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 التصویت

   كانون االول 4 

 تصویت البلدیة

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

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

) 04/12/2021( كانون األول أي یومسوف یصادف یوم السبت الرابع من شھر   
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   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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كتبنا في المقال السابق (طالبان ت�ع�ود م�ن   
جدید ... أفغانستان بین الفوضى واإلرھ�اب) 
تسلسل تأریخي شمل المتغیرات الس�ی�اس�ی�ة 
والحرب األھلیة وإعالن الجمھوریة وت�دخ�ل 
اإلتحاد الس�وف�ی�ات�ي آن�ذاك وإنس�ح�اب�ھ ب�ع�د 

واإلن��ق��س��ام��ات ال��ت��ي  م�رور عش��ر س��ن��وات
حصلت بدعم الوالیات المت�ح�دة ل�ل�م�ن�ظ�م�ات 
اإلرھ��اب��ی��ة ب��الس��الح واألم��وال وس��ق��وط 
الحكومة الوطنیة التي كان ی�ق�ودھ�ا ال�ح�زب 
الدیمقراطي الشعبي ومن ثم ح�دث ال�ھ�ج�وم 
اإلرھابي على م�رك�ز ال�ت�ج�ارة ال�دول�ي ف�ي 

سبتم�ب�ر 11بتأریخ  نیویورك بقیادة القاعدة 
ورد ال�ف�ع�ل الس�ری�ع ل�ل�والی�ات  2001عام 

المتحدة التي تدخلت وأسقطت حكومة ونظام 
طالبان وبدأ تشكیل الحكومة ال�ج�دی�دة ال�ت�ي 
جاءت من رحم المنظ�م�ات اإلرھ�اب�ی�ة وب�ع�د 
م��رور عش��رة س��ن��وات ق��ررت أم��ری��ك���ا 
االنسحاب من افغانست�ان ب�ع�د أن ب�یّ�ن�ا ف�ي 
نفس المقال التسلسل التأریخي للمف�اوض�ات 
ومن ثم عقد إت�ف�اق�ی�ة الس�الم ب�ی�ن أم�ری�ك�ا 
وط��ال��ب��ان ف��ي أج��واء ت��ھ��م��ی��ش ح��ك��وم��ة 
افغانستان حیث تحققت التوجسات من خ�الل 
تخلي الوالیات المتحدة عن حلفائھا األف�غ�ان 
وحكومتھم والعودة على بدأ، وشاھد ال�ع�ال�م 
االنسحاب السریع للقوات األمریك�ی�ة م�ق�اب�ل 

% م�ن األراض�ي 70إحتالل قوات ط�ال�ب�ان 
األفغانیة ودون تأمین نظام سیاسي مش�ت�رك 
وال تأمین أمن�ي ل�ألف�غ�ان ال�م�ت�ح�ال�ف�ی�ن م�ع 
أمریكا حیث إنھارت ق�وات ال�ج�ی�ش واألم�ن 
بسرعة والت�ي ل�م ی�ك�ن ی�ت�وق�ع�ھ�ا ال�ج�ان�ب 
األمریكي فحصلت الفوضى بإن�ھ�ی�ار ال�دول�ة 

وما حصل بعد ذلك في م�ط�ار ك�اب�ل  والنظام 
لغ�رض ال�ھ�روب م�ع   وحشود آالف األفغان

القوات األمریكیة. ولم تتوقف الحالة إلى ھذا 
الحد ب�ل ت�ط�ورت ال�م�واق�ف ب�إت�ج�اه إع�ادة 
ط�ال�ب�ان ك��م�ا ك�ان��ت ث�م ج��اءت تص�ری�ح��ات 
الرئیس بایدن أثر االنسحاب غ�ی�ر ال�م�خ�ط�ط 
بأن الوالیات المتحدة لم تأت( إلى افغانست�ان 
ل��غ��رض ب��ن��اء ال��دی��م��ق��راط��ی��ة وح��ك��وم��ة 
دیمقراطیة )ومساعدة الشعب األفغاني بط�رد 
اإلرھابیین ونظام القرون الوسطى الظالم�ی�ة 
وھذا الت�ص�ری�ح وال�ت�ص�ری�ح�ات األم�ری�ك�ی�ة 
األخرى كانت بعكس ما أدعت بھ أمریكا م�ن 
خالل الرؤساء بوش، وأوباما وترامب بأنھم 
جاءوا لبناء الدیمقراطیة ولتكون أفغانس�ت�ان 
مثال ونموذج للدولة الدیمقراطیة ال�ح�دی�ث�ة. 
ولكن تصریح بایدن كش�ف م�ا ك�ان م�خ�ف�ي 
وأكمل أننا جئنا إلى افغانس�ت�ان ل�ن�داف�ع ع�ن 
أمریكا ضد اإلرھاب وأن نركز عل�ى األع�داء 

 الستراتیجیین روسیا والصین .
افغانستان ذات الموقع الس�ت�رات�ی�ج�ي ق�دی�م�اً 
وح��دی��ث��اً ل��وق��وع��ھ��ا ع��ل��ى ط��رق ال��ت��ج��ارة 
اإلقلیمیة والدولیة بسبب موقعھا ال�ج�غ�راف�ي 
في آسیا الوسطى تحدھا كل من طاجك�س�ت�ان 
وأوزبك�س�ت�ان وت�رك�م�انس�ت�ان م�ن الش�م�ال 
وإیران من الغرب والصین من الشرق ف�ی�م�ا 
ت��ح��دھ��ا ب��اكس��ت��ان م��ن ال��ج��ن��وب وم��ع��ن��ى 
أفغانستان أرض األفغان ، وھي تعتبر إح�دى 
ن�ق��اط اإلتص��ال ال�ق��دی��م��ة ل��ط�ری��ق ال��ح��ری��ر 
التجاري والھجرات البشری�ة الس�اب�ق�ة. ل�ق�د 
كانت أفغانس�ت�ان م�وض�ع ح�روب وغ�زوات 
إلنھا كانت ھدفاً لكثیر من الشع�وب ال�غ�ازی�ة 
والفاتحین م�ن�ذع�ھ�د األغ�ری�ق وال�ف�ت�وح�ات 

 األسالمیة وحكم المغول وغیرھم .
 

ع�ن��دم��ا إنس��ح��ب�ت ال��ق��وات األم��ری��ك�ی��ة م��ن 
 31/08/2021أفغانستان وكان آخر موعد 

حسب إتفاق السالم ، لم تترك دول�ة ح�دی�ث�ة 
م��ت��ط��ورة ون��ظ��ام دی��م��ق��راط��ي وح��ری��ات 
دی��م��ق��راط��ی��ة ودس��ت��ور وق��وان��ی��ن ع��ادل��ة 

وضمانات لحقوق اإلنسان وحریة ال�ت�ع�ب�ی�ر، 
ولم تستطع بناء نظام یعترف بحقوق الم�رأة 
وض��م��ان دورھ��ا ف��ي ال��ح��ی��اة الس��ی��اس��ی��ة 
والثقافیة ولم تؤس�س ال�ن�ظ�ام ع�ل�ى أس�اس 
العدالة االجتماعیة ب�ل ت�رك�ت ب�ل�داً م�دم�راً، 

ن�ظ�ام ال�ق�ب�ائ�ل وال�م�ذاھ�ب  م�ن�ق�س�م�اً حس�ب
والطائفیة ی�ت�ح�ك�م ب�الش�ع�ب أم�راء ال�ح�رب 

ال�رج�ع�ي  والملیشیات حاملي الفكر الظالمي 
المنعزل وال�م�ق�ف�ل ول�ھ�ذا أح�ت�ض�ن�ت ال�دول 
المجاورة أفغانستان دون اإلع�ت�راض ع�ل�ى 
حكم الماللي واألمراء بل أھم ن�ق�ط�ة ض�م�ان 

ولم تب�رھ�ن أم�ری�ك�ا  حریة تجارة المخدرات 
بأنھا القوة الع�ظ�م�ى ال�ت�ي ت�ت�ح�ك�م ب�ال�ع�ال�م 
والم�ن�اط�ق، وك�ذل�ك م�ن أن ت�ك�ون وح�ی�دة 
القطبیة ب�ع�د إن�ھ�ی�ار االت�ح�اد الس�وف�ی�ات�ي، 
برزات أقطاب جدیدة تتنافس مع أمریكا وفي 
المقدمة روسیا والصین. أننا اآلن م�ق�ب�ل�ی�ن 
على متغیرات جدیدة ومیزان ق�وى ع�ال�م�ی�ة 
جدید وسوف تصبح أم�ری�ك�ا ت�دری�ج�ی�اً أق�ل 
بریقاً والبد من اإلن�ت�ب�اه إل�ى تص�اع�د ق�وى 
الیمین في العالم والعودة إلى سیاسة األرض 
ال�م��ح��روق��ة وإف��ت��ع��ال ال��ح��روب اإلق��ل��ی��م��ی��ة 
والدولیة وال�ع�ودة م�ن ج�دی�د ن�ح�و ال�ح�رب 

 الباردة الساخنة وسباق التسلح.
ل�م   المتغیرات التي حصلت ف�ي أف�غ�انس�ت�ان

تكن ولیدة ھذه الفترة بل كانت نتی�ج�ة ع�م�ل 
تراكمي دبلوماسي من قبل األقطار المجاورة 
ومنھا باكستان وحكومة ق�ط�ر ال�ت�ي ل�ع�ب�ت 
دوراً رئ��ی��س��ی��اً ف��ي إح��ت��ض��ان األخ��وان 
ال�م�س�ل�م�ی�ن، وال�م�ك�ت�ب الس�ی�اس�ي ل�ح�رك�ة 
طالبان، والمكتب السیاسي ل�ح�رك�ة ح�م�اس 
وھ�ذا ال�ع�م�ل ال�ت�راك�م�ي ب�دأ م�ع ت�وج�ھ��ات 

نحو عقد إت�ف�اق�ی�ات س�الم  الوالیات المتحدة 
مع حركة طالبان بعد أن علمت بأن ح�ك�وم�ة 
أفغانستان التي نصبّتھ�ا ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 
وحلفائھا لم تجِد نفعاً في القضاء على حركة 
ط�ال�ب�ان ول�ھ�ذا ج�اءت تص�ری�ح�ات رؤس�اء 

 2010-209الوالیات الم�ت�ح�دة وم�ن�ُذ ع�ام 
حول االنسح�اب بس�ب�ب ال�خ�س�ائ�ر ال�ك�ب�ی�رة 

) ب�ل�ی�ون 4.5-3.75والتي تج�اوزت ب�ی�ن (
دوالر سنویاً فضالً عن الخس�ائ�ر ال�ب�ش�ری�ة. 
ولم تستطع أمریكا أن تحول أفغانس�ت�ان إل�ى 
دولة عصریة دیمقراطیة بسب�ب ع�دم ج�دی�ة 
التوجھ نحوخلق قاع�دة واس�ع�ة م�ن ال�ع�م�ل 
التنموي وبناء ن�ظ�ام دی�م�ق�راط�ي ح�ق�ی�ق�ي. 
وھ��ن��اك دراس��ة أع��دھ��ا م��رك��ز األم��ارات 
للسیاسات (حول التداعیات والس�ن�اری�وھ�ات 
بعد إنسحاب القوات األجنبیة من أفغ�انس�ت�ان 

) حیث أشارت 12/07/2021صدرت بتأریخ 
ال��دراس���ة إل���ى أن���ھ ب��ع���د ع���ق���دی���ن م���ن 

سینتھي الوجود العسكري األجن�ب�ي   السنین
في أفغانستان بحلول سبتمبر الم�ق�ب�ل ح�ی�ث 
أعتبرت من خالل ال�ت�ح�ل�ی�ل ب�أن االنس�ح�اب 
ن�ق�ط�ة ت�ح�ول إی�ج�اب��ی�ة ك�ب�ی�رة ف�ي ت�أری��خ 
أفغانستان ,كذلك تؤكد على أن ھناك مخاوف 
ضخمة من ت�ب�ع�ات ھ�ذا االنس�ح�اب وم�ن�ھ�ا 

ف��م�اھ�ي ھ��ذه   ت�رت�ی�ب س��ی�ن�اری�وھ��ات ع�دة
 السیناریوھات؟

 على المستوى الداخلي -1

ع��ل��ى مس��ت��وى الص��راع��ات ال��دول��ی��ة -2 
واإلقلیمیة وھي بمجم�ل�ھ�ا س�ل�ب�ی�ة ی�ع�ززھ�ا 
إنقسام النخبة األفغانیة وض�ع�ف م�ؤس�س�ات 

 الدولة األفغانیة.
المالحط بأن أم�ری�ك�ا أرادت حس�م ال�ت�واج�د 
العسكري والتخلص من التورط الذي وق�ع�ت 
ف�ی��ھ ف�ھ��ي ل�م ت��ن��ت�ج ن��ظ�ام ی��خ�دم الش��ع��ب 
األفغاني، والترید نظام ی�ك�ون ب�ؤرة ج�دی�دة 
للقوى الدیمقراطیة والعلمانیة فسارعت إل�ى 
عقد م�ع�اھ�دة س�الم دون ض�م�ان�ات وج�ع�ل 
حركة ط�ال�ب�ان ت�ع�ود م�ن ج�دی�د ع�ل�ى أم�ل 
تحقیق اإلستقرار ولكن كیف ستكون طبی�ع�ة 
النظام رغم التصریحات ال�م�خ�دّرة م�ن ق�ب�ل 
حركة ط�ال�ب�ان ب�أن�ھ�ا ت�غ�ی�رت وط�ب�ع�اً ھ�ذه 
التصریحات واألسلوب الجدید ال�ذي ی�ح�ت�ف�ظ 
بجوھره اإلسالمي المتطرف بعد أن ساھم�ت 
العدید من الدول بتم�دی�ن ال�ح�رك�ة وج�ع�ل�ھ�ا 
مقبولة من قبل العال�م وق�د ل�ع�ب�ت ال�رع�ای�ة 
القطریة وتركیا والصین وباكستان وروس�ی�ا 
وإیران دوراً بإخراج طالبان م�ن ط�ب�ی�ع�ت�ھ�ا 
المتوحشة إلى طبیعة م�دن�ی�ة م�ق�ب�ول�ة ب�ع�د 
ضمان مصالحھا التي أصبح لھا دوراً بتلقف 

 حركة طالبان من السقوط في الھاویة.
 

لقد توقعت الدراسة تداعیات االنسحاب عل�ى 
المستوى الداخلي وقبل سقوط حكومة ك�اب�ل 

 بید طالبان وحدوث الفوضى وھي:
توس�ع س�ی�ط�رة ط�ال�ب�ان ع�ل�ى األراض�ي -1

 األفغانیة
ت��راج�ع م��ت��وق��ع ف��ي أنش��ط��ة ال��ت��دری��ب  -2

 ومكافحة اإلرھاب 
 تصاعد نشاطات التنظیمات اإلرھابیة. -3

أما على مستوى الصراع الدولي واإلقلیمي: 
تش�ك�ل�ت ح�ول أف�غ�انس�ت�ان خ�الل الس�ن��وات 
األخیرة مج�م�وع�ة م�ن ال�م�ص�ال�ح ال�ج�دی�دة 
للقوى الدولیة واإلق�ل�ی�م�ی�ة .وم�ن�ھ�ا ت�ط�ور 
المصالح الصینیة في أفغانستان تم�ث�ل�ت ف�ي 
العمل على دمجھا ضمن الم�م�ر االق�ت�ص�ادي 

ال��ب��اكس��ت��ان��ي ف��ي إط��ار (ال��ح��زام -الص��ی��ن��ي
والطریق) وھذا التطور سوف ی�ك�س�ب بُ�ع�داً 
سیاسیاً مھماً بالنسبة للصین وك�ذل�ك إی�ران 
نج�ح�ت خ�الل ال�ع�ق�دی�ن األخ�ی�ری�ن ت�ط�وی�ر 
ن�ف�وذھ�ا داخ�ل أف�غ��انس�ت�ان وھ��ن�اك ف�رص��ة 
لتوافق مصالح الصین وباكستان م�ع إی�ران 
وتركیا بشأن أفغانستان م�ن خ�الل مص�ال�ح 
مشتركة ل�ت�ل�ك ال�دول ف�ي م�ج�االت ال�ط�اق�ة 
والبنیة التحتیة وت�ن�ف�ی�ذ ال�م�ش�اری�ع ض�م�ن 
أج��واء أم��ن��ی��ة مس��ت��ق��رة ول��ھ��ذا إن��ق��ل��ب��ت 
ال�ح��س�اب��ات لص�ال��ح ط�ال��ب��ان ع��ن��دم�ا ب��دأت 
مفاوضات االنسحاب والسالم بی�ن ال�والی�ات 
المتحدة مع الجانب الطالبان�ي وال�ذي ط�ال�ب 
بأن تكون المفاوضات مباشرة وبدون تمثی�ل 
للحكومة األفغانیة. ولھذا بدأت حركة طالبان 
ترسل وفودھا إلى روسیا وإیران وباكست�ان 
والصین لترسم معھم العالقات بی�ن�ھ�ا وب�ی�ن 
ھذه الدول حول ض�م�ان مص�ال�ح�ھ�ا .ول�ھ�ذا 

 تعددت السیناریوھات وھي :
 

تش�ك�ی�ل ح�ك�وم�ة م�ؤق�ت�ة -السناریو األول :

 مابعد االنسحاب
 الحرب األھلیة .-السناریو الثاني :
بقاء الوضع عل�ى م�اھ�و  -السناریو الثالث :

ولكن ھذه السناریوات إنتھى مفع�ول�ھ�ا  علیھ
بعد سیطرة ط�ال�ب�ان ع�ل�ى ك�اب�ل وأص�ب�ح�ت 
الحركة ھي مركز القوة وس�ق�وط ال�ح�ك�وم�ة 
السابقة دون مق�اوم�ة . ل�ق�د ك�ان�ت ال�ق�وات 

أل�ف ع�ن�ص�ر  307األفغانیة الجیش واألم�ن
وھ�ذا ال�م�س�ج�ل ول�ك�ن م�ع�ظ�م�ھ�م ع�ن�اص��ر 

أل�ف ع�ن�ص�ر ط�ال�ب�ان�ي  200فضائیة مقابل 
وعلى أساس أن تترك أمریك�ا ق�وة ص�غ�ی�رة 

ع�ن�ص�ر ل�ح�م�ای�ة ال�ب�ع�ث�ات  700التتج�اوز 
الدبلوماسیة وھذا لم یتحقق .واآلن وبعد أن 
أحكمت طالبان سیطرت�ھ�ا ع�ل�ى أف�غ�انس�ت�ان 
وتراجع المقاومة بقیادة أح�م�د مس�ع�ود ف�ي 
الشمال والع�م�ل ع�ل�ى ال�م�ص�ال�ح�ة. ف�ھ�ن�اك 
إختالف بن ط�ال�ب�ان ال�ح�رك�ة وال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
وإم��ت��الك األس��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��رك��ھ��ا ال��ج��ی��ش 
األمریكي وبین ط�ال�ب�ان ال�ح�ك�وم�ة وال�دول�ة 
وع�ن�د تش�ك��ی�ل ال�ح�ك��وم�ة و ال�ت��ي س�م�ی��ت 
بحكومة تصریف أعمال لم تُقِدم طالبان على 
تشكیل حكومة مشتركة تضم كاف�ة األط�راف 
ال�م��ت��ص�ارع��ة ول��م ت��ع��ل�ن ب��أن أف�غ��انس��ت��ان 
جمھوریة ومن خالل المقابالت م�ع ال�ن�اط�ق 
باسم المكتب السی�اس�ي ف�ي ح�رك�ة ط�ال�ب�ان 
فھي التعترف باإلنتخابات والبالدیمقراط�ی��ة 
بل ھي إمارة إسالمیة، وظھرت في الش�ارع 
األفغاني تعمیم ال�ل�ب�اس األف�غ�ان�ي وم�ع�اق�ب�ة 
ال�م�راس�ل�ی�ن الص�ح�ف�ی�ی�ن ووك�االت األن�ب��اء 
بالجلد والحبس وقمع التظاھ�رات ال�ن�س�ائ�ی�ة 
بالقوة، والبدأ بتنزیل التعلیمات في المدارس 
بعزل ال�ذك�ور ع�ن األن�اث، ول�ب�س ال�ن�س�اء 
والفتیات الحجاب والن�ق�اب إج�ب�اری�اً وت�وك�د 
تصریحات ال�ن�اط�ق�ی�ن ب�اس�م ط�ال�ب�ان ب�أن�ن�ا 
النتدخل بش�ؤون ال�دول والن�ری�د ال�دول أن 
تتدخل في ش�ؤون�ن�ا ب�م�ع�ن�ى (م�ھ�م�ا ف�ع�ل�ن�ا 
بالشعب). ولھذا الیسم�ح�ون ب�ال�ت�ط�رق إل�ى 
حقوق اإلنسان وحقوق الم�رأة، وال ب�وج�ود 
أو تأسیس أحزاب. ك�م�ا تش�ی�ر ال�ع�دی�د م�ن 
ال�ت�ق��اری�ر األم��ری�ك�ی��ة الص�ادرة ع�ن وزارة 
الدفاع واإلستخبارات إلى إست�م�رار ع�الق�ات 
التعاون بین طالبان والقاعدة وتب�ادل ال�دع�م 
بین الجانبین وكذلك قد ت�ع�ود ال�ع�الق�ات م�ع 
داعش والمنظمات اإلرھ�اب�ی�ة األخ�رى. وق�د 
الحظنا بأن النشاط اإلرھابي إستع�اد نش�اط�ھ 
من جدید. كما رأینا بأن قطر وت�رك�ی�ا ق�ام�ت�ا 
ب�إدارة م�ط�ار ك�اب��ل، وإرس�ال ال�م�س�اع��دات 
القطریة وإستئناف ال�رح�الت ال�ج�وی�ة .ك�م�ا 
أست�أن�ف�ت ال�م�س�اع�دات ال�ق�ادم�ة م�ن األم�م 
المتحدة إلى أفغانستان. والسؤال األخیر ھ�ل 
سیتك�رر م�ا حص�ل ف�ي أف�غ�انس�ت�ان س�وف 
یحص�ل ف�ي ال�ع�راق ب�ع�د إنس�ح�اب ال�ق�وات 

األمریكیة ؟
.........................................................................................................................................  

دراس�ة -2م�وس�وع�ة وك�ی�ب�ی�دی�ا  -1المصادر: 
أعدھا م�رك�ز األم�ارات ل�ل�س�ی�ل�س�ات�ال�ت�داع�ی�ات 
والسیناریوھات بعد إنسحاب ال�ق�وات األج�ن�ب�ی�ة 

م�واض�ی��ع وم�ق��االت ح��ول -4وك�االت أن��ب�اء -3
 أفغانستان.

طن ات دة 
وا وا ت اروا 

 صبحي مبارك/ سیدني
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 "َضَربََك القَمُر"* ذْ ـمُ 

ْرتَ   كالّصْخرِ  تََحجَّ

 قالْت أّمي ھكذا

 …أُِطیُل الّسَھرْ  فأَخْذتُ 

 أْبكي 

 أْكتُبُ    

 أَدْنِدنُ       

 لحَن الَھَوى أْعِزفُ       

 لِـلَْیـالَيَ  

 …بعدھا     

یحِ  أْطلَْقتُ   ساقَيَّ للرِّ

 الھواءَ  طارْدتُ  

 والھـوى                  

 َمّرةً ثـمَّ أْھِوى أْرُكضُ   

 ثّم أْمشي أْنَھضُ 

  

 َصْوتي بُحَّ 

 أنادي فوَق الجبالِ  وأنا

 …بْیَن الّسُھولِ  و

 َمضى ُعْمرٌ 

 رحلِة الشتاِء و الّصیفِ  في

 المتاھاتِ  َعبَْرتُ 

 وراَء سرابٍ  أْلھثُ 

  

 شربُت ماَء الفرات سنینا

 ناداني ِدْجلةُ الخْیرِ  حتّى

 في قلبي نُوًرا فقََذفَ 

با و  َھبّْت ریُح الصَّ

 ُحْلمي حروفًا السِمھا تحملُ 

 ھاء الھوى إلى األلفِ  من 

 النَّوى استقّرت بيحتى  

  

 "یا قْوُم أْذني السِم ھْیفا 

 عاِشقةٌ         

 األُْذُن تْعَشُق قبل العینِ  و 

 ". **أحیانًا                 

 ھیفا ضاِمَرةَ الِخْصرِ  َھلّـتْ  

 دافِئةً                     

 الّربیعِ  كَشْمسِ 

 

نِي  ِعْطُرھا َضمَّ

 في فْیئِھا عْمـرا فنِْمتُ           

 أنّي َعِشْقتُھا وما عَرفتُ     

 حتى صحوُت ِمن نومي دْھـرا 

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

 

 

 

 

 

ضربك القمر" اعتقاد أھالي قریة، ع�ل�ى س�ف�ح * "

الجبل، شمال العراق، ش�ب�ھ م�ق�ط�وع�ة ع�ن ال�ع�ال�م 

والِعْلِم والطب، فكانوا یلجأون الى بعض األش�خ�اص 

فیقرأون من (كتبھم السحریة) لك�ث�ی�ر م�ن ال�ح�االت 

المرضیة غیر ُمشََّخصة طبیًا في ذلك الزمان ومن�ھ�ا 

 حالة اغماء طفل فأطلقوا علیھا "ضربة قمر".

َْأ أّم ُْأ ُ  

 موفق ساوا

 26/07/2012سیدني، 
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بین الحاكم والمحكوم في بلداننا قصة ال تنتھي وبحر من الكراھیة وال�ب�غ�ض�اء      
والنفاق والتدلیس والعداء واالتھامات وتبادل المواقع على كراسي الحكم المغمسة 
ببحور من الدماء والدموع، تاریٌخ من العالقات المنحرفة وال�م�ش�ب�وھ�ة ت�ح�ك�م�ھ�ا 
القوة بالسطو على السلطة واالنقالب علیھا أو بسلطة صنادیق االقتراع التي ینقاد 
إلیھا القطیع في انتخابات بائسة تتحكم فیھا أدوات معِطلة للعقل والفكر واالخت�ی�ار 
الحر، تاریخ مغمس بالدماء منذ فجر الرابع عشر من تّم�وزح�ی�ن�م�ا أس�ق�ط بض�ع�ة 
ضباط حكم الھواشم في العراق والذین أوِكل إلیھم عرش الم�م�ل�ك�ة ال�ت�ي أس�س�ھ�ا 
البریطانیون والفرنسیون بموافقة الروس في بالد النھرین، وكیف ب�دأت س�ل�س�ل�ة 
االتھامات للعائلة المالكة وعمالتھا لبریطانیا وغ�ی�رھ�ا م�ن ال�دول االس�ت�ع�م�اری�ة، 
واعدین األھالي بإقامة جمھوریة عراقیة خالدة تسود ف�ی�ھ�ا ال�ع�دال�ة وال�م�س�اواة، 
حیث لم تمِض إال سویعات قلیلة حتى أبیدت العائلة المالكة عن بكرة أبیھ�ا أط�ف�االً 
ونساًء وشیوخاً، ثم توالت تحت مقاصل االتھامات تصفیة اآلالف م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
سواء في ما سمي في حینھ بثورة عبد الوھاب الشواف وعملیات الق�ت�ل والس�ح�ل 
خلف السیارات لكل من عاد الجمھوریة الخالدة، لكي تُعاد الكرة ثانیةً وبعد سنواٍت 
قلیلة لیُبَشر القاتل بالقتیل في سلسلة دمویة حینما انقلب البع�ث�ی�ی�ن ع�ل�ى ال�زع�ی�م 

والتھمة  1963وأقاموا حمامات دماء للشیوعیین واتباع الزعیم األوحد في شباط 
 جاھزة ھي األخرى، ولكن بلباس دیني ھذه المرة حیث الكفر والشعوبیة واإللحاد!

، بدأت سلسلة أخرى أكثر بشاع�ة ودم�وی�ة 1968في عودة البعث الثانیة تّموز    
وأمواج من الدماء تتالطم في مجرى الرافدین، حاملةً معھا شعارات ُكتِ�َب ع�ل�ی�ھ�ا 
بأن ھذه الدماء تعود لعمالء اإلمبریالیة األمریكیة والصھیونیة العالمیة، ح�ی�ث ت�ّم 
تصفیة المئات بتھم وھمیة أساسھا أنھم ف�ي األص�ل م�ع�ارض�ی�ن لس�ل�ط�ة ال�ب�ع�ث 
وأسلوبھا في سرقة الحكم وممارستھ، لكن لألسف لم تكت�ِف ت�ل�ك األم�واج ب�آالف 
مؤلفة من أبناء وبنات العراق، حتى عاد البعث لیدفن مئات االالف من أبناء وبنات 
كوردستان وھم أحیاء في صحراوات ال�ج�ن�وب س�ب�ع�ی�ن�ی�ات وث�م�ان�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن 
الماضي، ویكتب على مقابرھم أنھم من الجیب العم�ی�ل وال�م�ت�م�ردی�ن م�ن ع�م�الء 
االستعمار والرجعیة، ال لشيء إال ألنھم كورداً طالبوا بأبسط حقوق�ھ�م اإلنس�ان�ی�ة، 
وفي كل ھذه المآسي یصّر نظام الحكم على أن تھمة ھؤالء الضحایا األساسیة ھي 

% منھم ال یعرفون أین تقع أمریكا وم�ن 90العمالة ألمریكا وإسرائیل، وأزعم أن 
ھي إسرائیل، لكنھا تھمة تسمح للقاضي بإصدار ح�ك�م ال�م�وت ع�ل�ى م�ق�ت�رف�ی�ھ�ا، 
وبذلك وكما قال صدام حسین في دفوعاتھ في المحكمة الجنائیة أنھم لم یت�ج�اوزوا 

 على القانون، وأن لھم الحق بالتصفیة كما تصفى الحبوب من الشوائب!؟
 

أنھا ثقافة الحكم والمحكوم في بلداننا حیث التھم الجاھزة لكل م�ن ی�خ�ت�ل�ف م�ع    
الحاكم حتى یومنا ھذا، وال شيء یتغیر إال بعض المصطلحات یتم استبدالھا بأخرى 
أكثر حداثة مثل تھمة اإلرھاب الجاھزة وشماعة داعش والبعث التي ابتل�ع�ت وم�ا 

ف�ي اص�ط�وان�ة أم�ری�ك�ا   تزال تبتلع آالفاً من المغیبین، ناھیك عن تھ�م�ة ال�ع�م�ال�ة
وإسرائیل التي ما تزال تدغدغ مشاعر میلیشیات ال�ع�راق وال�ح�اك�م�ی�ن ف�ي إی�ران 
وأذرعھا الممتدة في لبنان والیمن وسوریا، الذین ی�ھ�ددون ل�ی�ل ن�ھ�ار ب�م�الح�ق�ة 
معارضیھم من (اإلرھابیین) المتواجدین في كوردستان، ویقصدون بذلك آالفاً م�ن 

 المعارضین لحكمھم وآالفًا مؤلفة من الالجئین الكورد الھاربین من (جناتھم).

العجیب المقرف أن جیل السیاسیین الجدد في إیران والعراق یتناسون أن آبائھ�م   
وأجدادھم كانوا أیضاً معارضین لحكامھم والجئین في العراق وفي كوردستان وفي 
إیران، وكان نظام الشاه وصدام ینعتونھم بذات النعوت، فما الذي ت�غ�ی�ر ب�ع�د ھ�ذا 
البحر الھائ�ل م�ن ال�دم�اء وال�دم�وع، وم�ن ھ�و ی�ا ت�رى اإلرھ�اب�ي ب�ی�ن ال�ح�اك�م 

 ؟.!!والمحكوم
 

 
 
 

  برا 
!وا ا 

 
 
 

 
 
 

 كفاح محمود كریم/ أربیل 

ت اما 
 ا ار مو  
 
 
 
 
 

 

 

  منال الحسن/ ھولندا 
 

    
إن الممارسة الدیمقراطیة مرتبطة بالوعي والخصوصیة الثقافیّة لك�ل    

ا إل��ى م��ا ی��م��ك��ن تس��م��ی��ت��ھ بـ ـً��ب��ل��د وھ��و األم��ر ال��ذي ی��ق��ودن��ا وج��وب
 "الدیموقراطیة الخاصة". 

حیث إن التوجھ الثقافي لبلد ما یسعى لتطویع ممارسات شعبھ وثقاف�ت�ھ. 
یمكن مالحظة ذلك في النموذج الفرنسي، حیث یمنع الدس�ت�ور األح�زاب 

 ذات المرجعیة الدینیة من المشاركة حفاظا على الئكیة الدولة. 
ذلك، في حین یجّرم األحزاب التي   بینما یبیح الدستور العربي والعراقي

   ترمي إلى تمیز الذوات العرقیة والطائفیة..
واألمثلة عدیدة حیث تتحدد األحزاب المكونة للمشھد الدیمقراطي حس�ب 

 ..الخصوصیة الثقافیة للبلد
وجوھر الدیمقراطیة ھو االنتخابات. وحصیلة ھ�ذه ال�ع�م�ل�ی�ة ھ�ي ال�ت�ي 
تحدد ھل ستبقى الدیمقراطیّة فعالة أم ستتحول إلى غوغ�ائ�ی�ة. وھ�و م�ا 
یحیلنا إلى ثقافة "االنتخاب" وأھمیتھا في العملیةالس�ی�اس�ی�ة ال�م�ق�ب�ل�ة. 

والعراقیون خ�اص�ة أن االن�ت�خ�اب ھ�و ت�ق�ن�ی�ة ی�ج�ب   عامة  یرى العالم
تعلمھا واستحقاقھا ال م�ل�ك�ة ت�ك�ت�س�ب ب�ال�ف�ط�رة. وم�ن ق�واع�د ال�ل�ع�ب�ة 
السیاسیة "الدیمقراطیة" الحمالت االنتخابیة التي یتبارى فیھا الخصوم 
السیاسیون على استمالة قلوب الناخبین للظفر بأص�وات�ھ�م. وم�ن ھ�ن�ا، 

في الترویج للمرشحین كمنقذین م�ن الس�م�اء ل�ھ�م   یتفنن رواد الدعایة
ن�اھ�ی�ك   وكأن بأیدیھم عصا سحریة.. كما حصل في األنتخابات السابق�ة

عن التبجح أن لیس لھؤالء المتِرشحی�ن أي م�آرب ش�خ�ص�ی�ة وم�ا ھ�م 
بأوصیاء على ھذا الشعب. بل إن مشاركتھم في االن�ت�خ�اب�ات ل�ی�س�ت إال 

 تنازالً منھم لمصلحة البالد وخدمة المجتمع.
مثل تلك الشعارات تثیر شعوباً عاطفیة غّرة في الدیمقراطیة فتس�ت�ج�ی�ب 

 لألفكار المتلونة التي تصور كأنھا حلول سحریة آنیة. 
ولقد وقعت شعوب عدیدة في ذلك الفخ المآزق ومنھا العراق وھي مم�ن 

أعتى الدیمقراطیات". والحال أن تلك الشعوب تعلمت   یعتبرون اآلن من
 عبر تجاربھا أن ال تنتخب بعاطفتھا وأن تستخدم عقولھا.

فھل یجب على الدیمقراطیات الناشئة المرور بالتجارب الف�اش�ل�ة وح�ك�م 
الغوغاء والفساد حتى تبلغ الرشد الّسیاسي والوعي االنتخابي الالزمین 

 للمحافظة على مكاسبھا .؟
في الحقیقة، أرى أن التّعلیم ونشر ثقافة االنتخاب ھما الس�ب�ی�ل ال�وح�ی�د 
ل�الرت��ق�اء ف�ي س�ل��م ال��ح�ی��اة الس��ی�اس��ی�ة ال�ت��ع�ددی��ة وإال ف�خ��ط�ر ت�ح��ول 
الدیمقراطیات إلى جمھوریات دك�ت�ات�وری�ة ی�ب�ق�ى ق�ائ�ًم�ا. ن�أم�ل أن ت�ت�م 

وان ی�ك�ون ف�ی�ھ�ا وع�ي   االنتخابات الرئاسیة المقبلة في وقتھا المح�دد
الناخب منطلقا من عمق معاناتھ وتجربتھ م�ع م�ا ش�ھ�ده م�ن أش�خ�اص 
وكتل واحزاب،. وان ال یصدق وعودا، سرعان ما تتحول إلى سراب بعد 
أن یمسك المرشح بزمام األمور ویصبح اسیرا لكرسي المسؤول�ی�ة، ان 
مرارة التجربة تعلمنا دقة االختیار ومسؤولیة وضع األشیاء في أماكنھا 
الصحیحة، وإال فإننا مقبلون على تجربة تس�ت�ن�س�خ ال�ت�ج�ارب الس�اب�ق�ة 
وتؤدي إلى ما ادت إلی�ھ ت�ل�ك ال�ت�ج�ارب م�ن خ�ی�ب�ات، ل�ذل�ك ن�ع�ول ف�ي 
االنتخابات القادمة على الوعي والشعور بالمسؤولیة من أجل أن نح�ق�ق 

 مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب.
 



في ظّل الظروف الصعبة التي تمرُّ ب�ھ�ا ال�ب�الد، ھ�ل  
سنصل إلى یوٍم ن�رى ف�ی�ھ ش�ھ�ادات إت�م�ام م�راح�ل 
التعلیم والتخ�رج ت�وّزع ف�ق�ط ع�ل�ى أب�ن�اء أص�ح�اب 
الطرابیش كما كنّا نراھا زمن الباشاوات؟؟ مع الغالء 
الفاحش وقلّة الدخل، ھل س�ی�ص�ب�ح ال�ع�ل�م وال�ت�ع�لّ�م 
للنخبة وأبنائھم!؟ كثیرون الیوم یقفون عاجزین أمام 
الغالء وخاصة في موسم ال�م�دارس ال�م�ت�راف�ق م�ع 
موسم المؤونة واالنتقال لفصل الشت�اء وم�ا ی�ت�رت�ب 
علیھ من مصاریف إضافیة من ت�دف�ئ�ة ول�ب�اس وم�ا 
شابھ، فاالرتفاع الباھظ باألسعار جعل شریحة كب�ی�رة 
تقف صامتھ وحائرة أمام عناء الشراء وخاصة أرباب العائ�الت ال�م�ؤل�ف�ة 
من ثالثة أبناء وما فوق، إذ إن سعر اللباس المدرسي یعادل راتب موظف 
طیلة شھر عمل كامل، أیضاً القرطاسیة أسعارھا خیالیة، وكذل�ك األح�ذی�ة 
والحقائب، والغالبیة ال حول لھا وال قوة، البّد من االستسالم ل�ھ�ذا ال�غ�الء 
لتأمین حاجات األطفال ودخولھم عامھم الدراسي الجدید، وأقلُّ م�ا ی�م�ك�ن 
أن تكون األساسیات في حوزتھم لالستمرار بأسس التع�ل�ی�م. ال�م�وظ�ف�ون 
وصغار الكسبة وحتى صاحب المحل التجاري الذي ال یملك س�وى م�ح�ل�ھ 
كمصدر للرزق، من أین یا ترى سوف یتمّكن م�ن ش�راء ح�اج�ات أب�ن�ائ�ھ 

 لعامھم الدراسي؟؟
ھذه معاناة كل عام، مع فارق بزیادة العبء عاماً ب�ع�د ع�ام ل�ل�م�ص�اری�ف 
اإلضافیة والغالء المستمر والدخل القلیل، ھذا األمر مش�ك�ل�ة ن�خ�ش�ى أن 
تسیر بنا نحو الجھل، فنسقط بھاویة الظ�الم م�ع ف�ق�دان ش�ری�ح�ة ك�ب�ی�رة 
إمكانیة التعلم بسبب سوء األحوال االقتصادیة، وھنا فعالً سیقتصر التعلیم 
على النخبة من أھل البالط، لذلك علینا جمیعاً أن ن�ق�ف ب�وج�ھ ع�زرائ�ی�ل 
العقول لكیال یموت الفكر لدى الطبقة الفقیرة فتنعدم وتموت في الم�ج�ت�م�ع 

 .رغم أنھا على قید الحیاة
بالتأكید، ھ�ذه مس�ؤول�ی�ة ال�ح�ك�وم�ة م�ن خ�الل م�ؤس�س�ات�ھ�ا ال�ت�رب�وی�ة 
واالجتماعیة واإلنسانیة، وكذلك المجتمع المدني المحلي من خالل ال�ع�م�ل 
على إحصائیات بین الطلبة لمعرفة ظروفھم ومن المعیل لألسرة وكم ع�دد 
األبناء في المدارس للتمّكن من مساعدة شخص من األسرة لی�ت�م�ّك�ن م�ن 
إتمام تحصیلھ العلمي وخاصة إذا كان من المتفوقین وط�الب ال�ع�ل�م، م�ع 
األخذ باعتبار أنھ إذا تمكن البعض من الم�ج�ت�م�ع ال�م�ح�ل�ي م�ن أص�ح�اب 
الوضع االقتصادي الممتاز التبّرع لمدرسة ال�ح�ي أو الض�ی�ع�ة أو ال�ب�ل�دة 
بقرطاسیة یمكن أن نت�الف�ى مش�ك�ل�ة ال�ت�س�رب ال�م�درس�ي ب�ی�ن األط�ف�ال 
واضطرارھم للعمل لسدِّ حاجتھم الدراسیة، حتى من خالل وزارة الت�رب�ی�ة 
ومدیریاتھا في المحاف�ظ�ات ی�م�ك�ن إج�راء إحص�ائ�ی�ات م�ن ق�ب�ل الس�ل�ك 
التعلیمي بین الطالب في مدارسھم لمعرفة من ھو ب�ح�اج�ة م�اّس�ة إلت�م�ام 
مرحلة تعلیمھ األساسیة، وإعانتھ من خالل تقدیم ل�وازم ال�دراس�ة، وھ�ن�ا 
نتمّكن من وقف تفشي الجھل بذریعة الفقر وعدم القدرة على طل�ب ال�ع�ل�م 
مع تردي الوضع المادي. لذا أنقذوا ما تبقى من عقول أبن�ائ�ن�ا ب�ال�ت�ع�اون 
بین المجتمع لكیال یصبح العلم حصراً ألصحاب الطرابیش، فنحن خ�رج�ن�ا 
من حرب رحى عجالتھا مازالت لآلن تدور وتدوس الجمیع بالتحال�ف م�ع 
وباء فقد أبناؤنا نتیجتھ فصلین دراسیین وضاعت المعلوم�ات ف�ي زح�م�ة 

 .الفقر والجھل وشّح التعلیم
لذا لملموا ما تبقى من معلومات في عقول أبنائنا واصن�ع�وا م�ن�ھ�ا جس�راً 
لعبورھم مرحلة جدیدة من العلم، فنحن في زمن نحتاج فیھ أن ننطلق م�ن 
األلف إلى الیاء ونقف بكل مراحلھ حتى ال نسقط في ھاویة الجھل ب�ع�د أن 
أضحى نصف الجیل خارج مقاعد الدراسة بسبب الحرب والوباء وما نت�ج 
عنھما من فقر بسبب الحصار والغالء وفقدانھم األس�اس�ی�ات. ول�ن�ت�ع�اون 
جمیعاً كلٌّ حسب مقدرتھ حتى ال نصنع من بالدنا مستنقع�اً س�اك�ن�اً م�غ�ل�ق�اً 
على قذاراتھ بعیداً عن الحضارة، فالعلم للجمیع ولیس للنخب�ة ف�ق�ط، ف�ك�م 
من شاعر وأدیب وطبیب ومسؤول وقائد خرج من ب�ی�ئ�ة ف�ق�ی�رة وص�ن�ع 
المجد، لكن ھناك من كان المجد لنفسھ وال�ق�ل�ی�ل ك�ان ل�ب�ل�ده، ف�ل�ن�ع�ك�س 
النظریة لیصبح المجد للبلد والراحة والثقة لنفوسنا ألننا بعلم�ن�ا وج�ھ�دن�ا 

 .نبني البالد
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 .الحیاةُ قصیرةٌ جّداً، وبسیطةٌ جّداً، وجمیلةٌ جّداً، وال تحتاُج إلى فلسفة      
 .المزعُج فیھا فقط ھو سوء الحظّ 

 .سوء الحظّ الذي یرافقَك مثل كلٍب وفيّ 
ال تُطِعمھُ، وال تسقیھ، وال تأویھ، وال تدافع عنھ في مواجھٍة كالِب أخرى... ویب�ق�ى 

 .وفیّا
وحتّى سوُء الحظِّ ھذا ل�ی�س ُم�زِع�ج�اً، ل�وال أّن ال�ك�ث�ی�ری�ن، ع�داَك، م�ح�ظ�وظ�ی�ن، 

 .ومحظوظین جّداً، دون سبب
 .الحیاةُ آمنةٌ جّداً، وال تحتاُج إلى ُكّل ھذا الخوف ، لتعیش فیھا

 .ھي، فقط، مجرُد حرٍب، أو اثنتین، او ثالثة ... إذا لم تُقتَل فیھا، ستعیُش إلى األبد
، و تُِحبُّ من یحبّھا.. ل�ذا قُ�ل ل�ك�لِّ ك�ائ�ِن ت�راه: أن�ا أح�بّ�َك ... ی�ا  الحیاةُ تُحبُّ الُحبَّ

 .حبیبي
حتّى إذا لم ینتبھ لذلك .. حتّى إذا لم یفھم لماذا .. حتّى إذا كان یكرھ�ك ... م�ا ال�ذي 

 .سیخسرهُ شخٌص ال یُحبّھُ أحٌد في ھذا العالم
 .الحیاةُ ال تحتاُج إلى البطوالت والمعجزات، بل إلى قلیٍل من الشجاعة

عندما تُصادُف امرأةً جمیلةً، ال تََخف ... قُل لھا : أنِت جمیلةٌ جّداً .. ف�إْن ل�م تُ�ِج�ْب، 
أو لم تكتَِرث، قُل ذلك ألمرأٍة غیرھا، وال تشعر بالخذالن ... لن ینتھي ال�ع�ال�ُم ت�ح�َت 

 .أقدام إمرأٍة واحدة، ولن تكوَن كافِراً إذا رَجَمتَْك بصدودھا، ولن تذھَب إلى جھنم
 .الحیاةُ مطیعةٌ جّداً، مثل حماٍر ألیف

فقط ال تركلھُ كثیراً، وال تُحّملِھُ أكثر مّما یحتِمل، وَض�ع ف�ي ف�م�ِھ ُك�َل ع�اٍم تُ�فّ�اح�ةً 
 .واحدة ... وسیبقى ینھُق في وجھَك بحبوٍر إلى أن تموتا معاً، من شّدة البھجة

الحیاةُ "ُمعاَمالت" و مساومات، وھي سیّدةٌ تعرف م�ا ت�ری�د، وع�م�ل�یّ�ةٌ ج�داً، وال 
 .تحتاُج إلى "وسیٍط"، أو بورصة

إذَھب الى "سوقھا"، وأعمل فیھا، وألعب معھا ألعابھا ال�ع�ج�ی�ب�ة ... وق�د تُص�ی�ُب 
وقد تَخیب، وتعوُد بعدھا ضاِحكاً الى البیت، فذلَك أفضُل من الذھ�اِب، ُم�ف�لِ�س�اً، إل�ى 

 .المقبرة
 

 . الحیاةُ "َكلْبَةٌ" جّداً 
 .ربّما

 "كلب 16وقد تكوُن أحیاناً "كلبةً بنَت 
 .ربّما

 ."وھي تُفّضُل علیَك أسوأ، وأنذَل، وأجبَن الكالِب في موسم "التزاوج
 .ربّما

 .. ربّما یحدُث ھذا
 .ولكن إیّاَك إیّاَك، أن تكوَن أكثَر نذالةً منھا

 .الحیاةُ دائماً تطرُح األسئلة
 .ال تُِجْب عنھا ُكلّھا

 .حتّى اآللھة ال تفعُل ذلك
الحیاةُ فیھا شيٌء من الحزن، وشيٌء من الخوف، وشيٌء من القتِل غیِر ال�َع�َم�د ... 

 .وفیھا الكثیُر من الحنیِن أیضاً 
 تعایَش مع ذلك (كما یقول الطبیب)
 .و قُل سالماً للغائبین .. أینما كانوا

 .. سالماً للجحود العظیم
 .. ولألسف الذي تأّخر كثیراً 

 .وللحنیِن الذي تدفَّق بعد فوات األوان
 

ء آ ة .. و ةا 
 
 
 
 

 د. عماد عبد اللطیف سلیم/ بغداد

ا را دهُ ا 
 
 

 وعد حسون نصر/سوریا      
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ج��اء ف��ي لس��ان ال��ع��رب الب��ن    
منظور؛ لزم الشيء، ی�ل�زم�ھ ل�زم�اً، 
ولزوم الدوام علیھ واالعتناق وع�دم 

  .مفارقتھ
وجاء في القاموس المحیط  للفیروز 
آبادي لزم الشيء ثبت وداوم ول�زم 

  .بیتھ لم یفارقھ، وأوجبھ على نفسھ
وجاء في م�وس�وع�ة الروس ت�ح�ت 
مادة ملتزم؛ التزم: ارتب�ط ب�وع�د أو 

 .واجب.. ارتبط شفویا.. واجتماعیاً 
لكن التطور الفكري الحدی�ث أض�اف 
اصطالحاً جدیداً وھذا م�ا س�ن�ت�ط�رق 

 ..إلیھ
إال أن اإللتزام موجود في كل عص�ر 

 .باتخاذه موقفاً واضحاً من قضیة ما
والملتزم.. أكثر ما تطلق ھذه الكلم�ة 
على المثقف من المفكرین وال�ك�ت�اب 
والفنانین (أحمد بوحاقة/ اإللتزام في 

 الشعر العربي)
فااللتزام یعني حریة االختی�ار؛ وھ�و 
یقوم على المبادرة اإلیجابی�ة ال�ح�رة 
من ذات صاحبھ، مستج�ی�ب�اً ل�دواف�ع 

 .وجدانیة نابعة من أعماقھ
ومن طب�ی�ع�ة ال�ع�م�ل ال�م�س�ؤول أن 

 .یكون ھادفاً إلى غایة معینة
ولإللتزام الفكري ھدف، ھو الكش�ف 
عن ال�واق�ع، والس�ع�ي إل�ى ت�غ�ی�ی�ر 
مالیس سلیماً فیھ (محمود امین) إن 
ال��ق���دام���ى م���ن األدب���اء وال���ن���ق���اد 
والشعراء لم یكونوا یعون ھذا، ول�م 
یت�خ�ذون�ھ ف�ل�س�ف�ة.. ل�ك�ن�ھ م�وج�ود 

  .ضمناً 
 

ویظھر بین الحین واآلخر من خ�الل 
دیوان شعري أو نظ�ری�ة ف�ك�ری�ة أو 
ع��م��ل ف��ن��ي أو م��ن خ��الل س��ی��رة 

 .فیلسوف أو أدیب أو فنان
ن وردنا من ال�ی�ون�ان  واإللتزام المدوَّ
من خالل موت س�ق�راط، وإف�الط�ون 
بالتزام�ات�ھ ال�خ�ل�ق�ی�ة ال�م�ث�ال�ی�ة ف�ي 
جمھوریتھ.. أما أرسط�و ف�ق�د ن�ادى 

وھي أول وجھ�ة “  التطھیر”بنظریة 
من وجوه اإللتزام في العم�ل األدب�ي 

 .بمنظار المنفعة ومعنى التطھیر
قال أرسطو في معرض حدی�ث�ھ ع�ن 

 :المأساة
أن المأساة محاكاة ف�ع�ل ن�ب�ی�ل ت�ام، 

بلغة متبلة بملح من التزیی�ن، وھ�ذه 
ال�م�ح�اك�اة ت�ت��م ب�واس�ط�ة أش�خ��اص 
الحكایة، وھي تثیر الرحمة والخوف 
ف��ت��ؤدي إل��ى ال��ت��ط��ھ��ی��ر م��ن ھ��ذه 

 االنفعاالت (أرسطو/ فن الشعر)
وإن األعمال التي تدور حول مع�ان�اة 
مشاعر الخ�وف وال�ق�ل�ق وال�رح�م�ة 
والشقاء وما إل�ى ذل�ك م�م�ا ی�ث�ی�ره 
الحدیث عن شرور الحیاة وأم�راض 
ال��ن��اس اإلج��ت��م��اع��ی��ة وال��ن��ف��س��ی��ة 
والخلقیة، وذلك عن ط�ری�ق ت�راس�ل 
المشاعر بین الجمھور والشخصیات 

 .التي یصورھا العمل األدبي
وعلى الرغم من التناقض القائم بین 
مثالیة أفالطون وواقعیة أرسط�و إال 
أنھما یتفقان على ال�غ�ای�ة ال�خ�ل�ق�ی�ة 

 .والمناداة بھا في كل عمل أدبي
وھنا أراني أجد قول البروبییر خ�ی�ر 

 :شاھد حین قال
حینما تسمو القراءة بفكرك وتلھم�ك 
مشاعر النبل وعلو الھمة، فال تبحث 
عن قاعدة أخرى للحكم على الكتاب، 
فھو عمل جید قد صنعتھ ید م�اھ�رة. 

 (البروبییر / ألطباع)
 :وقال دیدرو

ألعمل الفني ینبع من الواقع ویستم�د 
 .منھ عناصر وجوده العامة

وإن العمل الخ�ال�ي م�ن ال�م�ض�م�ون 
الفكري، الیعتد بھ من وجھة ال�ن�ظ�ر 
اإلج�ت�م�اع��ی�ة.. وھ��و ی�رى أن ب�ی��ن 
ال��خ��ی��ر وال��ح��ق وال��ج��م��ال وش��ائ��ج 

 وثیقة. (دیدرو/ مقالة في الجمال)
ثم توالت النظریات حول االل�ت�زام كـ 
(كان�ت، وھ�ی�غ�ل، وس�ان س�ی�م�ون، 
وأوغست، وغوتھ، وأدغار أالن بو، 

 .وفلوبیر).. إلخ
لكني أود أن ات�وق�ف ع�ن�د ن�ظ�ری�ة 
الواقعیة االشتراك�ی�ة ال�ت�ي أط�ل�ق�ھ�ا 
مكسیم غوركي المنبعثة من تعلیمات 
ماركس ونظریة الجدل المادي ال�ت�ي 
نس�ت�ط�ی�ع أن نس�ت�خ�ل�ص م�ن�ھ�ا إن 
االنس��ان الب��د ل��ھ ق��ب��ل االھ��ت��م��ام 
بالسیاسة وال�ع�ل�م وال�دی�ن وال�ف�ن.. 
علیھ أن یحصل على طعامھ وشرابھ 
وملبسھ ومسكنھ وسائر ما یؤمن لھ 
أسباب العی�ش؛ وأن ك�ل ح�ی�اة ھ�ي 
ذات بنیتین.. بنی�ة دن�ی�ا، ال�م�ت�م�ث�ل�ة 

بالنتاج المادي وبنیة عل�ی�ا م�ت�م�ث�ل�ة 
  :بالنتاج الفكري حیث یقول

لیس وعي ال�ن�اس ھ�و ال�ذي ی�ح�دد 
وجودھم بل على الع�ك�س م�ن ذل�ك. 
إن وجودھم اإلج�ت�م�اع�ي ھ�و ال�ذي 

 .یحدد وعیھم
ویُعتبر ھیغل أبرز من لفت النظر في 
ال�ف��ن ال��ى االع��ت�ب��ارات ال��ت�اری��خ�ی��ة 

 .واالجتماعیة
وأودُّ ان أتوقف أیضاً عند جان ب�ول 
سارتر رائد الوج�ودی�ة ف�ي ال�ع�ص�ر 
الحدیث وأول من نظَّم أسس اإللتزام 
بكون اإلنس�ان ھ�و ال�وس�ی�ل�ة ال�ت�ي 
تكتشف بھا األشیاء.. والقیمة لشيء 
غیر ال�ذات اإلنس�ان�ی�ة، وأن ال�ف�ك�ر 
انعكاس للمادة وإن اإلنس�ان م�وق�ف 

 .یتحدد عن طریق وعي القیم
وقد عالج قضیة األدب ح�ی�ن ت�ن�اول 

ما الكتابة ؟. لماذا “ثالث مسائل ھي 
(س��ارت��ر/ ”  ن��ك��ت��ب؟. ل��م��ن ن��ك��ت��ب؟

وأج��اب ع��ن��ھ��ا ب��دارس��ة   م��واق��ف)
نستخلص منھ�ا أن اإلل�ت�زام أس�اس 
ال��ع��الق��ة ال��ج��دل��ی��ة ب��ی��ن ال��ق��ارئ 
وال��ك��ات��ب.. وأن ال��ك��ات��ب الی��ك��ت��ب 
لنفسھ، وإال ك�ان ذل�ك أروع فش�ل. 
م ال�ق�ارئ ع�ل�ى  نالحظ ھ�ن�ا أن�ھ ق�دَّ
الكاتب، وھذا أمر یحتاج إلى وق�ف�ة، 

 .سأعود إلیھا إن شاء هللا
أن ل�ك�ل  -فیم�ا م�ع�ن�اه  –وقال أیضاً 

كلمة صداھا ول�ك�ل ص�م�ت م�ع�ن�اه.. 
فالصمت لحظة من لح�ظ�ات ال�ك�الم، 
وھو بالنسبة إل�ى ال�ك�الم ك�الس�ك�ت�ة 
الموسیقیة التي ت�أخ�ذ م�ع�ن�اھ�ا م�ن 
س��ی��اق ال��ل��ح��ن. (س��ارت��ر/ األدب 

 )الملتزم
وقد أبرز سارتر وجوه ال�ت�ب�ای�ن ف�ي 
اعتب�ار اإلش�ت�راك�ی�ی�ن.. ب�أن ال�ف�ك�ر 
انعكاس للمادة غیر مستق�ل ع�ن�ھ�ا.. 

 :إذ یقول
أن الف�ك�ر ی�ت�أث�ر ب�ال�م�ادة إل�ى ح�د، 
ولكنھ عد الذات االنسانیة سلباً.. ف�ي 
حین أن الوجودیة تقوم على إیجابیة 
الذات معتبرة أن�ھ�ا م�ح�ور ال�وج�ود 
وأن��ھ��ا ھ��ي ال��ت��ي ت��م��ن��ح األش��ی��اء 
الموجودة في ھ�ذا ال�ك�ون وج�ودھ�ا 
 الحقیقي. (سارتر/ مقالة الفن للفن).

ی��م��ض��ي س��ارت��ر ف��ي إیض��اح رأی��ھ 

معتبراً أن االلتزام م�رت�ب�ط ب�ال�ب�ح�ث 
عن الحقیقة، ولیست غایة الشع�راء 
اس�ت��ط��الع ال��ح��ق�ائ��ق أو ع��رض��ھ��ا، 
والتسمیة المعان�ي ب�األل�ف�اظ.. وھ�و 

 :یقول
ألشعراء الیستخ�دم�ون ال�ل�غ�ة ع�ل�ى 
نحو مایست�خ�دم�ھ ال�م�ؤل�ف.. وإن�م�ا 
الكلمات عندھم أشیاء بذاتھا، بل ھي 
غایة مقصودة، وھي تمث�ل ال�م�ع�ن�ى 
أو تصوره أكثر ماتعبر عنھ.. ت�م�ام�اً 
كما ت�ف�ع�ل األل�وان ف�ي ال�ل�وح�ة أو 

 .األصوات في المقطوعة الموسیقیة
 :یقول فرلین

أَح��ب ش��يء إل��ي ھ��و األغ��ن���ی���ة 
الس��ك��رى، ح��ی��ث ی��ج��ت��م��ع ال��م��ح��دد 

 .الواضح بالمبھم الالمحدد
ماھیة االلتزام، ھي مشاركة الشاعر 
أو األدی���ب ال���ن���اَس ھ���م���وم���ھ���م 
االجتماعیة والسی�اس�ی�ة وم�واق�ف�ھ�م 
الوطنیة، والوقوف بحزم ل�م�واج�ھ�ة 
ما یتطلّبھ ذلك، إلى حّد إن�ك�ار ال�ذات 
في سبیل م�ا ال�ت�زم ب�ھ الش�اع�ر أو 
األدیب ویقوم اإلل�ت�زام ف�ي ال�درج�ة 
األولى على ال�م�وق�ف ال�ذي ی�تّ�خ�ذه 

 .المفّكر أو األدیب أو الفنان فیھا
وھ��ذا ال��م��وق��ف ی��ق��ت��ض��ي ص��راح��ة 
ووض���وح���اً وإخ���ال���ص���اً وص���دق���اً 
واستعداداً من المفّك�ر ل�ك�ي ی�ح�اف�ظ 
على التزامھ دائ�م�ا وی�ت�ح�ّم�ل ك�ام�ل 
التبعة التي یترتّب على ھذا االل�ت�زام 
(احمد بوحاقة / االلتزام ف�ي الش�ع�ر 

 العربي)
مما الریب ف�ی�ھ أّن األث�ر ال�م�ك�ت�وب 
واقعة اجتماعیّ�ة، وال ب�ّد أن ی�ك�ون 
الكاتب مقتنعاً ب�ھ ع�م�ی�ق االق�ت�ن�اع، 

 .حتى قبل أن یتناول القلم
إّن علیھ بال�ف�ع�ل، أن یش�ع�ر ب�م�دى 
مسؤولیتھ، وھ�و مس�ؤول ع�ن ك�ّل 
شيء، ع�ن ال�ح�روب ال�خ�اس�رة أو 

 .الرابحة، عن التمّرد والقمع
إنّھ متواطئ مع المضطھدی�ن إذا ل�م 
یكن الحلیف الطبیعي لل�م�ض�طّ�ھ�دی�ن 
(سارتر/ االدب الملتزم) وحتى یكون 
األدب صادقا، ال بّد وأن ی�ت�ك�لّ�م ع�ن 
ال��واق��ع ال��ذي ی���ع��ی��ش��ھ األدی���ب، 
والظروف الت�ي ت�ح�ی�ط ب�ھ، وت�ؤث�ر 
على نفسیتھ وعلى یراعھ، ف�ت�خ�رج 
حین�ئ�ذ ال�ك�ل�م�ات ن�ابض�ة ب�الص�دق، 
وتأخذ ط�ری�ق�ھ�ا م�ب�اش�رة إل�ى ف�ك�ر 

 القارئ ووجدانھ. (سحر اللبان)
 

أإللتزام بقیم الفن ومتطلباتھ القاسیة 
ی�ع��ن�ي ب�الض��رورة ال��ت�زام��اً ب��ق�ی��م��ة 
الحریة، حریة الفنان وحریة اآلخ�ر، 
فما من حد على الحریة إال ال�ح�ری�ة 
نفسھا، وم�ا م�ن ق�ی�د ع�ل�ى ح�ری�ة 
(ال��ذات) إال ح��ری��ة (اآلخ��ر) ف��ي 
الحوار، ال (حریة) روع أو ردع أو 

 قمع. (سحر اللبان).

 

                      
اا   ءاتإ 

 عمر مصلح/ العراق

 تنویھ واعتذار
سقط، سھوا، مقالة الزمیل االستاذ عمر مصلح، من العدد السابق 

  لذا اقتضى التنویھ واالعتذار للكاتب والقراء.
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 قراءة انطباعیة : أحالم المصري
 إعتراف في محراب المنى 

 ألشاعر : عمر مصلح
 

 ..أُفتش عني بین جموعي الفوضویة
 ..وكلما أَمسْكُت بي

 ..َرشوتُني بحفنة آمال مؤجلة
 .فأفك وثاقي

 وحده سن العَقْلِ 
 من أوجع سن الُرشد

 ..أشار عليَّ 
 ..بالتملّص مني

 وأمثل، بكل آثامي في محرابك المقدس
 ..تتقاذفتني كفوف الرجاء

 لتعلقیني على مشجب خزائنك
 جواز مروري المثقل بلعنات العبث

 صلواتي.. تحت القباب السمر
 تیُممي.. بتبر أرضك
 تعُمدي.. بماء الزھر
 صك غفراني..روحي

 شمعة موقدة أمام وجھك المریمي المقدَّس
 أتلو قداس التوبة

 بعد إشراكي بالجمال
 ألثم وصایا الشفاه

 ألطھرني بالرضاب
 ألسحر األبیض.. فرعوني

 أَبطَل طالسم سحر الضاللة
 لملَمني.. من عتبات النساء

 أحرق "آثامي الجلیلة" في تنانیر النزق
 فرجمُت العرافات، وضاربات الّوَدع

 حین اقترفن جریمة الصمت
 

 مداھمة لیلیة
 بقلم : عمر مصلح

بعد بحث جغرافي معقد ومضني، تیقنت بأنھا 
(؟) رسمت طریق ھجرة أطول م�ن ال�ط�ری�ق 
ال��ب��ري ال��راب��ط ب��ی��ن "ك��ی��ب ت��اون" و 

 ""ماجادان
والس��ت��ح��ال��ة ال��وص��ول خ��الل س��ن��ي ع��م��ر 
مفترض، قررت استدراجھا أثیریاً، ب�ال�ع�ب�ادة 
والدعاء في محرابھ�ا.. وب�ع�د أن ت�ل�وت م�ا 
ھداني هللا علیھ، بما أفاض عليَّ م�ن ك�ل�م�ات 

 شحذ العاطفة واستدراج الرضا
باحتفالیة طقسیة م�ارس�ت م�ن خ�الل�ھ�ا ك�ل 
أعمال الخ�فّ�ة وال�ت�ح�ای�ل، وإی�ق�اد الش�م�وع 

 .وإشعال أعواد البخور
وإذا ب�م�م�س�وس�ة م�ث��ل�ي تش�اط�رن�ي ب�ع��ض 
ط�ق�وس�ي، ت�ت�ل�و م�ات�ی��س�ر ل�ھ�ا م�ن أب�ی��ات 
شیطانیة، كنُت قد استرزقُت ب�ھ�ا ع�ل�ى ب�اب 

 .غانیة، ذات نزق
لكنھا عادت وقرأت األبیات م�ع�ك�وس�ة، وق�د 
غمزتني غمزة سریعة، وھمست.. ال تب�ت�ئ�س 
فھذا إجراء إلجھاض السحر وإبطالھ، قبل ان 

 .یركب علیك
َذْت وبس�م�لَ�ت  وبعد أن أنھت طقوسھ�ا، ت�ع�وَّ
وحوقلَت وتوكلت.. أسمعت�ن�ي ص�دى روح�ي 

 .وكأنھا قامت بسیاحة قھریة في أعماقي
باحت بما تكتَّمُت علیھ دھوراً، ح�ی�ث َك�تَ�ْم�تُ�ھ 
علناً، وأطل�ق�تُ�ھ ت�ل�م�ی�ح�اً، ف�أط�ل�ق�ت�ھ ع�ل�ن�اً، 

تني تلمیحاً   .وأسرَّ
ھي لیست عرافة من تلكم ال�ل�وات�ي ق�ی�دتُ�ھ�ن 
على قائمة المتآمرات، لكنھا ع�ّراف�ةُ م�ع�رف�ةٍ 

 .وفكرٍ وثقافات
ھي الشاسعة الم�س�اح�ة م�خ�ی�االً، وال�ب�اذخ�ة 
األناقة وعیاً، والشاملة معلوماتیاً.. أألس�ت�اذة 

 .أحالم المصري
فحاولت مشاكستھا (فالطبع غ�ل�ب ال�ت�ط�ب�ع) 
بھذه المناورة التي قد أكون فیھا ق�د ت�ب�لّ�ی�ُت 

 .علیھا
 مناورة حواریة مفترضة

 بقلم : عمر مصلح
كنت أظن بأنني عثرت عليَّ ب�ع�د أن ف�ت�ش�ت 
عني في ج�م�وع�ي ال�ف�وض�وی�ة.. غ�ی�ر أن�ي 
تفاجأت بی�دي ت�دس رش�وة ب�ج�ی�ب ش�اع�رة 

 ولساني حالي یقول
أنا : (خدي دول یامعلّمة واستري عليَّ رب�ن�ا 

 یستر علیكي)
 .طالعت ما دسست، فأزبدت وأرعدت غیضاً 

 : ھي )بترشیني بحفنة آمال مؤجلة یا جدع؟(
 أنا : (ربنا أمر بالستر یامعلمة)

أّمال الباقیین فین؟ فین بقیتك، طلعھم یابتاع ( 
 : ھي)التلت ورقات

ماذا تریدون وم�اھ�ي غ�ای�ت�ك�م، أن�ت�م ی�ام�ن 
تُسَموًن عمر مصلح، العدالة في األرض إن 

لم تقتصَّ منكم.. فالفوضویون الیختلفون عن 
الع�ش�وائ�ی�ی�ن بش�يء إال ب�م�ا م�ی�زه ع�ن�ھ�م 
(أوسكار وایلد)، وما فكرة نث�ر ال�م�وج�ودات 
على قارعة الف�ك�ر إال م�ح�اول�ة ل�ل�ت�ش�ت�ی�ت، 

 !وشعرنة الفوضى بالكلمات، وأیة كلمات
ماھي إال بنات أفكار ع�اری�ات ـ�ـ� ال ت�ب�ت�س�م 
بخبث ــ فقد قص�دُت ع�اری�ات ع�ن الص�ح�ة، 
واألجدى عرضھن على مخ�ت�ص ب�األم�راض 
الفكریة، وتوجیھ اتھام لكم بارتكاب ج�ری�م�ة 
تسمیم العقول، وترحیلھا إلى العالم القھري، 
وإقامة صالة الجنازة ع�ل�ى ال�ُم�َس�لَّ�م�ات،وث�م 

 .إقامة مجلس التأبین الصحي
وال أنسى طبعاً تلك اللوحات التي حاولتم م�ن 
خاللھا شرعنة الفساد من خالل قلم رصاص، 
ذخ�ی��رت�ھ رص��اص مس�م��وم.. وح�ت��ى أق��الم 
ال�ج�اف، ت��ل�ك ال�ج��اف�ة م�ن ال�م�ش�اع��ر ل�ق��د 
جعلتموھا طعنة في خاصرة الوعي، وال أرید 
العودة إلى ألوانكم التي اعتبرت�م�وھ�ا ط�ع�ن�ة 
مخلصة في خاصرة الوجع، وماھ�ي إالث�ی�اب 
داخلیة لبنات لیل استعرضت�م ب�ھ�ا ف�ي ح�ف�ل 

 .أزیاء تعتقدونھ حداثویاً 
أنا : عفواً شاعرتي.. ھل یمكنني توضی�ح م�ا 

 التبس علیكم؟
ھي : (قلت إیھ یالدلعادي؟ بعد خدمة ات�ن�اش�ر 
سنة بالكت�اب�ة ج�اي تس�ت�ك�ردن�ي، وت�ب�ی�ع�ل�ي 

 ).الشویتین دول بتوعك؟
 .أنا : عفواً جمیلتي

ھي : (أل وإیھ جاي تتغزل كمان! جمیلت�ك ده 
 ).إیھ؟

أنا : سیدتي الفاضلة ألج�م�ال ش�ع�اع رب�ان�ي 
یبسطھ الخالق على بعض الھیاكل الب�ش�ری�ة، 
لیكسوھا روعة، وقد حلَّت علیِك دونما ب�اق�ي 

 .النساء.. وماقصدت غیر ذلك
ھي : أكرمني بسكوتك وإال فضحتك أمام أمة 
ال إلھ إال هللا، وأعلنت كفرك، ح�ی�ن ت�الع�ب�ت 
بلفظ قالھ لفظ الجاللة، وادعیت ب�ان ل�ألن�ث�ى 

 .مثل حظ الذكرین
 .أنا : شاعرتي الرقیقة

ھي : (أسكت.. بال ش�اع�رت�ي ال�رق�ی�ق�ة دي، 
أحسن أنا مفروسة منك) لقد أربكتن�ا ب�آرائ�ك 
المسمومة، وجملك التي ال تساوي شیئ�اً ف�ي 

 ..بورصة الفكر
 )كلماتك دیَّت ماتساویش نكلة(

ماھي إال كلمات، انتخبتھا ممن ھم ألعن منك، 
أولئك الذین عبث�وا ب�أن�اق�ة ال�رأي كـ� (ج�اك 
دریدا) ال�ذي ف�ك�ك ال�ف�ك�رة، وع�ب�ث ب�أن�اق�ة 
د ال�ب�ن�ی�وی�ی�ن، وم�ات (رون�ال�د  النص، وشرَّ
بارت) نـَكداً (مات مفروس منكم انتو یاب�ت�وع 
الخردة اللي بتسموھا تفكیك، تفكیك إیھ ال�ل�ي 
ان�ت�ھ ج�اي ت�ق�ول ع�ل�ی�ھ؟) وق�ب�ل أن ت�ھ�دأ 
أعصابي، سألصق كلماتك على جب�ی�ن�ك، ك�ي 
أؤكِّد م�ا أق�ول، وال ت�ع�ت�ب�ر ث�ورت�ي م�ج�رد 
زوبعة.. إسمع، ولیسمع العقال الذین ت�ب�رأوا 

 ..منك رسمیاً 
 وحده سن العقل

 من أوجع سن الرشد
 أشار عليٍّ بالتملص مني

لقد ف�ك�ك�ت ال�م�ع�ن�ى ال�ت�ق�ل�ی�دي، وت�الع�ب�ت 
بمقّدرات المعنى الدارج، واحتلت عل�ى ذات�ك 

 .كي تتملص منھا
 أما ھذه وثیقة إدانة علیك؟

لقد أربكتنا بعد أن كنا ومازلنا واثقین من أن 
للسن معنًى واح�د.. ل�ك�ن�ك�م الت�رك�ن�ون إل�ى 

الق�اب�ع ف�ی�ك  -الھدنة، فكلما تعوذنا الشیطان 
عدت للـ� (فَ�ْھ�لَ�وة)، وھ�ا أن�ت ت�ری�د  -طبعاً 

التملص من جمعك، لكي تبقى واح�داً ت�ع�ی�ث 
بالفكر دماراً.. أما سمعت قول الرب ال�رح�ی�م 
یاھذا؟(وإنك لعلى خ�ل�ق ع�ظ�ی�م) وال�م�ن�ادى 
معروف ویسمو على كل ال�ب�ش�ر، وم�ع ذل�ك 
ناداه بالمفرد، (وجاي انتھ على آخ�ر ال�زم�ن 

 .)عاوز تقنعني انك كتیر
ربما تكون محقاً بذلك كونك (مع�ج�ون ب�م�یِّ�ة 
عفاریت، وراكبك ألف شیط�ان)، وإال ب�م�اذا 

 نفسر الفرد على أنھ جمع؟
(وعشان أكون حقانیة) أقول أن ما ت�ط�رق�ت 
إلیھ قد قالھ أبو ذر ال�غ�ف�اري، ل�ك�ن ال�رج�ل 
أوردھا فرداً، وق�ال ب�أن ال�ف�رد م�ت�ش�ٍظ م�ن�ذ 
الوالدة، وأك�دھ�ا ف�روی�د ب�ن�ظ�ری�ة ال�ن�وازع 
وعزاھا للغریزة، لكنك ھنا تنتھك حرمة الفرد 
والمجتمع، وتعتبر الواحد جمع�اً، وإذا ك�ان�ت 
قناعتك ھذه مبن�ی�ة ع�ل�ى أف�ك�ار أب�ي ح�ی�ان 
التوحیدي، فال�ت�وح�ی�دي ب�ريء م�ن�ك ب�راءة 
الذئب من دم یوسف، وح�ت�ى ب�ع�ض أف�ك�اره 
 التي كانت موضع شك، قام بدفنھا قبل وفاتھ.

(إیمتى تموت انتھ بقا وتخلصنا من الھ�ی�ص�ة 
 اللي جاي تدوشنا فیھا؟)

أنا : أیتھا األنیقة.. ت�ری�ث�ي، ألن�ب�ی�ك ب�ع�ض 
 معنى حرفي.

 ھي : عن أي معنى تتحدث؟
م��ع��ن��ى ال��ق��ان��ون ال��ذي ات��خ��ذت��ھ دس��ت��وراً 

 بفوضویتك؟
 أم قانون الفتك بالثوابت، كي تنال الرضا؟

أم بمسرحة الحدث ودمجھ بالفكرة المجنونة، 
 للوصول إلى زرع الشك بكل الثوابت؟

 )إنتھ إیھ.. مش القي حد یشكمك؟(
بأن التسلسل  -كما بقیة خلق هللا  -أنا أعرف 

المنطقي أھم قوانین رسم النص.. أدبی�اً ك�ان 
أم فكریاً..لكنك تعتبر النص الشعري "مخالفة 

 "مروریة في موكب ملكي
وھذه یمكننا السكوت علیھ�ا واالت�ف�اق م�ع�ك 
ضمناً (عشان متقولش مستقصداني)، ول�ك�ن 
با� علیك، ماذا بشأن الفكر، فھل ھو مخالفة 

 للنسق العام أیضاً؟
فكلنا نعلم أن (واح�د ن�اق�ص واح�د یس�اوي 
صفر)، وأنت تّدعي أن الناتج (واح�د) ف�ھ�ل 

 ھذا شيء یستسیغھ عقل عاقل؟
 .أنا : أنتِ امرأة كاملة التأھیل فكریاً وجمالیاً 

ھي : (جمالیاً دي انا مش مسریحالھا، خ�ش 
 )بالموضوع على طول، وبالش الحركات دي

أنا : ألجمال الفك�ري قص�دت، وھ�ذا الی�ع�ن�ي 
إلغاء القصد الشكلي للھیأة واألناقة.. ولك�ن�ي 
سأتحدث عن جمالیات الفكر، ال�ت�ي ت�ن�اول�ھ�ا 
باشالر في جمالیات المكان.. ألستِ الش�اع�رة 
التي اشتغلت على اإلستعارة والتشبیھ، بغ�ی�ة 

 اإلقناع الجمالي؟
ھي : إذا كان قصدك نبیالً (ومافیھوش ع�ی�ن 

 .زایغة) أقول نعم
أنا : (نعم هللا ع�ل�ی�چ.. ی�ع�ن�ي أح�چ�ي ب�دون 

 )اتھامات وبھذلة؟
 )ھي : (تفضل بس اختصر

انا : حاضر.. قال سقراط في مع�رض ك�الم�ھ 
 .(تكلَّم كي أراك) إذاً الفكر سید الجمال كلھ

 )ھي : (شھِّل أصلي مش فاضیالك
أنا : حاضر.. دفاعاً عن ما الصق�ت�م ب�ي م�ن 
تھم، سأقول.. ألواحد ال یُجزأ إن كان الق�ص�د 
الذات اإللھیة، وما سواه فھو جم�ع وحش�ود 

 .من عالمات التعجب واإلستفھام
 )ھي : (إنجز

أنا : من ھنا أقول، أن الواحد البش�ري غ�ی�ر 
األلھي، ھو عبارة عن جمع، فالرقم واحد ھو 
جزء من تسعة، فإذا جم�ع�ن�ا ال�ت�س�ع�ة أرق�ام 
تصاعدیاً لنتج لنا الرقم خمسة وأربعین، وإذا 
عكسنا اآلیة وجمعناھا تنازلیاً سیكون الن�ات�ج 
خمسة وأربعی�ن أیض�اً، ول�و ط�رح�ن�ا ال�رق�م 
التنازلي من الرقم التصاعدي وجمعنا األعداد 

 ..الصبح الناتج خمسة وأربعین كذلك
إذاً ناتج طرح الخمسة واألربعین من خم�س�ة 
وأربعین ھو خمسة وأربعون، وھذا یعني أن 
الواحد الذي ینتقص منھ واحد یكون ال�ن�ات�ج 

 .واحد
ھي : رغم ع�دم ق�ن�اع�ت�ي ال�ت�ام�ة، ول�ك�ن�ھ�ا 
كمعادلة ریاضیة مفترضة صحیح�ة ن�وع�اً م�ا 

 .إذا اعتبرنا األعداد أرواحاً 
أنا : ولو حللنا الرقم الناتج لكان�ت ال�ن�ت�ی�ج�ة 
واح�داً زائ�داً أرب�ع�ة زائ�داً أرب�ع�ی�ن.. وھ�ذا 

 .بحساب الجمل یعني مجموع كلمة آدم
 )ھي : (إنتھ بتھبب إیھ، َدوشتني

أنا : مھالً سیدتي.. فالواحد األول ھ�و اإلل�ھ، 
والواحد المنقوص من اإللھ ھو آدم، باعتباره 
ن�ف�خ�ة م�ن روح هللا، أي خ�رج واح�د م�ن 
الواحد.. ولكن الناتج ب�ق�ي واح�داً.. أم�ا إذا 
أسقطنا ھذا الرأي على المخلوق، فإن ال�رق�م 
سیكون صفراً، كما قال ف�ی�ث�اغ�ورس، وھ�ن�ا 
تتحطم نظریة محي الدین ابن عرب�ي، ول�ك�ن 
تبقى نظریة الصوفیین قائمة وال غبار علیھ�ا 
ط��ال��م��ا أن ال��ع��م��ل��ی��ة م��رھ��ون��ة ب��األزل��ي 

 .الواحداألحد
ھي : (یخرب بیت سنینك، ھ�ّوة ان�ا ن�اقص�ة 
جنان، مش كفایھ عليَّ الشعر اللي ملخبط�ل�ي 

 )تفكیري
ئ ساحتي ال�ع�ق�ل�ی�ة،  أنا : ھذا أول برھان یبرِّ

 .وھنا بات عليَّ أن أُحسِّن صورتي المادیة
ھي : (صورتك متنیل�ة بس�ت�ی�ن ن�ی�ل�ھ، م�ش 

 )عاوزة مناقشة
 أنا : حتى حین قراءتك

 صك غفراني روحي
 شمعة موقدة أمام وجھك المریمي المقدَّس

 أتلو قّداس التوبة

 بعد إشراكي بالجمال؟
ئ ساحتك، ویجع�ل�ك ب�ع�ی�داً  ھي : كل ھذا یبرِّ

 عن منطقة الشك.. ولكن
 )أنا : (ھم أكو لكن النوب؟

ھي : أكمل.. ال تجتزئ ما یفیدك من ال�ذي ال 
 ..یفیدك، أولست القائل

 ألثم وصایا الشفاه
 ألطھرني بالرضاب؟

 .أنا : بلى، ولكن لیبتھج قلبي
ھي : یعني مازلت مراھقاً، وھ�ذا ی�ق�ود إل�ى 
عدم ت�خ�ل�ص�ك م�ن ن�وازع ال�ذات ال�م�دنِس�ة 

 .لطھارة الروح
أنا : إسألي العرافات، وسیجب�ن�ك ب�م�ا خ�ف�ي 

 .وكان أعظم
ھي : سألتھن، وھذا ما جعلني ألح ب�الس�ؤال 
البتزازك فكریاً.. ودع�ن�ي اآلن أق�رأ ل�ك م�ا 

 .باحت بھ بنات أفكاري
 أنا : ھل ھنَّ جمیالت مثلك؟

ھي : عليَّ أن أس�أل أم�ك إن ك�ن�ت م�ول�وداً 
 .بتسعة أشھر واال ابن سبعة

 .أنا : كلنا أوالد سبعة
ھي : عدنا للمناورة، فالـ� (ال�ق�ال�ب غ�ال�ب)، 

 .ولكن ال یھم دعني أتلو علیك قناعتي
  

 ضوٌء على اعترافات عمر مصلح
 بقلم أحالم المصري

عمر مصلح ، ح�ق�ی�ق�ّي م�غ�ت�رٌب ف�ي م�دی�ن�ة 
الواقع.. ف�ن�ان، رس�ام، ف�ی�ل�س�وٌف أرھ�ق�ت�ھ 
الحقیقةُ حتى قنص قلبھ�ا بس�ن�ارة ال�ت�ج�رب�ة 
الطویلة، غیر الملولة، المنفتحة على أن�ھ�ار 
صبرٍ تنبع من المدى الم�ف�ت�وح ع�ل�ى أك�وان 
الضوء، و تصب ف�ي ب�ح�ارٍ ال تس�ت�وع�ب�ھ�ا 

 .بیضة الكون
ھذا التعریف في حد ذاتھ مؤلٌف م�وس�وع�ي، 
عند تفصیلھ، ال تكف�ی�ن�ا األوراق وال ال�م�داد 

 .الذي نعرف
ك�ن�ت أود ال�دخ�ول م��ن ھ�ذا ال�م�ع�رف إل��ى 
القصیدة، لكنھ سرقني، وحاد بي إلى من�اط�ق 
أخرى تتطلب الت�ف�رغ ل�ھ�ا خص�ی�ص�ا.. ل�ذا، 
سأعود للقصیدة التي أسمیتھا حی�ن ق�راءت�ي 
األولى "جامحة" فھل ھذا ص�ح�ی�ح أي ھ�ل 
كان انطباع�ي األول س�ل�ی�م�ا، أم أن�ي ك�ن�ت 

 مضللةً ببعض ضوئھا؟
 ..سنرى

یجب التنویھ لنقطة ھ�ام�ة، أح�رص ع�ل�ی�ھ�ا 
دوما عند قراءتي لنص ما، و ھي أن�ي لس�ت 
ناقدة، بل مجرد متذوقة، أضع انطباعي عل�ى 
نص ما حین القراءة، قد یكون مصیب�ا و ق�د 
یكون غیر ذلك.. لحظتي وال�ن�ص، والض�وء 

 .الواصل بیننا
 العنوان

 (اعتراٌف في محراب المنى)
العنوان غارٌق في الوجد.. إعتراف/ محراب / 

 منى
وربما ال�ن�دم، ل�ك�ن�ھ ال�ن�دم ال�م�ت�ص�وف ف�ي 

 .وجدانیاتھ المختلفة
 أُفتش عني بین جموعي الفوضویة

 وكلما أَمسْكُت بي
 َرشوتُني بحفنة آمال مؤجلة

 فأفك وثاقي
 ..الشاعُر ال یأبھ بالقارئ المسكین

یفتح لھ بابا مباشرا ع�ل�ى ال�ف�وض�ى، ع�ل�ى 
 .الضوضاء والصراع

صوٌر مربكة لكنھا لیست مرتبكة، ب�ل واث�ق�ة 
 .األلوان والخطوط

 الواحد المتعدد
 أفتش عني بین جموعي الفوضویة

إًذا، فالشاعر یعرف حقیقتھ، بل وحقیقة بن�ي 
البشر جمیعا فاإلنسان العادي أب�دا ال ی�ك�ون 
واحدا..فما ب�ال ف�ن�ان، ف�ی�ل�س�وف، م�ھ�م�وم 

 بالحقیقة؟
ھا ھو یرى جموع�ھ ال�ف�وض�وی�ة، وال ی�ج�د 

 ..الواحد الذي یبحث عنھ
صورةٌ بارعة (أغبط علیھ�ا الش�اع�ر) ح�ی�ث 
استطاع أن یعبر عن اللحظة ال�ع�ن�ی�ف�ة، ب�ك�ل 

 .ھذه الدقة والرقة
 وكلما أمسكت بي

 رشوتني بحفنة آمال مؤجلة
 فأفك وثاقي

یجده، یمسك بھ، لكنھ یرشوه، فیط�ل�ق�ھ ح�را 
 .من جدید

ھ�ذه ال��ح��رك�ی��ة ال��م��س�ت��م��رة، تش��ب�ھ ل��ع��ب��ة 
(االستغمایة) تدل على حالةٍ وجدانیة عمیق�ة، 
الینجح كثیرون في التعبیرعنھا، لكن شاعرنا 

الفنان استطاع أن یرسمھا بدقة لونا، وخطا، 
 .وكلمة

 وحده سن العَقْلِ 
 من أوجع سن الُرشد

 أشار عليَّ 
 بالتملّص مني

سن العقل أوجع سن الرشد.. وكنا ن�ظ�ن أن 
 !االسمین لنفس السن

 ماذا فعل الشاعر بقارئھ ھنا؟
أی�ری��د الش�اع��ر أن ی��رب��ك ق��ارئ��ھ، وی��رب��ك 

 !مسلماتھ، لیعاود البحث من جدید
 ..ربما

ألیس فیل�س�وف�ا.. وھ�م ال یس�ت�ك�ی�ن�ون، وال 
 .یركنون لقوانین

 أشار علّي بالتملص مني
ألن المطاردات ال تنتھي، و ال یرضى أحدھ�م 
بسیطرة فردیة، فكانت المشورة اطلقھم، وال 

 .تأبھ
 ..دعھم في أمان ، ربما كان ھذا أسلم

 وأمثل بكل آثامي في محرابك المقدس
 تتقاذفتني كفوف الرجاء

 لتعلقیني على مشجب خزائنك
 جواز مروري المثقل بلعنات العبث

 صلواتي تحت القباب السمر
 تیُممي.. بتبر أرضك
 تعُمدي.. بماء الزھر
 صك غفراني..روحي

ربما الیجوز فصل أو تقسیم باقي ال�ق�ص�ی�دة، 
ألنھ مرتبط بمشھدی�ة ج�دی�دة ی�ن�ق�ل�ن�ا إل�ی�ھ�ا 
الشاعر، بحرفیة الفنان، والمسرحي الق�دی�ر، 
المتمكن من أدواتھ، فیتغیر ال�م�ش�ھ�د ویص�ل 
إلى محرابھا، معترفا بكل ما اقترف من آث�ام 
ویرفع أكف رجائھ، یكشف كل أوراقھ، ویقدم 
كل الفروض الواجبة لنیل الغفران، والقبول، 
لیتحلل من آثام العبث العالقة بثیابھ ل�ی�ن�ف�ض 
عن روحھ أوجاعھا في الغیاب، و في الل�ق�اء 
وما بینھما من سفر طویل ل�ی�ن�ال ال�غ�ف�ران، 

 .فتتحرر روحھ
 شمعة موقدة أمام وجھك المریمي المقدَّس

 أتلو قداس التوبة
 بعد إشراكي بالجمال

 ألثم وصایا الشفاه
 ألطھرني بالرضاب

 ألسحر األبیض.. فرعوني
 أَبطَل طالسم سحر الضاللة
 لملَمني.. من عتبات النساء

 أحرق "آثامي الجلیلة" في تنانیر النزق
 فرجمُت العرافات، وضاربات الّوَدع

 حین اقترفن جریمة الصمت
في ھذا الجزء من القصیدة تھدأ وتیرة الندم، 
وتعلو وتیرة الرضا وك�أن الص�ورة ت�ت�ض�ح 
رویدا رویدا أمامھ، فیبدو و كأنھ ی�ت�ل�و وردا 
ثابتا، داوم علیھ كل صباح أو مساء، ال ی�ج�د 
صعوبة مطلقا ف�ي ال�ت�الوة وال�ت�ج�وی�د، ب�ل 

 .یستمتع بما یفعل
یكتش�ف ال�ح�ق�ی�ق�ة ح�ت�ى  -مع قارئھ  -فكأنھ 

 وصل إلى قناعتھ األخیرة فقال
 فرجمُت العرافات، وضاربات الّوَدع

 حین اقترفن جریمة الصمت
وشاعرنا یدرك أن صمت العراف�ات ھ�ن�ا ك�ان 
واجبا.. فالح�ق�ی�ق�ة ح�ی�ن ت�ك�ون أع�ظ�م م�ن 
دوائرھن، یصمتن، ورب�م�ا ھ�ذا م�ن ب�ع�ض 

 .أخالقھن الكریمة
القصیدة تفتح أمداًء للجمال، وتطیّر ی�م�ام�ات 
عدة في سماء البالغة، مج�ازاٌت ح�ل�ق�ت ف�ي 

 .المدى، صوٌر وألواٌن و حركة
القصی�دة ھ�ن�ا ل�وح�ةٌ، وم�دی�ن�ة ك�ام�ل�ةٌ م�ن 

 .الروعة
 

 الشاعر الجمیل عمر مصلح
أخذتني قصیدتك من یدي، وم�رت ب�ي ع�ل�ى 
مواطنھا بلین ورقة، وأخشى أني لم أت�م�ك�ن 
من رؤیة كل ما فیھا من جمال، لق�ص�ر ن�ظ�ر 
أو ضیق رؤیة ولكني ما زلت أع�ان�ي ل�ف�ح�ة 
برقھا على روحي، وھي الجامحة المتماھ�ی�ة 

 ..مع المدى لذا، لیتك تعذر تقصیري

                      
 إاف  اب ا       م وار ورأي                      

             : ي يما وأ   : ار ورة 
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المراجعة النقدیة وتقویم االحداث ب�ن�وای�ا   
صادقة وتدقیق عمی�ق ام�را ل�ی�س یس�ی�را  
كما ان تقییم العمل السی�اس�ي ف�ي م�رح�ل�ة 
مض��ت ال ی��م��ك��ن ان ی��ت��م وف��ق م��ع��ی��ار 
الحاضر، فلكل مرحلة ظروفھا ولكل ح�ادث 

غی�ر ان م�راج�ع�ة ال�ذات وال�ن�ق�د  ،أسبابھ
الموضوعي للسلبي واالعتراف ب�األخ�ط�اء 

واالع�ت�ذار ب�أم�ان�ة  التي ارتكبھا االنس�ان،
وتجرد تتطلب شجاعة وثقة بالنفس، وتن�م 
ثقافة االعت�ذار ع�ن س�م�و رغ�م ان ال�ذي 
مضى سیسجلھ التاریخ س�ل�ب�ا او إی�ج�اب�ا، 
وإدراك الخطأ ینم عن حس ع�ال�ي ووع�ي 
وشعور ب�ال�م�س�ؤول�ی�ة وش�ج�اع�ة، وث�م�ة 
أخطاء تترك نتائج سلبیة ع�ل�ى ج�م�ع م�ن 
الناس، وثمة أخطاء یرتكبھا المرء بحس�ن 
نیة دون ان یحسب عواقبھا، وثمة مواقف 
تجر الى أخطاء مركب�ة وم�ت�راك�م�ة ت�ت�رك 
أثار سیئة في نفوس اآلخرین، وم�ا ی�رف�ع 
تلك اآلثار لیس جلد الذات لنفس المخط�ئ، 
بل في ش�ج�اع�ة ال�م�وق�ف ب�االع�ت�ذار ع�ن 

 . الخطأ والتراجع عنھ وتحمل المسؤولیة
. 

ومن كبائر األخطاء ما یصر ع�ل�ی�ھ ب�ع�ض 
مع معرفتھ بحجم ما ارتك�ب�ھ م�ن أخ�ط�اء، 
وما یبرره وما یدافع عنھ بالرغم من ت�ل�ك 
النتائج السیئة والسلبیة التي خلفھا الخ�ط�أ 
ال��م��رت��ك��ب ول��ع��ل ص��ورة األخ��ط��اء ال��ت��ي 
ارتكبھا الحكام في ال�ع�راق ت�ظ�ھ�ر ص�ورة 
واض��ح��ة وج��ل��ی��ة ت��ب��ی��ن ت��ل��ك األخ��ط��اء 
المرتكبة، والتي یتح�م�ل ف�ی�ھ�ا ال�ح�اك�م او 
المسؤول وزر تل�ك األخ�ط�اء، وت�ب�ری�رھ�م 
ودفاعھم عن م�واق�ف�ھ�م، ب�ل وف�ي أح�ی�ان 
كثیرة اعتبار تلك األخطاء وال�م�واق�ف م�ن 
اجل مصلحة الشعب والوطن والمست�ق�ب�ل، 
ما یؤكد اإلصرار عل�ى ال�م�ض�ي ق�دم�ا ف�ي 
الموقف الخاط�ئ ، ف�ي ح�ی�ن أن�ھ�ا ج�رت 
ویالت وم�اس�ي وت�رك�ت ن�دوب�ا وج�روح�ا 
غائرة لیس في مساحة العراق وت�اری�خ�ھ، 
بل تركت أثارھا على الشخصی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
وعلى المستقبل العراقي، فل�م ن�ل�م�س ول�م 
نسمع حاكما أو مسؤوال ی�ت�ق�دم ب�االع�ت�ذار 
من الشعب، ولم یجرؤ أحد على أن ی�ن�ت�ق�د 
نفسھ أو یبین األخطاء التي وقع فیھا ول�و 
بشكل غیر مباشر أو دون قص�د، ف�ال�ح�اك�م 
في بالدنا معصوم من األخطاء كما ی�ع�ت�ق�د 
واھما، والح�اك�م ف�ي ب�الدن�ا ال ی�م�ك�ن أن 
یرتكب سیئة أو خلل ، والحاكم ف�ي ب�الدن�ا 
ال یس��ت�م��ع ل�ل��ن�ق��د وال ی��ق�ب��ل االس�ت��ش��ارة 
وال�ن�ص��ی�ح��ة، وھ��و ب��ھ�ذا ال�ح��ال ی��رت�ك��ب 
معصیتین ، إصراره على ال�خ�ط�أ وع�ن�اده 

  غیر المقبول
غیر ان ما سجلھ السید ( م�ح�س�ن الش�ی�خ 
راض�ي) ف��ي ال�ج��زء األول م�ن م��ذك�رات��ھ 

من ذروة ال�ن�ض�ال ال�ى دن�و  -(كنت بعثیا 
القطعیة) یسجل موقفا یعبر عن مساھم�ت�ھ 
فعلیا في تشخیص احداث مھمة مرت على 

كان فیھا شاھدا وف�اع�ال ل�ی�س�اھ�م  ٫العراق
في توثیق بع�ض االح�داث ال�ت�ي الب�د م�ن 

ومع ان م�ذك�رات�ھ  ٫تصویبھا بشكل صادق
واعتذاره جاء متأخرا اال ان ك�ل�م�ت�ھ ال�ت�ي 
یختتم بھا ال�ج�زء األول م�ن ك�ت�اب�ھ ت�ع�ب�ر 
بشكل عمیق عن خالصة التجربة المری�رة 
ال�ت�ي م�رت ع�ل�ى ال�ع�راق وك�ان م�ح�س�ن 
الش�ی��خ راض�ي اح��د رم��وزھ��ا واع��ت��راف��ھ 
بشكل صریح باإلساءة ال�ت�ي اق�ت�رف�ھ�ا م�ع 

ب��ح��ق الش��ع��ب  ١٩٦٣رف��اق��ھ ف��ي ش��ب��اط
ال�ع�راق�ي ح�ی�ث ی�ذك�ر (اع�ت�رف ب�ان�ي ق��د 

اساءت ب�ح�ق ال�ع�راق والش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
ولعل ن�وای�ان�ا ال�ح�س�ن�ة ل�ن ت�ن�ف�ع  ٫الكریم

والینفع معھا االعتذار ألننا ادخلنا ال�ع�راق 
 ٫ف��ي دوام��ات م��ن ال��ف��وض��ى والض��ی��اع

واھدرنا مستقبل أجیال من شبابھ وبص�در 
رحب اتقبل كل نقد او ادانة توجھ ل�ي ف�ان�ا 

واطلب العفو من  ٫ادین نفسي قبل ان ادان
كل مواطن عراقي یعتقد بانني ك�ن�ت وراء 
اضطھاده او سجنھ او حتى إساءة صدرت 

  وهللا على ما أقول شھید). ٫مني بحقھ
 ١٤فترة التطاحن السیاسي منذ قیام ثورة 

 ٦٣م��رورا ب��ان��ق��الب ش��ب��اط  ٥٨ت��م��وز 
تضمنت اح�داث  ٦٣وانقالب تشرین األول 

 ٫م�ھ��م��ة ف��ي ال�ت��اری��خ ال�ع��راق��ي ال��ح��دی��ث
ت��داخ��ل��ت االح��داث واخ��ت��ل��ط��ت ال��م��واق��ف 
وبرزت ظاھرة تلك األخطاء الجسیمة الت�ي 
ارتكبتھا الق�وى الس�ی�اس�ی�ة ج�م�ی�ع�ھ�ا ف�ي 

وبدت ال�ج�راح ت�ك�ب�ر وال�ق�ط�ی�ع�ة  ٫العراق
تتوضح لتتحول الى عداء شرس بین قوى 
س��ی��اس��ی��ة ج��م��ی��ع��ھ��ا وض��ع��ت ش��ع��ارات��ھ��ا 

ونازلت بعضھا بع�ض ف�ي  ٫وأھدافھا جانبا
واخ��ت��ل��ف��ت  ٫ح��ل��ب��ة ال��ق��ت��ال وال��م��واج��ھ��ة

القصص والروایات ف�ي ع�م�ل�ی�ات اإلدان�ة 
وك�ن�ا ب�ح�اج�ة م�اس�ة  ٫والتجریم والب�راءة

لشھ�ادة الش�ھ�ود ال�ذی�ن ك�ان�وا ج�زء م�ن 
الحدث او األقرب ال�ی�ھ م�ن ك�ل األط�راف، 
وسبق ان كتب بعض قیادات حزب ال�ب�ع�ث 
السابقین م�ذك�رات�ھ�م ال�م�ت�ض�م�ن�ة ن�ق�دھ�م 

أم�ث�ال ھ�ان�ي  ٫للمرحلة وجلد ال�ذات ف�ی�ھ�ا
تجربت�ي ف�ي  -الفكیكي في (اوكار الھزیمة 

حزب البعث العراقي) وط�ال�ب ش�ب�ی�ب ف�ي 
من ح�وار ال�م�ف�اھ�ی�م  ٦٣شباط  ٨(عراق 

الى حوار الدم) بواسطة الراحل علي كری�م 
  سعید ومذكرات خالد علي الصالح .

السرد الذي قدمھ ص�اح�ب ال�م�ذك�رات ف�ي 
بدایة الكتاب حول الوالدة والن�ش�أة األول�ى 

وم�ن ث�م ال�دراس�ة ف�ي  ٫واالنتماء لل�ب�ع�ث
م��رورا  ٫س�وری��ا ث��م ال��ع�ودة ال��ى ال��ع�راق

بالتحالف م�ع االخ�وان ال�م�س�ل�م�ی�ن ح�ی�ث 
یقرر البعث إیجاد حلیف للعمل ضد الح�زب 
الشیوعي تحت شعار (یا أعداء الشیوعی�ة 

  اتحدوا).
یستعرض الس�ی�د م�ح�س�ن الش�ی�خ راض�ي 
الفترة العصیبة والمرتبكة والم�رارة ال�ت�ي 

وم�ا ت�ع�رض ل�ھ  ١٩٥٩تحملھا في العام 
من اضط�ھ�اد وقس�وة وم�الح�ق�ة وض�ی�اع 
لمستقبلھ الدراسي بسبب تمسكھ بع�ق�ی�دت�ھ 
وافكاره، والمواجھات العنیفة التي عاشھ�ا 

ب�اإلض�اف�ة ال�ى  ٫بسبب اخ�ت�الف�ھ ال�ف�ك�ري
تداعیات محاولة اغتیال عبد الكری�م ق�اس�م 

 على الحزب.
یستشف ان لدیھ ش�ك�وك ١٠١في الصفحة 

واشكالیات ح�ول ن�زاھ�ة ووط�ن�ی�ة ط�ال�ب 
شبیب تثیر الریبة في نفسھ ل�ك�ن�ھ ب�ح�اج�ة 
ماسة لدل�ی�ل ق�اط�ع او وث�ی�ق�ة ت�ؤی�د ھ�ذه 

مع ان طالب ش�ب�ی�ب عض�وا ف�ي  ٫الشكوك
القیادة القطریة لحزب البعث، وطیلة ع�م�ل 
السید محسن في القیادة فانھ كان ی�ع�ارض 
بشدة التفاف الضباط على الحزب ویش�ك�ك 

غی�ر ان االم�ر ج�رى ع�ك�س  ٫في نوایاھم
مع�ارض�ت�ھ ح�ی�ث ت�م اس�ق�اط ن�ظ�ام ق�اس�م 
ب��واس��ط��ة ال��ع��س��ك��ری��ی��ن م��ن ال��ب��ع��ث��ی��ی��ن 
والقومیی�ن وك�ان�وا ال�ع�م�ود األس�اس ف�ي 

 .٦٨وفي العام ٦٣انقالب البعث في العام
جرت اح�داث ك�ث�ی�رة  ٦٣شباط  ٨صبیحة 

 ٫تم توثیقھا من قبل العدید م�ن األش�خ�اص
قسم من زعم انھ كان من بین الموجودین. 

 ٫وقسم اخر ی�زع�م ان�ھ ش�اھ�د م�ا ی�ج�ري
ثمة ش�ھ�ود اخ�ری�ن  ٫وقسم یقول انھ سمع

ومن عاش ضمن ت�ل�ك  ٫لم یدلوا بشھادتھم
الحقبة من التاریخ یع�رف ان ع�ب�دال�ك�ری�م 
قاسم كرس اجھزتھ االستخباریة واألمن�ی�ة 

وام�ت�ألت الس�ج�ون  ٫لمحاربة الشیوعیی�ن
ب�أع�داد م�ن�ھ�م، وك�ان ال�م�ج�ل�س ال�ع�رف�ي 
ال��ع��س��ك��ري یص��در اح��ك��ام��ھ ال��ظ��ال��م��ة 
والمتع�س�ف�ة ب�ح�ق�ھ�م دون رح�م�ة، وك�ان 
الحزب الشیوعي مطارد م�ن ق�ب�ل أج�ھ�زة 

وق�ام ع�ب�د  ٫قاسم وعلى خالف شدید م�ع�ھ
الكریم قاسم بأسالی�ب ال�ق�م�ع واالض�ط�ھ�اد 
وف��ت��ح ال��ب��اب واس��ع��ا ل��ل��ق��وى ال��رج��ع��ی��ة 
واع�ت�راف�ھ حس�ب ث��م�ی�ن��ة ن�اج��ي ی�وس��ف 

) بانھ اخطأ ب�ح�ق الش�ی�وع�ی�ی�ن ٣٣٩(ص
وقدم اعتذاره ھاتف�ی�ا لس�الم ع�ادل واع�دا 
بم�ع�ال�ج�ة األخ�ط�اء. ل�م ی�ل�ت�ف�ت اح�د ال�ى 
األسباب الحقی�ق�ی�ة ال�ت�ي دف�ع�ت س�ك�رت�ی�ر 
الحزب الشیوعي حسین الرضوي إلص�دار 
ب��ی��ان (ح��م��ل الس��الح لس��ح��ق ال��م��ؤام��رة 
االستعماریة الرجعیة) شخصیا مع معرفت�ھ 
یقینا بان من قام بھذه الحركة حزب البع�ث 

ال ی��م��ل��ك ص��اح��ب ال��م��ذك��رات  ٫ال��ع��راق��ي
ال�م�ع��ل�وم�ة ال�دق�ی��ق�ة ع��م�ن ك��ت�ب ال��ب�ی��ان 

) إلب�ادة الش�ی�وع�ی�ی�ن ف�ي ال�ع�راق ١٣رقم
الم�ت�ض�م�ن ال�ع�ب�ارات ال�دم�وی�ة وال�دع�وة 
الستباحة دماء الش�ی�وع�ی�ی�ن ف�ي ال�ع�راق 

ولم ی�ن�ف ب�راءت�ھ م�ن  ٫وھم مئات االالف
البیان اال انھ یعود لتح�م�ی�ل ال�ع�س�ك�ر وزر 
عملیات اإلبادة والقتل والتعطش للدم غ�ی�ر 

) 123ان طالب شبیب یذكر في الصف�ح�ة (
من مذكراتھ في كتاب المرحوم علي ك�ری�م 
سع�ی�د (ك�ت�ب ك�ث�ی�رون ع�ن م�ق�ت�ل ق�اس�م 
فخاضوا ف�ي ت�ف�اص�ی�ل ل�ی�س ل�ھ�ا وج�ود، 
وأضاف بعضھم مش�اھ�د درام�ی�ة ان�ف�ردوا 
بھا دون غ�ی�رھ�م، وس�ع�وا ف�ي روای�ات�ھ�م 

وح�ت�ى ال تض�ی�ع   الستكمال التش�وی�ق...)
الحقیقة في اع�ت�راف�ات ح�ازم ج�واد ال�ت�ي 
نشرھا في صحیفة الحی�اة ب�ع�ن�وان (س�ف�ر 
البعث وطریق المنف�ى) ی�ذك�ر أن�ھ ارت�ك�ب 

) 13غ�ل�ط�ة ع�ن�دم�ا أص�در ال�ب�ی�ان (رق�م 
القاضي بأبادة الشیوعیین الع�راق�ی�ی�ن م�ن 
دون سابق انذار، وك�ان اع�ت�راض الس�ی�د 

ح�ازم ج�واد ل�ی��س ع��ل�ى ال�ق��ت�ل وال�دم��اء 
واألنسان الذي یستباح ف�ي ال�ع�راق، ان�م�ا 
كان یختلف في تسمیة م�ن ی�ت�م أع�دام�ھ�م 
بالفوضویین بدالً من الشی�وع�ی�ی�ن خش�ی�ة 
من حدوث ضجة في المستقبل، لكن طال�ب 

 ٫شبیب أصر على أبقاء كلمة الشی�وع�ی�ی�ن
وبذلك یكون حازم جواد م�ن ك�ت�ب ال�ب�ی�ان 

  ولیس العسكر المتعطش للدماء.
) یؤكد م�ح�س�ن الش�ی�خ ١٥٣في الصفحة (

راضي بان السفارة البریطانیة في الكوی�ت 
كانت تزود ق�ی�ادة ال�ب�ع�ث ب�ق�وائ�م أس�م�اء 
الشیوعیین لالستمرار بإبادتھ�م وال�ق�ض�اء 

 ومعلومات عن عناوینھم.  علیھم
) ینفي م�ح�س�ن الش�ی�خ ١٥٧في الصفحة (

راضي عالقتھ بت�ع�ذی�ب س�ك�رت�ی�ر ال�ح�زب 
الش�ی�وع�ي وان�ھ ل��م یش�اھ�ده س�وى م��رة 

ال تزید على خمسة دقائق، ووصل  ٫واحدة
الى سماعھ ان الرجل تمت تصفیت�ھ ت�ح�ت 

م�ع ان الس�ی�د  ٫التعذیب ولم ی�ت�م إع�دام�ھ
محسن یتح�م�ل ال�م�س�ؤول�ی�ة ع�ن م�ج�م�ل 
االحداث غیر ان المسؤولی�ن ال�م�ب�اش�ری�ن 
عن ارتكاب مث�ل ت�ل�ك ال�ج�رائ�م ف�ي قص�ر 
النھای�ة ھ�ي ال�ھ�ی�ئ�ات ال�ت�ح�ق�ی�ق�ی�ة ال�ت�ي 

وان الشیخ راض�ي ل�م ی�ت�ول ای�ة  ٫تعاقبت
مسؤولیة في ل�ج�ن�ة ت�ح�ق�ی�ق�ی�ة ألن�ھ ك�ان 
مسؤوال عن تنظیم الحزب في بغداد كما لم 

 ٫تكن لھ عالق�ة ب�ق�ی�ادة ال�ح�رس ال�ق�وم�ي
وبذلك یتناقض مع ما ورد ب�ك�ت�اب الس�ی�دة 

) س�الم ٣٨٧  -  ٣٨٥ثم�ی�ن�ة ن�اج�ي (ص 
عادل سیرة مناضل والتي وردت نقال ع�ن 
لسان (ماجدة علي) وك�ان ال�م�ح�ق�ق م�ع�ھ 
(بھاء ش�ب�ی�ب) وھ�و ح�ي ی�رزق وی�ع�م�ل 
س��ف��ی��را ف��ي وزارة ال��خ��ارج��ی��ة ال��ی��وم 
وباإلمكان التثبت م�ن ص�ح�ة ال�م�ع�ل�وم�ات 
منھ باعتباره المكلف بالتحق�ی�ق م�ع س�الم 

وك��ان م��ن اخ��ط��ر ج��الدي قص��ر  ٫ع��ادل
النھایة وارتكب العدید من ال�ج�رائ�م ب�ح�ق 

ویمكن ان ی�ل�ت�ف�ت ح�ازم ج�واد  ٫العراقیین
الى نداء الضمیر فیكتب مذكراتھ واعتذاره 
مع الشك في مثل ھذا ال�ف�ع�ل ب�ال�ن�ظ�ر ل�م�ا 
ورد في كتاباتھ المنشورة بجری�دة ال�ن�ھ�ار 
البی�روت�ی�ة م�ن ت�دل�ی�س وك�ذب م�ف�ض�وح 

  وتضخیم لدور صدام.
بسیطرة حزب  ٦٣شباط  ٨اتسمت مرحلة 

البعث عل�ى الس�ل�ط�ة ف�ي ال�ع�راق، اال ان 
الثأر واالنتقام وھاجس القضاء لی�س ف�ق�ط 
على الحزب الشیوعي انما امتد الى جمی�ع 
الیساریین والطاقات والكفاءات التي یش�ك 
في والءھا للبعث ف�ك�ان�ت م�رح�ل�ة ص�ع�ب�ة 

 ٫وق��اس��ی��ة وم��ری��رة ف��ي ت��اری��خ ال��ع��راق
وصفحة مخجلة كشفت عن ارتباط عناصر 
قیادیة في حزب البعث بأج�ھ�زة م�خ�اب�رات 

  ودول اجنبیة.
ی�ذك�ر األس�ت�اذ م�ح�س�ن  ٢١٣في الصفحة 

الشیخ راضي انھ ال یتذك�ر ان ال�م�رج�ع�ی�ة 
ال�ح�ق�ی�ق�ة  ٫شباط ٨في النجف ایدت حركة 

ان المرجعیة ایدت بحرارة ق�ی�ام االن�ق�الب 
ب��دل��ی��ل ان��ھ��ا أص��درت ال��ف��ت��وى ال��ث��ان��ی��ة 
الشیوعیون م�رت�دون وح�ك�م ال�م�رت�د ھ�و 
القتل وان تاب، والشیوعیین نوعان االول 
من آمن بھا وحمد بھا وال ی�رج�ع ع�ن�ھ�ا، 
فحكمھ كما جاء اعاله والنوع ال�ث�ان�ي م�ن 
اعتبرھا تقدم�ی�ة وم�ع�اون�ة ال�م�ح�ت�اج�ی�ن، 
وھؤالء ی�ح�ج�زون وی�ف�ھ�م�ون وی�ع�ل�م�ون 
الص��ح م��ن ال��خ��ط��أ. ف��أن ت��اب��وا ی��ط��ل��ق 
سراحھم. وان أصروا علیھ فحك�م�ھ�م ك�م�ا 

 ...... البقیة في ص التالیة: ٫جاء أعاله

را ا  ات  اءة 
 ( ) 
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یذكر األستاذ م�ح�س�ن  ٢١٣في الصفحة 
الشیخ راضي انھ ال یتذكر ان المرج�ع�ی�ة 

الحقیقة  ٫شباط ٨في النجف ایدت حركة 
ان المرجعیة ایدت بحرارة قیام االن�ق�الب 
ب�دل��ی��ل ان�ھ��ا أص��درت ال��ف��ت��وى ال��ث��ان��ی��ة 
الشیوعیون مرتدون وحك�م ال�م�رت�د ھ�و 
القتل وان ت�اب، والش�ی�وع�ی�ی�ن ن�وع�ان 
االول من آمن بھا وحمد بھ�ا وال ی�رج�ع 
عنھا، فحكم�ھ ك�م�ا ج�اء اع�اله وال�ن�وع 
الثاني من اع�ت�ب�رھ�ا ت�ق�دم�ی�ة وم�ع�اون�ة 
المحتاجین، وھؤالء یحجزون ویفھم�ون 
ویعلمون الصح م�ن ال�خ�ط�أ. ف�أن ت�اب�وا 
ی��ط��ل��ق س��راح��ھ��م. وان أص��روا ع��ل��ی��ھ 

 ٫فحكمھم كما جاء أعاله
وتم استقبال الوفد ال�ذي ارس�ل�ت�ھ ق�ی�ادة 
االنقالب الى محس�ن ال�ح�ك�ی�م ال�ذي ق�دم 

  لھم بدوره إرشادات وتوصیات.
اما مسالة الك�وی�ت ف�ق�د ان�ط�ل�ت ال�ل�ع�ب�ة 
ال�ك�ب�رى ك�م�ا ی�ذك�ر الش�ی�خ راض�ي ف��ي 

ل�ل�دور ال�م�ب�ط�ن ل�ط�ال�ب  ٢٢٣الصفحة 
شبیب ودوره وس�ل�وك�ھ ال�م�ش�ك�وك ف�ی�ھ 

وم��ای��زی��د الش��ك  ٢٢٨٫وال��م��ری��ب ص 
والریبة ما ذك�ره ط�ال�ب ش�ب�ی�ب ب�ك�ت�اب�ھ 

) عن تحریر الكویت لص�ك�ی�ن ٢٣٩(ص 
باسم ع�ب�د الس�الم م�ح�م�د ع�ارف األول 
بمبلغ ثالثین ملیون دینار كویتي كق�رض 

٪ تس�ت�ح�ق ب�ع�د عش�رة ١بنسبة أرب�اح 
والثاني ملیوني دینار تبرع م�ن  ٫سنوات

الحكومة الكویتیة تم ادخال الص�ك األول 
اما الثاني فقد اخفاه عب�د  ٫بخزینة الدولة

الس��الم ف��ي ادراج م��ك��ت��ب��ھ ب��ال��ق��ص��ر 
ولم ی�ت�وض�ح ل�ل�ت�اری�خ ای�ن  ٫الجمھوري

استقر المبلغ ولحساب من ت�م تس�ج�ی�ل�ھ 
مع ان وزراء عب�د الس�الم زع�م�وا ب�ان 
الصك تم العثور ع�ل�ی�ھ ف�ي م�ك�ت�ب ع�ب�د 

دون ان  ٫السالم وقیدوه لحساب الخزینة
نجد تبریر إلخفاء الص�ك م�ن ق�ب�ل ع�ب�د 
السالم ودون ان نلمس تأكید من خزی�ن�ة 

  العراق یؤكد ذلك.
یذك�ر الس�ی�د م�ح�س�ن  ٢٤١في الصفحة 

الشیخ راضي انھ كان وھ�ان�ي ال�ف�ك�ی�ك�ي 
محسوبین على جناح السعدي في اغ�ل�ب 
مواقفھ السیاسی�ة غ�ی�ر ان�ھ ان�ح�از ال�ى 
جناح حازم جواد الخصم اللدود للسع�دي 

ول�ع�ل ت�أك�ی�د  دون ان یجد ت�ب�ری�را ل�ذل�ك
السید م�ح�س�ن ع�ن دور ص�ال�ح م�ھ�دي 
عماش وعالقتھ بالمخاب�رات االم�ری�ك�ی�ة 
وقیامھ بإفشاء اسرار السالح السوفیت�ي 
الى العمیل األمریكي ویلیام لیكالند ی�ع�زز 
م��ن ال��ق��ن��اع��ة ال��ت��ام��ة ارت��ب��اط ع��م��اش 
بالمخابرات االمریكیة ح�ی�ث ت�م ت�ج�ن�ی�ده 

 خالل فترة الدورة العسكریة.
مھدي عماش   حیث كان الرئیس صالح 

ع��ن��ص��راً م��ن ع��ن��اص��ر االس��ت��خ��ب��ارات 
العسكریة ولم یكن ترشی�ح�ھ ب�ن�اء ع�ل�ى 
رغ�ب��ة االس��ت��خ��ب��ارات وان��م��ا ك��ان أم��راً 
صادراً من رئیس الوزراء نوري السعی�د 
دون ان ی��ت��ع��رف أح��د ع��ل��ى الس��ب��ب 
الحقیقي وراء ھذا االختیار بالذات، ونفذ 
عماش المھمة ب�ن�ج�اح واوص�ل الس�الح 
الى القوات العراقیة، وب�ال�ن�ظ�ر ل�ت�واف�ق 
موعد تنفیذ المؤامرة ع�ل�ى س�وری�ة م�ع 
قیام االعتداء الثالث�ي ع�ل�ى مص�ر، م�م�ا 
جعل التنفیذ مستحیالً أن لم ی�ك�ن ص�ع�ب�اً 

أمام تصاعد ال�ح�س ال�وط�ن�ي والش�ع�ب�ي 
وغلیان الشارع العربي ال�م�ت�ع�اط�ف م�ع 
مص�ر ض��د ال��ع��دوان ال��ث��الث�ي وال��ق��وات 

 األجنبیة المعتدیة.
ف�ي ن�ف�س ال�وق��ت ك�ان�ت وزارة ال�دف��اع 
ال��ع��راق��ی��ة ق��د ارس��ل��ت ض��م��ن ب��ع��ث��ت��ھ��ا 
العسكریة الرئ�ی�س األول ال�رك�ن م�ح�م�د 
ال��م��ھ��داوي ال��ى ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 
األم�ری�ك��ی�ة ف�ي دورة عس��ك�ری��ة، وك��ان 
المھداوي مس�ؤوال ع�ن خ�ل�ی�ة الض�ب�اط 
البعث�ی�ی�ن ض�م�ن ھ�ذه ال�دورة، وص�ال�ح 
مھدي عماش ھو المسؤول الحزبي ع�ن 
محمد ال�م�ھ�داوي، وك�ان�ت ك�ل�م�ة الس�ر 
المتداولة بینھ وب�ی�ن ال�ت�ن�ظ�ی�م ھ�ي اب�و 
ھ��دى یس��ل��م، واب��و ھ��دى ھ��و ال��ل��ق��ب 
الحقیقي لصالح مھ�دي ع�م�اش، وخ�الل 
أقامتھ في الوالیات المت�ح�دة اس�ت�ط�اع�ت 
األجھزة األمریكیة أن تك�س�ب ود م�ح�م�د 
المھداوي أن لم تستطع تجنیده لصالحھا 
م��ن خ��الل ع��الق��ة وث��ی��ق��ة ارت��ب��ط ب��ھ��ا 
المھداوي مع (بیل لیكالند) الم�ت�خ�ص�ص 
في شؤون الش�رق األوس�ط وال�م�ت�ح�دث 
باللغة العربیة وصاحب الخبرة ال�ط�وی�ل�ة 
في العمل الدبلوماس�ي ض�م�ن ال�م�ن�ط�ق�ة 
العربیة والذي یرتب�ط ب�ع�الق�ة ش�خ�ص�ی�ة 
م��ب��ھ��م��ة م��ع ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��اص��ر ل��م 

وب��ال��ن��ظ��ر  ی��وض��ح��ھ��ا م��ن ك��ت��ب ع��ن��ھ
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي وردت ال��ى دائ��رة 
االستخبارات العسك�ری�ة ال�ع�راق�ی�ة ح�ول 
الش��ك��وك ال��ت��ي ت��ف��ی��د ب��ارت��ب��اط م��ح��م��د 
ال��م��ھ��داوي م��ع ال��م��خ��اب��رات األج��ن��ب��ی��ة 
واتجاه النیة الى استق�دام�ھ ال�ى ال�ع�راق 
تمھیداً العتقالھ ومحاك�م�ت�ھ، ف�ق�د أرس�ل 
صالح مھدي ع�م�اش ك�ل�م�ة الس�ر (اب�و 
ھ�دى یس��ل�م) م��ع مس��ؤول ال�م��خ��اب��رات 
المركزیة (ب�ی�ل ل�ی�ك�الن�د) ل�ی�ب�ل�غ�ھ ب�ع�دم 
ال��ع��ودة ل��وج��ود ت��ح��ق��ی��ق ض��ده ون��ی��ة 
الع�ت�ق��ال�ھ وخش��ی�ة م��ن كش�ف الش�ب�ك��ة 
المخابراتیة وتصفیتھا بال�ن�ظ�ر ل�ل�م�ھ�م�ة 
المناطة بھا اب�ل�غ (ب�ی�ل ل�ی�ك�الن�د) ك�ل�م�ة 
السر الى مح�م�د ال�م�ھ�داوي ال�ذي ازداد 
وثوقاً بان الرجل األمریكي یع�م�ل ض�م�ن 
المنظومة ال�ت�ي ی�ع�م�ل ب�ھ�ا م�ع ص�ال�ح 
م��ھ��دي ع��م��اش (ان��ظ��ر ط��ال��ب ش��ب��ی��ب 

ش�ب�اط  8من كتابة عراق  276الصفحة 
) ویذكر المرحوم علي كریم سعید 1963

من كت�اب�ھ م�ن  280في حاشیة الصفحة 
حوار المفاھیم الى ح�وار ال�دم م�ا ی�ؤك�د 
تفصیل الشبھات التي تحوم حول ارتب�اط 
ص��ال��ح م��ھ��دي ع��م��اش ب��ال��م��خ��اب��رات 
األجنبیة ولیس مصادفة أو اع�ت�ب�اط�اً أن 
یفشي عماش كلمة السر الم�وج�ھ�ة ال�ى 
محمد المھداوي بواسطة رجل مخاب�رات 
أم���ری���ك���ي م���ع م���ع���رف���ت���ھ ب���م���ھ���م���ت���ھ 

وی��ذك��ر الس��ی��د م��ح��س��ن  ٫االس�ت��خ��ب��اری��ة
) ح�ق��ی�ق�ة تس��رب�ت ال��ی�ھ ع��ن ٢٣٣(ص

عالقة عماش بل�ی�ك�ی�الن�د وھ�ذه ال�ع�الق�ة 
بعلم وموافقة عبد السالم عارف والب�ك�ر 
وعبد الستار عبد اللط�ی�ف ال�ذي ی�رت�ب�ط 
بعالقة م�ع ال�م�دع�و م�وف�ق ال�خ�ض�ی�ري 
المرت�ب�ط ب�ع�الق�ات مش�ب�وھ�ة ب�الس�ف�ارة 

باإلضافة الي تعاون ع�م�اش  ٫البریطانیة
م�ع م�دی��ر االم��ن ال��ع�ام ج�م��ی�ل ص�ب��ري 
ال��ب��ی��ات��ي ح��ی��ث ت��م ت��زوی��د ال��م��خ��اب��رات 
االمریكیة عن طریق كلی�ف�ی�الن�د ب�أس�رار 

 T62.  سالح الدبابة السوفیتي
ویتفق السید محسن الش�ی�خ راض�ي م�ع 
زمیل�ھ ح�ازم ج�واد ف�ي ت�ح�م�ی�ل ص�ال�ح 
مھدي عماش تبعة الدماء ال�ع�راق�ی�ة ف�ي 

وی�ذك�ر ح�ازم ج�واد أن  ٫اكثر من قضیة
صدام حض�ر ل�م�ق�اب�ل�ت�ھ (دون أن ی�ذك�ر 
صفتھ أو عالقتھ بھ) وأع�رب اس�ت�ع�داده 
لقتل علي ص�ال�ح الس�ع�دي، ل�ك�ن ج�واد 
عارض الفكرة، فأي انضباط حزبي ھذا؟ 
اال یدلل ھذا األمر على فرض صحت�ھ أن 
القضیة ھ�ي ح�رب عص�اب�ات وتص�ف�ی�ة 
قبضایات حین یت�ب�رع عض�و ع�ادي ف�ي 
الحزب أمام عضو قیادة قطریة استعداده 

 لتصفیة أمین سر القطر.
الشبھات التي تنفي صفة الوطنیة والت�ي 
طالت بع�ض أس�م�اء ق�ی�ادات ف�ي ح�زب 
البعث ال�ت�ي وردت ف�ي م�ذك�رات ط�ال�ب 
شبیب ومحسن الشیخ راضي والفك�ی�ك�ي 
تنسجم مع االتھامات التي ح�اول الش�ی�خ 
راضي ان یبرر لھا ضمن م�ق�ول�ة ام�ی�ن 
سر القطر علي صال�ح الس�ع�دي م�ن ان 

 ٫الحزب جاء الى السلطة بقطار امری�ك�ي
بارتباطھ�ا  ٦٣حیث اتسمت حركة شباط 

بعدة جھات اجنبیة یؤكدھا المت�م�ع�ن ف�ي 
اح��د ٢٧١ص ٫ت��اری��خ ت��ل��ك ال��ح��رك��ة

الحاضرین في المؤتمر القطري الخامس 
 ٫االستثنائي صدیق للسفارة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة

وخالل جلس�ات ال�م�ؤت�م�ر ی�دخ�ل م�ح�م�د 
المھداوي ولیس غیره الحتالل واق�ت�ح�ام 
القاعة ویتم انزال الفك�ی�ك�ي م�ن م�ن�ص�ة 
رئ��اس��ة ال��م��ؤت��م��ر واال س��ی��م��أل ف��م��ھ 

 بالرصاص.
ما ورد ضمن المذكرات وان كان بحاج�ة 
للتدقیق والتمحیص وال�م�ط�اب�ق�ة م�ع م�ا 
ورد في بعض مذكرات الشھود من رحل 

یساھ�م ذل�ك ف�ي كش�ف  ٫منھم ومن بقي
ح�ق��ائ�ق ج�دی��دة او ی��ؤك�د ح��ق�ی��ق�ة ی��راد 

وخالل الن�ب�ش ف�ي  ٫طمسھا او تشویھھا
ذاكرة الشیخ راضي الذي یعت�م�د ع�ل�ی�ھ�ا 
ب�غ�ی�اب ال�وث�ائ�ق والس�ن�دات ت�م�ك�ن م�ن 
تفكی�ك ب�ع�ض االس�رار وال�غ�م�وض ف�ي 
العالقات التي كانت تسود ق�ی�ادات ح�زب 
البعث، ھذه الم�ذك�رات ال ت�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى 
االعتذار وطلب العفو من العراقیی�ن ب�ع�د 

وان  ٫ان ت��ك��ش��ف��ت ح��ق��ائ��ق ع��دی��دة ل��ھ
بحكم موقعھ ال�ق�ی�ادي   صاحب المذكرات

في حزب ال�ب�ع�ث س�اھ�م م�ع غ�ی�ره م�ن 

ع�ل�ي ال�ع�راق�ی�ی�ن   القیادات ان ض�ی�ع�وا
ف���رص���ة ال���ع���ی���ش ال���ك���ری���م واالم���ن 

والرخاء وق�دم�وا ب�دی�ال ع�ن�ھ�ا   والسالم
فترة موحشة ومظلمة وانھار من الدماء 
كانت تؤسس على ردة الف�ع�ل وال�ب�ط�ش 

غ�اب�ت  ٫والثأر في اك�ث�ر ص�وره ت�خ�ل�ف�ا
ع��ن��ھ��م ش��ع��ارات ال��وح��دة وال��ح��ری��ة 
واالش��ت��راك��ی��ة وت��ك��ش��ف��ت ل��ھ��م ح��ق��ی��ق��ة 
(میشیل عفلق) والعناصر التي ت�ح�ال�ف�وا 

ك��ت��ب الش��ی��خ راض��ي م��ذك��رات��ھ  ٫م�ع��ھ��ا
براحة ضمیر وھو یكتب لھ مالھ وع�ل�ی�ھ 

كان جریئا في ن�ق�ده وش�ج�اع�ا  ٫ما علیھ
في اعتذاره وصادقا في تشخیص�ھ ح�ت�ى 
وصل الى الق�ط�ی�ع�ة ال�ت�ي س�ج�ل�ھ�ا ب�ع�د 

ضمی�ره   انفصالھ عن حزب البعث لیریح
ویقدم خدمة للحقیقة والت�اری�خ ال�ع�راق�ي 

وبھذا فان الجمیع مدعو ال�ی�وم  ٫الحدیث
للمراجعة والنقد ال�م�وض�وع�ي ل�ت�ج�رب�ة 
مرت بت�اری�خ ال�ع�راق�ي خ�ل�ف�ت ل�ل�ش�ع�ب 
اض�رار وان�ت��ك�اس�ات وت��راج�ع وخس�ائ��ر 

  كبیرة واضرت بمستقبلھ.
الكتابة بضمیر مفتوح مسألة صعبة لم�ن 
یعرف قیم�ة الض�م�ی�ر وق�دس�ی�ة ال�ك�ل�م�ة 
والحقیقة، والكتابة بضمیر اعمى تحصل 
دون اكت�راث ل�ل�ح�ق�ی�ق�ة ال�ت�ي نس�ح�ق�ھ�ا 

  وندوس علیھا.
لم تزل بعض الض�م�ائ�ر ت�م�ج�د االخ�ط�اء 
وتقدس الخطایا وتعتقد انھا لو استم�رت 
لنفعت أك�ث�ر ف�ي ح�ی�ن ان�ھ�ا ج�ل�ب�ت ل�ن�ا 
الخراب والتخ�ل�ف وال�دم�ار ف�ي ال�ع�راق 
وحیث ان السید مح�س�ن الش�ی�خ راض�ي 
عرض ان یتقبل النقد فانھ ملزم الیوم ان 
ی�ك�ون ال�ج�زء ال�ث�ان�ي م�ن ك�ت�اب�ھ اك�ث��ر 

وأوض��ح ف��ي كش��ف أدوار  ٫ت��ف��ص��ی��ال
شخصیات لعبت أدوار مھمة ف�ي ت�اری�خ 
العراق تم التع�ت�ی�م ع�ل�ی�ھ�ا دون ان ی�ت�م 
التأكید علي حقیقتھا منھا میشیل ع�ف�ل�ق 
وایلی�ا زغ�ی�ب ال�ذي ی�ق�ول ع�ن�ھ ط�ال�ب 

 63ش�ب�اط  8شب�ی�ب ف�ي ك�ت�اب ع�راق 
 : ٢٧٠الصفحة 

 
(كنا نتھامس انا وأدیب الج�ادر ون�ل�م�ح  

لبعضنا بشكوك حول اح�ت�م�ال أن ت�ك�ون 
للرجل عالقة بحكومة الوالیات ال�م�ت�ح�دة 
األمریكیة، بل وصلنا الى قن�اع�ة ب�ان�ھ ال 

وان  ٫یمكن ان ی�ك�ون ب�ع�ی�داً ع�ن ذل�ك)
یكشف ما یعرف عن (علي عبد الس�الم) 
(أبو ربیع) الذي یشكل سرا ع�م�ی�ق�ا م�ن 
اسرار حزب البعث والوارد ذك�ره بش�ك�ل 

في الحلقة األخیرة م�ن م�ذك�رات   مفصل
ح��ازم ج��واد ال��ت��ي نش��رھ��ا ف��ي ج��ری��دة 

وث�م�ة أس�م�اء اخ�رى أدت دورا  ٫الحیاة
 ٫ملتبسا البد من االقتراب من ح�ق�ی�ق�ت�ھ�ا

وأخیرا فان اختالفا في تقبل الوقائع التي 
یتم كتابتھا ب�ح�اج�ة ال�ى دالئ�ل واس�ان�ی�د 

ودون االع�ت�م�اد  ٫وقرائن لتثبیت حجتھا
على النقل عن االخرین ح�ت�ى ی�م�ك�ن ان 

تكون ھناك رصان�ة ف�ي ك�ت�اب�ة ال�ت�اری�خ  
واجد ان كتاب�ة م�ذك�رات الش�ی�خ راض�ي 
والتي ضمنھا اعتذاره وادانتھ لش�خ�ص�ھ 
ودوره ف��ي اح��داث م��ھ��م��ة م��ن ت��اری��خ 

ال��ذي اتس��م ب��ال��دم وال��م��وت   ال��ع��راق
والرعب وان كانت متأخ�رة ف�إن�ھ�ا خ�ی�ر 

  من ان تبقى مدفونة في صدره.

را ا  ات  اءة 
 ( ) 

 زھیر كاظم عبود



المقدمة :الملھاة األلھیة التي كتبھا دانتي ف�ي 
بدایة القرن الرابع عشر ھ�ي م�ح�اول�ة رائ�دة 
في المجاالت الثقافیة واألدبیة بل ھي أی�ق�ون�ة 
العصور الوسطى والتي جمعت بین الف�ل�س�ف�ة 
ومآالت أل�م�ع ك�ت�اب وأدب�اء ف�رنس�ا وال�ذی�ن 
یسمون ب(الفرنسیس�ك�ان) وث�ق�اف�ة ال�ی�ون�ان 
والرالقدیمة بحیث برز في صف�ح�ات�ھ�ا أش�ھ�ر 
فالسفة العصور الوسطى (أرسطو وف�ی�رج�ی�ل 
وش�ی�ش�رون و، أض�اف�ة إل�ى أس�م�اء ت�وم��ى 
األكویني وفرنسیس اآلس�ی�س�ي)، ف�أص�ب�ح�ت 
مدوناتھا مصدر ألھ�ام ل�ل�ع�دی�د م�ن اآلع�م�ال 
الفنیة التشكیلیة والموسی�ق�ی�ة والس�ی�ن�م�ائ�ی�ة 
والمسرحیة ،أضافة إلى إني وجدُت من خ�الل 
شغفي بمدونتھ الكومیدیا اآللھیة { أن دان�ت�ي 
ذكرفي الكومیدیا اآللھیة ص�الح ال�دی�ن وأب�ن 
سینا وأبن رشد إلى جانب سقراط وأف�الط�ون 
وھم من كبار المفكرین والفالس�ف�ة ف�ي أط�ار 
(تالقي الفكر الشرقي والغربي في البحث ع�ن 

  الحقیقة) .
إن ملھاة دانتي ف�ن�ت�ازی�ة خ�ی�ال�ی�ة ال�دی�ب�اج�ة 
والنص إال إنھا برزت كلغة شع�ری�ة ب�ل ت�ن�ف�ذ 
إلى األعماق كصور شعریة مشّوقة وم�ث�ی�رة، 
وبشكل عام تعتب�ر ال�م�ل�ھ�اة (رح�ل�ة) ف�ك�ری�ة 
طویلة مترعة باألنفعاالت والم�ش�اع�ر وال�ت�ي 
كانت غائبة شعوب العصور الوس�ط�ى، ف�ھ�ي 

ب�ی�ت�اً م�وزع�ة ع�ل�ى ث�الث  1429مكّونة من 
أجزاء اآلول یحمل عنوان ( الجحیم) وال�ث�ان�ي 

 (المطھر) والثالث ( الفردوس).
ویرى الشاعر الفرنسي (فكتور ھ�وج�و): أن 
دانتي من العقول ال�خ�ص�ب�ة وس�ت�ب�ق�ى ذك�راه 
خ�ال��دة ف��ي ال��ف�ك��ر األدب�ي ألن�ھُ وض�ع األل��ھ 
ال�خ�ال��ق ف��ي ج��وھ�رك��ت�اب�ات��ھ وال��ك�ون ع�ل��ى 

 ھامشھا / أنتھى
أما أبو العالء المعري ھوعالمةٌ فكری�ة ب�ارزة 

خاصة في (رسالة الغفران) وھ�ي   في عصره
أبرز نتاجاتھ الشعریة ال�ث�رة ت�ح�ت�وي روائ�ع 
ث�ق��اف�ی��ة وأدب��ی�ة وال��ت�ي ح�وت ھ�ي األخ��رى 
(رحلة) ممتعة وب�ھ�ی�ج�ة إل�ى ال�ع�ال�م اآلخ�ر، 
بصیاغة سحریة مب�دع�ة ف�ي ال�ل�غ�ة والش�ع�ر 
والعروض وال�م�وس�ی�ق�ى وال�ن�ح�و والص�رف 

 والروایة .
ویم�ك�ن ال�ق�ول ب�أن م�ل�ھ�اة دان�ت�ي ورس�ال�ة 
الغفران ألبي ال�ع�الء ال�م�ع�ري س�ل�ك�ت�ا ط�رق�اً 
مخنلف�ة ب�ی�د أن�ھ�م�ا أش�ت�رك�ت�ا ف�ي ال�ت�ف�ك�ی�ر 

 الفلسفي الحر.
 

 -ال�م�ل��ھ�اة  -ال��ك�وم�ی��دی�ا ال��إلل�ھّ��ی�ة   ال�ن�ص:
 -م 1265ل��ل��ش��اع��راإلی��ط��ال��ي * دان��ت��ي*، 

م، نسَج أفكارهُ بشعٍر ملح�ّم�ي ت�ح�ت�وي 1321
في اِإلستع�ان�ِة ب�ال�ع�ن�اص�ر   على نظرٍة خیالیةٍ 

حس��َب ال��دی��ان��ة  -ال��م��ج��ازی��ة ح��ول اآلخ��رة
وتخیَل عالماً أبّدعھُ من خیالھ ف�ی�ھ  -المسیحیة

ع�ن�دم�ا ت�م�رد أوُل  -مكاٌن للخیر وكذلك للشر
مالٍك على الّرب، لسریان الش�ر ف�ي األنس�ان 
نفسھ، فھو یصبوا في قرارة نفسِھ ألى رح�ل�ِة 
أرتقاٍء روحي نحو الك�م�ال، وأی�ج�اد األنس�ان 
النموذجي الُمصلِْح بعد تع�م�ی�ِده م�ن خ�ط�ای�اه 
بالتوبة األزل�ی�ة ب�ع�د م�ع�ان�اة ال�َج�ل�د ال�ذات�ي 
والتعذیب الروحي ال�م�أس�اوي ف�ي م�رح�ل�ت�ي 
رحلة (ال�ج�ح�ی�م وال�ُم�طّ�ھ�ر)، وب�ذل�ك غ�اَص 
الشاعر اإلیطالي دانتي في أعماق ھذا الك�ائ�ن 
العجیب المتمرد والمتعج�رف ت�ارةً ب�ج�ب�روت 

وخیالء ، وواھ�ن وم�ت�م�س�ك�ن ت�ارةً اُخ�رى، 
والكومیدیا ال تدور في أطاٍر ح�م�اس�ي ح�رب�ي 
وأنما ف�ي أط�اٍر ج�دی�د م�ن ال�ق�ی�ّم ال�روح�ی�ة 
"ال�ل�وث�ری�ة" ف�ي أص�الح رج��ال ال�دی�ن ف��ي 
الطریقة ألتي یمارسونھا في تغیی�ر أت�ج�اھ�ات 
البشر في السیاسة واألصالح حسَب أھوائِ�ھ�م 
وأس�ت��غ��الالً لس��ل��ط��ات��ِھ��م ف��ي ظُ��ل��م الش��ع��وب 
المسیحیة، وتسلطھم بأسم الدین على ش�ؤون 

متحدیاً بھا سلطة الكنیسِة الكاثولیكی�ِة  -الدنیا 
، وترج�م�ْت أل�ى م�ع�ْظ�م ال�ل�غ�ات -في عصرِه 

 العالمیة.
 

 أقسام الكومبدیا األلھّیة :
تنقسم الكومی�دی�ا األل�ھّ�ی�ة أل�ى ث�الث�ِة أج�زاٍء 

 (الجحیم، المطّھر، الفردوس)، 
ل�ك�ٍل  33للج�ح�ی�م و 34أنشودة  100  وتُضمْ 

م��ن ال��م��ط��ھ��ر وال��ف��ردوس، وت��ت��أل��ف م��ن 
بیت شعر، ورحلة دانتي أس�ت�غ�رق�ْت   14233

أسبوعاً : یومان للجحیم وأربعة في ال�ُم�طّ�ھ�ر 
 -ویوم في ال�ف�ردوس، وس�ب�ب ال�ت�س�م�ی�ة ب

الكومیدیا: فألنّھا تبدأ بما یزعج وتنتھ�ي ب�م�ا 
یفرح على النقیض من التراجیدیا أل�ت�ي ت�ب�دأ 
بما ترتاح ألیھ الن�ف�س ال�ب�ش�ری�ة ث�ّم ت�ن�ت�ھ�ي 

ال�إلل�ھّ�ی�ة: ألّن ب�ط�ل -بمأساة ، أما وصفھا ب
الروایة ھ�و *دان�ت�ي* غ�ای�ت�ھُ الص�ع�ود ف�ي 
السماوات العُال ل�م�ش�اھ�دة األن�وار الس�اط�ع�ة 
ببریق نور الّرب ، وفعالً یبشر رفی�َق رح�ل�ت�ِھ 
السماویة الشاعر الروم�ان�ي (ف�رج�ی�ل) ب�أن�ھ 
رأى هللا ف��ي الس��م��اوات ال��ع��ال ف��ي أنش��ودة 

 الفردوس .
وتبدأ الرحلة بمرحل�ة ال�ج�ح�ی�م:رأى م�ك�ت�وب�اً 
على بابھا عبارة "الطریق أل�ى ح�ی�ث ال�ق�وُم 
المجرمین" وكذلك عبارة ث�ان�ی�ة" ف�ی�ا أی�ھ�ا 
ال�داخ��ل�ون م�ن ب�اب��ي أت�رك��وا ك��َل أم��ٍل ق��ب��ل 
دخولكم" یصف دانتي الوان العذاب وال�ب�ؤس 
والشق�اء، وی�ق�ول: وی�ا ل�ل�ع�ج�ب!! أرى ف�ي 

أُناساً ب�دون خ�ط�ای�ا ت�ب�ی�ن أن�ھ�م ل�م   الجحیم
یصلحوا، ویزید عجبھُ عندما یرى آخرین ف�ي 
ال�ف��ردوس م��ف�س��دی�ن ك��ب�ع��ض رج��ال ال��دی��ن 
وش�ع�راء ح�ی�َن ك�فّ�روا ع�ن ذن��وب�ھ�م ب�ع�م��ل 

 صالح !!.
مرحلة الُمطُھر: َوجَد فیھا ال�م�وت�ى ی�ب�ح�ث�ون 
عن الغفران من خطایاھم ف�ي األرض ع�ك�س 
الجحیم الذي فیھ الم�ع�ان�اة والش�ق�اء أع�ت�ب�رهُ 
دانتي جسًرا إلى الفردوس أو فلتراً ل�ت�رش�ی�ح 

م�ن خ�ط�ای�اھ�م، وی�رى   أألفاقین والم�ذن�ب�ی�ن
دانتي في الُم�طّ�ھ�ر: إّن ف�ي م�ق�دور األنس�ان 
بُجھدِه وآالمِھ وأملِھ ورؤیاه أن یطھَّ�ر ن�ف�س�ھُ 

 من الخطایا ویصْل النعیم.
 

مرحلة الفردوس : وھ�ي ال�م�رح�ل�ة األخ�ی�رة 
حین برر فیھا عّصیان أول م�خ�ل�وق ل�خ�ال�ق�ھ 
ألن الشر متأصل في األنسان نفسھ، وفي ھ�ذا 
ال�ج�و الص�اخ�ب وال�م�ش��ح�ون ب��األرھ�اص��ات 
الفكریة والصراع أألزلي بی�ن ال�خ�ی�ر والش�ر 
وبین الحلم والحقیقة والوھ�م وال�واق�ع ح�ی�ن�اً 
یسمو دانتي برھبانیة وص�وف�ی�ة م�ج�ردة م�ن 
ال��م��ادة ی��ع��رض وص��ای��ا ال��م��س��ی��ح الس��ب��ع��ة 
الرئیسیة للبیع المجاني وبین دانتي ال�م�ت�م�رد 

نفس�ھ ب�ری�ئ�اً   على الخالق والمخلوق، ویرى
ف��ي ال��ج��ح��ی��م ألن��ھ ل��م یص��ل��ح وی��ب��رر ذل��ك 
بمشاھ�دِة أُن�اٍس ب�دون خ�ط�ای�ا ف�ي ال�ج�ح�ی�م 
لكونھم لم یصلحوا، ویرى نفسھُ مع جمٍع م�ن 
المذنبین ف�ي ال�ف�ردوس ل�إل�ص�الح أن�ف�س�ھ�م 

وال��ن��اس م��ن��عّ��م��ی��ْن ألنّ��ھ��م وج��دوا ف��رص��ة 
 لألصالح .

 
 جدلیة المقارنة بین الكومیدیا األلھیة....

 ورسالة الغفران ألبي العالء المعري.
أبو العالء ال�م�ع�ري ش�اع�ٌر وف�ی�ل�س�وٌف م�ن 

-  973 -ھج�ري 449- 363العصر العباسي 
م، ھ��اج��م ع��ق��ائ��د ال��دی��ن، رف��َض أن 1057

األدی�ان ت�م��ت��ل�ك ال��ح�ق��ائ�ق ال��ت�ي ی��زع�م��ھ��ا، 
أعتبرمقال الرسل مزورا لذا أتُ�ھ�َم ب�ال�زن�دق�ة 
ألنّھُ أعلن آراءهُ بأن الدی�ن خ�راف�ة أب�ت�دع�ھ�ا 
القدماء القیمة لھا أال ألُلئك الذین یست�غ�ف�ل�ون 
الُسّذج من الناس، وكان نباتیا ل�دع�م ح�ق�وق 

 الحیوان.
وأن رس��ال��ة ال��غ��ف��ران أث��م��ن روائ��ع األدب 
النثري الع�رب�ي، وھ�ي م�ن س�ل�س�ل�ة ذخ�ائ�ر 
األدب العربي أو أسطورة اللغة الع�رب�ی�ة ق�ب�ل 

 دانتي
 سنة . 280-ب

وجد الباحثون تشابھاً ك�ب�ی�راً ب�ی�ن ال�ك�م�ی�دی�ا 
األلھیة ورسالة الغفران ألبي العالء الم�ع�ري، 
وأثیَر جدٌل واسع في ھ�ذا ال�م�ج�ال وأول م�ن 
أثاَر ھذا الج�دل ھ�و ال�م�س�ت�ش�رق األس�ب�ان�ي 

أّك�َد ف�ی�ھ�ا أث�ر  1919الكاھ�ن *ب�االث�ی�وس*
رسالة الغفران بال�ك�وم�ی�دی�ا وأی�دت�ھ�ا األق�الم 
العربیة ومنھم من ق�ال (أع�م�ى ال�م�عّ�رِة ك�ان 
معلماً لنابغة ایط�ال�ی�ا ف�ي الش�ع�ر وال�خ�ی�ال)، 
وآخر :أن الشاعر األی�ط�ال�ي ق�د نس�خ خ�ط�ة 
الملھاة عن رسالة ال�غ�ف�ران، مس�ت�دل�ی�ن م�ن 

 أوُجھ الشبھ بین الرسالتین.
  أوجھ التشابھ

أن ال�رس�ال��ت�ی�ن یص�ف�ان أح�وال ال��ج�ح�ی��م -1
 والنعیم.

وكالھما أظھرا موقفاً كلیاً م�ن ال�م�ج�ت�م�ع، -2
 واألنسان ، والكون .

كان كٌل منھما صوف�ی�اً بض�م�ی�ره وش�اع�راً -3
 وفناناً في الفكرة والروح.

كان للشعراء نصیباَ كبیراً ف�ي "ال�ج�ح�ی�م" -4
 لدى دانتي والمعرى.

كال النّصین ینتھیان ال�ى الس�م�اوات ال�ع�ال -5
 في حضرة النور اإللّھي.

یش�ی��ر ك�ال ال�ن��ّص�ی��ن ال��ى أھ��م�ی��ة ال��روح -6
 وتطھیرھا .

تكم�ن ف�ي  -في الرسالتین -ملخص الرحلة -7
 معرفة الّرْب إإ

 أن كالً منھما رحلة الى العالم اآلخر.-8
ً ل�ھ -9 أتخذ ال�م�ع�ري "أب�ن ال�ق�ارح" رف�ی�ق�ا

ی��ح��اوره ، وك��ذل��ك دان��ت��ي أت��خ��ذ الش��اع��ر 
   الروماني "فرجیل" رفیقاً لھ.

ف��ی��ھ��م��ا آم��ال وآالم األنس��ان��ی��ة بش��ك��ل -10
 مشترك.

أتفاق دانتي والمعري في الفكرة وال�روح -11
  وتقسیمات الرحلة .

وعلى ھذا أُثیرجدٌل ك�ب�ی�ٌرف�ي أوس�اط ال�نُ�خ�ْب 
المثقفة منھم من یؤید وآخر ینفي وی�ع�ارض، 

ف�ي ال�ت�أث�ر -وللحقی�ق�ة وج�دُت ك�ف�ةَ ال�ن�اف�ی�ن
أقوى من ح�ی�ث ق�وة ال�م�ن�ط�ق  -واألستنساخ

وحجج التب�ای�ن ال�م�ك�ان�ي وال�زم�ان�ي.، ل�ی�س 
ھناك ما یدعوالى ال�ت�ش�ك�ی�ك ف�ي أس�ت�ن�س�اخ 
دانتي لرسالة الغفران من ال�م�ع�ري، ص�ح�ی�ح 

م�ث�ل -أن ھناك تشابھا ف�ي ب�ع�ض ال�ج�وان�ب 
ول�ك�ن ھ�ن�اك ش�واھ�د -ماعرض ف�ي ال�م�ق�ال 

ت��أری��خ��ی��ة وم��ك��ان��ی��ة ت��ث��ب��ت ب��أن ال��رح��الت 
السماویة (الخیالیة) ك�ان�ت ش�ائ�ع�ة ف�ي ت�ل�ك 

ال�ف��ت�رة ال�زم��ن��ی�ة م�ث��ل ال��رح��ل�ة ال�ن��ب�وی��ة : 
"األسراء والمعراج"التي فیھا وصفا عم�ی�ق�ا 
للجحی�م وال�ف�ردوس وح�دث�ت ق�ب�ل أن ی�ول�د 
المعري، وھي األخرى رحلة س�م�اوی�ة ل�ل�ق�اء 
الرب والوصول الى سدرة المنتھى الت�ي ھ�ي 

 غایة وأمل جمیع الرحالت الخیالیة .
وأن الشام ومعرة الن�ع�م�ان ت�ع�رض�ت�ا ل�ل�غ�زو 
التتري وال�روم�ان�ي ون�ھ�ب�ت خ�زائ�ن ال�ك�ت�ب 
وال��م��خ��ط��وط��ات، وأن ال��م��ل��ك األس��ب��ان��ي 
(الفونسو) ملك قشتالة أمر ب�ت�رج�م�ة رس�ال�ة 
الغفران الى األسبانیة اللغة القشتالیة ب�ال�ذات 

م، م�ن ال�ج�ائ�ز 1264قبل والدة دانتي ب�ع�ام 
وال���م���ح���ت���م���ل أن ی���ط���ل���ع ھ���ذا ال���روائ���ي 
والشاعروالفیلسوف على جمیع المخطوط�ات 
وال�ك�ت�ب ال�م�ت�اح�ة ف�ي عص�ره، ول�ی�س م�ن 
الضروري أن یستن�س�خ ع�م�ل غ�ی�ره، وذل�ك 
لوجود تباین وأختالف في العقل�ی�ة وال�ع�ق�ی�دة 
والمضمون واألھداف وال�غ�ای�ات وال�م�ش�اھ�د 
واألسالیب والتخیالت وذك�ر األس�اط�ی�ر، وأن 
التفاع�ل ب�ی�ن ث�ق�اف�ات األم�م والش�ع�وب ھ�و 

ال  -مؤشر صحیح لبناء الحضارة األنس�ان�ی�ة 
یمكن ألیِة أمٍة من األمْم أن ت�ب�ن�ي حض�ارت�ھ�ا 
ب��م��ع��زل ع��ن حض��ارات األم��م األخ��رى، ألّن 
األنسانیة جمعاء قد تتالقى ف�ي ب�ع�ض أف�ك�اٍر 

ت�ت�أث�ر وت�ؤث�رم�ن خ�الل  -وتختلف في أخ�رى
عملیة التالقح الفكري یمكن أن تولد أب�داع�ات 
عظیمة تُّسَخْر من أجل خدمة البش�ری�ة، ل�ھ�ذا 
كلُھ إني من المؤیدین ل�ف�ك�رة م�ا ی�دع�و أل�ی�ِھ 
ال��ب��ع��ض م��ن أّن ال��ك��وم��ی���دی��ا األل��ھ��ی���ة 
غیرمستوحات من رسالة ال�غ�ف�ران ألن ل�ك�ٍل 
من الرسالتین شخصیتھا المستقلة، وذلك ك�ٌل 

ال�ك�وم�ی�دی�ا  --منھما تحكي معاناة م�ا ح�ول�ھ�ا
االلھیة تحكي تسلط الكنیسة وخطایا الص�راع 
المجتمعي ال�روم�ان�ي واألغ�ری�ق�ي، ورس�ال�ة 

أسالمیة ب�ی�ن   الغفران تحكي ظروف مجتمعیة
التش�ظ�ي ال�م�ذھ�ب�ي وال�ع�رق�ي ال�ت�ى أُدل�ج�ْت 
بمدارس فكریة كالجبریة والقدریة والمعت�زل�ة 

وغ��ی��رھ��ا م��ن ال��م��ذاھ��ب  -وت��ی��ار ال��زن��دق��ة 
 الفكریة .

ثم ھ�ن�اك ف�روق�ات ك�ث�ی�رة ب�ی�ن ال�رس�ال�ت�ی�ن 
 مثل --تدحض فكرة األقتباس

رسالة الغفران ھي رحلة خ�ی�ال�ی�ة م�دھش�ة -1
الى الدار اآلخرة (الى الجنة ثم الى ال�ج�ح�ی�م) 

 بینما الكومیدیا تبدأ (بالجحیم ثم الفردوس)
توضیحات المعري في الجنة مادیة م�ل�ی�ئ�ة -2

بالملذات ، بینما توضیحات دانتي ف�ي ال�ج�ن�ة 
روحانیة صوفیة تتركز على الوصایا السب�ع�ة 

 الرئیسة للمسیحیة.
حراس جحیم المعري من المالئك�ة، ب�ی�ن�م�ا -3

 عند دانتي من الشیاطین.
أش�خ��اص ال�رواة ع��ن��د ال��م��ع�ري ش��ع��راء -4

 ورواة، وعند دانتي رجال دین وعصاة.
الجنة عن�د ال�م�ع�ري ث�الث�ة أقس�ام، وع�ن�د -5

 دانتي تسعة أقسام .
وخالصة القول أّن ال�رح�الت ال�خ�ی�ال�ی�ة ال�ى 
العالم اآلخر فكرةٌ أنسانی�ةٌ مش�ت�رك�ة ت�ح�دثّ�ْت 
بھا األساطیر، وأّن الرسالتی�ن ت�ع�ت�ب�ران م�ن 
أبدع روائع األدب العالمي، ومن أھم ال�ذخ�ائ�ر 
ال��ت��راث��ی��ة ال��ثّ��رِة ال��ت��ي ت��وج��ْت خ��زان��ة 
الفكراألنسانى وأبدعت في الخیال وال�ح�ق�ی�ق�ة 
في البحث عن األنس�ان ال�ُم�ص�لِ�ح واألرت�ق�اء 

 بالذات البشریة الى الكمال الروحي والعقلي.
.................................... 

 مصادر البحث وھوامش خارجیة
الكومیدیا اآللھیة ترجم�ة ال�م�ؤرخ ال�م�ص�ري -

 القاھرة –حسن عثمان 
 -كتاب رسالة الغفران آلبي ال�ع�الء ال�م�ع�ري -

تحلیل وتحقیق (بنت الشاطئ) الدكتوره عائشھ 
 نت–القاھرة  -عبدالرحمان

تحقی�ق "ف�وزي ع�ط�وي"  -رسالة الغفران  -
 1968بیروت 

ت�رج�م�ة ال�دك�ت�ور "زك�ي   –قصة ال�ح�ض�ارة -
 2021بیروت سبتمبر/ 1988 -نجیب محمود"

زا   ا 
  ر دام واّي دوس وا !؟
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إذا كانت اللغة ھي أداة التواصل ال�ل�س�ان�ي مش�اف�ھ�ة     
ومكاتبة؛ فإنھا غدت ف�ي ظ�ل االن�ت�رن�ی�ت واف�ت�راض�ی�ة 
وسائطھ الرقمیة أداة من مج�م�وع�ة أدوات تس�اھ�م ف�ي 
توسیع ھذا التوصیل ال�ذي ت�ج�اوز ال�ل�غ�ة إل�ى الص�وت 
والصورة كما لم تعد الترجمة ع�ائ�ق�ا ف�ي ھ�ذا الس�ب�ی�ل. 
وقد ثبت ذلك مع الجائحة بشكل جلي أكثر م�ن أي وق�ت 
مضى، وصار االنترنیت حیاتنا فال نعرف مع�ھ مس�اف�ات 
أو أبعادا وال نشعر ب�ف�وارق ال�ت�وق�ی�ت ل�ی�ال أو ن�ھ�ارا؛ 
فأقصى الشرق یتواصل بشكل آن�ي م�ب�اش�ر م�ع أقص�ى 
الغرب متیحا للبشر التواصل مع القض�ای�ا ال�ت�ي ت�خ�ص 
كل م�ج�االت�ھ�م ل�ی�ت�اب�ع�وھ�ا أوال ب�أول وبش�ك�ل م�ب�اش�ر 
ومس��ت��م��ر ال ح��اج��ة م��ع��ھ إل��ى أي وس��ی��ط آخ��ر غ��ی��ر 

  الكتروني.
وفي ظل الجائحة وضمن االھتمام�ات ب�اإلب�داع وال�ف�ك�ر 
صار الواحد منا أك�ث�ر ان�دم�اج�ا م�ع م�ج�ری�ات الس�اح�ة 
العربیة والعالمیة وما فیھا من ندوات ومؤتم�رات ت�ق�ام 
عبر م�ن�ص�ات اف�ت�راض�ی�ة، ی�ت�م اإلع�الن ع�ن�ھ�ا ب�وق�ت 
مناسب وبما یسمح للمتابع تنظیم وقتھ مواكبا أو منتقی�ا 
األھم ومؤجال المھم الذي یمكن متابعتھ ف�ي ح�ی�ن آخ�ر. 
لیس ذلك حسب؛ بل إع�ادت�ھ م�ت�ى ش�اء وال�ت�دق�ی�ق ف�ي 
مسائلھ السیم�ا إذا ك�ان ھ�ذا ال�م�ت�اب�ع م�ت�خ�ص�ص�ا ف�ي 
المجال نفسھ الذي یتناولھ المناقشون أو المح�اض�رون، 
مسجال مالحظاتھ ومدلیا بھا. أما بشكل مباشر في وق�ت 

 عرض المنصة أو بشكل غیر مباشر بعد انتھائھا.
وھذا العمل االفتراضي الرحب وال�م�م�ت�د ص�ار مص�درا 
للمعارف، فال یحتاج بلوغھا والتحصیل علیھا جھدا بی�د 
أنھ یتطلب تنظیما ووقتا یعرف الباحث كی�ف ی�ت�دب�رھ�م�ا 

 بكل یسر وبساطة.
ومنذ بدء جائحة كورونا أخذت منصات أكادیمیة عربی�ة 
ومواقع علمیة تستقطب الباحثین وطالب العلم وغیرھ�م 
من ذوي المیول والرغبة في متابعة مجری�ات ال�م�ش�ھ�د 
الفكري واألدبي والعل�م�ي ال�ع�رب�ي الس�ی�م�ا ال�م�ن�ص�ات 
التابعة لمؤسسات ومراكز بحثیة، وجرى كل ذلك ب�ح�ث�ا 

  عن االستزادة علما ومعرفة.
ومن نلك المنصات م�ن�ص�ة ال�م�رك�ز ال�ع�رب�ي ل�ألب�ح�ات 
ودراسة السیاس�ات ال�ت�ي داوم�ت ع�ل�ى ت�ق�دی�م ن�دوات 
ومحاضرات تستضیف فیھا مفك�ری�ن وب�اح�ث�ی�ن ون�ق�ادا 
لیحاضروا في موضوعات بحثیة إشكالیة او مس�ت�ج�دة، 
ویشترك فیھا بالتعل�ی�ق وال�م�داخ�ل�ة وال�ت�ع�ق�ی�ب ب�ع�ض 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ی��ن م��ن داخ��ل ال��م��رك��ز وخ��ارج��ھ اغ��ن��اء 

 للمحاضرة وتعمیقا لھا.
ومن المحاضرات التي لفتت انتباھي إلى مسائل ت�ح�ت�اج 
تقدیرا لحقیقتھا والحاحا ف�ي ال�ت�ح�ري ع�ن�ھ�ا وم�ع�رف�ة 
مدى دقة طرحھا أو موضوعیة ھذا ال�ط�رح، م�ح�اض�رة 
د. سعید یقطین وعنوانھا( السردیات ما بعد الكالسیك�ی�ة 
واقع وآفاق) التي حاضر فیھا بالمركز ال�م�ذك�ور أع�اله 

وت�داخ�ل م�ع�ھ وع�ق�ب ع�ل�ی�ھ  2020اكتوبر  14بتاریخ 
بعض المنتسبین للمركز ومنھم د. أیم�ن ال�دس�وق�ي ود. 

  حیدر سعید.
وقّدم مدیر المنصة في بدء المحاضرة سیرة الناق�د وم�ا 
یحتلھ عربیا من مكانة م�ھ�م�ة س�واء ف�ي ال�ك�ت�ب ال�ت�ي 

 1989ألفھ�ا أو ال�ج�وائ�ز ال�ت�ي ن�ال�ھ�ا ب�دءا م�ن ع�ام 
  .2016وانتھاء بآخر جائزة في العام 

ونظرة فاحصة في ال�م�ن�ج�ز ال�ن�ق�دي ل�ل�دك�ت�ور ی�ق�ط�ی�ن 
یوضح دوره الرائد في تعریف النق�د ال�ع�رب�ي والس�ی�م�ا 
المشرقي بالمدرسة الفرنسیة من خالل ما ت�رج�م�ھ م�ن 
نصوص منظري ھذه المدرسة ال�ذی�ن م�ا زال�ت ب�ع�ض 
كتبھم إلى الیوم غیر مترجمة إلى ال�ع�رب�ی�ة إن ل�م ت�ك�ن 

  ترجمت مؤخراً.
وألھمیة ترجمات یقطین نال كتاباه اللذان ھ�م�ا ب�م�ث�اب�ة 
كتاب واحد( تحلیل ال�خ�ط�اب ال�روائ�ي وان�ف�ت�اح ال�ن�ص 

اھتماما كبیرا وفیھما شكلت ال�ت�رج�م�ة  1989الروائي) 

الجزء األغلب من المداخل وربما تجاوزتھا الى م�ا ھ�و 
أكثر. ولو حذفنا االقتباس�ات ال�ت�رج�م�ی�ة م�ن ال�ك�ت�اب�ی�ن 
لصارا كتیبا ھو حصیلة االشتغال التطب�ی�ق�ي ال�ذي ح�ل�ل 
فیھ یقطین خمس روایات عربیة معروفة، وفیھ�ا كش�ف 
عن مدى استیعابھ للدرس السردي الف�رنس�ي ال�ب�ن�ی�وي 

  وما بعد البنیوي.
وھذه الخدمة في الترجمة من اللغة الفرنسیة الى ال�ل�غ�ة 
العربیة كانت جلیلة وما زالت، لكنھا بال�ت�أك�ی�د س�ت�ك�ون 
أغنى وأكثر إفادة لو أن د. سعید یقطین واصل الترج�م�ة 
ووضع بین أیدینا كتبا كاملة لمنظ�ری�ن م�ث�ل ف�ای�رن�ی�ش 
وزیما ومیشیل اریفي. وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ھ�ذا ال�ج�ھ�د 
الترجمي المحمود في نقل بعض ط�روح�ات ال�م�ن�ظ�ری�ن 
ال��ف��رنس��ی��ی��ن ف��إن ال��دق��ة وال��م��وض��وع��ی��ة ك��ان��ت��ا ھ��م��ا 
المتوقعتان من باحث وناقد مثل د.سعید یقطی�ن ی�ت�ح�دث 
عن مفھوم جدید ھو ( السرد ما بعد الكال�س�ی�ك�ي) ال�ذي 
حاول أحدھم وفي وقت قریب س�اب�ق ت�دل�ی�س ح�ق�ی�ق�ت�ھ 

  ناسبا إیاه إلى نفسھ لألسف.
وھذا التدلیس دعاني إلى كتابة مقالین بھذا ال�خ�ص�وص 
األول عنوانھ( نظریة السرد وتداول م�ف�اھ�ی�م�ھ�ا) نش�ر 

وف�ی�ھ  2020ی�ون�ی�و  3في صحیفة القدس العربي في 
عّرفت القارئ العربي وألول مرة ب�م�ف�ھ�وم (الس�رد م�ا 
بعد ال�ك�ال�س�ی�ك�ي) وب�اس�م م�ب�ت�ك�ره االم�ری�ك�ي (دی�ف�ی�د 
ھیرمان) وأشرت إلى كتبھ التي ما زالت غیر م�ت�رج�م�ة 
لكنھا متاحة وبإمكان الباحث المتخصص ال�ع�ودة إل�ی�ھ�ا 
لفھم المزید عن تنظیرات ھیرم�ان ال�ذي اش�ت�غ�ل ألك�ث�ر 
من عقدین من الزمان من أجل إنض�اج مش�روع�ھ وھ�و
(السرد المعرفي). ثم م�ق�ال�ي ال�ث�ان�ي (دی�ف�ی�د ھ�ی�رم�ان 

 9والسرد المعرفي) الذي نشر في القدس ال�ع�رب�ي ف�ي 
وفیھ وضّحت مش�روع ھ�ی�رم�ان وغ�ای�ت�ھ  2020یونیو 

من وراء انشاء م�درس�ة أم�ری�ك�ی�ة تض�اھ�ي ال�م�درس�ة 
الفرنسیة. ولخطورة الت�دل�ی�س ومس�اوئ�ھ ق�م�ُت ب�إدان�ة 
الطبع غیر النقدي الذي بسببھ یتمادى أحد ال�ن�ق�اد ع�ل�ى 
أفكار غیره فینسبھا إل�ى ن�ف�س�ھ ب�ال وازع م�ن ض�م�ی�ر 

  مستغفال القارئ العربي ومتحایال علیھ.
وصحیح أن ھذا االستغفال كان سیحقق لصاحبھ ش�ھ�رة 
ویحرز لھ مكانة علمیة كبیرة ی�وم ل�م ی�ك�ن االن�ت�رن�ی�ت 
متاحا للجمیع؛ بید أنھ الیوم مشاع ومت�ی�س�ر إذ ال ی�ك�اد 
أحدھم ینفخ نفسھ اعتدادا بعلم لیس ل�ھ ح�ت�ى ی�ن�ك�ش�ف 
تدلیسھ وسطوه وت�ن�ع�رف أالع�ی�ب�ھ م�ت�ورط�ا أك�ادی�م�ی�ا 

  ومزوغا علمیا مغالطا نفسھ قبل أي أحد آخر.
وفي محاضرة د. سعید یقطین االفتراضیة ع�ل�ى م�ن�ص�ة 
المركز العربي لالبحاث ن�ج�ده ی�ؤك�د ق�ب�ل ال�دخ�ول إل�ى 

صلب الموضوع (أن تطویر البحث الجامعي ال یمكن أن 
یتم إال باالنخراط في الفكر ال�ع�ال�م�ي م�ن أج�ل ف�ھ�م م�ا 
جرى وما یجري مع االخذ بالتراث النقدي العرب�ي ال�ذي 
ال یقل غنى في أھمیتھ عن النقد الغ�رب�ي). وح�ی�ن دخ�ل 
الى صلب الموضوع وھو الس�رد م�ا ب�ع�د ال�ك�ال�س�ی�ك�ي 
توقعنا منھ الموضوعیة في التدلیل على الم�ص�در ال�ذي 
منھ استقى موضوع مح�اض�رت�ھ إل�ى ج�ان�ب ال�دق�ة ف�ي 
شرح المفھوم وھو یبحث ( الواقع واالفاق) فیض�ع ك�ل 
شيء في نصابھ كي ال یُفھم االمر وكأن�ھ م�ن ع�ن�دی�ات�ھ 

 استقصاء وبحثا.
وألني أول من دلل عل�ى ال�م�ف�ھ�وم ونس�ب�ھ ال�ى دی�ف�ی�د 
ھیرمان في مقالّي آن�ف�ي ال�ذك�ر ك�ان األول�ى أن یش�ی�ر 
الناقد إلیھما وھما الل�ذان م�ك�ن�اه م�ن أن ی�ج�د م�خ�رج�ا 
لحیرتھ وھو یبحث عن موضوع مست�ج�د وط�ازج ك�ن�ت 
قد استقصیتھ بنفسي وجمع�ت م�ادت�ھ وع�رض�ت�ھ�ا ب�ك�ل 

  نكران للذات كما أسلفت.
ویبدو أن جمعھ السرد على( الس�ردی�ات) وإض�اف�ة (م�ا 
بعد الكالسیكیة) إلیھا كادت أن تم�وه األم�ر وت�ن�ف�ع ف�ي 
توجیھ االنظار الى مسائل تعطی�ھ ال�ح�ق ف�ي ال�ت�غ�اض�ي 
عن جھدنا لوال أنھ ذك�ر دی�ف�ی�د ھ�ی�رم�ان. وھ�ذا ی�ع�ن�ي 

  أمرین :
األول/ یتعلق بمدى ادراك حیثیات المفھوم ال�ن�ظ�ری�ة أو 
األرضیة الفكریة وأنھ لیس مأس�س�ة وإن�م�ا ت�داخ�ل م�ع 
مجاالت مع�رف�ی�ة أخ�رى ب�ط�ری�ق�ة ت�ع�اد ف�ی�ھ�ا ع�ق�ارب 
الساعة إلى الوراء، أي إلى ما ال یقل عن أربعین ع�ام�ا 
حین ظھرت بوادر النظریة البنیویة ثم ال�ق�ی�ام ب�رب�ط�ھ�ا 
بتطورات المرحلة الالحقة في أواخر الس�ت�ی�ن�ی�ات ح�ی�ن 
نش��أت ال��ن��ظ��ری��ة الس��ردی��ة وھ��و م��ا اع��ت��رض ع��ل��ی��ھ 

  الفرنسیون وفي مقدمتھم جون بییر.
الثاني/ یتضح من معلومات المح�اض�ر ال�ت�ي ظ�ل�ت ف�ي 
حدود ما كنت قد طرحت�ھ ف�ي م�ق�ال�ي آن�ف�ي ال�ذك�ر ف�ل�م 
یضف إلیھما جدیدا، دائرا تارة في حدود الطرح الن�ق�دي 
المتعلق بالما بعدیات المعروفة في ال�ن�ق�د وت�ارة أخ�رى 
في حدود النقد العموم�ی�ة ك�ال�ق�ول ب�أھ�م�ی�ة الس�رد ف�ي 
الحیاة أو في حدود النصح والتوجیھ بضرورة م�أس�س�ة 
السردیات كاختصاص في الجامعات العربی�ة وال�ت�أس�ف 
على ھذه الجامعات أنھا تھتم بالس�ردی�ات ال�ك�ال�س�ی�ك�ی�ة 

 ولیس السردیات ما بعد الكالسیكیة.
ولو جمعنا الكلمات التي فیھا تحدث الناقد مب�اش�رة ع�ن 
الس�رد م��ا ب��ع��د ال��ك��ال�س��ی��ك��ي ف��ل��ن تش��ك��ل س��وى رب��ع 
المحاضرة بینما انصرفت ثالثة أرباعھا ن�ح�و الس�ردی�ة 
البنیویة التي ھي مج�ال ت�خ�ص�ص ال�م�ح�اض�ر وم�ی�دان 

  عملھ لثالثین سنة واكثر.
وكنا ننتظر من المحاضر أن یقدم معلومات جدیدة ح�ول 
دیفید ھیرمان وطروحاتھ المعرفیة. وال تخف�ى ال�م�غ�االة 

 postفي قولھ إننا لو وض�ع�ن�ا ف�ي ح�رك�ات ال�ب�ح�ث (
classical narration   ل�وج�دن�ا (م�ئ�ات ال�رس�ائ�ل)

واالطاریح والمؤتمرات والكتب) ولو كان المفھوم بھذه 
الشھرة فلماذا اذن احتار حتى وقع على ھذا الم�وض�وع 

 الذي وجد فیھ جدة وطازجیة ؟ !
وإذا أضفنا الى ما تقدم ما سماه (آفاق) ث�م دف�اع�ھ ع�ن 
(كتابیھ) سابقي الذكر على أساس أنھ من�ذ ال�ث�م�ان�ی�ن�ات 
یعمل بشكل ضمني على ھذا المفھوم فتلك مغاالة أك�ب�ر. 
ولو تفحصنا كتب د. سعید یقطین ال�ث�الث�ة ال�ت�ي ذك�رھ�ا 
لما وجدنا اسم ھیرمان وال السرد م�ا ب�ع�د ال�ك�ال�س�ی�ك�ي 

 فیھا إطالقا.
إن تحري الموضوعیة والدقة تجعالن الناقد العربي ف�ي 
منأى ع�ن وض�ع ن�ف�س�ھ وم�ت�ل�ق�ی�ھ ف�ي زاوی�ة ح�رج�ة 
وتورطیة كالزاویة التي وضع د. یق�ط�ی�ن ن�ف�س�ھ ف�ی�ھ�ا. 
والمؤلم حقا أن نقدنا العربي في مش�واره ال�ذي ت�ج�اوز 
المئة عام ما زال یحمل تركة األحادیة المثب�ط�ة ل�ج�ھ�ود 

 الغیر.

اوإ ا ذ ..ا   دا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  العراقد. نادیة ھناوي/   



 -العنوان :
عنوان الروایة (الرج�وع الص�ادم)، م�ف�ت�اح 
مھم من مفاتیح أقفال أبواب الروایة، وھي: 
ستة أبواب (العودة للحضن، تح�ول، الس�ی�ر 
مع األلم، سأم، الطعن في ال�خ�اص�رة، س�ی�ل 

 اللعاب).
فعودة (وسام) من أیران، ب�ع�د ھ�روب�ھ م�ن 
الجیش الذي سیق الیھ وھ�و ط�ال�ب، ل�ل�ت�و 
اكمل الدراسة االعدادیة، سیق للجی�ش دون 
اس�ت��ح�ق��اق ل��ی�ك��ون ض��م�ن م�ح��رق�ة ح��رب 
الدیكتاتور، بدل أن یكمل دراستھ الج�ام�ع�ی�ة 

 الطلبة.  كبقیة
بدل أن یجد السالم والعدالة والرفاه من قب�ل 
القوى المعارضة التي كانت تدعي م�ح�ارب�ة 
نظام صدام، واذا بھا قوى ف�اس�دة ج�اھ�ل�ة، 
تحولت الى مافیات لن�ھ�ب ث�روات ال�ع�راق، 
بعد أن نصبھا المحتل االمریكي على كرس�ي 
الحكم تحت وصایتھ في العراق، كان�ت ھ�ذه 
الصدمة االولى، اما الصدم�ة االخ�رى ف�ھ�و 
زواج شقیقھ من زوجتھ (سع�اد)، ظ�ن�ا م�ن 
اھلھ بأنھ كان من شھ�داء ال�ح�رب وال ام�ل 

 في عودتھ ثانیة.
والصدمة االخرى: رجوع زوج�ت�ھ ال�ث�ان�ی�ة 
(س��ح��ر) ال��ى أھ��ل��ھ��ا إلع��الن ال��ت��وب��ة، 

المغفرة، ولكن كان مصیرھ�ا ال�ق�ت�ل   وطلب
 نحرا تحت ذریعة غسل العار ...

تجریف القیم اإلیجابیة للفرد العراقي، وھ�ذا 
ما لمسھ من خالل وشایة (مجید) بص�دی�ق�ھ 
(حسن) ابن ال�ن�اص�ری�ة؛ ألن�ھ ش�ت�م ص�دام 

 ونظامھ أمامھم.
تنكر ولده لھ، انخراط صدیقھ المق�رب ول�ی�د 
ضمن عصابات النھب والسلب ال�م�اف�ی�وي، 

تحول ال�ج�ھ�ل�ة وال�دج�ال�ی�ن ال�ى م�راج�ع 
دینیة، تت�ح�ك�م ب�م�ص�ی�ر ال�ن�اس وث�روات 
البالد وحیاة العب�اد، اك�ت�ش�اف�ھ ان س�ح�ر 
كان�ت ض�م�ن عص�اب�ة ال�م�اف�ی�ات، وھ�ي 

 مرسلة الیھ من قبلھم.
الروائي، ومن خالل سرده بضم�ی�ر األن�ا، 
ك��م��ن یس��رد ت��ج��رب��ة ش��خ��ص��ی��ة، وس��ی��رة 

لحیاتھ خالل حكم الدیكتاتوري وح�ك�م   ذاتیة
الدم قراطیة. وھي توثیق لمعاناة ال�م�واط�ن 
العراقي من قبل س�ل�ط�ات ال�ح�ك�م ال�ف�اس�د، 
وس��ل��ط��ة ال��م��ج��ت��م��ع ال��ظ��ال��م��ة، وث��ق��اف��ت��ھ 

 االقطاعیة العشائریة السائدة.
تبدأ قصة وسام حینما اق�ت�اده أزالم ال�ب�ع�ث 
الى الجیش الشعبي، على الرغم م�ن ك�ون�ھ 

ألن�ھ  -ذك�رن�ا ف�ي أع�اله  كما-غیر مشمول 
طالب. كان المجرم البعثي (عزیز) ھ�و م�ن 
حرض على اقت�ی�اده ل�ل�ح�رب، ھ�ذا ال�ع�زی�ز 
الذي تعرض لإلذالل والق�ت�ل ع�ل�ى ی�د ث�وار 

ج��راء اف��ع��ال��ھ 1991ان��ت��ف��اض��ة أذار ع��ام 
 االجرامیة بحق الناس.

قرر(وسام) وأحد اص�دق�ائ�ھ أن ی�ھ�رب�ا م�ن 
الجیش صوب أیران بقیادة (ج�اس�م)، ال�ذي 
كان على ارتباط بالسلطات اإلی�ران�ی�ة، وق�د 
كان لھم ذلك، حیث رح�ب ب�ھ�م اإلی�ران�ی�ون 
باعتبارھم مجاھ�دی�ن ض�د ال�ن�ظ�ام ال�ب�ع�ث�ي 
الكافر الحاكم، ولیقاتلوا ال�ى ج�ان�ب ال�ث�ورة 
 اإلسالمیة. وقد وصلوا الى مدینة قم بسالم.

كان (وسام ) یشعر باالعتداد بالن�ف�س، ف�ل�م 
یسلك سلوك رفاقھ من ال�ع�راق�ی�ی�ن ب�م�دی�ح 
الثورة اإلسالمیة ورموزھا، على الرغم من 
كونھ شتم نظام البعث ورموزه، ھ�و ی�م�ق�ت 
النفاق و (اللواكھ) ومدیح األنظمة الحاكمة. 

أستمر بالعیش في أیران ح�ت�ى س�ق�وط   وقد
على ید الم�ح�ت�ل  2003النظام الصدامي في 

 األمریكي.
لیشھد مآسي الحروب، ومنھ�ا زواج نس�اء 
(الش���ھ���داء) وال���م���غ���ی���ب���ی���ن م���ن ق���ب���ل 

وأقاربھم المقربی�ن، ع�ل�ى ال�رغ�م   أشقائھم

من كونھم أحیاء، ل�دواف�ع م�ن�ف�ع�ة م�ال�ی�ة، 
وب��دع��وى ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى زوج��ة وأط��ف��ال 
الشھید. كان یشتمھم جمیعا، ویخرج ھائ�م�ا 
على وجھھ، ال یعلم الى أی�ن س�ی�ذھ�ب ب�ع�د 

 ھذه الصدمة الصاعقة.
یلتقي بصدیق قدیم لھ (ولید) كان في ھولندا 
وت�زوج م�ن ھ�ول�ن�دی��ة، وق�رر أن ی�راف�ق��ھ 

عل�ى ال�رغ�م  -لزیارة الشیخ (جاسم)، الذي 
ص��ار م��رج��ع��اً ك��ب��ی��راً،  -م��ن ج��ھ��ل��ھ 

ین�ت�م�ي ل�ل�ن�س�ب ال�ع�ل�وي م�رت�دی�ا   وأصبح
عمامة سوداء، وصار من ال�م�ت�ن�ف�ذی�ن ف�ي 
الحك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة ت�ح�ی�ط ب�ھ ال�ح�م�ای�ات 
وال��ح��راس��ات واالب��ھ��ة، وال��ن��اس ت��ت��زاح��م 
 لمقابلتھ لیحل لھم اشكالیاتھم ومشاكلھم ...

ینجح بمساعدتھم في افتتاح م�ول ت�ج�اري  
كشریك لھم في منطقة شعبیة، وبذلك تح�ول 
من حالة الفقر ال�ى ب�ح�ب�وح�ة م�ن ال�ع�ی�ش 
واتسعت أعمالھ وت�ج�ارت�ھ، ك�ان ال یس�ت�ل�م 
شاحنات المواد المرسلة للم�ول اال ب�ع�د اْن 

ع�ل�ى   تمر بھم ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ت�وق�ی�ع�ھ
استالمھا من قبلھ، فقد علم انَّھا كانت تن�ق�ل 

وم�ن�ھ�ا   ضمن ال�ب�ض�اع�ة م�واد م�م�ن�وع�ة
ال��م��خ��درات، ل��ی��ك��ون ھ��و ال��م��س��ؤول ع��ن 
استیرادھا واستالمھا اذا كشف امرھا، رغ�م 
ان�ھ�م ی�ع�ل�م�ون ان ال اح�د ی�ت�ع�رض ل�ھ��م، 

 والقانون رھن رغباتھم ولكن لالحتیاط ..
بعد مرور فترة، یك�ت�ش�ف وس�ام انَّ ھ�ؤالء 
عبارة عن مافیات اجرامیة ت�ت�ن�اف�س ع�ل�ى 
كرسي الحكم؛ لیكون وسیلة ل�ن�ھ�ب ث�روات 

أس�ی�ادھ�م   الشعب، فیتقاسموھا بینھم وبی�ن
من دول اإلقلیم والخارج، وھ�و ل�ی�س أك�ث�ر 
من أداة یحركونھا حیث یشاؤون، حتى م�ن 
كان یظنھ أنزه االح�زاب ال�دی�ن�ی�ة، اال وھ�و 

بالدین   حزب العقیدة، تبین أن ال عالقة لھم
وال الوطنیة وال االنسانیة، وانما جعل�وا م�ن 
ھ��ذه ال��ت��وص��ی��ف��ات أق��ن��ع��ة ل��غ��ش ال��ن��اس 
البسطاء، وتخدیرھم بالش�ع�ائ�ر والش�ع�ارات 
والتباكي الكاذب على االئم�ة ال�م�ع�ص�وم�ی�ن 

 علیھم السالم.
الشطر الثان�ي م�ن ح�ی�ات�ھ ال�خ�اص�ة ك�ان�ت 

الشابة الفات�ن�ة (س�ح�ر)، ال�ت�ي ت�ع�رف   مع
علیھا في السوق الشعبي، عندما كان ی�ب�ی�ع 
المواد الغذائیة ھناك، جائعة مشردة خ�ائ�ف�ة 
حزینة.. حیث ك�ان�ت ض�ح�ی�ة ل�ع�ش�ی�ق ف�ي 
قریتھا، اغراھا وافتض بك�ارت�ھ�ا، وح�م�ل�ت 
منھ سفاحا، ولم یِف بعھده بالتقدم لخطبتھا، 

اض�ط�رھ�ا ل�ل�ھ�رب   تماما، مما  بل تنكر لھا
خوفا من الفضیحة وخوفا من انتقام والدھ�ا 
الشیخ العشائري صاحب الھیبة والنفوذ ف�ي 
منطقتھ، تھرب ال�ى ب�غ�داد ل�ت�ق�ع ب�ی�د اح�د 
السواق، فیرع�اھ�ا وی�ن�ف�ق ع�ل�ی�ھ�ا م�ق�اب�ل 
التمتع بجمالھا ویش�ب�ع رغ�ب�ت�ھ ال�ج�ن�س�ی�ة 
منھا، ثم یرمیھا في الش�ارع ب�ع�د أن س�ئ�م 

 منھا.
ینتصر لھا وسام انتصار الفرس�ان ال�ن�ب�الء، 
لیرع�اھ�ا ویس�ك�ن�ھ�ا ف�ي ش�ق�ت�ھ ال�خ�اص�ة، 

ویؤمن لھا احت�ی�اج�ات�ھ�ا، ول�م ی�ق�ت�رب م�ن 
جسدھا طیلة اشھر من الع�ی�ش ال�م�ش�ت�رك، 
حتى اقنعھا بالزواج منھا بعقد ق�ان�ون�ي ف�ي 
المحكمة، لت�ع�ی�ش ف�ي ك�ن�ف�ھ وھ�و م�ذھ�ال 
بجمالھا وطیبتھا وورعھا واطاعتھا وحب�ھ�ا 

 لھ، استولدھا طفال من صلبھ...
بناء على الحاحھا بالذھ�اب ألھ�ل�ھ�ا ل�ط�ل�ب 
المغفرة والعفو وھ�ي بص�ح�ب�ة زوج ع�ل�ى 
س�ن��ة هللا ورس��ول��ھ، ل��ك�ن ك��ل ت��وس��الت��ھ��ا 
وتوسالت زوجھا وصراخ طفلھا ل�م تش�ف�ع 

وقتلت نحرا من قبل ابی�ھ�ا واش�ق�ائ�ھ�ا،   لھا
في حی�ن ض�رب وس�ام ض�رب�ا م�ب�رح�ا ح�د 
فقدان الوعي، وفاءا لھا ذھ�ب ال�ى اھ�ل�ھ�ا، 
واجبرھم تحت تھدید السالح بان یدلوه على 
قبرھا، فنقل رفاتھا الى مقبرة وادي الس�الم 

 لیدفن معھا شوقھ واحالمھ.
ولكن الصدمة التي تلقاھا حینم�ا ع�ل�م ان�ھ�ا 
ك��ان��ت م���رس��ل��ة م��ن ق���ب��ل ال���م��اف��ی���ات 

وتعاشره بطلب منھم، وھ�ن�ا ی�ث�ار   لتساكنھ
سؤال من قبل المتلقي: ما ھ�و ال�دور ال�ذي 
كلفت بھ سحر مع وسام؟ وماھي ال�خ�دم�ات 
التي كانت تقدمھا للمافیات؟ ولم تكن تخ�رج 
من شقة وسام، ولم تطلب منھ، او ت�ف�رض 
علیھ اي أمر یصب في مصلحة العصابات!! 

 اسئلة لم یجب علیھا الراوي في الروایة.
بع�د أن اط�ل�ع وس�ام ع�ل�ى ن�ف�اق وت�ب�ع�ی�ة 
ومافیویة ال�ق�وى واالش�خ�اص ال�ذی�ن ك�ان 
یتعامل معھم، ویتظاھرون بم�ظ�ھ�ر ال�ت�دی�ن 
كمراجع دینیة، اعتلوا من�اص�ب م�ھ�م�ة ف�ي 
الدولة باع�ت�ب�ارھ�م م�ن م�ع�ارض�ي ال�ن�ظ�ام 
السابق ومن جلبھم المحتل االمری�ك�ي ع�ل�ى 
دبابتھ، قرر ان یت�رك ال�ع�راق ل�ی�ع�ی�ش ف�ي 
م��ك��ان آم��ن، ف��اخ��ت��ار ب��ی��روت، ل��ت��ك��ون 

اق��ام��ت���ھ وس���ك��ن��ھ ب��ع��ی���دا ع���ن   م��ح��ل
الم�ت�ن�افس�ة ف�ي ع�راق ج�ری�ح،   العصابات

  منھوب الثروات.  مسلوب األمن
(ل��دي ت��ج��ارب ف��اش��ل��ة م��ع اول��ئ��ك ال��ذی��ن 
ینتھجون النزعة االسالم�ی�ة ف�ي م�ن�ھ�ج�ھ�م 
ولكني ألفیتھم شر خلق هللا... الذین عرفتھم 
ألكثر من عقدین من الزمن وك�ن�ت اتص�دق 
علیھم ببعض ال�ف�ت�ات أص�ب�ح�وا والة األم�ر 
وبیدھم ولھم الصدارة في ك�ل ش�يء) ص/

184-185. 
ھذه الخاتمة ت�ؤش�ر أن ال خ�الص ل�ل�ن�زی�ھ 
واالنسان المست�ق�ل وال�وط�ن�ي الش�ری�ف اال 
بالھرب من البالد لیعیش الغربة وال�ت�ش�رد، 
حیث تمسك الملیشیات والمافیات ب�الس�ل�ط�ة 
بقبضة حدیدیة، وال یمك�ن أن ت�ت�خ�ل�ى ع�ن 
السلطة التي تدرعلیھم ذھباً. وما تعیشھ فئة 
واسعة من الشعب تحت س�ی�ط�رة ال�خ�ط�اب 

  الدیماغوجي ألدعیاء الدین،
(الناس تحب األصنام ومن ل�م ی�ج�د ص�ن�م�ا 
ی�ع�ب�ده وی��م�ج�ده، ھ��ذه ال�ن�زع�ة الص�ن�م�ی��ة 
تصاحب الطبقة الجاھلة التي ال ت�ع�رف م�ن 
دنیاھا اال أن تتخذ زعیما یقودھ�ا ك�األن�ع�ام، 

 .70وربما أظل سبیال) ص/

 روا (دع اا)  :وا ال  ار 
 

 (إیاك أن تحلم كثیرا فربما لن تجد من یصفعك لینبھك الى واقعك المأساوي الذي ھربت 
 .8منھ وال تقوى على التناغم معھ ) ص/

  المواطن العراقي من نیران الدیكتاتوریة الى مافیات الدم قراطیة.
 
 

 حمید الحریزي/ العراقبقلم: االدیب 
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 (كائنات تطیر): -الفصل الثاني
كان حلم االنسان م�ن�ذ األی�ام األول�ى ل�ل�ب�ش�ری�ة ھ�و   

الطیران، وأن ی�ك�ون م�ث�ل ال�ط�ائ�ر ح�ر ال�ح�رك�ة ف�ي 
تنقالتھ، فوضعت األساطیر عن ذل�ك. وك�ان�ت ع�رب�ات 
اآللھة، وبساط ال�ری�ح، وص�ن�اع�ة األج�ن�ح�ة، وك�ذل�ك 
الثور المجنح، والبراق، والحصان ال�ط�ائ�ر، وال�ك�ب�ش 
الطائر، كل ذلك كانت من أحالم وتصورات الب�ش�ر ف�ي 
ال�ت�غ��ل�ب ع�ل��ى ال��ق�وة ال�ت��ي ت��ح�اول أن ت��ج�ذب��ھ إل��ى 
األسفل"قوة الجاذبیة التي اكتشفھا فیما بع�د ن�ی�وت�ن" 
في الكائنات ال�خ�راف�ی�ة، واألس�ط�وری�ة ال�ت�ي خ�ل�ق�ھ�ا 
البشر. واسطورة "زو الطائر ال�ع�ظ�ی�م"، وھ�و ط�ی�ر 
العاصفة الخرافي في الحضارة األك�دی�ة. وال�ب�راق ف�ي 

 االسالم، ودیدالوس في االغریقیة، مثال على ذلك.
في روایة "مائة عام من العزلة" لم�ارك�ی�ز، ت�ط�ی�ر    

الفتاة الجمیلة ریمیدوس ف�ي ال�ف�ض�اء، وت�غ�ی�ب ع�ن 
األنظار مبتعدة. كما تط�ی�ر زوج�ة الص�ی�اد إل�ى ع�ن�ان 
الس��م��اء ف��ي ن��ھ��ای��ة ال��ق��ص��ة ال��م��ص��ری��ة "الص��ی��اد 

). كما یأتي البطل المن�ق�ذ ع�ل�ى حص�ان 1وزوجتھ" ( 
طائر لینقذ حبیبتھ. وتخرج من ت�ح�ت ط�ب�ق�ات األرض 

 صدیقة البطل وھي تمتطي ظھر كبش أبیض.
في عالم القصة الشعبیة نجد ذل�ك ج�ل�ی�ا، ح�ی�ث ان    

الكائنات الحیة م�ن غ�ی�ر االنس�ان، وال�ك�ائ�ن�ات غ�ی�ر 
الحیة، قد لعبت الدور الكبیر في ذل�ك ال�ع�ال�م، ل�ت�ت�س�ع 
آفاقھ، وتمتد حدوده. وفي ھذا الجانب، ف�ان ال�م�خ�ی�ال 
یلعب دوره في بناء ھذه العوال�م ح�ت�ى ب�ات�ت ال�ق�ص�ة 
الشعبیة ما ھي إّال تجسیدا للح�ل�م، وال�ك�اب�وس أیض�ا، 
ألن الحلم لھ أساس في المخ�ی�ال الش�خ�ص�ي، وی�ن�ھ�ل 

 منھ الكثیر.
فنحن ال نعدم وجود كائنات حیة م�ن غ�ی�ر االنس�ان    

مثل بعض الحیوانات، وبعض النباتات، وكائنات غ�ی�ر 
حیة مثل الرحى الصخریة، والشبكة، وال�م�ی�ج�ن�ة، ك�ل 
ذلك نجده في القصص الشع�ب�ي الش�ف�اھ�ي وال�م�دّون، 
حیث تقوم بدور كبیر في أحداث القصة الشعبیة، وھ�و 
دور الشخصیة المساعدة، والمانحة ل�ألداة الس�ح�ری�ة 
التي یستخدمھا ال�ب�ط�ل ف�ي ف�ع�ل�ھ ل�ت�ج�اوز األزم�ات، 
والمشاكل، والعراقیل التي وضعت في طریق�ھ ل�ك�ي ال 
یتحقق مطلبھ الرئیسي. أو تق�وم ھ�ي ب�ف�ع�ل الس�ح�ر، 

 كالخاتم السحري مثال
وقد استخدم قصصنا الشع�ب�ي ال�ع�رب�ي، ح�ال�ھ ح�ال    

الكائنات ال�ح�ی�ة م�ن دون   القصص الشعبي األجنبي،
االنسان اس�ت�خ�دام�ا ی�ق�رب�ھ�ا م�ن االنس�ان، أي ان�ھ�ا 
أنسنتھا، فھي تفكر، وھي تتكلم، وھي ت�م�ارس ع�م�ل 
االنسان، وفوق ھذا وذاك فھي تقوم بأعمال لی�س م�ن 
أعمالھا، كأن یطیر الحص�ان، أو ی�ط�ی�ر ال�ك�ب�ش إل�ى 
األع��ل��ى أو ی��ن��زل إل��ى األس��ف��ل، أو ت��ت��ح��دث ب��ع��ض 
الحیوانات. وسنرى ذلك جلی�ا ف�ي أم�ث�ل�ة ك�ث�ی�رة م�ن 

 القصص الشعبي العربي التي سقناھا.
في الفصول القادمة سنوضح ذلك م�ن خ�الل وروده   

في القصص الشعبي ال�ع�رب�ي وف�ي م�وض�وع�ات م�ن 
 مثل:

 الحصان الطائر. -
 الكبش الطائر. -
 الكلب الطائر. -
 الغول الطائر. -
 المارد الطائر. -

*** 
 الحصان الطائر: -

للحصان الطائر دور كبیر في القصص الشعبي ع�ن�د    
كافة الشعوب والمجتمعات، وكذلك في قصص السینم�ا 

من خالل الم�م�ث�ل�ی�ن،   المعدة لالطفال والكبار، مجسدة
 أو من خالل الشخوص الكارتونیة.

من األفكار التي راودت الفتاة التي ف�ي س�ن ال�زواج   
ھي قدوم شاب جمیل ی�رت�دي م�الب�س ب�ی�ض�اء، ع�ل�ى 
صھوة حصان أبیض یطیر بھ في الفضاء لكي یردف�ھ�ا 

 خلفھ ویطیر بھا إلى عش الزوجیة.
وھناك أفكار تراود الناس المظل�وم�ی�ن ف�ي أن رج�ل   

صالح یأتیھم وھو على صھوة حص�ان ط�ائ�را ب�ھ ف�ي 
 الفضاء لیقدم ید المساعدة لھم.

ھذه االفكار التي تعمل في ذائقة االنس�ان م�ن�ذ ق�ی�ام    
البشریة إلى یومنا ھذا ھي التي أل�ھ�ب�ت م�خ�ی�ال�ھ إل�ى 
ایجاد م�ث�ل ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ة ف�ي ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي 

 العراقي والعربي والعالمي أیضا.
قال الثعالبي ((خ�ل�ق هللا ال�خ�ی�ل م�ن ال�ری�ح. أخ�رج   

الثعلبي عن علي رضي هللا عنھ ق�ال: ق�ال رس�ول هللا 
صلى هللا علیھ وسلم،" لما أراد هللا أن ی�خ�ل�ق ال�خ�ی�ل 
قال للریح الجنوب: إني خالق منك خلقا ف�أج�ع�ل�ھ ع�زا 
ألولیائي، ومذلة على عدائي، وج�م�اال ألھ�ل ط�اع�ت�ي. 
فقالت الریح: اخلق. فقبض منھا قبض�ة ف�خ�ل�ق ف�رس�ا 
ف�ق�ال ل�ھ: خ�ل�ق�ت�ك ع�رب��ی�ا،وج�ع�ل�ت ال�خ�ی�ر م�ع�ق��ودا 
بناصیتك، والغنائم مج�م�وع�ة ع�ل�ى ظ�ھ�رك، ع�ط�ف�ت 
علیك صاحبك وجعلتك تطیر بال ج�ن�اح ف�أن�ت ل�ل�ط�ل�ب 
وأنت للھرب، وسأجعل على ظھرك رج�اال یس�ب�ح�ون�ي 
ویحمدوني ویھللوني، تسبحن إذا سبحوا وتھ�ل�ل�ن إذا 

 )2ھللوا وتكبرن إذا كبروا.)). (
ھذا الخلق من الریح یجعلھ التفكیر الجمعي الش�ع�ب�ي   

 یطیر في الفضاء، ربما ھو لسرعة الوصول.
*** 

 )3النص العربي:"الحصان الطائر"(
((كان ذلك الّصباح الُمشرق من أیّام الربیع الجمیل�ة،   

ی�وم ع��ی�د م�ی��الد األم��ی�ر ف�ی��روز، اب��ن ح��اك�م ال�ب��الد 
 وسلطانھا.

جلس الس�ل�ط�ان ی�اق�وت، وال�د األم�ی�ر، ف�ي ق�اع�ة    
القصر، إلستقبال وفود الُمھ�نّ�ئ�ی�ن ال�ق�ادم�ی�ن م�ن ك�ّل 
أنحاء مملكتھ. ووقف عن یساره اب�ن�ھ األم�ی�ر ف�ی�روز 
وجلست ابنتھ األمیرة ُزمّردة عن یمینھ. وك�ان أرك�ان 
الّدولة وأغنیاؤھا وكبار التّجار یجل�س�ون ف�ي ال�ق�اع�ة 
وھم یرتدون أجمل الثیاب، ورائ�ح�ة ال�ع�ط�ور ال�ّزك�ی�ة 
تفوح في الجو، ب�ع�د أن ارت�ف�ع�ت ال�زی�ن�ات وأق�واس 
الزھور فوق األب�واب وف�ي م�خ�ت�ل�ف أرج�اء ال�ق�ص�ر 

 وحدائقھ.
كانت وفود الُمھنّئین تتواف�د م�ن ال�ب�الد وال�ق�رى إل�ى 
القصر لتھنّئھ بھذه المناسبة السعی�دة. وك�ان ك�ل وف�ٍد 
یحمل ھدیةً ثمینةً لیقدمھا إل�ى س�یّ�د ال�ق�ص�ر ی�اق�وت، 
وابنھ األمیر الشاب فیروز. فھذا ت�اج�ر ی�ح�م�ل ب�ع�ض 
الجواھر الغ�ال�ی�ة، وذل�ك ُم�زارع ی�ق�ّدم أط�ی�ب أن�واع 
الفاكھة والثمار، وثالٌث یجّر فََرسھ األصیلة لتكون ف�ي 
عداد خیل السلطان، ورابع یبدو علیھ أنّھ فقیر ی�ح�م�ل 

 ُصّرةً تحتوي على ھدیٍة متواضعٍة.
وكان كّل قادٍم یدخل ال�ق�اع�ة ف�ی�ل�ق�ي ال�تّ�ح�ی�ة ع�ل�ى    

الّسلطان ثم على الحاضرین، ویجلس ف�ي ج�ان�ٍب م�ن 
القاعة. وكان الّسلطان یرّد التحیة ُمبتسًما ویس�أل ك�ّل 

 شخٍص عن أحوالھ وأحوال قریتھ وأقربائھ.
وبعد قلیٍل، دخل القاعة شیٌخ عجوٌز ُمقّوس ال�ظّ�ھ�ر    

ذو ھیئٍة غریبٍة وثیاٍب ُمزركشة األلوان، دعت الجمی�ع 
إلى اإللتفاف إلیھ. فإذا ھو یج�ّر وراءه حص�انً�ا أس�ود 
اللّون فاحًما، أصفر العرف والّذیل، یتحّرك تحّرًكا آلیً�ا، 
ویقفز قفزاٍت غریبةً. وكان رأسھ ی�ت�ح�ّرك إل�ى أع�ل�ى 
حینًا وإلى أسفل حینًا آخر، ویفتح فم�ھ وی�غ�ل�ق�ھ ع�ل�ى 

 شكٍل غیر معروٍف لدى سائر الخیل.
انحنى الّشیخ بأدٍب بین یدّي الّسلطان الذي م�ا ل�ب�ث    

أن توقّف عن تدخین نارجیلتھ، وحّدق في ھ�ذا ال�ق�ادم 
 الغریب.

قال الشیخ: أیّھا الحاكم العادل! لقد فّكرُت كثی�ًرا ف�ي    
اختیار ھدیٍة ثمینٍة أقّدمھا إلى األمیر ف�ی�روز ف�ي ع�ی�د 
میالده، فَوَجدُت أّن ع�ظ�م�اء ال�ب�الد ق�د ق�ّدم�وا أغ�ل�ى 
الجواھر وأثم�ن ال�ھ�دای�ا، وأن س�ائ�ر ال�ن�اس ق�ّدم�وا 
أحسن ما ع�ن�دھ�م م�ن ث�ی�اٍب أو ث�م�اٍر أو ط�ی�وٍر أو 
غزالن، فلم أجد خیًرا من أن أق�ّدم ل�م�والي الّس�ل�ط�ان 
ھذا الحصان العجیب. إنّھ لیس كسائر األحصن�ة. ف�ھ�و 
یستطیع أن یسابق الّریح وأن یرتفع في الجو وی�ط�ی�ر 
في الھواء، فوق السھول والجبال واألنھ�ار وال�ب�ح�ار. 
إنّھ ال یأكل وال یشرب، ومع ذلك ف�ھ�و ق�وّي ال ی�ت�ع�ب 

 وال یضعف أبًدا.
ولھذا الحصان، أیّھا الّسلطان العظیم، سّر ال یع�رف�ھ    

أحد. وستعّم شھ�رت�ك اآلف�اق، ب�ی�ن ال�م�ل�وك، ع�ن�دم�ا 
أكشف لك عن ھذا السر. ولی�س ل�ي ع�ن�دك إالّ ط�ل�ب 
واحد، ھو أن توافق یا سیّدي الّسلطان على أن أع�م�ل 

في خدمتك في ھذا القصر، فأكون وزیًرا لش�ؤون ھ�ذا 
 الحصان.

وما إن سمع اب�ن الس�ل�ط�ان، األم�ی�ر ف�ی�روز، ھ�ذا    
الكالم حتّى قفز بسرعٍة إلى ظھر الحصان الذي انطل�ق 
فوًرا إلى الخارج ثم إل�ى أع�ل�ى. وط�ار ب�األم�ی�ر ف�وق 
الق�ص�ر واتّ�ج�ھ إل�ى ال�ف�ض�اء. وك�ان ع�ب�اءة األم�ی�ر 

 الحمراء الفضفاضة كأنّھا مظلةٌ جمیلةٌ فوقھما.
أخذ األمیر ینظر حولھ وتحتھ فیرى الجبال والس�ھ�ول، 
واألودیة تمّر تباًعا. وكان كّل منظٍر أجمل من س�اب�ق�ھ. 
فھُنا نھٌر تجري میاھھ بسرعٍة وتتالطم أمواج�ھ ت�ح�ت 
أش��ّع��ة الش��م��س ال��ب��ّراق��ة. وھ��ن��اك أش��ج��ار وم��زارع 
بألوانھا الخضراء ال�زاھ�ی�ة، وھ�ن�اك ب�ی�وت م�ت�ف�ّرق�ة 

 وقصور فخمة تظھر وتغیب تحت الّسحاب المتحّرك.
وبعد قلیٍل انقلب سرور األمیر إل�ى ت�ف�ك�ی�ٍر ث�ّم إل�ى    

اضطراٍب، وتساءل في نفسھ: كیف أس�ت�ط�ی�ع ال�ع�ودة 
إلى األرض؟ إّن العجوز لم یطلعني على سّر الحص�ان، 

 وكیف یمكنني أن آمره بالھبوط.
أخذ األمیر یجّس جسم الحصان، ف�ی�م�ّر ی�دی�ھ ع�ل�ى    

ظھره وعنقھ، وشعره وكتفیھ، من دون أن ی�ظ�ھ�ر ل�ھ 
شيٌء، ومن دون أن یتغیّر اتّجاه الح�ص�ان وس�رع�ت�ھ. 
وأخذ قَلَق األمیر یتزاید ویتعاظم: ھل ی�ظ�ّل ف�ي ال�ج�و 

 وقتًا طویالً من دون توقف، ومن دون طعاٍم وشراب؟
وكاد یتحّول قلقھ إل�ى غض�ٍب ش�دی�ٍد، وك�ان ی�ل�ع�ن    

الّساعة التي قبل فیھا ھدیة العجوز.. ولكن یده لم�س�ت 
شیئًا بارًزا بین أذنّي الحصان. إنّ�ھ أش�ب�ھ ب�ال�م�س�م�ار 
الّصغیر المغروس في رأس ال�ح�ص�ان. ف�ع�ب�ث األم�ی�ر 
بالمسمار وحّركھ. وم�ا أع�ج�َب م�ا ح�دث! ف�ق�د ع�ث�ر 
األمیر على الّشيء الّذي كان یبحث عنھ. أخذ الحص�ان 
بالتّمھل في الفضاء، وبعد قلیٍل ھبط شیئًا فشیئًا، ح�ت�ى 
استقّر على أرٍض قریب�ٍة م�ن قص�ٍر ج�م�ی�ٍل ل�ھ ق�ب�اب 
كثیرة، یدّل عل�ى أّن أص�ح�اب�ھ م�ن األم�راء أو ك�ب�ار 

 األغنیاء.
كان القصر الفخم لوالي المدینة، وكانت ابنةُ الوال�ي    

األمیرة بُدُور، تنظر من ن�اف�ذة غ�رف�ت�ھ�ا ع�ن�دم�ا وق�ع 
بصرھا على منظٍر عجیٍب لم تر في حیاتھا مثل�ھ. رأت 
حصانًا أسود یطیُر ف�ي ال�ج�ّو، وع�ل�ى ظ�ھ�ره ف�ارس 
غریب ویھبط في مكاٍن قریٍب م�ن غ�رف�ت�ھ�ا. ف�ف�زع�ت 
وص��رخ��ت ب��أع��ل��ى ص��وت��ھ��ا: "ال��نّ��ج��دة.. ال��نّ��ج��دة.. 

 النّجدة..!"
لم تستطع أن تقول شیئًا آخر. فقد انعقد لسانھ�ا م�ن    

الخوف.. ولكّن رجال حرس القصر كان�وا ق�د س�م�ع�وا 
استغاثة األمیرة، فأسرعوا إلى نجدتھا ورأوا ال�ف�ارس 
الغریب وحصانھ األسود في ح�دی�ق�ة ال�ق�ص�ر. ع�ن�دئ�ٍذ 
أسرعوا إلى أسلحتھم فحمل كّل منھم سیفھ أو رمح�ھ، 

 وامتطوا خیولھم واتّجھوا نحو الفارس الغریب.
شعر األمیر بالخطر، فقفز إلى ظھر حص�ان�ھ وأس�رع   

بالخروج من حدیقة القصر. فتبعھ رجال الحرس ع�ل�ى 
 خیولھم وھم یطلبون إلیھ الوقوف واإلستسالم.

ولكّن األمیر ظّل یجري ب�ح�ص�ان�ھ م�ن دون أن ی�رّد   
علیھم، كما ظّل رجال الحرس یالحقونھ حتّى تج�اوزوا 

 أسوار المدینة وأصبحوا خارجھا.
عن�دئ�ٍذ اط�م�أّن األم�ی�ر ف�ی�روز أّن ج�م�ی�ع ال�ح�رس   

أصبحوا بعیدین عن القصر، وأّن الفتاة التي استغ�اثَ�ت 
بالحرس أصبحت وحیدةً في غرفتھا من غیر ح�راس�ٍة. 
فأسرع عائًدا إلى ال�ق�ص�ر ع�ل�ى ظ�ھ�ر حص�ان�ھ ال�ّذي 
ارتفع في الجو، وما لبث أن حطّ عل�ى س�ط�ح ال�غ�رف�ة 

قال األمیر فیروز ف�ي     التي انطلق منھا صوت الفتاة.
نفسھ: ال بُّد أن تكون ھذه الفتاة ذات مكانٍة كبیرٍة ل�ك�ي 
یحرسھا عدٌد كبیٌر من الفرسان األش�ّداء وی�ح�اف�ظ�ون 

 علیھا في ھذا القصر الكبیر.
نزل األمیر فیروز عن حصانھ ودخل غ�رف�ة األم�ی�رة   

 بُدُور التي فوجئت وحاولت أن تصرخ.
ولكّن األمیر فیروز أسرع وخاطبھا ب�أدٍب وت�ھ�ذی�ٍب،   

وعّرفھا بنفسھ: إنّھ فیروز، ابن سلطان الب�الد. وروى 
لھا قّصتھ كاملةً، وكی�ف أن ع�ج�وًزا أھ�داه ف�ي ع�ی�د 
میالده حصانًا عجیبًا یطیُر في الجو، كما ی�ج�ري ع�ل�ى 
األرض. وحّدثھا كیف أعجبھ صوتھا عندما اس�ت�غ�اث�ت 
برجال الحرس، وعزم على أن یعود إلیھا لیع�رف َم�ن 

 ھي صاحبة ذلك الّصوت الجمیل.
اطمأنّت األمیرة بُدُور إلى األمی�ر ف�ی�روز، وأُع�ِج�بَ�ت   

بقّصتھ الخارق�ة. وأح�بّ�ت ص�دق�ھ وأدب�ھ وش�ج�اع�ت�ھ. 
وأسرعت إلى أبیھا الوالي، الذي كان ف�ي ج�ن�اٍح آخ�ٍر 

من القصر، وقالت لھ: سیّدي الوالد، أُقّدم إلیك األم�ی�ر 
 فیروز، ابن سلطان البالد.

رّحب الوالي باألمیر وأحَسَن استقبالھ، ورغب إل�ی�ھ    
 أن یظّل في ضیافتھ عّدة أیّاٍم.

وعندما َعلِم أبناء المدینة بوجود األمیر ف�ی�روز ف�ي    
ضیافة الوالي، أق�ب�ل�وا م�ن ك�ّل م�ك�اٍن ی�رّح�ب�ون ب�ھ، 
وأقاموا الزینات على األبواب، وعلى م�داخ�ل ال�طّ�رق. 
وتجّمعوا حلقاٍت حلقاٍت ی�رقص�ون وی�غ�نّ�ون األغ�ان�ي 
الشعبیة التي ترّح�ب ب�الض�ی�ف. وأق�ام ال�وال�ي م�أدب�ةً 
كب�ی�رةً ع�ل�ى ش�رف األم�ی�ر الّش�اب، حض�رھ�ا ت�ج�ار 
المدینة وشبانھا. وكانوا كلّھم یتحّدثون ع�ن ش�ج�اع�ة 

 األمیر وحصانھ العجیب.
وفي ھ�ذه األیّ�ام ال�ت�ي قض�اھ�ا األم�ی�ر ف�ی�روز ف�ي    

ض�ی��اف�ة ال�وال��ي، ازدادت م��ع�رف��ت�ھ ب�األم��ی�رة ب��ُدُور، 
وبأخالقھا الّرفیعة وحدیثھا ال�رق�ی�ق، وازداد إع�ج�اب�ھ 
بھا وأحبّھا ُحبًا شدیًدا، وطلب إل�ى وال�دھ�ا أن ی�واف�ق 
عل�ى زواج�ھ�ا م�ن�ھ. ف�رّح�ب ال�وال�ي ب�ذل�ك مس�روًرا 

 ُمبتھًجا.
وبعد حفلة الزفاف الرائعة، تھیّأ العروسان ل�ل�ّس�ف�ر،    

واستأذنا الوالي الذي وقف یوّدعھما وھم�ا ی�م�ت�ط�ی�ان 
الح�ص�ان األس�ود. وم�ا ھ�ي إالّ دق�ائ�ق ح�ت�ى ارت�ف�ع 
الحصان في الجو، متمّھالً أّول األمر ثم انطلق مسرًع�ا 
بین دھشة الناس واس�ت�غ�راب�ھ�م. وم�ا ل�ب�ث أن غ�اب 

 الحصان والعروسان عن األنظار.
وب��ع��د أن اج��ت��از األم��ی��ران ال��ع��روس��ان ال��ج��ب��ال    

والسھول، وحلّقا ف�وق ال�ق�رى واألن�ھ�ار، ھ�ب�ط�ا ف�ي 
حدیقة قصر السلطان یاقوت، والد األمیر فیروز. ول�ّم�ا 
علم الّسلطان بعودة ابنھ مع عروسھ أق�ی�م�ت األف�راح 
والحفالت في عاصمة البالد. وأق�ب�ل ال�ن�اس ی�ھ�نّ�ئ�ون 
السلطان یاقوت واألمیر فیروز، ویستمعون إل�ى قّص�ة 
حصانھ الطائر، وكیف ت�ع�ّرف إل�ى ع�روس�ھ األم�ی�رة 

 بدور.
كان كّل النّاس فرحین بع�ودة األم�ی�ر وب�زف�اف�ھ، م�ا    

عدا واحًدا. لم یشارك في فرح العاصمة وأبنائھا.. ذل�ك 
ھو العجوز صاحب الحصان الط�ائ�ر. وك�ان ق�د قض�ى 
أیّامھ طوال مّدة غیاب األمیر فیروز ع�ن ال�ق�ص�ر ف�ي 

 ظلمة السجن.
كان السلطان یاقوت قد غضب غضبًا شدیًدا ع�ن�دم�ا    

رأى ابنھ األمیر یقفز على ظھر ال�ح�ص�ان وی�ط�ی�ر ب�ھ 
ویغیب عن األنظار. فطلب السل�ط�ان إل�ى ال�ع�ج�وز أن 
یعید الحصان واألمیر إلى األرض. ولكن ال�ع�ج�وز ق�ال 
إّن سّر قیادة الحصان موجود في مسمار ب�ی�ن أذن�ی�ھ، 
وال یمكنھ أن یفعل شیئًا م�ا دام ال�ح�ص�ان ب�ع�ی�ًدا ف�ي 
الجو. فلم یكن من الّسلطان إال أن أمر بحبس ال�ع�ج�وز 
إلى أن یعود األمیر سالًما. وھّدده بال�م�وت إذا أص�ی�ب 

 األمیر بمكروٍه.
دخل العجوز السجن حزینًا غاضبًا من أم�ری�ن: م�ن    

الّسجن الذي ُوِضَع ف�ی�ھ، وم�ن الّس�ر ال�ذي ال بُ�ّد أن 
یكون األمیر قد اھتدى إلیھ. وھو یرید أن ی�ح�ت�ف�ظ ب�ھ 

 لنفسھ، لكي یبقى وزیًرا في القصر لشؤون الطّائر!!
ولّما عاد األمیر فیروز، ابتھج السلطان بعودة اب�ن�ھ    

الحبیب مع ع�روس�ھ وأف�رج ع�ن ال�ع�ج�وز وأك�رم�ھ، 
وھنّأه على حصانھ األعجوبة. ولكن الع�ج�وز ل�م ی�ك�ن 
راضیًا بعد أن عرف غیره سّر الح�ص�ان. ك�م�ا إنّ�ھ ل�م 
یكن یستطیع أن ینسى أیّام الّسج�ن ال�ُم�ظ�ل�م�ة وآالم�ھ 
الطویلة فیھ. إنھ كان یتوقّع أن یصبح وزی�ًرا ُم�ك�ّرًم�ا، 
فأصبح سجینًا ُمعّذبًا. لذلك عزم على أن یت�خ�لّ�ص م�ن 

 الحصان الذي سبّب لھ ھذا العذاب.
أخذ العج�وز ی�ج�م�ع أك�واًم�ا م�ن ال�ق�ش وال�ع�ی�دان    

الیابسة، ویضعھا في وسط ح�دی�ق�ة ال�ق�ص�ر، وأش�ع�ل 
فیھا النار. ثم أخذ یتلو كالًما غیر مفھوٍم وی�رّدده م�رةً 
بعد مرٍة... فاس�ت�غ�رب ال�ذی�ن ش�اھ�دوا ال�نّ�ار تش�ت�ع�ل 
وتساءلوا ماذا یرید ال�ع�ج�وز أن ی�ف�ع�ل، ب�ی�ن�م�ا ك�ان 
الحصان یتّجھ لوحده نحو النّار ویدخل فیھا، ویش�ت�ع�ل 
معھا. وما لبث أن غاب الحصان في ال�نّ�ار ث�م أص�ب�ح 
رماًدا بعد أن خمدت. وھنا ھرب العجوز واخت�ف�ى ع�ن 

 األنظار. وحزن الجمیع إلحتراق الحصان العجیب.
أّما األمیر فیروز، فقد ال�ت�ف�ت إل�ى زوج�ت�ھ األم�ی�رة    

ب�دور، وق�ال: إن�ن�ي ل�ن أح�زن.. ف�ق�د أّدى ال�ح�ص�ان 
مھّمتھ، وجعلني أع�ث�ر ع�ل�ى أج�م�ل ك�ن�ٍز رأی�ت�ھ ف�ي 
حیاتي، ھو زوجتي بدور. ولسُت في حاج�ٍة إل�ی�ھ ب�ع�د 
ت األم�ی�رة ب�ُدُور ب�ك�الم أم�ی�رھ�ا وأج�اب�ت�ھ  اآلن. فَُسرَّ
بدالٍل: نعم، إنّك لسَت بحاجٍة إلیھ، ل�ئ�ال ت�أت�ي ب�زوج�ٍة 

 أخرى!)).
*** 

) 4ف�ي قص�ة "اب�ن األم��ی�ر وال�ح��ص�ان ال��ط�ائ�ر" (  
العراقیة، یوجد الحصان الذي یطیر بص�اح�ب�ھ، ذك�رت 

 كاملة في موضوعة السعلوة المساعدة.
*** 
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الشاعر كریم عب�د هللا م�ن   وعبر 
خالل ما یحمل من م�وروث ال�ع�ل�م 
والثقافة، وحال ذلك دون وق�وع�ھ 
السھل بم�وب�ق�ات ط�ری�ق ال�غ�رائ�ز 
واللذة بل كان جاًدا ھادفًا م�ب�اش�ًرا 
في بعض األحی�ان وب�ع�ض�ھ�ا رك�ز 
على االشارة والرسائ�ل ال�م�ش�ف�رة 
مما زاد النص جاذبیة وت�ف�رد ك�م�ا 

  فعل في خواتیم .
ص��ور" ھ��ای��ك��و ال��م��ج��م��وع��ة"  

ك�ت�ب�ت   وال�ت�ي  سوتیانِك األحمر"
بأسلوب العرض ال�ذي ل�م ن�ع�ت�اده 
من ت�ن�س�ی�ق اتس�اق�ي ل�ل�ن�ص�وص 
وھ��ن��دس��ت��ھ��ا وف��قً��ا ل��ف��ن��ی��ت��ھ��ا 

  وموضوعاتھا.
وسوتیانك: لغة ایروتی�ك�ی�ة، وھ�ذا 
ساعد في تأویل العنوان وكما نعلم 
أن اللون األحمر لھ ت�أث�ی�ر ن�ف�س�ي 
كبیر، وربما ھي رغب�ات م�ك�ت�وب�ة 
في أعماق الذات وربما ھي أمنیات 
م�م�ن�وع�ة أو أح�الم م�ن الص�ع��ب 
تحقیقھا!! ولكنھ ألف نًصا ھایكویً�ا 
یحمل دالالت ورموز وصور عقلیة 
وأخرى بصریة، والع�ن�وان ی�ح�م�ل 
الكثیر من التأوی�الت ال�ت�ي ی�م�ك�ن 

  اضافتھا بكل قراءة جدیدة للنص.
وب��رزت ف��ي ال��ن��ث��ری��ات ھ��واج��س 
الشاعر ومكابدتھ لم�ا ی�ج�ري م�ن 
ح��ول��ھ ون��ك��اد ال ن��ف��ص��ل ب��ی��ن 
مقطوعات الھایكو بل تبدو كقط�ع�ة 
واحدة قام الشاعر بكتابتھ�ا ب�ت�ج�ٍل 
حیث عبر عن شخصی�ت�ھ ك�إنس�ان 
ح��ال��م وم��ت��أم��ل ش��دی��د اإلحس��اس 

واألش��ی��اءرغ��م   ب�ك��ائ��ن��ات ال��واق��ع
مس��ح��ة ال��ح��زن ال��ظ��اھ��رة ف��ي 
نصوصھ. كما بین طریقتھ ال�ف�ن�ی�ة 
التي اختطھا ودعمھ�ا ودأب ع�ل�ى 
ابتكارھا، وھي طریقة تج�م�ع ب�ی�ن 
الفن التشكیل�ي و الش�ع�ر والس�رد 
والموسیقى كما أشرت إلى ذلك في 
اح��دى دراس��ات��ي الس��اب��ق��ة ع��ن 
الش��اع��ر" تص��اوی���رك تس��ت��ح���م 

 عاریة".
وب������ل������ور ك������ری������م ع������ب������د  

مستعی�نً�ا ب�م�واھ�ب�ھ   نصوصھ  هللا
المصاحب�ة ل�م�وھ�ب�ة االب�داع م�م�ا 
ساھم ف�ي ھ�ذا ال�ف�رز ال�ھ�ای�ك�وي 

المائز ضمن سلسلة ابداعات أدبیة 
كالنصوص المسرحیة وال�دراس�ات 

اض�اف�ة   األدبیة والنث�ر ب�أش�ك�ال�ھ،
أنھ رسام وموس�ی�ق�ي وس�ارد   إلى

ولیس ش�اع�را ف�ق�ط. ول�ذل�ك ك�ان 
دقیقا في ال�ع�ن�وان ال�ف�رع�ي ال�ذي 
وض��ع��ھ ل��م��ج��م��وع��ات��ھ ع��ل��م��ا أن 
النصوص الداخلیة ل�م ت�ح�ت�م�ل أن 
تعنون لقصر مقاطعھا ال�ت�ي ال�ت�زم 
الش�اع��ر ب��أن ت��ك�ون ع��ل��ى ن��ظ��ام 

 الھایكو الیاباني ".
وك��ان الس��ت��خ��دام االس��ت��ع��ارات 
المكنیة األثر الكبیر في وص�ف م�ا 
ی��دور ف��ي رأس الش��اع��ر وك��أن��ھ 

ی�ج��ري ف�ي ال�ط��ب�ی��ع��ة   ش�يء م�ا
والمكان الذي ھو وط�ن�ھ ال�ع�راق. 
مستخدما نفس األلفاظ والتعب�ی�رات 
بصور مخ�ت�ل�ف�ة، ح�ی�ث ع�ب�ر م�ن 

مش����اع�����ره   خ����الل����ھ����ا ع����ن
وبھذا یكون ق�د ن�ج�ح   الشخصیة.

الشاعر بایصال غرضھ من قصیدة 
الھایكو وبمعاني موجزة وبس�ی�ط�ة 
م�ع��ت��م��دا اع��ت��م��اًدا ع�ل��ى ح��واس��ھ 
وعاطفتھ وفكره معً�أ. م�م�ا س�اھ�م 
بمنح ال�ح�رك�ة وال�ح�ی�اة ل�ك�ل�م�ات�ھ 

  الموجزة في قصیدة الھایكو لدیھ.
 الفوانیُس على بابھا
 تتألألُ كعناقیِد العنبِ 

 ِمْن بعیٍد على شھوتي .
************** 

 جسدھا الحنطيّ 
 حقوَل قمحٍ 

 یا لرھبِة مناجلي .!
************ 

 
ووشى فضاؤه أیًضا بجو ج�ن�ائ�زي 

مفردات م�ع�ج�م ال�ح�روب   ینم عن
ال�ذي اس�ت�ع�ان ب�ھ" ك   والمآسي

األشالء ،الربیع المنھوب ، ط�ری�ق 
الالعودة ، الھزیمة ،دبابة ، رھینة 
، ال���م���دم���ى ، ال���ل���ص���وص ، 
الرصاصات ، جمجم�ت�ي" . ك�ل�ھ�ا 
مفردات تعبر بوضوح ع�ن م�أس�اة 
اإلنس���ان ال���ع���رب���ي وال س���ی���م���ا 

في عالم الیوم الذي صار   العراقي
القتل شیئا مألوفا فیھ ، وكذا تدمیر 
األب�ن��ی��ة وتش��ری��د ال��ن��اس وتس��ل��ط 

الطغاة وجریان الدماء أنھارا حت�ى 
األغاني تموت ف�ی�ھ واألس�وار   إن

تتبخر ف�ي ال�ھ�واء . إن مش�ارك�ة 
شاعرنا وطنھ ف�ي ھ�م�ھ ال�ق�وم�ي 
دلیل على انضوائھ تحت رایة شعر 
ما بعد الحداثة ال�ذي ق�ی�ض ف�ك�رة 
األبراج العالیة ، واقترب من ھموم 
الن�اس وم�ن األح�داث الس�ی�اس�ی�ة 
التي لھا ب�ال�غ األث�ر ع�ل�ى ح�اض�ر 

 األمة ومستقبلھا .
 في الصباِح البارد

  الدباباُت تتثاءبُ 
 رحَل الجمیُع إالّ القذائف

*********** 
وأث��ار انش��غ��ال الش��اع��ر ب��أح��داث 
وطنھ الرغبة في التعبیر ع�ن ھ�ذا 
الغض�ب م�ن خ�الل وص�ف دق�ی�ق 
ل�ل�ح�ال��ة ال�ن��ف�س�ی�ة ال�ت�ي ع�اش�ھ��ا 
الش��اع���ر ف���ي ظ���روف ال���ح���رب 
والتشرید والھدم والقتل واالعت�داء 
ع�ل��ى ال��م��اء واالش��ج��ار وال��ھ��واء 
واالنسان بالقتل والنھب الخ یقول:

-  
 قربة ٌعلى شاطىءٍ 

 قمٌر بیَن الخیولِ 
 یا لقسوِة السھام . !

**************** 
 الرماُح ترتفعُ 

 الرؤوُس الرافضة
 نوارٌس بیضاَء .

  
وال شك أن انشغال الش�اع�ر ك�ری�م 

بأحداث وط�ن�ھ وم�ع�ان�اة   عبد هللا 
شعبھ دل�ی�ل ع�ل�ى ع�م�ق ش�ع�وره 
ب���ھ���وی���ت���ھ وارت���ب���اط���ھ ال���ق���وي 

وانتمائھ الدیني والثقافي .   بأرضھ
لمسنا ذل�ك ف�ي اق�ت�ب�اس الش�اع�ر 
السم النبي م�وس�ى ع�ل�ی�ھ الس�الم 
والذي ذكر ف�ي ك�ت�اب هللا ال�ق�ران 

م�رة، وھ�ذا  400الكریم أكثر من 
داللة على قصتھ التي ت�رددت ف�ي 
مواطن عدیدة لمقاصد كثیرة، منھا 
اظھار وجوه القص�ة ال�ت�ي ی�ق�ص�د 

كأفضل   منھا الشاعر التوظیف لھا
وسیلة للتعبیر عن ھمومھ الخاصة 
وما یعتلج ف�ي ص�دره م�ن ن�وازع 
وھواجس وكأن الخالص سیأتي ال 
محالة، كما یت�ج�ل�ى ف�ي اق�ت�ب�اس�ھ 

ح��ی��ث ی��دل��ل ع��ل��ى ال��ك��ف��ار   ھ��ذا
والمؤمنین وما یجري ع�ل�ى أرض 
ال��ع��راق م��ن ق��ب��ل ال��ك��ف��ار ال��ذی��ن 
اعتدوا على الشعب ال�ع�راق�ي دون 
رح��م��ة وك��أن الش��اع��ر یس��ت��ن��ج��د 
ب��ال��م��خ��ل��ص لش��ع��ب��ھ م��ن ھ��ذا 

 االحتالل .
 بیَن الحشوِد الغفیرةِ 

كنُت أسمع�ھ�ا ت�ن�ادي : م�وس�ى , 
 موسى

 على جسِر األئمِة .
*********** 

 بعدما تفّرقِت الجموع
 وحدهُ جسُر األئمةِ 

 ظلَّ یحتفظُ بالحزن .

 
و نظرا للغنى ال�دالل�ي وال�م�ع�رف�ي 
لن�ص�وص الش�اع�ر ك�ری�م ع�ب�دهللا 

واح�دة.   والذي ال تفي بحقھ قراءة
إال أن االشارات ال�ب�س�ی�ط�ة تس�ل�ط 
الض��وء ع��ل��ى ب��ع��ض ال��ج��وان��ب 
الجمالیة لمجموعتھ، وھي بم�ث�اب�ة 
تنویھ ج�دی�ر ب�االھ�ت�م�ام م�ن ق�ب�ل 
النقاد ال�ع�رب م�ن أج�ل االھ�ت�م�ام 
ب�ھ�ذه ال��ت�ح�ف�ة األدب�ی�ة ال��ث�م�ی�ن��ة، 
ودع��وت��ھ��م ل��م��ن��ح��ھ��ا ق��درا م��ن 
االھتمام، كون الشاعر یعد مدرسة 
ش�ع��ری�ة ق�ائ��م�ة ب�ذات��ھ�ا تس�ت��ح��ق 
االقتداء من طرف الجیل الش�ع�ري 
الص��اع��د، ال س��ی��م��ا وأن��ھ م��ب��دع 

وص���اح���ب ت���ج���رب���ة   ح���ق���ی���ق���ي
ولعل ق�راءة ھ�ذا ال�دی�وان   كبیرة،

ال�ف�ن�ي   الجدید یكشف ال�م�س�ت�وى
الذي وصلت إلیھ نثیرة الھ�ای�ك�و ، 
والنوعیة التي تتوف�ر ع�ل�ی�ھ�ا م�ن 
ن���اح���ی���ة األدوات وال���ت���ص���وی���ر 

وال�خ��ی�ال وال�رم��وز   وال�ت�ش��ك�ی��ل 
وغیرھا م�ن ال�ت�ق�ن�ی�ات الش�ع�ری�ة 
الحدیثة التي جع�ل�ْت ھ�ذا ال�ج�ن�س 
االدب���ي ب���ف���ض���ل أم���ث���ال���ھ أن 

وی��ج��د ف��ي س��اح��ة األدب   ی��رق��ي
  المعاصر مكانا رفیعا.

م��ن نص��وص الش��اع��ر   ون��ل��م��س
في خلق عالقة تماثلیة بین   مھارة

الدال والمدلول وذلك بالتغل�غ�ل ف�ي 
أسرار اللغة والتمتع بالقدرة ع�ل�ى 
م��ع��رف��ة ال��ح��م��والت ال��ل��ف��ظ��ی��ة 
والمعنویة التي تتمتع بھا األسم�اء 
وت��م��ن���ح إم���ك��ان���ی��ة ل���ل��ت���أل��ی���ف 

مفرداتھا التي ت�ب�دو ظ�اھ�ری�ا   بین
غ�ی��ر م��ت��ج�انس��ة. ل��ك��ن�ھ��ا أص��اب��ع 
الشاعر البارع التي تصنع كی�م�ی�اء 
ل�غ��وی��ة ب��ی��ن األل�ف��اظ ال��م�ت��ب��اع��دة 
وتجعلھا متقاربة، كما أنھا تمارس 
الرسم بالكلمات ، فتعطي لأل�ش�ی�اء 
صورا متعددة وتبث فیھ�ا ال�ح�رك�ة 
وال��روح واألنس��ن��ة، وھ��ك��ذا ن��رى 

النسیان ف�ي ل�وح�ة   شاعرنا یرسم
فنیة والظلمات ت�ع�ل�وه ف�ي إش�ارة 
إلى الكآبة والح�زن وال�ی�أس ال�ت�ي 
تالزم النسیان ب�اع�ت�ب�اره م�ح�اول�ة 

 للتذكر ال یكتب لھا النجاح غالبا.
كما نج�د الش�اع�ر ك�ری�م ع�ب�د هللا 
یصور التھكم ویظللھ بالغبارصانعا 
صورة ذھن�ی�ة لش�يء م�ح�س�وس، 
وذلك ینم عن ال�م�ع�رف�ة وال�ث�ق�اف�ة 
التي تدعم العالقة الخفیة بین الدال 
والمدلول. ومثل ذلك ی�م�ك�ن ق�ول�ھ 
ع���ن ال���م���رك���ب���ات اإلض���اف���ی���ة 

فھو یجعل للغی�ب م�الم�ح   األخرى
ول��ل��زھ��ور   ول��أل��ش��ج��ار ش��ھ��وة،

رقاب، و للبساطیل ص�راخ وھ�ك�ذا 
ول�ألل�غ�ام رائ�ح�ة،"   للنخل رأس،

ویستنطق الكائ�ن�ات وی�غ�وص ف�ي 
أعماقھا ویتغل�غ�ل ف�ي ت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا 
مس�ت��خ��دم�ا ق��ل�م الش��اع�ر وریش��ة 
ال��رس��ام وع��دس��ة ال��م��ص��ور ب��ك��ل 

  اقتدار وتمكن".

وعلى نفس المنوال یسیر شاع�رن�ا 
في قصائده األخرى ممارسا أرق�ى 

ال���ھ���ای���ك���و   ط���ق���وس قص���ی���دة
وج�م��ال��ی��ات�ھ��ا، وإج��م��اال ن��ث��ری��ات��ھ 
الھایكویة ذاتیة ووجدانیة تت�ص�دى 
ل�م�ش�ك�الت ال��وج�ود وق�ل�ق ال��ذات 
وت��م��وج��ات ال��روح ب��ی��ن غ��اب��ات 
الضیاع وال�غ�رب�ة وال�ح�رب وع�دم 
االس��ت��ق��رار وال��ح��ب ال��م��ش��وب 
ب��ال��خ��وف وال��خ��ی��ان��ة وال��ن��اط��ق 
بال�م�ح�ال ن�ت�ی�ج�ة غ�رب�ة الش�اع�ر 
وتش�ت��ت روح��ھ ب��م��ا ی��ج��ري م��ن 

 حولھ.
ولم یتجاھل أو یغف�ل ك�ری�م ع�ب�د   

هللا ع��ن ت��ن��اول ب��ع��ض األح��داث 
السیاسیة المھیمنة عل�ى ال�م�ش�ھ�د 
المعاصر، ال سیما وأنھ ینتمي إل�ى 
م��ن��ط��ق��ة مش��ت��ع��ل��ة ب��الص��راع��ات 
والحروب واألطماع . نجد ذلك ف�ي 
قصیدتھ " عنقود ھایكوي بع�ن�وان 
((ھایكو المعركة ))" التي نقتطف 

 منھا ھذه النثیرات :
 یا لھذِه الجثةَ . !
  على جسِر األئمةِ 

 تغطیھا الجرائد حتى المساء .
************* 

 ما أبشَع الظالَم . !
 یحاصُر شمعةً وحیدةً 

 تكافُح , على جسِر األئمة .
********** 

 على ظھرَي المحدودبِ 
 أحمُل عجوزاً 

 وأوزاَر ھذِه الحرب .
*************** 
 خْذ یاصغیري حفنةَ ماءٍ 

 نغسُل وجھَ القمر
 وھمجیّةَ الحروب .

************** 
 قطرة ً قطرةْ 
 یسقطُ المطر

 على البنادِق الكثیرة .
************** 

 الھاوُن األرعن
 یدفّىُء مالجىَء الجنودِ 

 یا لوحشِة صنادیُق األعتدِة .!
* * * * * * 

 قوافُل الیاسمین
 في ساحِة الحرب

 تدھسھا المجنزرات .
*************** 

 الرصاصاُت القادمةُ 
 ال تعرُف أسماَءھم

 الجنوُد أغنیةُ الحرِب .
*********** 

 حتى الطیوُر ھاجرتْ 
 ما أضیَق ھذا الفضاء .!
 ایامھم تمشي حافیة ً .

*************** 

              رة اا ر     

 سوتیانك األحمر للشاعر العراقیة كریم عبدهللا -في دیوان 

 4ج/   -دراسة تحلیلیة  بقلم: إیمان مصاروة/ فلسطین 



  اءة  دان ( ان)
  للشاعر / غالب بن أحمد األمیر

 

 بقلم/ محمود عبد الصمد زكریا/ مصر

إذا ك��ان ل��ل��ق��ص��ی��دة ال��ع��رب��ی��ة  
(ال��ع��م��ودی��ة) ط��ب��ی��ع��ة ذات رك��ائ��ز 

تتأسس بھا شعریتھا، وتتكئ   وسمات
علیھا إلنتاج جمالیاتھا الفنیة، وإث�ب�ات 
األثر ال�م�رج�و م�ن�ھ�ا، ح�ی�ث ت�ن�ھ�ض 

ب��ع��د فص��اح��ة   ال��ق��ص��ی��دة ال��ع��م��ودی��ة
وع�ذوب�ت�ھ�ا   وبالغتھا وبی�ان�ھ�ا  اللغة

   وسحریتھا
على ثالث ركائز أساسیة تت�آزرت�آزرًت 

س�ن�ح��اول   ق�وی�اً ال ان�ف�ك�اك ل�ھ�ا ھ�ي
/  بدایةً في م�ن�ج�ز ش�اع�رن�ا  مراقبتھا

 غالب بن أحمد األمیر بدایةً :
 

  الشكلیة:  أوالً المعماریة الھندسیة
التي یبلورھا نظام محكم یت�وزع ع�ل�ى 

 .  ثالثة مستویات
* ال�م�س�ت�وى األول: ھ�و ال�م�س�ت��وى 

بشطریھ   األفقي للبیت الشعري الواحد
(الصدر والعجز) وقفلتھ (القافیة) فھو 

وحدة ب�ن�ائ�ی�ة   لیس فقط مجرد لبنة أو
ل��ك��ن��ھ وح��دة إی��ق��اع��ی��ة م��وس��ی��ق��ی��ة، 

تصویریة في حد ذاتھ ویحت�وي   وفنیة
 عادةً على معنى كامل على غرار:

أشجانَي ال�ب�ی�ُن ُم�ْذ ب�ان�ت ل�واع�ج�ھُ.. 
 سیاطَ برٍق بلیٍل ینھل المطرا.

 
* المستوى ال�ث�ان�ي: ھ�و ال�م�س�ت�وى 

 العمودي المتوازي:  الرأسي،
..  أشجانَي الب�ی�ُن ُم�ْذ ب�ان�ت ل�واع�ج�ھُ 

 سیاطَ برٍق بلیٍل ینھل المطرا .
ی��ا س��ارَي ال��ب��رق ف��ي ك��ون��ي وف��ي 
جس��دي .. ق��ل��ٌب ی��دم��دم أم ن��ھ��ٌر ب��ھ 

 انحدرا.
ویستمر ھذا النزول الرأسي الع�م�ودي 
المتوازي بین طرفي معادلة ال�ق�ص�ی�دة 
حتى نھایتھا لیصبح خطوطاً م�ت�وازی�ةً 

  متناظرة.
یا ساري البرق "رس�ال�ة   (من قصیدة

 )35لمرأة مجھولة" ص 
 

* ال�م��س�ت��وى ال��ث�ال�ث: ھ�و مس�ت��وى 
التكامل الداللي الذي یعمل على ت�راب�ط 
المعاني والتص�ع�ی�د ال�درام�ي ل�ل�ح�ال�ة 
واستكمال اللوحة الفنیة للقص�ی�دة م�ن 

؛  مجموعة اللوحاتي الفن�ی�ة ال�ج�زئ�ی�ة
بحیث ال یستغني بیٌت عن البی�ت ال�ذي 
یلیھ ، والذي یجعلھ جزءاً من الم�ع�ن�ي 

  البد أن یكتمل بھ ..

فالنظر إلى ھذا المقبوس، ففي ال�ب�ی�ت 
األول یفتح الشاعر كامیرا الشعر عل�ى 
حالتھ الشج�ن�ی�ة م�ن ال�ب�ی�ن، وال�ب�ی�ن 
طالقة اللسان وفصاح�ت�ھ، وھ�و أیض�اً 
الفرقة والبُعد، ویا لروعة أن ی�ت�ح�ول 
االبین باستمراریتھ، واس�ت�م�رائ�ھ إل�ى 
حالة من الش�ج�ن، وت�ت�ش�ك�ل وس�ی�ل�ة 

في شكل سیاط من الب�رق تش�ق   البین
ظ��ل��م��ات ل��ی��ٍل م��م��ط��ر، ف��ی��ا ل��روع��ة 

 التصویر الدرامي:
..  أشجانَي الب�ی�ُن ُم�ْذ ب�ان�ت ل�واع�ج�ھُ 

 سیاطَ برٍق بلیٍل ینھل المطرا.
ثم یأتي البیت الثاني لی�ك�م�ل مش�ھ�دی�ة 
الحالة حینما یلتفت الشاعر بالنداِء إلى 
ساري ھذا البرق، متسائالً ب�اس�ت�ف�ھ�اٍم 
تعجبي: ھل في كونھ الذي یشكلھ اللیل 
الماطر وسیاط البرق نھٌر ی�ن�ح�در، أم 

 في جسدِه ذو القلب المدمدم:
ی��ا س��ارَي ال��ب��رق ف��ي ك��ون��ي وف��ي 
 جسدي.. قلٌب یدمدم أم نھٌر بھ انحدرا.

ثم یأتي البیت الثالث لیستكمل ال�ل�وح�ة 
حثیثاً بالتالع والودیان والن�ھ�ر ال�ع�رم 
الذي یشل الرواسي ویشق س�ی�ل�ھ ُك�َل 

 الذرى:
ا.. ـً�أمست تالعي وودی�ان�ي ب�ھ�ا َع�ِرم

 شل الرواسي ، وشق السیُل ُكلَّ ذرى.
 ثم تأتي النتیجة في البیت الرابع:

فأوقفت من شدادي كل نابضٍة .. وم�ن 
 مھادي أباد األیك والشجرا.

 وھكذا ...
 

 ثانیـًا البنیة اإلیقاعیة :
س�م�ة الش�ع�ر  -أو النغمیة ال�غ�ن�ائ�ی�ة 

العربي األصیل ال�ت�ي ت�م�ی�زه ع�ن أي 
ال�ت�ي  -شعر سواه على مستوى العالم 

 یبلورھا وینجزھا:
* األنتظام العروض�ي ال�خ�ل�ی�ل�ي ال�ذي 
ینھض بإنجاز الموس�ی�ق�ى ال�خ�ارج�ی�ة 
ال��م��ت��ن��اغ��م��ةع��ل��ى ال��ب��ح��ر ال��ب��س��ی��ط 

 الممتزج :
أش�ج�ان��َي ال��ب�ی��ُن ُم�ْذ ب�ان��ت ل��واع�ج��ھُ 

 (مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن)
س��ی��اطَ ب��رٍق ب��ل��ی��ٍل ی��ن��ھ��ل ال��م��ط��را 

 (مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن)
بطاقاتھ العروضیة المب�اح�ة م�ن ع�ل�ل 
وزحافات على لحم الق�ص�ی�دة، إلن�ج�از 
اإلنسجام النغمي المحافظ على س�الم�ة 

 المستوى الصوتي دون نشاز.
 -القاف�ی�ة (ال�راء ال�م�دودة: م�ط�را  *

.. ال�خ) ال�ت�ي  ش�ج�را -ذري  -انحدرا 

الضابط لتیار الموسی�ق�ى   تنجز اإلیقاع
والحاسم لقفلة البیت.، وھي   الداخلیة،

قفلة انسیابیة غیر مفتعلة تحدث نوع�اً 
من الدھشة لدى المتلقي، زال ش�ك أن 
من یجید قفلة أبیات قصیدتھ ھ�م ك�ب�ار 
الشعراء، حیث ت�أت�ي ل�دی�ھ�م ب�م�ث�اب�ة 
النور المف�اج�ئ ال�ذي ی�وق�ظ ال�ق�ارئ، 

م�ن  -ویفتح لھ أفقاً للتأویل، وت�ف�ج�ر 
ال�م�خ�زون ال�م�ع�رف�ي  -ناحیة أخ�رى 

والثقافي، وتساعد ع�ل�ى ف�ك ش�ف�رات 
النص، وت�ج�ع�ل ال�ق�ارئ، أو ال�ت�ل�ق�ي 
مشاركاً بشكل ما كلما حاول ت�وق�ع�ھ�ا، 
كما تدل على ثراء الق�ام�وس ال�ل�غ�وي 

 للشاعر.
 

 ثالثـًا الصورة الفنیة:
تمتاز الصورة ال�ف�ن�ی�ة ل�دى ش�اع�رن�ا 
بامتدادھا وبمشھدیھا الغنیة ب�ال�ح�رك�ة 
التي تبلور الص�راع ، ف�ك�أن الش�اع�ر 
یكتب بالكامیرا، فلن�ا م�ث�الً أن نش�اھ�د 
بالفعل البرق في شكل سیاط تشق ظل�م 

 اللیل الممطر في قولھ:
 سیاط برٍق بلیٍل ینھل المطرا.

ون�رى ال��ت�الع وال��ودی�ان ال��ت�ي یش��ق 
سیٌل عِرم یشل رواوسی�ھ�ا ف�ي   ذراھا

 قولھ :
..  أمست تالعي وودی�ان�ي ب�ھ�ا َع�ِرم�ا

 شل الرواسي ، وشق السیُل كل ذرى.
ون��رى الش��ھ��ب وھ��ي ت��غ��ادر س��م��اء 

 الشاعر وتنأى عنھا في قولھ:
..  وأقعلت من سمائ�ي ُش�ھ�بُ�ھ�ا ون�أت

 عني وأمست یحیط الھالةُ القمرا.
وھكذا.. والمتابع لكیفیة إنتاج شاعرن�ا 

لتج�رب�ت�ھ الش�ع�ری�ة تص�وی�راً س�ی�رى 
بجالء كیف ینت�ج ش�اع�رن�ا م�ن خ�الل 
م��ج��اورات��ھ ال��ل��ف��ظ��ی��ة ع��الق��ات ب��ی��ن 
محسوسات ال عالقة لھ�ا ف�ي ال�واق�ع، 
وكذلك انتاج عالقات بین مح�س�وس�ات 
وم��ع��ن��وی��ات، وم��ن أنس��ن��ة األش��ی��اء 
والكائنات، وكلھا توقیع�ات تص�وی�ری�ة 
ت�ت�ش�اب��ك وت�ت��ك�ام�ل ل�ت�ش��ك�ل ك��ادرات 
تصویریة أو لوحات ف�ن�ی�ة، ت�وق�ی�ع�ات 

/  على غرار: أضحى یراُع الحب وھجاً 
یھتك أس�ت�اراً ب�أس�ت�اِر/ ث�م�ل ال�ك�أُس/ 

  عصرتني كریشٍة / خانھا ُدرھا ..
إن شعریة شاعرنا/غالب األمیر تفیض 
فیضا والتنبنى انبناء فال ت�ح�س ع�ل�ي 
جسد قصائده طول التفت�ی�ش والرش�ح 
الجبین كما یقول القدماء، ولكن وجدنا 
التلقائیة المحكمة واالق�ت�دار ال�ع�ف�وى، 
والسھل الممتنع والبس�اط�ة ال�ع�م�ی�ق�ة 

والمالحظ أن شاعرنا ی�ع�زف  النافذة.. 
ب��م��ھ��ارة ع��ل��ى ال��ب��ح��ور ال��م��م��ت��زج��ة 
كالخفیف والطویل وال�ب�س�ی�ط، م�ث�ل�م�ا 
یعزف علي البحور الص�اف�ی�ة ك�ال�رم�ل 
والرجز والكامل وقلیالً ما یركن لبحور 
السھلة كالمتقارب والمتدارك مما ی�دل 
على إحكامھ لمق�ود ج�واده الش�ع�ري، 
على عكس معظم الشعراء الجدد وھ�و 
من ناحیة أخرى أھم غیر منفصل ع�ن 

خ�ط�ابُ�ھُ الِش�ع�ريُّ س�ھ�ٌل،  ت�اری�خ�ی�ت�ھ.
محكٌم، فیَّاض، حیث الصعوبة واإللغاز 
قد یستطیعھما كل شاعر، أما السھول�ة 
المحكمة الفیاضة فال یق�در ع�ل�ی�ھ�ا إال 
أولو العزم م�ن الش�ع�راء، وش�اع�رن�ا 

  واحد من ھؤالء.
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االنتخابات في اي بلد، تكون في الع�م�وم     
مثیرة، ولكن في الدول المتحضرة ع�ادة م�ا 
تكون بحكم آلیات الدستور االساسي للدول�ة 
ورعایة القض�اء وم�ب�اديء ق�ان�ون ال�ن�ظ�ام 
االنتخابي، إجراءا روتینیا یج�ري ب�ط�ری�ق�ة 
سلسة، شفافة وسلمیة، ال خ�الف وال ج�دل 
فیھ. في بلد تعمھ الفوضى، كالعراق، ح�ی�ث 
أصبح القتل السیاسي واالفالت من ال�ع�ق�اب 
وانحطاط الوجدان والضمیر ب�الش�ك�ل ال�ذي 
یفوق التطرف اللفظي لحقیقة ما یجري ف�ي 
دھالیز السیاسة أمرا شائعا. فبدل ان ی�ك�ون 
مشروع االنتخابات ھدفا م�ت�ح�ض�را غ�ای�ت�ھ 
بن�اء ال�دول�ة وال�م�ج�ت�م�ع، اص�ب�ح وس�ی�ل�ة 
ل��ت��أم��ی��ن مص��ال��ح ط��ب��ق��ة اح��زاب الس��ل��ط��ة 
وشركائھا المافیویین، التي تتحكم ب�ال�دول�ة 
ومؤسساتھا بقوة السالح المنفلت واش�اع�ة 
العنف والتھدید وممارسة ال�خ�ط�ف واث�ارة 

       الرعب في الشوارع.
ان محاوالت ال�ت�خ�ل�ي ع�م�دا، ع�ن اص�الح 
النظام االنتخابي بك�ل م�ف�اص�ل�ھ ال�ق�ان�ون�ی�ة 
واالداریة واللوجیستیة منذ اول ان�ت�خ�اب�ات 
ب�رل��م��ان��ی��ة، ك��ان ھ��دف��ھ أش��اع��ة ال��ف��وض��ى 
والصراعات الشع�ب�وی�ة ل�ت�ت�م�ك�ن االح�زاب 
الماسكة بالسلطة بكل مفاصلھا اإلداری�ة أو 
ال��ق��ض��ائ��ی��ة، م��ن ال��ت��ح��ك��م ب��ك��ل ح��ی��ث��ی��ات 
االنتخابات ان جرت، الفشالھ�ا واالخ�ذ ب�ھ�ا 
بعی�دا ع�ن ال�ن�زاھ�ة والش�ف�اف�ی�ة ل�ت�ح�ق�ی�ق 
مصالحھا والھیمنة على ال�دول�ة، ب�واس�ط�ة 
المیلیشیات الوالئیة المسلحة ال�ت�اب�ع�ة ل�ھ�ا 
والتي یصعب السیطرة علی�ھ�ا وكس�ح ت�ل�ك 
ال��ط��ب��ق��ة ال��ت��ي، ت��ت��ح��ك��م ب��م��ص��ی��ر ال��ن��اس 
ومس��ت��ق��ب��ل��ھ��م م��ن��ذ ث��م��ان��ی��ة عش��ر ع��ام��ا 

       بالمكانس.!
بال�ن�ظ�ر ال�ى اتس�اع  -لكن مفھوم المقاطعة 

المناورات السیاس�ی�ة وال�دواف�ع الس�اب�ق�ة ـ 
كان رأیا حكیما لھ م�ا ی�ب�رره ب�ال�م�ل�م�وس، 
واسباب معارضتھ من بین اغلبیة المجت�م�ع 
العراق�ي اص�ب�ح�ت م�ح�دودة. وھ�ك�ذا، ف�إن 
تحالف القوى والكتل "الش�ی�ع�ی�ة والس�ن�ی�ة 
والكردیة" القدیمة المستفیدة من االوض�اع 
المتشابكة واصرارھا مع االحزاب ال�ج�دی�دة 
التي انشأتھا وعناصر المیلیشیات الخارجة 

عن القانون عل�ى اج�راء االن�ت�خ�اب�ات ب�أي 
ث��م��ن ك��م��ا ورد ذل��ك ع��ل��ى لس��ان رئ��ی��س 
الوزراء السابق "المالكي" مؤخرا، یھ�دف 
إلى استعادة احتكار ال�دول�ة والس�ل�ط�ة م�ع�ا 
وترك سیناریوھات التجاوزات والعنف التي 
سممت المناخ السیاسي والمجتمعي سائدة. 
وتعتبر الطغمة الفاسدة التي برزت للواجھة 

، تحالفاتھا امرا ض�روری�ا ل�م�ن�ع 2003بعد 
النخب المنظمة التي تمتلك النزاھة والخبرة 
السیاسیة والكفاءة في االقتصاد والصن�اع�ة 
واإلدارة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم، وایض��ا ف��ي 
المجال االمني والعسكري من الوصول ال�ى 
دفة الحكم لتحقیق العدالة المجتمعیة ون�زع 
الس���ل���ط���ة م���ن ی���د االح���زاب ال���ف���اس���دة 

   ومحاسبتھا. 
وبغض النظر عن اختالف الرؤى األساسی�ة 
من االنتخابات، من ناحیة صی�اغ�ة م�ف�ھ�وم 
الدولة ومدى استعدادھا للمعركة االنتخابی�ة 

ل�الرادة الس�ی�اس�ی�ة  والت�ح�ض�ی�ر ل�ھ�ا وف�ق�ا
"تك�اف�ؤ ال�ف�رص ال�م�ت�درج"  للشعب ومبدأ

المفق�ودة ك�ل�ھ�ا  واحكام "قانون األحزاب"،
اساسا. ولیس من منظور االنتخاب�ات ك�أم�ر 
في حد ذاتھ حسب تفسیر اصحاب السل�ط�ة، 
فاغلبی�ة ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي ح�دد م�وق�ف�ھ 

ب��وض��وح ن��ظ��را ل��ل��وق��ائ��ع ال��ت��ي اف��رزت��ھ��ا 
االح��داث االم��ن��ی��ة وال��ق��ان��ون��ی��ة واالداری��ة، 
ورافقھا الخوف واالض�ط�راب االج�ت�م�اع�ي 
في أعقاب "ث�ورة الش�ب�اب" م�ن�ذ تش�ری�ن 

ولغایة الیوم.  واالخط�ر ش�راء ذم�م  2019
واجھات سیاسیة وإعالمیة وطائفی�ة الث�ارة 
ال��ف��ت��ن والش��ك��وك وات��ھ��ام ال��م��ع��ارض��ی��ن 
ب�ال��خ��ی��ان�ة، وھ��ي أع��م�ال م��دم��رة م��ن��اف��ی��ة 
لالعراف والقیم المدنیة، لتضی�ی�ق ال�خ�ن�اق 
ع��ل��ى االط��ی��اف الس��ی��اس��ی��ة ال��م��ع��ارض��ة 

ن�ھ�ض��ة  الس�ت�ح�داث وم�ح�اص�رة مس�اع�ی�ھ�ا
تض��م��ن ال��ح��ق��وق الش��خ��ص��ی��ة  وط��ن��ی��ة

ال�ع�راق�ي،  والسیاسیة لجمیع افراد المجتمع
الص�الح  الت�ح�ول ال�م�ی�دان�ي وترسم سیاسة

المؤسسة التشریعیة "ال�ب�رل�م�ان" وإع�ادة 
النظر في القوانین وال�ت�ش�ری�ع�ات، ال�ت�ي ال 
تتماش�ى م�ع مص�ال�ح ال�ب�ل�د ال�ع�ام�ة داخ�ل 
الدولة ومؤسساتھ�ا. وت�ح�دی�ث ال�م�ن�ظ�وم�ة 
الس��ی��اس��ی��ة وال��دس��ت��وری��ة وال��ق��ان��ون��ی��ة 
والقضائ�ی�ة ل�ن�ظ�ام ال�ح�ك�م، ب�الش�ك�ل ال�ذي 
ینسجم مع المباديء األساسیة التي یت�رت�ب 
علیھا التوازن بین ما ھو مجتمعي وما ھ�و 
اقتص�ادي، ل�ح�ف�ظ مص�ال�ح األم�ة وك�رام�ة 

     االنسان ومستقبلھ.

 

 امت   اق، 
     ر ا وات  اب!

          
        

 عصام الیاسري/ المانیا          
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موجة االن�ف�ج�ارات ف�ي م�ط�ار     
كاب�ول ت�أت�ي ب�ع�د إع�الن ط�ال�ب�ان 
 العودة إلى سیاسة حظر الھیروین.

حتى وقت قریب، كان من الص�ع�ب 
على الرئیس ج�و ب�ای�دن أن یش�ك 
في قدرتھ على االستبصار. فھو لم 
یحاول حتى كسب نقاط لنفس�ھ ف�ي 
أصعب مھمة للتنب�ؤ ب�ال�م�س�ت�ق�ب�ل. 
وم��ع ذل��ك، ف��ق��د أس��ی��ق��ظ��ت ل��دی��ھ 
مؤخراً موھبة الش�ع�ور ال�ب�اط�ن�ي، 
وبدأ في التنبؤ بما ین�ت�ظ�ر أم�ری�ك�ا 

 ومعھا بقیة البشریة.
 

قبل أسبوعین، أعلن بایدن أن�ھ إذا 
استمر اإلرھابیون في اإلساءة إلى 
أم��ری��ك��ا، ف��ل��ن ت��غ��ادر ام��ری��ك��ا 
أفغانستان. أي أنھا ستترك القلی�ل، 
وستخلي مشاة ال�ب�ح�ری�ة ال�ت�اب�ع�ة 
لھا، ولكن القوات الخاصة ستنتق�ل 
إلى م�واق�ع ل�ھ�ا ف�ي وق�ت ق�ری�ب 

 وستواصل القصف.
وإس��ت��خ��ار اإلرھ��اب��ی��ون، وق��ام��وا 
بثالثة انفجارات متتالیة في م�ط�ار 

 13كابول، مما أسف�ر ع�ن م�ق�ت�ل 
م�واط�ن  100أمریكیاً وأك�ث�ر م�ن 

 أفغاني. 
وحسب األص�ول، أص�در ال�رئ�ی�س 
تعل�ی�م�ات�ھ ل�ج�ی�ش�ھ ب�وض�ع خ�ط�ة 
للنصر في أفغ�انس�ت�ان س�ی�ب�دأ ف�ي 

 تنفیذھا على الفور. 
وأعلن مھدداً اإلرھابیین: "س�وف 
نط�اردك�م ون�ع�اق�ب�ك�م، وس�ن�ض�رب 
ب�ق��وة وب��دق�ة أی�ن��م�ا ن�ری��د وم��ت��ى 

 نرید". 
حسناً، إن�ھ�ا ص�ورة ط�ب�ق األص�ل 

ب�وش ق�ب�ل  بلیولتھدیدات جورج د
عاماً! وشدد بایدن قائ�الً ع�ل�ى  20

أن الوالیات المتحدة س�ت�ع�م�ل م�ن 
قواعدھا بمساعدة القوات الخاص�ة 

 والطائرات بدون طیار.
وكتبت وس�ائ�ل إع�الم غ�رب�ی�ة أن 
ھ�ذه ح�رب أم�ری�ك�ی�ة ج�دی�دة ض�د 

 اإلرھاب.
لماذا ھي ج�دی�دة؟. ھ�ن�ا ی�ج�ب أن 
ننظر بعین الح�س�د ع�ل�ى ال�ق�درات 
النفسیة لبایدن، الذي ل�م "ی�ت�ی�م" 
الشركات األمریكیة المنخرط�ة ف�ي 

 تكنولوجیا الحرب: 
لوكھید مارت�ن، ری�ث�ی�ون، ج�ن�رال 
دی�ن��ام��ی�ك��س، ب�وی��ن��ج، ن��ورث��روب 

 غرومان. 
ف��ھ��و ل��ن ی��ت��رك ھ��ذه الش��رك��ات 
اإلحتكاریة بدون أن تح�ص�ل ع�ل�ى 
قطعة من ك�ع�ك�ة ال�ج�ب�ن. ب�ع�د ك�ل 
شيء، یبدو أن الطائرات العم�الق�ة 

 RQ-4 Globalب��دون ط��ی��ار"
Hawk  ،تطیر م�ث�ل ال�راف�ع�ات "

 مسترشدة بالفطرة. 
ف��ي ال��واق��ع، ی��ت��م إرش��ادھ��ا م��ن 
األقمار الصناعیة وتت�م م�راق�ب�ت�ھ�ا 

 بوسائل أرضیة.
إن ھذه الطائرات مسلحة بأسل�ح�ة  

ف��ائ��ق��ة ال��دق��ة وب��م��ع��دات ح��م��ای��ة 
السلكیة. وھناك ق�واع�د ل�ل�ص�ی�ان�ة 
وق�وات خ�اص��ة م�زودة ب�ط�ائ��رات 
الھلیكوبتر وغیرھ�ا م�ن ال�م�ع�دات 

لمراقبتھا؟ بش�ك�ل ع�ام، س�ت�ت�وف�ر 
فرص عمل كافیة للجمیع. وعالوة 
على ذلك، ستظل ال�ط�ائ�رات ب�دون 
طیار تحلق من الم�م�ل�ك�ة ال�ع�رب�ی�ة 
السعودیة، ولیس لھا نھایة قریبة. 
وعلى الرغم من أن بایدن، رب�م�ا، 
سیلجأ إلى الحاس�ة الس�ادس�ة م�رة 
أخرى، ویتوقع أي من ال�دول ف�ي 
المنطقة ترید أن تعرض أراض�ی�ھ�ا 
لبناء قواعد أمریكیة جدی�دة. رب�م�ا 
توجد م�ث�ل ھ�ذه ال�دول ف�ي آس�ی�ا 
ال��وس��ط��ى؟ ل��ن��ن��ت��ظ��ر ون��رى م��ا 

 سیحدث.
ف��ي غض��ون ذل��ك، أم��ر ب��ای��دن 
باالنتقام الش�دی�د م�ن اإلرھ�اب�ی�ی�ن 
بسبب ت�ف�ج�ی�رات ك�اب�ل. وت�ن�ف�ی�ذاً 
ألمره، قامت طائرة أمریكیة ب�دون 
طیار بتعقب إرھابي مھم في إقل�ی�م 
نانجاھار األفغاني وقتل�ت�ھ ودم�رت 

 سیارتھ مع أحد الركاب. 
وال یھم إن كان للقتیل أی�ة ع�الق�ة 
بالتفجیرات في كابول. ف�ق�د ج�رى 

 تدمیر كل شيء.
یتضح اآلن أن ال�خ�ص�م ال�رئ�ی�س�ي 
للوالیات المتح�دة ف�ي أف�غ�انس�ت�ان 
ھــو دولـــة خراســان اإلس�الم�ی�ة 

 ))ISIS-K ال��ت�ي ان�ب��ث�ق��ت ع��ن ،
 داعش. 

ح��ت��ى اآلن، ت��ع��د ھ��ذه ال��م��ن��ظ��م��ة 
اإلرھابیة ص�غ�ی�رة نس�ب�ی�اً، ل�دی�ھ�ا 

مقاتل. لكن المشكلة  2000حوالي 
ھ�ي ال�ب�دای�ة. م�ع ت�وس�ع ال�ح��رب 
الجویة األم�ری�ك�ی�ة، س�ت�ب�دأ دول�ة 
خراسان اإلسالمیة ھذه في الن�م�و. 
عالوة على ذلك، فلدیھا قاعدة ف�ي 

 المناطق الحدودیة لباكستان. 
في أمریكا، بالطبع، ھ�ن�اك ع�ل�م�اء 
سیاسیون صم وُع�م�ُي ی�ع�رض�ون 
إلحاق الھزی�م�ة ب�اإلرھ�اب�ی�ی�ن ف�ي 
أفغانستان بشكل خطیر. على سبیل 
المثال، اقترحت أمی�رة ی�ادون م�ن 
جامعة ویست ب�وی�ن�ت ال�ع�س�ك�ری�ة 
ال�ت�ع�اون م��ع ح�رك�ة ط��ال�ب�ان ف��ي 
إلحاق ال�ھ�زی�م�ة ب�دول�ة خ�راس�ان 
والقاعدة. فھي تعتقد أن ال�ح�روب 

 ضد اإلرھاب ستنتھي یوماً ما.
لـكـن الخبـراء الذین یكتـبـ�ون ف�ي 

 موقع المحاربین القدماء 
)Veteranstoday ی�رفض�ون ،(

 مثل ھذا االحتمال. 
و یؤكدون على ما یلي. لم ی�رت�ك�ب 
اإلرھابیون تفجیرات مطار ك�اب�ول 
بھدف اإلعالن عن أنف�س�ھ�م ع�ل�ى 
اإلطالق. فھم یعرفون الجھة ال�ت�ي 
یوجھون ص�وب�ھ�ا س�الح�ھ�م م�ن�ذ 
فترة طویلة. لقد وقعت التفج�ی�رات 
ب��ع��د إع��الن ط��ال��ب��ان ال��ع��ودة إل��ى 
سیاسة حظر الھیروین. وإن مطار 
كابول، الذي أصب�ح م�رك�زاً دول�ی�اً 
رئیسیاً خالل االحت�الل األم�ری�ك�ي، 
ما ھو إالّ ن�ق�ط�ة ع�ب�ور رئ�ی�س�ی�ة 
للمخدرات. وبدأ اإلرھابی�ون ح�رب�اً 
مع طالبان من أجل السیطرة ع�ل�ى 
المطار. فالسیطرة علیھ أمر حیوي 

 بالنسبة لھم.
وعالوة على ذلك، یض�ی�ف م�وق�ع 

 "Veteranstoday م��ی��زات "
م��ث��ی��رة: ف��وف��ق��اً إلدارة ال��م��وق��ع، 
ت��ت��ع��اون ال��خ��دم��ات األم��ری��ك��ی��ة 
الخــاصة منذ فتـــرة طـوی�ل�ـ�ة م�ع 

 ))ISIS  ف���ي م���ی���دان ت���ج���ارة
المخدرات، وسوف لن ترفض مثل 
ھ��ذا ال��ت��ع��اون. وت��رت��ب��ط داع��ش، 
بدورھا، ارتباطًا وثیقًا بـ "ال�ذئ�اب 
الرمادیة " التركیة، ال�ت�ي ت�ت�م�ت�ع 
ب��م��ك��ان��ة ق��وی��ة ف��ي ج��م��ھ��وری��ة 
ك��وس���وف���و ف���ي م���ج���ال ت���ج���ارة 
ال��م��خ��درات، ح��ی��ث ت��ت��ول��ى ن��ق��ل 
المخدرات إلى أوروب�ا. وف�ي ھ�ذه 
الحالة، تبدو الحرب على اإلرھ�اب 

 مشتعلة بال نھایة.
على أي حال، فإن ھذه القوى اآلن 
تمر بحالة من الفوضى حیث تھ�دد 
ط��ال��ب��ان بض��رب أع��م��ال دول��ة 
خ��راس��ان اإلس��الم��ی��ة ال��ت��ي ت��ق��در 

 بملیارات الدوالرات. 
ولذا ینبغي النظر إل�ى االن�ف�ج�ارات 
ف�ي ك��اب�ول ع��ل�ى أن��ھ�ا اإلش��ارات 
األولى الندالع حرب الن�ھ�ای�ة ل�ھ�ا 
للحفاظ على دول�ة ال�م�خ�درات ف�ي 

 أفغانستان.

   دو ارات  أمن؟
 بقلم الكاتب الروسي دیمیتري سیدوف

 
:المصدر

 ترجمة:عادل حبھ

  بزنس المخدرات
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ال��ف��ن��ان اب��راھ��ی��م الص��ب��اح��ي یس��رن��ا 
استضافتك في ھذا اللق�اء اإلع�الم�ي ف�ي 
صحیفتن�ا ال�ع�راق�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة، ف�أھ�الً 
وسھالً بك وحبذا لو أعطیتنا ل�م�ح�ة ع�ن 
حبك للعزف والم�وس�ی�ق�ى وم�ج�ال ال�ف�ن 

 !! وكیف كانت بدایاتك الفنیة
: قبل ال�ب�دء ب�ال�ح�دی�ث أود أن أش�ك�ر  -

حضرتك أخي العزیز أست�اذ م�ھ�ن�د ع�ل�ى 
استضافتي وإجراء ھذا الحوار معي ك�م�ا 
أود أن أتقدم بالشكر لصحی�ف�ة ال�ع�راق�ی�ة 
االسترالیة وعلى رأسھا الدك�ت�ور م�وف�ق 
ساوا كما عھدنا ھذه الصحیفة ال�م�ع�ط�اء 
والسباقة عل�ى ال�دوام ف�ي نش�ر ال�ح�دث 
واالھ��ت��م��ام ب��ف��ن��ان��ي س��ی��دن��ي خص��وص��اً 

 .واوسترالیا على وجھ العموم
ھذا وان حبي للموسیقى بدأ من�ذ ن�ع�وم�ة 
اظافري حیث كانت األغاني التي ت�ع�رض 
ع�ل�ى ش�اش��ة ال��ت�ل��ف�از ت��ج�ذب ان�ت��ب�اھ��ي 
خصوصاً أغاني الفن�ان�ی�ن حس�ی�ن ن�ع�م�ة 
ویاس خضر و رض�ا ال�خ�ی�اط ث�م ت�ط�ور 
األم��ر م��ن ح��ب االس��ت��م��اع ال��ى ش��غ��ف 
العزف عل�ى أول آل�ة أھ�دی�ت ل�ي و أن�ا 

 3بعمر الحادیة عشر حیث ك�ن�ت أمض�ي 
ساعات یومیاً بالعزف عل�ی�ھ�ا وف�ي ع�ام 

قُ��بِ��ل��ُت ب��م��ت��وس��ط��ة ال��م��ن��ص��ور  1997
النموذجیة ل�ل�ب�ن�ی�ن ب�ع�د حص�ول�ي ع�ل�ى 

بالمائھ بامتح�ان�ات ب�ك�ال�وری�ا  100معدل 
الص��ف الس��ادس االب��ت��دائ��ي و ك��ان��ت 
المنصور تمنح دراسة الموسیقى إض�اف�ة 
الى أقس�ام م�ت�ع�دده ك�ورش الس�ی�رام�ی�ك 
والكھرباء والمیكانیك حیث بدأ مش�واري 
حینھا بتعلم أساسیات ال�ع�زف ع�ل�ى آل�ة 

 .الپیانو/االورگ
بعد مغادرتي بل�دي االم و وص�ول�ي ال�ى 

ب��دأت  2002اس��ت��رال��ی��ا أوائ��ل س��ن��ة 
مشواري الفني بالعزف على آلة األورگ 
ث���م ع���اودت دراس���ة ال���م���وس���ی���ق���ى 

ال��ت�وزی��ع ال��م�وس��ی�ق��ي ف��ي   وأس�اس�ی��ات
 .سیدني

 
* : كیف كان دعم أھلك ال�ك�رام ل�ك ف�ي 

 بدایاتك الفنیة ؟
: كانوا دائماً ما یشجع�ون�ي وی�ح�ث�ون�ي  -

 .لدراسة الموسیقى واحتراف فن العزف
 

* : ھل واجھت بعض الصعاب في بدای�ة 
 خطواتك الفنیة ؟

: ن��ع��م واج��ھ��ت ص�ع��وب��ة ك�ب��ی��رة ف��ي  -
تمارین العزف على آل�ة ال�پ�ی�ان�و و ذل�ك 
كوني اعسر (ایسر) وآلة الپیانو تت�ط�ل�ب 
ال�ع�زف ب�ك�ل��ت�ا ال�ی�دی�ن وخص�وص�اً ال�ی��د 
الیمنى ولكن سرعان ما تغلبت على ھ�ذا 
بتكریس وقت إضافي للتمارین والحرص 

 .على أدائھا بالشكل الصحیح
 

* : كیف ترى االختالف في ال�م�وس�ی�ق�ى 
الشرقیة والغ�رب�ی�ة وھ�ل ھ�ذا االخ�ت�الف 
یؤثر على الذوق الموس�ی�ق�ي ل�ل�م�س�ت�م�ع 

 العربي؟
: الموسیقى ھي لغة عالم�ی�ة ی�ف�ھ�م�ھ�ا  -

العالم أجمع رغ�م اخ�ت�الف اج�ن�اس�ھ�ا و 
أسالیب ادائھا/ عزفھا ولكن من ال�ج�دی�ر 
بالذكر ان نقول بأن الموسی�ق�ى ال�ع�رب�ی�ة 

 تعتمد في ألحانھا أس�اس�اً ع�ل�ى ال�ن�ظ�ام
monophony) أح��ادي الص��وت) ف��ي

حین تعت�م�د ال�م�وس�ی�ق�ى ال�غ�رب�ی�ة ع�ل�ى 
ال��ن��ظ��ام ال��ب��ول��ی��ف��ون��ي م��ث��ل االنس��ج��ام 
بالھارم�ون�ی�ة وال�ذي ی�ع�ّرف ب�أن�ھ ت�ع�دد 

 األص�وات ع�م��ودی�اً، وال�ك��اون�ت��رپ�وی��ن��ت
counterpoint  وال���ذي ھ���و ت���ع���دد

األلحان أفقیاً كما وتتكون أب�ع�اد أص�وات 
المقام العربي من بعد كامل ومن أج�زائ�ھ 
غیر المتساویة فیما بینھا ( الرب�ع ت�ون) 
وذلك تبعاً للتقسیمات الطبیعیة للب�ع�د ف�ي 

، ك��م��ا ك��ان (overtone) ال��ت��واف��ق��ی��ات
شائع االس�ت�ع�م�ال س�اب�ق�اً ف�ي ال�ع�ص�ور 
الوسطى وعصر الباروك في الموس�ی�ق�ى 

ع�ام��ة، ف��ي ح��ی��ن ت�ت��أل��ف أب�ع��اد الس��ل��م 
الموسیقي الغربي من بعد ونصف ال�ب�ع�د 

ف�ق�ط واخ�ت�الف�ات  (tempered)المعّدل
 .كثیرة یطیل شرحھا

  
* : أستاذ ابراھیم نراك مبدعاً وم�ت�م�ك�ن�اً 
في الثقافة والروحیة الموسیقی�ة ل�درج�ة 
ك��ب��ی��رة، ك��ی��ف ت��م��ك��ن��ت ال��وص��ول ل��ھ��ذا 

 المستوى الرائع ؟
 : شكرا الطرائكم ھ�ذاً ال�ذي أع�ت�ز ب�ھ، -

حبي للموسی�ق�ى وح�رص�ي ع�ل�ى ت�ق�دی�م 
األفضل باالضافة الى التجدید وال�م�ت�اب�ع�ة 
الدائمة صراحةً ھي أساس توفیق الفنان 

 .في إیصال اإلحساس الى المتلقي
 

* : فناننا العزیز أبو رافي ماھي حكمت�ك 
 في الحیاة ؟

: لیست السع�ادة ف�ي أن ت�ع�م�ل دائ�م�ا  -
 .ماترید، بل في أن ترید ما تعملھ

 
* : م��اھ��ي ت��ط��ل��ع��ات��ك وط��م��وح��ات��ك 

 المستقبلیة ؟
: دائما ما أك�ث�ر ال�ح�دی�ث م�ع زم�الئ�ي  -

الفنانین ع�ن مش�روع اق�ام�ة ص�ال�ون�ات 
وام��اس��ي م��وس��ی��ق��ی��ة إلح��ی��اء ال��ف��ن 

وتنمیة الذائقة الفنیة لل�م�ت�ل�ق�ی�ن   األصیل
من جالیتنا العربیة والع�راق�ی�ة خص�وص�اً 

في زمن كثرت فیھ الموسیق�ى الص�اخ�ب�ھ 
وت��دن��ى ف��ی��ھ مس��ت��وى ال��ف��ن ال��ع��رب��ي 

 .والعراقي على وجھ الخصوص
 

 * : ما ھي مشاریعك الفنیة المستقبلیة؟
: ھناك مجوعة اعمال قمت بت�وزی�ع�ھ�ا  -

وت�ن�ف��ی�ذھ��ا م��ع خ��ی�رة ال��ع�ازف��ی�ن ام�ث��ال 
الفنانی�ن م�ح�م�د ص�ال�ح و م�ح�م�د ام�ی�ن 
ومصطفى الطیار والملحن الم�ب�دع ع�ل�ى 
الدوام مصطفى علي والتي سیتم اكمالھ�ا 
وادخال االصوات البشری�ة (ك�ورال) ف�ي 
استودیو الفنان المبدع والصدیق الع�زی�ز 
محمد امین نفطچي بإذن هللا بع�د ان�ت�ھ�اء 

 .جائحة كورونا
 

* : المایسترو الرائع ابراھیم الص�ب�اح�ي 
كلم�ة ت�رغ�ب اھ�دائ�ھ�ا ل�ق�راء ال�ع�راق�ی�ة 

 الكرام
: اتم�ن�ى ل�ل�ج�م�ی�ع الص�ح�ة والس�الم�ة  -

والتحل�ي ب�الص�ب�ر واالل�ت�زام ب�ت�ع�ل�ی�م�ات 
  New South Wales حكومة والیة

الجتیاز ڤای�روس ك�ورون�ا وأك�ی�د ال�ق�ادم 
 .سوف یكون أفضل باذن هللا

 
* : أودعنا الفنان الموسیقي المایس�ت�رو 
اب��راھ��ی��م الص��ب��اح��ي م��ت��م��ن��ی��ن ل��ھ دوام 

 الصحة والسالمة وأجمل النجاحات.

ا او اا ن اا  "اا اا" 
 
 

 سیدني، أجرى اللقاء مھند سلیم حلیحل
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اقشعّر جسُدھا ثّم انتفض كأّن عقرب�ا ك�ان�ت   
تدّب علیھ ث�ّم غ�رس�ت ف�ی�ھ إب�رت�ھ�ا، ف�ت�ح�ت 
عینیھا فصدمھ�ا الض�وء ی�غ�زو ال�غ�رف�ة م�ن 
النافذة التي أجلَی�ت س�دائ�ل�ھ�ا ف�أغ�م�ض�ت�ھ�م�ا 

…وبقیْت برھًة تترّدد بین الفتح و اإلغماِض 
رفعت یدھا ترید أن تنظر في ساعتھا فأنكرت 
االح�م��راَروب�ع��ض ال��خ�دوش ال�خ��ف�ی��ف�ة ع�ل��ى 
جلدھا، لم یكن في معصمھا ساعٌة وال س�وار 

كان�ت …  وال كان في سبابتھا خاتمھا الثمیُن 
 … كالوعاء الفارغ بال ذاكرة و بال إحساس

ف��رك��ت ع��ی��ن��ی��ھ��اب��ح��م��اس وق��وة ث��م س��ّم��رت 
نظراتھا في السقف ترید ان تستجمع ذاكرتھا 

 ٠"لَم اصبحُت ثقیلًة معّتمَة الكیان؟"
 …بدأت الذاكرة ترسل بعض الومضاِت 

رأت نفسھا في"الدوش" وقد أطالت الم�ك�وث 
تحت الماء،تقّیأْت كثیرا وكانت مش�م�ئ�ّزًة م�ن 
جسدھا وكأنھا تحمل ف�ی�ھ أط�ن�ان ال�ق�اذوراِت 

كان الماُء یتدّفق ع�ل�ی�ھ�ا س�اخ�ن�ا ح�ارق�ا …  
ك�ان�ت ت�ری�ده أن ی�خ�ت�رق … أوباردا صقیع�ا 

ل�م�اذا؟ ھ�ي ال …  المادَة لیطّھرھا من الداخ�ل
تدري، فقط تتذكر أّن القاذوراِت ت�ف�ی�ض م�ن 

ت�ف�ُرُك …  أحشائھا كلما انھرق الماُء عل�ی�ھ�ا 
وتتقّیأ، تفرك وتلع�ُن، ت�ف�رك وت�ب�ك�ي، ت�ف�رك 
وتلھ�ث وال�ق�اذورات ت�ف�ی�ض م�ن�ھ�ا وك�أن�ھ�ا 
بالوعة أتخمتھا الفضالُت فإذا ھطلت األمط�اُر 

 فاضت بما فیھا على جنبات الشارع 
أّي كاب�وس أغ�رق�ن�ي ف�ي ذل�ك االش�م�ئ�زاز "

 "الفظیع من ذاتي وجسدي ؟
أرادت أن تنام على بطن�ھ�ا ف�أّزْت م�ف�اص�ل�ھ�ا 

كان كالمشدود …  الحركةَ   وأبى علیھا جسدھا
بالسالسل إلى السریِر، ث�ق�ی�ال یس�ك�ن ال�وج�ُع 

 ٠جمیع عضالتھ
اعتصرت رأسھا وكادت تھّشم جمجمتھا م�ن 

"ما الذي حصلَ؟ لَم أنا مرھق�ة  ٠شّدِة الضغط
مشمئّزة من كلّ شيء و ما عھدُت نفس�ي إال 

 "ریاضیًة ذات لیاقة؟
 حاولْت أن تتذّكر تفاصیلَ حلمھا.

…كراٍس م�ب�ع�ث�رة ھ�ن�ا وھ�ن�اك … ضجیج 
 …موائُد علیھا طعاٌم و شرابٌ 

 ثّم ماذا؟… الفضاُء في نصف عتمٍة 
ال ٠أظ���ل���م���ت ك���لُّ ال���زوای���ا ف���ي ذاك���رت���ھ���ا

 فراغ وعتمة.٠شيءَ 
أغ��م��ض��ت ع��ی��ن��ی��ھ��ا وراح��ت ف��ي م��ا یش��ب��ھ 

 النعاَس.
ل�ح�ظ�ات … ٠تخّدر جسدھا و غابت عن الدنیا

ثّم انتابھا ارتعاش شدید "ھل ھي االن�ف�ل�ون�زا 

دف�ن�ت …  فارتفاُع الحرارة ف�ال�ھ�ذی�ان؟"
رأسھا ت�ح�ت ال�غ�ط�اء الس�م�ی�ك "أك�اَن 

 "كابوسا أم حقیقًة؟
رأت نفسھا في جلسٍة متھ�ّت�ك�ٍة ع�ل�ى أح�د 
ال�ك��راس��ي وب��ی��دھ��ا ك��أس ف��ی��ھ��ا مش��روب 
غازّي "قلُت ل�ھ�م أن�ا ال اش�رُب ال�ك�ح�ولَ 

…فقّدموا لي متغامزین شراَب الكوكاك�وال
ال تشربین الكحول؟!أنِت ت�ع�ی�ش�ی�ن خ�ارج 

 "العصر
ض��ج��ی��ج … وق��ھ��ق��ھ��وا م��لء أش��داق��ھ��م 

وم��وس��ی��ق��ى، رق��ص وغ��ن��اء وت��ھ��ری��ج 
كم كانوا س�ع�داء … وقھقھات تبلغ السماء 

 !مرحین؟
أجواء احتفالیة ! لكن بمن أو بماذا؟ لم�اذا 
ال یتق�ّی�أ ھ�ذا ال�رأُس ك�ل م�ا اخ�ت�زن م�ن 

 أحداث؟
�م�اِل  حّركتھ بشدة ذات ال�ی�م�ی�ِن وذات الشِّ
فوجدتھ كالمملوء س�ائ�ال ل�زج�ا یض�ط�رب 
داخل ال�ج�م�ج�م�ة. ھ�ل ھ�ي م�ج�رد وع�اء 

 فارغ، ھیكل عظمّي؟
تحامل�ت ع�ل�ى ن�ف�س�ھ�ا. غ�ادرت الس�ری�َر 

 وكأّنھا تذھب نحو الموت.
في طریقھا إلى الحّم�اِم واج�ھ�ت�ھ�ا ص�ورةٌ 

 … حّدقت فیھا… على مرآٍة 
لَِمْن ھذا الوجُھ الغ�ری�ُب؟ م�ن أی�ن خ�رج؟ 
ھل باتت المرایا والجدران رحم�ا ل�ألرواِح 

 والكائناِت الغریبة؟
ح��ن��ت رأس��ھ��ا داخ��ل ال��ح��وِض. ف��ت��ح��ت 
الص�ن�ب�وَر وت�رك�ت رأس��ھ�ا ل�ل�م�اء ال�ب��ارد 
یتدفق علیھ ویصطاُد المشاھَد من أع�م�اق 

 … بئٍر خاویة
كانت مرحًة جدا، تتناول شراب�ھ�ا ف�ي ل�ّذٍة 
وتغرق في الضحك ح�ّت�ى تس�ت�ل�ق�ي ع�ل�ى 
ظھرھا ألبسط ال�ح�رك�ات وأت�ف�ھ ال�ك�ل�م�ات 

 …یتلّفظ بھا شّباٌن من حولھا
انفتحت شھّیتھا لكلّ شيء وانتابتھا رغب�ة 
في التحّرر من جمیع القیود حّتى أث�وابِ�ھ�ا 

رجمت الماضي وما خلّفھ فیھا من ُعقٍد …
وال�ح�اض��َر وم��اف�ی�ھ م�ن ض�غ�وط ورق�اب��ٍة 
وانطلقت كالفراشة خفیفًة مزھوًة بجمالھ�ا 
و رشاقتھا تتنّقل ب�ی�ن األزھ�اِر، ت�ت�ل�ّق�ف�ھ�ا 

 ثّم ماذا؟…األحضاُن 
 ٠غرقت في العتمة من جدید

أخذتھا رغبٌة جامحة في م�لء "ال�ب�ان�ی�و" 
ن�ظ�رت إل�ى …  واالستسالم للماء ال�ب�ارد 

جسدھا تحت الماء وھالھا ك�مُّ ال�رض�وض 
ع�ل�ى …  والكدمات الزرقاء ع�ل�ى ب�دن�ھ�ا 

 … فخذیھا ونھدیھا
 ماذا حصل البارحة؟!!؟

 قصة قصیرة
 

  َََ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 زینب حداد/ تونس   

  ا و ات     

 
 
 
 
 
 
 
 

  صموئیل نبیل أدیب/ مصر
 
 قدیما قالوا: ... من لم یرَض بالكف أخذ بالنبّوت. 

والنبّوت ھو عصا غ�ل�ی�ظ�ة، یس�ت�خ�دم�ھ�ا ال�ن�اس ق�دی�م�ا ف�ى 
الضرب ... ضربة واحدة منھ كفی�ل�ة ب�ع�م�ل كس�ر ج�م�ی�ل ف�ى 
عظامك. أو" تربنة" فى دماغك ... ومعنى ال�م�ث�ل أن م�ن ال 
یرضى بالضرب من كف والده أو ُمعلّمھ ستدور األیام ع�ل�ی�ھ، 

فال یوجد معن�ى   ..وسیأخذ من الحیاة ضربات أقوى وأصعب  .
للحیاة بدون أن تتعلم منھا... وال یوجد ھدف إن لم یكن یوم�ك 

ولكن ھناك فعًال من یرفضون التعلُّم...لیس ... أفضل من أمسك
ألنھم أغبیاء أو جھلة... ولكن ألنھم ی�ط�ل�ب�ون ال�ت�ع�ل�ی�م ال�ذي 

. منھم م�ث�ال ... ال�ذی�ن ی�ط�ل�ب�ون هللا ع�ل�ى ..یناسب أھواءھم
 !!مزاجھم

 

 :تحضرني عنھم قصة بعنوان
 .." أنتظر هللا"

یُحكى أن إنسانًا مؤمنًا كان فى وسط بلدة، عندما ھاجت علیھا 
أعاصیر وزوابع ... وانحشر فى بیتھ بع�دم�ا ت�خ�رب�ت ال�ط�رق 
وتعطلت .. جاء إل�ی�ھ أح�د ج�ی�ران�ھ ق�ائ�ال: ھ�ی�ا ارك�ب م�ع�ي 
لنھرب .. ولكنھ قال : ال هللا سیرسل إلي نج�دة ...ب�ع�دھ�ا أت�ت 
عربة إسعاف وقالوا لھ: ھیا .. فقال: ال أنا انتظر نجدة هللا ھو 
وعد في كتابھ أنھ سینجدني .. و تكرر األمر مرة ثالثة و ظ�ل 
یرفض.. حتى اقترب اإلعصار، ودمر البیت، ومات ال�رج�ل .. 
وصعد إلى الس�م�اء م�ع�ات�ب�ا هللا .. ل�م�اذا ل�م ت�رس�ل ن�ج�دت�ك 
وتن�ق�ذن�ي؟؟ أج�اب هللا : ل�ق�د أرس�ل�ت ل�ك ث�الث م�رات ول�م 

 !! ترغب
أرجوك ال تضحك .. فنحن ھذا الرجل .. كم مره أخبرت ُمدخنً�ا 
أو مدمن مخدرات أن یقلع عن طریقھ ف�ی�ج�ی�ب�ك: "ل�م�ا رب�ن�ا 
یرید".. إنھ مثلھ ینتظر معجزة من هللا لك�ي ی�ت�ع�ل�م أن ی�ك�ون 

 !!.. أفضل
لألسف نحن ننتظر من اآلخرین أن یساعدون�ا، ول�ك�ن�ن�ا لس�ن�ا 

.. ن�ن�ت�ظ�ر م�ن اآلخ�ری�ن أن  على استعداد أن نساعد أن�ف�س�ن�ا
وت�ق�ول ن�ك�ت�ة: إن ...  یشعروا بتعبنا، ولك�ن�ن�ا ال نش�ع�ر ب�ھ�م 

مسجونین اجتمعا أمام القاضي .. ن�ظ�ر األول ل�ل�ث�ان�ي ب�ت�ع�اٍل 
قائًال: أرفض أن أكون مع ھذا الشخص، إنھ حرامي غسیل .. 
فنظر القاضي لھ قائًال: و معالیك جاي السجن لیھ؟ أجاب .. أنا 
حرامى جزم من الجامع...أسرق من مك�ان ش�ری�ف م�ش زي 

 !! حرامي الغسیل
 !!...فأجاب�ھ ال�ح�رام�ي اآلخ�ر: ول�ك�ن أن�ا أكس�ب أك�ث�ر م�ن�ك

وبالرغم من أن كالھما ُمدان، وتح�ت ال�ح�ك�م .. وك�الھ�م�ا ل�م 
یتعلم الدرس، اضحك ... ولكن احذر أن تكون رافًض�ا ل�ل�ت�ع�لُّ�م 
ألنك ترى أنك ُمتدین مثل الرجل األول .. أو ح�رام�ي ن�ظ�ی�ف 

لذا نصیحتى لك یا عزی�زي ..ت�ع�لَّ�م ان ت�ت�ع�لّ�م..   ... مثل الثاني
 .. تعلَّم أن تكون تلمیًذا
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 :القصائد بالشعبي -أ 
 روحي وال تَكلھا: شبیج -1

 وانت الماي
 مو حزن لكن حزین2- 

 مثل ما تنقطع جّوا المطر
 .شّدة یاسمین

 الریل وحمد3- 
 .مّرینھ بیكم حمد، واحنھ ابقطار اللیل

 
 :القصائد بالفصحى -ب 

 ثالث أمنیات على بوابة السنة الجدیدة4 - 
 مرة أخرى على شباكنا تبكي

 ...إلى الضابط الشھید إبن مصر5- 
 لیس بین الرصاص مسافة

 
 التمھید -أوالً 

أدرجت اسم الشاع�ر ال�ع�راق�ي ال�ك�ب�ی�ر م�ظ�ف�ر 
ال���ن���واب ف���ي ك���ت����اب���ي (ل���ل����ع���ب����ق���ری����ة 
أسرارھا..تشّكلھا..خصائصھ�ا.. دراس�ة ن�ق�دی�ة 

م�ن  1996مقارنة)، المطبوع في دمشق ع�ام 
قبل دار العروب�ة ل�ل�ط�ب�ع وال�ن�ش�ر وال�ت�وزی�ع، 
وأعادت دار فضاءات ع�م�ان األردن ل�ل�ط�ب�اع�ة 
والنشر والتوزیع ع�ل�ى حس�اب�ھ�ا ال�خ�اص م�ع 

نسخة)، وزعتھا بالمج�ان ع�ل�ى  100تسلیمي (
مكتبات الجامعات العراقیة، وب�ع�ض ال�م�ك�ت�ب�ات 

 العامة في مدینتي النجف وكربالء. 
أقول أدرجتھبین عمالقة عباقرة ال�دن�ی�ا، ودن�ی�ا 
العرب من األقدم�ی�ن وال�م�ع�اص�ری�ن لس�ب�ب�ی�ن، 
أولھما ھو شاعر عبقري في الشعب�ي ال�ع�راق�ي 
ال�دارج (ال�ح��س��ج�ة)، وف��ي ش��ع�ر ال��ف�ص��ح��ى، 
والسبب الثاني أن الرجل فرض نفسھ على أم�ة 
العرب، كأشھر شاعر، یتفاعل معھ ال�ج�م�ھ�ور، 
والشاعر الثاني في عصر الذي اشتھر أكثر م�ن 
غیره، شاعر المرأة نزار قباني، وألن اإلنس�ان 
بطبعھ لدیھ أعز شيٍء م�ا أم�ت�ن�ع ع�ل�ی�ھ، وھ�و 
ھج�اء س�الط�ی�ن ال�ع�ص�ر ال�ط�غ�اة ال�ج�ب�اری�ن، 
والتغزل الفاح�ش ب�ال�ج�ن�س اآلخ�ر، ف�ق�د ب�رزا 
واشتھرا، كما برز واشتھر الشاعران العمالقان 
في عصرھ�م�ا، وھ�م�ا األول دع�ب�ل ال�خ�زاع�ي 
ل�ھ��ج��ائ��ھ خ��ل��ف��اء عص�ره الض��خ��ام ك��ال��رش��ی��د 
وال�م�أم�ون وال�م�ع�ت�ص�م وال�واث�ق وال�م�ت�وك��ل، 
ووزرائھم وقادتھم ووالتھ�م وقض�اة قض�ات�ھ�م، 

ك�م�ا ذك�ر ل�ي،  -وتأثر بدعبل م�ظ�ف�ر ال�ن�واب 
واعتبره رائده األول، ورب�م�ا أخ�ذ م�ن�ھ ب�ع�ض 

 -وتنسب لغ�ی�ره  -صور الھجاء المقذع، كقولھ 
في الحسن بن سھل وزیر المأمون، ورجاء ابن 
الضحاك، مستشار الخلیف�ة، واب�ن�ی�ھ مس�ؤول�ي 
األمن والجیش في الدولة، ودینار ب�ن ع�ب�د هللا 
قائد حرس الخالفة، وقاضي القضاة ی�ح�ی�ى ب�ن 

 -صدقاً أم ك�ذب�ا -أكثم، ورماه من رماه بالشذوذ 
لذلك استثناه دعبل من رد العیب، وھؤالء كان�وا 
یسكنون في أرقى مناطق بغداد في ذلك العص�ر، 
وھي محلة (ال�م�خ�رم)، م�وق�ع�ھ�ا ب�ی�ن م�ل�ع�ب 

 الشعب الحالي والبالط الملكي
 أال فاشتروا مني ملوك المخزمِ 
 أبع حسنا وابني رجاء بدرھـم

 ** وأعـــــط رجاء فوق ذاك زیادة
 وأسمع بــــدینار بغــــیر تــندم
 فإن رد من عیب علي جمیعھم
 فلیس یرد العیب یحیى بن أكثم

ودع�ب�ل ك��ان ی�ق��ول ل�ج��رأت�ھ ال��م�ت�ن��اھ�ی�ة"ل��ي 
خمسون عاماً أحمل خشبتي ع�ل�ى ك�ت�ف�ي أدّور 

 على من یصلبني علیھا، فلم أجدْ 
والشاعر الثاني الجريء حتى العظم أبو ن�ؤاس 
لتھتكتھ وعبثھ ومجون�ھ وخ�م�ری�ات�ھ، وت�غ�زل�ھ 
بالغلمان، إذ اخترق كل ال�ت�ق�ال�ی�د االج�ت�م�اع�ی�ة 
والدینیة في عصره، إذ ركب ضد التیار، والحق 
أن تصنع الزھد والتقوى والتدین ریاًء ون�ف�اق�اً، 
سرعان ما تجد ال�ق�ب�ول وال�ت�ب�ج�ی�ل واالح�ت�رام 
بسھولة لدى العقل الجمعي، والمجت�م�ع، ول�ك�ن 
الجرأة المتناھیة التي تحتاج إلى شخص�ی�ة ف�ذه 
حدیدیة، تجدھا عند الذي یسی�ر أو یس�ب�ح ض�د 

 !!التیار الجارف
مھما یكن من أمر شاعرنا مظ�ف�ر ال�ن�واب ك�ان 
عبقریاً في شعره الشعبي وال�ف�ص�ح�ى، وأك�م�ل 

عبقریتھ الفذة في أنھ استطاع أن یفرض نفس�ھ 
 .على عصره مشتھراً 

 :نبذة عن مسیرة حیاتھ -ثانیاً 
الشاعر العراقي مظفر عبد ال�م�ج�ی�د ال�ن�واب�ول�د 

م في مدین�ة ال�ك�اظ�م�ی�ة، م�ن أس�رة 1934عام 
النواب الثریة المھتمة باألدب والفن وال�م�راس�م 
الحسینیة، قد ھاجرت إلى العراق من الھ�ن�د؛ إذ 
كانوا من أمراء الھند، وھم في األساس ع�ائ�ل�ة 

، ععراقیة تنتسب إلى اإلمام م�وس�ى ال�ك�اظ�م (
ھربت للھند إبان ثورات العلویین، ومط�اردت�ھ�م 

 .من قبل سلطات الخالفة العباسیة
تعرض عبد المجید النواب لھّزة مادیة أف�ق�رت�ھ، 
ولكن المظفر نشأ عزیزاً أبیاً شامخاً، دخل كل�ی�ة 
آداب بغداد وت�خ�رج م�ن�ھ�ا، وب�ع�د ق�ی�ام ث�ورة 

م عیّن مفتشاً فنیاً ب�وزارة ال�ت�رب�ی�ة ف�ي 1958
بغداد، انتمى للحزب الشیوعي ال�ع�راق�ي، ول�ّم�ا 
حّم الصراع بین الشیوعیین وال�ق�وم�ی�ی�ن س�ن�ة 

م، تعرض للمالحقة وال�م�راق�ب�ة، ف�ھ�رب 1863
للبصرة، ومنھا لألحواز في إیران، وم�ن ھ�ن�اك 
دخل األراضي اإلیرانیة م�ح�اوالً ال�ھ�روب إل�ى 
روسیا؛ ولكنھ وقع في فخ المخابرات اإلیرانیة، 
فسلمتھ مخفوراً إلى األمن السیاس�ي ال�ع�راق�ي، 
وبدوره ھذا قدمھ إلى المحكمة العسكریة، ال�ت�ي 
أقض��ت ع��ل��ی��ھ ب��ح��ك��م اإلع��دام، ت��دخ��ل األھ��ل 
والمعارف، فخففوا علی�ھ ال�ح�ك�م، وس�ج�ن ف�ي 
سجن نقرة الس�ل�م�ان ال�رھ�ی�ب، ف�ي م�ح�اف�ظ�ة 
المثنى (لواء الدیوانیة سابقاً، ق�ب�ل انش�ط�ارھ�ا 
إلى محافظ�ت�ي ال�ق�ادس�ی�ة وال�م�ث�ن�ى)، أي ف�ي 
الصحراء القاحلة قرب الس�ع�ودی�ة، ون�ق�ل ب�ع�د 
ذلك إلى سجن الحلة المرك�زي، واس�ت�ط�اع م�ع 
السجن�اء الس�ی�اس�ی�ی�ن أن ی�ح�ف�روا ن�ف�ق�اً م�ن 
زنزاناتھم یؤدي إلى خارج السجن، ولما نجحت 
الخ�ط�ة، وھ�رب م�ن الس�ج�ن ت�ّوج�ھ ل�ألح�واز 
العراقیة في الجنوب العراقي، ومكث سنة ح�ت�ى 

م، وباش�ر ب�وزارة ال�ت�رب�ی�ة 1969أعفي عنھم 
كمدرس للغة العربی�ة، ول�ك�ن�ھ ت�رك ال�ت�دری�س 

وغادر العراق إلى دمشق، ومنھا لعدة ع�واص�م 
عربیة وغربیة، ثم رج�ع واس�ت�ق�ر ف�ي دمش�ق 

 .م2011حتى عاد للعراق سنة 
 

 :من قصائده -ثالثاً 
 :من قصائده الفصحى -أ 

(قمم) والتي یھجو من خالل�ھ�ا ال�ح�ك�ام ال�ع�رب 
ب��أوص��اف وأل��ف��اظ الذع��ة (ال��ق��دس ع��روس 
عروبتكم) والتي یصف فیھ�ا ال�ع�رب ب�ال�خ�ذالن 

 .والتواطؤ في موقفھم تجاة قضیة القدس
نعم موالى تراب) وھى القصی�دة ال�ت�ي یص�ف )

فیھا كم اإلساءات التي تت�ع�رض ل�ھ�ا الش�ع�وب 
العربیة جراء تصرفات المخابرات العرب�ی�ة ف�ي 

 .كل الدول
(یا حزن) وھى إحدى قصائده التي یصف ف�ی�ھ�ا 

 .الحزن واأللم
(عالم القطط) وتنضم أیضا ھذه ال�ق�ص�ی�دة إل�ى 
شعره السیاسي (الخوازیق) وھ�ى ت�ق�دم ن�وع�ا 

 .من الھجاء للوضع العربي
(في الحانة القدیمة) في تلك ال�ق�ص�ی�دة اس�ت�غ�ل 
كافة الوسائل اللغویة والتعبیریة لتجسید فكرت�ھ 
التي یرید التعبیر عنھا واس�ت�م�ر ف�ي اإلس�ق�اط 

 .السیاسي بشكل مبھر
 .ومن قصائده بالشعبي -ب 

للریل وحمد) التي تتراوح تواریخ كتابتھا بی�ن (
(ح�رز) (اب�ن دی�رت�ن�ھ ح�م�د)  - 1959اعوام 

(حجام البریٍس) و (حسن الشموس) (ی�ان�ھ�ران 
اھلنھ) (براءة)، تنتمي بروحیة كتابتھا الى تل�ك 
الحقبة من الزمن ایضا. اع�ق�ب�ت ت�ل�ك (مش�ت�اك 
یادیرة ھ�ل�ي) (ال�ع�ب..ال�ع�ب) (ك�ال�ول�ي) (ل�ی�ل 
البنفسج) (موحزن) (ش�ك�واط�ی�ب م�ن أذی�ت�ك) 

 .(بعدك انت كلشي) (حمام نسوان)
كتبت خالل اكثر من ثالثین عاما، كأنما ش�ھ�دت 
شاعریة النواب التي اثمرت خلق مسار م�غ�ای�ر 

 .في مسیرة الحركة الشعري
 

ما ذكرتھ عنھ ف�ي ك�ت�اب�ي (ل�ل�ع�ب�ق�ری�ة  -رابعاً 
 )...أسرارعا

مّجدتھ بكتابي (للعبقریة أسرارھا...) مع أشھ�ر 
عباقرة العال�م وال�ع�رب ع�ل�ى ام�ت�داد ال�م�ك�ان، 

 وعمق الزمان،
 :وأشرت إلیھ في قصیدتي التي مطلعھا

 نعیماً أیّـــھا العـــربُ 
 وكــــلُّ ترابكم ذھبُ 

 :بقولي
 ونصقُل صوَت (قائلنا)

 عروُس العرِب تـُغتصبُ 
 فال(القدُس)الشریُف لكم

 وفي(أوراسكْم)صخبُ 
 لقد ھُــــــّزْت مرابعكمْ 
 وما اھتّزُت لكم رقبُ 

وضمن�ت ب�ع�ض م�ق�اط�ع أخ�رى م�ن قص�ائ�ده 
بقصائدي. وأشرت إلیھ في م�ق�االت�ي، وأح�ی�ان�اً 

 .بعناوین عریضة

الریب ھو من أشھر شعراء العرب، ألنھ ھ�ّج�اء 
ساخر، مناضل وطني وعروبي غیور، وظاھ�رة 
ص�وت��ی��ة م��م��ی��زة، ت��الق��ف ال��ع��رب مس��ج��الت��ھ 

 ...الصوتیة من البحر إلى البحر،
 

في ال�ف�ص�ل الس�ادس م�ن ك�ت�اب�ي (ل�ل�ع�ب�ق�ری�ة 
أسرارھا..)، تحت عنوان (االغ�ت�راب ال�ن�ف�س�ي 

(ط�ب�ع�ة  1ط 110لدى العباقرة)، وفي الصفحة 
 :دمشق) أقول فیما قلت

المعاناة امتالء النفس بما یت�ف�اع�ل ف�ی�ھ�ا م�ن "
أحداث الحیاة ومالبساتھا ومفارقاتھ�ا، والش�ع�ر 
تنفیس لھذه المعاناة، ومفتاح التعبیر ع�ن آم�ال 
الجماھیر، وترجمان أحاسیسھا وأھدافھا، وم�ن 
ھنا أیضاً تأتي غربة الش�اع�ر م�ظ�ف�ر ال�ن�واب، 
فكان من أكثر الشعراء رفضاً للواقع المریر بكّل 
أب�ع��اده، وإّن إغ��ت��راب��ھ ال��ن��ف��س��ي م��وض��وع��ي 
بتداخالت ذاتیة ھامشیة، وربم�ا ت�ن�ت�ف�ي ال�ذات 
عنده في كثیر من األحی�ان، ف�خ�ل�ق م�ن ج�ب�ل�ة 
الرفض والتمرد، وال یدري أین یح�ط؟!! وی�رى 
الساحات أمامھ حالكة معتمة في زمن الشرذم�ة 
والتجزئة، فمن قصی�دت�ھ (ث�الث أم�ن�ی�ات ع�ل�ى 

 :بوابة السنة الجدیدة) یقول
 

 مرة أخرى على شباكنا تبكي
 وال شئ سوى الریح

 وحبات من الثلج على القلب
 وحزن مثل أسواق العراق

 مرة أخرى أمد القلب بالقرب 
 من نھر الزقاق

 مرة أخرى أحني نصف 
 أقدام الكوابیس بقلبي

 أضيء الشمع وحدي وأوافیھم 
 على بعد

 وما عّدنا رفاق
 لم یعد یذكرني منذ اختلفنا أحد 

 غیر الطریق
 صار یكفي

 فرح األجراس یأتي من بعید
وصھیل الفتیات الشقر یستنھض ح�ج�م ال�زم�ن 

 المتعب
 والریح من الرقعة تغتاب شموعي

 رقعة الشباك كم تشبھ جوعي
 واثینا كلھا في الشارع الشتوي

 ترخي شعرھا للنمش الفضي
 لألشرطة الزرقاء واللذة

 ھل أخرج للشارع
 من یعرفني

 من تشتریني بقلیل من زوایا عینیھا
 تعرف تنویني وشداتي وضمي وجموعي

أي الھي أن لي أمنیة أن یس�ق�ط ال�ق�م�ع ج�دار 
 القلب

 والمنفى یعودون إلى أوطانھم
 ثم رجوعي

 لم یعد یذكرني منذ اختلفنا
 غیر قلبي والطریق

 صار یبكي كل شئ طعمھ طعم الفراق
 حینما لم یبق وجھ الحزب وجھ الناس

 قد تم الطالق
 حینما ترتفع القامات لحنا أممیا

 ثم ال یأتي العراق
 كان قلبي یضطرب

 كنت أبكي
 كنت استفھم عن لون عریف الحفل

 عمن وجھ الدعوة
 عمن وضع اللحن

 ومن قادھا ومن أنشد
 أستفھم حتى عن مذاق الحاضرین

 أي الھي.. أن لي أمنیة ثالثة
 أن یرجع اللحن عراقیا

 وإن كان حزین
 ولقد شط المذاق

 لم یعد یذكرني منذ اختلفنا أحد في الحفل
 غیر االحتراق

 كان حفال اممیا
 ........................نلتقیكم في العدد القادم

  ااب: 
و ، أط   

 

 1الحلقة /        كریم مرزة األسدي

 درات
 

 مریم البیاتي/ العراق
 

 ھلگد صلف مابیك غیر الكباحھ
 تتمضحك ویا اعداي وانھ بمناحھ

........... 
 غربلت مو بطران بس علھ بیھ

 الوفي من الجذاب تاھت علیھ
..................... 

 مجبور اشیل بلوك والیتم جتال
 وعیالي بس نسوان ارد استر الحال

............. 
 من رحت تدري شصار ماتدري بیھ

 رجلیھ من فرگاك داست  علیھ
................... 

 شیخ وغرگ بالماي بیتھ ومضیفھ
 شیسوي والشمات باچر تضیفھ

................... 
 عرست والعریس موش اعلھ  كدي
 محتاره اكلـھ افـالن لـو اكلـھ جـدي

...................... 
 صافن تحاچي الطیر شتظنة یفھم
 لو دره الصایر بیك چا ریشة فحم
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 توطئة:
ل�ع��ل م��ل��ك��ة ال�ذوق ال��ف��ن��ي ل��دى ال�ن��اق��د ھ��ي م��ن 
مشروطیات العالقة المماثلة التي ی�ت�م م�ن خ�الل�ھ�ا 
استشعاریة خاصة عند الناقد ل�ذل�ك ال�ن�ص ب�أدوات 
مؤولة من شأنھا فھم و اف�ھ�ام أوض�اع ووض�ع�ی�ات 
خلفیة النص، كوحدة متصورة ومحتملة في إمكانیة 
القراءة التأویل�ی�ة ال�م�ت�اح�ة ض�م�ن م�ی�ول ال�ق�راءة 
الخاصة للناقد، وعلى ھذا النحو سوف نتع�ام�ل م�ع 
عوالم دالالت الشاعر الكبیر حسین ع�ب�د ال�ل�ط�ی�ف، 
ضمن منظوریة تطبیقیة ألھم ما جاءت بھ موجھات 
نصوصھ الشعریة من أشارات وإح�االت وإی�ح�اءات 
خفیة وظاھرة، وب�ھ�ذا الص�دد س�وف ن�ت�ع�ام�ل م�ع 
ب�ع�ض قص�ائ�د م��ج�م�وع�ة (ع�ل��ى ال�ط�رق�ات أرق��ب 
المارة) من ناحیة أداة (شعریة الت�ش�ك�ی�ل) وك�ی�ف�ی�ة 
صیاغة الشاعر من ج�ھ�ة م�ا ل�ل�م�ت�ن ال�دوال�ي ف�ي 
بنیات متعدیة زمكانیا وحلمیا في ح�ی�ز م�خ�ص�وص 
من المواضع�ة وال�م�ش�اك�ل�ة وع�الق�ات ال�ت�ن�ص�ی�ص 

 المتفاعل وحدود ذائقة التلقي والقراءة .
 

ـ� ال�ع�الم�ة الش�ع�ری�ة وإم�ك��ان�ی�ة ت�ح�ق��ق ال�م�ع�ادل��ة 
 الزمنیة .

غالبا ما نواجھ في نص�وص الش�اع�ر حس�ی�ن ع�ب�د 
اللطیف ثمة ن�م�اذج م�ت�ع�ددة م�ن م�غ�زى ال�ع�الم�ة 
الشعریة المنفتحة نحو أوجھ التبادل بین كفة البق�اء 
داخل االنغالق النصي والخروج ب�ال�دالل�ة الش�ع�ری�ة 
بطریقة ذات ارتباط بآفاق عالئقیة ـ تولیدیة، وعل�ى 
مساحة بین المجسد الملفوظي وال�ف�ض�اء ال�دوال�ي، 
وھذا األمر ما جعل القص�ی�دة ت�ب�دو وك�أن�ھ�ا واق�ع�ة 
إمكانیة مت�ص�ل�ة ب�ی�ن(م�ؤول ال�دل�ی�ل) وت�م�ظ�ھ�رات 
الفاعل الدوالي المقرون بدینامیة س�ی�اق ال�ت�ش�ك�ی�ل 

 من واصلة رؤیة النص :
  أعلنِت العاشرة

 والنصَف ، لیالً ، دقّة الساعة
  نافذة الشارع

 قصیدة: نافذة 17مطبقة األھداب ./ص
على وفق ھذه الرؤیة المبثوث�ة ف�ي م�ح�اور ال�دوال 
الزمكانیة تواجھنا تضاریس مرحلة تشكیلیة خاص�ة 
تستوعب مجمل مؤشرات زمنیة محددة، بمعن�ى م�ا 
أن الممارسة التوثیقیة للزمن ھنا (أعلنت العاش�رة) 
ثم تلیھا جملة (والنص�ف ـ� ل�ی�ال دق�ة الس�اع�ة) أن 
عملیة تأجیل إیراد دال (الساعة) في النصف األخیر 
من الجملة، عالمة على أن حال�ة االع�الن ال�زم�ن�ي 
حلت في ح�دود ص�ف�ة إخ�راج�ی�ة م�ت�ش�ك�ل�ة ض�م�ن 
محصالت لغة الزمن وھویة األش�ی�اء ال�م�وص�وف�ة، 
وألجل أن تستعید عالمة الزمن شك�ل�ھ�ا ال�خ�ب�روي، 
أعلن الشاعر عن اشارتھ للساعة كج�زءا ف�ي دل�ی�ل 
الصیاغة االنشائیة في الجملة ال�ق�ص�دی�ة، وھ�ذا م�ا 
جعل العالقة م�ع ح�ی�ز ال�م�ك�ان م�ؤش�را ف�ي س�ی�اق 
سكوني من التوزیع وال�م�ح�اورة (ن�اف�ذة الش�ارع ـ 
م�ط�ب�ق�ة األھ�داب) م�ن ھ�ن�ا ی�ت��رت�ب ع�ل��ى ال�ح�ی��ز 
التش�ك�ی�ل�ي فس�ح�ة م�ا م�ن ال�ت�أط�ی�ر واالس�ت�ی�ع�اب 
السیاقي، فمحددات الزمن قیاسیا بواح�دات ال�م�ك�ان 
حلت في مجلیات مشكلة تحكمھا دال (ن�اف�ذة) ودال 
(الساعة) كحال�ة م�زام�ن�ة ف�ي ع�الق�ة خ�اص�ة م�ن 
مرونة التشكیل المرتبط ارتباطا وثیقا بحاالت الذات 

 الساردة في ممكنات النص :
  ... تبكي نجمةً ساھرة

  والریح في الساحة
 ھائمة ،جائرة

  ترتجف األغصان
 وفي سكون اللیل تعوي الكالب

 فتوقظ الساحة
 شیئاً..

 قصیدة : نافذة   7فشیئاً.. / ص
 ـ سلطة سردنة الشعر في الوظیفة اإلحالیة للدال :1

أن محمول المعنى القصدي في مساحة المقاطع من 
القصیدة، یقودنا نحو داللة وصفیة ـ� س�ردی�ة، م�ن 
شأنھا فرض صیاغة ح�ك�وات�ی�ة ف�ي ج�م�ل ال�دوال، 
ولھذا األمر وجدنا دال (ال�ن�اف�ذة) ب�م�ث�اب�ة ال�م�ع�ن�ى 

الضمني الذي یقودنا نحو قیمة فض�ائ�ی�ة م�ن دالل�ة 
الموصوف (تبكي نجمة ساھرة ـ الریح في الس�اح�ة 
ـ ھائمة، حائرة ) إن التشكیل الصوري في م�ح�م�ول 
الدوال، لغة وإیقاع وبن�اء، ی�ذك�رن�ا ب�وظ�ائ�ف قص�ة 
(الن�اف�ذة و الس�اح�ة) ل�م�ح�م�د خض�ي، ل�وال ح�ج�م 
االختالف في المستوى النوعي م�ا ب�ی�ن حس�اس�ی�ة 
الش��ك���ل ال���دالل���ي ال���م���ن���ص���وص ف���ي ال���م���ب���ن���ى 

والعالقة االجناسیة ـ النوعیة، ول�ك�ن�ن�ا ف�ي   والمتن
م��ؤث��ث��ات ال��ق��ص��ی��دة، الح��ظ��ن��ا حس��اس��ی��ة الش��ك��ل 
والموضوعة الشعریة، التي تص�اح�ب م�ل�ف�وظ�ات�ھ�ا 
مثیرات استعاریة ولیس كنائیة، في تدبر المتاح من 
النوع النصي، على أیة حال، تبقى سیمیائیة ال�ن�وع 
االسلوبي في قصیدة عبد اللطیف، كقیمة استبدال�ی�ة 
تتجاوز اللعب م�ع وح�دات ال�م�ك�ان، وحس�اس�ی�ت�ھ، 
اقترانا لھا بجملة الحاصل التنقیطي في أول الجم�ل�ة 
ثم ابتداء بالصورة الشعریة (تبكي ن�ج�م�ة س�اھ�رة) 
ففي ھذه الجمل�ة ث�م�ة ع�الق�ة تش�ك�ی�ل�ی�ة م�ف�ت�وح�ة 
ومزامنة مع حساسیة الزمن وال�م�ك�ان وال�ذات، م�ا 
جعل من بنیة فاعل الحضور الوصفي للحال یتل�ب�س 
لبوسا طاغ من مؤسسات رؤیة المك�ان (ال�ری�ح ف�ي 
الساحة..ھائمة،حائرة) الفاعل الش�ھ�ودي ھ�ن�ا ھ�و 
الدلیل على ذاكرة المكان بالزمن، أي إن�ھ وب�ال ش�ك 
الجدل الفراغي المجیب في رحم الغیاب المق�ص�دي، 
لذا فإن عتبة مركز العنونة (ال�ن�اف�ذة) ھ�ي م�وص�ل 
وواصل الرؤیة نحو شاھدیة الزمن والمكان، فض�ال 
عن تجلیات الذات الس�اردة ال�ت�ي ظ�ل�ت ف�ي ح�دود 
الصیغة المراقبة والحك�ای�ة ف�ي م�ؤوالت ال�ت�ش�ك�ی�ل 
استھالال واشتغاال في مضاعفات فض�اء ال�ت�ف�اص�ی�ل 
المروی�ة (ت�رت�ج�ف األغص�ان..وف�ي س�ك�ون ال�ل�ی�ل 
ت�ع�وي ال�ك��الب..ف�ت�وق�ض الس�اح�ة..ش�ی��ئ�ا..فش�ی�ئ��ا) 
تشتغل موجودات ال�م�س�اح�ة ال�م�ك�ان�ی�ة م�ج�ددا ف�ي 
اطاللتھا التشكیل�ی�ة م�ن ع�م�ق م�ل�ف�وظ�ات ال�راوي 
الش���ع���ري، ت���م���ظ���ھ���را س���ك���ون���ی���ا م���ب���اش���را 
(ترتجف..سكون..ال�ل�ی�ل.. الس�اح�ة..ش�ی�ئ�ا..فش�ی�ئ�ا) 
وبكل ما تنطوي عل�ی�ھ م�ن ح�رك�ی�ة مش�ح�ون�ة ف�ي 
مسار الغموض واالغتراب والسكینة الالفحة، ف�ی�م�ا 
تبرز داللة(األغصان ـ الكالب) ك�م�ؤش�رات م�ك�ان�ی�ة 
متعاضدة في فعالیة المنتج التش�ك�ی�ل�ي ال�م�ن�ص�وص 

 في إطار المد المكاني واألحوالي في خطاب النص.
ـ الذات ال�دی�ن�ام�ی�ك�ی�ة ف�ي م�ح�ذوف ال�ت�ش�خ�ی�ص 2

 التنقیطي:
إن آلیة التشخیص في محاور ال�ج�م�ل األخ�ی�رة م�ن 
القصیدة، تتضح من خاللھا آلی�ة ال�ف�اع�ل ال�م�ج�س�د 
بأستنطاق الوحدات المادیة والمعن�وی�ة م�ن مس�اف�ة 
صوتھ األنوي تح�وال ن�ح�و مس�ت�وى ال�داخ�ل�ي إل�ى 
مستوى الخارجي، وعلى وف�ق م�ن�ظ�وم�ة غ�ی�اب�ی�ة 
تحكمھ�ا أداة ال�ت�ن�ق�ی�ط و م�ؤث�رات ال�م�ح�ذوف م�ن 
المكون التشكیلي بال�ح�رك�ة ال�ع�دم�ی�ة ال�ن�ات�ج�ة م�ن 

 عالقة مؤوالت النص :
 أفتح األجفان

 لم ألمح البستان
 لم ألمح الحارس والسكران
 لم ألمح الفضة في األلوان

... 

... 

... 
  قصیدة : نافذة  18لمحُت نفسي آخر الساحة./ ص

ال�ع�الم�ة ال��خ�ت�ام�ی�ة ف�ي مس�اف��ة ال�ن�ص، ت��م�ن�ح�ن��ا 
محسوسا ما في حادثة عالق�ة م�ح�ف�وف�ة ب�م�ح�وری�ة 
الزمن والمكان وجمالیة مؤثرات ض�م�ن�ی�ة ح�اص�ل�ة 
من آلی�ة (ال�ن�ص ال�م�ض�م�ر) أو ھ�و ذل�ك الص�وت 
المفترض ت�م�اث�ال م�ع واح�دی�ة م�رث�ی�ة األن�ا ع�ب�ر 
خالصات زمنھا االستجاب�ي ال�ك�ام�ن ف�ي م�ح�م�ول�ھ 
ال�ع�زل�وي ال�خ�اص وط�ق�وس��ھ ال�م��ج�ردة ف��ي أش��د 
اللقط�ات ع�دم�ی�ة وم�ح�ذوف�ی�ة م�ن أح�ی�از وفض�اء 
حضورھا المختزل في دالالت متعدیة، أخذت تتجسد 
منھا في ذاتھا حلما حسیا بالغی�اب وظ�الل األم�ك�ن�ة 
المصاغة في االستجابة المتخ�ی�ل�ة ت�ج�اوزا وت�ع�دی�ا 

 نحو آفاق مضخمة في الالشعور األحوالي .

 ـ في التشكیل والتصویر وحجب التدلیل.
لیس ھناك قصیدة شعریة مثیرة ومعمقة ال تن�ط�وي 
على مساحة كثیفة من الحزن واألحزان، خاصة أن 
موضوعة الشجن في جغرافی�ا الش�ع�ری�ة ال�ع�راق�ی�ة 
ممتدة في جذورھا منذ بدر ش�اك�ر الس�ی�اب وح�ت�ى 
محمود البریكان وحسین عبد اللط�ی�ف، أج�ل ن�ق�ول 
أن مكانة الحزن والغی�اب واالغ�ت�راب ف�ي مش�روع 
قصیدة حسین عبد اللطیف، ذات آل�ی�ات وم�ؤث�رات 
ھي من العمق والسع�ة م�ا ال ی�م�ك�ن ل�ن�ا اإلح�اط�ة 
بدالالتھا ال�ت�ق�ان�ی�ة الش�ی�ف�ری�ة حص�را، ل�ذا وج�دن�ا 
قصیدة (في العذابات یھرم الشجر) خیر میثاق عل�ى 
تجلیات أقصى منازل الشجن لدى ھذا الشاعر الف�ذ، 
وقد غالت لدیھ ع�واط�ف الش�ج�ن الش�ع�ري م�ك�ان�ا 
یصعب النزول منھ، فھي تعلیقات استثنائیة في أف�ق 
المتاح والممكن من رؤى جمالیة مأخوذة ب�ف�اع�ل�ی�ة 
شعرنة الحزن بحساسیة فنیة، ت�ج�ع�ل م�ن ع�م�ل�ی�ة 
الدال المحور ظھورا ذو قیمة وح�ی�وی�ة ف�ي س�ی�اق 
مخصوص من حاالت التبنین والتمظھر في م�ح�اور 

 دوالیة مثیرة في التحقق العالماتي :
 ھل یجيء المطر،

 دورةً 
 دورةً 

 وھو في غرف العاشقات
 یرقب الدورة الضائعة
 یاعذابي الذي یستطیل

قص�ی�دة: ف��ي  15ی�ا ع�ذاب�ي ال�ذي یس�ت�ح�ی�ل./ ص
 العذابات یھرم الشجر

 ـ آفاق القراءة وسیاق مقصدیة التأویل :1
في ضوء م�ع�ط�ی�ات قص�ی�دة (ف�ي ال�ع�ذاب�ات ی�ھ�رم 
الشجر) ثمة معادلة مؤولة من قبل رؤیة تش�ك�ی�ل�ی�ة 
ما، یكون مبعثھا متعلقا بإمكانیة الس�ی�اق الش�ع�ري 
المرجعي المحدد في رمزیة دال (ال�م�ط�ر) وال�ح�ال�ة 
الدوالیة سابق�ا ل�دى الس�ی�اب ف�ي رائ�ع�ت�ھ أنش�ودة 
المطر، واآلن تواجھنا لدى حسین عبد اللطیف، في 
حدود اختالفیة م�ا ف�ي ج�م�ل�ة م�م�ك�ن�ات ال�م�س�م�ى 
ووظیفة الرمز والمرموز. فالشاع�ر اس�ت�خ�دم دالل�ة 
المطر في آفاق نص�ھ، ب�ط�ری�ق�ة ی�ری�د م�ن خ�الل�ھ�ا 
المعاینة القصدیة المنفردة بما یحملھ واق�ع ال�م�ط�ر 
من دالالت عزلویة وغیابیة في حال خروج األشیاء 
عن وظائفھا الم�ح�ددة، ع�ل�ى ال�ع�ك�س ت�م�ام�ا م�م�ا 
یحملھ المطر من الخصب والنعیم في ھط�ول�ھ ع�ل�ى 
األرض، وبما أن عت�ب�ة ال�ع�ن�وان الش�ع�ري ل�ل�ن�ص 
حماال ألوجھ مؤولة في م�زای�ا ع�ك�س�ی�ة وم�غ�ای�رة، 
تحتل لذاتھا ابعادا ظرفیة خ�اص�ة ب�الش�اع�ر، ف�إن�ن�ا 
سوف نتعامل مع النص ھنا من ناحیة كون�ھ ج�م�ل�ة 
احتماالت وتصورات وتخمینات م�ن ج�ھ�ت�ن�ا ال م�ن 
جھة الشاعر وقصیدتھ. قلنا أن جملة ال�ع�ن�وان ھ�ي 
(في العذابات یھرم الشجر) تشكل بذات�ھ�ا م�ق�ص�ودا 
مس�ت�ع�ارا راح ی�ت�ف�اع�ل وھ�وی�ة االھ��م�ال وال�ھ��رم 
والزوال والتھمیش، ومن خالل ھذه المراتب تت�ب�ی�ن 
لنا توصالت قراءة المتن األول للقصیدة، بأن جمل�ة 
التوقع (ھل یجيء المطر) الالستفھامیة، تؤشر ل�ن�ا 
الحالة المشتركة ما بین (الترقب = البحث) ام�ت�دادا 
نحو الالزمة التكراریة (دورة..دورة) وإذا ان�ت�ق�ل�ن�ا 
من جھتنا إلى التحلیل النوعي لجملة (ھو في غرف 
ال�ع�اش�ق�ات) ل�رب�م��ا ق�د ال ت�ت�ض��ح ل�ن�ا س�وى أداة 
مونتاجیة مقطعة نستشف من خالل�ھ�ا م�ا ی�ح�ل م�ا 
بینھا وبین المعنى الشعري، س�وى أحس�اس�ن�ا ب�أن 
جملة الالحق (یرق�ب ال�دورة الض�ائ�ع�ة)ق�د ت�ك�رس 
ذاتھا في داللة ض�ی�اع ال�ع�م�ر أو ھ�در ال�زم�ن ف�ي 
غرف العاشقات، بما یقارب م�ع�ن�ى ال�ح�ال�م�ات ب�ال 
جدوى ما، وعلى ھذا النحو تأتي جملة (ی�ا ع�ذاب�ي 
الذي یستطیل) لنجد مدى مؤثرات لغة الواصف ف�ي 
الموصوف، الذي أتاح الضیاع العمري ل�ھ كص�ورة 
ش�ب��ی��ھ��ة بس��ق��وط دورات ال��م��ط��ر ال��ذات��ي ول��ی��س 
االعتباري، فھو بمثابة تبدید لألعوام ال�ع�م�ری�ة ف�ي 
محطات من (یاعذابي الذي یستحیل) وھنا نجد ب�أن 
صور الشاعر العمری�ة ذات دالالت م�ع�ادل�ة اق�ت�ران�ا 
برمزیة ال�م�س�اءل�ة ال�ذات�ی�ة (ھ�ل ی�ج�يء ال�م�ط�ر) 

وتصبح ھذه الجملة في محصلتھا كح�ال�ة ان�ف�ع�ال�ی�ة 
أخذت تتضمنھا رؤیة الشاعر االسرافیة في صیاغة 

 الحزن و األلم :
 قد یجيء الندم

 لزیارتنا، عادةً ،في األخیر
  من ھنا أو ھناك

  نفتح الباب والنافذات
قصیدة: في العذاب�ات   15فیحل الغیاب الطویل./ ص

  یھرم الشجر
بعد أن تبلغ الجمل الشعریة م�ب�ل�غ�ھ�ا ف�ي إث�ارة م�ا 
یقارب ثنائیة (الحیاة ـ الم�وت) ن�ت�ب�ی�ن ب�أن ح�االت 
النص كانت محملة ببرقیات مخالفة لما قل�ن�اه ح�ول 
الجمل في القسم األول من النص، كي ت�ت�وض�ح ل�ن�ا 
صورة المطر بمعنى مرمز (ال�م�وت) ال�ذي یص�ادر 
بعدد دوراتھ (غرف العاشقات) وقد یكون المق�ص�ود 
ھنا غرف األثم والمحرم�ات إذ ی�خ�ت�ط�ف�ھ�ن ال�م�وت 
وھن في المحارم ملوثات، إما حین (ی�ج�يء ال�ن�دم) 
ضمن حدود معالجة تطھیریة ما فس�ی�غ�دوا (ی�ن�ف�ت�ح 
الباب والنافذات .. فیحل الغیاب الطویل) وعلى ھ�ن�ا 
النحو یتداخل المعطي الداخلي للموت بأعلى ھیئات�ھ 
االستفھامیة ـ مكون�ا ف�ي م�ظ�اھ�ر ال�م�س�اءل�ة أش�د 

 محتمالت العزلة والفقدان لألشیاء :
 وحدك ، اآلن ، أین المطر ؟

 وحدك ،اآلن ، مثل الشجر
 یابساً والنساء اللواتي معاً ، ذاھبات

  وحدَك اآلن ، الدورة في مطاف الطیور
  أو مطاف الغرف

  دورة
  دورة

 ھل یجيء المطر ؟
األسئلة الشعریة ھنا ال تستھدف حصوال على إجابة 
معرفیة أو صوفیة ما، بقدر كش�ف�ھ�ا ل�ل�م�ت�ب�ق�ي م�ن 
زمن دواخل أداة االستفھام ال�ذات�ی�ة، ب�ل إن�ھ�ا أش�د 
عمقا من غموضھا إلتباسا، ھنا الشاعر یعاین سف�ر 
مراحل الموت بدال (المطر) ویس�ت�ظ�ھ�ر م�ن خ�الل 
داللة (مطاف الغرف) تحقیقا باألشارة حول المنازل 
في دار الدنی�ا، ك�ذل�ك ی�ق�ص�د ب�دالل�ة (ال دورة ف�ي 
مطاف الطیور) أي إلى االندراج في نھایة األشی�اء، 
فال مفرا من الموت في مش�اھ�د ال�ق�ی�ام�ة ال�ك�ب�رى، 
حیث األش�ی�اء ھ�ن�ا وھ�ن�اك، س�وى (دورة..دورة) 
وبھذا الترك�ی�ز ف�ي مس�ت�وى ال�الزم�ة ال�م�ق�ط�ع�ی�ة، 
ت���ن���ك���ش���ف ل���ن���ا خ���ت���ام���ا ص���رخ���ة الش���اع���ر 
االستفھامیة،وكأنھا ت�واص�ل ب�ح�ث�ھ�ا ف�ي م�الذات�ھ�ا 
األخیرة من مواطن الموت المؤجل عنھ (ھل یج�يء 

 المطر؟).
 

 ـ تعلیق القراءة:
في ختام حلق�ة م�ب�اح�ث�ن�ا ف�ي ھ�ذا ال�م�وض�وع م�ن 
دراستنا، أتذكر مقولة جمیلة قالھا المفكر البول�ن�دي 
رومان انجاردن یقول فیھا : (إن النص األدبي یقوم 
على أفعال قصدیة من قبل مؤلفھ، تجعل من الممكن 
ل�ل�ق�ارىء أن ی�ع�ایش��ھ ب�وع�ی��ھ ك�ق�ارىء، وت�ع�ن��ي 
المعایشة نوعا من التداخل، عبر التجربة الق�رائ�ی�ة، 
بین المؤلف و القارىء، ذلك أن ال�ن�ص ال ی�ج�يء 
كامال من مؤلفھ، ألنھ مش�روع دالل�ي وج�م�ال�ي، ال 
یكتمل إال بالقراءة الواعیة التي تمأل ما ف�ي ال�ن�ص 
من فراغات./ ھربرت شبغلر ـ الحركة الظاھراتیة ـ 

) وعلى ھذا النحو یحق لنا القول بأن  1965الھاي 
الكتابة الشعریة لدى الشاعر الكبیر األستاذ حس�ی�ن 
عبد اللطیف، تستدعي في مخزونھا الدالل�ي ق�راءة 
نقدیة واث�ق�ة ، م�ن ش�أن�ھ�ا ت�أوی�ل أح�وال األب�ع�اد 
النواتیة في وظائف الدوال ، طلبا ب�م�ع�ط�ی�ات ج�ادة 
وجدیدة من مقاصد إمكانیة الوصول ال�ن�ق�دی�ة ن�ح�و 
دالئل عدیدة من احتماالت القراءة ، وأن ل�م ی�وف�ق 
الناقد في الوصول إلى مقاربة الم�ع�ن�ى ف�ي قص�ی�دة 
الشاعر، فحتما سوف یوفق في تقدیم بدائلھ النقدیة 
المؤولة والموصولة ب�أس�م�ى أوج�ھ ت�ع�دد ال�ق�راءة 
والقراءات المتاحة في سیاق ت�ج�رب�ة ھ�ذا الش�اع�ر 

  العراقي الثمین.

   ا   ا ل اا  درا  
ا ا غ او ا  

 )2الفصل األول ـ المبحث ( 
      

  / العراقحیدر عبد الرضا



شركة أحذیة باتا تاریخ حافل في العال�م م�ن ش�رق�ھ   
إلى غرب�ھ، ح�ی�ث اق�ت�رن اس�م�ھ�ا ب�ال�ح�ذاء ال�راق�ي 
والمتین الذي یلبسھ المتمیزون، افتتحت ش�رك�ة ب�ات�ا 

، وتمیزت بواجھ�ات�ھ�ا 1932محالتھا في العراق عام 
الزجاجیة الفخمة وبأسلوب استقب�ال�ھ�ا ال�راق�ي، وق�د 
كانت شركة األحذیة الوحیدة التي ال ت�ع�م�ل ت�ن�زی�الت 
ع�ل��ى أس��ع��ار أح��ذی�ت��ھ��ا، ألن��ھ��ا م��ت�أك��دة م�ن ج��ودة 
�ر س�ن�وات ط�وی�ل�ة، ك�م�ا أنش�أت  بضاعتھا التي تع�مِّ
شركة باتا مصنًعا لألحذیة في بغداد ف�ي ت�ل�ك ال�ف�ت�رة 
بھدف دعم منتجاتھا باإلنتاج المحلي أیًضا، وقد ت�أم�م 

، وفي مدینة الس�م�اوة م�ا 1964ھذا المصنع في عام 
یزال شارع باتا ھو أرقى الشوارع ال�ت�ج�اری�ة ف�ی�ھ�ا، 

 وقد كان فیھ مخزن أحذیة باتا.
أحذیة باتا ھي شركة ع�ال�م�ی�ة، ذات أص�ل تش�ی�ك�ي، 
تصنع وتوزع جمیع أنواع األحذی�ة ول�وازم�ھ�ا ع�ب�ر 
العالم، ی�وج�د م�ق�رھ�ا األس�اس�ي ف�ي م�دی�ن�ة ل�وزان 
(سویسرا)، ویتألف ھیكل الشرك�ة م�ن ث�الث�ة أقس�ام 
رئیسة، ھي باتا أوروبا وم�ق�رھ�ا ف�ي إی�ط�ال�ی�ا، ب�ات�ا 
األسواق الناشئة (آسیا ودول المحی�ط ال�ھ�ادئ ودول 
أمریكا الالتینیة) ومقرھا في سنغافورة، باتا لألح�ذی�ة 

 المھنیة والصناعیة ومقرھا في ھولندا.
ب�ل�دا،  70تبیع الشركة منت�ج�ات�ھ�ا ف�ی�م�ا ی�رب�و ع�ن 

ب��ل��دا، وق��د دخ��ل��ت  26وت��ت��وزع مص��ان��ع��ھ��ا ع��ل��ى 
 14موسوعة جینیس لألرقام القیاسیة عندما ب�اع�ت 

بلیون حذاء بوصفھ�ا "أك�ب�ر ش�رك�ة ل�ب�ی�ع األح�ذی�ة 
 وتصنیعھا".

منذ نشأتھا اعتمدت الشركة على ال�ح�داث�ة ال�ت�ق�ن�ی�ة، 
المستوحاة من تجربة شركات السیارات التي أنش�أھ�ا 
ھنري فورد، حیث أنشأت إلى جانب مع�ام�ل�ھ�ا، م�دن�ا 
لسكن العمال ومرافق حیاتیة واجت�م�اع�ی�ة وث�ق�اف�ی�ة، 
لالرتقاء بمستوى حیاتھم، وقد أصبحت سریًعا إح�دى 

 أكبر الشركات العالمیة المنتجة لألحذیة.
في قریة زلین، ال�واق�ع�ة  1894نشأت شركة باتا عام 

في جنوب جمھوریة التشیك بوساطة توماش باتا م�ع 
ائ�ی�ن  أخیھ أنطونین وأختھما أنَّا، وھم أبناء عائلة ح�ذَّ

 مارسوا المھنة ما یزید عن ثالثة قرون. 
عانى توماش باتا من مشكالت م�ال�ی�ة  1895في عام 

ودیون متراكم�ة، ول�ل�ت�غ�ل�ب ع�ل�ى ھ�ذه ال�م�ش�ك�الت 
المستفحلة قرر صناعة األحذیة م�ن ق�م�اش ال�خ�ی�ش 
باإلضافة للجل�د، وان�ت�ش�ر ھ�ذا ال�ن�م�ط م�ن األح�ذی�ة 
بصورة واسعة، وساعد ع�ل�ى ن�م�و الش�رك�ة ب�ح�ی�ث 

شخًصا، بعد أربع سنوات من ذل�ك  50أصبحت تشغِّل 
بت الشركة أولى اآلالت البخاریة بادئة ع�ھ�ًدا م�ن  ركَّ

أدخ�ل  1904الت�ط�وی�ر ال�ت�ق�ن�ي الس�ری�ع، ف�ي ع�ام 
توماش باتا مكننة اإلنتاج التي سم�ح�ت لش�رك�ة ب�ات�ا 
لألح�ذی�ة ب�أن تص�ب�ح أح�د أوائ�ل م�ن�ت�ج�ي األح�ذی�ة 
بالجملة في أوروبا، كان أول منتجاتھا الرائج�ة ع�ل�ى 
نطاق واسع ھو "باتوفك�ي" ال�م�ص�ن�وع م�ن ال�ج�ل�د 
والقماش والموجھ ل�ل�ع�م�ال، وق�د ت�م�ی�ز ب�ب�س�اط�ت�ھ 

وتصمیمھ الجمیل باإلضافة لوزنھ ال�خ�ف�ی�ف وس�ع�ره 
المناسب، ساعد نجاح ھذا الحذاء على نم�و الش�رك�ة 

ن�ح�و  1912فأصبح عدد العاملین فیھا بح�ل�ول ع�ام 
شخًصا، باإلضافة إلى ع�دة م�ئ�ات م�ن ال�ع�م�ال  600

الخارجیین الذین یعملون ض�م�ن ب�ی�وت�ھ�م ف�ي ج�وار 
 قریة زلین.

، 1914مع بدء الح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة األول�ى ف�ي ع�ام 
حققت الشركة تطوًرا ملحوظًا مع زیادة الطل�ب ع�ل�ى 

 األحذیة 
العسكریة، مما نتج عنھ زیادة في عدد ع�م�ال ش�رك�ة 
باتا، وفتحت الشركة مخ�ازن ل�ھ�ا ف�ي زل�ی�ن وب�راغ 

 وفیینا وغیرھا من المدن.
أثناء الكساد الع�ال�م�ي ال�ذي ت�ل�ى ال�ح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة 
األولى، عانت تشیكوسلوفاكیا (وھي ب�ل�د أنش�ئ ب�ع�د 
ھذه الحرب) ھبوط قی�م�ة ال�ع�م�ل�ة ق�لَّ ال�ط�ل�ب ع�ل�ى 
البضائع، بقدر كبیر وھبط مس�ت�وى اإلن�ت�اج ك�ث�ی�را، 
وبلغت البطالة أعلى مستویاتھا، وقد ردَّ توماش ب�ات�ا 
على األزمة بتخفیض أسعار أحذیتھ إلى النصف، كم�ا 
وافق عمال الشركة حینھا عل�ى ت�خ�ف�ی�ض روات�ب�ھ�م 
مؤقتًا، ب�ال�م�ق�اب�ل ق�دَّم�ت الش�رك�ة ال�م�واد ال�غ�ذائ�ی�ة 
واأللب�س�ة واألش�ی�اء الض�روری�ة ل�ھ�م، بس�ع�ر أق�ل، 
وأدخل توماش باتا إح�دى أوائ�ل م�ب�ادرات مش�ارك�ة 
الربح ال�ت�ي ت�ح�ول ج�م�ی�ع ال�ع�ام�ل�ی�ن إل�ى ش�رك�اء 
یساھمون في نج�اح الش�رك�ة، وھ�ك�ذا ت�وف�رت ل�دى 
العمال "رجال ب�ات�ا" وع�ائ�الت�ھ�م ج�م�ی�ع ال�خ�دم�ات 
الض�روری�ة ل�ل�ح�ی�اة ال�ی�وم�ی�ة: الس�ك�ن، ال�م�خ��ازن، 

 المدارس، المشفى، إلخ...
تعاظم إنتاج بات�ا م�ع ت�ن�ام�ي ال�ط�ل�ب ع�ل�ى األح�ذی�ة 
الرخیصة، وھكذا زادت شركة أحذیة باتا من إنتاجھ�ا 
ووظفت المزید من العمال، وأص�ب�ح�ت زل�ی�ن م�دی�ن�ة 
مصنع بحق، أي مدین�ة ل�م�ع�ام�ل ب�ات�ا ال�ت�ي ش�غ�ل�ت 
مساحة عدة ھكتارات فیھا، حیث تجمعت في ال�م�وق�ع 
معامل الدباغة مع مصنع للمواد الكی�م�ی�ائ�ی�ة وورش 
إلنتاج المطاط ومصنع للورق وآخر ل�ورق ال�ت�غ�ل�ی�ف 
ى (لصن�ع ع�ل�ب األح�ذی�ة) ومص�ن�ع ل�ل�ن�س�ی�ج  المقوَّ
(لصنع بطانة األحذی�ة وص�ن�ع ال�ج�وارب)، ومص�ن�ع 

 لمواد تلمیع األحذیة ومحطة إلنتاج الطاقة.
بدأت شرك�ة ب�ات�ا ب�ب�ن�اء ال�م�دن وال�م�ص�ان�ع خ�ارج 
تشیكوسلوفاكیا (بولونیا، التفیا، رومانیا، س�ویس�را، 

ف�رًع�ا ع�ب�ر ال�ع�ال�م،  112فرنسا، وكان لدى الشركة 
أظھر توماش ب�ات�ا م�دى ف�ط�ن�ت�ھ ف�ي  1924في عام 

التجارة، م�ن خ�الل م�ع�رف�ة ح�ج�م ال�م�ب�ی�ع�ات ال�ت�ي 
احت�اج�ھ�ا، ل�ت�ح�ق�ی�ق خ�ط�ط�ھ الس�ن�وی�ة والش�ھ�ری�ة 
واألسبوعیة والیومیة، استخدم باتا أربعة أنم�اط م�ن 
الرواتب، راتب مقطوع، راتب ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى اإلن�ت�اج 
الشخصي، راتب اإلنتاج الجماعي، رات�ب م�ع نس�ب�ة 

 من عائد الشركة. 
وضع توماش باتا أیًض�ا م�ا أص�ب�ح یُ�ع�رف ع�ال�م�یًّ�ا 

، 9"سعر باتا"، وھو سعر السلعة م�ن�ت�ھ�یً�ا ب�ال�رق�م 
بدال من سعر منتھ بالعشرات، وھذا ما زاد م�ن ح�ج�م 
أعمال الشركة بقدر ك�ب�ی�ر، وس�رع�ان م�ا وج�د ب�ات�ا 
نفسھ على رأس رابع ث�روة ف�ي تش�ی�ك�وس�ل�وف�اك�ی�ا، 
أصبح للشركة مشفاھا الخاص بھا، وك�ان ال�م�ص�ن�ع 

مبنى، وقد أنش�أ رج�ل  30الرئیس للشركة یتألف من 
األعمال مؤسسات تعلیمیة مثل مدرسة بات�ا ل�ل�ع�م�ال، 
وأدخل نظام العمل في خمسة أی�ام، ث�م أنش�أ م�ت�ح�فً�ا 
مدھًشا لألحذیة یروي إنتاج األحذیة عبر ال�ع�ال�م م�ن 

 غابر العصور حتى العصر الراھن، بحلول عام 

كان لباتا مصانع في ألمانیا وإنكلترا وھ�ول�ن�دا  1931
 وبولونیا. 

سنة، في ح�ادث أث�ن�اء  56توفي توماش باتا وعمره 
إقالع طائ�رت�ھ ف�ي ط�ق�س س�يء م�ن م�ط�ار زل�ی�ن، 
وبوفاتھ انتقلت إدارة الشركة إلى أخ�ی�ھ ج�ان واب�ن�ھ 
توماس جون باتا، ال�ذي ق�اد الش�رك�ة خ�الل م�ع�ظ�م 
القرن العشرین مسترشًدا بكلم�ات وال�ده: "ال ی�ج�ب 
اعتبار شركة باتا لألحذیة كمصدر للثراء الش�خ�ص�ي، 
وإنما كمؤسسة عامة أو كوسیلة ل�ت�ح�س�ی�ن م�ع�ای�ی�ر 
ال�ح�ی�اة ض�م�ن ال�م�ج�ت�م��ع، ول�ت�وف�ی�ر س�ل�ع�ة ج�ی��دة 
للمستھلكین مقابل ما یدف�ع�ون�ھ". وھ�و وع�د ق�ط�ع�ھ 
األبناء على أنفسھم في االس�ت�م�رار ض�م�ن ال�م�ب�ادئ 
العملیة واالجتم�اع�ی�ة واإلنس�ان�ی�ة ل�وال�دھ�م، وع�ن�د 

ش�خ�ًص�ا،  16560وفاتھ كانت شركة ب�ات�ا تس�ت�خ�دم 
ش�رك�ة. وأُنش�أت مص�ان�ع  25مخزنًا و 1645وتدیر 

في ویوغوسالفیا والبرازیل وكینیا وك�ن�دا وال�والی�ات 
المتحدة خالل العقد التالي لوف�اة ت�وم�اش ب�ات�ا، ك�م�ا 
أنشئ مصنع في الھند في مدینة باتانجار قرب ك�ل�ك�ت�ا 

ش�خ�ًص�ا ف�ي ن�ھ�ای�ة  7500وبلغ عدد عمالھ زھ�اء 
 الثالثینیات. 

قبیل االحتالل األلماني لت�ش�ی�ك�وس�ل�وف�اك�ی�ا، س�اع�دت 
الشركة في نقل عمالھا ال�ی�ھ�ود إل�ى ف�روع�ھ�ا ع�ب�ر 
ال�ع��ال��م، وق��د اح�ت��ل��ت أل��م��ان�ی��ا ال�ق��س��م ال��ب��اق�ي م��ن 

، 1939تشیكوسلوفاكیا، م�ا ق�ب�ل ال�ح�رب ف�ي آذار 
ودخل جان أنطونین إلى الس�ج�ن ل�ف�ت�رة قص�ی�رة ث�م 
غادر البل�د م�ع ع�ائ�ل�ت�ھ، ب�ق�ي ج�ان أن�ط�ون�ی�ن ف�ي 
الوالیات المتحدة عامي عامین، ولكن ع�ن�دم�ا دخ�ل�ت 
الوالیات المتحدة في الحرب، شعر أن�ھ س�ی�ك�ون م�ن 
األس��ل��م ل��ع��م��ال��ھ ول��ع��ائ��الت��ھ��م أن ی��ع��ود إل��ى 
تشیكوسلوفاكیا المحتلة، من أن ی�ب�ق�ى ف�ي ال�والی�ات 
المتحدة، وھكذا حاول أن ینقذ ما أمكن�ھ م�ن أع�م�ال�ھ 
بخضوعھ لمخططات األلمان، وبالوقت ن�ف�س�ھ ب�دع�م 
الحكومة التشیكوسلوفاكیة في ال�م�ن�ف�ى ال�ت�ي ق�ادھ�ا 
إدوارد بی�ن�ش، وأث�ن�اء اح�ت�الل أوروب�ا ارت�ب�ط أح�د 
مصانع باتا لألحذیة بمعسكر االعتقال، وقد ك�ان أح�د 
أوائل أعمال السخرة فیھ، ھو العم�ل لص�ال�ح مص�ن�ع 

أنشئ م�ع�س�ك�ر اع�ت�ق�ال  1942باتا لألحذیة، في عام 
صغیر لرفد العمل ف�ي مص�ن�ع ب�ات�ا ل�ألح�ذی�ة ب�ع�م�ال 

 السخرة الیھود.
لم یتمكن توماس (ابن توماش) الذي كان یعمل مدی�ر 
قسم المشتری�ات ف�ي ش�رك�ة ب�ات�ا ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة م�ن 
الرجوع إلى بلده إال بعد ال�ح�رب، وق�د أرس�ل�ھ ع�م�ھ 
جان إلى كندا لكي یصب�ح ن�ائ�ب رئ�ی�س ش�رك�ة ب�ات�ا 

ف�ي م�دی�ن�ة  1939لالستیراد والتصدیر المنشأة عام 
الشركة اتاوا، وقد فصلت فروع الشركة عن الش�رك�ة 
األم ونُقلت ملكیة المصانع في بوھیمیا ومورافیا إل�ى 
أحد أبناء الع�ائ�ل�ة، ب�ع�د ال�ح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة 
صادرت حكومات تشیكوسلوفاكیا وألمان�ی�ا الش�رق�ی�ة 
وبولونیا ویوغوسالفیا مصانع باتا وأممتھ�ا، ق�اط�ع�ة 
باتا عن ممتلكاتھا في أوروبا الش�رق�ی�ة، وم�ن خ�الل 
مقرھا الجدید في كندا بدأت الشركة ف�ي إع�ادة ب�ن�اء 
نفسھا رویدا رویدا، بحیث امتدت إلى أسواق ج�دی�دة 
في آسیا والشرق األوسط وأفریقیا وأمریكا الالتینی�ة، 
وبدال من تنظیم أعمالھا في ھیكلیة مرك�زی�ة وض�ع�ت 
باتا أساس كنفدرالیة من الشركات ال�م�س�ت�ق�ل�ة ال�ت�ي 
یمكنھا أن تتجاوب م�ع أس�واق دول ال�ع�ال�م ال�ن�ام�ي 

 بقدر أفضل.

ن�ق�ل�ت ش�رك�ة أح�ذی�ة ب�ات�ا م�ق�رھ�ا  1964في ع�ام 
األساسي إلى مدینة تورنتو في كندا، ثم ان�ت�ق�ل�ت ف�ي 

إلى مبنى حدیث، المركز العالم�ي لش�رك�ة  1965عام 
أحذیة باتا الذي صممھ الم�ع�م�ار ال�ك�ن�دي ج�ون ب�ي. 

 باركین، یقع في ضاحیة 
م�دی�ن�ة ن�ورث ی�ورك، ب�ع�د ال�ت�غ�ی�رات االق�ت�ص�ادی�ة 
العالمیة التي حدثت في تسعینی�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي، 
أغ��ل��ق��ت الش��رك��ة ع��دد م��ن مص��ان��ع��ھ��ا ف��ي ال��دول 
الصناعیة، وركزت أعمالھا عل�ى ال�ت�وس�ع ف�ي ف�ت�ح 
مخازن البی�ع، ت�رك�ت ب�ات�ا ك�ن�دا ف�ي ع�دة م�راح�ل، 
وأغلقت مصنعھا ومخازنھا مب�ق�ی�ة ع�ل�ى م�ج�م�وع�ة 
مخازن، ثم انتقلت إدارة الشركة إل�ى م�دی�ن�ة ل�وزان 

 .السویسریة، وانتقلت إدارتھا إلى توماس جي. ب�ات�ا
 حفید توماش باتا. 

باعت باتا مجموعة المخ�ازن م�ن�ھ�ی�ة  2007في عام 
بذلك أع�م�ال م�خ�ازن�ھ�ا ف�ي ك�ن�دا، م�ع إب�ق�اء إدارة 

" ف�ي ت�ورن�ت�و، Powerالعالمة التجاریة ألحذی�ة "
كما أن متحف باتا لألحذیة الذي أسستھ س�ون�ی�ا ب�ات�ا 
وتدیره مؤسسة خیریة، موجود أیًض�ا ف�ي ت�ورن�ت�و، 
حیث بقي ت�وم�اس ب�ات�ا نش�طً�ا ف�ي ع�م�ل الش�رك�ة، 
وكانت بطاقتھ المھنیة تحمل وظیف�ة "ال�م�دی�ر ال�ع�ام 

ف�ي  2008للم�ب�ی�ع�ات"، ت�وف�ي ت�وم�اس ب�ات�ا ع�ام 
سنة، وتقدر ش�رك�ة ب�ات�ا  93تورنتو عن عمر یناھز 

لألحذیة عدد زبائنھا بنحو ملیون شخًصا ف�ي ال�ی�وم، 
 30000ویبلغ عدد العاملین فیھا عبر ال�ع�ال�م زھ�اء 

مخ�زن�ا،  5000شخًصا، ویبلغ عدد مخازنھا أكثر من 
مصنًعا، وھي تنشط في المبیعات ضمن م�ا  27وتدیر 

 بلًدا عبر العالم. 90یزید عن 
دخلت أحذیة باتا ف�ي مص�ر م�ن�ذ ث�الث�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن 
الماضي، وبنت فیھا مصن�ًع�ا ل�ألح�ذی�ة أیًض�ا، ول�ك�نَّ 
التأمیم الذي عملھ الرئیس جمال ع�ب�د ال�ن�اص�ر ع�ام 

، فصل شركة باتا في مصر عن الش�رك�ة األم، 1961
ولم تعد ھناك أي عالقة ب�ی�ن�ھ�م�ا م�ن�ذ ذل�ك ال�وق�ت، 
وماتزال شركة باتا لألحذیة في مصر تحت�ف�ظ ب�االس�م 

 التجاري "باتا" رغم عدم أحقیتھا في ذلك.
وفي الس�ودان، ف�ت�ح�ت ب�ات�ا مص�ن�ع�ھ�ا ال�ك�ب�ی�ر ف�ي 
الخرطوم، في بدایة الستینیات من ال�ق�رن ال�م�اض�ي، 
وكان نموذًجا ف�ي إف�ری�ق�ی�ا والش�رق األوس�ط وك�ان 
مخزنھا في الخرطوم، م�وج�وًدا ف�ي م�ن�ط�ق�ة تُ�ع�رف 
الیوم بمحطة المؤسسة، وقد أُمِّمت الشرك�ة ف�ي ع�ام 

، أما في موریتانیا كانت أحذیة بات�ا أیًض�ا ھ�ي 1971
الماركة األشھر لألحذیة، في السبعینی�ات م�ن ال�ق�رن 
الماضي وكان شعارھا ال�ت�روی�ج�ي ھ�و: "ب�ات�ا... ال 

 خطوة بدون باتا...".
أحذیة باتا موجودة ال�ی�وم م�ن خ�الل وك�الء ت�وزی�ع 
محل�ی�ی�ن، ف�ي ل�ب�ن�ان واألردن واإلم�ارات ال�ع�رب�ی�ة 
المتحدة والسعودیة وال�ع�راق وال�م�غ�رب، وإذا ك�ان 
مستوى أحذیة باتا یتفاوت بین دولة عربیة وأخ�رى، 
فیعود سب�ب ذل�ك إل�ى اخ�ت�ی�ارات ال�وك�ی�ل ال�م�ح�ل�ي 
لمستوى األحذیة، الذي یریده لسوقھ ولیس لخی�ارات 

 شركة أحذیة باتا نفسھا.
.................................. 

نشر م�ح�رري   –تواصل اجتماعي  –مصادر: وكاالت 
 .الموقع
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، ن�ال ال�ب�اح�ث 2021أی�ل�ول  12بتأریخ      

المبدع مشتاق طالب محسن شھادة الدكت�وراه 

عن رسالتھ (سیمیاء التشكیل ال�ب�ص�ري ع�ن�د 

أدیب كمال الدین) بتقدیر جید ج�دا م�ن ك�ل�ی�ة 

جامعة سامراء، وبإشراف األكادیمیة  -التربیة

 القدیرة د. دالل ھاشم الكناني. 

 

تناولت ھذه الرسالة التكوین البصري للشاعر 

مجامیعھ الشعریة أدیب كمال الدین كما بدا في 

والتي ضمتھا المجلدات الستة ألعمال�ھ   24ال 

الشعریة الكاملة، حیث تّم تقسیمھا إلى أرب�ع�ة 

فصول، سبقتھا مقدمة تحدث  ف�ی�ھ�ا ال�ب�اح�ث 

عن (السیمیائیة، التكوی�ن ال�ب�ص�ري، الش�ك�ل 

 والتكوین). 

وقد قّسم ال�ب�اح�ث ال�ف�ص�ل األول ف�ی�ھ�ا إل�ى  

خ��م��س��ة أقس��ام: األول ھ��و ال��خ��ط الش��ع��ري 

المتموج، والثاني ھو الخط الشعري الس�اق�ط، 

وال��ث��ال��ث ھ��و ال��ت��دوی��ر الس��ط��ري، وال��راب��ع 

األطوال الشعریة المتساویة. الخامس كان عن 

النبر البصري.  كما قّسم الف�ص�ل ال�ث�ان�ي إل�ى 

ثالثة أقسام:األول عالمات الت�وق�ف، وال�ث�ان�ي 

عالمات ال�ن�ب�ر الص�وت�ي، وال�ث�ال�ث ع�الم�ات 

 الحصر. 

وتناول الفصل ال�ث�ال�ث: ال�ت�ف�ت�ی�ت ال�ب�ص�ري، 

األشكال الھندسیة، التنقیط، تقسی�م الص�ف�ح�ة. 

أما الفصل الرابع فقُس�م إل�ى قس�م�ی�ن. األول: 

 العتبات النصیّة. والثاني: السینما. 

 

الجدیر بالذكر أّن الكثیر من رسائل الدك�ت�وراه 

أدی�ب   والماجستیر ق�د نُ�وقش�ت ع�ن ت�ج�رب�ة

ف�ي ج�ام�ع�ات  كمال الدین الشعریة الح�روف�یّ�ة

العراق وتونس والم�غ�رب وإی�ران وال�ج�زائ�ر 

 .والھند

ل ا أد ا  ة راهد ر 

 
 

 

 

 العراقیة االسترالیة، خاص:
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  طرة اأ  ز اا را ا 
را ا را   

  ستوكھولم /صبري یوسف

           04/2019  
انتابتني بھ�ج�ة ع�ارم�ة وأن�ا أش�اھ�د تص�ام�ی�م�ھ�ا   

اھقة في أشھى جموح اإلبداع، متمتًّعا بفضاءات  الشَّ
تشكیالتھا الفنّیة ال�م�دھش�ة، وراودن�ي ف�ي ال�وق�ت 
نفسھ حزن قاتل، وش�ع�ور ع�م�ی�ق ب�الّش�ف�ق�ة ع�ل�ى 
�رق ل�ھ�ذه  األنظمة والحكومات العربیّة؛ لتجاھل الشَّ
امقة في مجاِل اإلب�داع، وك�لَّ�م�ا ش�اھ�ْدُت  القامة السَّ
تصامیم المھندسة المعماریّة العراقیّة العالمیّ�ة زھ�ا 
حدید؛ شع�ْرُت أنَّ ال�ع�راَق الّ�ذي أن�ج�ب زھ�ا ح�دی�د، 
خارج دائرة الّزمن، وخارج دائرة الحی�اة، وش�ع�ْرُت 
وكأنَّ العراق دولة میّتة وغائصة في سباٍت ع�م�ی�ق 
وممیت؛ إذ كیف لھكذا م�ب�دع�ة م�ع�م�اریّ�ة ع�ال�م�یّ�ة 
خّالقة في تصامیمھا، أن تكون خارج دائرة اھ�ت�م�ام 
حكومة العراق ودولة العراق منذ أّول تص�م�ی�م ل�ھ�ا 
ولة الّ�ت�ي ت�ن�ج�ب  حتّى رمٍق في حیاتھا؟! ما ھذه الدَّ
ھكذا مبدعة عالمیّة مدھشة ف�ي تص�ام�ی�م�ھ�ا الَّ�ت�ي 
تقدَّمت عن كبار المعماریِّین في العال�م، وال ی�رع�اھ�ا 
العراق، ویھملھا إھماًال ممیتًا، وجّل ت�رك�ی�زه ع�ل�ى 
راعات والقتل والّدمار والخ�راب، وی�ھ�در ع�ل�ى  الصِّ
راعات المریرة ملیارات الّدوالرات؟! فلم�اذا  ھذه الصِّ
تنال المبدعة زھا حدید أرقى الجوائز العالمیّة وتنفِّ�ذ 
تصامیمھا في أرقى عواصم العالم، وتصنّف من قبل 
ل معماریّة في العالم، وحقَّقت  الغرب قبل الّشرق كأوَّ
شھرةً في القارات الخمس، وأدھشت عواصم العال�م 
في إبداعھا الّذي ال یخطر على بال الحالمین، وتُھمل 
إلى حدٍّ بعید في دنیا الشَّرق، الغائ�ص ف�ي م�ت�اھ�ات 

 الحروب المریرة؟! 
كم شعْرُت وأنا أشاھد تصامیمھا الّراقیة أنّ�ن�ي أم�ام 
فنّانة تشكیلیّة ونّحات�ة وروائ�یّ�ة وق�اّص�ة وش�اع�رة 
وموسیقیّة ومعماریّة خّالقة من الطّراز الّرفیع. زھ�ا 
حدید مبدعة أسطوریّة في فنِّ العمارة؛ حیث دخ�ل�ت 
ھذا الفضاء بتصامیم غیر مس�ب�وق�ة ع�ل�ى مس�ت�وى 
العالم، وتساءلُت في أعماق أع�م�اق�ي: ك�ی�َف ت�ول�د 
عندھا ھذه التَّصامیم إن لم یُكْن ل�ھ�ا خ�ی�ال عش�رات 
المبدعین والمبدعات من شتّى التّخصُّصات، ما ھ�ذا 

یا زھا حدی�د، م�ا ھ�ذا ال�ج�م�ال وال�ب�ھ�اء وال�ع�ط�اء 
 والخیال الجامح نحَو زرقِة الّسماء؟! 

یحتار المشاھد عندما یشاھد تصامیمھا ع�ل�ى أرِض 
ال�واق��ع، ح�ی��ث ت�ب��دو وك��أنّ�ھ��ا تص�ام��ی��م ل�ع��ش��رات 
مین؛ لما فیھا من تفاصیل وفضاءات متشّعبة  المصمِّ
سیھا وأسات�ذت�ھ�ا وَم�ن  قْت على مدرِّ ودقیقة. لقد تفوَّ
سبقوھا وَمن لحق بھا. إبداع غیر مس�ب�وق ف�ي ف�نِّ 
العمارة بكلِّ أبعاده وتاریخھ العریق. كیف حقَّقََت زھا 
ؤیة الفنّیّة العالمیّة في تصامیمھ�ا، م�ن  حدید ھذه الرُّ
أین لھا كل ھذا الخیال والعبقریة إن لم تُك�ْن س�ل�ی�ل�ة 

 الحضارات الكونیّة؟! 
شاھدُت أغلب اللّقاءات والحوارات الّتي أُجریَ�ْت م�ع 
بكة، ووجْدُت كی�ف ان�ط�ل�ق�ت م�ن  زھا حدید عبر الشَّ
�ھ�ادة ال�ثّ�ان�ویّ�ة، وال�ت�ح�ق�ت  بغداد وھ�ي ت�ح�م�ل الشَّ
ب�ال��ج��ام��ع��ة األم��ی�ری��ك��یّ��ة ف��ي ب��ی��روت ك��ي ت��درَس 
الّریاضیّات، وبعد أن تخّرجت، الت�ح�ق�ت ب�ال�ھ�ن�دس�ة 
المعماریّة في جامعات لندن ونجحت بامتیاز وحازت 
على الّدكتوراه في الھندسة المعماریّة، وھي ت�ح�م�ل 
بین أجنحتھا طموحات كبیرة للغ�ای�ة، م�ث�ل حض�ارة 
�رق ال�ق�دی�م،  العراق الموغلة في أعماق ت�اری�خ الشَّ
الّذي انبثق من أرضھ أرقى الحضارات، فجاءت زھ�ا 
حدید كي تقول للعالم: مھما دمَّرتم العراق، وم�ھ�م�ا 
حارب العراق ذاتَھ بذاتِھ وح�ارب�ھ ال�غ�رب والّش�رق 
ُم ال�ع�راَق  مال والجنوب، سیبقى ھناك َم�ن ی�ق�دِّ والشَّ

عات�ھ. أنّ�ھ ك�ان  للعالم رغَم انكساره وتصدُّ
وسیبقى من أعرق وأقدم الحضارات؛ ف�ھ�ا 
ھي المعماریّة العبقریّة زھا ح�دی�د ت�ح�م�ل 
نیا وتحص�ل ع�ل�ى  رایةَ العراق في بقاع الدُّ
جوائز عالمیّة وترفع رأس الع�راق ع�ال�یً�ا 
م بكلِّ جدارة  في أرقى عواصم العالم، وتتقدَّ
على أھم مھندسي العمارة في العالم، حیث 
تمیّزت تصامیمھا بخیال مدھش ال ی�خ�ط�ر 
على بال أحد، وكأنّھا في سیاق إبداع عمل 
خ�راف��ي اس�ط��وري ح�ل��م�ي، وك��أنّ�ھ ح��ل��م 
األحالم. وبَدت مشاریع تصامیمھا ل�ل�ك�ث�ی�ر 
من الجھات والحكومات الّ�ت�ي ت�ب�نّ�ت ھ�ذه 

التّصامیم أنّھا تصامیم وأحالم على الورق وال یمكن 
لتصمیماتھا أن تتحقَّق على أرض ال�واق�ع لص�ع�وب�ة 
ودقّة فضاءات تصامیمھا؛ ألنّھ�ا ت�ب�دو ف�ع�ًال ك�أنّ�ھ�ا 
أعمال من الخیال الع�ل�م�ي، أو أع�م�ال م�ن قص�ص 
الخیال الخرافي ولیست أعماًال كي تُبنى ع�ل�ى أرض 
الواقع، وبعد انتظاٍر طویل تحقَّقت أعمال�ھ�ا ب�ج�دارة 
غیر مسبوقة على أرِض ال�واق�ع، وح�قَّ�ق�ت ش�ھ�رة 
عالمیّة، ثمَّ بدأت عواصم العالم توّجھ أنظارھا ن�ح�و 
ھذه المعماریّة اآلتیة من دول العالم الثّالث كعبق�ری�ة 
ال منافس لھا في تصامیمھا ال�م�ت�ع�ان�ق�ة م�ع فض�اء 
ماء، وممتّدة بمنحنیات وزوایا ح�اّدة وم�ن�ف�رج�ة  السَّ
وتكویرات بیضویّة یتخلَّلھا انحناءات مدھشة، كأنّن�ا 
إزاء أعمال سحریّة من ح�ی�ث ج�م�ال�ھ�ا وت�ن�اغ�م�ھ�ا 
وتداخل تفاصیلھا المبھرة، تبدو أمامنا كأنّھا تنض�ُح 
بإیقاعات موسیقیّة وتن�اغ�م�ات ع�م�ران�یّ�ة م�ب�ھ�ج�ة 
وممتعة للم�ش�اھ�د، ح�تَّ�ى أنّ�ن�ي ش�َك�ْك�ُت أن ت�ك�ون 
مھندسة معماریّة واحدة وع�ق�ل إنس�ان واح�د ف�ق�ط 
صّمم كّل ھذه التّفاص�ی�ل وال�م�س�اح�ات الّ�ت�ي ی�ع�ج�ز 
الخیال عن تص�ّوره وھ�و یش�اھ�د ك�ل ھ�ذا ال�ج�م�ال 
الخّالب، فكیف لعقِل امرأة جاءت من العراق ت�ح�م�ل 
طموحاتھا وبسمتھا وت�ف�اؤل�ھ�ا وت�ح�قّ�ق م�ع�ج�زات 
القرن في أسلوٍب ینضح حداثةً وما بعد الحداث�ة ف�ي 

عمرانھا؟! كم أشعر بالفرح وال�زھ�وِّ واالف�ت�خ�ار أن 
تكون زھا حدید من دنیا الشَّرق ومن مشارب عالمنا 
الَّذي قّدَم للبشریّ�ة أول�ى ال�ح�ض�ارات، وف�ي ال�وق�ت 
نفسھ أشعر باألسى عندما أراھا غیر م�ك�ّرم�ة ع�ب�ر 
تاریخھا اإلبداعي الطّویل بالّشكل الّذي یلیُق بقامتھا 
اإلبداعیة العالمیّة في موطنھا ومسقط رأس�ھ�ا وف�ي 
العالم العربي الَّذي تنتمي إلیھ، أم أنّھا تنتمي للك�ون 
ككائنة كونیّة عالمیّة ولكن مع ھذا االنتماء ال�ك�ون�ي 

 لكنّھا في النّھایة ھي عراقیّة بامتیاز! 
تحیّة للعراق بكلِّ جنونھ وانشراخات�ھ، ت�ح�یّ�ة ل�ھ�ذه 
األرض العراقیّة العری�ق�ة الّ�ت�ي أن�ج�ب�ت زھ�ا ح�دی�د 
وعشرات، بل مئات وآالف المبدعین والمبدعات، كم 
اقیة تستح�قُّ أن یُش�یَّ�َد ل�ھ�ا  أرى أنَّ ھذه المبدعة الرَّ
ألف تمثال في أرقى عواصم وم�دن ق�اّرات ال�ع�ال�م؛ 
إنّھا قّدمت للحضارة المدنیّة مدنیّة ال یسبقھا م�دن�یّ�ة 
في فنِّ العمارة، وھي تعتبر من أھمِّ رّواد العمارة في 
العالم، وتستحقُّ أن یَُش�یَّ�َد ل�ھ�ا ت�م�ث�اٌل م�ن ال�ّذھ�ب 
الخالص في متاحف العالم؛ في العراِق أوًال وفي ك�لِّ 
نیا؛ تكریًما وتخ�ل�ی�ًدا ل�ھ�ا؛ خ�اّص�ة أنّ�ھ�ا  عواصِم الدُّ
رحلت وھي في أوجِ عطائھا، ولكن شركتھ�ا ق�ائ�م�ة 
ومستمّرة وفریق العمل ال�خ�اص ب�ھ�ا مس�ت�م�ر ف�ي 

 عطائھ، ویسیُر زمالؤھا على خطاھا!
ول العربیة  لماذا یحارب العراق ذاتَھ بذاتِِھ وأغلب الدُّ
تحارُب ذاتَھا بذاتِھا وتتصارُع مع ذاتِ�ھ�ا ت�ارةً وم�َع 

جیرانِھا تارةً أخرى ویھ�درون م�ل�ی�ارات ال�دُّوالرات 
في صراعات مجنونة فیما بینھم؟! ولو دقّقنا في كلِّ 
ائرة ف�ي ال�ع�ال�م ال�ع�رب�ي وص�راع�ات  راعات الدَّ الصِّ
العراق وحروبھ الحمقاء مع إیران واجتیاح الك�وی�ت 
وحروبھ اآلن مع ذاتِِھ ومع مواطنیھ، لوجدنا أنَّ ك�ل 
حروبھ جوفاء وسقیمة وعقیمة، وأندھ�ش ك�ی�ف ال 
ینبثق م�ن ال�ع�راق ام�رأة م�ن فص�ی�ل�ة زھ�ا ح�دی�د، 
ؤیة والخیال والعطاء وتقود ال�ع�راق إل�ى  حدیدیّة الرُّ
برِّ األمان بكلِّ صالبتھا الحدیدیّة، ما دام كل ال�ّرج�ال 
الَّذین قادوا العراق تباًعا بعد العھد الم�ل�ك�ي ق�ادوھ�ا 
ابات الجحیم، فأین مكانة واقتصاد العراق من  إلى بوَّ
ول العریقة، وھو یمتلُك اقتصاًدا عالمیًّا في نفط�ھ  الدَّ

ف�ي ال�دَّرك  -بك�لِّ أس�ف-وموارده، لكنّنا نراه یرزُح 
األسفل من س�لّ�م ال�م�دن�یّ�ة وال�ح�ض�ارة واالق�ت�ص�اد 
یمقراطیّة، فھو مت�ق�ّدم ع�ن الّص�وم�ال  والحریّة والدِّ
ر ی�ف�وق  بدرجة أو درجتین، وربّما ھناك فساد وتحجُّ
�ؤال  ومال في بعض جوانب ال�ح�ی�اة ف�ی�ھ؟ والسُّ الصُّ
األھم من المھم: لماذا ال یھتمُّ العراق والعالم العربي 
ریھ ومب�دع�ی�ھ وف�نّ�ان�ی�ھ وم�ث�قّ�ف�ی�ھ ف�ي ش�تّ�ى  بمفكِّ
التّخصُّصات ویستفیدون من خبرات م�ب�دع�ی�ھ�م ف�ي 
بل�دان�ھ�م، وی�ت�رك�ون�ھ�م ی�ق�ّدم�ون أرق�ى ال�ع�ط�اءات 
للمجتمع الغربي والعالم�ي، وی�ح�ت�ف�ي ب�ھ�م ال�غ�رب 

ویقّدم لھم جوائز عالمیّة، بینما نرى أح�ی�انً�ا ب�ع�ض 
ول العربیّة تصدر ق�رارات ب�م�ن�ع م�ب�دع�ی�ھ�ا م�ن  الدُّ
الدُّخول إلى بلدانھم األم، أو تسقطُ الجنسیّ�ة ع�ن�ھ�م، 
وك�أنَّ ھ��ذه ال��ب��الد ُم�ل��ك الّس��الط��ی�ن وال��ح��ك��وم��ات 
یاسات الحجریّة الممجوجة، وق�د نس�ى ھ�ؤالء  والسِّ
السَّالطین والملوك والّزعماء أنَّ أغلبھم یغوُص ف�ي 
نوٍم عمیق عندما یعقدون مؤتمرات القمم ال�ع�رب�یّ�ة، 
روا التَّعاون والتَّقارب وح�ّل ال�م�ش�اك�ل  وبدًال أن یقرِّ
النّاشبة فیما بینھم، نراھم یتسابقون في الغوِص في 
نوٍم عمیق، وكأنّھم یتنافسون فیما بینھم في ك�ی�ف�ی�ة 
ِة الق�م�ِم، وك�أنَّ ال ھ�ّم وال غ�م  النَّوم الھادئ في قمَّ
لمواطنیھم، وكّل شيء على م�ا ی�رام، م�ع أنّ�ن�ا ل�و 
نظرنا إلى العالم العربي لوج�دن�اه ك�أنّ�ھ ی�ع�ی�ُش ف�ي 
العصر الحجري من حی�ث ال�تّ�خ�ل�ف وال�تّ�ح�ّج�ر، م�ع 
فارق طفیف ما بین دولٍة وأخرى، ولو وجدن�ا دول�ة 
مة عن دولة أخرى، سرعان ما  ما أو مملكة ما متقدِّ
نرى ثالثة أرباع اقتصاد تلك الّدول یذھب ھ�دًرا ف�ي 
�راع�ات، وب�دًال أن یُص�ال�ح�وا ال�دُّول  الحروب والصِّ
العربیّة المتصارعة مع بعضھا، یشع�ل�ون�ھ�ا ن�اًرا ال 
تُخمد وال تُحمد عق�ب�اھ�ا، وك�أّن ل�دی�ھ�م ھ�وای�ة ف�ي 
الحروب وھدِر وتدمیر االقتصاد بأیّة طری�ق�ة ك�ان�ت. 
إلى متى سیبقى ھذا العالم تائًھا عن حضارة الع�ص�ر 
وحض�ارة ال�ك�ون، وی�رّك�ز ع��ل�ى م�ا ھ��و ت�دم�ی��ري 

ل�ی�س م�ن ھ�ذا  -أي العالم العرب�ي-وتحجّري وكأنّھ 

الكوكب، بل من كوكب مرصرص بكلِّ أنواعِ 
ر، ومرتكز على كلِّ م�ا ھ�و م�ت�خ�لّ�ف  التَّحجُّ

 ورجعي وحربي وسقیم وعقیم؟!
أبھجتني تصامیم المعماریّة ال�م�ب�دع�ة زھ�ا 
حدید، وآلمني رحیلھا ال�م�ف�اج�ئ وھ�ي ف�ي 
أوج عطائھا، شاھ�ْدُت أغ�ل�ب م�ا ج�اء ف�ي 
الّشبكة من لقاءاٍت معھا ومع غ�ی�رھ�ا وھ�م 
ث�ون ع�ن إب�داع�ھ�ا، وش�اھ�دُت أغ�ل�ب  یتحدَّ

تصامیمھا، كنُت أحلِّق مع جمال تصام�ی�م�ھ�ا ك�أنّ�ھ�ا 
أعمال خرافیّة خیالیّة مستوحاة من قصص ألف لیلة 
ولیلة من حیث جموحات الخیال والبھ�اء وال�ج�م�ال. 
شعرُت أنّني أمام مخیال إنسانة كونیّ�ة، ل�ھ�ا ط�اق�ات 
إبداعیّة خ�ّالق�ة ت�ل�ی�ق ب�ح�ض�ارة ال�ع�راق األص�ی�ل؛ 
حضارة سومر وأّكاد وبابل وك�ل�دو آش�ور الّس�ری�ان 
والمندائیین والمیدیین. وجدُت حدائق بابل ال�م�ع�لّ�ق�ة 
معّرشة في فضاءات تصامی�م زھ�ا ح�دی�د، وج�دت�ھ�ا 
عمالقة الفن المعماري في العالم م�ن دون م�ن�ازع، 
وھذا ما أكَّده الغرب قبل الشَّرق وأعمالھا المنت�ش�رة 
الّشامخة في عواصم العالم شاھدة على ع�ب�ق�ریّ�ت�ھ�ا 

قة.   الخالَّ
كم شعرُت بالفرح والغبطة وھي تتحّدث بكلِّ أریح�یّ�ة 
وثقة وھدوء عن أعمالھا وعطاءاتھا الّراسخة فوق 
أرق�ى ع�واص��م وم��دن ال��ع�ال��م! ت��ح�لِّ��ق زھ��ا ح�دی��د 
بتصامیمھا في فضاٍء باھر في منحنیات تش�ك�ی�الت�ھ�ا 
وكأنّھا تصّمم تشكیًال فنِّیًّا خالًدا یعانُق وجنةَ الّسم�اء 
في شموخھ وتجلّیاتھا وروعت�ھ، وزوای�اه م�ج�نّ�ح�ة 
بتالفیف بدیعة ن�ح�و خ�اص�رة الّس�م�اء، ب�دا ل�ي أّن 
تشكیلھا المعماري متعانق مع بعضھ بعض، وكأنَّھ�ا 
ترید أن تقّدم حاالت عشقیّة متماھ�یّ�ة ب�ك�لِّ رھ�اف�ة، 
كیف تصوغ تصامیمھا، ما ھذا الخیال الّذي تمت�ل�ك�ھ 

وما ھذه الجرأة في كسر وخلخلة األعمدة الع�م�ودیّ�ة 
عبر زوایا ق�ائ�م�ة؛ ف�ك�ل تص�ام�ی�م�ھ�ا خ�ارج�ة ع�ن 
المألوف، بل خارق�ة وأش�ب�ھ م�ا ت�ك�ون مس�ت�ح�ی�ل�ة 
التّنفیذ، ومع ھذا تمَّ تنفیذھا بدقٍَّة عالیة ك�م�ا ج�اءت 
في تصامیمھا تماًما؟ وقد قالت عبر حوارات أُجریت 
معھا أّن أعمالھا األولى ظلّت عشر س�ن�وات وأك�ث�ر 
دون أن یتمَّ تنفیذھا؛ ألّن الّدولة الّت�ي ك�ان�ت ت�واف�ق 
على تبنِّي تنفیذ مشاریع تصامیمھا ما كان�ت ت�ت�ج�ّرأ 
اإلقدام على تنفیذ المشروع؛ ظنًّا ممَّن ی�ق�ّرر ت�ن�ف�ی�ذ 
المشروع أّن ھكذا تصمی�م یس�ت�ح�ی�ل ت�ن�ف�ی�ذه؛ ألنّ�ھ 
یرتكز على منحنیات وزوایا منفرجة وحاّدة، وأغلب 
الظَّن ُخیَّل للمسؤولی�ن ع�ن ت�ن�ف�ی�ذ ھ�ك�ذا تص�ام�ی�م 
ع�م��ران�یّ��ة ش�اھ��ق�ة ب��ك�لِّ ھ��ذه األط��ن�ان ال��ح�دی��دیّ��ة 
ھل، بل یص�ع�ب ت�ن�ف�ی�ذه  واإلسمنتیّة لیس باألمر السَّ
وتساءلوا: كیف سیتمُّ تشیید وبن�اء ھ�ذه ال�تَّ�ص�ام�ی�م 
العمالقة دون أن ترتكز على قواعد عمودیّة م�ت�ی�ن�ة 
تحمل ھذه الجبال اإلس�م�ن�ت�یّ�ة وال�ح�دی�دیّ�ة؟! إّال أنَّ 
المھندسة العمرانیّة زھا حدید أثبتت للعالم أنَّ خیالھا 
العمراني الّشاھق إلى أقصى مساحات ال�خ�ی�ال ق�اب�ل 
للتحقیق، وإن بدا ض�ربً�ا م�ن ال�م�س�ت�ح�ی�ل، وھ�ك�ذا 
عبَرْت سلّ�َم ال�ع�م�ران ال�ك�ون�ي م�ن أقص�ى أب�واب�ھ، 
وسّجلت اسمھا في سجلِّ الخالدین من خالل الجوائز 
واألوسم�ة الّ�ت�ي حص�ل�ت ع�ل�ی�ھ�ا ك�أّول م�ھ�ن�دس�ة 

 معماریّة في تصامیمھا في العالم! 
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البكاء بصوت مسم�وع م�ن     

بعید م�ن رج�ل ب�ح�ج�م ش�اع�ر 

كبیر س�ی�ك�ون ال�ح�رج ع�م�ی�ق�ا 

وخاصة اذا كان بحجم الش�اع�ر 

ریاض الدلیمي الذي نال شھرة 

في الساحة األدبیة بعمق أفكاره 

وس���ح���ر ص���وره ال���ب���ی���ان���ی���ة 

الشعریة، فلطالما كان�ت ت�غ�ن�ى 

لنا بھا على أغص�ان األب�ج�دی�ة 

 .. كحسون بغداديّ 

للدخول في مثل ھك�ذا ن�ص م�ا 

ع��ل��ی��ك اال ٔان تس��ّرج ال��خ��ی��ال 

وتم�ت�ط�ي ٔاف�خ�م ال�ع�ب�ارات ث�م 

كٔانك قطعة ق�م�اش  تلتف بلطف

مصنوعة من حریر ھن�دي ك�ي 

تخفف م�ن أل�م الش�اع�ر ال�ذي 

ی��ب��دو س��وف   نص��ھ ك��أن��ھ ب��دأ

 یتقاعد عن الكتابة ...

 (أدُس وجھي ثمة عشق ھناك

 تحاصُر أنفاسي

 وفمي المتخشبِ 

 من قھِر (الحالئب)*

 ال طمعاً بشھوٍة موؤدةٍ 

ني األمانَ   بل بوطٍن یَعمُّ

یُس�ق�طُ أم�ط��اراً س�اخ��ن�ةً ع�ل��ى 

 وجنتي).

بعد ٔان جّف ری�ق ال�م�ح�اص�ی�ل 

والذ ب�ال�ف�رار ت�ع�ب ال�ف�الح�ون 

تحت ظالل بعیدة یسكنھا ج�ن�ّي 

الخذالن و مارد الفق�ر وأص�ب�ح 

الوطن مثل كوخ خش�ب�ي ق�دی�م 

مملوء بصراخ ال�رج�ال وب�ك�اء 

األط���ف���ال وع���وی���ل األرام���ل 

واألخضر أصبح دما یجري ف�ي 

ك�أن��ھ�ا ن��ب�ت��ة   ع�روق ال��ن�خ�ی��ل

الص���بّ���ار ت���م���ارس م���ھ���ن���ة 

على اكتاف األعشاب   الحجامة

ال��خ�ی�ان��ة  ل�ت�خ�رج م�ن�ھ��ا دم�اء

ال��ف��اس��دة ال��ت��ي ت��م��خ��ض���ت 

ضروًسا ٔاھلكت الضع�ی�ف  حربًا

ال��ق��وي ب��ع��دم��ا ك��ان   وان�ھ��ق��ت

العراق تضرب بھ األم�ث�ال ف�ي 

 القوة و الشموخ و الكبریاء.

(ح��اذري ب��ن��اِت آوى ال��الت��ي 

 قطعنَّ شوارَع بغدادَ 

ال ربیَع ف�ی�ھ�ا .. غ�اب�ْت ع�ن�ھ�ا 

 ھتافاُت السكارى

 وأُسقطَ جنیُن الثورات .

 صمتُِك :

فَ�كَّ   عصيٌّ لم یستطْع الس�ح�رةُ 

 حرزِه،

 قیل أستلَّ من ضلع فرعونَ 

 وقیل ریٌح من عطِر یوسَف .

 قطرةُ مطٍر محبوسٍة في فمكِ 

ب�ن�ب�وءِة   تلد دستوراً للعشِق ..

 الیاسمین)

كما ٔان شاعر یق�دس ال�ح�ب�ی�ب�ة 

ك��ٔان��ھ   ٔاك��ث�ر،  م�ث��ل ال��وط��ن ٔاو

ی��ری��د ٔان ی��ب��ط��ل وض��وء ت��ل��ك 

ببریق ابتسامتھا، فمرة  الحرب

یسافر الیھا بزوارق الم�ف�ردات 

ح�����ی�����ث ج�����زر اذن�����ی�����ھ�����ا 

بقرط من األل�م�اس و  المثقوبة

مرة یحلق فوق جیدھا بعبارات 

ورقیة كٔانھا عمل�ی�ة اس�ت�ط�الع 

واالح�ت�الل ال  مخافة من الغ�زو

ح�دى مس�ام�ات�ھ�ا ال�ت�ي تش�ب�ھ 

سبأی�ك ب�ل�وری�ة وال�ت�ي ك�ان�ت 

دائما تمال رغبة بان�ی�ن أف�ك�اره 

المحاطة بسور شعرھا األس�ود 

ال���ط���وی���ل وك���ٔان���ھ ال���ل���ی���ل 

ال�ذي  لیشرب م�ن ال�م�اء  سقط

 استحمت بھ الحبیبة.

ْرھا ؟  (ھل یْجمعُ صالتَھُ أم یُْقصِّ

 أیَّقیُمھا فوق الموجِ األزرق ؟

 أقراطِك السود؟  أم تحتَ 

ھل یبطُل البحُر ص�الةً س�رق�ھ�ا 

 الوطُن؟

 أم ستشفُع لھ جثةُ طفٍل غریقٍ 

 سقطَ من حضِن أمِھ ؟

ك��م��ا ی��ن��ھ��م��ُر ال��رض��اُب ع��ل��ى 

 قدودِك الیاسمین .

 یا ھیفاء الروحِ 

 یا صخرةَ الصمتِ 

 یحفر فیھا العذاُل شماتَتِھم

ی�ا ص�ح��َف إب��راھ�ی��َم ال��م�ل��ی�ئ��ة 

 بأسماء الشھداء

 وأتلفَھا غباُر الحروب) .

ھنا الشاعر یعید ملح�م�ة ف�ت�ح  

من نفق ل�ف�ظ�ة دس�ھ�ا  األندلس

مثل عمیل مخابراتي لیعید ب�ھ�ا 

قطیع المجد الض�ائ�ع ال�ى ت�ل�ك 

النفوس التي اص�ب�ح�ت م�ج�رد 

جثث تمشي فوق شوارع بغداد 

المنكوبة و یعید دھن ج�دران�ھ�ا 

المناس�ب یش�ب�ھ   بلون البالغة

الربیع و یفرش س�ج�اد ال�ف�رح 

ل�ی��ؤذن ال��م�ؤذن ال�ح��ب وت��ق��ام 

 صالة العید.

و ل��ل��خ��روج م��ن ھ��ذا ال��ن��ص 

بنكھة جدیدة على مائدة االبداع 

األدبیة رغم األلم و أنا مبتسمة 

لھ مش�اھ�دت�ي ل�ت�ل�ك ال�ح�روف 

وكأنھا إن�اث ال�زرازی�ر ت�ط�ع�م 

 البالغة لصغار الخیال .

 اءة  ة
 ض ار  " ءةم" 

 

  د. لیلى الصیني/ سوریاإضاءة:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أحمد مانع الركابي  
  الناصریة 

  
 

 تتأّملُ   وأراَك وحـــــدَك غــــــارقا
  ما نفــــــُع عقلـــَك بیَن من ال یعقلُ  

            
 لھُ   صـــــوت حـــــالجٍ   ما أنَت إال
 مقتلُ   ھنــالكَ   أزمنـــةٍ   في كــــــلّ 

  
 عنــــــدهُ   ألنّكَ   أوحَش المعنى  ما

 یعــرقلُ   الشروقُ     باتَ     لھُ   صبحٌ 
  

 أدمــــنت وجھَك في المـــرایا رحلةً  
 فیھا شبـــــــابَك للمشیــــِب یھــرولُ 

                 
 حیُث اتكــأَت على السنــیِن ولـم تكنْ 

    تؤكلُ   ببــــــــــطءٍ   إال كمـــــــــنسأةٍ 
  

 صارعَت لـــــــألیاِم ثــّم جعــــــــــلتھا
 كــــــفّا لفــــــكرَك والمعـــــاني تغزلُ 

  
 ونــــــذرَت عمــــــرَك ثّم قلَت بأنّــني

 ســــــأرحلُ   الغروبُ   حانَ   عنكم إذا
  

 ما عشـــــَت إال كــــــي تكون حكایـةً 
  تتـــنقّلُ   عبــر الســـــنیِن ودھـــــرھا

  
 ما أجمل المعــــنى الذي تسعــــى لـھُ 

 أجـملُ   ھنــــــــالكَ   �ِ دّرَك مـــــــا
  

 ة 
 

 

 

(ا ا)  
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شعرْت بالدوار, وبدأ ومیض الضوء یختفي من أمام  
عینیھا, غلبھا ال�ن�ع�اس ل�ت�غ�ف�وا ف�ي وس�ط دف�ات�رھ�ا 
المبعثرة على طاولة ال�م�ك�ت�ب, س�ق�ط اح�دھ�م�ا ع�ل�ى 
غالفھ السمیك, ت�ق�ل�ب�ت األوراق ح�ت�ى ت�وق�ف�ت ع�ن�د 
الوسط, اھتزت الصفحات المفتوحة حتى برزت منھ�ا 
قدمین صغیرتین ومن ثم یدین وبعدھ�ا ظ�ھ�ر ال�رأس 

 المستدیر, رمقھا بنظرة خاطفة, نادى باقي رفاقھ:
 ھیا أخرجوا لقد غفوت, بإمكاننا أن نتحرك قلیالً.  -

خرجوا یتقافزون من الدفتر, كدمى صغیرة یم�س�ك�ون 
بأیدي بعضھم, یرقصون رقص�ة ال�ج�وب�ي, ی�ط�ب�ل�ون 
ویزمرون, استمروا على ھذه الحالة, حتى رمى أح�د 
المطبلین عصا الطبلة على رأس الفتاة الن�ائ�م�ة دون 
أن یقصد ذلك, وإذا بالفتاة تست�دی�ر, رك�ض ال�ج�م�ی�ع 
نحو الدفتر, وجدوه مغلقاً, تماسكوا م�ع ب�ع�ض ألج�ل 
رفع الغالف الثقیل بالنسبة لحجمھم الصغیر, ل�ك�ن�ھ�م 

 لم یتمكنوا, صرخ كبیرھم:
 ابتعدوا.  -

جلب معھ قلم خشبي, قد سحبھ من على األرض ب�ع�د 
إن سقط مع الدفتر. تعاون�ت م�ع�ھ ب�اق�ي ش�خ�ص�ی�ات 
القصة في وضع القلم بین األوراق ورف�ع ج�زء م�ن 
الغالف إلى األعلى, وبذلك ت�م�ك�ن�وا م�ن ال�ع�ودة إل�ى 

 الدفتر.
عندما استیقظت الفتاة, استغربت وجود الدفت�ر ع�ل�ى 

 األرض:
 ما الذي أسقطھ, آه یجب أن ال یلمسھ أحد.  -

حملتھُ ووضعتھُ في مكتبتھا الخش�ب�ی�ة, ذات األب�واب 
الزجاجیة, أغلقت الباب ب�ال�م�ف�ت�اح ال�ذي ت�دل�ى م�ن�ھ 

 حلقات فضیة صغیرة. 
خرجت من حجرتھا, دون أن ت�رت�ب ب�اق�ي دف�ات�رھ�ا  

المتبعثرة, فضلت أن تتركھا على ح�ال�ھ�ا. وف�ي ھ�ذه 
األثناء برزت قدمین ص�غ�ی�رت�ی�ن م�ن خ�ل�ف س�ی�ق�ان 
طاولة المكتب, اختبئ خلفھا مستغال عدم ان�ت�ب�اھ�ھ�ا, 
حیث تمكن باقي رفاقھ من العودة إلى ال�دف�ت�ر دون�ھُ. 
بعد إن تأكد من خ�روج�ھ�ا, ت�وج�ھ ص�وب ال�م�ك�ت�ب�ة, 
متسلقاً اإلدراج لك�ن�ھ ل�م ی�ت�م�ك�ن م�ن ال�وص�ول إل�ى 

 مفتاح الباب بسبب ارتفاعھ.
 

عاد أدراجھ باحثاً عن شيء یمكنھ من ال�وص�ول إل�ى 
المفتاح, التفت یمیناً ثم یساراً لعلھ یج�د ح�ل, وق�ع�ت 
عیناه على الستائر حیث كان یتدلى منھا حبل طوی�ل؛ 
ھرول نحو الشباك متسلقا الستائر, سحب الحبل إل�ى 

 أن أغلقت ستائر الشباك.
تزحلق على قماش الستارة حتى وص�ل إل�ى األرض, 
حامالً الحبل م�ع�ھ, ع�اد ب�خ�ط�وات س�ری�ع�ة ی�ت�س�ل�ق 
األدراج وقف على طرف احدھا, امسك بالحب�ل ول�ف�ھُ 
على یده الیسرى, لیرمي بھ كما یرمیھ على الحصان 
حین یطارده, لم یفلح في محاول�ت�ھ األول�ى وال�ث�ان�ی�ة 
تمكن في الثالثة من لف الحبل حول ال�م�ف�ت�اح وش�ده 

 بقوة حتى ال یسقط.
أمسك بیدیھ الصغیرتین الحبل وبدأ بالصعود, إلى أن 
وصل إلى المفتاح مستقرا فوقھ, دار بالمف�ت�اح ث�الث 
مرات محاوال فتحھ, وإذا بالباب تراجعت إلى ال�وراء 
مبتعدا عن الرفوف, رفع الحبل إلیھ وعاد ی�رم�ي ب�ھ 
على مقبض الباب اآلخر, سحب الحبل نحوه, اق�ت�رب 

 من الرفوف قافزا نحو الدفتر. 
عادت الفتاة إلى حجرتھا لترتب ك�ت�ب�ھ�ا, ع�ن�دھ�ا رن 
الھاتف, فزع�ت م�ن ص�وت�ھ, رف�ع�ت الس�م�اع�ة وإذا 

 بصوتھ یبادرھا قائال:

-

 كیف حالِك؟   
 بخیر, وأنت؟  -
 بخیر إن كنت أكملت كتابة القصة.  -
 نعم, أنھا بانتظار أن ترسم شخصیاتھا.  - 
بالتأكید سأرسمھا وع�ن�دھ�ا س�ن�رى م�ن س�ی�ك�ون  - 

 االفضل الرسام ام الكاتبة في تجسید الشخصیات.
 قھقھت بصوت خافت: 

 أنا بانتظارك اذا. -  
وفي صباح الیوم التالي, دخلت حجرتھا لتستعد للقاء 
الرسام, فوجدت باب المكتبة الزجاجیة مفتوح وح�ب�ل 
یتدلى من مفتاح الباب, الستائر م�غ�ل�ق�ة دون ال�ح�ب�ل 
المعلق بھا, استغربت األمر! إق�ت�رب�ت م�ن ال�م�ك�ت�ب�ة 

 وجدت الدفتر على حالھ, لكن! من فتح الباب؟ 
لم تعطي اھت�م�ام ك�ب�ی�ر ل�م�ا رأت, ع�ادت ل�ت�رت�ی�ب   

حجرتھا, وضعت شراشف من الدانتیل على ال�ط�اول�ة 
ومزھریة مطرزة برسوم أوربیة, دارت بعینھ�ا ح�ول 

 الحجرة رأت إن كل شيء في مكانھ. 
رن جرس الباب معلناً وصول الرسام حامالً معھ لوح 
كبیر و أوراق كثیرة, دخل الحجرة واضعا اللوح أمام 
النافذة, أخرجت الدفتر من المكتبة, وأعطتھ إی�اه ب�دأ 
بتصفحھ ورقة ورقة, تركتھ لیقرأ دون أن ت�زع�ج�ھ, 

 وعند عودتھا شعرت بحركة غریبة:
 تفضل فنجان قھوتك.   -

 رمقھا بنظرة متسائلة:
 اظن إنك ترغب بسؤالي؟    -
 قصتك.   -
 ما بھا؟   -
ال أعرف كیف سأجسدھا على الورق؟ فشخصیاتك   -

 متحركة.
 كیف ذلك؟.   -
 أغلب الشخصیات ھربت من الدفتر.  -
 أنت تھذي, ال یمكن ذلك, كیف ھربت؟   -
 انظري, الدفتر خالي من الخطوط واألحرف.   -
ما ب�ك, ل�م�ا ال ت�ق�ول إن�ك ل�ن تس�ت�ط�ی�ع ت�ج�س�ی�د   -

 الشخصیات.
 بل أستطیع ولكن ال یوجد ما أقرأه.  -
 وما ھذا المكتوب, أرجوك ال تمزح معي.  -
 اجلسي واقرئي لي ألني ال أجد شيء لكي أقرأه.  -

جلست قبالتھ مستغربة كالمھ وب�دأت ب�ال�ق�راءة, ف�ي 
 حین ھو بدأ باالستماع وتحضیر أدوات الرسم.

                         ء         ::ت اط  
 

 

 شیماء نجم عبدهللا/العراق

 

 
 

 

 ربما أنا امرأة غیر عادیة
 وربما انا مجرد أنثى تجلس على طاولة الشعر

 تلك البالد التي عصرتنا كالزیتون 
 علمتنا أن نحب رغم الموت

 ربما أنا مجرد خطیئة انجبتھا الحروب
 وربتھا المآسي حتى صارت "شامة" بخد عمرك

 ربما أكون غیر اعتیادیة
 لكن حواء بداخلي تثرثر رغم صمتي

 تشكو..تتذمر.. تغار.. تلعن.. تشك
 و معطف الوقار یخفي مالمحھا

 فعالم تنتظر مني السالم 
 !!..وأنت محض حروب بدمي

 صمتك المبالغ فیھ علمني لغة التفاصیل
 وأحصد المعنى من نظرة من كل اشارة

 صمتك یمشط وقتي بالغضب
 فالنساء ال تتآلف مع السكون

 ال ترضى بغیر الجنون
 وعبء الصمت على قلبي كبیر وكثیر

 فخذ ما تبقى من عتب الشھور وأزرعھ 
 بكتف صباحك

 فھذا القلب غیر صالح لالنتظار
 وھذه البالد غیر صالحة للحب
 وھذا الوقت غیر صالح للكتابة

 فمن غبائي حلمت أن أرش ماء الورد على قمصانك
 واتنفسك حتى تمتأل المدن بالعشق

 أن أحول الجنوب لساحات فرح تضج بالرقص
 أن امشي نحو الشعر كملكة منتصرة

 ومن غبائي وددت أن أنثر كل زھر اللیمون 
 على سریرك

 وأغني لك حتى ال یقترب الیك الحزن
 لكنك خذلتني ألنك لم تعرفني

 وربما تحتاج ألف عام من الغیاب وآخر من الحنین 
 كي تعرفني

 أن تحب امرأة تكتب وتكون برقیاتھا أنیسا للعشاق
 فھذا یعني أنك أصبحت سلطانا یحكم كل جھات الغرور

 وأن تھجرك امراة مخلصة
فھذا ی�ع�ن�ي ان م�م�ل�ك�ت�ك ب�ات�ت خ�اوی�ة م�ن ال�ح�ی�اة 

 والبنفسج
 كل الصحارى ال تعادل خیبة المرأة مع عشقھا

 فھل تعلم ما معنى خیبة النساء..؟
 أن تمضغ كل مرارة الندم وتبتلعھ بروح مستسلمة

 وتھجر كل الحكایات بأثر الدمع
 !فعالم تتذمر وكل ما بیینا أصبح علكة بفم الغیاب؟
 أقدارنا بغایا تركل أحالمنا بمؤخرتھا ساخرة منا

 ووقتك المھدور أسقطني من كف االھمال
 اشبھك بالحیاة وال تشبھني بالحب

 فعلى غیابي كل الشعر والصمت ونفي االحالم
 

میثاق كریم  
 /الناصریةالركابي

 بَرقيَّات جنوبيَّة
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تقدم روایات ضیاء جبیل�ي أن�م�اط�ا وأن�واع�ا   

 من التھمیش، منھا:
* التھمیش اإلجتماعي والتھمیش ال�ج�غ�راف�ي 
والتھمیش الثقافي، وأن�واع�ا أخ�رى ن�درس�ھ�ا 

 في فصل الحق.
 ھنا یشمل عددا من األنماط منھا:  * التھمیش

أوال: التھمیش الشخصي (حیث یت�م ت�ھ�م�ی�ش 
 شخص من قبل المجتمع ألسباب معینة)

ثانیا: التھمیش العائلي( یت�م ت�ھ�م�ی�ش ع�ائ�ل�ة 
 لفقرھا أو مرضھا أو أسباب أخرى).

ثالثا: تھمیش زقاق( ألسباب تھمش الح�ك�وم�ة 
 زقاقا ما).

رابعا: تھمیش محلة (تھمش ال�م�ح�ل�ة بس�ب�ب 
 الفقر أو الجریمة أو أسباب أخرى).

خامسا: تھمیش مدین�ة( ف�ي ال�غ�ال�ب ت�ھ�م�ش 
 بسبب الحرب والدمار والحكومات الفاسدة).

سادسا: تھمیش وطن ( عندما یتعرض الوط�ن 
للخراب والدمار بسبب ال�ح�روب والس�ی�اس�ات 

 الخاطئة فیھمش من المجتمع الدولي).
ھُ�م�ش م�ن�ذ ع�ام   قد  فمن الواضح أن العراق

وحتى یومنا ھذا، فكیف التنتشر ظاھرة  1958
التھمیش في بلد كلھ مھمش محلیا وعال�م�ی�ا؟، 

ھذا ال�ت�ھ�م�ی�ش م�ن خ�الل   وبإمكاننا أن نؤكد
ی�م�ك�ن   الدمویة، الت�ي  مجموعة من الحوادث

ت��رج��م��ت��ھ��ا ال��ى (ث��ورات) و(إن��ق��الب��ات) و
ال�ى ع�ام  1958(انتفاضات)، امتدت من عام 

، ح�ی�ث اك�ت�م�ل ال�ت�ھ�م�ی�ش ب�اإلح�ت�الل 2003
 األمریكي للعراق.

وھذا كلھ اختصره السیاب حینما ق�ال (م�ا م�ر 
 ) .1عام والعراق لیس فیھ جوع)(

ب�ال�م�اض�ي   والم�ع�ن�ى مس�ت�م�ر ول�م ی�خ�ت�ص
فال�م�ق�ص�ود(ل�ن ی�م�ر ع�ام اال وال�ع�راق   فقط

جائع)، ف�م�اذا ن�ت�وق�ع م�ن ب�ل�د ج�ائ�ع س�وى 
التھمیش؟، الجائع الیفكر وال یتعلم، فھّمھُ ف�ي 

 الحیاة لقمة الخبز.
المبحث األول:التھمیش اإلجتماعي (ال�ث�ق�اف�ي 

 والجغرافي واإلجتماعي):
 المركز والھامش لغة:

  المركز لغة:
من ركز، الركز، والمراكز ھي منابت األسنان، 
ومركز الجند الیبرحوه وقد أمروا ان ی�ل�زم�وا 
بھ،ومركز الرجل م�وض�ع�ھ، وم�رك�ز ال�دائ�رة 

  )2وسطھا(
 الھامش لغة:

 ولھذا المصطلح في اللغة عدة دالالت:
(ھمش والھمشة: الكالم والح�رك�ة، وال�ھ�م�ش 

 ).3كثرة الكالم)(
 وتعلیقات ھامشیة:

(الدخل لھا بما ھو مھم والعالقة لھ ب�ال�ن�ش�اط 
  ).4األساسي)(

 ومثل ذلك في قولك:
(ھمش یھمش تھمیشا: ال�ك�ت�اب ون�ح�وه، أي 
أض��اف م��الح��ظ��ات ع��ل��ى ھ��امش��ھ، ھ��م��ش 

  ).5الموضوع أي جعلھ ھامشیا ثانویا)(
 المركز والھامش اصطالحا:

 المركز اصطالحا:
(تعبیر یستخدمھ ع�ل�م�اء اإلج�ت�م�اع ب�م�ف�ھ�وم 
اجتماعي وج�غ�راف�ي، ل�ل�دالل�ة ع�ل�ى ال�ع�الق�ة 
القائمة، بین قل�ب ال�ق�وة وال�ث�ق�اف�ة ل�م�ج�ت�م�ع 

  )6ما،ومناطقھ المحیطیة)(
 الھامش اصطالحا:

التھمیش عكس المركز، وقد ی�ق�ص�د ف�ئ�ة أو  
جماعة طردھا المركز ألسباب عدة، ف�إذا ك�ان 
ال��م��رك��ز ھ��و (األص��ل) أو (ال��ق��اع��دة، ف��إن 
المھمش ھو( المقصي المطرود عن القاع�دة)، 
والتھمیش یعني (عدم ق�درة ال�م�ج�ت�م�ع ع�ل�ى 
تفعیل كل أفراده بالدرجة التي یح�ق�ق�ون ف�ی�ھ�ا 
ذواتھم ویفعلون ف�ی�ھ�ا م�ق�درات�ھ�م وق�درات�ھ�م 
ومواھبھم وطاقاتھم، وبالتالي فإن ال�ت�ھ�م�ی�ش 
الیعني وال ینبغي أن ی�ن�ح�ص�ر ف�ي ال�ن�واح�ي 
اإلقتص�ادی�ة الض�ی�ق�ة ب�ل ذو دالالت ث�ق�اف�ی�ة 
واجتماعیة وسیاسیة وحضاریة ورمزیة أیضا 
حیث أن التھمیش ف�ي ھ�ذا ال�م�ض�م�ار ی�ع�ن�ي 
غیاب اإلعتبار وغیاب المعنى وغیاب ال�ق�ی�م�ة 

  )7لجماعة ما)(
.والى جانب ھذا التھمیش القسري، ھن�اك م�ن 
ی�خ�ت��ار ال��ھ�ام�ش ط�وع��ا وی��ل�وذب�ھ ف�ت��ص�ب��ح 

 الھامشیة:
(كوضعیة مختلفة تنتجھا إختیارات إرادیة لدى 
الفرد ھروبا من التنمیط وتف�ج�ی�را ل�ل�ن�م�وذج، 
فتكون ھامشیة إرادیة تختلف ف�ي مس�ب�ب�ات�ھ�ا 
عن الھامشیة المسل�ط�ة ال�ت�ي ت�ك�ون ن�ت�ی�ج�ة 
لممارسات تمییزیة أو فرز اجتماعي یس�ت�ب�ع�د 
اآلخر ویبخس اختالفھ وینفي عنھ أی�ة ق�ی�م�ة 

  )8ألنھ غیر متماثل مع المركز)(
ف�ي   ومثال على التھمیش ال�ط�وع�ي، م�ان�راه

الطائفة األیزیدیة الت�ي ھ�م�ش�ت ن�ف�س�ھ�ا ع�ن 
ال�م��ج��ت��م�ع اإلس��الم��ي، وال�ت��زم��ت ب�دی��ان��ت��ھ��ا 
وعقیدتھا وطبائ�ع�ھ�ا اإلج�ت�م�اع�ی�ة ال�خ�اص�ة، 
وتقدم لنا روایة ضیاء جبیلي (المشطور) مثاال 
حیا على طبیعة ھذا التھمیش الطوع�ي ن�ذك�ره 
في مبحث (ال�ت�ھ�م�ی�ش ال�دی�ن�ي)، ل�ك�ن�ن�ا ن�ود 
التوضیح ھنا أن التھمیش الی�ك�ون دائ�م�ا م�ن 
المركز، فھناك انواع من ال�ت�ھ�م�ی�ش وال�ع�زل 
واإلقصاء الطوعي، تق�وم ب�ھ م�ج�م�وع�ات أو 
طوائف أو أقلیات بتھمیش نفسھا واإلن�ف�ص�ال 
عن المركز إجتماعیا أو سیاسیا أو ث�ق�اف�ی�ا أو 
دینیا وغیر ذل�ك، ألس�ب�اب وم�وج�ب�ات ت�راھ�ا 

 تصب في مصلحتھا في حال التھمیش.
كما ان التھمیش ال�ذات�ي ال�ط�وع�ي ق�د ی�ك�ون 
ثقافیا، حیث (ھو عبارة عن جماعة تخلت ع�ن 
بعض تقالیدھا الم�م�ی�زة ل�ك�ی�ان�ھ�ا ال�م�س�ت�ق�ل، 
ووافق�ت ع�ل�ى ب�ع�ض ال�ق�ی�م وط�رق ال�ح�ی�اة 

) ، وأشد ما یواج�ھ 9السائدة في ثقافة أخرى)(
الشخصیة المھمشة، ھو ذلك الصراع النف�س�ي 
وحالة اإلغتراب، فاإلنسان ال�م�ھ�م�ش یص�ارع 
نمطین من اإلغتراب (إغتراب واقع�ي ی�ج�ع�ل�ھ 
دائما في حالة وجود مأساوي،بسب�ب ت�ن�اق�ض 
حاجاتھ مع شروط تحقیقھا،واغ�ت�راب ال�وع�ي 

 بسبب أنھ الیعرف أسباب اغترابھ الحقیقیة)
)، وھو كذلك یعان�ي م�ن أزم�ات الص�راع 10(

العقلي والنفسي نتیجة وجوده في ((جماعتی�ن 
ثقافیتن مختلفتین تماما، وعدم انتمائھ الى قی�م 
أي منھما،أو معاییرھما مما یجعلھ غ�ی�ر ق�ادر 
على اختیار ھ�ذه ال�ج�م�اع�ة أو ت�ل�ك ل�ی�ت�وح�د 

، لذلك فحالة اإلنس�ان ال�م�ھ�م�ش  )11معھا))(
تتصف بعدم التوازن الوج�ودي، ف�م�ن وج�ھ�ة 
نظھرھم أن الحیاة غیر ممكن�ة ، ف�ی�ت�ول�د ف�ي 
ذواتھم توتر ن�ف�س�ي ك�ب�ی�ر، ی�ؤدي ب�ھ�م ال�ى 

  )12الرضوخ كي یستمروا في الحیاة(
المھمشة والذات   أن العالقة بین الذات  ال شك

المھیمنة ھي عالق�ة تض�اد وص�راع ب�ی�ن�ھ�م�ا 
وب��ی��ن األنس��اق الس��ی��اس��ی��ة واإلج��ت��م��اع��ی��ة 

  )13والثقافیة(
البصرة ھي اختصار لجنوب العراق كل�ھ، ف�إذا 
جاعت جاع الجن�وب، وإذا ان�ت�ك�س�ت ان�ت�ك�س 
الجنوب، وإذا انتعشت انتعش الج�ن�وب، وك�ان 

الس��اس��ة   ع��ل��ی��ھ��ا أن ت��ح��ت��م��ل وزر أخ��ط��اء
الفاسدین والحكومات المتعاقبة ع�ل�ى ال�خ�راب 
واللصوصیة، ولم تكن بم�وق�ف ت�ح�س�د ع�ل�ی�ھ 

واح�ت�ل�وھ�ا ع�ام   حینما ھاجمھا البریط�ان�ی�ون
، وبش��يء م��ن ال��دق�ة ت�ح��دث�ن��ا روای��ة 2003

( ساق ال�ف�رس) لض�ی�اء ال�ج�ب�ی�ل�ي ع�ن ھ�ذه 
 الحادثة:

(( كنا نسكن في حي رث، ی�ق�ع ع�ل�ى أط�راف 
البصرة، عندما اجتاحت ال�ق�وات ال�ب�ری�ط�ان�ی�ة 
المدینة من الجانب الج�ن�وب�ي، ب�ع�د ل�ی�ل�ة م�ن 
القصف العنیف، طالت آلیات الجیش ال�ع�راق�ي 
في ثكنة التبعد كثیرا، یتمركز فیھ أحد األل�وی�ة 

  المدرعة التابعة
للجیش، سارعن�ا ان�ا و أم�ي ی�وم�ذاك، أس�وة 

بالبقیة من سكان الحي العشوائ�ي، ال�ى ح�ج�ز 
إحدى بنایات الثكنة، لنتخذ منھ منزال، بدال من 
ال��خ��ص ال��ذي ك��ان ی��أوی��ن��ا ط��ی��ل��ةالس��ن��وات 

  )14الماضیة))(
كیف یكون التھمیش وأنت التمتلك سكنا ت�ق�ی�م 
فیھ، والتجد راحة في بلد ھ�وای�ات�ھ ال�ح�روب، 
من ھنا فإن مسألة التعلیم والثقافة ستكون م�ن 
آخر األمور التي تفكر فیھا العوائ�ل ال�ف�ق�ی�رة، 
ولطالما كان شعار ھذه العوائل( لقم�ة ال�خ�ب�ز) 
و(تزویج البنات بإبن ح�الل یس�ت�ر ع�ل�ی�ھ�ن)، 
وھذا تعلنھ صراحة روایة ضیاء ج�ب�ی�ل�ي ھ�ذه 
،فعائلة من أب فقیر وأم تعمل عامل�ة ت�ن�ظ�ی�ف 
في مشفى البصرة،وابنتان (سلیمة) و(عبی�ر)، 
سیكون ل�ھ�ذه ال�ع�ائ�ل�ة ش�أن م�ع ال�ت�ھ�م�ی�ش 

 والضیاع واإلنتحار.
فیھ( سلیمة) ابنة ال�ت�اس�ع�ة   ففي الوقت أیقنت

عشرة من حرمانھا دخ�ول ال�ج�ام�ع�ة، بس�ب�ب 
توبیخ أحد أبناء عمومة والدھا ل�وال�دھ�ا وھ�و 
یقول: (َكعدھا بالبی�ت.. م�اع�دن�ا ب�ن�ات ت�درس 

  )15بالجامعات!)(
ب�ح�ق�ی�ق�ت�ی�ن م�ؤل�م�ت�ی�ن،   ایقنت بتلك اللحظة 

األولى (ح�رم�ان�ھ�ا م�ن ال�ج�ام�ع�ة وال�ث�ق�اف�ة) 
والثانیة (أبناء العمومة الیظھرون في الخ�ی�ر، 
فقط یظھرون عند أي خط�أ أو زل�ة ت�ق�ع ب�ھ�ا 
الفتاة ل�ی�س�ارع�وا ال�ى م�ح�و ال�ع�ار ب�ال�ط�رق 
الدمویة التي یرونھا مناس�ب�ة!)، وك�ان�ت ھ�ذه 
أول انتكاسة تتلقاھا ( سلیمة) بح�رم�ان�ھ�ا م�ن 

 التعلیم الجامعي الذي كان حلمھا الكبیر.
وواضح ان شخ�ص�ی�ة (س�ل�ی�م�ة) ت�ع�ان�ي م�ن 
اإلستالب، حیث سلبت حقھا في التعلی�م، وھ�و 
نوع من (التھمیش الثقافي)، كما سلبت ح�ق�ھ�ا 
في العیش وطریقة تقریر المصیر، فاإلست�الب 
(ھو حالة انبھاریة وانسحاقی�ة ت�ح�ت ظ�روف 
خارجة عن اإلرادة، وھو انقطاع عن اإلنت�م�اء 

)، وتس�ت�م�ر 16الى الذات، التشیؤ ال�ق�ھ�ري)(
مأساة ھذه العائلة البصریة، حیث یف�ارق األب 

بطریقة تراجیدیا م�ن�س�ی�ا ف�ي ح�راس�ة   الحیاة
مخزن للمواد اإلنشائیة،ثم تسوء األمور ح�ی�ث 

األخت�ان، م�ع أن (ع�ب�ی�را) ھ�ي ف�ي   تُغتصب
التاسعة من عمرھا یغتصبھا م�ج�ھ�ول ك�ون�ھ�ا 
طفلة مریضة، بینما األخت الكبرى یغ�ت�ص�ب�ھ�ا 

 خطیبھا ثم یقطع عالقتھ بھ:
(بعد فقداننا لع�ذری�ت�ن�ا، ب�ت�ل�ك�م�ا ال�ط�ری�ق�ت�ی�ن 
الفضتین، ولم نعد نصلح لمشاریع الزواج، وال 
حتى للعبودیة،فیدو المر مختلفا. اذا كانت ت�ل�ك 
معركتي فألخضھا إذن،قلت ل�ن�ف�س�ي م�ت�ح�دی�ة 
كما لو أنني أواجھ الموت، إذا كان على ع�ب�ی�ر 

بطریقة أخ�رى، ل�ن أس�ل�م�ھ�ا  أن تموت فلتمت
للقتل، لن اسلمھا ألولئك، لكن من ھ�م أول�ئ�ك؟ 
ولماذا ھم متخفون وال یظھرون اال ل�إلج�ت�م�اع 

) وم�ن 17من أجل القتل والثار وغسل الع�ار)(
الواضح أن مفھوم البطل (األنثى) في ال�روای�ة 

ل�ت�ح�ق�ی�ق   مس�ارا ث�اب�ت�ا  الیع�رف  المعاصرة
برنامج سردي معین، وذل�ك ل�ط�ب�ی�ع�ة ال�ع�ال�م 
المعاصر ال�ذي تس�وده ال�ف�وض�ى وال�ت�ش�ت�ت، 
والشخصیة في ال�روای�ة ال�م�ع�اص�رة مس�ی�رة 
ولیست مخیرة، كما تسعى الروایة الم�ع�اص�رة 

وتجلیات السیط�رة   الى تبیان مظاھر الخضوع
على الشخصیة، من خالل وقوف الس�رد ع�ل�ى 

 على الجسد   استعراض الحوالت التي طرأت
فالجسد كما ھو متعارف علیھ (ج�م�اع�ة  )18( 

البدن ومجموع اعضائھ، التي ی�ح�اف�ظ ال�ك�ائ�ن 
وف�ي ج�م�ی�ع  )19الحي على مختلف وظائفھ)(

األح��وال األن��ث��ى ھ��ي ال��ط��رف ال��خ��اس��ر، 
وخسارتھا في بلد كالعراق ومدینة ك�ال�ب�ص�رة، 
لھا معان ھوخسارة حیاتھا، دون أن یؤثر ذل�ك 
ع��ل��ى ال��ط��رف اآلخ��ر ال��ذك��وري ال��ذي ی��ن��ال 

شھواتھ ویھرب دون أن یكلف نفسھ باإللتف�ات 
لیرى الطریق�ة ال�ت�ي ت�ذب�ح  لحظة الى الوراء،

بھا األنثى الضحیة، وھي تُقدم قربان�ا و ث�م�ن�ا 
 لجریمتھ الشنعاء.

الشك أن الفق�ر ھ�و س�ب�ب م�ھ�م م�ن اس�ب�اب 
الت�ھ�م�ی�ش، ف�ل�ی�س ب�م�ق�در أح�د أن ی�ھ�م�ش 
األغ��ن��ی��اء وأص��ح��اب ال��م��راك��ز وال��وظ��ائ��ف 
العلیا،لذلك تنال ھذه العائلة ال�ب�ص�ری�ة ح�ظ�ھ�ا 
من التھمی�ش، بس�ب�ب ال�ف�ق�ر، ف�األب ح�ارس 
منسي في أحد المخازن، واألم عاملة ت�ن�ظ�ی�ف 
ف�ي مس�ت�ش��ف�ى ال�ب��ص�رة، وال�ف��ت�ات�ان واح��دة 
مریضة ومعاقة والثانیة محرومة من الت�ع�ل�ی�م 
والوظیفة، فالمھمش (ھو ك�ل إنس�ان م�ح�روم 
من حقوقھ الطبیعیة التي یجب ان یت�م�ت�ع ب�ھ�ا 

وت�ع�ل�ی�م، وأك�ل،  ،كل شخص حر: م�ن ص�ح�ة
  )20وحریة))( وشرب، وأمان، ووئام،

وتھرب الفتاتان م�ن ال�ع�راق ال�ى ب�ری�ط�ان�ی�ا، 
بمساعدة الطبیبة التي كش�ف�ت ع�ل�ى ال�ط�ف�ل�ة 
المغتصبة عبیر وت�أك�دت أن�ھ�ا ط�ف�ل�ة ق�اص�ر 

ذن�ب،   سیت�م ذب�ح�ھ�ا ب�دون  مریضة مظلومة
والتتوقف الحكایة عند ھذا الحد ال�م�ح�زن، ب�ل 
تستمر حتى انتحار(عبیر) بسقوطھا او إل�ق�اء 

بإحدى العمارات ف�ي ل�ن�دن،   نفسھا من شقتھا
ثم لتبدأ األخت المھمشة المست�ل�ب�ة (س�ل�ی�م�ة) 
رحلة مكوكیة بین (لندن) و(البصرة) بحثا عن 
 المجرم الذي اغتصب أختھا القاصر المریضة.

ومن أمثلة التھمیش الثقافي في بعض روای�ات 
ض�ی��اء ج��ب��ی��ل��ي، ھ��و ال��ت��ھ��م��ی��ش اإلع��الم��ي 
والعلمي، ف�ي زم�ن ال�ح�ك�م ال�ب�ائ�د ل�ل�رئ�ی�س 
العراقي السابق وحزبھ اإلنفرادي ال�م�ت�س�ل�ط، 
حیث یتم منع أو قمع أو تھم�ی�ش أی�ة ف�ع�ال�ی�ة 
ثقافیة أو علمیة تشیر من بعید أو ق�ری�ب ال�ى 
خطأ ما في سلوك الحاكم ال�ط�اغ�ی�ة أو ح�زب�ھ 

 القمعي المخیف:
((توقف العمل ف�ج�أة، وت�وق�ف م�ع�ھ مش�روع 
الحاق الحي بش�ب�ك�ة ال�م�ج�اري، ب�ع�د م�وج�ة 
قصف عنیفة تعرضت لھا المدینة، قتل خالل�ھ�ا 
عامالن مصریان بشظایا ال�ق�ن�اب�ل اإلی�ران�ی�ة، 
ووصلت من الجب�ھ�ة ت�واب�ی�ت ك�ث�ی�رة م�ع�ب�أة 
بأشالء الجنود العراقیین م�ن أھ�ل ال�ح�ي (..) 
ویظھر عقید الم�رور" اب�ت�ھ�اج ال�ی�اور" ف�ي 

ال�ى ت�ذم�ر  برنام�ج الس�الم�ة ال�ع�ام�ة م�ن�وھ�ا
العراقیین من حزام األمان، ویتكل�م ع�ن ك�ث�رة 
الحوادث ال�ت�ي تس�ب�ب�ھ�ا س�ی�ارة ال�ب�رازی�ل�ي، 
لیختفي بعدھا، ویعدد م�ق�دم ب�رن�ام�ج ال�ل�ی�اق�ة 
البدنیة فوائد الموز، لیختف�ي ب�ع�دھ�ا، وی�ل�غ�ى 
برنامجھ، في حین ی�ث�ی�ر"ك�ام�ل ال�دب�اغ" ف�ي 
برنامج" العلم للج�م�ی�ع" غض�ب ال�م�وظ�ف�ی�ن 
والطلبة، بعد اقتراحھ بشأن العم�ل ب�ال�ت�وق�ی�ت 
الصیف�ي، أم�ا "م�ؤی�د ال�ب�دري" ف�م�ا زال ال 
یستطیع الرد على الرسائل الكثی�رة ال�ت�ي ت�رد 
الى برنامجھ" الریاضة في اسبوع" عن سبب 
حلق شعر رؤوس العبي ال�م�ن�ت�خ�ب ال�وط�ن�ي 

  )21العراقي))(
ونالحظ ھنا ظاھرة (اإلختفاء) المتك�ررة ال�ت�ي 
تكشف أوتعري مجموعة األخط�اء ال�ت�ي ت�ق�ع 
فیھا ال�ح�ك�وم�ة ال�ب�ائ�دة ت�ج�اه الش�ع�ب، م�م�ا 
یستدعي أن ت�ق�وم ب�إل�غ�اء أو ت�ھ�م�ی�ش ھ�ذه 
األجھزة الثقاف�ی�ة وال�ع�ل�م�ی�ة ل�ك�ون�ھ�ا ال�ع�ی�ن 
المبصرة للجماھیر والرافضة لكل ما من شأن�ھ 
أن یغمط الشعوب ح�ق�ھ�ا، وم�ن أبس�ط وأن�در 
الحق�وق (ال�م�وز) ال�ذي نس�ي الش�ع�ب ل�ون�ھ 
وشكلھ وطعمھ، لذلك كان ھذا التھمیش م�ؤث�را 
في نفسیة اإلنسان العراق وھویردد مع نف�س�ھ

 (بلد نفطي.. وشعب جائع!).
وھكذا فالفقر بانواع�ھ ھ�وت�ھ�م�ی�ش أیض�ا، إذ 
(( أن الفقر ھو الحالة التي یس�ت�ح�ی�ل ع�ن�دھ�ا 
اإلستجابة للحاجات األساسیة للفرد لكي ی�ب�ق�ى 

 )22على قید الحیاة ))(
وإذا كانت روایات جبیلي قد طرحت أنواعا من 
التمیش، فإنھا ل�م ت�ك�ن ل�ت�ت�ج�اوز ال�ت�ھ�م�ی�ش 
الشخصي ( بسبب قبح وجھ وصورة اإلنسان، 
وھذا ما س�ب�ب أل�م�ا وك�آب�ة وح�زن�ا لص�اح�ب 
الصورة: ................ البقیة في العدد ال�ق�ادم 

 من العراقیة

 ء تروا  نا 

 1كمال عبد الرحمن/ العراق  ... ح/
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الش��اع��ر ھ��و ك��ت��ل��ة م��ت��ح��رك��ة م��ن ال��ع��واط��ف      
واألحاسیس، وھو بمثابة ثورة دائمة ع�ل�ى ال�واق�ع، 
وخصوصا عندما یكون ذلك الواقع سيء، ومت�ردي، 
وغیر طبیعي. وی�ق�ال ان ال�ق�ص�ی�دة والش�اع�ر ھ�م�ا 
الصوت المدوي داخل المجتمع ال�ط�ام�ح ل�ل�ت�غ�ی�ی�ر، 
شاعرنا ال�ح�ری�زي ی�ق�ود ث�ورت�ھ الش�ع�ری�ة بس�الح 
الكلمة مثلما المقاتل عندما یحمل بندقیتھ في س�اح�ة 
المعركة، ن�اھ�ی�ك ع�ل�ى أن ت�ل�ك ال�ك�ل�م�ة ھ�ي أش�د 

وثورة وق�وة م�ن ت�ل�ك ال�ب�ن�دق�ی�ة، ف�ك�ل�م�ة   ضراوة
الیعني تعني الك�ث�ی�ر ف�ي دی�وان�ھ، وخص�وص�ا وھ�و 
یبتدأ مقاطع قصائ�ده( ب�ال)، ف�ھ�ي ب�ال�ت�أك�ی�د رف�ض 
وت�ھ��ك��م ع��الوة ع��ل��ى م��ای�راف��ق��ھ��ا م�ن الس��خ��ری��ة، 
الحریزي یمتلك األیحاء العمیق والتالق ال�ح�ض�وري 
واللحظة المتوھجة، وھو قادر ان یصل إلى المتلق�ي 
بأبسط مایمكن، فكلما نقرأ (ال�ال) ی�ق�ف�ز ب�ن�ا ش�ع�ور 
غریب لما یأتي بعدھا، فعندما تأتي اللحظة الشع�ری�ة 
واالسترسال العمیق، یش�ع�ر ال�ق�اريء ان ش�اع�رن�ا 
یعرف ماذا یرید واي معنى یقصد، ب�ح�ی�ث الی�ج�ب�رك 

إل�ى   دائم�ا واب�دا  یاخذك معھ  ابدا بقراءة النص بل
لحظات الصفاء والنقاء والسمو، نعم ھ�و ف�ي ح�ال�ة 
تھكم دائما لما یدور حولھ ومن حق�ھ ان ی�رى ذل�ك، 
رغم ان�ھ یص�ال�ح االش�ی�اء وی�ق�ت�رب إل�ى دق�ائ�ق�ھ�ا 
وعنفوانھا وجمال�ھ�ا، ف�ن�راه ی�ع�م�ل ع�ل�ى رب�ط ك�ل 
مایحدث في ھذه الحیاة بحالتین ی�ن�ط�ل�ق ب�ھ�م�ا ف�ي 

وھ��م��ا الس��خ��ری��ة، واالن��دف��اع الش��ع��وري   قص�ائ��ده
دیوانھ ھذا یس�ت�ح�ق ال�ق�راءة ع�ل�ى ع�م�ق   العمیق.

مافیھ م�ن ال�ق�ص�ائ�د، وال�رؤی�ة، والش�ع�ور االخ�اذ، 
(فاعترافات صعلوك)، رقصة الجرذان، الم�س�خ�رة،، 
الیعني، صالة ال�ث�ع�ال�ب، س�ارق�وا األح�الم، ان�ت�ح�ار 
الخفافیش، عشیق الشمس، عطش الندى، ط�وام�ی�ر 
الخلیفة، زغارید الضفادع، مصابیح الطری�ق، ن�ب�اح 
الكواتم، وغیرھا الكثیر من القصائد التي ھي ین�ب�وع 

والمتعة، وم�ن ھ�ن�ا ن�ب�ح�ر   والقراءة  للمعرفة  دائم
مع بعض م�ای�ق�ول وم�انس�ت�ط�ی�ع ان نص�ل ب�ھ إل�ى 
القاريء الكریم، ففي قصیدت�ھ(الی�ع�ن�ي) ال�ت�ي اب�ت�دأ 

 بھا دیوانھ یقول،
 ال یعني

 حین
 تمرُح، اكوام اكوام القمامة في شوارعنا

 لیل نھار
 الیعني

 أننا نعشُق المزابلَ 
 بل

 ألنھا
 تمتلك حریّة التجمع والتجوال

 كما تشاء
………………………. 
 )وفي قصیدتھ (رقصة الُجرذان

 تمادى الُجرذُ 
 في لعبِة القضمِ  

 استساغت السعالي
 خطَف دُمى االطفال

 ممتطیةً ظھوَر الطناطلِ 
 تّدثَر العالُم االسودُ 

 واالبیضُ 
 بلحاِف الدوالر

……………………. 
ثم یرحل بنا إلى قصیدتھ الطویلة (عشی�ق الش�م�س) 
التي یبتھج بھا ویش�ارك ال�ط�ی�ور الص�ادح�ة، وھ�و 
یرمینا بوابل كبیر من العواطف، ویست�ق�ب�ل الص�ب�اح 

 لعل ھناك تفاؤل جدید في ھذا الو سط الغریب،
 لنقرا بعض من ھذه القصیدة التي یقول فیھا،

 الشمُس بوجھي تصطبحُ 
 أقبلُّ النورَ 

 تشاركني الطیورُ 
 بقطراِت الندى، أعمل فنجان إفطاري

 تُعانقني ِمطرقتي
 وتھزأ من شخیرِ 

 التنابل
 أنا العاملُ 

 بالكركراِت یستقبلني طفلي
 الصغیر

 یناغي یُصفّقُ 
 یُغازل السَّریر
 یریُد ان یطیر

……………… 
ثم یقول في قصیدتھ (فقط الغیْر!!) والتي یذكر فیھ�ا 
معاناتھ وآھاتھ وجرحھ الكبیر بحیث الی�ع�ت�رف ب�أي 
انكسار، فھو الطامح للتغییر رغم كل مای�ع�ت�ری�ھ م�ن 

صعوبات، ویق�ال دائ�م�اً ان الش�ع�راء ھ�م ی�ع�رف�ون 
دقائق األشیاء، وب�ت�ق�دی�ري ان اس�ت�اذن�ا ال�ح�ری�زي 
وصل إلى قمة العنفوان في ھذه القصیدة غیر خائ�ف 

 وغي آسف لما یقولھ،
 عایشتُِك (إحدى وعشرین) تموینیةٌ 

 حتى صرِت تَعِرفتي
 عراقٌي أنا
 مواطٌن انا
 المتھازلةِ   بالتموینیة
  !!فقط الغیر

……………… 
 رقصُت في نقاط التفتیشِ 
 وال حاجةَ لي بمعلّم رقصٍ 

 صرت راقصاً 
 بالعادةِ 

 !!فقط الغیر
……………… 

 سالَم معافى في زمن ِ الدیموقراطیةِ 
 سوى

 ضغٍط وسكٍر وقرحة معدةٍ 
 وھجِر سریر النّومِ 

 !!فقط الغیر
……………….. 

دیوان (الیعني) رائع وكبیر م�ن غ�الف�ھ إل�ى غ�الف�ھ 
وال تفیھ ھذه الدراسة البسیطة، ع�ل�ى قص�رھ�ا ول�و 
أَتیح لنا وقت آخر ألستمتعنا ب�م�ا ج�اء ب�ھ م�ن درر 
وكلمات وحروف، فھو یحتوي على مع�ان�ي ودالالت 
ع�م�ی�ق�ة، وأس�ل�وب رش�ی�ق آخ�اذ، نش�ك�ر ش�اع�رن�ا 
الحریزي على ماكتبھ وجمع قصائده المنتق�اة، وھ�و 
بال شك مس�ی�رة ك�ب�ی�رة ف�ي ت�اری�خ االدب ال�ن�ج�ف�ي 

 .والعراقي على وجھ العموم

   امي دا ا  ا )( 

 
 

 
 

 / العراققراءة: رزاق مسلم الدجیلي
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  * مقدمة
ُخلَِق اإلیقاع قبل نشأة الكون وأعلن عن نفسھ 

 . مع االنفجار العظیم
مع قدومنا للحیاة وجدنا أن اإلیقاع یتحّكم ف�ي 
كل ما یحیط بنا فكان لزاما علینا أن نلبي ن�داء 

 . ھذه الموسیقى الكونیة
ھكذا ھي كتابة الش�ع�ر ت�ل�ب�ی�ة ل�ن�داء ال�ك�ون 

  واإلیقاع
 . و إعالن عن وجودنا و ھویتنا

ھویّة الش�اع�ر ش�ع�ره و ھ�ي ھ�ویّ�ة خ�اّص�ة 
تخضع لعوامل ممیّزة و متفّردة و ف�ي ع�الق�ة 
بالشاعر ونشأتھ وما اكتسب من خالل تجاربھ 

 . و قراءاتھ التي حّددت میوالتھ
 

 توطئة  *
تعّددت النظریات النقدیة التي اعتمدھا ال�ن�قّ�اد 

 : في تناولھم للنصوص منھا
النظریة الب�ن�ی�وی�ة و ال�ت�ي ت�ھ�ت�ّم ب�الش�ك�ل  -

اللغوي للنص و ترّكز على األخطاء ال�ل�غ�وی�ة 
  والتعبیریة

النظریة التفك�ی�ك�ی�ة وت�رك�ز ع�ل�ى م�ح�ت�وى  -
النص وترى بأّن النّص یمثل بنیة لغویة تض�ّم 
في طیّاتھا معان وأغ�راض ق�اب�ل�ة ل�ت�أوی�الت 

 . عدیدة
النظریة السیمیائیة و ال�ت�ي اع�ت�م�دت�ھ�ا ف�ي  -

  قراءتي لدیوان بیلسان ملفت
إذ تعتبر أّن النّص الم�ن�ش�ور م�ل�ك ل�ل�م�ت�ل�ق�ي 
(ال�ق��ّراء و ال�ن��قّ�اد) ی�ف��س�ره وی�أّول��ھ حس��ب 
مخزونھ المعرفي و الفكري و ثقافتھ و درج�ة 

 . وعیھ
طبعا مع وجوب توفر خصائص أس�اس�ی�ة ف�ي 

  النّص أبرزھا االنسجام و االتّساق
 ... و التناصّ 

أن نھتم بعمل أدبي في الفترة الح�دی�ث�ة ی�ع�ن�ي 
أن نتعامل معھ من زاویة مادیة بحتة تنح�ص�ر 
في األسالیب اللغویة أي الحدیث ع�ن اإلب�داع 

 اللغوي
و االھتمام بھ أكثر من أي جانب اخر ل�ل�ن�ص  

في حین أن ل�إلب�داع ج�وان�ب ك�ث�ی�رة أب�رزھ�ا 
 الجانب الروحي

واألخالقي وما یحملھ النص من رسائل وقی�م  
 . و فكر وإعالء لشأن االنسان والحیاة

فقیمة األدب في مضمونھ وش�ك�ل�ھ وال ی�ج�ب 
 . إھمال أي جانب

إن للعملیة اإلبداعیة طرفان ؛ الكاتب بإب�داع�ھ 
في التعبیر و والدة النص و الناقد بإبداعھ في 
الغوص في أعماق ال�ن�ّص الس�ت�خ�راج درره 

 وإبراز القیمة األدبیة
 . و اإلنسانیة للعمل ككل 

تبقى ھذه ال�ع�الق�ة رف�ی�ع�ة ج�دا ل�ح�رص ك�ال 
الطرفین عل�ى اإلض�اف�ة ل�ل�م�ش�ھ�د اإلب�داع�ي 

 . اإلنساني
 

  تعریف بالكاتب   *
م�ھ�دي غ��الب ش�اع�ر ق�اّص قّص�اد و ف�ن��ان 

 . تشكیلي
أستاذ اللغ�ة ال�ع�رب�ی�ة ل�غ�ی�ر ال�نّ�اط�ق�ی�ن ب�ھ�ا 

 بباریس.
یدرس ت�اری�خ ال�ف�ن�ون و أث�ری�ات ال�م�ع�رف�ة 

 . بجامعة السربون

صدر لھ "أك�ت�ب ح�ت�ى ال أم�وت" (قص�ص/ 
2012( 

 )2016أشتكي ...للقمر ؟ " (أقصودة  "
 )2018منازل الوجدان " (شعر عمودي  "
 
 بیلسان ملفت شكال *
ھو دیوان شعر (قصائد عمودیة) صادر عن  -

دار الثقافیة للطباعة و النشر و ال�ت�وزی�ع ف�ي 
قصیدة و أقصودة ف�ي  24تضمن  2020سنة 

 . صفحات 105نھایة الكتاب الذي احتوى 
 
  العنوان بیلسان ملفت-

و البیلسان ھو نوع من النبات الم�ع�ّم�ر ال�ذي 
  یستخرج منھ البخور و العطور

 . و یستعمل كعالجات طبیة
و العنوان ھنا ورد مركبا نعتیا ی�ل�ف�ت ان�ت�ب�اه 
القارئ منذ البدایة ویخلق فیھ رغبة الكتشاف 

 . محتوى الكتاب
نفتح الدیوان نجد أنفس�ن�ا أم�ام ت�ق�دی�م ك�ت�ب�ھ 
الكاتب الكبیر ابراھیم الدرغوثي و الذي ث�ّم�ن 

وأث�ن�ى ع�ل�ى أس�ل�وب�ھ ف�ي   موھبة ش�اع�رن�ا
الكتابة و توّجھھ نحو الشع�ر ال�ع�م�ودي . ث�م 
بعد ذلك نجد مقدمة الكاتب الذي وصف كت�اب�ھ 
ب "فرصة للتعاطي و الت�ق�ارب م�ع األح�ب�اب 

 " من خالل ھذا النسیج الحروفي المتوازن
وھو لعمري رسال�ة ع�ط�رة ل�ل�ق�ارئ وجس�ر 

 . أدبّي ممیّز بین الشاعر و القارئ
لش�ع�ر م�ھ�دي غ�الب ع�ط�ر م�ل��ف�ت ھ��ذا م��ا 

 . اكتشفتھ عند مصافحتي لحرفھ
شعر عمودي مقفّى في زمن قفز فی�ھ ال�ك�ث�ی�ر 
من الكتّاب في بحر من النثر الشع�ري یس�م�ى 

 . "الشعر الحر" للھروب من القافیة و الوزن
نجد شاعرنا یكتب الشع�ر ال�ع�م�ودي ب�ت�م�ّك�ن 

و قدرة كبیرة على ت�ط�وی�ع قص�ائ�ده   وحرفیّة
لخ�دم�ة ال�ق�ض�ای�ا ال�م�ع�اص�رة ف�ك�ان اإلب�داع 
إبداعان؛ إب�داع الص�ورة الش�ع�ری�ة و إب�داع 

 . اإلیقاع
 

  أإلیقاع الشعري  *
انتظمت القصائد على كامل الدیوان ب�ط�ری�ق�ة 
ذكیّة و مشّوق�ة و ی�ب�دو أن الش�اع�ر ح�رص 

 . على ذلك عند تجمیعھ للنصوص لنشرھا
 

 اإلیقاع نوعان :
داخلي و ھو ذلك النغم الخفّي ال�ذي نش�ع�ر  - 

بھ عند القراءة أو إلقاء النص الشعري سواء 
أن كان سعادة أو حزنا أو كآبة أو حماسا ..... 

 . وذلك راجع لحسن اختیار الشاعر لكلماتھ
خارجي و ھ�و م�ت�ع�ل�ق ب�ال�وزن وال�ق�اف�ی�ة  -

ویظھر في جرس الكلمات و التف�ع�ی�الت وھ�و 
ما یبدو جلیّ�ا ع�ن�د ش�اع�رن�ا ال�ذي یس�ت�خ�دم 
عبارات فصیحة مناسبة لمواضیعھ مّما یح�ی�ل 

 . على ثقافتھ الواسعة و ثراء زاده اللغوي
 . كانت الصور الشعریة مشرقة و متناسقة

و تمیّز الشاعر ھ�ن�ا ب�ال�ت�الع�ب ب�ال�م�ف�ردات  
لیرسم صورا شعریة آسرة و لوح�ات ب�أل�وان 
مبتكرة كما في المقطع التالي م�ن قص�ی�دة " 

 " مجانین الصبّار
  یا بلدة فیھا الرموش تثاقلت

  فحص الطبیب فما أصاب عالجھا

  لیل الھوى ضاعت بداخلھ العیو
  ن فلم تجد صدرا یضم فجاجھا

 و مضى السراب یسطّر العتبات في
 األنحاء یسلب مھجتي إنتاجھا

 
 كذلك المقطع التالي من قصیدة

 " "مجنون ثالجة 
  في معبر الكثبان نصعد تلّة

  و النھر في مجراه ساق جفونھا
  ال الّدمع یشفي ال صدى قیثارتي
  و الخمر ال تنسي الدیار سجونھا

 من مثلھا یأتي بمفخرة لنا ؟
 تبني البالد و تعتلي مخزونھا

  من علقم األیام أسرد حبّھا
  داموسھا السحرّي رام عیونھا

  شكرا ألن اللیل ال نحتاجھ
 مادام شعري یسترّد شؤونھا

 
  اللغة المستعملة  *

كانت لغة شاعرنا مھدي غالب مبّسطة في آن 
وعمیقة آن آخر و صعبة ف�ي م�ح�الّت أخ�رى 
حیث تحتاج بعض المف�ردات إل�ى ش�رح وق�د 

 . شرح ذلك في الھامش
وھو ما یعكس تمّكن الشاعر ھ�ن�ا م�ن ال�ل�غ�ة 

 . وتطویعھا لخدمة أغراضھ الشعریة
وال یفوتنا التذكیر بأنھ قاّص أیضا أي ی�ع�ان�ق 

  النثر
 . والسرد والشعر و یمّر بینھم بسالسة

أسلوبھ بلیغ عمیق ال�م�ع�ن�ى ح�ی�ث ت�ط�ال�ع�ن�ا 
 . قصائده كمعلّقات كتبت بماء الحرف األنیق

 
 . أمثلة على بساطة األسلوب

مقطع من قص�ی�دة "م�ف�اص�ل األق�م�ار" وق�د 
تعلقت بمدینة باریس و تض�م�ن�ت م�دح�ا ل�ھ�ا 
وإعجابا بالحیاة فیھا ...الحیاة التي لم تستط�ع 
محو الحن�ی�ن رغ�م وص�ف ال�ك�ات�ب ل�ل�ش�رق 

  بالفّراق
 باریس جبتك ما استوفیت أشواقا
 والعین یسلب منھا النور أحداقا
 أمشي بدربك و الساحات زاخرة

 واللیل یعزف لألقمار ما راقا
 أرتاد سانك و األطیار تنشد لي
 حلو األغاني تزید الذوق أذواقا

وھنا نالحظ روعة الوصف والصور الشعری�ة 
التي كّونھا شاعرن�ا ع�ب�ر ت�وظ�ی�ف م�ف�ردات 

 غایة في البساطة
 . و الرقّة 

أیضا مقطع أخر م�ن قص�ی�دة "أذن�اب ال�ل�ی�ل 
  " الموصول " كورونیّات

تعرض فیھا الشاعر إلى جائحة الكورونا و ما 
سببتھ من خوف و اضطراب في حیاتنا ناھی�ك 
ع�ن األرواح ال�ت�ي حص�دھ�ا ھ�ذا ال�ف�ی��روس 

 . اللّعین
  و اللیل یلحقھ النھار مسّجال

 فقد تتالى عاصف بحیاتنا
  و لقد خرجت من النّوافذ كلّھا

 رأسي بھا و الجسم في مأساتنا
 

 درجة العمق و االنزیاح نحو الواقع *
یبدو جلیا ألي ق�ارئ م�دى ت�م�س�ك الش�اع�ر 

 بقضایا األمة إذ نجده یكتب عن القدس 
 " في قصیدة " مھبط الفرس
  كنّا نزاید دوما في تباعدنا

 لو جاء أمر تنافسنا على النفس
 فالقدس تبقى دیار العّزة دائمة

 و الملك یسقط بالغلمان و العسس
 

أیضا انعكست تجربة االغتراب و الھجرة على 
التجربة الشعریة للكاتب و حضرت ب�ق�وة ف�ي 
قصائده مثل قصی�دة "قس�م�ة األس�ف�ار" ف�ي 

 المقطع التالي ::
 بالدي رماني الّدھر و انقطع الصدى

 أھیم بأرض ال تعانق وافدا
.... 

 بشقرائھم غنوا و لست متیّما
 بدت لي كتمثال على 'الّسان' ضّمدا

.... 
 أصاحب غربانا بكّل حدیقة

 و أرقب نورا كان دفؤه جاحدا
الشاعر ھنا یعبّر عن مأس�اة ال�تّ�ی�ھ ال�ن�ف�س�ي 

 . وعدم االندماج لدى المھاجرین
تظّل النفوس معلّقة بالوطن و الح�ب�ی�ب�ة ال�ت�ي 

 . انطبعت صورتھا في الروح منذ الطفولة
وقد جّسد وقع ذلك في ال�ن�ف�س ال�ب�ش�ریّ�ة أي 
تأثیر الواقع على الت�ف�اع�الت ال�ن�ف�س�ی�ة ل�دى 

 . االنسان
كما نجد بعض القصائد ت�ح�ّدث�ت ع�ن ال�وط�ن 
ومآث�ره وت�غ�نّ�ت ب�م�س�ق�ط ال�رأس ك�م�ل�ح�م�ة 

 . أسطوریة
 

 قصیدة "مطمور المتوّسط المآلن" 
 : مثال حّي على ذلك

  والبحر یحضنھا كحبّة لؤلؤ
 ذابت بموجھ فاستعاد قصائدا
  إنّي بتونس أستعین بنورھا
 من بیت صیّاد أصّف طرائدا

 في شمسھا یجري الھوان و یختفي
  و الجود في االنسان ینعم سائدا

تجربة شاعرنا ممی�زة وف�ری�دة وھ�ي ام�ت�داد 
  للقصیدة العربیة و للمشھد الشعري العال�م�ي
 صور فنیة معاصرة و إشارة لقضایا عصرنا
  فالشاعر ھنا على وعي كبیر ب�ق�ض�ای�ا أّم�ت�ھ

وملتزم بھا كما تجّذر وعیھ بق�ض�ای�ا االنس�ان 
  ككل إذ تناول تجارب مختلفة من الحیاة

بأسلوب رقیق ع�ذب ع�ن ط�ری�ق اس�ت�دع�اء 
والشوق و الحنی�ن أو اس�ت�ش�راف  الذكریات 

 . المستقبل برؤیة ثاقبة
 

 ختاما *
یبقى القول بأن شعر م�ھ�دي غ�الب جّس�د 

 . عمق التجربة اإلنسانیة
أتمنى أن أكون قد وفقت في ال�ك�ش�ف ع�ن 
بعض م�ا ی�ح�م�ل�ھ ھ�ذا ال�دی�وان م�ن درر 

  شعریة
ولو أّن بحر ھذا الدیوان عمی�ق یض�ّم ف�ي 

 باطنھ ثروة
 . ویتطلّب غوصا أعمق مما كتبتھ حولھ 

بالتوفیق والتألق دائ�م�ا لش�اع�رن�ا م�ھ�دي 
 .غالب

 ن " اند  اءة م " 
 للشاعر مھدي غالّب 

 

 -ار ا و ا  امق اف إ امق ار  -

 
  بقلم الكاتبة: خیرة الساكت
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منذ بدایاتھا الشعریة تأثرت تأثرا بلیغ�ا ب�إس�ل�وب    
الش�اع�ر الس�وري ن�زار ق�ب��ان�ي وی�ب�دو ب�أن�ھ ك��ان 
شاعرھا المفضل حتى صار ھذا التأثیر ع�ب�ئ�ا ع�ل�ى 
نصوصھا فیما بعد ف�ق�د ب�ات ی�خ�ی�ل ل�م�ت�ل�ق�ي ت�ل�ك 
النصوص بأنھا نصوص نزار دون أن ی�ع�ت�ق�د ول�و 
للحظة بأنھ نص للشاعرة الكویتیة الدك�ت�ورة س�ع�اد 
الصباح إال في حالتي ال�ب�ح�ث ع�ن ص�اح�ب ال�ن�ص 

 والعثور على صاحب النص عن طریق الصدفة.
وعندما استمعت لھا اول مرة وھي تلقى قص�ی�دت�ھ�ا 
في أحد مرابد الثمانینات من الفرن الماض�ي وال�ذي 
كان عنوانھا (انا ام�رأة ق�ررت أن ت�ح�ب ال�ع�راق) 
أدركت بما الیقبل الشك بأن تلك الشاعرة ق�د ق�ررت 

تار لنصوصھا زیا نزاریا وعطرا قب�ان�ی�ا خأیضا ان ت
ولست الوحید طبعا في ھذا فقد كان ذلك م�وض�وع�ا 

 دسما في حینھا ألغلب النقاد والمتابعین.
استمرت الشاعرة سعاد الصباح بھذا النھج دون أن 
تحاول الخروج من دائرة التأثر بنزار وأسلوب نزار 
الذي نسختھ لنفسھا نسخا حتى تبین ذلك ج�ل�ی�ا ف�ي 
العدید من نصوص أخرى وصلت إلى اسماع الناس 
من أقصى األرض إلى اقصاھا لكونھا قد لحنت وت�م 
غناؤھا وم�ن ت�ل�ك ال�ن�ص�وص ن�ص قص�ی�دة (ك�ن 
صدیقي) الذي غن�ت�ھ ال�م�ط�رب�ة ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة م�اج�دة 

 الرومي.
فما من احد یسمع ھذه األغنیة حتى ی�ت�ب�ادر ل�ذھ�ن�ھ 
بأن كلمات تلك األغنیة الیمكن أن ت�ك�ون إال ل�ن�زار 
قباني بكل مافیھا من مالمح النص النزاري ابت�اداءا 
من الفكرة التي تدعو إلى صداقة المرأة للرجل ت�ل�ك 
العالقة التي یفتقر لھا عالمنا العربي ال�ت�ي ل�ط�ال�م�ا 
نادى بھا نزار دعا لھا وانت�ھ�اءا ب�م�ف�ردات ال�ن�ص 
ال�ت�ي الت�خ��ت�ل�ف ع�ن م�ف�ردات ن�زار ال�ت�ي اع�ت��اد 

 استخدامھا في مثل تلك النصوص.
 

لكن البحث عن صاحب النص و العثور ع�ل�ی�ھ ع�ن 
طریقھ ھو الملجأ الوحید الذي یاخذك الى ال�ح�ق�ی�ق�ة 
التي قد توص�ل�ك ال�ي ال�م�ف�اج�ئ�ة ال�م�زدوج ال�ف�ع�ل 
فاولھما أنك تكتشف بأن ماسمعت لیس لن�زار رغ�م 
وجود نزار فیھ وثانیھما ذلك الع�م�ق الس�ح�ی�ق ف�ي 

مستوى تأثر الش�اع�رة ب�الش�اع�ر ال�ذي یص�ل إل�ى 
 التقمص بكل مافي الكلمة من معنى.

ولكم تلك القصیدة لكي تدركوا ما ذھبت إلیھ في ھذا 
 المقال..

مااردت ان اقول من خ�الل م�ات�ق�دم ب�أن ت�أث�ر أح�د  
باحد  إلى درجات تفوق حدود المعق�ول الی�م�ك�ن إال 
أن یكون إال محقا لھویة المتأثر لتحل محلھ�ا ھ�وی�ة 

 المؤثر.
ومن األفضل أن ی�ع�ي ك�ل م�ت�أث�ر ب�م�ؤث�ر ال�ح�دود 
المسموح بھا لحالة التأثر حفاظا على كینون�ت�ھ م�ن 

 أن تمحق أمام سطوة شخصیة المؤثر.
 وهللا من وراء القصد.

 
 كن صدیقي.
 كن صدیقي.

 كم جمیل لو بقینا أصدقاء
 إن كل امرأة تحتاج أحیاناً إلى كف صدیق..

 وكالم طیب تسمعھ..
 وإلى خیمة دفء صنعت من كلمات

 ال إلى عاصفة من قبالت
 فلماذا یا صدیقي؟.

 لست تھتم بأشیائي الصغیرة
 ولماذا... لست تھتم بما یرضي النساء؟..

**** 
 كن صدیقي.

 
 كن صدیقي.

 إنني أحتاج أحیاناً ألن أمشي على العشب معك..
 وأنا أحتاج أحیانا ألن اقرأ دیواناً من الشعر معك..

 یسعدني أن أسمعك.. -كامرأة  -وأنا 
 تھتم بشكلي؟.. -أیھا الشرقي -فلماذا 

 ولماذا تبصرالكحل بعیني..
 وال تبصر عقلي؟.

 إنني أحتاج كاألرض إلى ماء الحوار.
 فلماذا ال ترى في معصمي إال السوار ؟.

 ولماذا فیك شيء من بقایا شھریار؟.
***** 

 
 
 
 
 

 كن صدیقي.
 

 كن صدیقي.
 لیس في األمر انتقاص للرجولة

 غیر أن الرجل الشرقي الیرضى بدورٍ 
 غیر أدوار البطولة..

 فلماذا تخلط األشیاء خلطاً ساذجاً؟.
 ولماذا تدعي العشق وما أنت العشیق..

 إن كل امرأٍة في األرض تحتاج إلى صوت ذكٍي..
 وعمیق.

 وإلى النوم على صدر بیانو أو كتاب..
 فلماذا تھمل البعد الثقافي..

 وتعنى بتفاصیل الثیاب؟.
 

***** 
 كن صدیقي.

 
 كن صدیقي.

 أنا ال أطلب أن تعشقني العشق الكبیرا..
 ال وال أطلب أن تبتاع لي یختاً..

 وتھدیني قصورا..
 ال وال أطلب أن تمطرني عطراً فرنسیاً ..

 وتعطیني القمر
 ھذه األشیاء ال تسعدني ..

 فاھتماماتي صغیرة
 وھوایاتي صغیرة

 وطموحي .. ھو أن أمشي ساعاٍت.. وساعاٍت معْك.
 تحت موسیقى المطر..

 وطموحي، ھو أن أسمع في الھاتف صوتْك..
 عندما یسكنني الحزن ...

 ویبكیني الضجر..
 

******** 
 كن صدیقي.

 
 كن صدیقي.

 فأنا محتاجة جداً لمیناء سالم
 وأنا متعبة من قصص العشق، وأخبار الغرام

 وأنا متعبة من ذلك العصرالذي
 یعتبر المرأة تمثال رخام.

 فتكلم حین تلقاني ...
 لماذا الرجل الشرقي ینسى،

 حین یلقى المرأة، نصف الكالم؟.
 ولماذا ال یرى فیھا سوى قطعة حلوى..

 وزغالیل حمام..
 ولماذا یقطف التفاح من أشجارھا؟..

 ثم ینام..
 سعاد الصباح

 اّ  ا ّ مار ود
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مضت سنتاِن وأنا اقیم في البصرة في إحدى شركات الن�ف�ط   
التي أعمل فیھا، كنُت أجد صع�وب�ة ج�داً ف�ي ال�ت�ك�یّ�ف ع�ل�ى 

 . بُعادي عن لیلى، فلم یكن األمر بتلك البساطة التي تظنّون
فلآلن أذكر ... أنھ قبل أیام من رحیلي من بغداد الى الب�ص�رة 
حیث فكرُت جّدیاً بالرحیل والالعودة من�ھ�ا أب�داً، ك�ن�ُت أف�ّك�ر 

 ... كثیراً، وأعیش حیرة تساؤالت عدیدة لم أشعر بھا من قبل
 ... كان یدور برأسي ھذا السؤال الذي لم أجد لھ جواباً حینھا

 ھل أرحل أم ال ؟
إذ لم أقف على رأي سدید فیھ من اإلیجابیات ما یقنعني عل�ى 

إال ووجدُت لھ من السلبیات م�ا ی�رغ�م�ن�ي ع�ن   التثبّت علیھ
الرجوع عنھ، ولم أَرني قادراً على الثبات على قراٍر كان البّد 

 . لي منھ إال ورأیتُني عدُت منھ بخفَّي حنَین
 ... ھما خیاران ال ثالث لھما

 ... ... وإّما البقاء  إّما الرحیل
فأّما الرحیل فھذا یعني أني غادرُت ل�ی�الَي ال�ى األب�د، ح�ی�ث 
الیمكنني رؤیتھا بعد ذلك مطلقاً، أضف الى ذلك أني قد أك�ون 

لھا باباً من ال�ف�راغ ی�ج�ع�ل�ھ�ا ت�ق�رر   برحیلي عنھا قد فتحتُ 
الزواج رغماً عن قلبھا الذي یتعلق بي، و ان�ھ ب�رح�ی�ل�ي ق�د 
تظن أني تركتھا في مھب الریح لوحدھا دون ان تستند ع�ل�ى 
أحٍد مثلي، فأنا أعلم أن المرأة الطاھرة ل�ن ت�ن�س�ى ح�ب�ی�ب�ھ�ا 

 . الذي سكن قلبھا ذات یوم ولو اجتمع العالم كلھ علیھا
ای�ام ال�ق�ھ�ر م�ن دون�ي   ستعیش لیلى  ولربما برحیلي عنھا

 . (وھذا ما كنُت أحسبھ فیھا)
وأّما البقاء ... وھذا یعني العیش مع جفائھا، وازورار قل�ب�ھ�ا 

 . عني
إضافة الى التساؤالت التي أطرحھا على ف�ؤادي دون إج�اب�ة 

 . منھ مقنعة
فما إن یستق�ر رأی�ي ع�ل�ى ال�ب�ق�اء ح�ت�ى أرى رأی�اً م�غ�ای�راً 

لما قررُت، وأجد تساؤالت ل�ی�س�ت ل�ھ�ا أج�وب�ة ع�ل�ى   تماماً 
 ... اإلطالق

 ... (ربما تغیرت لیلى
 ... ربما لم تعد تكترث لي

 ... ربما لم تعد ترغب في لقائي
 ... ربما تخاف والدیھا
 ربما تخاف بیئتھا
 ربما لم تعد تحبني

 . )... ربما أنا من كنُت أوھم نفسي بأنھا تحبني
جالت في مخ�ی�ل�ت�ي   ... وألف ربما  ربما ... وربما ... وربما

 . دون إجابة تُذَكر
غیر أن خیار البقاء ھو األقرب لقلبي بال ش�ك ، ف�ح�ب�ي ل�ھ�ا 
الحدود لھ ، والعیش مع عینی�ھ�ا ھ�و ح�ل�م�ي ال�م�م�ت�د ع�ب�ر 

 .  سنین
قلب لیلى بحد ذاتھ ھو م�ع�ج�زة م�ن   أّن االستحواذ على  بیدَ 

هللا وجب أن یعتكف ألجلھا ك�ل رج�ال ب�غ�داد ف�ي ال�م�س�اج�د 
 .  بالفوز بقلبھا  والصوامع أمالً منھم

 وأي معجزة ھي لیلى!؟
م�ق�دم�ات   ھي معجزة الیمكن ألي أحد أن تحصل لھ إال ب�ع�د

لھذا الفوز ، أھمھا النبل في كل المجاالت ، كي ی�م�ن�ح�ھ�ا هللا 
لرجل منّا ، وقد كنُت أظنني ذلك الرج�ل ال�ذي ی�م�ت�ل�ك عص�ا 

 . موسى علیھ السالم في لیلى
من لیلى ب�م�ا ل�م   ولذلك فإن خیار البقاء كان یمنحني القرب

 . یمنحھ ألحد من قبلي وال من بعدي
ولیلى ... ھي أرجوزة الحیاة ، ف�ك�م�ا أن األرج�وزة قص�ی�دة 
شعریة سلِسة على قلب قارئھا ، تنساب ب�م�وس�ی�ق�اھ�ا ع�ل�ى 
قلبھ كما تنساب المیاه من دالء الناعور على ساقی�ة ال�زرع، 

تطّل عل�ّي ك�إط�الل�ة أش�ع�ة ش�م�س الص�ب�اح ،   لیلى  فكذلك
 . وزقزقة العصافیر على األشجار

 .. وأنا بین تیَك وھاتیَك ... حائر القلب ، خائر القوى
ولقد رأیُت من األج�دى أن أس�أل ل�ی�ل�ى رأی�ھ�ا األخ�ی�ر ق�ب�ل 

ألعرف ھل مازال�ت ت�ح�ب�ن�ي أم ال، أو .. ھ�ل أن�ھ�ا   الرحیل
 . تحبني أصالً أم ال

وسؤالي لھا یكمن في أمِل أن أجد سبب�اً م�ق�ن�ع�اً ل�ي ل�ل�ب�ق�اء 
ال زلُت أتذكر عینینا وھما تط�ی�الن ال�ن�ظ�ر ل�ع�ی�ن�ّي   إذ  معھا،

بعضینا، كما لو كانتا تتزودان الھواء، وت�رقص�ان ف�ي ف�ن�اء 
 . الجنان الواسعة

م�ا ... أي م�ب�رر   نعم ... أیھا الناس ... ك�ن�ُت أری�د م�ب�رراً 
یمكنني بھ البقاء والعیش مع لیل�ى، ف�ي أم�ل ال�ع�ش�ق ال�ذي 

وسّوان�ي ب�ج�ن�اح�ی�ھ   اكتنفني بظلھ، وأودعني بین أضالعھ ،
 . عاشقاً ال یعرف في ھذه الدنیا إال لیلى

 ! ما أسوأ ھذه الحیاة من دون لیلى! وما أجملھا بلیلى
شتان بین ھاتیِن الحیاتین رغم أن الدنیا ھي نفسھا، أرضھا، 

سماؤھا، ماؤھا، ھ�واؤھ�ا، أش�ج�ارھ�ا، دورھ�ا، س�اح�ات�ھ�ا، 
مدارسھا، حدائقھا، رجالھا، نساؤھا، أط�ف�ال�ھ�ا، ح�ق�ی�ق�ت�ھ�ا، 

 . خیالھا، حقّھا، باطلھا
 ... رغم أن الدنیا ھي ذاتھا بتناقضاتھا

 . غیر  لكن المیزان ھو لیلى ال
راسلتھا في یوم كان األربعاء، الساعة الواحدة ظھراً ... وقد 

 - :  كتبُت لھا في رسالتي تلك
 ... (یاابنة عمران

 أخبریني ما رأیِك في رحیلي الى البصرة من عدمھ؟
أرجو ان تضعي لقلبینا حساباً في جوابِك، وعلیِك أن تت�أك�دي 

 . أن رأیِك ھو قراري النھائي الذي ال عودة منھ
 . أنتظر اإلجابة منِك على أحّر من الجمر)

بعد ساعة من إرسالي الرسالة، رحُت أعای�ن ال�ھ�ات�ف ألرى 
ھل قرأتھا لیلى فتعجلت ھي باإلجابة لي؟ لكن الھاتف م�ازال 
یش�ی��ر ال��ى أن ل��ی�ل��ى ل�م ت�ق��رأ ال�رس��ال�ة ب��ع�د، فض�الً ع��ن 

حتى صار منتصف اللیل، ولیلى لم تَر رسالتي ب�ع�د   إجابتھا،
 ... في ھاتفھا

تساءلُت في نفسي ... أي شغٍل ذلك الذي یشغلھا ع�ن ق�راءة 
أن األم�ر   رسالتي لسطرین اثنین ف�ق�ط ؟ أَو ال ت�ج�د ل�ی�ل�ى
 یستحق أن تسرع في قراءتھا ، والجواب عنھا..؟

 ... ثم عدُت فمنحتُھا ألف عذٍر النشغالھا
 ... (ربما ھاتفھا لیس في جیبھا

 ...  ربما ھاتفھا معطّل
 ... ربما ھي مریضة

 .. ربما جاءتھا رسائل عدیدة ولم تكن تدري أن إحداھن مني
 ربما ھي في العمل الذي ال یعطیھا وقتاً لقراءتھا)

 ... ربما ... وربما ... وربما
 . وتعددت ھذه ال (ربما) حتى تعّدت األلف

 .. ومضت لیلة االربعاء دون ان ترى لیلى رسالتي
عند فجره ... وفرش�ُت س�ج�ادت�ي   وجاء الخمیس واستیقظتُ 

وسألُت هللا في صالتي أن ترى لیلى رسالتي ، وتوسلُت إل�ی�ھ 
 . ان تجیبني بالبقاء معھا

أنني أدعو أثناء صالتي لت�ق�رأ ل�ی�ل�ى  -یا أصدقائي  -  تخیّلوا
 رسالتي !؟

 أكبر من ذلك !!؟  أي جفاء منھا لي
 . ومضى نھار الخمیس ولیلھ دون ان تقرأھا ھي

وجاءت الجمعة واصطفت المالئكة فجراً أض�ع�اف�اً مض�اع�ف�ة 
وانا اتوسل الى هللا في صالة الفجر ان ت�ق�رأ ل�ی�ل�ى رس�ال�ت�ي 

 . وترّد علّي بما یریح نفسي ویسكن اضطرابي
عند الساعة الرابعة عصراً ... ج�اءن�ي ال�رّد م�ن�ھ�ا ب�رس�ال�ة 

  : مختصرة جداً ، كانت كاآلتي
 .، فافعل ماھو خیر لَك) (الرأي رأیَك أنتَ 

یا هللا ... الادري ... ھل كنُت أتوقع ھذه اإلجابة التي ت�ج�اف�ي 
 فؤادي الى أبعد حّد ؟

 أم أنھا فاجأتني بھذه الطریقة القاتلة ؟
 فھل استوعبُت أنا ما قالتھ لي ؟

 أم مازال ھناَك أمل لي یخبرني أنني اسكن قلبھا ؟
 !!!؟   أي أمل

 ھل أضحك ؟ أم أصرخ؟
 السماء ومالئكتھا ؟  ھل أضّج الى

 أم أنادي اھل األرض وسكانھا ؟
فلعَمري ... لوال َوقاري ، وھدوء طبعي، الستصرخُت الثقلیِن 

 . من عباد هللا یندبونني لما أنا فیھ من الوجع واأللم
حتى وقعُت على األرض لع�دم ق�درت�ي ع�ل�ى ال�وق�وف ع�ل�ى 
قدمّي الكبیرتین، ولم أعد قادراً على التفكیر في أي شيء، إذ 

 ... لم یعد ھناك شيء
 ولم أعد أستطیع ان أمیّز أي نوع من اللغة كالمھا ؟

 (أھو جفاء ال ثاني لھ!؟
 أم ھو جفاء وإعراض ممتزجاِن!؟

 !؟  أم ھو جفاء وإعراض وغدر مشتركات
 أم ... !؟   أم ... !؟  أم ... !؟

 .یكفي ... ال قدرة لي على التفكیر)
بعد عناء ووجع ... ق�ررُت ال�رح�ی�ل ال�ى ال�ب�ص�رة وال�ع�ی�ش 

 . وعدم العودة الى بغداد إال لالضطرار  فیھا
حزمُت أمتعتي وكل ما أحتاجھ ، و لبسُت تلك الس�اع�ة ال�ت�ي 
أھ��دت��ن��ی��ھ��ا ل��ی��ل��ى ذات ی��وم ح��ی��ن ك��ان ق��ل��ب��ھ��ا ط��ریّ��اً، 

 . مبسطوتین لي  ویداھا
على ط�اول�ة غ�رف�ت�ي   وأنا أحزم حقائبي ، رأیُت صورة لیلى

أضعھا علیھا لتنعم عیناي برؤی�ة ل�ی�ل�ى ع�ن�د ك�ل   التي كنتُ 
 . استیقاظ ، وتناما على ِسحرھا عند كل لیلة

ك�ن�ُت أن�اغ�ی�ھ�ا... أن�اج�ی�ھ�ا... أغ�نّ�ي ل�ھ�ا ... أح�اورھ�ا ... 
 . أعاتبھا ... ألومھا ... أغار علیھا ... أغرق في أبحرھا

 . أخذت تلك الصورة ووضعتھا في حقیبتي
وأذكر ... ذات یوم ... أن ل�ی�ل�ى س�اف�رت م�ع أھ�ل�ھ�ا خ�ارج 
العراق، وعند عودتھا ك�ان�ت ق�د ج�ل�ب�ت ل�ي ھ�دی�ة رائ�ع�ة، 
وثمینة المعنى، إنھ خاتم فضي جمیل ، قد نقِش فیھ اس�م�ھ�ا، 

 . أھدتھ لي لیكون تذكاراً مقّدساً أبدیاً بیننا
وقد احتفظُت بھذا الخاتم جیداً ضمن مخزوناتي لحبي الشدی�د 

ولطالما كنُت اس�ت�خ�رج�ھ   لھ، فقد أصبح جزءاً الیتجزأ مني،
فأطیل النظر إلیھ وأعیده ، ألن�ي ل�م أك�ن أل�ب�س�ھ خ�وَف أن 

 یضیع. 
أی�ھ�ا   -وحین أخبركم بذلك ، فإني أود أن أوص�ل ل�ك�م ف�ك�رة

الى أي مدى كانت لیلى تش�غ�ل ت�ف�ك�ی�ري وت�ح�ی�ا - العاشقون
بكیاني ، وكیف كانت ذكراھا حیةً ب�ي ، وك�ی�ف ك�ن�ُت أراھ�ا 

 ... معي في كل خطوة
لو أن لی�ل�ى دارت األرض  -أیھا العاشقون  -وإني أقسم لكم 

 طوالً وعرضاً فإنھا لن تتمكن من إیجاد عاشق نبیل لھا مثلي
ب�ق�ص�ب   أني ف�زتُ  -أیھا العاشقون  -وإني أكاد أجزم لكم  ..

السبق دونكم ، وأن�ي ت�ج�اوزُت ح�دود ال�ھ�ی�ام وال�غ�رام ال�ى 
الجنون بتلك المرتبة التي لم تصلوھا ب�ع�د... ول�ن تص�ل�وھ�ا 

 ابدا.
تست�ی�ق�ظ ع�ی�ن�اه   لیل نھار؟  یرى معشوقتھ مثلي  فَمن ِمنكم

على عینیھا العسلیتین ، فیلقي علیھا تحیة الصباح ب�ك�ل�م�اٍت 
 غزلٍ 

ل�ی�ك�اد   بما یستدركھ من طاقتھ، وبما یالئم من ذائقتھ، ح�ت�ى
 یختلف ذلك الغزل في كل یوم ولیلة عن كل یوم ولیلة أخرى

. 
 . فیبتسم لھا ویحاورھا حواراً أجمل من األفالم والمسلسالت

أن�ي ب�دأُت أراھ�ا  -وأقسم ع�ل�ى ذل�ك  - ومما ھو عجیب لي
تبتسم لي وتجاریني بحوار األلسِن والش�ف�ت�ی�ن ، فض�الً ع�ن 

 . لغة الجفنین والعینین
وعندما حان موعد سفري صباحاً ال�ى ال�ب�ص�رة أخ�ذُت ذل�ك 
الخاتم الفضّي الذي أھدتھ إلي ، ووضعتھ في إصبعي ، أشّمھ 
أثناء ساعات سفري الطویلة ، وأطیل النظر إلیھ والى أحرف 

 ... اسمھا
على أني أمام كل ذلك الزخم من الوجع والحیرة ل�م أن�َس أن 

 ... أبعث لھا رسالة تعزیة لھذا الفراق الموجع
 .... (أمیرتي النبیلة

 ...  ولقد خسرت ُ الجولة األخیرة فیك ِ
فأصبحْت یدكِ  التي أراقت دمي أسمى من یدَي الت�ي ص�ان�ت 
دموعِك، وأصبح شبحك ِ الذي ضیّق على قلبي حزناً أشّد من 

 . وحیَي الذي شرح قلبِك سعادة
حتى لكأّن فؤادي یبكي بدموع الغمام ، وقلبي یخ�ف�ق ب�ھ�دی�ر 

 . الرعد ، وروحي تئّن بأنین الیتامى ، فأزفر زفرة الموت
ِ  ح�ت�ى  -یاأمیرتي  -فال أكتمِك  ماالصبابة ال�ت�ي م�ال�ت إل�ی�ك

آلیتِ  إّال أن تسدلي م�ن دون�ھ�ا ال�ح�ج�اب ، وت�ق�ط�ع�ي ع�ن 
-ب�ي   رغم كل م�اف�ع�ل�ت�ھِ  -مسمعكِ  سلسبیل العتاب ، فوهللا 

، والبرمُت بحملِك، فمالي عن وجھك ِ المنیر ماعییت ُ بأمركِ  
 )....والسالم  حیلة في البعد عنِك، وال الفرار منك ......
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 من قصة 9الجزء/ 

  ا و  
 
 

  عبدالباري المالكي/العراق
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 *أٌ و ة *

 
  

 
 
 
 
 
 

 اسماعیل خوشناو/ العراق
 

  

 أُفُقٌ 

 على لوَحِة َجبینِھِ 

 تَرقُصُ 

 ِسْرٌب ِمْن إِشاراتٍ 

  نَظَراتٌ 

 باتَْت تَُغْربِلُ 

 ِمَن اْآلماِل آھاتٍ 

  ال اْلقََمرُ 

ةً  ُن قِصَّ   یَُدوِّ

  وال اْلَلیلُ 

ھُ إِْنصاتي  یَھُمُّ

 َخطواُت ِإراَدةٍ 

لُ    تُنَزِّ

 ِمْن قِالِع اْلیَأْسِ 

  رایاتٍ 

 َكتَْبُت َعْھدي

  واْلَعْھُد یَْكتُبُني

 وما زالَْت على َرْقَصتِھا

 غایاتِي

 َمَع اْألُفُقِ 

 قَرابَةٌ یُعاِشُرنا

 ونَتَباَدُل فیما بیننا

 فِْرشاتي

  نِیَّةٌ 

 بََدأَْت مسیرتَھا

  و ال تَتَوانى

 إِلى أَْن نَْنِصبَ 

 على اْألُفُِق رایاتٍ 

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

27/08/2021 

         

 ر  ال
 

  
 سامح أدور سعدهللا/ مصر                  

 
 
 

وبعد طول انتظار في حرارة الصیف أخیراً امتألت السیارة حیث ركبت أسرة كاملة جلس�ت    
إلى جواري وانطلقت السیارة مسرعة بقائدھا جامد المشاعر فظ المنظر ذي الوجھ ال�م�ل�يء 
بالندوب و دخل الھواء البارد كي ما یلطف من جو السیارة الممیت؟ ورغم ھذا ك�ان�ت س�ی�دة 
من ركاب السیارة لم تنقطع أبدا من التأفف و ال�ت�ق�زز م�ن الص�ی�ف وال�م�واص�الت وج�ح�ی�م 
السیارة, والزوج المتمرد یحاول أن یرضیھا أو یصبرھا بعبارات بس�ی�ط�ة (ادی�ن�ا راج�ع�ی�ن) 

   المدام : (توبة إن كنت أرجع ھنا).
وكنت أسمع ھذا و أضحك ولم أر شیئا یستدعي كل ھذا وخاصة بعدما تخل�ل ال�ھ�واء ال�ب�ارد 
نوافذ السیارة و فیما نحن نستمتع بالھواء النقي . حتى أشعل رجل أمامنا سیجارة اض�ط�رب 
الجو كلھ بسببھا وعندما یستنشق دخانھا و یعود ینفث دخانھا كال�ح�ی�ة ك�ان ی�ج�ري ل�ألم�ام 
ویعیده الھواء بقوة للخلف و كانت رأس الرجل تشق الدخان نصفین و ی�ن�ت�ش�ر ال�دخ�ان ف�ي 
جمیع أرجاء الصندوق الحدیدي وعذرُت ھذه المرة السیدة من التأفف وأنا أكاد أنفجر غ�ی�ظ�اً 

 من ھذا الرجل البارد.
واستأذنتھ بأسلوب عنیف أن یطفئ السیجارة ولكنھ رف�ض ق�م�ت أن�ا بش�يء م�ن ال�ل�ط�ف  

 واللین متحججاً بالسیارة الصغیرة والجو الحار الممل والركاب ال تحتمل أكثر. 
بشدة وصرخ معھا غاضبا وأطفأ سیجارتھ وب�ی�ن�م�ا   غضب الرجل وكمد غیظھ ونفث الدخان

كنت أتصفح الجریدة حتى دفع الولد الجریدة في وجھي ف�ن�ھ�رت�ھ أم�ھ بش�دة واع�ت�ذرت ل�ي 
وابتسم أبوه دون كالم . ولكنى أغلقت الجریدة وفضلت اللعب مع ھذا الصبي ف�ك�ن�ت أداع�ب�ھ 
حتى شد انتباھى سرعة السیارة القادمة في اتجاھنا وأعطى إشارات غریبة لق�ائ�د س�ی�ارت�ن�ا 
ولكنى لم أفھم ھذه اإلشارات حتى أثارت فضولي وفضول كل المسافرین وسمعت ك�ل�م�ة م�ع 
اإلشارات وأعذرني لم أفھمھا , دون شك أن ھناك في األمر أمرا، لكني لم أشغل بالي ط�وی�ال 
واستكملت اللعب ولكن سمعت صوت السائق یقول (الیوم ده مش فایت، ناقصة العملیة غم) 
ولكن توقف السائق لحظة وأخذ ینظر یمینا ویسارا وكأنھ یفكر أي ال�ط�رق ی�خ�ت�ار واس�ت�ق�ر 
رأى السائق على االنحراف نحو الیمین على الطریق التراب�ي ال�م�وازي ل�ل�ج�ب�ل واس�ت�م�رت 
السیارة في العدو, وبدأت تظھر الریبة عل�ى وج�وه ال�م�س�اف�ری�ن وس�أل�ن�ي ال�رج�ل ب�خ�وف�ھ 
الواضح على تعابیر وجھھ إلى أین یذھب بنا السائق؟ أخبرتھ أنى ال أعرف ولكن ھ�ذا ل�ی�س 
طریقنا وفاض الخوف أكثر وأكثر في عیون الزوجة وحل االرتباك علیھا عندما س�م�ع�ت م�ن 
أحد الركاب یارب استر. وارتفعت دقات القلوب حتى ك�ادت تس�م�ع وك�ان�ت الس�ی�ارة تس�ی�ر 

 وكأنھا تعوم فتارة تعلو وتارة تھبط ویصطدم الركاب بعضھم ببعض وبالسیارة أیضا. 
یفرد الرجل یدیھ جامعا أسرتھ كالدجاجة التي تجمع صغارھا تحت جناحیھا فتضم األم اب�ن�ھ�ا 
ویضم الوالد ابنتھ حتى تالصقت األجسام وألبسھم ال�خ�وف ث�وب�ا أح�م�ق�ا م�ن ش�دة ال�رع�ب 
والفزع اقتربت منھم أطمأن علیھم بعدما أصبح بیني وبینھم فراغ كبیر والركاب أمامنا تنھ�ر 
السائق ومنھم من یداعب صاحبھ قائال: الیوم نحن ذاھبون عند زعیم الجبل. وینظر ل�ل�خ�ل�ف 

 ویبتسم وتارة یقھقھ بصوت عاٍل. 

 ولسان حالي یقول: 
یا لقسوة قلوب ھؤالء البشـر ینظر األطفال إلى والدیھم بعین الجھل والخوف ال�ذي م�ا ل�ب�ث 
أن دخل إلیھم جمیعا وزعزع شجاعتھم, والوالدان ال یملكون سوى السكون ش�ع�رت ح�ی�ن�ھ�ا 
بالضجر والخوف ولكن لیس الخوف مثلما یخافون ھم ولكن ألج�ل ھ�ؤالء الص�غ�ار ودق�ائ�ق 
حتى ظھرت أمامنا سیارات الشرطة واألقماع البرتقالیة ومعھا رجال الش�رط�ة, ص�رخ ق�ائ�د 
السیارة أتركھا ھناك أجدھا ھنا, انفرجت أس�اری�ر ال�رك�اب وت�ح�ول ال�خ�وف إل�ى ط�م�أن�ی�ن�ة 
وانبعث الفرح في عیون األم واألوالد وتفككت األجسام و تشجع األب وانفرجت عضالتھ ظ�ن 
أنھم وصلوا لبر األمان وأخیرا ھجمت أس�راب ال�ج�راد ف�رق�ت ك�ل ق�وات الش�رط�ة وع�ادت 

 السیارة تسرع أسرع وأسرع.
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 وت 

    ا  
 
 
 
 
 
 

زینب كاظم البیاتي/    
 العراق

 
 
 

 

  این تھرب تلك العظام
  حین نغني للشمس

  تبتل العروق
  تنبت زھرة

  المدن تطریز عابر
 حنجرة الصمت

  ابرة محشوة بالقش
  بیاض األلسنة لم یلق رواجا
   أجنة الُصدف أجنحة غرابیل

  مالقاة الشجر
  لیس تالقحا عابثا

  األغصان الطریة طیورا
 ما رغبت بالھجرة

  مسامیر العتبة
  أبواب مرت

  المصبغة أصدق الوثائق
  على انتحال األلوان

  لذا فقد األحبة
   ضریبة باألبیض واألسود

 
  علینا أن نمسك الحبل

  الجر سیضعف نیاط اللعبة
  التمزق في اربطة الحیاة

 كارتا أحمرا

  أنا في حیاتي أعیش تعیسا

   فلست سوى زفرة ودموع

 

   فمنذ تركت بالدي كأني

    بكل خنوعي  أوافي مسیري

 

  فما لي صحاب سوى ذكریات

    وبعض خیال یضيء شموعي

 

    الجمیل؟ وأیني؟  فأین الشعور

   بطوعي ؟  وأین أناس كرام

 

  ؟ لماذا تھادوا جراحا وكربا

   وفي القھر باتوا دوام النبوع

 

    أعیش بماض مضى منذ حین

    ویومي أنا غارق بالدموع

  

  األمان بنصب عیوني  فلیس

  ومامن صدیق یخیط جموعي  

    

   شرذمتني ظروفي ألني  فقد

   أردت الرخاء بكل ربوعي

 

 فھل لي ببعض تراب بالدي؟

   وأسعف لوعي  مراري  أحلي

 

   تفوح دماء  فما بي جروح

   أالنا ضلوعي  فجرح النفوس

 

 عیون الخفایا  أرى وحشة في

  بغول دنا من خشوعي  كأني

 

  فأین الكمال وأین اكتمالي ؟

   وشوقي نھیم ویرجو وقوعي

 

  ألوذ الرسائل أشكي جراحا

     ركوعي  وھذا الشرود أحب

     

   فما بات ھمي نقودا وجاھا

   قنوعي   وكل ھمومي غدت في

  

   ثقیل بقدر  بأن الغریب

     وأن القریب كریم الجموع

 

   فما عشت عزا بغیر بالد

  وال طبت عیشا وال خف روعي

 

      ھوایا  ضجیج  نأت عن  بأرض

     بالدا ودھرا وجوع الرجوع

 نرجس عمران/ سوریا

  

/ دشتو آدم الریكاني
 كندا
 

 عطرھا المفضل (یو)
 اخترق خطوط انفاسي

 . َكجندي شجاع
 

 في بحور عینیھا الواسعة
 غرقت ُسفني الغرامیة

 . ومعھم غرق قلبي
 

 كل القلوب الجریحة
 إلتأم جرحھا بعد حین

 . إّال جرحي أنا
 

 أنا َمن زرع الورد
 خصومي قطفوه
 . تركوا لي الَشوك

 
 َكموج البحر الھائج

 یتمایل خصرھا
 . یمینا ویسارا

 
 َمشیُت في كروم خَدیھا

 فقطفت منھا قبلة
 . مذاقھا بطعم الرمان

 
 تأسرني ابتسامة شفتیھا

 بكلمة السر منھا
 . ینفتح باب أسري

 
 َكتبُت قصیدة غرامیة
 بدأتھا بكلمة (أحبك)

 . وختمتھا بنقطة على السطر
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)1( 
عود إليَّ   خالل الصُّ
 إلى جبلي الّداخليِّ 

 قبل أن أرى نفسي على القّمةِ 
 أعّد الكثیَر الكثیر من األسئلةْ 

 وأفتح جمجمتي لمزید من ثلوج األجوبةْ 
أعید قراءة الّصورِة األخرى ف�ي آل�ة ال�تّ�ص�وی�ر م�ع 

  (إمیْل)
 مْع (نورْة)

 ومْع (یوُسْف)
 وأزحف معھُم صخرةً صخرةً 

وأحاول التّنقیب عن أثر الق�دم ال�ق�ص�ی�رة ف�ي ال�ثّ�ل�ج 
فوح الوعرةْ   والسُّ

 
 أشاھد مثل الكّل وقع خطوط أعضائي

وأرقب من بعیٍد قّمة الج�ب�ِل ال�ّداخ�ل ف�ّي ظ�الً أب�ی�َض 
ؤیا  الرُّ

 كألِف صالِة امرأٍة في محرابھا الكونّي مع مرآتھا
أعّد المزید من الّصف�ات ألك�ت�ب م�ث�ل (ھ�اري) ع�ل�ى 

 عَجلٍ 
 وألقط مشھداً قبل الوصول إلى خطّي األماميّ 

  وأھمس للّرعد المفاجئ:
 "أّن قلبي نفخة من بوق إسرافیْل"

 سأكمل دون ماٍء أو ھواٍء أو طعاٍم أو قلیٍل من حرارةْ 
 

  أكتُب جملة أخرى في روایٍة عنّي
" بعد قراءٍة أولى   یحّب روایتھا "المؤلُّف الضمنيُّ

 وأخرى ثانیةْ 
ویترجم القّراء بعض مالمحي وی�ب�ت�ك�رون ط�ری�ق�ت�ي 

 المبتكرةْ 
  عندھا سیعیدون الّسؤال اللّولبيّ 

وأنا وأصحابي الم�ص�اب�ی�ن ف�ق�ط م�ن ن�م�ل�ك ال�ق�ّص�ة 
 المكتملةْ 

 
)2( 

  ال بأَس إذاً 
  سأكمُل الفصوَل جمیَعھا 

 ألرى الشوك أوضح من ذي قبلْ 
َي العصبيِّ الممیتْ   وأترُك اإلبرةَ غائصةً في حدِّ

 
 ال بأس إذاً 

 في أن أرى نفسي على سجیّتھا الَمھینةِ 
 كي ال أقول لھا: "كفى"

  وأرى األصدقاَء أو من كانوا أصدقاءَ 
  أشّد عداوةً من الذین أشركوا مع هللا والقلب والحبِّ 

 ُكلَّ أحدْ 
 

 ال بأس إذاً 
 أیُّھا الماُء اللزُج الــ (تََجّمَع) في شدیقّي حتّى النھایةْ 

فأنا ال أحسن ال�ت�أوی�ل واإلع�راَب ف�ي ج�م�ل ال�ن�ح�اة 
 البارعینْ 

 
  ال بأس إذاً 

 فلیكن ما یكونُ  

 فلست معنیّاً بشيء من یمیٍن كاذبٍة وِشماٍل فاجرةْ 
سأسیُر حتى آخر الشوط إلى حكم الطغاة ال�م�ف�ل�س�ی�ن 

 من العدالةْ 
 

  ال بأس إذاً 
ربّما امرأة ھناك ستعرف أنّني كنت ذا ق�م�ٍر خ�ری�ف�يٍّ 
نشیط السیر بین الغیِم، أجترُح ال�غ�وای�ةَ ك�لّ�م�ا ط�ی�ف 
تناھ�ى ل�غ�زال�ٍة م�ّرْت وأش�ب�ع�ِت ال�رس�ائ�َل ب�الش�ت�ائ�ِم 

 والشطْط.
 

 ال بأس من قبٍل ومن بعٍد إذاً 
 سأعرف أنّني كنت كما قد كنت قبل بضع سنینْ 

  سأصعد ما تبقى من جبلْ 
 وأقیم حفلتین ھناكْ 

 واحدةً لفمي المعلّق في أحابیل النجومْ 
 وثانیة لوضوح أمِر المستحیلْ 

 
)3( 

  ماذا فعلَت بي ھذا الصباحْ 
 غیر أنّي رأیت البحر أجمل في روایِة كاتبٍ 

  یأتي إلى البحر كما تأتي الشخوص إلى متِن الحكایةْ 
 ورأیت نور هللا فّي یضحك في غناِء الشمسْ 

 في تأللؤ صفحة الماء الضحوكْ 
 لذا فیروز لم تظھرْ 

  ولم تسكن ُحبَْیبات الرماِل على الشواطئ
  من غّزةَ المملوِء خاطُرھا بأحالم الطفولةْ 

 
 ماذا فعلَت بي ھذا الصباحْ 
 وصاحبي مثلي یحّب البحرْ 

 كان اسمھ بالفعل "یوُسف"
 بالرسم یوُسف
 بالوسم یوُسف

 بالوصف یوُسفْ 
 یغسل نفسھ بقصیدة للبحر یسبح مثل موجة

 وقامتھ الطویلة مثل رمحْ 
 تحرسھ كأمّ 

 أتذّكر مدح أّمي لقامتھ الطویلة:
 "شْجرة حوْر"

 
  یوسُف كان یمخر البحر الصدیق

 ویصعد قّمة أخرى بقاع النفس
 ویغلب موج الطائرةْ 

 فسفوَرھا األبیضْ 
 ویضحك مثل عصفور ندّي قد تعانق والسماء

 یسكن مھد غیمةْ 
 یوسف كان أمھر مّما قد تخیّلھ الروائيُّ في المشھدْ 

 
  أین الساْق؟

أِم الت�ف�ت الس�اُق ب�الس�اِق، ف�ع�ن�د ال�ط�ائ�رات ی�وم�ئ�ذ 
  المساْق؟

 أكانت الساق في البحر تقضمھا األقراش
 غاص لكي یعید لحمتھا إلیھ؟

 یوُسف ال یرى حلماً وال رؤیا نبيّ 
 وال أحد عشر كوكباً وال شمساً وال قمراً 

 كان یبحث عنھا بین الركام تحت الماءِ 
 في ذاك الظالمْ 

 ھل كان یعرف أنّھا في بطن غوْل؟
 من سیقتلھ إذن سوى یوُسف؟

سیصعد نحو "كلمنجارو" لیلتقط الساق البع�ی�دة ف�ي 
 الجبل

 ویعود حّراً طائراً یمشي على قدمیھِ 
 ویعید سرد حكایة أخرى بأرواح الصعود إلى األبدْ 

 
)4( 

 ریما تصحو تفتّش بین ركام الثلج والریحْ 
 عن قھوة عابرة في األفقْ 

 ال قھوة ھنا في ھذي الطقوس الغریبةْ 
"سأنسّل.. أعدو خ�ل�ف رائ�ح�ة ال�ب�ّن ك�ي یس�ت�ط�ی�ع 

 المزاُج االعتدال في ھذه الرحلة الماثلة"
 

ریما ستشرب القھوة م�ث�ل ع�ب�ق�رّي ال ی�روم س�وى 
 بعض من سؤرة الفنجاِن كي یكمل یومھ

 "قلیل من ھذا الشراب الملوكّي سیجعلني أقدرْ 
  على رؤیة الطریق الغامضةْ 

 بمزید من ثقة القلوب المؤمنة بالوصول األخیْر"
 ریما لن تشرب القھوة قبل اعتالِء الجبلْ 

 
ھناك في "أروش�ا" ف�ي ال�ف�ن�دق ال ب�د م�ن اك�ت�م�ال 

 الرحلة المتعبةْ 
 كثیر من الماء الدافئ واألعضاء مبتلّةْ 

 والقھوة الحاضرة اآلَن ألّذ شراٍب ھذه الساعةْ 
 ریما ال تفكر بالطعام أو الشرابِ 

 سوى القھوةْ 
 صدرھا اآلن متّسع لركض الرائحة البتولْ 

  تجلس كما تجلس آلھة منتصرةْ 
 بعد معركة الوجوِد "الَخِطرْة"
 ومن حولھا كّل الطیور مغّردةْ 

 تفتح للھواء كّل مسربٍ 
 وتھذي مع كّل عبقة رائحةْ 
 وتستجلي األماكن المرتفعة

 ریما اآلن شبھ حوریّةٍ 
  خارجٍة من عنفوان االبتھالْ 

 وتتلو آیة الفنجانْ 
 بشفاه عطرةْ 

 
ریما تعّد اآلن قھوتھا على مْھٍل وت�ك�ت�ُب آخ�ر ج�م�ل�ٍة 

 مّما تبقى من روایتھا وتضحك:
 "ال أستطیع النوم إن لم أشرِب القھوْة"

 ضحكت مّرة أو مّرتین واستمعت إلى نَُكٍت كثیرةْ 
 وبكت في آخر المشھد...

 لكنھا انتصرت كما انتصر الجمیُع الواثقونْ 
بھدوٍء جّم عرفت معنى النشوِة اآلن في حض�رة ھ�ذا 

 الشرابْ 
 في رشفِة المتعةْ 

................................... 
[*] األسم�اء ال�واردة ف�ي ال�ق�ص�ی�دة (إم�ی�ل، ن�ورة، 
یوسف، ھاري، ریما) أسماء ش�خ�ص�یّ�ات وردت ف�ي 

 الّروایة.

ْ ّد إّا 

 نصوص من وحي روایة "أرواح كیلمنجارو" للروائي الفلسطیني إبراھیم نصر هللا

 
 

 

 فراس حج محمد/ فلسطین
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 نادیة محمد عبد الھادي
  مصر 

                                    
 یقولون عني  

 إمرأة تبیح عینیھا الناظرین
 وأذنیھا لمن یتمتم

 بكلمات ناعمة كالحریر 

 یترنمون بأسمي خلف المواقد

 بالشتاء 

 یجدلون حروفي وقت القیظ
 لتبرد افئدتھم 

 یقولون إمرأة ال تخشى

 عیون الشمس 

 وال نور القمر

 ترفع صوتھا بالغناء حین تبكي

 یدمع قلبھا حین الضحك

 یتغامزون حین یسقط العنب

 من خصري حین الفرح 
 والتمر من وجنتاي حین أعشق

 في بغداد

 یتقازفون النرد لمن یفوز بخلخالي 

 بالمغرب

 یرقصون عند سماع صوتي 
 بالجزائر

 لي حبیب یذبح ظالل العیون من حولي 

 بدمشق

 یشعلون الحطب 
 من أجل شرب الشاي بفنجاني 

 بمدینتي

 یتسامرون بمشیتي 

 وتغرید العصافیر حول ظلي 

 وحدي أرسم زھرة اللوتس
 على القلوب الخشنة 

 . لتمطر عیونھم بالحب

..و ال اص 
 ُّد!

 
 
 
 
 
 
 
 

 عـادل عطیـة/مصـر

جاء طائر إل�ى "إنس�ان"، ی�غ�ف�و    
 تحت ظالل الوحدة!

طائر أصغر من العصفور، ول�ون�ھ    
ك��ل��ون��ھ؛ ن��اق��الً ل��ھ: رس��ال��ة ح��ب، 

 وجمال، وبھجة!
لكن حفیف أجن�ح�ت�ھ، وت�غ�ری�دات�ھ    

 العذبة، أزعجتھ!
 وألوانھ الفریدة، لم تجتذبھ!   
حاول أكثر م�ن م�رة، ط�رده م�ن    

 أذنیھ، وعینیھ!
 الطائر في حیرة من أمره!   
ال یفھم تصّرف ھ�ذا "اإلنس�ان"؛    

فیمضي إلى رح�اب�ة ال�ك�ون، ب�اح�ث�اً 
 عن غیره!

أما "اإلنسان"، فقد أراد أن ی�رد    
 على تغریدات ھذا الطائر، بسبّھ!

 وعلى جمالھ السماوي، بتقبیحھ!    
سأل عن اسمھ، قالوا لھ: "ط�ائ�ر    

 الخلبوص"!
فجعل من اسم الخلبوص، ك�ن�ای�ة:    

على من یشابھ ال�ن�ش�ال، وال�م�ھ�ّرج 
وال��ب��ھ��ل��وان، وخ��ادم ال��راقص��ات 
والمغنیّات، وكل شخص ال یكف عن 
مطاردة النساء، واالیق�اع ب�ھ�ن ف�ي 

 حبائل عالمھ الرومانسي!
 الطائر المرھف..   
لن ی�ع�رف أن ھ�ن�اك م�ن ان�ت�ح�ل    

 اسمھ،
 وان اسمھ صار كاللعنة!   
 الطائر المرھف..   
 لن یغیّر ألوانھ الجمیلة،   
ولن یكف ع�ن اط�الق ت�غ�ری�دات�ھ    

 الفرحة في كل صباح جدید، قشیب! 

ا ام 
 
 
 
 
 
 
 
  

  /العراقحیدر حاشوش العقابي

 قنادیل یعلقھا االشتھاء المر
  وحلم یضيء

 وصوت یموء.
 ال شيء سوى لیل طویل نرسمھ بحبر عیوننا
  وزیت تتركھ عجالت الذاكرة بوجوھنا المتعبة

 بساط الموت  الیمامة فوق  ایھ كم تنوح
  كم تنوح الشوارع

 ونحن نحلم ان نجمَع الریاحَ 
 ونقذفھا بالیم لیسقط المطر الفرادة ....     

  ایھا العاشقون اوقفوا فنادق الریح
  اوقفوا ھذا االبتذال في اختیار الحانكم

 آخر نجمة من فم القمر  حتى اقطف
******   

 كان والدي یحثني ان اتمسك جیدا بالسفینة
 وكان في وحدتھ

 وعندما كان یدخن امي
 كنت انا ارتشف كاس عشق ابیض     

  صبغتھ الحروف          
 بالدم

 من یحملني اآلن
 ویوقف فناء ھذا االمس الداكن

 ثوب احتاج  كم
  ألوقف

 ھذه النتنة من الوجع التي تسمى حیاة
 وھي تصعد لصدغي كل یوم؟   

 ایھا الناس الصقوا ظھوركم على جدار الحریة
 لتتبین سیاط القمر؟     

*****  
 على خشب بارد

 كنت ادق مسامیر الصمت   
 واشرب

 من البئر القدیم كاس بوصلتي
 ھي الدلیل للحیاة....    

******   
  قالوا

 لماذا تمضغ دمك كل یومٍ 
 قلت ارید ان اتذوق حجر الحریة القادم   

 فالریاح صادرت اشرعة الیتم
  والسكینة عابسة

 بوجھ الیتامى



 الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني“ العراقیة االسترالیة”بریشة رسام    
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ا  ن و ا 
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اصبح قائ�د ال�م�ن�ت�خ�ب ال�ع�راق�ي الس�اب�ق ووزی�ر   
عدنان درجال مطر رئیسا  الشباب والریاضة الحالي 

ل�الت�ح��اد ال��ع�راق��ي ل��ك�رة ال��ق�دم ل�ل��س�ن��وات االرب��ع 
بعد ان فاز في انتخابات الجمعیة ال�ع�م�وم�ی�ة  القادمة

م�ح�ق�ق�ا   التحاد الكرة العراقي والتي جرت یوم امس
منافسھ شرار حی�در الع�ب  صوتا وعلى حساب  48

المنتخب ال�وط�ن�ي ال�ع�راق�ي س�اب�ق�ا ورئ�ی�س ن�ادي 
صوتا وقد فاز ع�ل�ي  16الحالي والذي حقق   الكرخ

جبار بالتزكیة بمنصب النائب االول بینما فاز الكابتن 
یونس محمود بمنصب النائب الثاني وبالتزكیة ایضا 
في االنتخابات التي جرت وقائعھا في قاع�ة عش�ت�ار 
التابعة لفندق بابل في العاصمة العراقیة ب�غ�داد وت�م 
نقل وقائع المؤتمر على الھواء م�ب�اش�رة م�ن خ�الل 

وجرت االنتخابات باشراف   القناة العراقیة الریاضیة
االتحادین ال�دول�ي واالس�ی�وي. وق�د ف�از ب�ع�ض�وی�ة 
المكتب التنفیذي كال من كوفند عبد الخال�ق مس�ع�ود 
ورحیم لفتة واحمد الموسوي وفراس ب�ح�ر ال�ع�ل�وم 

الزاملي ویحى زغ�ی�ر   ومحمد ناصر شكرون وغالب
 . وخلف جالل وغانم عریبي ورشا طالب

ویعد الكابتن عدنان درجال اول وزیر كروي یخوض 
منافسات انتخابات اتحاد الكرة العراقي وھو االح�ق 
بھا نظرا لتاریخھ الكروي العریق و لكفاءتھ االداریة 
التي اثبتھا من خالل عملھ وزیرا للشباب والریاض�ھ 
ومن خالل العالق�ات ال�خ�ارج�ی�ة ال�ت�ي ی�ت�م�ت�ع ب�ھ�ا 
وخصوصا على نط�اق دول ال�خ�ل�ی�ج وب�ق�ی�ة ال�دول 
العربیة وھو الذي استطاع ان یقلب ال�م�ع�ادل�ة ع�ل�ى 
االتحاد العراقي السابق من خالل الظلم الذي تعرض 
لھ في ب�ادىء االم�ر ع�ن�دم�ا ح�اول دخ�ول م�ع�ت�رك 
االنتخابات السابقة ولكن تم تلفیق بعض التھم لھ من 
خالل فتح قضیة انضباطیة بحق�ھ ب�دع�وى ال�ت�زوی�ر 
منعتھ من دخول االنت�خ�اب�ات الس�اب�ق�ة ح�ی�ث ح�اول 

بكل الطرق المشروع�ة   االتحاد السابق ابعاد درجال
وغ��ی��ر ال��م��ش��روع��ة ل��م��ع��رف��ت��ھ��م ان��ھ ل��و خ��اض 

حی�ث ف�از   االنتخابات فسینتصر بھا المحالة  سباق
بھا في ذلك الوقت ع�ب�د ال�خ�ال�ق مس�ع�ود ال�ذي ت�م 
التجدید لھ لدورة ان�ت�خ�اب�ی�ة ث�ان�ی�ة ھ�ذا االم�ر دف�ع 
درجال ان یشتكي في م�ح�ك�م�ة ك�اس ف�ي س�ویس�را 

ح�ی�ث   وكذلك من خالل القضاء العراقي الذي انصفھ
استطاع ان یزج باثن�ی�ن م�ن اعض�اءه ف�ي الس�ج�ن 

واجبر الجمی�ع ع�ل�ى االس�ت�ق�ال�ة   یشتت البقیة  وان
االمر الذي انبثق عنھ اللجنة التطبیعی�ة ال�ت�ي ق�ادت 
ال�ك��رة ال��ع��راق��ی��ة ف�ي ال��وق��ت الس��اب��ق وال��ى ی��وم 

وم�ن خ�الل   االنتخابات برئاسة الح�اج ای�اد ب�ن�ی�ان
نظرة عامة لتشكیلة المكتب التنفیذي الحالي ن�الح�ظ 
تواجد اربعة اسماء كرویة بارزة سبق لھا ان لع�ب�ت 
دورا بارزا في تتویج العراق في العدید من البطوالت 

وھي خلیط مابین جیلین ھما االبرز   الكرویة المھمة
ام�ا   2007و  1986في مسیرة الكرة العراقي جیل 

بالشبابیة والخبرة االداریة   بقیة االعضاء فیتمیزون
التي تؤھلھم في قیادة دفة الكرة ال�ع�راق�ی�ة ال�ى ب�ر 

. وكان الكابتن عدن�ان   االمان والى منصات التتویج
درجال قد اقام مؤتمرا صحفیا یوم ام�س االول ب�ی�ن 
من خاللھ قانونیة خوضھ االنتخابات بشكل الیتقاطع 
مع كونھ وزیرا للشباب والریاض�ة ح�ال�ی�ا ع�ل�م�ا ان 
درجال سبق لھ عرض برنامجھ االنتخابي ل�م�ن�ص�ب 

ی�ب�دا م�ن   والذي  رئیس االتحاد العراقي لكرة القدم
ولغای�ة ارب�ع س�ن�وات وم�ن ب�ی�ن اب�رز  2021عام 

 . النقاط التي تم التطرق لھا
الرؤیا، البرام�ج، االھ�داف ال�م�ج�ت�م�ع�ی�ة، ت�ع�زی�ز  - 

الشراكة مع المؤسسات الحكومیة، الجوانب االداریة 
والفنیة ، مشروع المكتب التخص�ص�ي ل�ل�م�ن�ت�خ�ب�ات 
الوطنیة ، ال�م�وارد ال�م�ال�ی�ة، االن�دی�ة ال�ری�اض�ی�ة، 
االكادیمیات الكرویة، العالقات الخارج�ی�ة ، االع�الم 

الریاضي، الجماھیر، كرة القدم النسائیة نقطة مھمة 
جدا فیما یخص االعالم وعلى الكابتن عدنان درج�ال 
ان یحتویھا ویعمل علیھا ھي الصلح م�اب�ی�ن ج�م�ی�ع 

وان�ھ�اء ك�اف�ة ال�خ�الف�ات   اقطاب االعالم الری�اض�ي
سواء اكانت مابی�ن االع�الم ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ او م�اب�ی�ن 
االعالم واالتحاد الحالي وذلك من خالل اقامة مؤتم�ر 
یتم من خاللھ رف�ع ش�ع�ار ال�ری�اض�ة ال�ع�راق�ی�ة اوال 
واخیرا وكذلك االستعانة باالعالم العراقي المح�ت�رف 
في الخارج والذي یعمل بدرجة عالیة من االحترافیة 
من اجل المساعدة في دفع عجلة الریاضة ال�ع�راق�ی�ة 

الى االمام وھناك العدید من االسم�اء ال�ب�ارزة ال�ت�ي 
عملت ومازالت تعمل من اجل رفع اسم العراق عالیا 
في المحافل الخارجیة وھ�ي ع�ل�ى اھ�ب�ة االس�ت�ع�داد 
للتطوع والعمل المجاني في خدمة الحركة الریاضی�ة 

 . العراقیة
سبق لي ان التقیت بالكابتن عدن�ان درج�ال م�رت�ی�ن 

في ال�ت�ص�ف�ی�ات االول�م�ب�ی�ة  2016االولى كانت عام 
المؤھلة الولمبیاد ریو دي جانی�رو ف�ي ق�ط�ر وك�ان 
السباق في استقبال الوفد العراقي واالھتمام ب�ھ ام�ا 

 ٢٤المرة الثانیة فكانت بعد انتھاء بطولة خ�ل�ی�ج�ي 
حیث استضافني في داره وق�د ع�م�ل�ت م�ع�ھ ل�ق�اءا 
صح�ف�ی�ا وت�ل�ف�زی�ون�ی�ا وك�ان�ت ص�ح�ی�ف�ة ال�ع�راق�ی�ة 
االسترالیة والتي تصدر في سدني من اشد الداعمی�ن 
للكابتن عدنان درجال لما یمتلكھ من تاریخ ری�اض�ي 
مشرف حیث یعتبر اكثر العب ش�ارك ف�ي ب�ط�والت 

واستط�اع ان ی�رف�ع   الخلیج العربي ولخمس دورات
و  ١٩٧٩كاسھــــا في ثــــالث منــاسبات اعــــــوام 

وقاد العراق للتاھل الى م�ون�دی�ال  ١٩٨٨و   ١٩٨٤
ولكنھ لم یستط�ی�ع ال�م�ش�ارك�ة ف�ي  ١٩٨٦المكسیك 

النھائیات بسبب االصابة الشدیدة الت�ي ت�ع�رض ل�ھ�ا 
وكذلك یعد اكثر العب مثل العراق اولمبیا وسبق ل�ھ 
ان ساعد العراق على التاھل لالولمبیاد ث�الث م�رات 

وی�ع�د ھ�دف�ھ ف�ي  ١٩٨٨و  ١٩٨٤و  ١٩٨٠اعوام 
مرمى المنتخب الكوري الجنوبي ھو االشھر وال�ذي 
من خاللھ تاھل العراق الى اولمبیاد لوس انجی�ل�وس 
وسبق لھ ان درب المنتخب العراقي في ال�ت�ص�ف�ی�ات 

وك�ان اص�غ�ر  ١٩٩٤المؤھلة الى موندیال امریك�ا 
مدرب عراقي في ذلك ال�وق�ت وك�ذل�ك س�ب�ق ل�ھ ان 
احترف التدریب في قطر وقاد نادي الوك�رة ل�ل�ع�دی�د 

علما ان مشواره كالع�ب ف�ي   من البطوالت الكرویة
الدوري المحلي ك�ان م�ع ن�ادی�ا ال�زوراء وال�رش�ی�د 

  . واستطاع ان یحقق معھما العدید من البطوالت
ال�ت�ي ت�م ع�رض�ھ�ا ع�ل�ى وس�ائ�ل   ابرز الشعارات 

وسیقوم   االعالم و التي رفعھا الكابتن عدنان درجال
 :بالعمل بھا الحقا وھي 

شعار الم�رح�ل�ة ال�ق�ادم�ة .. ف�ری�ق  االحترافیة ھي   

 واحد .. من أجل ھدف واحد
وضع البرامج والخطط االستراتیجی�ة ل�ل�م�ن�ت�خ�ب�ات  

الوطنیة، لضمان التأھل الى نھائ�ی�ات ك�أس ال�ع�ال�م 
 . ٢٠٢٤، اولمبیاد باریس ٢٠٢٦

تأسیس رابطة االندیة المحترف�ة، واع�ت�م�اد ال�ن�ظ�ام 
االساسي للرابطة ، وإطالق دوري المحترف�ی�ن ب�دًءا 

 . ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢من الموسم الریاضي 
) للفئات العم�ری�ة ف�ي ٢٠٣٠اطالق مشروع (الحلم 

 . بغداد والمحافظات ولكال الجنسین
ال�ت�واص�ل ال�ف�ع��ال ع�ل�ى الص�ع�ی��د ال�خ�ارج�ي م��ع   

االتحادات الوطنییة واإلقلیمی�ة وال�ق�اری�ة وال�دول�ی�ة 
وتطویر العالقات ، بما یس�ھ�م ف�ي ت�ع�ض�ی�د م�وق�ف 

العراق ب�رف�ع ال�ح�ظ�ر ع�ن م�الع�ب�ن�ا، واس�ت�ض�اف�ة 
 . البطوالت االقلیمیة والقاریة والدولیة

نحترم إرادة الجمعیة العامة، بوصفھا السلطة العلیا  
والتشریعیة لالتحاد، ونطمح بتفعیل الدور الح�ق�ی�ق�ي 
المرسوم لھا في النظام الداخلي، ومنحھا ال�م�س�اح�ة 
الكافیة للعمل الجاد، والمساھمة ف�ي ت�ط�وی�ر ال�ك�رة 

 . العراقیة
التعاون مع المؤسسات الحكومیة لوضع استراتیجیة 
دعم االندیة مالیا، وفق نظام التنق�ی�ط ال�ذي یض�م�ن 
تقید األندیة بالمعاییر المحددة التي ترتكز على إدارة 

 . الموارد المالیة بفاعلیة وكفاءة
تطبیق مبادئ الحوكمة، وممارسة اإلدارة الرشیدة،  

وات�م�ت�ة االج��راءات، واس�ت�خ��دام اح�دث ال��ت�ق�ن�ی��ات 
  . االداریة

إنشاء مشروع المرك�ز ال�ت�خ�ص�ص�ي ل�ل�م�ن�ت�خ�ب�ات  
 . الوطنیة

دعم االتحادات الفرعیة لتنفیذ ال�ب�رام�ج ال�ت�ن�م�وی�ة  
ال�ت��ي تس�ھ��م ف�ي ت��ط�وی��ر ك�رة ال��ق�دم ف��ي ج�م��ی��ع 

 . المحافظات
یلتزم اإلتحاد العراقي لكرة القدم بمبادئ الش�ف�اف�ی�ة  

في ادارة الموارد المالیة، وبناء الثقة المتب�ادل�ة م�ع 
 . الشركاء من المؤسسات على جمیع المستویات

ادامة التعاون مع المؤسس�ات االع�الم�ی�ة ال�م�ح�ل�ی�ة  
  . بانتظام وفعالیة وشفافیة

االستفادة القصوى من ب�رام�ج ت�ط�وی�ر ك�رة ال�ق�دم  
النسائیة ، التي یقدمھا االتحادین اآلسیوي وال�دول�ي 

 . لالتحادات الوطنیة األعضاء
 VAR تجھیز الم�الع�ب ال�رئ�ی�س�ة ب�م�ن�ظ�وم�ة ال 

واقامة ورش العمل الالزمة للحكام المعتمدین ل�ھ�ذه 
 . المنظومة

خلق بیئة اس�ت�ث�م�اری�ة ج�اذب�ة ل�ل�ش�رك�ات ورج�ال  
االعمال والمس�ت�ث�م�ری�ن، واالن�ف�ت�اح ع�ل�ى ال�ق�ط�اع 
الخاص والمصرفي، وخلق شراكات ح�ق�ی�ق�ی�ة، ب�م�ا 

  یضمن تعزیز االیرادات المالیة.
وضع القواعد والمعاییر الخاصة ب�م�ن�ح ت�راخ�ی�ص  

 .األكادیمیات للعمل في مجال تعلیم وتدریب كرة القدم
تعزیز المفاھیم االحترافیة ضمن منظوم�ة ك�رة ق�دم  

 .متكاملة من العبین وحكام وإداریین واندیة
التنسیق مع االت�ح�ادی�ن ال�دول�ي واالس�ی�وي ل�دع�م  

انشاء مشروع ال�م�رك�ز ال�ت�خ�ص�ص�ي ل�ل�م�ن�ت�خ�ب�ات 
الوطنیة في بغداد والمراكز التخصصی�ة ل�الت�ح�ادات 

  الفرعیة في محافظات العراق كافة.
التنسیق مع االتحاد العراقي للص�ح�اف�ة ال�ری�اض�ی�ة  

ل�غ�رض ت�رش�ی�ح   ورابطة االعالم الریاضي المرئي
الموفدین الصحفیین واالعالمیین المرافقین ل�ل�وف�ود 

  . الرسمیة للمنتخبات الوطنیة
اعت�م�اد االس�ال�ی�ب ال�ح�دی�ث�ة ف�ي م�ب�ی�ع�ات ت�ذاك�ر  

ال�م��ب��اری��ات وب��ط��اق��ة االش��ت��راك الس�ن��وي ل��دخ��ول 
 . الجماھیر الى المالعب

 ز من درل

 ة ا ر ال را 

 دا ر ا اا 
  

رافق قاسم العراقیة االسترالیة، سیدني، 



aliraqianewspaper@gmail.com 
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