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غیب الموت صباح الیوم الصدیق العزیز الدكتور كاظم حبی�ب وھ�وش�خ�ص�ی�ة 
علمیة اكادیمیة غزیرة االنتاج والدینامیكیة وعاش حی�اة زاخ�رة ب�االن�ج�ازات 
والعطاء وقام كاستاذ بتدریس المئات من خریخ�ي ال�ج�ام�ع�ة ال�م�س�ت�ن�ص�ری�ة 
ببغداد ومعھد العلوم االقتصادیة في الجزائر، وھو م�ن�اض�ل م�ق�دام م�ن اج�ل 
حریة وكرامة االنسان العراقي ومن اجل ع�راق دی�م�ق�راط�ي ی�ح�ت�رم ح�ق�وق 

 . االنسان العراقي ویحقق تطلعاتھ لبلد امن وعیش مالئم
تمتد صداقتنا وعالقتنا االخویة مع ابو سامر لستینیات االلفیة المنص�رم�ة اي 
لستین عاما حیث كان یزورنا اثناء الدراسة الجامعیة في الم�ان�ی�ا وت�واص�ل�ت 
العالقة في العراق في السبعینات وكان یتم�ی�ز اب�و س�ام�ر دائ�م�ا ب�ال�ت�واض�ع 
والحرارة بدون تكلف في العالقات االجتماعی�ة وال�ح�ی�وی�ة وح�ب االس�ت�م�ت�ع 
وتبادل الراي وھو استاذ قدیر وعال�م اق�ت�ص�ادي الم�ع وغ�زی�ز االن�ت�اج ول�ھ 
عشرات المؤلفات ومئات المقاالت اضاف�ة ال�ى ال�ن�دوات وال�م�ح�اض�رات ف�ي 
اوربا وامریكا وبشكل خاص في بریطانیا حیث كان ضیفا ك�ری�م�ا ل�م�ؤت�م�رات 

  . جمعیة الطابة العراقیین في بریطانیا منذ سبعینات القرن الماضي
اتخذ الدكتور كاظم حبیب طیلة حیاتھ مواقف ثابتة في نصرة ح�ق�وق الش�ع�ب 
الكردي وكان مناصرا ومدافعا ثابتا عن حقوق االقلیات الدینیة والعرقیة وكان 
قد اسس في المانیا ھیأة الدفاع عن اتباع ال�دی�ان�ات وال�م�ذاھ�ب ال�دی�ن�ی�ة ف�ي 
العراق ومنظمة الدفاع عن حقوق االنسان في العراق والتجمع العربي لنصرة 

 i. القضیة الكردیة
تمیزت مقاالت الدكتور كاظم بالصراحة والجرأة والموض�وع�ی�ة وب�م�ح�اوالت 
جادة لنقد اخط�اء ال�م�اض�ي الش�خ�ص�ی�ة و ف�ي مس�ی�رة ال�ح�رك�ة ال�ت�ق�دم�ی�ة 

وحركة المعارضة وكان ناقدا جریئا لمأسي الع�راق ل�ی�س ف�ق�ط ف�ي   العراقیة
ع�ھ�د ص�دام ال�دك�ت�ات��وري ال�ف�اش��ي ال�ذي ش��ارك واالنص�ار ف��ي ك�ردس�ت��ان 

بل وكذلك لعھد المحاصصة البغیض الذي اب�ت�ل�ى ب�ھ ال�ع�راق م�ن�ذ   بمحاربتھ
كما نھ كان من اشد المعارضین للغزو االمریكي كما ت�م�ی�زت ك�ت�اب�ات�ھ  2003

بدعم كبیر النتفاضة تشرین والتي كان یعلق علیھا اماال كبیرة بتحقیق التغییر 
 . المنشود

تربطني والعزیز ابو سامر عالقة عائلیة وطبدة وتلقیت وعائلتي خ�ب�ر وف�ات�ھ 
بحزن والم شدیدین ونشعر بفقدان اخ كبیر وصدیق وفي كان امینا لمعتق�دات�ھ 

 . وجریئا وصریحا فیطرح افكاره
ان وفاة الدكتور ك�اظ�م ح�ب�ی�ب ھ�ي خس�ارة ال ت�ع�وض ل�ل�ح�رك�ة ال�وط�ن�ی�ة 

ون�ت�وج�ھ   الدیمقراطیة العراقیة وللشعب العراق�ي ول�ك�ل اص�دق�ائ�ھ وم�ح�ب�ی�ھ
بالعزاء الحار والمواساة القلبیة بشكل خاص لزوجتھ العزیزة ام سامر والبن�ھ 
سامر وابنتھ یاسمین وعائلیتھما وستبقى ذكراه خالدة عبر انجازاتھ الع�ل�م�ی�ة 

 . الغزیرة ومواقفھ المقدامة
30/08/2021 

بقلوب یعتصرھا األلم والحزن العمی�ق�ان،   
تلقینا الیوم خ�ب�ر رح�ی�ل ال�رف�ی�ق ال�ع�زی�ز 
الدكتور كاظم حبیب (أبو سامر) في اح�دى 
مستشفیات برلین، بعد مرض مفاج�يء ل�م 

  .یمھلھ طویال
كبیرة ھي ال�خ�س�ارة ب�رح�ی�ل أب�و س�ام�ر، 
الشخصیة الشیوعیة ال�ق�ی�ادی�ة ال�م�ق�دام�ة 
وال��م��ن��اض��ل��ة، وال��ب��اح��ث واالك��ادی��م��ي 
واالقتصادي البارز، وال�م�س�اھ�م ال�ن�ش�ی�ط 

  .والفاعل في الدفاع عن حقوق االنسان
كرس الفقید الكبیر ُجّل حیاتھ، ومنذ نعومة 
اظ��ف��اره، ل��خ��دم��ة الش��ع��ب وال��ك��ادح��ی��ن 
والفقراء، وللدفاع عن ح�ق�وق ال�ج�م�اھ�ی�ر 
وقضایاھا العادلة، مشاركا ایاھم ومساھم�ا 
ف��ي ال��ن��ض��ال وال��ع��م��ل م��ن اج��ل ق��ی��م 
الدیمقراطیة والحریة واالس�ت�ق�الل ال�ن�اج�ز 

  والعدالة االجتماعیة.
انخرط أبو سامر مبكرا في صفوف حزبن�ا، 
ون��ھ��ض ش��ج��اع��ا ب��ال��ك��ث��ی��ر م��ن ال��م��ھ��ام 
الحزبیة، وفي مختل�ف ال�م�واق�ع وال�ل�ج�ان 
الحزبیة، وكان عضوا ف�ي ل�ج�ن�ة ال�ح�زب 
المركزیة ومكتبھا السیاسي لسنوات ع�دة. 
كما ش�ارك ب�ن�ش�اط وف�اع�ل�ی�ة ف�ي ح�رك�ة 
األنصار الشیوعیة، مقارع�ا ب�الس�الح م�ع 

  .رفاقھ النظام الدكتاتوري البغیض
وجراء نضالھ وانحی�ازه ل�ق�ض�ای�ا الش�ع�ب 

باطی�اف�ھ ال�م�ت�آخ�ی�ة، ت�ع�رض ل�ل�م�الح�ق�ة 
واالعتقال ودخ�ل الس�ج�ون وع�اش ح�ی�اة 
الغربة، ونال مثل غ�ی�ره م�ن رف�اق درب�ھ 

  الكثیر من األذى والعسف والتنكیل.
وكان الفقید مناصرا ثابتا للشعب ال�ك�ردي، 

ولمختلف القومی�ات واألدی�ان ف�ي ب�الدن�ا، 
ولنیلھا حقوقھا كاملة وتمتعھا بحیاة آم�ن�ة 

   كریمة.
كذلك كان الراحل ال�ك�ب�ی�ر م�ن�اض�ال ب�اس�ال 
ومناصرا للشعوب وحقوق�ھ�ا ال�م�ش�روع�ة 
في الحیاة والتقدم والرقي وال�دی�م�ق�راط�ی�ة 

  .الحقة والعدالة والسلم الوطید
ان��ن��ا ال��ی��وم ن��ودع ش��خ��ص��ی��ة ش��ی��وع��ی��ة 
ودیمقراطیة ووطنیة مرموقة، تتمتع بخلق 
رفیع وعالقات واس�ع�ة، وب�اح�ت�رام ك�ب�ی�ر 
وحضور اجتماعي مت�م�ی�ز. وق�د ت�رك ل�ن�ا 
ارث�ا ك��ب�ی��را غ�ن��ی�ا م�ن ك��ت�ب��ھ وم�ؤل��ف�ات��ھ 
ومقاالتھ في شؤون الس�ی�اس�ة واالق�ت�ص�اد 

 واالجتماع والثقافة وغیرھا.
في مناسبة ھذه الخسارة المؤلم�ة، ن�ت�ق�دم 
بخالص التعازي ومشاعر المواساة الى ام 
سامر وسامر ویاس�م�ی�ن وع�ائ�ل�ة ال�ف�ق�ی�د 
الكبیرة جمیع�ا، وال�ى رف�اق�ھ وأص�دق�ائ�ھ، 

 .راجین للجمیع الصبر والسلوان
وألبي س�ام�ر ال�ع�زی�ز ط�ی�ب ال�ذك�ر ع�ل�ى 

  الدوام
 
 

  المكتب السیاسي
 للحزب الشیوعي العراقي

30/08/2021 

* ودا .. ظ را*  

ودا  ا ا 
 

 محمد الموسوي   
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ت��ن��ع��ى ج��ام��ع��ة اب��ن رش��د ف��ي ھ��ول��ن��دا 
والبرلمان الثقافي العراقي ف�ي ال�م�ھ�ج�ر 
وم��ؤس��س��ة س��وم��ر ل��ل��ث��ق��اف��ة واآلداب 
والفنون وال�م�رص�د الس�وم�ري ل�ح�ق�وق 
اإلنس��ان وال��ت��ج��م��ی��ع ال��ع��رب��ي ل��ن��ص��رة 
القضیة الك�وردی�ة الش�خ�ص�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة 
الدیموقراطیة األك�ادی�م�ي وال�م�ف�ك�ر ال�ف�ذ 
البروفیسور الدكتور كاظم ح�ب�ی�ب ال�ق�ائ�د 

 الوطني الدیموقراطي الیساري
 

وداعا رفی�ق�ي وص�دی�ق�ي، وإن�ي ألع�زي 
فیك وفي رحیلك نفسي وعائلتك ورف�اق�ك 
وأصدقائك الممتد انت�ش�ارھ�م ع�ل�ى م�دى 
الس���اح���ات وال���م���ی���ادی���ن ف���ي ال���ع���راق 
والمنطقة.. وإنھا لفاجعة أل�ی�م�ة أف�ق�دت�ن�ا 
م��ف��ك��راً ن��ب��ی��ال وأك��ادی��م��ی��اً ف��ذا ونص��ی��را 
للشعوب ول�ح�ق�وق�ھ�ا ب�ت�ق�ری�ر ال�م�ص�ی�ر 
والس��ی��ر ب��خ��ی��ارات دم��ق��رط��ة وج��ودھ��ا 
وأنس��ن��ت��ھ وأن��ت ال��م��داف��ع األم��ی��ن ع��ن 
الحقوق والحریات والم�ش�ارك ال�م�ی�دان�ي 
ف��ي نض��االت أھ��ل��ن��ا ف��ي ال��وط��ن ب��ك��ل 
أطیافھم.. ك�م ھ�و وق�ع ال�ف�اج�ع�ة ص�ادم 

ت الص�ن��دی�د ال��ذي ق��ارع ال�ط��اغ�ی��ة ن�ت�وأ
وأش��ك��ال ال��ع��ذی��ب ال��ت��ي ع��ّرض��ك ل��ھ��ا 
وأوق�ع��ھ��ا ع�ل��ی��ك ح�ت��ى ج��اء ال��ت��ض��ام��ن 

ل�ق�د ك�ن�ت …  األممي لینقذك م�ن ب�راث�ن�ھ
الشجاع في مراجعة ال�خ�ی�ارات وت�أش�ی�ر 
الص�واب ب�دی��ال ع�م�ا ظ�ھ�ر م��ن أخ�ط��اء 
وتعدیل ما تطلب على وف�ق ن�ظ�ری�ة ھ�ي 
األنقى في منط�ق األنس�ن�ة وال�دف�اع ع�ن 

اإلنسان.. فاجعتي ورفاق حركة ال�ت�ن�وی�ر 
ورفاق الیسار الدیموقراطي الع�راق�ي ب�ل 
وحتى القوى المختلف�ة م�ع�ن�ا ب�ات�ج�اھ�ھ�ا 
ك��ب��ی��رة إذ ك��ن��ت ال��م��درس��ة ل��ل��ت��س��ام��ح 
والعنوان للحوار ولف�ت�ح ص�ف�ح�ات�ھ رغ�م 
الخالف ال�م�ث�ار ول�ن أق�ول االخ�ت�الف .. 
ارقد رف�ی�ق�ي وص�دی�ق�ي بس�الم ول�ی�ع�ل�و 
اسمك ب�ی�ن األن�ج�م ال�ھ�ادی�ة ب�ی�ن أن�ج�م 
م��ف��ك��ري اإلنس��ان��ی��ة ف��ل��ق��د ت��رك��ت أن��ق��ى 
الس�م�ات وال�خ�ص��ال إرث�ا ف�ك�ری��ا ق�ی�م�ی��ا 
للمناضالت والمناضلین.. أبكیك أبا سامر 

 من القلب.. وداعاً ویا حّر ألمي ووجعي
ن��ق��ف ل��ك ول��ل��رح��ی��ل الس��رم��دي األب��دي 
وداعاً لنخلة ك�رب�الئ�ی�ة ع�راق�ی�ة ع�رب�ی�ة 

 شامخة أصیلة
 

 صدیقك المتشرف برفقتك 

 تیسیر عبدالجبار اآللوسي
http://www.somerian-
slates.com/2021/08/30/12693/ 

 

Prof. Dr. Tayseer A. Al Alousi 
 

 ا اط ااط اري 
 اور ار ظ   ودا اي

 اه ا  ردا ة ا ا ا 
  أول أ ، ظ را ا ا 

 
ببالغ الحزن واألسى ننعى إلیكم فقید حركة التنویر ونصرة قضایا الشعوب وحقھا بتقریر المصی�ر 
وتلبیة المطالب الوجودیة اإلنسانیة السامیة، أول أمین عام لل�ت�ج�م�ع ال�ع�رب�ي ل�ن�ص�رة ال�ق�ض�ی�ة 
الكوردیة المفكر األممي الدكتور كاظم حبیب.. إن رحیل الدكتور حبیب خسارة جسیم�ة، ف�ي وق�ت 
نحن أحوج ما یكون لتلك الشخصیة الفذة، المب�ادرة، ال�م�ع�ط�اء ب�م�ی�ادی�ن ال�دف�اع ع�ن ال�ح�ق�وق 
والحریات وللدور البارز المھم الذي خاضھ حتى آخر لحظة من حیاتھ من دون كلٍل أو ت�راٍخ ف�ق�د 
كان یمنح الطاقة اإلیجابیة بمحیطھ ویضفي روعة األداء حامال مشاعل إنارة طریق التصدي ل�ك�ل 

إن�ن�ا إذ ن�ن�ع�ى ھ�ذه  ...أشكال االستغالل وحرف األمور باتجاھات ال تتفق وال�م�س�ی�رة اإلنس�ان�ی�ة
الشخصیة القیادیة المؤسسة في التجمع العربي لنؤكد مواصلة العمل بھذي المنظمة ال�ت�ض�ام�ن�ی�ة 
بامتدادھا اإلقلیمي العربي واألممي مؤكدین التمسك بمبادئ التضامن ونصرة القض�ی�ة ال�ك�وردی�ة 

 ..العصیة على االختراق من أعدائھا
لفقیدنا وفقید حركة الیسار الدیموقراطي والضامن األممي المفكر الفذ البروفیسور الدكتور كاظم حبیب خلود الذكر الطیب في ضمائر 

 ..األحرار وسیبقى الرمز للثبات النضالي والسیر بدروب التحرر والتقدم والسالم
ى ولنرجو لھم الصبر والسلوان والبُعد عن كل مكروه  ..نتقدم من أعضاء التجمع ومن عائلة الفقید بالتعازي الحرَّ

 
 األمانة العامة للتجمع العربي لنصرة القضیة الكوردیة

 2021آب أغسطس  30
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  ظ 
 و إ ا  ا  ا  ت

 
  ألفُت مقاالتھ العمیقة وفكره التحلیلّي الرصین وحجاجھ المقنع

أللتقَي بوجھ خ�طّ ع�ل�ی�ھ ال�زم�ن   أنتظر كتاباتھ مع صدور العراقیة األسترالیة
تجاعیده دون أن ینال من قسمات التصمیم واإلرادة الفذة علیھ :تصم�ی�م ع�ل�ى 
النضال من أجل وطن حملھ بین ضلوع�ھ إل�ى أرض ال�غ�رب�ة ،تص�م�ی�م ع�ل�ى 

أرادوا   الدفاع عن حقوق األقلیات في المجتمع العراقي ،تصمیم على رّد االعتبار لمفكرین ومبدعی�ن
ك�ن�ت …  وال مبادئھم ،وكان منھ�م   للعراق خیرا فكوفئوا بالتھمیش والتغریب ألنھم لم یبیعوا ذممھم

 … أنتظر أن یصدر العدد الجدید من الجریدة ألسارع الى مقالھ وأذا بنعیھ یسبق المقال
  رحل الدكتور كاظم حبیب جسدا وأما الفكر فیسكن في أعماق األجیال المتتالیة

 
 و إنما یتوالد عبر السنین،  المفّكر ال یموت

  قد ینسى الناس ولكّن التاریخ ال ینسى
  فألف سالم لروحك أیھا العظیم

 
 زینب حداد/ تونس                                                                                  



05  

 
 

Wednesday
AL iraqia No. 802

01 Sep 21 • Year 16 



06  

 
      

  

Wednesday
AL-iraqia No. 802

01 Sep 21 • Year 16 

 

 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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 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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Wednesday 
ALiraqia  No. 802 

 01 Sep 21 • Year 16 

في كت�اب�ھ "ال�ح�ك�ای�ة الش�ع�ب�ی�ة" ی�ق�ول     
الدكتور عبد الحمید یونس: ((ی�ذھ�ب ب�ع�ض 
ال�دارس��ی��ن إل��ى ان ح��ك��ای��ة ال��ح��ی��وان أق��دم 
الحكایات الشعبیة على اإلطالق وھ�ي ت�ت�ردد 
ع�ل�ى ألس�ن��ة ال�ج�م�ی��ع ب�ال اس�ت��ث�ن�اء، إن�ھ��ا 
موجودة في كل بیئ�ة وع�ن�د ك�ل أم�ة وب�ی�ن 
مختلف األجیال والطبقات... وقد اس�ت�ط�اع�ت 
أن تحتل مكانا ظاھرا بین األشكال القصصی�ة 
فیما یسمى باألدب المثقف أو األدب ال�رف�ی�ع، 
وحكایة الحیوان عبارة ع�ن ش�ك�ل قص�ص�ي 
یقوم الحیوان ف�ی�ھ ب�ال�دور ال�رئ�ی�س�ي وھ�و 
إمتداد لألسطورة بص�ف�ة ع�ام�ة وألس�ط�ورة 

 )2الحیوان وملحمة الوحوش)). ( 
صحیح إننا نجد بعض الكائنات الحیة الت�ي    

یستخدمھا االنسان كوسیلة لمواجھة العقبات 
التي تعترض طریقھ، وھي كائن�ات واق�ع�ی�ة، 
لكنھا تتصف بصفات ت�خ�رج ع�ن ت�ك�وی�ن�ھ�ا 
الواقعي لتدخلھا في تكوین آخر غیر واق�ع�ي 
كالحصان، والكب�ش، وال�ن�س�ر، وال�ح�م�ام�ة، 

 والسمكة ...الخ.
ھذه الكائنات، وعلى الرغم من واقعیت�ھ�ا،    

إّال انھا تظل خارج ن�ط�اق ال�واق�ع ال�ح�ق�ی�ق�ي 
الذي تعیشھ، لِما لھا من قوى تخ�رج�ھ�ا م�ن 
ھذا الواقع تس�م�ى ق�وى خ�ارق�ة، ف�ی�ن�ك�س�ر 
عندذاك الحاجز بین ما ھو واقع�ي وب�ی�ن م�ا 
ھو غی�ر واق�ع�ي. ف�ال�ك�ب�ش األب�ی�ض ی�ط�ی�ر 
بالبطل نحو األعلى، والكبش األسود ینزل ب�ھ 
إلى طبقات األرض السف�ل�ی�ة. وال�ن�س�ر ال�ذي 
یتحدث بحدیث یفھمھ الب�ش�ر. وال�غ�ول ال�ذي 
یطیر وعلى ظھره االنسان، وفي لع�اب�ھ ق�وة 
كامنة بوساطتھا یلتحم الجزء المق�ط�وع م�ن 

 جسم االنسان. وھكذا.
إننا ال نستغرب وجود مثل ھ�ذه ال�ك�ائ�ن�ات    

ال�ط��ائ�رة، وق�د أث�ب��ت��ت ح��ف�ری��ات ال��ط�ب��ق��ات 
األرضیة "الجیولوج�ی�ة" م�ن خ�الل دراس�ة 
المتح�ج�رات وج�ود ب�ع�ض ھ�ذه ال�ك�ائ�ن�ات، 
ولكنھا واقعیة الفعل. ولیس بالبعی�د ع�ن�ا م�ا 
یرمز لھ الثور اآلشوري ال�م�ج�ن�ح، رغ�م م�ا 
فیھ من مالمح اسطوریة. ومن یقرأ بعض ما 
جاء في أدبی�ات ال�ح�ض�ارات ال�ق�دی�م�ة ی�ج�د 
صدى لمثل ھذه ال�ظ�واھ�ر ال�ح�ی�وان�ی�ة ال�ت�ي 
اتخذت في تفكی�ر وث�ق�اف�ة ال�ق�اص الش�ع�ب�ي 
طریقاً لھا، فوجد ضالتھ فیھا وكیـّفھا حس�ب 
الحاجة لھا وما تملیھ علیھ المواقف الحرجة 

 واضفاء بعض الالمعقول على ما تقدمھ.
*** 

وإذا كان�ت ال�ح�ی�وان�ات ھ�ي ال�م�ق�ص�ودة،    
بالفھم العامي للكلمة، من ال�ك�ائ�ن�ت ال�ح�ی�ة، 
فإن النباتات ی�ج�ب أن تس�اق م�ع�ھ�ا، ألن�ھ�ا 
تسلك السلوك نفسھ، فلھا قوانینھا الطبی�ع�ی�ة 
التي تخرجھا من كونھا ك�ائ�ن�ات ح�ی�ة غ�ی�ر 
مفكرة إلى كائنات حیة "م�ف�ك�رة" ك�ال�ب�ش�ر. 
ھذه الكائنات النب�ات�ی�ة ل�ھ�ا ق�وان�ی�ن�ھ�ا ال�ت�ي 

 أوجدتھا الطبیعة فیھا في:
النمو، وتفتّح عناصرھا نھارا أو ل�ی�ال، أو  -

 في فصل معین.
التنفس، أخذ ثاني أوكسید الكاربون وطرح  -

 األوكسجین.
صنع الغذاء من خالل الماء والم�واد ال�ت�ي  -

 تحصل علیھا من التربة، وضوء الشمس.
 التلون الحاصل في أجزائھا، وعناصرھا. -
 السبات الیومي، والفصلي. -
ال��زواج، أواالق��ت�ران، أوال��ت�ل��ق�ی��ح ال��ذات��ي  -

 والخارجي.
الحركة الموضعی�ة، واالن�ت�ق�ال م�ن م�ك�ان  -

 آلخر.
وغیرذلك من القوانین الت�ي ت�ح�اف�ظ ع�ل�ى  -

 استمرار الحیاة لمثل ھذه الكائنات الحیة.
ھذه القوانین تجعل من النباتات من صنف    

الكائن الحي "المفكر" بال دماغ، أو مخ. انھ 
 العقل الطبیعي غیر الموجود مادیا.

*** 
والكائنات الحیة من غ�ی�ر ال�ب�ش�ر ت�ع�م�ل،    

وتسلك، وتفّكر، مثل البشر أو أرقى من�ھ ف�ي 
النص القصصي الشعبي، حیث تتجاوزه إل�ى 
أن تكون أفعال�ھ�ا، وس�ل�وك�ھ�ا، وت�ف�ك�ی�رھ�ا، 
خارقا لل�ع�ادة، أي ان�ھ م�ع�ج�رة ب�ح�د ذات�ھ، 
عندما تكسر طوق واق�ع�ھ�ا ال�م�رس�وم ل�ھ�ا، 

 وتدخل واقعا یختلف عنھ.
*** 

 الفصل األّول
 أم الحكایات الخرافیة

لماذا أسمیت ھذه الحك�ای�ة ب�أم ال�ح�ك�ای�ات  -
 الخرافیة؟

ھذه الحكایة، ومثلھا الكثیر، سوى ب�ع�ض    
االخ�ت�الف�ات ف�ي قس��م م�ن ال��ع�ن�اص��ر ال�ت��ي 
تحتویھا، تضم عناصرا كثیرة، ولھذا سم�ی�ت 
بأم الحكایات، وألنھا من ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي 
ال�خ�راف��ي، ف��ان�ھ�ا ح�ك��ای�ة خ��راف�ی��ة. وتض��م 

 العناصر التالیة:
الغزالة المتحدثة، والحمامتان المتحدثت�ان.  -

ھن�اك ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ح�ی�وان�ات، وال�ط�ی�ور، 
والجم�اد، ت�ت�ح�دث ب�ل�غ�ة ی�ف�ھ�م�ھ�ا ال�ب�ش�ر، 

 وتشارك في حوار بناء یخدم الحكایة.
زوج االخت األولى "ملك الجان األح�م�ر".  -

كثیر من القصص الشع�ب�ي ال�خ�راف�ي ی�ك�ون 
ال��زوج أو ال��زوج��ة م��ن ال��ج��ان، أو م��ن 

 الشخصیات الخرافیة.
االخ�ت�ب�اء. ك�ث�ی�ر م�ن ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي  -

الخرافي تخبئ/ یخب�ئ ال�ب�ط�ل�ة/ الش�خ�ص�ی�ة 
 حبیبھا/ حبیبتھ في مكان صغیر جدا.

منح البطل الشعرات الث�الث�ة. أو ال�ب�س�اط،  -
والعصا، والطاقیة، الستخدامھا عند الحاج�ة. 
ھذه الثیمة ك�ث�ی�را م�ا ت�ظ�ھ�ر ف�ي ال�ق�ص�ص 
الشعبي الخرافي. فھناك حكای�ة ف�ي ال�ك�ت�اب 
فیھا أیضا الشع�رات ال�ث�الث�ة، وھ�ي ح�ك�ای�ة 

 "قفل ومفتاح".
العصفور الذي في العلبة بعد قت�ل ف�ی�دوس  -

مرتبط بروح انسان ما. وكثیرا من الق�ص�ص 
 الشعبي الخرافي یضم مثل ھذه الثیمة.

المسخ، أو التحول، یحدث في ال�ك�ث�ی�ر م�ن  -
 القصص الشعبي الخرافي.

حكایة الوحش الذي یمنع الماء عن الب�ل�د،  -

كاسطورة أودیب، أو اس�ط�ورة أب�و ال�ھ�ول. 
نجد ھذه الثیم�ة ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ق�ص�ص 

 الشعبي الخرافي.
إذن یحق لن�ا أن نس�م�ی�ھ�ا بـ� "ال�ح�ك�ای�ة    

 األم"، أو "أم الحكایات".
*** 

 الحلبي -النص السوري 
 ) 3"الغزالة" (

((كان ألح�د ال�م�ل�وك ث�الث ب�ن�ات وث�الث�ة   
صبیان، وقد عني بتربیت�ھ�م، وح�رص ع�ل�ى 
أن یغرس فیما بینھم المودة والتفاھم، ول�م�ا 
حضرتھ ال�م�ن�ی�ة أوص�ى أب�ن�اءه ال�ث�الث�ة أن 
یزوجوا شقیقاتھم ألول خاطب یطلب ال�زواج 
منھن، فوعده اإلخوة ب�ت�ح�ق�ی�ق ذل�ك، وب�ع�د 
وفاتھ تولى االبن الكبیر الملك، وع�ی�ن أخ�اه 
األوسط وزیره لل�م�ی�م�ن�ة، والص�غ�ی�ر وزی�ره 
للمیسرة، وس�ارت ل�ھ�م األم�ور ع�ل�ى خ�ی�ر 

 مایرام.
وذات یوم تقدم إلی�ھ�م رج�ل رث ال�ث�ی�اب،    

زري ال�ھ�ی�ئ�ة، ی�ط�ل�ب ال�زواج م�ن أخ�ت�ھ��م 
الكبرى، ولما سألھ األخ الكبیر ع�ن ع�م�ل�ھ، 
أجاب بأنھ یعمل وقاد في حمام، في بلد بعید، 
فغضب األخ، وأقسم لن یزوج�ھ أخ�ت�ھ، ول�و 
سلخوا جلده، وشای�ع�ھ األخ األوس�ط وأقس�م 
لن یزوجھ إیاھا ولو فرم�وا ل�ح�م�ھ، وت�دخ�ل 
األخ الصغیر، فذكر أخ�وی�ھ ب�وص�ی�ة ال�وال�د، 
وطالبھم بتنفیذ وعدھم ل�ھ، ف�أح�س ك�ل م�ن 
األخوین باإلحراج، واضطرا للموافق�ة، وف�ي 
أیام تم تجھیز البنت الك�ب�رى، وزف�اف�ھ�ا إل�ى 
الغریب، ال�ذي ل�م ی�ل�ب�ث س�وى أی�ام، ح�ت�ى 

 أخذھا معھ إلى بالده البعیدة.
وفي یوم آخر قدم غریب آخر، ف�ك�ان م�ن    

أمره ماكان من أم�ر األول، ث�م ق�دم غ�ری�ب 
ثالث، فكان من أمره أیض�ا م�اك�ان م�ن أم�ر 
األولین، وھكذا تزوجت األخوات الثالث على 
كره من األخوین، الكبیر واألوسط، وبموافقة 

 من األخ الصغیر، تنفیذا لوصیة الوالد.
وبدأ األخ�وان ال�ك�ب�ی�ر واألوس�ط ی�ح�س�ان    

بالضیق من أخیھما الصغیر، وأخ�ذا ی�ك�ی�دان 
لھ، حتى أصبح ال یطیق اإلقامة م�ع�ھ�م�ا ف�ي 
القصر، فقرر اعتزال ال�ح�ك�م وال�ت�خ�ل�ي ع�ن 
المشاركة فیھ، وم�ا ك�ان م�ن�ھ إال أن ھ�ج�ر 
القصر، وتاه في البالد، ال یستقر ب�ھ ال�م�ق�ام 
في بلد، حتى ینتقل إل�ى س�واه، وك�ان دائ�م�ا 
ی�ت�م�ن��ى أن ی�دخ��ل ب�ل�دة ت�ك�ون ف��ی�ھ إح��دى 
شقیقاتھ، لعلھ یلت�ق�ي ب�ھ�ا، وی�ط�م�ئ�ن ع�ل�ى 

 حالھا، وھو ال یعرف في أي البالد مقرھن.
وذات یوم، وھو في ال�ف�الة، یس�ی�ر وح�ده    

تائھ الخطا، الحت لھ غزالة، اق�ت�رب م�ن�ھ�ا، 
فلم تجفل، فاقترب أك�ث�ر، ف�إذا ھ�ي ت�ن�ط�ل�ق 
وتحییھ بفصیح الكالم، فدھش ألم�رھ�ا، وق�د 
فتنتھ بحور عینیھا، وجیدھا األت�ل�ع، وش�ع�ر 
باألنس في قربھا، وأخذ ال ی�ف�ارق�ھ�ا، یس�ی�ر 

 حیث تسیر ویقیم حیث تقیم.

ولما تأكدت الغزالة من تعلقھ بھا، عرضت    
علیھ ص�ح�ب�ت�ھ�ا، ووع�دت�ھ ب�أن ت�ح�ق�ق ل�ھ 
مایتمناه، فوعدھا أن ی�ظ�ل وف�ی�ا ل�ھ�ا م�دى 
العمر، ثم تمني علیھا أن تحملھ إلى شقیق�ت�ھ 
الكبرى، فطلبت منھ أن ی�ب�ق�ي أم�رھ�ا س�را، 
وأال یبوح بشيء عنھا، مھما ح�اول�ت أخ�ت�ھ 
وزوجھا استدراجھ إلى ذلك، ثم حملتھ ع�ل�ى 
ظھرھا وقفزت بضع قف�زات، وإذا ھ�و أم�ام 
قصر شاھق، قعد ف�ي ظ�ل�ھ، ال ی�ع�رف م�اذا 
یفعل، وھو غیر مصدق أن تكون أختھ ف�ی�ھ، 
ولما طال قعوده، أخذتھ سنة من نوم، فأغفى 

 ونام.
وخرجت إحدى الجواري في القصر، فرأت    

شاب وسیم، بھي ال�ط�ل�ع�ة، یش�ب�ھ س�ی�دت�ھ�ا 
الشبھ كلھ، فأسرعت إلى س�ی�دت�ھ�ا ت�خ�ب�رھ�ا 
بأمره، وقد وصفتھ لھا، ث�م ق�ال�ت: "ع�ی�ن�ھ 
عینك، ووجھھ وج�ھ�ك، والش�ك أن�ھ أخ�وك 
أوابن عم�ك"، ف�دھش�ت الس�ی�دة، وأرس�ل�ت 
الخدم إلحضاره ولما دخ�ل ع�ل�ی�ھ�ا أس�رع�ت 
إلیھ تعانقھ وتبكي، وت�ع�ج�ب�ت ل�ت�م�ك�ن�ھ م�ن 
حضوره إلیھا، وسألتھ إذا كانت ال�غ�زال�ة ق�د 
أحضرتھ، فنفى ذلك، فحذرتھ منھا، فأكد أن�ھ 

 لم یلتق بغزالة، وال یعرف من أمرھا شیئا.
وأع�دت األخ�ت ألخ�ی�ھ�ا أط�ای�ب ال�ط�ع�ام،    

وفرحت بھ، وسعدت ب�ل�ق�ائ�ھ، ث�م ف�ج�أة ع�م 
ال��ك��ون ق��ت��ام��ة س��وداء، وقص��ف ال��رع��د، 
وزمجر، فسرى الخوف في أوص�ال األخ�ت، 
فعجب أخوھا ل�ألم�ر، ف�أخ�ب�رت�ھ أن زوج�ھ�ا 
قادم، فسألھا : "ومن زوجك ؟!"، فأجابت�ھ: 
"ملك الجان األحمر"، ثم نفخت على أخ�ی�ھ�ا 
فحولتھ إلى قطعة حلوى صغیرة، خبأتھا ف�ي 

 ثوبھا.
ودخل الزوج غاضبا، وبادر إل�ى س�ؤال�ھ�ا    

عمن في زیارتھا من اإلنس، ف�أن�ك�رت ف�أك�د 
ل��ھ��ا أن��ھ یش��ت��م رائ��ح��ة اإلن��س، وال داع��ي 
لإلنكار، فأقرت بوجود أخیھا، فازداد غضبھ، 
وأكد أنھ سوف یسلخ جلده، إن ك�ان أخ�اھ�ا 
األك�ب�ر، وس��ی�م�زق ل��ح�م�ھ، إن ك�ان أخ�اھ��ا 
األوسط، أما إذا ك�ان أخ�اھ�ا األص�غ�ر، ف�إن�ھ 
یرحب بھ خیر ت�رح�ی�ب، ف�اط�م�أن�ت األخ�ت، 
وأعادت أخاھا إلى حالتھ األولى، ف�رح�ب ب�ھ 
زوجھا، وعانقھ، ثم سألھ إن ك�ان�ت ال�غ�زال�ة 
قد أوصلتھ إلى القصر، فنفي ذل�ك، ف�اط�م�أن 

 إلیھ، ودعاه إلى الحلول في القصر ضیفة.
وأقام األخ في قصر أختھ أیاما، سعد فی�ھ�ا    

بلقاء أختھ، ولما ع�زم ع�ل�ى ال�رح�ی�ل زوده 
زوج أختھ بثالث شعرات، أوصاه أن یحرقھا 

 إذا ما وقع في مأزق.
وخارج القصر، وجد الغزالة في انت�ظ�اره،    

فامتطى ظھرھا، فقفزت ث�الث ق�ف�زات، ف�إذا 
ھما في الغابة حیث كانا م�ن ق�ب�ل، وس�أل�ت�ھ 
الغزالة إن ك�ان ق�د ح�دث أخ�ت�ھ أو زوج�ھ�ا 
عنھا، فنفي ذلك، وأكد إخالصھ لھا، ووعدھا 

 أال یتخلى عنھا أبدا.
ث��م ط��ل��ب م��ن��ھ��ا أن ت��ح��م��ل��ھ إل��ى أخ��ت��ھ    

الوسطى، ففعلت، وكان من أم�ره م�ع�ھ�ا م�ا 
كان من أمره مع أختھ الك�ب�رى، وق�د ع�رف 
أن زوجھا ملك ال�ج�ان األخض�ر، وق�د زوده 
قبل وداعھ بثالث شعرات، أوصاه ف�ی�ھ�ا، أن 

 یحرقھا إذا وقع في مأزق.
ثم زار أخت�ھ الص�غ�رى، ف�ك�ان م�ن أم�ره    

معھا أیضا ماكان من أمره مع أختھ ال�ك�ب�رى 
والوسطى، وقد عرف أن زوجھا ملك ال�ج�ان 
األزرق، وق��د زوده ق��ب��ل وداع��ھ ب��ث��الث 
شعرات، أوصاه أن یحرقھا إذا م�ا وق�ع ف�ي 

 مأزق.
وقد أوصتھ أختاه األخیرتان ك�م�ا أوص�ت�ھ    

أختھ الكبرى بالحذر م�ن ال�غ�زال�ة، وأن�ك�رت�ا 
علیھ أن تكون ھي التي حملتھ إلیھا، ول�ك�ن�ھ 

 نفى ذلك، وأكد أنھ ال یعرف الغزالة.
 ....................یتبع في الصفحة التالیة

 فصل من كتابي 

  ت- 
(ا ا ا  تا أم 
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وكان لما خرج من قصر أختھ الصغرى قد    
وجد الغزال�ة ب�ان�ت�ظ�اره، ف�ام�ت�ط�ى ظ�ھ�رھ�ا 
فقفزت ثالث قفزات، فإذا ھما معا في الغابة، 

 حیث كانا من قبل
وأعادت علیھ الغ�زال�ة س�ؤال�ھ�ا، إن ك�ان    

على استعداد للبقاء معھا، والوفاء لھا، فأك�د 
ذلك، ووعدھا أال یتخلى ع�ن�ھ�ا م�دى ال�ع�م�ر 
كلھ، وكان مایزال ممتطي ظھرھا وھي تسیر 
بھ، فقفزت ف�ج�أة ق�ف�زة ق�وی�ة، ف�ح�ل�ق ف�ي 

 الھواء، ثم وقع، فإذا ھو في خضم البحر.
وبھت، وكاد یشرف على ال�غ�رق، ول�ك�ن�ھ    

أخذ یسبح نحو الشاطئ، ب�ك�ل م�ا أوت�ي م�ن 
قوة، حتى بلغھ بعد عناء شدید، فألقى نف�س�ھ 

 على الرمال، ونام.
ولما استیقظ رأى حمامت�ی�ن ت�خ�ت�ص�م�ان،    

وكل منھما تقول ل�ألخ�رى:" ال�ط�اق�ی�ة ل�ي، 
الطاقیة لي"، ثم تنبھت إحداھما إلیھ، فقال�ت 
ألخرى: "تعالي نحتكم إلى ھذا اإلنسي"، ث�م 
قدمتا إلیھ، وطلبتا منھ أن یحكم بی�ن�ھ�م�ا ف�ي 
طاقیة اختلفتا فیھا لمن تكون، فقد ورثتا عن 
أبیھما بساطا، وعصا، وطاق�ی�ة، وق�د أخ�ذت 
إحدھما العصا، وأخذت األخرى ال�ب�س�اط، ث�م 
اختلفتا في ال�ط�اق�ی�ة، ف�وع�دھ�م�ا أن ی�ح�ك�م 
بینھما، وما كان منھ إال أن التقط من األرض 
حجرة وقذفھ بقوة، ثم طلب من الح�م�ام�ت�ی�ن 
أن تسرعا إلى الحجر، ومن تحضره منھ�م�ا، 

 تكون لھا الطاقیة.
وأسرعت الحمامت�ان وراء ال�ح�ج�ر، وق�د    

تركتا عنده الطاقیة والبس�اط وال�ع�ص�ا، ف�م�د 
البساط وقعد فوق�ھ، ووض�ع ال�ط�اق�ی�ة ع�ل�ى 
رأسھ، ثم حمل العصا، وأش�ار إل�ى ال�ب�س�اط 
طالبا منھ أن یوصلھ إلى حیث الغزالة، تاركا 

 الحمامتین.
وحط بھ البساط في قصر الغزالة، فمضى     

إلیھا في مخدع�ھ�ا، وال�خ�دم ال ی�رون�ھ، ألن 
الطاقیة على رأسھ، فلما صار أمامھا، وض�ع 
الطاقیة، فسألتھ عن سبب مجیئة إلیھا، فأك�د 
لھا وعده بعدم الت�خ�ل�ي ع�ن�ھ�ا، فس�رت ب�ھ، 
وصدق عندھ�ا وف�اؤه، ف�ج�ع�ل�ت ل�ھ ج�ن�اح�ا 

 خاصا في قصرھا، لیقیم فیھ.
ثم سلمتھ أربعین مفتاحا، ألربعین غ�رف�ة،    

وأذنت لھ في دخولھا جمیع�ا، م�اع�دا غ�رف�ة 
واحدة، رجتھ أال یدخل�ھ�ا أب�دا، ف�أمض�ى ف�ي 
ال�ق��ص��ر أی��ام��ا وھ��و ی�ت��ف��رج ع��ل��ى ال��غ��رف 
وماضمتھ من جواھر وعقود، ونفسھ تراوده 

 بفتح الغرفة األربعین.
وذات یو وجد نفسھ مدفوعاً إل�ى ال�غ�رف�ة    

األربعین، ففتحھا ودخل، وإذا رجل معلق من 
یدیھ في جدارھا، وھ�ذا ال�رج�ل ط�ول�ھ ش�ب�ر 
واحد، ما إن رآه حتى أخذ یتوسل إلیھ راجیة 
منھ أن یفك قیده وی�ط�ل�ق�ھ، ف�أش�ف�ق ع�ل�ی�ھ، 
فأطلقھ، فإذا الغزالة ق�د ح�ل�ت م�ح�ل�ھ ع�ل�ى 

 الفور.
وھم بقتل الرجل القصیر، ولكن ھذا ضحك    

ساخرة، وقال لھ: "ھیھات ال یمكن�ك ق�ت�ل�ي، 
فروحي محفوظة في قلب ف�ی�دوس، ص�اح�ب 
س��ب��ع��ة رؤوس"، وأخ��ذت ال��غ��زال��ة ت��ب��ك��ي 
وتتوسل إلى الفتى ترجوه أن یبذل جھده كل�ھ 
لیحصل على روح الرجل القص�ی�ر م�ن ق�ل�ب 
فیدوس، وعلى ال�ف�ور م�د ال�ف�ت�ى ال�ب�س�اط، 

 وطلب منھ أن یحملھ إلى حیث فیدوس.
وحط بھ البساط في ظاھر بلدة، قرب ب�ی�ت    

صغیر، قرع بابھ، فخرجت لھ عج�وز، ط�ل�ب 
منھا شربة ماء، فعجبت األمره وأدرك�ت أن�ھ 
غریب، ثم أخبرتھ أن الماء قد نضب من آبار 
البلدة كلھا، وأن سواقیھا قد جف�ت، وال�ن�اس 
ینتظرون وصول ابنة الملك إلى فیدوس حتى 
تصل المیاه إلى اآلبار والسواقي، فقد تس�ل�ط 
على البلدة، وسد بقدمھ نبع الماء في الجبل، 
وقد اعتاد الناس أن یقدموا لھ في ك�ل رب�ی�ع 
أجمل فتاة في البلدة، فیشغل بافتراس�ھ�ا ع�ن 

سد النبع، فینبجس الماء، ویتدفق نحو البلدة 
لیمأل أبارھا وس�واق�ی�ھ�ا، وق�د وق�ع اخ�ت�ی�ار 

 الضحیة ھذا العام على ابنة الملك.
ولما علم الفتى بذلك، أس�رع إل�ى ال�ب�ل�دة،    

ف�رأى ف�ی�ھ��ا ھ�رج�اً وم�رج�اً، وف��ی�ھ�ا أن��اس 
یندبون ویبكون، لتقدیم ابنة الم�ل�ك ض�ح�ی�ة، 
وأن�اس ی��رقص��ون وی��غ��ن��ون، ف��رح��ا ب��ق��رب 
وصول الماء إل�ى أب�ارھ�م، ث�م رأي م�وك�ب�ا 
یخرج من قصر الملك، وفیھ فتاة صبیة، ف�ي 
أبھى حلة، یقودھا فارس ملثم، ف�أدرك ع�ل�ى 
ال�ف�ور أن��ھ�ا اب�ن��ة ال�م�ل��ك، ت�ق�اد إل�ى ح�ی��ث 
فیدوس، فتتبع الموكب إلى أن غادر ال�ب�ل�دة، 
وأخذ یصعد الجبل، ولما اقترب الموك�ب م�ن 
القمة توق�ف ال�م�راف�ق�ون، ومض�ى ال�ف�ارس 
الملثم یقود ابنة ال�م�ل�ك وح�دھ�ا، إل�ى ح�ی�ث 
فیدوس، فلما ابتعد بھا عن األنظار، ب�رز ل�ھ 
الفتی، مشھرة سیفھ، طالب�ا م�ن�ھ ت�رك اب�ن�ة 
الملك، لیتولى ھو بنفسھ ق�ی�ادت�ھ�ا، ف�ت�رك�ھ�ا 
الفارس على الفور، ومشي بھا إلى فی�دوس. 
ولما بلغ مغارتھ، ناداه طالبا م�ن�ھ ال�ظ�ھ�ور، 
فعجب فیدوس لألمر، وھو الذي لم یعتد على 
ذلك من قب�ل، ف�رد ع�ل�ی�ھ ط�ال�ب�ا م�ن�ھ ت�رك 
الضحیة وحدھا، ولكن الفتى أصر طالبا م�ن�ھ 
الظھور، فمد ف�ی�دوس رأس�ھ م�ن ال�م�غ�ارة، 
فھ�وی ع�ل�ی�ھ ب�الس�ی�ف، ف�ق�ط�ع�ھ، ف�غ�ض�ب 
فیدوس، ومد رأس�ھ ال�ث�ان�ي، ف�ھ�وى ع�ل�ی�ھ 
بالسیف أیضا، وھكذا حتى أتي على رؤوس�ھ 
السبعة، ثم التفت إل�ى اب�ن�ة ال�م�ل�ك، وط�ل�ب 
منھا أن تعود من حیث جاءت، وأال ت�خ�ش�ى 

 شیئا.
ثم دخ�ل ال�م�غ�ارة، فش�ق ص�در ف�ی�دوس،    

وأخرج قلبھ، وفتحھ، فعثر فیھ على صندوق 
صغیر، فخ�ب�أه ت�ح�ت ق�م�ی�ص�ھ، ورج�ع إل�ى 

 البلدة.
وكان الماء قد انبجس من ال�ن�ب�ع، وج�رى    

ممتزجة بدم فیدوس، لیمال السواقي واآلبار، 
وف�رح ب��ھ ال��ن��اس ف�رح��ا ش��دی�دا، ث��م ازداد 
فرحھم حین رأوا ابنة الملك قادمة من الجبل 
سلیمة معافاة، وأقام الملك الزینات، وأع�ل�ن 
األفراح، ودعا الناس جمیعا إلى والئم أقامھا 
في الساحات، ثم أعلن أنھ سیزوج ابنتھ م�ن 
قاتل فیدوس، وتقدم شبان ك�ث�ی�رون، ی�دع�ي 
كل منھم أنھ ھو الذي قتلھ، ولكن ابنة المل�ك 

 كانت تكذبھ، فیرتد مدحورة.
وبینما ھي جالسة في شرفتھا، إلى ج�ان�ب    

أبیھا، تنظر إلى الناس مقبلین ع�ل�ى ال�والئ�م 
المقامة في الساحات، رأت الف�ت�ي، ف�ع�رف�ت�ھ 
ع�ل��ى ال�ف��ور، وأش��ارت إل��ی��ھ، وھ�ي ت��ق��ول 

 ألبیھا : "ھذا ھو قاتل فیدوس".
وأرسل الملك على الفور جنده، ف�أحض�روا    

ال�ف�ت�ى، فس�أل�ھ إن ك�ان ھ�و ح�ق�ی�ق��ة ق�ات��ل 
فیدوس، فأجاب: "نعم"، فشكره الملك عل�ى 

 ذلك، وأخبره أنھ یرغب في تزویجھ ابنتھ.
وجددت األفراح، كما جددت الوالئم، وت�زوج 
الفتى ابنة الملك، وسعد بھا، كما سعدت ب�ھ، 
ومرت علیھما أیام وشھور، كادت تصیر إلى 
عام، حملت ف�ی�ھ�ا ال�زوج�ة، وب�دأت تس�ت�ع�د 

  الستقبال المولود.

وذات یوم ع�ث�رت ال�زوج�ة ع�ل�ى ال�ع�ل�ب�ة    
الصغیرة، وكان الزوج قد خب�أھ�ا ف�ي م�ك�ان 
أمین، فعجبت ألمرھا، ول�م�ا س�أل�ت�ھ ع�ن�ھ�ا، 
تذكر الغزالة والرج�ل ال�ق�ص�ی�ر، ف�راوغ ف�ي 
الجواب، ثم ألحت ع�ل�ی�ھ أن ی�ف�ت�ح ال�ع�ل�ب�ة، 
واضطر أمام إلحاحھا إلى فتح العلب�ة، ف�ط�ار 
منھا عصف�ور ص�غ�ی�ر، وأدرك ع�ل�ى ال�ف�ور 
خطر ما أقدم علیھ، ف�أش�ع�ل ث�الث ش�ع�رات، 
فحضر على الفور زوج أختھ الكبرى، فطل�ب 
منھ أن یحضر لھ ذلك ال�ع�ص�ف�ور، ف�أحض�ره 

 إلیھ، فأعاده إلى العلبة.
ومرة أخرى ألحت علیھ، فف�ت�ح�ھ�ا، وم�رة    

أخرى استنجد بزوج أختھ الص�غ�رى، ف�أع�اد 
إلیھ العصفور، وكرة ثالثة أعاد األمر نف�س�ھ، 
ثم أدرك أن إرادتھ قد ضع�ف�ت، وأن�ھ ی�وش�ك 

 أن یودي بالغزالة، فعزم أمره على الرحیل.
وذات صباح، وبینما زوجتھ في المخاض،    

قدم لھا عقدة، وطلب منھا أن تلبسھ للمولود 
في عنقھ إن كان أنثى، وفي معصمھ إن كان 
ذكرا، ثم مد البساط، وقعد فوقھ، وطلب م�ن�ھ 

 أن یوصلھ إلى حیث الغزالة.
وحط بھ الب�س�اط أم�ام ال�غ�زال�ة، وال�رج�ل    

القصیر یضربھا بالسوط، وعلى ال�ف�ور ف�ت�ح 
العلبة، وأمسك بالع�ص�ف�ور، ف�أخ�ذ ال�ق�ص�ی�ر 
یرجو منھ إطالقة، في ح�ی�ن أخ�ذت ال�غ�زال�ة 

 ترجوه أن یبادر إلى فصل رأسھ عن جسده.
وكادت نفس ال�ف�ت�ى أن تض�ع�ف، ول�ك�ن�ھ    

أسرع ففصل رأس ال�ع�ص�ف�ور ع�ن جس�ده، 
فوقع ال�رج�ل ال�ق�ص�ی�ر ع�ل�ى األرض، ج�ث�ة 
ھامدة، ال حیاة فیھا، ث�م ن�ظ�ر إل�ى ال�غ�زال�ة 
المقیدة إلى الجدار، واذا ھي صبیة حس�ن�اء، 
في ربی�ع ال�ع�م�ر، ف�ب�ادر إل�ى ف�ك ق�ی�ودھ�ا، 

 واطالقھا.
ولما المتھ ال�غ�زال�ة ع�ل�ى ت�أخ�ره ع�ن�ھ�ا،    

اعتذر لھا، وأكد عزمھ على البقاء بجان�ب�ھ�ا، 
فأخبرتھ أنھا ملكة على سبعة بالد، وأن ذل�ك 
الرجل القصیر ھو الذي مسخھ�ا غ�زال�ة، ث�م 
حملتھ، وحطت بھ في قصرھا، فإذا ھي ملكة 

 متوجة، یحف بھا الخدم والوزراء.
ولما عرضت علیھ الزواج م�ن�ھ�ا، واف�ق،    

فتزوجتھ، وتنازلت لھ عن ال�ح�ك�م، وأص�ب�ح 
 ملكا یتصرف في شؤون البالد والعباد.

أما ما كان من أمر زوج�ت�ھ، اب�ن�ة ال�م�ل�ك    
التي أنقذھا من فیدوس، ثم تركھا وھ�ي ف�ي 
المخاض فقد وضعت ول�دا ذك�را، رب�ت�ھ ف�ي 
حجر جده الملك، وكان ال یعرف ل�ن�ف�س�ھ أب�ا 

 سواه.
ثم كبر الولد، فوضعت أم�ھ ف�ي م�ع�ص�م�ھ    

الطوق الذي كان قد أھداھا إیاه أبوه، وأخذت 
 تبدو على الولد مالمح الذكاء.

وذات یوم كان یلعب مع ابن الوزی�ر، ف�إذا    
ابن الوزیر یعیب علیھ أنھ ال یعرف من أبوه، 
فأنكر ذلك، ولكن ابن الوزیر أكد ل�ھ أن م�ن 

 یدعوه أباه لیس إال جده ألمھ.

وسأل الولد بعض ال�م�ق�رب�ی�ن ع�ن األم�ر،    
فأكدوا لھ ماقالھ ابن الوزیر، فما كان منھ إال 
أن ترك القصر، وھام على وجھھ في الب�الد، 
یبحث عن أبیھ. وت�ق�ل�ب�ت ب�ھ ال�ب�ل�دان، ك�م�ا 
تقلبت ب�ھ األع�م�ال، ح�ت�ى ب�ل�غ ال�ب�ل�د ال�ذي 
یحكمھ أبوه، ففتح فیھ مطعما، وأخ�ذ یص�ن�ع 
أطایب الطع�ام، ح�ت�ى ب�ل�غ�ت ش�ھ�رت�ھ قص�ر 
الملك، فجرب ط�ع�ام�ھ ی�وم�ا، ف�أع�ج�ب ب�ھ، 
وأصبح الملك ال یتناول طعاما إال من صنع�ھ، 
وكان ال یتردد أحیانا عن زیارتھ في مطع�م�ھ 
مساء لتناول طعام العشاء، وقضاء الس�ھ�رة 

 معھ.
وكان یحدث زوجتھ ع�ن�ھ، ویص�ف�ھ ل�ھ�ا،    

حتى أنھ�ا عش�ق�ت�ھ ع�ل�ى الس�م�اع، وأخ�ذت 
تتمنى لقاءه، ثم قررت أن تصل إلی�ھ، م�ھ�م�ا 
كلفھا األمر، فأرسلت وراء البنائین، فط�ل�ب�ت 
أن یحفروا لھا نفق تحت األرض یصل مابی�ن 
قصرھا ومطعمھ، وأن تش�اد وراء ال�م�ط�ع�م 
غرفة خاصة لیتم لھما اللقاء، ولما تم ل�ھ�م�ا 
ذلك، أخذت تزوره كل مساء، تأنس بحدی�ث�ھ، 

 وترتاح إلى لقیاه.
وذات یوم قدم إلیھ المل�ك مس�اء، ل�ت�ن�اول    

طعام العشاء، وتزجیة الوقت، وب�ی�ن�م�ا ھ�م�ا 
معا، واذا الملك یسمع قرعة ع�ل�ى ب�اب ف�ي 
عمق المطعم، فسأل عن األمر، فأجاب الول�د 
أن الخدم وال�ط�ب�اخ�ی�ن ی�غ�س�ل�ون الص�ح�ون 
والقدور، ثم توجھ نحو الباب وھم�س ط�ال�ب�ا 
عدم إحداث الضجیج، معلنا عن وجود المل�ك 

 في المطعم.
ومرت ساعة وبضع الساعة، وإذا ال�ق�رع    

یتكرر ثانیة، فدھش الملك، فعل�ل ال�ول�د ذل�ك 
بما عللھ في ال�م�رة األول�ى، وم�رت س�اع�ة 
أخرى، واذا القرع یتكرر ثالثة، فشك ال�م�ل�ك 
في األمر، وقام إلى الباب ب�ن�ف�س�ھ، ف�ف�ت�ح�ھ، 
واذا زوجتھ وراء الباب، ودخل الغرفة ف�رأى 
النفق، وعرف حقیقة األمر، ف�اق�ت�اد زوج�ت�ھ 
والولد إلى القصر، وأمر الجالد بضرب عن�ق 

 الولد على الفور.
وتوسلت إلیھ الزوجة، ترجوه ال�ع�ف�و ع�ن    

الولد، وأكدت لھ براءتھا وبراءتھ معا، ولكن 
الملك لم یص�غ إل�ی�ھ�ا، وأش�ار إل�ى ال�ج�الد، 

 یأمره بتنفیذ مھمتھ.
وتقدم الجالد، یصحبھ الخدم، فبادر ھ�ؤالء    

إلى خلع قمیص الولد عن جسده، وأحض�روا 
األغالل لتقیید یدیھ، فرأى الملك الع�ق�د ال�ذي 
أھداه إلى زوجتھ في معصم الولد، فأشار إلى 
الخدم أن كفوا عنھ، ثم بادر إلیھ یسأل�ھ ع�ن 
ح��ق��ی��ق��ة أم��ره، ف��روى ل��ھ ال��ول��د ح��ك��ای��ت��ھ 
بالتفصیل، فعرف فیھ الملك ابنھ، فضمھ إلیھ 

 وعانقھ، وعفا عنھ.
ثم أرسل إلى زوجتھ أم الولد التي ك�ان ق�د    

خلصھا من فیدوس، وكان أبوھا ق�د ت�وف�ي، 
وكانت قد ورثت العرش من بعده، فأحضرھ�ا 
إلیھ، وأفرد لھا ج�ن�اح�ا خ�اص�ة ف�ي ال�ق�ص�ر 
وضم بالدھا إلى بالده، وع�ی�ن اب�ن�ھ ح�اك�م�ا 

  علیھا، وقد أصبح ملكا على ثمانیة
 بالد.

ثم سمع ببلد مجاور لبلده یقتتل فیھ أخوان    
على الحكم، فخشي أن یكونا أخویھ، ف�أرس�ل 
إلیھما یدعوھما إلیھ، فإذا ھما أخ�واه، ف�ل�م�ا 
عرفاه اعتذرا لھ، وت�ن�ازال ل�ھ ع�ن ال�ح�ك�م، 
فضم بالدھما إلى بالده، وعی�ن�ھ�م�ا وزی�ری�ن 
لھ، وعاش یحكم في الناس بال�ع�دل، إل�ى أن 

 وافاه األجل.)).
*** 

 الھوامش:
سنبتعد في ھذه الدراس�ة ع�ن ك�ت�اب اب�ن 
المقفع وحكایات الحیوان في "ك�ل�ی�ل�ة 

 ودمنة"، وعلیة ننبھ القاريء اللبیب.
 .75ص  –الحكایة الشعبیة 
 .191ص –حكایات شعبیة 

 فصل من كتابي 

  ت- 
(ا ا ا  تا أم 

 )1الفصل األول أنسنة الكائنات الحیة من غیر البشر، أم الحكایات الخرافیة ( 

 

 العراقداود سلمان الشویلي/
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تستذكر االمانة العامة ل�ھ�ی�ئ�ة ال�دف�اع ع�ن ات�ب�اع 
الدیانات وال�م�ذاھ�ب ف�ي ال�ع�راق ض�ح�ای�ا ب�ن�ات�ن�ا 
وأبنائنا من االقلیات وأتباع ال�دی�ان�ات ف�ي ال�ع�راق 
في ھ�ذی�ن ال�ی�وم�ی�ن ال�دول�ی�ی�ن ال�ل�ذی�ن اق�رت�ھ�م�ا 
الجمعیة العامة لألمم المتحدة و نقول فیھ لض�ح�ای�ا 
العنف انتم خالدین ف�ي ض�م�ی�ر االنس�ان�ی�ة ال�ع�ال�م 

لم ولن ننساكم ... نقول للذین رحل�وا م�ن�ك�م   اجمع
ما زال�وا ی�ع�ان�ون   وعوائلھم، و للضحایا االحیاء 

ألم وجرح في الكرامة ومع�ان�اة م�ن قس�وة ال�ف�ك�ر 
ی�ح�ك�م ال�ع�راق  ال�ذي  الطائفي ونظام المحاصصة 

منذ عقود و ھیمنة ارھ�اب م�ی�ل�ی�ش�ی�ات االغ�ل�ب�ی�ة 
المذھبیة على كافة مرافق الحیاة واالستیالء ع�ل�ى 
ال�م��م�ت��ل�ك��ات و مص�ادرة ال�ع��ق�ارات وح�ت��ى زھ��ق 
االرواح ل��م��ن ی��ق��ول ان��ھ م��ن أق��ل��ی��ة او م��ذاھ��ب 
مستضعفة في ارض اجدادھم. ھناك استباحة ل�ل�دم 
العراقي ل�غ�ل�ب�ة ال�ع�ن�ف والس�الح ال�م�ن�ف�ل�ت دون 

 او رادع قضائي یفرض سیادة القانون. محاسبة 
ان كثیرا من العادات والتقالید في مجتمعاتنا لع�ب�ت 
دورا وما تزال تساھم في تأجی�ج ال�ف�ت�ن وت�ح�ف�ی�ز 
العنصریة والتفرقة بین ابنائھ. وھناك ال�ع�دی�د م�ن 
الشواھد التي اضرت بالنسیج الع�راق�ي واخ�ت�رق�ت 
المعاییر االخالقیة في التعامل بین افراد ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي بعضھا السباب وتوجھات فئ�وی�ة واخ�رى 
شخصیة او الفقر والعوز تدفع البعض ال�ى ت�ن�ف�ی�ذ 
اجندة معادیة للتنوع الدیني وال�م�ذھ�ب�ي وال�ق�وم�ي 
ف��ي ال��ع��راق، وھ��ذا م��ا حص��ل ل��إلخ��وة الص��اب��ئ��ة 

في جن�وب ال�ع�راق وت�ف�ری�غ م�ن�اط�ق�ھ�م  المندائیة 
بالقوة والترھیب والتھجی�ر وال�ق�ت�ل وت�ھ�دی�م دور 
عبادتھم محاول�ة ل�م�ح�و ارض أق�دم حض�ارة ف�ي 
وادي الرافدین وقلع ج�ذور األج�داد ل�ی�ت�ب�ق�ى ق�ل�ة 

من الصاب�ئ�ة ح�ی�ث ك�ان ال�م�ج�م�وع ال�ك�ل�ي  قلیلة 
نس�م�ة ل�ی�ص�ب�ح�وا 100000للصابئة في ال�ع�راق 

یسكن اغلبیت�ھ�م ف�ي اق�ل�ی�م ك�وردس�ت�ان.  10000
ن��اھ��ی��ك ع��ن ال��م��س��ی��ح��ی��ی��ن الس��ری��ان ال��ك��ل��دان 

وم��ا ع��ان��وه م��ن س��وء ال��م��ع��ام��ل��ة  االش��وری��ی��ن 
والتطرف في شتى مناطقھم وت�ع�رض�ت ك�ن�ائس�ھ�م 
الى التخریب والتفجیر، واجبار االھالي عل�ى ت�رك 
بیوتھم وم�م�ت�ل�ك�ات�ھ�م وتس�ل�ی�م�ھ�ا ال�ى عص�اب�ات 
ارھابیة واخ�رى ط�ائ�ف�ی�ة وح�رم�ان�ھ�م م�ن ت�ول�ي 

وظائف حكومیة أم�ن�ی�ة او عس�ك�ری�ة، ك�ان غ�زو 
تنظیم الدولة االسالمیة داعش على مناط�ق س�ھ�ل 
نینوى والموصل ذات االغ�ل�ب�ی�ة ال�م�س�ی�ح�ی�ة م�ن 
اشدھا قسوة واجرام غایتھا محو الم�س�ی�ح�ی�ة م�ن 
ارض العراق لتصل الى مست�وى إب�ادة ج�م�اع�ی�ة، 
وتشرید المسی�ح�ی�ی�ن ف�ي م�ج�م�ع�ات داخ�ل اق�ل�ی�م 
ك�وردس�ت�ان، ورغ�م م�رور ارب�ع�ة س��ن�وات ع�ل��ى 
تحریر مناطقھم من تنظیم داعش لكنھم لم یتمكن�وا 
من العودة الى قراھم وم�دن�ھ�م اال ال�ی�س�ر ال�ق�ل�ی�ل 
لسیطرة بعض من میلیشیات تابعة للحشد الشعب�ي 

في استرجاع حقوقھم وممتلكاتھ�م  لتزید من تعقید 
واراضیھم وكنائسھم وتقیید حریة العقیدة م�ا دف�ع 
العدید مجبرا ال�ى ال�ھ�ج�رة ال�ى ال�خ�ارج ل�ی�ص�ب�ح 

مسی�ح�ي غ�ال�ب�ی�ت�ھ�م  350000تعدادھم ال یتجاوز 
من كبار السن في حین آخر تعدا لھم ك�ان م�ل�ی�ون 
ونصف مسیحي. الحال تكرر على ك�اف�ة االق�ل�ی�ات 
مثل الكاكائیین والشبك والبھائیین تھ�م�ت�ھ�م ك�ان�ت 
عقیدتھم الدینیة. ان جریمة االبادة الجماع�ی�ة ض�د 
االیزیدین على ید داعش نموذج م�رع�ب ل�الرھ�اب 

ش�ھ�ده   والعنف والوحشی�ة والس�ب واالغ�ت�ص�اب
العالم اجمعھ وتعجز الكلمات عن وصفھا. ما ت�زال 
اراضي االیزیدیة المحررة مقیدة بأیدي ص�راع�ات 
سیاسیة واجندات خارجیة یدفع ث�م�ن�ھ�ا االی�زی�دي 
وفتاتھ المغتصبة والمخطوفة بید داعش ل�ی�ف�ت�رش 
االرض داخل مخیمات منذ س�ب�ع س�ن�وات وم�ازال 

 ضحیة ایزیدیة مفقودة. 3000ھناك اكثر 
لنستذكر م�ع�ا ض�ح�ای�ا ان�ت�ف�اض�ة ش�ب�اب تش�ری�ن 

 800الذي یصل عددھم اكثر من  2020 -  2019
وم�ا  شھید وشھیدة واالالف الجرحى والمفقودی�ن 

یزال مسلسل االغتیاالت مستمر لكل ص�اح�ب راي 
او فكر یعبر عن رفضھ للظلم والفساد وس�وء اداء 
الحكومة. ضحایا ال�ق�ص�ف ال�م�دف�ع�ي وال�ط�ائ�رات 
التركیة على المناطق التي یسكنھا اغلبیة ك�وردی�ة 

ق�ری�ة ھ�ج�رت واح�رق�ت  250ومسیحیة اكثر من 
البساتین والحقول والمحاصیل وفجرت مس�اك�ن�ھ�م 
النھم مسیحیین. نس�ت�ذك�ر م�ع�ان�اة ض�ح�ای�ا ش�ع�ب 
العراق و كوردستان نتیجة لسوء االدارة وت�ف�ش�ي 
الفساد والمحسوبیة والمنسوبیة نست�ذك�ر ض�ح�ای�ا 
الصحافة واالعالم وال�م�ص�وری�ن وك�ی�ف ت�ت�ع�ام�ل 

 معھم السلطات الحكومیة والملیشیات الطائفیة
ضحایا ال�ع�ن�ف واالرھ�اب  نستذكر في یوم  دعونا 

ونتابع االجراءات الحكومیة التي قدمتھا لضحایان�ا 
وتأثیر ذلك الدعم واإلس�ن�اد م�ن ح�ك�وم�ة م�ل�زم�ة 
بتطبیق الدستور العراقي الداعي الى المساواة ف�ي 
المواطنة وحریة الع�ق�ی�دة وال�ف�ك�ر وح�ری�ة ال�رأي 
وتحقیق العدالة، ما نراه الیوم من تقصیر حكوم�ي 
ومؤسساتھا المعن�ی�ة ف�ي ادارة م�ل�ف�ات الض�ح�ای�ا 

واإلش�راف ع�ل�ى م�ع�ال�ج�ات ال�ت�أھ�ی�ل  وعوائلھ�م 
ال�ت�ي خ�ل�ف�ت�ھ�ا آث�ار االرھ�اب  الصحي والن�ف�س�ي 

وال��ع��ن��ف لض��ح��ای��ا االرھ��اب ال��داعش��ي االب��ادات 
الجماعیة التي حدثت وتحدث بحق اتباع ال�دی�ان�ات 
والمذاھب والقومیات من ال�م�س�ی�ح�ی�ی�ن الس�ری�ان 

ال��ك��ل��دان االش��وری��ی��ن واالی��زی��دی��ی��ن والش��ب��ك 
والكاكائیین والص�اب�ئ�ة ال�م�ن�دائ�ی�ی�ن وال�ب�ھ�ائ�ی�ی�ن 
والكورد والتركمان ال یمكننا غ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن�ھ�ا 
وجعلھا تمر دون اي محاكمات ومحاسبة ق�ان�ون�ی�ة 

 واجراءات دولیة بحق مرتكبیھا
ان االمانة العامة لھیئة الدفاع عن اتباع ال�دی�ان�ات 
والمذاھب في العراق تطل�ب م�ن ح�ك�وم�ة ال�ع�راق 
االتحادیة وحكومة اقلیم كوردستان ان تعیدا النظ�ر 
بجدیة كاملة بحق حقوق ھذه المجموعات وایق�اف 

وایق�اف  اعمال االنتھاكات بحق الضحایا وعوائلھم
اعمال التغی�ی�ر ال�دی�م�وغ�راف�ي ب�ح�ق�ھ�م. وت�ط�ال�ب 
بضرورة تاسیس محكمة دولیة معن�ی�ة ب�م�ح�اك�م�ة 
مجرمي داع�ش ف�ي ال�ع�راق وخ�اص�ة ف�ي اق�ل�ی�م 
كوردستان الھدف منھا معاقب�ة ك�اف�ة ال�م�ج�رم�ی�ن 
العاملین في صفوف داعش االج�رام�ی�ة م�ن ك�اف�ة 

نطالب بإعادة ضحایا التھج�ی�ر   الجنسیات والدول.
واالبادات الجم�اع�ی�ة ال�ى ع�ق�ر دورھ�م وم�ن�اط�ق 
سكناھم مع تامین كاف�ة ان�واع ال�خ�دم�ات اإلداری�ة 
والبنى الت�ح�ت�ی�ة ل�ھ�م. ن�ط�ال�ب ب�إنص�اف الش�ب�اب 
المھاجر الذي اصبح لقمة سائغة لحیتان واس�م�اك 
البحار والمحطات لھجرتھم من دولھم ھاربین م�ن 
بطش االنظمة الحاكمة باحثی�ن ع�ن ل�ق�م�ة ع�ی�ش 
ھادئة ومستقبل واع�د واخ�ی�را ن�ق�ول م�ت�ى ی�ق�وم 
القضاء العراقي بمحاسبة الم�ج�رم�ی�ن وت�ق�دی�م�ھ�م 

 للعدالة.
انن�ا ب�ح�اج�ة م�اس�ة ال�ى تش�خ�ی�ص ن�ق�اط ال�خ�ل�ل 
والسعي الجدي في ایجاد الطرق والسب�ل ال�ك�ف�ی�ل�ة 
لغرس مفاھیم التعایش السلمي المجتمعي وال�ح�زم 
في تطبیق مبادئ حقوق االنسان عملیا في الح�ی�اة 

وایفاءا بالمعاھدات الدولیة التي وق�ع�ت�ھ�ا  الیومیة 
الحكومة الع�راق�ی�ة ف�ي اغ�ل�ب ال�م�ح�اف�ل ال�دول�ی�ة 
وعلیھا االلتزام بھا. الب�د ان ی�ك�ون ھ�ن�اك س�ق�ف 
زم�ن�ي ل�ل��وص�ول ال�ى مس�ت��وى وع��ي م��ج�ت��م�ع��ي 

 للحقوق والواجبات.
 
 

االمانة العامة لھیئة الدفاع عن اتباع الدیانات 
 والمذاھب في العراق

 2021اب  22

  ال ا ا  اس ا او ا آب ا او ء  22

  آب ا او  ارب وا 21و  
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عانى الشعب األفغاني منُذ فترة طویل�ة م�ن    
ال�ح��روب األھ��ل��ی�ة ال�دم��وی��ة واإلن��ق�س��ام��ات 

بس�ب�ب الص�راع ال�دائ�ر  واألزمات المستمرة 
ب��ی��ن ال��م��ك��ون��ات الس��ی��اس��ی��ة وال��دی��ن��ی��ة 
واإلج��ت��م��اع��ی��ة، ول��م ی��ت��وق��ف ذل��ك وإن��م��ا 
اإلستمرار في تدھور مقومات الدولة وش�روط 
بقائھا. وفقدت الدولة ھیبتھا من خالل تراج�ع 
اإل ستقرار وفق�دان األم�ن وإن�ت�ش�ار ال�ف�س�اد 
ال��ذي ن��خ��ر م��ؤس��س��ات ال��دول��ة. وع��ج��ز 
السیاسیین عن تقدیم مشاریع وطن�ی�ة ت�ع�م�ل 

ال�خ�الف�ات.  على وحدة الشعب وتقلص فجوة 
والسبب الرئیس ھو تحول الدول�ة إل�ى ح�ك�م 
أُمراء الحرب. ولموقع إفغانستان الستراتیجي 
والجغراف�ي وألھ�م�ی�ة ط�رق ال�ت�ج�ارة ال�ت�ي 
تربطھا مع ال�دول ال�م�ج�اورة وإلن�ھ�ا ت�ع�ت�ب�ر 
م��ن��ط��ق��ة س��ت��رات��ی��ج��ی��ة ل��زراع��ة األف��ی��ون 
والخش�خ�اش وإن�ت�اج ال�ھ�ی�روی�ی�ن وت�وف�ی�ر 

ولھذه األسب�اب   األموال للمنظمات اإلرھابیة،
سنح�ت ال�ف�رص�ة ل�ت�دخ�ل ال�دول ال�م�ج�اورة 
والدول العظمى في شؤون إفغانستان مم�ا زاد 
ذلك في التعقید حیث إزداد الص�راع ب�ی�ن ھ�ذه 
الدول والتسابق ن�ح�و ت�وف�ی�ر الس�الح ب�ی�ن 
المنظمات الم�ت�ق�ات�ل�ة. إن ط�ب�ی�ع�ة م�ك�ون�ات 
الش�ع�ب ول��ت�ف�ش��ي األم�ی��ة وغ�ی��اب ال�وع��ي 
ولتدھور األوضاع ال�م�ع�اش�ی�ة وإرت�ف�اع خ�ط 
الفقر ظ�ھ�رت م�ن�ظ�م�ات إرھ�اب�ی�ة م�ت�ط�رف�ة 
مسلحة عملت على إستعباد الشعب والتع�ام�ل 
معھ بذھنیة وف�ك�ر ال�ق�رون ال�وس�ط�ى ت�ح�ت 
ش��ع��ارات إس��الم��وی��ة م��ت��ط��رف��ة ب��إت��ج��اه 
تخدیره .لقد كان نظام الحك�م ف�ي إف�غ�انس�ت�ان 
ملكي وكان محمد ظاھر شاه ھو الم�ل�ك ال�ذي 
أطاح بھ قریبھ رئی�س ال�وزراء (م�ح�م�د داود 
خان) بمساعدة الحزب الدیمقراط�ي الش�ع�ب�ي 

وإق�ام�ة  1965األفغ�ان�ي ال�ذي ت�أس�س ع�ام
وأص�ب�ح  1973ع�ام  جمھوریة إف�غ�انس�ت�ان

محمد داود خان رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة ول�ك�ن 
سرعان ماحصلت الخالفات التي أدت إلى قمع 

ب�خ�ل�ع م�ح�م�د داود وإق�ام�ة  الحزب الذي قام
 . 1978جمھوریة إفغانستان الدیمقراطیة عام 

وكان آخر رئیس للجمھوریة ھو محمد نجیب 
س�ب�ت�م�ب�ر  30هللا وكانت ف�ت�رة ح�ك�م�ھ م�ن 

. ون�ت�ی�ج�ة ل�دع�م 1992أبریل  16إلى 1987
ج�م�ھ�وری��ة إف�غ�انس��ت�ان حس��ب   الس�وف�ی�ات

معاھدة الصداقة والتعاون حیث تدخ�ل ب�ق�وات 
بعد إندالع الحرب  12/1979/ 25مسلحة في 

األھلیة األفغانیة بین جماع�ات (ال�م�ج�اھ�دی�ن) 
 1994والتي دامت عشر سنوات. وفي ع�ام 

تأسست حركة طالب�ان ال�ت�ي أس�س�ھ�ا (ال�م�ال 
م�ح�م�د ع�م�ر) ب�م��س�اع�دة ب�اكس�ت�ان وال�ت��ي 

 أصبحت أحدى الفصائل البارزة.
لقد حصلت المعارضة األفغانیة المسلحة على 
دع�م م�ج�م��وع�ة ال�دول ال�م��ع�ادی��ة ل��الت�ح��اد 
السوفیاتي وھي الوالیات المتحدة، السعودیة، 
باكستان، الصین وتقدیم األسلح�ة ال�م�ت�ط�ورة 
لھا وبعد م�رور عش�ر س�ن�وات م�ن ال�ح�رب 
األھلیة التي كبدت األطراف المتقاتل�ة خس�ائ�ر 
ك�ب��ی�رة ح�ی��ث إت��ف�ق��ت ال��ق�ی��ادة الس��ی�اس��ی��ة 
لجمھوری�ة إف�غ�انس�ت�ان ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ع�ل�ى 
إنسحاب السوفیت. ونتیجة للصراع المست�م�ر 
ف�ي ح��زب الش�ع��ب، س�ع��ى م��ح�م��د ن�ج��ی��ب 
للمصالحة وإنھاء ال�ح�رب األھ�ل�ی�ة وإع�الن 
المص�ال�ح�ة م�م�ا أح�دث إن�ق�س�ام�ات ج�دی�دة 
وب���ال���ت���ال���ي إس���ت���م���رت ط���ال���ب���ان ف���ي 

وإختصاراً سیطرت حركة طالبان على  القتال 
معلنة قی�ام  1996أیلول 27العاصمة كابل في 

األمارة األسالمیة األفغ�ان�ی�ة وفش�ل م�ح�اول�ة 
تشكی�ل ح�ك�وم�ة مش�ت�رك�ة م�ن ال�م�ع�ارض�ة 
والحكومة ولكن األحداث كانت تتسارع وق�ت�ل 
الرئیس محمد نجیب. لقد ك�ان�ت إف�غ�انس�ت�ان 
غارقة في الفوضى وح�ال�ة ع�دم االس�ت�ق�رار 

 عاماً. 20نتیجة الصراعات المسلحة منذ 
 وأبرز األحداث: )2001 -1996حكم طالبان (

ن�ق�ل ال�ع�اص�م�ة م�ن ك�اب�ل إل�ى ق�ن�دھ�ار  -1
 ، 2001واستمرت إلى عام 

إرتكبت الحركة مع حل�ف�ائ�ھ�ا م�ذاب�ح ض�د  -2
 المدنیین األفغان، 

حرمت إمدادات األمم ال�م�ت�ح�دة ال�غ�ذائ�ی�ة  -3
 ألف مدني جائع 160ل
طبقت سیاسة األرض ال�م�ح�روق�ة ح�ی�ث  -4

حرقت مساحات واسعة من األراضي الخصبة 
 الواسعة.

 دمرت عشرات آالف المنازل-5
حض���ر األنش���ط���ة ووس���ائ���ل اإلع���الم -6

والرسومات والسینما والتلفزیون والتص�وی�ر 
م�ت ال�م�وس�ی�ق�ى واآلالت  الفوتوغراف�ي وح�رَّ

 الموسیقیة بإستثناء الدف.
منع النساء م�ن ال�ع�م�ل خ�ارج ال�رع�ای�ة  -7

 الصحیة 
 -9منع األطباء الذكور من عالج ال�ن�س�اء  -8

إرتداء البرقع ومنع ال�ف�ت�ی�ات والش�اب�ات م�ن 
 اإللتحاق بالمدارس

أم�ر ال�رج�ال والش�ب�اب إط�الق ل�ح�اھ�م  -10
 وإرتداء الزي األفغاني

تدمیر وإبادة الث�ق�اف�ة وت�دم�ی�ر ال�م�ع�ال�م  -11
ال��ث��ق��ای��ة واألث��ری��ة. وب��ع��د تش��ك��ی��ل إم��ارة 

إع�ت�رف��ت ب��ھ�ا ف��ق�ط ث�الث دول  إف�غ�انس�ت��ان
(ب�اكس�ت�ان، الس�ع�ودی�ة، األم�ارات ال�ع�رب�ی��ة 

 2001 س�ب�ت�م�ب�ر11المتح�دة). ب�ع�د ھ�ج�وم 
اإلرھابي بطائرات مدنی�ة ت�ج�اری�ة م�خ�ت�ط�ف�ة 
وعلیھا ركاب من قبل القاعدة ع�ل�ى ال�م�رك�ز 
التجاري الدولي م�م�ا أس�ف�ر ع�ن ق�ت�ل آالف 
األشخاص. قامت الوالیات المتحدة ب�ال�ھ�ج�وم 
على إفغانستان واإلطاحة بإمارة إف�غ�انس�ت�ان 

وإسقاط طال�ب�ان  17/12/2001اإلسالمیة في 
مما إضطر زعماء طالبان وال�ق�اع�دة م�غ�ادرة 
الب�الد وت�م ع�ق�د م�ؤت�م�ر ب�ون ف�ي أل�م�ان�ی�ا 
وحضور ال�زع�م�اء وإن�ت�خ�اب ح�ام�د ك�رزاي 

ف�ي  رئیساً للبالد وقیادة الحك�وم�ة ال�م�ؤق�ت�ة 
. وبعد ذلك تّم تش�ك�ی�ل اإلدارة 2001دیسمبر 

األفغانیة المؤقتة وتن�ص�ی�ب ح�ك�وم�ة ج�دی�دة 
برعایة أمریكیة ولكن طالبان وحلفائھا عاودا 
نشاطھم ال�م�س�ل�ح ض�د ال�ق�وات األم�ری�ك�ی�ة 
وال�ح�ك�وم�ی�ة وب�ق�ی�ت ال�ح�ك�وم�ة وط�ب�ق�ت�ھ��ا 
السیاسیة في حالة الض�ع�ف وال�ف�س�اد وع�دم 
التجاوب م�ع الش�ع�ب وال�م�ب�اش�رة ف�ي ب�ن�اء 
الدولة التي فقدت شروط بقائھا، وبعد إعتم�اد 
الطبقة الس�ی�اس�ی�ة األف�غ�ان�ی�ة ع�ل�ى ال�ق�وات 
األمریكیة في مواج�ھ�ة ط�ال�ب�ان وح�ل�ف�ائ�ھ�ا، 
وجدت الوالیات المتحدة بأنھا قد تورطت ف�ي 
حرب مكلفة وكل الوع�ود ال�ت�ي وع�دت ب�ھ�ا 
األفغان بإقامة نظام دیمقراطي وتحقیق األم�ن 
واإلستقرار والسالم لم یتحقق بل إزداد األم�ر 
سوًء ولھذا فكرت إدارة األمریك�ی�ة م�ن�ذ ع�ام 

بقیادة أوباما بوضع خط�ط االنس�ح�اب  2010
من إفغانستان وبضمانات مشتركة من ال�ھ�ن�د 
وحلف شمال األطلسي ولكن ھذه ال�ف�ك�رة ل�م 
تنجح لعدم إستع�داد ال�ھ�ن�د ف�ي ال�ت�ورط ف�ي 
شمال أفغانستان وكذلك ألمانیا لم توافق عل�ى 
زیادة قواتھا. لقد قررت الوالیات المتحدة ب�أن 
تسحب قواتھا ولكن حسب عقد ل�ق�اء وح�وار 
بین الوالیات المتحدة والحكومة األفغانیة م�ن 
جھة وطالبان من جھة أخرى وكتمھی�د ل�ذل�ك 
العودة إلى أساس اإلتفاقیات السابقة وك�ان�ت 
بدایتھا حضور وفد من المجاھدین األفغان في 
المكتب البیضاوي ولقاء الرئیس رونالد ریغن 

ل�غ�رض ت�ق�دی�م ال�دع�م وال�ع�ون  1983عام 

لحربھم مع السوفییت. وإس�ت�م�رت ال�ل�ق�اءات 
إلى حین ھجوم القاعدة على المركز الت�ج�اري 

ف�ي ن�ی�وی�ورك . ف�ي ع�ام  2001الدولي في 
أشار باراك أوباما إلى أفغانستان بأنھا  2009

ستصبح معقالً للدیمقراطیة وكما ذك�رن�ا ب�أن 
اإلدارة األمریكی�ة ب�دأت ال�ت�خ�ط�ی�ط م�ن�ذع�ام 

آم�ال ك�ب�ی�رة   ُعقدت 2012وفي عام   2010
بإجراء محادثات سالم قبل ان تع�ل�ن ط�ال�ب�ان 
في بیان شدید اللھجة في آذار في نفس ال�ع�ام 

م�ع   تعلی�ق م�ف�اوض�ات الس�الم ال�ت�م�ھ�ی�دی�ة
الوالیات المتحدة وق�د ت�م�ت ال�ت�ھ�ی�ئ�ة ل�ع�ق�د 

وب�ع�د  2013الحوار في ال�دوح�ة م�ن�ذ ع�ام 
اإلعالن عن فتح مكتب لطلب�ان ف�ي ق�ط�ر ف�ي 

، حیث تغیرت ال�م�ش�اع�ر ف�ي  2013حزیران 
ال�خ�ط�اب   الوالیات الم�ت�ح�دة وت�غ�ی�ر م�ع�ھ�ا

الرسمي ب�ع�د أن ت�ی�ق�ن�ت إدارة أوب�ام�ا ب�أن 
مشروع دیمق�راط�ی�ة أف�غ�انس�ت�ان ل�ن ی�ك�ون 
ناجحاً، وكانت آخر محاولة إلنعاش ال�ع�م�ل�ی�ة 
الدیمقراطیة ھ�ي ال�وس�اط�ة األم�ری�ك�ی�ة ف�ي 

الرئاسیة في إفغانستان حیث  2014انتخابات 
أعلن كل من أشرف غن�ي وع�ب�دهللا ع�ب�د هللا 
ع��ن ف��وزھ��م��ا ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ب��ن��ف��س 

وأصبح أشرف غني رئیساً للب�الد ب�ع�د  الوقت 
 الوساطة.

ومن خالل جدول محادثات الس�الم ن�رى ب�أن 
المحادثات كانت بدایة متعثرة والتي بدأت ف�ي 
عھد أوباما وال�دخ�ول ف�ي م�ف�اوض�ات ب�ی�ن 
ال��ح��ك��وم��ات األف��غ��ان��ی��ة وط��ال��ب��ان، فش��ل��ت 

.ول�م  2013، 2012، 2011المبادرات أعوام 
ت�ت��م��خ��ض ال��م�ف��اوض��ات ال��ت��ي ج��رت ع��ام 

عن نتائ�ج م�ل�م�وس�ة وب�ت�ن�س�ی�ق م�ن 2016
ب��اكس��ت��ان ومش��ارك��ة ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 
والصین... بعد إن�ت�خ�اب ت�رام�ب أس�ت�ؤن�ف�ت 

اع�ل�ن ال��رئ�ی��س  2017ال�م�ف��اوض�ات ع�ام 
األفغاني أشرف غني الذي أُنتخب لدورة ثانیة 
بأنھ مستعد للتفاوض مع طالبان إعتباراً م�ن 

ول�ك�ن ط�ال�ب�ان رفض�ت وت�ری�د  2018ع�ام 
ال�ت�ق�ى  2019التفاوض مع الوالیات المتحدة. 

ممثلي طالبان والوالیات المت�ح�دة ألول م�رة 
في العاص�م�ة ال�ق�ط�ری�ة  2019/شباط/25في 

ت�م   2019/آب 12الدوحة وبعد اإلنتھاء في 
ع���ن ال���ج���ول���ة ال���ث���ام���ن���ة م���ن  اإلع���الن

-شھر دیسمب�ر  وفي مفاوضات  المفاوضات 
أسفرت عن وق�ف إط�الق  2019كانون األول 

النار، وفي نھایة السبعة أیام التي ب�دأت ف�ي 
جرى التوقی�ع ع�ل�ى  2020فبرایر -/شباط 22

اتفاقیة سالم تبعث األمل ووضع حد لعقود من 
/ 29اإلقتتال في إفغانستان .وفي یوم السبت 

جرت ف�ي ال�ع�اص�م�ة ال�ق�ط�ری�ة  2020شباط /
الدوحة مراسم توقی�ع ات�ف�اق ب�ی�ن ال�والی�ات 
المتحدة وحرك�ة ط�ال�ب�ان ی�م�ھ�د إل�ى إح�الل 

 السالم .
إفغانستان بین اإلرھ�اب وال�ف�وض�ى : وك�م�ا 
الحظنا فأن أمریك�ا ل�م تش�رك ح�ل�ف�ائ�ھ�ا م�ن 

في التوقیع ولم تؤمن ب�ق�ائ�ھ�م، ب�ل  الحكومة 
تخلت عنھم وتركت البالد في فوضى وخ�وف 
ورعب، حتى إن االتفاق ل�م ی�ثّ�ب�ت ع�م�ل�ی�ات 
اإلنسحاب وزمن�ھ�ا س�وى ال�ج�الء ال�ن�ھ�ائ�ي 

. ول�ھ�ذا س�ارع�ت ق�وات 2021آب /31 في 
% م�ن ال�ب�الد وب�دأت 75طالب�ان ب�إح�ت�الل 

بمحاصرة كابل ، في الوقت الذي ماط�ل�ت م�ع 
الوالیات المتحدة حول تسلیم كابل. ولم یقاوم 

الجیش األفغاني، وھرب رئیس البالد فح�دث�ت 
الفوضى وتحشدت الجماھیر األفغانیة الخائفة 
في مطار كابل بدون تنظیم وسیط�رة . وب�ع�د 
ماحصل في المطار ونتیجة االنس�ح�اب غ�ی�ر 
المنظم، حصلت الفوضى بعد سیطرة ط�ال�ب�ان 
على كابل. وألقى ب�ای�دن خ�ط�اب�ھ ح�ی�ث ذك�ر 
معلومة فاجئت الج�م�ی�ع األع�داء واألص�دق�اء 
عندما قال بأن م�ھ�م�ت�ن�ا ف�ي إف�غ�انس�ت�ان ل�م 
تتضمن أبداً بناء دولة، ولم تكن أب�داً ت�ت�ع�ل�ق 
بإنشاء دیمقراطیة مركزیة. وق�ال مص�ل�ح�ت�ن�ا 
الوطنیة الحیویة الوحیدة في أفغانس�ت�ان ھ�ي 
منع ھجوم إرھابي على وطننا أمریكا. ول�ھ�ذا 
الیعنیھ اإلرھاب بقدر ما یعنیھ حس�ب خ�ط�اب�ھ 
تھدیدات الصین وروس�ی�ا ھ�ذان ال�خ�ص�م�ان 

الحقیقی�ان. وھ�ذا ی�ع�ن�ي ب�أن   الستراتیجیان
أمریكا ساھمت منذ السبعین�ات وال�ث�م�ان�ی�ن�ات 
ح  بدعم وتأسیس المجامیع اإلرھابیة. كما صرَّ
وزیر خ�ارج�ی�ة إدارة ب�ای�دن ب�أن ال�والی�ات 

 المتحدة لم تحاول بناء الدیمقراطیة.
ح بوش في عام وبوضوح  2001في حین صرَّ

على بناء أإف�غ�انس�ت�ان دی�م�ق�راط�ی�ة.(م�ؤت�م�ر 
بون) وخطاب آخر بمناسبة ی�وم ال�م�ح�ارب�ی�ن 

ق��ال ال�رئ��ی�س ب��وش  2003ال�ق�دام�ى ع�ام 
(مھمتنا ف�ي ال�ع�راق وإف�غ�انس�ت�ان واض�ح�ة 
ألفراد جیشنا وألعدائنا یكافح رجالنا ونساءنا 
للمساعدة ف�ي ب�ن�اء ال�دی�م�ق�راط�ی�ة والس�الم 

 2004والعدالة في منطقة مضطربة وعنیفة و
تحدث ب�وش ع�ن ن�وای�اه إلض�ف�اء ال�ط�اب�ع 
الدیم�ق�راط�ي ع�ل�ى الش�رق األوس�ط وآس�ی�ا 

أش�ار  2009مستشھداً ب�إف�غ�انس�ت�ان. وف�ي 
باراك أوباما إلى أفغانست�ان ب�أن�ھ�ا س�ت�ص�ب�ح 
معقالً ل�ل�دی�م�ق�راط�ی�ة. واآلن وب�ع�د حص�ول 
اإلنفجار اإلنتحاري من قب�ل داع�ش خ�راس�ان 
في مطار كابل یدُل على ان داع�ش وال�ق�اع�دة 
وطالبان ومنظمات إرھاب�ی�ة أخ�رى ھ�ي م�ن 

م�ن�ب�ع ال�رج��ع�ی�ة واألص�ول�ی��ة  م�ن�ب�ع واح�د 
والتخلف والعمل على لي عنق مسار التأریخ. 
ھ�ذه ال�م�ن�ظ�م�ات الت�ع��ت�رف ب�ال�دی�م�ق�راط�ی��ة 
والتعددیة والتبادل السلمي للسلط�ة والت�ؤم�ن 
بحقوق المرأة وتعتبرھا (ع�ورة) ل�ی�س ل�ھ�ا 
قیمة والتع�ت�رف ب�ح�ق�وق اإلنس�ان وح�ق�وق 
ال�ط�ف��ل وت�ح��ارب ال��ث�ق��اف�ة وال��ع�ل�م إال ف��ي 
اإلستخدام العدواني المسلح. العراق من خالل 
تجربتھ مع داعش والقاع�دة وم�ا تس�ب�ب ف�ي 
إستشھاد اآلالف من أب�ن�اء الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
وی��ت��وج��س ش��راً ق��ادم��اً ب��ع��د االنس��ح��اب 

من العراق في نھایة شھ�ر ك�ان�ون  األمریكي 
. وجمیع ال�م�ح�ل�ل�ی�ن الی�رت�ج�ون 2021األول 

خیراً للشعب األفغاني وس�وف ت�ك�ون ال�ب�الد 
حاضنة لجمیع المنظ�م�ات اإلرھ�اب�ی�ة وال�ت�ي 
سترفع رأسھا وتنشر اإلرھ�اب وال�دم�ار ف�ي 
جمیع الدول بما فیھا اإلس�الم�ی�ة .ل�ق�د ش�ب�ھ 
الجمیع إنسح�اب أم�ری�ك�ا ال�ف�وض�وي وت�رك 
المعدات العسكریة الثقیلة وطائرات ھیلوكبت�ر 
ووسائط نقل وغیرھا ، شبھ ذل�ك ب�إنس�ح�اب 
أمریكا من فیتنام في عھد الرئی�س ن�ی�ك�س�ون 

من شھر آب ، ولھ�ذا ی�ت�وج�ب  1973في عام 
على شعوب العالم واألمم المتح�دة ب�أن ت�أخ�ذ 
الحیطة وال�ح�ذر م�ن ال�ق�ادم والن�ع�ت�ق�د ب�أن 
المنظم�ات اإلرھ�اب�ی�ة س�ت�ك�ون ص�ادق�ة ف�ي 

 عھودھا ومواثیقھا .

 !!..  د نط 
 نمإبروا ا  

 صبحي مبارك/ سیدني
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أعترُف لكم أنّني بلغُت من ال�ُع�م�ر ِع�تِ�یّ�ا، ول�م 

أعد قادراً على ف�ھ�م م�ا ی�ح�دث، وح�دث، م�ن 

وقائع تاریخیّة، كنُت شاھداً حیّا علیھا، وكان�ت 

 .الوالیات المتحدة األمریكیّة طرفاً فیھا

وألنّني غیُر مختٍّص بالسیاسة، وال أكأُد أعرُف 

شیئاً عن شؤون اإلدارة والحكم ف�ي ال�والی�ات 

المتّحدة األمریكیّة، وأؤمن ایمان�اً ُم�ط�ل�ق�اً ب�أّن 

أفضل من یحقُّ لھُ ال�ح�دی�ث ع�ن م�وض�وع�ات 

كھذه، ھم أولئَك الذین یعیشون فیھا، ویعرفون 

أشیاء كثیرة عنھا .. فإنّني سأعتِمُد ھ�ن�ا ع�ل�ى 

انطباعاتي الش�خ�ص�یّ�ة، وھ�واجس�ي ال�ذات�یّ�ة، 

وأعلُن أنّني لم أفھم "الدیموقراطیّی�ن" ی�وم�اً، 

وال أجد في رئاستھم غی�ر ال�ُج�ب�ِن وال�ف�وض�ى 

وانعدام ال�ك�ف�اءة (داخ�ل�ی�اً وخ�ارج�ی�اً) .. وأّن 

مراحل حكمھم كانت دائماً سبباً رئیساً لك�وارث 

كبرى، كانت وما زالت تحلُّ على الجمی�ع دون 

رحمة (أصدقاء وأعداء وحلفاء).. من رئ�اس�ة 

بیل كلینتون، إلى رئاسة جوزیف بایدن .. وأّن 

أسوأ رئیس أمریكي على مّر التاریخ، ھو َملُِك 

 اللغو العظیم، باراك أوباما.

 

قال بایدن متحدثا من البیت األبیض یوم أمس، 

-ُم�ھ�ّدداً ت�ن�ظ��ی�م "ال�دول�ة اإلس��الم�ی�ة والی�ة 

خراسان''، (وھو الفرع اإلقلیمي التابع لتنظیم 

"الدولة اإلسالمیة"، الناش�ط ف�ي أف�غ�انس�ت�ان 

وباكستان)، الذي أعلن مسؤولیتھ عن الھجوم 

 قرب مطار كابل:

"لن نغفر ولن ننسى. سنصط�ادك�م ون�ج�ع�ل�ك�م 

 تدفعون الثمن".

 George ك��ان ال��رئ��ی��س "ال��ج��م��ھ��وري"

Walker Bush  قد قال شیئاً ُمشابھا لح�رك�ة

، ح�ی�ث ل�م ی�غ�ف�ر ل�ھ�ا 2001طالبان في ع�ام 

ضلوعھا او دعمھا لدور تنظیم "القاعدة" في 

.. وھ�ك�ذا "أص�ط�ادھ�م" ب�ع�د  9-11تفجیرات 

ُمّدٍة وجیزة، وأحتّل افغانستان ك�لّ�ھ�ا، وق�ّوض 

حكم طالبان ألفغانستان، وجعلھا ت�دف�ع ال�ث�م�ن 

 طیلة عشرین عاماً.

بعد ذلك بسنتین تَم احتالل العراق (الذي ل�ی�س 

لھ أّي عالقة ال ب�ط�ال�ب�ان وال ب�ال�ق�اع�دة، وال 

، ولم تكن ل�دی�ھ "ش�ّخ�اط�ة"  9-11بتفجیرات 

 دمار شامل واحدة).

یقوم "الجمھوریّون" باحتالل بعض ال�ب�ل�دان، 

وتقویض أنظمة الحكم فیھا، ویُنفِقون ع�ل�ی�ھ�ا 

مئات الملیارات من الدوالرات، ویسفُكون فیھا 

دم اآلآلف م�ن ج�ن�ودھ�م، وی�ق�ت�ل�وَن عش�رات 

اآلآلف من سّكانھا، دون أن ینجحوا ف�ي ب�ن�اء 

"أنظمٍة" أفضل فیھ�ا (إْن ل�م ی�ق�وم�وا ب�دع�م 

أنظمٍة بدیلٍة ھ�ي أس�وُء ب�ك�ث�ی�ر م�ّم�ا س�ب�ق�ھ�ا 

ب�ج�م��ی�ع ال��م�ق�ای��ی�س، وب��اع�ت�راف��ھ�م ُھ��م ق�ب��ل 

غیرھم).. ث�ّم ی�أت�ي "ال�دی�م�وق�راط�یّ�ون" م�ن 

بعدھم، فینسحبون م�ن�ھ�ا، ت�ارك�ی�ن ُك�ّل ش�يٍء 

 فیھا إلى الفوضى، والخراب الُمستدام.

 

أنا رجٌل طاعٌن في السّن.. وربما ك�ان ل�ل�ع�م�ر 

"حوبة".. غیر أنّني مازلُت أُص�اُب ب�ال�دھش�ة 

(مث�ل ط�ف�ٍل ص�غ�ی�ر)، خ�اص�ةً ع�ن�دم�ا أس�م�ُع 

الجنرال كینیث فرانكلین ماكنزي (قائد ال�ق�ی�ادة 

 المركزیة األمریكیة) وھو یقول :

"إن ال��ت��ھ��دی��د ال��ذي یش��ك��ل��ھ ت��ن��ظ��ی��م ال��دول��ة 

اإلسالمیة في والیة خراسان، م�ازال م�رت�ف�ع�ا 

وأن القوات األمریكیة تع�م�ل م�ع ط�ال�ب�ان ف�ي 

محاول�ة ل�م�ن�ع وق�وع ھ�ج�م�ات أخ�رى.. وأن 

 طالبان قد تمكنت من منع العدید منھا".

زین حبیبي ال�ج�ن�رال م�اك�ن�زي .. آن�ي ج�ن�ت 

جندي "أّول"، وعلى ذراع�ي ی�ق�ب�ُع "خ�ی�طٌ" 

أسوٌد واحد، وآكل فاصولیّا ی�ابس�ة، وص�ّم�ون 

"حجري" سبعة أیّام في اإلس�ب�وع ال�واح�د .. 

ولم أكن "جنرال" أمریكي على كتفِھ تتراصُف 

أربُع نجوٍم مضیئة .. ومع ذلك ف�إنّ�ن�ي أع�رف 

أن "عملیة اإلجالء" ھذه كان ینب�غ�ي ان ت�ت�م 

قبل" عملیة اإلنسحاب" المشینة ت�ل�ك .. وأن 

ھذه "المعلومة" یع�رف�ھ�ا ح�تّ�ى "ج�اس�م أب�و 

المولّدة" (الذي یُجیُد تنظیم عمل�ی�ات "ت�داخ�ل 

الخطوط" أفضل من�ك�م).. ف�م�ا ب�ال�َك ب�ج�ن�راٍل 

خ��ب��ی��ٍر م��ث��ل��ك ف��ي ال��ت��ك��ت��ی��ك و "األرك��ان" 

 واإلستراتیجیّة.

ویزداُد َخَرفي رسوخاً عندما أُعیُد ق�راءة ذل�ك 

المقطع الذي قالھ الجنرال ماكنزي، وم�ف�اده : 

"أن القوات األمریكیة تعم�ل م�ع ط�ال�ب�ان ف�ي 

محاول�ة ل�م�ن�ع وق�وع ھ�ج�م�ات أخ�رى.. وأن 

 طالبان قد تمكنت من منع العدید منھا".

ھذا یع�ن�ي أّن ال�والی�ات ال�م�ت�ح�ّدة األم�ری�ك�ی�ة 

ستنسحب من أفغانستان، وتترك�ھ�ا ل�ط�ال�ب�ان، 

ألّن طالبان ھي األفض�ل واألق�در م�ن�ھ�ا ع�ل�ى 

محاربة اإلرھاب .. ھ�ذا اإلرھ�اب ال�ذي ك�ان�ت 

طالب�ان ھ�ي ال�م�س�ؤول�ة ع�ن�ھ ق�ب�ل عش�ری�ن 

عاماً .. وبس�ب�ب دع�م ط�ال�ب�ان ل�إلرھ�اب ف�ي 

ح��ی��ن��ھ، ق��ام��ت ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة ب��اح��ت��الل 

أفغانستان، ودع�م ح�ك�ٍم ب�دی�ٍل ف�اش�ٍل وف�اس�ٍد 

 !!!؟؟؟ ..  وعاجز طیلة عشرین عاماً.. و... و

و .. أنا في ط�ری�ق�ي اآلن إل�ى أق�رب مص�ّح�ٍة 

عقلیٍة، أو إلى أقرِب داٍر للعَجَزة، وإْن ل�م أِج�د 

"مؤّسسات" إجتماع�یّ�ة وص�ح�یّ�ة ك�ھ�ذِه ف�ي 

العراق "العظیم" .. فإنّني س�أن�ت�ِح�ُر، وأذھ�َب 

لل�ن�ار .. ول�ن أف�ّك�َر أب�داً بـ� "ال�ل�ج�وء" ال�ى 

 .الوالیات المتحّدة األمریكیة

............................................................... 
(مصدر اإلقتباسات ستجدونھ عل�ى ال�راب�ط ال�م�ذك�ور 

 : في أدناه)
https://www.bbc.com/arabic/world-
58343512   

 أم و طن 
ّة اّت اوا 
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ألف مبروك للحاصلی�ن ع�ل�ى ش�ھ�ادات   

"ال��دك��ت��وراه ال��ف��خ��ری��ة" م��ن ال��م��راك��ز 

الثقافیة الدولیة سواء البلجیكیة منھ�ا أو 

السویسریة أو غی�رھ�ا وال�م�ن�ت�ش�رة ف�ي 

)، وال 2021( بقاع األرض ل�ھ�ذا ال�ع�ام 

أع��ل��م أن��ا ش��خ��ص��ی��ا إذا م��ا ك��ان��ت ھ��ذه 

المراكز مخولة من دول�ھ�ا وح�ك�وم�ات�ھ�ا 

لمنح ھذه الدرجة األكادیمی�ة ال�م�رم�وق�ة 

حتى ولو كانت "شرفیة"، فاألصل أن�ھ�ا 

أكادیمیة ومن اسمھا، وإال فھناك ال�ع�دی�د 

م��ن ال��ب��دائ��ل م��ن األوس��م��ة وال��ج��وائ��ز 

م��ث��ل "رج��ل ال��ع��ام"،   وال��م��ی��دال��ی��ات

"فارس الس�الم"، "س�ف�ی�ر الس�ف�راء"، 

"حبی�ب ال�م�الی�ی�ن" و"ع�دو ال�ك�ورون�ا 

األول" والتعلیق أعاله لیس المقصود بھ 

أح�م��د وحس��ی��ن وم��ح��م�دی��ن وال م��رھ��ج 

وبشاره ل�ك�ي ال ی�ذھ�ب ال�ب�ع�ض ب�ع�ی�دا 

السوء! فل�ق�د ك�ان ال�م�ق�ص�ود ھ�و   لظن

صدیقنا األمریكي "ب�ی�ل" وال�ذي حص�ل 

ع��ل��ى ال��ع��دی��د م��ن ش��ھ��ادات ال��دك��ت��وراه 

"ال��ف��خ��ری��ة" وم��ن أرق��ى ال��ج��ام��ع��ات 

األمریك�ی�ة م�ع ال�ع�ل�م ان�ھ انس�ح�ب م�ن 

الجامعة في السنة ال�ث�ان�ی�ة ول�م ی�ح�ص�ل 

ع��ل��ى درج��ة ال��ب��ك��ال��وری��وس وال��ذي ل��م 

یستخدم أبدا لقب "الدكتور" امام أس�م�ھ 

ألنھ یعرف تماما من ھو وما ھو حجم�ھ، 

ولو أراد ذلك لفعل ومنذ زمن م�ب�ك�ر ف�ال 

ینقصھ الذكاء وال المال وال الش�ھ�رة وال 

  حتى العبقریة!

ولمن ال ی�ع�ل�م م�ن ال�ق�راء م�اذا ت�ع�ن�ي 

شھادة ال�دك�ت�وراه (ال�ل�ي ب�دون ش�رف) 

Ph.D. -D.Sc.  واخ��ت��ص��ارھ��ا ھ��ن��ا

(دكتوراه ال�ف�ل�س�ف�ة ودك�ت�وراه ال�ع�ل�وم) 

وھي أعلى شھادة أكادیمیة یحصل عل�ی�ھ 

الباحثون ومن أفضل الجامعات في العالم 

وفي جم�ی�ع ال�ت�خ�ص�ص�ات م�ن ھ�ن�دس�ة 

وطب وصیدلة وزراعة، وادب، وف�ن�ون، 

وغ��ی��ره. وغ��ال��ب��ا م��ا ی��ت��ح��ص��ل ع��ل��ی��ھ 

المتفوقین في دراست�ھ�م ال�ع�ل�م�ی�ة وب�ع�د 

إتمام درجتي الماجستیر والبك�ال�وری�وس 

(العرف العام في كل جامعات ال�ع�ال�م م�ع 

 بعض االستثناءات). 

وف��ي م��ق��ال س��اب��ق ذك��رن��ا م��وض��وع 

الشھادات "الم�ض�روب�ة" و"ال�م�زورة" 

وسواء كانت من الشرفی�ة أو االش�رف�ی�ھ 

فالمبدأ واحد ومن المعیب ع�ل�ى االنس�ان 

الحصیف المھني المحترف أن ینق�اد ف�ي 

ركب المھللین وال�م�ص�ف�ق�ی�ن ال�واھ�م�ی�ن 

الذین شاركوا في ارتكاب اإلثم، وكنتیج�ة 

لذلك لي صدیق شخصي مقرب لھ مك�ت�ب 

ھندسي استشاري في أحد دول المن�ط�ق�ة 

یغضب تماما إذا دعوتھ بالمھ�ن�دس ف�ق�ط 

بل البد من ذكر حرف ال�دال ق�ب�ل اس�م�ھ 

 10ألنھ مصدق تماما (ولمدة ت�زی�د ع�ن 

ال شرفي وأنھ  -سنوات) انھ لقب حقیقي 

ق�د أت�اه ع�ل�ى ع�ل�م ع�ن�ده وھ�ن�ا م�رب��ط 

  الفرس وجوھر الخالف!

مثل ھذه الصرعات جاءت في األصل من 

الوالیات المتحدة األمریكیة وب�ع�ض دول 

أوروبا وأفریقیا وكلنا یعلم ج�ی�دا ورب�م�ا 

في فترة السبعینیات من القرن ال�م�اض�ي 

م�ا ك�ان ی�رس��ل ل��ب�ع��ض ال��م�ش��اھ�ی��ر أو 

المعروفین اجتماعیا ومھنیا (س�واء ف�ي 

بلدانھم أم ف�ي ال�م�ھ�ج�ر) وال�ع�م�ل ع�ل�ى 

دغدغة مشاعرھم وربما عقولھم ب�أن�ھ�م 

ھم الصفوة ومن خیار الناس ال�م�ب�رزی�ن 

في وسطھم وتم اختیارھم بعنایة وتركی�ز 

ش�دی��دی�ن ل�ذل��ك یس��ت�ح��ق�وا ال�ك��ث�ی��ر م��ن 

 100التبجیل وال�ت�ھ�ل�ی�ل ورب�م�ا م�ق�اب�ل 

دوالر أو أكثر او أقل (مصاریف ط�ب�اع�ة 

الشھادة والختم وربما ال�ت�وق�ی�ع!) وك�ان 

ف�ي  Who ’s Whoأشھرھا موسوع�ة 

عالم االحتراف ویبدو أن ھذه الص�رع�ات 

ل��م ت��ن��ت��ھ، ب��ل رب��م��ا ت��ط��ورت ال��ى 

س�ی��ن��اری��وھ��ات أخ��رى نش��اھ��دھ��ا ال��ی��وم 

  وبشكل مختلف.

نحن ال نرغب بشخصنة األمور أو ال�زج  

ب�األس�م�اء، ف��ھ�ن�اك ال��م�س�ت�ح�ق��ی�ن ف�ع��ال 

لجوائز التكریم واإلشادة واألوسمة ولك�ل 

في موقعھ وحسب سجلھ المھني ال�ح�اف�ل 

باإلنجازات والعطاءات والتمیز ال�م�ھ�ن�ي 

والعلمي وما حدث مؤخرا ب�ی�ن ال�ق�اھ�رة 

ولبنان لھ�و دل�ی�ل واض�ح ع�ل�ى ان�ق�الب 

المعاییر وعدم توازنھا ولنت�ذك�ر ج�م�ی�ع�ا 

ان معظم رؤساء وزعماء ال�ع�ال�م ل�دی�ھ�م 

العدید من شھادات ال�دك�ت�وراه ال�ف�خ�ری�ة 

والتي لم نرى أحد منھم قد تعلق فیھ�ا أو 

ن��ادى ب��ھ��ا إال إذا ك��ان ال��ل��ق��ب ال��ج��دی��د 

"الحاج الدكتور" قد یسمن أو یغني م�ن 

  جوع! وهللا المستعان.

……………………….…………… 

رئیس الجمعیة األمریكی�ة ل�م�ھ�ن�دس�ي ال�ق�ی�م�ی�ة  *

بأسترالیا ونیوزیلندا ونائب رئیس المنتدى الثقافي 

  العربي األسترالي

 ول ... " اراه " وك دة
 ء ا س إنرا!!! 

 
 

 *بقلم: أ.د / عماد ولید شبالق



15  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 802 

 01 Sep 21 • Year 16 

في مقالنا السابق تحدثنا عن دول�ة  
ال��ن��ق��ی��ق وك��ی��ف ت��ح��ول��ت أن��ظ��م��ة 
االنقالبات إلى مجرد نقیق س�ی�اس�ي 
ع��ل��ى ش��ك��ل ش��ع��ارات وم��زای��دات 
تطحن فیھا شعوبھا ت�ح�ت ع�ج�الت 
ال�غ��رائ�ز وال�ع��واط�ف وال�ت��ك�ل��س��ات 
البدوی�ة ال�ت�ي تُ�خ�در ج�م�ھ�ور ف�ي 
غالبیتھ أمّي أبجدي وحضاري یئن ألم�ا م�ن ال�ف�ق�ر وال�ب�ط�ال�ة وان�ع�دام 
الخدمات، تج�ع�ل�ھ ت�ح�ت وط�أة ت�ل�ك ال�م�خ�درات الس�ی�اس�ی�ة وال�دی�ن�ی�ة 
واالجتماعیة یعیش نشوة السكر والحشی�ش الس�ی�اس�ي دون أن یش�ع�ر 
بأنھم یُقطعونھ إرباً إربا، ففي دولة النقیق التي أنتجھا میشیل عفلق ف�ي 
سوریا والعراق منذ أكثر من نصف ق�رن، ك�ان�ت أفض�ل م�ا ی�م�ث�ل ذل�ك 
الفلكلور السیاسي في الجزیرة العربیة قبل ظھور اإلسالم وبع�د ان�ھ�ی�ار 
حكم الراشدین على أیدي ورثة ھذا الفلكلور، وأسوأ ما یم�ث�ل م�ن ن�ظ�م 
سیاسیة لحد اآلن، ففي دولتھم بالعراق، یتذكر الجمیع جیداً كیف ك�ان�وا 
یغیرون ألوانھم مع الوقت والضروف كالضفادع، وحینما عادوا ن�ھ�ای�ة 
الستینیات، أصبحوا شیوعیین أكثر من ل�ی�ن�ی�ن وخ�ل�ی�ف�ت�ھ س�ت�ال�ی�ن ف�ي 
الظاھر والمعلن وجزارین للش�ی�وع�ی�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن أك�ث�ر م�ن خ�ل�ی�ف�ة 
اندونوسیا، وفیما بعد خلیفة السودان النمیري ثم غیروا ألوانھم ح�ی�ن�م�ا 
انقلبوا على الكورد فتحالفوا مع كل الشیاطین حتى تمكنوا فزاد وارت�ف�ع 
نقیقھم وما لبثوا أن غیروا ألوانھم ثانیة لیكونوا سلفیین أكثر من الشیخ 
محمد عبد الوھاب، فیكفروا كل من یتحدث خارج مفاھیمھم االن�ت�ھ�ازی�ة 

 ویِحلوا إرسالھ إلى الجحیم أو الجنة كما یشاؤون.
 
ومع مطلع التسعینیات وھزیمتھم في الكویت أصبحوا من أل�د أع�داء    

السلفیة الدینیة أو ما أسموھا ھم بالوھابیة وما لبثوا أن غیروا ألوان�ھ�م 
وأفكارھم، فنشروأ الصوفیة وطرقھا حتى تبوء الرجل الثاني في دولتھم 
موقع الخلیفة في الطریقة، وتمادى ابن الرئیس البِكر في طموحاتھ لنیل 
واحدة من درجات العلم لدى الحوزة الشیع�ی�ة، وق�ب�ل س�ق�وط�ھ�م ب�دأوا 
بمغازلة أعداء األمة العربیة من اإلمبریالیین فدعوا ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 
لتشاركھم في خیرات العراق وثرواتھ مقابل اإلبقاء على نظامھم، ولك�ن 
األمور أخذت مجرى آخر غیر الذي كانوا یخططون لھ، ف�االم�ری�ك�ان ل�م 

 یرضوا بالشراكة بل كانوا یریدون كل شیئ.
 
وبینما ابتلعت إیران وأمریكا العراق، كانت شق�ی�ق�ت�ھ�ا ال�غ�اف�ی�ة ع�ل�ى    

شواطىء المتوسط في سوریا قد عاش�ت ذات ال�ن�ق�ی�ق م�ع ح�ك�م دول�ة 
الضفادع، فغیرت ھي األخرى ألوانھا وأشكالھا ومستویات نقیقھا حسب 
الحاجة الملحة لبقائھا، فأدخلت ھي األخرى شعبھا في أتون حرٍب تافھة 
غیر مبررة كما حدث لدى شقیقتھا في العراق فادمت قلوباً في لبنان كما 
أدمت بغداد قلوباً في الكویت، وال ندري من منھم كان مرآة لآلخر، وم�ا 

زادت ع�ل�ی�ھ ش�ق�ی�ق�ات�ھ�ا ف�ي ب�غ�داد   فعلتھ ضفادع دمشق بشعب الشام
ج�م�اع�ی�ة ونص�ف�ھ اآلخ�ر   وأكثرت حتى تحول نصف العراق إلى مقابر

سوق للشعارات والمزایدات وصفقات الفساد، وبینما تتكاثر المیلیشی�ات 
على طریقة الیوغلینا في العراق تقضم شبیھاتھا سوریا وفق ای�ق�اع�ات 
المجال الحیوي التركي واالیراني والروسي واألمریك�ي، ح�ی�ث ت�ت�ل�ظ�ى 
الدولتان في كٍل من العراق والشام ذات الیمین وذات الشمال لیس ع�ل�ى 
طریقة اھل الكھف، بل تتلوى محترقة في مقالة المھاترات والش�ع�ارات 

 وصناعة االعداء ووھم الخرافات!

 دو ادع               
   ا وارع!          
         

كفاح محمود كریم/ 
 أربیل

  اد اري 
ا ى رذ  

طا ر  ا  
 
 

 نابل -عالء االدیب/تونس 

 

یوما كباقي أیام حیات�ي وإن  2014لم یكن یوم الحادي عشر من شھر تموز عام   
كان قریبا منھا شیئاما في لونھ وطعمھ فأیام العراقیین متش�اب�ھ�ات م�ن�ذ أن ح�ل�ت 

 علیھم لعنة العصر بعد احتالل بلدھم ودبیب الفتنة فیھ وتولي الھزیل أمر األصیل.
لذلك الیوم من ذلك العام وطء الیقل عن وطء الیوم الذي فقدت فیھ أعز واثم�ن م�ا 

 .2011  كنت أمكلھ في حیاتي حین فقدت والدي عام
لم یكن الحزن على فقد أبي نصیر إال بذات حجم ذلك الحزن على ف�ق�د اب�ي ع�الء. 
فكالھما وإن اختلفت مشاربھما كأنھما قد خلقا من طینة واحدة وقد نبعا من ینب�وع 
واحد. فما اإلحساس عند ھذا مختلف عما ع�ن�د ذاك.. وم�ا االب�داع ع�ن أح�دھ�م�ا 

  مختلف عما عند اآلخر.
الفنان الكبیر الملحن والمطرب والعازف وصانع النجوم محم�د ج�واد ام�وري. ل�م 
یكن رحیلھ عن الدنیا في ذلك الیوم إلى نھایة مؤلمة بكل ما لأللم من دالالت ومعان 
ھذا ألن ذلك الرحیل قد وضع وعن یقین نھایة لعالم جمیل الیمك�ن أن ی�ت�ك�رر م�ن 

 جدید في زمن البشاعة والوضاعة وتدني مستوى الذائقة الفنیة.
ك�م�ا أدرك�ت ب�أن�ي   لقد أدركت یومھا بأني والعراق قد فقدنا اللحن الجمیل االصیل

 فقدت الكلمة الشاعریة األنیقة حین فقدت والدي قبل اموري بثالثة أعوام.
لم یكن یتصور أحد كیف كنا نحفل انا والوالد بأغنیات ھذا الرجل وھو یؤدیھا على 
عوده بالحان أجمل مافیھا بأنھا معجونة بالشجن العراقي الذي ورث�ن�اه م�ن�ذ زم�ن 

 الشخصیة العراقیة.  البابلین والذي أصبح میزة
لقد كنا نستمع الیھ فنحتسي نخب الوجع اللذیذ من كأس الحیاة التي جعلت�ن�ا ن�ف�رح 

 بحزن ونعشق بحزن ونعیش ونموت بحزن.
لھذا كلھ الیمكن ألبي نصیر ان یرحل عن ذاكرة العراق مادام الشجن عال�ق�ا ب�ذم�ة 

وتشمخ فیھ نخ�الت ل�ن ت�م�وت   ھذا الوطن ومادام أدیم ھذه األرض ینبت البنفسج
یوما او تنحني.. ومادام ھذا الوطن یباري العالم بأسره حین یقول لھ (عد وانھ أعد 

 ونشوف یاھو اكثر ھموم).
مفاخرین بابتسامتھم النق�ی�ة ل�ل�ع�ال�م اج�م�ع رغ�م ك�ل   وما دام العراقیون ینشدون

ماتوالت علیھم من مصاعب ومصائب (على حطة ایدك ماتغیرنھ... أھ�ل اب�ت�س�ام�ة 
شما تمرمرنھ) سیظل اموري شھیق االبداع الخالد في رئة العراق وأھ�ل ال�ع�راق. 

 رحم هللا أبا نصیر الراسخ في ذاكرة الوطن.
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  في افراطھا

  في العري

  یسطلون أمام المذابح

  أبناء دفعوا اصابعھم

  في القرابین

  یھزون قاماتھم تحت المطر

  واألرض تدفعھا ریح وفوضى

  قندیل للعین

  ادفع الرقاد للتنفس

  الغبار یمأل الحنجرات بنحولھ

  وعیني جرح یتناثر

  في الطرقات

  في المنافي البعیدة

  اساطیر تعید أنكساراتھا

  في األنقاض

  بغداد

  قطرة شھد لروحھا الفضیة

  تعید الشمس لخمرتھا وصباحاتھا

  ضاقت الفصول في التفاھات

  تمضي النھارات دون تیجان

  الشعر قرابة البحر وانثاه تستغیث

  الساھرون على دمھم

  الھة في الحضور

  تدور االلسنة كالنواعیر

  القلب ماكنة ألصطیاد األفواه

  الذي یرش فرشاتك بالعسل

  یسعى لضراوة موقوتة

  یتسكعون دون اسباب

  في األریاف النائیة

  وانت یعضك دبوس ھرم

  بعد شرودھم في الطرقات

  تلفھم األم بشالھا

  البقاء في الحروف

   مظلة لقوس قزح

  فرح في المستحیل

  من دق في عصارتك

  ریح السموم

  لجاجة اللھب والجمرات

  وارداك حائرا

  في القواریر

   یزمجر فمك العنكبوت بالطغیان

  امام كؤوس لزجة

  وصحون خجلة من كیاساتھا

  رؤوس تستحم بالنفط

  والورد یعلن میالده في الصحراء

  فوھة تحمل اجنحة من ذھب

  وھم ذاھبون

  الساعة تخدع نھاراتھا باألبتسامات

  على المنابر یوھمون الوجوه

  یحكون لحاحم بالرصاص

  ویلمون شتات نقصھم في العبوات

  في زوایا المساطر والدربونات

  في علب السردین

  اسماء كثیفة كالویالت

  تدور تحت األنتظار

  بالكاد تتخلص من حرب

  حتى یھیئون

  مؤخرة حرب اخرى

  یتناولون القلق في الكھوف

  في المقاھي

  ان تحمل روحك بعیدا

  مع األرق واألمنیات

  موسومة بالبالونات

  وتحتفي بعیون قطة

  تشاكس المك في الصمت

********* 

 (م  اب) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدهللا نوري الیاس
  بغدیدا -العراق، نینوى  

تش�ی�خ�وف ع�ل�ى ح�ق ف�ي م�ق�ول�ت�ھ " اول�ى ع�الم��ات    
الشیخوخة ان تتحول من انسان یحلم الى انسان یت�ذك�ر" 

فھو یتوصل الى استنتاجات یقینیة اعتمادا على تراكم خبرتھ كطبیب وكاتب، حین اتفحص وضع�ي 
النفسي وقدراتي البدنیة وانا على ابواب الثمانین اتحول كما یقول تشیخوف ال�ى م�رح�ل�ة ال�ت�ذك�ر 
واغادر مرحلة الحلم مرغما،. ، ذاكرتي نشطة اكثر من اي مكون اخر في ت�ك�وی�ن�ي ال�ع�ام ب�ع�د ان 
بداءت االحالم تتضاءل سیما ذلك النوع من االحالم المتعلقة بانجازات تتناغم وتوجھاتي في االدب 
والفن رغم المتراكم منھا في حوزتي لم ینشر بعد، اشعر انھا تج�ھ�ض خ�ارج ارادت�ي وارادة م�ن 
یحلم بالتغییر نحو االفضل على صعید التمنیات بوطن مع�اف�ى وع�ل�ى ص�ع�ی�د ال�رغ�ب�ة ف�ي ت�ع�ری�ة 
الفاسدین فكثیرا ما اتساءل ونفسي عن أثر ما كتبتھ مذ سنوات عن العدالة االج�ت�م�اع�ی�ة ف�ي ظ�ل 
نظام فاسد احال احالمنا الى كوابیس ففوھة كاتم الصوت بید ق�ات�ل م�أج�ور اع�ل�ى م�ن اي ص�وت 
یطالب بوطن وحملة تسویق (الالھثون) النفسھم كمصلحی�ن ت�ت�واص�ل ك�ي ت�ب�ق�ى س�ل�ط�ة ال�ق�ھ�ر 
والحرمان والتخلف والنھب والسلب بایدیھم بدعم من مخدوعین وجھلة واخری�ن ت�غ�ری�ھ�م وج�ب�ة 
طعام او سلعة رخیصة او تصدیق وعود ال تستوعب�ھ�ا م�ج�ل�دات... س�ب�ع�م�ائ�ة ش�ھ�ی�د واالف م�ن 
الجرحى والمعوقین حاولوا تحقیق حلمھم وانا بین الموالین لھم عجوز ال اقوى عل�ى الس�ی�ر وك�ل 
ما املك قلم یخضع لمشیئتي في تدوین ما كنت احلم بھ دون جدوى. لم یبق لي سوى نعمة ال�ت�ذك�ر 
وھي یقظة وفعالة بحیث تسبب لي ارتفاع الضغط احیانا ... الذاكرة انواع منھا القصیرة وھي ل�دي 
ضعیفة ومجال تذمري ومنھا المتوسطة وھي في خضم الصراع بین الیقین وعدمھ ومنھا الطویلة 
ولي فیھا النصیب االكبر، تزدحم ذاكرت�ي بص�ور واح�داث وش�خ�وص وم�دن وم�واق�ف ت�م�ت�د م�ذ 
الطفولة ال افلح في العثور على مخرج للتنفیس من ثقلھا اال بتدوینھا في الفسب�وك وف�ي الص�ح�ف 

او االلتفاف علیھا وتوظیفھا في روای�ة او " استذكارات "او اجمعھا في كتاب، وقد فعلت في كتابي
مسرحیة او قصیدة یختلط في بنیتھا الواقعي بالمتخیل كما یفعل المتخصصون في االجناس األدبی�ة 
ولكنني اعترف ان ما تبثھ الذاكرة ال یمكن ان یدون باكملھ ھنالك ذكریات لیس من السھل تدوینھ�ا 
فھي اما تدخل في خانة الذكریات الحساسة جدا او تندرج ف�ي ح�ق�ل ع�الق�ات م�ع اخ�ری�ن ات�ج�ن�ب 
كشفھا كأي شرقي یضع حدودا للبوح ب�اس�رار، ط�وال ع�ق�ود اق�رأ م�ذك�رات ل�ك�ت�اب وس�ی�اس�ی�ی�ن 
ومفكرین وفنانین غربیین فاقف مبھورا امام مستوى ما ی�ك�ش�ف�ون ب�م�ن�ت�ھ�ى الص�راح�ة وال�ج�رأة 
والموضوعیة النھم نتاج مجتمع منفتح ومتمدن ال وجود فیھ للعشیرة والقبیلة ف�ي ت�ك�وی�ن ال�ف�رد 
وتحدید مسؤولیاتھ االجتماعیة والوظیفیة والوطنیة. انھم احرار ی�ت�ح�م�ل�ون مس�ؤول�ی�ة م�ج�ری�ات 
حیاتھم وتدوینھا دون رتوش وھنا تكمن القیمة الحقیقیة لھذا النوع من المذكرات ، نحن في العالم 
العربي وفي الشرق عموما مكبلون باعراف وتقالید.تجعل من مذكرات ال�ك�ات�ب ن�اقص�ة وم�ث�ل�وم�ة 
وانتقائیة الن خنجر المساس باالسرة والعشیرة والطائفة والحركات السیاس�ی�ة ی�داع�ب ال�خ�اص�رة 
لینذرك بالمسموح وغیر المسموح لذا علیك ان تدون ما ھو مقبول في مجتمعك، ان كشفت اخطاء 
جھة انتمیت الیھا بدافع من حماس ونیة طیبة شھرالفیتو في وجھك ووصفوك بالمرتد عن ال�ع�ھ�د 
واذا تناولت ممارستك لطقوس دینیة ادركت ع�ق�م�ھ�ا ان�ب�رى اخ�رون الت�ھ�ام�ك ب�االس�اءة ل�ل�دی�ن 
والم�ذھ�ب، وف�ي ح�ال�ة ت�دوی�ن�ك الراء 
مخالفة لتقالید عشائری�ة ب�ال�ی�ة ت�ب�رأت 
منك عشیرتك ونبذتك ف�ال ق�ی�م�ة ل�رأي 
الفرد في النظام ال�ع�ش�ائ�ري، وای�اك أن 
ت��ك��اش��ف ال��ق��وم ب��ان ال��ب��ع��ض م��م��ن 
یصفونھم بالعبق�ري وال�م�ف�ك�ر وال�رم�ز 
والقائد ال�م�ق�دس"ب�اخ�ت�الف م�ك�ان�ت�ھ�م 

خ��ارج ت��ل��ك الص��ف��ات ."وم��ھ��ن��ت��ھ��م 
وتضخیم ذواتھم یذھب بحقائ�ق ت�ن�ط�ق 
ب�الض�د م�م�ا ی�دع�ون ع�ن�دھ�ا یص�ب��ون 
سھامھم نحوك ك�م�ا یش�اؤون،،اذن م�ا 
علیك اال االلتزام بالمس�م�وح وم�ع�ظ�م�ھ 
یرتبط ب�اس�ت�ذك�ار االص�دق�اء ال�ط�ی�ب�ی�ن 
واس�ات�ذت�ك وزم�الء ال�دراس�ة واح��داث 
عائلیة منتقاة ومواقف تشیر ف�ی�ھ�ا ال�ى 
من اضر بحیاتك دون تسمیتھ. ذاك�رت�ي 
تتعبني وانا معھا اخوض ن�زاال ی�ن�ت�ھ�ي 
باالحتفاظ ب�م�ع�ظ�م م�ا تض�خ�ھ ل�ن�ف�س�ي 
واختار بعنای�ة م�اھ�و ص�ال�ح ل�ل�ت�دوی�ن 
ویتماشى مع سلطة الرقیب ، عزیزي انطوان تشیخوف یا اقرب الكتاب الى قلبي وذھن�ي ن�ع�م ل�ق�د 
دخلت مرحلة التذكر وباتت سلوتي في تحفیز آلیات الذاكرة الستقبال المزید بید اني اشعر ب�ال�وھ�ن 

 .والغثیان فبعض الذكریات مؤلمة قد تقضي على ما تبقى من عافیتي

 ا 
  ا وااة      

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد االلھ كمال الدیند. 
 كالیفورنیا  
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 عنَد كلّ غروب،
 ُنصلّي أنا والّشمُس معاً 

 بلغِة البحر
 عنَد شاطئ البحر.

* 
 ال أتذّكُر من الّصیِف شیئاً 

 سوى أّنني كنُت أبحُث عنكِ 
 تحَت شمسِھ الھائلة

 وقد امتألَ قلبي بحروِف الّشوق
 ونقاِط الّرغبة.

* 
 كلُّ امرأٍة نشرْت قصیدَتھا في كتاِب الكون.

 أّما أنِت فلم تنشري شیئاً.
 اكتفیِت بقطرٍة من دمي عنواناً لقصیدتكِ 

 وبموجٍة من حروفي ُسطوراً لھا.
* 

 ُیقالُ إنَّ طائَر الُحبِّ طائٌر ُملّون
 یطیُر دائماً إلى األعالي،

  إلى األعالي
 حّتى ال یرى ظلَّ جناحیھ على األرض.

* 
 كلّما رأیُت الّشمس

 تغرُق في البحِر وقَت الغروب
 تلّمسُت موضَع القلِب في صدري
  وعدُت ُمرتبكاً ُمسرعاً إلى البیت.

* 
 عنَد البحِر ال أحسُّ بجمالِك الُمثیر
 وال أرى بوَح عینیِك الغامضتین.
 أألنَّ البحر یسرُق جمالَِك أمامي

 أم ألنَِّك تستلمین
 لبریقھ الذي یفوُق كلَّ بریق؟

* 
 طوابع طفولتي

 أودعُتھا عنَد امرأة عابرة ذاَت ضیاع.
 وحیَن طالبُتھا بھا

 لم ُتنكْر طوابَع الّطفولِة فقط
 بل أنكرْت أّنھا رأتني من قبل.

* 
 آثاُرِك على الّشاطئ اختفْت، ففرحُت.

 ُثمَّ انتبھُت إلى أّنھا تحّولتْ 
 إلى دموٍع ُمتحّجرة.

 یا إلھي، أھي دموعي؟
* 

 صنعُت من وجھِك ُدْمیًة كبیرة،
 ووضعُتھا في حدیقِة قصیدتي القاحلة

 حّتى تقف علیھا الحروُف التائھة
 أو الجائعة

 أو التي نسیْت طعَم الماء.
* 

 حیَن تلتقي زرقُة الّسماء
 بزرقِة البحر

رقاء؟  ما الذي یحدُث لقصیدِة ُحّبي الزُّ
* 

 كیَف حدَث أّنِك ضیعتِني إلى األبد
 كما تضّیُع امرأةٌ طفلَھا الوحیَد في البحر؟

* 
 كلُّ الذین تحّدثوا عن الُحبِّ بُِعمق

 كانوا مجانین.
 ال أشكُّ في جنونِھم

 وال في ِمجونِھم.
* 

 لو ُطلَِب ِمن كلِّ امرأٍة أن تحملَ مرآًة،
 فأنا متأكٌد أّنِك ستحملین قلبي.

* 
 یا إلھي،

 الورقة الخضراء لشجرِة الُحبّ 
 زادھا الّندى جماالً وغموضاً.

* 
 قریباً من البحر،

 وعلى مصاطِب بوذا الحجرّیة
 جلَس الّشّحاذون یقھقھون
 وھم یعّدون نقوَدھم القلیلة.

 أّما أنا فجلسُت أتأّملھم
 ألكتَب قصیدَة القھَقھة.

* 
 األرُض تشبُھ القمر

 والقمر یشبُھ الّنجوم
 والّنجوم تشبُھ البحر.

 لكنَّ البحَر ال یشبھني أبداً 
 فھو یتحّرُك لیلَ نھار
 وأنا ثابٌت ال أتزحزح.

* 
 كلّما وجدُت قارباً َمھجوراً 

 قرَب شاطئ البحر،
 توقّفُت وأخذُت معُھ ُصورًة تذكارّیة.

* 
 حیَن تنظرین إليَّ من ثقِب الّزماِن الطویل،

 أتبكین أم تضحكین؟
* 

 تتكسرُّ األمواُج على شاطئ البحر
 بسعادٍة ال ُتوَصف.

 لماذا؟
 أألّنھا ُتقّبلُ الّشاطئ

  أم ألنَّ الّشاطئ یشاركھا الّتقبیل
 بدفٍء ولّذٍة وذھول؟

* 
 عند شاطئ البحر،

 وجدُت عظاماً عاریًة كثیرة
 لكّني وجدُت أجساداً عاریًة أكثَر بكثیر.

* 
 وضعوا للبحِر ُسلّماً 

 لینزلَ الّناُس برفٍق إلى الماء.
 كاَن الّسلُّم طویالً طویالً طویالً 

 حّتى أّنني حیَن استخدمُت درجاتھ الحجرّیة
 التي ال نھایَة لھا،

 أحسسُت أّني ذاھٌب إلى المجھول.
 

 ا  ُأ ً 

 
 

 
 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أدیالید -أسترالیا     

"ارس اان "مارات : دإ 
   
صدر دیوان شعري "نوارس األمل" للشاعر العراقي اسماعیل خوشناو حیث طبع ف�ي اآلون�ة األخ�ی�رة    

في دولة مصر من قبل مؤسسة النیل والفرات للطبع والنشر والتوزیع، وقد اصبح جاھًزا لكي ی�ك�ون ب�ی�ن 
 یدي من یرغب في قراءتھ.

 . كتب مقدمة الدیوان الناقد العراقي االستاذ كمال عبدالرحمن          
والدیوان یتألف م�ن اث�ن�ت�ان 
وث��الث��ون قص��ی��دة وتس��ع 

 .ومضات
تتجسد في الدیوان، ال�وط�ن 
والش��ع��ب وك��ات��ب قص��ائ��د 
الدیوان، من خ�الل ق�راءت�ك 
للقصائد تحس بآالم ثالثت�ھ�م 
وكأنھم یجمعھم الم وحس�رة 
متشابھ، یبحثون عن الحی�اة 
وال���ع���ش���ق وال���م���س���ك���ن، 
مس��ت��م��رون ف��ي ال��ك��ف��اح، 
م��ت��ف��اؤل��ون وال ی��ی��أس��ون 

یش�ع�رون وك�أن اف�ق�ا   ابدا،
 . ونورا ینادیھم من بعید

 



 شفتیك أناء بلور
  من 

  عسل
  أو سندان ورد

 ضاجعھ الندى فجرا
  وأغتسل

  أقبلھ ألف ألف قبلة
  من دون

  كسل
   اقولھا بعلو الصوت

 ومن دون خجل
  بدونك ال حیاة

 وال أمل
  حبیبتي أنت معنى الوجود

  مھما أستباحوك
 

  أھل السیاسة
 و

  الدجل
    أنت الوجود أنت

  خیر العمل
  من دونك تتصحر الحیاة

 ویصیبھا الشلل
  تغنت بك االطیار

 وباركتك
  المقل 

  انت حلم االنسان
  انت معنى الوجدان

 منذ
 االزل 

 الحریة مصحف العشاق
 انت قبلة األحرار

 فیك  مھما أسھب القول
 أو

 أختزل
 ما عاش من عاداك

  یاحلوتي
 الھتلر

 وال صدام
 وال من قبلھم الھتھم

  ھبل
  من أحبك

  من عاشك
  ان عاش في  ماھمھ
 الجنات

 أو

  أرتحل
  تبقین الحلم أنت

 مھما ادعو فیك من نقص
 أو خلل

  محبوتي فداك كل 
  سلطان

  كل معبود
  وكل وحي

 من أجل عینیك
  نزل

 حبیبتي
 فدى نعلیك كل النیاشین

  والقصور  واأللقاب
 والفلل

  مرھونة لك أنفاسي حبیبتي
 رغم أنف من عارض

  أومن
  عذل

   فدتك كل بحور الشعر 
  الرجز

 الطویل
  أو

  الرمل
 أنت أم البحور

 والبخور  أنت الیاسمین 
 انت الحیاة

  وال  بال قیود
 ملل

 بك یتغنى الوجود
 للخلق  وبك الكون

  أستھل
  كم روح أزھقت  من أجلك

  وكم مشرد ضاقت بھ
  الدنیا

  فارق الدیار
  واألھل

  لوالك ماغرد الطیر
  وماثار البركان غیضا

  وما قصد األنسان
 المریخ 

  وال زحل
  لوالك

 لصار كل شعرٍ 
 شعیر

  بدرا  وما صار الھالل
 وأكتمل

  أنت اكسیر الحیاة
  الحیاة  أنت

 أنت الدواء
 لكل 

 العلل
 أنت سجینة كل

  الخطابات
  أسیرة كل األحزاب

 والملل
  في زنازینھم  كلما رأیتك

  تتأوھین
 یأنُّ فؤادي

 وتجري دموع
  المقل

 أالیعلم الطاغوت 
  أنَّھ

  ھو  ھو السجین
 العبد

  ھو المرذول بفقدك
 لو كان

  عقل؟ 
  معبودتي

 حریتي
  القول فیك قلیل

 یاقبلةالعشاق
  یاغنوة األحرار

 المقاالت  التكفي بحقك
  وال األشعار وال 

 مالیین
  الجمل

 
  أنت الكون كلھ

   نذرت لك الروح
  أنت الحب كلھ

  وكما قیل
 ((ھناك من الحب ماقتل ))

 

 نص شعري

ا    

 
 
 
 
 

 حمید الحریزي
 العراق 
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 قْل لمن یبكي على رسٍم درْس    
 ا، ما ضّر لـو كان جلسْ ـواقـف

كان ھذا البیُت ألبي نواس یتردد ع�ل�ى لس�ان�ي 
دون انقطاع ورّدني إلى تل�ك ال�م�ف�ارق�ات ب�ی�ن 
ثقافتین تتواجھان عبر القصیدِة : ثقافة الثب�اِت 
التي تصّر على التمسك باألصول الشعری�ة ف�ي 
القصیدة الجاھلیة ألن�ھ�ا م�ع�ی�ار األص�ال�ة ف�ي 
مجتمع اختلط�ت ف�ی�ھ ال�ج�ن�س�ی�ات واألع�راق، 
وثقافة التحّول التي ظھرت مع المولِّدین الذی�ن 
فرضوا قصی�دة ال�ل�ھ�و ب�دل ال�ف�ت�وة وقص�ی�دة 
ال��ط��اب��ق ال��واح��د وال��م��وض��وع ال��واح��د ب��دل 
ال��ق��ص��ی��دة ال��ط��وی��ل��ة ذات ال��ط��واب��ق وت��ع��دد 

 .المواضیع
تذكرت تلك الدینامیكیة الثقافی�ة ال�ت�ي ت�ب�رھ�ن 
على أّن التحول في الفك�ر ض�روري ل�م�واك�ب�ة 
حاجیات العصر وأّن التاریخ یرفض المحنّطی�ن 
وأّن ال��م��ن��ط��ق ی��ق��ول "َم��ن ال ی��ت��ق��ّدم ف��ھ��و 

 .یتراجع"، ال مجال الى الوقوف أو التوقف
كان ذلك في القرن الثاني للھ�ج�رة أي ال�ث�ام�ن 
م��ی��الدي، ل��ك��ن��ن��ا ال��ی��وم ف��ي ال��ق��رن ال��ح��ادي 
 والعشرین فھل انخرطنا في تاریخنا المعاصر؟

من یعیش داخل العصر یالحظ أّن المج�ت�م�ع�ات 
الغربیة وبعض اآلسویة تتقدم بخطى ع�م�الق�ة 
في ع�ال�م الص�ن�اع�ة وال�ت�ك�ن�ول�وج�ی�ا، ع�ق�ول 
تجاوزت ال�ع�ال�م الس�ف�ل�ي ل�ت�ك�ت�س�ح ال�ف�ض�اء 
مجّراتھ وكواكبَھ و شموسھ، م�خ�اب�ر ع�ال�م�ی�ة  
تعمل لیال ونھارا على فھم ما یطرأ على ال�ك�رة 
األرضیة وعلى الجسم ال�ب�ش�رّي م�ن ت�غ�ی�رات 

ل�م ی�ع�د …  واختالالت لتوجد لكل طارئ عالجا
التطور یُحسب بال�ع�ق�ود وال�ق�رون ب�ل أص�ب�ح 

ف�ل�ی�س غ�ری�ب�ا أن ی�دف�ع وب�اء …  عمال یومیا
عدید الدول إلى تسخیر كل الوسائل 19الكوفید 

المساعدة على البحث لفھم طب�ی�ع�ة ال�ف�ی�روس 
وب�ل�غ�ت ال�م�ن�افس�ة   وتركیب التالقیح الالزم�ة،

أشدھا ألّن صاح�ب الس�ب�ق س�ی�ك�ون ل�ھ ف�خ�ر 
االبتكار العلمّي أوال  وإن�ق�اذ ال�ب�ش�ری�ة ث�ان�ی�ا 

واكتساح السوق العالم�ی�ة ث�ال�ث�ا ف�ی�ج�ن�ي م�ن 
األرباح على المدى القصیر و ل�ط�وی�ل م�ا ب�ھ 

 .یخدم اقتصاده
 
ف��ك��ی��ف واج��ھ��ت��ھ��ا ال��دول   .ال��ع��ال��م ف��ي أزم��ة 

 العربیة؟
لقد وھب هللا العرَب جزاء إی�م�ان�ھ�م وت�ق�واھ�م 
قدرةً على الص�ب�ر واالن�ت�ظ�ار ت�ج�اوزت ق�درة 
أی��وب ن��ف��س��ھ ال��ذي تض��رب ب��ھ األم��ث��ال ف��ي 

 الصبر.
أّمةُ العرب تنتظر الحلَّ أن یأتي بھ "ال�ك�فّ�ار"، 
بل أعتِذُر فالعرب لم یقفوا مكتوفي األی�دي ب�ل 
رأوا أّن البركة االلھیةَ ل�ن ت�ح�ّل ع�ل�ى "ك�فّ�ار 
الغرب" ربما ولن یتوّصلوا ب�ال�ذك�اء ال�ع�ل�م�ي 
إلى فھم الفیروس الذي "ابتلى هللا ب�ھ ع�ب�اده 
لیمتحن إیمانھم" فقال بع�ض�ھ�م "م�ا ض�ّر ل�و 
س��اع��دن��اھ��م ع��ل��ى اس��ت��رض��اء هللا ب��ال��دع��اء 

 .…"والتھلیل
ورفعت المساجد من قوة الصوت في مكبّراتھ�ا 
حتّى یُسَمَع الدعاُء أذ یجب أن ی�ك�ون الص�وت 

!قریبا من السماء لضمان التبلیغ، فَم�ْن ی�دري
… 

وھكذا اعتكف علماء "الكفار" ف�ي م�ن�اب�رھ�م  
ی��درس��ون ال��ظ��اھ��رةَ وی��ف��ك��ك��ون وی��ح��ل��ل��ون 

واع��ت��ك��ف األی��ّم��ةُ … وی��رّك��ب��ون وی��ج��رب��ون
والصالحون من أّمة العرب في المس�اج�د وف�ي 
المقاھي والمنازل وحیثما استق�ّر ب�ھ�م ال�م�ق�ام 
یدعون ویبتھلون ویسبّحون، وكلّما ورد خ�ب�ر 
بقرب توصل َمخبر إلى تلقی�ح ت�رت�ف�ع األب�واُق 
في دور العبادة بحمد هللا وش�ك�ره ع�ل�ى ق�رب 
ال��ف��رج وس��ّخ��ر ب��ع��ض��ھ��م وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 

 :االجتماعي للد الى عدید الحمالت
 حملة ملیونیة للصالة على النبيّ 

 حملة للدعاء بشفاء المرضى
 حملة للترّحم على الموتى

 حملة للتبّرع باألكفاء
 حملة لشكر الجیش األبیض

 حملة لتجمیع قواریر األكسیجین
ح�م�ل�ة لش�ت�م ال�ح�ك�وم�ة ال�ت�ي ت�أم�ر ب�إغ�الق 

 المساجد منعا للتجّمع والعدوى
……………… 

أول�ئ�ك  -حتى ال أظلم أّمةَ ال�ع�رب  -ولن أنسى
ال��ذی��ن یس��ت��خ��دم��ون دھ��اءھ��م ل��ال��س��ت��ك��راش 
وتجمیع الث�روة ف�ی�ف�ت�ح�ون ب�ی�وت�ھ�م ع�ی�اداٍت 
لعالج الكورونا ألّن كّل تلقیٍح یأتي م�ن ال�ك�ف�ار 
إنّما تطغى سلبیاتھ على إیجابیاتھ ولیس أفضَل 
من التداوي بالقرآن ال�ك�ری�م تُ�ق�رأ م�ن�ھ آی�اٌت 
على المریض ُحفظْت على عجل ل�ك�ن ب�ت�ق�وى 
وخشوع قد یشفعاِن ما سقط من�ھ�ا وم�ا لُ�ِح�َن، 
ویُ�ْم�ح�ى ح�ب�ُر آی�اٍت أخ�رى ف�ي م�اء یش�رب��ھ 
المریض فتكون لھ رقیةً تحمیھ م�ن ك�ّل س�وء 

ولَم ال تُ�غ�ل�ى أعش�اٌب وی�ق�رأ ع�ل�ی�ھ�ا م�ع …  
الحوقلة والبسمل�ِة ث�ّم یُ�ب�اُع ال�ُم�س�ت�ق�طَ�ُر ف�ي 
قواریر صغیرة وكأنھا العطُر الباریسيُّ الرف�ی�ع 
ُر نائٌب في البرل�م�ان  ویَُشطُّ  في األثمان و یَُسخَّ
من الوِرعین التّقاِة أو موظّف مرم�وٌق ن�ظ�ی�ف 
الید طاھُر األثواِب  فیذكُر مزایاھا وی�دع�و إل�ى 
اعتمادھا فھي سرٌّ ربّ�ان�ّي أل�ھ�م هللاُ ب�ھ ع�ب�َده 

!الفقیَر حتّى یكون ش�ف�اُء ال�ن�اِس ع�ل�ى ی�دی�ھ
………… 

 
 حتّام وإالَم یا أّمةَ العرب ؟

إالَم ال�ت�خ�اُذُل و ال�ت�واك�ُل و ت�ع�وی�ُض ال�ع�م��ِل 
 والتدبیِر بالدعاء والتحیِّل؟

لسُت ضدَّ الدعاِء إذا كانت ف�ی�ھ راح�ةٌ ن�ف�س�ی�ةٌ 
للداعي وال یتعارُض مع العم�ل ول�ك�ّن هللاَ م�نَّ 
على اإلنساِن بالعقل لكْي یتدبَّربھ شؤونھ ف�م�ن 
الّدیِن أن "تعمَل لدنیاك كأنّك تعیش أبدا" ومن 
الدین "أن اعملوا فسیرى هللا ع�م�ل�ك�م" وم�ن 
الدین "أّن هللا ال یغیُّر ما بقوٍم حتّى یغیّ�روا م�ا 
بأنفسھم" ومن الدی�ن أن "ل�و ت�ع�لّ�ق�ت ھ�ّم�ةُ 

 …"المرء بما وراء العرش لنالھ
الكون في حاجة إلى التغییر، والت�غ�ی�ی�ُر ی�ك�ون 
بالفع�ِل، أّم�ا أن ی�ن�ش�َر أح�دھ�م ع�ل�ى وس�ائ�ل 
التواصل االجتماعي (فیدیو) یظھ�ر ف�ی�ھ وھ�و 
یرتدي"بلوزة الطبیب البیضاء" وع�ل�ى ك�ت�ف�ھ 
السماعةُ لیدعَو الحكومةَ إل�ى ف�ت�ح ال�م�س�اج�ِد 
حتّى یتمّكن الناس من الدعاء إلبعاد ال�ك�ورون�ا 

لم یطالْب وھو ال�ط�ب�ی�ُب  ب�ف�ت�ح ال�م�خ�اب�ِر …  
وتخصیص التمویالِت الالزمة ل�ل�ع�ل�م�اء ح�تّ�ى 
ینكبّوا على البحث عسى ی�ت�وص�ل�ون إل�ى ح�لٍّ 
جذرّي للوباء، طالب بفتح المساجد للدعاء ف�ي 
ظرف یُمنُع فیھ التجّمُع تفادیا ل�ل�ع�دوى. ط�ال�ب 

ول�ق�د أك�ث�ر ال�ن�اُس ول�م … باإلكثار من الدعاء
یتراجع ال�ف�ی�روس إال ب�ال�ت�ل�ق�ی�ح ال�ذي وفّ�ره 
البحث وال�درس ف�ي م�خ�اب�ر "ال�ك�ف�ار" ف�أّي 

 وأجدى؟ الفریقین أنجع
إّن اإلی�غ�ال ف�ي الس�ل��ف�ی�ِة ل��ی�س دل�ی��َل إی�م��اٍن 
وخشوع و تقوى ب�ق�در م�ا ھ�و ع�ن�واُن كس�ٍل 
واتكال وخنوٍع وإغ�راٍق ف�ي ال�ج�ھ�ل وع�ی�ٍش 
خ��ارج ال��ت��اری��ِخ... ف��ال��ع��م��ُل ی��ق��ت��ض��ي اإلرادةَ 
واإلرادةُ تقتضي رغبةً في ال�ف�ع�ل ون�ح�ن ق�وٌم 
ب��ال إرادٍة وال مش��روع، ن��ح��ن ق��وم ن��ؤم��ن 
بالتسییر فكّل ما نعیشھ من یوم نولَ�د إل�ى ی�وم 
نموت "مسطّر، مقّدر، مكت�وب" م�ن ق�ب�ل أن 
نولد: ننجح ونفشل، نعمل ون�ت�ق�اع�د، ن�م�رض 
ونشفى، نت�زوج ون�ط�لّ�ق، ت�رت�ك�ب ف�ي ح�ق�ن�ا 
األخطاء الطبیة فال نحاِسب، نغت�ن�ي أو ن�ف�قّ�ر، 

 …یحكمنا األرعن واألحمق

ك��ّل ش��يء ب��م��ش��ی��ئ��ٍة ف��أی��َن إرادة  
 االنسان واختیاراتھ ؟؟؟

 تونس زینب حداد/بقلم:       
 2021/8/29تونس

 

 !!!!  (اء) دواء  ادواء
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العراق واالنتخابات إصطفافات سیاسیة.. ف�ھ�ل 
 من تغییر؟

 
ال زال المشھد العراقي في مجملھ، یتراوح ف�ي 
م��ك��ان��ھ وس��ط أزم��ات س��ی��اس��ی��ة واق��ت��ص��ادی��ة 
واجتماعیة وأمنیة خطیرة ل�م ی�ج�د ال�ق�ائ�م�ون 
ع��ل��ى رأس الس��ل��ط��ة وم��ن��ذ س��ق��وط ال��ن��ظ��ام 
الدیكتاتوري ولحد الساعة أي حلول ل�ھ�ا رغ�م 
الوعود واإلصرار على أھمیة مغادرة االحت�الل 
العراق "طبعا دون االشارة للتواجد االیران�ي" 
للخروج من ال�م�أزق ال�م�س�ت�ف�ح�ل ع�ل�ى ك�اف�ة 
األصعدة . والتزال األوض�اع ع�ل�ى ال�م�س�ت�وى 
السیاسي واالقتصادي واالجتماع�ي واإلداري، 
تتسم باستمرار التدخل االجنبي والتأث�ی�ر ع�ل�ى 
ما أطلق علیھ بـ (العملیة السی�اس�ی�ة)، خ�اص�ة 
فیما یتعلق بالتأثیر المحموم عل�ى االن�ت�خ�اب�ات 
القادمة وما ستؤول إلیھ من إصطفافات جدیدة. 
بید أن المشكلة الرئیسیة التي ال ت�زال ت�واج�ھ 
شعبنا ومجتمعنا، ھي مشكلة بناء الدولة ع�ل�ى 
أساس طائفي وقومي، ومن ث�م ال�ت�ع�ای�ش م�ع 
ھذا الواقع بصیغ أمنیة وسیاسیة واق�ت�ص�ادی�ة 
خطیرة، یكرس لھا الت�واج�د (األج�ن�ب�ي) وف�ق�اً 
لمعطیات عقائدیة، بواسطة االتفاقیات الثنائیة. 
فیما یمثّل شكل الدستور الذي وضعھ ال�م�ح�ت�ل 
خطورة على مستقبل ال�ع�راق الس�ی�اس�ي، ل�م�ا 
أنطوى على قوانین صریحة وواضحة مض�ادة 
للوحدة الوطنیة، وللتكوین الوطني والمجتمعي 
الع�راق�ي، ف�أص�ب�ح ال یش�ك�ل خ�ط�وة ل�ح�ل أو 

  تفاقمھا.  تخفیف األزمات الطاحنة بل یزید في
وبالتأكید لم ی�ك�ن ك�ل م�ا ج�رى م�ج�رد ح�ال�ة 
طارئة تشكل نھایة المعركة الفاصل�ة ل�ل�ك�ش�ف 
عن األغراض الحقیقیة التي تقف ورائھا ع�ل�ى 
أرض ال��ع��راق. ان��م��ا ك��ان��ت م��ق��دم��ة الج��راء 
"االنتخابات األولى" ع�ل�ى اس�اس ال�دس�ت�ور، 
على نحو ط�ائ�ف�ي وق�وم�ي ش�وف�ی�ن�ي یض�م�ن 
األج�ن��دة األم�ری��ك��ی�ة ـ�� االی�ران��ی��ة ال��ت��ي الزال 

   تطبیقھا ساریا في بالدنا حتى اآلن.
فھل س�ت�غ�ی�ر االن�ت�خ�اب�ات ال�ق�ادم�ة م�ن واق�ع 

  العراق المأساوي؟
تش��ی��ر ال��وق��ائ��ع واالح��داث ال��ى ان أس��ال��ی��ب 
األح��زاب وال��ق��وى والش��خ��ص��ی��ات الس��ی��اس��ی��ة 
الوالئیة ـ الطائفیة والقومیة المت�أدل�ج�ة، ال�ت�ي 
شاركت في اإلدارات الحكوم�ی�ة ب�ع�د االح�ت�الل 
مباشرة ـ كما یبدوـ التزال ب�دائ�ی�ة وم�ت�خ�ل�ف�ة، 

كشفت عن عورة عزلتھا مجتمعیا، رغم الدع�م 
ال��واس��ع ال��ذي ت��ق��دم��ھ ل��ھ��ا ب��ع��ض االط��راف 
الخارجیة، ورغم لجوءھا إلى أسالیب رخصی�ة 
لكسب ال�ن�اس وال�ل�ع�ب ب�م�ش�اع�رھ�ا ال�دی�ن�ی�ة 
بأسلوب طائفي. مس�ت�غ�ل�ة ال�م�وق�ف ال�غ�ام�ض 
لبع�ض ال�م�رج�ع�ی�ات ال�دی�ن�ی�ة، ال�ذي اف�رزت�ھ 

ال�ت�ي أث�ارت  2018االنتخابات األخ�ی�رة ع�ام 
اھتمام الرأي العام العراقي والع�رب�ي وال�دول�ي 
لما رافقھا من صفقات ط�ائ�ف�ی�ة وس�ی�اس�ی�ة ال 
سابق لھا كما ال تستند إلى أس�س أو م�ع�ای�ی�ر 
وطنیة، بقدر ما تكرس العنصریة وال�ط�ائ�ف�ی�ة، 
باالضافة الى االنتھاكات ال�ق�ان�ون�ی�ة واالداری�ة 

 والتالعب والتزویر.
إن فرض (برلمان) من جدید لمدة أربع سن�وت 
تنبثق عنھ (حكومة طائفیة توافقیة) و(رئ�اس�ة 
جمھوریة) عبر انتخابات غیر شرعی�ة ت�ف�ت�ق�ر 
الى ابسط القواعد والشروط،، یعد عقبة جدیدة 
في طریق حل المشاكل المتفاق�م�ة ف�ي ب�الدن�ا، 
ویجعل العدید من االط�راف االج�ن�ب�ی�ة تس�ت�غ�ل 
ھذه الحالة لفرض خططھا عبر ات�ف�اق�ی�ات م�ع 
ھذه اإلدارة و"ادارة االقلیم" اللتین ال ت�ج�دان 
سوى مصالحھا الفئویة والطائفیة والعنص�ری�ة 
في المعادلة العراقیة ول�ی�س مص�ال�ح الش�ع�ب 

  والوطن .
إن التطورات السیاسیة الداخ�ل�ی�ة واإلق�ل�ی�م�ی�ة 
والعملیات اإلرھابیة الوحشیة المستم�رة ال�ت�ي 
تنفذھا المیلیشیات المسلحة في المدن. واتساع 
عملیات الق�ت�ل الس�ی�اس�ي وخ�ط�ف ال�م�دن�ی�ی�ن 
العزل، التي تقودھا میلیشیات طائف�ی�ة م�ق�رب�ة 
من االجھزة االمنیة، أو م�رت�ب�ط�ة ب�م�ن�ظ�م�ات 
وأحزاب داخلیة أو بأجھزة مشبوھة خ�ارج�ی�ة، 
یساھم في شحن الدفع الطائفي الخطیر ل�ك�س�ب 
معركة االنتخابات لصالح قوى طائفیة بعین�ھ�ا، 
لكنھ في المقابل سیضع ال�ب�الد ع�ل�ى مش�ارف 
حرب داخلیة أھلیة. ومن المؤكد ان ب�ق�اء ذات 
القوى ف�ي الس�ل�ط�ة، وال�ت�ي أث�ب�ت�ت أن�ھ�ا ل�ن 
تستطیع مالمسة وتشخیص المشاكل وم�ن ث�م 
حلھا، خصوصا المشاكل الرئیسیة الكبیرة التي 
تواجھ المجتمع وتت�ف�اق�م ب�وت�ائ�ر م�ت�س�ارع�ة، 
ومنھا ظاھ�رة ال�ف�ش�ل ال�ع�ام ف�ي إع�ادة ب�ن�اء 
مؤسسات الدولة على أس�س وط�ن�ی�ة ح�دی�ث�ة، 

س�وء االدارة وح�ی�اة ال�ن�اس   والتغاضي ع�ن
البائسة وحل مشاكلھم المعیشیة المتفاقمة، أو 
مناقشة مستقبل البالد ف�ي ال�م�ج�ال ال�ت�ن�م�وي 

واالقتصادي والسیاسي.. إن بقاء ھذه الظواھر 
على حالھا فیما ب�ع�د االن�ت�خ�اب�ات، م�ا ھ�و إال 
صفقة خبیثة لالستمرار بأي ثمن وبأیة طریق�ة 

 على النھج الطائفي ـ التوافقي.
 

من ھنا البد البحًث عن اسس وطن�ی�ة رص�ی�ن�ة 
لمواجھة الت�ح�دی�ات وت�ط�ورات�ھ�ا ع�ل�ى ارض 
العراق قبل االنزالق ن�ح�و ال�ھ�اوی�ة، واھ�م�ھ�ا 
احیاء الف�ك�ر ال�ج�م�ع�ي ال�وط�ن�ي والس�ی�اس�ي، 
وخاصة تجاه ما یتعلق واالعت�ب�ارات ال�ن�اج�م�ة 
عن التواجد االجنبي ومشاكلھ ال�رئ�ی�س�ی�ة ف�ي 
بالدنا، والتمسك بحق شعبنا الثابت في مقاومة 
النظام الطائفي وبناء دولة المواطن�ة ال�ح�دی�ث�ة 
التي یرتأی�ھ�ا، وال�ت�م�ی�ی�ز ب�ی�ن "ال�م�ق�اوم�ة" 
الوطنیة الجل التغی�ی�ر الش�ام�ل ل�ن�ظ�ام ال�ح�ك�م 
ب�ك��اف��ة األس��ال�ی��ب، وب��ی��ن األرھ��اب ال��غ��ام��ض 
والمشبوة والذي یستھدف م�ج�ت�م�ع�ن�ا وأب�ن�اء 
شعبنا من المدنیین العزل، ھ�ذا اإلرھ�اب ال�ذي 
لم تكشف وتحدد مصادره والجھات التي ت�ق�ف 
وراءه وتدیره لآلن، حیث تس�اھ�م ب�ھ وت�ق�وده 
جھات ودول وأجھزة مخابراتی�ة ع�دی�دة ت�ق�ف 
جمیعھا ضد مصالح شعبنا ولم یجري التص�دي 
لھ باألسالیب المطلوبة، ح�ی�ث ت�ؤك�د األح�داث 
الدامیة والمستمرة الى تخلف وعج�ر اإلدارات 
ال�ح��ك�وم��ی�ة ال�م��ت�ع��اق�ب��ة ع��ن ال��ق�ی��ام ب��دورھ��ا 

 المطلوب.
إن موضوع االنتخابات السابقة وما آل�ت إل�ی�ھ 
نتائجھ�ا م�ن أزم�ات ح�ق�ی�ق�ی�ة ع�ل�ى الص�ع�ی�د 
االجت�م�اع�ي وال�وط�ن�ي، ق�ادت إل�ى ت�ح�ال�ف�ات 
وإصطفافات متمیزة لقوى جدیدة أخ�ذت ت�ن�م�و 
على الساحة السیاس�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي اآلون�ة 
األخیرة. تؤكد بشكل صارخ على تفاق�م األزم�ة 
السیاسیة التي تمر بھا كل ال�ق�وى ال�م�ت�ورط�ة 
في لعبة "العملیة السیاسی�ة"، ھ�ذا ال�ن�م�وذج 
الدیمقراطي المزعوم إلذي استورد م�ن خ�ارج 
حدود ال�ع�راق.. إن ج�م�ی�ع ال�م�ؤش�رات ت�ؤك�د 
بشكل واضح إلى أن االنتخابات القادمة س�وف 
لن ت�ك�ون ن�م�وذج�اً ی�خ�ت�ل�ف ع�ن ال�م�س�ارات 
االنتخابیة السابقة، وھي ان لم تحم�ل م�ط�ال�ب 
وشروط ثورة تشرین وتلتزم بھا، فانھا خط�وة 
أخرى ضمن الخطوات المط�روح�ة ف�ي أج�ن�دة 
االحزاب الطائفیة، للبقاء في السلطة بأي شك�ل 
من األشكال، وإستغالل الفوز المفتعل لل�دع�ای�ة 
الداخلیة وال�خ�ارج�ی�ة وال�ت�خ�ف�ی�ف م�ن م�أزق 
الفشل ال�م�ت�ص�اع�د ال�ن�ات�ج ع�ن م�م�ارس�ات�ھ�ا 
االداری�ة والس��ی��اس��ی�ة وت��داع��ی��ات��ھ�ا الس��ل��ب��ی��ة 
الكثیرة. ومنھا عدم المساھمة الجدیة ف�ي ح�ل 
المأزق الوطني الذي ت�م�ر ب�ھ ال�ب�الد، خ�اص�ة 
وھي تسیر على نفس األسس والنھج التقلیدي 
لفرض المحصصات وال�ت�ق�س�ی�م�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
والقومیة والمناطقیة، الت�ي اس�س وق�ب�ل ب�ھ�ا 
جمیع المشاركین في العملی�ة الس�ی�اس�ی�ة م�ن�ذ 
اول "مجلس حكم" جاء بھ االح�ت�الل كص�ی�غ�ة 

  متخلفة وخطیرة.

اق ا تت إموا
  ا   ... ؟

             
 عصام الیاسري/ المانیا
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وألنَّ قصیدة الھایكو ت�ت�ك�ون م�ن ث�الث�ة 
أسطر، ل�ن ت�ت�وف�ر ال�م�س�اح�ة" ال�ك�اف�ی�ة 
للكتابة حول كل األفكار أو األش�خ�اص 
في نفس القصیدة"، لذلك تك�ت�ب قص�ائ�د 
عدیدة التي ینص�ب ج�ھ�د الش�اع�ر ف�ی�ھ�ا 
على موضوع واح�د وھ�ذا یض�م�ن ل�ھ 
تفریغ شحن�ات ش�اع�ری�ة ت�ف�ي ب�غ�رض 
قصیدة ال�ھ�ای�ك�و وت�ك�ت�م�ل ف�ك�رت�ھ�ا م�ع 
التقسیمات الكثیرة وكما برز ذلك "ع�ن�د 

ھ�ای�ك��و   الش�اع�ر ك��ری�م ع�ب��د هللا" ف�ي
الحرب" الذي أراد من الحرب أن تھ�م�د 
وتركد من خ�الل ام�ت�ص�اص ال�ط�ب�ی�ع�ة 
لنارھا مما أضفى جمالی�ة ع�ل�ى قص�ی�دة 
الھایكو التي كتبت ب�اح�ت�راف�ی�ة وم�ھ�ن�ی�ة 

 عالیة.
ووشت ھایكو الحرب بأجواء ومف�ردات 
یتم التعامل معھا في معجم الحروب وقد 
ج�اء ف�ی�ھ�ا م�ف�ردات ت�ع�ب�ر ع�ن م�أس�اة 

ف�ي   اإلنسان العربي وال سیما الع�راق�ي
عالم الیوم الذي صار القتل شیئا م�أل�وف�ا 

 فیھ.
 الى جانبي المشلول 

 تتمدُد حالمة ً
 قذیفةُ ُ، مدفعٍ فارغة .

.................. 
 لْم انَس ذاَك السیّاف
 یحزُّ رقاَب األزھار

 حتى بعد إنتھاء المعركة، في وطني .
.................. 

 بغزارٍة تھطُل األمطار
 تفوُح رائحةُ األلغامَ 

 متوجھة ً نحَو ذاَك الملجأ .
********** 

 القنابُل تحرُث األرضَ 
 صراُخ البساطیل

 تستغیُث بغیمٍة بعیدٍة .
********** 

وھكذا یشیر الشاعر كریم ع�ب�د هللا إل�ى 
رائحة األلغام والقنابل وأح�ذی�ة ال�ج�ن�ود 

وجریان الماء ال�ذي   والقذائف والمدافع
یكشف عن الموت واأللم والجثث وان�م�ا 

مشاركة الشاع�ر ھ�م�وم   ذلك یدلل على
وطنھ من خ�الل ھ�ای�ك�و ال�ح�رب ال�ت�ي 
مثلت ابداع ما بعد الحداثة، واقترابھ من 
الھم العام ومن األحداث السیاس�ی�ة ال�ت�ي 
لھا ب�ال�غ األث�ر ع�ل�ى ح�اض�ر ال�ع�راق 

 واألمة العربیة.
ھ�ذا ال�ھ�م   وحمل الشاعر كریم عب�د هللا

ووصف ما ی�ج�ري ب�ھ�ذا ال�زخ�م وھ�ذه 
الكلمات التي حملت من قاموس الح�رب 
وال��دم��ار وال��م��وت وال��وج��ع والس��الح 
الكثیر من حقائق وأحداث ومعاناة وطنھ 
وشعبھ، وھذا ان دل على شيء فإنھ یدل 
على التزام الشاعر برسالت�ھ وارت�ب�اط�ھ 
بھویتھ الوطنی�ة وال�ھ�م ال�ع�ام وان�ت�م�ائ�ھ 
الدیني الذي یمنعھ من الصمت ع�ل�ى م�ا 

 یجري.
 
 في الصباحِ البارد 

 الدباباُت تتثاءبُ 
 رحَل الجمیُع إالّ القذائف . 

************  
 أصواتھم تمألُ األفق

 حاَن وقُت نوم المدافع
 فالمطُر الغزیر سیوّدُعھم. 

************ 
ووظف مصطلحات الحرب م�ن خ�الل 
ما یعتلج الشاعر م�ن ن�وازع وھ�واج�س 
بصور حداثیة وبھذا األسل�وب ال�م�ب�ت�ك�ر 
استطاع تقدی�م ھ�ای�ك�و ال�ح�رب ب�أج�م�ل 
صورة، وأكثر من االستعارات ف�ي ف�ي 

ف��ال��ن��وم م��ث��ال م��ن ص��ف��ات   قص��ائ��ده،
االنسان ولیس الج�م�اد وم�ن ی�ودع ھ�و 

االنس��ان أیض��ا وم��ن ی��رح��ل االنس��ان 
ول�ی��س�ت ال�ق��ذائ��ف ك��ذل�ك م��ن ی��ت�ث��ائ��ب 
االنس��ان ول��ی��س ال��دب��اب��ات ال��خ م��ن 
استعارات استطاع الشاعر م�ن خ�الل�ھ�ا 
اضفاء جمالیة على نص ھایكو الحرب: 
و تمیز الھایكو خالل ال�ح�رب ال�ك�ون�ی�ة 
والربیع العربي على دول عربیة عدی�دة 
عكست ح�ال�ھ�ا ع�ل�ى ش�ع�راء ال�ح�داث�ة 
وبدت قص�ائ�دھ�م، " ب�ال�ج�ودة وال�ت�أل�ق 

ك�ان�وا   واالزدھار وال�ت�ط�ور، وھ�ؤالء
ب�ح��اج��ة إلن��ج��از ش�يء إب��داع�ي ج��دی��د 
یشعرنا بوجودنا رغم ھزائمنا الروحیة، 
ف�ك�ان��ت ت��ل�ك ال�ن�ص��وص أو ال�ق��ص�ائ��د 
المختزلة العمیقة ال�ت�ي أف�رزت ت�ط�وراً 
عمودیاً بعد التطور األفقي الذي حصل، 
بحیث ظ�ھ�رت أفض�ل وأروع قص�ائ�د 

خ��الل الس��ن��وات الس��ب��ع “  ال��ھ��ای��ك��و” 
 األخیرة"*

ك��ری��م ع��ب�د هللا ع��ل��ى فص��ول   ورك�ز
وم��ا ی�ج��ري ف�ي م��واس�م ھ��ذه   الس�ن��ة

الف�ص�ول. ح�ی�ث "ت�م�ر ھ�ذه ال�ف�ص�ول 
مروًرا عاب�ًرا ع�ل�ى ال�ب�ش�ر ال�ع�ادی�ی�ن، 
مثلھا مثل الزمن، لكن بوصفك ش�اع�ر، 
فأنت تعرف ب�ال�ت�أك�ی�د م�ا ت�ح�رك�ھ ھ�ذه 
الفصول بداخل قلبك وعقلك من مشاعر 

 وذكریات".
 ذكریاُت الخریفِ 

 جیوٌب خاكیّة
 یذرُق علیھاغراٌب ..

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

 تثقُل صحوي
.................. 

 أتدفأُ بصوتھا
 ال أنیَس یطرُد الضجرَ 

   في لیِل الشتاء
........................ 

كثیًرا ما تُركز قصائد الھایكو الموسمی�ة 
على تفصیلة معینة في الفصل الم�ن�اخ�ي 
من العام، كما تُدرج اسم ذلك الفصل أو 
واحدة من األشی�اء ال�م�م�ی�زة ل�ھ، م�ث�ل: 
"الشتاء" أو "المطر" أو الغیوم" والم�اء 
"بأشكالھ والعواصف" والرعد والبرق" 
الخ، للداللة على فصل الشت�اء. وی�م�ك�ن 
لھذا المدخل أن ی�ق�ودك ل�ت�ج�رب�ة ك�ت�اب�ة 
ممتعة للغایة، خاصة أن الشاع�ر ی�ك�ون 
أمام لحظة من ال�زم�ن أو أم�ام مش�اھ�د 
یقدر ال�ج�م�ی�ع ع�ل�ى ف�ھ�م�ھ�ا واس�ت�ث�ارة 
المشاعر المصاحبة لھا، وبالتالي یمك�ن�ھ 
" أن یكتب وبثقة وابداع عما یح�دث ف�ي 
تلك الفترة من العام وما یرتب�ط ب�ھ�ا م�ن 

 ذكریات وأحداث".
یق�ول (الش�اع�ر ال�م�ن�اص�رة، رائ�د ف�ن  

الھایكوالعربي)، رّداً على القائ�ل�ی�ن ب�أن 

(ال��ھ��ای��ك��و)، م��ح��ص��ور ف��ي م��وض��وع 
  الطبیعة.

إنَّ الطبیعة "جزء من م�ف�ھ�وم ال�وط�ن، 
والوطن جزء من الكون ، بتنوع�ھ، ف�إذا 
كان الوطن، إدیولوجیا، فإن العالقة م�ع 

ف�إذا … الطبیعة ھي إدیول�وج�ی�ا أخ�رى 
أردنا توسیع الھایكو نحو ف�ن ال�ت�وق�ی�ع�ة 
الشعري، ف�إن ھ�ذا ال�ت�وس�ی�ع ی�ع�ن�ي أن 

-ن�ت��ف��اع��ل م��ع دی��ال��ك�ت��ی��ك ال��ط�ب��ی��ع��ة) 
اإلنس�ان ی�ت�ف�اع�ل م�ع داخ�ل�ھ … الوط�ن

وخارجھ سواء عندما یم�ارس ال�ك�ت�اب�ة، 
أو أي تفاعل آخر) ومع والدة القصیدة)

یجد الم�ت�اب�ع ل�ن�ث�ی�رة ال�ھ�ای�ك�و   ، بحیث
إل�ى ال�ط�رح   خالل الحرب أنھا اتجھت

الوطني واإلنس�ان�ي االج�ت�م�اع�ي وب�اال 
 وعي یقوم الشاعر بذلك.

ان التأویل والدالل�ة ع�ام�الن مش�ت�رك�ان 
معاً في صناعة، وھندسة الثوب الن�ق�دي 
ل�ل�ن�ص��وص األدب�ی�ة، وی�ف�رز ذل�ك م��ع 

ول�ی�س   طبیعة النص عند كریم عبد هللا،
اختیاراً ف�ب�ع�ض ال�ن�ص�وص ال ت�ت�ق�ب�ل 
التأویلیة، بقدر ما تت�ق�ب�ل ال�ت�ف�ك�ی�ك�ی�ة أو 
األسلوبیة، وھذا یجعلني أضمن ج�ازم�ة 
ان الس��ی��ادة ل��ل��ن��ص ف��ي ت��ح��دی��د ن��وع 
األدوات النق�دی�ة ال�ت�ي ت�الئ�م�ھ، وت�ب�یّ�ن 
الوجھ الداللي الذي تأسست علیھ بنیوی�ة 

"الھایكویست" كما تبیّن الوجھ   القصیدة
التأویلي الذي تق�ارب ف�ی�ھ ال�م�ع�ن�ى م�ع 
الشك�ل ال�خ�ارج�ي ل�ل�ن�ص، واع�ت�ق�د ان 
النص جاد بمعانیھ بالمستوى ال�م�ط�ل�وب 
وكذلك في رسم الجسد النثري للھ�ای�ك�و، 

واالن�زی�اح،   حیث تحقق فیھ، االی�ح�اء،
والتكثیف، والتشبیھ، واالستع�ارة، وف�ق 

الھ�ای�ك�وي   معطیات مالئمة لجنس النثر
 وجسده الشعري.

وف�ي ھ�ای�ك�و إخ�ب�اری��ة، وق�د ب�ل�غ م�ن��ھ 
بل أكثر من ذلك، علًما أنَّ الشاعر   األلم

كریم عبد هللا یتألم ویت�وج�ع وق�د اج�ت�از 
ألم الموت الذي أشار لھ وھو ی�ردد ف�ي 

  -نثیرتھ:
 الموتْ  –الموُت  –الموُت   

 جعبة ٌ وراَء الساتر
 (یا محلى النصر بعوِن هللا )* 
وینھي الھایكو باألناشید العراقی�ة ال�ت�ي  

كانت تذاع ف�ي زم�ن ال�ح�رب. وك�ان�ت 
التي ضاعت ب�ال�ح�رب   السنین الطویلة

كالحل�م م�ح�اوًال ت�ع�دي ال�واق�ع ب�ح�ل�م�ھ 
وب�ذل�ك ال ی�م�ك�ن أن یس�م�ح   بالنصر،

بد أن تست�م�ر ال   للزمن أن یجرحھ حیث
الحیاة وأن ین�ت�ف�ض ال�م�ش�م�ش ل�ی�ع�ی�ش 

 اإلنسان:
 شجرةُ المشمِش تنتفُض.  

 النھُر یسُرُق القداحَ 
 أماَم أبواِب المدینِة.

"ھذا ما یفعلھ الشاعر من تبدیل الغای�ات 

ل�ل��ھ�ای��ك�و م�ن س�ل��ب��ی�ة م�راق��ب�ة ال�ح��ی��اة 
ال��خ��ارج��ی��ة دون ت��دخ��ل ل��ل��م��ش��اع��ر 
والمرت�ج�ع�ات ال�ن�ف�س�ی�ة وال�م�ن�ع�ك�س�ات 
الحسیة كما ھو اآلن ف�ي ال�ی�اب�ان ذات�ھ�ا. 

نسان لیعیش ویت�ع�ای�ش وی�ت�م�ت�ع الخلق ا
ویمتع وھو ما أبانھ اإلسالم م�ن ق�رون�ھ 

ولى م�ن ال�ن�زول ك�ث�رة ذك�ر ال�ل�ح�د ال ا
والملحود والموت والدفن أطلق ع�ل�ی�ھ�م 
شعراء أھل القبور"*، وھي نتیجة بلغھا 
وجدانیًّا وھایكویًا، حیث لخص ال�ك�ات�ب 
خ�ب�رت��ھ ك�م��ا ل��و أن��ھ اخ��ت�ص��ر ع�م��ره 

ت وج��ودی��ة ع�ن��دم��ا ال ل�ی��ع�ت��رض تس��اؤ
 تنتھي الحربُ 

 ترفرُف األعالم
  العشیقاُت عوانسٌ 

  عرس وشھادة شموع و أشالء . 
حیاة وموت.ضدان مع�ا وب�ذل�ك ی�ك�ون  

ت�ن�غ�ی�م م�ق�ص�ود   الشاعر قد استعان في
یتعب ھایكو " الح�روُب ت�راف�ق�ن�ا دائ�م�اً 

وإن كان كما قلنا شبیھًا بقصائد أھل   "،
القبور، فلنقل عنھ انھ ھایكو تداخلت فیھ 

 الصور الموجعة في الغالب.
وبصمات فرویدیة واض�ح�ة   مالمح  إنَّ 

ال�واق��ع ال��ذي ی��راه   ال�م�ع��ال�م م�ن آث�ار
وم�ا أل�ح�ق ب�ھ م�ن   الشاعر ویع�ایش�ھ،

إصابات األوج�اع و م�ن أض�رار ف�ي 
ال��داخ��ل وال���خ��ارج، ون��ح���ن ن��ف��س���ر 

الھایكو تفسیًرا س�ای�ك�ت�ریً�ا ون�ن�ح�ي   ھذا
األبعاد الفرویدیة الم�ج�ردة، وم�ا ل�دی�ھ�ا 
من روادع كونتھا عبر سنین وم�ا ت�ق�ف 
علی�ھ م�ن م�وروث ال�ع�ل�م وال�ت�ح�ص�ی�ن 
یحول دون وق�وع�ھ�ا الس�ھ�ل ب�م�وب�ق�ات 

   طریق الغرائز واللذة .
واإلشارات فال نردھا إلى   أما العالمات

ف��ال   ق�ام�وس ف�روی�د، م�ا ل�م ی�ف�ارق��ھ،
جدوى من ت�أوی�ل خ�ائ�ب ب�ع�دم ال�ت�زام 
الشاعر بنصاب المعقول، فقدرتھ ل�ردع 
النوازع الشاردة واض�ح�ة ھ�ن�ا. ول�دی�ھ 
رؤیة دقیقة للغرف من معین التمرد فھو 

یری�ده ال غیر قادر على أخذھا إلى مكان 
 لذاتھ رغم التیھ والبكاء والحزن والبعد.

 الغیوُم البعیدة
 ترزُم حزنھا

 تستعُد للبكاء .
************ 
 خزامتھا* الفیروزیّة
 فناراً یطرُد السحرة
 تتھجاهُ سفني التائة .
************ 

الظاھرانیة ال�ف�ی�ن�وم�ی�ن�ول�وج�ی�ة ف�ل�س�ف�یًّ�ا 
تجیب في ت�ف�س�ی�ر ھ�ذا ال�ع�ارض ف�ي ال 

حیاة كریم عبد هللا ، وق�د ارت�ك�زن�ا إل�ى 
ك�ت�اب ال�غ�ص�ن ال�ذھ�ب��ي ل�م��ا ف�ی��ھ م��ن 
توضیحات لمعان میثولوجیة، وك�ان م�ا 
وفره التقدم الھائل في علم الدم�اغ خ�ی�ر 

لفھم ما یدور في   یستعین بھ الباحث  ما
 عقل المبدع علمیًّا.

لقد قام الشاعر بھندس�ة ورس�م وت�ق�ل�ی�م  
والتمعن في نصوصھ الھایكویة وجعلھ�ا 
بعناوین تبدو تصاعدیة، وب�ات واض�ًح�ا 
ذلك في خواتیمھا، والتي اح�ت�وت ع�ل�ى 

 -ت متباینة مثل:الالأنواع مختلفة بد
عاریة ً إالّ ِمَن الذكریاِت\\ على الجانبِ  

اآلخَر \\ ی�ا ل�ل�ھ�ف�ِة ال�ل�ق�اء..!\\ أش�ج�اُر 
\\ أع�واُد  الزیزف�ون .\\ أق�ط�ُف ح�زن�ي

الثقاِب \\ أسمُع رن�ی�َن خ�ل�خ�ال�ھ�ا.\\ ِم�ْن 
وراِء زجاجِ النافذِة \\ تخترُق الصم�َت\\ 
ُ ی�ذی�ُب ج�ل�ی�د  یدغ�دُغ ص�م�َت الس�ری�ر\\
الوحشة\\ تغمُر أخادیَد ال�روح \\ ق�وس 
ق�زح ی��ل�ص��ُف\\ ف��ي ی��ن��اب�ی��ع��ِي ت�غ��س��ُل 

 األحالِم.
وعدم وضع تاریخ الھای�ك�و ی�ع�زز ھ�ذه 
الن�ت�ی�ج�ة. بص�م�ات ف�روی�دی�ة واض�ح�ة 

ال�واق�ع ال�ذي ت�م�ل�ی�ھ   المعالم م�ن آث�ار
ال�ح�ی��اة وم��ا أل�ح�ق ب�ھ��ا م�ن إص�اب��ات 
األوج��اع و م��ن أض��رار ف��ي ال��داخ��ل 
والخارج فالخمسین ھي سنوات الشاعر 
التي مر بھا وأھ�ل�ك�ت روح�ھ م�ن ش�دة 
الحزن ولذلك لم تحمل األغصان الثم�ار 
التي حلم بھا ولم یتب�ق غ�ی�ر ال�ذك�ری�ات 

 الموجعة، یقول:.
************ 

 ما بعَد الخمسین
 تنحني األغصانُ 

 عاریة ً إالّ ِمَن الذكریاِت .
************* 

 بریٌق النجومِ 
 تلویحة ُ حبیبةٍ 

 على الجانِب اآلخَر .
************* 

 في الشفتینِ 
 كرٌز یحمرُّ 

 یا للھفِة اللقاء ..!
************* 

 في الصباحِ مطرٌ 
 تفتُح نوافذھا

 أشجاُر الزیزفون .
************** 

 وحیداً احلمُ 
 تتلمُس وجھي

 ..  ِمْن وراِء زجاجِ النافذةِ 
************ 

 أمنیاٌت كثیرة ٌ :
 في ھذه اللیلةِ 

 أقطُف حزني .
************** 

 یا لعطِر الفساتین ..!
 تشحُذ الذاكرةِ 

 أعواُد الثقاِب .
************* 

 َشعرھا یسترسلُ 
 في بئِر لوعتي

 أسمُع رنیَن خلخالھا .
************** 
 ھكذا تأتي غیمةٌ شتویّةٌ 

 تتھادى
 تخترُق الصمَت .

*************** 
 ِمْن ھناكَ 

 یأتي صوتھا
 یدغدُغ صمَت السریر .

************* 
 أرشرُش عطَر الفساتین

 في اللیِل الطویل
 شطّ ٌ یتدفُق .

************* 
 ھكذا أُجّمُع تصاویرھا

 صورةً صورةً 
 تنغرُس في الذاكرِة .

************* 
 قمیصھا الوردّي یرفرفُ 

 ال عطر في األفق
 یُذیُب جلید الوحشة .

************* 
  تحَت الوسادةِ 

 تكتُم حزنھا
 صورتھا الشمسیِّة .

************* 
 وجھي صحراُء تتغضنُ 

 ال أمطاَر موسمیّة
 تغمُر أخادیَد الروح .
************* 

 ما أوحَش صباحي ھذا . !
 حقائبي مملؤةً باألنتظارِ 

 ِمَن الطریِق ألملُم الخیبة .
*************** 

 في الذاكرِة العاطلةِ 
 ما وراَء البصرِ 

 قوس قزح یلصُف .
************** 

  كالبلوِر جیدھا
 الشمُس تُخیطُ مالبسھا

 في ینابیعِي تغسُل األحالِم .

              رة اا ر     

 سوتیانك األحمر للشاعر العراقیة كریم عبدهللا -في دیوان 
 3ج/   -دراسة تحلیلیة     بقلم: إیمان مصاروة/ فلسطین 
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ناِت واُت ا (دمِت أاا أي ا  ا اند  ّم اءة) ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ.د. محمد عوید محمد السایر*

 حیَن أقرأُ قولَھُ :
 أَُعتُِّق الحرَف نشواناً فأسُكبُـــــــھُ 
عرِ   َكأساً تفیُض رؤًى في حانِة الشِّ

 
 َوتَستَفیُق على أنغاِم قافیَتــــــــــي

 مواِسُم الِعشِق لو ناَمت على َسطري
 

 وبي من المیِم حتى الّداِل أُحجیَــةٌ 
حرِ   ِصیَغت طالِسُمھا من ھالِة السِّ

أدرُك أنھ شاعٌر بامتیاز ٍ، شاعٌر عرَف كیف ی�ل�ُج إِل�ى 
القصیدِة القدیمِة المتجددِة وینظُم فی�ھ�ا ش�ع�راً أن�م�از 

إحكاِم النسِج ، وتتاب�ِع الص�وِر   كثیراً برصانِة اللغِة ،
 وقوِة اإلیقاِع الصوتي .

م�اج�د ال�رب�ی�ع�ي ال�ذي   الشاعُر الع�راق�ي ال�م�ع�اص�رُ 
أھداني وُكلّیَتي دیوانَھُ الجدید الذي أحاورهُ نق�دیّ�اً ف�ي 
ھذا المقاِل من خالل ظ�اھ�رِة ال�ح�زِن وم�ع�ان�ي األل�ِم 
ودالالِت البكاِء التي تكررت في دیوانِِھ ھذا ف�ي ك�ث�ی�ر 
من نصوصِھ الشعریة ، أحكي وأَبسط القول ومن هللا 

 السداد.
في العنواِن العتبة المركزیة األولى ألي نصٍّ إِب�داع�ي 
أرى الشاعَر ماجد الربیع�ي ح�زی�ن�اً م�ت�أل�م�اً ب�اك�ی�اً . 
العنوان الرئیس والعتب�ة ال�م�رك�زی�ة األول�ى ل�ِألب�داع 

 سؤال بال عالمة -(أيُّ العذابات أدنى)
االستفھام... إذن، السؤاُل مفتوُح الدالل�ِة وأن�َت أی�ھ�ا 
القارُئ اللبیُب الحبیُب أجْب عن ھذِه ال�ع�ذاب�اِت ال�ت�ي 

 ً ألواُن الغالِف الخ�ارج�يِّ ل�ھ�ذا  ،یترجُمھا لونیّاً وداللیّا
ف��ي الس��واِد   ال��دی��وان م��ن األم��اِم وم��ن ال��خ��ل��ِف،

ِ واح�ت�راِق الش�م�ع�ِة، دالل�ةٌ ف�ي ال�دم�وِع  واإلحم�رار
والبكاء واأللم ، وما أكثرھا وما أتّمھا في ال�ن�ص�وِص 
الشعریِة ولوحاتِھا وعنواناتِھا ال�ت�ي اح�ت�ج�ن�اھ�ا ف�ي 

 دیوان الشاعر العراقي المعاصر ماجد الربیعي ھذا.
إِذا فتّش�َت ع�ن ال�ع�ن�واِن ال�داخ�ل�ي ال�ف�رع�ي وج�دَت 
األَحزاَن تترى تمثُِّل الذاَت المبدعةَ وبكاَءھا والنح�ی�َب 
عن معیشتِھا بتشاؤٍم كبیٍر وحزٍن كبیٍر، ولنأخ�ذ ع�ل�ى 
سبیِل المثاِل ال الحصِر ع�ن�وان�اِت قص�ائِ�ِدِه الش�ع�ری�ِة 

  اآلتیة :
صریُع الَوجِد ، (أي العذابات أدنى : ماجد الربیع�ي،  -

 ). 27-25؛ ص2018, 1بغداد, ط -دار المتن
 ).29-27(أّي العذابات أدنى : ص وجُع الفُراِق، -
 ). 50-48صحاٌب ھُمومي، (أّي العذابات أدنى: ص -
 ).70-68معّذبَتي، (أي العذابات أدنى: ص -
 ).93-92أیھا الشاكي، (أي العذابات أدنى: ص -
 ).108-107الدمُع ، (أي العذابات أدنى: ص -
 ). 127-124غربةُ العُمِر، (أي العذابات أدنى: ص -
 ).129-127(أي العذابات أدنى: ص وداعاً ، -

ھذه العنواناُت الفرعیةُ لنصوِص الشاعِر في دی�وانِ�ِھ 
ھذا وغیُرھا مما تضمُن معاني الحزِن واأللِم والبُ�ك�اِء 
في شعِرِه تترجُم لنا وتُجیُب القارَئ عن تلَك الع�ذاب�اِت 
التي عاشھا ووقَع فیھا، ووقَعت فیھا الذاُت الم�ب�دع�ةُ 
التي تنقُل مثَل ھذِه الھموِم واآلالِم إلى الق�ارئ ق�راءةً 

  وتأثیراً وِحفظاً .
أما أنا سأنقلُھا نقداً وتحلیالً ل�ب�ع�ِض ن�م�اذِج ال�ج�س�ِد 
الشعرّي الحزیِن المت�ألّ�ِم ف�ي دی�واِن الش�اع�ِر م�اج�د 
الربیعي ، ولنأخذ مثالً نقدیاً على ذلك جس�َد قص�ی�دتِ�ِھ 
الشعریِّة التي عنون لھا بـ : (صریح الوجد) ب�ع�د أن 

العنوان الفرعي، والغ�ط�اَء ـ� الش�ك�ل  -عرفنا الرأَس 
العنوان الرئیس في جسِد النصِّ الش�ع�ريِّ  -الخارجي 

ھذا تتمحوُر الذاُت مع مظاھِر الحزِن تمحوراً ع�ج�ی�ب�اً 
وهللا، حتى الشعر ھو اآلخر یصطفُّ مع ھذِه المظاھِر 
لیرُسَم لنا ھذه الذاَت الملتاعةَ الحزینةَ كثی�راً وك�ث�ی�راً 

 جداً؟! .
 یقول في مفتَنِح القصیدِة : 

  ومتیٍَّم َضجَّ آلھوى بِِدمائـِـــھِ 
  فھوى َصریَع آلَوْجِد ِمن َعلیائِھِ 

 
  وذوى یُكابُِد لوَعةً أَوَدْت بــــھِ 

  من َشوقِِھ َوغراِمِھ َوَرجائِــــھِ 
ھُ  عِر واسى َھمَّ   الشيَء َغْیَر آلشِّ

  فََھمى آلقَریُض یَفیُض من أحشائھِ 
 

 َوتَفَتََّحت فیِھ الحروُف ُمضیئــةً 
 لِتُنیَر َدرباً تاهَ في ظَلمائِـــــــھِ 

ومن ثمَّ تتجرُد الذاُت مَع الشخصیِة الوھ�م�یّ�ِة (َس�ْل�ُم) 
التراثیِة األدبیِة التي كثیراً ما طُ�رقَ�ت ع�ن�د الش�ع�راِء 
العرِب في مرِّ عصوِرِھم األدبیِة لت�ح�ّدثَ�ن�ا ال�ذاُت ع�ن 

ھو ح�زٌن عش�ق�يٌّ غ�زل�يٌّ   لوعٍة أخرى وحزٍن جدیٍد،
مبطٌّن بَِھمٍّ وبُكاٍء للمكاِن وما فیِھ، وللحدِث وما یعاني 
فیھ الشاعُر وما تُكابُِدهُ الذاُت. والشاعُر حذَف مھ�ن�تَ�ھُ 
في الجمِع بیَن الغزِل والنأِي والبع�ِد ع�ن ال�م�ح�ب�وبَ�ِة 
وبیَن أحزانِِھ وأتراِحِھ ف�ي م�زاوج�ٍة ل�ف�ظ�یّ�ٍة لُ�غ�ویّ�ٍة 

 داللیٍّة إیقاعیٍّة تُحسب لھُ، ومن ذلك قولھ :
  لِكنَّھُ یا َسلُم ودََّع قلبَھُ 

 ال تَْعُذلیِھ فَأَنِت ُكلُّ بَالئِھِ 
 

ِك َھدَّهُ    یَمشي بِال قَْلِب َوَصدُّ
  فََعیا َوذاَق آلویَل من إعیائھِ 

 
  أخفى الھُیاَم فباَن في سیمائِھِ 

 َوَغدا یُطَّوُح ِمثَل ِطفٍل تائِـــــــــھِ 
 

  عودیِھ یا َسلمى فوصلُِك بَْلَسمٌ 
  َوِرضابُِك آلمعسوِل سرُّ شفائِھِ 

في نّصھ الشعريِّ المعنوِن (وجُع الفراق) ت�ب�دو  وأّما 
الغربةُ مصادَر أحزاِن الشاعِر العراقّي المعاصِر ماجد 
ال��رب��ی��ع��ي، وك��ی��َف ال ت��ك��وُن مص��دَرهُ وھ��ي األل��ُم 
والحسرةُ، والسیَّما مع أناٍس نحبُّھُم ونشكوا ف�راقَ�ھُ�م 
وبُعَدھم في الدنیا حین یغادرون األماك�َن إل�ى اآلخ�رِة 
أو في اآلخرة حین یغادروَن الدنیا بأماِكنِھا ومل�ّذاتِ�ھ�ا 

 ومفاتنِھا. یقوُل في بَعِض أبیاِت ھذا النص:
 قلٌب تَداعى وروٌح ھّدھا الَكَمدُ 
 أرجو َسراباً لیَرویني فَیَْبتَِعـــدُ 

 
 شوقاً تَفیُض ُدموعي وھَي غالیةٌ 
 َوفي الَحشا تَْصطَلي ناري فَأَتَّقِدُ 

 
 كیَف ٱصِطباري وكیَف العیُش دونَھُمُ 
 ال ِعشُت حتّى یُواري مھَجتي لَِحــــدُ 

نلحظُ ھذا الشعر بھذِه األلفاِظ التي ُشبَّعت حزناً ون�ك�داً 
وألماً من أرِض الفراِت، من أرِض الغربِة وما تعانی�ھ 
الذاُت من فُراِق األحبِّة وبُعِدِھم عن ال�م�ش�اع�ِر وع�ن 

 الروِح.
اللّیُل صورةُ السواِد الُموِجِع الُمبك�ي ك�اَن ف�ي ل�وح�ٍة 
شعریٍّة من لوحاِت الشاعر ِماجد الربیعي ف�ي ح�دی�ثِ�ِھ 
لنا عن وجِع الفُراِق ووجع الغربِة في نّصِھ الش�ع�ريِّ 

 ھذا، وھو َیقوُل فیھ :
 

  واللّیُل ھذا طویٌل ال َخالَق لھُ 
 أَْبغي نھاراً یواسیني فَال أَِجــدُ 

 
 َوھْل نھاٌر إِذا ما َحلَّ یُؤنُِسني
 َوكیَف یُؤنَُس َمْن ِخّالنھُ بََعدوا

 
 َصبري یَُعّذبُني والشوُق یفتُِك بي

 والّروُح ُمذ َرحلوا ما َضمَّھا َجَســدُ 
كم ھَي في ھذِه البَلوى وھذا البُكاِء ب�ھ�ذا ال�ب�ع�ِد، ف�ي 
ختام النص الشعري یلجأ الشاعر ماجد الربیع�ي إل�ى 

یشكو لھ وھو كظ�ی�ٌم وی�ت�م�نّ�ى  -سبحانھ وتعالى -هللا 
اللقاَء بھؤالِء الذین أتوا على مشاعِرِه كلّھا ف�ي األل�ِم 

 والحسرِة والبُكاِء !
َوعن مشاعرِ الذاِت المبدعِة والحزِن في نصٍّ شع�ريٍّ 
آخر نرى الشاعَر ماجد الربیعي ی�ح�ّدثُ�ن�ا ب�ك�ث�ی�ٍر م�ن 
�ِھ ال�م�ع�ن�وِن ب: (ص�ح�اٌب  التشابُِھ والتماثِل ف�ي نصِّ

ھُمومي) عن تجربتِِھ الشعریِة والشعوریِة في الغُرب�ِة 
وفُراِق الِخّالِن واألصح�اِب واألت�راِب ول�ِك�ن ب�ق�اف�ی�ٍة 
شعریٍة أخرى وبوزٍن شع�ريٍّ آخ�ر ال ی�خ�ُرج�اِن ع�ن 

 ألفاِظ الُحزِن وتراكیبِِھ قوةً وداللةً ومعنًى.
وأّم�ا ف��ي نّص��ِھ الش�ع��ريِّ ال�ذي ع��ن�ونَ��ھُ بـ�: (أیُّ��ھ��ا 
الشاكي) فبدت الذاُت ال�ح�زی�ن�ةُ ال�م�ت�أل�م�ةُ ذاَت ب�وٍح 
ص��وف��يٍّ ب��إم��ت��ی��اٍز، وت��ن��ح��و ال��ل��غ��ةُ الش��ع��ریّ��ةُ ع��ن��َد 

الربیعي م�ن�ح�ًى ص�غ�ی�راً ف�ي ال�ت�ع�ام�ِل م�َع  الشاعِر 
مظاھِر الُحزِن ومشاعِرِه وكیفیِّة نقِل القارئ في ض�لِّ 

 قولِھ:
 أَال أَیُّھا الّشاِكي َكفاَك تَظَلُّمـــــــــــا
ْمُع ِمْنَك إذا َھمى  فَال نَْفَع یُْجدي الدَّ

 
 َسیُْفنِیَك ھذا الَوْجُد َدْعھُم َوال تََسلْ 

ْلوى إذا ُرْمَت بَلَسمـــا  وال بَأَس بِالسَّ
 

 َستَْذوي إذا ما اْستَوقََدْت فِیَك ناُرھُمْ 
 َوقَلبَُك ھذا الَغضُّ یُْمسي ُمَحطَّمــــــا

 
 لََك هللاُ یاشــاِكي فَفــي البُْعِد ظُْلَمــةٌ 

ــْبِر تَجــَْرُع َعلقَمــــا  َوأنَت بِھــذا الصَّ
وعلى ھذِه الشاكلِة من الحزِن ومناجاِة ال�ذاِت ت�ف�وُح 
رائحةُ الَمعنى ورائ�ح�ةُ الص�ورِة ال�ح�ّس�ی�ِة ال�ذوق�یّ�ِة 
�ھُ  والبَصریِّة لیُكّمَل معھا شاعُرنا ماجد ال�رب�ی�ع�ي نصَّ
الشعرّي (مقطوعتھ الشعریة) وھ�و ف�ي غ�ای�ِة األل�ِم 
والبكاِء والحزِن من جھٍة، وفي غایِة الَصبِر والتحّمِل 

 والجھاِد من جھٍة أخرى .
عن نّصِھ الشعرّي (ُغربة العمِر) یقّص علینا الشاع�ُر 
ماجد الربیعي سرداً آنیّاً یخ�ت�رُع�ھُ ل�ن�ف�ِس�ِھ ع�ن ھ�ذِه 
الغُربِة وعن ھذا العمِر الذي ذاَب في ال�غُ�رب�ِة. الس�رُد 
الذي تأتي بھ الذاُت المب�دع�ةُ س�رٌد واق�ع�يٌّ أُخ�ذ م�ن 
اآلالِم التي عاَشھا الشاعر ال�رب�ی�ع�ي ك�م�ا ی�ب�دو م�ن 
دیوانِِھ الشعريِّ ھذا، ومن النصوِص الش�ع�ریّ�ِة ال�ت�ي 
احتجنھا من الغزِل إلى ال�م�م�اِت إل�ى ش�ك�وى ال�ح�اِل 

ط�ب�ع�اً، وم�ا  -عز وج�ل  -والوطن! الشكوى إلى هللا 
إلى ذلك، غربةُالعمِر عنواُن عتبٍة تحمُل ال�ك�ث�ی�َر م�ن 
ال�روم�انس�ی�ِة ف�ي ظ�اھ�رِة ت�زی�ی�ٍن ل�ل�ن�صِّ الش�ع�ريِّ 
اإلبداعّي، ولكن في المضموِن والرؤى واألفك�اِر ھ�ي 

 كما یقول وآٍه ..وآٍه ..وآٍه.. مما یقول :
ِرھا  تَمضي سنیني ِعجافاً في تََصحُّ
 وال ربیٌع یَردُّ العمَر إْن َھِرمــــــــا

* 
دِر طَعنَتَھا  یا ُمدیَةً أَوَغلَت في الصَّ
 بیَن الُحشاشِة روحاً أَھَرقَت َوَدمــا

* 
 یا ُغربَةَ العُمِر َكم أَفنیِت من َزَمـنٍ 
قَمـــــا  في كلِّ یوٍم أَذوُق الُمرَّ والسَّ

* 
 ارنو لِفَجٍر َسیَأتیني بِأُمنیَــــــــــــةٍ 
 آٍه لِفَجري بِأنواِع الھموِم َرمــــــى

وتأتي لوحةُ اللّیِل أیضاً لوحةً سوداویّةً مظ�ل�م�ةً ب�ی�ن 
لوحاِت النصِّ الشعرّي ال�ح�زی�ِن ھ�ذا ل�تُ�َزیّ�َن م�رارةَ 
الشاعرِ بالحیاِة، وتصبَغ مشاع�َرهُ بص�ب�غ�اِت ال�ح�زِن 
والبكاِء والحسرِة، ومن ثّم تبلُغ الذاُت المبدعةُ قّمتَھ�ا 
في النشیِج والنحیِب حین یختتُم الشاعُر خاتمةَ نّص�ِھ 
الشعرّي ھذا بالحسرِة والبُكاِء وتَع�دِد ت�راب�ِط األب�ی�اِت 
الشعریِّة بالتضمیِن ولیَس عیب�اً ھُ�ن�ا وإنّ�م�ا ل�ع�ظ�م�ِة 
شعوِر الش�اع�ِر ال�ح�اِد ب�ال�بُ�ك�اِء واألل�ِم وال�م�رارِة ال 

یستطیع إكماَل الالحق إّال بیت شعري آخ�ر ش�دةً ف�ي 
التشنِّج العاطفّي ونَسقاً في تدویِر ال�ب�ی�ِت م�ع ال�ب�ی�ِت 
ُ م�اج�د  اآلخِر في األلفاِظ والمش�اع�ِر، ی�ق�وُل الش�اع�ر

 الربیعي في خاتمِة نّصِھ الشعرّي ھذا :
 أمضي مَع التیِھ واألوھاُم تَنَھُشني
 أَُصبُِّر النفَس َمكسوراً وُمنَھِزمـــا

 
 یا ویَح نَفسي على ماذا أَُصبُِّرھـا
 وقَد َعلِمُت بأَنَّ العُمَر َمرَّ َكمـــــا

 
 ُسحاِب َصیٍف فال قَطٌر یُبَلِّلُنــــي
 وال نَدیٌم یُزیُح الَكرَب لو َعظُمــا

وأّما في نّصِھ الشعرّي الذي وَضَع لھُ الشاعُر عنوان�اً 
مفارقاً جدیداً للدیواِن وللحی�اِة ولِ�م�ا ف�ی�ِھ وف�ي ذاتِ�ِھ 

ن�رى   المبدع�ِة م�ن أح�زاٍن إذ وس�َم�ھُ ب (وداع�اً)،
الوداِع ھ�ذِه  الشاعَر ماجد الربیعي یأتي على مظاھِر 

مَن النواحي االجتماعیِة ونقِد المجتمع إذ ی�ق�وُل ف�ي 
 بعِض أبیاتِھ من نّصِھ الشعري ھذا :

 فال ِسرٌّ وال ِكتماُن یُجــــــدي
 فََضْحُت ٱلسرَّ في ُسقمي فَشاعا

 
 وَحولي الّشامتوَن بُِكلِّ قُْبـــحٍ 
 على إِبعاِدنا عقَدوا ٱجتِماعــا

ومن ثمَّ إلى نفِسِھ وذاتِِھ لیصبَّرھا ویدعو لھا بالَصب�ِر 
والتَسلیةِ فھُم الشامتوَن الغادروَن الباكوَن على نجاِح 
اآلخریَن وتمیِّزِھم ، یقول في أب�ی�اٍت ش�ع�ریّ�ٍة أُخ�رى 

 من نّصِھ الشعرّي ھذا :
 على مَضٍض ألوُك ٱلصبَر ُمّراَ 
ُعني ٱلَوداعـا  َوبي َرَمٌق یَُجرِّ

 
 ِضراٌم في َحشاَي یَشبُّ َوجداً 
 َوأضالعي َھَوْت َحّرى تِباعا

 
ونحُن ال نقوُل لَك وداعاً مَع أنَّك أبكیتَنا وأب�ك�ی�َت م�ن 
سمَع مثَل ھذِه القصائد الشعریّ�ة، ل�ق�د ع�رف�َت ك�ی�َف 
تُؤثُّر فینا، كن�َت م�ب�دع�اً م�ح�ی�ط�اً ب�أس�ب�اِب ال�ع�ن�واِن 
وفائَدتِِھ ووظیفتِِھ ف�اخ�ت�رَت م�ن�ھُ م�ا ی�ن�اس�ُب نّص�ك 
الشعري الذي كان أغلبُھُ ھَي ھذِه العذابات التي یمكُن 
أن نجیَب عنھا بأنّھا عذاباُت الغُربِة وعذاب�اُت ال�زم�ِن 
والعمِر وعذاباُت وویالُت ال�ح�اق�دی�َن الش�ام�ت�ی�َن ف�ي 
زمنِك وزمنِنا ھھ وما أكث�رھ�م! وم�ا أب�غ�ض�ھ�م! وم�ا 
أفظعھم في الكالِم واألحداِث والتصرفاِت وسلوكیاتھ�م 

 التي أتت على المشاعِر الجمیلِة النبیلِة!
الص�ورةُ ك�ان��ت ح�اض�رةً ف�ي ش��ع�ِرَك والس�یّ��م�ا م��ع 
الصورِة بالحواِس وتراسُل الحواَس، وصوُر م�ظ�اھ�ِر 
الطبیعِة الحیِّة والكونیِة وھي ت�ت�ب�ُع ال�ل�غ�ةَ الش�ع�ری�ةَ 
العالیةَ والموسیقى الص�وت�ی�ة ال�ق�وی�ة ال�ت�ي ت�واف�ُق 
المعاني التي تغلّفت بغالِف الحزِن والبكاِء والحرم�اِن 
في الكثیر من عنواناِت القصائِد الشعریِة وفي العت�ب�ِة 
المرك�زی�ِة األول�ى ل�غ�الِف ال�دی�واِن، وف�ي ال�م�ع�ان�ي 

 ...  الداخلیِة والدالالِت والتراكیب والصورِ 
فّرَج هللا عنَك شاعَرنا الكبیر ماجد الربیعي ألتق�ي ف�ي 
دیواٍن شعريٍّ آخ�ٍر ع�لّ�ن�ي أدرُس الس�ع�ادةَ وال�ف�رَح 
عنَدَك ، وعلَّ قادَم األیاِم بمشیئ�ِة هللاِ وح�ف�ِظ�ِھ ت�ك�وُن 
فِرحاً وسعادةٌ علیَك وعلینا وع�ل�ى ب�الِدن�ا وم�ا ف�ی�ھ�ا 

 وَمن فیھا .. إنّھُ سمیٌع ُمجیٌب ... وإلى لقاء.
........................................................ 

 جامعة األنبار -* كلیة التربیة األساسیة/ حدیثة 
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غیَر مّرٍة یتأكد لي عملیاً، دون حاجة ألح�ٍد     
أْن یبذَل جھداً إلقناعي، بأنني لسُت بعی�داً ع�ن 
الشأن العام، عندما أح�اوُل أْن أن�أى ب�ن�ف�س�ي 
عن الشأن السیاسي في ب�الدي .. ال ع�زوفـً�ا 
وال قنوطـًا، بل ترفُّعاً عما وصلت إلیھ األحوال 
من حضیٍض وإنحطاط .. ورغبةً ف�ي ال�ح�ف�اظ 
على لغتي لیبقى الحرُف ن�اف�ًرا وت�ب�ق�ى ال�ل�غ�ةُ 

  .. والّدة للمعاني دون أن تخدَش حیاء الحرف
بید أنَّ م�ا ج�رى وی�ج�ري ی�وم�یً�ا ف�ي ب�الدي 
یُجرجرني من أُرنُبِة أن�ف�ي أْن أع�وَد إل�ی�ھ، ال 
راغبًا وال ھاویـًا، بل إنسانـًا عادیـًا َك�فَ�َر، م�ن 

شّدِة الوجع، بكل ما حصل وی�ح�ص�ل! ذل�ك أن  
لم یُعْد وطناً ، ُحظناً داف�ئ�اً ل�ل�ن�اس   "الوطنَ "

ف�ی�ھ مش�اع�ة، ال " ال�غ�رب�ة "فی�ھ .. وأمس�ت
 !! تحتاُج إلى عریضة ورسوٍم أو واسطة

فأبشُع أنواع الغربة، تلك التي تعیشھا ال�ن�اَس 
 ! في وطنھا الُمفتَرض

........... 
السباق نحو ما یدعونھ إنتخابات  "حمأة"في 

مبكرة، وتجییٍش محموم وإصطفافات متغ�ی�رة 
إیّاه! ال�ت�ي ال تُ�ج�اری�ھ�ا  "البیت" بین أطراف

الحرباء في تب�دی�ل أل�وان�ھ�ا ... خ�ذوا ال�م�ث�ال 
الفاقع، والمتوقع، لموقف السید والقائد الفَلتة 
(ومنھ الفَلَتان) !! وال�ت�ب�ری�رات ال�ت�ي تُس�اق، 
والتي تستھدف حصر الناس بین خیاری�ن إم�ا 

 المالكي أو ُمقتدى، أي خیار التبعیة لـ
 عمالً بما یقولھ المثل الشعب�ي "والیة الفقیھ"
! "اللي یشوف ال�م�وت، ی�ق�ب�ل ب�الص�خ�ون�ھ"

یُراھنوَن في ذلك على َخل�َخ�ل�ِة م�ا تَ�ب�ّدى م�ن 
موقٍف ُموّحٍد بیَن القوى الُمقاطعة لإلنتخابات، 
ال أستبعدھ�ا (ال�خ�ل�خ�ل�ة) ش�خ�ص�ی�ـً�ا ألس�ب�اٍب 
متعددة، عساَي أْن أكوُن ُم�خ�ط�أ..! إن�ت�ب�ھ�ُت، 
مثل غیري، إلى اللغة التي یستخ�دم�ون�ھ�ا ف�ي 
ھذا التجییش اإلعالمي الرخیص لحمل الن�اس 

 "األم�ر"على المشاركة في المسخرة لح�س�م 
  ... وكالھما والئي  !"الطرفین"لصالح أحد 

ل�غ�ت�ھ��م ال ع�الق��ة ل�ھ�ا ب�ال�دال وال��م�دل�ول، ال 
بالبنیویة، وال بالتفكی�ك�ی�ة، وال ب�الس�ی�م�ی�ائ�ی�ة 
وغیرھا مما ال أعرف وال أح�زر .. ب�ب�س�اط�ة 
ألن ُحّكامنا، وُمشّغل�ی�ھ�م ف�ی�م�ا وراء ال�ح�دود 
الشرقیة، یستبطنوَن غیر ما یُ�ظ�ھ�رون، م�م�ا 

ُمصّدقیَن ، حتى بی�ن  " یترك مساحةً ألصطیادِ 
أو َم��ْن " ال��م��دن��ی��ی��ن"ص��ف��وِف ب��ع��ض م��ن 

 ! یحسبون أنھم منھم
ف��ق��د ك��تَ��َب ل��ي أح��د ھ��ؤالء أن��ھ [ل��ی��س م��ن 
اللَطّامین ...بل ُمتعلٌّم ... إلخ] لكن تبیَن لي أنھ 

كتب یقول [یا أخي  !"متعلماً "ساذٌج، وإْن كاَن 
ماذا تُریدون؟! ُھْم یدعوَن إل�ى وح�دة وط�ن�ی�ة، 
طالما طالبتم أنتم بھا ..!! فما العیب ف�ي ذل�ك؟! 
ألیس حریّـًا بكم أْن تستجیبوا لذلك َعلَّ أوض�اع 

  ].!البالد تتحّسْن بعد اإلنتخابات... ؟
أقول لھذا المواط�ن، وأف�ت�رُض م�ق�دمـً�ا ص�دَق 

ب�ل ی�ت�ح�دَُّد  "!ع�ذری�ةً "نیَّتھ، أنَّ اللغةَ ل�ی�س�ت 
منطوقُھا لیس بالمفرادات وما تُظھره، ب�ل ب�م�ا 
توحي وما تس�ت�ب�ط�ُن، خ�اص�ةً إذا ك�ان مص�در 
الق�ول، مش�ك�وك�اً ف�ي ص�دق�ی�ت�ھ أو أنَّ ال�ن�ص 

، كما قیل في ب�ع�ض ال�ن�ص�وص "حّمال أوجھ"
الدینیة! فكیف ال�ح�ال ب�ن�ٍص س�ی�اس�ٍي ی�ح�ت�م�ل 

 !في صدقیتھ وتفسیره؟  الریبةَ وحتى اإلختالف
 م�ب�ن�يٌّ ل�ل�م�ج�ھ�ول"فالمعنى في لغة ُح�ّك�ام�ن�ا 

یُجاھر بھ ویھتُك ِستره، علی�ھ   وَمْن یرید أنْ !"
أْن ینكتم .. وإالّ ...! ف�ھ�و ف�ي أحس�ن األح�وال 
جوكر تُحّركھ السفارات والصھیونی�ة .. وغ�ی�ر 

 !ذلك مما یستخرجون من قاموس البذاءات
إعالم الحاكمیَن ، وَمْن یُحاصصھم من طائفییَن 

ذات   ، یرّددُ "المدنیین"وقومانیین، وبعض من
 !الوحدة الوطنیة] [ "القَوانَھ المشروخة"
 

 !!أیةُ وحدة وطنیة ؟
إنھا وحدة یُراُد لھا أْن تك�وَن ب�ی�ن ال�ل�ص�وص، 

 ! نّھابي قوت الشعب ومستقبل أجیالھ، ال غیر
 -لتقاسم الكعكعة بی�ن ال�قَ�تَ�لَ�ِة  "وحدةٌ وطنیة"

الوالئیین وَمْن ح�ازبَ�ھ�م وح�اَص�َص�ھ�م ف�ي ك�ل 
 !! شيء

ل�ب�ی�ع ال�ب�الد ل�ألج�ن�ب�ي، أیـً�ا   "وحدة وطنیة"
 !! كان

............... 
 -یبدو لي أنَّ ح�اك�م�ی�ن�ا، م�خ�ل�وق�ات خ�راف�ی�ة 

عجائبیة ... كأن ال أدمغة بشریة في رؤوسھ�م، 
بل عقوَل عص�اف�ی�ر .. ف�ي َغ�ف�لَ�ة م�ن ال�ن�اس 
والتأریخ أُجلِسوا فوَق كراسي الحكم، فتَلبَّس�ھ�م 
الوھم بأنھ�ا س�ت�دوم وی�دوم�ون ف�وق�ھ�ا، ل�ذل�ك 

یكافحوَن ب�أس�ن�ان�ھ�م وح�ت�ى ب�األس�ل�ح�ة   نراھم
م�ا  " البیضاء كي تدوَم لھم وفق شعار المعتوه

یَلھجوَن بالدیمقراطیة ... ح�ت�ى  ..."!!.. ننطیھا
 أص��اب��وا، م��ن ك��ث��رة ال��ت��ردی��د وال��ت��ك��رار،

ن��ظ��ام " ب��ع��دوى اإلع��ت��راف ب��أن��ھ "اآلخ��ری��ن"
 !!..." دیمقراطي

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

أظنُّ أنَّ ُحّكامنا من أصٍل بُركانيٍّ قذَف بھم 
من ال�ق�ی�ع�اِن، ف�ت�ح�ّج�روا ف�ي  "الزلزال"
 !!!.."القّمة"

  !!   ار 

 

 
 
 

 برلین یحیى علوان/   

 اب 
ا م 

 
 
 
 
 

وعد حسون نصر/ 
 سوریا

 
وبالتالي ھو الید العاملة لبناء مجتمع مزدھر ول�ھ ال�دور    

الفعال بنمو مجتمعنا اقتصادیـًا، ولطالما كان لل�ش�ب�اب دوًرا 
أساسیـًا في إحداث تغییر بالمجتمع ألنھم یتقب�ل�ون ال�ت�غ�ی�ی�ر 
ولدیھم القدرة على التعامل مع الج�دی�د وال�ت�ك�ی�ف بس�ھ�ول�ة 
معھ وإیجاد أفكار إبداعیة فیھ، ویتمتع ش�ب�اب�ن�ا ب�ال�م�ن�افس�ة 
الشریفة في اإلبداع في األفكار واالبتكار وخل�ق ال�م�ب�ادرات 
والمؤسسات في مختلف ال�م�ج�االت، وھ�ذه األم�ور تس�اھ�م 
بالطبع في تنمیة المجتمع وازدھاره وع�ط�ائ�ھ، وم�ن خ�الل 
دور الش�ب�اب ال�ف�ع�ال ع�ل�ى الص�ع�ی�د الس�ی�اس�ي وال�ث�ق�اف�ي 
واالقتصادي والفني والتربوي، حتى ف�ي ال�ث�ورات الش�ب�اب 
ھم فتیل الثورة وھم محركھا، لإلصالح والتغ�ی�ی�ر وال�ع�دال�ة 
والمساواة، ودائًما األنظار واألمل متجھین ن�ح�وھ�م، ألن�ھ�م 

وف�ي ك�ل وق�ف�ة ی�ن�ادي   النبض القوي والشعلة ال�ح�م�راء،
شبابنا بالتغییر، وأكبر مثال على ھذا الشب�اب الس�وري ف�ي 
أزمتھ، إذ كانوا ھم محرك وفتیل التغییر، رغم أن�ن�ا الح�ظ�ن�ا 
أن منھم اتجھ نحو العنف والقتل بتأثیر البیئة وتأثیر ب�ع�ض 
األشخاص ممن نصبوا أنفسھم قادة رأي، ومن�ھ�م م�ن ق�رر 
الحیاد والوقوف متفرج على م�ا ی�ج�ري، وم�ن�ھ�م م�ن ق�رر 
الھجرة واتخاذ موقف المنتقد ال�م�ع�ارض خ�ارج ال�ب�ل�د، أو 
رأى في الھجرة منفس لتحقیق طموحاتھ، ومنھ�م م�ن ق�رر 
نشر السالم ألنھ مؤمن أن في ھذا الب�ل�د ول�د الس�الم وم�ن�ھ 
سینشر السالم، لذلك ال ی�م�ك�ن ت�ج�اھ�ل الش�ب�اب ف�ي ص�ن�ع 
القرار، وتغییبھم عن الساحة، فإذا كانت طاقة وقوة الشباب 

ف�ق�د أض�ح�ى م�ن   ھي رأسمال كل مجتمع، وعام�ل ح�ی�وی�ة
األھمیة االستجابة لمختلف تطلعاتھم وخاصة إنھم یشك�ل�ون 
شریحة واسعة من القاعدة السكانیة فمن جمل�ة ت�ط�ل�ع�ات�ھ�م 
تحقیق شروط العیش الكریم والمواطنة والكرام�ة وال�ع�دال�ة 
االجتماعیة كذلك التركیز على أھمیة رد االعتبار لمجم�وع�ة 
من المؤسسات والقنوات التي كانت تساھم في ت�ف�اع�ل دور 

للسیر نحو مستقبل شبابي بامت�ی�از، م�ن  الشباب وتوجیھھم
خالل تنظیم حوار وطني موسع حول قضایا ومست�ق�ب�ل ھ�ذه 

وخ�ل�ق   الش�ب�اب وأح�الم�ھ�م وط�م�وح�ات�ھ�م  الفئة أال وھ�ي
مؤسسة دستوریة للشباب تساھم من ت�م�ك�ی�ن�ھ�م م�ن ط�رح 
وجھات ن�ظ�رھ�م ح�ول قض�ای�ا م�ت�ع�ددة وم�ع�ال�ج�ت�ھ�ا وذل�ك 
النخراط الشباب في مسارات تحوالت المجتم�ع وإص�الح�ات 

بشكل واعد، لذلك ھنا البد من التركی�ز ع�ل�ى س�ل�وك  الدولة
شبابنا الذین بیدھم محرك عجلة البلد نحو التقدم، والبد م�ن 
سحب السالح المنتشر بید شبابنا السوري، وغسل نفوسھم 
من الشرور، إلزالت الحقد بالم�ح�ب�ة وال�ت�س�ام�ح وت�وظ�ی�ف 
خبراتھم نحو الخیر، واآلن وبعد خروجنا من أزمة ودخولن�ا 
بحالة وباء واشتداد الفقر علینا، البد أن نسیر بشبابنا ن�ح�و 
بر األمان، وذلك من خالل تفعیل دورھم اإلیجابي بالمجتمع، 
وھنا البد أن یأتي دور المؤسسات اإلنسانیة وق�ط�ع ال�ع�م�ل 
لتوظیف طاقات شبابنا بالعمل الم�ف�ی�د م�ن خ�الل ال�ح�د م�ن 
البطالة فمن المعروف أن البطالة ھي سم ف�اس�د ی�ع�ب�ث ف�ي 
عقول الشباب العاط�ل ع�ن ال�ع�م�ل م�ن خ�الل س�ع�ی�ھ وراء 
الفساد والسرقة واإلدمان، فتوجیھ الجیل نحو العلم والع�م�ل 
یصنع بلد قوي ذو قواعد وركائز ثابتة، لذلك اب�ن�وا وط�ن�ن�ا 
بسواعد رجالھا وفكرھم وطموحاتھم وضعوھم ف�ي ال�م�ك�ان 

 المناسب لكي تظھر نتائج نجاحھم بازدھار أوطانھم.
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را أ   
  ان 

 
 د.عبدااللھ محمد جاسم/العراق   

ا   

 
 
 
 
 
 

  نادیة محمد عبد الھادي/مصر
 

 على عربة "كارو" أمام الجامعة
 علیھا البطیخ 

  بالقیظ  تتلھف إلیھ أیادي السائحین
  یضعھا بین كفیھ ویكسرھا بسھولة

  وجھھ كلھ داخل التجویف الوردي 
   تتساقط حبات بنیة 

  وقطرات الماء األحمر تسیل
 یخرج رأسھ بعد دقائق معدودة

  وفمھ ككرة مطاطیة  
 

  طفلة تمسك خمسین قرشا ورقیة
  تمنحھا البائع 

 ومعھا  تسیر بحاراتھا الضیقة
 دفترھا وكرتھا الخضراء

 تلتصق بتفاحتین ولدتا حدیثا 
 أسفل المریولة 

 تجلس فوق درجات السلم
 ،... تقتسم القطع الحمراء مع أخیھا الصغیر 

 
 على محطة الباص

 ... أمراة تتحسس شفتیھا الجافتین 
  جسدھا

 تفوح منھ رائحة تشبھ الخل 
  وفستانھا األسود كورقة محترقة 

 تخلع حذائھا لتحرك أصابعھا
 كجندیین خائفان  المتالصقة. 
 من طلقات الرصاص العشوائیة 

 إصبعھا الكبیر كشیخ مدلدل الرأس
 عیناھا بھما رمد ذكرى

 ،، أین البائع ،، 
 بیدیھا كتاب قدیم

 ورسالة أكلت حروفھا القراءة
 على المحطة عیون نصف مفتوحة

 وصورة الساقي یحركھا الخیال
 وأیادي تلوح لرجل یحمل  
 وقنینة زجاجیة كبیرة  صاجات 
 بھا العرقسوس 

 "السقا مات " 
 . جملة توقظھم عند صفارة الباص 

 ..ال تغادر ایھا الوھم الساكن فینا
 ..انتظر حتى نعود لدیار نحیا فیھا وتُْحیِینَا
 ..والیوم أوت لھا االشباح فراحت تنادینا

 .. یاملوك الرافدین
 ھل لكم أن تغسلوا جرح وادینا..؟

 .. تسمعون صراخ أألیاما
 ..وتصمون السمع عن تناجینا
  ..أسفا على ملوك بني النعمان

 ..اذ كانواال یعرفون للخوف مكاناً 
 ..بحاضرنا وماضینا 

 ..وأن نكرتم علینا اصولنا
 .. فنحن ارثھم

 ..وعنتر إبن شداد یعرف اسامینا
 .. حین اركعنا كسرى وملكة

 ..عندما طال لسانھ على نساء أھالینا
 ..فال تعدنا یا ابن غالي

 .. مع الذین كانوا حفاة ورعاة
 ..والیوم خدام لسارقینا

 .. تمھل حتى ترى أفعالنا
 ..حین تسطح اغانینا

 ..إٍنا شددنا العزم
 .واطلقنا العنان في مساعینا 

 .. نحن شعب أبى التاریخ ان یظلمنا
 ..بودنا وتعاطینا
 .. كم مرغنا انوفا

 ..وقطعنا اقداما َوطَّأْت اراضینا
 .. إنا بنینا للمجد صرحاً 

 ..من حدید یرھب أعادینا
  .. یا سائرا في دروب الھوى

 ..ما الذي جرى بیننا حتى تجافینا
 ..عشنا ساللم االحداث سویة في وقتھا

 ..یالیتھا تعود لیراھا محبینا
 ..كنا وما زلنا نرى في الحب صورة

 ..تحمل كل أمانینا
  ..وانت یازینة النساء ال تبعدي عنا

 ..وال تظني ان بعدك عنا ینسینا
 .. لقد. ركبنا مخاطر الزمان وخضنا أرزاء قھره

    ..وعصیناه فََشَد علینا حتى بكت منھ لیالینا
  ..مازلنا نحب ونعشق بعضنا

 ..رغم العصف الذي ال یكاد یفنینا
  ..سوف نبقى على العھد الذي قطعناه

 .. منذ أن كنا صغارا كالبالبل
 ..نعدو بین زھور الیاسمینا

 .. الشرق والغرب یعرفنا
 ..كم حملنا من الضیم قھرا وكنا لھ صابرینا

 ..وملت سعاد الصبر حتى رمت بحجابھا
 ..وأقسمت ال تبرحنا أال أن تداوینا

 ..واسفرت عن وجھھا فرحا في تالقینا
 ..ونادت بأعلى صوتھا أال تبا لمآسینا

 ..كفوا عذاباً الھلنا فقد بان الخطب یروینا
 ..وارحلوا عن دیار لیس لكم ارث بھا

 ..وال تاریخا وال دینا 
 .. ختمنا على الطین ملك لنا

 ..والسھل والوادي ورافدي الحیاة زاللھما یسقینا
 
 

 

 سألوني حین أفقت..
 ماذا حلمت؟

 كان حلماً، لیس كاألحالم!
  في الحلم، كان نقي القلب..

 في صف الریادة.

 كان الحب ال یعرف الغدر،
 وال أصحاب الخیانة.

 وكان العدل، عدل هللا..
 تحمیھ أخالق، ونزاھة.
 وكان الكذب بال ألوان..

 مرزوالً مھانا.
ف��ي ال��ح��ل��م، ك��ان��ت ت��ج��م��ع��ن��ا 

 الصداقة..
 كانت أطول عمراً من عمرنا،

 أكثر إخالصاً، وإرادة.
  وكان العطاء النبیل، جزیالً..

 موفور الكرامة.

 كان الموت، موتاً في المحبة..
  ال موتاً على البغض،

 وأسالیب اإلبادة.
في الحلم، أشواك األرض ك�ان�ت 

 تنثني..
 والورود أبیّة ال تنحني..

 والنفوس كاألشجار،
 مألى بأطیب األثمار..

 حین تموت، تظل واقفة!
 لكن الحلم، حلم..

 یجعل للحلم الجمیل، نھایة..
 حراً، طلیق األجنحة!

   .. 
 
 

 عـادل عطیـة/مصر
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/میثاق كریم الركابي               
 الناصریة

 وأنت ھناك في عزفك المنفرد مع اللیل
 تعود لي كل ذكریات األمس

 تقطف البنفسج من بالد صمتك
 وأنت ھناك..أقطع أمواج الحب بدمعة

 وأرتب تاریخ آھاتي على أبجدیة األغنیات التي أھدیتھا لي
 معك أعیش الحب مرتین

 واعیش الفراق عشرات المرات
 فھل أنت عابر عشق أم حاكم ھذا القلب..؟

 كل نھار أفتش عن وجھك بین ثنایا الصباحات
 بین كتبي المبعثرة..بین قصائدي التي أعطیتھا اسمك

 أیھا البحر الذي یشدني الیھ ویضیعني فیھ
 تحیتي الیك ھذا الصباح مخذولة كبالد كسرتھا الحرب

 فصباح الشوق العلیل یا وجھي البعید
 صباح الضیاع الذي یأكل قلبینا بشراھة

 الیك خطابات روحي التي أمزجھا بألم النجوم
 وأفتح جیبي لتطیر منھ كل نوارس العتاب

 لتحط على شاطئ بوحك
 عتمة سنواتي  ال بالد تسند حطامي وال أھل یضیئون

 ونافذة قلبك مغلقة بوجھ الدنیا
 فسالم على الدنیا التي تخذلنا وعلى قلبك الخامل

 وسالم على صوتك ووجھك وتعبك الذي یؤلم الجسدین
 ھاك حطامي واعطني صورة أمسي

 ھاك كل عناوین قصائدي وفك زنزانة وقتي
 ھاك رتابة مشاعري واعد الي غروري

 ما أضیق الریح حین تعصف باألزقة
 وما أحلى رائحة الیأس حین یكون ھو المالذ األخیر

 ھاك حطامي ودع اسمك یغادر خطوط یدي
 ھاك كل لغات انتظاري واعطني صدى ضحكاتك
 الحب یا صدیقي أكبر من الصمت الذي تلوذ بھ

 أكثر حرارة من لفافة تبغك التي تحرقھا كل لحظتین
 أشھى من كأسك الذي تسامره لیال

 الحب أن تستعید عافیة الحیاة بوجھ من تحب
 وتحب نفسك عشرات المرات كلما نطقت اسمي

 ان تعبر حزنك بشفتي
 وتلوذ من وحشتك بذراعي

 الحب ال یؤمن كثیرا بقانون الكتمان
 واعمارنا لیست اشجار سندیان

 أیھا الزعفران  فإلى متى ھذا الھجر
 سالم على حبك لي ان كان لي في قلبك حب

 وسالم على حطامي وشموخ اعترافي
 وكل غیماتي التي مزقھا غیابك

 سالم على من یركلھم الحظ كل یوم وما زالوا یبتسمون
 فعمت عشقا وحسنا وغیابا وضیاعا

 والعزاء لما بقي مني...ومنك
 

 قصة

  ر 
 
 
 

 سامح أدور سعدهللا
 

خرج الطفل الصغیر, ذو الستة أعوام، أسمر البشرة نحیف الق�وام ت�ن�ت�ش�ر ال�ن�دوب    
على جمیع أجزاء جسمھ. فلم یعد جسد صبى رطبا لینا, بل جثة عجوز بال. خ�رج م�ن 
كوخھ القدیم الذي تمر منھ كل حاالت الطقس صیف شتاء. ذھ�ب ال�ط�ف�ل ھ�ائ�م�ا ع�ل�ى 

ال یعرف إلى أین المسیر. لكنھ لم یحت�م�ل ال�ج�وع أك�ث�ر م�ن ذل�ك. ع�رج ب�ی�ن   وجھھ
ن�ظ�ر   لعلھ یھتدى إلى طریق یصل بھ إلى مبتغاه. وصل إلى الطریق الرئ�ی�س�ي  القبور

ربما یجد خبزاً أو عابرا في الشارع یحن علیھ ح�ت�ى  إلى جانبیھ عن الیمین و الیسار،
ن��ب��ش   م��ا أك��ث��رھ��ا ل��و ب��ك��س��رة خ��ب��ز ج��اف��ة. وج��د أك��وام��ا م��ن ال��ق��م��ام��ة...

یجد شیئا. فلربما زائر آخر قد س�ب�ق�ھ   قلبھا من جمیع االتجاھات. فلم  الرقیقة  بأناملھ
إلیھا. أكمل الصبى الرحیل شاھد عن قرب بیوت العب�ی�د وج�دھ�م ی�أك�ل�ون ویش�رب�ون. 
اقترب منھم أكثر طالباً منھم أي شىء من ذلك الساقط من م�وائ�دھ�م. رف�ض ال�ج�م�ی�ع 

 إعطائھ أي شيء.
 لماذا تحجرت قلوبھم ھكذا؟

تجلت مشاعر الخوف في قلب الطفل شاھدھم وحوشا كاسرة بأنیاب غادرة ھرب منھم 
مسرعاً انعطف ناحیة الیمین و أكمل المسیر، اھتدى إلى باب واسع ینتھي إلى ط�ری�ق 

 شاھد األضواء والزینة تمأل كل المكان.  واسع منیر,
ش�اھ�د ب�ی�وت ال�ج�م�ال   بیوت جمیلة وأبراج عظ�ی�م�ة، و م�الٍه ت�م�أل أرج�اء ال�م�ك�ان.

مریدوھا ھم م�ن ی�رت�دون أج�م�ل وأغ�ل�ى   والفنادق. اقترب من أحد المطاعم الفاخرة،
ف��م��ا ب��ال��ك ب��ھ��ذا الص��ب��ي ال��ج��ائ��ع   ال��ث��ی��اب. ك��ان��ت رائ��ح��ة الش��واء ت��ب��ھ��ر ال��ع��ق��ول،

ق�ط�ع�ة   محاوالً الفوز ولو بش�يء بس�ی�ط،  أرجل الداخلین تسلل الصبي بین  المحروم
 خبز ال أكثر، أو بعض من األحمر او األخضر.

حتى من دون لحم. الحظھ عمال المطعم، جلبوه من بین الطاوالت، لكموه وض�رب�وه،  
فاصطدم بأرضیة الجسر. ن�ھ�ض ال�ط�ف�ل   و إلى خارج المطعم ألقوه كالكرة المطاطیة.

جذبتھ رائحة الخبز الساخن ع�ل�ى ب�ع�د بض�ع�ة أم�ت�ار   یعاود رحلة البحث عن الطعام.
تقدم ال�ط�ف�ل   كل المخبوزات الفاخرة.  ذھب إلیھا، وجد فرنا عظیمة البناء, تقدم  منھ.

یدفعھ الجوع القارص، مد ی�دی�ھ ال�ع�اری�ت�ی�ن، یس�أل ال�ب�ائ�ع خ�ب�زا، أرس�ل�ھ   بشجاعة
لصاحب الفرن, ضحك وطلب منھ ماال مقابل الخب�ز. ل�م ی�ف�ھ�م الص�ب�ي ش�ی�ئ�ا م�د ی�ده 

عندما یبعدھا أحد عن أمھا. و لكن اعط�اه رغ�ی�ف�ا   بإلحاح، و زام مثل القطة الرضیعة
لطفل ال ی�ع�رف   فال عجب  أكلھ دون وعى  فرح الطفل بالصید الثمین،  مشوه المعالم

 معنى الذھب والفضة، فلم یشغل بالھ اِال رغیف خبز، أو كوب لبن یمأل بطنھ الخاویة.
مد السیر إلى الشارع الطویل وجد األبراج الضخمة تجاورھا الفنادق العظ�ی�م�ة، دخ�ل  

صوت ضجی�ج ع�اٍل، ورق�ص وط�ب�ول وم�وس�ی�ق�ى،   إلیھا بكل بساطة لم یالحظھ أحد
وحناجر تصـرخ بكلمات غیر مف�ھ�وم�ة، و أن�اس ب�وج�وه غ�ری�ب�ة وث�ی�اب ل�ی�س ل�ھ�ا 

وطاوالت ممتدة بطول الصاالت الكبیرة وعلیھا كل أنواع األطع�م�ة ال�ف�اخ�رة .   معنى،
فاقت موائد الملوك. ھا ھو الصبى التائھ بین جموع البشر. جّرتھ الرائحة إلى مبت�غ�اه، 
مد یدیھ الصغیرتین الملوثتین بكل انواع القاذورات. وھو یجھل أي نوع من األط�ع�م�ة 
ھذه. و قبل أن تصل ھذه األصابع الضعیفة الرقیقة النحیفة إلى مسعاھا ح�ت�ى ص�دت�ھ�ا 

ت��رف��ض اس��ت��ك��م��ال مس��ی��رت��ھ��ا, ی��ال��ح��ظ ال��ط��ف��ل   أل��وف األی��دي الض��خ��م��ة ال��ق��ب��ی��ح��ة،
صرخت تلك األفواه صاحبة األیدي البشعة، وتخرج منھا رائحة ق�ذرة. ك�ی�ف   البائس.

 لتأكل من طعام الملوك؟  لك أیھا الغبي أن تتجرأ
األیدي المتوحشة الصبي من ك�ت�ف�ھ، ت�رف�ع�ھ   إحدى ھذه  اشتد الغضب علیھ, أمسكت 

دف�ن   فسقط في جوف خروف داخل صینیة األرز الكبیرة  لألعلى، ثم ألقتھ إلى األسفل
 تتلقفھ، واحدة تلو األخرى.  تھاوت علیھ جمیع األیدي  الصبى داخلھا

واغرورقت بالدموع، وق�د   قاموا بإلقائھ في بھو الفندق العظیم، جحظت عیون الطفل،
أصبح ككرة لحماً بین مائ�دة  سالت قطرات دم من أنفھ و فمھ . و انتشرت على وجھھ،

الطعام، و بصوت واحد قیل لھ ؛ نم واسترح أیھا الطفل الصغیر فلیس عندنا ل�ك أك�ث�ر 
 من ذلك ....
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 توطئة:
عالجت أحداث روایة(الب�ل�د ال�ج�م�ی�ل)ج�م�ل�ة 
مواقع و أشكال م�زدوج�ة ت�ت�راوح م�ا ب�ی�ن 
محاور (المؤلف الجاد = المؤلف الشخص�ی�ة 
= السارد العلیم) وصوال إلى ھویة ال�واق�ع�ة 
السردیة المنتخبة والم�ت�ح�ول�ة ب�ی�ن (فض�اء 
الداخل ـ فضاء الخارج)كما رأینا ال�ح�ال ف�ي 
مرویات المؤلف الشخصیة ال�م�ف�ت�رض�ة ف�ي 
شبكة وقائع روایتھ،كقیمة وقائعیة تشكی�ل�ی�ة 
من شأنھا وصف دلیل سرد حكایتھ وأحداثھا 
ضمن م�خ�ص�وص�ی�ة م�ت�ش�ظ�ی�ة وم�ن�ش�ط�رة 
ومنسحبة غالب�ا ع�ل�ى ھ�ی�ئ�ة وق�ائ�ع فض�اء 
المؤلف الجاد ـ انعكاس�ا وم�ح�ك�وم�ی�ة ح�ی�اة 
المؤلف الشخصانیة الذي راح یوافر وظی�ف�ة 
مكونات نصھ المخطوطة في مساحة خ�اص�ة 
من المعایشة الموزعة ما بین موقع الس�ارد 
وحضوریة ال�ف�ض�اء الش�خ�وص�ي ال�م�ت�ص�ل 
والمنفصل في أغ�ل�ب األح�ی�ان ع�ن ح�ق�ی�ق�ة 
خلفیة المؤلف الشھودیة في م�ج�ال الش�اھ�د 

 والمجسد والمبأر .
ـ الفضاء الخارج�ي واألب�ع�اد الس�ی�اق�ی�ة ف�ي 

 ھویة النص .
إذا ما تأملنا في الواقع مستوى االتس�اق ف�ي 
مجلى الفضاء الخارجي للنص ،لوج�دن�ا ب�أن 
أغلب أحداث البنیة السردیة ،تكمن في رقعة 
حدوثاتھا ضمن م�ف�اص�ل ح�راك الش�خ�ص�ی�ة 
بمفھوم الع�الق�ة ال�خ�ارج�ی�ة ال�م�ك�رس�ة ف�ي 
خواص مقارباتھا المعنویة والمادیة ت�ق�ری�ب�ا 
،ولھذا األمر نجد بأن الشخصیة ال�ك�ات�ب�ة أو 
المدونة للمخطوطة في روایة المؤلف ال�ج�اد 
،ذات مجاالت واسعة في تنضید وتخ�ص�ی�ص 
أسباب العملیة السردیة في منحى مس�ت�واھ�ا 
االتس�اق�ي ـ� ال��خ�ارج�ي ،ال�ن�ات��ج م�ن ق�ب�ی��ل 
متوالیات جملة األف�ع�ال والص�ف�ات ال�دالل�ی�ة 
للشخوص في الن�ص : (ف�ي أوث�ق األخ�ب�ار 
،أنھم أستقلوا القطار الصاع�د م�ن ال�ج�ن�وب 
باتجاه بغداد بمتاعھ�م ال�ق�ل�ی�ل ،مص�ح�وب�ی�ن 
بفكرة غائمة عما سینتظرھم ھناك..انحشروا 
مع بعض كالحیوانات ،مخلوطی�ن م�ع ص�رر 
مالبسھم وأشیائ�ھ�م ،وح�ی�ن ص�ف�ر ال�ق�ط�ار 
معلنا بدایة انطالقھ ،تنفس الجمیع الص�ع�داء 
وحمدوا هللا وش�ك�روه،ف�ك�أن�م�ا ھ�ذا الص�وت 
الذي أصدره الوحش ال�ح�دی�دي ال�ھ�ادر ،ق�د 
حجبھم نھائیا عن الرعب الذي یالحقھم م�ن 

ال�روای�ة)  61خدم الشیخ و ع�ب�ی�ده . / ص
السارد ھنا یعاین مس�ت�وى أح�داث س�ی�اق�ی�ة 

وداخ�ل�ی�ة م�ن   ،لخصتھا وح�دات خ�ارج�ی�ة
مواقع حكایة الشخصیة حلمي إزاء م�واط�ن 
أسالفھ ،وھذا األمر ما جعل م�ن الش�خ�ص�ی�ة 
حلمي تستھلك واقعھا المعنوي ف�ي ح�د م�ن 
اإلسراف والمبالغة في غور أوصاف ع�ادات 
الجدة قسمة وكیفیة حیواتھم الطقوس�ی�ة ف�ي 
مجلى السرد الخارجي وال�خ�ارج�ي.أق�ول أن 
أغلب مس�ت�وی�ات وح�دات ال�روای�ة ج�اءت�ن�ا 
غاطسة في قص حكای�ات ھ�ي م�ن األط�وار 
الشعبیة والمحلیة المبتذلة إلى ح�د ال�ت�خ�م�ة 
في محمول الفكرة الروائیة ،ف�ال ح�اج�ة ب�ن�ا 
إلى كل ما ذكره أحمد سعداوي عن تف�اص�ی�ل 
جغرافیا مواقعھ الشخوصیة التي كان الغالب 
منھا م�ن الش�واغ�ر وال�الأھ�م�ی�ة ف�ي ب�ن�اء 
مس�ت�وى ال�روای�ة الس�ردي ،ح�ت�ى أن ھ��ذه 

التقانة الخاصة ف�ي خ�ل�ق ث�ن�ائ�ی�ة ال�م�ؤل�ف 
المفترض في كتابة ال�روای�ة داخ�ل ال�روای�ة 
،أص�ب�ح��ت م�ن ال�ن�م��ط�ی�ة والش�رود ال��ف�ن��ي 
والجمالي ،فما معنى أن ی�ك�ون الش�خ�ص�ی�ة 
م��ؤل��ف��ا ف��ي مس��اح��ة ع��ام��ل��ی��ة م��ن دوره 
كشخصیة مسندة في تألیف ال�ن�ص ال�روائ�ي 
داخل السیاق الروائي العام؟ ما قیمة كل ھذه 
الخواطر والھواجس من استحضار كل حكایا 
األج�داد ف�ي مس�ار خ�ط��ة ب��ؤروی�ة س�ردی��ة 
تسعى جاھدة إلى التفنن في وصف إلتباسات 
حاصلة ما بین المؤلف الحقیقي والشخص�ی�ة 
الموظفة في النص كمؤلف آخر للروایة ؟أن�ا 
شخصیا كقارىء إلى مستوى ت�ع�ام�الت ھ�ذا 
األداء من قبل ال�روائ�ي الس�ع�داوي ،ال أج�د 
ثمة طاقة تقانیة حاذقة في تأسیس مث�ل ھ�ذا 
ال�م��ش��روع إط��الق��ا وع��ب��ر ش��ك��ل��ھ وب��ن��ی��ت��ھ 
المزدوجة حینا والم�ل�ت�ب�س�ة ح�ی�ن�ا إن ص�ح 
ال��ع��رض ف��ي ال��وص��ف؟ل��ذا ب��ق��ی��ت ح��االت 
الشخصیة حلمي في مخطوط�ت�ھ ،ك�م�ح�اول�ة 
في تجرید فكرة و طریقة إنشاء النص داخ�ل 
النص ،وعلى ھذا النحو بق�ی�ت األح�داث ف�ي 
الروایة تشحذ لذاتھا الھمة من ھ�ن�ا وھ�ن�اك 
،فمرة بالحدیث عن الكلب ،ومرة عن عالقتھ 
بنادیة وأحساسھ األخوي إزائھا ،إل�ى ج�ان�ب 
إص�رار أھ�ل�ھ ب�ال�زواج م�ن�ھ�ا ،وم�رة ح��ول 
مشاكلھ مع فقدان فرص�ة ال�ع�م�ل ال�م�ن�اس�ب 
،وشعوره الع�دم�ي ب�ال�م�ل�ل م�ن ج�راء ت�ل�ك 
األعمال االستھالك�ی�ة ال�ی�وم�ی�ة ،ذل�ك ألن�ھ�ا 
تشكل لھ تلك المرحل�ة ال�الم�ج�دی�ة ب(اآلن) 
ھذه األداة الزمن�ی�ة ال�م�الزم�ة ل�ك�ل م�رح�ل�ة 

 بدئیة من أضطرابات أحوالھ الشخوصیة .
 
ـ األفق التواصلي بی�ن ال�ذاك�رة وال�ف�ض�اء  1

 الحلمي:
أن ما یمیز ھذا الفضاء المستحضر من خالل 
رؤی�ة وع�ي ال�ذات الس�اردة ،ك�ون�ھ أص�ب�ح 
مصدرا لجمیع حاالت فضاء األلفة وفق�دان�ھ�ا 
من قبل الشخصیة في ال�روای�ة ،وع�ل�ى ھ�ذا 
النحو وجدنا تمظھرات (ال�ذاك�رة = ال�ح�ل�م)

یستعیدان للشخصیة جملة أواصر دیمومت�ھ�ا 
من داخل فضاء خیاراتھا الش�خ�ص�ان�ی�ة ف�ي 
الرفض و العدول عن المست�ق�ر ف�ي ال�م�زاج 
الواقعي المست�ع�اد ح�ل�م�ا أو ان�ف�ت�اح�ا ح�ول 
مساحة مالئمة من التعال�ق االن�ط�ب�اع�ي م�ع 
المكان من ناحیة واآلخر والزمن ال�م�ت�داخ�ل 
من نواح مسرودة بوسائل الس�رد ال�ع�ل�ی�م : 
(سأبدأ إذن من جدید ،فھذا ك�ل م�ا ل�دي أن�ا 
أیضا ،أضع رقم�ا ج�دی�دا ،وأش�رع ب�ال�ح�ی�اة 
نفسھا ،أعرف الصباح وال�ظ�ھ�ی�رة ،وأم�ح�و 
أسماء اللیل كلھا..أنظر إلى الشباك ب�ج�واري 
،وأرى من خاللھ الصباح بش�م�س�ھ ال�غ�ائ�ب�ة 
وراء غیوم شفیفة / أرتجف من البرد ،بینم�ا 
حلمي یت�ق�ل�ب ف�ي ف�راش�ھ ال�داف�ىء..ی�دع�ك 
وجھھ ثم یرخي یده على الجانب الخالي م�ن 

ال�روای�ة)ی�وھ�م�ن�ا الس�ارد  70الوسادة./ص 
ومن خلفھ المؤلف ،ب�أن ش�خ�ص�ی�ة ح�ل�م�ي 
مالزمة في تحوالتھا الحلمیة ،وفي ذلك سببا 
یقنعنا بأنتشار بقع أحمر الشفاه التابعة ألنثى 
ما على وجھھ ورقبة الشخصیة ،ف�ی�م�ا ك�ان 
ح�ل�م�ي م�ج�ردا ف��ي ف�راش�ھ إال م�ن جس��ده 
وأح�الم�ھ ال�م�ك�ررة بش�خ�ص�ی�ة ال�ف�ت�اة ن��ود 

الممرضة األمریكیة التي ق�ام�ت ب�ال�ع�ن�ای�ة 
ع�ل��ى ح��ال�ت��ھ ی��وم س��ق�وط��ھ ج��ری�ح��ا ف��ي 
ال��ح��رب..األم��ر ال��ذي راف��ق ك��ل م��واق��ع 
الشخصیة ،لدرجة كاد یتصور أن ك�ل م�ن 
یشاھدھا تتمثل بشخصی�ة ن�ود ال�م�م�رض�ة 
األمریكیة في ذلك المشفى ال�ع�س�ك�ري ف�ي 
السعودیة: (أن صورة امرأتھ أقرب من أن 
تكون متخیلة ، لقد كانت ھنا ق�ب�ل ق�ل�ی�ل ، 
وتمرغت بجسده الملفوف بالعتمة ،جعل�ت�ھ 
یلمس لمس الید أنھ أكثر م�ن ش�خ�ص ،و 
أنھا واحد على الدوام /ولكي یتذكر م�ا أل�م 
بھ ،ینظر /أنظر إلى األجزاء الماض�ی�ة م�ن 
حصت�ھ ال�زم�ن�ی�ة ف�ي ال�ح�ی�اة ،أو فص�ول 
حكایتھ في سجالت ذاكرة ت�ت�خ�ی�ل ن�ف�س�ھ�ا 

 17ذاكرتي ،أو مخیلتي ،أو ب�ال�ع�ك�س./ص
الروایة)أن حالة التحول الشخ�وص�ی�ة ھ�ن�ا 
ج���رت م���ا ب���ی���ن (ال���م���ؤل���ف =الس���ارد 

=الشخصیة)إذ األمر یبدو على غیر موقع�ی�ة 
ثابتة ،فقد یك�ون ح�ل�م�ي ال�م�ؤل�ف ال�ح�ق�ی�ق 
للروایة ،أو أن المؤلف ال�ح�ق�ی�ق�ي ھ�و ذات�ھ 
السیرذاتیة في مشخصات الس�رد مس�ت�ع�ی�را 
موقع الشخصی�ة ل�ن�ق�ل م�ل�ف�وظ�ھ ف�ي زم�ن 
الحكایة تخاطرا ،وقد ال ینحو ف�ع�ل ال�م�ؤل�ف 
ھنا بأتجاه ال�م�وق�ع الش�خ�وص�ي م�ن رؤی�ة 
األشیاء ،ولكنھ یشتغل لذاتھ في أحیاز ھ�وی�ة 
(الشاھ�د)م�ن م�ؤش�رات ف�ع�ل ن�م�و ال�وع�ي 
التكویني بالشيء المحسوس تم�اھ�ی�ا ،وم�ن 
یقرأ مستھل الفصل األول من الروایة ،ل�ع�ل�ھ 

وجود ذلك الحیز من اإلیھام المتتاب�ع   یالحظ
ما بین المؤلف والراوي والشخصیة ،امتدادا 
نحو مواجھة موقع (المؤلف الش�اھ�د)ب�ح�ك�م 
اإلیھام بھویة الواقع ،وقد ت�ب�دو م�ن ن�اح�ی�ة 
مواجھة الشخصیة من خالل موقع ال�م�ؤل�ف 
الضمني أو الراوي ،وعلى ھذا النح�و ن�ق�ول 
ونسأل: ھل أن مرجعیة الش�خ�ص�ی�ة ح�ل�م�ي 
أداة محكومة بموقع الراوي أو أنھا مرتب�ط�ة 
بخالصة مراویة من ھویة المؤلف الحق�ی�ق�ي 
؟وأن كان حلمي مرآة المؤلف كیف یتاح ل�ھ 
أن یكون لعبة إیھامیة ما م�ن أوج�ھ أخ�ف�اء 
حقیقة قول المؤلف في ھوی�ت�ھ ال�ث�ان�ی�ة م�ن 

 الكتابة للنص الروائي ؟ .
 
ـ� ال��الم��وق��ع ب��ی��ن ال��م��ؤل��ف ال��م��ف��ت��رض  2

 والراوي كلي العلم:
ی��ت��س��اوى ال��ت��ب��ئ��ی��ر الس��ردي ف��ي مس��ت��وى 
متوالیات الروایة في العالقة الالموقع�ی�ة م�ا 
بین المؤلف المفترض والس�ارد ال�ع�ل�ی�م ف�ي 
مستوى اإلدراك والنمو ،لذا فإننا وجدن�ا ف�ي 
بعض وح�دات الس�رد ث�م�ة ع�الق�ة دم�ج�ی�ة 
فاعلة تتعل�ق ف�ي ح�دود م�ف�ت�وح�ة م�ا ب�ی�ن 
المؤلف المفترض والسارد كلي المعرفة ،م�ا 
جعل مستوى الت�ب�ئ�ی�ر م�ع�ت�م�دا ع�ل�ى ج�ھ�ة 
التبئیر الداخلي تحدیدا كمصدر ما م�ن ج�ھ�ة 
السارد والشخصیة معا :(أما أنا فقد توھم�ت 
أشی�اء ك�ث�ی�رة یص�ع�ب حص�رھ�ا ،م�ن�ھ�ا أن 
الكتابة ستساعدني ،ستب�ط�ىء ال�زم�ن ال�ذي 
یالحق ن�ف�س�ھ ،س�ت�ؤخ�ر خ�روج�ي م�ن ھ�ذا 

الروایة)فإذا اق�ت�رب�ن�ا بش�ك�ل  75المكان./ص
أدق ألستكشاف بنیة السرد ،ل�وج�دن�اھ�ا ذات 
قطبین(مركزـ ھامش)القطب األول یدور ف�ي 
مركزیة الشخصیة ح�ل�م�ي وم�ا ی�واج�ھ م�ن 

فواصل تجربتھ مع شخصیة نود ال�م�ت�خ�ی�ل�ة 
في ذاتھ إلى جانب ش�خ�ص�ی�ة ال�ج�دة قس�م�ة 
أیضا ،أما ما یتعلق بالقطب الثاني ،ف�ھ�و م�ا 
یتمثل بسلوك حلمي إزاء طبی�ع�ة األم�اك�ن و 

 األزمنة في مسرح الروایة إجماال.
 

 ـ تعلیق القراءة:
أن من محاسن ھذه الوظیفة الالموقعیة بی�ن 
الم�رك�ز وال�ھ�ام�ش ،ھ�ي م�ا ج�ع�ل ت�ج�رب�ة 
الروایة في ذاتھا عبارة عن نس�ق م�ت�واص�ل 
في حدود المشاھد وثنائیة (المؤلف الضمني 
= المؤلف المفترض =الراوي)إذ أن ما جعل 
ال��ف��ض��اء ال��روائ��ي ی��ت��ح��ول ن��ح��و س��اح��ة 
میلودرامیة متصلة یظلم جزء م�ن�ھ�ا ل�ی�ن�ی�ر 
الجزء اآلخر بمحموالت بؤرویة راص�دة ف�ي 
الوعي و التحول السردي في ذاتھ م�ا ج�ع�ل 
القارىء لھا یشعر بأن الروایة ت�ك�م�ن ع�ب�ر 
لقطات ومشاھد ومتوالیات یحكمھ�ا ال�م�رك�ز 
والھامش وذلك السیاق المرجعي إقترابا لھ�ا 
ن��ح��و مش��روع��ی��ة ال��دالالت األخ��ی��رة م��ن 
إیحاءات الخواص الداخلیة المھ�ی�م�ن�ة ع�ل�ى 
ع��الق��ات األج��زاء م��ن مس��ت��وی��ات ال��روای��ة 
الخاصة والعامة ـ اقترانا لھا بمسلم�ات ذل�ك 
ال��واق��ع ال��م��ت��ص��ل ب��ی��ن ب��ؤرة الس��ی��رذات��ي 
وفضاءات المؤلف الشاھد والمفترض ع�ل�ى 
مظاھر المنظور الروائي ال�م�ج�م�ل: (ن�ظ�رت 
الجدة العجوز إلى الحائط الذي علتھ الص�ور 
المغبرة ،ثم رنت إلى العنكبوت الح�ارس ف�ي 
شبكتھ ،وودعتھ صامتة..اق�ت�رب�ت م�ن ث�وب 
یعود لسناء /أرتدت الثوب الرط�ب ،ون�ع�ل�ھ�ا 
البالستیكي األسود ،ودنت من ال�ب�اب ،ال�ذي 
ترك مفتوحا /تمسك بطرف الع�ب�اءة ال�م�دالة 
على رأسھا ،ثم نظرت إل�ى الس�م�اء ،ك�أن�ھ�ا 

)216أحست بلسعة ما من ع�ی�ن اإلل�ھ./ص
ھكذا یتمظھر عنف النذر و النذور في حكایة 
ومحكي ط�ق�وس ال�ج�دة م�ق�ت�رن�ة ب�وظ�ی�ف�ة 
المؤول المندمغة في م�ن�ظ�وم�ت�ھ�ا ال�زم�ن�ی�ة 
الكلیة بخبایا الكون ال�روائ�ي ،ل�ی�ت�ج�س�د ف�ي 
اسطورة (الحضور ـ ال�غ�ی�اب)ل�ذل�ك ال�غ�ائ�ب 
مجددا بزمام المحك�ي ال�م�ض�م�ر ب�م�ق�ص�دی�ة 
متراكبة الرؤیة وشمولیة المعنى المرمز ف�ي 
رف�ات ال�زم��ن ال��م�ت��خ��ی�ل ب�ال��واق�ع وب�ق��ای��اه 
المرسوم�ة ف�ي ال�م�ض�م�ر م�ن الس�ی�رذات�ی�ة 

 النصیة الروائیة المركزة في دلیلھا ودالھا .

  وااوي ا أ ا  درا 

 )3ـ المبحث ( 2الفصل     -روایة (البلد الجمیل) أنموذجا      
 الواقع الروائي بین السیرذاتي وفضاءات المؤلف الشاھد 

        

  / العراقحیدر عبد الرضا
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)، في العراق عن دار ال�ف�رات ب�االش�ت�راك م�ع س�م�ا 2021صدرْت حدیثاً (آب  
للنّشر والتّوزیع، روایة جدیدة لألدیبة د. أسماء غریب وھ�ي ب�ع�ن�وان (وری�ث�ة 

  السّر).
الّروایة ذات طابع فلسفّي عرفانّي، تُك�م�ل ف�ی�ھ الس�یّ�دة أس�م�اء م�ا ب�دأت�ھ م�ن 
مشروع أدبّي سردّي في روایاتھا الّسابقة، وھي بھذا ترنو إل�ى وض�ع ل�ب�ن�ات 
جدیدة في البناء الّسردّي الّصوفّي، عبر تقنیات تعتمد أسلوب المراسالت حینً�ا، 
والمیتاسرد أحیانا أخرى، مع اللّجوء إلى الغوص في قضای�ا ت�راث�یّ�ة ب�أس�ل�وب 

  حدیث فیھ الكثیر من الحفر الفلسفّي والعرفانّي الّشاھق.
وریثة السّر، لیست روایة بمعناھا الكالسیكّي الضیّق، وإنّما ھي إبحار في عال�م 
التّألیف الّذي بھ تكتشُف األدیبة أسماء أنَّ الّرؤیةَ مرادفة للحرف، وأّن ال�ك�ت�اب�ةَ 
وعٌي بالنّور، ألّن الكلمةَ؛ كلمةَ هللا ھي من تخلُق ھذا النّور. ولیسْت كلُّ الع�ی�وِن 
ترى بالطّریقة نفسھا، وال حتّى الوجود یتجلّى ب�الّش�ك�ل أو ال�لّ�ون ن�ف�س�ِھ أم�ام 
العیوِن الُمتأّملة، وھي ألجل ھذا توّجھُ كلمتھا لقارئھا وتق�ول: إّن ع�ق�ل�َك أیّ�ھ�ا 
ْك�ر وت�ت�ح�قّ�ُق  العابد طُبعت فیھ الحقائُق من الّداخل والخارج، وحینما یحدُث السُّ
اللّّذة تختلطُ الكتابات، ویتأّكُد لَك أنّھ لیس كلُّ َم�ن ی�ك�تُ�ُب ی�م�تَ�ل�ُك س�رَّ ت�ح�وی�ل 
المعادن إلى ذھٍب خالٍص، وإّال َألصبَح كّل الُكتّاب أغنیاء، وأنّھ ال وج�ود أص�الً 

، وإّال لرأیَت الملوَك وأث�ری�اء ال�ع�ال�م -إذا ُكنَت تفّكُر في البحث عنھ  -لھذا السّر 
یمتھنون الكتابةَ قبلَك! الكاتُب العابُد الحّق یعاُف الّذھَب أینم�ا ك�ان، ألنّ�ھ غ�ن�ّي 
بنور هللا، وشقيٌّ من ال یعرُف أّن ذھَب الكتابة ھو األلَم، وت�ع�ی�ٌس ذاك الّ�ذي ال 
یُرید أن یتألَّم، ألنّھ سیَعیُش مطحونًا بالعذاِب واآلھات. وال�ح�ی�اة ت�ج�رف ب�دون 
ھوادة وال شفقة كّل مْن ال یُرید أن یمشَي فوق الجمر، وال أن یلقي بن�ف�س�ھ ف�ي 
بحرھا الھائج. ال بّد لَك من الّسباحِة أو الكتابِة اآلن أیُّھا ال�ع�اب�د، ل�ی�س أم�ام�َك 

 خیار آخر.
صفحات من الحجم الوزیرّي، تُّزیُن غالفھا لوحة أنیق�ة  108جاءت الّروایة في 

من رسم األدیبة نفسھا. وت�ج�دُر اإلش�ارة إل�ى أّن ق�ب�ل ھ�ذه ال�ّروای�ة ص�درت 
ألسماء غریب روایتَا (السیّدة ُكرُكم) و(أنا النّقطة). ولقد بلغت نتاج�ات الس�یّ�دة 
أسماء األدبیّة ما یزید عن أربعین إصداراً، بین ت�رج�م�ة وح�وار وِش�ع�ر ون�ق�د 

 وروایة.
 

  قلَت لي في ذات مرة
   أمیرتي  أحبكِ  

   حد الجنون
  ثم دوى في المكان

  صمٌت وسكون
    ولكن طال صمتك في ذھول

  كما المتصوفة والعارفین
  تخاطر في محبتك روحي
  للتالقي في وحدة الروح

  بالحنین  وقد ألمت
 فال زال یزلزلني كل ساعة

   یھزني كل یوم
  یغمرني كأمواج 

 البحر العالیة
 شــوقي یأخــذني إلیــك

 بلھــــفة المشتـــاق 
 وحنینــي ینـاجي قلــبك

 بـرقة العـــشاق 
 وسمـــائي تھـــتدي بظلــك

 في لھــیب وإشتــیاق
  ولیـــلي یحتـــمي بضــــوئك

  وكــأنھ یھــوى العنــاق
 یزید حنیني إلیك

  یلون قلبي باألزرق
  كلون السماء قبل الغروب

  كلما مر بي ذكراك
 أراك أمامي مبتسماً 

  بعینیك  ومشرقاً 
   ونظراتھا الساحرة 

  نادیت ذكراك
  بقلبي وكل مشاعري

   و روحي تنادیك

  في وحدة الروح  مرارا
 لكن روحي تحلق عالیا

 ترنو الیك وحدك 
  یا رفیق الروح 

 الیك  مازلت أشتاق
  كل مساء یا أنیس روحي

  وعشقة  یا حب قلبي
  أشتاق لوحدة الروح
 ما زلت على عھدك

   عاشقة ولھانة 
   غارقة بھواك

   جعلت إلیك الھوى 
  وأنا كالنوارس 

 وطیور الربیع
  ال.. تھجر الشطآن
   مھما طال اإلنتظار

 والزمان یأخذنا بعیداً 
 لكن البعد والغیاب
 یشعل في دواخلي

  عھود الحنین 
 فالورد یبقى ورداً وعطراً 

  وان زارتھ المواسم
 والبساتین ال تزال

     تغمرني بالثمار و الزھور
 ینشر في  بعطر أبدي

 مكاني سعادةً وحبور
 ال یفارق المكان واألیام 

 بل أنھ یزداد ویتصاعد
 سحابات شذى وبراعم أشتیاق

  یوم جمیالً   سأبقى بأنتظار
  صنعتھ في مخیلتي
 یرفل عبیراً وشذىً 

   ینثر المحبة على األحباب 
   إلیك سیدي  أحن

  والى ألمحبة والمودة
 التي تغمرني بھا

  أحن الى عھد الحنین
 و االشتیاق لحالوة اللقیا

  ونداوة رؤیاك 
   الروح  في سریرة وحدة

 إارات ::

  ،(ّا ور) 

   ءت د. أروا ُ 
 

 إیطالیا -"، العراق االسترالیة العراقیة"     

 العمل الفني بریشة الفنان

  إیاد الموسوي/ العراق 

 بقلم الشاعرة دنیا علي الحسني/ العراق 
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ونحن نخوض في تجربة تشك�ی�ل�ی�ة ت�م�ك�ن�ت أن ت�رس�خ    
مفاھیمھا الخاصة وتصوراتھا ع�ن دور االنس�ان ف�ي ھ�ذا 
الوجود وماھیة وجوده ورسالتھ الحیاتیة والث�ق�اف�ی�ة ف�ی�ھ، 
فال ش�ك ان (م�ح�م�د ع�ب�اس) ی�ب�ق�ى أس�ی�را ل�ھ�ذا ال�ق�ل�ق 
الوجودي فما ینف�ك ف�ك�ره وھ�م�ھ االنس�ان�ي اال أن یس�ب�ر 

 أغوار ھذا العالم المترامي في أسراره وخالئقھ وكنھھ.
تجربة التشكیلي (محمد حلمي) ت�خ�ط درب�ھ�ا ب�ث�ق�ة ودون 
توجس في عالم الفن التشكیلي، فی�ح�اول أن ی�خ�وض ف�ي 
غمار الفن بألوانھ وتكویناتھ، وعارفا بما أنتج�ت�ھ ال�ح�رك�ة 
التشكیلیة العالمیة من م�دارس وأس�ال�ی�ب ف�ن�ی�ة م�ت�ع�ددة، 
فأطلق العنان لفكره وموھبتھ خاصیة التجریب والتنوع في 
أسالیبھ الفنیة، فتراه منكبا وھو ی�ج�رب أع�م�اال وط�ق�وس�ا 
فنیة تترك أثرھا على المشاھد من غ�ب�ط�ة وف�رح ودھش�ة 

لیغوص في متاھاتھا اللونی�ة  فتجعلھ أسیرا ومتشوقا الیھا 
والتكونیة، فھو ینتج نصا بصریا یمثلھ وی�م�ث�ل تص�ورات�ھ 

 وفھمھ لرسالة الفن الثقافیة والمعرفیة واالنسانیة.
ان التجریب بحد ذاتھ یعد تنوعا ثریّا یضیف للفن�ان م�ت�ان�ة 
وحصانة معرفی�ة وم�ھ�ن�ی�ة وص�ق�ال ل�م�وھ�ب�ت�ھ وت�م�ك�ی�ن�ھ 
لحرفیتھ الفنی�ة ، ف�ال ی�م�ك�ن ألي ق�ارئ ودارس ألع�م�ال 
(محمد ع�ب�اس) اال واك�ت�ش�ف ھ�ذه ال�خ�اص�ی�ة ب�اس�ل�وب�ھ 

 لحقل التشكیل من خالل أعمالھ الثّرة. ورؤیتھ 
حري بنا ونحن نخوض في تجربة الف�ن�ان الب�د وأن ن�ق�ف 
ملیّا على دكة تصورات وثقافة ورؤى (محمد عباس) فھ�و 

یصیغ خطابا فنیا وثق�اف�ی�ا  ال ینتج لوحة فنیة فحسب وانما 
ورسائل عدة یوجھھا للمتلقي بصفتھ منتج ل�ھ�ذا ال�خ�ط�اب 
محاوال مخاطب�ة ال�ن�ف�س االنس�ان�ی�ة وال�ول�وج ف�ي ھ�م�وم 
االنسان وقضایاه بغض النظر ع�ن ھ�وی�ة وج�ن�س األخ�ر، 
وھذا الخطاب تكون من خالل عناصر فنیة وأدوات م�ت�ق�ن�ة 
تمكنھ من حرفنتھا من خالل ك�ی�ف�ی�ة ال�ت�ع�ام�ل م�ع ال�م�واد 
والخامات وكیفیة تطویع األلوان لصیاغة رؤیتھ ورس�ال�ت�ھ 

فلھ رؤیتھ م�ن اس�ت�خ�دام ھ�ذه  ، وكذلك الخامة المستعملة 
الخامة وتلك لتنسجم مع ت�ك�وی�ن�ات�ھ أوال وم�ن�ت�ج�ھ ال�ف�ن�ي 
بشكلھ النھائي وم�ن ب�ع�د ذل�ك وص�وال ل�غ�ای�ت�ھ ال�ث�ق�اف�ی�ة 
الجمالیة، وما یمیز أعمال (محمد عباس) في حظة الدھشة 

م�ن خ�الل  یصبح المتلقي ولوحتھ لحظة اب�داع�ی�ة واح�دة 
ولعھ بثیمة العمل وكذلك بمجسماتھ الفنیة التي تثیر غراب�ة 
التجسید والنص البصري المشَكل الذي یحمل ب�ی�ن ط�ی�ات�ھ 
الحذق الفني والمھارة واالختالف عن السائ�د م�ن ت�ج�ارب 

(محم�د ع�ب�اس) ت�م�ك�ن  فنیة أخرى، لھذا یمكننا القول أن 
من صیاغة خطابھ الفني الجمالي الذي یمثلھ ویم�ی�زه ع�ن 

 اآلخر وقد تفوق على نفسھ.
من خالل أعمالھ المتعددة یوظف الفنان المدرسة التكعیبی�ة 
في بعض أعمالھ باتقان فعند الوقوف على بع�ض ل�وح�ات�ھ 
التكعیبیة كلوحات (مھرجة بغداد وقاطف األعناب ورقص�ة 
الشیشان) فھو یقاربھا سیمیائیا ورمزیا باسلوبھ الھندس�ي 
ویتخ�ذ م�ن واق�ع ال�م�رأة ال�ع�رب�ی�ة والش�رق�ی�ة وذات�ی�ت�ھ�ا 
المسلوبة وتھمیشھا لیصیغ ل�ل�م�ش�اھ�د ع�م�ال ف�ن�ی�ا ی�ل�ف�ھ 
الغموض والتأویالت فیمزج ھنا بین ال�م�ب�اش�رة وال�ت�وری�ة 
ومآالت الفھم عند المتلقي م�ن ح�ی�ث م�ح�اول�ة ال�م�رأة ان 
تتخطى الحدود االجتماعیة والثقافیة للمجتمع�ات الش�رق�ی�ة 

ل�ت�ج�اوزھ�ا  من أعراف وتقالید وممنوعات وما بشجاعتھا 
ھذه المحددات والحواجز المرسومة لھا والت�ي ت�ح�اول أن 

تحد وتكبح من جماح وطموحات المرأة في ت�ح�ق�ی�ق ذات�ھ�ا 
ومشاركتھا بالفعل الحضاري، فھنا (محمد ع�ب�اس) ح�اول 
من خالل لوحتھ (استحضار أفكار) أن یجسد شك�ال ان�ث�وی�ا 
بساق طویلة قد مست الخطوط والدوائر الحمر المحظورة، 
وكذلك تركت خلفھا كل النزعات الذكوریة بوصف�ھ�ا ن�زع�ة 

ومحاولة أن تجعل منھا كائنا   ال انسانیة في نظرتھا للمرأة
أنثویا وعائیا لھا ثمة وظ�ائ�ف ال�ت�ي ی�رس�م�ھ�ا ال�م�ج�ت�م�ع 

ال یتسع كینون�ت�ھ�ا، وھ�ذه ال�وظ�ائ�ف  الذكوري بحیزضیق 
تسلخ آدمیة المرأة وخلقھا وكیانھا وفع�ل�ھ�ا ال�ج�م�ال�ي ف�ي 
صنع الحضارة االنسانیة ، لذا قد صور مجسمتھ األنثى في 
شكلھا الت�ك�ع�ی�ب�ي ال�ھ�ن�دس�ي ل�ت�ح�ل�ق وت�ت�ج�اوز ك�ل ھ�ذه 
الممنوعات لتجد ذاتھا وتترك بصم�ت�ھ�ا ف�ي ھ�ذا االح�ت�دام 
االنساني الحضاري وھذا ما نراه أیضا في ل�وح�ة (رقص�ة 

 الشیشان).
فقد ات�خ�ذ م�ن   یتنقل (محمد عباس) بین عدة مدارس فنیة

االسلوب التعبیري والتجریدي موائمة ش�ك�ل�ی�ة ت�ع�ب�ر ع�ن 
ھواجسھ وأحالمھ وتطلعاتھ فمن خالل أعمالھ التي ت�رك�ھ�ا 
لنا في معارضھ وخ�اص�ة م�م�ث�ل�ة ف�ي ل�وح�ات�ھ (ال�م�اض�ي 
الحزین وأی�ن أل�ق�اك وم�وم�ی�اء ك�ورون�ا وأل�وان الص�ی�ف 
وعی�ون ورف�ق�ة وت�ك�م�ی�م األف�واه وم�رآة وورود وط�ی�ور 
وغیرھا) فھو یحاكي الطبیعة واالنسان والوج�ود وی�ح�اول 
أن ینتج حوارا ثقافیا بین كل ھذه الماھیات من جھة وب�ی�ن 
ال��ح��وار ال��ذات��ي م��ن خ��الل تص��ورات��ھ وادارك��ھ ل��ھ��ذه 

وكذلك یحاول انشاء عالقات ثقافی�ة ح�واری�ھ  الموجودات، 

بین ذاتھ والذات األخ�رى وأن یض�ع مش�ت�رك�ات م�ع�رف�ی�ة 
وجمالیة بی�ن ال�وج�ود واالنس�ان وذات�ھ، ف�ت�غ�دو م�ح�اك�اة 
حواریة جسدت باسلوب تجریدي تعبیري متقن معبرا عنھا 
من خالل بعض الشفرات ال�ت�ي ت�ج�دھ�ا مش�ت�رك�ة ف�ي ج�ل 
أعمالھ ھذه، فھو یضع خطوطا متعرجة ومتموجة ت�ح�ج�ب 
الشكل وتقیّد الوجھ وتغلق الفم وتحجب النظر وكأنھ ی�ق�ول 
أن االنسان في ھذا ال�زم�ن م�ت�واري خ�ل�ف ذات�ھ، ف�ھ�ن�اك 
مخاطر تحدق بھ فتمنعھ من التعبیر ومن فع�ل ال�م�ش�ارك�ة، 
ونلمس أحیانا قد تتصاعد نبرتھ الشكلیة واللونیة ب�خ�ط�اب 
تمردي على الواقع الھش الذي ی�ع�ی�ش�ھ االنس�ان ف�ي ھ�ذا 
الوج�ود م�ن خ�الل ت�ھ�م�ی�ش االنس�ان وم�ن�ع�ھ م�ن ص�ن�ع 
وتحقیق أحالمھ وتجریده من آدمی�ت�ھ وذات�ھ، ف�ھ�و انس�ان 
مكبل ومقید م�ن ال�خ�ل�ق والص�ن�ع واالن�ت�اج وال�ف�ع�ل ك�م�ا 

 یصوره الفنان في بعض أعمالھ التجریدیة.
ب�ط��ب��ی�ع��ة ال�ح��ال ال ی��م��ك�ن أن ن�غ��ف��ل م��ح��اوالت�ھ ل��ل�ج��م��ع 

االسل�وب�ی�ن ال�واق�ع�ي وال�ت�أث�ی�ري ف�ي ت�ج�س�ی�د ع�دة  بین 
فقد اقتنص مشاھدا من الطبیعة العراقیة ال�م�ن�وع�ة  أعمال 

وكذلك جسد تراثیات األم�ك�ن�ة واألث�ر ال�ب�غ�دادي  والخالبة 
 والتي تعد بیئتھ وحاضنتھ الشخصیة والحیاتیة.

االیقاع الموسیقى الحواري تج�ده م�ھ�ی�م�ن�ا ع�ل�ى أع�م�ال�ھ 
م�ن  األخیرة (كائنات ال مرئیة) التي حاول التجریب ف�ی�ھ�ا 

خالل اتخاذه خامة الورق الم�ق�وى ال�ك�ارت�ون ف�ي تش�ك�ی�ل 
وعزف أناشیده وترانیمھ الموس�ی�ق�ی�ة ال�ل�ون�ی�ة ال�ت�ك�ون�ی�ة 
فعزف بأناملھ وملمسھ الرقیق لیصور لنا كائ�ن�ات�ھ، ف�أنش�د 
لونا وحركة على سطح خامتھ التي اتخذھا خلف�ی�ة م�ع�ت�م�ة 
بلونھا األسود القاتم ولتسطع ألوانھ الفسیفسائیة ال�ب�راق�ة، 
وھذا الحوار بین اللون والضوء شكل من�ع�ط�ف�ا م�ھ�م�ا ف�ي 
تجربة الفنان وتكنیكیا مدھشا وكأن المشاھد ی�رى أش�ك�اال 
رقمیة تتحرك في فضاء معتم وأعطاھا حیویة وبھجة تس�ر 
المشاھد، من ھنا یمكن القول قد انشأ الفن�ان نص�ا بص�ری�ا 
نغمیّا بمعزوفات تشد المتلقي وتجعلھ مندمجا م�ع�ھ�ا ف�ھ�ي 
محاولة فنیة تقنیة للحوار بین ال�م�ت�ل�ق�ي وال�ل�وح�ة، وھ�ذا 
الدمج المعرفي التقني بین االثنین یعد اس�ل�وب�ا ن�اج�ع�ا م�ن 

 أسالیب الفن الحدیث.

 س  ى ن وات ا  
                  ات واار ا 

 
 ریاض ابراھیم الدلیمي / العراق
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إلیاس نعمان نّحات سوري م�ب�دع ف�ي ت�ق�ن�یّ�ات�ھ    
الفنّیّ�ة ال�م�دھش�ة، م�وال�ی�د ی�ب�رود، إح�دى ال�م�دن 
المتاخمة لیاسمین دمش�ق، ف�نّ�ان ع�م�ی�ق ال�ّرؤی�ة 
والخیال، مترھبن للنحت وال�ف�نِّ واإلب�داع. ی�م�ت�ل�ُك 
خیاًال جامًحا وأفكاًرا جدیدة ف�ي ك�لِّ ع�م�ٍل ی�ن�ح�تُ�ھ 
ببراعِة فائقة، مرّكًزا على إزمیل�ھ وم�ط�رق�ت�ھ دون 
استعمال أیّة أدواٍت كھربائیّة، مستوحیًا من ثقافت�ھ 
وإرثھ ال�ح�ض�اري وال�تّ�اری�خ�ي أف�ك�ار م�ن�ح�وت�ات�ھ 
وتجلّیاتھ الشَّاھقة بحرفیّة وشغٍف عال�یَ�ی�ن، ی�ن�ظ�ُر 
إلى النّحت كحلٍم مفتوح على مرافئ ال�ّدن�ی�ا، ح�ی�ُث 
یعم�ُل لس�اع�اٍت ط�وال وھ�و یس�ت�م�ع إل�ى األوب�را 
برھافٍة عالیة وصبٍر منقطع النّظیر، كأنّھ ی�ری�د أن 
یدخل أنغام الموس�ی�ق�ى إل�ى ت�ق�اط�ی�ع وم�ن�ح�ن�ی�ات 
منحوتاتھ،، فتأتي إیقاعات إزمیلھ م�وائ�م�ة ألن�غ�ام 
األوبرا، كأنّھ ف�ي رح�ل�ِة ف�رحٍ وعش�ٍق إب�داع�ي ال 

 یُضاھى. 
ینحُت أعمالھ بمتعٍة ال مثیل لھا، وھذا م�ا ق�اده أن 
ًدا م�ب�ھ�ًرا ف�ي  یحقَِّق نجاًحا وحضوًرا متمیًّزا وت�ف�رُّ
تقنیّاتھ الّتي ابتكرھا خالل رحلتھ البدیعة ف�ي ع�ال�م 
النّحت، مس�ت�ل�ھ�ًم�ا م�ن فض�اءات رؤاه وت�ج�ارب�ھ 
وخبراتھ وثقافتھ العمیقة ف�ي ال�ف�نِّ وت�اری�خ ال�ف�ّن 
الشَّرقي والغربي؛ فھو یمتلُك ثقافتَین موغلتَین ف�ي 
أعماِق الفنِّ واإلبداع الّرصین، فاستمدَّ الك�ث�ی�ر م�ن 
التَّج�لِّ�ی�ات م�ن دراس�ات�ھ ل�ت�اری�خ ال�ف�نِّ واط�الع�ھ 
العمیق لفنون بالد الّرافدین ووادي النِّیل واإلغریق 
وعصر النّھضة والفنِّ العالمي، فولدت م�ن�ح�وت�ات�ھ 
من رحِم خیاٍل مجنّحٍ نحَو أرقى منائر اإلبداع، كأنّھ 
جاء للحیاة خصیًصا لیترجم ھذه الخصوبة ال�ف�نّ�یّ�ة 
بكلِّ تفّرعاتھا المتربّ�ع�ة ع�ل�ى مس�اح�ات أج�ن�ح�ت�ھ 
المرفرفة على مرامي طموحاتھ المم�ت�ّدة م�ن دن�ی�ا 
الشَّرق ب�ك�لِّ حض�ارت�ھ وت�راث�ھ وث�ق�اف�ت�ھ، م�روًرا 
بالحضارة الغربیّة والعالمیّة بآفاقھا الّرحبة، مرّكًزا 
ومتشّربًا بفنون عصر النّھضة، ومغّذیًا تدفّقاتھ من 
ثقافتھ العمیقة في تاریخ الفنِّ عبر كافّ�ة ال�ع�ص�ور، 
ا بھ وبعالمھ وخیال�ھ  مستخلًصا لنفسھ أسلوبًا خاّصً
ل، وول�دت  وآفاق رؤاه، فج�اء اإلنس�ان ھ�دف�ھ األوَّ
منحوتاتھ ونُصبھ الكبی�رة ب�ط�ری�ق�ة خ�ّالق�ة ك�أنّ�ھ�ا 
تنطُق شموًخا باھًرا؛ لما یحملھ م�ن آف�اق رھ�ی�ف�ة 
ومدھشة للغایة. یعمل بصبٍر ط�وی�ل واس�ت�م�راریّ�ة 
ٍد وعن�اٍق م�ع  غارقة في العطاء، كأنّھ في حالِة توحُّ
إیقاعِ مطرقتھ ورھ�اف�ِة إزم�ی�ل�ھ وھ�و یس�م�ُع إل�ى 

 موسیقى األوبرا بشغٍف كبیر. 
مراًرا صعَد إلى جباِل یب�رود ف�ي ط�ف�ول�ت�ھ م�م�ع�نً�ا 
النّظر في سلسلِة جب�ال ی�ب�رود الّ�ت�ي تش�ّك�ل�ْت ف�ي 
مرتفعاتھا ما یشبھ التّاج، ترّسَخت ھذه الجب�ال ف�ي 
ذاك�رت�ھ إل�ى أن ظ�ھ�رت ت��ك�وی�رات�ھ�ا ف�ي ش�م��وخِ 
منحوتاتھ الّتي نحتھا وھو في أوجِ حنینِھ لیاسمی�ن 
الّش�ام وم�رت�ف�ع�اِت ی�ب�رود. ی�ك�ب�ُر ال�ف�نّ�ان وت�ك�ب��ُر 
طموحاتھ، وانشغالھ بالطَّبیع�ة، ب�ج�م�اِل األش�ج�اِر، 
باب، ویتنام�ى ش�غ�ف�ھ  با والشَّ بألعاِب الطُّفولِة والصِّ
بالكتلة من خالِل اشتغالھ مَع وال�ِدِه ب�ال�نّ�ج�ارة ف�ي 
باكورِة عمره، كان حلمھ شاھقًا لمتاب�ع�ة دراس�ات�ھ 
العلیا في إیطالیا، وبعد تخّرج�ھ ف�ي ُك�لِّ�یَّ�ة ال�ف�ن�ون 
الجمیلة بدمشق، تابع تسجیل دراساتھ للماجستیر، 
وفي الوق�ت ن�ف�س�ھ ت�ق�دَّم ل�م�ت�اب�ع�ة دراس�ات�ھ ف�ي 

جامعات إیط�ال�ی�ا، ف�ورده ال�م�واف�ق�ة ع�ل�ى دراس�ة 
النّحت في جامعة كرارة في إیطالیا، فقطع دراساتھ 
في الماجستیر لیتابع دراساتھ العلی�ا ف�ي إی�ط�ال�ی�ا؛ 
ه  بالد الفنِّ والنّحت والفن العالمي العریق، وكم س�رَّ
ِل ی�وٍم یص�ُل إل�ى إی�ط�ال�ی�ا  ھ�وِّ ف�ي أوَّ وشع�َر ب�ال�زُّ
ویتمشَّى في شوارعِ روما، عاصمة النّ�ح�ت وال�ف�نِّ 
البدیعِ ویشاھُد المنحوتات في الّشارعِ وجھًا لوجھ، 
متسائًال بفرحٍ كبیر: ھل من ال�م�ع�ق�ول أن أرى م�ا 
قرأتھ في كتِب تاریخِ الفن ب�أمِّ ع�ی�ن�ي ع�ل�ى أرض 

 الواقع؟! 
درَس بھّمة عالیة وطموحٍ یالمُس شموَخ ال�ج�ب�ال، 
ونجح بتفّوٍق، وقّدم بحثًا حوَل رحل�ت�ھ ف�ي ال�نّ�ح�ِت 
من الّشام إلى إیطالیا، والبدیع في األمر أنَّ�ھ أث�ن�اء 
تخّرجھ قال لھ المشرف على مشروع التّخرج: إنََّك 
ه ھذا التّ�ش�ب�ی�ھ؛  یا إلیاس تشبھ وجھ آشوري، فسرَّ
ألنّھ من حض�ارة آش�ور وس�وم�ر وأّك�اد وحض�ارة 
ب��الد ال��ّراف��دی��ن، حض��ارة الّش��ام وآرام، حض��ارة 

 الحرف األّول واإلبداع الرَّصین.
یشتغُل النّحات إلیاس نعمان ب�م�ت�ع�ٍة غ�ام�رة ع�ل�ى 
ح�ج�ِر ال�م�رم�ر، مس�ت�خ��دًم�ا ی�دی�ھ وأزام�ی�ل�ھ، وال 
یستخدم نھائیًّا اآلالت الكھربائیّ�ة، م�ع�ت�ب�ًرا ال�ع�م�ل 
بالمطرقة واإلزمیل ھو اإلحساس ال�ّداف�ئ الّص�ادق 
الّذي یجمعھ بعم�ل�ھ ال�نّ�ح�ت�ي؛ ل�ھ�ذا، ی�ع�م�ل ع�ل�ى 
منحوتاتھ بع�ش�ٍق ال یُض�اھ�ى ك�َم�ن یش�ت�غ�ُل ع�ل�ى 
األلماسِ والّذھِب الخالصِ. تھدھُد ضرب�ات إزم�ی�ل�ھ 
إیقاعات موسیقى األوبرا، ویعمل دون كلٍل ساع�اٍت 
طویلة كأنّھ في محراِب النّعیِم، مرّكًزا على اإلنسان 
ومرامیھ الغزیرة في الحیاِة؛ ألنّھ یرى أن اإلنس�اَن 

ھو موضوعھ األساسي ف�ي ال�نّ�ح�ِت؛ ألنَّ اإلنس�ان 
ھو جوھر الحیاة، فلَِم ال ی�ك�ون ھ�و اآلخ�ر ج�وھ�ر 
عملھ الفنّي؟! وال تستھویھ األع�م�ال ال�تّ�ج�ری�دیّ�ة؛ 
ألنّھا ال تعكس أھدافنا ومشاعرنا وتطلُّعاتنا م�ث�ل�م�ا 
تعكسھا الّشخوص، وغالبًا ما ینحت المرأة والّرجل 
واألطفال، واألسرة. وعندما ی�ن�ظ�ر ال�م�ش�اھ�د إل�ى 
منحوتاتھ، یالحظ أنّ�ھ أم�ام م�وض�وع م�ع�یَّ�ن ل�ك�لِّ 
منحوتة؛ حیث یرسُم منحوتتھ ضمن س�ی�اق أف�ك�ار 
معیّنة ویترجمھا بطریقة مدھشة، وأج�م�ل م�ا ف�ي 
أعمالھ، أنّھ یترك جزًءا من حجر المنحوتة، فت�ب�دو 
المنحوتة محفورة في قلب المرمر وت�ب�دو ج�م�ی�ل�ة 
للغایة ككتلة فنِّیّة بما تبقّى من الحجر على أط�راف 
المنحوتة وتصبح إطاًرا فنِّیًا ل�ل�م�ن�ح�وت�ة، ویش�ع�ُر 
ھوِّ عندما ینتھ�ي م�ن ك�لِّ ع�م�ٍل م�ن أع�م�ال�ھ.  بالزُّ

للمرأِة باٌع كبیر في منحوتاتھ، یبدو ش�اع�ًرا ب�دی�عً�ا 
ف�ي ن��ْح��ِت ال�م��رأة، ی��ن��ح��ت�ھ��ا ب��ط��ری�ق��ٍة ش��اع��ریّ��ة 
، ك�ع�اش�ق�ة،  رومانسیّة مبھرة، تب�دو ك�م�ل�ك�ة، ك�أُمٍّ
كحبیبة في أوج حنینھا لحبیبھا، كمبدعة، كإنسان�ة 
جمیلة كأنّھا موسیقى الحیاة بكلِّ بھائھا. أشعُر وأنا 
أشاھد منحوتاتھ أنّني أمام عاشق شاع�ري رھ�ی�ف 
اإلحساس ت�ج�اه ب�ھ�اء ال�م�رأة، وی�ب�دو م�ن خ�الل 
أعمالھ أنَّ لدیھ طاقات عشقیّة ف�ری�دة م�ن ن�وع�ھ�ا 
تجاه ھذا ال�ك�ائ�ن ال�ج�م�ی�ل (ال�م�رأة) والّ�ت�ي ت�ب�دو 
وكأنّھا جنّة اإلنسان على األرض وھ�دیّ�ة ال�ھ�دای�ا؛ 
ولھذا ینحت تفاصیل ب�ھ�ائ�ھ�ا ب�ط�ری�ق�ٍة انس�ی�اب�یّ�ة 

 متفّردة! 
ینحُت بك�لِّ ج�وارِح�ِھ ومش�اع�ِرِه؛ ألنّ�ھُ ی�ج�ُد ع�ب�ر 
النّحت ذاتھ التَّّواقة إلى أقصى مرامي اإلب�داع؛ ألنَّ 
النّحَت ھو ھدفھ األّول واألخی�ر ف�ي ال�ح�ی�اة، ل�ھ�ذا 
یصبُّ كّل تجلِّیاتھ بلّذة ومتعة غیر مس�ب�وق�ة، ل�ھ�ذا 
نراهُ غائًصا في أدقِّ التّ�ف�اص�ی�ل وك�أنّ�ھُ ف�ي رح�ل�ٍة 
حلمیٍّة مبھجٍة للروحِ خالَل ان�غ�م�اس�ھ ف�ي تش�ك�ی�ل 
منحوتاتھ الفنّیّة، فیستمرُّ طویًال بكلِّ شغٍف دون أن 
ی��راوده أي ك��ل��ٍل أو م��ل��ٍل؛ ألنّ��ھُ یس��ت��م��دُّ ط��اق��ات��ھ 
باستمراریّة حاذقة كي ی�ن�فِّ�َذ ب�رام�ج�ھ ومش�اری�ع�ھ 
الفنّیّة ویواظب عملھ وھو في أوجِ لیاقت�ھ وص�ف�اء 

 ذھنِِھ وقدراتھ في ترجمِة مشاعِرِه الخّالقة. 
یرى النّحات إلیاس ن�ع�م�ان أن ل�ل�ف�نِّ ل�غ�ة ك�ون�یّ�ة 
م  تتعانُق مع بقیّة فنون الع�ال�م، وھ�و م�ق�ی�اس ت�ق�دُّ
البالد واستنھاض الحضارات اإلنسانیّ�ة ف�ي س�ائ�ر 
أنحاء المعمورة، محاوًال أن یب�دع أرق�ى م�ا ل�دی�ھ؛ 
َم األجمل، ویبیَِّن لآلخر أنّن�ا ك�نّ�ا وم�ا ن�زال  كي یقدَّ

أصحاب حضارات فنِّیّة وثقافیّ�ة وف�ك�ریّ�ة ش�اھ�ق�ة. 
ویمیل إلى اللِّقاء بالفنّانین والفنّانات بالمشاركة في 
ال�م�ل�ت�ق�ی��ات وال�م�ع�ارض ال�دَّول�یّ�ة؛ ك��ي ی�ت�ب�ادل��وا 
الخبرات الفنّیّة والتِّق�ن�یّ�ة، وی�ط�ل�ع ب�ع�ض�ھ�م ع�ل�ى 
أعمال بعض، وكل ھ�ذا یُس�ھ�م ف�ي رف�ع وت�ع�م�ی�ق 

 مستوى الفنّان. 
شعَر ببھجة وفوز غیر مس�ب�وق وھ�و یش�ارك ف�ي 

) ف�ي ب�ی�ن�ال�ي دل 2012ملتقى باألرجنتی�ن ع�ام (
تشاكو ضمن مسابقة مباشرة، وكان ی�ح�ض�ر آالف 
َت الج�م�ھ�ور ع�ل�ى أج�م�ل  المشاھدین یومیًّا، وصوَّ
عمل نحتي، ففاز بجائزة تصویت الجمھور، معتبًرا 
ھذه الجائزة من أرقى الج�وائ�ز؛ ألنّ�ھ�ا ن�ب�ع�ت م�ن 
الجمھور وھو یعمل المنحوتة أمامھ�م، ك�م�ا ح�قَّ�َق 
فوًزا آخر في متلقیات أخرى بتصوی�ت ال�ج�م�ھ�ور، 
وھذا یدلُّ على نجاحھ الباھر، وتحقیق األجمل ب�ی�ن 
الفنّانین المشاركین والمشاركات، وقد حقَّق نج�اًح�ا 
ًما عن الكث�ی�ر م�ن ال�ف�نَّ�ان�ی�ن  وفوًزا وحضوًرا وتقدُّ
والفنّانات في معارضھ ومشاركاتھ في ال�ع�دی�د م�ن 
الملتق�ی�ات ال�دَّول�یّ�ة، ك�م�ا ش�ارك ف�ي ال�ع�دی�د م�ن 
روح والنّصب التّذكاریّة بنجاحٍ كبیٍر في الكث�ی�ر  الصُّ

 من عواصم ومدن العالم.
قدَّم النّّحات المبدع إلیاس نعمان ابن یبرود، أعم�اًال 
نحتیّة عالمیّة في م�ل�ت�ق�ی�ات�ھ وم�ع�ارض�ھ ال�ف�ردیّ�ة 
والجماعیّ�ة، وخ�لَّ�د اس�م�ھ ف�ي س�ج�لِّ ال�م�ب�دع�ی�ن 
العالمیِّین، ورفع اسم سوریا عالیًا ك�ف�نّ�ان آٍت م�ن 
معقل الفنون ومكمن الحضارات الّت�ي ق�ّدم�ت ع�ب�ر 
تاریخھا الموغل في القدم، أبدع ما یقّدم�ھ اإلنس�ان 
للعالم، وبھذا یكون قد ترجم على أرض ال�واق�ع أنَّ 
سوریا كانت وستبقى أمُّ الحضاراِت، ومنبع اإلبداعِ 
وال��نّ��ح��ِت وال��لَّ��وِن واإلی��ق��اعِ والّض��وِء وال��ح��رِف 
وال��ج��م��اِل. ت��رف��رُف ف��ي م��ع��راجِ ال��ح��ل��ِم وخ��ی��اِل 
المبدعین، وقد نَحَت سوریا عبر إب�داع�ھ م�ن�ح�وت�ةً 
معبّقةً باخضراِر الحنطة والعطاءات الخ�ّالق�ة وھ�ي 
تشمُخ بمبدعیھا بمختل�ف ت�ج�لِّ�ی�ات�ھ�م أم�ام ال�ع�ال�م 

 أجمع!.

 ُ اَّت اري إس من أ  ِه
 م ُ َُّ اَّ ذا اا إ أ ا ااع!

 
 ستوكھولم -السوید  صبري یوسف



المبتدأ والخبر ھما عمادا الجملة االسمیة؛ وال�خ�ب�ر ی�ت�م�م   
 مع المبتدأ معنى الجملة االسمیة.

أجمع أغلب النحویین على أن ال�م�ب�ت�دأ م�رف�وع ب�االب�ت�داء، 
والخبر مرفوع بال�م�ب�ت�دأ، ف�ھ�م�ا ی�ت�راف�ع�ان، وھ�ذا م�ذھ�ب 

 سیبویھ وجمھور البصریین.
�ن وض�ع�وا ال�م�ن�اھ�ج ال�دراس�ی�ة؛ ف�ي  وقد أخطأ الكثی�ر م�مَّ
تعریف الم�ب�ت�دأ ع�ل�ى أن�ھ (االس�م ال�ذي ت�ب�دأ ب�ھ ال�ج�م�ل�ة 
االسمیة)؛ ولیس ھذا شرطاً؛ فقد یكون متأخراً؛ كما سن�أت�ي 

 علیھ.
........ 

المبتدأ یكون اسماً ظاھراً، ضمی�راً م�ن�ف�ص�الً، اس�م إش�ارة، 
 اسماً موصوالً، اسم استفھام، اسم شرط جازم لفعلین:

(الشعراُء ح�اض�روَن). (أن�ِت ح�ب�ی�ب�ت�ي). (ھ�ذاِن ص�دی�ق�اِن 
ُمخلصاِن). (الذین یواظبوَن ینجحوَن). (في الق�اع�ِة ط�الٌب) 

ٍة َخْیًرا یََره}.  (َمْن حضَر األمسیةَ؟).{َمن یَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ
الشعراُء، أنِت، ھذاِن، الذیَن، طالُب، َمن االستفھام�ی�ة، َم�ْن 

 الشرطیة؛ كّل منھا مبتدأ.
...... 

 قد یُسبق المبتدأ بحرف جّر زائد: (ما ِمْن أحٍد في الداِر).
أحٍد: مبتدأ مرفوع وعالمة رف�ع�ھ ض�م�ة م�ق�درة م�ن�ع م�ن 

 ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، (ِمْن).
شبھ الجملة من الجار والمجرور متعلق بمح�ذوٍف وج�وب�اً، 

 في محل رفع، خبر المبتدأ.
في ھذه الحال یسبق المبتدأ بن�ف�ي أو اس�ت�ف�ھ�ام: (ھ�ل ِم�ْن 

 ناصٍر للمظلومین؟).
 (بحسبَِك ألٌف).

حسب: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ ضم�ة م�ق�درة م�ن�ع م�ن 
 ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد (الباء).

َك).  (ُربَّ أٍخ لْم تلْدهُ أمُّ
أٍخ: مبتدأ مرفوع وع�الم�ة رف�ع�ھ ض�م�ة م�ق�درة م�ن�ع م�ن 
ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الش�ب�ی�ھ ب�ال�زائ�د 

.(  (ُربَّ
َك) في محل رفع، خبر المبتدأ.  جملة (لْم تلْدهُ أمُّ

........... 
 قد یكون المبتدأ مصدراً مؤّوالً:

 {وأْن تصوموا خیٌر لكم}.
المصدر المؤول من (أْن والفعل المضارع) في م�ح�ل رف�ع، 

 مبتدأ، التقدیر:
 (صیاُمُكم خیٌر لُكم).

................. 
 أنواع الخبر:

 (المجتھُد ناجٌح). الخبر اسم مفرد، (ناجٌح)، مرفوع. -1
(المجتھدوَن ینجحوَن). الخبر جملة فع�ل�ی�ة (ی�ن�ج�ح�وَن)  -2

 في محل رفع.
(المجتھداِن طریقُھما ال�ن�ج�اُح). ال�خ�ب�ر ج�م�ل�ة اس�م�ی�ة  -3

(طریقُُھما النجاُح) من المبتدأ الثاني وخبره، في مح�ل رف�ع 
 خبر المبتدأ األول (المجتھداِن).

(الفائزاُت في القاعِة). الخبر شبھ جملة (جار ومجرور) -4
، متعلق بمحذوف وجوباً، تقدیره (قائمات أو م�وج�ودات)، 

 في محل رفع، خبر.
(أبي فوَق الشجرِة). شبھ الجملة (ظرف المكان) متعل�ق  -5

بمحذوف وجوباً، تقدیره (قائم أو م�وج�ود) ف�ي م�ح�ل رف�ع 
 خبر.

ل (أنَّ ال�ظ�ل�َم  -6 (الثابُت أنَّ الظلَم زائ�ٌل). ال�م�ص�در ال�م�ؤوَّ
زائٌل) من (أنَّ واسمھا وخبرھا) في محل رفع خبر المب�ت�دأ، 
وقد جاز أن یكون خبراً؛ ألن المبتدأ اسم معنى، ولیس اس�م 

 ذات، التقدیر: (الثابُت زواُل الظلِم).
........ 

حكم المبتدأ أن یكون معرفة، ألنھ م�ح�ك�وٌم ع�ل�ی�ھ ب�ال�خ�ب�ر، 
ف، باستثناء حاالت یجوز فیھا  والمحكوم علیھ یجب أن یُعرَّ

 االبتداء بالنكرة بناء على المسوغات التالیة:
 (ما أحٌد حاضٌر). سبق المبتدأ النكرة نفي. -1
 (أضیٌف جاَء؟). سبق المبتدأ النكرة استفھام. -2
(في الساحِة شاعٌر). تقدم ع�ل�ى ال�م�ب�ت�دأ ال�ن�ك�رة ش�ب�ھ  -3

 الجملة المتعلق بمحذوف
 خبر المبتدأ.

 (طالباٌت مؤدباٌت في جامعتِنا). المبتدأ نكرة موصوفة. -4
 (كلٌّ یعمُل بأصلِِھ). المبتدأ نكرة تدلُّ على العموم. -5
 (نصٌر للثائریَن). المبتدأ نكرة تدل على الدعاء. -6
 (عامُل خیٍر یجني الخیَر). المبتدأ نكرة مضافة إلى نكرة. -7

 (ما أجمَل الربیَع). المبتدأ نكرة (ما التعجبیة). -8
ا یََرهُ}. المبتدأ نكرة، اسم شرط  -9 ٍة َشًرّ {َمْن یَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

 جازم لفعلین.
(َمْن صدیقَُك؟). المبتدأ نكرة، اسم اس�ت�ف�ھ�ام م�ا ب�ع�ده  -10

 اسم مرفوع.
نكتفي بھذا القدر من مسوغات االبتداء بالنكرة؛ إذ أن�ھ�اھ�ا 

 بعض علماء النحو إلى أكثر من ثالثین مسوغاً.
............ 

األصل تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر؛ ألنھ وصف للمبتدأ، وق�د 
یتقدم الخبر إن لم یحص�ل ل�ب�س ف�ي ذل�ك، ق�ال حس�ان ب�ن 
ھُ َمْن ُكْنَت َواِح�َدهُ وبَـ�اَت ُم�ْن�تَ�ِش�ب�اً ف�ي  ثابت: " قَْد ثَِكلَْت أُمُّ

 بُْرثُِن األََسِد".
ھُ) ع�ل�ى ال�م�ب�ت�دأ  الشاھد فیھ تقدیم الخبر جملة (قد ثكلْت أمُّ

 (َمْن).
 

 تقدیم الخبر على المبتدأ جوازاً:
(في الصبِر السبیُل للفوِز). الخبر شبھ ج�م�ل�ة وال�م�ب�ت�دأ  -1

 معرفة.
(جمیلةٌ إطاللتُِك). الصدارة في الكالم لما في ال�خ�ب�ر م�ن  -2

 معنى.
............. 

 تقدیم الخبر على المبتدأ وجوباً:
(عند الصباٍح موعٌد). تقدم الخبر وجوباً ألنھ شبھ جمل�ة  -1

 والمبتدأ نكرة.
(متى االمتحاُن؟). تقدم الخبر وجوباً ألن لھ الصدارة في  -2

 الكالم، اسم استفھام.
(للِشعِر نكھتُھُ). اتصل بالمبتدأ ضمیر یعود ع�ل�ى ش�يء  -3

 في الخبر؛ فتقدم الخبر وجوباً.
قال مجنون بني عامر: "أَھابُِك إِجالالً َوما بِِك قُ�دَرةٌ. َع�لَ�يَّ  

 َولَِكن ِملُء َعیٍن َحبیبُھا".
الشاھد فیھ تقدم الخبر (مْلُء ع�ی�ٍن) وج�وب�اً ع�ل�ى ال�م�ب�ت�دأ 
(حبیُب)؛ ألن في المبتدأ ضمیراً، (ھا)، یعود على شيء ف�ي 

 الخبر.
(ما بیدي إالّ االنتظاُر). تقدم الخبر وجوباً ألنھ م�ح�ص�ور  -4

 بإالّ.
ألن�ھ   (إنَّما لوقِت الضی�ِق الص�دی�ُق). ت�ق�دم ال�خ�ب�ر وج�وب�اً 

 محصور بإنَّما.
.............. 

 حذف المبتدأ جوازاً:
یحذف المبتدأ إذا دّل علیھ دلیل ال یؤثر على المعنى عن�د  -1

 الحذف:
 (متى موعُدنا؟) الجواب: (غداً)، والتقدیر موعُدنا غداً.

یجوز حذف المبتدأ في العناوین، نحو: (جامعةُ ب�غ�داَد)،  -2
 التقدیر:

(ھذه جامعةُ بغداَد). (دیواُن الُمتنبي)، التقدی�ر (ھ�ذا دی�واُن 

 الُمتنبي).
............. 

 حذف المبتدأ وجوباً:
(نِعَم الص�دی�ُق ض�ی�اٌء). ال�ت�ق�دی�ر: (نِ�ع�َم الص�دی�ُق، ھ�و  -1

 ضیاٌء).
 (بِئَس الرجُل زیٌد). التقدیر: (بئَس الرجُل، ھو زیٌد).

ضیاء، وزید؛ كل منھما خبر ل�م�ب�ت�دأ م�ح�ذوف وج�وب�اً ف�ي 
 أسلوب المدح والذّم.

الن�ع�ت ال�م�ق�ط�وع إل�ى ال�رف�ع: (س�لَّ�م�ُت ع�ل�ى ج�اري،  -2
 الكریُم).

 الكریم خبر لمبتدأ محذوف وجوباً، والتقدیر: (ھو الكریُم).
 في القَسم نحو: (في ذمَّتي ألنجَزنَّ واجبي). -3

 التقدیر: (في ِذمَّتي یمیٌن ألنجَزنَّ واجبي).
 إذا كان الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل: -4

 (صبٌر جمیٌل). التقدیر: (صبري صبٌر جمیٌل).
 بعد (السیَّما): (أھوى الشعر السیَّما الغَزُل). -5

 التقدیر:(أھوى الشعَر ال مثَل الذي ھو الغزُل).
قال امرؤ القیس: " أالَ ُربَّ یَْوٍم لَ�َك ِم�ْن�ُھ�نَّ َص�الِـ�ٍح :: َوالَ 

 ِسیََّما یَْوٌم بَِداَرِة ُجْلُجـِل".
 التقدیر:( وال مثَل الذي ھو یوٌم...)

............. 
 حذف الخبر جوازاً:

یجوز حذف الخبر إذا دلَّ علیھ دلیل ال ی�ؤث�ر ع�ل�ى ال�م�ع�ن�ى 
 عند حذفھ:

(َم��ْن ع��ن��دك��م؟). ال��ج��واب: (ض��ی��وٌف). ال��ت��ق��دی��ر: (ع��ن��دن��ا 
 ضیوٌف).

(دخ�ل��ُت ال��داَر ف��إذا الض�ی��وُف). ال��ت�ق��دی��ر: (ف��إذا الض��ی��وُف 
 حاضروَن).

....... 
 قد یُحذف المبتدأ والخبر في حال دلَّ علیھما دلیل، نحو:

تُ�ُھ�نَّ  ئِي یَئِْسَن ِمَن اْلَمِحیِض ِمن نَِّسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِع�دَّ {َوالالَّ
ئِي لَْم یَِحْضَن}.  ثََالثَةُ أَْشُھٍر َوالالَّ

 والتقدیر: (والالئي لم یحضن فعدتھن ثالثة أشھر).
............. 

 حذف الخبر وجوباً:
إذا جاء المبت�دأ نّص�اً ف�ي ال�ی�م�ی�ن: (لَ�َع�ْم�ري ألص�ونَ�نَّ  -1

 األمانةَ).
 التقدیر: (لََعْمري قَسمي ألصونَنَّ األمانةَ).

  إذا جاء المبتدأ بعد حرف االمتناع (لوال): -2
(لوال الماُء لھلكْت الكائناُت). التقدیر: (ل�وال ال�م�اُء م�وج�وٌد 

 لھلكْت الكائناُت).
إذا وقع المبتدأ مصدرا وبعده ح�ال ال تص�ل�ح أن ت�ك�ون  -3

  خبراً، لكنھا سدَّت مسّد الخبر، فیحذف الخبر وجوباً.
(ضربَُك اللصَّ ُمتلبساً). الت�ق�دی�ر: (ض�ربُ�َك ال�ل�صَّ إذا ك�اَن 

 ُمتلبِّساً).
  إذا وقع بعد المبتدأ واٌو ھي نصٌّ في المعیَّة: -4

(كلُّ إنس�اٍن وض�م�ی�ُرهُ). ال�ت�ق�دی�ر: (ك�لُّ إنس�اٍن وض�م�ی�ُرهُ 
 یتحاسباِن).
.............. 

اختلف النحویوین في جواز تعدد الخبر لمب�ت�دأ واح�د ب�غ�ی�ر 
حرف عطف، كقولك: (البرتقاُل حامٌض حلٌو). ( زی�اٌد ق�ائ�ٌم 

 صاٍح).
 {َوُھَو اْلَغفُوُر اْلَوُدوُد ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجیُد}.

قال رؤبة بن العجاج:" َمْن یَُك ذا بَ�تٍّ ف�ھ�ذا بَ�تِّ�ي... ُم�قَ�یّ�ظٌ 
 ُمَصیٌِّف ُمَشتِّي

......................... 
 یرى النحویون أن المبتدأ على قسمین:

 مبتدأ لھ خبر: كما تطرقنا إلیھ. -1
..................... 
 مبتدأ لھ فاعل سدَّ مسّد الخبر: -2

 (ما ناجٌح الكسالُن).
(ناجٌح): مبتدأ، و(الكسالُن): فاعل السم ال�ف�اع�ل س�دَّ مس�دَّ 

 الخبر.
  (أحاضٌر الزیداِن؟).

(حاضٌر): مبتدأ، و(الزیداِن): فاعل السم الف�اع�ل س�دَّ مس�دَّ 
 الخبر.

 ویشترط ھنا أن یسبق المبتدأ نفي أو استفھام.
 في ھذا الموضع خالفات وآراء مختلفة بین مدرستي النحو.

…………………………....... 
 (كان وأخواتھا). 9یتبع في الحلقة 
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 )8مدیح الصادق/ كندا  (ح/
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وانا أقرأ وبتمعن شدید ھذة القصة، خطر ل�ي ان 
اقف طوی�ال، أم�ام ھ�ذة األدی�ب�ة ال�ج�ری�ئ�ة وھ�ي 
ت��ط��رق م��وض��وع��ات اج��ت��م��اع��ی��ة، م��ھ��م��ة ج��ًدا 
وخطیرة وذات بعد انساني واج�ت�م�اع�ي وف�ك�ري 

 .تنویري متقدم
 

والثیمة لھذة القصة ھن�ا ھ�ي ب�ب�س�اط�ة (ح�ادث�ة 
إلم�رأة، ك�درت ح�ی��ات�ھ��ا ال��زوج�ی��ة  -اغ�ت�ص��اب 

وتح�ط�م�ت وھ�دم�ت ھ�ذة ال�م�ؤس�س�ة ال�ج�م�ی�ل�ة 
 ..( العائلة)

استندت ال�ق�ص�ة ال�ى م�ك�ون�ی�ن أس�اس�ی�ی�ن ھ�م�ا 
العالمة الداللیة وال�ع�الم�ة اإلنش�ائ�ی�ة م�ن خ�الل 
مونولوج سردي واقعي یحملنا الى عوالم نفسیة 
وعاطفیة بین الرجل وال�م�واءم�ة بس�ب�ب ح�ادث 
لعین قد حصل إلمرأة، وتحیلنا األدی�ب�ة ال�م�ب�دع�ة 
الى البحث عن مفاتیح من اجل فك رموز الواقعة 
(االغتصاب)، وھذا بدوره یقودنا الى أفق التوقع 
للتشخیص وفق م�رج�ع�ی�ات ال�م�ت�ل�ق�ي ودرج�ات�ھ 
المختلفة (متلقي ھاٍو، وفطري، ومتلق محترف، 

 .ومتلقي متخصص)
مما یجعلنا أمام دی�ن�ام�ی�ك�ی�ة حض�اری�ة تص�وری�ة 
عاطفیة غارقة باالنفعاالت، وف�ي م�ف�ت�رق ط�رق 
ل�م��رج��ع��ی��ات ال��م��ت��ل��ق��ي ال��م��ع��رف��ی��ة وال��ج��م��ال��ی��ة 

 .والحیاتیة
ان ھذة القصة ذات القیمة الجمالیة الع�ن�ی�ف�ة ف�ي 
ھز مشاعر المتلقي، فیھ�ا قص�دی�ة واع�ی�ة، ل�ھ�ا 

 -أھداف سامیة وغایات اجتماعیة قب�ل ال�ح�ادث�ة 
 .وما بعد الحادثة ؟؟؟

للوصول الى الحل؛ تضع األدیبة الموض�وع أم�ام 
المتلقي مباشرةً وتن�ت�ظ�ر م�ن�ھ ال�ج�واب وات�خ�اذ 

 .القرار بشجاعة
 

 والسؤال اإلشكالي ھنا؟
ماذا لو قلبت ال�م�ع�ادل�ة/ ب�م�ع�ن�ى م�اذا ل�و ت�م�ت 
ع�م��ل��ی��ة االغ��ت��ص��اب ل�ل��رج��ل؟ ف��ھ��ل س��ت��رفض��ھ 

 !!المراءة.؟
فھل سوف تضحي ال�م�راءة ب�ح�ی�ات�ھ�ا ال�ع�ائ�ل�ی�ة 
وملكتھا وزوجھا وبیتھا؟ بس�ب�ب ح�ادث�ة ل�ع�ی�ن�ة 

 .أتت علیھم من حیث ال یدرون؟
ان اش��ت��غ��االت األدب��ی��ة (ش��ذا ال��خ��ط��ی��ب) ع��ل��ى 
موضوعة في قصتھا تتسم ب�ال�غ�م�وض وال�ج�دل 
والقراءة الجدیدة لخلق رؤیة مغای�رة ف�ي ت�ط�ور 
الحدث الغامض الذي لم یع�رف ت�ف�اص�ی�ل�ھ داخ�ل 

 .الموضوع

لقد شعرت بالتسامي الجمالي وانا (أقرأ) واك�ت�ب 
عن ھذة القصة حیث نقلتني األدیبة من الواقع�ی�ة 

 .الصفرة الى التعبیریة دون المرور بالرمزیة
ان التحوالت الحسیة والعاطفیة، تمر عب�ر اب�ع�اد 
مغایرة اآلخر، وتفكیك أنظ�م�ة األف�ك�ار ال�خ�اص�ة 
بالمتلقي، لتغطیة مساحة تأویلیة مفتوح�ة، ع�ب�ر 
مغایرات وتعدیات الث�ی�م�ة ال�رئ�ی�س�ی�ة ف�ي ب�ؤرة 

 .الموضوع

 قصة

 ... ( ات) 
 وار ا؟ 

 
 لألدیبة شذا الخطیب

 االستاذ المساعد الدكتور

 باریس  وسام مھدي كاظم/ 

 

ا  
 ات 

  شذا الخطیب
 

جلس في الصالة على كرسیھ یدخن سیجارتھ؛ ینفث بعمق. لی�س�ت م�ن ع�ادت�ھ ال�ت�دخ�ی�ن     
بعض حركات تصدر من غرفة ال�ن�وم ی�راف�ق�ھ�ا   بشراھة، إال وكأنھ یرید إحراق نفسھ. یسمع

أمر بدیھي علیھ تقبلھ. لم یتجرأ على ال�ب�وح   بكاء مكتوم، جلس دون حركة، وكأن ما یسمعھ
ھل حقا ھذا ما یریده أم أنھ ال یرغب بھ؟ ظل في مك�ان�ھ وك�أن�ھ أص�اب�ھ   بما یدور في خاطره.

أغ�م�ض ع�ی�ن�ی�ھ م�ت�ص�ورا م�اذا ی�ج�ري ف�ي ال�غ�رف�ة. ت�م�س�ح دم�وع�ھ�ا    العجز ب�أرادات�ھ.
بدأت بإخراج مالبسھ�ا   أنزلت الحقیبة من فوق الدوالب.  عدیدة مألت الغرفة بیاضا.  بمحارم

ح�ت�ى س�اد ب�ع�ض ال�ھ�دوء، فص�م�ت   منھ. قامت بفتح األدراج. یسمع أصواتھا تفتح وتقفل.
یسیران ببطء، یطرقان بقوة . أخذت الخ�ط�وات ال�ث�ق�ی�ل�ة   إلى أن سمع صوت كعبیھا  مطبق .

تقترب إلیھ . رآھا بكامل زینتھا وعطر قوي ملء انفاسھ . لم تنظر لھ، ل�ك�ن�ھ ت�م�ع�ن ب�ال�ن�ظ�ر 
جلس لم یحرك ساكنا یمنعھا فصمتھ حمل وجوھا عدیدة لم ی�ع�رف أي ال�وج�وه ت�ل�ی�ق   إلیھا.
  فتحت الباب تحمل حقیبتھا، ورحلت.  بھا.

أغلقْتھ بقوة. أفاق بعد خروجھا من ذھولھ، انتاب�ھ ش�ع�ور ب�ھ�دوء ق�ات�ل ب�ع�د س�ل�س�ل�ة م�ن  
األصوات المتالحقة. صوت انفاسھا، صوت الحقیبة. صوت االدراج. صوت الخطوات، ص�وت 

لم یلحظ ذلك اثناء خروجھ�ا. اخ�ت�ل�ط�ت األص�وات   الباب. . صوت بكاءھا أ كانت تبكي حقا ؟!
  علیھ ، واختلطت الذكریات ما بین عشق قدیم ، وحاضر یحمل النفور منھا.

حادثة اغتصاب تعرضت لھا قلبت علیھما حیاتھما، وكان السبب في مأساتھا. اخطف�ت ت�ح�ت  
تھدید لیتنازل عن قضیة كانت في یده باعتباره محامیا بارزا . عادت لھ رغ�م ظ�ل ك�ل ش�يء 
في مكانھ، لم تغیر الكثیر من ثیابھا، وظلت عطورھا كما ھي، ولم تعد تسرح ش�ع�رھ�ا، وع�ال 

وكلما ابتعد عنھا حن   الغبار الطریق بینھما. كلما أراد نفضھ واجھتھ عاصفة تذكره بالحادث،
القلب لھا وتذكر عشقا مضى انبت بینھما جماال . تجاوزت محنت�ھ�ا وزی�ن�ت ال�ف�راش ب�ال�ورد 

ما بین شعوره بالذنب والحب، وما ب�ی�ن ن�ف�وره م�ن�ھ�ا. روی�دا   ولكنھ ملء شعورھا بالشوك.
اثرت الرحیل على حیاة تغتصب فیھا ك�ل ی�وم.   قتل حمامة كانت تؤسس عشا بینھما .  رویدا

بعد غداء كاد أن یكلمھا، ویرد على أسئلتھا بتململ حزمت حقائبھا ورحلت. أغ�م�ض ع�ی�ن�ی�ھ 
یفكر بھا ماذا علیھ أن یفعل ھل یأخذ سیارتھ مسرعا ویعود بھا أم ینت�ظ�ر؟ ن�ظ�ر إل�ى ھ�ات�ف�ھ 

 وفكر ھل یرجعھا إلیھ أم یتركھا فیطلقھا؟!



32  

Wednesday 
AL iraqia No. 802 

 01 Sep 21 • Year 16 

 -  1934م��ح��م��د ال��م��اغ��وط ش��اع��ر س��وري (   
) وم��ن رواد قص��ی��دة ال��ن��ث��ر ف��ي ال��وط��ن 2006

العربي، ولد بمدینة سل�م�ی�ة ف�ي م�ح�اف�ظ�ة ح�م�اة 
تلقى تعلیمھ في سلمیة ودمشق وت�رك ال�م�درس�ة 
لفقره في سن مبكرة، عمل ف�ي الص�ح�اف�ة وك�ت�ب 
الروایة والشعر وألّف ال�ع�دی�د م�ن ال�م�س�رح�ی�ات 
السیاسیة الساخرة، لھ دواوین عدة، منھ�ا: ح�زن 

وغرفة بمالی�ی�ن ال�ج�دران  1959في ضوء القمر 
، (وم��ن 1970وال��ف��رح ل��ی��س م��ھ��ن��ت��ي  1960

مسرحیاتھ المطبوع�ة ش�ق�ائ�ق ال�ن�ع�م�ان وخ�ارج 
السرب وغیر المطبوعة ضیعة تشرین وكاسك ی�ا 
وطن) ومما تجدر االشارة الیھ ان قص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
تمتاز بعدة خصائص اسلوبیة نج�دھ�ا ف�ي قص�ائ�د 

  محمد الماغوط النثریة وعلى النحو اآلتي:
االختالل الزمني: فقصیدة ال�ن�ث�ر ع�ل�ى ال�رغ�م  -1

من حداثتھا إال انھا تخلل الزمن فتوظف الم�اض�ي 
لكن تنتھكھ في الوقت ذاتھ ویس�ت�ع�م�ل ش�ع�راؤھ�ا 

سرد الذي یشّوه التاریخ فھي تنطوي ع�ل�ى -المیتا
 تعارض في تناول الموضوعات، یقول الماغوط:

ال شيء یربطني بھذه االرض س�وى ال�ح�ذاء/.../ 
اشتھیت ان یدخل أبي/ من ذاك ال�ب�ی�ت ال�م�ذّھ�ب/ 
وعقالھ یتأرجح ع�ل�ى ظ�ھ�ره ك�ح�ب�ال ال�م�س�ارح/ 
ومخاط بقرتھ الحبیبة/ یسیل ھنا وھ�ن�اك/ ... إن�ھ 
االحساس باالغتراب الذي تمیزت بھ قصیدة النث�ر 
واالنفصال عن الواق�ع وال�ھ�روب ال�وھ�م�ي ن�ح�و 
الماضي لكن ذلك ال یصل الى العدمیة على ال�رغ�م 

 من انكاره للوجود والتبرم منھ.
 
: ال�ك�ل�م�ة االی�ط�ال�ی�ة  pasticheالباستیش:  -2

pasticcio  تعني في القاموس خلیط من عناص�ر
ومقومات سابقة او سفطط�ة او رك�ام ف�وض�وي، 

والباستیش ھو مزج الشاعر لتقنیات اسلوبیة ف�ي 
قصیدتھ مختلفة وال تراع�ي االنس�ج�ام ال�ظ�اھ�ري 

 لذلك یسمى مرقعة الدراویش.
الحظ الفروقات ف�ي االن�زی�اح�ات االس�ل�وب�ی�ة م�ع 

 مسحة السخریة في قول الشاعر:
أیھا المطر والرعب والرص�اص/ ان�ظ�ر/ ال�ن�ج�وم 
والبراغیث على قمة الجبل/ فم مق�اب�ل ف�م/ ونس�ر 
مقابل نسر/ واألبواب الزجاجیة الص�ف�راء/ ت�م�ن�ع 
الشوارع الملتھبة من السكر/ م�ن ال�ت�ق�ی�ؤ ت�ح�ت 

 الطاوالت والستائر/.....
فالتشظي من خص�ائ�ص قص�ی�دة ال�ن�ث�ر إذ ی�ن�ف�ر 

 شعراؤھا من الكلیة والكمال.
 
ط��رح قص��ی��دة ال��ن��ث��ر ل��ل��س��ردی��ات ال��ك��ب��رى  -3

واالیدولوجیات السیاسیة واالجتماع�ی�ة ف�ق�ص�ی�دة 
النثر تؤسس لذاتھا وتھتم بالجسد وال تشغل أب�ع�د 
من عالمھا الذاتي وشاعرھا یوصف ب�أن�ھ ش�اع�ر 

 ملعون فوضوي لكنھ لیس عدمیاً، یقول الشاعر:
دموعي زرقاء/ من كثرة ما ن�ظ�رت ال�ى الس�م�اء 
وبكیت/ دموع�ي ص�ف�راء/ م�ن ط�ول م�ا ح�ل�م�ت 
بالسنابل الذھب�ی�ة وب�ك�ی�ت/ ف�ل�ی�ذھ�ب ال�ق�ادة ال�ى 
الحروب/ والعشاق الى ال�غ�اب�ات/ وال�ع�ل�م�اء ال�ى 
المختبرات/ أما انا/ فأبحث عن مسب�ح�ة وك�رس�ي 
عتیق.... ألعود كما كنت/ حاجباً قدیماً ع�ل�ى ب�اب 

 الحزن/.....
 
تتصف قصیدة النثر ب�ال�ق�ب�ح�ی�ة وال�ك�ل�ب�ی�ة اي  -4

 التوحش واالھتمام بالجسد یقول الماغوط:
إذا ال ی��ری��د ان ی��رأف ب��ي/ ان یش��ب��ع��ن��ي ال��ت��ب��غ 
والنساء/ وجلد ال�خ�ی�ول ف�ي ال�م�ن�ح�درات/ ل�م�اذا 
خلقني/ وھل كنت أوقظھ بسبابتھ كي یخلقني؟ ك�ل 
امرأة في الطریق ھي لي/ كل نھد وكل سریر/ ھو 
لي... لعائلتي، لرفاقي الجائعین/ طالم�ا ل�ن�ا ش�ف�اه 
وأصابع كاآلخرین/ نحب أن نأكل ونحب ون�ھ�ج�ر/ 

 ونقذف فضالت االثداء خلف ظھورنا/ .....
والبد من االشارة الى ان م�وض�وع�ة ال�ج�س�د ق�د 
تناولھا النقاد سواء في العالم الغرب�ي ام ال�ع�رب�ي 
لدواعي مختلفة منھا (أخ�الق�ی�ة وج�م�ال�ی�ة) ل�ك�ن 
شعراء قصیدة النثر ی�ح�ت�م�ون ب�ال�ج�س�د ب�وص�ف�ھ 
وجوداً فیزیقی�اً وب�ال�ط�ب�ع ف�إن ذل�ك ی�ع�ك�س ذات 
الشاعر ونوع رؤیتھ وقد طال النقد الغربي تجربة 
بودلیر ف�ي دی�وان ازھ�ار الش�ر أو س�أم ب�اری�س 
والنقد بالجسد ناتج من نفور قصیدة النثر م�ن أن 

 تقدم أیة رؤیة شعریة أبعد من تحققھا ذاتھ.
 
تقلب قصیدة النثر الت�رات�ی�ب�ی�ة ف�ي ال�ث�ن�ائ�ی�ات  -5

التقلیدیة بین ثقافة علیا وثقافة دنیا وبی�ن م�ا ھ�و 

جمیل وقبیح/ غني وفقیر وما ھو ث�اب�ت وم�ا ھ�و 
متغیر، لقد اتصفت موجة الحداثة وما بعد الحداثة 
باالنتقال من المركز الى الھامش فعال�ج�ت ح�االت 

 إنسانیة مھّمشة، یقول الماغوط:
ما أجمل طعنة في القلب/ ذلك ال�ف�الح ال�م�ش�رئ�ب 
وسط النار اآلكلة/ غداة رأیناه/ بسترتھ الم�ق�لّ�م�ة/ 
وشعره المعطّر كورق الریحان/ یشیر غاضباً ال�ى 
الصحراء البعیدة/ والمطر المتوّرم ب�ی�ن االدغ�ال/ 
شعرنا بالفضیحة الس�ری�ة/ غ�داة رأی�ن�اه/ ی�ع�ف�ف 
قدمھ كالجواد/ ویضرب بھا حافة الرصیف/ ك�أن�ھُ 
یضرب العالم على یافوخھ/ شعرن�ا ب�آالف ال�ك�ت�ب 

 تجري كاإلوّز في المستنقعات/...
 
تتخلّى قصیدة النثر عن الوحدة الع�ض�وی�ة ف�ي  -6

القصیدة، وال شك في أن الوح�دة ال�ع�ض�وی�ة م�م�ا 
یؤكد علیھ النقاد بض�رورة ال�ت�زام�ھ�ا ف�ي الش�ع�ر 
العامودي فال خلخلة شكلیة أو مضمونی�ة م�ب�اح�ة 
في القصیدة ال�ع�ام�ودی�ة، وھ�ذا م�ا ج�ع�ل ال�ن�ق�اد 
یوجھون النقد ل�ل�ش�ع�ر ال�ج�اھ�ل�ي خص�وص�اً ل�ع�د 
التزام القصیدة العامودیة بالوحدة الع�ض�وی�ة. ام�ا 
قصیدة النثر فقد ت�خ�لّ�ت ع�ن ال�وح�دة ال�ع�ض�وی�ة 
ورأت ان العالم وال سیما بعد الث�ورات وال�ح�روب 
في العصر الحدیث أصبح مفككاً والق�ص�ی�دة ی�ج�ب 
ان تكون مصورة لھذا التفكك وال�ت�م�زق ال�ث�ق�اف�ي 
والتبعثر والبد من االشارة الى ان قص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
نشأت وترعرعت في فرنسا بعد الثورة الفرنس�ی�ة 
على ید بودلیر وانتعش�ت ب�ع�د ال�ح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة 
الثانیة وشیوع العولمة نظیر االمركة ولم ی�ع�ك�س 
انتقاد الوحدة العضویة على قصیدة النثر فق�ط ب�ل 
تعداه الى الموسیقى وال سیما في موسیقى ال�راب 

 حیث ینعدم الترابط الصوتي.
 
من خصائص قصیدة النثر انھا ت�وظ�ف ال�ل�غ�ة  -7

العربیة الیومیة المألوف�ة ف�ھ�ي ب�ع�ی�دة ع�ن ب�رج 
اللغة العاجي الذي یبھم على المتلقي، لكن ل�غ�ت�ھ�ا 
من السھل الممتنع وبإنزیاحات بالغیة مست�ح�دث�ة 
بعیدة كل البعد عن االنزیاحات الكال�س�ی�ك�ی�ة وھ�ذا 
ما تلمسھ في قص�ائ�د الش�اع�ر م�ح�م�د ال�م�اغ�وط 
النثریة فقصیدة النثر قریبة الى ال�ج�م�ھ�ور ع�ن�ده 
وتھتم بالھامش على ال�م�رك�ز ب�ح�س�ب ت�وج�ھ�ات 

 -كما سبق  -الحداثة وما بعد الحداثة 
................................................ 

 من المصادر المساعدة:
* قصیدة النثر من الحداثة الى م�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة/ 
سید عبد هللا/ مج�ل�ة فص�ول/ ال�ھ�ی�ئ�ة ال�م�ص�ری�ة 

، ش�ت�اء 2014خ�ری�ف  91/92الع�ام�ة ل�ل�ك�ت�اب 
2015 

 ة ا   
ا    

 

 نجاح ھادي كبة .د.أ
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* : الفنان ابراھیم الصباحي یس�رن�ا 
استضافتك في ھذا اللقاء اإلع�الم�ي 
في صحیفتنا العراقی�ة األس�ت�رال�ی�ة، 
فأھالً وسھالً بك وحبذا لو أعط�ی�ت�ن�ا 
لمحة عن حبك للعزف والموس�ی�ق�ى 
ومجال الفن وكی�ف ك�ان�ت ب�دای�ات�ك 

 !! الفنیة
: قبل البدء بالحدیث أود أن أشك�ر  -

حضرتك أخي العزی�ز أس�ت�اذ م�ھ�ن�د 
على استضافتي وإجراء ھذا الحوار 
م��ع��ي ك��م��ا أود أن أت��ق��دم ب��الش��ك��ر 
لص�ح��ی��ف��ة ال��ع��راق��ی��ة االوس��ت��رال��ی��ة 
وعلى رأسھا الدكتور م�وف�ق س�اوا 
كما عھدنا ھذه الصحیف�ة ال�م�ع�ط�اء 
والس��ب��اق��ة ع��ل��ى ال��دوام ف��ي نش��ر 
الحدث واالھت�م�ام ب�ف�ن�ان�ي س�ی�دن�ي 
خصوص�اً واوس�ت�رال�ی�ا ع�ل�ى وج�ھ 

 .العموم
 

* : كیف كان دعم أھلك ال�ك�رام ل�ك 
 في بدایاتك الفنیة ؟

: ك�ان�وا دائ�م�اً م�ا یش�ج�ع�ون�ي و  -
ی��ح��ث��ون��ي ل��دراس��ة ال��م��وس��ی��ق��ى 

 .واحتراف فن العزف
 

* : ھل واجھت بعض الصع�اب ف�ي 
 بدایة خطواتك الفنیة ؟

: نعم واجھت صعوبة ك�ب�ی�رة ف�ي  -
تمارین العزف على آل�ة ال�پ�ی�ان�و و 
ذل��ك ك��ون��ي اعس��ر (ایس��ر) وآل��ة 
الپیانو تتطلب العزف بك�ل�ت�ا ال�ی�دی�ن 
وخص��وص��اً ال��ی��د ال��ی��م��ن��ى ول��ك��ن 
سرعان ما تغلبت على ھذا بتكریس 

وقت إضافي ل�ل�ت�م�اری�ن وال�ح�رص 
 .على أدائھا بالشكل الصحیح

 
 

* : ك��ی��ف ت��رى االخ��ت��الف ف��ي 
الموسیقى الشرقیة والغ�رب�ی�ة وھ�ل 
ھ�ذا االخ�ت��الف ی��ؤث�ر ع�ل��ى ال��ذوق 

 الموسیقي للمستمع العربي؟
: الم�وس�ی�ق�ى ھ�ي ل�غ�ة ع�ال�م�ی�ة  -

یفھمھا العالم أج�م�ع رغ�م اخ�ت�الف 
اجناسھا و أسالیب ادائ�ھ�ا/ ع�زف�ھ�ا 
ولكن من الجدیر ب�ال�ذك�ر ان ن�ق�ول 
بأن الموسیقى العرب�ی�ة ت�ع�ت�م�د ف�ي 
 أل��ح��ان��ھ��ا أس��اس��اً ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام

monophony) (أح��ادي الص��وت
في حین تعتمد الموسیق�ى ال�غ�رب�ی�ة 
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال��ب��ول��ی��ف��ون��ي م��ث��ل 
االنسجام بالھارمونیة والذي یع�ّرف 
ب��أن��ھ ت��ع��دد األص��وات ع��م��ودی��اً، 

 counterpoint والكاونترپوینت
والذي ھو تعدد األلح�ان أف�ق�ی�اً ك�م�ا 
وتتكون أبعاد أصوات المقام العربي 
من بع�د ك�ام�ل وم�ن أج�زائ�ھ غ�ی�ر 
المتساویة فیما بینھا ( الرب�ع ت�ون) 
وذلك تبعاً للتقسیمات الطبیعیة للبعد 

، ك�م�ا (overtone) في التوافقیات
كان ش�ائ�ع االس�ت�ع�م�ال س�اب�ق�اً ف�ي 
العصور الوسطى وعص�ر ال�ب�اروك 
ف�ي ال�م�وس�ی�ق�ى ع�ام�ة، ف�ي ح�ی��ن 
تتألف أبعاد السلم الموسیقي الغربي 
م��ن ب��ع��د ونص��ف ال��ب��ع��د ال��م��ع��ّدل

(tempered)  ف��ق��ط واخ��ت��الف��ات
 .كثیرة یطیل شرحھا

  
* : أس�ت�اذ اب�راھ��ی�م ن�راك م�ب�دع��اً 
ومت�م�ك�ن�اً ف�ي ال�ث�ق�اف�ة وال�روح�ی�ة 
الموسی�ق�ی�ة ل�درج�ة ك�ب�ی�رة، ك�ی�ف 
تمك�ن�ت ال�وص�ول ل�ھ�ذا ال�م�س�ت�وى 

 الرائع ؟
: شكرا الطرائكم ھذاً ال�ذي أع�ت�ز  -

حبي للموسیقى وحرصي ع�ل�ى   بھ،

تقدیم األفضل باالضافة الى التج�دی�د 
وال�م��ت�اب��ع�ة ال��دائ�م��ة ص��راح�ةً ھ��ي 
أساس ت�وف�ی�ق ال�ف�ن�ان ف�ي إیص�ال 

 .اإلحساس الى المتلقي
 

* : فناننا العزیز أب�و راف�ي م�اھ�ي 
 حكمتك في الحیاة ؟

: لی�س�ت الس�ع�ادة ف�ي أن ت�ع�م�ل  -
دائما ماتری�د، ب�ل ف�ي أن ت�ری�د م�ا 

 .تعملھ
 

* : م�اھ�ي ت�ط�ل�ع�ات�ك وط�م�وح�ات�ك 
 المستقبلیة ؟

: دائ��م��ا م��ا أك��ث��ر ال��ح��دی��ث م��ع  -
زمالئي الفنانین عن مشروع اق�ام�ة 
صالونات واماسي موسیقیة إلحی�اء 

وتنمیة الذائقة الف�ن�ی�ة   الفن األصیل
ل�ل�م�ت�ل��ق�ی�ن م�ن ج�ال�ی�ت�ن��ا ال�ع�رب�ی��ة 
والعراقیة خصوصاً في زمن ك�ث�رت 
فیھ الموسیقى الصاخبھ و تدنى فی�ھ 
مستوى ال�ف�ن ال�ع�رب�ي و ال�ع�راق�ي 

 .على وجھ الخصوص
 

* : م��ا ھ��ي مش��اری��ع��ك ال��ف��ن��ی��ة 
 المستقبلیة ؟

-

ھناك مجوعة اعمال قمت بتوزیعھ�ا 
و تنفیذھا مع خیرة العازفین ام�ث�ال 
الفنانین محمد صالح و محمد ام�ی�ن 
و مصطفى الطیار والملحن ال�م�ب�دع 
على الدوام مص�ط�ف�ى ع�ل�ي وال�ت�ي 
س�ی��ت�م اك�م��ال��ھ�ا وادخ�ال االص��وات 
ال��ب��ش��ری��ة (ك��ورال) ف��ي اس��ت��ودی��و 
الفن�ان ال�م�ب�دع والص�دی�ق ال�ع�زی�ز 
محمد امین نف�ط�چ�ي ب�إذن هللا ب�ع�د 

 .انتھاء جائحة كورونا
 

* : ال��م��ایس��ت��رو ال��رائ��ع اب��راھ��ی��م 
الصباحي كلمة ترغب اھدائھا لقراء 

 العراقیة الكرام
: اتمنى للجمیع الصحة والسالم�ة  -

والتحلي بالصبر وااللتزام بتعلیم�ات 
 New South ح���ك���وم���ة والی���ة

Wales   الجتیاز ڤایروس ك�ورون�ا
وأكی�د ال�ق�ادم س�وف ی�ك�ون أفض�ل 

 .باذن هللا
 

* : أودع��ن��ا ال��ف��ن��ان ال��م��وس��ی��ق��ي 
ال��م��ایس��ت��رو اب��راھ��ی��م الص��ب��اح��ي 
متمنین لھ دوام الص�ح�ة والس�الم�ة 

 وأجمل النجاحات.

ا او اا ن اا  "اا اا" 
 
 

 سیدني، أجرى اللقاء مھند سلیم حلیحل



34  

Wednesday 
AL iraqia No. 802 

 01 Sep 21 • Year 16 

 مدخل:
یعد ال�ق�اص ن�اظ�م ع�الوي واح�داً م�ن ك�تّ�اب 
القصة المجتھدین في مدی�ن�ة ال�م�وص�ل، وم�ا 
قدمھ من أعم�ال قص�ص�ی�ة ح�ت�ى اآلن ی�ت�ی�ح 
ل��ل��ق��ارئ/ال��ن��اق��د ال��ت��ع��رف بش��ك��ل ط��ی��ب إل��ى 
خص�وص��ی�ة األداء ال�ق��ص�ص��ي ع�ن��د ال��ق��اص 
عالوي، ف�ال�ك�ّم ال�ق�ص�ص�ي ال�م�ع�ق�ول ی�ت�ی�ح 
للقارئ/الناقد تلّمس الخصائص المركزیّ�ة ف�ي 
عمل القاص، وھو ما یمكن أن ی�ن�ط�ب�ق ع�ل�ى 
منتج القاص ناظ�م ع�الوي ال�ق�ص�ص�ّي ع�ل�ى 
النحو الذي یدفعنا لم�ق�ارب�ة قص�ص�ھ ف�ي ھ�ذا 
السیاق، ضمن رؤیة نقدیة تحاول أن تت�ق�ّص�ى 

 مجاالً سردیاً خاصاً یتعلّق باألداء القصصّي.
یتمثّل مصطلح "األداء ال�ق�ص�ص�ّي" ط�ب�ی�ع�ة 
الحساسیّة الكتابیّة التي یصوغ ف�ی�ھ�ا ال�ق�اص 
عالمھ السردّي، فاألداء یرتبط أساساً بالكت�اب�ة 
وما تنتجھ من فضاء یتعلّق بال�زم�ن وال�م�ك�ان 
والرؤیة السردیّة القابلة لتكوین ھذا الف�ض�اء، 
وی��ت��ع���لّ��ق بص��ورة "األداء ال��ق���ص��ص���ّي" 
االصطالحیّة أسلوب التف�اع�ل ب�ی�ن حس�اس�یّ�ة 
الكتابة والموضوع القصصّي، ألّن الم�وض�وع 
ھو ال�ذي ی�ح�ّدد ط�ب�ی�ع�ة ال�ت�وّج�ھ األس�ل�وب�ّي 
الك�ت�اب�ّي ون�وع�یّ�ة إن�ج�ازه ف�ي ل�غ�ة س�ردیّ�ة 
تستجیب بقّوة ألف�ق ال�م�وض�وع ال�ق�ص�ص�ّي، 
على النحو الذي یوكن فیھ ھذا المصطل�ح م�ن 
األدوات المنھجیّة ال�ن�ق�دیّ�ة ال�م�ھ�م�ة ل�ف�ح�ص 
النّص القصصّي، والكشف عن حیویّة الق�ص�ة 
ف��ي م��دى ال��ت��الؤم ال��ح��اص��ل ب��ی��ن األس��ل��وب 
التعبیرّي والموضوع القص�ص�ّي، ب�م�ا یش�م�ل 
تحریك عناصر التشك�ی�ل الس�ردي ب�م�ج�م�ل�ھ�ا 
لبلوغ أعلى طبقة من طبقات التشكیل السردّي 

 في كّل قّصة من القصص.
بدءاً یمیل القاص إلى األس�ل�وب ال�واق�ع�ي ف�ي 
تصویر ھموم ومكابدات اإلنسان الع�راق�ي ف�ي 
استنطاق حّي لجوھر الفاعلیة اإلنسانیّة داخ�ل 
ذات الشخصیة، وعلى نحو خاص اإلنسان في 
مدینتھ (الموصل) بكل ما حملتھ ھذه المدی�ن�ة/
المكان من ت�اری�خ وحض�ارة وذاك�رة وراھ�ن 
وحلم وقضایا ش�دی�دة االش�ت�ب�اك والص�ی�رورة 
السردیة، لذلك نجد انشداد القاص إلى ال�م�ك�ان 
بكل ما یمتلك من تاریخ ومكان�ة وخص�وص�ی�ة 
محلیة على نحو الفت لعین القراءة، ف�ال�ق�ص�ة 
التي یكتبھا ھذا القاص تأتي مشبعة إلى درج�ة 
كبیرة بالمكان وك�أنّ�ھ ال�ع�م�ود الس�ردي األول 
واألساس في ال�ق�ص�ة، ب�م�ا یض�م�ن مس�رح�اً 
سردیاً یسمح لألداء القص�ص�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
مشكالتھ التعبیریة في أعلى درجة من درجات 

 التشكیل.
إن ذاكرة القاص ھي ذاكرة ال�م�ك�ان وال�زم�ان 
معاً بما یش�ك�ل ال�رؤی�ة الس�ردی�ة ال�م�ط�ل�وب�ة 
لتشكیل الفضاء القصصي، وھي تت�م�اھ�ى م�ع 
ذاكرة اإلنسان في استدعائھ لما تخ�ت�زن�ھ ھ�ذه 
ال��ذاك��رة م��ن ح��ك��ای��ات ورؤی��ات وت��م��ثّ��الت 
وكیفیات وقضایا، لذا نجد أّن فعل التذكر ع�ب�ر 

(الفالش باك) مھیم�ن�اً ع�ل�ى ع�م�ل�ی�ة الس�رد، 
وعلى ال�رغ�م م�ن أّن ت�ق�ان�ة (ال�ف�الش ب�اك) 
أصبحت الیوم تقانة تقل�ی�دی�ة ل�ك�نّ�ن�ا م�ا زال�ت 
تعطي الكثیر حین ی�ح�س�ن ال�ق�اص اس�ت�ث�م�ار 
ممكن�ات�ھ�ا الس�ردی�ة، ألنّ�ھ�ا ت�ق�ان�ة م�ت�ن�وع�ة 
ومتحّولة وتخضع لفھم القاص وطریق�ة أدائ�ھ 
في االسترجاع واالس�ت�دع�اء، وال�ت�ع�ام�ل م�ع 
الصور والحكایات المسترجعة تعمالً یخلّ�ص�ھ�ا 
من م�اض�وی�ت�ھ�ا ویس�ّخ�رھ�ا ل�ف�اع�ل�ی�ة األداء 
القصصي، بما یس�ھ�م ف�ي إع�ادة ص�ی�اغ�ت�ھ�ا 
داخل مخ�ت�ب�ر س�ردي ی�ق�وم ع�ل�ى حس�اس�ی�ة 

 الصنعة القصصیة.
ولعل ھذه المالحظات تنطبق إلى حد بعید على 
مجموعتھ الج�دی�دة ((ری�ح ل�ن ت�ھ�دأ)) ال�ت�ي 

) قص�ص، ب�ع�د ت�ج�رب�ة قص�ص�ی�ة 8ضم�ت (
س��اب��ق��ة وص��ل��ت ف��ي ھ��ذه ال��م��ج��م��وع��ة إل��ى 
ال��م��س��ت��وى ال��م��ط��ل��وب ع��ل��ى ص��ع��ی��د ال��ل��غ��ة 
ال��ق��ص��ص��ی��ة والص��ن��ع��ة ال��ق��ص��ص��ی��ة واألداء 
القصصّي، بما یجعلنا نقاربھا نقدیاً ع�ل�ى ھ�ذا 
المستوى من ال�ت�ف�اع�ل وال�رص�د وال�م�ع�ای�ن�ة 

 والتحلیل.
 

 عتبة العنوان:
تطالعنا في الب�دای�ة ب�ن�ی�ة ال�ع�ن�وان (ری�ح ل�ن 

إیقاع�ی�ة الف�ت�ة (ری�ح) ال�دال�ة -تھدأ) بحركیة 
عل�ى ال�رغ�ب�ة ب�ت�ق�وی�ض الس�اك�ن/ الس�ائ�د / 
الصامت ، متبوعة بأسلوب النفي (لن تھدأ) : 
وھو نعت جملة فعلیة دال ع�ل�ى اس�ت�م�راری�ة 
ھ�ذه الـ� (ری�اح) ف�ي ان��ج�از ف�ع�ل االك�ت�س��اح 
والتغییر بحراك كبیر ال یتوقف بسھولة، ت�رى 
ھل تنبأ القاص عالوي بالثورة الشام�ل�ة ال�ت�ي 
تجتاح معظم دول المنطقة العربیة ؟! ھل ت�ن�ب�أ 
بالطوفان الذي سیغیر العالم العربي على ن�ح�و 
مختلف، ویف�ت�ح أم�ام�ھ آف�اق�اً ج�دی�دة ال أح�د 

 یعرف طبقاتھا وأشكالھا؟!
تشتغ�ل ل�ف�ظ�ة (ری�ح) ع�الوي ع�ل�ى ث�ن�ائ�ی�ة 
"الداخلي/الذاتّي" و"الخارجي/الموضوعّي" 
على النح�و ال�ذي یش�م�ل ال�ذات وال�م�وض�وع 
معاً، ف�ال�ت�غ�ی�ی�ر یش�م�ل اإلنس�ان م�ن ال�داخ�ل 
ب�ط�ب�ق��ات�ھ ك�ل��ھ�ا، ویش�م��ل ال�م�ك��ان وال�زم��ان 
والحدث وكل ما یت�ع�لّ�ق ب�ال�ت�ش�ك�ی�ل وال�رؤی�ة 
والفضاء، بمعنى آخر انھ یع�ن�ي ح�ی�اة ج�دی�دة 
إلنسان بدأ یولد من رحم ھذه الـ� (ری�ح)، وال 
شّك في أّن داّل "الریح" بمرجعیات�ھ ال�دالل�ی�ة 
یحیل على داللة سلبیة بعكس "الریاح" ال�ت�ي 
تحیل على داللة إیجابیة، فثمة دوال ت�ك�ت�س�ب 
معنى محدداً في المیدان الداللّي للغة وتح�ص�ل 
على قیمتھا السیمیائیة ال�ت�اری�خ�ی�ة ع�ل�ى ھ�ذا 
النحو، وتصبح داالً تكم�ن ف�ی�ھ دالل�ة ق�اّرة ال 

 یمكن تجاوزھا.
فدال "الریح" مثالً لم یرد في الق�رآن ال�ك�ری�م 
إال بالداللة السلبیة التي تح�م�ل م�ع�ھ�ا ص�ورة 
الشّر، وحین تأتي المفردة نكرة "ری�ح" ف�إّن 
ھذه ال�دالل�ة الس�ل�ب�ی�ة تص�ب�ح أع�م�ق وأك�ث�ر 
ارتباطاً بفاعلیة السلب ال�دالل�ّي، وال ش�ّك ف�ي 
أن الجملة المنفیّة بعد دال "ریح" ت�ع�ّزز ھ�ذا 
المعنى وتوّسعھ، فالجملة المنفیة "لن ت�ھ�دأ" 
تحیل على تأثیر مستمر ودائم ال یتوقف ل�ھ�ذه 
الریح التي تعطي داللة المجھولیة ب�ت�ن�ك�ی�رھ�ا 
"ریح"، وتسھم في مضاعفة الطاقة األدائ�ی�ة 

السلبیة للمحتوى القص�ص�ي ال�ذي س�ت�ب�رھ�ن 
علیھ المتون السردیة للقصص ب�م�ض�ام�ی�ن�ھ�ا 

 وقضایاھا.
ثمة ثنائیات عدیدة في ھذه ال�م�ج�م�وع�ة ل�ك�ن 
أبرزھا ھ�ي ث�ن�ائ�ی�ة (ال�ح�ب وال�ح�رب) ال�ت�ي 
شغلت أقالم المبدع�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ب�ح�ك�م م�ا 
خاضوه من حروب على مدى سنی�ن ط�وی�ل�ة، 
وقد حّركت ھواجسھم وأقلق�ت�ھ�ا، ووض�ع�ت�ھ�م 
في مواجھة أقدارھم ومص�ائ�رھ�م ع�ل�ى ن�ح�و 
اختلطت ف�ی�ھ ال�م�ش�اع�ر وت�ن�ّوع�ت، ف�م�ع�ظ�م 
نصوص المجموعة كت�ب�ت ف�ي زم�ن ال�ح�رب 
وتعّرضت لموضوعاتھا وقضایاھا وتجل�ی�ات�ھ�ا 
التي ال تقف عند حّد، وعزفت على أوتار ح�ب 
المرأة والوط�ن وال�ح�ی�اة دف�اع�اً ع�ن ج�وھ�ر 

 اإلنسان ضد الحرب.
لقد شكل العنوان (ریح لن تھدأ) عتب�ة نص�ی�ة 
أولى تنط�وي ع�ل�ى ق�در ك�ب�ی�ر م�ن األھ�م�ی�ة 
وال��ت��دل��ی��ل وال��ت��ص��وی��ر، وتس��م��ح ل��ل��ق��راءة 
بالمشاركة في لعبة المعنى ولعبة السرد م�ع�اً، 
ویمكن تصّور المعنى العنواني بأّن ھذه الری�ح 
التي لن ت�ھ�دأ ھ�ي "ال�ح�رب"، إذ ال ی�م�ك�ن 
تصّور معنى قریب من ھذه الصورة العنوان�ی�ة 
أكثر من الحرب، التي ھ�ي ع�ب�ارة ف�ع�الً ع�ن 
ریح قاسیة تأتي على األشیاء فتقلقھ�ا وت�غ�یّ�ر 
مصیرھا، وھي ال تھدأ ألنّھ�ا ت�ب�ق�ى مس�ت�ع�رة 
حتى ت�ف�ع�ل ف�ع�ل�ھ�ا ف�ی�م�ا تص�ادف�ھ م�ن بش�ر 
وطبیعة وكائنات أخرى تودي ب�ھ�ا وت�دّم�رھ�ا، 
إذ تبقى عتبة العنوان على ھذا النح�و ال�دالل�ي 
قائمة وفاعلة في مصیر المتون القصصیة ب�ال 
توقّف، ألّن جملة (لن ت�ھ�دأ) ال�م�ن�ف�ی�ة ت�ح�ی�ل 
على ھذه االستمراریة التي یب�دو أم�ھ�ا ك�ان�ت 
م��ن حص��ة ال��ع��راق��ی��ی��ن ب��ح��س��ب األط��روح��ة 
السردیة التي تحملھا المشاھد الس�ردی�ة، ع�ن 
طریق فعالیة األداء الق�ص�ص�ي ف�ي ال�ق�ص�ص 

 جمیعاً.
 

 عتبة اإلھداء:
أما عتبة اإلھداء وھي عتبة م�ھ�م�ة ال ی�م�ك�ن 
تجاھلھا بوصفھا داالً قصص�ی�اً م�ف�ت�اح�ی�اً م�ن 
دوال التشكیل السردي في العم�ل ال�ق�ص�ص�ي، 
وقد جاءت عتبة اإلھ�داء م�وّج�ھ إل�ى م�ھ�دى 
إلیھ أنثوي بداللة الضمیر المنفصل الم�خ�اط�ب 

 "أنت"، ونّصھا:
 ((إلیكِ  

 وأنتِ        

 تَجعلینني         
 أكثر أناقة           

 وإدھاشاً))
فإنھ ھو اآلخر یسھم في تسھیل مھمة القراءة 
وتقری�ب ال�ف�ض�اء ال�دالل�ي ال�ع�ام ل�م�ق�ص�دی�ة 
القراءة ومنھجیتھا ورؤیتھا، ویش�ك�ل إض�اءة 
أخرى ألیة عتمة متوقعة في أغ�وار نص�وص 
المجموعة بم�ا یش�ك�ل�ھ م�ن ح�ی�ث�ی�ات ی�م�ك�ن 

 بوساطتھا لھم محطات معیّنة في النصوص.
في ھذا اإلھداء ثمة توجھ خ�اص ال�ى االخ�ر/
األنثى بوصفھ معادالً وجدانیاً لل�ح�ب وال�ح�ی�اة 
وال�م�ش�ارك�ة ال�وج�دان�ی�ة (ال�ی�ِك)، ف�الض�م�ی��ر 
ال�م��ت��ص��ل األن��ث��وي "ال��ك��اف" ی��ق��ت��رن ف��وراً 
بالضمیر المنفصل األنثوّي األكثر وضوحاً ف�ي 
دائرة النداء "أن�ِت"، ح�ی�ث ت�ت�ّم ال�م�خ�اط�بَ�ة 
ال��م��ب��اش��رة ب��ی��ن ال��راوي ص��اح��ب ال��خ��ط��اب 
 والمروي لھ األنثى عبى نحو مباشر وصریح.

ھذا التوجھ العاطفي مصحوب ب�ال�ح�ال (وأن�ِت 
تجع�ل�ی�ن�ن�ي أك�ث�ر أن�اق�ة وإدھ�اش�اً) ل�ت�ع�م�ی�ق 
الصورة الداللیة المطلوبة وتركی�زھ�ا س�ردی�اً، 
ففعل الحب ھنا یتماھى مع فعل ال�ك�ت�اب�ة ع�ل�ى 
نحو أدائّي اقترانّي شامل، إذ ین�ط�وي ك�الھ�م�ا 
إبداعیاً على أناقة وإدھاش وسحر خاص فیم�ا 
یشتمل علیھ المعنى الحالّي من قیمة تع�ب�ی�ری�ة 

 وتشكیلیة   
شدیدة الرھافة، وال شّك في أن القیمة الداللی�ة 
والسیمیائیة للفعل "تجعل" بما ینطوي ع�ل�ی�ھ 
من قدرة تحویلیة ھائلة ت�رف�د ال�م�ع�ن�ى ب�ق�ّوة 
جدی�دة مض�اف�ة، وتس�اع�د ف�ي دف�ع ال�م�ع�ن�ى 
اإلھ�دائ��ّي إل�ى م��ن�ط��ق��ة دالل��ی��ة ت��ك��ش�ف ع��ن 
حساسیة العالقة العمیقة بین الراوي الذكورّي 

 اإلھدائّي والمروي لھ األنثوّي.
یؤكد ھذا االھداء الموجز ق�درة االخ�ر/االن�ث�ى 
على تغییر االخر/الرجل بنحو ایج�اب�ي ی�ت�م�ث�ل 
ف��ي (االن��اق��ة واالدھ��اش) ك��خ��ال��ص��ة ل��ھ��ذه 
الفاعلیة ونتیجة رائعة لھا، ولكن من ھي ھذه 
األنثى؟ قد تكون المرأة الحبیبة الملھم�ة ال�ت�ي 
أسھم�ت ف�ي ھ�ذا ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ك�ب�ی�ر ف�ي ذات 
الراوي، وقد تكون االرض الطیبة التي منحت�ھ 
الكثیر على نحو یؤّكد صلة األداء ال�ق�ص�ص�ي 
بالمرجعیة ال�م�ك�ان�ی�ة ل�ل�ق�ص�ص، وق�د ت�ك�ون 
الثورة وقد تكون دالالت أخرى یمكن التقاطھ�ا 
من طبیعة المتن الس�ردي ف�ي ك�ل قص�ة م�ن 

 ھذه القصص.
 ....... البقیة الصفحة التالیة:

ّداء اا  
 اءة   (ر  أ) ظ وي

 

 
 

 

 

 

 

 

 د. فیصل القصیري       
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على أیة حال نحن أمام أناقة أخرى ھ�ي أن�اق�ة 
لغة ھذه النصوص القصصیة وقربھا من ل�غ�ة 
الشعر الذي ھو فن التركیز ال�ع�ال�ي وال�دھش�ة 
الالفتة واالقتصاد البالغّي الشدید، أعني ك�ث�رة 
المجازات في لغة ھ�ذه ال�م�ج�م�وع�ة ك�م�ا ف�ي 

 قولھ:
 (قفزت من عینیھ دمعة)

 (شھیق عمر تتنفس معھ نضوج رجولتھ)
 (الشمس تخرج االن من غفوتھا اللیلیة)

(فوضعت حجرة م�ن ث�ل�ج ع�ل�ى جس�ده ال�ذي 
 ازداد جوعاً واشتیاقاً)

وھناك عشرات الجم�ل ال�ت�ي ت�ق�ت�رب ل�غ�ت�ھ�ا  
السردیة من لغة الشعر في تشكیالتھا البالغیة 
التشبیھی�ة واالس�ت�ع�اری�ة وال�م�ج�ازی�ة، وھ�ي 
تضیف إلى مستوى التعبیر ال�ق�ص�ص�ي ط�اق�ة 
ج�دی�دة تص�ّب ف�ي فض�اء الش�ك�ل ال��ت�ع�ب�ی��ري 

 والتشكیلي القصصي.
وال شّك في أّن التشكیل القصصي البالغي ف�ي 
القصة القصیرة ی�ق�وم ب�دور م�ھ�م ف�ي إث�راء 
القصة وتنویرھا سردیاً، وذل�ك ألن مص�ط�ل�ح 
األداء السردي یقترب كثیراً في مف�ھ�وم�ھ م�ن 
التشكیالت البالغیة البیانیة على ن�ح�و خ�اص، 
ح��ی��ن تس��ھ��م ال��ت��ش��ب��ی��ھ��ات واالس��ت��ع��ارات 
والتوریات وال�م�ج�ازات ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ف�ي دع�م 
حضور األداء القصصي العالي، وذلك للتع�ب�ی�ر 
عن جوھر الفعل السردي ف�ي أع�ل�ى درج�ات�ھ 

 وتمثالتھ وتأثیراتھ 
 في توجیھ المعنى السردي.

 
 قراءة في نماذج من قصص المجموعة"

تطالعنا القصة االولى في المجم�وع�ة ب�ع�ن�وان 
مألوف ومتداول ھو (الوشم)، فللوشم حض�ور 
في الشعر العربي القدی�م وف�ي ال�ح�دی�ث أیض�اً 
وفي القصة والروایة وال�ف�ن وال�ح�ی�اة، ول�ع�ل 
أشھر اعمال الفنان التشكیلي ماھود احمد ھ�ي 

 (لوحة الوشم).
یت�ن�اص ھ�ذا ال�ع�ن�وان م�ع روای�ة "ال�وش�م" 
للروائي والقاص عبد الرحمن مجید الربی�ع�ي، 
وھي الروایة التي أسھمت في تغ�ی�ی�ر ال�م�زاج 
ال��روائ��ي ال��ع��راق��ي وق��ت ص��دورھ��ا ب��دای��ة 
سبعینیات القرن الماضي، وق�ّدم�ت ش�خ�ص�ی�ة 
"كریم الناصري" بوصفھ شخص�ی�ة م�ح�ب�طَ�ة 
داخل نزھة أدبیة بین تضاریس حبلى بمواق�ف 
وأحاسیس إنسانیة فیاضة، فھي ت�ذك�رة س�ف�ر 
تنقل القارئ إلى عوالم متباعدة ومتقارب�ة ف�ي 
اآلن نفسھ مجسدة ع�م�ق ال�ت�ن�اق�ض الص�ارخ 
الذي عرفھ الحیاة السی�اس�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة، ك�م�ا 
أنھا تنقل واقعا عرفھ تقریبا الكثیر من الب�ل�دان 
ال�ع��رب��ی�ة وخص��وص�ا (ال��ع�س��ك��رت�اری��ة م�ن��ھ��ا 
وال�ی�س��اری�ة) وإن اع�ت��رف�ت ل��ل�ع�راق ب�ف��رادة 
الت�ج�رب�ة ال�ت�ي ی�ب�ع�ث�ھ�ا ال�رب�ی�ع�ي م�ن رم�اد 

  التاریخ.
وقد لجأ الكاتب الربیعي في ب�ن�اء روای�ت�ھ م�ن 
دون ذكر للسنوات والزمن المحدد لیحكي ع�ن 
تجربة االعتقال في العراق، ولیحكي عن زم�ن 
الخی�ب�ة واالن�ك�س�ار وی�رس�م م�ع�ال�م ال�ل�ح�ظ�ة 
االنھزامیة التي تقف فیھا الذات سجینة ذات�ھ�ا 
تنظر إلى وجھھا في مرآة ال�ذك�ری�ات، وت�ع�ی�د 
النظر في الزمن األول الم�ن�ق�ض�ي ع�ل�ى ن�ح�و 
یحقق نوعاً من التشابھ بی�ن ش�خ�ص�ی�ة ك�ری�م 

الناصري في روایة الوشم للربیعي وبین ب�ط�ل 
  القصة األسیر.

نعود إلى القصة الستنتاج أسلوبھا الت�ش�ك�ی�ل�ي 
السردي فنقول: نستطیع إیجاز الحدیث ع�ن�ھ�ا 

 على النحو اآلتي:
المكان: محدد ھو مق�ھ�ى "م�ح�ل�ة ال�خ�الن�ي" 
وھو مكان ذي مرج�ع�ی�ة واق�ع�ی�ة ف�ي م�دی�ن�ة 
بغداد، وھذه عالمة واقعیة ال بّد من مالحظتھا 

 واالنتباه لھا.
الزمان: م�ح�دد وھ�و عش�ر س�ن�وات قض�اھ�ا 

-البط�ل ف�ي األس�ر ض�م�ن ال�ح�رب ال�ع�راق�ی�ة
اإلیرانیة التي است�م�رت ث�م�ان س�ن�وات، ل�ك�ّن 
سنوات األس�ر ام�ت�ّدت ح�ت�ى م�ا ب�ع�د ان�ت�ھ�اء 
الحرب لعوامل كث�ی�رة ذات ط�ب�ی�ع�ة س�ی�اس�ی�ة 

 بالدرجة األولى.
الحدث: محدد وھو العودة من األسر وال�غ�رب�ة 
الى أحضان الوطن بكل ما تنطوي ع�ل�ی�ھ ھ�ذه 
ال��ع��ودة م��ن إش��ك��االت ع��اط��ف��ی��ة وإنس��ان��ی��ة 
واجتماعیة وثقافیة، في إطار ح�م�ول�ة دالل�ی�ة 
شدیدة االشتباك وال�ت�ع�ق�ی�د ق�در ت�ع�لّ�ق األم�ر 
بموضوع األسر وتجربتھ ال�ق�اس�ی�ة، ف�ي ظ�ّل 
ح�رب ع�ن�ی�ف�ة ف�ق�دت ك�ل م��ع�ان�ي اإلنس�ان�ی��ة 
والتقالید المعروفة والمت�داول�ة ف�ي ال�ح�روب، 
لذا یمكن أن تكون ھذه التجربة ال�م�ّرة س�اح�ة 
مثیرة للسرد على مستوى األداء القصصي أو 

 األداء الروائي معاً.
یتحقق عنصر االكتشاف عندم�ا ی�درك ال�ب�ط�ل 
أن عامل المقھى ھو شقیقھ من خ�الل ع�الم�ة 
دالة ھي "الوشم"، والوشم على ھ�ذا ال�ن�ح�و 
ھو شكل من أشكال ال�ت�ع�دی�ل ال�ج�س�دّي وی�ت�ّم 
ب��وض��ع ع��الم��ة ث��اب��ت��ة ف��ي ال��ج��س��م وذل��ك 

ث��م وض�ع الص�ب�غ ع��ن  ب�اإلب�رة، ال�ج�ل�د ب�غ�رز
طریق ھذه الفتح�ات وال�ج�روح ل�ی�ب�ق�ى داخ�ل 

  الجلد وال یزول.
ویعّد ال�وش�م ع�ل�ى جس�م اإلنس�ان ن�وع�اً م�ن 

ولھ غایات كثی�رة  والزخرفةالتعدیل الجسمانّي 
ب��ح��س��ب ط��ب��ی��ع��ة ال��م��وروث الش��ع��ب��ّي ل��دى 
الشعوب، وھو ھنا في ھذه القص�ة ل�ع�ب دوراً 
عالمیاً في الكشف عن مصیر كان قبل ال�وش�م 
مجھوالً لكنّھ صار معلوماً بوساطة الوش�م، إذ 
كان العامل الحاسم في نق�ل األداء ال�ق�ص�ص�ي 

 في القصة من حال إلى حال.
جاء الوشم في ھذه القصة ع�ب�ارة ع�ن ح�رف 
(ع) في الید الیمنى للش�اب (ع�ام�ل ال�م�ق�ھ�ى) 
أحد أبرز شخ�ص�ی�ات ال�ق�ص�ة، إذ ی�ك�ون ھ�ذا 
الوشم ھو المحور األبرز للحراك السردي ف�ي 
القصة، ت�ؤدي ال�ذاك�رة دوراً م�ھ�م�اً ف�ي ھ�ذا 
العمل على أكثر م�ن مس�ت�وى، إذ إن�ھ�ا ت�ق�وم 
بخزن المعلومات واألح�داث وتس�ھ�ی�ل م�ھ�م�ة 
استرجاعھا في الوقت المناسب سردیاً، لی�ق�وم 
الوشم ب�دوره األس�اس ف�ي ھ�ذا االس�ت�رج�اع 
السردي ال�زم�ن�ي، ف�ي س�ی�اق أن "ال�وش�م" 
نفسھ ینطوي على عالمة سردیة ت�ح�ی�ل ع�ل�ى 

 الماضي في داللتھ الرمزیة.
یحمل التذّكر طابع األسى ب�ع�ودة ال�ذاك�رة ال�ى 
الوراء عبر تقانة (الفالش ب�اك) ال�ت�ي ت�ع�م�ل 
بقّوة في ھذه القصة، فالحنین الى الماضي ھو 
تعویض للشخصیة عن الحرمان الذي عاش�ت�ھ 
في األسر، وھروب من الحاض�ر ال�ذي یش�ك�ل 
صدمة لھا بما فیھ م�ن ض�ی�اع وتش�ت�ت، وم�ا 

بین ال�م�اض�ي وھ�و ی�ت�رّك�ز ف�ي زم�ن األس�ر 
والحاض�ر ال�ذي ال ی�ح�ق�ق ال�ط�م�وح ی�ت�ج�لّ�ى 
"الوشم" بوصفھ العالمة السردیة الفارقة في 
القصة، وتعمل ھذه العالمة على تمثیل الرؤی�ة 
السردیة في تش�ك�ی�ل قص�ص�ي ی�ب�رھ�ن ع�ل�ى 
سیمیائیة الع�الم�ة ال�ع�ن�وان�ی�ة "ال�وش�م" ف�ي 

 میدان المتن السردّي.
تمارس عالمة المطر في قصة (الوقت م�ط�ر) 
دوراً سلبیاً یتمثل في كون المطر عاب�ث�اً ی�م�ن�ع 
الحبیبة الم�ن�ت�ظ�رة م�ن ال�م�ج�يء، فـ�(ال�وق�ت 
مطر) عن�وان ال�ق�ص�ة یس�اوي ف�ي االع�ت�ب�ار 
التأویلي (الوقت غیر مناسب) وھ�ذه م�ف�ارق�ة 
تقوم على أساس تشكیل ال�ع�الم�ة ال�ق�ص�ص�ی�ة 
بین احتمالی�ن، إذ ال�م�ط�ل�وب م�ن ال�م�ط�ر أن 
یكون قریناً للحب ومثیراً للخ�ی�ال ال�روم�انس�ي 
عند الحبیبین ال العكس، ف�ي ح�ی�ن ی�أت�ي ف�ي 
القصة مانعاً لھذا الخی�ال وم�اح�ی�اً ل�ھ ت�م�ام�اً، 
وھذه إشكالیة سردیة تخضع لطبیع�ة ال�ح�ادث�ة 
القصصیة وعالقتھا بالفضاء الرومانسي الذي 

 تقوم علیھ القصة:
 ((َرنَّ جرُس الھاتف....

 الو ..مْن ... مْن ؟!! -
 مثل نبتة باغتھا صیف قاحل ، صرخت ...

 أقادمة انت ؟
 كال -

 (فالوقت مطر) !!!))
تشتغل القصة على مع�ط�ی�ات ظ�روف ال�زم�ان 
من خالل شبكة الدوال التي تحیل على ال�زم�ن 
وھي: (مساء/ سنین/الساعة/ اللحظة/ص�ی�ف/
الوقت)، م�م�ا ی�ع�ط�ي ان�ط�ب�اع�اً ع�ن انش�غ�ال 
الشخصیة المركزیة في الق�ص�ة ب�ال�زم�ن وم�ا 
ی�ع�ن�ی�ھ م��ن ض�ی�اع ت��ك�اب�ده وت�ع��ی�ش�ھ ب�أس��ى 
وخسارة، إذ یتسرب الزمن كما تتسرب ح�ب�ات 
الرمل من بین األصابع ب�ال ن�ت�ی�ج�ة ح�اس�م�ة، 
وھناك أیضا ثنائیة ال�داخ�ل ع�ل�ى ن�ح�و أدائ�ي 

(أن�ا ف�ي داخ�ل س�ج�ائ�ري ...  سردي خ�اص:
 تبلعني ... أبلعھا)

والخارج ف�ي م�ج�ال س�ردي م�خ�ت�ل�ف داخ�ل  
 فضاء الثنائیة:

(یغفو قلبي...حنیني مثل أشالء غبار تھدأ ف�ي 
 أرجاء ھواي

... وربما خارج عشتي). وفي قصة (الدمی�ة)  
ی��ع��ط��ي اح��ت��ج��اج ال��ط��ف��ل��ة ع��ل��ى (ال��دم��ی��ة) 
وتحطیمھا لھا احساساً بالخیبة والحزن، ألنھ�ا 
لم ترَض عن الھدیة التي لم تكن س�وى ش�يء 
تافھ یستحق الرفض بقوة ع�ل�ى ال�ن�ح�و ال�ذي 
یفضي إلى تشكیل موقف أو رؤیة لل�ش�خ�ص�ی�ة 
القصصیة، ولعل ع�ن�وان ال�ق�ص�ة "ال�دم�ی�ة" 
یجعل األحداث تتمرك�ز ح�ول ال�دال ال�ع�ن�وان�ي 
ع�ل�ى ن�ح��و ك�ث��ی�ف. واذا ك��ان�ت ب��ط�ل��ة قص��ة 
(الدمیة) وھي تلك الطفلة المدللة عند عمھا ال 
تعجبھا (اللعبة) وترید تقطیع�ھ�ا، ف�إن ال�ل�ع�ب�ة 
السردیة عند ناظ�م ع�الوي ف�ي ھ�ذه ال�ق�ص�ة 
تنطوي على ق�در ع�اٍل م�ن ال�م�ھ�ارة ال�ف�ن�ی�ة 
جمالیاً وموضوعیاً، فثمة حدث صغی�ر ی�ح�م�ل 

 داللة كبیرة:
(كانت الدمیة بال رأس والرأس في الزاویة بال 
حراك ، حاولت أن استغیث ... أن أص�رخ، إال 

 أن اشمئزازھا كان سائداً على صوتي).
إن قصة (الدمیة) ھي ل�ع�ب�ة س�ردی�ة ح�واری�ة 

ب�ام�ت�ی�از ت�ت�وفّ�ر ع�ل�ى ق�وة حس�اس�ی�ة األداء 
القصص�ي ع�ل�ى ال�م�س�ت�وی�ات ك�اف�ة، ف�األداء 
القصصي ال یتوقف على طبیعة الفعل الس�ردي 
فحسب بل یتدخل في معظم عناصر ال�ت�ش�ك�ی�ل 

 القصصي.
وف��ي قص��ة (إن��ان��ا ت��غ��ادر) ث��م��ة إف��ادة م��ن 
األسطورة الیونانیة المعروفة والبالغة الت�داول 
أدبی�اً ح�ی�ث اس�ت�ث�م�رھ�ا ك�ث�ی�ر م�ن الش�ع�راء 
والقصاصین والروائی�ی�ن، ویش�ت�غ�ل ال�وص�ف 
على نحو ی�ع�ط�ل ال�ح�وار ال�خ�ارج�ي وی�وح�ي 
بغیاب اآلخر في سیاق تعادلي، یحك�ي ال�راوي 
عن بط�ل غ�ائ�ب ی�ع�ان�ي ال�خ�ی�ب�ة واالن�ك�س�ار 

 ویعیش زمناً ردیئاً تتساوى فیھ األشیاء:
(إن زمن السقوط یس�اوي زم�ن ال�ق�وة اآلن، 

 وإن وثبتھ ربما تكون قصیرة األجل)
ویشغل المكان بوصفھ حیزاً جزءاً مھ�م�اً م�ن  

عنایة القاص ب�ال�ف�ض�اء الس�ردي ف�ي م�ع�ظ�م 
تجلیاتھ السردیة، وھو ھنا (بیت االس�رة) ب�م�ا 
ینطوي علیھ من ألفة محتملة، وتكریساً لعزل�ة 
البطل المكانیة عن الما حول ال�م�ك�ان�ي، ف�إن�ن�ا 
نجد المكان بالتحدی�د ھ�و غ�رف�ة م�ن�دس�ة ف�ي 
الطابق العلوي تحیل على العزلة أكث�ر م�ن أي 
شيء آخر:(في عزلتھ جلس ی�ح�ی�ك س�اع�ات�ھ 
بمغزل الذكریات لیصنع من نسی�ج�ھ�ا ق�م�ی�ص�اً 
كبیراً كان یالئمھ قبل ھذا الوقت ... لیتی�ق�ن أن 
النھایة تختلف في تكوینھا وبنائھا من ال�ب�دای�ة 
التي عاشھا ، وأن ح�ی�اك�ت�ھ وق�ی�اس�ات�ھ ال�ت�ي 
ع��ای��ن��ھ��ا وان��ت��ص��ر ب��ھ��ا وم��ع��ھ��ا ق��ب��ل ال��ب��دء 
بمشروعھ قد اختلفت ع�ن�ھ�ا اآلن، ل�ت�ل�ت�ص�ق 

 بذكریاتھ).
ویتابع الراوي سرده عن تصویر عزلة الب�ط�ل 

(في عزلتھ ھذه راح یتابع ب�ح�ذر ش�دی�د  قائالً:
ع�ل�ى  -مثل ش�ب�ح–انكساراتھ وجنیتھ الجاثمة 

قلبھ ونسي أو ت�ن�اس�ى أن ھ�ذا ال�خ�ی�ال ول�ی�د 
  تجارب حقیقیة).

أما الزمن فإنھ یتراوح ب�ی�ن ال�زم�ن ال�واق�ع�ي 
والزمن النفسي بطریقة تناوبیة، وأھم م�ا ف�ي 
القصة أننا نلحظ وجود ظرف زمان مبھم غی�ر 
محدد ھو (نقطة أین النھار وال�ل�ی�ل)، ت�ت�ج�ل�ى 

 لحظة ظھور (إنانا) على شاشة خیال البطل:
(ھكذا بدا لھ أن یھرب دون م�واراة ال�ى ھ�دأة 

لتتجلى لھ من جدید (إنانا) رب�ة ال�ح�ب  مریبة)
عند نقطة بین النھار واللیل دكناء تسبح ف�وق 
انصھارات عشق�ھ ال�م�ذب�وح، وھ�روب�ھ غ�ی�ر 
الممكن من ھواجس ذكریاتھ لتج�ت�اح مس�ارب 
ضلوعھ وبین قلبھ مترنمة بنشیدھا في غ�رور 
ال یقھر وال ینمحي، وھي تقص علیھ ب�ع�د ك�ل 
ھذا الوقت آخر لعناتھا ع�ن رج�ل ت�ح�ول إث�ر 
حبھا الى رخام، فثمة تناص ض�م�ن�ي ی�ت�ح�رك 
على حساسیّة ھذا ال�ت�الق�ي الس�ی�م�ی�ائ�ي ب�ی�ن 

 القصة واألسطورة.
ویذكرنا ھذا المقطع بأسطورة (میدوزا) ال�ت�ي 
تحول من تقع علیھ نظراتھا الى حجر!! وھ�ذا 
بالتأكید ن�زوع ن�ح�و ال�ب�ن�اء األس�ط�وري ف�ي 
ال��ق��ص��ة، ب��وص��ف��ھ ش��ك��الً م��ن أش��ك��ال األداء 
ال��ق��ص��ص��ي ی��ق��وم ع��ل��ى اس��ت��دع��اء الش��ك��ل 
األسطوري أو تمثیلھ أو ال�ت�ن�اص م�ع�ھ داخ�ل 
الحدث القصصي، م�ن أج�ل أن ی�رت�ف�ع األداء 
إلى أعلى درجة ممكنة من ال�ك�ف�اءة الس�ردی�ة 
التي تنعكس إیجابیاً على ال�ف�ض�اء ال�ق�ص�ص�ي 

 في مجملھ العام.
إّن ھذه القصص الكامنة بین أض�الع ال�ع�ن�وان 
"ریح لن تھدأ" للقاص ناظم عالوي تنّوُع في 
تشكیالتھا السردیة عل�ى ال�ن�ح�و ال�ذي ی�ج�ع�ل 
األداء القصصي فیھا ماث�الً وح�اض�راً ف�ي ك�ل 
طبقات الحراك السردي، سواء عل�ى مس�ت�وى 
الشخصیات أو األمكنة أو األزمنة أو األح�داث 
المختلفة، بحیث یتحول األداء ال�ق�ص�ص�ي إل�ى 
فاعل سردي جوھري یسھم على صعید الشكل 
والموضوع ف�ي دع�م ال�م�ش�روع ال�ق�ص�ص�ي 

     وتطویره.

ّداء اا  
 اءة   (ر  أ) ظ وي
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القصیدة توق جمیل ی�ت�ح�رك ف�ي   
خی�ال الش�اع�ر ف�ی�ن�ق�ل ل�ن�ا آھ�ات�ھ 
وأفراحھ على شكل كلمات وحروف 

ج�ی�اش�ة ومش�اع�ر   جمیلة وأف�ك�ار
تتصف بك�ل م�اف�ی�ھ�ا م�ن ال�ح�زن، 
واألل��م، وال��م��ع��ان��اة، وال��م��غ��ام��رة 
الكبیرة في كل التناقضات الحیاتیة، 
ومما الشك فیھ ان الخیال الخ�ص�ب 
یتیح لل�ش�اع�ر ال�ع�ب�ور ال�ى ض�ف�ة 

واالمس�اك ب�ك�ل ال�م�ف�ردات   ھادئة
ذات األحیاء الخالب بحیث ی�ك�و ن 

بكل آمان   حریص على ذلك العبور
وراحة وأطمئن�ان،وت�ع�دت األف�ك�ار 
والرؤى عند كل األدباء وكل حسب 
تعبیره ومع�ت�ق�دات�ھ م�ع اع�ت�ب�ارات 
الزم�ان وال�م�ك�ان، وت�ع�دت م�ع�ھ�ا 

م��ع ال��ذائ��ق��ة ل��دى   ف��ن��ون الش��ع��ر
المتلقي من الع�م�ود إل�ى ال�ح�ر ث�م 
التفعیل�ة وقص�ی�دة ال�ن�ث�ر، وال�ی�وم 
نتصفح دیوان الشاعر الدكتور أی�اد 
میران (شری�ط ام�ن�ی�ات) والص�ادر 

األدی��ب أح��م��د   ع��ن م��ن��ش��ورات
المالكي والمعتمد من دار ال�وث�ائ�ق 

)، وق�د ٢٠٢٠ببغدادلسنة(  والكتب
) قص�ی�دة وب�ك�ل ١١٧احتوى على(

ف�ن�ون الش�ع�ر، وی�ف�ت�ت�ح ش�اع�رن�ا 
دیوانھ(بالقلب ماذا اصن�ع) ع�ن�دم�ا 
یخاطب قلبھ ب�ف�رح غ�ام�ر ونش�وة 
كبیرة، ویتوسم بمحب�وب�ت�ھ م�الم�ح 
ال��ح��ب ال��ك��ب��ی��ر، ویش��ارك��ھ��ا األل��م 
والجرح، حی�ن ی�ل�م ش�ت�ات ح�زن�ھ 

 صوب من یحب لیقول
 فرٌح كأنَّ تبعثري
ع  ھذا الشدیَد تجمُّ
 انظر یقول لخطّھا

 قل ھل ھنالك أروع
 انظرلھُ 

 انظر لھُ 
 وكأنَّھ

 اللیس جرحا جرُحھا
 مثُل الجراِح فیوجعُ 

 روحي تكاُدتوّدعُ 
....................... 

م�ك�م�ل�ة ب�ع�ض�ھ�ا   قصائ�ده ت�م�ائ�م
ال�ب��ع�ض، وھ�و ی�خ��اط�ب االم�ك��ن��ة 
بمسمیاتھا وكینونتھا، ویرح�ل م�ع 
حبیبتھ حیث الغزل الشف�ی�ف، ف�ف�ي 
قصیدتھ( غّض البصر) یناغي ب�ھ�ا 
وجھ معش�وق�ت�ھ وی�ت�ی�ھ ب�ح�س�ن�ھ�ا 
اآلخاذ وھو ی�ت�م�ع�ن ك�ل م�ح�اس�ن 

 الجمال بوجھ من یحب لیقول،
 عن حسنِھا غُض البصر

 كفٌر برأیي بیٌّن وجریمةٌ ال تُغتَفر
 ھي كالنجوم كما القمر

 ھي كالزھور كما الشجر
 عیناَي إن لم تنظرا

ٍر وت�م�عُّ�ٍن ل�ل�ح�س�ن م�اج�دوى  بتبحُّ
 النظَر

 النھُرآیةُ خالقٍ 
 والبحُر آیةُ خالقٍ 
 والطیُر آیةُ خالقٍ 

وجماُل ھ�ذِه وح�ُدهُ م�اال یُ�َع�دُّ م�ن 
 السور

........................... 
ثم یختلس النظ�رات، وھ�و ال�ھ�ائ�م 
المحب إلى من ی�ع�ش�ق ویس�ت�ن�ف�ر 
مداد قلمھ ب�ق�ص�ی�دت�ھ(ن�ظ�رات ف�ي 
رواق) عندما یحترق شوقا وھیام�اً 
بحبیبتھ التي یتغزل بھا ویعش�ق�ھ�ا، 
وكأنھ على غیر موعد عندما یلتقي 
ب��ھ��ا، ك��ل��ق��اٍء ی��ح��ص��ل اول م��رة، 
ف�ی��أخ�ذن��ا ف��ي ت��ع��ل�ق ج�م��ی�ل آخ��اذ 
وخصوصا عندما یقابل ال�م�ح�ب�وب 
حبیبتھ بھذا الشك�ل وب�دون ات�ف�اق 

 مسبق، فیقول،
 دونما أيِّ اتّفاق

 بیننا
 مابیننا تمَّ التالقي
 نظراٌت ھنَّ لكن

 ھنَّ أحلى بكثیٍرمن عناقِ 
 نظراٌت في رواقِ 
 ھنَّ بالشكِل ولكن

دن�ی�ا م�ن وداٍد   ھ�نَّ ب��ال�م�ض��م�ونِ 

 واشتیاقِ 
 زمناً منُذ كثیٍر ماضیاً أصبحَن ھن

 إنَّما تأثیُرھُن
 بي إلى اللخظِة باقي

 نظراٌت ھنَّ لكن
اٍت وسعٍدبالمذاقِ   ھنَّ كوٌن ِمن ملذَّ

.............................  
شاعرنا أیاد میران یصم�ت أح�ی�ان�ا 
أمام ھیك�ل ال�ج�م�ال وی�ن�ط�ل�ق ف�ي 
قص��ی��دت��ھ( ب��ع��ض الص��م��ت) ب��ك��ل 
ع�ن�ف�وان�ھ ح�ی�ن ی�ك�ت�ب ع�ن ح��رم 
الجمال وبك�ل ل�وع�ٍة وآھ�اة ی�ت�وج 
كلماتھ عن ھذا الصمت لكنھ یعرف 
ان صمتھ ھو بمثابة صراخ بصوت 
عالي وھو حلواً ب�ن�ظ�ره ل�ی�ن�ط�ل�ق 

 بھذه الكلمات الجمیلة بقولھ،
إنَّ بعض الص�م�ِت ب�اق�ات س�ی�وٍف 

 وخناجر
 إنَّ بعض الصمت مثُل الجوِع كافر

 إنَّ بعض الصمت قاِدر
 لمآٍس أن یحیَل العالم الحلَو البدیع

 إنَّ َ بعض الصمت مؤٍذ كالصقیع
إنَّ بعض الصمت جم�ٌع م�ن نص�اٍل 

 ومباضع
 إنَّ بعض الصمت في التعذیب بارع

............................ 
وفي قص�ی�دة (ف�ق�راء) ی�رح�ل م�ع 
الناس البس�ط�اء ل�ی�ص�ور م�ت�اع�ب 
الحیاة ومشاغلھا وآالمھا، ع�ن�دم�ا 
ی��ن��ق��ل ل��ن��ا بص��وره ھ��ذه ال��م��آس��ي 
الكبیرة التي تفاجيء ھذه الشریح�ة 
من الذین یتوسمون من ھذه الحیاة 

بسیط�اً م�ن ال�راح�ة   المتعبة جزءاً 
رغم القھر والحرمان والتعب ف�ف�ي 
قصیدة(فقراء) نالحظ ھذا ال�ت�ن�اغ�م 

ع�ن�دم�ا ی�ن�ق�ل ب�م�ف�ردات�ھ   الغری�ب
انتظاراً محبب بعد كل ھذا ال�ت�ع�ب، 

 فیقول فیھا،
 كم ربیع

 جاءكم صیف علینا
 حل ضیفاً 
 كم خریف

 قد أتى كم من شتاءٍ 
 دون أن یأتي إلینا
 مرةً فصل الرخاء

 أزماٌت تمطُر الدنیا علینا
 وریاح الھم لم تُبِق لدینا

 أدمعاً تكفى لتخفیف العناء
 وعلى ضوء المعاناة قرأنا

 كتباً تزعُم كنَّا
 ذات یوٍم عظماء
 فقراء نحن جداً 

 بل نحن جداً 
 فقٌر وقھرٌ   لبالٍدمابھا

 وعناءٌ 
 فقراء

......................... 
قصائ�د ال�دك�ت�ور أی�اد م�ی�ران ھ�ي 
بمثابة ھیام، وح�ب، وعش�ق آخ�اذ 
وبمفرداتھ البسیطة ینفرد بنا وبك�ل 
س���ھ���ول���ة ل���ت���ص���وی���ر األح���داث 
واالنفعاالت اإلنسان�ی�ة وال�ع�واط�ف 
الجیاشة، التي تتیح لتلك العواط�ف 
البشریة أن ت�أخ�ذ م�ن اس�ت�ح�ق�اق 
الجمال، والحب الشيء الكثیر فف�ي 
كل قص�ی�دة ی�رح�ل ب�ن�ا ال�ى ع�ال�م 

 الھدوء والصفاء والنقاء
إل�ى ع�ن�وان   وھو ق�ادر ان یص�ل

كل�م�ات�ھ واوج مش�اع�ره ف�ي ت�ل�ك 
القصائد الت�ي ت�ت�ی�ح ل�ل�م�ل�ت�ق�ى ان 
یتفاعل معھا ویعشقھا، وی�ع�د ھ�ذا 
الدیوان إضافة مھمة إل�ى ال�ح�راك 
ال�ث�ق�اف��ي وال�م��ع�رف�ي ف��ي ال�ع��راق 

 والوطن العربي عموما،

 اءة  دان ( ات)  ار اد ان
 

 

 قراءة رزاق مسلم الدجیلي
 العراق
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"وس�ط ال��زغ�اری�د، وت�ھ�ان��ي األھ��ل   
واألحباب وبحضور ج�م�ع غ�ف�ی�ر م�ن 
األقارِب واألصدقاء .. ت�ع�ل�و ال�ب�س�م�ة 
محیّاھم والفرحة على وجوھھم .. ت�م 
عقد قران الشاب الوس�ی�م ال�خ�ل�وق .. 
عل�ى الش�اب�ة ال�ج�م�ی�ل�ة ال�م�ھ�ذب�ة ... 
وامنیات لھما بال�وّد ال�دائ�م والس�ع�ادة 
وال��ھ��ن��اء.. ب��ت��ك��وی��ن أس��رة م��ن��دائ��ی��ة 

 جدیدة"...!!
جمیعنا ، أو معظمنا قرأ أو مّرت علی�ھ 
ھذه العبارات وال�خ�اّص�ة ب�ع�ق�د ق�ران 

 أبنائنا وبناتنا ..
وكم ابتسمنا حین قرأناھا مع امنی�ات�ن�ا 

 بالسعادة لمن نحُب ..
لكن .... ك�م م�ن ھ�ذه (ال�م�واث�ی�ق أو 
ال��ع��ق��ود) اس��ت��م��رت؟؟ وك��م م��ن ھ��ذه 
 الزیجات حافظت على میثاق عھدھا؟؟

وكم من ھذه الزواجات، الت�ي اس�ت�م�ر 
التحضی�ر ل�ھ�ا اش�ھ�راً ط�وال .. وك�م 
صرفت لھا من األم�وال .. إلظ�ھ�ارھ�ا 
بأبھى حلٍّة، وأجمل صورة .. وحج�زت 
القاعات وسط أفراح وزغ�اری�د م�ئ�ات 
المدعوین، لتفضي الى جلسة (ط�الق)
، ال تض��م س��وى بض��ع��ة اش��خ��اص، 
وأحیاناً مجرد مراجعة القسم المختص 

 بھذه الشؤون رسمیـًا!!
كم من ھذه (األسر) المندائیة الش�اب�ة، 
التي تمنینا لھا اإلستم�رار وال�ب�ق�اء .. 

 استطاعت أن تقاوم وتستمر؟؟
كم أسرة تفك�ك�ت وان�ھ�ارت م�ق�وم�ات 
تكوینھا بعد س�ن�ة واح�دة أو أق�ل م�ن 

 سنة؟
 وذھبت كل أمانینا أدراج الریاح!!

وكم ذھب�ت وت�ب�خ�رت أم�ن�ی�ات األھ�ل 
برؤیة أحفادھم بین أبن�ائ�ھ�م، ی�ل�ھ�ون 
ویمرحون وی�ك�ب�رون أم�ام�ھ�م وب�ی�ن 
ناظریھم !! لكن الح�ال ص�ار اس�وأ .. 
ح��ی��ن ت��ع��ود ال��ب��ن��ت أو الش��اب م��ع 
أوالده .. أو .... ی��ت��رك�ون ل��ل��م��ص��ی��ر 

 المجھول!!
ل�ق�د ازدادت ال�ط�الق�ات ب�ی�ن الش�ب�اب 
بشكل جنوني ال م�ث�ی�ل ل�ھ .. وص�رن�ا 

 أشبھ داخل حلبة السباق!!
بل صار ب�ع�ض�ن�ا (ح�ی�ن یس�م�ع خ�ب�ر 

 زواج) یراھن على عدد األشھر فقط!
وللحقیقة أقول : لم تحدث ھكذا حاالت 
سابق�اً ب�ھ�ذا ال�ك�م ال�م�خ�ی�ف .. وھ�ي 
سابقة خطیرة یدق لھا ج�رس اإلن�ذار 
ویج�ب ت�دارك األم�ر ق�ب�ل أن یص�ب�ح 
الطالق (ظاھرة) أو عرفاً مقب�والً ل�دى 
العوائل المندائیة الم�ن�ت�ش�رة ف�ي دول 
العالم ، بعد النزوح الكبیر من ال�وط�ن 

 األم .
ومن ضمن الف�ص�ول ال�م�رع�ب�ة ل�ھ�ذه 
الظاھرة .. ف�ق�د اس�ت�ج�دت ح�االت ل�م 
نألفھا سابقاً ولم تحدث في م�ج�ت�م�ع�ن�ا 

 ومنھا :
 منع أحد األبوین من رؤیة أطفالھ ! -
تقدی�م دع�وى ال�ط�الق ل�دى ال�ق�س�م  -

المختص (كل حسب دول�ت�ھ) .. ب�دون 
 علم الشریك ! ولمختلف األسباب!

الت�ھ�رب م�ن دف�ع ن�ف�ق�ات األب�ن�اء!  -

 وبشتى الحجج !
اإلكتفاء بعقد المھر (ش�رع�ی�اً) ل�دى  -

ا! ـً�رجل الدین .. وعدم تسجیلھ رس�م�ی�
م�م��ا ولّ��د ح��االت ك��ث�ی��رة م��ن ال��غ��ب��ن 
واإلجحاف والضرر الكبیر للف�ت�ی�ات .. 

ع��امـً�ا ..  18ح�ی�ن��م�ا ت�ت��زوج ب�ع��م�ر 
 عاماً !! 19وتتطلق بعمر 

فھي مازالت (باكراً) رسمیاً .. و(ثی�ب�اً) 
 دینیاً ! و(مطلقة) اجتماعیا !

وحاالت كثیرة أخرى، أتحاشى ذك�رھ�ا 
ألس��ب��اب ت��ت���ع��ل���ق ب���ال��ذوق ال��ع���ام 

 واألخالق!!
 من المسؤول عن ھذا الخراب؟؟ -

من المجحف أن نلقي اللوم على ج�ھ�ة 
واحدة، ونكون غیر منصفین لو أثقلن�ا 

 كاھل طرٍف واحٍد على ھذه المأساة ..
ون��ك��ون ب��ع��ی��دی��ن أك��ث��ر ع��ن ج��وھ��ر 
القض�ی�ة، ل�و ل�م ن�ح�دد أب�ع�اد ح�االت 
الطالق من كل جوانبھا لنع�ط�ي س�ب�ب 

 المشكلة الجوھري وسبب التقصیر.
من األسباب المھمة للنضوج ال�ف�ك�ري 
واإلعتداد الشخصي القویم ھي مج�م�ل 

 العوامل بالشباب .. ابتداًء من :
 

 أوال: التربیة األسریة
وماذا كانت عالقات اب�وی�ھ؟ انس�ج�ام؟ 
أم خصام؟ عل�ى م�اذا نش�أ وت�رع�رع؟ 

 سباب وشتائم؟ ام كالم عذب؟
ماھو المستوى الثقافي أو العلمي لك�ال 

 األبوین؟ مدى التفاوت بینھما؟
 ھل تابع األھل ابناءھم عن :

اصدقاءھم؟ مع م�ن ی�م�ش�ي وی�خ�ال�ط 
 ویسھر؟ أین یقضي ساعاتھ؟

ھل دعموا شخصیتھ بما یحب أو ب�م�ا 
لدیھ من ھوایات أو رغبات؟ أم ك�ان�ت 
فقط تلبیة حاجاتھ من مص�رف وب�اق�ي 

 المشتریات؟
ھل أعط�ى األب�وی�ن، اھ�ت�م�ام�اً ك�اف�ی�اً 
ل���ألب���ن���اء؟ وخص���وص���اً ف���ي ف���ت���رة 
 المراھقة؟ أم ترك الحبل على الغارب؟

وكم رأینا وتب�اھ�ی�ن�ا ب�ف�خ�ر م�ن�ج�زات 
الشباب وحصول�ھ�م لش�ھ�ادات ع�ل�ی�ا، 
وتبوئھم مراكز وظیفیة مرموقة .. ھل 
استطعنا تعمیم ھذه التجارب الن�اج�ح�ة 
وجعلھا مثالً یحتذى بھ؟ ھل تقربنا من 
ھ��ؤالء ال��ن��اج��ح��ی��ن وال��م��رم��وق��ی��ن، 
وات��خ��ذن��اھ��م ق��دوة ألب��ن��اءن��ا؟ (ات��رك 

 الجواب لألھل!) ..
 

 ثانیا:  دور المجتمع :
لنأتي ال�ى ال�م�ج�ت�م�ع وت�أث�ی�ره ع�ل�ى 
الش��ب��اب .. ف��ك��م م��ن الش��خ��ص��ی��ات 
اإلجتماعیة ال�م�رم�وق�ة ك�ان�ت ال�ق�دوة 
الحسنة ل�ل�ع�دی�د م�ن الش�ب�اب .. وك�م 

 تأسى بھم وحاول تقلیدھم الكثیر ..

وكم رأینا انحرافاً وسلوكاً ش�ائ�ن�اً م�ن 
خالل م�ج�ت�م�ع�ات م�وب�وئ�ة ب�ائس�ة .. 
 أفرزت العدید من الفاشلین والحطام !

فالمجتمع الذي ت�ت�وف�ر ف�ی�ھ ال�م�ك�ت�ب�ة 
والنادي الترفیھي والسینما والم�س�رح 

 واألسواق العصریة ..
غیر المجتمع الذي انعدمت فی�ھ أبس�ط 
ح��ق��وق اإلنس��ان .. وغ��ال��ب ع��ل��ی��ھ 
الصراع ألجل لقمة الع�ی�ش .. فش�تّ�ان 
 بین األثنین .. وطبعاً لكل قاعدة شواذ.

 
 ثالثـًا: المؤسسة الدینیة :

وھ��م رج��ال ال���دی��ن ال��م���ن��دائ��ی��ی���ن 
المنتشرین في دول ال�ع�ال�م .. وال�ذی�ن 
باتت مشاكلھم وصراعھم مع بعض�ھ�م 
، ھ��ي الش��غ��ل الش��اغ��ل ، وال��ح��دث 

 الساخن للمندائیین !
صراعات رج�ال ال�دی�ن وم�ق�اط�ع�ت�ھ�م 
لبعضھم وإظھارھا الى العل�ن ، أل�ق�ت 
ظالً قاتماً على ال�ع�وائ�ل ال�م�ن�دائ�ی�ة ، 
التي كانت تتوسم فیھم المالذ اآلمن .. 
والبیت الواس�ع ال�ذي یس�ت�وع�ب�ھ�م .. 
والبئر الذي ت�ن�ت�ھ�ي ف�ی�ھ أس�رارھ�م! 
لكنھم آثروا الخالفات ع�ل�ى ال�ت�آزر .. 
والتنابز على التراضي .. وال�ت�س�ق�ی�ط 

 على االنسجام !
ولھذا السبب، كان ال�ن�ف�ور واالب�ت�ع�اد 
منھم .. خصوصاً فئة الشباب ، ال�ف�ئ�ة 
الواعدة والمھمة في دیمومة الط�ائ�ف�ة 
واستمرار بقاءھا ! وال�ذی�ن ل�م ی�أل�وا 
ج��ھ��دا ل��ل��ت��ق��رب م��ن��ھ��م واالس��ت��م��اع 
لرغباتھم وحل مشاكلھم ! بل اق�ت�ص�ر 
األمر على عقد المھر .. والجلوس في 

 التفاوض (للطالق)!
ال انكر تدخل بعضھم في (مف�اوض�ات) 
ما قبل الطالق .. وأحی�ان�ا ح�ل م�ؤق�ت 
للمشكلة .. ل�ك�ن .. ب�دف�ع م�ن األھ�ل! 
ولی�س ب�رغ�ب�ة الش�ب�اب! ألن�ھ�م.. ل�م 
ی���ت���ق���رب���وا م���ن الش���ب���اب .. ل���م 

 یحتضنوھم ..
نعم .. تجدھم في الخطوبة .. في حفل�ة 
الزواج .. في حل ب�ع�ض ال�م�ش�اك�ل .. 
لكن عن ب�ع�د! ... أي، وق�ت ال�ح�اج�ة 

 فقط !
فال وجود لمؤسسة دی�ن�ی�ة م�ّوح�دة .. 

 وال وجود لرعایة للشباب ..
 

 رابعـًا : الشـك والخیانة :
من أكث�ر األم�ور ش�ی�وعـً�ا، وأك�ث�رھ�ا 
استفحاالً ھي حاالت الشك القاتل ب�ی�ن 
الطرفین .. واإلتھ�ام�ات ال�م�ت�ب�ادل�ة .. 
من مع تكلم؟ مع م�ن ت�واص�ل؟ أرن�ي 
ال��ن���ق��ال.. ال���رق��م الس���ري ال���م���الزم 
للموبایل .. الحذر المستمر اب�داً .. ك�ل 
ھ��ذه ح��االت الش��ـ��ك، ولّ��دت ال��خ��وف 

والرعب من ھاجس الخیانة ! (أتحدث 
 عن الطرفین).

لقد نھج بعض الش�ب�اب .. م�ع وج�ود 
الحریة المضمونة، والسوشیال م�ی�دی�ا 
وم��ئ��ات الص��ف��ح��ات م��ن ال��ت��واص��ل، 
وس��ھ��ول��ة ال��ت��خ��اط��ب ب��ح��ج��ة (ن��ری��د 
الضحك والتسلیة! واالبتعاد عن المل�ل 
وضغط الحیاة!!) جعل المراسالت ھ�ي 
الش��غ��ل الش��اغ��ل ل��ھ��م رغ��م ت��ف��اھ��ة 
وس��ذاج��ة أك��ث��ر ال��م��ن��ش��ورات! ف��ال 
ھدف .. وال وعي وال معلومات مف�ی�دة 

 فعال، اال ما ندر!
وضاعت الساعات ال�ط�وال .. وس�ھ�ر 
اللیال، أم�ام الش�اش�ات ل�ق�راءة ن�ك�ت�ة 
تافھة أو نقل بوست أتفھ! مع الش�ع�ار 

 المرفوع دائماً : ال وقت لدینا!!
 مما خلق جیال (نُـحسـُد علیھ) !!

 
 خامسـًا : اإلبتعاد عن الثقافة :

الخوف من الثقافة بش�ك�ل ع�ام .. ف�ال 
قراءات متنوعة .. وال متاب�ع�ة ھ�ادف�ة 
رغ��م ت��وف��ر ك��ل ش��يء وم��ا ت��رغ��ب 
باألنترنیت !! ویأتی�ك ال�ج�واب ف�وراً: 
بس�ب�ب ض�غ�وط�ات ال�ع�م�ل وت�ك�ال�ی��ف 
المعیشة الصعبة ! أما األھل : اختالف 
اللغة بین جیلین .. اآلب�اء واألب�ن�اء .. 
فالكثیر لم یكلف نفسھ بت�ع�ل�ی�م أب�ن�اءه 
اللغة األم ! وك�ان�ھ�ا ان�ت�ق�اص ل�ھ! أو 

 عار علیھ!
بعض األھل أرادوا ان ی�ن�ت�ھ�ج�وا دور 
األوص��ی��اء أو ال��م��وج��ھ��ی��ن ل��ح��ی��اة 

 ابناءھم .. بدال من كسب صداقتھم!
الطلبات ال�ب�اھض�ة ل�ب�ع�ض ال�ف�ت�ی�ات، 
وال��م��ج��اراة ل��م��ا ت��رى وتس��م��ع م��ن 
قریباتھا أو ص�دی�ق�ات�ھ�ا .. م�ن ل�ب�س 
ومكیاج وصالونات ذات كلفة عالیة .. 
اضافة الى شراء المصوغات الذھ�ب�ی�ة 

 والمقارنة بفالنة وعالنة ..
الغیرة المفرطة لل�ط�رف�ی�ن .. وال�ن�ظ�ر 
بعی�ن الش�ك وال�ری�ب�ة ل�ك�ل تص�رف�ات 
الشریك اآلخر .. وعدم قناعة ال�ح�ج�ج 

 والتبریرات لكل ما قیل ویقال ..
دوامة الخوف المست�دی�م م�ن ال�ط�رف 
اآلخر .. والحرص المفرط على الح�ذر 
وتجنب إثارة الریبة في أي تص�رف .. 
والجھل المطب�ق ل�ل�ق�ان�ون واالك�ت�ف�اء 

 بعبارة واحدة : القانون مع المرأة!.
كل ھذه الع�وام�ل .. أو ب�ع�ض�ھ�ا، م�ع 
الضعف الكب�ی�ر ب�ال�ت�رب�ی�ة األس�اس�ی�ة 
لألبناء، جعلت من تفكك األسر اس�ھ�ل 

 بكثیر من بناءھا وانسجامھا !
اب�ت��ع�اد األھ��ل ع��ن األب��ن��اء ب��ح�ج��ة : 
القرار ل�ھ�م .. ال�دول�ة (ت�م�ن�ع�ن�ا) م�ن 
التدخل! ھم یقرروا حیاتھم! وغ�ی�رھ�ا 
م����ن ال����ت�����ب����ری�����رات الس�����اذج�����ة 
وال��المس��ؤول��ة .. أفض��ت ال��ى ھ��ذا 

 المصیر المحتوم بالفشل!
أحبتي الكرام .. ھناك م�ق�ول�ة، أث�ب�ت�ت 

 نجاحھا على مر العصور :
"ابنك ... داعبھُ سبعاً .. أدبھُ سب�ع�اً .. 

 صادقھُ سبعاً"
 طبقھا حرفیاً وسترى النجاح حلیفك ..

 ت  ف!
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  17/8/2021      سـالم نـاصـر الخـدادي/ سیدني
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ك��ت��اب (ب��ان��ورام��ا ال��ح��ی��اة) ل��ألدی��ب 
(رضوان رضا شیخلر) ك�ت�اب یض�م 
مایقارب أكثر من مائة م�ق�ال�ة، ذات 
عناوین شتى، مثل: (العلم ومواك�ب�ة 
العلماء) و(لیــكـن لك ص�دیـ�ـ�ق ف�ي 
كل مكــان) و(االنسـان) و(ال�ح�ری�ة) 
و(السفر ومنافعھ) و(القلق) و(م�اذا 
یجب ع�ل�ی�ن�ا أن ن�ق�رأ) و(ب�ان�ورام�ا 
الحـیاة) و(الخـــالفـــات األسریــــة) 
و(التعـصـب القـدیــم) و (الـتواض�ع) 
و (أزمة المثقفی�ن) و(ال�ف�ی�س ب�وك 
ومجتمعنا) و(الھدیة)، وغیرھ�ا م�ن 
العناوین التي شملت مختلف جوانب 

 الحیاة.
إن ال��ق�ارئ ل�ھ��ذه ال��م�ق��االت یش��ع��ر 
وك��أن��ھ ی��رى مش��اھ��د م��ن ال��ح��ی��اة 
االنس��ان��ی��ة ع��ل��ى مس��ت��وى االس��رة 
وال��ت��ع��ل��ی��م والص��ح��ة وال��ث��ق��اف��ة 

 والجمال ..الخ.
بل نرى أن األدیب (رض�وان) ح�ال�ھ 
ح��ال األدب��اء ال��ذی��ن ح��م��ل��وا ھ��م 
مجتمعھم، اذ بدا واضح�ا م�ن خ�الل 
الموضوعات التي تطرق ال�ی�ھ�ا أن�ھ 
ح��اول ال��وق��وف ع��ل��ى ع��دد م��ن 
الظواھر االیجاب�ی�ة والس�ل�ب�ی�ة، ول�م 
یكن ھذا فحسب ماسعى إلیھ، وإن�م�ا 
كان ی�ھ�دف ال�ى ت�ق�دی�م ال�ح�ل�ول أو 
المعالجات للت�خ�ل�ص م�ن ال�ظ�واھ�ر 

 السلبیة.
م�ن ھ�ن�ا ك�ان�ت ال�ن�زع�ة االنس�ان�ی�ة 
طاغیة على ھذه الم�ق�االت، الس�ی�م�ا 
وأن ال��ن��زع��ة االنس��ان��ی��ة ف��ي أح��د 
معانیھا تؤكد قیمة االنس�ان وق�درت�ھ 
على تحقیق الذات بإع�ت�م�اد ال�ع�ق�ل، 
وی��ھ��دف ال��ى االھ��ت��م��ام ب��االنس��ان، 
والعمل على تثقیفھ وتھذیبھ وتنم�ی�ة 
ق��درات��ھ، وب��ع��ث فض��ائ��ل��ھ ال��ك��ام��ن��ة 
لتحقیق حریتھ وكرامتھ، إذ ت�ن�ط�ل�ق 
النزعة االنسانیة من االنسان نفسھ، 
من كونھ محورا للكون، اذ ی�ت�م م�ن 
خ��الل��ھ تش��ك��ی��ل م��ج��م��وع��ة ال��ق��ی��م 
المنتزعة من تجارب ال�ن�اس، وذل�ك 
لتحقیق عالقات انسانیة قائمة ع�ل�ى 
المحبة والعدل والسالم، وھذه الق�ی�م 
في االساس عبارة عن األحكام الت�ي 
یص�درھ��ا ال��ف�رد ب��ت�ف��ض�ی��ل أو ع��دم 
تفضیل ال�م�وض�وع�ات أو األش�ی�اء، 

وھذا األمر یتم من خالل التفاعل بین 
الفرد بمعارفھ وخبراتھ وبین ممثل�ي 
االطار الحضاري الذي یع�ی�ش ف�ی�ھ، 
وی��ك��ت��س��ب م��ن خ��الل��ھ ال��خ��ب��رات 
والمعارف، وال�ھ�دف م�ن ذل�ك ك�ل�ھ 
تحقیق النفع والخیر لكل م�ن ال�ف�رد 
والمجتمع، ومن ھ�ذه ال�ق�ی�م، ال�ق�ی�م 
التربوی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة وال�ع�ل�م�ی�ة 

 والدینیة وغیرھا.
لقد تجلت النزعة االنسانیة في أغلب 
مقاالت األدیب (رض�وان ش�ی�خ�ل�ر)، 
وم�ن أم��ث��ل��ة ذل��ك م��ق��ال�ة ( ال��ع��م��ل 
الصالح) فھو ی�ف�ت�ت�ح ھ�ذه ال�م�ق�ال�ة 

بالثناء على من یقوم بالعمل الصالح 
وتحدید تعریف لھ مستشھدا بآي من 
الذكر الحكیم، ثم ی�ق�دم أم�ث�ل�ة ع�ل�ى 
العمل الصالح وماینتج عنھ من ن�ف�ع 

 یعود على الفرد والمجتمع.
أما مقالة (ال�ن�ظ�اف�ة) ف�ف�ی�ھ�ا ی�رك�ز 
الكاتب على قیمة النظافة، وماتجلب�ھ 
من فائدة ومتعة لالنسان، ویستشھد 
ب��ق��ص��ة ح��دث��ت ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع 
التركي،وفي ختام المقالة یؤكد عل�ى 
أھمیة النظافة ودورھا ف�ي ال�ح�ف�اظ 
ع��ل��ى ح��ی��اة االنس��ان وص��ح��ت��ھ، 
ویستعین بالحث على ال�ن�ظ�اف�ة ب�م�ا 
ورد من حدی�ث ل�ل�رس�ول ص�ل�ى هللا 
علیھ وسلم في ربط مسأل�ة االل�ت�زام 

 بالنظافة بأنھ نابع من االیمان.

ف��ي ح��ی��ن ج��اءت م��ق��ال��ة ( ال��ن��وم) 
لتجسد القیمة العلمیة، ألھمیة ال�ن�وم 
وتأث�ی�ره ع�ل�ى ص�ح�ة االنس�ان، ب�ل 
ویسلط الضوء على الفائدة المرجوة 
من النوم المبكر، وضرورة أن یكون 
لكل شيء وقتھ، وأن النوم في وقت�ھ 
ال��م��ح��دد، ی��ج��ع��ل االنس��ان م��رت��اح��ا 
وھادئا، ومست�م�ت�ع�ا ب�ب�ق�ی�ة ن�ھ�اره، 
فض��ال ع��ن أن��ھ ی��ح��ظ��ى ب��الش��ع��ور 
بالحیویة والنشاط وبذل�ك ی�ك�ون ق�د 
استفاد من ساعات النوم في ج�م�ی�ع 
النواحي، والینحصر أث�ر ذل�ك ع�ل�ى 
الفرد نفسھ فحسب، بل على مجتمعھ 

 ایضا.
وفي مقالة ( الغش والفساد) یعرض 
ل�ن�ا ال�ك�ات�ب مش��ك�ل�ة م�ن مش�ك��الت 
المجتمع االنساني، ومدى م�اتس�ب�ب�ھ 
ھذه المشكلة م�ن آث�ار س�ل�ب�ی�ة ف�ي 
جمیع مفاصل الحیاة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 
الذي تشیع فیھ ھذه الظاھرة، وی�ب�دأ 
مقالتھ ھذه بعدد من أحادیث الرسول 
الكریم معززا ب�ذل�ك م�وض�وع�ھ ف�ي 
النھي عن ھذه الظاھرة وتجنبھ، ث�م 
یتبع ذلك بأمثلة من حیاتنا الیوم�ی�ة، 
ومن خالل تلك األمثلة یقدم ال�ح�ل�ول 
الناجعة التي تج�ع�ل االنس�ان ی�ب�ت�ع�د 
عن ھذا الفعل، ألن استم�راری�ة ھ�ذا 
الفعل سیؤدي الى اشاعة الفساد ف�ي 
ال�م�ج�ت�م�ع،وی�ؤك��د ع�ل�ى أن ط�ری��ق 
النجاح یك�ون ب�ال�ت�خ�ط�ی�ط واالع�داد 

الت�ي یس�ع�ى   الجید لتحقیق األھداف
 الیھا االنسان.

واذا ب��ح�ث��ن��ا ع��ن م��وض��وع ال��ت�ع��ل��م 
وتنمیة مھارة القراءة وتوسیع ثقافة 
االنسان فلھ اكثر من م�ق�ال ف�ي ھ�ذا 
الموضوع، منھا مقال�ة (م�اذا ی�ج�ب 
علینا أن نقرأ) وفی�ھ یس�ل�ط الض�وء 
على أھ�م�ی�ة ال�ق�راءة ف�ي ح�ی�ات�ن�ا، 
كونھا توسع ثقافت�ن�ا، وت�ع�ی�ن ع�ل�ى 
ت�ح�س�ی�ن م��ھ�ارة ال�ت�ع�ب��ی�ر ال�ل�غ��وي 
وغیرھا من الفوائد، الى ج�ان�ب أن�ھ 
یركز على ض�رورة اخ�ت�ی�ار ال�ك�ت�ب 
المھمة التي تناسب قدراتنا ومیولنا، 
وأن أي ك��ت��اب الب��د وأن ی��ك��ون 
متضمنا لفكرة م�ا، ف�ھ�دف�ھ ف�ي ھ�ذا 
المقال التشجیع على القراءة السیم�ا 
الكتب التي تعین على اثراء ث�ق�اف�ت�ن�ا 
 ومعلوماتنا وتجعلنا نواكب كل جدید.

فكتاب (بانوراما الحیاة) م�ن ال�ك�ت�ب 
الت�ي ت�ع�د اض�اف�ة ق�ی�م�ة ال�ى ح�ق�ل 

ال�م��ق��ال��ة األدب��ی��ة، فض��ال ع��ن أن��ھ��ا 
جسدت مشاھد عدیدة م�ن م�خ�ت�ل�ف 
ج����وان����ب ال����ح����ی����اة م����ن خ����الل 
ال�م��وض��وع��ات ال��ت��ي ت��ط��رق ال��ی��ھ��ا 
الكاتب، وھذا لم یكن ك�ل م�اتض�م�ن�ھ 
الكتاب بل تطرق الكات�ب ال�ى ب�ع�ض 
الش��خ��ص��ی��ات االدب��ی��ة وال��ن��ص��وص 
األدب��ی��ة ال��م��ھ��م��ة م��ث��ل: م��ق��ال��ة 
(الدیكامـیرون) و(ملحمة كل�ك�ام�ش) 
و(ال���ف���اراب���ي) و (ن���زار ق���ب���ان���ي) 
وغیرھم، اال أنھ وھو ی�ع�رض ل�ھ�ذه 
ال��م��وض��وع��ات الی��ن��س��ى ال��ج��ان��ب 
االنساني في سیرة ھؤالء، ألن ھدفھ 
كان تعزیز ال�ق�ی�م االنس�ان�ی�ة ب�ك�اف�ة 

 أنواعھا.
اذن الكات�ب (رض�وان ش�ی�خ�ل�ر) ق�د 
استثمر ماجمعھ م�ن ث�ق�اف�ة واس�ع�ة 
وخ��ب��رة ك��ب��ی��رة، وص��بً��ھ ف��ي ق��ال��ب 
(المقالة األدبیة) واتجھ بموضوعاتھ 
اتجاھات عدیدة بلغة فصیحة مبسطة 
قریبة من فھم القراء، والت�زم ف�ی�ھ�ا 
ببناء ال�م�ق�ال�ة األدب�ی�ة م�ن م�ق�دم�ة 
وعرض لفكرة المقال ث�م ال�خ�ات�م�ة، 
الى جانب أنھ اختار عناوین مقاالت�ھ 
بص��ی��غ ع��دی��دة وت��ن��وع ف��ي ع��رض 

 مقاالتھ بین التقریریة والسردیة.
ویبقى ھذا الكتاب بمثابة ھدیة ثمینة 
قدمھا الكاتب لقرائھ، وبذلك ی�ت�م�ك�ن 
من تحقیق الھدف األسمى للفنان او 
األدیب أال وھوخدمة م�ج�ت�م�ع�ھ م�ن 
خالل ب�ث روح ال�ت�ع�اون وال�ت�ف�اؤل 
والمودة، وتنویر الشباب بم�ای�ن�ب�غ�ي 
علیھم، لیكونوا ص�ال�ح�ی�ن م�ف�ی�دی�ن 
لمجتمعھم،إنھ كان مؤمن�ا ب�رس�ال�ت�ھ 
ال��ت��ي س��خ��ر ل��ھ��ا ق��ل��م��ھ، أال وھ��ي 
انسانیة اإلنسان واستحق�اق�ھ ال�ع�م�ل 

 ألجل تطویره واسعاده.

 .. دا ا  مما ا
.. ان رر  (ةا رام)  

 
 د.سلوى جرجیس النجار
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ی�ع�ط�ون  -ف�ي ف�ت�رة وج�ودھ�ا ف�ي مص�ر  -كانوا جنود الحمل�ة ال�ف�رنس�ی�ة    
معھم عمالت ذھبیة ، ولكن المصریین كانوا ی�رفض�ون  المتعاونون  للمصریین

من بزالت الجنود الفرنسی�ی�ن، وھ�ذا  بأخذ بعض األزرار  العمالت مكتفین  تلك
ی�درك�ون أن م�راد  كان یدھش ھؤالء الجنود ، ولكن ال�م�ص�ری�ی�ن ك�ان�وا  األمر

سوف یأتي بعد رحیل تلك الحملة وسوف یعاقب جنوده ك�ل م�ن ل�دی�ھ ع�م�الت 
فرنسیة، أما وجود األزرار معھم فھو دلیل علي أن ال�م�ص�ری�ی�ن ق�ت�ل�وا ب�ع�ض 

     الجنود، أو علي أقل تقدیر سرقوھم
والذي قامت علی�ھ  قرر مجلس الوزراء السوداني تسلیم رموز النظام السابق، 

الدولیة التي كانت أص�درت م�ذك�رات اس�ت�دع�اء ف�ي   للمحكمة الجنائیةالثورة 
كنت أتمني أن یحاكم ھؤالء داخل السودان وذلك ألن�ي  حقھم، وفي حقیقة األمر

بأممھ المتحدة ومجلس أم�ن�ھ وج�ن�ائ�ی�ت�ھ  ال أثق في ما یسمى بالمجتمع الدولي
ل�ل�ق�وى ال�ع�ظ�م�ى  ، فھو لیس محایدا في كل القضایا ، بل نجده منح�ازا الدولیة

 التي تتحكم في كل الھیئات والمنظمات الدولیة.
وإذا ك��ان األم��ر ك��ذل��ك، وك��ن��ا ن��ح��ن ك��دول ن��ام��ی��ة " ومص��ط��ل��ح ال��دول 

علي دول العالم الثالث ،وكما أس�ل�ف�ت ن�ح�ن م�ن  مصطلح مھذب یطلق  النامیة
دول العال�م ال�ث�ال�ث ألن�ھ ی�وج�د ع�ام راب�ع ، م�ا ع�ل�ی�ن�ا ...ن�ع�ود ل�ل�م�وض�وع 

م�ح�ای�دة  الرئیسي ... أقول إذا كنا نحن غیر قادرین علي جعل ت�ل�ك ال�م�ن�ظ�م�ات
تجاه القضایا التي تخصنا ، فأضعف اإلیمان أن نقاطعھا فاألمم ال�م�ت�ح�دة ع�ل�ي 

ت�ج�اه  إبداء ال�ق�ل�ق  سبیل المثال وجمیع أمنائھا السابقین ال یفعلون شیئا سوى
كل ما یرتكب في حق شعبنا الفلسطیني األعزل من قبل العدو الصھیوني ثم أین 

ذلك الكیان وأین ھي م�ن   ھي تلك الجنائیة الدولیة من مجرمي الحرب من قادة
في أوطاننا العربیة علي سبیل المثال ما حدث في ال�ع�راق  الفظائع التي ارتكبت

 وسوریا.
 

وھرب الرئیس األفغ�ان�ي   حققت حركة طالبان األنتصار ودخلت العاصمة كابل،
ومعظم أعضاء حكومتھ، واختفى الجیش األف�غ�ان�ي ال�م�دع�وم م�ن  أشرف غني

األسلحة في غ�م�ض�ة ع�ی�ن وب�دأ   قبل الوالیات المتحدة والمسلح بأحدث أنواع
نتمن�ى م�ن ج�م�ی�ع األط�راف ال�ھ�دوء  المجتمع الدولي كمن سلم لألمر الواقع .
االق�ت�ت�ال ال�داخ�ل�ي وت�ن�ت�ھ�ي ال�ح�رب   واالحتكام إلي ل�غ�ة ال�ع�ق�ل وأن ی�ن�ت�ھ�ى

ألنھ في ظل ھذا الوضع تكون جمیع األط�راف خ�اس�رة ، ف�م�ن الس�ھ�ل  األھلیة
... ل�ك�ن ... م�اذا ب�ع�د ھ�ل س�ی�س�ت�ط�ی�ع  علي أي طرف حسم الصراع عسكری�ا

الطرف المن�ت�ص�ر ف�ي ظ�ل ح�ال�ة االن�ق�س�ام أن یص�ن�ع ن�ھ�ض�ة وی�ح�ق�ق ن�م�و 
إذن علي الجمیع الج�ل�وس ع�ل�ي  ورخاء معیشي!!! ؟ طبعا األجابة ال اقتصادي

طاولة المفاوضات واالحتكام إل�ي إرادة الش�ع�ب ع�ن ط�ری�ق ان�ت�خ�اب�ات ح�رة 
 ونزیھة.

 

مص�ري،  ، كاتب وأدی�ب(1987 یولیو 26 .ت 1898 أكتوبر 9 . توفیق الحكیم
وم��ن األس��م��اء ال��ب��ارزة  ال��ع��رب��ی��ة ال��م��س��رح��ی��ة وال��ك��ت��اب��ة ال��روای��ة م��ن رواد

الحدیث، كانت ل�ل�ط�ری�ق�ة ال�ت�ي اس�ت�ق�ب�ل ب�ھ�ا الش�ارع  األدب العربي تاریخ في
بین اعتباره نجاحا عظیما تارة وإخفاقا كبیرا تارة  الفنیة نتاجاتھ العربي األدبي

الحكیم ع�ل�ى أج�ی�ال  وفكر أدب أخرى األثر األعظم على تبلور خصوصیة تأثیر
حدث�ا  1933 في عام أھل الكھف كانت مسرحیتھ المشھورة.متعاقبة من األدباء

فقد كانت تلك المسرحیة بدایة لن�ش�وء ت�ی�ار مس�رح�ي  العربیة الدراما ھاما في
إال  ی�ك�ت�ب بالرغم من اإلنتاج الغزیر ل�ل�ح�ك�ی�م ف�إن�ھ ل�م .بالمسرح الذھني عرف

معظم  عدداً قلیالً من المسرحیات التي یمكن تمثیلھا على خشبة المسرح وكانت
مسرحیاتھ من النوع الذي ُكت�ب ل�یُ�ق�رأ ف�ی�ك�ت�ش�ف ال�ق�ارئ م�ن خ�الل�ھ ع�ال�م�اً 

التي یمكن إسقاطھا على الواقع ف�ي س�ھ�ول�ة ل�ت�س�ھ�م ف�ي  والرموز الدالئل من
 تتسم بقدر كبیر من العمق. والمجتمع للحیاة نقدیة تقدیم رؤیة

 ...   اد
ت از ل د ا  

 

 منال الحسن
  ھولندا -روتردام 

إض�اف�ة إل�ى دول�ة  ،ُعقد في بغداد مؤخراً مؤتمر القمة الذي ضّم عدداً من دول جوار العراق
قطر واإلمارات العربیة المتحدة وفرنسا، مع غیاب للوالیات المتحدة األم�ری�ك�ی�ة، ال�ت�ي ك�ان 

 . متوقعاً أن تحضر
ببیان ختامي یفیض أمالً في ح�ل األزم�ات  -مثل كل مؤتمرات القمة السابقة  -خرج المؤتمر 

 . والمشاكل العالقة، و وضع حد لإلرھاب الذي یھدد المنطقة والعالم كلھ
وھذا األمل الذي شھدناه كمراقبین ومعنیین وشعوب, ال نریده أن یذوب بعد انتھاء االجت�م�اع 
وعودة القادة والرؤساء إلى بلدانھم , وال تلقى التوصیات المھ�م�ة ال�ت�ي ج�اءت ف�ي ال�ب�ی�ان 

 . الختامي أصداء على أرض الواقع, لیبقى وثیقة محفوظة في سجالت ووثائق المؤتمر
ال أرید ھنا أن أناقش معطیات المؤتمر التي ظل بعضھا غیر م�ع�ل�ن، ورب�م�ا ف�ی�ھ ای�ج�اب�ی�ات 
عدیدة نتمناھا ونحن نعیش ظروفا معقدة , ولكن مؤشرات الحدث تجعلني أعیش ھاجسا ف�ی�ھ 
شيء من القلق والحسابات المبررة في قراءة بعض األمور، ألسباب عدیدة في مقدمتھا عدم 

برامج العمل التي جاءت في التوصیات وال�ت�ي م�ن ش�أن�ھ�ا أن تص�ل إل�ى ال�ح�ل�ول   وضوح
المقترحة واآلمال المبنیة علیھا، وأھمھا في رأیي ھو وضع العراق الداخلي وما یتعرض ل�ھ 

مع االقتراب من موعد االنتخابات ال�ب�رل�م�ان�ی�ة   من أزمات وتحدیات ومشاكل, ازداد سعیرھا
المقبلة التي ینتظرھا الجمیع باعتبارھا األمل المتبقي ألبناء الشعب العراقي في تغییر النظ�ام 

ال�ت�ي زرع�ت آف�ات ال�ف�س�اد ون�ھ�ب   السیاسي والوجوه الحاكمة والجھات واألحزاب والكتل
الثروات, إضافة إلى ممارسات القتل واالغتیال وتكمیم األفواه الذي ال یم�ك�ن ألح�د أن ی�ن�ك�ر 

  وجوده؟
معروف لدى الجمیع أن الحكوم�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�ت�ي ی�راس�ھ�ا الس�ی�د مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ�م�ي أن 

إل�ى   تحدیات داخلیة جسیمة,  ورغم انھا تخطط لمعالجتھا, كي تن�ج�ح ف�ي االن�ط�الق  تواجھ
اإلقلیمي والدولي, متفاعلة م�ع�ھ، وھ�ي ت�ح�دد ال�م�ص�ال�ح ال�م�ش�ت�رك�ة وال�ت�ح�دی�ات   المحیط

المشتركة أیضا، فھناك مشاكل عالقة مع إقلیم كردستان مثال, لم تحل حتى اآلن, إضاف�ة إل�ى 
التي ت�ن�ذر ب�ك�ارث�ة   وجود محن حقیقیة یعیشھا أبناء الجنوب, مع تصاعد وتیرة المواجھات

في الطارمیة, التي بقیت مثیرة للجدال بین شد األھالي الذین ی�ن�ب�ث�ق م�ن ب�ی�ن�ھ�م م�ع ش�دی�د 
األسف عدد من الضالین المغرر بھم وھم یسھلون اختراق الجماعات االرھابی�ة ل�ھ�م, وب�ی�ن 
أفراد الجیش وقوى األمن والفصائل المسلحة وھي تقف مصداً بوجھ الھجمات المحتملة م�ن 

لكنھ ارتطم بقوات أبطال ال�وط�ن وھ�م ی�ق�ف�ون   تنظیم داعش االرھابي, الذي حاول اختراقھم
 .سدا منیعا في طریقھم 

ھذا إضافة إلى ما یحصل في البالد من حمالت تواجھ ردود أف�ع�ال م�خ�ت�ل�ف�ة , وم�ن�ھ�ا قض�ة 
أزمات, ومشاكل, وفس�اد ... اغتیال مدیر بلدیة كربالء وھو یؤدي واجبھ في إزالة التجاوزات

وصور سوء تعصف في البالد, ونزاع وتنافس على الفوز باالنتخابات ال�م�ق�ب�ل�ة, وحس�اب�ات 
مثیرة حولھا, وخصوصا بعد قرار السید مقتدى الصدر بالعدول عن انسحابھ من االنتخاب�ات, 

كل ھذه األمور, وغیرھا تعیشھ�ا ... التي تشكل ثقال ال یستھان بھ وخوضھا بكل ثقل جماھیره
الحكومة العراقیة الراھنة، ومع ھذا دعت إلى انعقاد مؤتمر ف�ي غ�ای�ة األھ�م�ی�ة، وق�د ن�ج�ح 
المؤتمر على الصعید الدبلوماسي , وأعاد للعراق شیئا من مكانتھ ودوره الدولي واإلق�ل�ی�م�ي 
بشھادة الزعماء والقادة المشاركین الذین أشادوا بالعراق وعودت�ھ ل�م�م�ارس�ة دوره ك�دول�ة 
قویة لھا مكانتھا وتفاعلھا مع دول الجوار ودول المنطقة والعالم أیضا, لذلك كانت ھ�ذه ھ�ي 

كسبناھا من ھذا اللقاء الذي ضم مسؤولین لھم ثقلھم في ال�م�ن�ط�ق�ة, ون�أم�ل ان   سمة مھمة
مسألة حصة المیاه م�ع   تكون اللقاءات السریة في الجلسات المغلقة بین الرؤساء قد ناقشت

تركیا،وإیران ألنھا مسألة مھمة وحساسة إضافة إلى القضای�ا األخ�رى ال�ت�ي وض�ع�ت ع�ل�ى 
جدول األعمال، التي نتمنى أن تكون لصالح المواطن العراقي الذي ینت�ظ�ر ال�ك�ث�ی�ر م�ن ھ�ذه 

 .المؤتمرات الداعمة
علینا أن نزرع بذور األمل في ھذه الخطوات التي تضع وضع العراق ومص�ال�ح�ھ وال�ت�ع�اون 

 .معھ في الخروج من ازماتھ واعادتھ إلى مكانتھ الحقیقیة التي یستحقھا بجدارة
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 عاشٌق 

 مْن ٔاشواك أالَرِق 
 یستحوُذ على قلقي

 یطرُح رٔاسي الذاوي
 یقتحُم صمَت صبوتي

 .. یومضُ 
 كنجِم طیٍر ذي قلٍب مثقوب ؛
 فیستفّزني ھیاُج بحِر وحدتي

 تتراشُق ٔامواُج ذاكرتي 
 فیرسمني فناُر لوعتي

 موجةً تحوُم على ساحل ظمٔاي 
 فٔارسمَك قارباً لنجاِة ٔاحالمي 

 یا مْن حفظتُ 
 حتى تفاصیلَك الالمرٔییّة 

 على ٔالواِح روحي 
 وعّمدُت وجَھَك الودیَع 

 بتراتیِل صمتي
 حتّى ٔاعلَن خوفي علیكَ 
 من شغٍف یھتدي ٕالیك

 و من ذكرى زاھیة لسواي
 تغفو متوّسدةً حلمك السرمدي 

 ومن ٔاغنیٍة توقظُ دمعاتَك الوفیّة 
 ومن غیمة ھُیاٍم تداعُب كفّیكَ 

  !فیا لخوفي المٔوبّد علیك
 یا قمري أالبھى 
 خْذ قلبي الُمضنى 
 بٔاناملك الظمآى 

 فقد بترُت ٔانامَل قصأیدي الحالمة بك
 وابتكرُت ٔانامَل بال یدین

 تُلملُم ٔابیاَت ٔاشعاري
 و كلینا في منفى زاٍه بال ٕایاب

 !فال ترّجعني ٕاّال ٕالیك
 في وصال روحینا بال غیاب

 

  مقدمة *
ُخلَِق اإلیقاع قبل نشأة الكون و أعلن عن ن�ف�س�ھ 

 . مع االنفجار العظیم
مع قدومنا للحیاة وجدنا أن اإلیقاع یتحّكم في ك�ل 
ما یحیط بنا فكان لزاما علینا أن نلب�ي ن�داء ھ�ذه 

 . الموسیقى الكونیة
ھكذا ھي كت�اب�ة الش�ع�ر ت�ل�ب�ی�ة ل�ن�داء ال�ك�ون و 

  اإلیقاع
 . و إعالن عن وجودنا و ھویتنا

ھویّة الشاعر شعره و ھي ھویّة خاّصة تخض�ع ل�ع�وام�ل م�م�یّ�زة و م�ت�ف�ّردة و ف�ي 
عالقة بالشاعر و نشأتھ وما اك�ت�س�ب م�ن خ�الل ت�ج�ارب�ھ و ق�راءات�ھ ال�ت�ي ح�ّددت 

 . میوالتھ
 توطئة *

أن نھتم بعمل أدبي في الفترة الحدیثة یعني أن نتعامل معھ من زاوی�ة م�ادی�ة ب�ح�ت�ة 
 تنحصر في األسالیب اللغویة أي الحدیث عن اإلبداع اللغوي

و االھتمام بھ أكثر من أي جانب اخر للنص ف�ي ح�ی�ن أن ل�إلب�داع ج�وان�ب ك�ث�ی�رة  
 أبرزھا الجانب الروحي

و األخالقي و ما یحملھ النص من رسائل و قیم و ف�ك�ر و إع�الء لش�أن االنس�ان و  
 . الحیاة

 . فقیمة األدب في مضمونھ و شكلھ و ال یجب إھمال أي جانب
إن للعملیة اإلبداعیة طرفان ؛ الكاتب بإبداعھ في التع�ب�ی�ر و والدة ال�ن�ص و ال�ن�اق�د 

 بإبداعھ في الغوص في أعماق النّص الستخراج درره و إبراز القیمة األدبیة
 . و اإلنسانیة للعمل ككل 

تبقى ھذه العالقة رفیعة جدا لحرص كال الطرفین على اإلض�اف�ة ل�ل�م�ش�ھ�د اإلب�داع�ي 
 . اإلنساني

  تعریف بالكاتب *
 . مھدي غالب شاعر قاّص قّصاد و فنان تشكیلي
 . أستاذ اللغة العربیة لغیر النّاطقین بھا بباریس

 . یدرس تاریخ الفنون و أثریات المعرفة بجامعة السربون
 ) 2012صدر لھ " أكتب حتى ال أموت " ( قصص/ 

 ) 2016أشتكي ...للقمر ؟ " ( أقصودة  "
 ) 2018منازل الوجدان " ( شعر عمودي  "
 بیلسان ملفت شكال *
ھو دیوان شعر ( قصائد عمودیة ) صادر ع�ن دار ال�ث�ق�اف�ی�ة ل�ل�ط�ب�اع�ة وال�ن�ش�ر  -

قص�ی�دة و أقص�ودة ف�ي ن�ھ�ای�ة ال�ك�ت�اب ال�ذي  24تضمن  2020والتوزیع في سنة 
 . صفحات 105احتوى 

 ن " اند  اءة م " 
 للشاعر مھدي غالّب 

 
 
 
 

 
  بقلم الكاتبة: خیرة الساكت
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 د. نصر عبد القادر
 صرم 

 

 ِطر بي..ِطر بي
 یازورَق أشواقي ..ِطر بي
 في موجِ النورِ اسلُْك دربي
 أْخرْجني من ظُلمِة نفسي

بني في نورِ القُربِ   َذوِّ
 أوِغْل في بحِر األنوارِ..
 ینجاُب حجاُب األبصارِ 

 یغدو الكوُن الھائُل.. نقطةْ!
 یغدو الزمُن اآلبُد .. لَقطةْ!

 تتَجلَّى كلُّ األسراِر ..
 نسمُع تسبیَح األحجارِ 
 نسمُع أوراَد األطیاِر ..

 وحدیَث النملةِ في الصْخرِ 
 وھسیَس الطلِّ على الزھرِ 

 أَو تسمُع تلَك األغنِیَّةْ..
 بشفاِه الحوِر السحریَّْة..؟
 تلَك الموسیقا العلویَّْة..!

 أوِغْل في النوِر.. تعانْقنا..
 تلَك األضواُء الشفقیَّةْ 

 وَسنا األقواسِ القَُزحیَّةْ 
 وضفاٌف ُخْضٌر سابَحةٌ..
 فوَق الغْیماِت الوردیةْ 

 ونواِرُس بِیٌض راقِصةٌ..
 في ھاالٍت نورانیَّةْ 

 ُكْثباُن المسِك مرافِئُنا ..
 ونسائُم فْجٍر ِعطریَّةْ 

 من نبعِ الكْوثَرِ ُسقیاھا..
 مْن وِرِد الجنِة مروِیَّةْ 

 كْي تشَرَب روٌح ظاِمئَةٌ..
 مْن كأِس الحبِّ األبَِدیَّةْ 

 یازورَق أشواقي..ِطر بي
 في مْوجِ النورِ ..

 اسلُك دربي .. 
 أْخِرْجني من ظُلَمِة نفسي
ْبني في نورِ القُرِب ..  َذوِّ

 ِطر ْ بي ..ِطر ْ بي
 یازورَق أشواقي ِطر ْ بي

                 *** 

أ.. اٌق ونا ا 
 

 شیماء نجم عبدهللا/العراق
 

فكرت كثیراً عندما توقفت أمام الباب، لم أتجرأ على لمس أزراره،   
صعقت عندما فتح وإذا برجل یترجل منھ, ادعیت أن�ي ك�ن�ت ان�وي 
مغادرة المكان, و على مسافة لیست ببعیدة عدت ل�ع�ل�ي اس�ت�ج�م�ع 

 قواي وأتمكن من الولوج فیھ,  صوت ھمس في أذني:
 تفضلي سیدتي.  -
 ال بالتأكید أنت قبلي.  -
 أرجوك سیدتي من بعدك.  -

لم یكن امامي خیار آخر فلیس لي ح�ج�ة ل�ل�ت�راج�ع, اض�ط�ررت أن 
أضع قدمي الیمنى فیھ وتلت�ھ�ا ق�دم�ي ال�ی�س�رى ال�ت�ي ال�ت�وت ب�ع�د 

 محاولتي الدخول فیھ.
 أُغلقت االبواب, وابتسامة غریبة تمكنت من شفاھي جعلتھ یسألني:

 في أي طابق سیدتي؟  -
تسمرت رغم ألم قدمي, فلم أعد أذكر أي طابق كنت انوي الص�ع�ود 
إلیھ, تتبعت عیناي األرقام كانت نھایتھا إلى الرقم عش�ری�ن,  ق�ل�ت 
في خلدي لعلھ سیترك ال�م�ص�ع�د ف�ي ال�ط�اب�ق ال�خ�ام�س وع�ن�دھ�ا 

 سأتوقف في أي طابق ال یھم ذلك بالنسبة لي:
 من فضلك سأنزل في الطابق العشرین.  -

 رمقني بنظرة استغراب متسائالً:
 ھل تعملین في مكتب المحاماة؟  -

 شعرت أني أصبحت في ورطة:
 ال، بالتأكید ال، فقط كنت بحاجة إلستشارة قانونیة.  -
جید بإمكانك سؤالي قبل أن نصل، فأنا أعمل ھناك بصفتي م�ح�ام   -

 مع مجموعة من المحامین.
كدت ابتلع ریقي لیفتح الب�اب م�رة أخ�رى, ع�ن�دھ�ا ش�ع�رت ب�دوار 

 یتملكني:
 أرجوك ساعدني بالنزول ھنا فقد شعرت ببعض الدوار.  -

امسكت برأسي مغمضة عیني, ماذا عساي افعل؟ كی�ف س�أت�خ�ل�ص 
منھ؟ اتكأت على ی�د الش�خ�ص اآلخ�ر م�ح�اول�ة ال�خ�روج وإذا ب�ھ 

 یسحبني من حقیبتي:
 أرجوك سیدتي لم یبق شيء حتى نصل إلى طابقنا العشرین.  -

 التفت إلیھ معلنة عن غضبي:
قلت لَك إني قد شعرت بدوار وقد یغمى علي اتركني لعلي أتم�ك�ن   -

 من استجماع قواي.
أغلقت األبواب مرة أخرى وبدأت األرقام بالتت�اب�ع وك�أن�ھ�ا تس�اب�ق 
الریح في الصعود، لم ألحق ألت�ف�ادى م�وق�ف�اً م�ح�رج�اً، ذاك�رت�ي ال 
تسعفني وال ھذا الرجل یعتقُني، أصبحت حائرة بین سرعة المصع�د 
ودقات قلبي التي تأبى أن تواجھ خوفھا, ال�ت�ف�ت إل�ی�ھ مس�ت�ج�م�ع�ة 
قواي وإذا بعینیھ ترمقانني بشفقة, قطبت حاجبي م�ع�ل�ن�ة غض�ب�ي, 
فأنا لسُت تائھة أنا فقط ال اذكر لماذا أت�ی�ت إل�ى ھ�ن�ا ول�م�اذا ك�ن�ت 
ارغب بالصعود, صفعتھُ على خ�ده ب�ق�وة ل�ع�ل�ھ ی�ردھ�ا ل�ي, ل�ك�ن�ھ 

 احتضنني ممسكا بیدي محاوال استفھام فعلي:
 سیدتي أنا أحاول مساعدتك لم صفعتیني؟  -

حملقُت في عینیھ, لعلھ یفھم فعلي لكن بال ج�دوى, ف�ج�أة وج�دت�ن�ي 
 ألُف یدي حول كتفیھ, اھمس في أذنیھ:

 أرجوك اضربني. -
رفع یدي من على كتفھ, متراجعا بخط�وات ن�ح�و أزرار ال�م�ص�ع�د, 
ضغط على احدھا, توقف عند الرقم التاسع عشر, ل�ك�ن األب�واب ل�م 
تفتح بل أغلقت األضواء, وإذا بضربات تھز باب المصعد, كلما م�ر 
الوقت ازداد صوتھا علوا, وازداد األل�م ف�ي رأس�ي, ل�م أع�د أرى 

فقط األصوات ھي التي تخترق رأسي حتى ھو لم أعد اش�ع�ر   شیئاً,
 بوجوده, دفنت رأسي بین قدمي, سمعت صوتھ:

  تفضلي سیدتي لقد وصلنا إلى الطابق العشرین.  -
 رفعت رأسي:

وجدتھ أمامي, نعم انھ ھو, تذكرت, كنت أری�د أن أق�ول ل�ھ إن�ي   -
 سأتأخر, لكني كعادتي فقدت ذاكرتي.
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 غاده حسن یوسف المقابلھ

 االردن 
 

 

 اآلن أتنفُس كیف أشاء

 بعدما غرقُت في الماء

 والقاني الطیُر على األرض

 تحت قبة السماء

 أتنفس من جدید الھواء

 أعود إلى الحیاِة في رخاء

  بعدما كنت أغوصُ 

 في بحور الخوف والرجاء

 وأتخبط بظلمات البحار السوداء

 ال تعرف أین أنت من الماء

 أكنت في قاع البحر أم على

 طبقاتھ في العلیاء

 ال تعلم شيء كلھ عندك سواء

 لكن لكن الحقیقة صماء

 إن أردت النور قتلك الضیاء

 أسیر اآلن في طریقي للنور

 ألرى من بعده نعماء

 نعم لتدرك نفسي باستمرار الرخاء

 لكن أقول لك یا سیدي ما بعد الرجاء

 إال الرخاء

                



الختم ككلمة مستقلة، تعني شیئین وكیانین متفردی�ن 
تماماً عن بعضھما البع�ض، وب�ن�ف�س ال�وق�ت ھ�م�ا 
كیانین مرتبطین معاً؛ فاألول ھو قالب الخت�م ال�ذي 
یمتلك أصل الختم في ق�اع�دت�ھ؛ ب�ی�ن�م�ا اآلخ�ر ھ�و 
انطباعھ فالبعض یقول عنھ: بأنھ ختم الخت�م، وھ�و 

 دون شك االنطباع الذي یتركھ قالب الختم.
وجدت األختام في المتحف البری�ط�ان�ي أو غ�ی�ره، 
نجدھا مؤرخة ومنظم�ة أھ�ي ع�رب�ی�ة، ع�ث�م�ان�ی�ة، 
فارسیة أم ھندیة، ونوع خط النقش ینتم�ي إل�ى أي 

 مدرسة وحقبة ولمن كان یستعمل.
تعد األختام نقلة حضاریة، ومظ�ھ�را م�ن م�ظ�اھ�ر 
تطور الفن، تساعد في رصد األح�داث ال�ت�اری�خ�ی�ة 
وتش�خ�ی��ص�ھ��ا، وت�ع��ط�ي ف�ك��رة ع�ن األق�وام ال�ت��ي 
استعملتھا، والختم ھو رمز ینقش على ق�ط�ع�ة م�ن 
المعدن، أو الطین، أو الزجاج، أو الص�ل�ص�ال، أو 
األحجار الكریمة، أو غیرھا، وی�ع�ب�ر ال�ن�ق�ش ع�ن 
الملك�ی�ة، ول�ك�ل خ�ت�م ع�الم�ة ت�م�ی�زه م�ن غ�ی�ره، 

 ویختلف باختالف األشخاص والمناطق.
ی��م��ك��ن ت��ت��ب��ع اس��ت��خ��دام األخ��ت��ام وص��والً إل��ى 
الحضارات األولى في العالم، وقد تم العثور علیھ�ا 
من بالد ما بین النھرین إل�ى وادي الس�ن�د، ك�ان�ت 
ھذه األختام األولى مصنوعة من ال�ط�ی�ن ال�ذي ت�م 

نقشھ باألسطوانات أو الحلقات. ف�ي ال�ب�دای�ة ك�ان�وا 
من اختصاص الملوك واألساقفة والمحاكم الملكیة، 
الستخدامھم في إصدار المراسیم الرسمیة وت�وث�ی�ق 
الوثائق، أصبح استخدام أختام الشمع تدریجیاً أكث�ر 
دیمق�راط�ی�ة، وان�ت�ش�ر م�ن األرس�ت�ق�راط�ی�ی�ن إل�ى 
األدیرة والنقاب�ات (ع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال، س�ی�وق�ع 
الجزارون اتفاقیات مع ختم یحمل ص�ورة خ�ن�زی�ر 
أو بقرة)، كان لكل فرد ختمھ الخاص، وفي الوق�ت 
الذي كان فیھ الكثیر من األمی�ی�ن، ت�م اس�ت�خ�دام�ھ�ا 
بدالً م�ن ال�ت�وق�ی�ع ل�ت�وث�ی�ق االت�ف�اق�ی�ات وال�ع�ق�ود، 
والوصایا والرسائل التي تمنح حقوًقا أو امتیازات، 

 أي فعل یتم تنفیذه باسم شخص ما.
عْبر العصور اخترع اإلنس�ان ال�خ�ت�م ف�ي األْل�ف  

الخامس ق.م، وصنعھ من الحج�ر ال�ل�ی�ن وال�ط�ی�ن 
ع�ل��ى أش��ك��ال م��ن��ھ�ا ال��م�ث��ل��ث، وال��ھ��رم، وال��ف��أس، 
والریشة، والمخروط، وال�م�ن�ج�ل، أو ع�ل�ى ش�ك�ل 
حیوان. وفي طرف الختم ثقب ل�ت�ع�ل�ی�ق�ھ ح�ل�ی�ة أو 
تمیمة بالمعصم أو العنق لحمایة نفسھ، وق�د ی�ك�ون 
الختم على شكل قْرص، أو أس�ط�وان�ی�ا، س�ط�وح�ھ 

 مستویة أو محدبة، ومنقوشة أو علیھا روسم.
نقش اإلنس�ان ف�ي ال�ع�ص�ر ال�ح�ج�ري ال�ح�دی�ث   

األلف الثالث ق.م.) ع�ل�ى ال�خ�ت�م، -(األلف الخامس
صورا تدل على الصید، والرعي، وأشكاال ھندسیة 
ونباتیة وحیوانیة للتقرب من اآللھة، مع بدء نش�وء 

ق.م.) ك��ان��ت األخ��ت��ام  2350-2900ال��م��م��ال��ك (
ردیئة الصنع، ثم اتجھ صانعوھا ن�ح�و ت�ح�س�ی�ن�ھ�ا، 
ونقشوا الموضوعات الھام�ة ع�ن�دھ�م، ف�ي أش�ك�ال 
متناظرة، وإلى جانبھا اسم صاحب الختم أو رسم�ھ 

 2150-2350وھو یتعبد، في العص�ر األك�ادي (
ق.م.) أصبح رسم ال�خ�ت�م ب�اس�م ص�اح�ب�ھ ت�ق�ل�ی�دا، 
واحتل موضوع تصویر األرباب على ال�خ�ت�م م�ن�ذ 

ق.م. أھمی�ة خ�اص�ة والس�ی�م�ا "رب  2150العام 
الطقس". كما صور البابلیون رمز الرب ب�دال م�ن 
صورتھ، وكذلك فعل اآلشوریون بمحافظتھم ع�ل�ى 

 تقالید صناعة األختام.
استخدم اآلرامیون "الختم القرصي"، وكتبوا عل�ى  

ال��ح��ج��ر وال��ج��ل��د وورق ال��ب��ـ��ْردي. واس��ت��ع��م��ل 

ق.م.) الخت�م األس�ط�وان�ي  539-612الكلدانیون (
والختم الق�رص�ي ال�م�زی�ن س�ط�ح�ھ ب�رم�ز ال�رب، 

 وأمامھ متعبد، مع النقوش الھندسیة.
ق.م.) أخ�ت�ام  330-550قلد الفرس األخمینیون (

حضارة بالد الشام، والرافدین، وزی�ن�وا أخ�ت�ام�ھ�م 
بنق�وش مس�ت�م�دة م�ن زخ�ارف ن�ق�ل�ت م�ن أخ�ت�ام 
اآلشوریین والبابلیین ونقوشھ�ا، وك�ان�ت أخ�ت�ام�ھ�م 
حاملة لصورة ال�م�ل�ك، وھ�و یص�ط�اد، أو ی�ق�ارع 
األعداء، أو صور الحیوانات األل�ی�ف�ة. وب�ان�ق�ض�اء 
العصر األخ�م�ی�ن�ي، اس�ت�غ�ن�ى ال�ن�اس ع�ن ال�خ�ت�م 
األسطواني، واتخذوا بدال منھ ال�ق�رص�ي، ان�ف�ردْت 
حضارة مصر القدیمة في مطلع القرن الثالث ق�ب�ل 
المیالد بصنع الختم ع�ل�ى ش�ك�ل "ال�ج�ع�ل"؛ وھ�و 
خنفس الزبل، تمثیال للمعتقد المصري، الخ�ل�ق م�ن 
العدم. واستخدم الختم حلیة، وتمیمة، وكتب�ت ع�ل�ى 
سطحھ مأثورات من كتاب "األم�وات"، واس�ت�خ�دم 
ختم الخنفس بتأث�ی�ر م�ن حض�ارة مص�ر ال�ق�دی�م�ة 

 وحضارة الكنعانیین،
استخدم�ت ال�م�م�ال�ك ال�ی�ون�ان�ی�ة ال�خ�ت�م ل�ألع�م�ال  

االقتصادیة، ولت�ح�دی�د ال�م�ل�ك�ی�ة، ك�أخ�ت�ام ج�زی�رة 
كریت، وقد ح�رم ق�ان�ون ص�ول�ون ال�ح�ك�ی�م ع�ل�ى 
صانع األختام إنتاج أكثر من نس�خ�ة واح�دة م�ن�ع�ا 
للتزویر، وأصبح الختم والخاتم ص�ن�وی�ن ف�ي ب�الد 
اإلغریق، ألنھ اس�ت�ع�م�ل ح�ل�ی�ة ل�أل�ص�ب�ع وخ�ت�م�ا 

 للوثائق.
أما ف�ي الص�ی�ن، وال�ھ�ن�د، ف�ق�د ص�ن�ع ال�خ�ت�م م�ن 
الحجر، والزجاج والصلصال، وجعل ع�ل�ى ش�ك�ل 
زر، أو مستطیل لھ مقبض ھرمي فیھ ثقب لدخ�ول 
الخیط وتعلیقھ، وانفردت الھند بنق�ش ال�خ�ت�م ع�ل�ى 
عدة وجوه، ووجدت أختام أسط�وان�ی�ة ف�ي الص�ی�ن 
علیھا صور التنین، والح�ی�ة ذات ال�رأس�ی�ن، ال�ت�ي 
أصبحت ش�ع�ارا ل�ل�خ�ت�م الص�ی�ن�ي، م�ع ذك�ر اس�م 
صاحبھ بجانبھ. أخذ العرب الختم بشكلھ التق�ل�ی�دي، 
ونفروا من التصویر علیھ، واتخ�ذ ال�رس�ول (ص) 
خاتم�ا م�ن ورق (فض�ة)، وك�ان ن�ق�ش�ھ: "م�ح�م�د 
رسول هللا"، وت�ن�اق�ل�ھ ك�ل م�ن أب�ي ب�ك�ر. وع�م�ر 
وعث�م�ان، وك�ان ن�ق�ش خ�ات�م ال�خ�ل�ی�ف�ة أب�ي ب�ك�ر 

 الصدیق،
"نْعم القادر هللا"، ونقش الخلیفة عمر بن الخ�ط�اب: 
"كفى بالموت واعظا"، ونقش الخلیف�ة ع�ث�م�ان ب�ن 
عفان: "آمْنت بال�ذي خ�ل�ق فس�وى"، ون�ق�ش أم�ی�ر 
المؤمنین علي بن أبي طالب: "هللا الـم�ل�ك ال�ح�ق". 
في العھد األموي أم�ر ال�خ�ل�ی�ف�ة م�ع�اوی�ة ب�ن أب�ي 
سفیان بتتریب الرسائل، وتطیینھا ع�ل�ى س�ط�ح�ھ�ا، 

 وختمھا.
أنشأ العباسیون دیوان الخات�م، ال�ذي ی�ت�ب�ع دی�وان  

الرسائل، وأصبح�ت األخ�ت�ام ال�م�زی�ن�ة ب�األح�ج�ار 

الكریمة المنقوشة حلیة للمل�وك واألم�راء، وك�ان�ت 
تختم بھا أوامر العفو واألمان، وقد كان�ت ال�خ�وات�م 
تنقش بأنواع الخطوط الجمیلة، وت�ْح�م�ل آی�ات م�ن 
القرآن الكریم أو الحكم واأللغاز، واست�خ�دم ال�خ�ت�م 
ع��ل��ى ال��م��ع��ام��الت، وال��م��ع��اھ��دات، وال��م��راس��ی��م، 
وال���رس���ائ���ل، وح���ج���ج ال���ع���ق���ارات واألم���الك، 
وال��م��راس��الت، واإلج��ازات ب��أن��واع��ھ��ا، ول��ف��ائ��ف 
الحسب والنسب، واستخ�دم�ت األخ�ت�ام ال�زج�اج�ی�ة 
لمراقبة صحة المكاییل واألوزان وغیرھ�ا، واھ�ت�م 
العلماء بدراسة أحكام األختام وقانونیتھا، ول�غ�ت�ھ�ا، 
وشأنھا في الحكم الشرعي، تأثر الغرب بالحضارة 

العربیة إبان ال�ح�روب الص�ل�ی�ب�ی�ة، وم�ن اتص�ال�ھ 
بحضارة األندلس، ح�ت�ى أن ال�م�ل�ك ال�ن�ورم�ان�دي 
روجر الثاني ملك صقلیة، اتخذ خاتما عربیا ع�ل�ی�ھ 

 نْقش حْكمة عربیة.
حافظت األختام على أھمیتھا في الدولتین الزنك�ی�ة  

واألیوبیة، وفي العصر المملوكي اخترعت طرائق 
لخْتم الرسائل بالشمع األح�م�ر، وظ�ھ�رت ال�ط�رة، 
والطغرة أي الطغراء على المراسیم (الفْرم�ان�ات). 
ف��ال��ط��رة ت��ح��م��ل أل��ق��اب الس��ل��ط��ان، وأوام��ره، 
ومرسومھ. أما ال�ط�غ�رة ف�ت�ح�م�ل اس�م الس�ل�ط�ان، 
وأسماء آبائھ، ول�ق�ب�ھ. ول�ل�ط�رة، وال�ط�غ�رة ك�ات�ب 
خاص. أصبح ختم الطغرة المنق�وش ع�ل�ى ال�ن�ق�ود 
العثمانیة، واألخ�ت�ام ال�ع�ث�م�ان�ی�ة، ش�ع�ارا ل�ل�دول�ة، 
وقل�دت�ھ�ا ف�ي ذل�ك ال�دول ال�ف�ارس�ی�ة وال�م�غ�ول�ی�ة، 
واألفغانیة. كلمة الطغرة تركی�ة ت�دل ع�ل�ى ت�وق�ی�ع 
الس��ل��ط��ان، وت��أش��ی��ره، وق��د ن��ق��ل��ت م��ن ال��م��راس��ی��م 
المملوكیة، ویختل�ف ت�رك�ی�ب�ھ�ا الش�ك�ل�ي، وق�ی�س�ت 
مھارة الخ�ط�اط�ی�ن وب�راع�ت�ھ�م ف�ي ال�ن�ق�ش ب�ن�وع 

   األختام التي یصنعونھا. 
استخدم الفراعنة ف�ي ص�ن�اع�ة األخ�ت�ام اإلزم�ی�ل، 
والقلم الحاد المعدني، والمبرد، والم�ث�ق�ب ال�ی�دوي، 
وفي الحضارة العربیة كان نقش األختام وك�ت�اب�ت�ھ�ا 
یتم من یسار الختم إلى ی�م�ی�ن�ھ؛ ل�ت�ظ�ھ�ر ط�ب�اع�ت�ھ 
صحیحة على المادة المستعملة، وقد ی�ك�ون ل�ل�خ�ت�م 
حامل أو ممسك یدور ال�خ�ت�م ع�ل�ى م�ح�وره، وق�د 
یكون الختم ھرمیا ثالثي الوجوه، أو ثنائي ال�وج�ھ. 
وربما كان م�رب�ع�ا، أو مس�ت�ط�ی�ال، أو دائ�ری�ا أو 
بیضویا أو بأشكال مختلفة، واس�ت�خ�دم�ت الص�ور، 
والكتابات والزخارف الھندسیة ف�ي ن�ْق�ش األخ�ت�ام 

 القدیمة.
تمیزت األختام ال�ع�رب�ی�ة م�ن غ�ی�رھ�ا ب�اس�ت�خ�دام  

الكتابة والنقوش الزخرفیة والنباتیة، وبب�ع�دھ�ا ع�ن 
التصویر والتجسیم. وتنوعت األقالم في ك�ت�اب�ت�ھ�ا؛ 
فاستخدم الخط الك�وف�ي ال�ق�دی�م، وال�خ�ط ال�ف�ارس�ي 
االنسیابي لسھولة حفره. ونقش�ت األخ�ت�ام ال�دق�ی�ق�ة 
بالخط الغباري، في حین نق�ش�ت األخ�ت�ام ال�ك�ب�ی�رة 
كأختام المح�اك�م واإلج�ازات الص�وف�ی�ة وال�ع�ل�م�ی�ة 
والمراسیم (ال�ف�رم�ان�ات) ب�خ�ط ال�ط�غ�راء وال�خ�ط 
الدیواني الجلي، والثلث وغیرھ�ا، وك�ان ال�خ�ط�اط 
ھو صانع الختم وكاتبھ وناقشھ.  في أواخر ال�ع�ھ�د 
ال��ع��ث��م��ان��ي ب��دأ اس��ت��خ��دام األك��اس��ی��د واألح��م��اض 
الكیمیاویة في صناعة األختام، فكان س�ط�ح ال�خ�ت�م 
ی��غ��ط��ى ب��ال��ل��ك، والش��م��ع، وی��ن��ق��ش ع��ل��ی��ھ ال��ن��ق��ش 
المطلوب، ث�م ی�غ�ط�س ف�ي ال�ح�م�ض ع�دة م�رات 

 لتعمیق الحْفر.
بدأت األختام الم�ع�دن�ی�ة وال�ح�ج�ری�ة ت�خ�ت�ف�ي ف�ي  

العصر الحدیث، وحلت محلھا األختام الم�ط�اط�ی�ة، 

وانتشرت المْكننة اآللیة في صناعتھ�ا. وان�ف�ص�ل�ت 
صناعة األختام عن م�ھ�ن�ة ال�خ�ط�اط ال�ذي اك�ت�ف�ى 
بكتابة النص وزخرفت�ھ. وظ�ھ�ر ال�خ�ت�م ال�م�ع�دن�ي 
النافر المستعمل في ختم الوثائق الھامة ك�ج�وازات 

 السفر والشھادات العلمیة وغیرھا.
وكثیر من الدول استغنت عن األختام تماما ل�ت�ح�ل  

محلھا الرموز واألرقام السریة باستعمال األشرطة 
الممغنطة، وأشعة اللیزر وغیرھا، وأصبح الوض�ع 
القانوني للختم واستعماالتھ غیر ملزم لل�ق�اض�ي إال 
لالستئناس بصحة الوثیقة مع ال�ت�وق�ی�ع وال�ت�أش�ی�ر، 
واقتصر استعمال الختم ع�ل�ى ال�وث�ائ�ق ال�رس�م�ی�ة، 

وصار لألختام ھواة یجمعونھا، ویع�رض�ون�ھ�ا ف�ي 
 مجموعات أثریة وتقام لھا مزادات عالمیة.

اختفى استخدام أخت�ام الش�م�ع إل�ى ح�د ك�ب�ی�ر إل�ى 
جانب شعبیة المراسالت المكتوبة بخ�ط ال�ی�د، ف�إن 
ھذه الممارسة بالتأكید لم تختف تم�اًم�ا ب�ی�ن أول�ئ�ك 
الذین ما زالوا یمارسون فن كتابة ال�رس�ائ�ل، إن�ھ�ا 
تضیف عنصًرا من التمیز إلى المراسلة، باستخدام 
ھذه الصفة الرسمیة، كانت األختام ت�وض�ع أح�ی�اًن�ا 
مباشرة على المستند ولكن غال�ًب�ا م�ا ی�ت�م إرف�اق�ھ�ا 
باألسلوب المعلق، یتم وضع الختم ع�ل�ى س�ل�ك أو 
شریط أو شریط من المخط�وط�ات، وی�ت�م ت�ع�ل�ی�ق�ھ 
بشكل فضفاض بع�د خ�ی�وط�ھ م�ن خ�الل ث�ق�ب أو 

 فتحة في الحافة السفلیة للمستند.
أما شمع الختم م�ادة ش�م�ع�ی�ة ت�ت�ص�ل�ب وت�ت�ح�ج�ر 
بسرعة ب�ع�د ذوب�ان�ھ�ا، وُتس�ت�خ�دم إلح�ك�ام إغ�الق 
ال�ق��واری��ر وال��ق��ن��ان��ي، وإلع��ط��اء الس��ری��ة واألم��ان 
لألوراق والرسائل، وك�ذل�ك ق�د ُتس�ت�خ�دم ل�غ�رض 
لصق وإصالح األس�الك م�ث�ًال وال�م�واد األخ�رى؛ 
بحیث تتمیز مادتھ بقوة یصعب اختراقھ�ا وف�ت�ح�ھ�ا 
إال بجھد كبیر، وفي القرن السادس عشر اس�ُت�خ�دم 
شمع الختم إلغالق مظاریف ال�رس�ائ�ل ال�ت�ي ك�ان 
یتبادلھا الملوك واألمراء، وقبل ذلك، كان الروم�ان 
یستخدمون القار لھ�ذا ال�غ�رض. ھ�ن�اك ت�رك�ی�ب�ات 
مختلفة لشمع الختم، وقد حدث التحول الكب�ی�ر ب�ع�د 
ان��ف��ت��اح ال��ت��ج��ارة األوروب��ی��ة م��ع ال��ھ��ن��د. وخ��الل 
العصور الوسطى كان ُیص�ن�ع م�ن ش�م�ع ال�ن�ح�ل، 
وخالصة الراتنج الصفراء المائلة ل�ل�ون األخض�ر 
من شجرة األركس األوروبی�ة. وف�ي ال�ب�دای�ة ك�ان 
الشمع عدیم اللون، والحًقا تمت صباغتھ بال�ل�ون�ی�ن 
األحمر أو القرمزي. ومن�ذ ال�ق�رن الس�ادس عش�ر 
دخلت مك�ون�ات ج�دی�دة، وھ�ي: الش�ی�الك، وزی�ت 
التربینتین، وال�رات�ن�ج، وال�ط�ب�اش�ی�ر، أو ال�ج�ب�س، 
ومواد التلوین غالًبا م�ا ت�ك�ون إم�ا ال�ق�رم�زي، أو 
األحمر، ولیس بالضرورة أن یكون ش�م�ع ال�ع�س�ل 

 موجوًدا. وفي عام 
بدأ استخدام ألوان م�ت�ع�ددة لش�م�ع ال�خ�ت�م،  1866

 والیوم یتوفر بألوان صناعیة مختلفة.
یأتي شمع الختم إما على شكل أعواد، أو فتائل، أو 
حبیبات، یت�م تس�خ�ی�ن�ھ�ا ووض�ع�ھ�ا ع�ل�ى ال�م�ك�ان 
المراد، فمثًال یتم تس�خ�ی�ن ال�ح�ب�ی�ب�ات ف�ي م�ل�ع�ق�ة 
ولصقھ�ا ف�ي ال�م�ك�ان. واس�ُت�خ�دم�ت ف�ي ال�ع�ص�ر 
الحدیث أنماط مختلفة من شمع الختم ف�ي ال�ط�رود 

 البریدیة، والذي یتمیز بمرونتھ. 
أما المكان المختوم أو ال�م�غ�ل�ق ب�الش�م�ع األح�م�ر، 
فیعني أن المكان تحت تصرف الشرطة أو السلط�ة 
القضائیة، أي ُیمنع من�ًع�ا ب�اًت�ا ال�ت�ص�رف ف�ی�ھ، أو 
العبث بمحتویات�ھ م�ن ق�ب�ل ص�اح�ب�ھ أو أي ج�ھ�ة 
أخرى لحین البت قضائًیا في أمره، وأحی�اًن�ا ق�د ال 
یتم التشمیع بالشمع األح�م�ر، ح�ی�ث ی�ت�وف�ر ش�م�ع 
الختم بألوان مختلفة، لكن ُیقال إن ال�م�ك�ان م�خ�ت�وم 
بالشمع األحمر لما ی�وح�ی�ھ ھ�ذا ال�ل�ون م�ن رھ�ب�ة 

 وقوة.
 

معاني / تمیمة: خرزة وما یشبھھا ُتعلَّق في ال�ع�ن�ق 
یرة.  ظّنًا أنھا تدفع العیَن أو تقي من األرواح الشِّرِّ

ةُ، تك�ت�ُب ف�ي أَع�ل�ى ال�ُك�ُت�ب  رَّ َساَلِة: الطُّ ُطْغَراُء الرِّ
ُن ن�ع�وَت ال�ح�اك�م وأْل�ق�اَب�ُھ،  والرسائل غالًبا، تتضمَّ
�ٌة اس�ت�ع�م�ل�ھ�ا  وأصلھا طورغاي وھي ك�ل�م�ٌة َت�َت�ِریَّ

 الروُم والفُْرُس ثم أََخذَھا العَرُب عنھم.
.......................................... 

نش�ر  –ت�واص�ل اج�ت�م�اع�ي  –مصادر: وك�االت 
 محرري الموقع.

 

  34 ج/ أ زن    

 ْا 
 

 إعداد: 

 بدري نوئیل یوسف/ السوید
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مازلُت أتذكر أني اتصلُت بلیلى عدة مرات بالھاتف ، لكنھا  
لم تجب ، ولم أكن أعلم السبب الحقیقي ، أو ... فلنق�ل أن�ي 
لم أكن أدري بما یدور بداخلھا م�ن أف�ك�ار وھ�واج�س ب�ع�د 
أربع سنوات تقریباً من عالقة وطیدة كنت أراھا حباً ، ولكن 

--التي لم أك�ن أع�ل�م ب�ھ�ا ل�آلن  --تصرفاتھا بعد خطبتھا 
كانت توھمني خالف ذلك لما رأیُت منھا من إعراض ل�ي    

 ... وجفوة
وذات لیلة من اللیالي الحالكة ، وفي وقت متأخر رّن جرس 
ھاتفي ، لم أس�ت�وع�ب ذل�ك ف�ق�د رأی�ُت اس�م�ھ�ا ب�ال�ھ�ات�ف 

 .. وصرخت
 ... یاهللا .. إنھا ھي من تتصل بي -:

فرحُت فرحاً شدیداً ولم أصدق أن�ھ�ا ت�ت�ص�ل ب�ي، ف�ھ�ي ق�د 
 . أصبحت في اآلونة األخیرة كالعملة النادرة

السماعة وكان ھذا الحوار البارد ، وال�ذي ھ�و أش�د   رفعتُ 
 ... برودة من شتاء بغدادي

 . ألو ... مساء الخیر یایوسف -:
أیاماً ولیالَي ،   ألو ... مساء النور یا لیلى ، كنت انتظركِ  -:

 لَم ھذا الغیاب ؟
 . أرید أن أراَك غداً یایوسف -:
حاضر یالیلى ... سنلتقي ف�ي ن�ف�س ال�م�ق�ھ�ى ال�م�ع�ت�اد  -:

 . الساعة العاشرة صباحاً 
تلك اللیلة أفكر وأفكر ، كیف سألتقیھا ؟ بأیة شفتین   وبقیتُ 

سأحدثھا ؟ بأیة عینین سأراھا ؟ بأیة أذنین سأسمعھا ؟ ب�ل 
 . بأي أنف سأشم عبیرھا الفواح ؟

رحت أصوغ التعابیر مع نفسي جملة جملة ، وكلمة كلمة ، 
 . بل حرفاً حرفاً 

جلسُت على أریكتي المتواضعة ورح�ت أح�اور ل�ی�ل�ى وأن�ا 
 ... أتخیلھا جالسةً قبالتي في المقھى

أتعلمین یا لیلى أن لدّي قاموساً أّدخرهُ لِك أن�تِ ف�ق�ط ؟ ) -:
أنتقي منھ مایناسب مقامِك ، و یضاھئ ن�ب�ل�ِك ، و ی�وازي 

، وم�ا   مشاعري نحوِك ، حتى إذا لم أجد ما یلیق ب�ج�الل�كِ 
تلك الكلم�ات ، ورح�ُت أف�ت�ش   یرتفع الى سمّوِك ، أرجعتُ 

عن بدائَل لھا في قاموس غیِره ، فإذا عجزُت عن إیجاد م�ا 
أب�ح�ث ف�ي ع�ال�م   قدراً ، رح�تُ   ، ویالئمكِ   یساویِك شأناً 

الملكوت ، وشأن الناسوت ، عساني أفلح في تسطیر جمل�ة 
 . أو جملتین أفضي بھما إلیكِ 

 . الیكّل من البحث ، والیمّل من االنتظار  فالعاشق یا لیلى
ب�ع�د ب�ح�ث   ولعَمري یا حبیبتي ... إني ألنتقي كلماتي ت�ل�ك

یطول ، وانتظار َمھُول ، خشیة أن ال ی�واف�ق م�زاج�ِك ذات 
مرة ، فآخذھا بعنایة الطبیب ، وأتناولھا برعایة ال�رق�ی�ب ، 
كلمة كلمة ، أطلیھا بماء الذھب ، وأُنقِعھا بماء الورد ، ث�م 
بعطر البنفسج ، ثم بزھر اآلس، ثم بالنرجس والیاسمی�ن ، 
ثم بألف نبتة من حدائق الروح ، وعذوبة البوح ، مرة بع�د 
مرة ، فإن فاحت ، و شّمھا الماّرون عن بُعِد أذرعٍ كثی�رة ، 
ُ  أع��اود ال��ك��ّرة ت��ل��و األخ��رى ، عس��ى أن ی��روق  ص��رت

فإذا لقیتُِك ، ن�ث�ث�تُ�ھ�ا ع�ل�ى   عطرھا ، ویعجبِك شكلھا ،  لك
، فیختلط عبق   رأسِك كما تُنّث الحلوى على رأس العروس

عندي من رائحة الم�س�ك   الورد بعطر جسمِك الذي ھو أشدّ 
 .  والعنبر

، انسابت كلم�ات�ي ح�رف�اً ح�رف�اً ، ع�ل�ى   فإذا فعلُت بِك ذلك
شعرِك الذھبي ، فأمسحھ خصلة خص�ل�ة ، م�ن ج�ذره ال�ى 

ب�ی�ن ج�دائ�ل�ِك ول�ون   ال ف�رقَ   أطرافھ ، یصطبغ بھا كأن ْ 
 أشعة الشمس ،

فیحتار الرائي بِك وھو یشاھدھا تنسكب على ع�ی�ن�ی�ِك وق�د 
، ف�ی�ن�ص�ب�غ   غطت حاجبیِك الھاللییِن ، ورمشیِك الطویلین

جفناِك بزھر اآلس ، ووجنتاِك بلون الورد ، وشفتاِك ب�ذات 
 البنفسج ،

أخمص قدمیِك ، صرتِ أشبھ بمالٍك ل�م   حتى إذا سالت على
 . ( یخلق هللا لِك نظیراً ، أو حوریةً لم یكن لِك أّي شبَھ

لھا ألقرأھا عل�ى مس�ام�ع�ھ�ا ع�ن�د   كانت ھذه رسالة رتبتھا
 ... لقاء الغد
ساعات اللیل ثقیلة علّي ، كنُت أعدھا ب�أص�اب�ع�ي   لقد كانت

 . أللقى عینیھا العسلیتین ... وآهٍ من عینیھا
كم تمنیُت في ت�ل�ك الس�اع�ة أن ی�ح�ی�ل هللا ال�ل�ی�ل ن�ھ�اراً ، 

الى محاّل العطارین ، ومقّر العرافین ، أتزّود منھم   فأسرع
ُ     تعویذة أستعیذ با� بھا لعینیھا الجمیلتی�ن ، وألس�رع�ت

 ... إلیھا ببخور أمي أبخرھما بھ طوال نھاري
لم أنم تلك ال�ل�ی�ل�ة ... ول�م أع�رف ال�ھ�دوء ، ك�ان ال�ق�ل�ق 
یساورني ، واألرق كاد ان یقتلني ، فوهللا .. لن أنسى ت�ل�ك 

 . اللیلة ما حییتُ 
م�ن س�ری�ري وأن�ا   صاح الدیك ، وطلع الصباح ، ف�ق�ف�زتُ 

متعب للغایة من السھر والتفكیر ، ورحت أدقق ال�ن�ظ�ر ف�ي 
ساعتي كل دقیقة ، وأتعجل عقاربھا أللتقي حبی�ب�ت�ي ل�ی�ل�ى 

 . بأرّق عبارات اللقاء
عجلُت بنفسي الى ذلك المقھى الذي ل�م یّ�ف�ت�ح ب�ع�د ألن�ن�ي 
ذھبُت إلیھ بشكل مبكر جداً ، إنتظ�رت س�اع�ة ح�ت�ى ف�ت�ح�ھ 

 .. صاحبھ ، فدخلتھ وكنُت أول الوافدین إلیھ
كنت أراقب ساعة المقھى دقیقة دقیقة حین دخلت لیلى فی�ھ 

 . بعد أن تأخرت عن موعدھا عمداً 
جلست لیلى مقطبة الحاجبین ، ع�ابس�ة ال�وج�ھ ، وك�أن�ھ�ا 

لھا السالم   تجلس مع رجل التعرفھ ، سلّمْت علّي ، ورددتُ 
بسالم العاشق ، وتحیة الملھ�وف ، وأن�ا ان�ت�ظ�ر ال�ف�رص�ة 

 . ألقول لھا ماحفظتُھ باألمس من كلمات
 ... قالت ببساطة لم أعھدھا فیھا من قبل

یوسف ... آَن لك أن تعرف أني لست م�ن ال�ع�اش�ق�ی�ن،  - :
 . فافھم أرجوك

 ماذا تقصدین یالیلى ؟ -قلت : 
 . أقصد أنَك تمضي وقتك معي في سراب -قالت : 
 ومادار بیننا من قبل یالیلى ؟ كیف لِك أن تفسریھ ؟ -قلت :

وتلك النظرات التي طالت بیننا حتى تقّرحت أعیننا م�ن�ھ�ا ، 
وذلك الكالم الشبھ عسل والذي صاغتھ ألس�ن�ت�ن�ا ، والك�ت�ھ 

 . افواھنا وھثمتھ أضراسنا ، كیف لك ولي ان نفسره ؟
مجرد جلسات التعني شیئاً   أما كان ذلك حباً ؟ أ كان كل ذلك

 لِك یالیلى ؟ ألم یكن عشقاً ؟
إذن اخبریني كیف أوحیتِ إلّي بذلك ؟ أم أني ح�ل�م�ُت ح�ل�م�اً 

 فكان اضغاثاً ال غیر ؟
وتلك الخواطر التي كنا نتواردھا سویاً في وقت فراغنا م�ن 
اللیل ؟ ماذا كانت تعني برأیِك ؟ أ تظنین ان ھناك من أوحى 

 لي بعشقِك لي سواِك ؟
 أبھذه البساطة یاابنة األطایب تخبرینني ان ال قلب تملكینھ ؟

 وأن ال مشاعر تركبِك ؟
أي جرٍم ھذا الذي ترتكبینھ بحقي ؟ ثم تأتین وأنت تمیسی�ن 

 میس الظباء لتخبریني انِك لستِ من العاشقین ؟
 أّي كبٍد یالیلى فریتِھ ؟

 وأي فؤاٍد ذبحتِھ بغیر سكین ؟
 ... محال ان تكوني أنت لیلى

ھ�ي ن�ف�س   محال أن تكون ھذه الید التي تمّدینھا إلّي اآلن
 ... الیِد التي مددتِھا لي أول مرة

 ... محال ان تكون عیناك ھما نفس العینین
 ... محال ان تكون شفتاك ھاتان ھما ذات الشفتین

 ... محال ان اكّذب نفسي في ما كنُت قد سمعتُھ منِك من قبل
 محال ان أكّذب ما ورد في خاطري ، وما جال في خی�االت�ي

.. 
محال ان اكون مخطئاً أیتھا الراھب�ة ف�أوح�ی�ُت ال�ى ف�ؤادي 

 خطأً 
 ... أنِك تعشقینني

 ... ثم عال صوتي قلیالً بسبب انفعالي وانا اكلّمھا
 ... أخبریني یاسیدتي - :

 ھل كنتِ تكذبین علّي ... وحاشاِك ان تكذبي ...؟
 أم كنتِ تشفقین علّي من حیث ال ادري ... ؟

 ... وحاشاي ان یشفق علّي أحد
أأخبرتُِك یاراھبتي أني كنُت میتاً من قبل فرأیتِ أن تحیی�ن�ي 

 على یدیِك بالوھم ...؟
 سألتِك إحساناً فتفّضلتِ بھ علّي من رضابِك ؟  أم
 كنُت ضاالّ فآویتِني الى قلبِك ؟  أم

 أم رأیتِني آثماً فعّمدتِني بنداِك ؟
أم كنُت مستجدیاً عطف أحٍد فوھبتِ�ن�ي م�ا أس�ت�ج�دی�تُ�ھ م�ن 

 ...؟   عطفِك 

كنُت أدور بین األزقة والحارات بغیر رش�ٍد ف�وج�دتِ أّن   أم
 أن تھدي مشرداً مثلي فھدیتِني ؟  من واجبكِ 

رأیتِني جّواالً فحزمتِ أمرِك لتسیري معي ف�ي ت�ج�وال�ي   ام
 ساعة من الزمن ؟

 ؟ أم وجدتِني فقیراً للعشقِ فرأیتِ أن تغنیني باإلیحاء
 رأیتِني محتاجاً فتكفّلتِ بحاجتي ...؟  ام

 .. لم یكن ھذا وال ذاك  یوسف ... أرجوك -قالت : 
كان مج�رد   وماذا كان یالیلى ؟ ھیّا خبّریني ؟ أتراه -قلت : 

... ك�م�ن ی�داري أح�داً ف�ي ع�م�ل�ھ   مداراةٍ منِك لي یالیلى ؟
، أكان كل ذل�ك   لیتجنب خالفاً معھ ، خبریني یاابنة عمران

  !! مداراة
واذا كان مداراة ... فألي شيء؟ م�داراة ل�م�ش�اع�ري ال�ت�ي 

؟ مداراة لقلبي المسكی�ن   أسقطتِھا على األرض بین قدمیكِ 
 . الذي قّوضتِھِ حتى صار مدمى

وھي ساكتة تذرف الدمع على   ثم أكملُت عتابي لھا ولومي
 -: وجنتیھا الوردیتین

 خبّریني یالیلى متى قسوُت علیِك لتداریني ؟
 ؟   ومتى أسأُت لِك لتصانعیني

 ومتى أحرجتُِك في شيء لتجاملیني ؟
 ومتى اوقفتِك موقف الضعف لتداھنیني ؟

 ومتى أبلغتِك مبلغ الرھَقِ فعزمتِ على أن تالینیني ...؟
 لتالطفیني ...؟  ومتى أكرھتِك على أمرٍ 

 أي حدیثٍ لِك بعد ھذا یالیلى معي ؟
فوهللا ... لو كنُت قد شككُت في كل نساء األرض من ق�ب�ُل ، 

 . ما شككُت فیكِ 
ولو كنُت في ما مضى قد ارتبُت في أفعالھّن ، ماارتبُت ف�ي 

 .. فعٍل منِك قد صدر
ولو ساء ظني بأجمع�ھ�ّن آن�ذاَك ل�ح�س�َن ظ�ن�ي ب�ِك ی�ااب�ن�ة 

 ... الحواریین
لما أق�ررُت ل�ھ�م   أنِك مخادعتي  ولو كان قد أخبرني العّذال

 ...  بخدیعتِك لي
ولو أرغموني یومھا على التخلي عنِك ماكنُت ألتخل�ى ع�ن 

م�ا ك�ن�ُت   ع�ل�ى ج�ذوع ال�ن�خ�ل  ظفٍر فیِك . ولو صلّ�ب�ون�ي
 . ولو قطّعوا یديَّ وأرجلي من خالف  ألداھنھم فیكِ 

 ... لكن ... ھیھات ...ھیھات
 ... ... لقد فریتِ كبدي  فوهللا ِ

 . ووهللا ... لقد ذبحتِني بغیر سكین
 . فقد مات فؤادي ... رحمة هللا علیھ

تأّوھت لیلى كثیراً وكأنھا زفرات موتھا ، أو ك�أن�ھ�ا ت�ل�ف�ظ 
أنفاسھا األخیرة وھي تن�ظ�ر إل�ّي ن�ظ�رة ح�ّب أص�ب�ح دون 

 .   جدوى
بعض ما یجول ف�ي   ثم أخذُت ورقة وقلماً و رحُت أكتب لھا

خاطري ، ووضعتھ على الطاولة بین ی�دی�ھ�ا ل�ت�ق�رأه ع�ل�ى 
مھٍَل وأنا أغادرھا ، دون ان تنبس ببنت ش�ف�ة ، وال�دم�وع 

 . تتدفق على خدیھا
 ... فكان ھذا ماكتبتھ لھا

 ... (أمیرتي النبیلة
 ... ولقد دَعت ْ عّرافتي بَنات ِ الجّن یَندبْنَني فیك ِ
 ... إذ ْ كنت ِ ضالتي َ الوحیدة َ التي أنشَدھا قلبي

  ُ فقد كنتُ  أكلّمكِ  كما تكلّم ُ األنھار ُ ش�ط�آنَ�ھ�ا ، وال�ع�ی�ون
ِ   -أجفانَھا ... وكنّا  ِ  وم�زم�اِرھ�ا  -أن�ا وأن�ت ك�ال�ح�ن�ج�رة

 ... توأمین ِ ، حین تنحدر ُ الدموع ُ من الخدین ِ
على دینارھم ، حت�ى   وكنتُ  أحَرصَ  علیك ِ من الصیارفة ِ

 . أجلستِك بین یدّي في حلمي ، فأفلّت ِ مني في یقظتي
 ولقد استحلفت ْ عّرافتي بنات ِ الجن ّ كي یَبكینَني

 ... ویعّزینَھا فيَّ 
 .... فقد مات فؤادي ... رحمة ُ هللا ِ علیھ

 والسالم) 
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 حائرةٌ أنا، ضائعةٌ بین شٍك ویقین..

 بین كرٍه وحبٍ لعین!!
 ..ضائعةٌ بین اسطٍر كتبتھا السنین

 وأُخرى مسحتھا دموع الحنین،،
 أھذا ِعشٌق، ام جرٌح وانین؟؟
 أھذا كفٌر، ام خطیئةُ الزانین؟؟

 كم مرٍة.. نادیتَك، ناجیتك ایھا القلْب،
 ان ترجع، وان تبقى بین االضالعِ امیْن،

 !!ان ال تبدد نبضَك یساٌر ویمینْ 
 خاصمتني حتى لیالي الھوى،

 واضاعت عني دُروبَھا، واوھمتني
 !!اني كنت لھا خیَر صدیقْ 

 ھموٌم أطاحت بّي االرَض،
 !!واسلمتني للمنیِة بأمانة
 ..ومن قال ایھا السادة

 !!ان الموت حین تدفن االجسادَ 
 فما نفعھا دون ان تٌحییھا االرواَح؟

 ومانفع الف كلمٍة..َخشینا
 من نطقھا حتى ألنفُِسنا،

 ..فأختنقت وماتت فینا
 ..اقداٌر تلو اقدارْ 

 ..وھموٌم تلو ھمومْ 
 نصدقھا، فتكِذبنا،
 ..نرجوھا فتحتقُرنا

 ..َشرعُت، ابحُث في نَفسي عن ذاتي
 فكم مرٍة أضعُت للفرحِ عنواْن؟

 وكم مرٍة ُرتِلت االفراُح في مراسیم دفني
 !!والكُل یمشي فیھا بال عنوانْ 

 وكم مرةٌ خابت آمالنا؟
 ..وُرحنا للیل نشكو آالُمنا

 ..والنجوُم تَشھَُد الَف حسرةٍ على وسائدنا
 ..واحالُمنا تُحِرقھا شوٌق قبُالتنا
 حسبُت نفسي للحِب رُسوالً،

 فأتُھمُت بالكذِب والنفاِق علناً،
 وُرِجمُت بالحجارِة مذنباً،
 ....وبین االشراِر بُِت مصلوباً 

  خ  اق
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
     بغدیدا -كریم إینا / العراق
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كانت الشمس ت�م�خ�ر ك�ب�د الس�م�اء،    
بینما األحزان تنحر صدر محارب. ت�ك�اد 
ال تغی�ب ع�ن خ�اط�ره أط�ی�اف زوج�ت�ھ 
الراحلة. وقال في نف�س�ھ: (ل�م ت�ح�ت�م�ل 
ّل وال�ھ�وان؛ ف�رح�ل�ت ع�ن ال�ح�ی�اة.  الذُّ
اِْلتحقت روحھا ب�أرواح األس�الف؛ ك�ي 
تنعم ب�الس�ك�ی�ن�ة).. ان�داح م�ح�ارب م�ع 
خیالھ بحثًا عن مرفأ یحتمي بھ من قھ�ر 
اللحظات، والحزن والعبرات. لكنَّ لسعة 
السوط على ظھره العاري، أعادتھ إل�ى 
قسوة الواقع، ومرارتھ. وح�ی�ن أم�روه 
بالنھوض، تمترس بالصمِت، ون�ظ�رات 
التحدي، فانھالت الس�ی�اط ع�ل�ى ظ�ھ�ره 
ال��ع��اري. ان��ت��ب��ھ م��اھ��ر إل��ى ص��رخ��اٍت 
غاضبٍة، وكلماٍت ن�اب�ی�ٍة ت�أم�ر م�ح�ارب 
بالنھوض. تقدم ماھر خطوات فغ�ش�ی�ت�ھ 
أحاسیٌس مبھمة. ق�وةٌ غ�امض�ةٌ س�اق�ت 
خطواتھ.. وبینما ماھر یقلِّب النظر، كان 
م��ح��ارب ی��غ��ال��ب ال��ح��س��رات. اِْل��ت��ق��ت 
عیونھما لبرھٍة ج�ارح�ٍة. م�ح�ارب زف�ر 
من صدٍر محتقٍن باألسى. اِْلتقت العی�ون 
مرةً أخرى؛ فََسَرْت بی�ن�ھ�م�ا قش�ع�ری�رة 
ال��ری��ب��ة. ان��غ��رز الش��كُّ ف��ي خ��اص��رة 
�ة أص�داٌء ت�ول��وُل ف��ي  ال�ل��ح�ظ��ات، وث��مَّ

 البعید..
طلب ماھر من البائع أن یھدأ قلی�ًال،      

ثم دار ح�ول م�ح�ارب، ال�ج�ال�س ع�ل�ى 
الرمال، مقید الیدین والساق�ی�ن. ال�ب�ائ�ع 
اِْلتقط أنفاسھ، ث�م ع�اود االب�ت�س�ام ك�ي 
یساوم على السعر، الذي أضمر أن یبیع 
بھ محارب. وحین عرض م�اھ�ر س�ع�ًرا 
لیختبر بھ دھاء ال�ب�ائ�ع، ط�ل�ب األخ�ی�ر 
سعًرا مضاعفًا قائ�ًال: (رغ�م ع�ن�اده إال 
أنَّھ مح�ارٌب ش�ج�اع. ق�ات�ل عش�رة م�ن 
الفرسان على صھوات الخی�ول. وح�ی�ن 
رماھم برمح�ھ األخ�ی�ر، ح�اص�روه، ث�م 
أس��روه وب��اع��وه ل��ن��ا بض��ع��ف ال��ث��م��ن 
المعتاد. ونحن ال نطلب م�ن�ك س�وى م�ا 
دفعناه، ألنَّن�ا ال ن�ط�م�ع ف�ي ال�ك�ث�ی�ر).. 
ًرا، ث�م اخ�ت�ل�س ن�ظ�رةً  صمت ماھر مفكِّ
حائرةً إلى محارب، الغارق في ال�ھ�م�وم 
واألح��زان. ارت��دَّ م��اھ��ر خ��ط��واٍت إل��ى 
الوراء، حین رنَّت بأذنیھ كل�م�ات َج�ّدت�ھ 
ال��تَّ��وأم ال��م��خ��ط��وف��ة، ی��وم ق��ال��ت ل��ھ: 
(بشرتي سوداء، وم�ل�س�اء، ال تش�ی�خ، 
وال یصیبھا المرض).. ال ش�ع�وریً�ا م�دَّ 
ك�ف�ھ ال�ی�م�ن�ى والم�س أن�ف�ھ األف�ط��س. 
اعتراه ال�خ�ج�ل، ورعش�ةٌ م�ن ال�ق�ل�ق، 
واضطربت إیقاعاتھ ال�ن�ف�س�ی�ھ، ب�ی�ن�م�ا 
البائع یحثھ على الموافقة ع�ل�ى الس�ع�ر 
ًدا.  المعروض. ماھر وجم حائ�ًرا، م�ت�ردِّ
كان الثمن الذي طلبھ البائع یساوي ك�لَّ 
ما یملك؛ فإذا غامر بالشراء، فلن یتبقى 
لھ قرش واحد في محفظتھ. مرةً أخ�رى 
أمعن ال�ن�ظ�ر إل�ى م�ح�ارب، وق�ال ف�ي 
نف�س�ھ: (ت�ب�دو ال�ب�س�ال�ة واض�ح�ة ف�ي 
نظراتھ؛ یمكنني أن أبیعھ ف�ي ال�ق�اھ�رة 
لیصبح مقاتًال ف�ي ج�ی�ش ال�خ�دی�وي).. 
كان محارب ساھًما في ال�ب�ع�ی�د، ی�ت�اب�ع 
المساومة بین البائع وال�م�ش�ت�ري، م�ن 
حیٍن آلخر، دون أن یفھم لغة ح�دی�ث�ھ�م. 
ماھر ھرب بنظراتھ بعیًدا، عندما لفحتھ 
الشواظ المنطلقة م�ن ع�ی�ن�ي م�ح�ارب، 

الراسف في األغالل. أدخ�ل م�اھ�ر ك�ف�ھ 
في جیبھ، وتحسَّس محفظة ن�ق�وده، ث�م 
أخرجھا والمس بھا أنفھ األفطس. وقال 
في نفسھ: (ھل أخطأت بح�ض�وري إل�ى 
ھذه البالد؟).. وكي یستعید ب�ع�ًض�ا م�ن 
توازنھ النف�س�ي، م�دَّ ك�فَّ�ھ إل�ى ال�ب�ائ�ع 

 قائًال: (على بركة هللا)..
*** 
بدأت القاف�ل�ة رح�ل�ت�ھ�ا ع�ائ�دةً إل�ى      

مصر. باع التج�ار ال�ق�م�اش، واش�ت�روا 
قیق، وریش النعام، وسن الفیل. كان  الرَّ
شھر أكتوبر والشموس تلھ�ب ال�دروب 
ح�ی�ل  بشواظھا. أمر رئیس القافل�ة ب�ال�رَّ
بعد صالة المغرب، فأعلن المؤذن بدایة 
الرحلة قائًال: (على بركة هللا).. ومع كلِّ 
خطوٍة، كان محارب یكابد أسئلةً حارقةً. 
یجرُّ قدمیھ الحافیین، ویُْضِمُر أمًرا م�ا.. 
انداح مع خیالھ یج�وس وس�ط ال�ن�ج�وم 
الالمعة. وكأنَّھ أبص�ر نَْس�َم�ة، س�اط�ع�ة 
العینین، ترنو إلیھ من أفٍق أعل�ى. ف�ھ�ل 
س�م��ع ش�ج��ون��ھ��ا، وأن��ی��ن��ھ�ا، ون��داءھ��ا 
الفادح؟ أبصر نَْسَم�ة ت�غ�نِّ�ي، وت�ت�م�ای�ل 
وسط النجیمات الباھرة، وترنو إلیھ من 
أفٍق ص�ری�ح. ف�ھ�ل ان�ت�اش�ھ ح�ن�ی�ن�ھ�ا، 
وحروفھ�ا، ف�ان�داح ش�وق�ھ ال�م�ك�ن�ون؟ 
أنصت، ف�ت�رق�رق إل�ى ص�دره ص�وت�ھ�ا 
الحزین.. دندن م�ح�ارب ب�ن�غ�ٍم ج�ری�ح. 
دندن فجنح بخیالھ إلى ربوع العش�ی�رة؛ 
فأبصر نَْسَم�ة ت�رك�ض ك�غ�زال�ٍة، وس�ط 
الخضرة الیانعة. تختفي خ�ل�ف س�ی�ق�ان 
األشجار، ثم تركض م�ن ج�دی�د. وك�أنَّ�ھ 
سمعھا تنادي باسمھ.. فقال في ن�ف�س�ھ: 
(لیتھا تعود).. وكأنَّھ أبص�رھ�ا س�اب�ح�ةً 
ص�وب أف�ٍق ع�ن��ی�د.. وب�ی��ن�م��ا م��ح��ارب 
منھمٌك في الذكریات، والش�ج�ون، ك�ان 
ماھر یفكِّر فیھ كس�ل�ع�ة إس�ت�رات�ی�ج�ی�ة. 
وقال في نف�س�ھ: (س�أج�ن�ي م�ن ورائ�ھ 
ربًحا وفیًرا. ثم أعود في الرحلة القادمة 
ألشتري الشباب الش�ج�ع�ان األق�وی�اء).. 
جنح بخیالھ فخیِّل إلیھ أنَّھ أصبح وك�ی�ل 
قیق، وتجنیدھم ف�ي  الخدیوي، لجلب الرَّ
ال��ج��ی��ش. وس��ط ح��ل��ق��ٍة م��ن الض��ب��اط 
والجنود السود، وقف ماھر یخ�ط ع�ل�ى 
ورقٍة أمامھ، كأنَّ�ھ ج�ن�راٌل ی�دی�ر ح�ربً�ا 
كوكبیة. قال للجند من ح�ول�ھ: (ن�ح�ت�اُج 
إل��ى أك��ث��ر م��ن أل��ف م��ق��ات��ل.. أش��داء، 
أقویاء، وشجعان. لقد أبلى رجالنا الذین 
دربناھم في إخماد انتفاضات العص�ی�ان، 
التي اندلعت في عدة مناطق م�ن أرض 

 السودان)..
وس��ط غ��ی��وم األح��الم، وال��خ��ی��ال     

الجامح، ھسھست رویًدا كلمات ال�تَّ�وأم 
المخطوفة، وسرعان ما ارتدَّ ماھر م�ن 
آفاق ال�خ�ی�ال، إل�ى س�رادی�ب ال�ذاك�رة. 
كانت كلم�ات ال�َج�ّدة، ف�ي ذل�ك ال�ن�ھ�ار 

الماطر، واضحةً وصریحةً ح�ی�ن ق�ال�ت 
لھ: (أخشى علی�ك ی�ا ول�دي م�ن س�ف�ٍر 
بعید، ومن دماٍء وصدید).. حاول م�اھ�ر 
العودة إلى أحالم الیقظة، ل�ك�نَّ ال�ن�ج�وم 
ال�م�ت�ألل�ئ�ھ، وِس�ْح�َر ال�ل�ی�ل، ونس�م�ات��ھ 
الباردة، أع�اده م�رةً أخ�رى إل�ى رؤی�ا 
الَجّدة. فقال في نفسھ: (أرادت َجّدتي أن 
تشرح لي أمًرا م�ا، ل�ك�نَّ�ھ�ا خ�اف�ت م�ن 
اإلفصاح عنھ. فھل سیصیبن�ي م�ك�روه؟ 
ھل ستسیل دمائي على ھذه الرمال؟ ق�د 
مال)..  تدنو منیتي وأدفن وسط بحار الرِّ

نھض م�اھ�ر ب�اح�ثً�ا ب�ی�ن األجس�اد      
المصفَّدة، المقھورة، التي ھدھا المسیر 
الطویل، فھمدت لتستریح ق�ل�ی�ًال، ل�ت�ب�دأ 
غًدا رحلةٌ أخرى من الشق�اء وال�ھ�وان. 
وبین�م�ا م�اھ�ر ی�ج�وس ب�ع�ی�ن�ی�ھ وس�ط 
الراسفین في األغالل، سألھ أحد زمالئھ 
الحراس عن ما یقلقھ، وی�دع�وه ل�ت�ف�قُّ�د 
قیق. فأجاب: (أرید أن أطم�ئ�ن ع�ل�ى  الرَّ
أحدھم).. ول�م ی�ل�ب�ث أن رأى م�ح�ارب 
ُق إلى اآلفاق المجھ�ول�ة. ظ�لَّ  واقفًا یحدِّ
ُق إلى النجوم الباھرة، التي  محارب یحدِّ
تزیِّن سماء الصحراء. كانت ال�ن�س�م�ات 
ال�ب�اردة، ت�ھ�ف�ھ�ف ھ�ونً�ا ب�ق�ای�ا ردائ��ھ 
ال��م��م��زق ح��ول ص��دره. انس��رب��ت إل��ى 
وجدانھ موجاٌت رقیقةٌ من یقی�ٍن ع�اب�ٍر، 
فقال في نفسھ: (حتًما سنلتق�ي ق�ری�بً�ا.. 
نَْسَمة، زوجت�ي ال�ع�زی�زة، ت�م�رح اآلن 
وسط أرواح األسالف.. تم�دُّ س�اع�دی�ھ�ا 
الحتضاني. إنَّھا في انتظاري، ت�دع�ون�ي 
بجسدھا الل�ی�ن، ب�ع�ی�ن�ی�ھ�ا ال�ب�ارق�ت�ی�ن. 
تدعوني فیشدُّني الحنین. نعم لن ی�ط�ول 
ان��ت��ظ��ارھ��ا؛ س��ن��ل��ت��ق��ي وس��ط أرواح 
األسالف، وسنبدأ عھًدا جدیًدا من الحب 
وال�وف�اء.. ك�أنَّ�ھ�ا ت��دن�و م�ن أن�ف�اس��ي. 
یوشوشني صوتھا الندي.. كأنَّ�ھ�ا ت�ل�ث�م 
جبیني وتقول لي: أعرف أنك ل�ن ت�ق�ب�ل 
الھزیمة.. إنَّھ�ا تس�ت�ن�ھ�ض ع�زی�م�ت�ي، 
وھي تعرف بأنَّني أھٌل للمقاومة، ح�ت�ى 

 النفس األخیر)..
ح��ی��ن أش��رق��ت الش��م��س، وغ��م��رت    

ال�ق�اف�ل��ة ال�ت�ي أوت إل�ى ال��راح�ة ع�ن��د 
السَّحر، كان م�ح�ارب ق�د اع�ت�ل�ى ق�م�ة 
التحدي، ینبض بصدره دبیب االن�ت�ق�ام.. 
لثالث مرات شدَّ ال�ق�ی�د ب�ی�ن س�اع�دی�ھ، 
كأنَّھ یختبر متانتھ. وحی�ن ُح�ِم�َل إل�ی�ھ�م 
الطعام، نھض، ف�ل�س�ع�ھ أح�د ال�ح�راس 
بطرف السوط، وطلب منھ القعود، لكنَّ�ھ 
ق عنق الحارس، ث�م  رفع ساعدیھ وطوَّ
ج�ذب�ھ ب�ح�دی��د ال�ق��ی�د. ح��اول ال�ح��ارس 
التملص، لكنَّ محارب عاجل�ھ ب�ال�ت�ف�اف 
حول العنق، وضغط بساعدیھ فتحش�رج 
ص��راخ ال��ح���ارس. ال��ق���ی���د یض���غ���ط، 
والحشرجات تخبو، حتى خمدت، ف�دوت 
أصوات البنادق.. وحین خ�لَّ�ص�وا ع�ن�ق 

الحارس، كان قد فارق ال�ح�ی�اة، ب�ی�ن�م�ا 
ان��ط��رح م��ح��ارب ی��ن��زف م��ن س��اق��ی��ھ. 
أزاحوه جانبًا بعدما فكَّوا السلسلة، التي 
كانت ت�ق�یِّ�ده إل�ى اآلخ�ری�ن، ث�م ع�ادوا 

 یتداولون.
ماھر ظلَّ واجًما بعدما شھد الف�ص�ل      

األخیر من الحدث. وقال في نفسھ: (ھل 
ضاعت أحالمي في المج�د وال�ث�راء؟).. 
صفعتھ موجاٌت من الذھول. ظل یغمغم، 
ویدور حول نفسھ كالممسوس. وبی�ن�م�ا 
محارب ینزف غیر ب�ع�ی�د، وق�ف رج�ال 
القافلة خلف اإلمام لصالة الجنازة ع�ل�ى 
ال��ح��ارس، ث��م دف��ن��وه ف��ي ال��رم��ال، 

 ووضعوا حول القبر حجارةً صغیرة.
ماھر ظلَّ واقفًا بین ال�ق�اف�ل�ة، وب�ی�ن     

محارب الجریح. وقال في ن�ف�س�ھ: (ھ�ل 
قرروا تركھ لیموت ھنا وحیًدا؟! إنَّھم لم 
یستشیروني. فھل أقول لھ�م دع�وه ل�ي 
د جراحھ، وربَّما یش�ف�ى.. وإذا  وسأضمِّ
أصابتھ عاھةٌ، ولم أستطع ب�ی�ع�ھ ح�ت�ى 
بسعٍر زھید، سی�ص�ب�ح خ�ادم�ي. ول�ك�ن 
بَِمن سأبدأ؟ ھل أكلِّم رئیس القافلة أوًال؟ 
وھل یقبل؟ إنَّھ بضاعتي الوح�ی�دة، ل�ق�د 
رموه جانبًا، نازفًا، دون أن ی�ج�ت�م�ع�وا 
لیقرروا في أمره!! أم أنَّھ ُعْرٌف لدیھ�م، 
أن ی��ت��رك��وا ال��م��رض��ى، أو ال��ج��رح��ى، 

 لمصیرھم المحتوم؟!)..
ظلَّ ماھر طوال ال�ن�ھ�ار یُ�َم�ْرِوح ح�ول  

القافلة، بینما نظراتھ تتابع مح�ارب م�ن 
بعید، دون أن یتجرأ على ال�ح�دی�ث ف�ي 
شأنھ. وقال في نفسھ: (تركوه لمصی�ره 
المحتوم، فضاعت أحالم�ي ف�ي ال�م�ج�د 
والثراء).. وحین ارتفع ص�وت ال�م�ؤذن 
�م م�اھ�ر ول�ح�ق  لص�الة ال�م�غ�رب، ت�ی�مَّ
بالمصلین. محارب اختلس نظرةً عاب�رةً 
إلى الرجال حین اصطف�وا ل�ل�ص�الة، ث�م 
عاد إلى أعماق نفسھ، باحثًا عن موج�ٍة 
تدنو بھ من شواطئ الیقین. لمرٍة أخیرٍة 
�ب�ت ب�دم�اء  حدَّق إلى اآلفاِق، التي تخضَّ
ال�غ�روب. ف�ي ب��ؤرة ال�ھ��ذی�ان، ل��م�ع��ت 
بخیالھ عینا َجّدتھ التَّوأم األخرى.. ظل�ت 
أسراب النجاة في ع�ی�ن�ي ال�َج�ّدة ت�ل�وح 
وت��ن��ادي، ع��لَّ��ھ ی��ن��ف��ل��ت م��ن م��دارات 
االحتضار. ت�وھَّ�ج�ت ب�خ�ی�ال�ھ ال�ع�ی�ن�ان 
كشھابین اح�ت�رق�ا ف�ي م�وك�ب ال�رم�اد. 
شھابان من لھیٍب راقٍص، فوق بحیرات 
السراب. لھیٌب ویباب، ب�ی�ن�م�ا م�ح�ارب 
على أجنح�ة االح�ت�ض�ار، یس�ب�ح وس�ط 
غ��م��اٍم ش��ف��ی��ف.. غ��م��ره ض��وٌء أزرق 
فانتبھ، كأنَّھ استی�ق�ظ م�ن ق�اٍع س�ح�ی�ٍق 

 للنسیان. 
توھَّجت ذاكرتھ كشھاٍب یحترق. لب�رھ�ٍة 
سحیقٍة في سویداء الزمن، َشِھَد حی�ات�ھ 
كلَّھا لحظةً واح�دةً، س�اط�ع�ةً ف�ي نس�ٍق 
ب��اھ��ر. ف��ھ��ل َش��ِھ��َد أرواح األس��الف، 
ترفرُف حول المكان؟ وھل ثمَّة نسی�ان؟ 
عند سفح االحتضار، كانت أنفاسھ تخبو 
روی�ًدا، ب��ی�ن��م�ا م�ؤذن ال��ق�اف��ل�ة ی�ن��ادي 

حیل..  بالرَّ
........................ 
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لقد فط�ن�ت مص�ر ال�ق�دی�م�ة ب�دور األب�ن�اء م�ن�ذ   
الصغر، وقد ال یكون من قُبیل المبال�غ�ة أن یُ�ن�زل 
المصریون القدماء العلم والمتع�ل�م�ی�ن م�ن�زل�ة ال 
تساویھا منزلة، فقد كانت أرفع المنازل في مص�ر 
القدیمة ال یتوالھا غیر المتعل�م�ی�ن ، ل�ذل�ك أھ�ت�م 
اآلباء بالتربیة العقل�ی�ة ألب�ن�ائ�ھ�م م�ن�ذ الس�ن�وات 
األولي لھم، وھو ما تؤكده الحكمة عنوان المقال.

]1[ 
ویقول قدماء الم�ص�ری�ی�ن، إن أذان الص�ب�ي ف�ي 
ظھرة ، فھو یُصغي ع�ن�دم�ا یُض�رب ، وإذ ع�ب�ر 
قدماء المصریین عن نظریتھم في الت�ع�ل�ی�م ب�ھ�ذا 
القول، وضع�وا ع�ده م�م�ی�زات ل�م�خ�ت�ل�ف أن�واع 

 التعلیم.
  

 مصادر التربیة والتعلیم الرئیسیة :
نصائح الشیوخ والحكماء وتعالیمھم، ومن�ھ�ا ف�ي 
عصر الدولة القدیمة علي سبی�ل ال�م�ث�ال ت�ع�ال�ی�م 
"بتاح حتب "وكاجمني" وف�ي ال�دول�ة ال�وس�ط�ى 
ظھرت تعالیم "غتي بن دواوف" الب�ن�ھ "ب�ی�ي" 
یبَن فیھا الرجل البنھ قیم ال�ع�ل�م وض�رورة ط�ل�ب�ھ 
أثناء ركوبھ النھ�ر م�ع�ھ مص�ع�دا إل�ي ال�ع�اص�م�ة 

 لُیدخلھ المدرسة.
تراجم األفراد وبخاصة ما یصور أیام الص�ب�ا م�ن  

حیاة أصحابھا، واالستدالل منھا ع�ل�ي م�ع�ل�وم�ات 
قیمة تتصل بالنظام الم�درس�ي وم�راح�ل ال�دراس�ة 

 وحیاة التالمیذ.
تمارین مدرسیة وكتب من�س�وخ�ة، وھ�ي تص�وی�ر 

    لمناھج الدراسة وموادھا وطرق التدریس.
ولقد توفرت للحركة ال�ع�ل�م�ی�ة ب�م�ص�ر ال�ق�دی�م�ة، 
اختراع الكتابة، التعلیم ، واكتساب ال�م�ع�ارف ف�ي 

 ]2[اآلداب وفي فروع العلم المختلفة.
ھا ھي حضارة مصر القدی�م�ة ع�ل�ی�ن�ا م�ن ج�ان�ب 
آخر، وربما ظل ھذا الجانب یحیر علماء تربوی�ی�ن 
كثیرین إلى وقتنا ھذا، تلك ال�ق�ض�ی�ة ال�ت�ي ت�ح�دد 
مدى تقدم ورقي األمم أو التصنیف والمكانة ال�ت�ي 
أحرزتھا في سب�اق ال�ح�ض�ارات أال وھ�ي قض�ی�ة 
التعل�ی�م، ل�ن�رى م�ا وص�ل�ت إل�ی�ھ حض�ارة مص�ر 
القدیمة وكیف كانت م�دارس ال�ح�ك�وم�ة وم�ا ھ�و 
نوع الورق والحبر المستخدمی�ن وك�ذل�ك م�راح�ل 
تطور الكتابة وما ھي أشك�ال ال�ك�ت�اب�ة ال�م�ص�ری�ة 

 .القدیمة
 -التعلیم في عصر الدولة الحدیثة :

وقد وصلت إل�ی�ن�ا ك�راس�ات م�ن ع�ھ�د ال�دول�ة    
الحدیثة وفیھا إصالح المدرسین ألخطاء الت�الم�ی�ذ 
یزین ھوامشھا؛ وھذه األخطاء تب�ل�غ م�ن ال�ك�ث�رة 
حداً یجد فیھ تلمیذ الیوم كثیراً من السلوى. وك�ان 
اإلمالء ونقل النصوص أھم طرق التعلیم، وك�ان�ت 
ھذه الدروس تكتب على الشقف أو ع�ل�ى رق�ائ�ق 
من ال�ح�ج�ر ال�ج�ی�ري وك�ان أك�ث�ر م�ا ی�ع�ل�م ھ�و 
الموضوعات التجاریة، وذلك ألن المصریین كانوا 
أول األق�وام ال�ن�ف�ع�ی�ی�ن، وأع�ظ�م�ھ�م إس�ت�م�س�اك�اً 
ال��ن��ظ��ری��ة ال��ن��ف��ع��ی��ة؛ وك��ان��ت ال��ف��ض��ی��ل��ة أھ��م 
الموضوعات التي یكتب فیھا الم�ع�ل�م�ون، وك�ان�ت 
مشكلة النظام أھم المشاك�ل ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة ف�ي ت�ل�ك 
األیام، كما ھي أھم مشاكلھ في ال�وق�ت ال�ح�اض�ر. 
وقد جاء في إحدى الكراسات: "ال تضع وقتك ف�ي 
التمني، وإال ساءت عاقبتك. اق�رأ ب�ف�م�ك ال�ك�ت�اب 
الذي بیدك؛ وخذ النصیحة ممن ھو أع�ل�م م�ن�ك". 
ولعل ھذه العبارة األخیرة من أقدم م�ا ع�رف م�ن 

الحكم في أیة لغة من اللغات. وكان النظام صارم�اً 
یقوم على أبسط المبادئ. وقد جاءت تلك ال�ع�ب�ارة 
المنم�ق�ة ال�ل�ف�ظ ف�ي إح�دى ال�م�خ�ط�وط�ات: "إن 
للشباب ظھرا ، وھو یلتفت للدرس إذا ض�رب ... 
ألن أذني الشاب في ظھ�ره"، وك�ت�ب ت�ل�م�ی�ذ إل�ى 
مدرس سابق یقول: "لقد ضربت ظھري، ف�وص�ل 
ت�ع�ل�ی�م��ك إل�ى أذن�ي". وم�م�ا ی�دل ع�ل�ى أن ھ��ذا 
التدریب الحیواني لم یفلح على الدوام ما جاء ف�ي 
إحدى الب�ردی�ات ال�ت�ي ی�أس�ف ف�ی�ھ�ا م�درس ألن 
تالمیذه السابقین ال یحبون الكتب بقدر ما ی�ح�ب�ون 

 .الخمر
لكن عدداً كبیراً من طلبة الھی�اك�ل ت�خ�رج�وا رغ�م 
ھذا على أیدي الكھنة ودخ�ل�وا ال�م�دارس ال�ع�ل�ی�ا 
ال��م��ل��ح��ق��ة ب��م��ك��ت��ب خ��زان��ة ال��دول��ة، وف��ي ھ��ذه 
المدارس، وھي أقدم ما عرف من المدارس ال�ت�ي 
تعلم نظم الحكم ، كان الكتبة یدرسون نظم اإلدارة 
العامة ، حتى إذا ما أت�م�وا دراس�ت�ھ�م قض�وا م�دة 
التمرین عند بعض الموظفین یعلمونھم بك�ث�رة م�ا 
یعھدون إلیھم من األعمال. ولعل ھذه الطریقة ف�ي 
الحصول على الموظفین ال�ع�م�وم�ی�ی�ن وت�دری�ب�ھ�م 
أفضل من الطریقة التي نتبعھا نحن في ھذه األی�ام 
طریقة اختیار الموظفین على أساس أقوال الن�اس 
فیھم ، واستعدادھم للطاعة والخضوع، وم�ا ی�ث�ار 
حولھم من دعاوى. وعلى ھذا النمط أنشأت مصر 
وبابل في عصر واحد تقریب�ا أق�دم م�ا ع�رف م�ن 

المدرسیة في التاریخ. ولم یرق نظام التعلیم  النظم
العام للشبان فیما بعد إلى ھذا المستوى الذي بلغھ 
في أیام المصریین األقدمین إال في القرن ال�ت�اس�ع 

 .عشر
وكان یسمح للطالب في الفرق الراقیة أن یستعم�ل 

وھو من أھم السلع في التجارة المص�ری�ة  -الورق
ومن أعظم النعم الخالدة التي أنعم بھا المصری�ون 
على العالم ، وكانت طریقة صنعھ أن تقطع س�وق 

شرائح وتوضع م�ت�ق�اط�ع�ة ب�ع�ض�ھ�ا  البردي نبات
فوق بعض ثم تضغط ویصنع من�ھ�ا ال�ورق ع�م�اد 
المدنیة ، (وأعظمھا سخفا) وحس�ب�ن�ا دل�ی�ال ع�ل�ى 
حسن صنعھ أن ما كتب علیھ من المخطوطات منذ 
خمسة آالف عام ال یزال حتى اآلن باقیا متم�اس�ك�ا 
سھل القراءة. وكانت الكت�ب تص�ن�ع م�ن األوراق 
بضمھا إلى بع�ض وإلص�اق ال�ط�رف األی�م�ن م�ن 
واحدة بالطرف األیسر من التي ت�ل�ی�ھ�ا ، ف�ت�ك�ون 
منھا ملفات ما یبلغ طول الواحد منھا أحیانا ن�ح�و 

أربعین یاردة ؛ وقلما ك�ان�ت ت�زی�د ع�ل�ى ھ�ذا ف�ي 
الطول ألن مصر لم یكن فیھا م�ؤرخ�ون م�ول�ع�ون 
بالحشو واللغو ، وكانوا یصنعون ح�ب�را أس�ود ال 

ال�ن�ب�ات�ي ب�ال�م�اء  الصمغ و الصناج یتالشى بمزج
  .الخشب على لوحة من

نستنتج مما سبق أن المصریون القدماء ساھ�م�وا 
في االرتقاء بمستوى التعلی�م م�ث�ل اخ�ت�راع ورق 
ال��ب��ردي م��ن أج��ل ال��ت��دری��ب ع��ل��ي ال��ك��ت��اب��ة 

 ]3[والمكتبات العامة ., ،
 -نظام التعلیم في مصر القدیمة :

المصریین القدماء حرصوا على االھتمام بالتعل�ی�م 
في اآلباء بمصر الق�دی�م�ة ی�غ�رس�وا ف�ي أب�ن�ائ�ھ�م 
مختلف المبادئ التربویة، وكان أب�ن�اء ال�ف�الح�ی�ن 
یتلقون تعلیماً رسمیاً أدنى ی�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى ك�ی�ف�ی�ة 
زرع البذور وجني الثمار وجمع المحصول ، فیم�ا 
كان الحرفیون یعلمون أط�ف�ال�ھ�م م�ب�ادئ ح�رف�ھ�م 
وصناعاتھم ، أما الطبقة العلیا ، فقد اعتمدت على 

 .مدرسین متخصصین في تعلیم أبنائھا
وكان أبناء الطبقة المتوسطة كانوا ی�ذھ�ب�ون إل�ى 
المعابد لتلقي تعلیمھم تحت رعایة م�ع�ل�م ب�ع�ی�ن�ھ، 
وشملت المناھج التربیة والقراءة والكتابة وح�ف�ظ 
ال�ن�ص�وص األدب�ی�ة وال�ح�ك�ای�ات، وإع�ادة ك�ت�اب��ة 
النصوص، وأداء التمارین على ألواح خشب�ی�ة أو 
حجریة، واستمر التعلیم ع�ل�ى ن�ف�س ال�ن�م�ط إل�ى 
عصر خالفة ووالیة المسلمین مع اختالف بس�ی�ط 

 .في مكان التعلم
التعلیم في مصر القدیمة كان ض�روری�اً ل�الرت�ق�اء 
في السل�م االج�ت�م�اع�ي، وك�ان ھ�ذا واض�ح�اً م�ن 
الفجوة القائمة في مصر بین المتعلمین واألم�ی�ی�ن 
عبر ك�ل ال�ع�ص�ور ال�ت�اری�خ�ی�ة، وك�ان ال�ف�ن�ان�ی�ن 
والنحاتین من المتعلمین إذ ك�ان ع�ل�ی�ھ�م ت�ح�وی�ل 
النصوص المختصرة والمدونة على ورق الب�ردي 
أو على كسر الفخار إلى كتابة ھیروغلیف�ی�ة ع�ل�ى 
جدران المق�اب�ر وال�م�ع�اب�د ون�ق�ش�ھ�ا أیض�ا ع�ل�ى 

 التماثیل، وھو ما یتطلب معرفة ودرایة الكتابتین.
غالبیة الطبقة البیروقراط�ی�ة ف�ي مص�ر ال�ق�دی�م�ة 
كانت تتشكل من ال�ك�ت�ب�ة ال�ذی�ن أس�ھ�م�وا ب�أدوار 
بارزة في المشروعات الحكومیة ، حی�ث ل�م ی�ك�ن 
موقع الكاتب في المجتمع المصري القدیم یقت�ص�ر 
على مھام تدوین النصوص والوثائق ف�ق�ط وك�ان 
بقدر االھتمام بالتربیة الجسمانی�ة ل�ل�ط�ف�ل ، ك�ان 
ھناك اھتمام بالتربیة الروحیة وال�ع�ق�ل�ی�ة ل�ھ ك�م�ا 
اتضح من نصائح الحكیم "آني"، ویمكن اع�ت�ب�ار 
مدرسة "آني" أشبھ بروضة أطفال لكن الحق�ی�ق�ة 
أن الدراسة الجادة لم تكن دائماً تبدأ في ھذه السن 
المبكرة ، كما فعل "آني"، فقد كان یتعلم ال�ق�راءة 
والكتابة على أیدي والدیھ قبل دخول ال�م�درس�ة ، 
وكان الوالدان حریصین ع�ل�ى دف�ع أب�ن�ائ�ھ�م إل�ى 
التعلیم، ناصحین لھم بأن یصب�ح�وا ُك�تّ�ابً�ا وع�ل�ى 

 طلب المزید من العلم ومالزمة الكتب .
…………………….. 

عبدالعزیز محمد صالح، التربیة والتعل�ی�م ف�ي  [1] 
مصر القدیمة، رسالة دكتوراه، ج�ام�ع�ة ال�ق�اھ�رة 

 1:14ص 
عبدالحلیم نور الدین ، التربیة وال�ت�ع�ل�ی�م ف�ي  [2] 

 .13: 1مصر القدیمة ص 
عبدهللا عبدالدایم التربیة عبر التاریخ منذ اق�دم  [3]

العصور وحتي أوائل الق�رن ال�ع�ش�ری�ن، ال�ط�ب�ع�ة 
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لعل القضیة الفلسطینیة وما نتج عنھا من مآسٍ 
وحروب، قد دفعت الشعراء إلى الحدیث عن كثیر من 
القضایا، والتقت مشاعر الشعراء وتحركت لتكتب 
في الموضوعات ذاتھا، ولذلك وجدت مجموعة من 

] التي تحاول أن تجمع الشعر 1األنثولوجیات[
المتفق حول قضیة معینة أو لتؤكد حضور ھذا 
الشعر قبل االحتالل الصھیوني لفلسطین؛ كما ھو 
الحال في كتاب الشاعر سمیح القاسم الذي جاء تحت 
عنوان "مطالع من أنطولوجیا الشعر الفلسطیني في 

]، إذ تعّد عمال مھّما في ترسیخ الجذور 2ألف عام"[
الثقافیة للشاعر والكاتب واألدیب الفلسطیني، ھذه 
الجذور الممتّدة في التاریخ ألكثر من ألف عام، 
وكتاب "دیوان الوطن المحتل" الذي جمعھ وقدم لھ 

 ].3بمقدمة تحلیلیة مسھبة الشاعر یوسف الخطیب[
كما أن ھذه فكرة "األنثولوجیا" لم تغب عن بال 
غسان كنفاني حیث ضمن مجموعة من قصائد 
شعراء المقاومة الفلسطینیة في الفصل الثالث من 

-1948كتابیھ "أدب المقاومة في فلسطین المحتلة (
] و"األدب الفلسطیني تحت االحتالل (4)"[1966
1948-1968]"(5.[ 

ثم شھدت حركة التألیف مجموعة من الكتب التي 
نحت منحى جمع القصائد التي تدور حول موضوع 
واحد من موضوعات الشعر الفلسطیني؛ أذكر على 
سبیل المثال "دیوان الشھید" الذي جمع فیھ محرره

] مجموعة من القصائد التي قیلت في مجزرة كفر 6[
]، ودیوان الشھید محمد الدرة في ثالثة 7قاسم[

أجزاء الذي أعده وحرره عدنان الجابر وماجد 
]، وكتاب "شعر االنتفاضة" الذي جمعھ 8الحكواتي[

]، وكتاب 9وقدم دراسة لھ أ.د عادل أبو عمشة[
"القدس في عیون الشعراء" للدكتور محمد قجة[

] 11]، وكتاب "ال تعجْب... زعتُرنا أخضر"[10
الذي جمع بین دفتیھ مجموعة قصائد قیلت في 

 ].12مجزرة تل الزعتر[
یا  -كما ساھمت الحروب على غزة ألْن تصبح

وحیا شعریا، ودافعا للكتابة وموضوعا -للمفارقة 
لھ، وربما ساعدت على والدة كتّاب وشعراء 
كثیرین، أو سّرعت من إنضاجھم فنیّاً، ففي الحرب 
والحصار، ینضج كل شيء سریعاً على ما یبدو؛ 
اإلنسان واللغة واألشیاء كذلك، فثمة كتابات كثیرة 

]، 13تناولت تلك الحروب، وأوجاعھا النفسیة[
وكتابات أخرى تناولت الصمود وأبجدیاتھ، وكال 
النوعین من الكتابة صادق وعفوي وضروري، ففي 
حین شّكلت مختارات الدكتور أسامة األشقر "دیوان 

] ذاكرة خاصة لشعر الحرب والتغني 14الفرقان"[
بالبطوالت والشھداء ومجد غزة، شارك في صنعھا 

) شاعرا وشاعرة عربیا وفلسطینیا، یجد 198(
أنطولوجیا  -القارئ أن كتاب "غزة أرض القصیدة

] تنحو منحى آخر أكثر توغال في الذات 15شعریة"[
اإلنسانیة التي تشّربت األوجاع، وكان لھا أكثر من 
صورة وذكرى وحادثة مع الموت والدمار والوحدة، 

 واقتصرت على شعراء غزة وشاعراتھا.
في مجموعة "غزة أرض القصیدة" ثمة حالة 
نفسیة مرھقة یعاني منھا سبعة عشر شاعرا 
وشاعرة، وھذا لیس استنتاجاً مذھال، بل إنھ ھو 
الوضع الطبیعي الذي ینتجھ وضع غیر طبیعي. 
فالحرب غیر الطبیعیة وغیر اإلنسانیة سیكون مآلھا 
الطبیعي في الشعر اإلرھاق والتعب والكفر بكل 
المسلمات وفقدان الثقة بكل ھذا العالم. ومن الجدیر 
ذكره أن للشاعرات حضوراً بارزاً في ھذه 
األنطولوجیا؛ إذ وجد ثماٍن وعشرون نصاً لتسع 
شاعرات، وخمسة عشر نصا للستة اآلخرین من 
الشعراء. وغلب على القصائد اإلیقاع الھادئ 
واالستبطان النفسي عبر نصوص غلبت علیھا 

 ].16قصیدة النثر[
ھذه الحرب التي أصبحت على ما یبدو في غزة 

تعیش وضعا غیر  -أصال -"سیاقاً طبیعیّاً"، ألن غزة
طبیعي. أو أنھ من الطبیعي والعادي جدا أن تكون 
ھذه ھي حالتھا، فقد ألفت الحرب وألفتھا حتى لم تعد 
تعرف ما معنى السالم والھدوء، ففي غزة تنتھي 
حرب، لیتم االستعداد ألخرى، لیس مع العدو فقط، 
بل ثمة معارك أخرى، بعضھا تخلفھا الحرب ذاتھا، 
وبعضھا اآلخر یولد من الذات المھشمة التي تشظت 
في الحرب وما بعدھا. آالم تتكاثر، وأمنیات تموت، 
وأحالم لم یعد لھا وجود. تقول ضحى الكحلوت في 

 نص "صور مع الحرب":
"وقْف إطالق النار، خروج من الحرب، دخول في 
أخرى، فالحرب تعبرنا وفي الداخل تجد أختاً، من نار 
واحدة، لم تضع أوزارھا، فلم تخرج منا". 

 )140(ص
ھذه صور حقیقیة، ولیست مجازیة في غزة، ولیست 
لغة إنشائیة تعاطفیة مع ما یحدث، ھذه الصور 
تتسلل إلى القصائد وإلى النصوص خارجة من 
معاملھا النفسیة الذاتیة، ھذه المعامل التي ترى 
الحرب أكبر من قدر عبثي، ال نستطیع مواجھتھ. 
قدر یضع كل شيء موضع مساءلة، من منظومة 

 القیم إلى أتفھ التصرفات البشریة.
والحالة ھذه التي یعیشھا الشعراء،  -لیس مستغربا

وكل سكان قطاع غزة المحاصرین أمدا طویال، 
أن یصبح كل  -والمھددین بالطائرات أبدا ال ینتھي

شيء عقیما فعال، ھذا ما تعبّر عنھ نصوص ھذه 
 المجموعة بامتیاز.

یبدو في ھذه النصوص أن الحرب قادرة على إعادة 
الحیاة إلى منشئھا األول وإلى أسئلتھا األولى، حیث 
سؤال الوجود أصبح سؤاال محوریا، فمن نجا من 
موت الحرب قد نجا بأعجوبة، فكل من داخل أسوار 
القطاع المحاصر ھو فریسة محتملة لوحش الموت 
الذي یختار مجموعتھ البشریة المتعددة األعمار 
واألجناس، ویؤجل الباقي لحرب قادمة. فالموت 

"ال یموت"، كما جاء في   قادم، وھو وحده الذي
خاتمة نص الشاعر محمد شقشقة "وحي 

 ).102ثمل" (ص
الصورة البالغیة   ال یركض ھؤالء الشعراء نحو

المعدة على مھل وبصیرة ووحي شاعر یبحث عن 
الجمالیات الناقصة، فبالغة الحرب وحدھا كفیلة 
بتعبئة النصوص بشاعریة مختلفة وخاصة، شاعریة 
الموت والحرب واالنتظار، وكل تلك الصور الشعریة 
الطازجة التي ولدت في "أرض القصیدة" ھي معاٍن 
نفسیّة في "أرض غزة" وفي "نفس الشاعر"، 
فاللغة التي أصبحت منفذا وملجأ متاحا وأخیرا 
محّملة بالمعنى المكثف الذي ولد على ھیأة صورة 
شعریة ھي نفسھا المعنى، وال یمكن أن یكون 
للمعنى تصورا خارج بنیتھا اللغویة والذھنیة، بھذه 
الصورة یصبح التعبیر عن المعنى حقیقیا لوصف 

 األوضاع الكثیفة الغرابة في غزة:
 "في رثاء المواعید الضالة
 تتناثر األلسنة حطام فخار
 یھیّج االنكسار على التوق

 )56ضائعة األوصاف في رحیل الصور". (ص
أن یفھم أبعاد ھذه الصورة  -مثال -فال یمكن للمتلقي

القاتمة، إذا لم یكن یعرف أوضاع غزة في حالتیھا: 
 الحرب الدائمة والسالم المؤقت.

بھذه اآللیة تعبر الشاعرة ضحى الكحلوت في نص 
"خمسة وستون" عن األطفال الشھداء الذین كانوا 

) طفالً، فھم 67ضحایا الحرب األخیرة، وعددھم (
لیسوا أرقاماً، وإنما "وجوه حكایا"، ومن الخطأ 
البشري الفادح أن نقف عند الرقم وحسب، لتصویر 
المأساة برھبتھا الجمعیّة، فوراء كل رقم وجھ 
وحكایة، بل وراء كل قصةٍ طفل من لحم ودم، مقتول 
األحالم، قد صادرت الحرب مستقبلھ، ووضعت لھ 
حدا بقسوة كبیرة، لتصل إلى قولھا: "لم یكونوا 
رقماً، كانت لھم أسماء وعیون وشھادة میالد في 

 )142بدایة نمّوھا، كان لھم ما لم یكن لنا". (ص
ربما في ھذا السیاق من انھیار الثقة بكل ما ھو 
حولنا، تبدو صورة الرب مغایرة، ألن الحرب أكثر 
حضورا من ھذا الرّب، ولذلك تھمس الشاعرة "أمل 

 أبو قمر" في نص "حلیب مّر" قائلة:
"أنا ال أومن بالرّب كما أومن بمضاجعة الحرب بعد 

 كل ھزیمة
 )20ال أرى الرب لكنني أرى الجثث دائماً". (ص

في حالة مثل غزة،  -ربما -ھذه ھي النتیجة الطبیعیة
حتى لیبدو سؤال: "لماذا ال ینقذنا هللا؟" لیس ساذجا 
طفولیاً. ھذه المسألة عن حضور الرب تحضر أیضا 
في نص ضحى الكحلوت "صور مع الحرب": 
"األصوات محملة بالعتاب، نسأل اآللھة وما بعدھا، 

) 139األصوات أسئلة تجول كل الوقت". (ص
والشاعر "أدھم العقاد" یخاطب هللا في نص "عدني 

 یا أناي أو عد إلّي":
"هللا یا خاطري المكسور یا دعائي المتحجر یا 

 جحیمي الرطب
أطعمنا بارودا وردیا غیر متفجر، اسقنا من غیث 

 أولئك
القدامى الذین لم یصل إلیھم نبي أو صحابي یحمل 

 تحذرا
 )31بین ساعدیھ". (ص

ولم یتوقف عند ھذا الخطاب الذي یحمل مفارقات 
موجعة، بل یخاطب هللا طالبا معجزة: "أرني معجزة 

 حقیقیة كي نخلع الحزن عند الباب ونصلي للنجاة
 )32كمن یقف أمام البحر" (ص

حضور "الرب" ال یقتصر على وجع الحرب 
والطفولة، بل ثمة ألم یعتصر حیاة النساء. ففي نص 
الشاعرة إیلینا أحمد "لنرقص في خلوة الصدف" 
تتوقف عند معاناة النساء الباحثات عن بعض معاني 

 الحیاة، كحق طبیعي لھن:
 "حین تصرخ اإلناث شھوة

 ھل یخجل الرب من وحدتھن
 فیشیح بوجھھ كي یمارسن عادة التجلیة

 دون مداراة أعینھّن عنھ وھو ھناك
 ھل تنتفض الجدران باآله لكي یعرف اإللھ

 )125إنھ أبدع في خلقھ حین سواه شھوانیّاً" (ص
ھذه الصورة المقتطعة من سیاق الحیاة الطبیعیة، قد 
یجدھا القارئ في أي مكان في العالم، فتأخذ بعدا 
إنسانیا خالصا مرتبطا بأوجاع الحیاة الطبیعیة. ھذا 
المعنى األولّي للتلقي سیكون محّمال بمعنى إضافي 
عندما یدرك أن الصورة قادمة من قلب الحیاة في 
غزة. فالوحدة تفرض نفسھا على النساء في 
الحرب، إذ یبقین وحدھّن، فالرجال ھناك، حیث 
الحرب التي تتربص بھم، وأغلب الظن أنھم لن 
یعودوا إال "شھداء". وھذا المعنى أیضا قد تشترك 
فیھ نساء غزة مع نساء المحاربین حول العالم 
أیضا، لكن ثمة وضع آخر لمعاناة النساء بغزة، حیث 
الحیاة السیاسیة التي تفرض قیودا أخرى مضاعفة 
على النساء، فإن انتھت الحرب، فالمسألة لن تختلف 
كثیراً عما كانت خالل الحرب. وفي نص آخر 
بعنوان: "أغیّر األسماء إكراماً للتواریخ" إلیلینا 
أحمد یعود قلق السؤال حول أوضاع النساء في 

 غزة:
 "فكیف أكون واحدة

 وأقبل أن أظل رقما ثانیا
 وأنا التي تجاھد كي تصلّح مسار خطایاھا العشر

دون المساس بإحدى عشرة مصیبة تسرھا في 
 )136نفسھا" (ص

وال یبتعد نص الشاعرة وسام الطویل "أقطّع 
البرتقال مع األرق" عن ھذه األجواء النفسیة 

 القاسیة الغارقة في إحساس الوحدة:
 غرفة منسیة وصغیرة

 أرید استعادة كل ما یخطو على عیني
 أشیاء تذكاریة تطفو لحظة وتغرق

 مرآة مربعة ال یظھر منھا
 غیر جسدي الغریب وشعري اللیلي

 )157حتى صارت عظامي أعمدة للغرفة" (ص
لن تكون الصورة مجرد صورة بالغیة شعریة متقنة 

في ھذه النص، إنھا جزء نفسي أصیل من المعنى؛ 
إذ ال یتحقق المعنى دون معالم ھذه الصورة التي 
تجسدت بكثافة بتعبیر الفت: "حتى صارت عظامي 

 أعمدة للغرفة".
تدفع الحرب الواقعین فیھا للبحث عن مخرج، ھذا 
المخرج الذي لھ أبعاد نفسیة ذاتیة جدا منطلقا من 
رحم األوضاع غیر السویة إطالقاً، من أجل ذلك 
تبحث الشاعرة ھبة صبري عن مخرجھا الخاص 
بنشوة خاصة في اإلقبال على "الماریجوانا"، إذ 

 تصنع انتشائھا المحض:
 "نخب المارایجوانا الطازجة

 واالنتشاء المحض
 الذي تقوم علیھ اآلن

 حیاة كاملة
 سقطت في الفراغ

 )84ولم یلتقطھا أحد" (ص
ھذا االنتشاء الذي وقعت تحت تأثیره الشاعرة 
یؤھلھا لترى العالم "بطریقة مسلیة" فال تتوانى من 

 تسدید "نكتھا" في وجھھ:
 "نكتة

 جدیرة لنتذكره بھا
 فلترفعوا كؤوسكم
 وإصبعكم األوسط
 ال تكترثوا لشيء

 إنھ وقتھ اآلن تماماً 
 )85-84فننتشي معاً مرة واحدة" (ص

صورة من االحتجاج الذاتي المحمل بالسخریة 
المرة، ھذه السخریة التي ُوظفت في سیاق القصیدة 
للتعبیر عن الحالة النفسیة التي وصلت إلیھا 
الشاعرة؛ حالة من عدم االكتراث بأي شيء. بل 
تواصل الشاعرة رسم طقوس ھذه البالدة، متحررة 
من كل قیمة قد یدعي ھذا العالم الصامت أنھ 

 یحترمھا:
 ولنرقص، عاریین تماماً 

 من دون خوف
 لینظر لنا اإللھ مبتسما ویقول:
 )85"كما خلقتكم أول مرة". (ص

بھذا الرفض الواضح العنیف لما آلت إلیھ األوضاع 
 لم تجد الشاعرة بدا من أن تقول بكل صراحة:

 "فلتحیا الماریجوانا
 التي التقطتني حین لم یلتقطني أحد

 وأباحت لي الرغبة
 )86-85حین لم یرغبني أحد" (ص

بھذه الكیفیات التعبیریة یجسد شعراء غزة الشباب 
الذین اكتووا بنار الحروب كلھا، وشاھدوا أوجاعھا، 
وتشكل وعیھم بناء علیھا وعلى مخلفاتھا النفسیة 
القاسیة، فھم من جیل لم یعرف غزة المستقرة ذات 
االبتھاج والنوارس والشواطئ الجمیلة والموسیقى 
والحفالت الصاخبة، ھم نبت خرج في ظل الحصار 
والحرب والفرقة واالنقسام، فلیس بمقدورھم أال 
یكونوا إال صورة لھذا الوجع المستقر الذي أوحى لھ 

 أن یقول:
 "سأعلم أحد أبنائي النجارة
 وأساعده في صناعة تابوتٍ 

 من نبتة "المشروم" ونضعھ داخلھ
 لنحولھ من قابض أرواح

 )34لبائع أفیون في شوارع رام هللا". (ص
ال شك في أن ھذه األنطولوجیا الشعریة ذات المالمح 
السردیة في التعبیر عن الحرب، تؤكد أن الحرب 
مؤلمة، لكن ما بعد الحرب ھو األشد ألما وقسوة، 
ولعلھ ھو األكثر تسربا في النفس لیثیر شھیة 
السؤال، وقلق البحث عن مخرج من ھذا المأزق 
الوجودي المھدد دائما باالنتقاض واالنتقاص 
والمحو، لیشكل الشعر واألدب عموما ردا آخر أو 
بدیال موازیاً، لیبني غزة، بوصفھا مدینة تعیش 
أوجاعھا في نصوص الشعراء والكتاب، وھي تحاول 
االنعتاق والتحرر من كل ھذا العبث الذي یھدد 
وجودھا ویخنق صوتھا ویمنع عنھا البحر 
والشمس، فال تبحث عنھ وال تجده إال في متخیّل 
اللغة شعراً ونثراً، ویا لھا من مفارقة حادة، لكنھا 
ستظل مدینة حاملة للحیاة، وال بد لھا من ھذا 

 المعنى لتشعر بأھمیة وجودھا.
لعل غلبة الشاعرات وأفكارھن في قصائد ھذه 
المجموعة سیمنحھا أھمیة خاصة، لما لوجع النساء 
في الحرب وما بعد الحرب من بالغة خاصة. ھذا 
الوجع القلیل الحضور في الشعر، الھارب نحو 
السرد الخالص والنثر الروائي، وھو ما أضفى أیضاً 
على تلك القصائد بعدا نفسیا، وإیقاعا ھادئا، 
وسردیة لم تفسد شاعریتھ، سردیة تھتم برسم معالم 
بعض المشاھد، سواء أكانت مشاھد نفسیة أو 
مشاھدات من واقع الحیاة ذاتھا. ھذه السردیة ھي 
تؤھل الشعر أكثر لیكون أقرب إلى المتلقي الباحث 
عن صورة اإلنسان المنقوع في األلم من رأسھ حتى 

 أخمص قدمیھ.

ّرة اا   رهوآ اا 
 ] "غزة أرض القصیدة" نموذجاً 1أنطولوجیا[

 
 
 
 
 

 فراس حج محمد/ فلسطین



 الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني“ العراقیة االسترالیة”بریشة رسام    

48  

Wednesday 
ALiraqia  No. 802 

 01 Sep 21 • Year 16 

    

 



 الفنان طالب الطائي/ العراق“ العراقیة االسترالیة”بریشة رسام 

49  

Wednesday 
ALiraqia  No. 802 

 01 Sep 21 • Year 16 

 



aliraqianewspaper@gmail.com 

50  

 
       

 

Wednesday
AL-iraqia No. 802
01 Sep 21 • Year 16 

 


	1- Daamwoodsmall
	kathm
	1
	1
	1-6
	1-6
	1
	1
	1-6
	111111111111111111111111
	11111
	1-6
	1
	1










	الاولى  كاظ حبيب
	2

	2
	3
	4
	1-7ssssssssssss
	1-6
	2
	1-6 - Copy
	1-5
	1
	1-6
	3 (1)
	11111
	1-6
	3
	3






	3
	1-6
	3 (1)
	3333
	george barcha




	4
	1-6
	3 (1)
	3333
	1-6
	3
	4












	داود
	داود
	داود222222222222222222


	2222222222222222222222222222222small
	6 - Copy
	7
	8
	9
	10
	-10
	11
	12
	13 - Copy
	14
	15
	16
	17
	18 - Copy
	19 - Copy
	20
	21
	22
	23 - Copy
	24
	25
	26
	27
	28
	29 - Copy
	30
	31 - Copy
	32 - Copy
	33 - Copy
	-33 - Copy
	33
	34 - Copy
	35 - Copy
	36 - Copy
	37
	38
	39 - Copy
	40 - Copy
	41
	42
	43 - Copy




