالدنا فھم سفرائنا نحو المستقبل حتى ال نعود لك�ھ�وف ت�ع�ث ب�ال�ظ�الم ف�م�ن 
یملك نعمة الطبیعة ال یجب أن یشیخ بظالم الجھل لقلة المعرفة والخبرة وكث�رة ال�ف�س�اد 

 . والسرقة
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ف�ي ال�ج�و   وكما قال القائل قدیما " ت�رى..
فقد طال�ع�ت�ن�ا الص�ح�ف وال�وس�ائ�ل “!  غیم 

اإلعالمیة مؤخرا برسال�ھ رئ�ی�س ال�وزراء 
السید سكوت موریسون (سكومو) ومن قبلھا تصریحات رئیسھ الوالیة جالدیس 

وال�ت�ي عص�ف�ت  19بیرجیكلیان (غالدي) بخطھ التعامل م�ع ال�ج�ائ�ح�ة ك�وق�ی�د 
بالمزید من الضحایا وللشھر الثاني م�ن االغ�الق ف�ي والی�ة ن�ی�و س�اوث وی�ل�ز 
(منطقھ سیدني الكبرى وما حولھا) ودعون�ا ن�ق�ت�ب�س م�ا ی�ل�ي م�ن تص�ری�ح�ات 
سكوت (بالتأكید كانت لدینا مشاكلنا ولم تأِت كل القرارات التي اتخذناھا ب�ن�ت�ائ�ج 

 كما كنا نتمنى) !
إذا تم التعامل مع إدارة األزمة (في البدایة) بحزمة من التمنیات وك�م�ا ج�اء ف�ي 
الخطاب ومن دون وجود خبرة عالیة في إدارة الكوارث واألزمات والتي فش�ل�ت 
بھا الحكومة في السابق كحرائق الغابات والفی�ض�ان�ات وغ�ی�رھ�ا م�ن ال�م�ل�ف�ات 
الداخلیة والخارجیة. ولننظر للتصریح الثاني من خطاب السید م�وریس�ون (ب�ع�د 
بدایة متعثرة ... وخالل األشھر األخیرة قمنا بتحسین برن�ام�ج ال�ت�ط�ع�ی�م ون�ح�ن 

   نعوض بالتأكید عما فات)!
الحقیقة نعم انھا بدایة متعثرة، بل وفاشلھ أیضا لخطة الحكومة ل�م�ع�ال�ج�ة أزم�ة 
جائحة الكورونا ھذه والتي عصفت بالبالد والعباد صحیا واقتصادیا واج�ت�م�اع�ی�ا 

% لكل االعمار نس�ب�ة االن�ت�ح�ار 17  –وحتى نفسیا (حسب اإلحصائیات األخیرة 
  إزھاق األرواح في والیة نیو ساوث ویلز وحدھا). –وایذاء النفس البشریة 

لماذا لم تظھر ھذه الخطة منذ الیوم األول من ب�دای�ة األزم�ة وال داع�ي ع�ن�دھ�ا 
للمراحل األربعة لكي تعود الحیاة الطبیعیة لألسترالیین كما خططتم انت وفری�ق�ك 
الموقر وأنتم من خلقتم البلبلة ونظریة الشك والمؤامرة لعامة الشعب األسترال�ي 
في األشھر األولى بتفضیلكم للقاح دون اآلخر حتى بات ال یثق بكم وال بقرارت�ك�م 
أو خططكم المبنیة على التمنیات واآلمال ولیست على الحقائق العلمی�ة ال�دام�غ�ة 
(السیناریو االستراتیجي ... ماذا لو!) وبدا األم�ر وك�أن�ھ ص�ف�ق�ة ت�ج�اری�ة ذات 
مصالح خاصة من نوع ضبابیة الجو الغائم والذي مؤكدا ال یعلمھا معظم الشع�ب 
األسترالي والذي أصبح ضحیة االن لقرارتكم العشوائیة التي حصدت المئات من 
المصابین في الوالیة وتسببت في خراب البیوت واألعمال والمصالح والنفسیات 

  حتى یومنا ھذا.
ھل أصبح الشعب األسترالي تجارب فئران للحكومة ومستشاریھا بسبب ال�ت�ع�ذر 

ال�ل�ق�اح   والتردد والمصالح الشخصیة والحزبیة االنتخابیة للسیاسیین ب�ن�وع�ی�ھ
ومدى توفره في والیة دون األخرى وعدم التعاون بین ال�والی�ات ، االم�ر ال�ذي 

 -افقد مصداقیة النواب في (القسم الذي تم) لتمثیل وحمایة الشعب وحفظ حقوقھ 
وھل ستنجح خطط الحكومة في إجبار الشع�ب ب�ال�ق�وة   للتأمر علیھ وتدمیره،  ال

والعنف من خالل استدعاء الجیش والقوات الخاصة وربما االحتی�اط ل�ل�خ�ض�وع 
اذ ان   إلجراءات الحكومة القسریة والتي قد ظھرت بوادر فشلھا م�ن�ذ ب�دای�ت�ھ�ا

التي خططت ل�ھ�ا ح�ك�وم�ة س�ك�وم�وا   %70% أو حتى ال 80تحقیق نسبة ال 
وجالدي قد تطول أو تستمر ألكثر من ذلك وعندھا لن تع�ود ال�ح�ی�اة ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة 
للشعب األسترالي مجددا وسیحكم على القارة األسترالیة بأكملھا باالقفال ورب�م�ا 

 العزلة فقد تصبح (جوانتاناموا) من نوع آخر.
....................................................................... 

ون�ائ�ب ، * رئیس الجمعیة األمریكیة لمھندسي القیمیة بأس�ت�رال�ی�ا ون�ی�وزی�ل�ن�دا
   رئیس المنتدى الثقافي العربي األسترالي

 مع التحیة الى سكومو وغالدي : 

.... ا  ا 
!زادارة ا      

 

 أ.د / عماد ولید شبالق*

 و أم ف 
 مد ف 

 
 

 وعد حسون نصر / سوریا      
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قصتنا تداعب الخیال وتأخذه بعیدا بع�ی�دا وت�ع�ی�ش   
بھ في أرض أحالم لم یرمقھا بشر ب�ع�د ف�ھ�ي قص�ة 
حب فریدة جمعت بین ملك�ا م�ث�ق�ف�ا وس�ل�ی�ل�ة أس�رة 
فرعونیة عریقة وسمات ھذه النوعیة من ال�ق�ص�ص 
أنھا ربما تخلو من التفاصیل التي تشبع ظمأ الق�ارئ 
إال أنھا تفتح شھیة عقلھ لنسج الحكایات والروای�ات 

 . والقصص لمعرفة ما كان
كانت ھزی�م�ة ی�وب�ا األول ال�ن�وم�ی�دي (نس�ب�ة إل�ى  

نومیدیا، ھي مملكة امازیغیة قدیمة) أم�ام ال�روم�ان 
فاتحة خیر البنھ یوبا الثاني والذي حمل أسیرا وكان 
الزال طفال في الخامسة من عمره فترب�ي ف�ي ك�ن�ف 
اإلمبراطور غایوس أوكتافیوس ثورینوس والملق�ب 
بأغسطس وفي روما تعلم الفنون واآلداب وال�ع�ل�وم 
لیصبح بعد ذلك مثاال للحاكم المثقف المستنیر ناص�ر 
الفنون والعلوم واآلداب وم�ق�دم�ا ل�ھ�ا وم�ع�ل�ی�ا م�ن 
قیمتھا على النزعة التوس�ع�ی�ة واالن�ف�ص�ال�ی�ة ال�ت�ي 

 .سادت ھذه العصور
كان الطریق ممھدا أمام یوبا الثاني وق�د ش�ب ع�ن  

الطوق فمنحھ اإلمبراطور أغسطس مملكة وملك�ة؟! 
فأما المملكة فكانت عرش م�وری�ط�ان�ی�ا ال�ق�ی�ص�ری�ة 
والتي امتدت من وسط الجزائر الحالیة إل�ى ال�غ�رب 
إلى المحیط األطلسي وتغطي شمال المغرب وجن�وبً�ا 
إلى جبال األطلس ودام حكمھ ما یقرب من خم�س�ی�ن 
سنھ حقق خالل�ھ�ا لش�ع�ب�ھ ط�م�وح�ات�ھ واس�ت�ق�راره 
وأسس لحكما دیموقراطیا نیابیا فكون مجلس ب�ل�دي 
یجري انتخاب أعضائھ من المواطنین األحرار فضال 
عن أوج ثقافي ساد بالده ح�ی�ث ق�ام ب�ب�ن�اء م�ك�ت�ب�ة 
ضخمة في عاصمة مملكتھ ش�رش�ال وض�م�ت ك�ت�ب 
عدیدة من تألیفھ منھا لیبیكا وموسوعة الم�وس�ی�ق�ى 
الضخمة وكتاب تاریخ روما وكتاب عن ف�ن ال�رس�م 
وتاریخ المسرح ورسالة صغیرة عن نبات أوف�ورب 
وتعتبر موسوعتھ أرابیكا ھ�ي أھ�م ك�ت�اب�ات�ھ ح�ی�ث 
ترصد تاریخ الجزیرة العربی�ة ق�ب�ل األس�الم وقص�ة 
ھذا الكتاب أن كایوس قیصر، حفی�د أك�ت�اف�ی�وس ق�د 
كلف یوبا الثاني ب�رف�ع ت�ق�ری�ر إل�ی�ھ ع�ن ال�ج�زی�رة 
العربیة وقد عزم على غروھا ، فأستفاض ی�وب�ا ف�ي 
الكتابة عنھا فأخذ عملھ الشكل الموسوعي وتس�م�ت 

 .باسم "أرابیكا" أو عربیكا
كانت البالد العربی�ة ب�ح�س�ب ك�ت�اب ی�وب�ا : الش�ام  

وشبھ جزیرة سیناء والساحل المصري على ال�ب�ح�ر 
األحمر وشبھ الجزیرة العربیة وق�د أش�ار ف�ی�ھ إل�ى 
تعلق العرب بالخیول واس�ت�خ�راج�ھ�م ل�ل�زی�وت م�ن 
األسماك وزراعتھم ل�ل�ن�خ�ی�ل وال�ت�م�ور فض�ال ع�ن 
زراعة القطن وقد تحول الكتاب إلى م�رج�ع ب�م�رور 
الوقت حیث أشار إلیھ عالم الطبی�ع�ی�ات ال�روم�ان�ي، 
بلنیوس األكبر، في مؤلفھ "التاریخ الطبیعي" . كما 
قام یوبا برحالت استكشافیة إلى جزر كناریة ورحلة 
إلى جبال األطلس للكشف ع�ن م�ن�ب�ع ال�ن�ی�ل ودع�م 
نظریتھ بتماسیح جلبھا معھ! !وكانت عاصمتھ أی�ول 
أو شرشال وھو أسمھا الحالي تزخر بمصان�ع م�واد 
البناء وص�ن�اع�ة األص�ب�اغ األرج�وان�ی�ة وت�ج�ف�ی�ف 
األسماك وصناعة الكاروم وھو مرق الس�م�ك وك�ان 
یستعمل عوضا عن التوابل ف�ي ال�ط�ھ�ي وص�ن�اع�ة 

  .السالح وغیرھا
 
  ھذه عن المملكة فماذا عن الملكة؟ 
لقد أھدى أغسطس لیوبا زوجة م�ل�ك�ة ك�ان�ت ح�ب  

عمره كلھ وھي كلیوباترا سیلین�ي اب�ن�ة ك�ل�ی�وب�ات�را 
السابعة من زوجھا القائد الروماني مارك ان�ط�ون�ی�و 
وكانت كلیوباترا سیلیني قد وق�ع�ت ف�ي األس�ر ب�ع�د 
معركة أكتیوم البحریة الشھیرة وال�ت�ي م�ن�ى ف�ی�ھ�ا 
والداھا بالھزیمة أمام قوات القائ�د أوك�ت�اف�ی�وس أو 

 .أغسطس الحقا كما أشرنا آنفا
أوكل أمر تربیة كلیوباترا سیلیني إلى أوكتافیا أخت  

أوكتافیوس لیجمعھا القدر بی�وب�ا ال�ث�ان�ي.. ق�ی�ل أن 
أوكتافیا ھي التي أشارت على أخ�ی�ھ�ا أوك�ت�اف�ی�وس 
بزواج یوبا وكلیوباترا وفي ال�غ�ال�ب أن ال�زواج ق�د 
وقع قبل تولیة یوبا الثاني عرش م�م�ل�ك�ت�ھ. وب�ذل�ك 
اجتمعت لدى یوبا سمات فریدة ب�أص�ل�ھ ال�ن�وم�ی�دي 
األمازیغي، وتربیتھ الروم�ان�ی�ة،ع�الوة ع�ل�ى ك�ون�ھ 
بونیقي ب�م�ا ورث�ھ ع�ن ب�ن�ي ج�ل�دت�ھ م�ن حض�ارة 
قرطاج، وإغریقي بثقافتھ وولعھ بالفنون، ومص�ري 

  .بزواجھ من ابنة كلیوباترة السابعة ملكة مصر
 : یوبا وكلیوباترا على العرش 
وبتول�ي ی�وب�ا ال�ع�رش ال�م�وری�ط�ان�ي ص�ع�د ن�ج�م  

كلیوباترا سیلیني فاحت�ل�ت م�ك�ان�ة ك�ب�ی�رة وص�ارت 
شریكتھ في الحكم ولیس ھناك ما ھو أدل عل�ى ذل�ك 
من وجودھا على العمالت الصادرة ببمملكة زوج�ھ�ا 
وھي بالعصبة الملكیة التي تمثل الشعار الملكي إل�ى 
جانب رم�وز دی�ن�ی�ة مص�ری�ة وھ�و أب�ل�غ رد ع�ل�ى 
نظریات كثیرة تشكك ف�ي زی�ج�ة ی�وب�ا وك�ل�ی�وب�ات�را 
سیلیني باعتبار ذل�ك خ�رق�ا ل�الع�راف ال�ف�رع�ون�ی�ة 
والرومانیة وأن المرأة ال�م�وج�ودة ع�ل�ى ال�ع�م�الت 
لیست لكیلوباترا بل إلحدى عش�ی�ق�ات ی�وب�ا!! ف�ھ�ل 
زواج یوبا بسلیلة أسرة فرعونیة عریقة یعتبر خرقا 
للتقالید ال یمكن قبولھ تاریخی�ا ب�ی�ن�م�ا وض�ع ح�اك�م 
روماني مثقف لصورة إحدى محظی�ات�ھ ع�ل�ى ظ�ھ�ر 
عملة نقدیة رسمیة ھو أمر مستساغ ل�دى أص�ح�اب 

 ..!! ھذه النظریات
لقد ك�ان�ت ك�ل�ی�وب�ات�را س�ی�ل�ی�ن�ي ش�دی�دة األع�ت�داد  

بمصریتھا فنق�ل�ت ال�ك�ث�ی�ر م�ن ط�ق�وس ال�ح�ض�ارة 
المصریة القدیمة إلى مملكة زوجھا فك�ان�ت ب�م�ث�اب�ة 
السفیرة للحضارة المصریة العریق�ة ف�أت�خ�ذت ل�ق�ب 
سیلین�ي وی�ع�ن�ي ال�ھ�الل وھ�و م�ن رم�وز إی�زی�س 
المعبودة المصریة ال�ق�دی�م�ة وھ�و م�ا ن�ج�ده ع�ل�ى 

 .العمالت القدیمة التي تحمل صورتھا
 : ضریح على غرار األھرامات 
توفیت الملكة كلیوباترا سیلیني في السنة الخ�امس�ة  

قبل المیالد فحزن یوبا ح�زن�ا ش�دی�دا ع�ل�ى زوج�ت�ھ 
وشریكتھ في الحكم. ك�م�ا ن�ع�اھ�ا األدی�ب ال�ی�ون�ان�ي 

 : كریناگوراس من میتیلین بقولھ
القمر نف�س�ھ أص�ب�ح م�ظ�ل�م�اً، ف�ي ارت�ف�اع�ھ ع�ن�د  

 الغروب،
 مغطیاً معاناتھ في اللیل، 

 ألنھ شاھد سمیتھ الجمیلة، سیلینھ، 
 متقطع األنفاس، ھابطاً إلى الظلمات، 
 ,فمعھ اآلن جمال ضیائھا وضیائھ 
 .واختلطت ظلمتھ وظلمة موتھا 
قرر یوبا ان یخلد ذكراھا ب�ت�ح�ف�ة م�ع�م�اری�ة ع�ل�ى  

غرار األھرام في مصر فبني لھا ض�ری�ح�ا ذو ش�ك�ل 
ھرمي مستدیر تتزاوج فیھ ال�ھ�ن�دس�ة االغ�ری�ق�ی�ةو 
ال�م��ص��ری�ة واألم��ازی�غ��ی��ة وھ��و الض�ری��ح ال�م��ل��ك��ي 
الموریتاني أو قبر الرومیة كما اسماه العام�ة وی�ق�ع 
الضریح بإقلیم والی�ة ت�ی�ب�ازا ع�ل�ى رب�وة م�رت�ف�ع�ة 
ویشرف على البح�ر م�ن ج�ھ�ت�ھ الش�م�ال�ی�ة وع�ل�ى 
البساتین الممتدة على مد البصر بس�ھ�ول ال�م�ت�ی�ج�ة 
في الجزائر. ویعتبر أقدم نص ت�ن�اول ھ�ذا الض�ری�ح 
وتاریخ انشائھ ھو ن�ص ال�م�ؤرخ ال�روم�ان�ي م�ی�ال 

بعد المیالد و یعود  40بومبونیوس ویعود إلى العام 
الفضل لعالم اآلثار الفرنسي أدریان بی�رب�روج�ر ف�ي 
اكتشاف مدخل الضریح تنفیذا لطلب نابلیون ال�ث�ال�ث 

 1865عام 
على الرغم من االستقالل الفكري والحضاري ال�ذي  

تمتعت ب�ھ م�م�ل�ك�ة ی�وب�ا إال أن�ھ ك�ان ت�ح�ت إم�رة 
التكلیفات العسكریة الرومانیة بحكم تبعیة بالده وفي 
إحدى ھذه الحمالت إلى كابادوسیا بآس�ی�ا الص�غ�رى 
مم�ل�ك�ة أرخ�ی�الوس وھ�ن�اك ت�زوج غ�الف�ی�را ل�ك�ن 

 ..زواجھما لم یستمر طویال فطلقھا بعد ذلك
ثم كان ترجل یوبا عن جواده لألبد حیث اخ�ت�ار أن  

یدفن بجوار زوجتھ الراحلة كلیوباترا ف�ي الض�ری�ح 
 : الملكي وصدق الشاعر أبو تمام حینما قال

نقل فؤادك حیث شئت من الھوى ** م�ا ال�ح�ب إال  
 للحبیب األول

كم منزل في األرض یألفھ الفتى ** وحنــــینھ أب�دا  
 ألول منزل

 : الحب في موازین العلم 
وال یمكننا أن نغادر ھذه القصة دون أن نحكم العل�م  

في تساؤالت عدة :كیف نفسر الحب ولماذا تس�ت�م�ر 
عالقة العالقات الزوجیة؟ وكما یولد الحب م�ت�أج�ج�ا 
ھل یستمر على ن�ف�س ال�وت�ی�رة م�ھ�م�ا مض�ى م�ن 

  عمر؟
أن الشعور الولید بالحب وكل ما یصاحبھ من لھ�ف�ة  

ورغبة وخفقان قلب وارتعاش للیدین مس�ئ�ول ع�ن�ھ 
ھرمون الدوبامین أو ھرم�ون الس�ع�ادة وھ�و ن�اق�ل 
عصبي مسئول عن مركز السعادة ف�ي ال�ج�س�م ام�ا 
استمرار العالقة الزوجیة ف�م�س�ئ�ول ع�ن�ھ ھ�رم�ون 
األوكسیت�وس�ی�ن وھ�و إكس�ی�ر ال�ح�ب ال�ذي ی�م�ن�ح 
االحساس باألمان واالستقرار بما ی�ؤم�ن اس�ت�م�رار 
الع�الق�ة ال�زوج�ی�ة أم�ا ال�ع�م�ر االف�ت�راض�ي ل�ل�ح�ب 
الرومانسي فھو الیدوم ألكثر من عام بحسب دراسة 
بجامعة بافیا فشرارة الحب األولى مرتبطة ب�ارت�ف�اع 

وال�ذي ی�ع�ود neurotrophin بروتین بالم�خ ھ�و
إلى معدلھ الطبیعي بع�د ع�ام م�ن ال�ع�الق�ة ویص�ب�ح 

 .الحب الرومانسي ذكریات بعد ذلك
 
 : سبب تسمیتھ بقبر الرومیة 
یذھب البعض لسبب تسمی�ت�ھ ب�ق�ب�ر ال�روم�ی�ة إل�ى  

وجود إطار بنقوش بارزة تشبھ الصلیب م�م�ا ج�ع�ل 
البعض یعتقد أنھ مبنى مسیحي ومنھا ج�اءت ك�ل�م�ة 
الرومي بمعني الرومان�ي أو ال�ب�ی�زن�ط�ي وق�د ج�اء 
تصنیف الضریح ضمن التراث الع�ال�م�ي ل�إلنس�ان�ی�ة 

كما صنف ضمن قائمة التراث ال�ع�ال�م�ي  1982عام 
لمنظمة الترب�ی�ة وال�ث�ق�اف�ة وال�ع�ل�م ال�ت�اب�ع�ة ل�ألم�م 
المتحدة (یونیسكو) بوصفھ من االضرحة ال�م�ل�ك�ی�ة 
الموریتانیة والمواقع الجنائزی�ة ف�ي ف�ت�رة م�ا ق�ب�ل 

 .اإلسالم

ا  ه ر 
 وا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. محمد فتحي عبد العال/مصرد  



   ص
 

 بقلم/ محمود عبد الصمد زكریا/ مصر

 )1 ( 
 یوجعني أن أتحدََّث عني

 لكني .. أتخیَُّل أني :
 مسكوٌن بالنزقِ الھائجِ 

 والقلقِ النضجِ 
 والریبِ المائجِ 

 والشجِن الطازجِ ..
 أحمُل ُكلَّ ھموِم الطقْس.

 في كھِف الرأْس.
  وكیاني منغومٌ 

 أو ملغوٌم ..
  وجدائُل ِشعري

 أو فِكري تنتظُر الغرْس.
  یوجعني حقَّاً أن أتحدَّث عن نفسي
 لكني ؛ أتخیَُّل أن قالوا عني : إني

  عفریٌت مسكوٌن بالشھوةِ 
 والقھوةِ ..

 أتراقُص فوَق ِجراحِ العصِر ..
ُز قاموَس الضدِ   وشیٌخ ؛ یتعكَّ

 یُعريِّ جسَد القھِر ..

 ویفتُح نافذةً للفجِر .
  وزوبعةٌ ؛ تتالطُم في داِخلھا

 صرخاُت الطلْق.
  وصاعقةٌ ؛ لكن

  لیسْت للبرقِ 
 ھنالك فرْق !.
  –یاِخلِّي  –یوجعني فعالً 

  أن أتحدََّث عني
 لكن ؛ صدقني أتخیَُّل أني :

 طفٌل ملغوٌم بالُحْب.
 سؤاٌل ؛ مرسوُم في ھیئةِ قلْب.

 وحرُف یمشي كالنھْر.
 ویعشقھُ النغُم البِكْر.

 صدى..
 ومدى ..

 لكن ؛ لیس یضیُع ُسدى .!!
 وسیخرُج بالممكِن من ضیقِ المابین

 ویعرف ؛ من أیَن .. ألین .
 
  )2 ( 

 ھذا نغمي
 ھل یسمعني َمْن علمني

  منطَق طیِر الِشعرِ 
 ولغَّمني بالُحبِّ ..

َر فيَّ العزَف ..  وفجَّ
 ودوخني ..

 في حاناتِ الِضِد / الَصِد..
  وصیَّرني َكسرةَ ُخبزٍ 
 في ساحاتِ الجوعِ ..

 ورمزاً یسعى في الممنوعِ ..
 سؤاالً ینزُف ..

 ً   عصفوراً ؛ ُمبتالَّ
 ُمرتِعشاً وسطَ فضاٍء مطريٍّ ..

 ھل یسمعني ..
  أو یرحمني
 وطني .؟!!

 
  )3 ( 

  أتقصى الحسرةَ 

 تلو الكسرةِ..
 وأُدمدُم باألفكاِر ؛ وباألشعارِ 

 وأُحلْم.
 والعالم أضحى من حولي بقعةَ ھْم.

 یتوضاُ من كاساتِ الدْم.
 العالُم جرٌح یتورْم.

 طفٌل منزوُع الفِطرةِ یتلغَّْم.
 یا هللاُ 

  وأخشى ما أخشاهُ 
َر ..  أن یتفجَّ

 فارحْم.
 یا رحماُن ؛ أرحمنا ..

 ارحْم.
 
 )4 ( 

 في مرآةِ الِشعِر أراني
 طیراً یحتضُن األفالَك .
 رجالً في ثوبِ َمالَك .

  أو كھفاً في جبلٍ 
اك .  تتعبَُّد فیھ الكلماُت النُسَّ

   الواقعِ   لكني في مرآةِ 
َحھُ الھمُّ ..  شیٌخ قد برَّ

 على كتفیھِ جبالن .
 وفي زندیھِ نھران .

 وعیناهُ نَجمان .
 –یا سادةُ  -  أنا مھمومٌ 

  أسعى أللملم ھذا الوطنَ 
 ِمزقاً .  المتناثَر من حولي

 وألملم تعبي ..
  فأراني كانقطةِ 

  ویدوُر العالُم من حولي
 ما أصغرني في ھذا الكونِ 

  وما أكبرني
 في المرآةْ.!!

 
 )5 ( 

 لغتي جناٌت معروشاتٌ 
  وأنا فالحٌ 

 أزرُع قمَح الِشعرِ 
 على صلعةِ ھذا الصمتِ 

 .. البدويِّ ..  الصحراويِّ  
 أرى في الِشعِر حقوالً فیحاء.
 وفي الحرِف العربيِّ فضاء .

 وحیاةً أخرى للفقراِء ؛ وللبسطاْء.
 
 )6 ( 

  حین یمرُّ بذاكرتي َجّدي
 آمُر ُكلَّ جذوري : اشتدِّي .

 اشتدِّي ..
 یا ُكلَّ جذوري .. اشتدِّي .

 فإذابي كاأللِف الممدودةِ 
 أو كالنخلةِ 

ُج بالِعطرِ   أنفاسي بحٌر یتموَّ
 وغایةُ ما أرجوه َعنّدي .

 والعالُم ..
  ُكلُّ العالِم من بین یديَ 
 ومن خلفي یحسدني ..

  فلماذا ؛ كُل العالم ِضدي
 حین یمرُّ بذاكرتي َجّدي ؟!!

 )7 ( 
 یحلُم بالسلوى؛ والمْن.

 ترنو عیناهُ وراَء حدوِد الرؤیةِ 
 ویراقُب بالقلبِ الرؤیا .

ُع من حدقاتِ الواقعِ.  رؤیتُھُ أوسَّ
 ولھُ أسئلةٌ كسھامٍ 

 یُطلقھا نحو ضمیِر الغوْث.!
  مشغوٌل في ُمنتجعِ الفتنةِ 

 بِغناِء القلبِ 
 ووسطَ ُسعاِر األسعارِ 

  یُعلَُّق فرَحتَھُ 
 فوَق الَحمِل الكاِذبِ .!
 ویُشیُِّد مائدةَ الشھْد.!
 ال بأَس .. دعوه یحلمُ 

 ویِسبُّ ؛ ویلعُن ..
  یغدو َحَجراً 

 یخدُِّش رأَس الفتنةِ 
 یخمُش ذاكرةَ الفطرةِ 

 الشاعُر ( طرزاُن )
 وربَّتھُ الغزالنُ 

 لیعرَف معنى الوحشِ 
 ومعنى النعشِ 

 ویقتُلھُ دمُع وداعِ األمِّ 
مِ   ولوُن الدِّ

 دِم األطفاِل النازِف كالدھنِ 
 على عتباتِ األمْن.

 
 )8 ( 

 بین العاشقِ ؛ والمعشوقِ 
 مسیرةُ ُحْب.

  قد ال تدركھا اللغةُ 
  وال تسلكھا

 غیُر النفسِ األمَّارةِ 
 بالقُرْب.!

 
 )9 ( 

 الشاِرُع غیر الشارعِ 
 غیُر الواقعِ   والواقعُ 

 والیوُم یغیُِّر ِسجنَتَھُ 
 عن ِسحنَةِ أمْس.

  واآلتي أملٌ 
 مدفوٌن في قاعِ النفْس.

 
 )10 ( 

 ھي لغةٌ ..
لھا ِسحُر الِشعرِ   َشكَّ

 طالعةً من َغبشِ الفجرِ 
 أو من َزبِد البحرِ 

 كخمِر التمِر !
  یتبعھا الطیُر الھاربُ 

 من قفصِ الصدِر..
 لغةٌ.. من وَمْض.

  یركع بین یدیھا شجرٌ 
 مسكوٌن بالرفْض.

لُ    لغةٌ تتشكَّ
 من أفكاِر الماْء.

  تتعطلُ 
  حین یصیُر الماءُ 

 دماْء.
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 سامح أدور سعدهللا
 

 
 قالوا لي :غني أناشیدك القدیمة
 قلت لھم : ما عاد الوقت یناسب

 نظروا لي متذمرون
 و كأنھم یشمتون بي

 و أنا ھنا حائر ال أدري السبیل
 ھل ضاق الكون بي

 حتى صرت ال أدرك للحیاة معنى !
 فردت أشرعة الخیال
 اأحلق فوق بحر ساخرً 

 دعاني نحاكي رقص النجوم  وقد
 و أخبرتھ عن خبث الغیوم

 كیف كانت تداري رقصات النجوم
 قال لي: شوقي إلیك من دعاني

 قلت لھ : دعني وحدي ھنا أعاني
 بعید عنھ  یضحك البحر و یقفزون بي 

 ال یبالي
 طریق أخر أنا أسلُكھ و أبحث

 عن خیوط السحر أمتلكھ
 ونشید واحد أتلوه

 یعبر بي دروب غیر منظورة
 و شخوص تشخص لي ببردة
 وأنا عاجز عن فھم الصورة
 أحالمي كیف أعیش أحالمي؟
 وھناك من یؤلب علّي أفكاري

 تثور علّي تطرد راحتي
 و تضجر مقلتي

 و یقولو لي:عد و غني لنا
 أناشیدك القدیمة

 و أنا غارق في بحر أآلمي
 متألًما أشرب من الخمرطوال األیام
 جعلتني أسكن في كوخ خرافاتي

 أسیر وحدتي
 أسیر في طریق معوج

 قد رسمھ لي القدر
 و أنا عاجًزا عن تحدي القدر
 و من یدرك مثلي لعنة أیامي

 حاضري مثل غیابى
 غیابي أشبھ بحاضري
 من یدرك لغیابي معنى
 أنا و أن كنت حاضًرا

 لیس لي معني
 عن السكر شارب الخمر  أ یتوب

 كمثل الریح ال تذكر لھا وقفة
 و لحن یطرب لمعنى ذكًرا
 أنا خائف من تكرار سؤال
 أھل الحكمة و أن قالوا:

 أننا أھل الحكمة.



   
را 

 
غاده حسن یوسف 

 المقابلة/ االردن

 

 یا من سرقت قلوب العارفین

 امرأة تجاوزت األربعین

 وجسد جمیل تملكین

 تقولین كبرت أنت تمزحین

*** 

 الحیاة لیس بالعمر تسألین

 القلب یحكي حكایة العاشقین

 اكتمل بمشاعره ویستقین

 ویحكم على من أحب قلبھ

 أھو فرح أم حزین

*** 

 إنت بالجمال ملكة تتوجین

 وعصفورة على الشجر تغردین

 وسماء صافیة ال تستھین

  أتسبحین نقیة میاھھ وبحر

 أنبتت من كل نوع حین وأرض

 یا من بلغت األربعین

*** 

 

 سن اكتملت لھ الطفولة والحنین

 وشباب یتجدد في السنین

 ال الشیب عار بل وقار أتعرفین

*** 

 تتنورین والوجھ قمر بضوئھ

 والبسمة جمال یستحیل

 ألنھا ال ترسم إال بعد عناء ال تستھین

 ھذه المرأة بلغت األربعین

*** 

 وقلبھا یشتاق الحب في كل برھة وحین

 بجمال صمتھا كبحر واسع تتأملین

 حبیبتي أینما كنت یا من تكوني وتكونین

 ماذا أقول عنك عجزت مني الكلمات

 بل أنت الكلمات والصفات عندما تتحدثین

*** 

 أنت وأنت وأنت كنت وتكونین أجمل امرأة

 امتلكت القلب والفؤاد والحنین

 یا من بلغت األربعین

 

ص�در ل��ل��ش��اع��ر ع��دن��ان أب��و أن��دل��س 
مجموعة شعریة ب�ع�ن�وان: "ت�رن�ی�م�ة 

 2016الطبعة األولى س�ن�ة   الغائب"
ال�ت�ص��م�ی��م وال��ت�ن�ض��ی�د اإلل�ك��ت�رون��ي: 
الش���اع���ر ع���ام���ر ص���ادق ط���ب���ع���ت 

 -أرب�ی�ل -المجموعة في مطبعة الدباغ
) ص�ف�ح�ة 134العراق یقع الكتاب بـ (

) قص�ی�دة 33إحتوت المجموعة على (
 والكتاب من الحجــم المتوسط بقیاس

 )24x 16 :ب��دأ الش��اع��ر ب��ق��ص��ی��دة (
بال حدود كان جن�دی�اً  5إیركالیوس ص

یحاور ال�ن�ار ب�دون ب�ن�دق�ی�ة. ی�رش�ُف 
حلزونة وھي ت�دوُر وس�ط ال�ع�اص�ف�ة 
ربّما قاد أركالیوس نفس�ھ ب�ال ط�ائ�رة 
تكاد الدنیا عنده ذكرى المع�ة ت�ب�اغ�ُت 

 11قرارة ن�ف�س ال�ب�ش�ری�ة. ف�ف�ي ص
إس��ت��ذك��ارات م��ل��ّم��ع��ة ی��ق��ول: / ش��ّم 
الصلیَب أمامي وفاَض جس�دهُ ع�ط�راً/ 
ھذا إحتراقي.../آٍه... فكیف أسلو/ م�ن 

  كان ظالً ورفقاً......!.
ال زالت نفحات شعراء كرك�وك ت�ج�وُل 
ج��م��ج��م��ة ش��اع��رن��ا ع��دن��ان ف��ي ك��ّل 
األروقة والمیادین. یذكر الشاع�ر ھ�ن�ا 
مكانات اللقاء وال�ت�س�ّك�ع م�ع ش�ع�راء 
كركوك وھم یصنعون غدھم ف�ي زم�ن 
معطل ضمن ال�م�ش�اوی�ر ال�م�ط�ل�س�م�ة 
ونفحات أبو أن�دل�س تض�ؤُب عص�اھ�ا 
على زھرة الشمس حالما تلیُن أجنح�ة 
المرح وھو یخاطُب س�رك�ون الص�ب�ي 
المدلّل الساحر بشاعریة السماء. ل�ق�د 
أضاف أندلس لمسة جدیدة للمجموعة 
عند إستخ�دام�ھ مص�ط�ل�ح�ات ب�ال�ل�غ�ة 

تظھر قص�ی�دة  17اإلنكلیزیة. وفي ص
المغامر الكوني ح�ی�ث ی�ق�ول:/ أع�ب�ُر 
لّج�ة... ال�ف�راغ/ وأص�رُخ م�ا ی�خ�ال�ُج 
مبتغاي ھدیر السكون.../ قصة م�ث�ل�ث 
برمودا غامضة ی�ق�ال: ھ�ن�اك أجس�ام 
غریبة سقط�ت م�ن الس�م�اء ال زال�ت 
تجذُب األجسام داخل أعماق ال�م�ح�ی�ط 
وقّصة أخرى یرجع سببھا إلى إرتف�اع 
قیعان المحیط مّما یسبّب سحب السفن 
والط�ائ�رات ل�ألع�م�اق ف�ی�ظ�ھ�ر وج�ھ 
ال��ت��ض��اد ك��خ��ط وھ��م��ي ف��ي قص��ی��دة 
المغامر الكوني بین عرصات الھ�ن�دی�ة 
وسان فرانسی�س�ك�و ف�ی�ن�ط�ف�ىء ع�ود 
الثقاب بتنھ�ی�دة. ت�ظ�ھ�ر قص�ی�دة ب�اب 

حس��ب ق��ول الش��اع��ر/  25ت��وم��ا ص
ت�راءت ل��ي (ك�وب��ا) ب��رّم��ت�ھ��ا إع��الن��اً 

یھدىُء األعصاب ت�اب�وت�اً م�ن ال�ت�ب�غ/ 
وحبّة بن سكرى یثرثُر تحتھا اإلدمان/ 
نراھا صورة رائعة ومج�ازی�ة م�ع�بّ�رة 
بقولھ: تابوتاً م�ن ال�ت�ب�غ ال�ت�ي ی�ب�وُح 
فیھا أناس راحوا ضحایا بسبب ال�ت�ب�غ 

  أفیون العصر.
دائماً یرّدُد شاعرنا عدنان كلمة الغائب 
ف�ي نص��وص�ھ ربّ��م�ا م��ا زال ی��ن�ت�ظ��ر 
ومیضاً یمرُق في ثنایا تخی�ل�ھ. ت�ظ�ھ�ر 
أسماء شامخة في عالم األدب الع�رب�ي 
وال�ع�ال�م�ي وإس�ت�ذك�ارات كـ� "م�اري 
إنطوانیت" وشخصیة خاجیك. ت�ظ�ھ�ر 
قصیدة "وإنتھت ال�ل�ع�ب�ة.. ی�ا ری�ت�ا" 
متماسكة وكأّن الشاعر ع�اش أح�داث 
مدینة نینوى یفتُح ب�اب�اً وی�وص�ُد آخ�ر 
ن��ح��و ال��م��ج��ھ��ول. ورغ��م ال��ع��واص��ف 
ال��ھ��وج��اء ی��ت��وّش��ُح بس��واد ال��م��دی��ن��ة 
ویحدودُب ظھرهُ نحو رائ�ح�ة األرض. 
ما زال یترنُّم ویصدُح ناقوس الكنیس�ة 
عند قلعة باشطابیا إلنتظار الراھبة كي 
تذّر البخور في المجمرة ولحین إبتداء 
لعبة أخرى. تظھر صورة جمی�ل�ة م�ن 

حیث یقول:  42قصیدة سیركیا في ص
ف�ی��ھ��ا / أّي ل��ق��اء ل��م ی�ح��ت��س��ب/ ف��ي 
مواعیدنا الم�ل�غ�اة؟/ ل�ك�ن ث�ّم�ة ب�ق�ی�ة 
للذكرى/ وما أّرخ لحظة الوداع/ ح�ی�ن 
إنفرطت یدانا/ لمعت المآق�ي بس�خ�اء/ 
وعند إرتجاف الشفاه شّح الك�الم/. إّن 
إرتشافھُ في القلب لم ی�رت�و م�ن�ھُ ب�ع�د 
فھو م�ا زال ع�ط�ش�اً ح�ال�م�اً ی�ط�ف�ىُء 
المصب�اح قس�راً ل�ت�أل�و ل�غ�ة الش�اع�ر 
بموسیقى إن�ج�ذاب�ی�ة ت�رت�ط�ُم بش�ھ�ق�ة 

  عطشى نحو ریبة الزمن الغادر.
الشاعر عدنان ربّما ینّوه إل�ى ال�م�وج 
الكاسح المتمثل بداعش ح�ی�ن ی�ق�ول: 

م��ن قص��ی��دة الص��ب��ي  49ف��ي ص
اإلنكلیزي/ إلتفُت ف�ج�أةً/ ف�إذا ال�غ�ب�ار 
الشیطاني/ یلّف قریتي الق�ری�ب�ة!/. إّن 
عشرة أبو أندلس لجیرانھ كانت كبیرة 
وخاصة أّم فرید الت�ي ك�ان�ت ت�ف�ت�رُش 
الخضرة في أوّل ال�ط�ری�ق س�واء ف�ي 
عید (ال�رّش�ی�ش) أو ش�ھ�ق�ات ط�ری�ق 
الجلجلة ال فرق بین األدیان فھو قریب 
من حنایا الناقوس بال إنقطاع فتراهُ قد 
صّور المشھد بكل ح�ذاف�ی�ره ویص�غ�ي 
لتمتمات المصل�ی�ن ب�ع�ب�ارات ال ت�ھ�دأ 
ھللویا.... ھللویا وكأّن أّم�ھ ع�ل�ى ح�د 
قولھ: تھ�ب�ھُ ع�ط�راً ش�ف�ی�ف�اً م�ن ذاك 
الشروق، فھو ما زال ی�ل�ت�ف�ُت خ�ل�ف�ھ 
ویطّل وی�ت�وارى ب�ی�ن ال�ظ�ل والس�ور 
ك�لّ��ھ��ا ف��ي ذاك��رت��ھ ت��ح��فّ��ھُ الص��ل��وات 
والطقوس آلخر الطریق تظھر قصی�دة 

 54قّداس ل�ك�اھ�ن ال یص�ل�ي ف�ي ص

مدى العالقة الحمیم�ی�ة ب�ی�ن الش�اع�ر 
وأش��ب��ی��ن��ھُ م��وش��ي ب��ول��ص م��وش��ي 
بقولھ:/ یا موشیاً بالطیبة حّد الخرافة/ 
وی��ت��ك��ل��م الش��اع��ر ب��ل��غ��ة الس��ورث 
الدارجة / خوني لم تشتك منك ن�م�ل�ة/ 
أو تئُن تحت قدمك بقةٌ/ إالّ ھ�ي ال�ت�ي 

 نھایتھا عندَك/.
لقد أبدع أبو أندلس ب�وص�ف�ھ ل�ل�ح�الق 
األرم��ن��ي ال��ذي ج��ّزع ش��ع��رهُ وت��اب��ع 
تمتماتھ وقرقرة ب�ط�ن�ھ ع�ن�دم�ا ی�دوُر 
حول فریستھ المزینة ویطّعمھا بدندن�ة 
مھملة لم تذع ل�ح�د اآلن. ی�ق�ول: ف�ي 

/ ھو یجّز شعري/ وأنا ألعُن م�ا 58ص
یبدُر منھ الحقاً/ أنفاسھ تكوي رقب�ت�ي/ 
أحّسھُ یلھُث مثل ط�ری�د/ وم�ا ی�دغ�دُغ 

  ظھري قرقرة بطنھ.../.
ما زالت آثار شكواهُ تنقُّب عن الباح�ث 
اآلثاري بھنام أبو الصوف الذي ض�اع 
ف��ي ال���ط���رق���ات وأص���ب���َح ع���رض���ةً 
للصوص. یستذكر الش�اع�ر أص�دق�اؤهُ 
الش�ع�راء ال�ذی�ن ق�د إل�ت�ق�ى ب�ھ�م ف�ي 
المرابد في بغداد والبصرة ل�ن ی�ن�س�ى 
أحد ویصفھم یوماً ما ك�ان�وا ك�الس�ھ�ل 
األخضر والیوم أصبحوا "طّش�ارى". 
ف�ن��راهُ ی��ت��ج�وُل ف��ي حض��رة ال��م��ح��ب��ة 
تت�ص�ادم آھ�ات�ھ الص�اخ�ب�ة ف�ي وری�د 
اإلحتراق. ھناك أسماء كبیرة تذكر في 
مفھرس المدینة الضوئی�ة ك�أنس�ت�اس 
الكرملي ومار یوسف ومس�ت�ر ت�ی�س�و 
ك�إس�ط�ورة ال�ح�ل�م ت�ت�وش�ُح ب�ع�رب��ات 

 84الرجوع. وفي قصیدة ملكزدق ص
یستذكر سنین الجمر ال�ت�ي ك�ان�ا م�ع�اً 
فیھا وك�الھ�م�ا ی�ح�دق�ان ع�ب�ر ال�ك�ّوة 
لرؤیة تقانة ال�غ�زل. وت�ظ�ھ�ر قص�ی�دة 
أخرى بعنوان: أبّھة الص�ع�ل�وك وھ�ي 
مھداة إل�ى الش�اع�ر ج�ان دم�و ال�ت�ي 
یذرُف فیھا دمعتھُ وھو یسم�ُع ب�ھ وال 
یراهُ وھما بنفس المكان والزم�ان ف�ي 
م��ح��اف��ظ��ة ك��رك��وك. ی��ح��ل��ُم ب��أن��ف��اس��ھ 
األخیرة واألرصفة ال�ت�ي ح�م�ل�ت خ�ط 
سیر حذائھ تراهُ قد ذاب ك�الس�ك�ر ف�ي 
أدب النسیان. م�ا دام إی�ق�اع الش�اع�ر 
أندلس یالئم غنجھ المعتاد نحو فسح�ة 
تكاُد تصاُب بالح�ذر ل�وال ال�ت�وح�د ف�ي 
اإلیقاع الذي أسند ظ�ھ�رهُ ع�ل�ى س�ور 
الحدیقة ول�دی�ھ قص�ائ�د أخ�رى ت�ل�م�ُع 
ومضاتھا ھنا وھن�اك وت�ظ�ھ�ر أخ�رى 
باللغة اإلنكلیزیة ب�ن�ف�س ال�م�ج�م�وع�ة 
تنبُض فیھا ال�ح�ی�اة. أت�م�نّ�ى ل�ھُ دوام 
الصحة والموفق�ی�ة ل�خ�دم�ة ال�م�ش�ھ�د 
الشع�ري س�واء ك�ان ف�ي م�ح�اف�ظ�ت�ھ 
كرك�وك أو أي م�ح�اف�ظ�ة أخ�رى م�ن 

 محافظات العراق. 

”ا م“ 
    أ اح 

 
 

  العراق-بغدیدا/ كریم إینانقد: 
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 مات الضمیر فال تسل ذي كرمة
 عن حقھ فلقد غدا كولیمة

 
 سالت علیھا شھوة ومطامع
 حتى الفتات تقاسموه بھمة

 
 أنذال كل العالمین بساحنا

 مدوا الوالئم من حضارة أمة
 

 دقوا الكؤوس ولم یبالوا أنھا
 طفحت خمورا من دم ذي حرمة

 
 سرقت سدى أمجادنا  یا حسرة

 بید العدو تنقلت كغنیمة
 

 عبر الزمان لغیرنا ولنا ضوت
 ظلمة  كل العصور بدت دیاجي

 
 من كان یوما بالجھالة غارقا

 فقد أتى متوعدا بھزیمة
 

 حلت بنا سخریة األقدار حت..
 ..تى غاب عنا ما لنا من لحمة

 
 ال تندب الحظ الذي سخطا قضى

 یوم لك ...التالي علیك بغمة
 

 حال على بشر على دول لذا
 التحسبن البؤس في دیمومة

 ماخفى بمحبة  یا صاحبي قل
  واكتم أمورا سلحت بنمیمة

 
 أقبل على الدنیا بكل بساطة

  مودة  و ل ربنا یعطیك كل
 

 اجعل نھارك مشرقا بمسرة
 األیام سفح سالمة  بك تبلغ

 
 تمضي الحیاة بسرعة وكأنھا
 في بطئھا وصف لھا كمذمة

 
 ھات الخصال مجاھرا بحمیدھا
 تجد السالم على الجبین كخیمة

 
 یا مھجة القلب الصبوح تحضري

 تیھي صبا ھا قد أذنت بضمة
 

 كانت علینا حرمة وبأمرنا
 حین البالد تعضعضت كلقیمة

 
 فلقد رھنت الحضن والنبض الوفي

 لمشاعر صبت كؤوس مالمة
 

 وعلى بالد رغم أنف خصومھا
 قالت سالم األرض خمر مدامة

 
 ما كل خمر كان فیھ سكرنا

 بعض الخمور تعتقت بحمامة

ت ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھذه األنباء الواردة من
 من محطة تبث موسیقا

 ومقتطفات من أنفاسك وانت نائمة
 تشیر إلى تحسن ساعتك البیولوجیة

 وھذا ینبئ عن انفراجة
 بین راسك والمخدة

 أنباء مطلعة تشیر إلى تحرك حذر
 من فصائل شعرك ناحیة المرآة

 استیقظي
 .العالم بشع وأنت نائمة

 
 كل ما ھنالك أنھا

 وأثناء تقلیدھا لسامیة جمال
 تعثرت في حافة السجادة

 مما أعطى ھذا التمایل الطفیف
 زاویة جدیدة

 األخطاء عادة ما تحدث
 في اللیل

 لوال استعادة اإلیقاع
 النطفأت 

 ھذه الرقصة الوحیدة
 

 یدك وھي تھش ذباب الموسیقى
 سقط خاتم إصبعك في رغوة الوقت

 ال ضیر
 سنحرك اإلیقاع قلیال

  أنِت انفضي أتربة البكاء
 وأنا أنفخ في مجمرة الحلم

 ...ھكذا
 

 یھاجمني النوم حین أنتظرك
 وعندما تجیئین

 وتتعوذین من الشیطان الرجیم
 تحتشد المالئكة

 یمتنع جسدك عن الرقص
 ال یفكر صوتك في الغناء 

 

 صدرك حقل من األلغام
 وأنا محاصر بین قنبلتین على األرجح

 
  ذھبُت إلى البحر

 فلم أجده في مكانھ
 قالوا أخذتھ امرأة

 .في حقیبة یدھا ھذا الصباح
 

 أسكتي ضوضاء فستانك ھذا
 لقد شمر عن أكتافھ،

 .وظن أنھ سوف یخرج معنا اللیلة
 

كان ینقصھا الدوران   الحظت أن رقصتھا
 األخیر

 ثم ترتمي بكامل جسدھا على الكنبة
 الكنبة التي بعتھا في مارس البعید 

الح��ظ��ت أن ال��ن��اس ی��ق��ش��رون ال��ب��رت��ق��ال 
 بالسكین

 قلت أقشر برتقالھا بیدي
الح��ظ��ت أن آخ��ر ق��ب��ل��ة ل��ی��س��ت ك��م��ا 

وأنھا ح�ت�ى اآلن ل�م ت�ت�ع�ل�م م�ن   وددتھا

  نادیة الجندي شیئا
 الحظت وأنا أتفقد الشوارع الجانبیة

أن الكثیر منھم قد عبروا ف�ي غ�ف�ل�ة إل�ى  
 قلبي

 ھذا المسیج بالورد
 .ھذا الذي تحرسھ دبادیب ال تعض أحداً 

 
 ما كل ھذه األسماك الملونة

  !التي في دمك
 كان یجب أن ترتدي فستانًا

 زجاجیا ناصع اإلحساس
 (تاتش) جسدك بطئ جدا
 وھذا الذي یھنج أفكارك

 أعیدي ضبط مصنعھ
 وتحدیث ھذه األحضان،

  وحاولي
 .مرة ثانیة

 
 كصیاد استلمتھ سمكة عفیة

 أنزلتھ الماء
 وغرست في فمھ الشص

 كمحارب كثرت حولھ الجثث
  :وتذكر قول أمھ

 ارجع من الحرب
 حتى ولو على ساق واحدة

 كعابر سبیل
  .اخذتھ قدماه إلى طرق ال تؤدي

 
 وحین یسألونك

  كیف نجوت من ھذه الحیاة؟
 :قل لھم

 نجوت من فرح محقق
 كاد أن یحیل حیاتي كلھا

  .إلى سعادة كاذبة
 

 ستبحثون عني وتجدونني
 بین جبلین

 قولوا وجدناه ینزف موسیقا
 وھذه أوراقھ

 .بھا كتابة على ھیئة شعر
 

 أربي قطاراً 
 في مزارع الحدید

 أضع لھ بعض المحطات
 لقرى ومدن ھادئة

 في طریقھ
 یرتاح حین تجلس

 الحبیبات
 /ینتشي لو مر بین الحقول

  الفراغ
 حین یطلق صفارتھ

 یقفز الحنین
  من أغاني السفر

 كان علیھ أن یصل إلى ھناك
 كان علیھ أال یخرج عن مساره أبداً 

 .وال یدخل في زقاق
 

 بنطالِك یتضور شوقا
 .وال یھدأ حتى ترتدیھ

 امء ااردة
 

 
 
 
 
 

 احمد دیاب/ مصر

 نرجس عمران
 سوریا



ر ا 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 د. نصر عبد القادر

  مصر 
 

 أطلقُت للدنیا أالحیني

 قُُدسیَّة تسمو على الطینِ 

 وھتفُت بالحقِّ الذي بدمي

 یعلو ویصھُل في شراییني

 لو باَت وقُد الجمر في شفتي..

 أو في لھاتي نصُل سّكیني

 واربدَِّت اآلفاُق ُمرِعدةً 

 تَدوي بقھقھِة الشیاطینِ 

 واّساقطت فوقي السما ِكَسفاً..

 وَھَوت ُرجوُم اللیِل تُردیني

 لن أنثني عن شدِو قافیتي

 لو كنُت في جوِف البراكینِ 

 حتى أري األیاَم مشرقةً 

 وّضاءةً..كسماِء تشرینِ 

 وأرى قلوَب الناس مورقةً 

 غنّاَء من ورٍد ونسرینِ 

 سأقوُل للجالد في ثِقٍَة :

 قََدري إلى قدري ینادیني

 لن یقتَُل السیاُف أغنیةً 

 في قلِب عصفوِر الریاحینِ 

 لن تُخرسوا لحناً بِھ اغتسلَْت..

 في الفجِر أزھاُر البساتینِ 

 ستظلُّ في اآلفاِق أغنیتي

 ِورداً على شفِة المالیینِ 

 ماذا عليَّ وقد نَذرُت دمي

َجت بدمي أالحیني  إن ُضرِّ

 سیّاِن : رأسي فوَق أكتافي..

 أو فوَق مائدِة السالطینِ 

                 

جلست أترقب اھ�ت�زاز ذل�ك ال�ك�رس�ي ال�ذي ل�ط�ال�م�ا    
كنت أجلس عل�ی�ھ, خ��اط��ب��ن��ي ح��ی��ن 

وھ��و ی��خ��اط��ب اآلن انظر إل�ی�ھ 
ال����������ت����������ي نسمات ال�ری�اح 
رغ�����ب�����ت ت��م��ازح��ھ ك��ل��م��ا 

بالوح�دة ك���أن���ھ���ا تش���ع���ر 
ب����ھ����ا, ذاتھا ال�ت�ي اش�ع�ر 

أح���اول اإلق���ت����راب 
منھما ولك�ن�ي أع�ج�ز 

ع��ن ذل��ك مس��ت��س��ل��م��اً 
لس�������ری�������ري ال�������ذي 

احتضنني بعد سفر طویل 
في الحیاة, رفضتھ كثیرا 
في سني شبابي وأب�ی�ت 

االس����ت����ل����ق����اء 
علی�ھ, ف�ج�س�دي 

المم�ت�ل�ئ ب�ال�ن�ش�اط 
یأبى ال�راح�ة وال�خ�م�ول, 

لم یكن لدّي لیل ألسكن إلیھ, كم شك�ا 
للھزاز فراقي لھ! وك�م ع�ارض بُ�ع�دي ع�ن�ھ! اآلن ل�م 
یبَق لدّي سواه استلقي علیھ, انتظر الیوم الذي یأت�ی�ن�ي 
فیھ ولدي لیأخذني إلى مكتب صغیر ال یبرز منھ س�وى 
ماكینة صغیرة أضع إصبعي فیھا ورجل متوسط الع�م�ر 
یضع بین یدیھ بعضاً من األوراق النقدیة ال�ت�ي ی�ع�دھ�ا 
بسرعة وال یمكنني مالحق�ت�ھ�ا, وم�ن ث�م یض�ع�ھ�ا ف�ي 
الجھاز لیقطع من مرتبي ولو جزءاً بسیطاً منھ لیحق�ق 
لذاتھ ربحاً غیر مرخص ألخذه ولكنھ الزمن الذي م�ك�ن 
ھؤالء من تحقیق بعض من مآربھم الجشع�ة, ل�م ی�ب�اِل 
لشكلي أو حتى لعدم قدرت�ي ع�ل�ى ال�ح�رك�ة ك�ان ھ�م�ھ 
األكبر ھو قطع المبلغ وإبالغي انھ عمولة للت�اج�ر, ك�م 
تمنیت لو تبقى في داخلي ج�زء م�ن أی�ام ش�ب�اب�ي ك�ي 
أقیم الحق وأضعھ في م�ح�ل�ھ, ھ�ا ھ�و اآلن ی�وھ�م�ن�ي 
بالحق ویضع عینیھ في عیني وكأني ل�م اق�ض نص�ف 
عمري في العمل في دوائ�ر ال�دول�ة ال�ت�ي رأی�ت ف�ی�ھ�ا 

 الكثیر, جذبني ولدي من یدي ھامسا في أذني:
كفاَك یا أبي ج�دالً، ف�األم�ر ال ی�ج�دي ن�ف�ع�اً، ف�ال�ذي   -

 حصل قد حصل ولن تغیر شیئاً.
 

 أدرت برأسي نحوه:
ولكن یا ولدي ھذه سرقة, وأنا ال اس�ت�ح�ق أن اُس�رق -

 بھذه الطریقة المباحة.
الكل یسرقنا یا أبي, لن ن�ق�ف ع�ن�د ھ�ذا ف�ھ�و ال�ع�ب�د  -

 المأموُر.
 الكل یبرر أفعالھ المشینة بأنھ العبد المأمور, أتساءل:

 ھل نحن عبید أم أحرار؟-
عدنا أدراجنا حیث وحدتي وسریري ال�ذي اس�ت�ق�ب�ل�ن�ي 

 بصریر غریب لم أعھدهُ منھ, بادرت قائالً:
ضعني یا بني عل�ى ك�رس�ي ال�ھ�زاز، ال ارغ�ب ف�ي   -

النوم اآلن, اترك�ن�ي ھ�ن�اك أری�د أن اع�د رات�ب�ي ل�ھ�ذا 

  الشھر.
التف ول�دي ح�ول�ي م�ح�اوالً ت�ھ�دئ�ت�ي ی�ق�ب�ل ی�دي 
ویرسم في م�خ�ی�ل�ت�ي أش�ی�اء ق�د ت�ج�ع�ل م�ن�ي ف�ي 
المستقبل رجل أعمال رغم ك�ب�ر س�ن�ي, ح�ت�ى إن�ي 
صدقت قولھ وبلحظة غفلة مني اُقت�ط�ع ج�زءاً م�ن 
المبلغ حتى بقى نصفھ في یدي, لم یتسَن ل�ي ع�ده 
ولَم أعده؟ ال یستحق ذلك التعب وال�ج�ھ�د, أخ�ف�ی�ت 
ما تبقى تحت وسادة ال�ك�رس�ي ال�ھ�زاز 
التي اجلس علی�ھ�ا وأخ�ذت أم�ی�ل 
ب��ھ إل��ى ال��وراء وال��ى األم��ام, 
وب��ع��د ل��ح��ظ��ات اق��ت��رب م��ن��ي 
صوت رقیق ولمسة یٍد لطیف�ة 
تم�س�د ع�ل�ى ق�دم�ي وت�ح�اول 
ن��زع ج��اروب��ت��ي م��ن ق��دم��ي, 
ان��ح��ن��ی��ت ألرى م��ن ی��ح��اول 
استجداء م�ا ت�ب�ق�ى م�ن رات�ب�ي, 
وإذا بھا حفیدتي لمی�اء ال�ت�ي ط�ال�م�ا 
داعبت مشاعر األبوة لدي لترسم على وجھ�ھ�ا 
ابتسامة صغیرة تخبرني باحتیاجھا ألقالم ال�ت�ل�وی�ن 
التي ستجعل منھا رسامة یش�ار ل�ھ�ا ب�ال�ب�ن�ان ف�ي 
المستقبل وعندھا ستخبر الجمیع أن م�ن ش�ج�ع�ھ�ا 
وجعلھا تصل لھذا المستوى ھو جدھا الم�ق�ع�د ب�ع�د 
س��ن��ي خ��دم��ة ط��وی��ل��ة ف��ي كش��ف ال��ل��ص��وص 
والمراوغین, لم ابخل علیھا فما تبق�ى م�ن ال�رات�ب 
ال یعد وال یحصى قد یكفیني ألس�ب�وع�ی�ن ول�ك�ن ال 
ب�أس أن أك�ون ج�زءاً م�ن وص�ول ح�ف�ی�دت�ي إل��ى 

 الشھرة.
أومأت لھا أن تذھب إل�ى أب�ی�ھ�ا وتض�ع ی�دھ�ا ف�ي 
جیبھ, استغربت طلبي م�ق�ط�ب�ة ح�اج�ب�ی�ھ�ا, أردف�ت 

 قائالً:
مرتبي ھ�ن�اك ف�ي ج�ی�ب أب�ی�ِك إن ت�م�ك�ن�ت م�ن   -

 الحصول علیھ وإعادتھ لي سأعطیك نصفھ.
دارت برأسھا مرتین ب�ی�ن�ي وب�ی�ن أب�ی�ھ�ا, أغ�ل�ق�ت 
عینیھا تفكر لعلھا تجد طریقاً لذلك الجی�ب, تس�ل�ل�ت 

 بین قدمي تصیح بأعلى صوتھا:
أبي انجدنا إن األرض تھزنا أنا وج�دي, أل�ح�ق�ن�ا   -

 قبل أن تندم على فراقنا.
فزع األب من صیاحھا مھروال ن�ح�وھ�م, ال ی�ع�رف 
من یحمل منھم ھي أم ھو وفي لحظة عجلة سح�ب 
الكرسي الھ�زاز دون أن ی�ف�ك�ر ھ�ل ح�ق�اً ش�ع�روا 
ب�اھ�ت�زاز أم ال, ج�ل�س, وبص�ع�وب�ة ی�ج�ر أن�ف�اس�ھ 

 مخاطباً ابنتھ:
 ماذا حصل وما االھتزاز الذي شعرتم بھ؟  -
أبي ما بك انھ الكرس�ي ال�ھ�زاز م�ن ك�ان ی�ھ�ت�ز,  -

 ولیست األرض.
قھقھ الجد وھو یعد نصف ال�م�ب�ل�غ ل�ی�خ�ف�ی�ھ ت�ح�ت 
الوسادة التي یستریح علیھا, وذھبت ھي تقفز ھن�ا 
وھناك مخفیة النصف اآلخ�ر ف�ي ج�ی�ب فس�ت�ان�ھ�ا 

 األزرق.
  

38  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 801 

 18 Aug 21 • Year 16 

 قصة         
 

  العراق/ شیماء نجم عبدهللا           از                

 



39  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 801 

 18 Aug 21 • Year 16 

لعّل المتأّمل ل�ع�م�ل ال�ك�ات�ب األس�ی�ر حس�ام    
زھدي شاھی�ن "رس�ائ�ل إل�ى ق�م�ر" یُص�اب 
بالحیرة تجاه تجنیسھ األدبي، ولعلّھ ت�ع�ّم�د أن 
یربك النقّاد والقّراء إلى حّد كبیر، لیوقعھم في 
مغبّة عدم التفكیر بما ھو خارج فّن الرس�ائ�ل، 
وقد مارس ھذه العملیّة التضلیلیّة عب�ر ك�ث�ی�ر 
م�ن اإلرب��اك��ات، وك�ان م��ن أھ��ّم�ھ��ا وأّول��ھ��ا 
ال�ع��ن�وان "رس�ائ��ل إل��ى ق��م�ر" إذ ی��ف�ت��رض 
ال��ع��ن��وان ط��رف��ی��ن؛ م��رس��ل وم��رس��ل إل��ی��ھ، 
ومجموعة نصوص مكتوبة ب�ت�ق�ن�ی�ات ك�ت�اب�ة 
الرسالة، علماً أّن الكاتب خالف معھود الكتّاب 
ف��ي ك��ت��اب��ة ال��رس��ائ��ل، ب��دءاً م��ن ع��ن��ون��ة 
النصوص، فلم یكن الكتّاب یُعَنِْونون رسائل�ھ�م 
الشخصیّة إل�ى ذوی�ھ�م وأص�دق�ائ�ھ�م أو إل�ى 
محبوباتھم، ب�ل ك�ان�ت ت�ب�دأ ب�ال�ت�ح�یّ�ة وذك�ر 
المرسل إلیھ وبصفتھ المحبّبة إلیھ، حبیبتي أو 
أخي أو بنّي أو زوج�ت�ي أو ع�زی�زت�ي أو م�ا 
شابھ، وتنتھي بالتوقیع والمكان وتاریخ كتابة 

 الرسالة الذي ھو غالباً ھو تاریخ اإلرسال.
إّن ھذه العنونة تشیر إلى قصدیّة ال�ك�ات�ب ف�ي 
أن یكتب كتاباً موظِّفاً الرسالة في بنائھ، وھ�ذا 
ما حدث ب�ال�ف�ع�ل، ف�ق�د خ�ل�ت ت�ل�ك ال�رس�ائ�ل 
المعنونة من تاریخ كتابة الرسال�ة وم�ك�ان�ھ�ا، 
على الرغم من أّن الك�ات�ب وض�ع ف�ي ن�ھ�ای�ة 
الكتاب إشارة بیّن فیھا التاریخین اللذی�ن ی�ق�ع 
بینھما أّول نّص وآخ�ر ن�ّص، وك�ذل�ك أم�اك�ن 
كتابة تلك الرسائل (أسم�اء م�ع�ت�ق�الت)، ھ�ذه 
الطریقة في التوضیح ھي الم�س�ت�خ�دم�ة ع�ن�د 
الكتّاب في توضیح بعض المسائ�ل ال�م�ت�ع�ل�ق�ة 
بظروف كتابة نصوصھم السردیّة، أضف إل�ى 
أّن الكاتب في ھذه اإلشارة لم یسّمھا رس�ائ�ل، 

  بل نصوصاً.
عدا ذلك، فإّن العنوان الفرعي للكتاب "شظایا 
سیرة" جاء یربك المتلقّي م�ّرة أخ�رى، ق�ب�ل 
الدخول إلى الك�ت�اب، وع�ل�ى ذل�ك؛ ف�إّن ھ�ذه 
النصوص بمجموعھا تحاول أن تبن�ي ص�ورة 
للكاتب أراد أن یعّرف بھا القّراء، واتّ�خ�ذ م�ن 
"قمر" ُحّجة لھذا الغرض، فلم ت�ح�ض�ر ق�م�ر 
في صلب ھذه النصوص لیكون الشكل ال�ف�نّ�ّي 
للنّص ھو رسالة إّال في القلیل من النصوص، 
بل شّكلت بمجموعھا سرداً ذاتیّ�اً، ی�رس�م م�ن 
خاللھ حسام شاھین ص�ورة ل�ھ، م�ؤّك�داً ت�ل�ك 
المقولة التي تقال دائم�اً ع�ن ك�تّ�اب الس�ی�رة، 
وھي إشباع نزعة ذاتیّة نرجسیّة، تساعده في 
حالتھ كأسیر على أن یكون حاضراً بالك�ت�اب�ة، 

 ألھداف خاّصة سأذكرھا الحقاً.
وألھّمیّة ھذه األھداف، فقد تناول ال�ك�ات�ب ف�ي 
بدایة الكتاب أھّمیّة الكتابة بشكل عاّم لألسی�ر، 
وأھّمیّة كتابة الرس�ال�ة أیض�اً، وَم�ْن ك�ت�ب�ھ�ا، 
متتبّعاً ذلك ع�ن�د ك�تّ�اب آخ�ری�ن حش�دھ�م ف�ي 
ال�ن��ّص األّول م�ن ث�ق��اف�ات م�ت��ع�ّددة ع�رب��یّ��ة 
وفلسطینیّة وعالم�یّ�ة، ق�دی�م�ة وح�دی�ث�ة. ھ�ذا 
یؤّكد للباحث مّرة أخ�رى أنّ�ھ ی�ت�ق�ّص�د إنش�اء 
عمل سردي متّكئاً على فّن الرسالة، لك�نّ�ھ ل�م 
یشأ أن یكتب رسائل ب�م�ف�ھ�وم�ھ�ا ال�ت�ق�ل�ی�دي 

 المتعارف علیھ.
یحیلني ھذا العمل إلى م�ا ق�ام�ت ب�ھ ال�ك�ات�ب�ة 
حمیدة نعنع التي كتبت روایتھ�ا "ال�وط�ن ف�ي 
العینین"، واختارت لھا ق�ال�ب ال�رس�ال�ة، م�ع 
اختالف بین األسلوبین، فقد استھلكت الرسالة 
الروایة بكاملھا إّال قلیالً. أّما حسام ف�إنّ�ھ ب�ن�ى 
م��ع��م��اره ال��ف��نّ��ي الس��ردي ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة 
نصوص، لم تأخذ من ال�رس�ال�ة إّال ع�ب�ارت�ھ�ا 
األولى "حبیبتي قمر" التي التزم بھا ف�ي ك�ّل 
الك�ت�اب ع�دا م�ّرت�ی�ن أو ث�الث ع�ن�دم�ا ق�ال: 
"ح�ب�ی�ب�ت�ي الص�غ�ی��رة". ل�ذل�ك ج�ن�ح�ت ھ��ذه 
الرسائل إلى فّن المقالة كثیراً، وات�ك�أت ع�ل�ى 
السرد والحوار، والحدیث عن اآلخرین. ف�ھ�ل 
أراد ال�ك�ات�ب أن ی�ط�ّور م�ن أس��ل�وب ك�ت�اب��ة 
الرسالة؟ وأین العنوان من الكت�اب؟ وم�ا ھ�ي 
مالمح شخصیّة الكاتب التي یستطی�ع ال�ق�ارئ 
  أو قمر تركیبھا من ھذه الفسیفساء السردیّة؟

ھذا الشكل من السرد ال یعطي ھذه الن�ص�وص 
أھّمیّة تذك�ر م�ن أج�ل أن ی�ق�ول ال�دارس أّن 

الكاتب أراد أن یطّور أسلوب الرس�ائ�ل، ع�ل�ى 
الرغم من أّن الرسالة لیست ذات معنى واحد، 
وقد وردت في المعاجم العرب�یّ�ة ل�ع�ّدة م�ع�اٍن، 
بعضھا حاضر في الكت�اب ض�م�ن�اً وص�راح�ة، 
فمنھا "المكتوب" المعروف الت�ق�ل�ی�دي ال�ذي 
ھو الرسالة بمفھومھا ال�ب�س�ی�ط؛ م�ا ی�رس�ل�ھ 
شخص آلخر في موضوع شخص�ّي ب�ی�ن�ھ�م�ا، 
وھو ما یُعرف تقلیدیّاً في الدراسات األدبیّ�ة بـ 
"الرسائل الشخصیّة" أو "اإلخوانیّة"، یشتّم 
القارئ شیئاً من ذلك السیّما أّن المرسل إل�ی�ھ 
شخص معروف ومحّدد سلفاً، ویؤّكد ال�ك�ات�ب 
حضوره في ب�دای�ة ك�ّل ن�ّص، وإن ك�ان ھ�ذا 

 الحضور ناقصاً.
ثّم تحضر الرسالة بمفھوم "الرسالة األدبیّة" 
كتلك التي كتبھا أبو العالء المعري وال�ج�اح�ظ 
وبعض كتاب األندلس وبعض الفالسفة، وھ�ي 
الكتاب الموّجھ لشخص ما، وع�ادة م�ا ی�ك�ون 
أمیراً أو حاكماً أو صدیقاً أو ع�ال�م�اً، أو ألّ�ف 
من أجل اإلج�اب�ة ع�ل�ى س�ؤال م�ا، أو ب�ح�ث 
لقضیّة فلسفیّة أو ف�ق�ھ�یّ�ة م�ع�یّ�ن�ة، وی�ع�ّرف 
المعجم ھذا النوع من الرسائل بقولھ: "ك�ت�اب 
یشتمل على قلی�ل م�ن ال�م�س�ائ�ل، ت�ك�ون ف�ي 
موضوع واحد"، ویستطیع الدارس أن ی�ق�ول 
إّن الكتاب بمجموعھ ھو "رسالة أدبیّة" ألّفھا 
الكاتب لتكون لقمر وألبناء جیل�ھ�ا ل�ی�ت�ع�رف�وا 
ع�ل��ى ت��ج�رب��ة ال��ك��ات�ب وت�ج��ارب م��ن م��ع��ھ، 
لیستفیدوا م�ن�ھ�ا. وھ�ذا م�ا أّك�ده أیض�اً ذل�ك 
المقطع المؤطّر على ش�ك�ل رس�ال�ة ت�ق�ل�ی�دیّ�ة 

 ومثبت على غالف الكتاب.
 

لھذه األدبیّة في الرسائل ما یؤكدھا، ف�ي ھ�ذا 
االھ�ت��م��ام ب��ف�نّ��یّ��ت��ھ��ا الس��ردیّ��ة وال��ت�ع��ب��ی��ریّ��ة 
واللغویّة، والمحافظة على خ�ط س�ی�ر س�رديٍّ 
خاّص بكّل نّص. إّن عملیّة فنّیّة كبیرة ج�ع�ل�ت 
من ھ�ذه ال�ن�ص�وص ب�م�ج�م�وع�ھ�ا "رس�ال�ة 
أدبیّة"، فیھا من البوح والھّم الذاتي المتّ�ص�ل 
بالھم الجماعي الشيء الكثیر، وب�م�ا ن�اقش�ت�ھ 

 من أفكار ذھنیة مجّردة.
ھذان االحتماالن موجودان بوضوح في ك�ت�اب 
"رسائل إلى قمر"، وأما االحتمال الثالث فق�د 
جاءت الرسالة في الكتاب خالل السرد بمع�ن�ى 
الھدف أو المغزى أو الدروس المستف�ادة م�ن 
تلك التجارب التي ب�ثّ�ھ�ا ال�ك�ات�ب ف�ي ك�ت�اب�ھ، 
لیصبح معنى "رسائل إلى قمر" مج�م�وع م�ا 
یرید أن یوصلھ الكاتب من خبرة إلى ال�ق�ّراء، 
وقمر من بینھم، ول�ی�س ل�ھ�ا وح�دھ�ا، وھ�ذا 
اه من وجوه اِإلَص�الح" ع�ل�ى ح�ّد  "مّما یتوخَّ
وص��ف ال��م��ع��ج��م ال��وس��ی��ط، وھ��ذه ال��خ��ب��رة 
المشحونة بالنص�ائ�ح وال�ت�وج�ی�ھ�ات األدب�یّ�ة 

  والعلمیّة والتربویّة والنضالیّة.
ومن أجل ترسیخ ھذا المعنى ح�رص ال�ك�ات�ب 
أن یرسم لھ صورة قریبة من المثال�یّ�ة، وھ�ذا 

متّفق م�ع ال�ھ�دف  -كما أسلفت -بطبیعة الحال
والغایة من السیرة الذاتیّة، فقد بدا حس�ام ف�ي 
ھذا الكتاب مناضالً وقویّاً، وشخصیّة نضال�یّ�ة 
منذ صباه، من عائلة من�اض�ل�ة ع�ری�ق�ة، ل�ھ�ا 

  تضحیاتھا في سبیل الوطن.
ثّم ھ�و ش�خ�ص�یّ�ة ق�ی�ادیّ�ة، ل�ھ حض�وره ف�ي 
صفوف ح�رك�ة ف�ت�ح، ول�ھ ع�الق�ات ع�رب�یّ�ة 
ودولیّة وأصدقاء من بلدان متعّددة، ك�م�ا أنّ�ھ 
بدا شخصاً حكیماً عارفاً مثقّفاً مجّرباً ال یھزم، 
ً ل�ق�م�ر  یمارس حكمتھ من أجل أن یكون معلما
ولجیلھا، بمعنى أنّھ یعتق�د أنّ�ھ ذو ش�خ�ص�یّ�ة 
ملھمة، على اآلخرین أن یس�ت�ض�ی�ئ�وا ب�ن�ور 
تجاربھ وبصیرتھ، لذلك تراه یكث�ر م�ن أف�ع�ال 
األمر والنھي في توجیھ قمر والقارئ ل�ت�ك�ون 

مثل ھؤالء النماذج التي عّرف�ھ�ا ب�ق�ص�ص�ھ�ّن 
وبقصصھم، ولتستفید من تجاربھ ش�خ�ص�ی�اً، 
ولعّل فارق العمر بینھ وبین قمر جعل�ھ یش�ع�ر 
أنّھ بم�ق�ام ال�م�ع�ل�م واألب، الس�یّ�م�ا أنّ�ھ ك�ان 

 یخاطبھا أحیاناً "یا ابنتي".
عدا ذلك بدا حسام شخصیّة ذات مالمح مثالیّة 
جّداً، فاختیاره القص�دي ل�م�ج�م�وع�ة الس�رود 
التي تضيء على حیاتھ بطریق�ة "الش�ظ�ای�ا" 
تجعل من ھذه النصوص عند تركیب�ھ�ا ت�خ�رج 
بھذه الص�ورة ال�م�ت�خ�یّ�ل�ة ل�ھ�ذه الش�خ�ص�یّ�ة 
العمیقة المتبّصرة الواعیة التي ك�ان�ت ص�ّم�ام 
أمان داخل ال�م�ع�ت�ق�ل وخ�ارج�ھ. ب�ل ی�ت�ج�اوز 
السرد ھذه الصورة إل�ى ص�ورة ذل�ك ال�رج�ل 
"القّدیس" الذي نجا بأعجوب�ة م�ن م�ح�اول�ة 
ال�م�رأة اإلی��ط�ال�یّ�ة اغ�ت�ص��اب�ھ، ف�ت��ح�ّول إل��ى 
"ی��وس��ف" ج��دی��د، فص��ار "ن��ب��ّي ال��ث��ورة 
المعصوم"، كما أنّھ مسی�ط�ر ع�ل�ى ش�ھ�وات�ھ 
وغرائزه، ولم یكن لیسمح أن یمّر بخاطره أن 
یتجاوز حدوده مع ص�دی�ق�ت�ھ ك�ات�ری�ن�ا، ع�ل�ى 
الرغم من تلمیح�ھ�ا ب�ذل�ك، ف�ن�ام ع�ن�دھ�ا ف�ي 
منزلھا، ولم یحدث بینھما ما یكسر ط�وب�اویّ�ة 
عالقة الصداقة، فالصداقة ك�م�ا ق�ال: "ك�ان�ت 

 أقوى منّا جمیعاً".
في ھذه النصوص ثّمة تقّمص لشخصیّة النبّي 
صاحب الرسال�ة، وھ�ذا ال�م�ف�ھ�وم ل�ل�رس�ال�ة 
حاضر أیضاً وإن بشكل أقّل، فإْن قال م�ح�م�ود 
درویش یوماً: "من أنا ألق�ول ل�ك�م م�ا أق�ول 
لكم"، فإن حسام في ھذه الرسائل یؤّكد مقولة 
�ا  السید المسیح الواردة في إنجیل م�تّ�ى: "أَمَّ
أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم"، ولسان حال الكاتب یقول بناء 
على ھذا: أنا من أنا، ولذا سأقول لك یا ق�م�ر، 
وسأقول لكم أیّھا القّراء، ویا أبناء ھذا الج�ی�ل 
ما سأقولھ لكم في ھذه النصوص. لذلك ت�ب�دو 
في ھذه ال�رس�ائ�ل ال�ل�غ�ة ال�واث�ق�ة ال�ی�ق�ی�ن�یّ�ة 
القاطعة، فكأّن حسام شاھین رس�ول ال�ع�ن�ای�ة 
اإللھیّة، حامل لرسالة أخالقیّة یتقّدم بتعالیمھا 

 لقمر ولغیرھا من القّراء.
ھذه الشخصیّة بھذه المالمح، وھ�ذا ال�ی�ق�ی�ن، 
جعلت الكاتب أیضاً وفیّاً ألصدقائھ، وق�د ع�بّ�ر 
عن ھذا الوفاء ف�ي حش�د قص�ص ص�دی�ق�ات�ھ 
وأصدقائھ ومعارفھ، فعدا كاتری�ن�ا ك�ان ھ�ن�اك 
أیضاً آینكن ھاتلید صدیق�ت�ھ ال�ی�س�اریّ�ة ال�ت�ي 
كانت أصابعھا تالمس روحھ عندم�ا المس�ت�ھ، 
فھي المرأة الوحیدة التي لمسھ�ا م�ن�ذ اث�ن�ت�ي 
عشرة سن�ة، ل�ذل�ك ك�ان ل�ھ�ا ك�ّل ھ�ذا األث�ر 
العمیق في روحھ، كما صّور في مشھد ل�ق�ائ�ھ 

 معھا خالل زیارتھا لھ في المعتقل.
ومن الجوانب المھ�ّم�ة ف�ي ش�خ�ص�یّ�ة حس�ام 
وأّكدھا مراراً نسویّتھ التي ی�داف�ع ف�ی�ھ�ا ع�ن 
ال�ن��س�اء وح�ق��وق�ھ��ّن، وم��واج�ھ��ة م��ا س��ّم��اه 
"ال�ذك�وریّ�ة" ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي، 
وخاّصة عن�دم�ا ت�ن�اول الس�رد ال�ح�دی�ث ع�ن 
شخصیّة الدكتورة ل�ی�ل�ى غ�نّ�ام، ف�ھ�ي ام�رأة 
بألف رجل، وتعمل على تحطیم منظومة الق�ی�م 
والعادات والتقالید المعیقة للتقّدم وال�ن�ھ�ض�ة. 
إضافة إلى ھذه األفكار النس�ویّ�ة ال�ت�ي ت�داف�ع 
عن حقوق المرأة خارج الحقوق ال�ت�ق�ل�ی�دیّ�ة، 
حشد الكاتب في كتابھ نماذج نسائیّة م�ت�ع�ّددة، 
عربیّة وأجنبیّة، وبین معاناتھّن جمیعاً، وكیف 
استطعن أن یتحدین الظروف الصعبة القاھ�رة 
من أجل تحقیق الذات أّوالً ثّم ل�ل�م�ش�ارك�ة ف�ي 
الحیاة ال�ع�ل�م�یّ�ة والس�ی�اس�یّ�ة واالج�ت�م�اع�یّ�ة 

  الفلسطینیّة.
إض�اف�ة ل�ھ�ذی�ن األم�ری�ن ف�إّن اإلھ�داء ال�ذي 
یستھّل الكاتب فیھ كت�اب�ھ ك�ان ل�ث�الث نس�اء: 
أّمھ، وقمر ع�م�اد ال�زھ�ی�ري (ال�م�رس�ل إل�ی�ھ 

المفترض)، وأختھ نس�ی�م. وف�ي ھ�ذا اإلھ�داء 
یحدث اإلرباك مّرة أخرى، فكیف یھدي الكتاب 
لقمر الزھیري وھو رسائل موّجھة لھا؟ وھذا 
ما حدا بي أن أغلّب أّن ق�م�ر ل�م ت�ك�ن س�وى 
"حّجة" سردیّة ومرسل إلیھ افتراضي، إذ ال 
یحتاج المرسل أن یھدي المرسل إلیھ ال�ك�ت�اب 
مّرة أخرى. على األقّل أنا أع�ت�ق�د ذل�ك. وم�ن 
باب آخر یؤّكد اإلھداء أّن ھذه النصوص أیضاً 
 رسائل أدبیّة ذات أھداف نضالیّة، كما أسلفت.

لقد أتاح ھذا األسل�وب ال�م�راوغ ب�ی�ن الس�رد 
والكتابة عن الذات أن یتحّدث الكاتب عن كثیر 
م��ن ال��م��وض��وع��ات، وی��ن��اقش��ھ��ا ب��ط��ری��ق��ت��ھ 
الخاّصة، و"أطلقھ من غیر تقیید"، وإن غلب 
علیھ في نصوص كثیرة البوح، والحدیث ع�ن 
الكتابة ذاتھا، وأھّمیّة الكتابة م�ن ن�اح�ی�ت�ی�ن؛ 
الكتابة بشكل عاّم، فھو كما قال: "في الكت�اب�ة 
أحاول أن أستخدم كّل ما اكتس�ب�ھ م�ن م�ھ�ارة 
في ھ�ذا ال�م�ج�ال، (م�ج�ال ال�ك�ت�اب�ة)، ب�ح�ك�م 
التجربة ال بحك�م ال�ت�خ�ّص�ص"، وھ�و ی�ك�ت�ب 
أحیاناً من أجل أن یتجاوز فّخ الروتین ل�ی�ق�ت�ل 
الفراغ. وكذلك الكتابة إلى قم�ر بش�ك�ل خ�اّص 
التي یلّخصھا بقولھ: "لذلك یا حبیبتي أواصل 
الكتابة إلیك، لعلّھا تنیر شمعة ص�غ�ی�رة ع�ل�ى 
طریق مستقبلك". وأّما على صعید ش�خ�ص�ي 
بما یرتبط بالكاتب نفسھ، فقد بّرر الكتابة إل�ى 
قمر بقولھ: "عندما تقرئین نّصاً م�ّم�ا أك�ت�ب، 
فأنت تقرئین جزءاً منّي، الج�زء ال�ذي أح�اول 
ً أنّ�ن�ي لس�ت أن�ا  أن أكون أو ال أك�ون، ع�ل�م�ا
عندما أزاول الكتابة، لكنّني أكتب ح�تّ�ى أك�ون 
أنا". فكأنّھ یرید أن ی�ق�ول أن�ا أك�ت�ب إذاً أن�ا 
موجود. وھذا ب�ال�م�ج�م�ل م�ا ت�ؤّك�ده ك�ت�اب�ات 
األسرى، ولعلّي ال أكون مبالغاً عندما أقّرر أّن 
ھذا ھو الدافع الحقیقي ألّي كاتب من أج�ل أن 

ل�ی�ح�قّ�ق  -ولیس الكات�ب األس�ی�ر ف�ق�ط -یكتب
 وجوده من خالل الكتابة.

 
ع�ل��ى أّي ح�ال، ف�إّن ال�ك��ات�ب حس�ام زھ��دي 
شاھین في كتابھ ھذا اقترح ط�ری�ق�ة ج�م�ال�یّ�ة 
غیر تقلیدیّة لكتابة سیرة ذاتیّة لمرحلة طویل�ة 
من حیاتھ، لكنّھا سیرة تمحورت حول السج�ن 
والنض�االت واإلن�ج�ازات والش�خ�وص ال�ذی�ن 
كانت تربطھ عالقة بھم. لقد كان الفتاً لالنت�ب�اه 
أّن كّل ھؤالء األشخاص إیجابیّون م�ن�اض�ل�ون 
في األعّم األغلب، وربّما ی�تّ�ف�ق ھ�ذا م�ع أھ�ّم 
رسالة من رسائ�ل ال�ك�ت�اب ال�م�خ�ف�یّ�ة، وھ�ي 
تنمیة الحّس النضالي االج�ت�م�اع�ي ل�دى ق�م�ر 
وأبناء جیلھا، وال ی�ری�د أن یش�ّوش ال�ع�ق�ول 
بنماذج سلبیّة، ب�ل إنّ�ھ أّك�د ال�ب�ع�د ال�ت�رب�وي 
بتكریس الشخصیّات التي تص�ل�ح ألن ت�ك�ون 
قدوة في مجالھا. ومن ھنا یكتسب الكتاب بعداً 
تربویّاً تعلیمیّاً ُمھّماً رغماً عن تلك الن�رجس�یّ�ة 
التي لم یستطع الكاتب التخلّص م�ن�ھ�ا، أس�وة 
بكّل كتّاب السی�رة ال�ذات�یّ�ة، الس�یّ�م�ا ال�ك�تّ�اب 
ال��ع��رب. وال��م��ن��اض��ل��ون م��ن��ھ��م ع��ل��ى وج��ھ 
ال�خ�ص�وص. وق��د ك�ّرس ھ��ذا ال�ب�ع��د؛ ال�ب�ع��د 
ً ب�ل�غ�ة م�ف�ھ�وم�ة  التربوي ال�ت�ع�ل�ی�م�ي، أیض�ا
وس�ل��س�ة، وذات ت��وتّ�ر ع��اط�ف��ي ف��ي ب��ع��ض 
نصوصھا، محّملة بشحن�ات ع�اط�ف�یّ�ة، ربّ�م�ا 
تكون مؤثّرة في نفوس بعض القّراء، ع�دا م�ا 

 اختزن الكتاب من قیم علیا وطنیّة وإنسانیّة.

ّة ذا ء  ّد اا 
 

 فراس حج محمد/ فلسطین
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