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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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 اصدار اعالمي   
04 July 2021        

 

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

  ى ف يل اب ا 4   ولن ام  ا ا )2021. 
 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 
 

 للتواصل الصحفي
 المھندس جورج برشا المرشح العمالي

 لرئاسة بلدیة فیرفیلد
 0467880888  الھاتف الجوال :: 

 :البرید االكتروني
barcha4mayor@gmail.com 
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ذھب الحبیب ب�ورق�ی�ب�ة  1954عام   
رئی�س "ال�ح�زب ال�دس�ت�وري" إل�ى 
نیویورك وحاول الدخول إل�ى م�ب�ن�ى 
األمم المت�ح�دة عس�ى أن ی�ف�ل�ح ف�ي 
عرض قضیة تونس أمام ال�م�ج�ت�م�ع 
الدولي إال أن حرس المنظمة الدولیة 
منعوه كونھ ال یحمل ص�ف�ة رس�م�ی�ة 
ت��خ��ول��ھ حض��ور اج��ت��م��اع��ات األم��م 
المتحدة، حاول بورقیبة جاھداً إقن�اع 
الحراس السماح ل�ھ ب�ال�دخ�ول دون 
جدوى ش�اءت الص�دف�ھ ان ت�ت�زام�ن 
محاولة بورقیبة دخول م�ب�ن�ى االم�م 
ال���م���ت���ح���دة م���ع وص���ول ال���وف���د 

برئاسة وزیر الخارجیة الدكتور فاضل الجمال�ي ال�ذي تس�اءل م�ا ی�ح�دث   العراقي
الحبیب بو رقی�ب�ة ی�ح�اول ال�دخ�ول   فأخبروه أن رئیس الحزب الدستوري التونسي

 .إلى قاعة اجتماعات األمم المتحدة إال أنھ ُمنع كونھ ال یحمل صفة رسمیة
فورا استدعى الدكتور فاضل الجمالي الحبیب بورقیبة وقال لھ "أنت س�ت�دخ�ل إل�ى 
مبنى األمم المتحدة بصفتك عضوا في الوفد العراقي" والتفت ال�ج�م�ال�ي إل�ى أح�د 
اعضاء الوفد ورفع شارة كتب علیھا وفد العراق ووض�ع�ھ�ا ع�ل�ى ص�در ال�ح�ب�ی�ب 
بورقیبة وقال لھ أنت اآلن أحد أعضاء الوفد العراقي ولن یستطیع أحد أن ی�م�ن�ع�ك 

 من الدخول إلى مبنى األمم المتحدة.
دخل بورقیبة مع الوفد العراقي وتحدث الجمالي أمام األمم المتحدة بصف�ت�ھ رئ�ی�س 
الوفد العراقي وبعد فترة قلیلة قال: سأحیل المیكرفون إلى أخي الح�ب�ی�ب ب�ورق�ی�ب�ة 

الحرة، وھنا س�اد الص�م�ت ف�ي ال�ق�اع�ة وغ�ادر ال�وف�د   للتحدث باسم دولة تونس
 الفرنسي قاعة االجتماعات احتجاجا.

استلم بو رقیبة المیكرفون وألقى خطاباً حماسیاً بطولیاً نال استحسان ال�ح�اض�ری�ن 
وإعجابھم ووقف الجمیع یصفق ویحیي ھذا البطل القومي، وبع�د ان�ت�ھ�اء خ�ط�اب�ھ 
توجھ بورقیبة إلى الدكتور فاضل الجمالي وقال لھ "ال أنا وال بلدي تونس سننس�ى 

 ."لك صنیعك ھذا
على استقالل�ھ�ا م�ن  حصلت تونس 1956بعد سنتین من ھذه الحادثة أي في العام 

بفضل كفاح شعبھا بالدرجة االولى وكذلك بدعم أشقائھا وم�ن   االستعمار الفرنسي
 ذلك المبادرة الجریئة والشجاعة من الدكتور محمد فاضل الجمالي.

كان فاض�ل ال�ج�م�ال�ي اول رم�وز  1958عام   بعد سقوط الحكم الملكي في العراق
 النظام الملكي یصدر بحقھ عقوبة االعدام. 

العراقي عبدالكریم ق�اس�م الوزراء تدخل الرئیس بورقیبة على الفور مناشدا رئیس 
وت�ب�ع   العفو عن الدكتور فاضل الجمالي والسماح لھ بمغادرة الع�راق ال�ي ت�ون�س

ذلك مناشدات اقلیمیة دولیة اخرى جمیعھا ترجو االفراج عن الج�م�ال�ي ف�اس�ت�ج�اب 
عبد الكریم قاسم وسمح بمغادرة فاضل الجمالي بغداد الي ت�ون�س ح�ی�ث رح�ب ب�ھ 

 الرئیس بورقیبة وفاءا لموقفھ أعاله
استقبلھ بورقیبة مرحبا وعرض علیھ ان تمنحھ   عند وصول فاضل الجمالي تونس

الدولة التونسي راتبا فابى االخیر اال ان یكسب عیشھ بمجھوده الذاتي فعمل أستاذا 
 في إحدى الجامعات التونسیة. 

أطلق بورقیبة اسم فاضل الجمالي على أحد شوارع العاصمة التونسیة وعمل ھناك 
 .بكل احترام وتقدیر حتى توفي فیھا

 

 ملحوظة الفتة
وبمناسبة مرور خمسین عاماً على تأسیس األمم الم�ت�ح�دة ارس�ل�ت  1995في عام 

دعوة لفاضل الجمال لحضور االحتفال بصفتھ أحد الموقعی�ن ع�ل�ى ت�أس�ی�س األم�م 
المتحدة رد الجمالي على الدعوة برسالة جاء فیھا (ان االمم المتحدة تحاصر بل�دي 

 وتقتل االطفال والعجزة وتصنع الموت لن أحضر احتفالھا)

  ال أ
 روا 

 
 
 
 

 سامي الرمادي/ تونس        

شابات وشبان مجموعة دعم االنت�ف�اض�ة   ھذا ھو لسان حال   

العراقیة، المجموعة الشجاعة التي تواصل عملھا ل�ی�ل ن�ھ�ار، 

مقدمة الدعم واالسناد للجرحى والمصابین من ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن، 

  والرعایة لعوائل الشھداء منھم.

 

وھكذا ھو لسان حال الغالبیة الساحقة م�ن ش�ع�ب�ن�ا، ال�رافض�ة 

للظلم والقمع والفساد والرافعة شعار "نرید.. وطن" المدوي، 

الذي سیبقى یالحق المتحاصصین الفاسدین والفاشل�ی�ن ح�ت�ى 

  دحرھم.

الحكومة التي اغدقت الوعود بانصاف الج�رح�ى وال�م�ص�اب�ی�ن 

من بواسل الحراك االحتجاجي، لم ت�ف ب�وع�ودھ�ا، ف�ي ح�ی�ن 

بوجھ المتنفذین:   اطلقتھا مجموعة دعم االنتفاضة ومساندیھا

  نحن ھنا ولن نخذل اخوتنا الشجعان.

 

المتنفذون ینفقون الیوم ب�ب�ذخ ع�ل�ى ح�م�الت�ھ�م االن�ت�خ�اب�ی�ة، 

ویشترون الذمم واالصوات وال�ب�ط�اق�ات االن�ت�خ�اب�ی�ة، ل�ك�ن�ھ�م 

یعجزون مع الح�ك�وم�ة ع�ن ت�وف�ی�ر م�ب�ل�غ م�ن ال�م�ال ل�ع�الج 

  المنتفضین المصابین خارج الوطن.
 

لكن كرام ال�ع�راق�ی�ی�ن وب�ج�ھ�ود م�ج�م�وع�ة دع�م االن�ت�ف�اض�ة 

المثابرة، لبوا ن�داء ال�واج�ب اإلنس�ان�ي والض�م�ی�ر ال�وط�ن�ي، 

ملیون دینار لعالج الشاب كمیل قاس�م..  282وجمعوا اكثر من 

  والبقیة في الطریق..

 فحمدا لھم ولجھودھم، ولیشرب مطلقو الوعود وعودھم!
............................................................................................................ 

 1جریدة "طریق الشعب" ص
 2021/ 9/ 23الخمیس 

 المركز اإلعالمي للحزب الشیوعي العراقي 

 "م ون ... و" 

 
 راصد الطریق                                  

 الحبیب بورقیبة 
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تحتف�ل األم�م ال�م�ت�ح�دة ودول ال�ع�ال�م   
ب�ال�ی��وم ال�ع��ال�م�ي ل�ل�دی��م�وق�راط��ی�ة ف��ي 

س�ب�ت�م�ب�ر ع�ل�ى وف�ق ال�ق�رار -أیلول15
 ..(A/RES/62/7) األممي ذي الرقم

والبد لنا أن نؤك�د ب�ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة أّن 
الدول الدیموقراطیة الع�ری�ق�ة ب�ن�ھ�ج�ھ�ا 

غ�ی�ر 19 -باتت تحت وطأة أزمة كوفید 
المس�ب�وق�ة وآث�ارھ�ا ب�م�ا ف�رض�ت�ھ م�ن 
تحدیات اجتماعیة سیاسیة قانونیة على 
المست�وى ال�وط�ن�ي ال�م�ح�ل�ي وال�دول�ي 
العالمي. فكثیر من ال�ق�رارات ال�م�ت�خ�ذة 
ال�ت��ي ت��ن��ض��وي ت��ح�ت م��ھ��م��ة ح��م��ای��ة 
المجتمعات من مخاطر تھدیدات كورونا 
أثرت بشدة على فرص استی�ع�اب�ھ�ا م�ن 
جمھور واسع رأى فیھا خرقا للح�ری�ات 
ومن ثم للقیم الدیموقراطی�ة وال�ح�ری�ات 

 ...العامة والخاصة
بین�م�ا ل�م ت�ج�د ب�ل�دان ال�ع�ال�م ال�ن�ام�ی�ة 
وضوحاً ف�ي ت�ل�ك األوج�ھ ن�ظ�راً ألن�ھ�ا 
ب���األص���ل ال ت���م���ت���ل���ك ال���م���م���ارس���ة 

أو ل�م -الدیموقراطیة الحقة من ج�ھ�ة و
تتطبع على ذیاك النھج لمسافة ت�ف�ض�ح 
أي خرق لھا إذا م�ا وق�ع وھ�ي ت�م�ت�ل�ك 
مؤسسات للمركزة وحتى القم�ع ب�م�ا ال 
یس��م��ح ب��ال��ح��دی��ث ع��ن آث��ار خ��رق 

 ..الدیموقراطیة غیر المتحققة بالفعل
بجمیع األحوال، فإّن آثار ال�وب�اء ك�ان�ت 
ومازالت سلب�ی�ة ب�م�دی�ات�ھ�ا إل�ى درج�ة 
ب��ع��ی��دة، م��ن ج��ھ��ة ال��ح��ج��ر الص��ح��ي 
وإج��راءات��ھ الض��روری��ة ف��ي االن��ت��ش��ار 
المیداني، لكن لكل بلد ظ�روف�ھ وف�رص 
قراءة الم�ج�ری�ات ب�ط�ری�ق�ة ش�ف�اف�ة أو 
متخفیة متسترة بح�س�ب ط�اب�ع ال�ن�ظ�ام 
وم�ا ی�ع�ن�ی�ھ م�ن ال��ت�ف�اع�ل م�ع ك�وف�ی��د 

 ..ومخرجاتھ التدمیریة
إن الدول الدیموقراطیة ات�خ�ذت وت�ت�خ�ذ 
القرارات واإلجراءات الطارئة المالئ�م�ة 
للتصدي للوب�اء ل�ك�ن�ھ�ا ح�ت�م�اً ت�واص�ل 
البحث عن سبل (دعم سی�ادة ال�ق�ان�ون، 
وحمایة ال�م�ع�ای�ی�ر ال�دول�ی�ة وال�م�ب�ادئ 
األساس للشرعیة المست�ن�دة ل�ل�ح�ری�ات 
ولقیمھا، ولحمایة ال�ع�دال�ة ف�ي م�ج�م�ل 
اإلج��راءات ال��ق��ان��ون��ی��ة االض��ط��راری��ة 

 .الطارئة الواجب اتخاذھا
ومن ھنا فإّن جمیع الدول وال�ح�ك�وم�ات 
معنیة بل ملزمة في أن التمسك بشفافیة 
ال��ع��م��ل ب��ھ��ذه ال��ظ��روف واالس��ت��ج��اب��ة 
ل��ل��م��س��اءل��ة بش��أن أي إج��راء بش��أن 
فیروس كورونا بما یمنع قطعیاً ونھائی�اً 
أن تخرج تدابیر الطوارئ على الق�ان�ون 
بصورة فجة غیر ضروریة وب�إل�زام أن 
تكون غیر تمییزیة في تطب�ی�ق�ات�ھ�ا، أي 
بما یوفر حمایة مناسبة لحقوق اإلنسان 

 .وسیادة القانون
وفي الموجز ال�ذي أع�ّده األم�ی�ن ال�ع�ام 
لألمم المتحدة لرس�م الس�ی�اس�ات بش�أن 
احترام حریة التعبیر والصحافة وح�ری�ة 
المعلومات وحریة ت�ك�وی�ن ال�ج�م�ع�ی�ات 
والتجمع وغیرھا من ال�ح�ق�وق األخ�رى 
وحمایتھا وضمان ممارستھا وك�ف�ال�ت�ھ، 
جرت اإلشارة إلى اآلتي م�م�ا ن�ق�ت�ب�س�ھ 

 :نصاً 
ت��داب��ی��ر ل��ل��س��ی��ط��رة ع��ل��ى ت��دف��ق  .1

المعلومات وقمع حریة التعبی�ر وح�ری�ة 
الص�ح��اف��ة ف��ي إط��ار ت��ق��ل�ص ال��ف��ض��اء 

 .المدني
اع��ت��ق��ال واح��ت��ج��از وم��ق��اض��اة أو  .2

اض��ط��ھ��اد ال��م��ع��ارض��ی��ن الس��ی��اس��ی��ی��ن 
والصحفیین واألط�ب�اء وال�ع�ام�ل�ی�ن ف�ي 
م�ج��ال ال��رع�ای��ة الص��ح�ی��ة وال��ن�ش��ط��اء 
وغیرھم بزعم نش�ر "أخ�ب�ار ك�اذب�ة أو 

 ".تلفیقھا
عدوانیة الشرطة اإللكترونیة وزیادة  .3

 .المراقبة على اإلنترنت
تثی�ر مش�ك�الت االن�ت�خ�اب�ات قض�ای�ا  .4

دستوریة خ�ط�ی�رة ف�ي ب�ع�ض ال�ح�االت 
 .وربما تؤدي إلى تصاعد التوترات

ك�م�ا ت�ث�ی�ر األزم�ة تس�اؤالت بش��أن  .5
أفضل السبل لمواجھة ال�خ�ط�اب الض�ار 
ولكن مع التشدید عل�ى ض�م�ان ح�م�ای�ة 
حریة ال�ت�ع�ب�ی�ر. إذ ق�د ت�ؤدي ال�ج�ھ�ود 
الكاسحة الرامیة إلى إزالة ال�م�ع�ل�وم�ات 
الخاطئة أو المضللة إلى رقابة مقصودة 

 .أو غیر مقص�ودة، م�ا ی�ق�وض ال�ث�ق�ة
بینما االستجابة األكثر فعالیة ھي إتاح�ة 
معلومات دقیقة وواضحة وقائم�ة ع�ل�ى 

 .األدلة من مصادر یثق بھا الناس
م��ن ھ��ن��ا وج��ب ال��ت��ذك��ی��ر ب��األوض��اع 
العراقیة في ضوء تلك المؤشرات ال�ت�ي 
أكدھا األمین الع�ام ل�ألم�م ال�م�ت�ح�دة. إذ 
المشكلة عراقیاً تتخذ ت�ك�ری�س م�ف�اھ�ی�م 
تض�ل�ی�ل�ی�ة ت�ت�ع�ارض وال��دی�م�وق�راط�ی��ة 

 ..وتتقاطع وممارستھا
إذ یدرك المجتمع العراقي ك�ی�ف ی�ج�ري 
منع تدفق المعل�وم�ات وح�ری�ة االط�الع 
علیھا أو شفاف�ی�ة ع�رض�ھ�ا ووص�ول�ھ�ا 
للجمھور ولو المتخصص ونفت�ق�د ك�ل�ی�اً 
لمنظومة عمل إحصائي ب�ق�در م�ا ن�ج�د 
تسریب كل ما یضلل بھذا الشأن بذریعة 
تأمین الحقائق بعیداً عن أع�داء ال�ن�ظ�ام 
ك���م���ا ھ���و ح���ال ادع���اءات ال���ن���ظ���م 
ال�دك��ت�ات��وری�ة؛ ت��ل�ك ال�ت��ي ت�ق��وم ع��ل��ى 
ارت�ك�اب أش�ك��ال ق�م��ع ح��ری�ة ال��ت�ع��ب�ی��ر 
وحریة الصحافة مثلما ارتكبت الس�ل�ط�ة 
القائمة جرائم ضد اإلنس�ان�ی�ة ف�ي ق�م�ع 
التظاھرات السلمیة وجرھا لل�ع�ن�ف ك�ي 
تتم تصفیتھا باختراق التظاھر الس�ل�م�ي 
بوساطة بلطجیة المیلیشیات وع�ن�اص�ر 
انظام حتى أن ما ارتكب في العراق ف�ي 
أثناء ثورة أكتوب�ر ال�ع�راق�ی�ة الس�ل�م�ی�ة 
اخ��ت��ط��ف ح��ی��اة أل��ف ش��اب��ة وش��اب��ة 
بالرصاص الحي واألسلح�ة ال�م�خ�ت�ل�ف�ة 
وأوقع حوالي الثالثین ألف إصابة وسط 
المحتجین السلمیین.. وأن�ك�ى م�ن ذل�ك 
ج��رى وی��ج��ري ب��اس��ت��م��رار وت��واص��ل 
تقلیص فض�اء ال�ع�م�ل ال�م�دن�ي م�ق�اب�ل 
اختالق آالف التنظیمات المشوھة خدمة 
لم�آرب م�رض�ی�ة م�ف�ض�وح�ة دع ع�ن�ك 
مئات المافیات والعصابات والمیلیشیات 
المسلحة التي تشت�غ�ل لص�ال�ح (أح�زاب 

 ..السلطة) وألجندات غیر عراقیة
وبوقت تستجی�ب م�ن�ظ�م�ات ال�م�ج�ت�م�ع 
المدني في جمی�ع أن�ح�اء ال�ع�ال�م ل�ن�داء 
األمم المتحدة للعمل المث�اب�ر ف�ي ت�ب�ن�ي 

وم�ا  19-خطى تقف بوجھ أزمة كوفید 
یعوق الدیمقراط�ی�ة ب�ق�ص�د ت�ق�ل�ی�ل أی�ة 
فرصة من فرص االستبداد فإننا عراق�ی�اً 
أمام مشكالت مع�ض�ل�ة ع�م�ق�ت ش�روخ 
واختلقت عقبات كبیرة وبن�ی�وی�ة ب�وج�ھ 

 :الدیموقراطیة من قبیل
عرقلة أي ت�ق�دم ف�ي م�ی�دان ال�م�ع�رف�ة 
اإلعالمیة وتش�وی�ھ إج�راءات الس�الم�ة 
الرقمیة، األمر الذي ی�ت�ع�ارض وازدی�اد 
أھمیة العالم الرقمي اإللكتروني بخلف�ی�ة 
تعمق االھتمام العام وتقدم النشاط ع�ل�ى 
منصات اإلنترنت! إن الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
ی�ج�اب�ھ ب�ال��خ�ص�وص م�خ�اط��ر ال�ت�ن�م��ر 
وال���ق���م���ع وال���ت���دخ���ل واالن���ت���ھ���اك���ات 
والخروقات بوساطة جیوش إلكت�رون�ی�ة 
مدربة على تلك االنتھاكات وعلى إیج�اد 
فرص العرقلة ومن�ع، ب�ل إل�غ�اء ف�رص 
تفعیل المنصات اإللكترون�ی�ة م�ن ج�ھ�ة 
وإغالق الفضاء الم�دن�ي ب�اتس�اع�ھ م�ن 

 ..جھة أخرى
وبعد أدوار المیلیشیات وبلطجیت�ھ�ا ف�ي 
ال��ت��ھ��دی��د واالب��ت��زاز وم��ط��اردة ال��رأي 
المستقل الحر تأتي إج�راءات (رس�م�ی�ة 
أو حكومیة) بذرائع محاربة المعلوم�ات 
الكاذبة والمعلومات المض�ل�ل�ة وخ�ط�اب 
الكراھی�ة ل�ت�ت�خ�ذ إج�راءات ال�م�ص�ادرة 
علم�ا أن ذات األط�راف ال�ح�اك�م�ة م�ن 
أح�زاب ال�ف��س�اد وأج�ن��ح�ت��ھ�ا وأذرع�ھ��ا 
المسلحة ھي التي عملت وت�ع�م�ل ع�ل�ى 
نشر األزمات بأشكالھا واختالق خ�ط�اب 

الكراھیة والعنصریة ومنطق ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
 ..ودجل الخرافة لتتصید بالمیاه العكرة

إن السلطة إذ ت�ت�ج�ھ ل�م�ن�اورة االدع�اء 
 باالستجابة لمطالب ثورة أكتوبر وإقامة

انتخ�اب�ات م�ب�ك�رة) ف�إن�م�ا ت�درك ق�ب�ل )
معارضیھا من ثوار تش�ری�ن وال�ح�رك�ة 
االح��ت��ج��اج��ی��ة الس��ل��م��ی��ة أن��ھ��ا أّخ��رت 
االنتخابات طویال وأنھا ب�دل أن تس�ت�ن�د 
لشروط الشعب الثائر م�ن أج�ل ت�غ�ی�ی�ر 
النظام صممت صیغ بقوانین تعید تدویر 
النفای�ات وإن�ت�اج ال�ن�ظ�ام ال�ذي رفض�ھ 
الش�ع�ب ال�ع�راق�ي وم��ن أج�ل ذل�ك ف�ق��د 
طعنت أبرز أدوات (الدیم�وق�راط�ی�ة) أال 
وھي االنتخابات بامتناعھ�ا ع�ن ت�ن�ف�ی�ذ 
ق���ان���ون األح����زاب ی���وم س���م���ح����ت 
للمجموعات السملحة بالمشاركة ف�ی�ھ�ا 
بصورتیھا المباشرة وغیر المباشرة أي 
بص�ورة م�ی�ل�ی�ش�ی�ا ت�ت�م�ظ�ھ�ر ب�خ�ط��اب 
(سیاسي) فیما تواص�ل ح�م�ل س�الح�ھ�ا 
اإلرھابي ال�ت�خ�ری�ب�ي أو بص�ورة غ�ی�ر 

) أو أج�ن�ح�ة-مباشرة عبر واج�ھ�ات و
س�ی��اس��ی��ة) م��ع ب�ق��اء األس��اس م��م��ث��ال 
بجناحھا العسكري المسلح ب�خ�الف ك�ل 
ما تؤكده القوانین واللوائ�ح ال�ح�ق�وق�ی�ة 
بمنع أیة جھة مسلحة أو ت�م�ل�ك ذراع�ا 
مسلحا من االشتراك في أیة ان�ت�خ�اب�ات 
تحترم معنى ھ�ذا ال�م�ص�ط�ل�ح وف�ح�واه 

 ..الحقة
واألنكى أن تلك ال�ق�وى ب�خ�ل�ف�ی�ة ال�م�ال 
ال��م��اف��ی��وي ال��ف��اس��د ب��ج��ان��ب الس��الح 
المیلی�ش�ی�اوي ت�ق�س�م ال�م�دن واألح�ی�اء 
والقرى بینھا في السطو علیھا وف�رض 
منطقھا باإلكراه وبأشكال م�ف�ض�وح�ة ال 
تخفى على متابع فكیف بنا إذ نشیر ف�ي 
رصد الدیموقراطیة ومسارھا من طرف 
م��ن��ظ��م��ات أم��م��ی��ة وح��ق��وق��ی��ة دول��ی��ة 
وإقلیمیة!؟ م�ن ال�م�ؤك�د أن�ھ�م ج�م�ی�ع�ا 
یدركون المجریات وتمث�ی�ل�ی�ة ال�م�زاع�م 
واالدعاءات المخ�ال�ف�ة ل�ل�دی�م�وق�راط�ی�ة 
وقیمھا في توفیر أجواء انتخابیة ب�ع�ی�دا 
عما ت�ت�ع�ك�ز ع�ل�ی�ھ م�ن ف�ارغ ال�ك�الم.. 
وأذكر بأن النُظُم الدكت�ات�وری�ة ع�ادة م�ا 
تُجري ما تسمیھ انتخابات وإن ھ�ي إال 
مزاعم تمرر شرع�ن�ة وج�ودھ�ا ب�ن�س�ب 
ونتائج مسبقة بحدود تفوز بھا ب�ن�س�ب�ة 

% وھا ھو النموذج ال�ع�راق�ي 90-100
الذي انتفض علیھ الشعب مرات ع�دی�دة 
رافض��ا زی��ف ال��ل��ع��ب��ة وق��اط��ع ف��ي 
االن��ت��خ��اب��ات األخ��ی��رة ب��ن��س��ب��ة ت��ف��وق 

% وحتى تل�ك ال�ن�س�ب الض�ئ�ی�ل�ة 85الـ
التي شاركت اعترفت قوى النظام بأن�ھ�ا 
زیفتھا بنسب ج�وھ�ری�ة ب�ن�ی�وی�ة ك�ل�ی�ة 

 ...وشاملة بما ال عالقة لھا بالحقیقة
لقد سجلت المراصد الحقوق�ی�ة ال�دول�ی�ة 
والمحلیة أن العراق كان ویبقى من بین 
أك��ث��ر ب��ل��دان ال��ع��ال��م خ��ط��ورة ع��ل��ى 
الصحفیین حیث االغتیاالت والم�ص�ادرة 
والبلطج�ة واالب�ت�زاز ب�ال ح�دود س�واء 
باالنفالت األمني وف�وض�ى الس�الح ب�ال 
من یتصدى لھ أم بأطر استغالل ال�ن�ف�وذ 
رس��م��ی��ا ح��ك��وم��ی��ا وال ت��وج��د س��الم��ة 
ش�خ�ص��ی�ة وال األم��ن وال األم�ان ل�م��ن 

 !یتحدث نقدیاً وبصراحة ومكاشفة
ومن ج�ھ�ة أخ�رى غ�ی�ر قض�ی�ة ح�ری�ة 
الت�ع�ب�ی�ر وال�ع�م�ل الص�ح�ف�ي اإلع�الم�ي 
المكفول سنرص�د أن ال�م�رأة ال�ع�راق�ی�ة 
تمضي ضد التی�ار ت�ح�ت وط�أة م�ع�ان�اة 
ك��ث��ی��راً م��ا أودت ب��ح��ی��وات ال��ف��ت��ی��ات 
والنشوة أمام جبھة العنف الق�ائ�م ع�ل�ى 
النوع االجتماعي، بمختلف أشكال�ھ م�ن 
األس��ري إل��ى االج��ت��م��اع��ي ال��ع��ام إل��ى 
السیاسي ولقد تفاقم�ت ظ�اھ�رة ال�ع�ن�ف 
وبشاعاتھا في أثناء ع�م�ل�ی�ات اإلغ�الق 
والحجر الصحي حیث ت�ف�ّج�ر الض�غ�وط 
االجتماعیة واالقتصادیة بسبب ج�ائ�ح�ة 
ك��ورون��ا؛ وبس��ب��ب ت��ح��دی��ات غ��ی��اب 
المساواة وضعف تقدیم الخ�دم�ات ال�ت�ي 

ت��ف��اق��م��ت م��ع ت��ف��اق��م األزم��ة وان��ھ��ی��ار 
مؤس�س�ات ال�دول�ة وع�ج�زھ�ا ب�خ�ل�ف�ی�ة 

 التشوھات البنیویة الھیكلیة
وھ��ك��ذا ال ن��ج��د ف��ي ال��ی��وم ال��دول��ي 
لل�دی�م�وق�راط�ی�ة م�ا ی�م�ك�ن�ن�ا ال�ت�ب�ش�ی�ر 

وح�ك�م  2003بوجوده في عراق ما بعد 
أح��زاب ال��ط��ائ��ف��ی��ة وال��ف��ك��ر ال��ظ��الم��ي 
وفسادھا المطلق ونزع�ات�ھ�ا الس�ت�خ�دام 
المیلیشیا ال�ف�اش�ی�ة ب�ن�ھ�ج�ھ�ا ال�ق�م�ع�ي 
التصفوي، ما یؤكد انع�دا ف�رص ت�ل�ب�ی�ة 
األداء الدی�م�وق�راط�ي ال�ذي ی�ن�ب�غ�ي أن 
یقوم على تحقیق الع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة 
فیم�ا ال�ح�ق�ی�ق�ة ت�ج�س�د ظ�واھ�ر ال�ف�ق�ر 
والبطالة بأعلى نسبھا عالمیا ع�ل�م�اً أن 
(احتیاجات وح�ق�وق) ك�ل م�ن ال�ن�س�اء 
الفئة ال�ھ�ش�ة األض�ع�ف ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 
الذكوري ونھج ال�ھ�م�ج�ی�ة وال�وحش�ی�ة 
التي یتسم بھ�ا وم�ع�ھ�ن ف�ئ�ة الش�ب�ی�ب�ة 
المختلق بوج�ھ�ھ�ا ال�ب�ط�ال�ة ب�أش�ك�ال�ھ�ا 
وظواھر إشاعة ال�م�خ�درات واألم�راض 
االجتماعیة باختالف أنماطھا إلى جان�ب 
م��ن یس��م��ون��ھ��م ت��ھ��م��ی��ش��ا ومص��ادرة 
ب��األق��ل��ی��ات وك��ل ال��ف��ئ��ات الس��ك��ان��ی��ة 
المھمشة األخرى، إنما تتع�رض ألبش�ع 
اس��ت��غ��الل ط��ب��ق��ي اق��ت��ص��ا اج��ت��م��اع��ي 
وسیاسي لدرجة اجترار م�ن�ظ�وم�ة ق�ی�م 
زمن العبودیة لمستوى االتجار بال�ب�ش�ر 
واش��ك��ال ال��ج��ری��م��ة ال��م��ح��ظ��ورة ف��ي 
ال�ق��وان��ی��ن ال��دول��ی�ة وب��إط��ار أي ن��ظ��ام 
دیموقراطي یحترم التزاماتھ اإلنس�ان�ی�ة 

 ..بأبسط اشكالھا
إن مسلسل جرائم ضد اإلنسانیة وإب�ادة 
النوع البشري وعنصریة ال�ت�م�ی�ی�ز ف�ي 
ضوء االنتماء القومي الدیني ال�م�ذھ�ب�ي 
حیث جرائم اإلبادة الجماعیة ب�أم�ث�ل�ت�ھ�ا 
ضد اإلیزیدیین، المسیحی�ی�ن، الص�اب�ئ�ة 
المندائیین، المسلمون السن�ة م�ن غ�ی�ر 
سنة إیران وكثیر من ال�ج�رائ�م األخ�رى 
إن�م�ا ت�دع�و إل�ى مس��اءل�ة ال��ح�ك�وم��ات 

 . المتعاقبة واألخیرة منھا
وبمناسبة الیوم العالمي ل�ل�دم�وق�راط�ی�ة 
تقتضي االلتزامات الحقوقیة ال�ق�ان�ون�ی�ة 
ال أن یكون أي ط�رف وط�ن�ي أو دول�ي 
((شاھد زور)) على ما یسمى انتخاب�ات 
أو یمرر شرع�ن�ة ال�ل�ع�ب�ة وم�زاع�م�ھ�ا، 
أؤك��د إن��م��ا ی��ق��ت��ض��ي ب��دی��ال مس��اءل��ة 
ال�ح��ك��وم��ة ع�م��ا یُ��رت��ك�ب وع��دم غ��ض 
الطرف عن الجرائم الكبرى الت�ي ت�رق�ى 
لمستسویات تدركھا قوانی�ن ال�م�ح�ك�م�ة 
الجنائیة الدولیة من جرائ�م إب�ادة وض�د 
اإلنسانیة وعدوان ب�ت�م�ری�ر ان�ت�ھ�اك�ات 
نظامي إی�ران وت�رك�ی�ا واج�ت�ی�اح�ات�ھ�م�ا 
المتكررة للسیادة وللوجود السكاني ح�د 
ج�رائ�م ال��ت�ط�ھ�ی��ر وال�ت��خ�ری�ب ال��ب�ی�ئ��ي 
الش��ام��ل دع ع��ن��ك��م ج��رائ��م اإلب��ادة 

 !!!الجماعیة
لقد أوجدت األم�م ال�م�ت�ح�دة ھ�ذا ال�ی�وم 
ال���دول���ي ل���ل���دی���م���وق���راط���ی���ة ل���ی���س 
الستعراضات شكلیة واحتفالیات مضللة 
والمشاركة كما شھود الزور بما تف�ع�ل�ھ 
ب��ع��ض ال��ح��ك��وم��ات وس��ل��ط��ة ال��ظ��الم 
اإلرھابیة بل ب�ھ�دف اس�ت�ع�راض ح�ال�ة 
الدیمقراطیة (ب�ح�ق) ف�ي ال�ع�ال�م. وھ�و 
األم�ر ال�ذي ال ی�م�ك�ن أن ی�ت�ح�ول إل��ى 
حقیقة واقعة تحظى بھا ش�ع�وب ال�ع�ال�م 

ب�ن�اء ال  (ما لم نشتغل بالتزام (أخ�الق�ي
یقر لم�ض�لِّ�ل م�ا ی�رت�ك�ب�ھ وال یش�ارك�ھ 

 ...الجریمة
إّن قیم الحریة واحترام حق�وق اإلنس�ان 

وأیضا وحصراً مبدأ ت�ن�ظ�ی�م ان�ت�خ�اب�ات 
دوری�ة ن�زی��ھ��ة ب��االق�ت��راع ال�ع��ام ت��ظ��ل 
ع�ن�اص�ر ض�روری�ة ت��أس�ی�س�ی�ة م�ھ�م��ة 

 .إلشادة الدیمقراطیة بحق
إّن وث��ائ�ق اإلع�الن ال��ع�ال��م�ي ل�ح��ق��وق 
اإلنس��ان، وال��ع��ھ��د ال��دول��ي ال��خ��اص 
بالح�ق�وق ال�م�دن�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة ال�ذي 
یكرس مج�م�وع�ة م�ن ح�ق�وق اإلنس�ان 
والحریات المدنیة ھي وثائق ج�وھ�ری�ة 
مھمة وخطی�رة م�ن ش�أن�ھ�ا أن تس�ان�د 
إشادة الدیمقراطیات المسؤولة ال�ھ�ادف�ة 
ل�ت�ل�ب�ی�ة ال�ع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة وإن�ھ�اء 
ظواھر الفقر والبطالة والج�ری�م�ة وم�ن 
ثم فھي لیست اس�ت�ع�راض�ات ت�زوی�ق�ی�ة 
مضللة ك�م�ا ی�ت�ب�دى ل�ب�ع�ض األط�راف 
ب��ت��دب��ی��ج��ھ��م ال��خ��ط��اب��ات ال��م��ن��ح��ول��ة 

 .الموضوعة
) م�ن اإلع�الن 3( 21وعلى وفق المادة 

العال�م�ي ل�ح�ق�وق اإلنس�ان، ف�إن ص�ل�ة 
جوھریة تجسدھا المادة بمنطوقھا، بین 
الدیمقراطیة وحقوق اإلنس�ان ون�ق�رأھ�ا 

إن إرادة  :كما في فح�واھ�ا ال�ت�ي ت�ق�ول
الشعب ھي مصدر سلطة الحكوم�ة، م�ا 
یقطع بأنھا تخضع ل�ل�ش�ع�ب ال ألح�زاب 
تفرض إرادتھا عل�ى الس�ل�ط�ة ك�م�ا ف�ي 
النموذج العراقي الذي ثار علیھ الش�ع�ب 
الستعادة الس�ل�ط�ة وإن�ھ�اء وج�ود ت�ل�ك 
األحزاب األمر الذي ال یج�د ل�ھ الش�ع�ب 
أي أفق ما یدعوه للمقاطعة مجددا وإلى 
جولة كفاحیة سلمیة جدیدة حتى یفرض 
إرادت�ھ ال�م��ع�ب�ر ع��ن�ھ�ا ال ع�ن وس�ائ��ل 
التضلیل وإعادة إنتاج نظم كلیبتوف�اش�ي 
كما تؤكد الحقائق تلك ال�ت�ي تش�ی�ر إل�ى 
أن التعبیر عن اإلرادة الشعبیة ال ی�أت�ي 
إال بانتخابات نزیھة ح�رة ت�ج�رى ع�ل�ى 
أس��اس االق��ت��راع الس��ري وع��ل��ى ق��دم 
المساواة بین الجمی�ع، وھ�ي قض�ی�ة ال 

 ..تجدھا تُطبق في أجواء العراق الیوم
إن الش��ع��ب ال��ع��راق��ي ی��ح��ت��ف��ل ب��ال��ی��وم 
العالمي للدیموقراطیة بتأكید كفاحھ م�ن 
أجل االنعتاق وال�ت�ح�رر وف�رض إرادت�ھ 
ب��ان��ت��خ��اب��ات ح��رة ت��خ��ض��ع ل��ل��ق��وان��ی��ن 
والعھود الدول�ی�ة ب�ی�ن�م�ا ت�ح�ت�ف�ل ق�وى 
الس�ل�ط�ة ال�ت��ي ث�ار ع�ل��ی�ھ�ا ب�ادع��اءات 
وم��زاع��م تض��ل��ی��ل��ی��ة ی��ل��زم فض��ح��ھ��ا 
بمناظرات میدانیة لعل من بینھا الحركة 
الجماھیریة الش�ام�ل�ة ال�ح�اش�دة ألب�ن�اء 
الجالیات نسوة ورجاال ش�ی�ب�ا وش�ب�ی�ب�ة 
مطلع أكتوبر فال یحت�ش�دن ط�رف خ�ط�أً 
مع اللعبة الت�ي ت�ب�ت�غ�ي ت�ك�ری�س ن�ظ�ام 
یص�ر ع�ل�ى ف��رض إرادات�ھ ف�وق إرادة 
الش��ع��ب ب��وس��اط��ة ال��م��ال الس��ی��اس��ي 
المافیوي الفاسد والسالح المیلیش�ی�اوي 
وعصابات القتلة بال�ت�ح�ال�ف م�ع رج�ال 
التدین الزائف المتجلبب المتستر بعباءة 
رج��ل دی��ن زوراً وب��ھ��ت��ان��ا وھ��و ال��ذي 
یصدر فتاوى مدفوعة الثمن م�ت�ق�اس�م�ا 
حص��ص ال��غ��ن��ی��م��ة م��ن رؤوس ب��ن��ات 

 !!!وأبناء الشعب
فل�ت�ح�ی�ا ال�دی�م�وق�راط�ی�ة وم�ن�ظ�وم�ت�ھ�ا 
ال��ق��ی��م��ی��ة ول��ت��س��م��و ب��إرادة الش��ع��وب 
وحریاتھا وح�ق�وق�ھ�ا وم�ب�ادئ ال�ع�دال�ة 
االجتماعیة والمساواة ودحر العنصری�ة 
وال��ت��م��ی��ی��ز وأش��ك��ال االس��ت��ع��ب��اد ال��ت��ي 

 ...یجترونھا

  ال اط و ا وام   ااق

 أ.د. تیسیر أآللوسي
المرصد السومري لحقوق 

 اإلنسان /ھولندا
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شھدنا في حقبة الجمھوریات الشعبیة عملیة تص�ن�ی�ع اآلخ�ر م�ن األح�زاب ال�ت�ي ی�ت�م    
برمجتھا في أقبیة أجھزة المخابرات وقیادة الحزب القائد وإطالقھ�ا ك�أح�زاب ح�ل�ی�ف�ة أو 
معارضة إذا اقتضى األمر في إكمال اكسسوارات الدیمقراطیة المفصلة على قیاسات ت�ل�ك 
األنظمة الشمولیة بامتیاز، وال تتجاوز كونھا أقراص�اً م�ھ�دئ�ة أو ع�الج�اً س�ح�ری�اً ی�رم�م 
بناءات المجتمع االقتصادیة والسیاسیة اآلیلة للسقوط والموبوءة بأمراض تكلس�ت ع�ب�ر 
أزمان ودھور، ومناھج تربویة أكل علیھا الزمان وشرب، م�ت�غ�اف�ل�ی�ن ك�ون�ھ�ا م�م�ارس�ة 
وسلوك ومنظومة أخالقیة ال یمكن حصرھا بتداول السلطة السیاسیة فقط وھ�ي ب�ال�ت�ال�ي 
امتداد لتحضر المجتمعات وتقدمھا في كل مضامیر الح�ی�اة ب�دًءا م�ن ال�ق�راءة وال�ك�ت�اب�ة 
والتحول من البداوة إلى المدنیة وصوالً إلى أعلى مراتب التقدم االجتماعي واالق�ت�ص�ادي 
في قبول اآلخر، ھذا القبول الذي یعتبر من أھم مرتكزات الدیمقراطیة وممارساتھا ع�ل�ى 
الصعیدین االجتماعي والسیاسي وھي بذاتھا العلة األكثر تع�ق�ی�داً ورب�م�ا الس�ب�ب األك�ث�ر 
خطورةً في ضآلة فرص نجاح معظم التجارب السیاسیة الت�ي م�ّرت وت�م�رُّ ب�ھ�ا م�ن�ط�ق�ة 
الشرق األوسط عموماً والمحیط العربي خاصةً، وھي بال�ت�ال�ي س�ب�ب�اً رئ�ی�س�ی�اً ل�ن�ك�وص 

 المجتمعات وبطئ تقدمھا.
 
إن مسألة قبول اآلخر والتعاطي معھ لیس وصفة جاھزة للتنفیذ واألخذ بھا بقدر ما ھي    

نتاج نظام تربوي ومعرفي واجتماعي یقوم على أساس النقد الب�ن�اء ال�ذي ی�ن�س�ج�م ف�ی�ھ 
البناء الفردي والمجتمعي بما یحفظ حقوق االثنین ومصالحھما وت�ت�وازن ف�ی�ھ�ا مص�ال�ح 
البالد العلیا مع مصالح الفرد المواطن دون ما تمییز في العرق أو الدین أو الرأي، وھ�ي 
بالتالي معادلة تنسجم فیھا واجبات الفرد مع حقوق المجتمع بما یعزز قیام دولة متق�دم�ة 
ومجتمعات متماسكة، ترتكز على نظام تربوي یبدأ من األس�رة وال�م�درس�ة وص�والً إل�ى 
الجامعات و مؤسسات المجتمع المدني األخرى، وفي كل ذلك تحتاج عملیة التحدیث ھ�ذه 
إلى دور األم واألب والمعلم والمناھج التربویة والمعرفیة الحدیثة بدرجة أساسیة لوض�ع 
أسس صحیحة في تكریس مفاھیم البناء الدیمقراطي للمجتمع ومنھا ب�ال�ت�أك�ی�د ال�م�رت�ك�ز 

  األساسي األكثر أھمیة وھو قبول اآلخر.
 
لقد اعتادت معظم األنظمة السیاسیة الحاكمة في ھذه ال�م�ن�ط�ق�ة وغ�ی�رھ�ا م�ن ال�ع�ال�م    

المولعة بالشمولیات واألوحدیات أن تبتكر نماذج من الدیمقراطیة الممسوخ�ة وت�م�ن�ح�ھ�ا 
أسماء وأصناف ومواصفات بحسب نماذج تلك األنظمة وطبیعة سلوك�ھ�ا ح�ی�ث اب�ت�ك�رت 
الكثیر من ھذه األنظمة أنواع وأصناف من الدیمقراطیة لاللتفاف حول مفھومھا الحقیق�ي 
في تداول سلمي للسلطة وقبول اآلخر واحترام الرأي المختلف، وھي بالتالي تنتج (آخراً) 
حسب ما یتوافق مع نظامھا لتزین بھ تجاربھا السیاسیة وأنظم�ة ح�ك�م�ھ�ا االس�ت�ب�دادی�ة، 
ولعلنا نتذكر تلك األحزاب والجمعیات التي صنعتھا دوائر المخابرات لتشكل بھ�ا ج�ب�ھ�ات 
وطنیة تدعي قیادتھا للدولة كما رأیناه في بغداد ودمشق وأمثالھما ف�ي تص�ن�ی�ع م�ا ك�ان 
یُسمى بالجبھة الوطنیة والتقدمیة ومن ثم االلتفاف على عن�اص�رھ�ا األص�ل�ی�ة وم�ح�اول�ة 
إفراغھا وتصنیع (آخر) حسب القیاسات والمواصفات المطلوبة من النظام الحاكم وتزیین 
عملیتھ السیاسیة بأحزاب و(آخٍر) مدجن بموجب ما تقتضی�ھ مص�ال�ح ال�ن�ظ�ام وال�ث�ق�اف�ة 

 األحادیة.
 

ولألسف ورغم التغییرات الحادة التي حصلت في ھذه البلدان إال أن متكلساتھا التربویة   
واالجتماعیة والسیاسیة ما تزال تفعل فعلتھا ف�ي تش�وی�ة ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ح�ول إل�ى ال�ن�ظ�ام 

ھ�ذه ال�م�رة ال�ن�زع�ات ال�دی�ن�ی�ة   الدیمقراطي باستخدام أدواتھ بعقلیة شمول�ی�ة م�ع�ت�م�دة
والمذھبیة والعشائریة بشكل مطلق بما یزید الطین بلة یُراكم فی�ھ ھ�ذا اإلرث م�ن ال�ق�ی�م 
البالیة والتجارب الفاشلة التي كرستھا األنظمة السابقة سیاسیاً واجتماعیاً ونفس�ی�اً، ب�م�ا 
یعیق أي محاولة إلحداث تغییرات نوعیة في بنیة المجتمع وتوجھاتھ وفص�ل ال�دی�ن ع�ن 
الدولة وإعطاء المرأة دورھا األساسي الفاعل في تطوره وان�ت�ق�ال�ھ م�ن ث�ق�اف�ة ال�ق�ری�ة 

 الحقیقي.  والبداوة إلى الثقافة المدنیة والسلوك الدیمقراطي وقبول اآلخر
 

 
 
 

داطت اق 
!ا و 

 
 

 
 

 كفاح محمود كریم/ أربیل 

ما ا ... 
 أ  ا  أ؟

 
 
 

  منال الحسن/ھولندا

ت��ع��ّود ال��م��واط��ن ال��ع��راق��ي ع��ل��ى     
م��م��ارس��ة أص��ب��ح��ت ف��ّج��ة س��اذج��ة 
مكشوفة الغایات, مفضوح�ة ال�ھ�دف, 
وھي ظھور الكثیر م�ن الس�ی�اس�ی�ی�ن 
المرشحین لالنتخابات لل�ت�ج�وال ب�ی�ن 

الناس, یق�ّدم�ون ال�وع�ود, وال�ح�ل�ول وی�ح�ق�ق�ون األح�الم واألم�ن�ی�ات, ب�ل 
س��ن��دوی��ت��ش��ات ال��ف��الف��ل والش��اورم��ا ورب��م��ا ال��دج��اج وع��ل��ب   ی��وزع��ون

المشروبات الغازیة, ویتحدثون مع الطفل والشی�خ وال�ف�ق�راء, ویس�ج�ل�ون 
مطالبھم وحاجاتھم, وحقیقة األمر أن بعضھم جوبھ بردود أفعال, ك�ان م�ن 
المفروض أن یتوقعھا, فسمع عبارات منفعلة من المواطنی�ن, ب�ل ت�ع�ّرض 
عدد منھم إلى رمي الحجارة علیھ, واسماعھ شتائم وسباب, ألن ھذا الفعل 
الساذج الذي ال أتردد في أن أقول ع�ن�ھ ال�ف�ع�ل ال�غ�ب�ي, ت�ك�رر ف�ي دورات 
سابقة , وربما وجد تعاطفا, لكن النتائج المخیبة لآلمال كشفت حقیقة ھ�ذه 

الوعود, بل نأى الفائ�زون م�م�ن ت�ج�ول�وا ب�ی�ن ال�ن�اس,   وزیف  الزیارات
وغیّروا أرقام ھواتفھم ال�ت�ي ك�ان�ت م�ف�ت�وح�ة ط�وال ال�م�دة ال�ت�ي س�ب�ق�ت 
االنتخابات, ونسوا كل كلم�ة ت�ح�دث�وا ب�ھ�ا أث�ن�اء ت�ج�وال�ھ�م ب�ی�ن ال�ف�ق�راء 

 ... والمحتاجین, الذین بنوا آماالً وأحالماً على وعودھم
ان الدعایة االنتخابیة الحقیقیة تكمن في طبیعة الشخ�ص ال�م�رش�ح وم�دى 
تأثیره في المكان الذي سیكون فیھ, وھذا األمر یتعلّق بالتاری�خ الش�خ�ص�ي 
للمرّشح وسمعتھ, واإلمكانات والقدرات التي یتم�ت�ع ب�ھ�ا, واألھ�م م�ن ك�ل 
ذلك ھو انتماؤه الحقیقي للوطن وعدم تفضیلھ مصلحة الحزب أو الط�ائ�ف�ة 
أو أي مسّمى آخر على المصلحة العامة, لذلك فإن جمیع الذین جّرب�وا ف�ي 
الدورات السابقة, یجب أن ال یعودوا للعمل البرلماني, وھذا ما أكدت عل�ی�ھ 
المرجعیة الدینیة الرشیدة في عدد لیس قلیال من توجیھاتھا, والسبب الذي 

أن یخفى على أحد ھو ما وصل إلیھ ال�ب�الد م�ن س�وء وان�ح�ط�اط   ال یمكن
على جمیع األصعدة, مما یؤكد عدم أھلیة جمیع الذین شارك�وا ف�ي ال�ق�رار 
السیاسي, أما الذرائع واألعذار والتبریرات فھي جزء من الفشل وال�ف�س�اد 
وسوء اإلدارة, لذلك یجب على الناخب أن یخت�ار الش�خ�ص ال�ذي ل�م ی�أِت 
ممثالً لجھة تطمع باالستحواذ على مك�اس�ب ع�ل�ى حس�اب أب�ن�اء الش�ع�ب, 
وبذلك نستطیع أن نحصل على عدد مؤثر من الوطنیین في مجلس ال�ن�واب 
العراقي, وھؤالء المؤثرون ممن وض�ع�وا ال�وط�ن وأب�ن�اء الش�ع�ب نص�ب 
أعینھم ال یقبلون بالمحاصصة والتھاون والفساد ووضع شخص�ی�ات غ�ی�ر 
مؤھلة في مناصب حساسة من أجل إرضاء ذویھم أو ال�ج�ھ�ات واألح�زاب 

 . التي أطلقتھم
علینا أن ندرك دائما أن العراق في محنة, وإن التص�ن�ی�ف�ات ال�دول�ی�ة ال�ت�ي 

على كل المستوی�ات, ھ�ي تص�ن�ی�ف�ات   وضعتھ في الدرك األسفل من العالم
تجعلنا نشعر بالمھانة واإلحباط , ألنن�ا ل�م ن�م�ر ف�ي أش�رس ف�ت�رات ح�ی�اة 
شعبنا بھذه الحالة, والمسؤول عن ذل�ك ط�ب�ع�ا ق�ادة ال�ب�ل�د ب�ال اس�ت�ث�ن�اء, 
وعلیھم أن یخجلوا ویدركوا فشلھم وأن یبتعدوا عن دفة ال�ق�ادة ل�ف�س�ح�وا 

الھاوی�ة ال�ذی�ن   المجال ألناس أكثر كفاءة منھم كي ینقذوا البالد من براثن
 . ھم السبب األول فیھا

أما عن دعایاتكم , فاعلموا أنھا لن تجدي نفعا بعد اآلن, فھل تنف�ع ص�ورة 
قض�ى س�ن�وات   ما من مرشح معین یبتسم رافعا یده وھو یحیي ال�ف�ض�اء,

ضمن زمرة قیادة البالد ولم یحقق شیئا, ھل الناس ال�ذی�ن ذاق�وا ال�وی�الت 
  بحاجة إلى مشاھدة صورتھ مجددا؟

ھل یمكن ألي مواطن عراقي, حتى لو كان طفال صغیرا, أن یص�دق وع�دا 
جدیدا من مرشح , بعد أن شھدت الدورات السابقة وعودا تبخرت مع ف�ت�ح 

 صنادیق االقتراع مباشرة؟
خذوا فالفلكم ووعودكم ودجاجكم, واذھبوا بعیدا عن شعب مظلوم فجع بكم 
ولم یَر منكم إال الویالت والفشل والمعاناة الشدیدة, ولتكن قیادة ال�ب�ل�د ف�ي 
المرحلة القادمة بأیدي أناس وطنیین یحترمون الشعب وی�خ�اف�ون هللا ف�ي 

 .. وممارساتھم الدعائیة أیضا  أفعالھم وقراراتھم
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نستذك�ر ھ�ذه األی�ام إن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن    
 2019ف�ي ال�ع�ام  المجیدة الت�ي إن�دل�ع�ت 

تشرین األول، والتي إشتركت ف�ی�ھ�ا ف�ئ�ات 
إجتماعیة متعددة شبابیة، وكسبة وف�ق�راء 

وطلبة وك�ادح�ی�ن ح�ی�ث كس�ب�ت  ومثقفین 
اإلنتفاضة تعاطف واسع من ق�ب�ل الش�ع�ب 
العراقي وعند اإلستذكار البّد لنا من تقی�ی�م 
اإلن��ت��ف��اض��ة ون��درس ع��وام��ل ق��وت��ھ��ا 
وضعفھا، وك�ی�ف ت�ق�دم�ت وت�ح�ول�ت م�ن 
مطالب خدمیة بسیطة إلى مطالب سیاسی�ة 
ب�ل إن��دف��ع��ت ن��ح��و ال��م�ط��ال��ب��ة ب�ال��ت��غ��ی��ی��ر 
السیاسي ومحاكمة الطبقة السیاسیة ال�ت�ي 
إنتجت خالل حكمھا نظ�ام س�ی�اس�ي ف�اش�ل 
إعتمد منھج متخ�ل�ف وھ�و ال�م�ح�اص�ص�ة 
الطائفیة واإلثنیة وال�ق�وم�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة 
مرتكزین عل�ى ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ال�ت�واف�ق�ی�ة 
ولفترة تجاوزت السبعة عشر ع�ام�اً ح�ی�ث 
تحولت البالد تحت نظام المحاص�ص�ة إل�ى 
م��ق���اط��ع���ات وم���دن وأح��ی���اء س���ك��ن���ی���ة 
ومحافظات مغلقة تابعة للطبقة الس�ی�اس�ی�ة 
المتنفذة وأحزابھا وملیشیاتھا ، وتھم�ی�ش 
م���ؤس���س���ات ال���دول���ة وج���ع���ل ال���ن���ظ���ام 
الدیمقراطي الدستوري في ح�ال�ة وھ�م�ی�ة 
غیر ملم�وس�ة وم�ن ھ�ذا ال�م�ن�ط�ل�ق س�اد 
الف�س�اد وال�ت�دھ�ور ال�م�ال�ي واإلق�ت�ص�ادي 
والخدمي والصحي والتعلیمي والثق�اف�ي و 
ل��م ی��ت��وق��ف األم��ر ع��ن��د ھ��ذا ال��م��س��ت��وى 

أكثر من ذلك فعلى مس�ت�وى ال�وزارات  بل 
وال��م��دی��ری��ات ال��ع��ام��ة ث��م ف��ت��ح م��ك��ات��ب 
إقتصادیة خاصة باألحزاب المتن�ف�ذة ألج�ل 
ع�ق�د الص�ف��ق�ات ال��ت�ج��اری�ة ال��ت�ي ت�خ��ص 
المشاریع الحكومیة .كذلك ما یخص ح�ال�ة 
ال��دی��م��ق��راط��ی��ة وت��دھ��ورھ��ا ف��ي ال��ع��راق 
وح��ق��وق اإلنس��ان واإلخ��ف��اء ال��ق��س��ري 
واإلعتقاالت وال�ح�ج�ز واإلغ�ت�ی�االت ت�ج�اه 
ال��ن��اش��ط��ی��ن وك��ذل��ك م��م��ارس��ة ال��ت��ع��ذی��ب 
واألسالیب القدیمة المستعم�ل�ة ف�ي ال�ع�ھ�د 
ال��دك��ت��ات��وري ب��إن��ت��زاع اإلع��ت��راف��ات م��ن 
ال��م��ت��ھ��م��ی��ن دون اإلل��ت��زام ب��ال��ق��وان��ی��ن 
والدستور الذي ی�م�ن�ع ال�م�م�ارس�ات ال�ت�ي 
ت�خ�ص ح�ری�ة اإلنس�ان وح�ری�ة ال�ت�ع�ب�ی��ر 
والحریات األخرى. وكما نعلم بأن م�ای�دور 
في العراق لیس صراعاً سیاسیاً عابراً ب�ل 
ھو صراع طبق�ي ع�م�ی�ق وم�ح�ت�دم أن�ت�ج 
أزمة مستعصیة على كل الجوان�ب وم�ن�ھ�ا 
الصراع حول السلطة والھیمن�ة وال�ن�ف�وذ. 

 وعند دراسة وتقییم اإلنتفاضة ننطلق:
من الواقع االجتماع�ي، م�ن ال�ط�ب�ق�ات  -أ 

ومصالحھا في أسبقیة أو أول�وی�ة ال�واق�ع 
 على الوعي 

دراسة الظاھرة في إطارھا المجتم�ع�ي  -ب
أي ال��ك��ش��ف ع�ن ال��ظ��اھ��رة ب�ع��د ت��ح��دی��د 

 مالمحھا. 
الش�ع�ب�ی�ة ف�ي   یتم دراسة اإلنتفاض�ات -ج

إط�ارھ�ا ال�ت�أری��خ�ي أي ت�ح��دی�د ال��م�الم��ح 
الت�أری�خ�ی�ة إن�ط�الق�اً م�ن مس�ت�وى ت�ط�ور 
القوى المنتجة وإدراك الع�م�ق ال�ت�أری�خ�ي 

 للظاھرة المدروسة.
ال�م�ج�ت�م�ع�ی�ة   اإلنطالق من الصی�رورة -د

 وصیرورة الظاھرة المدروسة.
فضالً ع�ن م�ا ورد أع�اله ی�ت�ط�ل�ب األم�ر 
دراس�ة ت�وزی��ع ال��ق�وى الس�ی��اس�ی��ة ع��ل��ى 

-الساح�ة ال�ع�راق�ی�ة ،و داخ�ل ال�ب�رل�م�ان 
السلطة التشریع�ی�ة والس�ل�ط�ة ال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة 
والقضائیة ومعرفة التوازنات، حی�ث ن�ج�د 
إن ھیمنة محورأحزاب اإلسالم الس�ی�اس�ي 
ھو الذي لھ األغلبی�ة وم�ن خ�الل�ھ تش�ك�ل 

الحكومات مع توزیع توافقي م�ح�اص�ص�ي 
ب�ی�ن م�م��ث�ل��ي ال��ط�ائ��ف�ت�ی��ن ال��ك�ب��ی�رت��ی�ن . 
ولتمسكھم بالسلطة البرلم�ان�ی�ة م�ن خ�الل 
ال������ط������رق الش������رع������ی������ة وغ������ی������ر 

ول��غ��رض ت��م��ث��ی��ل م��ط��ال��ب   الش��رع��ی��ة
المنتفضین یتطلب العمل على تغ�ی�ی�ر ت�ل�ك 
ال��ت��وازن��ات. إن��م��ا ح��دث ف��ي إن��ت��خ��اب��ات 

ھ��و ت�زوی��رھ�ا وح�رق ص�ن��ادی��ق   2018
اإلقتراع وتوزیع الم�ال الس�ی�اس�ي وك�ذل�ك 
ال��ت��ھ��دی��د وال��ت��رغ��ی��ب وإس��ت��خ��دام ال��ق��وة 
والعنف من أجل إجبار ال�م�واط�ن�ی�ن ع�ل�ى 
اإلن��ت��خ��اب خ��ارج إرادت��ھ��م. ح��ی��ث ك��ان��ت 
المشاركة فیھا متدنیة جداً وحصل ص�راع 
داخل مجلس النواب تبعاً ل�ھ�ذه ال�ن�ت�ائ�ج . 
وم�ن خ�الل ذل�ك نش�أت ح�ك�وم�ة إزدادت 
تعسفاً وإصراراً ع�ل�ى م�ن�ھ�ج�ھ�ا ودورھ�ا 
ال��خ��اط��ی��ئ ون��ت��ی��ج��ة ع��وام��ل م��ت��راك��م��ة 

ال��ع��ام��ل  ال��ت��ف��اوت االج��ت��م��اع��ي،  م��ن��ھ��ا 
االقتصادي، إرتف�اع ال�ب�ط�ال�ة، و ت�ط�ب�ی�ق 
وصف�ات ص�ن�دوق ال�ن�ق�د ال�دول�ي وإب�ع�اد 
ال��دول��ة ع��ن ال��ح��ق��ل االق��ت��ص��ادي أي 

إح�ت�ك�ار  الخص�خ�ص�ة ك�م�ا ص�اح�ب ذل�ك 
الس�ل��ط�ة، وس��ی�ادة ال��ن�زع��ة ال�ب��ول��ی�س��ی��ة 
ومم�ارس�ة ال�ق�م�ع واإلض�ط�ھ�اد، إن�ت�ش�ار 
الفساد المالي واإلداري، نھب المال الع�ام، 

 التالعب بالدستور والقوانین .
ولھ�ذا وب�ع�د ت�ف�اق�م األوض�اع الس�ی�اس�ی�ة 
واإلقتصادیة وإرتفاع خط الفقر والت�دھ�ور 
الص��ح��ي وال��خ��دم��ي وإن��ت��ش��ار ال��ب��ط��ال��ة 
واألمیة بدأ الغلیان یتصاعد والوصول إلى 
إستنتاج ب�أن ال�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة الت�ن�ف�ذ 
وعودھا االنتخاب�ی�ة وإن األوض�اع ت�ت�ج�ھ 
من س�ی�ئ إل�ى أس�وأ م�م�ا دف�ع ج�م�اھ�ی�ر 
الشعب الغاضبة بال�خ�روج ف�ي ت�ظ�اھ�رات 

إل�ى ان ت�ح�ول�ت  اإلحتج�اج�ی�ة  2019عام
إلى إنتفاضة شعبیة ع�م�ت م�ع�ظ�م ال�م�دن 
والمحافظات وبین األول من تشرین األول 
وال�خ��ام�س وال��ع�ش��ری��ن م��ن��ھ إزداد زخ��م 
اإلن�ت��ف�اض��ة وأخ��ذت ت��م�ت��ل�ك ال�وع��ي ف��ي 
التوجھ المنظم نحو ال�ت�ن�ظ�ی�م وال�ت�ن�س�ی�ق 
والمطال�ب�ة ب�إس�ق�اط ح�ك�وم�ة ع�ادل ع�ب�د 
ال��م��ھ��دي وال��ذي واف��ق ال��ب��رل��م��ان ع��ل��ى 

 إستقالتھ.
وب��ع��د ت��ل��ك��أ ط��وی��ل ت��ّم تش��ك��ی��ل ح��ك��وم��ة 

 2020/م�ای�س/7مص�ط�ف�ى ال�ك�اظ��م�ي ف�ي
لتتوجھ البالد نحو مرح�ل�ة إن�ت�ق�ال�ی�ة ب�ع�د 
نیلھا ثقة البرلمان وبعد أن قدّم ال�ك�اظ�م�ي 
برنامجھ الحكومي وال�ذي تض�م�ن ت�ن�ف�ی�ذ 
مطالب اإلنتفاضة وم�ن�ھ�ا وف�ي ال�م�ق�دم�ة 
إجراء انتخابات مب�ك�رة ف�ي الس�ادس م�ن 

ومعالجة الملفات الساخن�ة  2021حزیران 
وال��م��ل��ف األم��ن��ي وحص��ر الس��الح ب��ی��د 
الدولة، ملف الع�الق�ات ال�خ�ارج�ی�ة، م�ل�ف 
الملیشیات وغیرھ�ا ووض�ع ب�رن�ام�ج ح�ل 
األزمات االقتصادیة والخدمیة والصناعی�ة 
وغیرھا ولكن الك�اظ�م�ي ل�م ی�ن�ج�ح ب�ف�ع�ل 
التدخل اإلیراني واإلقلیمي وال�دول�ي. ك�م�ا 
لم یستطع تنفیذ وعده ب�إج�راء ان�ت�خ�اب�ات 

م�ب�ك�رة وم�دد ال�م�وع�د إل�ى ال�ع�اش�ر م��ن 
 .  2021تشرین األول 

لقد كان ألحزاب الطبقة السیاسیة المتنف�ذة 
دور ف��ي ال�ھ��ی��م�ن��ة ع��ل�ى ال��دول�ة وال��ت��ي 
إعتبرت نفسھا وملیشیاتھا ف�وق ال�ق�ان�ون 
والدستور ومن خالل نظرة س�ری�ع�ة ع�ل�ى 
المشھد السیاسي في الع�راق ال�ذي ت�م�ی�ز 
ببؤر الفساد، والحكومة العمیقة، وال�دول�ة 
والالدولة والتمرد ع�ل�ى س�ل�ط�ة ال�ق�ان�ون 
وتجمید المواد الدستوریة، مشكلة المناف�ذ 
ال���ح���دودی���ة وال���ت���ھ���ری���ب، الص���ادرات 
والواردات وفساد ال�ق�ض�اء وض�ع�ف دور 
مجل�س ال�ن�واب، ال�م�ك�ات�ب االق�ت�ص�ادی�ة، 
أزمة ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي ، األم�ن ال�داخ�ل�ي 
وحم�ای�ة ال�م�واط�ن�ی�ن دف�ع ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن 

وال�ذي ج�ع�ل ال�ط�ب�ق�ة  للنھوض ال�ث�وري 
السیاسیة وألول مرة تخاف ھذا ال�ن�ھ�وض 
والعزم لدى ال�ج�م�اھ�ی�ر ك�م�ا إن األج�ھ�زة 
األمنیة فقدت توازنھا وشرعت بإس�ت�خ�دام 

ن�ھ�اء ‘ كل األدوات واألس�ال�ی�ب م�ن أج�ل 
اإلنتفاضة حیث إزدادت التظاھ�رات ع�ن�ف�اً 

شھ�ی�د وآالف  800مما أدى إلى إستشھاد 
الجرحى وآاللف المعتقلین وكذلك ال�ت�وج�ھ 
إل��ى أس��ل��وب اإلغ��ت��ی��االت ال��م��ش��ی��ن ض��د 
النشطاء وبعد إن جاءت حكومة الك�اظ�م�ي 
إس��ت��خ��دم��ت ال��ت��رغ��ی��ب واإلغ��راءات م��ع 
القیادات الشابة وقد إتس�ع�ت ال�ت�ظ�اھ�رات 
ف�ي م��ع��ظ��م ال��م��ح�اف��ظ��ات واإلن��ت��ق��ال إل��ى 
الع�ص�ی�ان ف�ي الس�اح�ات ال�ع�ام�ة ونص�ب 
الخیم وتوسعت ظاھرة ال�ت�ن�ظ�ی�م وت�وزی�ع 
المواد الغذائیة على المعتص�م�ی�ن ك�م�ا ت�م 
تنظیم إعالم اإلنتفاضة وإلقاء م�ح�اض�رات 

 ومركزة الخطابات .
لقد أوجدت اإلنتفاضة شعاراتھا ب�م�ح�اول�ة 
توحید صفوفھا وم إیجاد ق�ی�ادة س�ی�اس�ی�ة 

ح�ول ش�ع�ار  لھا بالتنس�ی�ق م�ع ال�ج�م�ی�ع 
(نرید وطن) للتعبیرعن الھویة ال�وط�ن�ی�ة. 
ولكن ظروف كورونا وم�خ�اط�رھ�ا إع�ادت 
األجواء للتآمر على اإلنتفاضة وت�ف�ری�ق�ھ�ا 
وأولھا تأج�ی�ل االن�ت�خ�اب�ات ال�م�ب�ك�رة م�ن 
حزیران إل�ى ال�ع�اش�ر م�ن تش�ری�ن األول 
لغرض ضمان التحضیرات والفوز ل�ل�ق�وى 
الم�ت�ن�ف�ذة، ك�ذل�ك إی�ج�اد م�ف�وض�ی�ة غ�ی�ر 
مستقلة ، إصدار قانون انتخاب�ات م�ج�ل�س 

وال�ذي أل�غ�ى  2020لس�ن�ة  9النواب رقم 
التم�ث�ی�ل ال�ن�س�ب�ي وإت�ب�اع ن�ظ�ام ال�دوائ�ر 
ال��م��ت��ع��ددة ل��غ��رض تش��ت��ی��ت األص��وات، 
وضمان س�ی�ط�رة ال�م�ل�ی�ش�ی�ات واألح�زاب 
المتنفذة على المناطق والدوائر الصغی�رة، 
وفسح المجال إلى العشائر بأن ت�أخ�ذ دور 
في السیطرة على س�ك�ان ال�م�ن�اط�ق ب�اس�م 
العشیرة لصال�ح م�رش�ح ف�اس�د م�ع�ی�ن أو 
ی�ت�ب��ع ال��م�ت�ن��ف�ذی��ن. م��ع إس�ت��خ�دام ال�م��ال 
الس���ی���اس���ي وأم���وال ال���دول���ة ل���غ���رض 
الدعایات. ل�ق�د وض�ع ق�ان�ون االن�ت�خ�اب�ات 
الناخبین في متاھة، م�ع ت�أس�ی�س ق�واع�د 

 للتزویر(المعروفة تكنلوجیاً).
بعد أن نجحت اإلنتفاضة في ت�وح�ی�د ق�وى 

الشعب الم�خ�ل�ص�ة وح�ق�ق�ت ال�ت�ق�دم ن�ح�و 
التغییر من خ�الل ت�ن�ظ�ی�م أع�م�ال وح�راك 

من خالل إس�ت�خ�دام  الجماھیر بدأ التراجع 
العنف المفرط وإغتیال الناشطین والتھدید 
المست�م�ر م�م�ا أض�ع�ف اإلن�ت�ف�اض�ة. ك�م�ا 
ساھمت الحكومة في ذلك م�ن خ�الل ع�دم 
الكشف عن قتلة المتظ�اھ�ری�ن، و ح�ی�ت�ان 
ال�ف��س��اد، ل�م تس��ت��ط�ع ال��ح��ك�وم��ة إن��ت��زاع 
الس��الح م��ن ال��م��ل��ی��ش��ی��ات، ال��ت��خ��ری��ب 
االق���ت����ص����ادي ال����م����س���ت����م����ر وك����ذل����ك 

(ال�ت��رك�ی��ز ع�ل��ى ال��ط��اب�ع ال�ری��ع��ي  بس�ب��ب
وإستحواذ القوى ال�م�ت�ن�ف�ذة ع�ل�ى م�وارد 

ح�اك�م�ة   البلد وتحول�ھ�م إل�ى م�ن�ظ�م�وم�ة
مستحوذة على مق�درات ال�ب�الد، ت�راك�م�ت 
لدیھ�م ال�ث�روة وال�ن�ف�وذ والس�ل�ط�ة م�ادی�اً 
وعسكریاً وإعالمیًا) إن ھذه األقل�ی�ة ال�ت�ي 
ت�م��ت��ل�ك ال��ث�روة وال��ج�اه ت��ؤث�ر ع��ل�ى ك��ل 
 مفاصل الدولة بما فیھا العملیة االنتخابیة.

اإلن�ت�ف�اض�ة م�ن ن�ق�اط ض�ع�ف  لقد عانت 
ھ�ي  النقاط اإلیجابیة وھذه النقاط  بجانب 

شعار خاط�ی�ئ إس�ت�ھ�دف ك�ل األح�زاب  -1
 بما فیھا القوى الدیمقراطیة والمدنیة

غیاب الوعي بالعمل السیاس�ي ال�م�ن�ظ�م -2
وكیفیة إستخدام كافة األس�ال�ی�ب الس�ل�م�ی�ة 

عدم وجود قیادة سیاسی�ة وت�ن�ظ�ی�م�ی�ة  -3
 لإلنتفاضة

الص���راع داخ���ل ق���وى اإلن���ت���ف���اض���ة -4
 واإلنقسام والصراع بین الزعامات

اإلن��ق��س��ام��ات أدت إل��ى ت��ع��دد أم��اك��ن  -5
 التجمع الجماھیري 

مجامیع داخ�ل ال�ت�ظ�اھ�رات ت�ل�ج�أ إل�ى  -6
أسالیب تصعیدیة بإتجاه مواج�ھ�ة ال�ق�وات 

 األمنیة 
كما ھن�اك م�ج�م�وع�ة ت�ح�م�ل إج�ن�دات  -7

ل��ت��خ��ری��ب ال��ت��ظ��اھ��رات وت��خ��ری��ب خ��ی��م 
 اإلعتصام 

ك��م��ا ھ��ن��اك م��ل��ی��ش��ی��ات تس��ل��ل��ت إل��ى  -8
 التظاھرات عن طریق السیارات 

وك�ل�م�ا إزداد زخ�م اإلن�ت�ف�اض�ة ت�دخ�ل  -9
مجامیع موجھة تعمل ع�ل�ى ال�ت�ص�ادم م�ع 

 المتظاھرین .
ھ�ن��اك أش��ك��ال ل��ل��ن��ض��ال الس��ل��م��ي وال��ذي 

 یشمل:
 تنظیم المذكرات اإلحتجاجیة -1
 الوقفات والتظاھرات -2
 اإلعتصامات  -3
اإلح�ت��ج�اج��ات ال�م��ط�ل�ب��ی�ة ال�ق�ط��اع�ی��ة  -4

 والخدمیة المناطقیة وتنظیم اإلضرابات.
الخالصة إس�ت�ع�ادت اإلن�ت�ف�اض�ة ال�دروس 
التأریخیة لنضال الشعب العراق�ي ال�ط�وی�ل 
عبر عقود، كما أصبح م�ن الض�روري أن 
تتوحد قوى اإلنتفاضة مع القوى ال�م�دن�ی�ة 
والدیمقراطیة والعمل على تأسیس أحزاب 
جدیدة من قوى اإلنتفاضة لكي تلعب دوًرا 
ب��ارزاً ف��ي ال��ع��م��ل ال��ج��م��اھ��ی��ري ال��ق��ادم 

 وتحقیق مطالب الشعب في التغییر.

  م مى اا 
!!اوا ا  ،ةا 

 صبحي مبارك/ سیدني
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یُعیُب الكثیُر من الُمختّصین، والُمھ�ت�ّم�ی�ن،    
م�ن  ، ع�ل�ى "ال�ع�ادیّ�ی�ن"وأیضا من القّراء 

ی��ك��ت��ب ح��ول أوض��اع اإلق��ت��ص��اد ال��ع��راق��ي 
الراھن، ذلك التركیز "اإلستع�راض�ّي" ع�ل�ى 

، وذل��ك ) "ال��ت��ش��خ��ی��ص" (ال��ذي ی��ع��رف��ون��ھ
اإلفتقار إلى "الحلول" ال�ع�م�ل�ی�ة وال�واق�ع�یّ�ة 

 .)أمثالي" تقدیمھا لھم"(التي یأملون من 
 
أنا" الفقیر ال�ى هللا، وغ�ی�ري م�ن ف�ق�راء "

هللا، في ھذا البل�د "ال�ف�ق�ی�ر" .. ح�اول�ن�ا أن 
نفعَل ما ب�وس�ع�ن�ا،(ك�لٌّ حس�ب ق�درت�ھ، وف�ي 
م��ج��ال اخ��ت��ص��اص��ھ ال��رئ��ی��س)، وأن نض��ع 
أقدامنا، وأن نمضي قُُدماً لنساھَم ف�ي ت�ق�دی�م 
شيٍء ما، على قدر المساحة المتاحة لن�ا ف�ي 

 .دوائر تنفیذیة مھمة
نحُن نعمل عادةً كـ"استشاریّین" .. نقول م�ا 
لدینا، وال نستطیُع ان نُلِزَم أحداً بما ن�رى أو 

 .نعتقد
 
أنا" ھنا ال أرید أعادة أكتش�اف ال�ع�ج�ل�ة .. "

وال طرح حلوٍل مللنا من ط�رح�ھ�ا ع�ل�ى م�ن 
یعنی�ھ�م األم�ر، وال ال�ت�أك�ی�د ع�ل�ى م�ا ق�م�ن�ا 

 .بعرضھ مراراً وتكراراً على المأل
أنا" ھنا أرید لفت اإلنتباه فقط الى التدلیس "

الذي تمارسھ بعض مؤسسات "الدولة" ف�ي 
امتن�اع�ھ�ا ع�ن تش�خ�ی�ص الس�ب�ب ال�رئ�ی�س 

 .لمحنتنا ھذه
كّل الحلول قد سبق طرحھا، وكّل خلٍل ق�د ت�ّم 
تشخیصھ على امتداِد عشرین عاماً .. وانفق 
العراق على ذلك من المال وال�ج�ھ�د وال�وق�ت 

 .دون جدوى ..الكثیر، الكثیر 
لدى العراق م�ن اإلس�ت�رات�ی�ج�ی�ات وال�خ�ط�ط 
والدراسات والتقاریر الم�رك�ون�ة (م�ع س�ب�ق 
اإلصرار والترّصد)، وال�ت�ي ی�ع�ل�وھ�ا ال�غ�ب�ار 
على رفّوف اإلھمال والت�ج�اھ�ل، م�اال ی�وج�د 

 .لدى أي بلٍد آخر
ال أح���د م���ن "أول���ي األم���ر" ف���ي ھ���ذا 
البلد"الجریح" یرغب ف�ي أن ی�ج�ع�ل م�ن�ھ�ا 

 .وثائق ُملِزمة، وُمستدامة
ھذه الوثائق المھّمة لم یكتبھا عراقیّون ف�ق�ط 

(لك�ي ی�ط�ع�ن ب�ھ�ا ال�ع�راق�یّ�ون "االخ�رون" 
الذین یُعانون من ُعقدة "األجانب" ویتغنّ�وَن 
دائ��م��اً ب��ال��خ��ص��ال ال��خ��ارق��ة لـ�� "ال��خ��ب��ی��ر 

 ."األجنبي
ھذه الوثائق والخطط الدراس�ات وال�ت�ق�اری�ر، 
شاركت ف�ي اع�دادھ�ا ال�م�ن�ظ�م�ات ال�دول�ی�ة، 
وال��ق��ط��اع ال��خ��اص ال��م��ح��ل��ي واألج��ن��ب��ي، 
والحكومات المتعاقبة وم�ن�ظ�م�ات ال�م�ج�ت�م�ع 
ال��م��دن��ي، وال��وزارات ال��ق��طّ��اع��ی��ة، وھ��ی��ئ��ة 
المستشاری�ن ف�ي األم�ان�ة ال�ع�ام�ة ل�م�ج�ل�س 

 .الوزراء
خطط تـنمیـة وطـنیّـة، وبـرامج تـنـف�ـ�ی�ـ�ذی�ة، 
و وث��ائ��ق اس��ت��ج��اب��ة ل��ألزم��ات ال��ط��ارئ��ة، 
واس��ت��رات��ی��ج��ی��ات ب��ع��ی��دة ال��م��دى(م��ن��ھ��ا 
اس��ت��رات��ی��ج��ی��ة ت��ط��وی��ر ال��ق��ط��اع ال��خ��اص، 
األس��ت��رات��ی��ج��ی��ة الص��ن��اع��یّ��ة ..)، ودراس��ات 
وتقاریر خطیرة وحّساسة(منھا إعادة ھیك�ل�ة 
الش��رك��ات ال��ع��ام��ة)، و ق��وان��ی��ن أُن��ھ��ی��ت 
مس��ّودات��ھ��ا ون��ام��ت ف��ي ادراج ال��ح��ك��وم��ة 
ومجلس النواب(ومنھا قانون الش�راك�ة ب�ی�ن 
القطاعین الخاص وال�ع�ام وق�ان�ون اإلص�الح 
اإلقتصادي) .. وغیرھا كثیر .. وكثیر .. كلھا 
أھملت، وتّم تجاھلھا، وط�واھ�ا ال�ن�س�ی�ان .. 
لیأتي من بعی�د، وب�ع�ی�ٍد ج�داً، م�ن یُ�ع�ی�د ل�ن�ا 
اكتشاف "العراق" الذي نق�ف ف�وق أرض�ھ، 
ونلتِحُف سمائَھ، ویُ�م�ل�ي ع�ل�ی�ن�ا "ب�رام�ج" 
نعرفھا (ونعرُف ع�ق�م�ھ�ا وال ج�دواھ�ا) م�ن�ذ 
السبعینی�ات م�ن ال�ق�رن ال�م�اض�ي، ون�ع�رف 
منابتھا وجذورھا، ومساراتھا النھائی�ة (م�ن 
المنبع إل�ى ال�م�ص�ّب) وی�ف�رض�ھ�ا ع�ل�ی�ن�ا كـ 
"ورقة" ال یأتیھا الباطُل ال م�ن أم�اِم�ھ�ا وال 

 .من ِخالف
أرجوكم ال تكّرروا علّي م�ط�ال�ب�ك�م ب�إج�ت�راح 

 .الحلول
ق��م��ُت ب��م��ا ع��ل��ّي، وع��ل��ى ق��در إم��ك��ان��ات��ي 
المتواضعة، بالم�ش�ارك�ة ف�ي اع�داد وك�ت�اب�ة 
بعض الوثائق الح�ك�وم�ی�ة ذات الص�ل�ة ب�ھ�ذا 
ال��م��وض��وع (وف��ع��ل ذل��ك ك��ث��ی��رون غ��ی��ري، 
بإخالٍص یفوُق إخالصي، وب�إرادٍة ال ت�ل�ی�ن، 
وبمثابرٍة قّل نظیرھا) .. وقُلنا جمیعاً مالدین�ا، 

وكتبن�ا ُك�ّل ش�يء، وأوض�ح�ن�ا ُك�ّل ش�يء .. 
 . وانتھینا إلى الالشيء

ھذه بیئة اقتصادیة وسیاسیة ال تصلُح ل�ف�ع�ل 
 . شيء ذو معنى

ال ن��ری��ُد ال��م��ش��ارك��ة ب��ع��د اآلن ف��ي ھ��ذا 
"التدلیس"، وال في تنظیم احتفاالت التفاھ�ة 
التي ال تنتھي، وال في التغطیة ع�ل�ى ال�ع�ج�ز 
الفاضح في انجاز أّي شيء، حتّ�ى ول�و ك�ان 

 .سطحیّاً 
على من یعنیھم األمر مصارحة ھ�ذا الش�ع�ب 
الم�ن�ك�وب ب�األس�ب�اب ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة وراء ع�دم 
ال�ق�درة ع�ل�ى ف�ع�ل أّي ش��يء .. ألّن ب�ع��ض 
العاملین في ھذه "الدولة" یعمُل بإخالٍص ال 
مثیل لھ، لكي یتقّدم العراق إل�ى األم�ام، ول�و 

االخ��رون" "ب�وص�ةً واح�دة ، ب�ی�ن�م�ا ی�ق�ُف 
 .ضّده، بُكّل عزٍم وتصمیم.. ونذالة

ع��ل��ى أول��ئ��َك ال��ذی��ن ی��ع��م��ل��ون ف��ي ال��م��ج��ال 
اإلق��ت��ص��ادي(وف��ي غ��ی��ره م��ن ال��م��ج��االت)، 
ویُحاولوَن فعل شيٍء ما، وال یستطیعون، أن 
یض��ع��وا ال��ن��اس أم��اَم ال��ح��ق��ی��ق��ِة ال��ُم��ّرِة، 
والُمطلقة، ال�ت�ي ت�وّص�ل�وا إل�ی�ھ�ا، و وج�دوا 
أنفسھم في مواجھتھا، ومفادھ�ا : أنّ�ھُ م�ال�م 
یتغیّیر في ھذا العراق الراھن ُكّل ش�يء، ُك�ّل 
شيء .. فنحُن ذاھبوَن جمیعاً(ومعنا الع�راق) 

 .إلى الالشيء.. وال شيء سوى الالشيء
لقد كنُت دائماً أت�وّج�ھُ ف�ي ك�ت�اب�ات�ي ألول�ئ�َك 
الذین یتحملّون مسؤولیة اإلخفاق، ب�الس�ؤال 

 عن سبب اخفاقھم:
لماذا تُخ�فِ�ُق ع�ن�دن�ا ال�ح�ل�ول، وت�ن�ج�ُح ع�ن�د 

 سوانا ؟؟؟
األجوبة لیست صعبة، غیر أنّني أتحّداھ�م أن 
یُجیبوا، أو یُوّضحوا (وإْن ب�ت�ح�فّ�ظ) أس�ب�اب 

 .إخفاقھم في ذلك
ع�ل��ى أول��ئ�َك ال�ذی��ن ی��ع�ن��ی�ھ��م األم��ر، كش��ُف 
المستور عن أولئك الذین ال یس�م�ح�ون ل�ھ�م 
ب��أن ی��ف��ع��ل��وا ش��ی��ئ��اً ذو م��ع��ن��ى ل��ھ��ذا ال��ب��ل��د 
وسّكانھ .. وبعكسِھ فلن تقوم لنا وال ل�ل�ع�راق 
قائمة، ولیس ھناك في األفق المن�ظ�ور غ�ی�ُر 
الَسبَخِ والَسخاِم والفوضى، والنھ�ای�ات غ�ی�ر 

 .السعیدة

 زود ا لا  تّإ 
                   زواق اا  

 
 
 
 

 د.عماد عبد اللطیف سلیم/ بغدادأ. 
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 وأنا قدیماً 

 كنُت ربَّ الغابِة المسحورِة األشجارِ 

 .. َسیَِّد أمِرھا

 فغدوُت عبدا

 

 خطیئة آدم السـومريّ  (1)  

 .. سـامـرُت یـومـا غـادةً ضـوئـیـةَ الـنـھـدیـنِ 

ـةُ جـیـِدھــا فُــلٌّ   .. فِـضَّ

 .. وُســنـبُـُل َشـعـِرھـا َذھَــبٌ 

 :وصـدٌر نـاعـُم الـنـیـراِن َضـْوُع لـھـیـبِـِھ نـھـرانِ 

 مـن عـطـٍر و خـمـرِ 

* 

 )1نـزَعـْت ُمـالَءتـھـا.. (

 .. فَـُجـنَّ الـمـارُق الـشـیـطـاُن فـي َجـَسـدي

 ! .....وإْذ كـَشـفَـْت تُـَویْـجـتَـھــا وأوَشــَك َمـیْـَسـمـي أنْ 

 فَـزَّ قـلـبـي

 واْســتـَحـْت أغـصـانـَي الـظـمـیـاُء مـن جـذري

* 

 )2فـَمـْن ذا أخـبَـَر الـمـعـصـومـةَ الـعـیـنـیِن " إیــنـانـا "؟ (

 ومـا بـیـنـي وبـیـَن عـیـونِـھـا

 مـثـُل الـذي بـیـن الـنـھـاِر وطـلـعـِة الـبـدِر؟

* 

 رأیـتُـَك ـ قـالـِت الـمـعـصـومـةُ الـعـیـنـیـِن ـ مـا عـذُر الـخـؤوِن؟

َرْت لـغـتـي عـلـى شــفــتـي  .. تـَخـثـَّ

 ..وَجـفَّ نـمـیـُر حـنـجـرتـي

 فـمـا أُخـفـي وقـْد فـَضـَحـْت ثـیـاُب خـطـیـئـتـي ِســّري؟

* 

 ..أِجـْب ـ صـاَحـتْ 

 :فـقـلـُت لـھـا

 " خـطـیـئـةُ "آدمٍ 

ِة األشـجـارِ   ..أغـوْت فـمـي "تُـفّـاحـةٌ" فـي الـغـابـِة الـَحـَجـریـَّ

 ..دانـیـةٌ 

 وكـنـُت أجـوُل بـدَء الـلـیـِل فـي أحـیـاِء أوروَك الـجـدیـدةِ 

قـي َضـجـري  ..أتـَّ

 وكـان الـجـوُع یـطـحـنـنـي وأنـِت بـعـیـدةٌ 

 فـظـنَـنْـتُـنـي فـي مـأَمـٍن مـن ُمـقـلـتـیـكِ 

 " ومـن رقـابـِة عـبـِدِك الـقـّدیـسِ "عـشـقـائـیـلَ 

 فـالـتـمـسـي ألمـري مـاَء مـغـفـرةٍ 

 یَـقـیـنـي مـن كـالِم الـنـاسِ 

 ال مـن ِخـزِي یـوِم الـسـْؤِل فـي الـَحــْشــرِ 

* 

 .. یَـضـیـُع الـسـومـريُّ إذا أطـاَل بـغـیـِر أوروَك الـمـقـامَ 

 : فـنـھـُرهُ 

 یـجـري وال یـجـري

* 

 .. أشــاَحـْت عـن دمـي نَـَسـغـاً 

 .. وعـن ثـغـري نـدى زھـرٍ 

 ..وِدفـئـاً عـن سـریـري

لْـَق عـن صـدري  والـھـواَء الـطـَّ

* 

 فـمـا َشــفـعَـْت تـسـابـیـحـي

 وال ِصـدُق الـتـبَـتُّـِل فـي صـالِة الـشـفْـعِ والـِوتْـرِ 

* 

 :فـمـا أدري

 أُصـبـُح األرضِ أكـثـُر ظُـلـمـةً 

 فـي عـیـِن َمـْن خـاَن الـھـوى

 أم ظـلـمـةُ الـقـبـِر؟

*** 

 (*)خـطـیـئـة إنـلـیـل  (2)

 )2إنـلـیـُل" جـمـعـاً صـاَر فـي "أوروَك"... ("

 یـفـعـُل مـا یـشـاءُ 

 وكـان فـردا

* 

 والـمـاُء فـي أوروَك ُمـّراً صـاَر ال یُـقـوى عـلـیـھِ 

 وكـاَن شـھـدا

* 

 والـخـبـُز فـي أوروَك تِـبـنـاً صـارَ 

 ال یُـسـعـى إلـیـھِ 

 وكـاَن رْغـدا

* 

 والـدرُب فـي أوروَك شـوكـاً صار ال یُـمـشـى عـلـیـھِ 

 وكـاَن َوْردا

* 

 والـعـشـُق فـي أوروَك كـاَن قِـالدةً 

 فـأُِحـیْـَل قَـیْـدا

* 

 وأنـا قـدیـمـاً 

 كـنـُت ربَّ الـغـابـِة الـمـسـحـورِة األشـجـارِ 

َد أمـِرھـا  .. َســیـِّ

 فـغـدوُت عـبـدا

*** 

 تسمیة أخرى للفصول  (3)

 .. سـأعـیـُد تـسـمـیـةَ الـفـصـولِ 

 :الـصـیـفُ 

 .. نـھـُرِك أْســتـجـیـُر بـبـرِدِه مـن قـیـِظ بـادیـِة الـسـمـاوةِ 

 :والـشـتـاءُ 

 .. دفِـيُء ِخـدِرِك حـیـَن نَـلـتَـِحـُف األغـانـي

 :والـربـیـعُ 

 تـسـلّـُق األشـجـاِر فـي وادي الـقـرنـفـلِ 

 :والـخـریـفُ 

 إذا زَعـلْـنـا سـاعـةً أو سـاعـتـیـنِ 

ـُر بـالـقـصـیـدِة قـبـَل تـمـسـیـدي  كـأْن أفـكِّ

 زھـوَر ضـفـیـرٍة وحـریـَر خـصـرِ 

* 

 :وكـأنْ 

 أُجـیـُب عـلـى ُمـھـاتـفـةٍ 

قَـیـِن عـلـى َجـنـاحِ ِوســادةٍ   .. ونـحـُن ُمـَحـلـِّ

 ..نُـدنـي مـن األرضِ الــســمـاءَ 

 ومـن زفـیـِرِك أســتـقـي مـائـي وخـمـري

* 

 :وكـأنْ 

 أنـاُم ولـیـس صـدُرِك فـوقَ 

 صـدري

* 

 زَعـٌل طـویـٌل قـْد یَـدوُم لـسـاعـةٍ 

 .. أو سـاعـتـیـنِ 

 نـعـوُد بـعـدھـمـا كـمـا طـفـالِن مـجـنـونـانِ 

 یَـرتـِضـعـاِن مـن دفِء الـشـروقِ 

 ویـغـفـواِن عـلـى سـریـِر ضـیـاِء بـدرِ 

 

 ث ازات   
 
 
 
 
 
 

 أدیلید/یحیى السماوي

21/09/2021  

.................................................................................................................................................................... 
یبدو أن " الجزازة "أكثر ص�واب�ا م�ن" ال�ج�ذاذة "  (*)

حسب ما أخبرني بھ أستاذي/ أستاذ الجمیع ش�ی�خ ال�ن�ق�اد 
وعمیدھم أ. د. عبد الرضا علي إذ بعث لي بص�ف�ح�ة م�ن 
كتاب أ. د. علي جواھر الطاھر (م�ن�ھ�ج ال�ب�ح�ث األدب�ي) 
وفیھا تفصیل عن معنى ال�ج�زازة وال�ف�رق ب�ی�ن�ھ�ا وب�ی�ن 

 .الجذاذة
الُمالءة بضم المی�م: م�ا یُ�غ�ط�ى ب�ھ الس�ری�ر.. وم�ن  (1)

معانیھا: ثوب من قطعة واح�دة ذو ِش�قّ�ی�ن ع�ن�د الص�در 
متصلین ببعضھما یكون فضفاضا ـ وھ�و ال�م�ق�ص�ود ف�ي 

 .النص
إینانا: إلھة الح�ب وال�ج�م�ال وال�ج�ن�س وال�خ�ص�وب�ة  (2)

 .والعدالة في ملحمة كلكامش
 .إنلیل: رئیس اآللھة وكبیرھم في ملحمة كلكامش (3)
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ھ��ذا م��ق��ط��ع م��ن روای��ة م��الح��ظ��ة: 
سیرذاتی�ة ق�ی�د ال�ت�أل�ی�ف، أح�ب�ب�ت أن 
أع��رض��ھ ع��ل��ى ال��ق��راء وأرج��و أن 

 .یفیدوني بمالحظاتھم دون مجاملة
خیّل إلى زبیدة عندما ان�ح�ن�ت ل�ت�ق�بّ�ل (

الوجھ ال�م�ك�فّ�َن ب�ال�ب�ی�اض أّن ال�ع�ی�ن 
المفتوحةَ قد ازدادت اتساع�ا وش�ع�رت 
بھبّة ھواء في ظھرھا فالتفتت ن�اح�ی�ة 
الجدار ح�ی�ث ُع�لِّ�ق�ت ال�ل�وح�ةُ، ك�ان�ت 
الحمائم ترفرف بأجنح�ت�ھ�ا ت�ب�ع�ُد ب�ھ�ا 
الغراب المھیمن عل�ى فض�اء ال�ل�وح�ة 
والجزُء المكسور من العمود قد اكتم�ل 

ف�رك�ت ع�ی�ن�ی�ھ�ا …  والتح�م ب�األص�ل 
بشدة تجففھما من ب�ق�ای�ا ال�دم�ع ال�ذي 
أس��دل ع��ل��ى بص��رھ��ا غ��الل��ة ج��ع��ل��ت 

ت�ن�ف�س�ت  .المشاھد مضطربة ض�ب�اب�ی�ةً 
بعمق "ھل تھ�یّ�أ ل�ھ�ا أم أن ع�ن�اص�ر 
اللوحة ق�د ت�ح�رك�ت ف�ع�ال؟" س�ّرح�ت 
نظرھا في الغرفة، ك�ان�ت ك�ل ال�ن�واف�ذ 
مغلقةً، ح�رك�ت رأس�ھ�ا ك�أن�ھ�ا ت�ط�رد 
ھواجَس تملك�ت�ھ�ا، وع�ادت ب�ب�ص�رھ�ا 
إلیھ، إنھا المّرة األولى التي تنظر فیھا 
بعمق إلى وجھھ وتجرؤ ع�ل�ى ال�ن�ف�اذ 
إلى عینھ: تقاطیعھ تقاطیعھ�ا، ن�ظ�رت�ھ 
 .نظرتھا وحتّى تنطّعھا ربما من تنطعھ

سمعت�ھ … أحسْت أنھ یتغلغل في كیانھا
ی��ن��ادی��ھ��ا، ی��ھ��ّدئ م��ن روع��ھ��ا أن ال 
تجزعي فأنِت ال�ج�رأةُ وال�ت�م�ّرد وأن�ت 
النخلة الت�ي تس�ام�ق الس�م�اَء، ك�ون�ي 
أنِت، حیّةً بی�ن األم�واِت واب�ح�ث�ي ف�ي 
ذاتك عن االكتمال واب�ح�ث�ي ف�ي ذات�ك 
عن الص�دق واب�ح�ث�ي ف�ي ذات�ك ع�ن 
األمان والتوازن وابحثي في ذاتك ع�ن 

اب��ح��ث��ي ف��ي ذات��ك ع��نّ��ي …ال��ح��ق��ی��ق��ة
فاجعلیني لك مستقَّرا واحذري الرك�وع 
واالنحناء، ال تطأطئي رأسك فأنِت م�ن 

 … طین التحّدي والتمّرد
أْي أبي! أي أنا! أیسافر الجسُد م�ن�ك "

وال��روُح تس��ك��ن��ن��ي، ف��م��ا م��ع��ن��ى أن 
یعتبروك من األم�وات؟ وھ�ذا ال�ع�وی�ل 
خ��ارج ال��غ��رف��ة ع��ل��ى َم��ن؟ وھ��ؤالء 
المنتظرون خ�ل�ف ال�ب�اب أن ی�دل�ف�وا، 
أإیاك یرفعون وأنت ال�ذي تض�ّج ف�ی�ك 

 الحیاةُ أكثر منھم؟

كأّن عینك البراري ركضُت ف�ی�ھ�ا ط�ف�ل�ةً 
أس��ق��ط م��ّرةً و أن��ھ��ض أخ��رى وك��أن��ھ��ا 
غ��اب��اُت ال��زی��ت��ون ف��ي أط��راف ال��ق��ری��ِة 
أرتادھا في عطلة الشتاء ینشطني ال�ب�رُد 
وتقضم األرُض أناملي وأنا ألتق�ط ح�ب�اِت 
الزیتون التي سأبیعھا آخَر المساء فأوفّر 

 … شیئا من تكالیف الدراسة
كأّن عینك البحُر أصارع موجھ ی�ع�لّ�م�ن�ي 

إذا …  التحّدي وضبط الھدف وال�م�ث�اب�رة
… قلت تعبت واستسلمت ف�ھ�و ال�غ�رق 

في البح�ر إّم�ا أن�ك غ�ال�ب أو م�غ�ل�وب، 
یعلّمك أّن الحیاةَ في الحركة فإن ت�وقّ�ف�َت 
ف�أن�ت م�ن األم�وات، ت�ن�دف��ع ف��ي خض��ّم 
الموج أو ی�دف�ع�ك ال�م�وُج ج�اّدا أح�ی�ان�ا 
مازحا أخرى، یبتلعك ثّم یقذفك، یترك لك 
فرصةَ ملء رئتیك بالھواء ثّم یعود إل�ی�ك 

ق�د …  مشفقا م�ھ�ادن�ا أو ھ�ادرا م�زب�دا 
تستس�ل�م م�ل�ت�ّذا إل�ى دغ�دغ�ة ال�م�اءف�ي 
ظھرك و أنت نائم ف�وق ال�م�وج�ة ت�ن�ظ�ر 
إلى السماء الواس�ع�ة م�ن ف�وق�ك وت�ع�ي 

ت�ل�فّ�ن�ي ال�زرق�ة  …األعماَق م�ن ت�ح�ت�ك
وتأخذني األحالم الى ع�وال�َم ب�ال ح�دود، 
بال قیود، بال أوامَر أو ن�واٍه، ب�ال ع�ی�وٍن 
تراقب ال�ت�ف�اص�ی�ل وت�خ�ت�رق ال�م�م�ن�وع 

ما أجمَل …  وبدون شفاٍه یحّركھا النفاُق 
أن یأخذك الماُء إلى السماء ترفرف فیھ�ا 

عندم�ا ت�ت�خ�ذ ال�م�وج�ةَ  .بأجنحٍة من نور
م��ھ��ًدا ی��ت��ولّ��د ف��ی��ك إحس��اس ب��ال��راح��ة 
والھدوء، یھدھدك التم�ّوج ف�ت�ذھ�ب إل�ى 

ف�ي ل�ح�ظ�ة ت�رى اآلت�ي وق�د …  األبعاد 
ُرّصفت لبِناتُ�ھ ف�ارت�ف�ع ب�ن�اؤه ف�اك�ت�م�ل، 
تنجح في كّل ما تفعل وتقف شامخا أم�ام 
الحیاِة، "انتصرُت على ضعفي" وتبتسم 
وتترك نفسك للماء فتلطمك فجأةً م�وج�ة 
ھستیریة آتیة من حیث ال تدري فی�م�ت�ل�ئ 
فمك بالماء األجاج وتحّس بحریق المل�ح 
في حنجرتك وخیاشیم�ك ف�ت�ن�ق�ل�ب ع�ل�ى 
بطنك و ترتبك فتحاول الوقوف في الماء 
فال تدرك القاع، في خ�ط�ف ال�ب�ص�ر إّم�ا 
الحیاةُ وإّما الموُت، ال وقت للتف�ك�ی�ر ف�ي 

 … اتخاذ القرار
السباح�ةُ ھ�ي م�ت�ع�ةُ الص�راع م�ن أج�ل 

 … الحیاة، من أجل المعنى
ابتسمْت زبیدةُ وھي تنظر إل�ى ال�ج�ث�م�ان 
الممّدِد أمامھا، تذّكرت ت�ع�ری�ف�ھ ل�ل�زواج 
الناتج ع�ن ت�ج�رب�ت�ھ "ال�زواج ح�رب ال 

 "تنتھي أنت فیھا غالب أو مغلوب
ھل كنَت تجد في تلك الح�رِب م�ت�ع�ةً ف�ل�م 

 تختر النھایة بنفسك؟

  و آ  
 
 

 

 2021/9/26زینب حداد/ تونس    

 
 
 
 
 

 العراقعلي حسین/    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

عندما ُسئلت المستشارة األلمانیة انجیال میرك�ل ع�ن اھ�داف�ھ�ا   
من الترشیح لمنصب المستشار، قالت جملة واح�دة :"ی�م�ك�ن�ك�م 

 48، وك�ان ع�م�رھ�ا آن�ذاك 2004أن تثقوا بي" كان ذلك ع�ام 
مستشارة أللم�ان�ی�ا، ف�ي ذل�ك ال�وق�ت  2005عاماً، لتُنتخب عام 

كانت ألمانیا تعاني من أزمة اقتصادیة وصل فیھا العجز ال�م�ال�ي 
إلى مئة ملیار دوالر ومالیین العاطلین، وق�ف�ت وس�ط ال�ج�م�وع 

 ."لتطلق عبارتھا األخرى "نعم نستطیع
أعرف جیداً أن الكثیرین من القّراء األعزاء یجدون ف�ي ح�دی�ث�ي 
عّما یجري في بلدان العالم نوعاً م�ن ال�ت�رف ال ی�ھ�م ال�م�واط�ن 
البسیط المبت�ل�ى ب�أن�ب�اء االص�الح وال�ب�ح�ث ع�ن ال�دول�ة ال�ت�ي 
اضاعھا " جھابذة " الساسة ، ولكن اسمحوا للعب�د ال�ف�ق�ی�ر أن 
یتحدث عن المستشارة األلمانیة میركل وھي تودع ال�ح�ك�م ب�ع�د 
خمسة عشر عاماً كانت فیھا تتسوق بمفردھا من دون ح�م�ای�ات 
وال مصفحات، وال ضجیج، ومعھا ص�ورة ل�ع�ش�رات الس�ی�ارات 
الحدیثة ترافق موكب السید محمد الحلبوس ، واغ�ن�ی�ات ك�ت�ب�ت 
ولحنت خصیصا لخمیس ال�خ�ن�ج�ر . س�ت�ق�ول م�ث�ل�ي م�ا أع�ظ�م 
المسؤول حین ی�ؤم�ن أن�ھ إنس�ان ع�ادي ف�ي زم�ن یص�ر ف�ی�ھ 
المسؤول والسیاسي العراقي الیخ�رج إل�ى الش�ارع إال وأف�واج 
الحمایات تحیطھ من كل جانب، خوفاً من ن�ظ�رات ال�ح�س�د ال�ت�ي 

 . یحملھا الناس لھ
تساءلت صحیفة الغ�اردی�ان ال�ل�ن�دن�ی�ة: ك�ی�ف ل�ب�الد  2010عام 

بسمارك وغوتھ وھلمت كول أن تض�ع مص�ی�رھ�ا ب�ی�ـ�ـ�د ام�رأة 
بسیطة المظھر؟.. ال تاریخ سیاسیاً.. ال أناقة.. واألھم: ال ش�يء 
من مالمح الحزم.. الغاردیان التي سخرت من میركل عادت ب�ع�د 
سنوات لتعلق على وقوف میركل إلى جانب األقلیة المسلمة ف�ي 

 .ألمانیا، قائلة إن ھذه المرأة تدھشنا كل یوم بفعل عظیم
میركل التي كانت تطمح ان تصبح معلمة وجدت نفسھ�ا ت�ت�س�ل�م 
اعلى منصب في المانیا ، لتعلم الساسة كیف یمكن للمسؤول ان 

 . یدیر البالد بال ضجیج وال قوانین تجتث االخرین
أرجو أن ال یظن أحد أنني أح�اول أن أع�ق�د م�ق�ارن�ة ب�ی�ن ب�الد 
میركل وبالد أصحاب الفخامة، لكنني أحاول القول دوماً، إن�ھ ال 
شيء یحمي الشعوب من آفة الخراب سوى مس�ؤول�ی�ن وم�ع�ھ�م 
رجال دین یعرفون م�ع�ن�ى ال�ت�واض�ع وی�ن�ظ�رون إل�ى ال�ع�راق�ي 
باعتباره شریكاً لھم في الوطن، ولیس مجرد نزی�ل ال ی�ح�ق ل�ھ 

 .حتى االحتجاج
قبل اشھر شاھدنا میركل غاضبة، وتعتذر من الناخبی�ن، ل�م�اذا؟ 
ألن حزبھا في والیة تورینغن الصغیرة تحالف مع حزب یم�ی�ن�ي 
متطرف معروف بمواقفھ المتشددة ضد الالجئین وال�م�س�ل�م�ی�ن، 
واصفة ما حدث بأنھ كان "یوماً سیئاً للدیمق�راط�ی�ة".. س�ی�ق�ول 
البعض إن السیاسة ھي فن المص�ال�ح، ال ی�اس�ادة ھ�ذه الس�ی�دة 
قدمت لنا وللعالم درساً في أن الس�ی�اس�ة ف�ن اح�ت�رام ال�م�ب�ادئ 
والناس .. وأالن عزیزي القارئ وانت تقرأ حكایة م�ی�رك�ل: ھ�ل 

 . یمكنك ان تثق بجماعتنا؟ األمر متروك لك

 

 ا أن  ؟! 
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ھ��ل س��ت��ك��ون ل��ھ��ذه   ل��ن أج��زَم، ف��ل��س��ُت أدري 

 ! القصاصة توابع، أم ال

لَملَمُت كل طاقتي العقلیة والنفسیة كي أترَك ل�ل�ع�ل�م 

 .."یفعل فعلتھ فال تكون "األخیرة

فلديَّ ما ینتظر اإلنج�از، وال وق�ت ع�ن�دي ل�دخ�ول 

 !"نَفَق "الغیاب

كأولئك الذین راحوا في القصف فذھبت ح�ك�ای�ات�ھ�م 

 ! معھم، تحت األنقاض

فالموُت یُخلُِّف ویولُِّد في رَحمھ نسیانـًاا، یك�ب�ُر م�ع 

 .. الوقت

***** 

حتى لو أَبقَت "الریح الصفراء"! ریشةً واحدةً ف�ي 

 .. َجناحي

إلى ما خ�ل�َف تُ�خ�وِم   .. سأطیُر بھا فوَق تِالِل الغیمِ 

 .. المدى

 !! أغتِسُل بضیاِء الكون، ُخلَواً من "مزابل" الدنیا

***** 

 ! من الَمْقتَلَةِ   نَفَْذنا  آخر مرة، ُكنّا

 َخَرجنا ُمترنِّحین مثل السكارى، وما ُكنا بُسكارى!

 .. ُمنھكیَن ، نَرفُع شارةَ نصٍر جریحة

 !.. َخَرجنا لننِسَج حكایتنا ونكتب سردیتنا نحن

 نلوُذ من النُعاِس بَِمالِك الصحو،

ْت عیناه من الَسَھِر لحراسِة أحالٍم ُم�ب�ع�ثَ�رٍة،  إِحَمرَّ

 .. نختلُِف حولھا

 مازلنا ُمعفّریَن بغبار الطرقات،

 ... نناُم واقفین

 ونموُت واقفیَن مثل شراع،

 .. أو ندُخُل ُمتحفاً بارداً ، ال یتذّكرنا

یس��ب��قُ��ن��ا غ��ٌد س��ی��م��ض��ي، ونص��ی��ُر ِم��ل��ك الص��دى 

 ! والھامش

، ب�ك�ل  ُر فیھ من سلطِة "الم�رك�ز" ال�ُم�س�ت�ب�دِّ نَتحرَّ

 مسّمیاتھ،

ُع قفطانَھ (المرك�ز) كي ال نصیَر َمّساحي جوٍخ ! نُلمِّ

 .. ، وال نكشف عن فتوقھ

نَتصابُر على "العادي" ، كي ال نض�ّح�ي ب�ح�ری�ٍة، 

 إكتسبناھا بأثماٍن باھظة ،

 لیس اقلّھا التخلّي عن أشد الضروریات الشخصیة،

 .. وھي عادة أبسطُ حقوق الناس

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

 ! رغم أنف " الواقع " الُمَشرَشح  ھي حریتنا

 ح��ری��ةَ أْن ن��ق��وَل ن��ع��م أو ال، دون أن نَ��ح��ت��رقَ 

 ! "ببروجكتر " المركز

 ! حتى ال یناَل من ُحصِن ُحلمنا، الذي نُریُد ونُرِضع

فالحریةُ لیست ف�ي ت�غ�ی�ی�ر ال�واق�ع، إْن ك�ان ذل�ك 

 ! ممكناً 

 ! نسمَح للسائد أْن یُغیرنا، كما یَھوى  بل في أالّ 

فـ"المستحیُل" قندیُل َمسرانا .. وجیُش نَْمٍل ال یھدأُ 

 ! في عروقنا

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

ھل كنّا غیمـًا، كاألبَِد المؤقِت في الِشعر .. ال ی�زوُل 

 !وال یدوم ؟

 .. فقد كان لنا أمٌس یُرتُِّب أحالَمنا صورةً، صورة

وك��اَن ل��ن��ا قَ��َم��ٌر ُم��ك��ت��م��ٌل، ُم��ع��لّ��ق��اً ف��وَق َزقُّ��ورة 

 عگرگوف،

 .. ُكنّا ُرواةَ الحكایِة، قبَل وصول الغُزاِة إلى َغدنا

إذ أحرقوا كلَّ شيٍء، ح�ت�ى خ�ی�وطَ ث�وِب الس�راب، 

 ! الذي ُكنّا ننسجھ

ت بَمْفرقِنا حوافُر خیولھم  .. ومرَّ

 !! ولم تَِضّج العواصم

 ! صارْت تبسم بشفاھنا

 .. بعدُ   ألننا لم نتعلّْم السباحة إلى شاطيء الفََرحِ 

 !...... بعُد .. بعدُ 

……………. 

09/09/2021 

     ا  ت 
      )3( 

 
 
 

 برلین یحیى علوان/   

  ب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتماد حیاوي/العراق
 

  ھل تنسین؟
   سٔالني القلُب ذات ُعمر.

    فكیف ٔانسى 
  نبَض ذاكرتي؟  والنسیان باتَ 

  حتى لو ٔانسى
 فلكي ٔاذكرَك مّرة ٔاخرى

 كیف ٔانسى؟ 
  ٔاال تلمُح بین خافقینا

  طأیراً من الوھجِ 
 یشقُّ قوَس قَُزح فرحنا؟

 ولنا مملكة الغیوم
 ٔارجوحة النجوم 

  حیث تلھج قیثارتي
 ومن الشغِف تومضُ  

  تعزُف ومضاِت الوصال 
 فیا طایََٔر لحني المسحور
 حلّْق بنا فوق قاّرِة العشق

 حلّْق َو َسْل :
  متى سیشّق قلبي
  مواكَب الجنونِ 

  في ٔافضیِة ٔاشعاري 
 ناثراً ٔاوھاَج ٔازھاري 

 بال تسمیات
 بال عالمات

 بال جوازات ٔاسفارِ 
 بزّخاِت ٔاغنیاتي 

  حتى دموع النھایاتِ 
 فیستحیُل قلبي روحاً من النارِ 

 تُرّوي ظمأَ ٔاوصالي...
 لكنَك لْم تٔاِت !

  حّد احتراق صبري
 حّد وجعي المریرِ 

 حّد اشتعال حروف اسمي 
 ٔاّواِه لْم تٔاِت و لْن تٔاتي
 یا آخَر ٔاحالمي التي

 عاثت بھا ریاُح الغربة الھوجِ  
 في كوكِب ُحلمنا المنكوب !
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 إنما قد دعي النفط ولم یدع العراق
 یا الھي رغبة أخرى إذا وافقت

 أن تغفر لي بعدي أمي
والشجیرات ال�ت�ي ل�م أس�ق�ھ�ا م�ن�ذ 

 سنین
 وثیابي

فقد غیرتھا أمس بثوب دون أزرار 
 حزین

 صارت األزرار تخفي
 ولذا حذرت منھا العاشقین

 ال یقاس الحب باألزرار بل بالكشف
 إال في حساب الخائفین

وقد صبَّ دعبل الخزاعي م�ن ق�ب�ل 
ما یقارب ألف ومائتي سنة إلى مثل 
ھ�ذا ال�ت��غ�رب ال�ن��ف�س��ي وال��وح��دة، 

ك�م�ا ن�ّوه  -ومظفرظاھرة ت�م�اث�ل�ھ 
الباحث الراحل ھ�ادي ال�ع�ل�وي ف�ي 
كتابھ (الھجاء في الشعر العربي إذاً 
ل��م��اذا ال��م��ؤرخ��ون وك��ت��اب األدب 
والمفكرون المنحازون م�ن ال�ع�رب 
قدیماً وحدیثاً وجھوا سھامھم ع�ل�ى 
الشعراء والمعارضین دون التم�ع�ن 
والتفھم لذوات�ھ�م، واح�ت�رام ال�رأي 
اآلخر، ف�ج�روا ع�ام�ة ال�ع�رب إل�ى 
التعصب األع�م�ى ال�ق�ات�ل ل�ألرواح 

 !!!والحضارة والتقدم؟
ألی�س م�ن ح�ق دع�ب�ل أن یص�رخ 
إلنعدام مناص�ری�ھ أی�ام الش�دة ك�م�ا 

 :صرخ المظفر نفسھ
 ما أكثَر الناَس! ال بل ما أقلھمُ 

 هللاُ یعلُم أني لْم أقْل فندا
 إني ألفتُح عیني حیَن أفتحھا
 على كثیٍر ولكْن ال أرى أحدا

 القصائد المختارة -خامساً 
 :شعبي -القصیدة األولى 

 روحي وال تَكلھا: شبیج
 وانت الماي

 مَكطوعة مثل خیط السمج روحي
 حالوة لیل محروَكة حرك روحي

حمریة َكصب مھزومة بالفالة ول�ك 
 روحي

 ....وعتبھا ھواي
 ال مّریت... النشدیت.... ال حنیت

 وَكالولي علیك ھواي
 وعودان العمر كلھن َكضن ویّاك

 یا ثلج الي ماوجیت
تعال ب�ح�ل�م... ,أحس�ب�ھ�ا إل�ك ج�یّ�ھ 

 واَكولن جیت
یلي شوفتك شبّاج للقاسم... ودخول 

 السنة من الَكاك
یا فّي النبع واطعم.... عطش صبّیر 

 وال فركاك
یلرھمیت... یا مفتاح فضة وال رھم 

 غیرك علّي مفتاح
أجرت لك مخ�دت�ي وان�ط�ر الش�بّ�اج 

 الیجیبك
 وانت عرس اللیل والقّداح

 یا ھلبت تجي وترتاح؟؟
 طرَكــ المسج والنوم....طرَكــ 

 المسج والنوم
 عمر واتعده التالثین... ال یفالن

 عمر واتعّده واتعدیت
 وال نوبة عذر وّدیت

وانھ والمسج وال�ن�وم... واغ�ّم�ض 
عود اجیسك یا ترف تاخ�ذن�ي زخ�ة 

 لوم
 واَكلك: لیش وازیت العمر یفالن
 یفالن العمر... یشَكر ولك یفالن

وھ�ج��رك دم... ك��ل ل��ی��ل��ة اش��وف��ك 
 بالحلم عریس

 اَكول الیوم یجیبھ.... 

 خلص َكلبي واَكول الیوم
 وال التفتیت... وال وعدیت... 

 وال استخطیت
 وال طارش جذب وّدیت

 وال مّرة شلت عینك تعرف البیت
وَكالولي ع�ل�ی�ك ھ�واي.... ورح�ت 

 ابراي وجیت ابراي
 حسبالي سنة وسنتین وتالثة

واشوفك ذاك البَكلب�ي.... واض�وَكـ�ـ 
 الماي.. واضوَكك ماي

حس�ب�ال��ي اش��وف�ك اب��ن اوادم....ی��ا 
 شَكلك... موش اشوفك ھاي

 وال حّسیت....... وال استخطیت
 وال جیت اعلھ ماي

 تبیع بیّھ وتشتري بالسوَكــ
 ال ما جیت

 ...وَكالولي علیك ھواي... َكالولي
 ...َكالولي
 َكالولي

 :شعبي -القصیدة الثانیة 
 مو حزن لكن حزین

 مثل ما تنقطع جّوا المطر
 شّدة یاسمین

 مو حزن لكن حزین
مثل صندوق الع�رس ی�ن�ب�اع خ�ردة 

 !عشق من تمضي السنین
 مو حزن لكن حزین
 مثل بلبل قعد متاخر

 لقى البستان كلھا بالي تین
 مو حزن..ال مو حزن

 !لكن احبك من كنت یا اسمر جنین
 خذني یا بحــــــر

 خذني خشبة
 خذني والبحارة لو نسیوك كلھم... 

 !ما نسیتــــك
 ما نسیتــــك

 الخشبة عاشت عمر طیب
 عشقت كل المخاطر

 عاندت... مشیت بوجھ الریح
 !لكن.... ما كسرھــــــــــا
 وصارت تسافر وحدھــــا

 !....بال اتجـــاه
 وارجع احط خـدي على خـدك

 یا بحــــر
 خشبــــة وبحـــر

خشب�ة.... خ�الص ح�ن�ی�ن�ة وك�ل�ش 
 حزینـــة

 !خشبة لكن حیـل اھیب من سفینـة
 ما بكیتـــــــــك

 فارقت انت السفینة
 !...وانا جایبلك بحــــر
 جبتلك طوفان الحلم

 حلم منذور بغیاب الشمس
 فارقت حلم الناس

 !وملیت السفینة والسفر
 ما بكیتــــــك

 !انا بكتني السفینـــــة
 ..منین ما طش الرذاذ... ترید تِبْحـر

ت��دري ن��وب��ات الس��ف��ن ل��و ض��اق 
 خاطرھا بجبن قبطانھا

 !تسافر وحدھـــــــا
 ما بكیتــــــــك

 انا بكتنني السفینة
 تدري نوبات المحبة تمــــلّ 

 واحبك للقھـــــر
 :شعبي -القصیدة الثالثة 

 الریل وحمد
مّرینھ بیكم ح�م�د، واح�ن�ھ اب�ق�ط�ار 

 اللیل، واسمعنھ دك اكھوه
 وشمینة ریحة ھیل

 ...یا ریل
 ...صیح ابقھر

 ...صیحة عشك، یا ریل
 ھودر ھواھم

 ولك
 حدر السنابل كطھ

 یا بو محابس شذر، یلشاد خزامات
 یا ریل بللّھ.. ابتغنج

 من تجزي بام شامات
 ...وال تمشي.. مشیة ھجر

 ...كلبي
 بعد ما مات

 وھودر ھواھم
 ولك

 حدر السنابل كطھ
 ...جیزي المحطة

 ...بحزن
 ...وونین

 یفراكین
 ...ما ونسونھ، ابعشكھم

 عیب تتونسین
 یا ریل

 ...جیّم حزن
 أھل الھوى امجیمین

 وھودر ھواھم
 ولك

 حدر الستابل كطھ
 یا ریل

 ...طلعوا دغش
 والعشق جذابي

 ...دك بیّھ كل العمر
 ما بطفھ عطابي

 تتوالف ویھ الدرب
 ...وترابك
 ترابي

 وھودر ھواھم
 ...ولك

 حدر السنابل كطھ
آن�ھ ارد ال�وك ال�ح��م�د.. م�ا ل�وك��ن 

 لغیره
 ...یجفّلني برد الصبح

 وتلجلج اللیره
 ....یا ریل باول زغرتھ

 لعبتھ طفیره
 وھودر ھواھم

 ولك.. حدر السنابل كطھ
 ...جن حمد

 فضة عرس
 جن حمد نركیلھ
 مدكك بي الشذر

 ومشلّھ اشلیلھ
 ...یا ریل

 ...ثكل یبویھ
 ...وخل أناغي بحزن منغھ

 ویحن الكطھ
 كضبة دفو , یا نھد

 لملمك... برد الصبح
 ویرجنك فراكین الھوه... یا سرح

 ...یا ریل
 ال.. ال تفّززھن

 تھیج الجرح
 ...خلیھن یھودرن

 حدر الحرایر كطھ
 ...جن كذلتك
 ....والشمس

 ...والھوة
 ھلھولھ

 ...شالیل برسیم
 والبرسیم إلھ سولھ

 واذري ذھب یا مشط
 !یلخلك...اشطولھ

 ...بطول الشعر
 ...والھوى البارد

 ینیم الكطھ
 ....تو العیون امتلن

 ضحجات... وسوالیف
 ...ونھودي ز ّمن

 ....والطیور الزغیره
 تزیف
 ...یا ریل

 سیّس ھوانھ
 وما إلھ مجاذیف

 وھودر ھواھم
 ...ولك

 حدر السنابل كطھ
 :فصحى -القصیدة الرابعة 

ثالث أم�ن�ی�ات ع�ل�ى ب�واب�ة الس�ن�ة 
 الجدیدة

 مرة أخرى على شباكنا تبكي
 وال شيء سوى الریح

 وحبات من الثلج.. على القلب
 وحزن مثل أسواق العراق

 مرة أخرى أمد القلب
 بالقرب من النھر زقاق

م��رة أخ��رى أح��ن��ى نص��ف أق��دام 
 الكوابیس.. 

 بقلبي
 وأضيء الشمع وحدي

 وأوافیھم على بعد
 وما عدنا رفاق

لم یعد یذكرني منذ اختلفنا احد غی�ر 
 الطریق

 صار یكفي
ف�رح األج�راس ی�أت��ي م�ن ب�ع��ی��د.. 

 وصھیل الفتیات الشقر
 یستنھض عزم الزمن المتعب

 والریح من القمة تغتاب شموعي
 رقعة الشباك كم تشبھ جوعي

 و (أثینا) كلھا في الشارع الشتوي
ترسي شع�رھ�ا ل�ل�ن�ع�ش ال�ف�ض�ي.. 

 ..واألشرطة الزرقاء
 واللذة

 ھل أخرج للشارع؟
 من یعرفني؟

م�ن تش�ت��ری�ن��ي ب��ق�ل��ی�ل م�ن زوای��ا 
 عینیھا؟

تعرف تنویني.. وشداتي.. وضمي.. 
 ..وجموعي

 أي إلھي ان لي أمنیة
 ان یسقط القمع بداء القلب

والمنفى یعودون الى أوط�ان�ھ�م ث�م 
 رجوعي

لم یعد یذكرني م�ن�ذ اخ�ت�ل�ف�ن�ا غ�ی�ر 
 قلبي.. والطریق

 صار یكفي
 كل شيء طعمھ.. طعم الفراق

حینما لم ی�ب�ق وج�ھ ال�ح�زب وج�ھ 
 الناس

 قد تم الطالق
 حینما ترتفع القامات لحناً أممیاً 

 ثم ال یأتي العراق
 كان قلبي یضطرب.. كنت أبكي

 كنت أستفھم عن لون عریف الحفل
 عمن وجھ الدعوة
 عمن وضع اللحن

 ومن قاد
 ومن أنشد

 أستفھم حتى عن مذاق الحاضرین
 یا إلھي ان لي أمنیة ثالثة

 ان یرجع اللحن عراقیاً 
 وان كان حزین

 ولقد شط المذاق
لم یعد یذكرني منذ اختلفنا أح�د ف�ي 

 الحفل
 غیر اإلحتراق

 كان حفالً أممیاً إنما قد دعي النفط
 ولم یدع العراق

 یا إلھي رغبة أخرى إذا وافقت
 ان تغفر لي بعدي أمي

والشجیرات ال�ت�ي ل�م أس�ق�ھ�ا م�ن�ذ 
 سنین

وثیابي فلقد غیرتھا أم�س.. ب�ث�وب 
 دون أزرار حزین

صارت األزرار تخفى.. ولذا ح�ذرت 
 منھا العاشقین

ال ی��ق��اس ال��ح��زن ب��األزرار..ب��ل 
 بالكشف

 في حساب الخائفین
 :فصحى -القصیدة الخامسة 

ھذه القصیدة ألقاھا على مس�ام�ع�ي 
ف��ي أح��د ل��ق��اءات��ي م��ع��ھ ب��دمش��ق 
بصوت خافت ھادئ، وذلك ع�ن�دم�ا 
سألتھ، ھل ت�ك�ت�ب قص�ی�دة ال�ن�ث�ر؟ 
أجابني كال ؛ ك�ّل ش�ع�ري م�وزون، 

 :واستشھد بھذه الفصیدة
 ...إلى الضابط الشھید إبن مصر

 لیس بین الرصاص مسافة
 أنت مصر التي تتحدى

 وھذا ھو الوعي حد الخرافة
 تفیض وأنت من النیل

 تخبره إن تأخر موسمھ
 والجفاف أتم اصطفافھ

 وأعلن فیك حساب الجماھیر
 ماذا سیسقط من طبقات

 تسمي إحتالل البالد ضیافھ
ول��س ق��ت��ی��ل ن��ظ��ام ی��ك��ش��ف ع��ن 

 عورتیھ
 فقط

 بل قتیل الجمیع
ولس��ت أب��رىء إال ال��ذي ی��ح��م��ل 

 البندقیة قلبا
 ویطوي علیھا شغافھ

 لقد قبضوا كلھم
 وأحقھم من یدافع عن قبضة المال

 ...مدعیا أنھا الماركسیة أم العرافة

  ااب: 
و ، أط   

 

 االخیرة 2الحلقة /        كریم مرزة األسدي
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 الكبش الطائر: -
من وظائف الكبش الرئیسیة ھو م�ن�ح ال�ل�ح�م، وم�ن�ت�ج�ات    

الحلیب، وما یت�وف�ر م�ن�ھ م�ن م�واد إل�ى االنس�ان، وب�ع�ض 
الكائنات المتوحشة األخرى، ولیس من وظیفتھ ال�ط�ی�ران ف�ي 
الجو إلى األعلى، أو ال�غ�وص إل�ى األس�ف�ل، ل�ی�أخ�ذ وظ�ی�ف�ة 

فالكبش األبیض في حكای�ة "ال�م�ل�ك  الطائر، أو دودة األرض.
وأواله الثالثة" یستطیع الطیران والخروج بمن یم�ت�ط�ی�ھ م�ن 
طبقات األرض السفلیة، أما الكبش األسود ف�أن�ھ ی�غ�وص ف�ي 
طبقات األرض السبعة ویدفن من یمتط�ی�ھ، ف�ت�م�ت�ط�ي ال�ف�ت�اة 

 الكبش األبیض وتخرج، كما في نص الحكایة.
**** 

 النص العراقي
          )1"الملك وأواله الثالثة" (

((كان في قدیم الزمان ملك جبار عظیم الشأن، وكان لھ ثالث�ة  
أوالد أذكیاء وأقویاء، أحدھم اسمھ "أحمد"، والثاني "محمود" 
والصغیر "محمد" وكان لھذا الملك شجرة ع�ظ�ی�م�ة ث�م�ارھ�ا 
أزھار نادرة الوجود، وكان یرع�اھ�ا ب�ن�ف�س�ھ. وم�رت األی�ام، 
وفي یوم وجد ان أزھار شجرتھ تنقص عما كانت علیھ، ف�أراد 
معرفة السبب، فدعا أوالده وطلب منھم أن یح�رس�وا الش�ج�رة 
لمعرفة الجاني. وب�دأ االب�ن األك�ب�ر ب�ح�راس�ة الش�ج�رة. وف�ي 
منتصف اللیل غلبھ النعاس ونام، وفي الصباح وجد أن أث�م�ار 
الشجرة قد سرقت. فجاء دور االبن الثاني في ال�ل�ی�ل�ة ال�ث�ان�ی�ة. 
وكان مثل الكبیر، حیث نام دون أن ی�ت�ع�رف ع�ل�ى ال�ج�ان�ي. 
وجاء دور االبن الصغی�ر، ح�ی�ث ظ�ل مس�ت�ی�ق�ض�اً دون أن 
یغمض لھ جفن، إذ وضع في عینیھ تبغ "تتن"، وبعد منتصف 
اللیل رأى مارداً كبیراً یقترب م�ن الش�ج�رة ب�ھ�دوء وی�ق�ط�ف 
أزھارھا ویفر مس�رع�اً ف�ت�ب�ع�ھ "م�ح�م�د" ح�ی�ث رآه ی�دخ�ل 

اعمیقة خارج المدینة، فعاد وأخبر والده، فجند لھ ال�ج�ی�ش، بئرً 
ووصل الجیش مع األخوة الثالثة إلى البئر، فطلب منھم االبن 
الكبیر أن ینزل فیھا وقال لجنده: "إذا قلت لك�م أن ال�م�اء ح�ار 
فھذا یعني انني بخطر أو انني أن�ھ�ی�ت م�ھ�م�ت�ي ف�ی�ج�ب أن 
تسحبوا الحبل لتخرجوني". ونزل "أح�م�د" ف�ي ال�ب�ئ�ر وھ�و 
یتوعد المارد، فرأى صورتھ في الماء فظن ان�ھ ال�م�ارد وق�د 
جاء لیقت�ل�ھ ف�خ�اف ون�ادى ع�ل�ى ج�م�اع�ت�ھ ان ال�م�اء ح�ار 
فأخرجوه. وجاء دور االبن الثاني، وحدث لھ م�ا ح�دث ألخ�ی�ھ 
الكبیر. وجاء دور االبن الثالث "محمد" فنزل إلى أسفل الب�ئ�ر 
وھناك وجد قصراً كبیراً، فدخلھ حیث وجد ف�ی�ھ ف�ت�اة ج�م�ی�ل�ة 
على صدرھا بعض أزھار شجرة والده وف�ي حض�ن�ھ�ا رأس 
ذلك المارد وھو نائم فأشارت إلى سیف المارد ال�م�ع�ل�ق ع�ل�ى 
الجدار فأخذه، واقترب من المارد، لكنھ رفض أن یقت�ل�ھ وھ�و 
نائم فصاح بھ، وعندما استیقظ م�ن ن�وم�ھ ض�رب�ھ "م�ح�م�د" 
ضربة قاضیة قاتلة، فشكرت الفتاة صنیع�ھ، وأخ�ب�رت�ھ ب�أن�ھ�ا 
ابنة ألحد األمراء وقد خط�ف�ھ�ا ال�م�ارد م�ن أھ�ل�ھ�ا، ف�أخ�ذھ�ا 
"محمد" معھ وخرج من القصر، وفي الطریق ال�ت�ق�ى بش�ی�خ 
كبیر ومعھ كبش�ان أح�دھ�م�ا أب�ی�ض واآلخ�ر أس�ود، ف�ط�ل�ب 
"محمد" من الشیخ أن یدلھما على طریق یخرجھما من البئر، 
فأخبرھما الشیخ ان الكبش األبیض یس�ت�ط�ی�ع ال�خ�روج ب�م�ن 
یمتطیھ، أما األسود فأنھ یغوص إلى طبقات السبعة ل�ألرض. 
فركبت الفتاة الكبش األبیض ف�أخ�رج�ھ�ا، وھ�ن�اك اس�ت�ق�ب�ل�ھ�ا 
"أحمد" وأخوه "محمود" وجاءا ب�ھ�ا إل�ى وال�دھ�م�ا وأخ�ب�روه 
بوفاة أخیھم "محمد" وانھم�ا ق�ت�ل ال�م�ارد وع�ل�ی�ھ ی�ج�ب أن 
یتزوجھا أحدھما فرفضت الفتاة طلبھم، وطلب�ت م�ن الس�ل�ط�ان 
أن یتركھا تعیش وحیدة حتى تموت حزناً على أھلھا، ف�واف�ق 

 السلطان على طلبھا.
أما "محمد" عندما ھبط بھ الكبش األسود إلى الطبقات السبع  

تركھ ھناك وحیداً، فسار دون أن یع�رف إل�ى أی�ن، وع�ن�دم�ا 
تعب جلس تحت شجرة كبیرة، فسمع بعض األصوات وعندما 
رفع رأسھ إلى األعلى رأى حیة كبیرة ترید أكل فراخ الن�س�رة 
فقام وقتلھا، ووزع لحمھا على الفراخ، فأخذ الصغی�ر حص�ت�ھ 

ورأت "مح�م�داً" ن�ائ�م�اً  -النسرة  -وخبأھا وعندما عادت األم 
تحت الشجرة جلبت صخرة كبیرة وھمت بقتلھ ظناً من�ھ�ا ان�ھ 
عدو جاء لیقتل فراخھا فتطایر فراخھا حولھ�ا وھ�م ی�م�ن�ع�ون 
أمھم من قتلھ وأخبروھا بالقصة فلم تصدق األم ذل�ك، ف�أخ�رج 
الفرخ الصغیر حصتھ من لحم الحیة وسلمھا إلى أمھ ب�رھ�ان�اً 
على ذلك، فصدقت األم، فقالت لھ: أطلب ما ترید. فطلب منھ�ا 
أن تساعده في الخروج، فتحسرت وقالت: لو طلبت م�ن�ي ق�ت�ل 
فراخي أھون علي من ھذا الطلب ولكن ال علی�ك س�وف أش�ب�ع 
بطني، وأحاول الخروج بك. وھكذا ساعدت�ھ ع�ل�ى ال�خ�روج، 
وجاء إلى مدینتھ، وقد عرف اخوتھ بعودتھ فھربا من المدین�ة، 
فقام والده وزوجھ إلى فتاتھ التي وافقت ع�ل�ى ذل�ك، وت�ن�ازل 

 عن عرشھ لولده.)).
*** 

 الكلب الطائر: -
 )2النص السوري/ الحمصي "قفل ومفتاح" (

((یحكى ان امرأة أقامت عند زوجھا سنین طویلة، لم تحمل    
فیھا، وذات یوم كانت راجعة فیھ مع زوجھا إلى البیت ل�ی�ال، 
فمرا بكلب أسود، نبحھما، فجفلت المرأة، وق�ال�ت ف�ي س�رھ�ا: 
"لو رزقني هللا بنتا، لزوجتھا لكلب أسود" وم�رت األی�ام، واذا 
المرأة تحس بآثار الحمل، فأدركت أن هللا ق�د أج�اب دع�اءھ�ا، 
ولكنھا خشیت أن ترزق ببنت، فتضطر عندئذ للوفاء بن�ذرھ�ا، 
وكان ما خشیت منھ، إذا رزقھا هللا ببنت، ف�ف�رح�ت ب�ھ�ا ھ�ي 
 وزوجھا، فقد مألت حیاتھما أنسا وبھجة، ونسیت األم نذرھا.

ومرت األیام فكبرت البنت، وأرسلت�ھ�ا أم�ھ�ا إل�ى ال�ك�ت�اب،  
لتتعلم القراءة والكتابة، وذات یوم، كانت البنت راجعة فیھ من 
الكتاب إلى البیت، مر ب�ھ�ا ك�ل�ب أس�ود ون�ب�ح�ھ�ا، ف�خ�اف�ت، 
وابتعدت عنھ، فتبعھا، وقال لھا: "قولي ألمك، أوفي ن�ذرك"، 
ومضت البنت إلى البیت، ونسیت أن تقول ألمھا ما قال�ھ ل�ھ�ا 
الكلب، وفي الیوم التالي قال لھا الكلب، ما قالھ لھ�ا ف�ي ال�ی�وم 
األول، ولكنھا نسیت أیضا، وكذلك الحال في ال�ی�وم ال�ث�ال�ث، 
وفي الیوم الرابع سألھا الكلب لم ال تقول ألمھا ما یوصیھ�ا ب�ھ 
، فأجابتھ بأنھا تنسى، ووعدتھ أن تفعل، فحذرھا من النسی�ان، 
وأعطاھا قطعة من الحلوى، وط�ل�ب م�ن�ھ�ا أن تض�ع�ھ�ا ف�ي 
جیبھا، ولما بلغت البنت البیت نسیت أیضا أن تقول ألمھ�ا م�ا 
أوصاھا بھ الكلب، ولكن األم رأت قطع ال�ح�ل�وى ف�ي ج�ی�ب 

ابنتھا فسألتھا عن مصدرھا، فذكرت الكلب، وأخ�ب�رت�ھ�ا ب�م�ا 
أوصاھا بھ، وذكرت األم نذرھا، وحزن�ت ل�ذل�ك، ول�م�ا ج�اء 
زوجھا في المساء أخبرتھ ب�األم�ر ك�ل�ھ، ف�ح�زن األب، وق�ال 

 لألم: "البد من الوفاء بالنذر"
وبات األبوان یھیئان نفسیھما لفراق ابنتھما، وكأنھما في ك�ل  

یوم على موعد مع ال�ك�ل�ب األس�ود.وذات ی�وم ق�رع ال�ب�اب، 
فخفق قلب األم، وأسرعت تفت�ح�ھ، واذا ال�ك�ل�ب األس�ود ف�ي 
الباب، فأدركت قصده، ورج�ع�ت إل�ى ال�ب�ن�ت، وق�ال�ت ل�ھ�ا: 
"تھیئي یا بنتي"، ثم ح�ك�ت ل�ھ�ا م�ا ك�ان م�ن أم�ر ال�ن�ذر، 
فاستجابت البنت، ودخلت على أبیھا فودعتھ، ثم ودعت أم�ھ�ا، 
وخرجت إلى الكلب، ومضت تسیر إلى جانبھ، ت�ارك�ة أب�وی�ھ�ا 

 یبكیان.
وسار الكلب بالبنت، حتى بلغا خارج البلدة، فطلب منھ�ا أن    

تصعد على ظھره، فصعدت، فط�ار ب�ھ�ا، وح�ل�ق ف�ي أج�واء 
الفضاء، وھي متشبثة بھ، وبعد زم�ن م�ن ال�ت�ح�ل�ی�ق س�أل�ھ�ا: 
"كیف ترین األرض؟" ، فأجابت: "مثل صینیة كبیرة"، فأخذ 
یعلو بھا أكثر فأكثر، ثم أعاد علیھا الس�ؤال، ف�أج�اب�ت: "م�ث�ل 
الصحن الكبیر"، فأخذ یعلو بھا أكثر فأكث�ر، ث�م أع�اد ع�ل�ی�ھ�ا 
السؤال، فأجابت: "مثل صحن صغیر"، وعندئذ حط بھا، ف�إذا 
ھي أمام مخدع ف�خ�م، ف�رش�ھ م�ن ال�دم�ق�س، وغ�ط�اؤه م�ن 
الحریر، تتصاعد من حولھ أبخرة المسك والك�اف�ور، وت�رك�ھ�ا 
الكلب ھن�اك، وغ�اب. وأخ�ذت ت�ج�ول ف�ي أن�ح�اء ال�غ�رف�ة، 
مدھوشة لما ترى من أثاث وریاش، ث�م أط�ل�ت م�ن ال�ن�اف�ذة، 
فرأت أمامھا فناء واسعةا في وس�ط�ھ ب�رك�ة م�اء، ت�ت�رق�رق 
أمواجھا الناعمة، وتسبح فیھا األسماك الملونة، وتتن�ق�ل ع�ل�ى 
أطرافھا الطیور، وتحیط بھا األشج�ار ال�م�زھ�رة، م�ن ش�ت�ى 
األنواع، ونزلت إلى حدیقة القصر، وأخذت تت�س�ل�ی وت�م�رح، 
حتى كان المساء، فرجعت إلى مخدعھا، وقدمت لھا الخادم�ة، 
بعد عشاء فاخر، فنجان قھوة، فشربتھ، فأحست بنع�اس ل�ذی�ذ، 

 فأوت إلى فراشھا، واستسلمت لنوم عمیق.
وفي الصباح نھضت لتمضي النھار كلھ في حدیقة ل�ق�ص�ر،    

تناغي األطیار، وتداعب األسم�اك، وت�ت�ف�رج ع�ل�ى ال�زھ�ور، 
وفي المساء شربت فنجان القھوة، وأوت إل�ى ال�ف�راش، وظ�ل 
ھذا دأبھا، تمرح وتتسلی وتلعب، ال تحس یكدر وال قھ�ر، وال 
ضیق، ولكن ذات یوم شعرت بشيء من الدوار، فأدركت أنھا 

وفي یوم أخر نعق غراب، ف�ذك�رت أب�وی�ھ�ا، وت�م�ن�ت  حامل. 
لقاءھما، وأخذت تبكى، وعلى الف�ور ظ�ھ�ر ال�ك�ل�ب األس�ود، 
فطلب منھا أن تمتطى ظھره، ففعلت، فح�ل�ق ب�ھ�ا ف�ي أج�واء 
الفضاء، حتى سألھا مثل ما سألھا من قبل، فلما قالت ل�ھ إن�ھ�ا 
ترى األرض مثل صحن صغی�ر، ح�ط ب�ھ�ا، ف�إذا ھ�ي أم�ام 
دارھا، ودخلت على أبوی�ھ�ا، ف�ف�رح�ا ب�ھ�ا، وف�رح�ت ب�ھ�م�ا، 
وأمضت معھ�م�ا س�اع�ة، أو ب�ع�ض الس�اع�ة، واذا ال�ك�ل�ب 
ینبح،فودعت أبویھا، وحملھا الكلب على ظھره، ورجع، مثلما 

 جاء بھا.
وفي القصر عادت إلى حیاتھا التي اعت�ادت ع�ل�ی�ھ�ا، ول�م�ا    

كان المساء، ق�دم�ت ل�ھ�ا ال�خ�ادم�ة ف�ن�ج�ان ق�ھ�وة، ف�أخ�ذت�ھ، 
وتظاھرت بارتشافھ، حتى إذا خرجت الخادمة رمت�ھ ج�ان�ب�ی�ة، 
واستلقت في سریرھا، وتظاھرت باالستس�الم ل�ل�ن�وم، وك�ان�ت 
أمھا ھي التي نصحت لھا بذلك، ح�ی�ن ح�دث�ت�ھ�ا ع�ن ف�ن�ج�ان 

 القھوة.
ولم یمض بعض الوقت، حتى ب�رز ش�اب وس�ی�م ال�ط�ل�ع�ة،    

كأنھ البدر، فنھضت تحییھ وتستقبلھ، فاضطرب أول األم�ر، 
ولكنھ لم یلبث أن اطمأن إلیھا، ورجاھا أال تبوح األح�د بس�ره، 
 وأخبرھا أنھ یأتیھا كل لیلة، وھي نائمة، وأنھ ابن ملك الجان.

وفرحت البنت بالشاب، زوجھا، وأنست بھ، واطمأنت إلیھ،    
وأمضیا اللیل في جني ووصال، ثم استسلما لنوم ھانئ، وقبیل 
الفجر أفاقت وأخذت تنظر إلیھ وھو نائم، وتتملى وسام�ت�ھ، ث�م 
الحظت شیئا ما تحت قمیصھ، فوق السرة، فدفع�ھ�ا ال�ف�ض�ول 
إلى معرفة ما یخفیھ، فكشفت قمیصھ بھ�دوء، ف�إذا ھ�ي ت�رى 

 فوق سرتھ قفة ومفتاح فدھشت لما رأت.
وأدارت المفتاح في القفل، فانفتح عن سرداب عمیق،ون�زل�ت  

فیھ، فإذا ھي في نھایتھ أمام سوق كبیرة، فی�ھ�ا ج�م�ی�ع أن�واع 
الصناعات واألعمال، فأخذت تسیر في السوق ت�ت�ف�رج ع�ل�ى 
النجارین والصاغة والخیاطین، وھي ترى الجمیع من�ھ�م�ك�ی�ن 
في العمل، ثم مرت بنجار یصنع سریرة صغیرة، فسألتھ لم�ن 
السریر، فأجابھا بأن زوجة ابن الملك حامل، وأن ھذا السری�ر 
ھو للولید المنتظر، وأدركت أنھ�ا ھ�ي ال�م�ق�ص�ودة، ف�خ�رج�ت 

 على الفور، وأغلقت القفل بالمفتاح.
وتنبھ زوجھا، فاستیقظ، والمھا على م�ا ف�ع�ل�ت، ث�م ن�ادى    

الكلب األسود، فمثل بین یدیھ، فأمره بحمل البن�ت إل�ى ال�ف�الة، 
وذبحھا، وإحضار كأس من دم�ھ�ا ل�ی�ش�رب�ھ، وت�وس�ل�ت إل�ی�ھ، 
تستعطفھ وترجوه العفو، فأبى، فاستسلمت، وح�م�ل�ھ�ا ال�ك�ل�ب 
على ظھره، ومضى بھا إلى أرض منقطعة، وترك�ھ�ا ھ�ن�اك، 
ثم اصطاد طائرة، فذبحھ، واعتصر دمھ، ومال بھ كأس�أ ق�دم�ھ 

ومضت البنت تسی�ر ف�ي ال�ف�الة أی�ام ول�ی�ال�ي  إلى ابن الملك.
طویلة، وحیدة، الجوع یتعبھا، والسیر یضنیھا، والج�ن�ی�ن ف�ي 
أحشائھا پوھن قواھا، حتى الح لھا من ب�ع�ی�د قص�ر ش�ام�خ، 
فاقتربت منھ، وأخذت تلتقط ما تعثر علیھ من بقایا الطعام مما 
یلقي خارجھ، وبینما ھي كذلك، إذ أقبلت علیھا خادمة تدعوھ�ا 
إلى دخول مطبخ القصر، وسمحت لھا أن ت�ق�ی�م م�ع ال�خ�دم، 
وأوصتھا أال تخرج، كي ال یراھا أحد، وتوسلت إلى الخ�دم أال 

وأمضت البنت مع الخ�دم أی�ام�ا، تس�اع�دھ�م  یحدثوا أحد عنھا.
وتتزلف إلیھم، كي تحظى بعطفھم علیھا، حتى كان یوم أفاقت 

فیھ، واذا ھي ف�ي ال�م�خ�اض، فس�اع�دت�ھ�ا ال�خ�ادم�ات، ح�ت�ى 
وضعت ولدا ذكرا، ما إن رأتھ الخادمات حتى دھش�ن دھش�ة 
عظیمة، فقد كان على سرتھ قفل ومفتاح، وھ�ی�أت ال�خ�ادم�ات 
للولد وألمھ كل ما یحتاجانھ من ثیاب وفراش وطعام، وأصبح 
حدیث الولد الذي على سرتھ قفل ومفتاح حدیث الجمیع، حت�ى 

 بلغ سیدة القصر، فأمرت بإحضاره على الفور، ھو
ولما رأت السیدة الولد، نظ�رت إل�ى أم�ھ ن�ظ�رة اح�ت�ق�ار،    

وسألتھا من تكون، فروت لھا ما كان من أمرھ�ا ك�ل�ھ، وھ�ي 
ترتجي العطف علیھا، ولكن الغیظ مال ص�در س�ی�دة ال�ق�ص�ر، 
فالشاب والد الطفل ھو ابنھا، وھو وریث عرش ملك ال�ج�ان، 
وكانت ترید تزویجھ من ابنة أختھا، وموعد حفل الزفاف ب�ع�د 
یوم أو یومین، وكتمت سیدة القصر غیظھا ثم التفتت إل�ى أم 
الولد، تشترط علیھا كي تسمح لھا بالبقاء في القصر أن ت�أخ�ذ 
ستائر القصر كلھا إلى ضفة النھر، وتغسلھا وترج�ع ب�ھ�ا ف�ي 
الیوم نفسھ، ثم قدمت لھا قطعة صابون صغیرة، أوص�ت�ھ�ا أن 
ترجع بھا، من غیر أن یذوب منھا شيء.وحملت األم الستائر، 
ومضت إلى ضفة النھر، وأخ�ذت ت�ت�أم�ل ق�ط�ع�ة الص�اب�ون 
الصغیرة، وتبكي، واذا عالء الدین یمر بھا، فیسألھا عن سبب 
بكائھا، فتروي لھ حكایتھا كلھا، فیأمر الستائر، ف�إذا ب�ھ�ا ق�د 
غسلت ونظفت وجفت، وطویت في لمح البصر، ث�م ق�دم ل�ألم 
ثالث شعرات، نص�ح ل�ھ�ا أن ت�ح�رق إح�داھ�ا ح�ی�ن تش�ع�ر 

 بالخطر.
وحملت األم الستائر، ورجعت بھا إل�ى ال�ق�ص�ر، وق�دم�ت    

قطعة الصابون إلى سیدة القصر، من غ�ی�ر أن ی�ذوب م�ن�ھ�ا 
شيء، فضاقت بھا ذرعة، ثم ألقت إلیھا بولدھ�ا، وأم�رت�ھ�ا أن 
تلزم المطبخ، وأال تخرج منھ، فاللیل�ة ع�رس اب�ن�ھ�ا، وط�ل�ب�ت 

ول�م�ا ك�ان ال�م�س�اء،  منھا أن تفرم أكوامة كبیرة من الب�ص�ل.
أقیمت األفراح في فناء القصر، وأنشدت المغنی�ات، ورقص�ت 
الراقصات، والعروس قاعدة على منصة عالیة، تنتظر مجيء 
ابن الملك، وأشفقت الخ�ادم�ات ع�ل�ى األم وط�ف�ل�ھ�ا، ف�أخ�ذن 
یساعدتھا في فرم البصل، حتى فرغت منھ كلھ، ولما جاء ابن 
الملك، كن ارتدین أفضل ما لدیھن من ثیاب، وخرجن یحمل�ن 
الشموع، وكانت األم وطفلھا معھن، تشاركھن، فكانت تح�م�ل 
شمعة بید، وطفلھا بید، وكان علیھن أن یم�ررن ج�م�ی�ع�ا أم�ام 

 ابن الملك وعروسھ.
ولما صارت األم وطفلھا أمام العروس، أفلتت الشمعة م�ن    

یدھا، فسقطت على ثوب العروس، فاح�ت�رق، واش�ت�ع�ل�ت ف�ی�ھ 
النار، فأسرعت ال�خ�ادم�ات وال�م�دع�وات وأم ال�ع�روس إل�ى 

ب�ی�ن  إطفاء النار، وفي تلك األثناء كانت األم ق�د أل�ق�ت ب�ط�ف�ل�ھ
یدي ابن الملك وقالت لھ: "خذ ابنك، وانظر ال�ق�ف�ل وال�م�ف�ت�اح 
على سرتھ"، وكان ابن ال�م�ل�ك ق�د ع�رف�ھ�ا، ف�ن�ھ�ض إل�ی�ھ�ا 

 وعانقھا.
وعلى الفور حضر الك�ل�ب األس�ود، ف�ام�ت�ط�ى اب�ن ال�م�ل�ك   

ظھره، وأردف وراءه زوجتھ، وكان الطفل بین یدیھ، وانطل�ق 
الكلب بھم، وتنبھ القوم إلى ھرب ابن الملك، فركضوا وراءه، 
وأحست زوجتھ بالخطر، فأشعلت شعرة من الشعرات الث�الث 
التي كان عالء الدین قد أعطاھ�ا إی�اھ�ا، وأل�ق�ت�ھ�ا، ف�اش�ت�ع�ل�ت 

ول�ك�ن ال�ق�وم داس�وا ال�ن�ی�ران وأط�ف�ؤوھ�ا،  وراءھا النیران...
ولحقوا بھم، فأشعلت شعرة ثانی�ة وأل�ق�ت�ھ�ا، ف�ام�ت�ألت ال�ب�ق�اع 
وراءھا بالبحار، ولكن القوم خاض�وا ال�ب�ح�ار، ول�ح�ق�وا ب�ھ�م، 
فأشعلت الشعرة الثالثة وألقتھا، فإذا ج�ب�ال ش�اھ�ق�ة ت�ن�ت�ص�ب 

 وراءھا، وتفصلھا عن القوم.
وعندئذ حلق الكلب األسود في السماء وط�ار، وظ�ل ی�ع�ل�و    

ویعلو، حتى بدت لھم األرض مثل صحن ص�غ�ی�ر، وع�ن�دئ�ذ 
حط على األرض، وإذا البنت وزوج�ھ�ا وط�ف�ل�ھ�م�ا أم�ام دار 
أبویھا، فأخذت تقرع علیھما الباب. وكان أبواھا في غیابھا ق�د 
أرھقھما األسى والحزن، حتى قعد ب�ھ�م�ا ط�ری�ح�ي ال�ف�راش، 
وأتعبھما البكاء والعویل، حتى فقدا البصر، فھما م�ق�ع�دان ال 
یبصران، وما من أحد یطرق علیھ�م�ا ال�ب�اب، س�وى األوالد 
یقرعون الباب ساخرین بھما، حتى إنھ�م�ا م�ا ع�ادا ی�ج�ی�ب�ان 

وكانت البنت ماتزال واقف�ة ب�ال�ب�اب  أحدة، وال یفتحان الباب. 
تقرع وتنادي، وھما ال یجیبان، وإذا الكلب ینبح، ولما سمع�ت 
األم نباح الكلب، أدركت أن ابنتھ�ا ب�ال�ب�اب، ف�أخ�ذت ت�زح�ف 
حتى وصلت إلى الباب، ففتحتھ، وما إن رأت أمام�ھ�ا اب�ن�ت�ھ�ا، 
حتى عاد إلیھا بصرھا، كما عادت إلیھا قوتھا، فنھ�ض�ت إل�ى 
ابنتھا، وعانقتھا، وطال العناق والبكاء، ثم مضت البن�ت إل�ى 
أبیھا، وما إن دخلت علیھ حتى رد إلیھ بصره، ونھض معاف�ی 

 لیعانق ابنتھ.
ثم رحب األبوان بزوج ابنتھما، وفرحا بالطفل، وقرر ال�زوج  

اإلقامة مع زوجتھ عند ابویھا، قانعا بالفقر، متخلیا عن الغنى، 
 وعیش القصور، مفضة بني اإلنسان، على بني الجان.)).

*** 
 الغول الطائر: -

یأخذ النسر دورا كبی�را ف�ي ح�م�ل االنس�ان وال�ط�ی�ران ب�ھ  
 وإخراجھ من طبقات األرض، كما في القصة الشعبیة السابقة.

ت�ع�م�ل   وفي القصص الشعبي نجد الكثیر من الحیوانات ال�ت�ي
عكس وظیفتھا الرئیسیة في الحیاة، مثل الحصان الط�ائ�ر ف�ي 

) الذي یق�وم 3القصة الشعبیة "ابن األمیر والحصان الطائر" (
بالطیران. والغیالن التي تطیر في أغلب ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي 

 ).4ومنھا القصة الشعبیة العراقیة " الشواك" (
*** 

 )5النص العراقي "الشواك" (
((ك�ان ف�ي ق�دی�م األی�ام "ش�واك "ف�ق�ی�ر ال�ح�ال، ل�ھ زوج�ة  

وأطفال، وفي أحد األیام خرج قبل ال�ف�ج�ر وق�ب�ل أن ی�ت�ب�ی�ن 
الخیط األبیض من الخیط األسود إلى الصحراء كعادتھ لیقط�ع 
"الشوك"، ولكنھ في ھذه المرة لم یعد في الوقت ال�م�ع�ی�ن ل�ھ 
إلى أھلھ وبیتھ، وظل أطفالھ بدون أكل، وتدخل ب�ع�ض ذوي 
المروءات واسعفوا العائلة المنكوبة بالطعام. وقد دامت غ�ی�ب�ة 
الرجل أیاماً وأیاماً، وفي مساء أحد األیام أقبل "الشواك" عل�ى 
عائلتھ وھو منطلق الوجھ یوسع الخطى ف�ي ح�ذر ل�ئ�ال ی�راه 
أحد وقد حمل معاه حمالً ثقیالً ف�ی�ھ دن�ان�ی�ر ذھ�ب�ی�ة، فس�أل�ت�ھ 

لقد قمت ف�ي  زوجتھ عن مصدرھا فقص علیھا حكایتھ قائالً: 
صباح ذلك الیوم ومضیت إلى الصحراء ولكنني أح�ب�ب�ت أن 
أسلك طریقاً آخر غیر الذي أسلك�ھ ك�ل ی�وم ث�م أخ�ذت أس�ی�ر 
دون أن أجد "الشوك" فضللت طریقي، ف�الح ل�ي ع�ن ب�ع�د 
قصر كبیر وكان بابھ موصداً وبین�م�ا أن�ا ف�ي ح�ال�ة ال�ت�ع�ب 
والجوع والحیرة شعرت بھزة في السماء واذا بأربعین غمام�ة 
تبرق وترعد عن بعید وھي متجھة الّي وبعدما أمع�ن�ت ف�ی�ھ�ا 
النظر وجدت كل غمامة غوالً مرعباً یطیر في الج�و وت�ق�ذف 
عیناه البروق فخف�ت وھ�رع�ت إل�ى أش�ج�ار م�ن "الش�وك" 
والتجأت الیھا، وشاھدت الغیالن یخط�ون أم�ام ب�اب ال�ق�ص�ر 
وسمعتھم یتساءلون عن رائحة انسان یشمونھا، ولكن رئیسھم 
صرخ بھم قائ�الً: م�ن أی�ن ی�أت�ي االنس�ي ون�ح�ن ف�ي أرض 
منقطعة عن الناس؟ ثم تقدم الرئی�س م�ن ال�ب�اب وق�ال "س�د 
المسدود بحر الممدود خاتم سلیمان ب�ن داود" وإذا ب�ھ ی�ف�ت�ح، 
فدخلوه وأوصد من خلفھم. بق�ی�ت أن�ا ط�وال ال�ل�ی�ل ف�ي ذل�ك 
المخبأ وفي الصباح خرج الغیالن وأغلقوا الب�اب م�ن خ�ل�ف�ھ�م 
بنفس التعویذة، فذھبت إلى الباب وقرأت التعویذة ففتح أمام�ي 
ودخلت القصر، وأكل�ت م�ن أك�ل�ھ ال�ل�ذی�ذ ، ووج�ده م�ل�يء 
بالدنانیر الصفراء واألحجار الكریمة فأخذت م�ن�ھ�ا وخ�رج�ت 
وجئت الیك وأنا أرجوك أال تخبري أحداً بسرنا. وھكذا أصب�ح 
"الشواك" ینعم بالغنى والجاه، مما حدى بجاره الشك بھ فسأل�ھ 
عن ھذا التحول فلم یجبھ، ولكن الجار استدرجھ الكالم بع�د أن 
قدم لھ كأساً من الخم�ر، ف�أخ�ب�ره بس�ره، وف�ي الص�ب�اح أخ�ذ 
"الشواك" یلوم نفسھ على ذلك ورجا ج�اره ب�أال ی�ذھ�ب ألن�ھ 
حتماً سیموت، ولكن الجار ع�زم ع�ل�ى ال�م�ض�ي إل�ى قص�ر 
الغیالن، فذھب، وعندما قرأ التعویذة انفتح الباب أمامھ وھج�م 
علیھ غول یحرس الباب وأذاقھ صنوف العذاب حت�ى اع�ت�رف 

 لھ بما یعرفھ عن صدیقھ"الشواك"، وبعد ذلك قتلھ الغول.
ودارت األیام "بالشواك" وكان یزداد غنى ی�وم�اً ب�ع�د ی�وم،  

وفي أحد األیام أتى المدینة تاجر كبیر وم�ع�ھ ب�غ�ال م�ح�م�ل�ة 
بالدھن لم یذق أحد مثلھ وقد عرضھ بثمن بخس لك�ن أح�د ل�م 
یتمكن من شرائھ ألنھ طلب نوعاً خاصاً من الدنان�ی�ر ال�ت�ي ال 
توجد في المدین�ة وھ�ي دن�ان�ی�ر م�م�ل�ك�ة ال�غ�ی�الن ف�اش�ت�رى 
"الشواك" منھ، وعند عودتھ إلى بیتھ شاھد نخاساً ینادي ع�ل�ى 
عبد أسود یقدح الشرر من عینیھ ویضم في فمھ بین فكیھ سیفاً 
بتاراً یقطع بحده حتى الصخر وال�ح�دی�د، وك�ان ی�ن�ادي ح�اث�اً 
الناس على شرائھ بقولھ: من یشتري ھذا العب�د؟ ف�ان�ھ ص�دی�ق 
وفّي لمن یشتریھ وبروحھ یفدیھ ویقرب الموت م�ن أع�ادی�ھ، 
وال أبیعھ بأقل من ألف دینار ذھباً. فساورتھ نفسھ على شرائ�ھ 
وتقدم من صاحبھ النخاس ونقده حقھ واصطحب ال�ع�ب�د م�ع�ھ 

 إلى البیت وتركھ یحرس الدھن األربعین التي اشتراھا.
وبینما كان العبد یحرس الدھن أحس بأحد األكی�اس ی�ت�ح�رك  

فركلھ برجلھ فاذا بھ یرى انھ ال یحوي دھ�ن�اً ب�ل یض�م م�ارداً 
عمالقاً ھو أحد الغیالن االربعین فما كان م�ن ال�ع�ب�د إال أن 
عاجلھ بضربة ممیتھ من سیفھ البتار أطاحت برأسھ بعی�داً ث�م 

األكیاس واح�داً ب�ع�د واح�د ب�ق�ط�ع رؤوس     أتى على بقیة
الغیالن حتى وصل الكیس األخیر فوجده ملیئاً بالدھ�ن ف�ت�رك�ھ 
وجمع رؤوس الغیالن وبعد أن قطع من كل رأس أح�د أذن�ی�ھ 
جمعھا كلھا فشاھد غوالً یدخل خلسة من الباب وب�ی�ده س�ی�ف 
فضربھ العبد بضربة فصلت رأسھ عن جسمھ ولكن�ھ ق�ب�ل أن 

)، ف�رد 6تغادر روحھ النتنة جسمھ قال لھ: ثن بضربة أخرى (
علیھ العبد أن أمي وأبي لم یعوداني على التثنیة. وكانت غای�ة 
الغول خدیعتھ ألنھ لو ضربھ ضربة ثانی�ة ل�ردت ال�ی�ھ ال�روح 
من جدید، وبعد ذلك قطع أذنیھ وأنفھ ث�م ن�ھ�ض ك�ال�ع�اص�ف�ة 
وأخذ یحمل األكیاس ویسیر بھا متجھاً صوب النھر الذي كان 
قریباً من دار سیده ورمى بھ وسط الم�وج ال�ذي ال ی�ف�ت�أ أن 
یبتلعھ. وفي الصباح جاءه سیده "الشواك" وسألھ ع�ن أك�ی�اس 
الدھن التي تركھ یحرسھا، فقص العبد على سیده حكایت�ھ م�ع 
الغیالن وقد أراه آذان الغیالن وأنوفھم. ففرح "الش�واك" ب�ذل�ك 
وجعلھ حراً، وبعد أیام اصطحبھ معھ إلى قصر الغ�ی�الن وأخ�ذ 
منھ ما یحتویھ من نفائس وأموال. وھ�ك�ذا ع�اش "الش�واك" 

 بأحسن حال.)).
*** 

 المارد الطائر: -
صحیح ان المارد كائن خ�راف�ي، غ�ی�ر واق�ع�ي، م�ن ان�ت�اج  

المخیال الشعبي العالمي، إّال انھ في قصص كثیرة یوجد وھ�و 
یطیر في الفضاء لیوصل البطل إلى المكان الذي یرغ�ب. وق�د 
كان مثل ھذا المارد في حكایة "حكایة أبو م�ح�م�د ال�ك�س�الن" 

لیلة ولیلة. أو یأتي كمارد شریر یسرق ثم�ار ش�ج�رة   في ألف
الملك، أو یمنح األداة السحریة ل�ل�ب�ط�ل. ف�ف�ي قص�ة "ال�م�ل�ك 
وأواله الثالثة" المذكورة كاملة في موضوع الماررد الش�ری�ر، 
نجده یأتي طائرا لیسرق شجرة الملك ویقطع أزھارھا. وكذل�ك 

)، اذ یتكلم مع األنس�ي، 7في قصة "عروس البحر والصیاد" (
ویطیر بھ، ویدخل بھ الم�اء، وھ�ي م�ذك�ورة ف�ي م�وض�وع�ة 

 عروس البحر المتحدثة.
 الھوامش:

 .54الحكایة واالنسان،ص -1
.وھناك نص فلسطیني من منطقة الخلیل بع�ن�وان 246حكایات شعبیة،ص -2

 -"الكلب العاشق" یشبھھا.راجع"الحكایات واألساطیر الشعبیة في منطثة الخلیل
 ".277ص  -رشدي االشھب

 ذكرت كاملة في موضوعة السعلوة المساعدة. -3
. في حكایة " الفأس الذھبیة" المذكورة في ك�ت�اب 41حكایات وفلسفة، ص -4

فیھا موتیفة تشبھ موتیفة ما یقوم بھ جار  113"الحكایة الشعبیة العراقیة" ص
 الصیاد.

 .41ص -حكایات وفلسفة -5
الخیال الشعبي واسع التصورات فھو یجعل لسان الحیوان یتحدث، وفوق ھذا  -6

یجعلھ یطلب من الذي یضربھ بالسیف أن یثني الضربة، أي یضرب�ھ ض�رب�ھ 
 ثانیة، العتقاد العامة من الناس ان الضربة الثانیة ستحیھ.

 موقع "الحكواتي  -7

 من كتابي المخطوط“ 2الفصل الثاني ج” 4ح/ 

      )  ت- 
(ا ا ا  تا أم 

 العراقداود سلمان الشویلي/ 
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 أنا صْرَخةٌ َخَرَجْت ِمْن وْعِي الطِّریقِ   

 و أنا أْجزاٌء تَطایََرتْ   

مھْ  ِمْن ذاِكَرةٍ                         … ُمَھشَّ

  

 …كذا ِجئتُ           

 أْو كَذلك كنتُ               

 أْجَمُع ما تَیَسََّر من بَقایَا ذاكرةٍ   

َمْت على َصْخَرِة التَّْرحالِ      تََھشَّ

  

ْرَخِة األُولَى         منذ الصَّ

 تخشََّب جسدي 

 َحَضنَْتني الّشْمسُ 

 و َھْدَھَد القَمُر َصْیَحتي

  

 منُذ الّصْرَخِة األولَى

 یا أنا شْخٌص َغِریبٌ …و أنَت 

 یَْقِرُض أناِملَھُ  

 و یَْبُصُق على العالَمْ        

   

ْرَخِة األولَى  ُمْنُذ الصَّ

 مَألَ صْدِري َھواُء قْریَتي 

 وعندما نَشْرُت أْنفاسي

 في فَضائِھا الّساِحرِ     

 لَْم یُْھدوني لُْعبَةً خَشبِیّةً 

 …أْو ِمن قُماْش            

 َمنََحْتني قْریَتي ِدْفئًا في ِحْضنِھا

 َھَمَسْت في أُذنِي أنِینَھا

 َعلََّمتني أّن الُحبَّ َعْقدٌ 

ُد كلَّ النّاْس             …یَُوحِّ

  

 صْوتُھا الذي ھَو َصْوتي

 كان ھُِویَّتي الُمسافَِرهْ 

 كان أّوَل الّدْمِع و الَعذابْ 

 و كاَن أّوَل الّدْفءِ 

 

 َحَضنَْتني الشْمسُ 

 فكان ِدْفُؤھا كالدِّْفءِ 

 في ِحْضِن أّمي           

 … ُمشاِكٌس أنا ُمْنُذ البْدءِ  

 أتَمّرُد على حروِف اْسمي

 أَشاِكُس مالبِسي

 أَْرفُُض القَْھَر و أْعِزُف أَملي

 ِمْثَل نَاٍي مْجنُونٍ 

ُجونُ  ُق أْطرافَھُ الشُّ ُدوني… تُطَوِّ  فََعمَّ

ُدوني                           …بالماِء عمَّ

  

 لَفَّني الصمتُ 

 …َزْنُت لََواِعجيـواْختَ 

 و        

 َكِحَصاٍن بَّريٍّ أصیلٍ 

 كِشراٍع یْعبُُر في ُعْنفُواٍن َغریبٍ 

 أْمَواجـًا ھـاِدَرهْ          

ْمتِ   تَقَْوقَْعُت في الصَّ

 بَنَْیُت ُدوني الُجْدرانَ      

 و أْطبَْقُت األْبوابْ 

ھورُ   َرفَْضُت أن تُْسَرَق منّي الزُّ

تَاِء* و (الَخاثرْ   )**رفَْضُت َمعونَةَ الشِّ

 وأْن أْبقَى في طابُوِر األْیتاِم حائِرْ 

 تْملَُؤني األْحزانْ           

  

 أنا الیَْومَ    

 أْجَمُع َشتَاَت عُمري ِمْن ذاِكَرةٍ 

َمْھ              …ُمَھشَّ

قُھا ُرھا كْي أكونَ …أنَسِّ  أَكوِّ

 …كما ُكْنتُ         

 أتََدْحَرُج كالُكَرِة إلى مْلَعِب قَْلبِكِ 

 ھْل غاَدَرني أْم غاَدْرتُھُ؟ 

 ……ما ُعْدُت أْدري        

 ضاَعْت ِمنّي ُكلُّ التََّواِریخِ 

َوُر األََزلِیّھْ         و تِْلَك الصُّ

 

َرْت ذاِكَرتي     تََصحَّ

 … النِّْسیَانْ  و َجَرفَھا               

 

 في ِغیابي

قَْت َحبیبَتي ُكتُبي و أْوراقي  َمزَّ

 بْعَد َمغیِب الشَّْمسِ       

 َرَمْتھا، ُمْرتَبَِكةً، في التَنُّورِ 

 َخْوفًا على العاِشِق الَمْجنُونِ 

 الذي َعلََّمْتھُ ھذِه األْوراقُ 

 كْیَف یَْعَشُق َوطَنًا ُشنَِق فیھِ 

  …النَّھاْر                        

 أنا الیَْومَ 

ُع بَقایَا ُعُمري  أَجمِّ

 ثمَّ أبَْعثُِرَھا كما ِجْئتُ 

 َعساني أتََدْحَرُج في الغاباتِ 

 َكَما ُكْنتُ          

 وعَساني أُفیُق في ِشتاِء الغْربَِة القَاِرسِ 

 و حْولَي ناُر (بابا كركر)***   

 )****3أْو ِدْفُء ِذْكَریَاِت َمَحطَِّة ال(كي/

 

 أنا الیَْومَ         

 أْجَمُع بَقایا ُعُمري ِمْن بَقایا الذاِكَرهْ 

 كْي أكوَن كَما ُكْنتُ          

 كْي أْرفََع أْذُرعي و أْقِطفَ 

 …نُُجوَمِك                      

 آتیِك ُمتَلَھِّفًا

ھ      لْھفَةَ الرَّضیِع على ثَْدِي أمِّ
................................................................................................... 

كان قد قّررھا الزعیم عبد الكریم قاسم ف�ي س�ن�ة  * معونة الشتاء: مساَعَدة

 للفقراء و المعوزین و تتمثل في منحھم الكسوة الشتویة. 1958

یُوّزع في عھد عب�د ال�ك�ری�م ق�اس�م ع�ل�ى ط�الب  ** الخاثر: لبن مخثّر كان

 االبتدائیة.

/ العراق ت�رت�ف�ع  كركوك كبیر بالقرب من مدینة نفطي *** بابا كركر: حقل

 منھ نار لحرق الغاز.

 حدیثة، محافظة األنبار/ العراق. تابع لقضاء 3**** محطة نفط ك /

 موفق ساوا َ ذاٍَِة  
 10/06/2009سیدني، 
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   اد إ ا غ اارج وك اراء اادات. 

ا ا ا ان ات د  اءة" يأر  ا " 

 
 عبدهللا علي شبلي/المغرب الناقد

 
 : مقدمة *

ھو الصعود حین ی�ت�ش�ك�ل م�خ�ت�ل�ف�ا ال 
یوازیھ صعود آخر مخالف ف�ي ب�ن�ائ�ھ، 
ف�ي م�ع�ن�اه وح�م��ول�ت�ھ، وف�ي ام�ت��داده 
الداللي والمعرفي في بحثھ الف�ری�د ع�ن 
ت��م��اه م��ع ذات ع��ارج��ة ت��رت��ق��ي ف��ي 
المدارج لتنھل من معین صاف، م�ن�ھ�ل 
الوجد الذي یجعلھا سك�رى ف�ي غ�م�رة 
ال��م��ح��ب��وب. ص��ع��ود ال ی��وازي وال 

بل یخ�ال�ف وی�ت�م�ی�ز.ق�ادرع�ل�ى   یشاكل
حفر معناه المختلف قدرة ال�رج�ل ع�ل�ى 

  .ترویض الحرف وتطویعھ
 
  : الصعود تجمیعا وتفكیكا *
 : صاد الصعقة والصفعة  -

ھي الصاد في الصعود حین تحیل ع�ل�ى 
صعقة الشعر. تلك الصعق�ة ال�ت�ي أری�د 
لھا أن تكون عند البعض صفقة للش�ع�ر 
أو ص��ف��ع��ة ل��ھ. وم��ا ب��ی��ن الص��ف��ق��ة 
والصفعة ضاعت جمالیة البوح وج�الل 
القریض. فال جم�ال غ�دا ل�ل�ح�رف. وال 
جالل للمعاني التي یحملھا ال�ن�ص ب�ی�ن 

  ثنایاه.
وحین نتحدث عن الصعقة ن�راھ�ا ھ�زة 
عند الشاع�ر، م�ادام آث�ر ل�ن�ف�س�ھ ذل�ك 
وخص أعمالھ ب�م�ی�س�م االھ�ت�زاز. ھ�ي 
صعقة حرف تجعل المبدع یھتز. ی�ھ�ت�ز 
لیربو، لیت�ح�رك، ل�ی�رت�ع�ش وف�ي ھ�ذه 
المعاني كلھا یجتمع اإلب�داع وی�ت�ج�م�ل. 
فما الشعر إال اھتزاز األرواح وسموھ�ا 
فوق ربوة الجسد، لتنظر من عل بع�ی�دا 
عن درن الشھوة وس�ف�اس�ف ال�ج�س�د. 
وحینھا فقط نعود إل�ى ال�ت�ح�رك، ف�ھ�و 
ھذا المس�ل�ك ن�ف�س�ھ ال�ذي ی�ن�ب�غ�ي أن 
یس��ل��ك��ھ األدب واإلب��داع. أن ی��ح��رك 
الضمائر، أن یدفع اآلخر إل�ى ال�ت�ح�رك 
من أجل الذات، وم�ن أج�ل اآلخ�ر، ل�ن 
یخرج األدب ع�م�وم�ا ع�ن م�ق�ص�دی�ت�ھ 
ال��ك��ب��رى، إال وھ��و یس��ل��ك مس��ل��ك 
اإلنسانیة. بح�ث�ا ع�ن األفض�ل تس�ی�ی�دا 
للعدل واإلنصاف، أ لم یقل ھیجل ی�وم�ا 

إن غ��ای��ة ال��ف��ن ت��ھ��ذی��ب ال��ن��ف��س ":
 ." وتلطیف الھمجیة

 
 : عین الشعر بصیرة ال بصر -

العین : عین الشعر وعین الشاعر التي 
یرى بھا، ما ال یراه اآلخرون بعیونھم، 
فتغدو بصیرة ال بصرا، ألن�ھ ال ی�ب�ص�ر 
لنفسھ فقط ، بل حك�م ع�ل�ی�ھ ال�ق�در أن 
یبصر من أجل اآلخر، أن یعبر ویش�ع�ر 
م�ن أج�ل اآلخ�ر، ھ�ذا ال�ت�ع�ب�ی�ر وھ�ذا 

الشعر، یك�ون ام�ت�اع�ا ك�م�ا ق�د ی�ك�ون 
اقناعا ، ولكنھ ال ینبغي أن یكون قن�اع�ا 
، یوضع تخفیا وتقی�ة، س�اع�ت�ھ�ا ی�ح�ل 
القناع مكان االقتناع. وھو ما ال ی�ؤم�ن 
بھ المثقف الش�اع�ر، ال�ذي ی�ح�م�ل ھ�م 
األمة دما وغما في دواخل قلبھ. وب�ھ�ذا 
الطرح األخیر نجد أنفسنا اجبارا ن�ع�ود 
إلى المنحى األول الذي سبق أن توقفن�ا 

  عنده : الشعر صفقة أو صفعة.
عین الصعود ال ینبغي أن ت�ك�ون ع�ی�ن 
نحلة فقط ال ترى إال الجمال وال تقع إال 
على ریاحین الورود، ومسك األق�اح�ي، 
ھي عین ترى المساوئ ایضا كما ت�رى 
المحاسن. ترسم الجمال وال�ح�ب�ور ف�ي 
نفوس القراء، كما تمتل�ك ق�درة ك�ب�رى 
ع�ل�ى ت�ج�ی�ی�ش ال�خ�واط�ر، وت�ف�ی�ی��ض 
الوجدان ، تملك الدربة والدرایة لتجع�ل 
من المت�ل�ق�ي ی�خ�زن ال�ح�زن وال�ك�م�د، 
ویفعل دوره اإلنساني الذي یدف�ع�ھ إل�ى 
االحس��اس ب��اآلخ��ر، ت��م��ث��ل م��ع��ان��ات��ھ 

 ال��ف��ع��ل"وأج��رأة ھ��ذا ال��ت��م��ث��ل إل��ى
ل��ی��ت��ج��اوز ال��م��ث��ق��ف دور ال��م��ث��ال��ی��ة "

والطوباویة التي تبیعك وھم�ا ال ی�ل�ی�ق 
 ." إنسانا" بك

ھذه العین نفسھا ھ�ي ال�ت�ي ب�ات�ت ف�ي 
وق�ت م�ن األوق��ات غ��ی�ر ق��ادرة ع��ل��ى 
تمییز صالح من طالح. أو مع�رف�ة غ�ث 
من سمین. مما أدى إلى انحدار إبداع ، 
غدا بعدھا اندحارا للقیم والمثل، فص�ار 
الق�ری�ض بض�اع�ة م�ن ال بض�اع�ة ل�ھ 
یركبھ من ال یحسن الركوب، ب�ل ص�ار 

  .ركوب من ال مركوب لھ أصال
 
 : واو وجد وعر وویل للمبدع -

واو الصعود لن تحمل في الصعود إل�ى 
الشعر وال�ح�ب إال وج�دا وع�را ووی�ال 
للمبدع، فمن الطبیعي أن یكابد ال�م�ب�دع 
ویجاھد ویصارع الویالت في م�ع�راج�ھ 
، صاعدا نحو حبھ األثیر، وی�ج�د وج�دا 
بین أضالع�ھ، ی�م�ن�ح�ھ ت�ری�اق ص�ب�ر، 
وبلسم جراح لویالتھ التي تتربص ب�ھ، 
وبسیره الحثیت ن�ح�و أھ�داف�ھ ال�م�ث�ل�ى 
وقیمھ العلیا، حق لھ أن ی�الق�ي وی�الت 
من ذویھ وأھلھ ومحبی�ھ إم�ا ج�ھ�ال أو 
حسدا وغیظا وكمدا، ولعلھا ویالت م�ن 
أش�ب��اھ�ھ وم��ت�ط��ف�ل��ي ص�ن��ع�ت��ھ ت�ك��ب��را 
وتبغیضا، تن�ق�ی�ص�ا أو تس�ف�ی�ھ�ا، وق�د 
تكون ویالت من تمترسوا ضده إنس�ان�ا 
راقیا ینشر المحبة والسالم وقیم ال�ح�ب 
وال��خ��ی��ر، أو وی��الت م��ن ت��أدج��ل��وا 
واستكانوا ألدجلتھم وظ�ن�وھ�ا حص�ون�ا 
مانعتھم من دحر الغیر، مس�وغ�ة ل�ھ�م 

قصف نقیض�ھ�م ال�ذي ع�دوه ن�ق�ی�ص�ا، 
وال��ت��ن��ق��ی��ص م��م��ن خ��ال��ف��ھ��م م��ن��ھ��ج��ا 

  واستبدل بضاعتھم ببضاعة غیرھم.
ومادام الحب یس�ك�ن أض�الع الش�اع�ر، 
ویجد لذة ال�ح�رف ف�ی�ھ م�ت�ع�ة ع�ام�رة 
وسعادة غامرة، فلن یضیره مص�ارع�ة 
الویالت على أنواعھا ورغ�م تش�ع�ب�ھ�ا 
وعالتھا. فمن أجل ذل�ك یس�ل�ك م�دارج 
الس��ال��ك��ی��ن ل��ی��ن��ال، ص��اع��دا، وج��ده 

 . المرتجى
 

  : دال الدیدن بال دنیة
دیدن ال دنیة ف�ی�ھ ودع�وة   دال الصعود

ودعاء : وفي بحثھ الدیدني عن ال�رق�ي 
والسمو، یبق�ى الش�ع�ر وح�ده وس�ی�ل�ة 
مث�ل�ى ل�ت�ح�ق�ی�ق ھ�ذا األل�ق، ل�ت�ع�م�ی�ر 
ال�ق�ص��ائ�د ب��ال�خ��ی�ر وال��ح�ب، ول��ت�زھ��ر 
األشعار ورود یاسم�ی�ن ت�ت�غ�ن�ى ب�غ�ن�ج 
امرأة جمیلة، أو لتبني ال�ح�روف آف�اق 
ممتدة، حقوال وبساتین، ت�م�ن�ح ض�ی�اء 
ونورا ف�ری�دا، ت�ن�ی�ر دروب ال�ح�ی�ارى 
والجیاع، تبني آم�اال أك�ب�ر ف�ي ع�ی�ش 

 . رغید للمطرودین والمھمشین
ھو الش�ع�ر ح�ی�ن یص�دق ال ی�غ�دو إال 
ردیفا لإلنسان حاجة ضروریة ل�ع�ی�ش�ھ 
وسیره نح�و إنس�ان�ی�ت�ھ، ول�ی�س ت�رف�ا 
زائدا یستدع�ى وق�ت ال�ح�اج�ة ل�ی�ك�م�ل 
موائد الطع�ام ال�م�ألى أم�ام ب�ط�ون ق�د 
ت�دل��ت یس�ح��ب أدن��اھ�ا أع��الھ��ا ت��دف��ق��ا 
وطفحا، یبنما أخرى تعاني ال�م�خ�م�ص�ة 
وال��م��س��غ��ب��ة وراء ال��ج��در ال��م��ظ��ل��م��ة 

  المھمشة.
وتماشیا مع المنحى ذاتھ یقف الش�اع�ر 
داعیا وداعیة لھذه القیم ، ینشرھ�ا ف�ي 
غیر خجل وال ح�ی�اء، ف�ی�ص�ی�ر الش�ع�ر 
دعوة للحب، دعوة ل�ل�خ�ی�ر وال�ع�ط�اء، 
دعوة للعدل والحریة، بل ھو جماع ك�ل 
ذل��ك إن ص��دق ون��ق��ي م��ن الش��وائ��ب 

  وصدق أھلھ وصناعھ.
لكل ذلك فرضت الذائقة عل�ى الش�اع�ر  

ان یتبع متابع الخیر وینبع الحرف م�ن 
منابع القیم، ولن یستق�ی�م ذل�ك، حس�ب 
زع��م��ن��ا ال��م��ت��واض��ع، إال ب��م��ح��ارب��ة 
السفاسف والمثبطات، وات�خ�اذ ال�دی�دن 
ودحر الدنیة، ساعتھا لن یكون اإلب�داع 
إال میسما انسانیا خالص�ا م�ن االنس�ان 

 .ومن أجلھ وإلیھ وحده دون غیره
إن ھذا المس�ل�ك وح�ده ھ�و م�ا ی�ج�ع�ل 
الشعر یمتد ضاربا في اآلف�اق ی�ت�ج�اوز 
الحدود والمتاری�س، ألن�ھ ی�ب�ح�ث ع�ن 
اإلنسان الجائع ، ی�ن�ق�ب ع�ن اإلنس�ان 
الم�ظ�ل�وم وال�م�ح�روم، ل�ی�ن�ش�ر أن�ی�ن�ھ 

ویترجم حزنھ، ینقل حرمانھ وح�ن�ی�ن�ھ، 
وھنا یأتي الدعاء مخ�ل�ص�ا وخ�الص�ا ال 
سمعة ف�ی�ھ وال ری�اء ، دع�اء ب�ظ�ھ�ر 
ال�غ��ی�ب، ی��ن�ق��ل إل��ى هللا خ��الص�ا وق��ت 
الحاجات وفي غیاھب الظل�م�ات. وس�ط 
األنین والھم والكربات، فكأن الشع�ر ال 
غ�ی�ره ح�رك��ھ وزوده ب�أكس��ی�ر ح�ی��اة، 
بأكسجین یبقیھ حیا ویدف�ع اآلم�ال إل�ى 

 .أبعد اآلماد
 
  الصعود بدون ارتواء *

االرتواء نضارة وام�ت�الء وت�ن�ع�م ب�ع�د 
تیبس العروق وتخش�ب�ھ�ا ب�ع�د ت�ك�ل�س 
األم�ع�اء وتص�ل��ب�ھ�ا. ھ�و ن�ور ی��غ�ط��ي 
الوجوه ویمأل ال�ن�ف�وس ب�ال�ب�ش�ر ب�ع�د 

 .عطش وجواد قاتل
ولن یتحقق االرتواء غایة وبغیة م�ادام 
الشعر ساریا. ألن االرتواء الشع�ري ال 
ی�ح�ق��ق اش��ب�اع��ا اب��دا، ف�ك��ل�م��ا ت��ح�ق��ق 
االشباع توقف الشاعر ومات القری�ض. 
ومن ثمة حكم ع�ل�ى الش�اع�ر أن ی�ظ�ل 
صادیا، ال یرتوي ابدا، فالعط�ش ی�رق�ي 
ابداعھ ویجعلھ فریدا یبحث عن حروف 
تطفئ لوعة الشرارة، وكلم�ا ن�ھ�ل م�ن 
م��ن��ھ��ل ال��ق��ری��ض ال��زالل إال وازداد 
عطشھ، وكأن االرتواء بھذا ال�م�ف�ھ�وم 
صار عطشا بوجھ آخر، وھذا ما یج�ع�ل 
الشعر مستمرا ألنھ یبحث ع�ن ارت�واء 

 . مثالي مفترض لن یتحقق أبدا
ھذا االرتواء المرغوب فیھ قد ی�ح�ق�ق�ھ  

القارئ استمتاعا أو ھیام�ا، ب�ل وح�ت�ى 
تماھیا مع نص ع�ذب ی�ج�د ف�ی�ھ ذات�ھ، 
غیر أن المبدع لن یحقق ارتواءه أب�دا، 
وحین یحققھ فقد انتھى ش�ع�ری�ا م�ھ�م�ا 

 .طال مراسھ ومرانھ شاعرا ناظما
إن ما یجعل الشعر متجددا في مس�ال�ك�ھ 
، متنوعا في ثیماتھ، ھو بحث ص�اح�ب�ھ 
عن ارتواء یحقق فی�ھ ذات�ھ، وی�ع�ط�ی�ھ 
توازنھ الشعري المفتقد، ف�ھ�ذه ال�ح�ال�ة 
من االضطراب وال�الت�وازن ھ�ي ال�ت�ي 

إن الش�اع�ر " ال�ف�رادة"تسمھ بمی�س�م 
إنسان مضطرب وغیر مت�وازن، ل�ی�س 
بمف�ھ�وم ب�ات�ول�وج�ي عص�اب�ي، ول�ك�ن 
بمفھوم آخر یحیلنا على ارتباط الم�ل�ك�ة 
بوضعیة نفسیة وداخلیة خاصة ودقیق�ة 
جدا، ت�ب�ت�ع�د بش�ك�ل ك�ب�ی�ر ع�ن ح�ال�ة 
اإلنس��ان ال��ع��ادي ال��ذي ی��ج��ل��س ف��ي 
وضعیة بالھة واسترخاء وھ�و یش�اھ�د 

 .التلفاز غیر آبھ لما یدور حولھ
ھذا الالتوازن ھو الذي كل�م�ا ت�ج�دد إال 
وت��ج��دد اإلب��داع، وك��ل��م��ا دام إال ودام 

 .األبداع، تعدد وتفردن
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ونحن حین نقول یقول سركون بولص :       
قصیدة النثر فھذا تعبیر خاطىء, ألّن قصی�دة 
النثر في الشعر األورب�ي ھ�ي ش�يء آخ�ر, 
وفي الشعر العربي عندما نقول نتحدث ع�ن 
قصیدة مقّطعة وھي مج�ّرد تس�م�ی�ة خ�اط�ئ�ة, 
وأنا أسّمي ھذا الشع�ر ال�ذي أك�ت�ب�ھ ب�الش�ع�ر 
الحّر, كما كان یكتبھ إلیوت وأودن وكما ك�ان 
یكتبھ شعراء كثیرون في العال�م. واذا ك�ان�ت 
تسمیتھا قصیدة النثر, فأنت تبدي جھلك, ألّن 
قصیدة النثر ھي التي كان ی�ك�ت�ب�ھ�ا ب�ودل�ی�ر 
ورامبو وماالرمیھ, أي قصیدة غیر م�ق�ّط�ع�ة. 
من ھنا بدأنا نحن وأستلھمنا فك�رة ال�ق�ص�ی�دة/ 
السردیّة التعبیریّ�ة/ ب�األت�ك�اء ع�ل�ى م�ف�ھ�وم 
ھندسة قصیدة النثر ومن ثمّ التمّرد والشروع 
في كتاب�ة قص�ی�دة م�غ�ای�رة ل�م�ا یُ�ك�ت�ب م�ن 
ضجیج كثیر بدعوى قصیدة نثر وھي بریئ�ة 
كل البراءة من ھذا االّ القلیل ممن أوفى ل�ھ�ا 
حسبما یعتقد/ وھي غیر قصیدة نث�ر/ وأب�دع 
فیھا ایما ابداع وتمیّز , ونقص�د اّن م�ا یُ�ك�ت�ب 
الیوم انما ھو نّص حّر بعید ك�ل ال�بُ�ع�د ع�ن 
قصیدة النثر. اّن القصیدة السردیّة التعب�ی�ریّ�ة 

ال�ت�ع�ب�ی�ر/  -تتك�ون م�ن م�ف�ردت�ي/ الس�رد 
ویخطيء كثیرا َمن یتصور أّن الس�رد ال�ذي 

القصصي , وأّن  -نقصده ھو السرد الحكائي 
التعبیر نقص�د ب�ھ األنش�اء وال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
األشیاء . اّن السرد الذي ن�ق�ص�ده ان�م�ا ھ�و 
السرد الممانع للس�رد أي انّ�ھ الس�رد ب�ق�ص�د 
األیحاء والرم�ز وال�خ�ی�ال ال�ط�اغ�ي وال�ل�غ�ة 
العذبة واألنزیاحات اللغویّة العظیمة وت�ع�ّم�د 
األبھار وال نقصد منھا الحك�ای�ة أو ال�وص�ف, 
أما مفھوم التعبیریّة فأنّھ مأخوذ من ال�م�درس�ة 
التعبیریّة وال�ت�ي ت�ت�ح�دث ع�ن ال�ع�واط�ف 
والمشاعر المتأججة واألحاسی�س ال�م�رھ�ف�ة, 
اي ال��ت�ي ت��ت�ح�دث ع��ن اآلآلم ال�ع�ظ��ی�م��ة 
والمش�اع�ر ال�ع�م�ی�ق�ة وم�ا ت�ث�ی�ره األح�داث 
واألشیاء في الذات األنسانیّة . اّن ما تشت�رك 
بھ القصیدة السردیّة التعبیریّة وقصیدة الن�ث�ر 
ھو جعلھما النثر الغایة والوسی�ل�ة ل�ل�وص�ول 
الى شعریة ع�ال�ی�ة وج�دی�دة. اّن ال�ق�ص�ی�دة 
السردیّة التعبیریّة ھي قصیدة ال تعتم�د ع�ل�ى 
العروض واألوزان وال�ق�اف�ی�ة ال�م�وّح�دة وال 
التشطیر ووضع الفواصل والنقاط الكثیرة او 
وضع الفراغات بین الفقرات النصیّة وانّ�م�ا 
تسترسل في ف�ق�رات�ھ�ا ال�ن�ص�یّ�ة ال�م�ت�الح�ق�ة 
والمتراصة مع بعضھا وكأنّھا قط�ع�ة ن�ث�ریّ�ة. 
أّن القصیدة السردیّة التع�ب�ی�ریّ�ة ھ�ي غ�ی�م�ة 
حبلى مثقلة بالمشاعر المتأججة واألح�اس�ی�س 
المرھفة ترمي حملھا عل�ى األرض ال�ج�ّرداء 

 فتخّضر الروح دون عناء أو مشقّة .
وسعیاً منّ�ا ال�ى ت�رس�ی�خ م�ف�ھ�وم ال�ق�ص�ی�دة 
الس�ردیّ�ة ال�ت��ع�ب�ی�ریّ�ة ق�م�ن�ا ب��أنش�اء م�وق��ع 
ال�ك��ت��رون��ّي ع��ل��ى (ال��ف��ی��س ب��وك) ال��ع��ام 

,اعلنا فیھ ع�ن والدة ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة 2015

والتي سرع�ان م�ا أن�ت�ش�رت ع�ل�ى مس�اح�ة 
واسعة من أرضنا العربیة ثم م�ا ل�ب�ث�ت أّن 
انشرت عالمیاً في القارات األخ�رى وأن�ب�رى 
لھا كتّاب كانوا أوفیاء لھا وأث�ب�ت�وا ج�دارت�ھ�م 
في كتابة ھذه القصیدة وأّكدوا ع�ل�ى أح�ق�ی�ت�ھ�ا 
في األنتش�ار وأن�ط�الق�ھ�ا ال�ى آف�اق ب�ع�ی�دة 
وعالیة. فصدرت م�ج�ام�ی�ع ش�ع�ری�ة ت�ح�م�ل 
سمات ھذه القصیدة الجدیدة في أكثر م�ن ب�ل�د 
عربي وكذلك مجامی�ع ش�ع�ری�ة ف�ي أم�ی�رك�ا 
والھند وافریقیا وام�ی�رك�ا ال�الت�ی�ن�ی�ة وأورب�ا 
وصار لھ�ا رّواد وعشّ�اق ی�داف�ع�ون ع�ن�ھ�ا 
ویتمّسك�ون ب�ج�م�ال�ی�ت�ھ�ا وی�ح�اف�ظ�ون ع�ل�ى 

 تطویرھا .
سنتحدث تباعاً عن تجلّیات ھذه اللغة حسبم�ا 

مؤسسة  -یُنشر في مجموعة السرد التعبیري 
الفرع العربي, ول�ت�ك�ن ھ�ذه  -تجدید األدبیّة 

المقاالت ضی�اء ی�ھ�ت�دي ب�ھ ك�ل َم�ْن ی�ری�د 
 التحلیق بعیدا في سماوات السردیة التعبیریة.
على الناقد ان ال ینظر الى الصورة الشعری�ة 
داخل النسیج الشعري, وانما علی�ھ أن ی�ن�ظ�ر 
ال�ى م�ا خ�ل��ف ھ��ذه الص�ورة وق�راءت��ھ��ا 
بموضوعیة وح�رف�ی�ة, وأن ال یُ�ك�ث�ر م�َن 
المصطلحات النقدی�ة ال�ج�اف�ة وال�ت�ي ح�ت�م�ا 
ستجعل المتلق�ي ی�دور داخ�ل دائ�رة خ�اوی�ة 
ویضیّع جمالیات القصیدة ویجعل من مقال�ت�ھ 

 مغلقة جافّة.
أّن القصیدة ھي عبارة عن ح�ل�م ع�م�ی�ق ال 
شعوري, یجب قراءة ھذا الحلم بما ی�ت�ن�اس�ب 
مع كمیة الجمال المنبعث من داخلھ, وتقدیم�ھ 
بصورة تكشف للمتلقي جمیع مغالیقھ, وتشیر 
الى م�واط�ن ال�ج�م�ال ف�ی�ھ, واإلمس�اك ب�ی�د 
المتلقي وأخذه الى ضف�اف ھ�ذا ال�ح�ل�م . ل�ذا 
على الناقد ان یقوم بتفكیك وإع�ادة ت�رك�ی�ب 
وقراءة األفكار فیھ حتى یصل ال�ى م�ع�رف�ة 
الغایات التي ج�ع�ل�ت م�ن الش�اع�ر یص�ّرح 
بمكنونات ذاتھ, والغوص ف�ي اع�م�اق ھ�ذه 
الذات. ومتى ما تعاونت فیما بینھا م�ك�ون�ات 
الذات (الھو/ األنا/ األنا األعلى), تمّكن الفرد 
من أن یمارس نشاطاتھ ال�ف�ّع�ال�ة وال�ح�ی�وی�ة 
بطرقة مجدیة في البیئة الت�ي ھ�و ف�ی�ھ�ا, أّن 
الغای�ة م�ن ھ�ذه ال�ن�ش�اط�ات ھ�ي م�ن اج�ل 
ارضاء الحاجات واشباع الرغبات االساسیة, 
اما اذا اضطرب�ت, ح�ی�ن�ا س�ت�ض�ط�رب ھ�ذه 
االجھ�زة ال�ث�الث�ة ل�ل�ش�خ�ص�ی�ة, واص�ب�ح�ت 
متذمرة وغیر راضیة عن نفسھا وعن الع�ال�م 
الذي تعیش فیھ. ان المتلقي االبداعي ال یقبل 
من الشاعر بأي شيء على انھ شع�ر وج�م�ال 
وابداع ما لم یحّرك فی�ھ ال�ذك�ری�ات ال�ب�ع�ی�دة, 
وتستفّز حاضره, مما یجعل ال�م�ت�ل�ق�ي ی�ق�وم 
بتحلیل وتقییم ما یقرأه برویة وق�ی�اس ك�م�ی�ة 
االبداع فیھ, وھ�ذا م�ا ل�م�س�ن�اه ف�ي قص�ی�دة 

 الشاعرة / منال ھاني/.
یمكننا اعتبار أّن ھذه الق�ص�ی�دة ت�ت�ك�ون م�ن 
مقطعین نّصیین, یبدأ كلّ مقط�ع بـ� م�ف�ردة/ 
المضغ/, حاولت من خاللھما أن تع�ّرف ع�ن 
مكامن مكنوناتھ�ا, وت�ط�رح ف�ك�رة ال�ق�ص�ی�دة 
بتراكیب لفظیة مختلفة, كل م�ق�ط�ع ی�ت�ح�ّدث 
عن الـ / مضغ / ول�ك�ن ب�ط�ری�ق�ة م�خ�ت�ل�ف�ة, 
أوحت الینا ان ننظر الى أعماقھا عن طری�ق 
ھذا الوصف, وكأننا ننظر ال�ی�ھ م�ن زوای�ا 
متعددة, فلو نظرنا الى ھذه ال�ت�رك�ی�ب ف�ی�م�ا 
بینھ�ا, ف�أن�ن�ا س�ن�ج�دھ�ا ع�ب�ارة ع�ن ق�ط�ع�ة 
فسیفسائیة بّراقة, جمیعھا تعكس وتتج�ھ ال�ى 
نقطة واحدة وھي الـ/ مضغ/ وكان كل مقطع 

مرآة للمقطع االخر, وھذا م�ا ن�دع�وه ب�ال�ل�غ�ة 
 الفسیفسائیة.

وبالعودة الى قصیدة الشاعرة : منال ھاني / 
مواٌء یقضُّ مضجع ال�غ�ی�اب/, م�ن ارت�ب�اك 
الصوت نستشعر بوجود الذات الشاعرة, مما 
یجع�ل�ھ ص�وت�ا م�ت�م�یّ�زا ب�ال�ع�ذاب وال�خ�ی�ب�ة 
والخسران والتش�ّظ�ي, وح�ی�ن�ھ�ا س�ن�س�ت�ی�ق�ن 
بحضورھا القوي وال�م�م�یّ�ز, ف�رب�م�ا ھ�ن�اك 
مف�ردة او ع�دة م�ف�ردات س�ق�ط�ت ف�ي ب�ئ�ر 
المتلقي العمیقة تمّكنھ من لملمت ما یست�ط�ی�ع 
لملمتھ وحسب ذائقتھ, فتثیر فیھ ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الصور والمش�اع�ر واالح�اس�ی�س, ودون ان 
تستنفذ طاقاتھا او تخبو اشعاعات�ھ�ا. اّن ج�ّو 
النسیج الشعري عند الشاعرة نج�ده مش�ح�ون�ا 
بزخم شعوري عنیف وذات قلقة تبحث ع�ن 
الخالص, فمث�ال ن�ج�د ب�ان الش�اع�رة ق�ام�ت 
بتكرار المفردات ال�ت�ال�ی�ة ألك�ث�ر م�ن م�ّرة/ 
المضغ = مرتان / اللی�ل = ث�الث م�رات/ 
الحضور = مرتان/ الغیاب = ث�الث م�رات/ 
األرق = مرتان / الصدفة = مرت�ان / ت�اف�ھ�ة 
= مرت�ان / ال�ن�ّص/ م�رت�ان/ أن�َت = م�رة 
واحدة / أنِت = مرة واحدة/ ف�ك�رة = ث�الث 
مرات/ السكینة = مرتان/ الَحَمق = مرتان/, 
ل�ی�س اع�ت�ب�اط�ا الش�اع�رة ھ�ن�ا اس�ت�خ�دم�ت 
وكّررت ھذه المفردات, ف�رب�م�ا ال ش�ع�وری�ا 
سقطت وتكررت داخل نسیجھ�ا الش�ع�ري ال 
شعوریا أو عن قص�د, لش�ح�ن ھ�ذا ال�ن�س�ی�ج 
بزخم شعوري عنیف, فلو دققنا ال�ن�ظ�ر ف�ي 
ھذه المفردات واستمعنا بھدوء الى ما ینبع�ث 
منھا ویشّع في نسیجھا الشعري وخص�وص�ا 
من مفردة الـ/ مواء/ لكشفت لنا القصی�دة ع�ن 
مكنوناتھا الملغّزة وب�اح�ت ل�ن�ا ب�ك�لّ ب�وح�ھ�ا 
دفعة واحدة. م�ن خ�الل ال�ع�ن�وان ن�ج�د ھ�ذا 
الزخ�م الش�ع�وري م�ت�م�ث�ال ب�ل�غ�ة ت�ج�ری�دی�ة 
مدھشة, فالعنوان ھن�ا ال ی�ن�ق�ل ل�ن�ا م�ع�ن�ى 
صریح وواضح, ولكنھ ینقل لنا كم�ی�ة ھ�ائ�ل�ة 
من المشاعر واالحاسیس, اّن الـ / مواء/ ھ�و 
صوت القطة / الشاعرة, وال�ذي ی�ع�بّ�ر ع�ن 
الحالة النفسیة والمزاج, نتیجة ما تعانیھ ف�ي 
واقعھا, فربم�ا ھ�و ی�ع�بّ�ر ع�ن ح�االت م�ن 
التذمر والحزن, ومن خالل نبرات ون�غ�م�ات 
ھذا الـ/ مواء/ نستطیع ان نعرف م�اذا ی�ع�ن�ي 
وماذا وراءه من مغ�زى وم�ن دالالت, ھ�ل 
ھو دلیل عن ال�ح�زن او ال�ف�ق�د او ال�غ�رب�ة 
والضیاع, ھل ھو الشكوى مم�ا ت�ع�ان�ي م�ن 
االم او ھو الب�ح�ث ع�ن ال�ع�زل�ة واالن�ط�واء 

 على الذات..؟؟ .
أّن اللیل الطویل والوحدة القاتلة , والش�ع�ور 
بالوح�دة, ھ�و ال�ج�ّو ال�م�خ�یّ�م ع�ل�ى نس�ی�ج 
الشاعرة, فنجد ھنا الحاجة الى لفت االن�ت�ب�اه, 
والحاجة الملحة الى الذات االخرى م�ن اج�ل 
طرد ھذا الملل واالحباط. ان الذات الشاع�رة 
بدأت قصیدت�ھ�ا الس�ردی�ة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة ب�ھ�ذا 
المقطع النّصي/ یمض�غ ال�ل�ی�ل أرق�ي/ وف�ي 
منتصف القصیدة نجد الشاعرة تقول/ أمضغ 
أرق اللیل/, ھذا األرق المزم�ن ح�اول�ت ان 
تقوم بتفتیتھ مرة ھي ومرة استنجدت ب�ال�ل�ی�ل 
ان یفت�ت�ھ, ان�ھ�ا ت�ح�اول أن ت�ت�خ�لّ�ص م�ن�ھ 
والوصول الى ضفاف السكینة واالطم�ئ�ن�ان, 
لكن نجد العجز والخیبة وال�م�رارة ت�راف�ق�ھ�ا, 
فھي الحاضرة دوم�ا م�ن�ت�ظ�رة ب�ی�ن�م�ا ال�ذات 
االخرى تمارس لعبة الغیاب معھا ف�ت�ت�رك�ھ�ا 
وسط ھذه ال�ح�ی�رة واالن�ت�ظ�ار ال�الم�ج�دي/ 
یمضغ اللیل أرقي على تخوم ال�ذھ�ول وان�ا 

حاضرة في غیابك أستدل موطئ ح�رف�ي م�ن 
دفلة انسام طیفك المغادر على لس�ان الص�دف�ة 
كیف تغادر/. وتبدأ ال�ذات الش�اع�رة ب�ع�زف 
أشجى موسیقى تعبیریة تح�اول م�ن خ�الل�ھ�ا 
بّث مواجعھا وھزیمتھا, من خ�الل�ھ�ا ت�ح�اول 
ان تعبّ�ر ع�ن ال�ج�ان�ب الش�ع�وري ال�ع�م�ی�ق 
المتغلغل في روحھا ال�ع�اش�ق�ة, ف�م�ن خ�الل 
مفرداتھا تتھادى ال�ی�ن�ا ن�غ�م�ات م�وس�ی�ق�اھ�ا 
شجیة, ھذه المفردات استطاعت ان تنقل ل�ن�ا 
ھذا الشعوري الداخلي لدیھا, نقل�ت ل�ن�ا ھ�ذا 
الزخم الشعوري العنیف بصدق ووعي , مما 
جعلھا تغزو اعماق المت�ل�ق�ي وتس�ت�ف�ّزه, ل�ق�د 
جاءت ھذه المشاعر تحت تأثیر حالة نف�س�ی�ة 
ونتیجة ظروف قاھرة خارجة عن ارادتھا / 
أستفیت فیك سبعین ع�راف�ة ف�ق�ال�وا ع�اش�ق 
مجنون ال سلطان لھ سواك وانِت بین دف�ت�ي 
حلمھ تنامین, تواطئ الفجر مع ل�ی�ال عش�ر 
وھرمت بالبلھ, فتعالت النخلة وأفزعت فكرة 
علقتھا على مناكب دیمة ف�وج�دت�ھ�ا حش�رت 
كل احزان الوجود بفم فكرتي, ماذا نفع�ل م�ع 
دیمة.؟؟/. وتعود الشاعرة لنقرأ لھا ال�م�ق�ط�ع 
النّصي الثاني في ھذه القصیدة / أمضغ أرق 
اللیل وابصق الص�ب�ح اس�راب�ا م�ن أس�ئ�ل�ة 
عرجاء تبحث ع�ن ج�واب أع�ور ف�ال أم�ل 
بالسكینة وال سكینة بمنطق تكور على ق�ب�ول 
ذاتي الصنع واحترف الصعلكة في ع�روش 
الخیبة, جمیع االرصف�ة مش�غ�ول�ة, ف�دع�وت 
السطح للتسكع في مخیلة فكرة تافھة ال تلتزم 
بقوانین النسیان وال قوانین الذك�رى ف�ب�ق�ی�ت 
تافھة تتقافز من نجم الى صدفة, ك�م ھ�و ق�ات�م 
ھذا النّص ابتلع كل ألوان ث�رث�رت�ي وح�نّ�ط 
بوحي في قمقم الیباب , صفّق بجناحي العمر 
ولْم یطر, كم ھو أحمق ھذا النّص, ذكر ك�ل 
شيء إالّ أنت رغم أنك من�ع�ك�س ف�ي م�رای�ا 
تأویلھ وسابح في قنوت عزلتھ, كم أنا حمق�اء 
انت عنوان الن�ّص.!/. ل�ق�د ج�اءت قص�ی�دة 
الشاعرة/ منال ھاني/ بأنظمة نّصیة م�ت�ع�ددة 
ومتناسقة ومتناغمة فیما بینھا, وك�ذل�ك ب�زخ�م 
شعوري عنیف وبعمق تج�ری�دي وت�ع�ب�ی�ري 
وّحد مكونات ال�ق�ص�ی�دة. ت�ن�اوب�ت ف�ي ھ�ذه 
القصیدة السردیة الت�ع�ب�ی�ری�ة ل�غ�ة ال�ت�ج�ری�د 
واللغة التعبیریة والسرد الم�ش�ح�ون ب�ال�زخ�م 
الشعوري, وبلغة قاموسیة بألف�اظ ت�ع�ك�س م�ا 
في روح الشاعرة وم�ا ف�ي روح ال�ق�ص�ی�دة, 
فخلقت لنا بذلك صوراً ح�یّ�ة ب�ّراق�ة وب�ب�وح 

 عمیق.

 ّا ّدة اا  ت ا 
آا و ا 

 مواٌء یقضُّ مضجع الغیاب -قراءة في قصیدة الشاعرة: منال ھاني سوریا
 25/8/2021العراق   -بقلم : كریم عبدهللا/ بغداد 
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 2019ط��ال��ب ش��ب��اب ان��ت��ف��اض��ة تش��ری��ن   
بانتخابات م�ب�ك�رة ع�ل�ى أم�ل ت�ح�ق�ی�ق ت�غ�ی�ی�ر 
م��ل��م��وس ووض��ع ال��ب��ل��د ع��ل��ى س��ك��ة ال��ت��ق��دم 
والخالص من الطائفیة ومظاھر التعفن لعمل�ی�ة 
سی�اس�ی�ة تص�اع�دت رائ�ح�ت�ھ�ا ال�ق�ذرة ل�ت�زك�م 
األنوف ولم یحصد منھا الشعب العراقي س�وى 
 الخیبات والفشل والفساد والضحك على الذقون

. 
ت�م�ك�ن�ت ق�وى األح�زاب اإلس�الم�ی�ة ال�ح�اك�م��ة 
وش�رك�ائ�ھ�م م�ن ال�م�م��اط�ل�ة وت�ف�ری�غ م�ط�ل��ب 
االنتخابات المبكرة من محتواھا الحقیقي ح�ی�ث 
ان االنتخابات الحالیة ستجري قبل حوالي ستة 
الشھر من الموعد االعتیادي ال أك�ث�ر وال اق�ل 
أي إن حقیقتھا لیست انتخابات مبكرة على أی�ة 
حال كما إن ھذا ال�م�ط�ل�ب ارت�ب�ط ب�م�ج�م�وع�ة 
مستلزمات طالبت بھا االنتفاضة من�ھ�ا ت�ف�ع�ی�ل 
قانون األحزاب المجمد عملیا والذي ینص على 
كشف مصادر تمویل األح�زاب وك�ذل�ك ط�ال�ب�ت 
االنتفاضة بمنع مشاركة الفاسدین وال�ل�ص�وص 
في الترشیح لالنتخابات وكذل�ك حص�ر الس�الح 
بید الدولة وإیقاف نشاط الملیشیات ال�م�س�ل�ح�ة 
ومنع مشاركتھا ف�ي االن�ت�خ�اب�ات ك�م�ا وھ�ن�اك 
جانب آخر یتعلق بفساد مفوض�ی�ة االن�ت�خ�اب�ات 
التي ثبت مشاركتھا في تزویر ان�ت�خ�اب�ات ع�ام 

وكذلك المطالبة بقانون انتخ�اب�ي ج�دی�د  2018
یضمن فرص متك�اف�ئ�ة ل�ل�م�رش�ح�ی�ن األس�ئ�ل�ة 
ال�م��ط��روح��ة إذن ھ��ل ت�ح��ق��ق��ت ھ��ذه الش��روط 
والجواب طبعا كال لم یتحقق أي م�ن�ھ�ا إض�اف�ة 
إلى المطالبة باإلشراف الدولي لعدم ثقة الشعب 
بالجھات المشرفة على االنتخابات والمتح�ك�م�ة 
ب��زم��ام ال��دول��ة وال��م��ال والس��الح وم��ا ال��ذي 
سیختلف ھذه المرة عن عم�ل�ی�ات االن�ت�خ�اب�ات 

 2018المزیفة السابقة وخاصة انتخابات ع�ام 
التي قاطعھا الشعب العراقي ولم تتجاوز نس�ب�ة 
المشاركین العشرین بالمائة ولكن ال یمكننا ان 
ن�ت�غ�اف�ل ع�ن ب�ع�ض ال�ف�وارق ف�ھ�ن�اك ھ�رج��ھ 
إعالمیة كبیرة ل�ت�س�وی�ق األك�اذی�ب وال�م�زاع�م 
حول ضمان شفافی�ة ون�زاھ�ة االن�ت�خ�اب�ات وال 
ندري كیف ؟! كما إن البرلمان الحالي بعید ك�ل 
البعد عن تمثی�ل مص�ال�ح ال�ن�اس وفش�ل فش�ال 
ذریعا وعجز ع�ن اص�دار ق�ان�ون واح�د ی�خ�دم 

وال�ن�واب   الشعب او یعالج المصائب المستمرة
ل��ی��س��و س��وى ث��ل��ة ط��ف��ی��ل��ی��ة ن��ف��ع��ی��ة غ��ارق��ة 

 . باالمتیازات
نالحظ مواصلة رئیس الوزراء الحالي ح�م�ل�ت�ھ 
في إطالق الوعود الكاذبة وھویعتقد واھما ب�ان 
الجماھیر تنسى أكاذیبھ السابقة وتدعي أبواق�ھ 
بان مھمة حكومتھ ھي فقط القی�ام ب�ان�ت�خ�اب�ات 
مبكرة فأین أصبحت إذن وعوده ف�ي م�ح�اك�م�ة 
ق�ت��ل��ة ش�ب��اب االن��ت�ف��اض��ة ف�ي ح��ی��ن ن��ج��د أن 
االغتیاالت مس�ت�م�رة وأی�ن ھ�ي أج�واء األم�ن 
واالستقرار الالزمة إلجراء انتخابات نزیھة في 
وقت تعترف الحكومة بعظمة لسانھا باستخ�دام 
أجھزة الدولة وأموالھا في الدعایة االنت�خ�اب�ی�ة 
من قبل فاقدي الشرعیة من العناص�ر ال�ف�اس�دة 
المتنفذة ولیس ھ�ذا ف�ح�س�ب ب�ل ن�ج�د وق�اح�ة 
الحاكمین تصل درجة م�ح�اول�ة إع�ادة تس�وی�ق 
عناصر مجرمة مسئولة عن تسلیم ث�ل�ث ال�ب�ل�د 

ل�داع��ش وت��ب�ذی��ر ال��م��ل�ی��ارات م��ن م��ی��زان��ی��ات 
انفجاریة طیلة ثمان�ي س�ن�وات م�ن اس�ت�ی�زاره 
إضافة إل�ى م�ح�اول�ة إع�ادة تس�وی�ق ال�وج�وه 
الفاسدة الكالحة القبیحة القدیمة من ق�ب�ل ك�اف�ة 
الكتل تلك الوجوه التي عج�زت أن�ظ�م�ة ال�ح�ك�م 

 . المتعاقبة عن محاسبتھا وإیداعھا السجن
 

إن المتوقع أن ال ت�ك�ون م�ق�اط�ع�ة ان�ت�خ�اب�ات 
الشھر القادم اقل من مق�اط�ع�ة ان�ت�خ�اب�ات ع�ام 

مما یعني إن البرلمان القادم ل�ن ی�ك�ون  2018
أفضل من البرلمان الحالي الفاقد للشرعیة رغم 
المحاوالت الیائسة لإلسالم الس�ی�اس�ي ال�ح�اك�م 
ومعھ القومیون الشوفینیون وشتى ال�ف�اس�دی�ن 
الذی�ن ی�ح�اول�ون ت�زی�ی�ف إرادة الش�ع�ب ع�ب�ر 
تشكیل أحزاب كارتونیة "مدنیة" مزیفة إلیھام 
الناس بمصی�ری�ة ! ھ�ذه االن�ت�خ�اب�ات ك�م�ا إن 
المقاط�ع�ة ھ�ذه ال�م�رة م�ن�ظ�م�ة ودی�ن�ام�ی�ك�ی�ة 
وتشترك فیھا لیس معظ�م ال�ق�وى ال�ت�ش�ری�ن�ی�ة 
فحسب ب�ل ال�ق�وى ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ال�ع�ل�م�ان�ی�ة 
وأحزاب عریقة مدنیة تقدمیة والمقاطعة لیست 
سلبیة بل تستھدف رفع وعي الجماھیر وفضح 
الخداع والتضلیل الذي تمارسھ القوى الفاش�ل�ة 

وال�ت�ي   المھیمنة على مصیر ومقدرات العراق
ال تؤمن بالدیمقراطیة أصال بل تمرس�ت ط�ی�ل�ة 
الخمسة عشر سنة الماضیة ب�أس�ال�ی�ب ال�ك�ذب 
والتضلیل وح�رف�ت ب�ن�ود ال�دس�ت�ور وت�ن�ك�رت 
لمعظم مواده وشوھت محتواه بالحكم الطائ�ف�ي 

 . و المحاصصة
تلجأ األحزاب الحاكمة والحكومة ال�ح�ال�ی�ة إل�ى 
عملیة تش�وی�ھ م�م�ن�ھ�ج�ة الن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 
متجاھلین جوھرھا الحقیقي كانتفاضة ش�ع�ب�ی�ة 
شبابیة انطلقت بسبب المعاناة والف�ق�ر وال�ظ�ل�م 
الذي تعاني منھ الشریحة المل�ی�ون�ی�ة ل�ل�ش�ب�اب 

 "رافعین شعارات معبرة رائعة ك "ترید وطن
و" نازل اخذ حقي" أو "ب�اس�م ال�دی�ن ب�اك�ون�ا 
الحرامیھ" فمرة یت�ھ�م�ون ال�ت�دخ�ل ال�خ�ارج�ي 
بوقوفھ خلف اندالع االنتفاضة متناسین ب�ان�ھ�م 
جاؤوا ونصبوا من قبل األجنبي المحتل وأصبح 
الكثیر من�ھ�م اآلن ذی�وال "ل�ألرج�ن�ت�ی�ن" ك�م�ا 
ویتھمون دول الخلیج المستفیدة م�ن ح�ك�م�ھ�م 
بتمویل االنتفاضة في حین ن�ج�د رم�وزھ�م ف�ي 
زیارات متكررة لدول الخلیج الس�ت�الم األم�وال 
والعطایا مق�اب�ل إفش�ال م�ی�ن�اء ال�ف�او م�ث�ال أو 

ت�ق�دم ص�ن�اع�ي أو زراع�ي   إیقاف ع�ج�ل�ة أي
للع�راق و تس�ت�ھ�دف ھ�ذه األح�زاب ال�ف�اش�ل�ة 
تكریس بقاؤھا في الحكم، كان ھدف االنتفاض�ة 
تحقیق التغییر المنشود عبر االنتخابات المبكرة 

وعند فشل الحكومة في توفیر األجواء األمن�ی�ة 
واالجتماعیة المطلوبة لذلك توجھ معظم شباب 
االنتفاضة إلى مقاطعة االنتخ�اب�ات ل�ی�س ل�ع�دم 
اإلیمان بالعملیة االنتخابیة بل إلدراكھم الواعي 
لعدم تغییر ھذه االن�ت�خ�اب�ات ال�وض�ع ال�م�زري 
الحالي وال ینبغي أن ننسى بان البرلم�ان ل�ی�س 
ھو الطریق الوحید للتغییر كما أثبتت انت�ف�اض�ة 
تشرین الباسلة ب�ت�ض�ح�ی�ات�ھ�ا ال�ج�س�ام وال�ت�ي 
ارعبت الشرذمة الحاك�م�ة واس�ق�ط�ت ح�ك�وم�ة 
المجرم جزارھم ال�ق�ات�ل ال�غ�ی�ر ع�ادل ك�م�ا ان 
مقاطع�ة االن�ت�خ�اب�ات ھ�و أیض�ا إی�ف�اء ل�دم�اء 
الشھداء التي عجزت الحك�وم�ة ع�ن م�ح�اك�م�ة 

 . قتلتھم
تحاول أجھزة الس�ل�ة ال�ت�ھ�ری�ج ورف�ع أھ�م�ی�ة 
مشاركة بضعة مئات من المراقب�ی�ن ال�دول�ی�ی�ن 
في حین كانت المطالبة بإشراف دولي لعدم ثقة 
الناس باألجھزة الحكومیة والمفوضیة في من�ع 
التزویر إن لم ن�ك�ن م�ت�واط�ئ�ة م�ع�ھ وت�ن�اس�ت 
أجھزة الس�ل�ط�ة وج�ود م�راق�ب�ی�ن ف�ي م�ع�ظ�م 
عملیات االقتراع السابق�ة وال�م�راق�ب�ة ل�م ول�ن 
تمنع التزویر وكانت ممثلیة األمم المتح�دة ف�ي 
العراق شاھدة زور تزكي بشك�ل ك�اذب ن�زاھ�ة 
ان��ت��خ��اب��ات م��زورة ف��ي ال��دورات الس��اب��ق��ة 
وال�م��ع��روف ان ال��ت�زوی��ر وص�ل ح��دودا غ��ب��ر 
معقولة حتى بمقاییس دول العالم ال�ث�ال�ث ول�و 

 2018كانت لدینا عملیة انتخابیة نزیھ�ة ع�ام 
ل�ت�خ�ل�ص الش�ع�ب  2014أو ق�ب�ل�ھ�ا ف�ي ع�ام 

من ھذه ال�ف�ئ�ات ال�رث�ة وال�ق�اھ�ا ق�ي   العراقي
مزبلة التاریخ كما حصل مؤخرا لحزب اإلخوان 

  المسلمین في المغرب
الخالصة إن ھذه االنتخاب�ات ل�ن ت�خ�ت�ل�ف ع�ن 
سابقاتھا وھي تكرار لنفس األسالیب ال�ف�اش�ل�ة 
السابق�ة ف�ي ت�زوی�ر إرادة ال�ن�اخ�ب�ی�ن وش�راء 
األصوات والتھدید بسالح الملیشیات ونتائجھ�ا 
معروفة مسبقا في إبقاء نفس الطبقة ال�ف�اس�دة 
التي انتھى مفعولھا منذ زمن طویل في ال�ح�ك�م 
عیر الصفقات وتقاسم المناصب والمنافع بعی�دا 
ع��ن أرادة الش��ع��ب ال��م��ح��روم م��ن ابس���ط 
مستلزمات الحیاة الكریمة والخدمات األساسیة 
م��ن ال��م��اء وال��ك��ھ��رب��اء والس��ك��ن ال��الئ��ق 
والمستشفیات الصحیة والتعلیم ال�م�ت�وائ�م م�ع 
القرن الواحد والعشرین ومحاربة البطالة الت�ي 
تجبر مئات اآلالف م�ن ال�ف�ق�راء ال�ب�ح�ث ع�ن 
معیشتھم بین المزابل في وقت تترفھ مجموع�ة 
من عصابات السراق ب�ال�ح�ك�م وت�واص�ل ن�ھ�ب 
خیرات البلد عبرسرقة النفط العلن�ی�ة وال�ل�ج�ان 
االقتصادیة والمشاریع الوھمیة واالستث�م�ارات 
الكاذب�ة وم�زاد ال�ع�م�ل�ة ال�م�ش�ب�وه دون وازع 

 . ضمیر
ان الخالص من ھذه الطغمة المتسلطة ی�ع�ت�م�د 
على إرادة ووع�ي ال�ج�م�اھ�ی�ر وخ�اص�ة ج�ی�ل 
الشباب الذین اث�ب�ت�وا اس�ت�ع�دادھ�م ل�ل�ت�ض�ح�ی�ة 
والثبات للخ�الص م�ن ھ�ذه ال�زم�رة ال�ح�اك�م�ة 
وواھم من یعتقد بانطفاء جذوة انتفاضة تشرین 
طالما إن الحاكمین عاج�زی�ن ع�ن ت�ح�ق�ی�ق أي 
تغییر والمقاطعة ھي وسی�ل�ة ل�ن�زع الش�رع�ی�ة 
المجتمعیة عن ھذا الن�ظ�ام ال�ھ�زی�ل وس�ق�وط�ھ 

 . حتمیة تاریخیة

 امت 
 رة أ ة
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المقدمة : تحیة لألستاذ اآلدی�ب ی�ح�ی�ي 
السماوي الذي كتب مقدمة كتاب دی�وان 
الحریزي بوصفھ مشاھدات مجنون ف�ي 
عصر العولمة بالن�ق�م�ة ال�م�ق�دس�ة، ل�ذا 
قیل أن للشاع�ر (ج�ن�ي) ی�ك�ون مص�در 
ألھام�ھ، وم�اذا ن�ق�ول ع�ن ع�دد ج�ن�ي 
ال��م��ت��ن��ب��ي وال��ج��واھ��ري وع��ب��دال��رزاق 
عبدالواحد، فأن العبقریة الم�ف�رط�ة ف�ي 
ھوؤالء الشع�راء ف�ي زم�ن ال�ع�ص�رن�ة 
والعولمة الرقمیة ومخرجاتھا الفنتازی�ة 
الشعریة السحریة المرت�ب�ط�ة ب�ال�واق�ع، 
ربما ترق�ى ب�ب�ع�ض م�ن الش�ع�راء ف�ي 
م��ج��ال (األغ��راق) ف��ي م��دح ال��ذات 
واألع��ت��داد ب��ال��ن��ف��س إل��ى ش��يء م��ن 
ضروب الخیال والمس�ت�ح�ی�ل وأس�ت�ذك�ر 

 قول المتنبي :
 أنا صخرة الوادي إذا ما ُزوحمُت   

  وإذا نطقُت فأنني الجوزاء.
 ویقول في مكان آخر:

 أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي  
(دی�وان   وأسمعُت كلماتي من بھ صمُم 

ال��ع��رب) أب��ن م��ن��ظ��ور ج��م��ال ال��دی��ن 
 األنصاري

تكون الن�ت�ائ�ج ض�رب�ا م�ن ال�خ�ی�ال ف�ي 
عصر العولمة ، فتستنسخ كنقمة ول�ك�ن 
فیھا الكثیر م�ن ال�م�ص�داق�ی�ة ال�خ�ی�ال�ی�ة 
ف��ی��ق��ال ع��ن��دھ��ا أن ال��ج��ن��ون م��رض 

 العصر .
ویمكن أن أوجز مفھوم العول�م�ة ت�ع�ن�ي 
سرعة ف�ائ�ق�ة ف�ي ت�دف�ق ال�م�ع�ل�وم�ات 
واألفكار والتكنلوجیة الرق�م�ی�ة وھ�ج�رة 
ال�ب�ش�ر ع�ب�ر ش�ب�ك�ة األن�ت�رن�ی�ت ت�أخ�ذ 
ظواھر شمولیة (كتاب مصیر ال�ع�ول�م�ة 
بین التفكیك والمواجھة) عثمان م�ح�م�د 

 عثمان .
ون�ح��ن أم�ام ش��اع�ر ف��ذ م��ت��م�ك��ن م��ن 
ترویض ال�ح�رف ویس�م�و س�ام�ق�اً إل�ى 
ال��ن��ج��وم��ی��ة ف��ھ��و الش��اع��ر ال��ع��راق��ي 
المعاصر "حمید ال�ح�ری�زي" أس�ت�ط�اع 
أن ی��ت��ف��ن��ن ف��ي ت��ق��ن��ی��ة قص��ی��دت��ھ 

"مش�اھ�دات م�ج�ن�ون ف�ي   األسطوری�ة
عص�ر ال��ع�ول��م�ة" وق�د أت��خ�ذھ��ا م��رآة 
عاكسة لت�وھ�ج�ھ ال�روح�ي وأن�ف�ع�االت�ھ 
النفسیة ویأسر المتل�ق�ي ألس�ت�ك�ش�اف�ات 
الطاقات األیجابیة ال�واع�دة وال�م�ث�ی�رات 
الفن�ی�ة ال�ك�ام�ن�ة خ�ل�ف ھ�ذه ال�ظ�اھ�رة 

 األسلوبیة الالفتة للنظر .
 النص :

ما ھ�وال�ج�ن�ون؟ ال�ج�ن�ون ی�ن�ط�ل�ق م�ن 
الالوعي المنغلق ع�ل�ى ذات�ھ ف�ي ح�ی�ن 
ینطلق ال�ع�اق�ل م�ن ال�وع�ي م�ن خ�الل 
العالقات الجدلیة بین اآلن�ا وال�ھ�و ال�ت�ي 
تحدد أنف�ع�االت اآلنس�ان الس�وي، وق�د 
خاض ھذا الموضوع الشائك العدید م�ن 

 علماء النفس والفالسفة منھم :
ال��م��ف��ك��ر ال��ع��ال��م ال��ب��ری��ط��ان��ي "روي 
ب��ورت��ر" ف��ي ك��ت��اب��ھ (م��وج��ز ت��أری��خ 
الجنون) ھذا المفكر یمزج بین الج�ن�ون 
والعبقریة كما نقرأ في أنجازات مت�أل�ق�ة 
وم��م��ی��زة ف��ي الش���ع��ری��ة وال��خ��ی���ال 
وأرتباطھا بالواقع، وی�رى ال�ب�ع�ض إن 
الجنون ھو قم�ة ال�وع�ي ب�ال�واق�ع م�م�ا 
یدفع المجن�ون ال�ھ�روب إل�ى ال�الوع�ي 
لعدم تمكنھ تحمل عبأ ال�ظ�رف ال�زم�ن�ي 
وثقل العبأ النفسي ف�ع�ن�دھ�ا ی�رك�ن إل�ى 
األنغالق على ن�ف�س�ھ رافض�اً ال�ت�واص�ل 
م�ع اآلخ�ری�ن، وم�ؤل�ف ك�ت�اب (ت�أری�خ 

الجنون في العصر الكالسیكي) لمیش�ی�ل 
فوكو: خاض رحلة مذھلة م�ت�ع�ب�ة ب�ی�ن 
مناطق مج�ھ�ول�ة ف�ي ال�ذات ال�ب�ش�ری�ة 
المحاط�ة ب�ظ�الم دام�س بش�ك�ل دراس�ة 
معمقة في مج�االت ال�ت�ح�ل�ی�ل ال�ن�ف�س�ي 

 المرتبطة بالعولمة.
وعلى كل حال ال أری�د ان أت�وس�ع ف�ي 
ھذا الموضوع الشائك والمعقد بقدر م�ا 
ی��ت��ع��ل��ق بس��ی��م��ی��اء ال��ع��ن��وان، وش��ك��راً 
لشكسبی�ر ال�ذي حس�م ال�ج�دل ب�ق�ول�ھ: 

  الجنون لغز األلغاز!!!
ن��رى م��ن س��ی��م��ی��اء ع��ن��وان دی��وان 
الحری�زي ش�ی�ئ�اً م�ن ال�غ�رائ�ب�ی�ة ی�ب�دو 
غرائیبیا وملفتا ل�ل�ن�ظ�ر ی�ح�م�ل دالالت 
ھ��ام��ة م��ل��ت��ھ��ب��ة (ب��ن��ف��ث��ات) م��ح��رق��ة 
للشاعرالذي یفتح لنا أبواب ج�ھ�ن�م ف�ي 
شعریتھ الغریبة والغیر مسبوقة بال�م�ّرة 
حین یقتحم الم�م�ن�وع ال�م�م�ن�وع ل�ی�ق�دم 
للمتلقي موضوعا الجدال فیھ لم ین�ت�ھ�ي 
بعد تأریخیاً من حیث م�وق�ع ال�م�ج�ن�ون 

   من األعراب في عصر العولمة.
وحس��ب رؤی��ت��ي ل��ھ��ذه ال��م��ج��م��وع��ة 
الشعریة للشاعر الملھم والرائع ح�م�ی�د 
أنّ��ھ��ا م��ل��ح��م��ة ش��ع��ری��ة ف��ي الس��رد 
واألس�ل��وب وال�ق��ص�د ی��أس��ر ال��م��ت�ل��ق��ي 
ل��ل��وص��ول إل��ى الس��ط��ر األخ��ی��ر ف��ي 

ال�ق�اريء أن   المجموعة عندھ�ا ی�درك
الشاعر یساري الھوى شعارهُ ال�ت�غ�ی�ی�ر 

یتكون ال�ن�ص   والحل الثوري الجذري.
من ثالثة عشر مشھدا تراجیدیا ب�ن�ك�ھ�ة 
الھزیمة والقھر واألحباط ، بید أن بط�ل 
الروایة المجنون یدعي ھو الع�اق�ل ھ�ن�ا 
في فھم ھذا الرقم وغیره ھم الم�ج�ان�ی�ن 
، آلن التشاؤم ھو قمة الوع�ي ب�ال�واق�ع 
وأقص��ى درج��ات ال��رف��ض ألب��ج��دی��ات 
مستلباتھ القبیحة والمذل�ة ، ف�ق�د ض�اع 

في مت�اھ�ات ال�غ�ی�ب�ی�ات وال�ذل�ة   العرب
واألس�ت��ك��ان��ة ل��ل�س��ل��ط��ان، ویش��ی��ر ف��ي 
قص�ی��دت��ھ ھ��ذه ب��م��ق��ارن��ة ب��ائس��ة ب��ی��ن 

ال�ق�م�ر   الحصان العربي األصیل وب�ی�ن
(ناسا) وغ�زو ال�ف�ض�اء ف�ھ�ن�ا الش�اع�ر

(یأسف) للھوة العمیقة والشاسعة ب�ی�ن 
حض�ارة أج�داده وس�ل��ف�ھ وب�ی��ن ق�ف��زة 
الثورة الصناعیة في الغرب ، ضی�اع�ھ�ا 
عند العرب في الفخر بما عم�ل األج�داد 
واألنساب بینما أس�ت�غ�ل ال�غ�رب ع�ام�ل 
ال��زم��ن ووظّ��ف��ھُ لص��ال��ح حض��ارت��ھ 

 بأكتشافات علمیة ، یقول فیھا :
 *العالم مشغوٌل بسِرعولمتنا

 تمثلنا (الدي) فھي الرأس
  إلى (مقراطیة) ذیل 

 یجرح عزتنا ال كل العالم نقبلھُ 
  نحن علمنا الناس سّر الحرفْ 

 والرحمة وسر النھب وسر (الكرف)
  فلیتوجھ كل العالم صوب قبلتنا

أستعمل الحریزي اسلوب السخریة ف�ي 
ن�ق�د وج��ھ�ات ال�ح��ی�اة ألج�ل م�ح��ص�ل��ة 
التغییر فیھا ومعالجة الخلل فی�ھ�ا رب�م�ا 
تجد ل�ھ�ا ط�ری�ق�ا ف�ي م�المس�ة ش�ع�ور 
الناس وتحریك ذواتھم ك�م�ا ق�رأن�ا ف�ي 
قصیدة الدیك لن�زار ق�ب�ان�ي وق�م�م ق�م�م 
لمظفر النواب والحظیرة آلح�م�د م�ط�ر، 

 وألیك ما یقول الحریزي :
 فالعالم مشغوٌف بسر عولمتنا
 *حماٌر یمتطي حصاناً عربیاً 

 یعلُق شجرة نسبھِ 
 ---قالدة فوق مؤخرتِھ و

 یجُر خلفھُ طائرة ( البوینغ )
عند ت�ف�ح�ص�ي ل�ن�ص�وص ال�م�ج�م�وع�ة 
الشعریة وجدُت أن حمید یحافظ وی�ؤك�د 
على األشیاء ف�ي الش�ك�ل وال�م�ض�م�ون 
ح��ی��ث ی��ب��رز ال��ت��ش��اؤم والس��وداوی��ة 
القھریة لمعطیات عناصر شعره ب�ح�ی�ث 
یقلب المف�اھ�ی�م ال�واق�ع�ی�ة ل�ك�ي ی�ج�ع�ل 
ال��م��ش��ھ��د ح��زی��ن��ا وم��ؤل��م��ا یس��ت��ع��م��ل 
(األس��ت��ع��ارة) ك��م��ا ج��اء ف��ي ت��ع��ب��ی��رِه 
للقصب باألصفر الذي ھو رم�ز ال�م�وت 
وال�ف�ن��اء، ف�ی�ج��ع�ل الض��ف�دع�ة ض��ح�ی��ة 
األفعى ب�ف�ح�ی�ح�ھ�ا ن�ذی�ر ال�م�وت، ب�ّدل 
ص�وت�ھ�ا ال�ط�ب��ی�ع�ي (ال�ن�ق��ی�ق) بص��وت 
األفعى (الفحیح) وھنا یقصد الشاعرف�ي 
لعبة (قلب) الصورة الطبیعیة للحیاة أن 
یدخل تشویشا متعمدا في ذھن المتل�ق�ي 
لیستجیب ل�ن�داء (ال�ت�غ�ی�ی�ر)، وك�ذا ف�ي 
ل��وح��ة ال��راع��ي وال��خ��راف، ف��ق��ط��ی��ع 
الخراف دائما منقادة ولكن في ص�ن�اع�ة 
الشاعرحمید العبقریة جعلھا ھي ال�درع 
الحصین للراعي ، فال�رم�ز ھ�ن�ا وك�أن�ھ 
یخاطب الشعوب العربیة : بأست�ك�ان�ت�ك�م 
كالخراف العم�ی�اء وتص�ف�ی�ق�ك�م ل�ل�ق�ائ�د 
ال��رم��ز ومس��خ��ت��م أن��ف��س��ك��م وع��اظ��ا 
ل�ل�س�الط�ی�ن ودروع�ا بش�ری�ة ل�ح�م�ای��ة 
المنصور با� والمست�ع�ی�ن ب�ا� وق�ائ�د 
الضرورة، وھو رم�ز ل�ل�غ�ي وال�ق�ص�ور 
ل�ف��ھ��م ال��واق��ع األج��ت�م��اع��ي ل��ل��ش��ع��وب 
المقھورة ، ولتلك الص�ورة الس�وداوی�ة 
المس�ت�ل�ب�ة ی�ت�ع�م�د الش�اع�ر "ال�ھ�ج�وم 
الوحشي على الواقغ" وأع�ت�ق�د ج�ازم�اً 
أنھا (رسالة مفت�وح�ة) ل�ل�ح�ك�ام نص�ھ�ا 
األیحائي : صراع بین الجالد والضحی�ة 
، بین الناھب والمنھوب ، بین ال�م�ت�خ�م 
والجائع، بین الرابح والمنحوس، وبی�ن 
المتغطرس والذلیل، وھ�ي م�ن ب�رك�ات 
الدیمقراطیة العرج�اء ال�ك�س�ی�ح�ة ال�ت�ي 

 حولتنا إلى السریالیة المجنونة.
یطرح آراءهُ الفكریة بأقتحامیة ال یھاب 
م�ط�ب��ات ال��رأي ال��م�ع�اك��س وأب��ج�دی��ات 
أغتیال الكلمة الحّرة سواء كان من قمة 
السلطة أو من دولة الحمیر، ی�ب�دو ل�ي 
أن�ھُ ض��ح��ی��ة م��رك��ب��ات ھ��م��وم عص��رِه 
ب�زم��ك��ن�ة غ��ی�ر م��ح��دودة رب��م��ا ی�ع��ن��ي 
جغرافیة الع�رب وت�أری�خ�ھ�م، ال ی�ھ�اب 
المحذور والخطوط الحمر التي وض�ع�ْت 
من قبل المنص�ور ب�ا� وال�م�ع�ت�ز ب�ا� 
وعبدهللا بن زیاد وصدام حس�ی�ن، وم�ن 
ال��م��ص��ن��ف��ی��ن (ال��ل��وك��ی��ة) أو ب��ت��ع��ب��ی��ر 
دیمقراطي شفاف (وعاظ السالطین) أو 
ال�رج��ال ال��م��زی�ف��ون، وُج��ّل ط�روح��ات��ھ 
األست�ف�زاوی�ة حس�ب رأي الش�خ�ص�ي: 
مفاھیم یساریة وأنھُ (تحری�ض) ث�وري 
ی�ن�ح�و ل�ل�ت�غ��ی�ی�ر ال�ج�ذري ع��ل�ى األق��ل 
لألجیال المستقبلیة ، أنھ ش�اع�ر ب�ق�م�ة 
الصمود والتحدي وال ی�ھ�اب ال�ع�واق�ب 
حتى لو ذكرتھ بجمیع ضح�ای�ا أص�ح�اب 
الكلمة ال�ح�رة، ال�ح�الج وال�ح�س�ی�ن أو 
عالء مجذوب أو ھشام الھاشمي وووو 

 وفیھا یقول :
 أنا شاھد علیھا

 تحت ظالل الرماح القصب الصفراء
 ضفادع لھا ( فحیح ) تزدرد األفاعي

  أنا شاھد علیھا
 خراف عمیاء تحرس الراعي

وط��رح الش��اع��ر ح��م��ی��د م��ن خ��الل 
مجموعتھ الشعریة ن�ف�ث�ات�ھ ال�وج�دان�ی�ة 

صاباً جام غضبِھ على أص�ح�اب ال�ق�رار 
السیاسي معتمدا القسوة في تش�خ�ی�ص 
أمراض وعلل وفقاعات تست�ح�وذ ع�ل�ى 
الطبقة الحاكمة وشخصھم سایكولوج�ی�ا 
وجمیعھم بدون أستثناء ومنذ ق�رن م�ن 
الزمن الموجع بمرض (السایكوبول�ت�ك) 
السیطرة واألستعباد وك�م األف�واه ووأد 
الكلمة الحرة ووصل ال�ع�ق�ل الس�ی�اس�ي 
مبرمجا على الكراھیة والشك المرض�ي 

 (البارانویا) وھو یقول :
  أنا صوت ( القواد) وربان

 المقود
  أنا السید األعلى
  أنا األلھ األعمى

  أنا راعي القطیع األسمى
  أنا األول ، أنا اآلخر

  أنا الوحید األوحد
 أنا المعبود وأنا العابد

وفي لوحاٍت شعریة الحقة أخرى یعري 
ال��ح��ك��ام وی��ن��زع م��ن��ھ��م ورق��ة ال��ت��وت 
ویستھجن أسالیبھ�م ف�ي ف�ن األح�ت�ی�ال 
والضحك على الذق�ون ب�أط�الق ف�ت�اوى 
الظاللة لفرض الشرعنة الغ�ی�ب�ی�ة ع�ل�ى 

  عبثھ المجتمعي وھو یقول :
  ممنوع

  أحتضان
 المطرقة للمنجل

 محظور
  وضع الخیار في األعلى

  (الطماطة) في األسفل
  ممارسة الموت

  في الشارع مقبول
 أما الفرح

  محظور حتى
  خلف الباب المقفل

 أیاك
 أن تبتل ریقك

 ب (المنكر)
وفي مجموعتھ الشعریة یكشف ھ�وی�ت�ھُ 
الذاتیة بأنھُ ضد (بعض) أوجھ الع�ول�م�ة 
وأم��راض ال��ع��ول��م��ة ف��ي م��ھ��رج��ان��ات 
ال��خ��راف��ة والش��ع��وذة ب��غ��ی��اب ال��ع��ق��ل 
ودولتھا المباركة التي لخصھا بالطاع�ة 
العمیاء لألمیر للس�ل�ط�ان ل�ل�وال�ي وھ�و 
یق�ول: أس�ج�د ل�ل�م�ع�ت�ص�م وال�م�ن�ص�ور 
وال��م��ؤی��د ب��ا� ف��ھ��و األول واألخ��ی��ر 
ویقصد العكس ال تس�ت�ك�ی�ن التس�ت�س�ل�م 
أح��رق ال��رای��ة ال��ب��ی��ض��اء ف��ت��ش ع��ن 

  كلنا حمیر ---التغییر: عاش األمیر 
یبرر كراھیتھ لعصر العول�م�ة ل�ل�ن�اح�ی�ة 
(األج��ت��م��اع��ی��ة) ی��ق��رُّ بص��خ��ب ال��ح��ی��اة 
ال��ی��وم��ی��ة وأن��ت��ش��ار األن��ت��اج ال��رق��م��ي 
األفتراضي والتي أدت إلى ال�ع�زل�ة ع�ن 
الواقع األجتماعي الحقیقي وال�ت�ي آل�ت 
تداعیاتھا إلى تفكك األواص�ر األس�ری�ة، 
وتكلیس ال�ذات ال�ب�ش�ری�ة وال�وج�دان�ی�ة 
والعاطفیة فأتجھ الفرد إلى طلب الراحة 
ورب��م��ا دف��ع��ت��ھُ إل��ى م��م��ارس��ة ب��ع��ض 
المسكنات او المخ�درات وال�م�ش�روب�ات 
الروحیة الكحولیة لیكن م�ا ی�ك�ن ح�ت�ى 
األدمان طالما یحصل ع�ل�ى س�اع�ة م�ن 
العزلة والطمأنینة النفس�ی�ة وق�د ی�ت�ج�ھ 
إلى الغیبیات ویقع ك�ف�ریس�ة ف�ي خض�م 
عنكبوتیات الدی�ن ف�ي ط�رد ال�ج�ن م�ن 

 رأسھ :
  في قاعات الدرس

  تعلمنا فن الخطابة أخرس

  ومتسّوْل أعمى
 یعلمنا في أدخار الفلس

  وشیخ الحي
 یعلمنا فنون المنكر والرجس

 كأننا أمام عولمة الجنون
یتجھ بمجموعتھ الشعریة نحو أم�راض 
العولمة من الناحیة الس�ی�اس�ی�ة (ك�ت�اب 
مص��ی��ر ال��ع��ول��م��ة ب��ی��ن ال��ت��ف��ك��ی���ك 

  والمواجھة) عثمان محمد عثمان.
عندما یتحّول األم�ی�رم�ت�ج�ل�ب�ب�اً ب�ع�ب�اءة 
ال�دی�ن ف�ي (ط�اع�ة ول�ي األم�ر واج��ب 
عین) فتكون صالحی�ات�ھ ال�م�ب�ارك�ة ف�ي 
الجلد والرجم وق�ط�ع ال�رق�اب وأم�ت�الك 
أعراض العباد فكل ش�يٍء م�ل�ك�ھُ، وھ�ي 

 -أحدى المشاھدات للم�ج�ن�ون (ال�ح�ك�م 
البصیر) في عصر ال�ع�ول�م�ة ف�ي دول�ة 
الحمیر  تكون الضحیة الحارس األم�ی�ن 
للجالد السفاح القاتل المق�دس، وی�ك�ون 
ذلیال تحت (نعل) ناھب رغ�ی�ف�ھ وھ�ات�ك 
ع��رض��ھ وم��اس��خ ش��رف��ھ، وك��ذا ح��ج 
وعمرة الحكام العرب لواشنطن وتقب�ی�ل 
نعال الرئیس األمریكي المبتز لث�روات�ھ�ا 
ال��ن��ف��ط��ی��ة یس��م��ی��ھ��ا الش��اع��ر ب��م��ط��ر 

  الدوالرات، یقول :
  من بركاتنا

  جعلناكم خصیاناً 
  ال تحزن

 نساؤكم سیطؤھا سیدنا
 مطر الدوالرات

 ال یعرف لونا
 وال یعرف عنوانا

  صرنا
  أرقاماً 

 ما عدنا نتعارف
  باألسماء

  ال معنى للغیث
 صار

  مطرنا أسود
  والرعد

 نار رصاص عواء
وقد جعل المجنون شاھد تأریخ عص�ره 
وأباح لھُ في خطاب�ِھ أس�ت�ع�م�ال أل�ف�اظ�اً 
قبیحة ومستھجنة تت�م�اش�ى م�ع درج�ة 
ج��ن��ون��ِھ م��ن ن��اح��ی��ة وم��ع م��ا ی��ل��ی��ق 

  بأصحاب القرار السیاسي :
 تتزیّن ٍصدورھن

 بقالئد مرصعة بكرات
  من براز السلطان

 نساء
ال تنجب أال بأمٍر من ( قضیب ) ال�وال�ي 

الالح�ق�ة األخ�رى   ومن نفثاتھ المحرقة
أستعمل ببراعة أنیقة وشفافة بت�رص�ی�ع 
الصور الشعریة في مجموعتھ الشعریة 
"مشاھدات مجنون في عصر ال�ع�ول�م�ة 
أسلوب (التوریة) یفرض على المت�ل�ق�ي 
أكتشاف البعید والم�خ�ف�ي، ف�ال�م�ق�ص�ود 
بأدوات النصب ھو النصب واألح�ت�ی�ال، 
وأدوات الجر یقص�د ب�ھ�ا ج�ر الش�ع�وب 
كق�ط�ع�ان ال�م�اش�ی�ة ل�ق�ب�ول األس�ت�ع�ب�اد 
والذل، أما األمالء یعني فرض األرادات 
على الناس كالفیتو في العھد األمری�ك�ي 

 كسر األرادات الحرة :
 قطعان مدینتنا
  تعاف البرسیم

 وتلتھم أوراق ورد الجوري
  حمیر مدینتنا

 تدرس ساستنا علم المنطق
 وأدوات النصب والجر

 
أخیرا : وج�دُت إن�ھ�ا غ�رائ�ب�ی�ة ال�ط�رح 
أقتحامیة ب�ك�ل ج�رأة، ی�وج�ز ال�روائ�ي 
ح��م��ی��د ح��ی��ات��ن��ا ب��ج��م��ل��ة ك��ب��ی��رة م��ن 
ال��ت��ن��اقض��ات: ص��راع ب��ی��ن ال��ج���الد 
والضحیة وب�ی�ن الس�ارق وال�م�س�روق 
وبین المت�رف وال�ج�ائ�ع وب�ی�ن ال�راب�ح 
والمنحوس وبین المت�غ�ط�رس وال�ذل�ی�ل 
وكلھا تجمع ف�ي ب�ودق�ة ال�ع�م م�ارك�س 

 (الصراع الطبقي).
........................  

 كاتب وباحث عراقي مغترب

 

 ا ا  دان ا  اي

 " مشاھدات مجنون في عصر العولمة "
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لیس نبوءة النضوج الفكري والسی�اس�ي  

ل��ح��س��م ال��م��وق��ف م��ن اح��زاب االس��الم 

السیاسي المتربعة على السلطة منذ اك�ث�ر 

من ثمانیة عشر عاما على انق�اض ن�ظ�ام 

حكم دك�ت�ات�وري ع�ب�ث�ي، وال�ت�ي س�رق�ت 

وخربت وقتلت باسم ال�دی�ن دون رح�م�ة، 

ت�راج�ع "الص�در" ع�ن ق�رار م�ق�اط�ع�ت��ھ 

االنتخابات القادمة وبرائتھ من ال�ح�ك�وم�ة 

الحالیة والقادمة. وفكرة التراجع ل�م ت�ك�ن 

امرا جدیدا، انما كان لعبة متوقع�ة اع�ت�اد 

علیھا الصدر م�ن�ذ اول ظ�ھ�ور ل�ھ ع�ل�ى 

ال��م��س��رح الس��ی��اس��ي ب��اس��م "ال��ت��ی��ار 

  الصدري" العتید.

 

ومن المؤكد ان السید فاتھ ان یدرك ح�ی�ن 

لعب ھذه اللعبة التي اشرن�ا س�اب�ق�ا: ب�ان 

تراجعھ عنھا سیفقده الكثیر: اھ�م�ھ، ث�ق�ة 

اتباعھ بھ قبل اعدائھ. انھا لعبة " اللكامة 

واللوكیة" المحیطین بھ لغ�ای�ات وم�ن�اف�ع 

 ربما منھا توریطھ مقابل صفقات ضخمة. 

ومن المؤك�د أیض�ا ان ع�ودة "ال�ت�ی�ار" 

تحت یافطة "سائ�رون" ل�ل�م�ش�ارك�ة ف�ي 

االنتخابات ت�ح�ت ذری�ع�ة ص�د ال�م�خ�اط�ر 

الخارجیة وعدم تض�ی�ی�ع ف�رص�ة اص�الح 

النظام السیاس�ي وع�زل اط�راف ال�ف�س�اد 

عن دفة الحكم، سوف لن یغیّر م�ن االم�ر 

شیئا، وسوف لن تتعدى نسبة المشاركة، 

مھما رست ح�ول�ھ�ا االق�اوی�ل وال�ت�زوی�ق 

والتھریج االعالمي عن نسبة ال�م�ش�ارك�ة 

   إن ل�م ت�ك�ن أق�ل! 2018في انتخاب�ات 

واقع الحال وبقدر تعلق األمر ب�ال�م�ج�ت�م�ع 

العراقي المتھري، فإن ال�ح�ال س�وف ل�ن 

یتغیّر كثیرا ان اتى تیار الصدر لل�ح�ك�م أم 

 لم یأت.

والصراع الطائفي سیستمر بإنتاج نفس�ھ  

أك�ث��ر قس��اوة. ف��م��ن�ذ أن ش��رع االح��ت��الل 

النظام الطائفي وجاء بھذه الزمرة لق�ی�ادة 

الدولة العراقیة، والقمع وإستخدام العن�ف 

ال��م��ف��رط م��ن ق��ب��ل ال��ق��وات االم��ن��ی��ة 

والمیلیشیات المسلحة التي تع�م�ل ك�أذرع 

عسكریة ألحزاب اإلسالم السیاسي ت�ح�ت 

غطاء حكومي ودعم مادي ولوجستي م�ن 

 حكام طھران في تزاید. 

مما ادى الى سقوط المئات م�ن الش�ھ�داء 

وآالف الجرحى من المتظاھری�ن، اض�اف�ة 

لمالحقة واعتقال وتغییب الم�ئ�ات م�ن�ھ�م، 

وت��م اس��ت��ھ��داف م��ق��ار ب��ع��ض ال��ق��ن��وات 

اإلخ��ب��اری��ة والص��ح��ف��ی��ی��ن واإلع��الم��ی��ی��ن 

 وأصحاب القلم والعلم والفكر.

 

إن األخبار والتقاریر وافالم الفیدیو الت�ي  

ت��رد م��ن داخ��ل ال��ع��راق ت��وث��ق جس��ام��ة 

انتھاك حقوق المتظاھرین السلمی�ی�ن ف�ي 

ال��ع��دی��د م��ن ال��م��دن ال��ع��راق��ی��ة، ك��ال��ق��ت��ل 

واالختطاف السیاسي المنظم، الذي ت�ق�ف 

وراءه جھات میلیشی�اوی�ة م�دع�وم�ة م�ن 

قوى خارجیة آیدیولوجیة ع�ق�ائ�دی�ة غ�ی�ر 

م�ع�ن��ی�ة بـ� "اإلع�الن ال�ع��ال�م��ي ل��ح�ق��وق 

اإلنسان" مم�ا ی�دل ع�ل�ى ان اس�ت�ھ�داف 

المتظاھرین ومالحقتھم، سیما ال�ن�ش�ط�اء 

منھم، كان شأنا سیاسیا ممنھجا، ل�م�ج�رد 

أن�ھ�م ی�ط�ال��ب�ون ب��ال�ح�ق��وق ال�م��ش�روع��ة 

كتوفیر حیاة حرة ك�ری�م�ة ت�ح�م�ي ك�رام�ة 

وح���ق���وق اإلنس���ان، وإل���غ���اء ن���ظ���ام 

المحاصصة الطائفیة واألثن�ی�ة وم�ح�ارب�ة 

الفساد وم�ع�اق�ب�ة ال�م�ف�س�دی�ن، واح�ت�رام 

اإلرادة الشعبیة لفسح المجال أمام التغییر 

الشامل بالطرق السل�م�ی�ة واالن�ت�ق�ال إل�ى 

نظام دول�ة ال�م�واط�ن�ة وال�م�س�اواة ع�ب�ر 

  انتخابات نزیھة وبإشراف األمم المتحدة.

 

وإذا كان التحالف الدول�ي ھ�و ال�م�س�ؤول 

االول ع�ل�ى م�ا وص�ل ال�ی�ھ ال�ع�راق م�ن 

خراب بنیوي وبیئي واقت�ص�ادي وص�ح�ي 

ومجتمعي خطیر، فال بدَّ للمجتمع ال�دول�ي 

ان یخرج عن صمتھ للتضامن مع الشع�ب 

العراقي وادانة ال�ج�رائ�م ال�ت�ي ی�رت�ك�ب�ھ�ا 

النظام ال�ع�راق�ي ب�ح�ق الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 

والمتظاھرین العزل، ومطالبة المؤسسات 

الدولیة كاألمم المتحدة ومحكمة الجنای�ات 

الدولیة ومنظمات حقوق االنسان والدفاع 

عن ال�ح�ری�ات ب�م�م�ارس�ة الض�غ�ط ع�ل�ى 

الحكومة العراقیة ومطالبتھا باالس�ت�ج�اب�ة 

السریعة لمطالب المحتجین، تلك المطالب 

المشروعة والمتعلقة بإجراء االن�ت�خ�اب�ات 

ت��ح��ت اش��راف دول��ي ی��ك��ف��ل��ھ ال��ق��ان��ون 

وال��ت��ش��ری��ع��ات ال��دول��ی��ة الن��ھ��اء ال��ن��ظ��ام 

الطائفي ووضع حٍد لبقاء ال�ف�اس�دی�ن ف�ي 

الس��ل��ط��ة ت��ح��ت ت��ھ��دی��د الس��الح وال��م��ال 

 السیاسي وفقدان االمن.

 

إ أ ام ر اج اي 
  وا  ا  امت؟
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 توطئة:
یمنحنا إدغار ألن بو ف�ي م�ج�ال ح�ی�اة نص�وص�ھ 
القصصیة الكبیرة،ذلك السارد العلیم المتمیز ھ�ي 
مواقع قصھ، فالكاتب في كافة نصوصھ ال ی�م�ن�ح 
نص�ھ ن�ف��س�ھ، س�وى ذل��ك ال��وج�ود الض�م��ائ��ري 
المرتكز بوظیفة ثنائیة (المؤلف ـ السارد العلی�م)

فوق منظومة األح�داث وآف�اق ال�ح�ك�ي ك�ف�اع�ل�ی�ة 
مخصوصة تنھض بالفكرة القصصیة نحو أف�ع�ال 
وخطاب یؤطره الواصل ال�م�ش�دود إل�ى ال�م�اض�ي 
والتحیین بھ في ظروف عالقة مؤسطرة من واقع 
ذات أوجھ فنتازیة أو سوداویة ت�ح�ك�م�ھ�ا غ�ال�ب�ا 
ھویة آنویة مضمرة ترسل عادة عبر اداة الحك�ي 
كمتعینات ظ�ل�ت ت�ت�راوح م�ا ب�ی�ن ال�ح�ص�ول أو 
الالحصول المقارب في منظور ال�م�ادة ال�م�ح�ك�ی�ة 
الخاصة بصوت ومحققات الس�ارد ال�ع�ل�ی�م ض�م�ن 
مرآة الشخصیة القصصیة في ال�ن�ص.ل�ذا وج�دن�ا 
قصة (ل�ی�ج�ی�ا) ك�ح�ك�ای�ة اك�ت�س�ب�ت ف�ي ط�اب�ع�ھ�ا 
الممارس كوحدة نفسانیة وعاط�ف�ی�ة م�ن ش�أن�ھ�ا 
ت��ج��م��ی��ع وح��دات ال��ل��ق��ط��ات وال��م��ش��اھ��د ض��م��ن 
مصورات ك�ام�ی�را ذاك�رات�ی�ة مش�ب�ع�ة ب�ت�أوھ�ات 
االنسالخ ال�ف�ع�ل�ي ع�ن ش�واھ�د ال�واق�ع ال�ع�ی�ن�ي 
مرة،وتباینات العالقة الواضح�ة ف�ي مش�خ�ص�ات 
رؤی�ة ال�ع�ال�م ب�ط�رائ�ق قص�دی�ة م�ت�ت�ال�ی�ة م�رات 
عدیدة،وعلى ھذا النحو من ال�ت�ق�ی�ی�م وال�م�ق�ارب�ة 
واجھتنا المدخلیة االستھاللیة للنص محملة بآثار 
ص�وت (الس�ارد ـ�� الش��خ�ص��ی�ة) وك��أن�ھ��ا ت��ع��اود 
مراجعة مستوى صیاغة الذاكرة المست�ع�ادة ب�م�ا 
یحقق للصیاغة ال�ح�ب�ك�وی�ة إط�اری�ة اس�ت�ھ�الل�ی�ة 
مؤھلة عن عوالم ھلوسة األفیون،حیث تكمن من 
خ�الل��ھ عش��وائ��ی��ة ال��ظ��روف ال�واق��ع��ی��ة ال��ق��ل��ق��ة 
ورواسبھا المندمغة في مح�اف�ل أع�ی�ان األح�داث 
ومحافل صوریة األب�ع�اد ال�ك�اب�وس�ی�ة ف�ي فض�اء 

 النص الشخصاني.
 

ـ العالقة الداخلیة وداللة ال�م�ق�ارب�ة الس�ی�رذات�ی�ة 
 للشخصیة.

أن النظام االستھاللي في ط�ب�ی�ع�ة قص�ة(ل�ی�ج�ی�ا)
یفرض على المؤلف تكثیف اللحظة األول�ی�ة م�ن 
نقطة وزاویة السیر ذاتي للشخصیة وت�ع�ام�الت�ھ�ا 
المختزلة في عالقة النص الداخلیة المضغوطة،إذ 
إنھا من جھة ھامة أي ـ السیرذاتیة ـ یشغل لذاتھ 
ذل��ك ال��م��ك��ون ال��م��الزم ف��ي م��ج��رى ح��دوث��ات 
الشخصیة عبر أفق ملفاتھا النفسانیة المغرقة في 
مشاھد الالوعي الشخوصي،بحكم كونھ الصیاغة 
ال��ذاك��رات��ی��ة ال��م��خ��ص��وص��ة ف��ي مس��ار س��ل��وك 
الشخصیة ذاتھا إلى جانب ھواجسھ�ا ال�م�غ�م�ورة 
والمشوشة والبعیدة عن صفاء القابلیة ال�واع�ی�ة 
في تشخیص مواطن رغباتھا الحقیقیة الت�ي ب�دت 
لنا وكأنھا حاالت انفع�ال�ی�ة م�ن تش�وش ال�ذاك�رة 
وغیاب ص�ف�اء ال�ل�ح�ظ�ة ال�زم�ن�ی�ة ال�م�ق�ررة ف�ي 
النص : (ال أقدر أن أتذك�ر ك�ی�ف وم�ت�ى ال�ت�ق�ی�ت 
باللیدي ل�ی�ج�ی�ا ل�ل�م�رة األول�ى وال أی�ن ت�م ذل�ك 
اللقاء..سنوات طویلة مضت منذ ذلك الحی�ن وق�د 

ذاكرتي..أو لعلي ال أق�در   أوھنت النكبات واآلآلم
اآلن أن أت��ذك��ر م��ث��ل ھ��ذه األم��ور..ألن ص��ف��ات 
حبیبتي وعلمھا النادر،ومسحة الجمال والوداع�ة 

 ) 37الفریدة التي كانت تتحلى بھا./ص
من الواضح إن أل�ن ب�و ال ی�ح�س�ن ف�ي ف�ق�رت�ھ 
ھذه،كیفیة لملمتة فكرتھ المخصوصة في ت�وح�ی�د 
الزمن بالصورة اإلنشائیة الصادرة عن م�ح�م�ول 
اشارتھ االستھاللیة، فھو من ناحیة ما ال ی�ت�ذك�ر 
جیدا تأریخ لقاءه بش�خ�ص�ی�ة ل�ی�ج�ی�ا،وت�ارة أخ�ذ 
یحصي لنا محاسنھا وصفاتھ�ا ال�دق�ی�ق�ة وآث�ارھ�ا 
على ذاكرتھ المشوشة، فكی�ف ھ�ذا؟الس�ی�م�ا وأن 
عملیة األحصاء أصعب من تذكر تواریخ زم�ن�ی�ة 
محددة، قد یكون ألن بو من جھة م�ا،یس�ع�ى إل�ى 
خلق ح�ال�ة ت�م�ھ�ی�دی�ة لش�يء م�ت�ع�ل�ق ب�ال�ذاك�رة 

فحسب، خاصة وأن المتن النصي، ی�خ�ب�رن�ا ب�أن 
الشخصیة یقوم بتدوین ھ�ذه ال�ح�ك�ای�ة وال ن�ع�ل�م 
شیئا عن طریق�ة ون�وع�ی�ة ھ�ذا ال�ت�دوی�ن س�وى 
الكتابة على لسان الحادثة وأفعالھا المتشكلة ف�ي 
مستوى قابلیة خاصة من الحكي: (أعتقد أننا كنا 
نلتقي في مدینة كبیرة ھرمة قرب ن�ھ�ر ال�ری�ن.. 
وقد سمعتھا تتحدث ع�ن ع�ائ�ل�ت�ھ�ا، ال�ت�ي ك�ان�ت 
عائلة قدیمة وال شك: لیجیا!لیجیا! تك�ف�ی�ن�ي وأن�ا 
الغارق في دراسات تخفف من انطب�اع�ات ال�ع�ال�م 

 ).37الخارجي./ص
 
ـ حیادیة الفضاء المتخیل وخصوصیة ال�ت�داخ�ل 1

 بالمسرود العرضي:
بھذا الشكل من التلقي ألحداث ضمی�ر الس�ارد،ق�د 
نتصور بأن اللغة المتعینة في مس�اح�ة ال�وح�دات 
السردیة حل�ت ب�روح ج�ع�ل�ت ت�خ�ت�ص�ر األش�ك�ال 
المكانیة بھویة متكونة من ثنائیة ذاكراتیة ـ سیر 
ذاتیة ـ مفرطة في عوال�م�ھ�ا ال�داخ�ل�ی�ة،وھ�ذا م�ا 
لمسناه بدقة في الوحدتان(سمعتھ�ا ت�ت�ح�دث ع�ن 
عائلتھا ـ كانت عائلة قدیمة) وما یمیز ھذا النوع 
من التخییل،قدرتھ على حكي الفضاءات الحیادی�ة 
ضمن حدود مرسلة ومتحولة كما یتضح في شكل 
ھذه الترسیمة الم�ب�س�ط�ة: (فض�اء ذات واق�ع�ی�ة 
حیادیة ـ عالقة متخیلة = مغلقة ـ لغة مس�ت�ع�ادة)

وفي سیاق تصعید الثیمة ك�إح�ال�ة م�ؤش�رة ع�ل�ى 
صورة مسوغة من العالقة السردیة نقرأ( تكفیني 
ھذه الكلمة العذبة لیجی�ا،ألس�ت�ح�ض�ر ف�ي خ�ی�ال�ي 
صورة المرأة التي لم تعد في الوجود،واآلن بینما 
أكتب ،تتجمع في ذھني أفكار كثیرة،منا أن�ن�ي ل�م 
أتوصل قد إلى معرفة عائلتھا، وھي ال�ت�ي ك�ان�ت 
صدیق�ت�ي وخ�ط�ی�ب�ت�ي وال�ت�ي أص�ب�ح�ت ش�ری�ك�ة 
دراستي،وأخیرا زوجتي.. أكان ذلك عبثا من قب�ل 
لیجیا؟أم كان امتحانا لقوة حبي، أنني لم أفطن أن 
أتساءل عن ھذا األمر؟أم أن ذلك كان نزوة ھ�وى 

) تحینا صنعة المتخیل في سلوكیات 37مني./ص
الشخصیة إلى تساؤالت مالمسة لحق�ی�ق�ة ج�وھ�ر 
الحكایة،ما یجعلنا نعلم بأن خص�وص�ی�ة ال�ك�ت�اب�ة 
لدى تمثیالت الشخصیة القصصیة،أخذت تتل�م�س 
وظیفتھا من خالل ال�م�ع�ى ال�غ�ائ�ب ف�ي ح�اف�زی�ة 
الداللة المضمرة. فالشخصیة تروي حكای�ت�ھ�ا ث�م 
تتمرأى في كتابتھا للنص المذك�رات�ي ك�م�ا ی�ب�دو 
لنا،وھذان الحدان ھما خالصة منظور (ال�ت�ح�ف�ی�ز 
الخطابي) ولیس الح�ك�ائ�ي ب�الض�رورة، ذل�ك ألن 
المرسل في الحكایة یشكل حاضرا مت�ج�اوب�ا إزاء 
أفق مستعاد بالتذكر، ولطالما أن المستعاد ی�روى 
بصیغ�ة ال�م�س�رود،ف�ذل�ك ب�ن�اء و تش�ی�ی�د ل�زم�ن 
ماضوي متص�ال وح�دود ذاك�رة خ�ارج ال�خ�ط�اب 
النصي،على أیة حال یروي لنا (الس�ارد ال�ع�ل�ی�م)

عن الضمیر الشخوصي، بمدى حبھ إل�ى ل�ی�ج�ی�ا، 
ولكنھا اآلن ھي في غ�ی�اھ�ب ال�م�وت، وذل�ك م�ا 
یعكس لنا حال وقفة زمنیة معطلة عن م�ف�ع�ول�ھ�ا 
الواصل بالموقع المتماثل شخوصیا، ولكنن�ا رغ�م 
ف�ع�ل ال�غ�ی�اب ل�ل�ش�خ�ص�ی�ة ل�ی�ج�ی�ا، ق��د ی�م�ن�ح�ن��ا 
استذكارھا من خالل المس�رود ال�ق�ص�ص�ي،ع�الق�ة 
مخصوصة في سریة األمكنة والزمن الم�ت�س�رب�ل 
بروح الحكي المتتابع من ق�ب�ل ض�م�ی�ر ال�م�ت�ك�ل�م 
العلیم:(ھناك موضوع واحد ال یمكن لذاكرتي أن 
تخونني في ما یتعلق بھ، ذلك ھو الشخص لیجیا. 
كانت ذات قامة طویلة تمی�ل إل�ى ال�ن�ح�اف�ة وف�ي 
أیامھا األخیرة،صارت نحیلة جدا..أح�اول ال�ع�ب�ث 
أن ح�اول�ت أن أص�ف ال�رش��اق�ة وال�م��ھ�اب�ة ف��ي 
حركتھا،أو الخفة العجیبة التي تم�ی�ز خ�ط�وات�ھ�ا. 
كانت تأتي وتذھب كالظ�ل. ل�م أك�ن أس�ت�ط�ی�ع أن 
أشعر بدخولھ�ا غ�رف�ة م�ط�ال�ع�ت�ي ح�ت�ى ت�أت�ی�ن�ي 
موسیقى صوتھا العمیق الحلو وھ�ي تض�ع ی�دھ�ا 
الرخامیة على كتفي..أما في جمال الوجھ فلم تكن 
تدانیھا أیة فتاة..كانت تألق حلم أف�ی�ون�ي ـ� رؤی�ا 

صوفیة تجنح الروح، أكثر قدس�ی�ة وغ�راب�ة م�ن 
الخیاالت الت�ي ت�رف�رف ف�وق األرواح ال�ھ�اج�ع�ة 

 ).38لبنات دیلومس../ص
 
ـ تمثیالت المشاھدة الح�س�ی�ة وم�ن�اج�اة ال�دل�ی�ل 2

 الحلمي:
قد ال یبدو من الغریب أن إدغار ألن بو،كان یحی�ا 
داخل إیھامات طاقة صوریة م�ا مس�ت�ل�ھ�م�ة م�ن 
خالل أیقونة أو ھیئة فكرة فنتازیة ما،فھو عندما 
یصف لنا شخص لیجیا،تتضح لنا وك�أن�ھ�ا ل�وح�ة 
مرسومة وم�ع�ل�ق�ة ف�ي أح�دى م�ت�اح�ف ال�ق�رون 
القدیمة،أو أنھا رمزیة أیقون�ی�ة ش�ك�ل�ھ�ا ب�و ف�ي 
مساحة وصالت حكایتھ األفیون�ی�ة ، ل�ت�ج�س�د ل�ھ 
أسمى عالمات المحوریة للمرأة ال�م�ث�ال،ذل�ك م�ا 
یقودنا بالدلیل القاطع على أن وجود ھذه الزوج�ة 
في حی�اة الش�خ�ص�ی�ة ك�ان�ت م�ق�رون�ة ب�أوص�اف 
مؤسطرة : (عینان ال مثیل لھما في أقدم األزمن�ة 
ـ نعومة الذقن الیونانیة وجاللھ�ا ـ� ك�م�ا كش�ف�ھ�ا 
اإللھ ابوللو في الحلم لكلیومینس ـ أك�ث�ر ق�دس�ی�ة 
وغرابة من الخیاالت التي ترفرف فوق األرواح ـ 
لم أكن أشعر بدخولھا غرفة مطالعتي ـ تضع یدھا 
الرخامیة على كتفي ـ الظفائر الغرائبیة الكثیف�ة ـ 
كان�ت األل�وان ت�م�ت�زج)ب�ھ�ذا ال�م�ن�ح�ى تس�اورن�ا 
أسالیب ألن بو في تشریح عوالم الصور وھیئات 
اللوحة وفضاءات المؤسطر األیقوني،في م�ق�اب�ل 
دی��م��وم��ة ال��ف��ع��ل الس��ردي ال��م��س��رود وك��ث��اف��ة 
مشدوداتھ المموھة لص�ورة وخ�ی�ال ھ�ذه ال�م�رأة 
األیقونیة.ومن ھذا المن�ظ�ور أیض�ا ی�ط�ل ال�ك�ون 
ال�ق�ص�ص�ي ف��ي م�ت�وال�ی��ة زم�ن�ی�ة س�ردی�ة غ�ی��ر 
محسوسة ولكنھا مفروضة من قبل ناصیة رؤى 
الش��خ��ص��ی��ة ال��غ��ارق��ة ف��ي ع��وال��م ال��الوع��ي 
وتصوراتھا األفیونی�ة، وص�وال ب�ھ�ا إل�ى خ�ف�ای�ا 
تمثیالت لیجی�ا ال�م�ت�خ�ی�ل�ة م�ن ق�ب�ل الش�خ�ص�ی�ة 
الم�ح�ور ض�م�ن ف�واع�ل نص�ی�ة تس�ع�ى إل�ى ح�د 
التوھیم بوظائفھا ومكوناتھا المتماھیة في عالمة 

 أیقونیة مشخصة في مادة المسرود القصصي.
 

 ـ الواصف بین وقائع الفقد وسرانیة التحول.
قد یكون استحضار زم�ن ال�ح�زن أش�د أل�م�ا م�ن 
حدوثھ الواقع،ھكذا تشخص لنا محكیات الن�ص�ف 
المتوسط من النص،حكایة مرض وموت ل�ی�ج�ی�ا، 
إلى درجة وصول ال�وص�ف ف�ي ال�م�ت�ن ال�ن�ص�ي 
كعالمة ملحمیة تتراوح ما ب�ی�ن ال�واق�ع وال�ح�ل�م 
والغرائبیة، ولكن یبقى ثمة سؤال یطرح ذاتھ في 

 خصوص أدب ألن بو القصصي: 
ھل أن حیاة المتخیل في نصوص بو ع�ب�ارة ع�ن 
مرآة مدمرة ل�ل�واق�ع ال�ن�ص�ي،أم أن�ھ�ا م�ع�م�اری�ة 
رم�زی��ة غ��ائ��رة ف��ي أس��ل��ب�ة ال�ت��غ��ری��ب وال��ف��ع��ل 
الس�وداوي ال�ن��ات�ج م�ن ح�ق��ی�ق��ة وھ��وی�ة ال��ذات 
الكاتب�ة؟أم أن�ھ�ا م�وض�ة ت�ق�ان�ی�ة عص�ر أل�ن ب�و 
ومركب ناظمھا األبداعي المھیمن انذاك؟تخ�ب�رن�ا 
حیاة الشخصیة بعد موت لیجیا عن ان�ت�ق�ال�ھ م�ن 
مكان بیتھ القدیم : (بعد أشھر قلیلة من الت�ج�وال 
الضال الذي ال ھدف لھ، أشتریت دیرا، ل�ن أذك�ر 
أسمھ، في أحدى األماك�ن ال�غ�رب�ی�ة ال�ن�ائ�ی�ة م�ن 
انكلترا الجمیلة. األبھة الحزینة والعظمة الشاحبة 
ل��ذل��ك ال��م��ك��ان،وال��غ��راب��ة ال��وحش��ی��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
والذكریات القدیمة الكئیبة.سأقصر ك�الم�ي ع�ل�ى 
تلك الغرفة الملعونة التي قدمت إلیھا ف�ي أح�دى 
ساعات النسیان،عروسي ـ ب�ع�د ل�ی�ج�ی�ا ال�ت�ي ال 
تنسى ـ اللیدي رووینا تریفانون أوف ت�ری�م�ان.. 
رووینا ذات الشعر األشقر والعینین الزرقاوین..ال 
یمكن أن تغیب عن عین�ي ق�ط�ع�ة أو ج�ان�ب م�ن 

 ).42غرفة العرس تلك./ص
 
ـ الثیمة الحكائیة وف�اع�ل�ی�ة ال�ق�رائ�ن الس�ردی�ة 1

 المضمرة:

تشتغل الثیمة الحكائی�ة ف�ي أواخ�ر ال�ن�ص�ف م�ن 
النص،وبعیدا عن أي تأویل إسقاطي ما، نقول أن 
النسیج السردي ف�ي ھ�ذا ال�ح�ی�ز م�ن ال�ن�ص،ذو 
مالمح موحیة وجاذبة ومنقسم�ة ع�ل�ى ذات�ھ�ا ال 
تمتلىء بغیر تراكم تشاكالت جملة قرائن إیحائیة 
اختالفیة، ھي من االلتحام واالنشطار الن�ص�ي،م�ا 
راح یجعلنا ن�ع�ای�ن دخ�ول ع�ن�اص�ر خ�اص�ة م�ن 
الفنتازیا أو العجائبیة في مثل ھ�ك�ذا وح�دات م�ن 
النص،ذلك بعدما مرضت الزوجة الثان�ی�ة وغ�دت 
طریحة الفراش،تتلفظ حیاتھا المتسربل�ة م�ا ب�ی�ن 
غیبوبة الوعي وأطیاف ال�م�وت:(ح�وال�ي م�ط�ل�ع 
الشھر الثاني لزواجن�ا أص�ی�ب�ت ال�ل�ی�دي رووی�ن�ا 
بمرض فجائي، لم تشف منھ إال ببطء شدی�د وق�د 
عانت خالل الم�رض م�ن ل�ی�ال ق�ل�ق�ة مض�ط�رب�ة 
بسبب ارتفاع الحرارة،وكانت تتحدث وھ�ي ب�ی�ن 
ال��ن��وم وال��ی��ق��ظ��ة ع��ن أص��وات وح��رك��ات ف��ي 
البرج،وھو ما عزوتھ إلى تشوش ذھنھ�ا،أو إل�ى 

)ول�م�ا 44تأثیر الغرفة وأشباحھا ال�م�ت�غ�ی�رة./ص
كان المكان (الغرفة..البرج) مجاال ملمحا ل�ك�ش�ف 
قرائن نصیة معادلة في الشعور أوالالشع�ور ف�ي 
ظل تفاصیل حیاة ال�زوج�ان، ف�ی�م�ا ظ�ل ال�ف�ض�اء 
النصي حم�اال ألوج�ھ م�غ�ای�رة وم�خ�ال�ف�ة ل�ح�ی�اة 
الزوجة األولى المتوفاة لیجیا ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�زوج، 
فھذه الزوجة األخی�رة، ل�م ت�ح�ب ال�زوج إط�الق�ا، 
فیما كان الزوج یشعر بب�رود ع�الق�ة زوج�ت�ھ ب�ھ 
تماما،بید أنھ راح وفي كل لیالیھ ونھاراتھ یتوھم 
طواف شبح لیجیا ف�ي أرج�اء غ�رف�ت�ھ،ب�دءا م�ن 
األثاث المرصوص في صالة االستقبال،وحتى إلى 
السجادة في غرفتھ الزوجیة: (غرقت م�ن ج�دی�د 
في تأمالتي وتصوراتي للیجیا ـ ومن جدید ـ� ھ�ل 
تصدقون أن القعشریرة تعتریني بینما أكتب ھذا ـ 
من جدید بلغت أذني زفرة خافتة آتیة من منط�ق�ة 
السریر األبنوسي..كان القسم األكب�ر م�ن ال�ل�ی�ل�ة 
المریعة قد مر.التي كانت میتة تحركت من جدید ـ 
وھذه المرة بنشاط أكب�ر، م�ع أن�ھ�ا ت�ن�ھ�ض م�ن 
موت مرعب بدا أن ال صحوة بعده.كنت قد توقفت 
منذ فترة طویلة عن م�ح�اول�ة أو ح�رك�ة،وب�ق�ی�ت 
مس��م��را ع��ل��ى األری��ك��ة غ��ارق��ا ف��ي دوار م��ن 
االنفعاالت العنیفة،كان الرعب الالمتن�اھ�ي أق�ل�ھ�ا 

) أن المعاین�ة ب�ال�م�الح�ظ�ة 46فظاعة وھوال./ص
منا بأن جسد ھذه الزوجة ی�م�وت ث�م ی�ع�ود إل�ى 
ال�ح�ی�اة، ج�اءت ك�ح�ال�ة اس�ت�ب�اق�ی�ة داخ�ل�ی�ة م�ن 
الشخصیة المتكلمة ذاتھ�ا م�ت�خ�ذة ھ�ی�ئ�ة وق�ال�ب 
الیقین بأن الزوجة تموت تارة وتحیا تارة أخرى، 
ما جعل عملیة الترقب من جھ�ة الش�خ�ص�ی�ة م�ن 
جھة الزوج، متفتحة في فعلھا الباطني ـ الالوعي 
ـ بأن الزوجة تموت وت�ح�ی�ا دون االع�ت�ق�اد م�ن�ھ 
بأنھا قد تك�ون ف�ي اش�د ح�االت ن�وب�ة غ�ی�ب�وب�ة 
الوعي مثاال، التي تالزم أصحاب الحمى الش�دی�دة 
أما رؤیتھ وس�م�اع�ھ ل�خ�ط�وات ذل�ك الش�ب�ح، أو 
مالمستھ خطفا من أمام وجھھ،فھذا األمر ال یعني 
بالضرورة أن روح زوجتھ السابقة تط�وف ح�ول 
أثاث غرفتھ الزوجیة.أن من إشكالیات أقاص�ی�ص 
بوأنھا ال تحترف بذاتھا خلق األوھام فح�س�ب،ب�ل 
أنھا تسع�ى ب�االب�ت�ع�اد ع�ن ال�م�ع�ق�ول ف�ي ص�ن�ع 
المعادل الموضوعي المقنع في الحبكة القصصیة 

 فنیا.
 ـ تعلیق القراءة:

من أجل ھذا النوع من نصوص الكاتب األمریك�ي 
الرائد إدغار ألن بو،كدن�ا أن ن�ق�ول ب�أن ال�ف�ك�رة 
القصصیة لدى ھذا الكاتب في مج�م�ل م�ب�ررات�ھ�ا 
ومؤشراتھا النمط�ی�ة م�ن ال�م�ع�ال�ج�ة ھ�ي أك�م�ل 
وأسمى في النموذج القصصي المی�ل�ودرام�ي ف�ي 
مجال الالوعي األفیوني لدى شخوص ھذا الكاتب 
القصصیة،بل أنھا تكاد أن تكون ممارسات ف�ن�ی�ة 
وأسلوبیة حاذقة في نصوص أخرى م�ن ت�ج�رب�ة 

 ھذا الكاتب القصصي الكبیر.

  ر آإد اث أ  درا  

ذإ ()  
ا وت ام دو مة ااا ا 

         
  / العراقحیدر عبد الرضا
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مع إقتراب موعد االنتخاب�ات ال�ع�راق�ی�ة   
"الم�ب�ك�رة" ف�ي الش�ھ�ر ال�ق�ادم وزی�ادة 
حرارة التنافس بین األح�زاب الس�ی�اس�ی�ة 
وصخب حمالت�ھ�ا االن�ت�خ�اب�ی�ة، ی�ب�دو أن 
االن��ت��خ��اب��ات س��ت��ج��ري ب��م��ش��ارك��ة ق��وى 
سیاسیة تمثل الى حد ما طیفاً واسع�اً م�ن 
القوى المؤث�رة ف�ي ال�م�ش�ھ�د الس�ی�اس�ي 
العراقي الحالي، ولو ب�م�ع�دالت مش�ارك�ة 

 .منخفضة بتأثیر المقاطعة
فما الذي یعنیھ ھذا بالنسب�ة ال�ى ع�م�ل�ی�ة 
التغییر السیاسي التي سعت ال�ی�ھ�ا ث�ورة 
تش��ری��ن وھ��ی��أت ل��ھ��ا األرض��ی��ة ع��ب��ر 
تضحیات شھدائھا وج�رح�اھ�ا وال�ح�ش�ود 
الكبیرة التي دعمتھا وآمن�ت ب�ھ�ا ك�ث�ورة 
فكریة احتجاجیة تعمل على ان�ج�از ن�ق�ل�ة 
حقیقیة باتجاه دولة الم�واط�ن�ة الس�ی�ادی�ة 

 والضامنة لكرامة االنسان العراقي؟
 

ال�ن�ق��ط�ة األھ�م ف�ي ال�م��ش�ھ��د الس��ی�اس��ي 
الحالي ھو تصدي ناشطي ث�ورة تش�ری�ن 
لتحدیات االستحق�اق االن�ت�خ�اب�ي بص�ورة 
مسؤولة، فأسسوا أح�زاب�اً ب�دأت ت�ت�ب�ن�ى 
عملیة التغییر الم�ط�ل�وب�ة ب�خ�ط�اب ج�دی�د 
ورؤیة سیاسیة تزداد نضوجاً إذ أض�ح�ت 
تطرح ن�ف�س�ھ�ا ك�ب�دی�ل ح�ق�ی�ق�ي ألح�زاب 
السلط�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�ت�ي تس�ع�ى إلع�ادة 
تسویق نفسھا بواجھة وط�ن�ی�ة وم�دن�ی�ة. 
فالم�ؤت�م�ر ال�ت�أس�ی�س�ي ل�ح�زب "ال�ب�ی�ت 

 –الذي ی�ق�اط�ع االن�ت�خ�اب�ات   –الوطني" 
كان الفتاً، لیس بإجراءاتھ ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
وبتم�ث�ی�ل�ھ ل�ل�ش�ب�اب وال�ط�الب وال�ن�س�اء 
فحسب، وانم�ا أیض�اً ب�ط�رح�ھ ل�م�ش�روع 
س��ی��اس��ي ب��دی��ل ل��ن��ظ��ام ال��م��ح��اص��ص��ة 
المكوناتیة الفاشل الحالي، یستند على ان 
المجتمع العراقي بطیفھ ال�م�ت�ن�وع ی�م�ك�ن 
أن یشك�ل أم�ة س�ی�اس�ی�ة واح�دة ب�ھ�وی�ة 
وطنیة ج�ام�ع�ة ع�ل�ى أس�اس ال�م�واط�ن�ة 
المتس�اوی�ة. ك�م�ا ط�رح رؤی�ة س�ی�اس�ی�ة 
تتضمن حی�اد ال�ع�راق وت�ف�ع�ی�ل الس�ل�ط�ة 
القضائیة لضمان تنفیذ القوانین وتحق�ی�ق 
الف�ص�ل ال�م�ط�ل�وب ب�ی�ن الس�ل�ط�ات، م�ع 
ال��ت��رك��ی��ز ع��ل��ى ال��الم��رك��زی��ة اإلداری��ة، 
وال�ت�رب��ی�ة وال��ت�ع�ل��ی�م، والس��ی�ط�رة ع�ل��ى 
األجھزة األمنیة كآلیات لتعزی�ز ال�ت�ج�رب�ة 
الدیمقراطیة وحمایة حقوق ال�م�واط�ن�ی�ن. 

 –وك��ذل��ك ط��رح��ت ح��رك��ة "ام��ت��داد" 
مش�روع�ھ�ا   –المشاركة في االن�ت�خ�اب�ات 

ال���وط���ن���ي ع���ب���ر "وث���ی���ق���ة الش���رف" 
لمرشحیھا في االنتخابات والذي تضمن�ت 
مواد الفتة مثل تغیی�ر ش�ك�ل ال�ن�ظ�ام ال�ى 
ش��ب��ھ رئ��اس��ي ع��ب��ر ان��ت��خ��اب م��ب��اش��ر 
للرئیس، وإل�غ�اء م�ج�ال�س ال�م�ح�اف�ظ�ات 
واالقضیة والن�واح�ي ل�ل�ح�د م�ن ال�ف�س�اد 
وھدر المال العام، باإلضافة الى التزامات 
أخرى مثل مكافحة الفساد والمح�اص�ص�ة 

 .السیاسیة ومحاكمة قتلة المتظاھرین
 

م��ن ال��م��ح��ت��م��ل ج��داً أن ت��ؤدي ن��ت��ائ��ج 
االنتخابات الى فوز تحالف س�ی�اس�ي م�ن 
القوى ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة ع�ب�ر ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
األغلبیة في البرلمان وتمریر ح�ك�وم�ت�ھ�ا 
ب�دون ال��م��س ب��آل��ی��ة وھ�ی��ك��ل��ی��ة ال��ن��ظ��ام 
الس�ی��اس�ي ال��ح�ال��ي. وف�ي ال�م��ق��اب�ل م��ن 
ال��م��ح��ت��م��ل أیض��اً أن ت��ح��ص��ل ال��ق��وى 

 -التشرینیة الم�ش�ارك�ة ف�ي االن�ت�خ�اب�ات 
ع�ل�ى ع�دد م�ن ال�م�ق�اع�د  -على تنوعھا 

یؤھلھا للقیام ب�دور م�ع�ارض�ة س�ی�اس�ی�ة 
فعالة م�ن داخ�ل ال�ب�رل�م�ان. وف�ي ح�ال�ة 
ت�ح�ق�ق م�ث��ل ھ�ذا الس�ی�ن��اری�و، ف�م�ا ھ��ي 
الخیارات الممكنة والستراتیجیات الفعالة 
للقوى ال�وط�ن�ی�ة ب�ح�ی�ث ت�ك�ون ال�ح�ق�ب�ة 
القادمة ھي الراف�ع�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة ل�ت�غ�ی�ی�ر 
المشھد السیاسي في ال�ع�راق وال�ت�م�ھ�ی�د 
النتصار ال�ق�وى ال�م�ؤم�ن�ة ب�رؤی�ة ث�ورة 

 تشرین في االنتخابات ما بعد القادمة؟
 

أعتقد أن ھناك الیوم أغلبیة شعب�ی�ة ت�رى 
أن عدم استق�رار ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي ف�ي 
العراق وما یتضمنھ من تصاعد في ع�دم 
ال��ث��ق��ة ب��م��ؤس��س��ات ال��دول��ة الس��ی��اس��ی��ة 
وال��خ��دم��ی��ة وال��ق��ص��ور ف��ي الس��ی��ادت��ی��ن 
الداخلیة والخارجیة وما یراف�ق ذل�ك م�ن 
مشاكل اقتصادیة واجتماعیة حادة، ی�ع�ود 
كل ذلك الى طغیان مفاھیم مغل�وط�ة م�ث�ل 
تسییس الھویات والتوافقیة ال�م�ك�ون�ات�ی�ة 
والمحاصصة الحزبیة في تق�اس�م ال�دول�ة 
ومؤسساتھا وإدارة دخلھا الریعي. ل�ذل�ك 
یتعین ومن اآلن التحضیر لمرحلة ما بع�د 
االنتخ�اب�ات ع�ب�ر ال�ع�م�ل ع�ل�ى ت�ن�ض�ی�ج 
س��ی��اس��ات وس��ت��رات��ی��ج��ی��ات ال��م��ع��ال��ج��ة 
والح�ل�ول ض�م�ن ال�رؤی�ة ال�ب�دی�ل�ة ال�ت�ي 
حددتھا القوى السیاسیة الن�اش�ئ�ة ل�ث�ورة 
تشرین والتي تتضمن ن�واة ج�ی�دة ی�م�ك�ن 

 .البناء علیھا وتطویرھا
فھدف الوحدة السیاسیة لألم�ة ال�ع�راق�ی�ة 
المتنوعة بھویة وطنیة جامع�ة وم�ف�ھ�وم 
ال��م��واط��ن��ة ال��م��ت��س��اوی��ة ی��ن��ب��غ��ي دع��م��ھ 
بستراتیجیة واضحة حول كیفی�ة ت�ح�ق�ی�ق 
ھذا الھدف، خاصة وأن فئ�ات ال�م�ج�ت�م�ع 
ال�ع�راق�ي ال�رئ�ی�س��ی�ة ال ت�زال م�ن��ق�س�م��ة 
سیاسیاً وحزبی�اً ع�ل�ى أس�س م�ك�ون�ات�ی�ة 
بصورة كبیرة، وال توجد كت�ل�ة س�ی�اس�ی�ة 
متجانسة بأغ�ل�ب�ی�ة ب�رل�م�ان�ی�ة ی�م�ك�ن أن 
ت�ف�رض رؤی�ت��ھ�ا ع��ل�ى ط�ری�ق��ة تش��ك�ی��ل 
الحكومة وتحدید سیاستھا التنفیذی�ة، ف�ي 
حین أن خیار الوزراء التكنوقراط أص�ب�ح 
مستھلكاً وال یحوز على ثقة الناس. لذل�ك 
فالستراتیجیة المعقولة للتع�ام�ل م�ع ھ�ذا 
األمر ھي عبر ت�ن�ض�ی�ج مش�روع ت�غ�ی�ی�ر 
شكل النظام السیاسي إل�ى ش�ب�ھ رئ�اس�ي 
ب��رئ��ی��س م��ن��ت��خ��ب بص��ورة م��ب��اش��رة 
وبصالحیات واسعة على حس�اب س�ل�ط�ة 
ال��ب��رل��م��ان ب��م��ا ی��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ج��اوز 
المحاصصة وتأثیر األحزاب على السلطة 

الت�ن�ف�ی�ذی�ة، إذ ی�م�ك�ن أن ی�م�ث�ل ال�ن�ظ�ام 
السی�اس�ي ال�ف�رنس�ي أن�م�وذج�اً یس�ت�ح�ق 

 .الدراسة في ھذا النطاق
 

وفي الواقع ف�إن ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي ف�ي 
ال�ع�راق ب�رم�ت�ھ ی�ح��ت�اج ال�ى ال�م�راج�ع��ة 
والتعدیل لتشكیل نظام سی�اس�ي ف�ی�درال�ي 
تتكامل وتتناغم فیھ السلطة المركزیة م�ع 
سلطات المحافظات واألقالیم م�ع ض�م�ان 
فصل السلطات الت�ش�ری�ع�ی�ة وال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة 
وال��ق��ض��ائ��ی��ة، خص��وص��اً ع��ن��د األخ��ذ 
بالحسب�ان م�ع�ض�الت وت�ح�دی�ات ت�ج�رب�ة 
إقلیم كردستان م�ع ال�ح�ك�وم�ة االت�ح�ادی�ة 
وعدم نضوج التجربة الالمركزیة ل�ب�ق�ی�ة 
المحافظات مع ت�غ�ول س�ل�ط�ة ال�ب�رل�م�ان 

. ك�ذل�ك 2003على السلطة التنفیذیة منذ 
البد من استمرار العمل الدؤوب لت�ش�ك�ی�ل 
ح�رك��ات س��ی��اس��ی��ة ع��اب��رة ل��ل��م��ن��اط��ق��ی��ة 
واالنقسامات االثنیة والطائفیة تعمل على 
تأسیس رؤیة مشتركة م�ن أج�ل ت�ح�ق�ی�ق 
المصلحة الوطنیة حول القضایا الخالف�ی�ة 

 .بین المركز واالقلیم والمحافظات
 

أما بالنسبة الى ھدف النأي بالع�راق ع�ن 
النزاعات الدولیة واإلقل�ی�م�ی�ة ع�ب�ر ع�دم 
ان�ح��ی��از ال��دول��ة ال��ع��راق��ی��ة ال��ى أي م��ن 
المحاور المتن�ازع�ة، ف�ی�ن�ب�غ�ي دع�م ھ�ذا 
ال��ھ��دف بس��ی��اس��ات واض��ح��ة داخ��ل��ی��ة 
وخارجیة ت�ع�م�ل ع�ل�ى ت�ح�ص�ی�ن س�ی�ادة 
ال��ع��راق ال��داخ��ل��ی��ة م��ن ج��ھ��ة وردع 
ال�ت��ج��اوزات ع��ل��ى س��ی��ادت��ھ م��ن ال��ق��وى 
ال��خ��ارج��ی��ة ال��م��ت��ص��اح��ب م��ع ال��ت��ك��ام��ل 
االقتصادي واالجتماعي مع دول ال�ج�وار 
م�ن ج��ھ��ة أخ��رى. وال ش��ك إن ال��وض��ع 
الحالي في العراق فیھ خروقات كبیرة في 
الس��ی��ادة ال��داخ��ل��ی��ة ب��م��ا ی��ب��رر ال��ت��دخ��ل 
الخارجي، مثل وجود قوات حزب الع�م�ال 
الكردستاني، ومشاركة فص�ائ�ل مس�ل�ح�ة 
عراقیة في النزاع في سوریا، ب�اإلض�اف�ة 
الى الوالء غیر القانوني لقوى س�ی�اس�ی�ة 
متعددة مع القوى الخارجیة، م�ا ی�ت�ط�ل�ب 
سیاسة واضحة في كیفی�ة م�ع�ال�ج�ة ھ�ذه 
التحدیات. كما ینبغي العمل ع�ل�ى ت�ف�ع�ی�ل 
ت��وظ��ی��ف م��وارد ال��ع��راق االق��ت��ص��ادی��ة 
والبش�ری�ة ب�م�ا ی�خ�دم مص�ل�ح�ة الش�ع�ب 
ال���ع���راق���ي ع���ب���ر إن���ج���از ال���م���ش���اری���ع 
الستراتیجیة والتكاملیة م�ع دول ال�ج�وار 
في مج�االت ال�ط�اق�ة وال�ن�ق�ل والس�ی�اح�ة 

 .واالستثمار المشترك
لكن ی�ب�ق�ى ھ�دف ت�ع�زی�ز س�ی�ادة ال�دول�ة 
الداخلیة عبر فرض تنفی�ذ ال�ق�وان�ی�ن م�ن 
أھم أولویات ال�رؤی�ة ال�وط�ن�ی�ة ال�ب�دی�ل�ة 
والذي بإمكانھ انجاز عدة غ�ای�ات م�ھ�م�ة 
مثل حفظ األمن وردع الس�الح ال�م�ن�ف�ل�ت 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد وح��م��ای��ة ال��ح��ری��ات 
وتقویة مؤسسات الدولة التنفیذیة. وھ�ذا 
یس�ت��وج�ب إج��راء إص��الح�ات تش��ری�ع��ی��ة 
بالتعاون مع نقابة المحامین عبر ت�ف�ع�ی�ل 
منصب رئیس االدعاء ال�ع�ام ف�ي ح�م�ای�ة 
المجت�م�ع م�ن ج�ھ�ة، وتش�دی�د ع�ق�وب�ات 
ال��ف��س��اد اإلداري والس��الح ال��م��ن��ف��ل��ت 
وانتھ�اك ح�ق�وق ال�م�واط�ن�ی�ن م�ن ج�ھ�ة 
أخرى. فمن واجبات االدعاء العام حس�ب 

القوان�ی�ن ال�ن�اف�ذة ح�م�ای�ة ن�ظ�ام ال�دول�ة 
وأم�ن��ھ��ا وال��ح�ف��اظ ع��ل��ى ام��وال ال��دول��ة 
والقطاع العام ودعم النظام ال�دی�م�ق�راط�ي 
االتحادي مع العمل على الكشف الس�ری�ع 
عن األفعال االج�رام�ی�ة وم�راق�ب�ة ت�ن�ف�ی�ذ 
االحكام والعقوبات وفق الق�ان�ون. ول�ھ�ذا 
ی��ت��وج��ب ع��د قض��ای��ا ال��ف��س��اد اإلداري 
والس��الح ال��م��ن��ف��ل��ت وان��ت��ھ��اك ح��ق��وق 
ال��م��واط��ن��ی��ن م��ن ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ت��ھ��دد 
المصالح العلیا للشعب وتحدی�د ع�ق�وب�ات 
رادعة لمرتكبیھا، ومن ثم ادامة الض�غ�ط 
على الحكومة ومجلس ال�ق�ض�اء األع�ل�ى 
من أجل توفیر المستلزمات المطلوبة ف�ي 
الكشف السریع عن ھكذا أفعال إج�رام�ی�ة 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى س��رع��ة حس��م قض��ای��اھ��ا 
وفرض تنفیذ احكام العقوبات. وال ی�خ�ف�ى 
على الجمیع التطبیق االنتقائي في الوق�ت 
الح�ال�ي ل�ف�رض ت�ن�ف�ی�ذ ال�ق�وان�ی�ن ع�ل�ى 
مرتكبي جرائم الف�س�اد اإلداري والس�الح 
الم�ن�ف�ل�ت وان�ت�ھ�اك ح�ق�وق ال�م�واط�ن�ی�ن 
والعقوبات المتساھلة التي تنال�ھ�م وع�دم 
متابعة تنفیذ ھذه العقوبات على كثیر م�ن 

 .المدانین من أصحاب النفوذ
 

وفي النھایة فإن االنتخابات الق�ادم�ة ھ�ي 
محطة مھمة ف�ي مس�ی�رة ث�ورة تش�ری�ن 
التي أجبرت عبر شعاري "ن�ری�د وط�ن" 
و"ن���ازل اخ���ذ ح���ق���ي" وب���ح���ش���ودھ���ا 
وشھدائھا وج�رح�اھ�ا، ال�ق�وى ال�ح�اك�م�ة 
على اقالة حكومتھم وتنظیم انتخابات قبل 
موعدھا بنظام ُمحّسن الى حد ما. وال�ی�وم 
تُستلھْم ھذه التضحی�ات والش�ع�ارات ف�ي 
تكوین رؤیة سیاسیة وطنیة بدیلة ل�ن�ظ�ام 
منحرف أدى فشلھ ال�م�دوي ال�ى ك�وارث 
ھائ�ل�ة ع�ل�ى م�ج�م�وع ال�ع�راق�ی�ی�ن، وم�ا 
االنتخابات الق�ادم�ة اال اس�ت�ح�ق�اق ی�ج�ب 
استثماره إلنضاج ھذه الرؤیة وتطوی�رھ�ا 
عبر برنامج وطني یتضمن ستراتی�ج�ی�ات 
وسیاسات خ�الق�ة وواق�ع�ی�ة. ل�ك�ن ھ�ك�ذا 
برنام�ج وط�ن�ي ال ی�م�ك�ن إن�ج�ازه ب�دون 
وضوح في المحتوى وجالء في المواقف 
مع العمل السی�اس�ي ال�م�ع�ارض ال�دؤوب 
داخل البرلمان وخارجھ بصورة م�ن�س�ق�ة 
وم��ت��ك��ام��ل��ة. ف��ال��ق��وى ال��وط��ن��ی��ة داخ��ل 
البرلمان یمكن أن تنشط في ل�ج�ان�ھ وف�ي 
اجتماعاتھ ل�ت�ش�ری�ع وت�ف�ع�ی�ل س�ی�اس�ات 
البرنامج الوطني وكشف زی�ف ش�ع�ارات 
القوى السیاسیة التقلیدیة، ب�ی�ن�م�ا ت�ع�م�ل 
القوى ال�وط�ن�ی�ة خ�ارج ال�ب�رل�م�ان ع�ل�ى 
ترویج ھ�ذه الس�ی�اس�ات وت�وف�ی�ر ال�دع�م 
الس��ی��اس��ي والش��ع��ب��ي ل��ھ��ا م��ع الض��غ��ط 
المجتمعي على منظومة الحك�م ل�ت�ح�ق�ی�ق 
التغییر المطلوب. عندئذ ی�م�ك�ن ل�ل�ح�ق�ب�ة 
القادمة أن تكون حقاً مرح�ل�ة ف�ارق�ة ف�ي 
مسی�رة ال�ت�غ�ی�ی�ر ن�ح�و دول�ة ال�م�واط�ن�ة 

 .السیادیة التي یطمح الیھا العراقیون
لھذا ی�ن�ب�غ�ي ع�ل�ى ال�ق�وى ال�وط�ن�ی�ة أن 
تتوقف عن الجدال حول جدوى المقاطع�ة 
أو المشارك�ة ف�ي االن�ت�خ�اب�ات، وال�ع�م�ل 
بتكاتف بدالً عن ذلك لبناء الجسور بینھ�م 
نحو إنضاج وتطویر رؤیتھم ال�م�ش�ت�رك�ة 
وتفاصیل برنامجھم ال�وط�ن�ي وت�روی�ج�ھ 

 .بین الجماھیر

دت اما   اقر اآراء وأ  
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ش�اع��رة ع��راق��ی�ة تش��ت��غ��ل ع��ل��ى ال��ن��ص    
الشعري العمودي، وقصیدة الت�ف�ع�ی�ل�ة، ل�ھ�ا 
صورھا الخاصة، ونظامھا الخاص بتراك�ی�ب 
خاصة أیضاً، وھذا طبع�اً الی�ع�ن�ي خ�روج�ھ�ا 

 .عن الوزن الخلیلي
أما في قصیدة النثر فلم أعثر لھا على نص، 
وال أدري موقفھا منھا رغم أنھا ق�ادرة ج�داً 
على كتابتھ�ا، ك�ون�ي م�ت�اب�ع ح�رف�ھ�ا ب�دق�ة 
وبشكل مستمر، وھذا طبعاً ناتج عن إعجاب 

 .أولي باألسلوب، وبدافع فضول النقد
تمتلك لغة سلی�م�ة، وحس�اً ش�ع�ری�اً خ�اص�اً، 
وم��ع��ن��ى خ��اص أي أن��ھ��ا ل��م ت��ت��ن��اول ك��ل 
األغراض الشعریة ـ ع�ل�ى حس�ب ع�ل�م�ي ـ 
وربما یكون ذلك لعدم اقت�راب ب�ع�ض�ھ�ا م�ن 

 .دائرة عالقات عواطفھا
وقبل ولوجنا عوالم شاعرتنا علینا ال�ت�ذك�ی�ر 
بمسلّمات كتابة النص الموزون بغیة التذكیر 

 .أوالً، واعتبار ھذا مدخالً الشتغاالتھا انیاً 
فالنص كم�ا ھ�و م�ع�ل�وم، ی�ب�دا ب�ف�ك�رة ث�م  

استدعاء المفردات، وھنا أقص�د مس�أل�ت�ی�ن، 
أألولى مفردات ال�ن�ص ك�م�ث�اب�ات اش�ت�غ�ال،

بنیویاً) ح�ی�ث ت�ت�ح�دد ال�ع�الق�ة ب�ی�ن ال�دال (
والمدلول اي الشكل والمعن�ى ف�ي ال�ت�ح�ل�ی�ل 
البنیوي، بأنھا تبدو نسقاً من األدلة وت�ظ�ھ�ر 
كمجموعات مبنیة من العناصر، للتأكید على 
الوظائف الداخلیة لألنساق، ویختلف مفھ�وم 
البنیة نتیجة اإلختالف ف�ي ن�ظ�ام ال�ع�الق�ات 

 .ضمن النسق الكلي
وبعد تنضید الكلم�ات ال�ت�ي ت�ن�ت�ھ�ي ب�ح�رف 
روي، یتلوھا تنظیم لتحقیق صورة، تحت�وي 
على ع�م�ق دالل�ي م�ح�ای�ث�ة م�ع م�ت�غ�ی�رات 
وت�ح��والت تص��ب ف��ي ن�ف��س ال��ط��ب��ق رغ��م 
تعددھا، إال ان زوایا ال�ت�ن�اول م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن 
حیث ال�ت�راك�ی�ب واب�ت�ك�ار ل�غ�ة ب�دی�ل�ة ع�ن 
ال�م��أل��وف، رغ��م ت��ط��اب��ق ال�ك��ل��م��ات إال ان 
استدعاء ال�م�دخ�الت تص�اغ ب�ط�ری�ق�ة تُ�ق�رأ 
وتُفسر بسھولة كمخرجات طب�ی�ع�ی�ة، ول�ك�ن 
جوانیات النص تشي بغیر ذلك، وھذا ب�ع�ض 
ما یمیز الشاعر عن الناظم، وھذا ھو الفرق 

 .بین ھدیل الدلیمي وبین النظّام
لذا تلجأ الى نظام اش�ت�غ�ال م�وزع ج�غ�راف�ی�اً 
بحرفنة، بعد استدعاء اإلثارة والدھشة، م�ن 
حیث األفكار والصور الم�س�ت�ح�دث�ة وأنس�اق 
(لیس النسق النقدي) تعطي نموذجاً للتفكی�ر 
األدبي المنظم كأي مجرم محترف، بتأسی�س 
نظام وصفي ب�ع�ی�د ع�ن ال�غ�م�وض بش�ك�ل�ھ 
الظاھر، لكنھ ال یمنحھ الصورة المطلق�ة، إذ 
تموه الدقة بالتعبیر ع�ن ال�ق�ض�ای�ا ال�ذات�ی�ة، 
بقوالب غیر متفق علیھا، وكل ھ�ذا ل�ت�ب�ت�ع�د 

 -حس�ب اع�ت�ق�ادي  -عن الشخصنة، وھذا 
خاضع لقًوانین تحكم الشاعرة، تبعاً النح�دار 

 .طبقي او بیئي او تقلید ونوامیس
وھنا اشتغال على منظومة مشاعر مختل�ط�ة 
ب�ی��ن ال�وع��ي وال�ب��ن��اء ال�ن��ف��س�ي، وع��وم��ل 
مجاورة كالموسیقا وفلسف�ة ال�خ�الص، م�ن 

النكوص الى ت�ج�ارب وخ�ب�رات س�اب�ق�ة، أو 
 .العكس

وانتخابھا للنص العمودي الخلیلي، المحكوم 
بصدر وعجز وتفع�ی�الت ب�ع�م�ل�ی�ة ری�اض�ی�ة 
صرفة، ولكن بحروف ال ارقام، ت�ك�ون أزاء 
معضلة الحفاظ على النسق الجمالي، والنظم 

 .الذي ال یطرب المتلقي الفنان
ووقع الكثیر م�ن الش�ع�راء (ال�ن�ظّ�ام) ب�ھ�ذا 
ال�م��ط��ب، ف��اب��ت��ع�دوا ع��ن الص��ورة، وف��ل��ت 
اإلیقاع الج�م�ال�ي، رغ�م م�ح�اف�ظ�ت�ھ�م ع�ل�ى 
اإلیقاع الوزني، فانتجوا م�ط�والت ال ت�غ�ن�ي 

 .عن جوع
وھذه طریقة سلبیة باألداء الفني ال�ج�م�ال�ي، 
ولذلك تأخروا عن ركب الشعراء الصوریی�ن 

 .الملتزمین بنفس القًواعد
وھذا طبعاً ناتج عن مدارك یحكمھا الوع�ي، 
والمعرفة ال�ت�ج�ری�ب�ی�ة، وم�ن ھ�ن�ا ی�ن�ط�ل�ق 
الشاعر المن�ت�ج، (ن�وع�اً ول�ی�س ك�م�اً) إل�ى 
سوح رغباتھ ودوافعھ فیحیلھا إلى تشكیالت 
جمالیة بلغة درامیة، متموسقة. ویطی�ب ل�ي 

 استعارة بیت ألبي نؤاس یقول فیھ :
… إس��ق��ن��ي خ��م��راً وق��ل ل��ي ھ��ي ال��خ��م��ر

 والتسقني سراً إن أمكن الجھر
ھنا سأتوقف عند (وقل لي ھي الخمر) ف�ھ�ل 
أراد النواسي باستخدام ھذه الجملة اس�ت�واء 

 البیت وزنیاً، أم ماذا؟
والجواب ال�ذي أع�ت�ق�ده ان�ا ش�خ�ص�ی�اً، أن 
النواسي غیر محتاج للحشو، خصوصاً وھو 
أول م��ج��دد ل��ل��ش��ع��ر ال�ع��رب��ي ف��ي ال��ع��ص��ر 
ال�ع�ب�اس�ي، وھ�و ال�ذي ح�ذف ال�ح�ش�و م�ن 

 ..البیت
إذاً ھناك سبب آخر، وحسب اعت�ق�ادي أق�ول 
أنھ كان شاع�ر خ�م�ري، وب�م�ا أن ال�خ�م�رة 
ملموسة ومشمومة ومرئیة ومذاقة، وغ�ی�ر 
مس�م�وع��ة، ل��ذا أراد إش�راك ك�ل ال�ح��واس 

 .بالخمرة
ربما أكون مخطئاً، ول�ك�ن�ي ل�م أج�دد س�ب�ب�اً 

 .آخر
وھدیل الدلیمي من ھذا النوع، (وھنا ال أرید 
عقد مقارنة) لكنھا تحاول اإلبتعاد عن ھ�ذا، 
إال إذا ان��ق�ط��ع�ت ب��ھ�ا الس�ب�ل، وھ�ذا ل�ی��س 
افتراضـًا، بل ناتج ع�ن ق�راءة وتش�خ�ی�ص، 
ولم أشأ اإلستشھاد بأي نص، ك�ي ال أب�ت�ع�د 

 .عن القضیة التي نتحدث عنھا
إذ أن اإلبداع عملیة ع�ق�ل�ی�ة ذك�ی�ة ت�ت�ص�ی�د 
مكامن االثارة والمتعة عنذ االكثری�ة، ط�ب�ع�اً 
بمفاھیم اخالقیة وواقعیة الصورة ومخیال�ب�ة 

 .التعبیر
وانطالقاً من نظرة الجمال االفالطونیة نق�ول 
ان الج�م�ال ن�وع�ان، ن�وع م�رت�ب�ط ب�ال�م�ث�ل 
والحقائق، وھذا نجده في نص�وص ال�م�دی�ح 

 .والرثاء والفخر
وننوع حسي ناب�ع م�ن ال�رغ�ب�ات وك�وام�ن 

 .العقل الباطن
 .وقد اشتغلت ھدیل الدلیمي على كلیھما

إذ تطلق العنان لمخیالھا بإل�ھ�ام ال أج�ده إال 
شیطاني، كونھ الیمت الى عالم الواقع بصلة 
من حیث التصویر، في الكثیر من نصوصھ�ا 
وال أقول الك�ل.. م�ت�ج�اوزة ال�ع�ال�م ال�ح�س�ي 
للتوغل في عالم ال�م�ش�اع�ر ال�ع�اط�ف�ی�ة ف�ي 

 .النفس

وتعریف النفس عند ابن سینا ی�ن�درج ت�ح�ت 
منھج تحلیلي للوظائف ثم یصنفھ�ا تص�ن�ی�ف�ا 
خاصاً بھ، ومنھج تركیبي فیرسل ال�وظ�ائ�ف 
الى الفطرة بترتیب متصاعد لبلوغ ال�ك�م�ال، 
وشاعرتنا تدرك ھذا تماماً، والنصوص التي 
استعرناھا كعینات لھذا المبحث شاھ�د ع�ل�ى 

 .مانقول
 -ال شعوریا وھو األرجح  -فقامت الشاعرة 

بدمج ھذین المنھجین لتصوغ جملھ بطریق�ة 
مختلفة عن الصیاغات النثریة أو العلمیة أو 
الدینیة. واجد ھذا یقترب كث�ی�راً م�ن م�ذھ�ب 

 -رغم اع�ت�ب�اره ال�ف�ن خ�ب�رة  -جون دیوي 
ولكنھ یؤكد على ان الم�ب�دع ی�ن�ت�زع ص�وره 

 .من الواقع ویوظفھا تجریبیاً 
وتحضرني ھنا مقولة الش�اع�ر (رام�ب�و) اذ 
یقول ان الش�اع�ر ال�م�ھ�م ھ�و م�ن ی�وظ�ف 
مفردة الشارع شعراً، وھذا م�ا وج�دن�اه ف�ي 
بعض نصوص الشاعرة الدلیمي، ھ�ذا أوالً، 
وث��ان��ی��اً م��ن ال��ن��ادر اس��ت��خ��دام ال��م��ف��ردات 
ال��م��ت��روك��ة او ال��ت��ي ت��ح��ت��اج ال��ى ش��رح 
قاموسي، وحسب تقدیري ان اس�وا الش�ع�ر 

 .ھو الذي یلجئك الى البحث في القاموس
وارى ھذه الش�ارع�رة ب�راغ�م�ات�ی�ة ش�ع�ری�اً 
أحیاناً، ان صح التعبیر اذ ت�ؤم�ن ب�ال�ت�ح�ول 
وال�ت�ط��ور وت��رف�ض ال�ج�م��ود، ورب س�ائ��ل 
یستغرب استخدام ھذا المصطلح ال�ف�ل�س�ف�ي، 
لكنھ مایلبث ان یتراجع ك�ون ال�ب�راغ�م�ات�ی�ة 
تنزع كل ن�وازع ال�ف�ان�ت�ازی�ا ف�ي ت�خ�ی�الت�ھ�ا 

 .وانفعًاالتھا الذاتیة
لذا نجد قصائدھا واقع�ی�ة الش�ك�ل م�خ�ی�ال�ی�ة 
التعبیر، إضافة إلى أنھا التمی�ل ال�ى الس�ھ�ل 

 .الممتنع وال توغل بالتوعیر اللغوي
إال ان ھذا ال یعن�ي ان�ھ�ا ت�ع�م�ل وف�ق ن�ظ�ام 
التسطیر وال�ق�ان�ون االنش�ائ�ي ل�ل�ج�م�ل�ة، إذ 
نجدھ�ا ف�ي نص�وص اخ�رى ت�دخ�ل م�داخ�ل 
نموذجیة باطر حضاریة وتاریخیة ولكني ل�م 

 .اقرا لھا شیئا اسطوریاً مثیولوجیا لحد اآلن
واحیانا نحلل بعض ابیات�ھ�ا، ف�ن�ج�دھ�ا ت�ق�دم 
االدراك ث�م ال�ف�ھ�م وھ�ذا حس�ب اع�ت�ق�ادي، 
(كوني لم اقرا ت�واری�خ ك�ت�اب�ة ال�ن�ص�وص) 
مرتبط بمراحل مبك�رة، ق�ب�ل ان�ط�الق�ھ�ا م�ن 

 .عقال المحدد
فعملیة الكشف التحلیلي ب�ب�ی�ان ال�ج�زء م�ن 
الكل مرتبطة ب�ال�ب�ح�ر ال�ذي. ی�ح�دد ج�م�وح 

 .الجملة، كما في الطًویل مثالً 
أما ثریا نصوصھا او العتبات، فغریبة بع�ض 
الش�يء، ح��ت�ى أخ�ال��ھ�ا ل��ی�س��ت م��ن وض��ع 

وفقاً لما ق�رأن�اه  -الشاعرة، بتعبیر آخر انھا 
لم تولي ھذا الجانب اھتمام�اً ك�اھ�ت�م�ام�ھ�ا  -

ب��ال��ن��ص، وھ��ذا أیض��اً خ��اض��ع ل��ل��ذائ��ق��ة، 
ومرھون بنوع القارئ ومرجعیاتھ ومداخ�ل�ھ 
التفسیریة.. فھناك من النقاد من یعترض او 
یتقاطع معي تماماً ف�ی�م�ا ذھ�ب�ت إل�ی�ھ ب�ھ�ذا 

 .الصدد
ومسألة عدم اإلس�ت�ش�ھ�اد ب�ن�ص�وص، ھ�ذه 
مرتبطة بنوع الق�راءة وم�ح�دودی�ة ال�ت�ن�اول 
من اإلطالق، فإذا تناولت نصاً سأضط�ر إل�ى 
التقوقع والمكوث في حلقة واحدة، وأنا ھ�ن�ا 
أرید إبداء رأی�ي بش�اع�ری�ة ول�ی�س ب�ن�ص، 
وھنا أقصد الغالب ال الكل، حس�ب ق�راءات�ي 

 .المحدودة

ویؤیدني بذل�ك رأي الش�اع�ر ال�ع�راب ف�ائ�ز 
الحداد، حیث ی�ق�ول ھ�ن�اك ن�ص ك�ب�ی�ر، وال 

 .وجود لشاعر كبیر
قد یعترض أح�دھ�م ع�ل�ى ج�رأة م�ا أی�دن�اه، 
وق�ب�ل أن ی�ت�ن��اول�ن�ا ب�رأي ق��د ی�ك�ون غ�ی��ر 
محسوم ثقافیاً وال معرفیاً أق�ول، آن ال�ن�اق�د 
عبدالقاھر الجرجاني، الن�اق�د ال�ع�رب�ي األول 
في حینھ ت�ن�اول أھ�م ث�الث�ة ش�ع�راء، وھ�م 
المتنبي ومسلم واألعشى، ب�ث�الث�ة نص�وص 
مشھورة وأطلق علیھا الجناس ال�م�م�ج�وج، 

 واألبیات ھي:
 … فقلقت بالھم الذي قلقل الحشا

 قالقل عبس كلھن قالقل
 … سلت فسلت ثم سل سلیلھا 
 واتى سلیل سلیلھا مسلوال

 …  ولقد غدوت الى الحانوت یتبعني
 شاو مشل شلول اشول شول

واما في الشعر الحدیث فقد اخ�ف�ق الش�اع�ر 
عبدالرزاق عبدالواحد (وھذا رأي شخ�ص�ي) 
بقصیدتھ الن�ث�ری�ة (ال ت�ط�رق ال�ب�اب) ال�ت�ي 
أعتبرھا أسوأ ماقالھ ھذا الشاعر الذي نس�ج 

 .أجمل قصائد القرن العشرین
وس��ب��ق��ھ ال��رص��اف��ي، ب��وص��ف ك��رة ق��دم، 

 .والزھاوي بالسفور وغیرھم
وبالعودة إلى عناوی�ن ال�ق�ص�ائ�د اس�ت�ذك�رت 
اآلن ما قال�ھ األس�ت�اذ ال�ن�اق�د ع�ب�اس ب�ان�ي 

 المالكي.
إن االستناد على عنوان النص ك�رك�ی�زة ف�ي 
بؤرة الرؤیا التي تكون ثیم�ة ال�ن�ص ت�ج�ع�ل 
الناّص یتراوح بی�ن االق�ت�راب م�ن ال�م�ع�ن�ى 
المقارب للدالالت الموحیة للعنوان واالبتع�اد 

 "عنھ
 .وھذا الرأي یقترب إلى ماطرحناه إلى حدود

إذ أن ثریا بعض ال�ن�ص�وص ت�ن�ی�ر ط�رق�ات 
االستكشاف، وعتبتة توجب التوقف عندھ�ا، 
كونھا زاخرة بمفاتیح تمنح�ن�ا ح�ق ال�دخ�ول 

 .إلى عوالم النص
ومن منطق�ة ت�ن�اول أخ�رى أق�ول إن االخ�ذ 
بالنظر لالستج�اب�ات ال�ن�ف�س�ی�ة واالن�ف�ع�االت 
الحاصلة على النمط السلوكي ھي استجابات 
نفسیة من خالل عملیة تثویر قضیة ما ك�م�ا 
ورد في احد نصوص شاعرتن�ا ع�ن س�ی�دن�ا 
الحسین علیھ السالم فتولد النص على ابعاد 
وجدانیة متأثرة بمواقف عظی�م�ة م�ن خ�الل 
رثائھ باسلوب مختلف تماما عن ال�م�رث�ی�ات 
الموروثة المعروفة، وھذا لم یات من ف�راغ 
حتماً اذ لھ اسبابھ وغ�ای�ات�ھ ال�م�ث�ل�ى ل�رس�م 
القیم الج�م�ال�ی�ة ال�ث�وری�ة، ول�ك�ن ب�اس�ل�وب 
حداثوي، بجعل قضیة الحسین ثائراً.. قضی�ة 
مدونة شع�ری�اً، وھ�و األب�ق�ى او االھ�م م�ن 
التدوین التاریخي الذي قد یغمط حق س�ی�دن�ا 
ال��ث��ائ��ر، وك��ل حس��ب دواف��ع��ھ، ك��م��ا ف��ع��ل 
المستشرق الفرنسي ن�ی�ك�ی�ت�ا ای�ل�ی�س�ف ف�ي 
كتاب "االسالم في العصر الوسیط" اذ ج�رد 
سیدنا االمام علي (ع) وسی�د الش�ھ�داء م�ن 
أیة قیمة ثوریة، بل واتھمھما بعدم الكف�اءة، 
وھذا لیس غریباً عن التشویھ الذي نش�ط�ت 
بھ بعض المؤسسات ذات المصالح ال�ب�ع�ی�دة 
الغایات، ومنھا مؤسس�ات ع�رب�ی�ة، ال اری�د 
التوقف عندھا كي ال ن�خ�رج ع�ن دراس�ت�ن�ا 

 .ھذه
لكني أشیر إلى من یقرأ النقود اإلن�ت�ب�اه إل�ى 
دور النشر، والبحث عن سیاساتھا، ونھجھا 

 .التعبوي، وسنتأكد من حجم التشویھ
عیِّنات بحثي ال�ب�س�ی�ط ھ�ذا ھ�ي ال�ن�ص�وص 

 التالیة:
"كن لھا، اطاللة من شرفة ال�وھ�م، ب�رق�ی�ة 
اج��ل��ة، اب��ع��د م��ن م��وت، ف��ي رح��اب م��ن 
الخشوع، م�ت�س�ع م�ن ال�زل�ف�ى، رح�ل�ة ف�ي 

 االیثار، ضمأ".

 

                      
  ا  اان اي

 عمر مصلح/ العراق



كنُت أتناول العشاء في الم�ط�ع�م ال�خ�اص   
بالشركة ال�ت�ي أع�م�ل ف�ی�ھ�ا ف�ي ال�ب�ص�رة 
والذي كان یُ�َع�ّد بش�ك�ل ف�اخ�ر ع�ل�ى أی�دي 

حی�ن ق�ال ل�ي ص�دی�ق�ي   طباخین ماھرین،
 ... المھندس (لیث)

أراك مصفّر الوجھ شاحباً ، قلیل ال�ك�الم، -:
التشتھي شیئاً من األدام ، س�ارح ال�ف�ك�ر، 
بعیداً عنا في خیاالتك المس�ت�م�رة، ال ت�ك�اد 
تنبس ببنت شفة معي وال مع غیري، غ�ی�ر 
آبٍھ لعطر كنَت تداوم علی�ھ ف�ي م�ا مض�ى، 
غیر مھتم بلب�اس�َك ال�ذي ك�ان ی�ث�ی�ر ف�ی�ن�ا 

م�راراً وم�راراً ...   ال�ت�س��اؤالت وال��ح�س�د
 مااألمر یاصدیقي ؟

 ... ال شيء یا (لیث) ... ال شيء-:
ھ�ل ھ�ن�اك   أكل ھذا ..وتقول الشيء.. ؟-:

شيء یمكن أن ی�ح�دث ل�ك أك�ث�ر م�ن ذل�ك 
 یاصدیقي ؟

 . انا لسُت مریضاً   التخف یاصدیقي،-:
أن��َك لس��َت   اع�رف ی��اص�دی�ق��ي ال�ع��زی�ز-:

مریضاً، ولكن ھناك أمر ما ف�ی�ك ی�ق�ل�ق�ن�ي 
كثیراً، والبّد لك أن تفضفض عما یس�اورَك 
من وجع، ما أخشاه أن یؤثر ع�ل�ى ح�ی�ات�َك 

 . فیما بعد
، ف�ق�ط إرھ�اق  : الش�يء ی�ا (ل�ی�ث)  قلت

 . نتیجة قسوة العمل
و(لیث) ھو مھندس أشد خبرة ف�ي ال�ح�ی�اة 
من الجمیع وكأنھ قد خاض غم�ارھ�ا ح�ت�ى 

لما لھ م�ن ح�ك�م�ة   (الحكیم)  صرنا نسمیھ
وبصیرة ودرای�ة ف�ي أش�د األم�ور عس�رة 

آم�ل أال ی�ك�ون   علینا، ونصحاً لنا، فقال :
 . یاحبیبي یوسف  سوى إرھاق

سكتُّ أنا ... وانا أطأطئ رأس�ي خش�ی�ة أن 
تفضحني عیناي وقسمات وج�ھ�ي ف�ی�ف�ھ�م 

 .  ال أود أن یعرفھ  (لیث الحكیم )عني ما
وبعد مرور أیام ... ظھرت عالمات ج�دی�دة 
بي، أصب�ح�ت أش�ّد س�رح�اً، وأك�ث�ر ق�ل�ق�اً، 
یزدادان على غیر ع�ادة، وب�دأ ذل�ك األم�ر 
یؤثر جدیاً علّي كثیراً ، فصمت م�ط�ب�ق، ال 
رغبة لي بالحدیث مع أحد حتى م�ع أق�رب 
أصدقائي، ال شھیة للطعام ، غالباً ما أح�ّدث 
نفسي، أرق متواصل ی�ج�ع�ل ال�ن�وم ع�دواً 
لي، أحاور النجوم، أرسم صورة لی�ل�ى ف�ي 
السماء بریشة قلبي، أقارن�ھ�ا م�ع ال�ق�م�ر، 
أصغي الى الكواكب وھي تنقل ل�ي رس�ائ�ل 
موھومة من لیلى، كنُت حین�ھ�ا أق�رب ال�ى 

 . المجنون مني الى عاقل
وحین الحظ صدیقي (لیث الحكیم) ذلك ق�ال 

 ... مبادراً 
أتظن أنك قادر على أن تخف�ي ع�ن�ي م�ا  -:

 تخبئھ بین أضالع صدرَك ؟
 وماھو ذاك ؟ -قلت :
ال�ع�ش�ق ال�ذي ن�خ�ر ق�ل�ب�ك، وأت�ل�ف  -قال:

 . كبدك، وھّرأ جلدكَ 
حاولُت إخفاء ما كشفھ (لیث ال�ح�ك�ی�م) ب�ي 

ل��ی��س األم��ر ك��م��ا ت��ظ��ن ی��ا   -ف��ق��ل��ُت : 
 .  صدیقي

بل العاش�ق ی�ع�رف�ھ ك�ل ال�ن�اس، إذ  -قال :
الیخفى علیھم منھ شيء، فالعاشق یف�ض�ح 
نف�س�ھ دائ�م�اً ... أم�ام ال�ك�ب�ار والص�غ�ار، 

ثقافتھم ، فالعش�ق ل�ھ ث�ق�اف�ة   ومھما كانت
 . واحدة وھو القلب الھائم، والعقل الشارد

لندرك جیداً ان العشق ق�د أخ�ذ ف�ی�ك   وإننا
مأخذه، وذھ�ب ف�ي ف�ؤادك م�ذھ�ب�ھ، وأن�ك 

 . مقتول على ھذه الحال المحالة یاصدیقي
ولّما رأیتُ�ن�ي ع�اج�زاً ع�ن أن أخ�ف�ي ع�ن 

ما وددُت إخفاءه، عرفُت أن   (الحكیم لیث)

السبیل لي من الھروب ع�ن أس�ئ�ل�ة ك�ان�ت 
تدور في رأسھ ، وعل�ّي اإلفص�اح ع�ن م�ا 
یجول في فؤادي عاجالً أم آجالً ... ف�ق�ررُت 

 . ان أبوح لھ بكل ما جرى لي وكان
: أیھا (الحكیم لیث) ... لقد صدقَت ...   قلتُ 

 . إني أحببُت فتاة اسمھا لیلى
وبدأُت أسرد على صدیقي (لیث) ما حص�ل 
بیني وبین لیلى خالل كل تل�ك األع�وام م�ن 
عشق، وك�ی�ف ت�غ�ی�رت ع�ل�ّي ف�ي اآلون�ة 
األخیرة، حت�ى اض�ط�رت�ن�ي ل�ل�ھ�روب ال�ى 

قد خ�وى،   البصرة ألخفي ماتبقى من جسدٍ 
وق���ل���ٍب ق���د ھ���وى ، وأم���ٍل م���ع���دوم، 

مھدوم، وشوٍق امتّد، وصب�ر اع�تَ�ّد،   وفكرٍ 
فال لذة لي في دنیا ، وال سعادة ب�ھ�ا أح�ی�ا، 
حتى خرجت مني تنھیدة م�اك�ان ل�ي ف�ی�ھ�ا 
خیار، وال طاقة ل�ي ع�ل�ی�ھ�ا، ح�ت�ى رأی�ُت 
(الحكیم لیث) وقد نّكس رأس�ھ، وأوق�د ل�ي 

 . ِحّسھ
فصاح وھو یكاد یبكي : آٍه علیَك یاصدیق�ي 

 ، ما أقسى قلبھا !؟
وما أشدھا ظالمة لك!؟ أنّى للیلى أو لمثلھ�ا 
أن تجد مثل�ك، ف�ل�و دارت ح�وال�ي األرض 
سبع مرات طوالً وعرضاً، ما وجب عل�ی�ھ�ا 
حّب رجٍل سواَك، وذلك لِما ف�ي ق�ل�ب�ك م�ن 

 . ھذا الحب الواسع لھا
ان�ف�اس�ن�ا،   فلما ھدأت أرواح�ن�ا، وس�ك�ن�ت

ضّمني الى أضالعھ ضّم األب الرؤوم البنھ 
السقیم، مواساة م�ن�ھ ل�ي، وت�ع�زی�ة ع�م�ا 
أصابني، وع�ی�ن�اه ت�دم�ع�ان، ی�ق�بّ�ل�ن�ي م�ن 
رأسي تارة، ویمس�ح ع�ل�ی�ھ ت�ارة أخ�رى، 
ویھمس في أذني تارة، وی�ح�ت�ض�ن�ن�ي ال�ى 
صدره تارة أخرى، وقد ت�الق�ح�ت أن�ف�اس�ن�ا 
سویاً ، وازدانت خدودنا بالدموع الوف�ی�رة، 
وافئدتنا تئن بزفراتھا الغزیرة، نحس�ُن م�ع 
بعضنا صور الحنان، وندرك ج�ی�داً خس�ارة 
الوجدان، فال بھجة لي بعد فراق لیل�ى، وال 

 . دون محیّاھا  نعیم عندي
 ... وسكتنا ھنیھة

ثم قال لي : أأنبئَك ماالسبب في رحیل لیل�ى 
 عنك یاصدیقي العزیز؟

 قلت : حقاً !؟ أتعرف أنت السبب ؟
 . قال :  أجل

 . قلت :  أخبرني إذن
للیلى قلباً ص�غ�ی�راً ب�ح�ج�م ح�ب�ة   قال : إن

القمح، وإن لك قلباً یسع البحار ج�م�ی�ع�ھ�ا، 
قلباً امتأل عطفاً وحناناً، وعش�ق�اً، وص�ب�راً، 

 . وھیاماً 
فل�ّم�ا أردَت أن تس�ق�ی�ھ�ا م�ن م�اء ح�ب�َك، 
وأفرغَت كل بحاره في قلبھ�ا الص�غ�ی�ر، ل�م 

ح��ب�ة ال��ق�م��ح ھ�ذه س�ق��ای�ت��َك،   تس�ت�وع��ب
ب�ب�ح��ارَك، وف�اض��ت ح�ت��ى   ف�ام�ت��ألت ھ�ي

غرقت، فلم تصبح تشعر بشيء م�ن ح�ب�َك 
الذي مازال مدراراً ی�ف�ی�ض ع�ل�ی�ھ�ا ل�آلن، 
فِمثل لیلى ت�ح�ت�اج ال�ى ق�ل�ی�ل م�ن ال�ح�ب، 

 . ولیس إلى كثیر یاصدیقي العاشق
 !   یاصدیقي قولَك ھذا  قلت : غریب

قال : إن َمثَل لیلى في العشق ك�م�ث�ل ط�ف�ل 
دخ�ل ال��م�درس�ة ل�ل�ت��ّو، الی�ع��رف ال�ق��راءة 
والكتابة ، فیعلّمونھ األحرف ح�رف�اً ح�رف�اً، 
وبعد سنوات عدیدة یكون جاھزاً الستق�ب�ال 
المعلومات واستیعابھا بما ین�ب�غ�ي، وی�ب�دو 
ان لیلى لم تزل طفل�ة ل�آلن، (ل�م ت�زد ع�ن 

 . أمس إال إصبعاً)
ثم سكت ھنیھة وقال : لقد أفرطَت في حبَك 

ت�أب�ھ   للیلى أی�ھ�ا ال�ع�اش�ق ح�ت�ى ل�م ت�ع�د
 .  بعشقكَ 

قلت: لكنھا امراة تختلف عن باقي ال�ن�س�وة 
 . یاصدیقي

قال : إعلْم یاصدیقي أن ھ�ن�اك ص�ن�ف�اً م�ن 
النساء إن ألقیَت علیھ ف�ی�ض�اً م�ن ال�ح�ب، 
صعَق ومات ، كنبتة صغ�ی�رة ت�م�وت ع�ن�د 
إغراقھا بالم�اء، ول�ی�س ك�م�ا ت�ظ�ن أن�ھ�ّن 
شجرة سندیانة متجذرة في األرض تح�ت�اج 

 . الى كثیر من الماء والرعایة
ثم اردف وقال : نعم یایوسف، ل�ق�د وھ�ب�َت 
لیلى عشقاً عظیماً جداً، ماكان لك ان تھبھ�ا 

 ... ھذا القدر الكبیر
كانت تلك الكلمات كأنما ج�رس إن�ذار ی�رّن 
في أذني، فكلما فكرت ف�ي اس�ب�اب اب�ت�ع�اد 
لیلى، لم أجد أقرب الى الواقع سوى السبب 
الذي أخبرني بھ (لیث الحكیم)، وكأنھ عل�ى 
یقین مما یجول في فؤاد لیلى، فلیلى كب�رت 
أم صغرت ھي صنف من الن�س�اء یَ�ق�َرب�ھ�ا 
من العلل وال�ھ�واج�س م�ا ی�ق�َرب ال�ن�س�اء 

 . جمیعھا
والادري ماھي المناسبة ال�ت�ي ذك�ر ف�ی�ھ�ا 
(الحكیم) شجرة سندیان�ة م�ت�ج�ذرة وال�ت�ي 
سبق أن كتبت رسالة للیلى أش�بّ�ھ�ھ�ا ب�ھ�ا، 
فھل قرأھا (الحكیم) في أوراقي م�ن ق�ب�ُل؟ 
ام أنھ یعرف خب�ای�ا ال�ع�ش�اق وھ�م�وم�ھ�م، 
لذلك فھ�و ح�ق�اً یس�ت�ح�ق ل�ق�ب (ال�ح�ك�ی�م) 

 .  وبجدارة
 إذ قلُت في رسالتي إلیھا ذات یوم :

 ... أمیرتي النبیلة(
ُ  ب�ھ�م�ا  عیناِك... ھما ال�م�ی�زان ال�ذي أَِزن

 . حسن َ عیون ِ النساء
  ِ فلقد سحرتني عیناك ِ الملیئتان ب�األس�رار
ُ  أف��ت��ش ف��ي  ال��غ��زار، ح��ت��ى إذا رح��ت
دفائنھما .. وأبحث عن خزائنھم�ا، ل�م أج�د 
ً ، ف�م�االص�دق  أشّد من عینیكِ  براءة ونبال
فیھما إّال ثابت كالسندی�ان�ة ال�م�ت�ج�ذرة ف�ي 
أرض��ھ��ا، وم��اال��ف��ض��ی��ل��ة ف��ی��ھ��م��ا إّال 

كالثم�رة ال�ن�اض�ج�ة ف�ي أغص�ان�ھ�ا   زاكیة
المتدلیة ، وم�اال�ب�ك�اء ف�ی�ھ�م�ا إّال ح�ك�م�ة 
بالغة ... فھما عش�ق�ي وش�وق�ي األب�دی�اِن، 

 . وھما عندي یعدالن ملَء األرض ذھبـًا
 ).... والسالم

والذھ�اب ال�ى   ھممت بالخروج من غرفتنا
مكان أكون فیھ وحیداً، فلم أجد أج�م�ل م�ن 

حیث أغرق ف�ي م�ا ب�ی�ن   ان أكون وحیداً،
 : اثنین

 .. جمال الذكریات
 .. وخطیئة ارتكبتھا بحق نفسي

ما یجعلني ذلك أني ل�ن أس�ام�ح ق�ل�ب�ي م�ا 
 . حییتُ 

ش�ع��رُت ب��دوران ك��ب�ی��ر، وح��ی�رٍة ك�ح��ی��رة 
وسط البحر، ول�داھ�ا ت�اھ�ا ع�ن�ھ�ا، ك�ل   أمٍ 

منھما في اتجاه نقیض ل�آلخ�ر، ف�ال ت�دري 
الى اّي منھما تتجھ لتنقذه، وت�ت�رك اآلخ�ر 

 . یموت
 

ومابین اضطراب عقلي، وص�راخ ف�ؤادي، 
فیما أخبرني بھ (الحك�ی�م) ع�ن   رحُت أفكر

قلب لیلى كأنھ حبة قمح، وما أعرفھ ع�ن�ھ�ا 
 ... أنھا جنة األرض

 . فتیقنُت أن الصراخ أسلُم لي وأْوَجھ
 ھناك صرخُت بأعلى صوتي:

 ... أجیبیني یالیلى
 ؟  أٌي منھما أنتِ 

 حبة قمح !؟  أأنتِ 
الس��م���اوات   ج���ن��ةٌ ع��رض���ھ��ا  أم أن���كِ 

 واألرض؟!
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 من قصة 10الجزء/ 

  ا و  
 
 

  عبدالباري المالكي/العراق

  َق  اوح
 
 
 
 
 
 
 

 / سوریاد. كوثر نزھھ
 

 

  تتمدد على أرِض مجنونة

  دون حراك

 و صوتي الذي اختفى

  ..أسمعھ عندما أتحسس بقاءك حیاً  

 

  تفتح عینیكَ 

  فتنھمر القصیدة بشكل مفاجئ

  و یتحول المكان الباھت

  لبستاِن من األلوان

 و یغدو خریُف الحبق ضرباً 

  من خیاالِت الربیع

  .. و أعود شجرة كما كنت أول مرة

 

  ثم تنظر إليّ 

  فأتحول لفراشِة بیضاء

  تجوُب شوارع دمشق الخجولة

  لحظة یھدأ فیھا قلب عاشقین

  و تستكین إلیھا أرواح الضائعین

 

 تبتسمُ 

  حتى ینام الحزن

  ..و تُضيء األمنیات

 یرتفُع منسوب الھدوء بداخلي

  و عیناي الناعستان

  تُباركان عھد البوح

  .. تُمّجدان زمن الحقیقة
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 سیدني، العراقیة االسترالیة:
ص��درت ح��دی��ث��اً ع��ن م��ن��ش��ورات وم��ط��ب��ع��ة: 

Fujifilm  األس��ت��رال��ی��ة م��ج��م��وع��ة الش��اع��ر
العراقي المقیم في أسترالیا: أدیب كمال ال�دی�ن، 

 وعنوانھا: (حیاتي، حیاتي):
                          )My life, my life.(! 

وھي تحتوي على أربعین قصیدة م�ن قص�ائ�ده 
التي ترجمھا بنفسھ إلى اإلنكلیزیة، مع م�ق�دم�ة 

ال�ف�رنس�ی�ة  -متمیزة كتبتھا الناق�دة األس�ت�رال�ی�ة
  الدكتورة:

Anne-Marie Smith  . 
من قصائد المجموعة نذكر: دموع ك�ل�ك�ام�ش،  

مرآة حروفیّة، نعم، ال، ربّما، الموتى یرقص�ون 
عند الباب، فنادق، م�راج�ع�ة ط�ب�یّ�ة، م�ث�لّ�ث�ات، 
جراحة أسطوریّة، رف�رف�ة ج�ن�اح ال�ط�ائ�ر، أّي 

 خطأ ھذا؟
ھذه ال�م�ج�م�وع�ة ال�ت�ي زیّ�ن�ت غ�الف�ھ�ا ص�ور 
مجامیع الشاعر المترجمة إلى اللغات اإلسبانیة 

واإلیطالیة وال�ف�رنس�ی�ة واألوردی�ة   واإلنكلیزیة
مع األصل العربي، ھي المجموعة الثالثة ال�ت�ي 
تصدر لھ باللغة اإلنكلی�زی�ة ب�ع�د م�ج�م�وع�ت�ی�ھ: 

. وق��د 2012، و(ث��ّم��ة خ��ط��أ)  2009(أب�ّوة) 
اْخ��تِ��ی��َرْت قص��ائ��ده ض��م��ن أفض��ل ال��ق��ص��ائ��د 

و  2007األسترالیّة المكتوبة باإلنكلیزیّة عامّي 
على التوالي. ونُشرت ف�ي أن�ط�ول�وج�ی�ا  2012

 خاصة بأفضل القصائد األسترالیّة.
 من أجواء المجموعة نقرأ:

 "سقطْت ورقةٌ من الشجرة،
 تلَك كانْت حیاتي.

 ھبطَ الطائُر والتقطَ بمنقاره تلَك الورقة
 وعاَد ثانیةً إلى أعلى الشجرة.

 كانت الشجرةُ عالیةً جّداً 
 وملساَء الساِق حّد اللعنة.

 الطائُر ال یفتُح فَمھ ألحیا أو ألموت،
 الطائُر ال یكفُّ عن َرْفَرفِھ جناحیھ،

 الطائُر ال یأبھُ لي أبداً 
 وأنا أبكي أو أضحُك أو أصرخ: 

 حیاتي حیاتي!"                              
 

 وفي قصیدة أخرى ألدیب كمال الدین نقرأ:
 " إذا كتبَت قصیدةً عن المطر

 فاحذْر أْن تكتبھا
 قد تبلّلْت بالمطر. -قبَل جسدَك  -ما لم تكْن روُحَك  

*** 
  إذا كنَت تحّب البحَر وترید أْن تكتَب عنھ،

 فال تأخْذ صورةً معھ
 وأنَت ترتدي المالبَس الرسمیّة

 كما یفعل الُمغفّلون
 بل اذھْب إلیھ عاریاً تماماً كھابیل وقابیل.

*** 
 إذا كنَت شاعراً فكْن عاشقاً 

 حتّى تكتمل عندَك قصیدةُ الجنون."
 وفي قصیدة لھ بعنوان: دموع كلكامش، نقرأ:

 "أنا شاعٌر محظوظ
 ألنّي ال أتوقُّف عن الكتابِة أبداً.

 والسبُب بسیطٌ جّداً 
 فقد مسحُت بیدّي الُمرتبكتین

 دموَع كلكامش المتدفّقةَ لیَل نھار
 وھو یبكي؛

 مّرةً على أنكیدو الذي اغتالھُ الموت،
 ومّرةً ثانیةً وثالثة

 على ُعشبِة الخلوِد التي سرقتھا األفعى
 من قلبھ ذاَت حیاة."

 

))My life, my lifeMy life, my life(!(!    

(! ) 
 

 مجموعة شعریة جدیدة باإلنكلیزیة للشاعر أدیب كمال الدین

)( اي 
 
 
 

 شعر رزاق مسلم الدجیلي
 العراق

 
 ايُّ معنى

 حین اقرأ في عینیك حبّي
 حین تكون في لحظة التجلّي بقربي

 اصطفیتك لكل آھاتي وأحالمي وتعبي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 ايُّ معنى
 عندما أحبك وتبتعد عني

 وانا اتخذتك أروع موسیقى بلحني
 بل كنورسة في دفتر الحاني وفنّي

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
 أيُّ معنى

 حین نكتب في دفتر األحالم واالوجاع أحلى ذكریات
 عندما نرسم لوحة الحّب الكبیر في

 عمق الحیاة
 ونقصُّ على مرآى جمیع الناس شریط االمنیات

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
 أّي معنى

 أیھا الساكن في ملكوت هللا وحیدا
 تائھا لم تعرف الراحة یوماً 

 لم ولن ألقاك سعیدا
 أخذوا منك الفرحة الجذلى وأردوك شھیدا

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
 أيُّ معنى

 أیھا الغائر بالحزن سالما
 خذ جنون الشوق مني وأنفاسي غراما
 وأنا المحزون في قلبي لھیبا وأظطرما

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
 أيُّ معنى

 حین أبغیك والتسمع ندائي
 غاربا وجھك عنّي في ھمومي وابتالئي

 رافعا من أجلك صوتي في صالتي ودعائي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 أيُّ معنى
 یانزیفا دائما من دون معنى

 یاحبیب ان جرح القلب من جرحك ادنى
 یاعراقا في مدار العیش قد كنت أضنى

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
 أيُّ معنى

 كم وشمناك على الجرح حبیبا ابدیا
 ورسمنا لوحة التاریخ عشقا سرمدیا
 اي معنى وانا الھائم فیك مازلت صبیِّا

 أي معنى أي معنى أي معنى
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حین یتناول الفنان فرشتھ س�ی�ح�اول اس�ق�اط    
ارھاصاتھ وتطلعاتھ على اللوحة، بم�ع�ن�ى آخ�ر 
الرسام یحاول التعبیر عن الحاالت التفائل�ی�ة أو 
االضطرابیة الم�ك�ب�وت�ة ف�ي داخ�ل�ھ ، ف�ال�ق�ل�ق 
وتمثالتھ الناشئ من نشوب الحروب التي تھ�دد 
ال��وج��ود االنس��ان��ي وال��ع��ام��ل االق��ت��ص��ادي 
والسیاسي واالجتماعي ج�م�ی�ع�ھ�م یص�ط�ب�غ�ان 

  العمل ان كان فنیا أو أدبیا بمشاھده .
فاختیار الفنان اللون وتقاطیع ال�وج�ھ وال�ظ�الل 
وضربة الفرشاة كلھا تأتي متزامنھ مع ح�ال�ت�ھ 
ال��ن��ف��س��ی��ة وش��ع��وره ، ف��دالالت��ھ��ا م��رت��ب��ط��ة 
بسایكولوجیة اإلنسان حیث ھناك تأثیر م�ت�ب�ادل 
ب��ی��ن م��ح��اك��ات ال��ت��ع��ب��ی��ر ع��ن االن��ف��ع��االت 
واألحاسیس الذاتیة وبین الشكل الجمال�ي ال�ذي 

 یتركھ الرسام علـى اللوحة.
ففي الوقت الذي تعمل مخیلة الفنان على ج�م�ع 
ال�خ��ب��رات وم��زاوج��ت�ھ��ا م��ع م��ا ت��خ��زن��ھ م��ن 

االنطباعات التي تتلقاھا من الطبیعة والمجت�م�ع 
بأبعادھا االجتماعیة والسیاسیة، واالق�ت�ص�ادی�ة 
تكون األب�ع�اد ال�ن�ف�س�ی�ة ح�اض�رة ك�ي تش�ارك 
المخیلة في عمل اللوحة الن التعبیر ھ�و دالل�ة 
وجدانیة تُدرك بطریقة حدسیة م�ب�اش�رة ك�ون�ھ 
نزوع ذاتي نحو التعبیر الحر في الف�ن ال�ذي ال 
ینحـصر فـي اللون وحده، بل یتعداه الى ات�ج�اه 

 فلسفي ونمط تعبیري.
من خالل زیارتي الى معرض الف�ن�ان ال�ع�راق�ي 

حیدر العبادي، (م�ن خ�الل ، (المقیم في سدني)
صفحتھ في الفیس بوك) تب�ی�ن ل�ي ان ال�ف�ن�ان 
یركز من حیث الصیاغة على مس�اح�ات ل�ون�ی�ة 
واسعة ومكثفة یستند كلی�ا إل�ى ت�رك�ی�زه ع�ل�ى 
األلوان التي تخللتھا بع�ض ال�ع�ن�اص�ر األخ�رى 
كدرجة الظ�ل وم�لء ال�م�س�اح�ة ال�م�ت�اح�ة ف�ي 
اللوحة، والتي ساھمت في إیجاد توازن، لی�ق�دم 
بعداً عضویاً متماسكاً. ل�ی�رت�ق�ي ب�ل�وح�ات�ھ إل�ى 
مستوى جمالي یؤطر التناغمات، ویبدو م�ع�ال�م 
أث�ر ض��رب��ة ال�ف��رش��اة واض��ح�ة ف��ي الس��ح��ب 
والتركید، ما ی�ع�ك�س ق�وة الص�راع م�ع اآلخ�ر 
لی�س�رح ب�ھ�ا بص�ی�رة ال�م�ت�ذوق؛ ف�ھ�و ی�ج�ی�د 
اِستخدام األلوان الحارة والداكنة لیث�ري نس�ی�ج 

 اللوحة.
كثیراً ما یركز الفنان ع�ل�ى خ�ف�ت الض�وء م�ن 
على لوحاتھ لیجعلھا داكنة ت�ت�ق�م�ط ال�ظ�ل، ل�ذا 
تتراءى للن�اظ�ر وك�أن ش�خ�وص�ھ ت�ع�ی�ش ف�ي 
الظالم وإن دل على شئ إنما یدل على انع�ك�اس 
الواقع المریر الذي عاش�ھ أو ی�ع�ی�ش�ھ ال�ف�ن�ان 
بالنیابة عن مجتمعھ لذا ترى شخوصھ تتقمط�ھ 
من خالل تقمط ارھاصاتھ فجعلھا تت�ك�ور ع�ل�ى 
ذاتھا وتتقمط، وم�ظ�اھ�ر ال�خ�وف ب�ادی�ة ع�ل�ى 
وجوھھا... ولكون الفنان حیدر م�ت�م�رس ع�ل�ى 
استخدام اللون والفرشاة لذا تراه یس�ت�خ�دم ف�ي 
الكثیر من�ھ�ا األل�وان ال�داك�ن�ة بص�ورة ك�ت�ل�ی�ة 
ویجعل شخوصھ تمأل اللوحة ویرسمھا بطریقة 
تتراءى للناظر على ان�ھ�ا مس�ت�س�ل�م�ة ل�ل�واق�ع 
مشلولة الحرك�ة ل�ی�ق�ول ل�ن�ا ال ی�زال االنس�ان 
یعیش في خطر، وفي كثی�ر م�ن ل�وح�ات�ھ ت�راه 

 یجسد ارھاصات المرأة .
من خالل اطالعي على معرضھ الشخصي تبی�ن 
 لي ھناك ثالث محاور رئیسیة یتناولھا الفنان :

المرأة /الرجل وھي تحمل بی�ن ط�ی�ات�ھ�ا ك�ل -1
االرھاصات المجتمعی�ة بس�ب�ب قس�اوة ال�ع�اداة 
التي تجعل م�ن ال�م�ج�ت�م�ع أن ی�ك�ون ذك�وري 

 التوجھ.
یرید الفنان أن یقول إن ال�م�رأة ق�ادرة ع�ل�ى -2

العطاء لو أتیح لھا وكما في عزف�ھ�ا وحض�ن�ھ�ا 
 و...

یحاول الفنان التركیز على الجانب االنسان�ي  -3
  للرجل حین یكون مدافعاً وحاضناً للمرأة.

والنھ فنان مبدع یعرف ما ترمز ال�ی�ھ األل�وان، 
لذا تراه یركز على األسود واللون القاتم مع�ب�راً 
عن الخوف والقلق وكما في المجموعة األول�ى 
إال أنھ یستخدم في المجموعة الثانیة وال�ث�ال�ث�ة 
اللون البني الفات�ح م�ج�س�دا ب�ذل�ك ال�خ�ص�وب�ة 
والعطاء واللون البنفسجي والوردي كاشفاً م�ن 
خاللھما عن المعنى االنسان�ي وال�رق�ة وال�ح�ب 
في لحظة العطاء فضالً عن استخدامھ األب�ی�ض 
وأح���ی���ان���ا األزرق وم���ا یش���ب���ھ األص���ف���ر 

لیقول لنا ال یزال ھناك بصی�ص أم�ل   (خردلي)
   وبدرجات متفاوتة.

فجمیع ألوانھ یطعمھا باألسود الذي ی�رم�ز إل�ى 
سوء الحظ، وال�ت�ع�اس�ة، وال�ح�زن، ف�ھ�و ل�ون 
سلبي یدل على الفناء إال أن ال�ف�ن�ان ال ی�دع�و 
لھذا اللون ین�ف�رد ب�ل ی�ط�ع�م�ھ ب�أل�وان أخ�رى 
كالبني وھو السائد في كثیر من لوحات�ھ وال�ذي 
یرمز الى األستقرار والثبات والوحدة وال�ح�زن 
ففي كثیر من لوحاتھ تجد ش�خ�وص�ھ م�ك�ت�ن�ف�ة 
االنعزال والوحدانیة ، ومع كل ھ�ذا ف�ھ�و ل�ون 
ال�ت��راب واالرض وھ��ذا ی��ع��ن�ي ھ��ن�اك ص��الدة 

 وارادة ووالدة في شخوصھ.
واحتلت المرأة مساحة كبیرة من ل�وح�ات�ھ ل�م�ا 
وجده في رسـوم المرأة من حٍس تعبی�رٍي ع�ال 
لیتسنى لھ إسقاط الحالة الفردیة على الجم�ع�ی�ة 
، معتمداَ بذلك على ھیمنة الحدس والمخیلة كي 
لتكون اللوحة متحررة تماماً من عبودیة الشكل 
ومقتضیاتھ، وكما في لوحتھ ھ�ذه أع�اله إم�رأة 
تتكور على نفسھا في وض�ع ی�وح�ي ل�ن�ا م�دى 
خوفھا وقلقھا لدرجة ترھا نصف ممددة وش�ب�ھ 
یقضة، وكي تنسجم حالتھا ھذه مع اللون ت�راه 
ركز كثیراً على األس�ود م�ع ب�ق�ع ح�م�راء ف�ي 
الفضاء الذي یكتنفھا لیوحي بذلك وجود خ�ط�ر 
في حیاتھا، ومن خالل ھذه األلوان الداكنة ألغى 
الفنان الحركة ك�ي ال ت�ت�ع�ارض م�ع ت�ق�اط�ی�ع 
وجھھا ووضع یدیھا ورجلیھا ال�ل�ذان ی�وح�ی�ان 
على األستسالم ، ومع ھذا تجد بارق�ة أم�ل ف�ي 

 حیاتھا من خالل البقع البیضاء.
وھكذا في لوحتھ ھذه إمرأة جالسة مس�ت�س�ل�م�ة 
لقدرھا، حیث كل م�ا ف�ي الص�ورة ت�وح�ي ال�ى 
درجة القلق والرعب الذي ینتاب المرأة إن ك�ان 
ذلك من خالل وضع الجلوس وت�الم�ی�ح ال�وج�ھ 
أو من خالل الكتل ال�ل�ون�ی�ة ال�م�س�ت�خ�دم�ة ف�ي 
فضاء اللوحة وحی�ث ال�ل�ون األس�ود واالح�م�ر 
الذي یش�ب�ھ ال�ل�ھ�ب ال�داك�ن یس�ودان ال�ل�وح�ة 
ویثیران لدى الم�ش�اھ�د ال�رع�ب وال�خ�وف م�ن 

    المستقبل.
وأحیانا یخفي مالمح المرأة ف�ی�رس�م�ھ�ا ل�ت�أخ�ذ 
الدور المزدوج للمرأة والرجل لیقول لنا الف�ن�ان 

حیدر، وحتى الرج�ل ی�ع�ی�ش ف�ي خ�ط�ر اس�وة 
بالمرأة وكم�ا ف�ي ل�وح�ت�ھ ھ�ذه إم�رأة (رج�ل) 
جالسة تتقمط الوحدانیة وال�ف�زع وال�ی�أس ال�ى 
درجة انھا تحاول مسك رأسھا قبل أن ی�ن�ف�ج�ر 
وھي تطلق صرخة،ع�ل�ى خ�ل�ف�ی�ة م�ن األل�وان 
المتدرجة والتي تعطي للوح�ة ش�ح�ن�ة درام�ی�ة 
مكثفة مجسدا فیھا ال�خ�وف ال�وج�ودي... وم�ن 
أجل أن یقول لنا الفنان حتى الرجل ی�ع�ان�ي م�ن 
شدة االرھاصات لذا تراه قد أخفى عنا ت�الم�ی�ح 
المرأة لی�ت�س�ن�ى ل�ھ�ا أن ت�ت�ق�م�ط دور ال�رج�ل 

  والمرأة.
ومن أجل ان یزاوج بین ارھاص�ات�ھ�ا واالل�وان 
المستخدمة اختار لفضاءات�ھ االل�وان ال�ق�ات�م�ة 
بظاللھا المكثقة كون ال�م�رأة وال�رج�ل ال ی�زاال 
یعیشان غموضھما وعدم قدرتھم�ا ال�ب�وح ب�م�ا 

 یكمن في صدرھما بسبب صرامة الظرف. 
لذا تراه استخدم االلوان الداكنة االسود والب�ن�ي 

 مع خفت االضاءة .  والرمادي
وف�ي أك�ث��رل�وح��ات�ھ ج�اءت (ال�م��رأة/ ال��رج��ل) 
مقمطة عزلتھما خوفاَ من المستقبل الن الم�رأة 
ال تزال ت�ح�ت ن�ی�ر س�ل�ط�ة ال�رج�ل وع�ب�ودی�ة 

 العادات والتقالید.
وفي لوحتھ ھذه ایضا ل�م ی�رك�ز ال�ف�ن�ان ع�ل�ى 
تقاطیع الشكل لیخفى الى حٍد ما مالم�ح ال�م�رأة 
لیعطي لشخصھ دورا مزدوجا، تجد في ل�وح�ت�ھ 
إمرأة (رجل) جالسة في كرسي وك�أن�ھ مس�ی�ج 
باالشواك الشائكة لی�ق�ول ل�ن�ا ال زال�ت ال�م�رأة 
أسیرة بی�ئ�ت�ھ�ا ومش�ل�ول�ة ال�ح�رك�ة م�ن خ�الل 
استخدام�ھ ل�ل�ون األس�ود ف�ي فض�اء ال�ل�وح�ة 
بمعنى ما یكتنف مستقبل المرأة، رغم انھ ط�ع�م 
اللوحة باللون البني بتدرجاتھ نزوال الى ال�ب�ن�ي 
الفاتح في االرضیة التي تقف علیھا مما یوح�ي 
والخ�ط�وط ال�ب�ی�ض�اء وال�ق�ط�ة ال�ب�ی�ض�اء ال�ى 
الفسحة التي من خاللھا تتنفس المرأة العراقی�ة 
كون ھذا اللون یدل على الخص�وب�ة وال�ق�وة إال 
أنھ دائما یجعل شخوصھ شبھ مشلولة ال�ح�رك�ة 
وھذا ما تعكسھ اضاءتھ أوال وت�الم�ی�ح ال�وج�ھ 

  ثانیاً .
أع�م�ال�ھ ت�ج�س�د ال�واق��ع�ی�ة م�ن ح�ی�ث الش�ك��ل 
والمضمون، إال أن الفنان ووف�ق ال�م�ن�ط�ل�ق�ات 
الذاتیة وتحمل االشكال بعداً وجدانیاً سایكلوجی�ا 
من حیث اختیار المشھد والمعالجات الس�ری�ع�ة 
لضربات الفرشاة على الكتلة اللونی�ة ل�ذا م�ن�ح 
أشكالھ بعداً دالل�ی�اً ن�ف�س�ی�اً وج�م�ال�یً�اع�ل�ى ح�د 
سواء. اسلوبھ یتصف بتقنیة واداء اس�ق�اط�ات 
فنیة جمیلة، فكل ما في العمل یخدم ما تربو أن 
تصل الیھ الذات السقاطھا فنی�اً ع�ل�ى ال�ل�وح�ة، 
من خالل ضربة الفرش�اة ع�ل�ى ال�ل�ون ب�ح�ی�ث 

  تترك ورائھا سطح مضطرب،
وال�خ��ط��وط الس��ری��ع��ة ال��ت��ي ت�ح��اول االمس��اك 
بالشكل، ھذا وغیره ی�ل�م�ح ال�ى ح�ج�م ال�ت�وت�ر 
والمعاناة التي أصبح لزاماً علیھ التعبیر عنھم�ا 

 بصدق.
وكذلك في ل�وح�ت�ھ (ال�رج�ل ال�م�س�ن) ف�أل�وان�ھ 
الداكنة جاءت فضال عن مكوناتھا الم�ھ�م�ة ف�ي 
حیاة الرجل المسن في العمر وھو متم�دد ع�ل�ى 

ال�ف�ن�ي ف�ي   االرض متكئ على یدیھ ، فالشك�ل
ھذا االتجاه ھو إفراغ لما ف�ي أعص�اب ال�ف�ن�ان 
من شحنة عاطفیة متولدة عن انصھار ال�وج�ود 
في خیالھ ثم إفراغھ في فنھ كما ل�و ك�ان ی�ق�دم 

جزءا من ذاتھ . وھذه ال�ح�ال�ة (ت�م�دد ال�رج�ل) 
منتشرة ب�ك�ث�رة ف�ي ال�ری�ف ال�ع�راق�ي وح�ی�ث 
الجلوس على األرض وبشكل یوحي الى التم�دد 
لتعطي للرجل مساحة أكبر للتأمل، فرجل ك�ھ�ذا 
وھ�و ف�ي ح�ی�رة م�ن أم�ره ال ی�ع�رف مص�ی��ر 
عائلتھ، وقد جعلھ الفن�ان ح�ی�در ی�ح�ت�ل فض�اء 
اللوحة وكما في أغلب لوحاتھ حیث یركز فیھما 
على الكتلة اللونیة ، ومع أن اإلضاءة م�وج�ھ�ة 
الى الوجھ إال أن�ن�ا نش�ع�ر ب�ال�ت�وازن وال�ع�م�ق 
الفراغي وتأثیر المنظور حین اجتمع تأثی�ر ك�ل 

  من اإلضاءة والظالل على اللوحة.
وق��د ذھ��ب ال��ف��ن��ان ال��ى اب��ع��د م��ن ذل��ك ف��ي 
المجموعة الثانیة من ل�وح�ات�ھ ح�ی�ث ال ی�ت�رك 
المرأة وحدھا بل تجعلھا تالزم زوجھا ورف�ی�ق�ة 
دربھا وكما في اللوحة ھذه رجل یحضن إم�رأة 
حد التالصق الكلي، وحیث اإلضاءة في ل�وح�ت�ھ 
ھذه جاءت أكثر وض�وح�اً ك�ون�ھ ی�ع�ب�ر ع�ن�ھ�ا 
ب��ال��ت��ض��اد ال��ل��ون��ي ب��ی��ن األس��ود واالب��ی��ض 
واألرجواني، واألصفر الخردلي، والتعبیر عنھا 
بالحوار الصامت من خالل اخفاء تالمیح الوجھ 
واإلیقاع الحركي في وضع الیدین وھي ح�رك�ة 
تدل على الھدوء والسكینة كل ھذا ی�وح�ي ال�ى 

الخوف الكامن في الذات ، فكل رم�وز ال�ل�وح�ة 
تش�ی�ر ال�ى ال�رع�ب وال�ت�ش�اؤم إال أن ال�رج��ل 
یحضن إمراتھ لیعطیھا الدفئ والحن�ان واالم�ان 
من خ�الل ج�ع�ل االض�اءة أق�وى ف�ي ال�ف�ض�اء 
الخارجي رغم وجود البقع السوداء وخصوص�ا 
في األعلى، كل ھذا لیجعل ش�خ�وص�ھ ت�ت�ن�ف�س 
بصیص األمل من خالل األبیض وال�ب�ن�ف�س�ج�ي 
وقلیل من الوردي المائل الى الب�رت�ق�ال�ي فض�ال 
عن استخدامھ لل�ون االزرق ف�ي رداء ال�م�رأة 
والذي یشیر إلى البرودة والصفاء والھدوء أي 
ال��والء وال��ث��ب��ات... ب��ال��ت��زام��ن م��ع االص��ف��ر 
(الخردلي ) ل�رداء ال�رج�ل وال�ذي یش�ی�ر إل�ى 
انتصار الحب رغم مزجھ باالسود اال انھ ج�ع�ل 
المحیط مصبوغا باللون البنف�س�ج�ي واألب�ی�ض 

 كي یتصارعا مع األسود.
حیث تج�د رج�ل وام�رأة   وھكذا في لوحتھ ھذه

قد تقمطا االنعزال ومن ع�الم�ة ال�وج�ھ ت�ح�س 
إنھما قد قبال ال�واق�ع ب�ك�ل ھ�دوء ل�ذا ت�راه ق�د 
استعمل في الكثیر من مساح�ة ال�ل�وح�ة ال�ل�ون 

ل�ی�ق�ول ل�ن�ا   البني بتدرجاتھ الف�ات�ح وال�غ�ام�ق
سیكون ھن�اك ت�ف�اؤل وف�رح ودفء، الن ھ�ذا 
اللون یدل على المتانة، الفردیة وال�م�وث�وق�ی�ة، 
رغم انھ قد یشیر لدى ال�ب�ع�ض ال�ى ح�ال�ةً م�ن 
الغضب ، لذا أعطاه ج�رع�ة م�ن ال�ل�ون ال�ب�ن�ي 
المائل الى البرتقالي وفي أعلى اللوح�ة ل�ی�ق�ول 
لنا ان قوة الزوجین تكم�ن ف�ي ال�ح�ب ال�م�الزم 

 لھما.

 ود اان اا  
  ت ان ر س ادي

 
 
 

 نزار حنا الدیراني
 ملبورن   
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كما أننا نستطیع أن نلمس نفس المضمون ف�ي 
 لوحات أخرى لھ.

فالفنان حیدر یوزع ألوانھ توزیعا مدروس�ا ك�ي 
تحمل الطابع الدرامي من خالل ج�ع�ل�ھ�ا داك�ن�ة 
مستندا على نظریة توزیع الضوء بین ال�م�رك�ز 
والفضاء في اللوحة كي یجعل من الشخ�ص�ی�ات 

  المرسومة بھا وكأنھا كائنات لونیة.
ففي أكثر لوحاتھ تجد ھن�اك ت�ك�ث�ی�ف�اً ف�ي م�لء 
المساحة من خالل اِستخدام القیاسات ال�واس�ع�ة 
واألحجام الكبیرة ألشخاصھ في اللوحة ال�ف�ن�ی�ة 
ملّونین بااللوان الداكنة لیوحي لنا الفنان بم�دى 
قوة أشخاصھ للتحمل والصمود. جمیع ل�وح�ات�ھ 
جاءت ب�وص�ف�ھ�ا ض�رورة روح�ی�ة، وت�رج�م�ة 
ألح�اس�ی�س�ھ ال�ذات��ی�ـ�ة ومـ�ش�اع�ره ال�ع�م�ی�ق�ـ��ة 
والمترسخة في الضمیر الجمع�ي ال�ال�ش�ع�وري 
لمجتمعھ العراقي وم�ا ت�ك�اب�ده اإلنس�ان�ی�ة م�ن 
تمزق وان�ح�الل، م�م�ا دف�ع بـ�ھ إلـ�ى الص�راخ 
والبوح بما یشعر بھ الفنان للوصول ال�ى ح�ال�ة 
من التأمل في انقاذ االنس�ان�ی�ة بص�ورة ع�ام�ة 
والمرأة بصورة خ�اص�ة م�ن أن�ی�اب ال�وح�وش 
الكاسرة للوصول إل�ى م�ن�ط�ق�ة ال�ت�م�اھ�ي مـ�ع 
الـذوات الجمعیة، فجاءت أشكالھ م�ع�ب�رة ب�ھ�ذه 
الصیاغة، لت�ت�ح�ـ�ول ب�ذل�ك ال�ل�وح�ة ف�ي ح�ال�ة 
التعبیر والشعور المكبوت إلى الخطاب الم�وج�ھ 
الن�اق�د، وم�م�ا ال ش�ك ف�ی�ھ أن ل�إل�ض�اءة ف�ي 
المجموعة الثانیة من لوحات الفنان حی�در ل�ھ�ا 
دوراً م��ھ��م��ا ف��ي ت��ح��ق��ی��ق ال�ت��أث��ی��ر ال��درام��ي 

  لشخوص لوحاتھ وھي في قمة العطاء .
ان العمل الجمالي ككل یس�ت�ن�د ال�ى إت�ق�ان ف�ن 
الضوء والتظلیل فھما یغذیان التلوین ویكسب�ان 
األجسام الحیویة والتألق. كما إن�ھ�م�ا ی�ع�ط�ی�ان 
الفنان ال�ق�درة ع�ل�ى ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن خص�ائ�ص 
األجسام من حیث الحجم والعمق. وكلم�ا ك�ان�ت 
الل�وح�ة تش�ی�ر ال�ى ب�ارق�ة أم�ل ك�ل�م�ا ج�اءت 
االضاءة أقوى والعكس صح�ی�ح، وإذا أراد أن 
یعطي لش�خ�وص�ھ ال�ح�رك�ة ت�راه ی�زاوح ب�ی�ن 
االنارة والتظلیل ، بین األلوان الباردة وال�ح�ارة 
حیث ت�ع�د اإلض�اءة ف�ي ال�ل�وح�ة ال�ف�ن�ی�ة م�ن 
العوامل ال�م�ھ�م�ة ف�ى ت�ح�ق�ی�ق ال�غ�ای�ات ال�ت�ى 

یحتاجھا الف�ن�ان ال�ت�ش�ك�ی�ل�ى م�ن خ�الل إب�راز 
التباین أو تدرج الضوء، فاإلضاءة كف�ی�ل�ة ب�أن 
تبرز الموض�وع ال�رئ�ی�س�ى وم�ن�ح�ھ األھ�م�ی�ة 
واألولویة للفت النظر إلیھ في اللوحة. تعد ھ�ذا 
النوع من لوحاتھ تجسیداً للقلق، اذ إنھ�ا ت�م�ث�ل 
شخوصا یعكس وجوھھا مشاعر ال�رع�ب وأم�ا 
فضاءاتھا والطبیعة المحیطة بھما حیث األلوان 
الداكنة والقویة تض�ف�ي ع�ل�ى ال�ل�وح�ة أج�واء 
مرعبة. ومن خاللھا یطلق الفنان حیدر صرخ�ة 
مدویة لھا صدى.. بعد أن انتاب�ھ ق�ل�ق وخـ�وف 
شـدید وشعور بالحزن..لذا تراه في مج�م�وع�ت�ھ 
ھذه م�ن ل�وح�ات�ھ یس�ت�خ�دم درج�ة أع�ل�ى م�ن 

  االضاءة من خالل استخدامھ لأللوان الباردة.
ففي ل�وح�ة ال�ع�ازف إس�ت�خ�دم ال�ف�ن�ان ال�ل�ون 
البنفسجي بكثافة وھو من األلوان المست�خ�دم�ة 
لدى رجال الدی�ن وال�م�ل�وك ف�ي ال�م�ث�ول�وج�ی�ة 
الشرقیة ھذا الل�ون ال�ذي ی�ج�م�ع ب�ی�ن ط�ی�ات�ھ 

األحمر واالزرق لی�دل ع�ل�ى 
التفوق وقد كان ھ�ذا ال�ل�ون 
ق��دی��م��اً ی��دل ع��ل��ى ال��غ��ن��ى 
والثروة، أّما مدلوالت�ھ ف�ھ�و 
ی���ع���ب���ر ع���ن ال���ح���ك���م���ة، 
والروحانیة، والغموض، لذا 
مزجھ مع قل�ی�ل م�ن ال�ب�ن�ي 
بتدرج�ات�ھ ال�ذي ی�دل ع�ل�ى 
المرونة، واألمن، والشع�ور 

  بالقوة .
ویبدو أن الف�ن�ان ق�د ش�ح�ن 
لوحتھ الف�ن�ی�ة ت�ك�ث�ی�ف�اً م�ن 
كلمات وم�ع�ـ�اٍن وان�ف�ع�االت 
وصراع�ات وأف�ك�ار ك�ث�ی�رة 
وقد ساعده بذلك است�خ�دام�ھ 
للظالل كي تُ�ع�ط�ى ل�ل�وح�ت�ھ 

احساس بالعمق أما االضاءة فھي ت�ع�م�ل ع�ل�ى 
مما یعطى واقعة للشكل  اظھار احساس بالتباین

 المرسوم.
اال أنھ في لوحتھ عازفة الك�م�ان م�زج االس�ود 
ب�ال��ل�ون ال�وردي ال�ذي ی�دل ع�ل��ى االنس��ج��ام، 
والعواط�ف ال�ج�م�ی�ل�ة، وال�ھ�ادئ�ة وق�د ط�ع�م�ھ 
باالبیض لیقول لنا باننا من خ�الل ال�م�وس�ی�ق�ى 
والھدوء یمكننا االنت�ص�ار ع�ل�ى االس�ود ال�ذي 
جاء من خالل الظالل ربما كان ذلك سبب�اً دف�ع�ھ 
كي یجعل نھد المرأة مكشوفة لتوحي ل�ن�ا ع�ل�ى 
عملیة الوالدة واستمرار الحیاة . ومن ال�ج�دی�ر 
بالذكر أن نقول كان الفنان موفقاً ف�ي اخ�ت�ی�اره 
للدائرة اللونیة أو ال�ل�ون ال�ذي ی�الئ�م م�ع�ان�ي 
اللوحة، وسیطرتھ على توزیع المناطق الفاتحة 
أو القاتمة، وھذه األدوات التعبیریة جمیعھا لھا 
تأثیر نفسي على الرائ�ي، ب�غ�ض ال�ن�ظ�ر ع�م�ا 

 تشملھ اللوحة من موضوعات.
غ��ی��ر أن ال��م��ع��ال��ج��ة 
اللونیة ف�ى ل�وح�ات�ھ، 
وكما الح�ظ�ن�ا ت�خ�ل�ق 
حلم�اً ب�ل�غ�ة األل�وان، 
وقد اِتحدت مع ذات�ھ، 
واندمجت م�ع خ�ی�ال�ھ 
ونفسیتھ. وھذا المبدأ 
یش��������رح رس��������م 
األشخاص فى اللوحة 
ب����أجس����اد ھ����ام����دة 
وشھوانیة، وبھی�ئ�ات 
ك��ت��ل��ی��ة، ومس��اح��ات 
لونیة كثیفة وأغل�ب�ھ�ا 
عاری�ة م�ن غ�ی�ر أن 
یركز ع�ل�ى ت�ق�اط�ی�ع 
الجسد وال ال�م�الب�س 

لیقول لنا ما یھمنا في ھذه المرح�ل�ة ھ�و ان�ق�اذ 
األنسان من ال�خ�ط�ر ب�دالً م�ن ال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى 

 الجمال .
 

 وفي الختام نقول :
اعتمد الفنان حیدر على اخفاء تقاطی�ع ال�ج�س�د 
وتعـابیر الوجـوه والت�رك�ی�ز ع�ل�ى األح�اس�ی�س 
النفسیة في أغلب لوحاتھ، من خ�الل ال�خ�ط�وط 
والظالل والكتل اللونیة التي یغذي بھا ل�وح�ات�ھ 
والتي تعكس لنا الحالة النفسیة لل�ش�خ�ص ب�ع�د 
أن أسقط علیھ ارھاص�ات�ھ، وق�د س�اع�ده ع�ل�ى 
ذلك استخدام بعض األلوان التي تبرز انف�ع�االت 
األش��خ��اص، ب��ل ت��ث��ی��ر مش��اع��ر ال��م��ش��اھ��د 
للموضـوع التعبیـري، ك�ون األل�وان ب�وص�ف�ھ�ا 
قیمة تعبیریة خالصة، تساعده في بث مشاع�ره 
وحبھ لیجعل االنسان ع�م�وم�ا وال�م�رأة بش�ك�ل 
خاص بوص�ف�ھ�ا وج�وداً حـ�راً ل�ل�ت�خ�ل�ص م�ن 
الواقع المؤلم ، فأسـفرت االل�وان ال�داك�ن�ة ع�ن 
رمزیتھا وتعب�ی�رھ�ا الش�ك�ل�ي ال�ذي ی�أت�ي م�ن 
انطباع اللیل حیث أغلب لوحاتھ رسمت وكأن�ھ�ا 
تعیش على ضوء الشموع بعد س�ی�ط�رت�ھ ع�ل�ى 
الضوء وتوزیع�ھ م�ن م�ن�ط�ل�ق ض�وء ش�م�ع�ة 

 واحدة تضيء المكان.
توجھ الفناًن حیدر نحو رسم الشكل اإلنس�ان�ي، 
مفصًحاعما یعانیھ اإلنسان/الفنان من اضط�ھ�اد 
فـي الحیـاة، وتجاھل لفردیتھ ووجوده ب�وص�ف�ھ 

محاوالً إیجاد طریـق   قیمة علیا، وبطرق شتّى،
للھروب إلى عالم آخر یخلو من العبثیة والق�ل�ق 
والفوضى، وان�ت�ھ�اك ال�ح�ری�ة ب�اس�م ال�ح�ری�ة 

 نفسھا.
أما الجانب السردي للمشھد، فإنھ یحطم أیقون�ة 
األشكال اإلنسانیة كونھ ال یركز ع�ل�ى ج�م�ال�ی�ة 
الوجھ وال�م�ل�ب�س وفض�اء ال�ل�وح�ة ب�ل ی�ح�ی�ل 
شخوصھ إلى حلم مفـزع للغ�ای�ة ، وك�أن�ھ�ا ق�د 
أصابھا الرعب والف�زع وال�ق�ل�ق ... ل�ق�د وف�ق 
صدیقي الفنان حیدر ف�ي ایص�ال رس�ال�ت�ھ م�ن 
خالل ابداعھ في توظی�ف األل�وان ال�داك�ن�ة ف�ي 

 لوحاتھ متمنیا لھ الموفقیة. 

 ود اان اا  
  ت ان ر س ادي

 

 نزار حنا الدیراني/ ملبورن
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 ة 

  كاظم البیاتي/ زینب
 العراق

 
 
 
 
 

وألني مّت كثیرا من قبل ال أخاف الموت أبدا أتذكر م�رة ان 
أحدھم اجتث قلبي لتنبت كفھ وھ�ا أن�ا اآلن ب�ال ق�ل�ب وم�رة 
خلعت رأسي وأھدیتھ بأفكاره خیالھ وح�ك�ای�اه ك�ت�ب�وا ع�ل�ی�ھ 
للذكرى ومرة انكس�رت س�اق�ي ح�ی�ث مش�ی�ت ب�ط�ری�ق ك�ان 
یجمعنا لذا بت بساق واحدة ومرة تركت عیوني على ج�ان�ب 
طریق ینتظر فأبصرت الالشيء وألنفي حكایة مغایرة اذ انھ 
مازال یبحث عن عطره في زحام األدخنة ولم یتوه أتحسبني 

 أنفاسي بعد كل ھذا اني على قید حیاة؟!.

 ... 
 
 
 

 /جاكلین فخري حنا
 مصر

 
 

 في الحلم حریة رغم قید الوسادة
 وفرحي الجمیل

 العمر في الحلم یطول
 والحب في الحلم خلود

 وزیادة
 فیھ الغدر قصیر

 والود ال یعرف أبدا خیانة
 والفراق

 نعم الفراق
 نقطة في نھایة السطر

 وبدایة
 في الحلم انا البطل الوحید

 انتصر حتى النھایة

  اَْر

 
 

 اسماعیل خوشناو
 العراق
 

 

 لِھیُب اْلَغْدِر ُمْلتَِھبٌ 

 وفاَض النَّْھُر اْألَوانِ 

ْمُس باتَْت قاِصَرةً    الشَّ

 واْللَیُل نفَى اْألَملَ 

 وخاَن ُكلَّ أَْشجاني 

 ُكلَّ َمْنِزلَةٍ   قَطعُوا

  أیَن الْلَْحنُ 

 وأَیَن ُحروُف اْألَوطانِ 

 اْلُجوُع َمدَّ أَْرُجلَھُ 

 قَْد غابَتْ 

 َعِن اْلوعي الثِّقَةُ 

یمانِ   وقَلَّ ثِْقُل اْإلِ

 اْلَعْیُن غاَضْت بال أَملٍ 

  ُسِرقَْت ِمنِّي اْللَحظاتُ 

 وُسلِبَْت ِمنِّي اْألَغاني

 ً  ال آهٌ یُْنقُِص َھمَّا

ْحَكةُ تَْرضى  وال الضِّ

 تَْھواني  ویا لَیْتَھا

 خطَواٌت في ُمَخیِّلَتِھا

 تَتِیھُ ُكلَّ طَْرفَةٍ 

 وتَغیُض ُكلَّ الثَّواني

 ً َوُر َعلَنا  تَصیُح الصُّ

 واْلقَْلُب َكبَّلَھُ َعْجزٌ 

 وظَلَّ یَنیُح و یُعاني 

 اْلَغْدُر باَت َسیَِّدنا

 یَْحُكُم ِمثَْل اْلغواني

………….. 
13/09/2021 

   
  

 
 

 سوریا/ نرجس عمران
 

  لیت البكاء كفاف عیني
  لیت كل ما لي

 .. مالي
  أو لیتني أملك زمام

  أحوالي
  

  فمنذ أخر نظرة ناطقة
  جمعتنا على مفرق القلب

 .. تجردت مني
  وأصبحت خیاال

 یستلف من األیام
  أقنعتھ
  حتى

  أثقلت األیام حساباتي
  وفرغ رصید القروض

  أستلف ابتسامة مصطنعة
  جماال ضجرا 

  أوقات مثقوبة
  وأحالما فضفاضة على السھاد

 
  أشعلت فتیل الیراع
  ألنیر دھالیز الوحدة
  وبدأ النور یستلف

  زیتھ من دمي
  وقلت للقصید سربنا

   حیث السكینة
  إلى حیث تعیش الحقیقة

  ھناك تنام القواقي
   قریرة

  سر بنا إلى حیث نیتم الدموع
  ونشرد األحزان
   ونشرذم االنتظار
   وھیا إلى سبیل
  ینبع الروح
  ویمأل أبیاتي

  نبیذا من لقاء الوھم
 

  نثرت من باطني قلیال
 فأینع البیدر معلقات

  وھذي الروح
  شحذت بالحقیقة

  فتنھد الجسد الصعداء
  حقا ھو الوفاء

 لیس على نقص
 فأنسى 

  كما الخرقاء
 

 واالكتمال منھ ضاق ذرعا
  ففاض صدقا
  حتى راق

  وداویتني من كأس دائي
  حتى أخر جرعة

  من بقاء
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 ..عذرا یا صدیقي

 أنا ال أجید لغة الصمت وال أتقن دور غموض البحر في الغرام

 أنا واضحة كثمار األشجار كصوت الشالل ... كنوبة سعال

 فخذ ما تشاء من الغیاب ألني بكل األحوال أبقى أنثى ... 

 بكل األحوال تبقى ذكرى

 ھل تعلم كیف للمراة أن تلكم رجلھا بقسوة...؟

 حین تكف عن معاتبتھ

 حین تھجره بصمت وھي تعشقھ

 النساء ھن المساء والنھار فلماذا أحزن 

 وكل نوافذي تطل على نفسي..!!

 لماذا الذبول وكل ما بي ورود وربیع یتحدى الفصول

 

 عذرا یا صدیقي

 لم یعد ھنالك متسعا من العمر لتعذیب نفسي من أجل قصة وھم

 فھذه السماء تضم كل األجنحة وأنا أھوى التحلیق

 أھوى الحیاة أھوى استعباد الفرح

 أبتسم لصباحاتي بال سبب والقصیدة تأتي الي طائعة

 أنا ال أھرب من حزني ألني أعتقھ مني كل مساء

 حتى ھذا األفق صار یأخذ امتداده من سكینتي

 والعشب األخضر ینمو كل حین بصدر لحظاتي

 لن أنسى وجھك ... ألنك وجھي

 لكني بدأت أقتنع أن أحالم الیقظة مرھقة

 وأن الشعر بالفراق یكون مكتمال كبدر مدلل

 فعذرا ألن الدمع تجمد

 ألن خریف حزني علیك كان قصیرا

 عذرا ألني امراة عشقتك بالشعر وفارقتك بالشعر

 خذ كل ذاكرة الغرباء واألوطان والبحار

 خذ حتى خیبات األوتار المقطوعة في الغناء

 علمتني الحیاة أن كل قصص العشق غالبا تنتھي باالنكسار

 لكن الغریب في األمر أني لم أكسر على ید أحد

 وحده ھذا الوطن المنكوب من یكسرني كل یوم

 من یجعلني متخومة بالخیبات

 اعطف على كل حواء تتباكى على آدم

 عالم البكاء وأنت شمعة الغرام واالشتھاء

 عالم البكاء وانت شرق الحب وغربھ

 جنوبھ وشمالھ وكل الفصول األربعة

 عالم البكاء وانت خبز الحیاة ونبیذ العمر

 وبنفسجة تسحر الشیخ والشباب

 عذرا یا صدیقي ألني أبیع أحزاني بثمن بخس

 واشتري حاضري بابتسامة رضا

 مشكلتك أیھا الجمیل انك جاھل بأمر النساء

 فبقانون المرأة أن األھمال خیبة

 األنشغال خیبة..الغیاب خیبة..التجاھل خیبة

 ..الصمت خیبة

 ان تنام دون أن تقبلھا ..

 دون أن تجدد الوالء لقلبھا أعظم خیبة

 فنحن من نجملكم بقلوبنا

 نحن القنادیل لبیوتكم...ألعماركم

 نحن الجوري المنثور على أسرتكم

 فعذرا یا صدیقي

 خرائط الدنیا ال تعادل خطوة خذالن

 وقطار عمري ال یقف بمحطات األحزان

/الناصریةمیثاق كریم الركابي بَرقيَّات جنوبيَّة  
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  دةا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. عبدااللھ محمد جاسم
  العراق

 
 

  ..قالت المومیاء یوما
 ..وھي في المتحف الجدید

 سوف نقضي ماتبقى من عصور
 ..قد مضى منھا العدید
 ..الناس تفنى بالوباء
 ..والجوع یفتك بلولید

 .. فرعون مَرمن ھنا
 .. یغلق ابواب الحیاة
 ..ویقطع فیھا الورید

 وحاكم بأقصى الدیار یغني
 ..للحزن سعید 

 ..كتب الدھر في اآلفاق علینا
 ..أن السعادة حلم بعید 

 ..وسنین الھجر توالت
 ..مسرعة بما ال نرید 

 .. فركبنا متون السفر
 ..نبحث عن سلطان رشید 

 .. ونحل لغزا نائما
 ..خلف قضبان الحدید

  ..ونداوي ُعلل علقت بنا
 ..حین عبرنا بحور الجلید

 ..فتغیرت من حولنا منصات
 ..كانت بقبضة جالد شدید

  ..یا أمنا لو تعلمین
 ..أن الحب لالوطان صار بالتھدید

 **.. ذاك في تونس ابو لیلى
 ..خیر مثال أجراه بالتحدید

  ..قَلْت معالم االخالص
 .. فاعلن ان الخزائن

 ..أصابھا االفالس المبید
  ..وراح سراق الروافد

 ..یسرحون خیر خبرائھا
 .بحجة تجاوز الموالید

 ..وسحبوا االقالم من علمائھا
 ..والغّي التمدید

 !!.. اي ارض نحیا بھا
 ..وقد لقبوا القاتل والسارق

 .كالھما بالقوي العنید
........................ 

 ** ابو لیلى سعادة الرئیس التونسي البطل

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 نادیة محمد عبد الھادي
  مصر          

 
 

  كل لیلة أتقاسم شطائر الخوف
  مع الخیال

  نتبادل رعدة الذكرى
  وبرودة الرحیل

 نحاول أن نجرجر الحب 
 من مقبرة الحكایات

 
 أین زاغ عن عیوننا القمر ؟

 بل أین أنت أیھا القلب المسافر ؟
  كیف تركتني بنصف إبتسامة

  ونصف حلم
  بنصف رؤیة للغد

 وجاري اللیل كیف یتعب نفسھ 
  بطرق الباب 
 لیھدیني طبقھ الفارغ  
  و حفنة تراب یرمیھا بعیني 

 وقطرات حبر لكلمات غابرة
 ینثرھا فوق رأسي كالمشعوذ 

 
 أجولة أسئلة لیس لھا إجابات

 فراشات أمل تحترق فوق سریري
 

  بالوناتي الملونة التي كنت أطلقھا
 فوق سطح الجیران حین الفرح

 طارت كلھا 
 عرائس الكبریت التي بنیت لھا بیتا 
 قرب النجوم 

 مالت على جنبھا فوق سلم بیتنا الكبیر
 وعتبتھ العجوز 

 أفتش بحافظة عقلي عن صورة 
  كنت أقبلھا

  فتضیع  حین یجوع قلبي منك
  شفاھي جافھ منذ شموس عدیدة

 نھاراتي عربات قطار ھجرھا الركاب  
 واصوات الباعة وصفارة اإلشارات 
 تموء على الرصیف ، 
 والخیال وأنا نتقاسم شطیرة الخوف 
 . فوق جبل السراب 

غاده حسن یوسف 
  المقابلھ/ االردن

 
 

 ھي من بجمالھا أوقفتني

 وبنظراتھا أشغلتني

 نور وجھھا الفتان ألقتني

 فال أنا أبعد نظراتي

 وال قلبي

 جمالھا نار أحرقتني

 تمشي ھوناً بفني

 كأنھا لوحة تُرسم بتغني

 تملُك كل الجمال بتمني

 وأكثر ما یمیزھا روحھا

 الغنَّاء الجذابة تفتني

 حركاتھا بارعة تلھمني

 تورُد خدیھا یجذبني

 ومشیتھا متمایلة

 یمیُل معھا فكري وفني

 وأرُسمھا بخیالي

 بفرشاِة فناٍن ملونة

 ك لوحةٍ تحتضني

 لكن أتساءل أھي

 أتساءل من تكون حیرتني

 لم أرى مثل جمالھا اعذرني

 أنا اآلن أسیر حبھا كأني

 أرى امرأة ألول مرة بحیاتي

 وبحبھا تمتحني

 آه من محنة الحب عندما تكون

  ناٌر بھا أحرقتني

 یا من بجمالھا أوقفتني 

   أو                                      فا  

 العراق /راسم إبراھیم
 

 كم مرة
 أعد الموت

 على أصابعي
 وفي كل مسافة

 لك طریق
 یسألونني ماذا ترید؟

 ونصفي اآلخر
 یبكي

 ویتساقط ماتبقى
 من أسئلة

 ال جدوى منھا
 اال ان تبدأ

 نسائم الخریف
.......................... 

 أیلول 21دیالى 
******  
 لم الخوف
 لم الخوف

 والفرات دوائي
 یدور في دفيء
 اللحون مسائي

 ظمأت عشرا ما یأست صبابة
  وال وجعا من وراء

 بالئي
 قد أعاني لكنني ال أساوم

  فیك النجاة یاعراق
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وإذا كانت روایات جبیلي ق�د ط�رح�ت أن�واع�ا 
من التمیش، فإنھا لم تكن لتتجاوز التھ�م�ی�ش 
الشخصي ( بسبب قبح وجھ وصورة اإلنسان، 
وھذا ما سب�ب أل�م�ا وك�آب�ة وح�زن�ا لص�اح�ب 
الصورة: (( في مراھقتِھ كان " فری�د" ی�ح�ب 
امراة في كل یوم، یجھش بالبكاء حسرة عل�ى 
حبھ الضائع، متألما طول النھار،شاتما نفس�ھ 
كلما استیق�ظ ص�ب�اح�ا، ح�ی�ث ی�ب�دأ ت�ج�وال�ھ 

ال��م��دی��ن��ة ب��ح��ث��ا ع��ن ام��رأة ج��دی��دة  ف��ي
یعشقھا،فیبدأ بذل�ك رح�ل�ة أخ�رى ی�غ�ور ف�ي 
وحلھا دون أن یلم�س ام�رأة ول�و م�ن وراء 
ثوب، عازیا السبب في ذلك الى قب�ح�ھ، ح�ت�ى 
لوحة الصرخة المستنسخة وال�م�ع�ل�ق�ة ع�ل�ى 

صالة شقتھ، رفعھا فرید والقاھ�ا م�ن   الحائط
النافذة، بعدما راى فیھا سخ�ری�ة م�ن آخ�ر،إذ 
شعر أنھ مسجون في جحی�م�ھ�ا، أو ان�ھ رأى 
نفسھ فیھا نموذجا لإلنس�ان ال�م�س�ت�وح�د ف�ي 

 عالمھا، وھو یتلقى صرخة العالم بوجھھ:
  )23" كم انت قبیح یا فنسنت!" )) (

 
ویأتي التھمیش اإلجتماعي بأدق صوره عل�ى 
لسان أحد أبطال روایة(لعنة مارك�ی�ز)، ی�ق�ول 
(مسعود): ((من خیوط الحق�ی�ق�ة ال�ت�ي ی�أب�ى 
العالم ان یبوح ینسج ص�ورة ال�وط�ن، ی�ل�ع�ن 
الحروب وق�ّوادھ�ا، یس�رح ف�ي ال�ع�راء م�ث�ل 
حصان ھائج، یحفر قبره بیده، ثم یدخل ف�ی�ھ، 

 ویصیح:
" الرئیس یسكن في قصور منیفة، وأنا أسكن 
في الخرائب مع الكالب! الرئ�ی�س ی�ن�ام ع�ل�ى 
فراش من القطن الزراعي الن�اع�م، وأن�ا أن�ام 
على جلد حمار، ال�رئ�ی�س ی�ن�ھ�ش ب�أس�ن�ان�ھ 
البیض م�ن ف�خ�ذ غ�زال مش�وي، وأن�ا أل�ق 
الع�ظ�ام، ال�رئ�ی�س ی�ت�ع�ط�ر ب�أج�ود ال�ع�ط�ور 
الفرنسیة،وأنا اتعطر بالخراء، الرئیس ی�دخ�ن 
الس�ج��ائ�ر األم�ری��ك�ی��ة، وأن��ا أدخ��ن ل�ف��ائ��ف 

  )24الروث!!" ــ ))(
، ھذه صورة فردیة لكنھا یمكن أن تعمم على  

أبناء الشعب، فكیف الیكون اإلنسان الب�ص�ري 
مھمشا، والغالبیة تعیش ع�ل�ى ال�ھ�ب�اء، ف�ق�ر 
مدقق، أحیاء خربة، جھل عارم، فساد سیاسي 
طاغ، جریمة سائدة ،والحروب من مھامھا ان 
 تكمل الفجائع وتدمر مالم یعد باإلمكان إنقاذه.

وم�م�ا ی��زی�د األح�داث ت��راج�ی��دی�ا، ھ�و ذل��ك 
التھمیش الجغرافي الذي تقدمھ روای�ة (س�اق 
الفرس)، من خالل محلة عجیب�ة م�ن م�ح�الت 
البصرة، ثكنة عسكریة مھجورة إال من آلی�ات 
عسكریة محروقة أو م�دم�رة ن�ت�ی�ج�ة ان�ھ�ی�ار 

 الجیش العراقي ، بعد غزو الجیش
البریطاني للبصرة، وت�دری�ج�ی�ا ت�ت�ح�ول ھ�ذه 
الثكنة العسكریة المدمرة الى حي م�ن أح�ی�اء 
البصرة أسمھ( حي الحریة) وكان ھذا م�دع�اة 
لسخریة األھالي أن یتحول معسكر لواء مدرع 
دمره القصف البریطاني الى حي سكني، یلعب 
األطفال بآلیات المعطوبة على شكل أرجوحات 

 وألعاب أطفال:
((إمتألت بنایات الثكنة ب�الس�ك�ان، وأض�ی�ف�ت 
بمرور الزمن، أبنیة أخ�رى عش�وائ�ی�ة ت�ب�اع 
وتشترى، باإلضاف�ة ال�ى م�ا یش�ب�ھ الش�ارع 
الصناعي على الط�رف الش�م�ال�ي، ب�م�واج�ھ�ة 
الطریق العام، قبل أن تجد الثك�ن�ة أخ�ی�را م�ن 
یطلق علیھا اسما مضحكا ھو حي الحریة،اسم 
على غیر مسمى.. وفي تلك األی�ام م�ن ش�ھ�ر 

، وج�د األوالد م��ن ال��ذك��ور 2003ن�ی��س�ان 
واإلن��اث، ت��ل��ی��ت��ھ��م ف��ي اآلل��ی��ات ال��م��دم��رة 
وال��م��ج��ت��م��ع��ة ف��ي رح��ب��ة واس��ع��ة وس��ط 
الحي،دباب�ات، م�درع�ات،س�ی�ارات ح�وض�ی�ة، 
عجالت حمل من ن�وع إی�ف�ا، وس�ی�ارات واز 
ص���غ���ی���رة،م����داف���ع وم���داف���ع م���ف���اوم����ة 
الطائرات..أصبحت ال�رح�ب�ة ب�م�ث�اب�ة م�دی�ن�ة 
مالھي یؤمھا األوالد، ویمضون فیھا أوقات�ھ�م 

  )25باللعب على ظھور اآللیات..)).(
وبھذا یكون (حي الحریة) واح�دا م�ن ن�م�اذج 
التھمیش الجغرافي، وثمة أمثل�ة أخ�رى ع�ل�ى 
التھمیش الجغرافي / اإلجتم�اع�ي ف�ي أح�ی�اء 

البصرة، حیث تقدم روای�ات ض�ی�اء ج�ب�ی�ل�ي 
أنم�اط�ا م�ن ال�ت�ھ�م�ی�ش وم�ن�ھ�ا ال�ت�ھ�م�ی�ش 
الجغرافي، حیث یتعمق في تفاصیل الم�ج�ت�م�ع 
البصري، وأح�ی�اء ال�م�دی�ن�ة، وح�ی�اة ال�ن�اس 
الیومیة، لیقدم صورا ح�ق�ی�ق�ی�ة ع�ن ط�ب�ی�ع�ة 
العیش في البص�رة، م�ظ�ھ�را ح�االت الس�ل�ب 
واألیجاب في المدینة، ومن ذل�ك ص�ورة ع�ن 
ت�ھ�م��ی�ش ج�غ�راف��ي ل��ب�ع�ض أزق�ة ال�م��دی�ن��ة 
وحواریھا، حیث نرى حالة یرثى لھا في جزء 
من البصرة: ((الزقاق غیر مسجل في البلدیة، 
لذا تراه غارق�ا ب�ال�م�ی�اه اآلس�ن�ة، وال�ن�ف�ای�ات 
ورائحة المجاري الكریھة، وھو المش�ار ال�ی�ھ 
باإلھتزاز، لیس بسبب زلزال ضرب الم�دی�ن�ة، 
ألن هللا من ع�ل�ی�ن�ا إذ ج�ع�ل�ن�ا ب�ع�ی�دی�ن ع�ن 
الزالزل، ل�ك�ن ال�ح�روب ت�ع�وض دائ�م�ا ع�ن 
األشیاء المدمِرة، كما لم یتھز بس�ب�ب ق�ن�ب�ل�ة 
طائشة سقطت ب�ال�ق�رب م�ن ال�م�ك�ان،م�ع أن 
القنابل شيء مألوف بالنسبة ل�ن�ا،وی�م�ك�ن أن 
یحدث ذلك مادام أن ثمة متسع للع�راك، وإن�م�ا 
اھتز بفعل آھات التعجب، وتكرار(ال) الصدم�ة 

ال�ت�خ�وت  التي فلقت ق�ل�وب ال�ج�الس�ی�ن ع�ل�ى
الخشبیة، ینفثون دخان " أرَك�ی�الت�ھ�م" ف�ي 
الفراغات المضجرة، فتلوث ال�ھ�واء ال�م�ل�وث 

، ویالحظ أن أحیاء البصرة ق�ب�ل  )26سلفا))(
الحرب لم تكن بحال تحسد ع�ل�ی�ھ�ا، وج�اءت 
الحرب فأكملت مصیبتھا، وحولتھا الى أشب�اه 
أحیاء تفتقر الى ابسط مقوم�ات ال�ح�ی�اة، وإذ 
نالت حظھا من الحرب مع إیران من ال�ت�دم�ی�ر 
والتھمیش، فإنھا كانت أكثر الم�دن ال�ع�راق�ی�ة 
تضررا عل�ى األط�الق، ح�ت�ى ج�اء األح�ت�الل 

، فحولھا ال�ى خ�رائ�ب  2003البریطاني عام 
تكثر فیھا المصاعب وتضیق سبل العیش ال�ى 

 حد الیطاق.
وبسبب الح�روب وم�ل�ح�ق�ات�ھ�ا، والس�ی�اس�ات 
الفسدة، تتحول البصرة تدریجیا الى مس�ت�ن�ق�ع 
یضم بداخلھ كل ما ھوعجیب وخ�ط�ی�ر، ت�رى 
من الذي ھمش مدینة البصرة الفیحاء جم�ی�ل�ة 

 الجمیالت وحولھا الى مدینة أشباح؟!:
((قرأت مرتین، ثالثة، عشرة، یا إل�ھ�ي! م�اذا 
یحدث في ھذه المدینة؟ یا ل�ل�غ�ب�اء! ك�ی�ف ل�م 
أنتبھ الى مثل ھذت األم�ر؟ ت�ل�وث اش�ع�اع�ي، 
تلوث بیئي بس�ب�ب أدخ�ن�ة اآلب�ار واألزب�ال، 
مالیین األلغام، مخدرات، فساد حكومي، فق�ر، 
قذارة، ملوحة المیاه، ومیل�ی�ش�ی�ات مس�ل�ح�ة، 
واآلن حبوب ھلوسة (..) أن�واع م�ث�ل ف�ال�ی�وم 

، آرتین،أبو الصلیب، وردي، وغیرھا م�ن 10
  )27التسمیات الشعبیة لحبوب الھلوسة))(

السؤال المھم ھل كانت البص�رة م�ل�ك�ة ج�م�ال 
العراق یوما بھذا السوء؟ ومن المس�ؤول ع�ن 
تھمیشھا حتى تحولت الى مس�ت�ن�ق�ع ال�ف�س�اد 
والجریمة، الشك أن الحالة عام�ة، ف�ال�ب�ص�رة 
جزء من ال�ع�راق ال�ذي اف�ت�رس�ت�ھ ال�ح�روب، 
ومزقتھ الحكومات الفاسدة، وأھ�م�ل�ت أغ�ل�ب 
مرافق�ھ ودوائ�ره وم�ؤس�س�ات�ھ، فص�ار ب�ل�دا 
مھمشا عالمیا، ولم تعد لھ القدرة عل�ى اع�ادة 
بناء نفسھ بنفسھ، وھ�ك�ذا ان�ت�ش�رت ظ�اھ�رة 
التھمیش في المدن العراقیة لعج�ز ال�ح�ك�وم�ة 
عل�ى ال�م�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى ال�ق�ان�ون وال�دس�ت�ور 

 وحمایة مصالح الشعب.
وینبغي أن نضع في ب�ال�ن�ا أن ھ�ن�اك أرب�ع�ة 

 فوارق بین (المھمش) وغیر
  ):28المھمش ھي ( 

 * تھمیش جغرافي مكاني.
* تھمیش معی�اري: أي ی�وص�م ب�ال�ع�ار م�ن 

 الیعمل ضمن معاییر مجتمعھ.

* تھمیش باألصل (الفضائي/ القبلي/ الدین�ي/ 
 اإلثني.. الخ).

*تھمیش إجتماعي ــ إقتصادي. ومن مشاكل�ھ
(التعلیم/ الصحة / السكن/ األرض للف�الح�ی�ن/ 

 میاه الشرب ..الخ).
ومؤكد أن حیا مثل (حي الحریة) المھمش من 
جمیع النواحي، تكثر فیھ ال�ج�ری�م�ة، ویس�ود 
الفساد، ویغیب القان�ون، ب�ی�ن�م�ا ی�ع�م ال�ف�ق�ر 
والخوف والجھل أھالي ال�ح�ي ال�وھ�م�ي، إذا 
ماقیس مع حي من أحیاء األث�ری�اء وال�ت�ج�ار 

 وكبار الموظفین في البصرة.
ویعد التھمیش من المفاھیم التي تحتمل العدید 
من التأویالت، ألتھ یتداخل مع م�ف�اھ�ی�م ع�دة 
منھا مفھوم النبذ واإلس�ت�ب�ع�اد، وف�ي ب�ع�ض 
األحیان یع�د ال�ت�ھ�م�ی�ش ص�ورة م�ن ص�ورة 
التبعیة المقصود بھا م�ج�م�ل ال�ع�الق�ات غ�ی�ر 
المتساویة بین البلدان ال�ن�ام�ی�ة( ال�م�ھ�م�ش�ة) 
والبلدان المتقدمة، إذ ت�ك�ون ب�ل�دان األط�راف 

  ).29بلدان المركز( بمواجھة
وھذا ما ینطبق على تھ�م�ی�ش ال�ع�راق أث�ن�اء 
فترة الحصار اإلقتصادي الذي ساھ�م ب�ت�دم�ی�ر 
البنیة التحیة للمجت�م�ع ال�ع�راق�ي، وذل�ك م�ن 
خالل تحدي الرئیس الع�راق�ي ل�ق�درات ال�دول 
العظمى واإلستھانة بھا، دون التفكیر بالنتائج 
الكارثیة التي وقع�ت ع�ل�ى الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 

 المظلوم.
وفي التھم�ی�ش ال�ج�غ�راف�ي وھ�و اج�ت�م�اع�ي 
ب�ال�وق��ت ن��ف�س��ھ، ت��ط�رح ل�ن��ا روای��ة ل��ع�ن��ة 

لجبیلي مثاال حیا عن الفرق الش�اس�ع   ماركیز
بین بلد اسمھ (كولومیبا حیث یعیش ماركیز)، 
وب�ی�ن ال�ع�راق، ب�ل�د ع��ج�ی�ب ی�ف�ق�د ھ�وی�ت��ھ 
وشخصیتھ وتأریخھ تدریجیا، دون أن ت�ك�ون 

أو ف�رص�ة ل�ی�س�ت�ع�ی�د   ھناك ثمة بارق�ة ام�ل
أمجاده المعروفھ وحضارتھ التلیدة، فنرى أحد 
أبطال الروایة (نزار)، وھو یص�ف ك�ول�وم�ب�ی�ا 
ب(البرج العاجي) وبعض أحیاء ال�ب�ص�رة ب
(بالوعة)، ھذا الفرق الجغراف�ي واإلج�ت�م�اع�ي 
الكبیر بین البلدین ی�زرع ح�ال�ة ال�ی�أس ل�دى 
(نزار) وكأنھ یتحدث عن ال�ف�رق ب�ی�ن(ال�ث�رى 
والثریا): ((فقال نائل: أعتقد أن األح�الم ال�ت�ي 
نراھا لیست االھلوسة تحشوھا الشیاطین ف�ي 

 أذھاننا كلما متنا نصف میتة.
 ــ بل ھي الحقیقة!

 أكد نزار: ثقوا لیس ثمة فرق بیني وبین ھذا
وأشار بسبابتھ ال�ى ص�ورة م�ارك�ی�ز وت�اب�ع  

قولھ بصوت تقطر منھ ال�ث�ق�ة " الف�رق أب�دا 
سوى أنھ یسكن في برج عاجي وأنا أسكن في 

 ).30بالوعة))(
ك�م�ا أن م�ث�اال آخ�ر ل�ل�ت�ھ�م�ی�ش ال�ج�غ�راف�ي 
واإلجتماعي، یظھر م�أس�اة ال�ع�راق�ی�ی�ن أی�ام 
الحروب والحصار اإلقت�ص�ادي ع�ل�ى ال�ع�راق 
بأعلى درجات الوصف والدقة: ((ذل�ك أن ب�ل�دا 
تحكمھ الغیالن، وفوق ذلك یحاصر من جم�ی�ع 
الجھات،برا وبحرا وجوا، ویمنع عنھ ال�غ�ذاء 
وال��دواء، وی��ھ��ل��ك ف��ي أحض��ان األم��ھ��ات 
وحاضنات الخدج،والغرف المعتمة، والردھات 
الوضیعة،ملیون ونصف الملیون طفل، فال ب�د 
أن تمتلىء فیھ جیوب حفاري القبور، وتصدح 

  )31معاولھم بالمزید في أرضھ الرخوة))(
وال تتوقف أمثلة ال�ت�ھ�م�ی�ش ال�ج�غ�راف�ي ف�ي 

تزداد إلحاحا وعداء   روایات ضیاء جبیلي، بل
وجنونا لدى خنازیز داعش، الذین الی�ؤم�ن�ون 

 بشيء اسمھ وطن أو عراق:
 ((موطني.. موطني..

 رن الھاتف ثانیة.

 " اللعنة على موطنك "
كاد الشیشاني یفقد ع�ق�ل�ھ وھ�و یس�م�ع ت�ل�ك 

 النغمة مجددا
 والحیاة والنجاة والھناء والرجاء

" أس�ك�ت ال�ھ�ات�ف ال�ل�ع�ی�ن وإال.." اھ�ت��اج 
 الشیشاني (..)

 موطني.. موطني!
رن الھاتف للم�رة ال�ث�ال�ث�ة.(..) ح�ی�ن�ئ�ذ ال�ق�ى 
األفغاني نظرة أخیرة على ص�ورة ب�ی�ل�وتش�ي 

 الفاتنة ورمى ھاتفي الذكي الذي مازال یردد:
 ھل أرااااك.. في عالاااك..تبلغ ال.....!

وفي ھذه اللحظة، انھال الشیشاني علیھ بوابل 
من الرصاص حتى اصابھ، وتھشم ال�ى ق�ط�ع، 
وتالشى ص�وت ال�ن�ش�ی�د، ون�ك�س�رت ك�ل�م�ات 
ابراھیم طوقان، وتبعثرت ألحان محمد فلیف�ل، 

 ولم أعد أنا أنا، ولم یعد الوطن ھونفسھ))
إن أش�د م�ا ك�ان ی�ث�ی�ر ح�ن�ق وح�م�ق   )32(

ال�دواع�ش ك��ل�م�ت�ان، األول�ى( ال��ج�غ�راف�ی��ة)، 
والثانیة (الوطن)، ففي عقول مغسولة ومعبأة 
 باألفكار الخربة والترھات، التجد سوى شعار

وھمي " دولة اإلسالم قائمة وتمتد!!" وف�ي  
م�ج�م�وع�ة   الحقیقة فإن داعشا لیس أكثر م�ن

مخططات عدوانیة، لتدمیر بالد ال�م�س�ل�م�ی�ن، 
صاغتھا أكث�ر م�ن دول�ة ت�ح�ق�ی�ق�ا ألھ�داف�ھ�ا 

 السیاسیة والستراتیجیة الخاصة.
لقد كشف ضیاء ج�ب�ی�ل�ي م�ن خ�الل روای�ت�ھ 
(المشطور) عمق المؤامرة الدولیة التي تحاك 
لتدمیر بالد ال�م�س�ل�م�ی�ن ت�ح�ت أس�ط�ورة أو 
أكذوبة (داعش)، وألن بطل ال�روای�ة ع�راق�ي 
صمیمي مخلص ل�ع�راق�ی�ت�ھ، ف�ھ�ذا الی�رض�ي 
ب�ع��ض األط��راف ال�ت��ي ت��ح�وك ف��ي ال��ظ��الم 
المؤامرات لت�م�زی�ق ل�ح�م�ة ال�ع�راق، ف�ی�ق�وم 
داعشیان واحد أفغاني واآلخر شیشاني بشطر 
جسم البطل بمنشار كھربائي ، نصف ع�ل�وي 
ونصف سفلي " إشارة الى م�ح�اول�ة األع�داء 
تمزیق العراق الى قسمین (شمال�ي س�ن�ي) و

األدل�ة أث�ب�ت�ت أن   ( جنوبي شیعي)، وبما أن
(داعش) لیس سنیا وال شیعیا وال یھودیا وال 

ص�اغ�ت�ھ   ھومخطط عدواني  نصرانیا، وانما
الدول اإلسالم�ی�ة ف�ي   جھات خارجیة لتمزیق

المنطقة، وتھمیش دور العراق بالك�ام�ل ألن�ھ 
یمثل العصب القوي في ھذه المنطقة والشوكة 
الغارزة في قلب الطائفیة، فقد إنكشفت أوراق 
داعش من خالل الروایة، عندما یقاتل ویجاھد 
(النصفان المشطوران)، للعودة الى وضعھ�م�ا 
الحقیقي، وإنھما روح وجسد واحد، فالش�م�ال 
والجنوب، بل عراق واحد موحد ھذا ما أرادت 

 أن تقولھ الروایة ونجحت بھ.
وھنا التكفي كلم�ة (ت�ھ�م�ی�ش)، م�ادام األم�ر 
یتعلق بالوطن والمواطن، بل ی�ت�ع�داه ال�ى " 
اإلستالب" أو ردی�ف�ھ " اإلغ�ت�راب" ح�ی�ث 
یحاول (اآلخر) طمس شخصیة الوطن وسلب�ھ 
من مشاعر وعقول المواطن�ی�ن، م�م�ا ی�ج�ع�ل 
المجتمع ینقسم ال�ى قس�م�ی�ن، قس�م ی�رض�ح 

تحت مج�م�وع�ة   لطلبات التھمیش واإلستالب
م�ن الض�غ�وط وال�ت�ھ�دی�دات، وقس�م ی�رف��ض 
التنازل عن فكرة اإلنتماء الى الوطن، متح�دی�ا 
بذلك تھدیدات الطرف اآلخر الذي یتبن�ى ف�ك�رة 
اإلس�ت�الب، وھ�ذا الش�ك��ل م�ن اإلس�ت�الب أو 
اإلغتراب ینتمي الى ع�ال�م ال�ف�ك�ر ال�وج�ودي 

 (الذي اصبح لھ إتجاھان: 
إیج�اب�ي ی�ج�ع�ل اإلنس�ان ن�ف�س�ھ ف�ي خ�دم�ة

( الوطن) أو المجتمع والدفاع ع�ن�ھ، وات�ج�اه 
سلبي یجعل فیھ ذاتھ مطروحة للبیع والشراء، 
والسیما حینما تتسل�ط ع�ل�ى إرادت�ھ وروح�ھ 
وعقلھ قوى خارجی�ة ت�م�ارس ع�ل�ی�ھ ال�ق�ھ�ر 

 )33واإلستغالل والعنف والتزمت)(
تجتھد روایات ضیاء جبیلي في تقدی�م أم�ث�ل�ة 
نادرة من اإلستالب والتھمیش، ومث�ل�م�ا ك�ان 
وفیا في سردیاتھ للبصرة، كذلك كان وفی�ا ف�ي 
كتاباتھ السردیة الى العراق، فھ�و ی�دخ�ل ف�ي 
آالم(الموصل) كما یتغلغل في آمال (البصرة)، 

إلنسانیتھ وإلنتم�ائ�ھ   وھو مخلص وفي والئھ
 األصیل الى وطن األوجاع واألسئلة.. العراق!

 ء تروا  نا 

 االخیرةح/ كمال عبد الرحمن/ العراق  ... 
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ش�اب�ات وش�ب�ان م�ج�م�وع�ة   ھذا ھو لسان حال   

دعم االنتفاضة العراقی�ة، ال�م�ج�م�وع�ة الش�ج�اع�ة 

التي تواصل ع�م�ل�ھ�ا ل�ی�ل ن�ھ�ار، م�ق�دم�ة ال�دع�م 

واالسناد للجرحى والمصابین م�ن ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن، 

  والرعایة لعوائل الشھداء منھم.

 

وھكذا ھو لسان حال الغالبیة الساحقة من شعبن�ا، 

الرافضة للظلم والقمع والفس�اد وال�راف�ع�ة ش�ع�ار 

"نرید.. وطن" ال�م�دوي، ال�ذي س�ی�ب�ق�ى ی�الح�ق 

  المتحاصصین الفاسدین والفاشلین حتى دحرھم.

الحكومة التي اغدقت الوعود ب�انص�اف ال�ج�رح�ى 

والمصابین من بواسل الحراك االحتجاجي، لم تف 

ب�وع�ودھ�ا، ف�ي ح�ی�ن اط�ل��ق�ت�ھ�ا م��ج�م�وع�ة دع��م 

بوجھ المتنفذین: نحن ھ�ن�ا   االنتفاضة ومساندیھا

  ولن نخذل اخوتنا الشجعان.

 

المتنفذون ینف�ق�ون ال�ی�وم ب�ب�ذخ ع�ل�ى ح�م�الت�ھ�م 

االنتخابیة، ویشترون الذمم واالصوات والبطاقات 

االنتخابیة، لكنھم یعجزون مع الحكومة عن توفیر 

مبلغ من المال لعالج المنتفضین المصابین خ�ارج 

  الوطن.
 

لكن ك�رام ال�ع�راق�ی�ی�ن وب�ج�ھ�ود م�ج�م�وع�ة دع�م 

االنتفاضة المثابرة، لبوا ن�داء ال�واج�ب اإلنس�ان�ي 

م�ل�ی�ون  282والضمیر الوطني، وجمعوا اكثر من 

دینار لعالج الش�اب ك�م�ی�ل ق�اس�م.. وال�ب�ق�ی�ة ف�ي 

  الطریق..

فحمدا لھم ولجھودھم، ولیشرب مط�ل�ق�و ال�وع�ود 

 وعودھم!
......................................... 

 1جریدة "طریق الشعب" ص
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 "ون ... 
 "م و 

 
 
 

 راصد الطریق  

 ال شيَء یُبھُج في المدینة

 ال القَھوةُ، التي تَزھو بھا

  مقاھیھا المؤنَقَةُ الفَِخیمةُ 

 في َدَالل،

بةُ النَّظیفَة  وال شوارُعھا المھذَّ

َحام   وعلى َخْصِرھا .. یتوهُ الزِّ

 كالَّ .. وال فناِدقُھا الموشَّاةُ 

    بَخیَاالِت الخیَال

 ال .. وال عطوُرھا الَّتي كأنَّھا

 مدٌن من السِّحِر المعتَّقِ 

 من ألِف َعام

 وال مطاعُمھا، الَّتي

 تْستَرِسُل في الِخطابِ 

  وفي الكالم،

 قصائداً نثریةً 

 في شتَّى ألواِن الطَِّعام

***** 

 ال شيَء صاَر یبھُج في َمِدینتي

وِء الَغامِر فیھا  ال َسطوة الضَّ

 وال احتفاءھا بموكِب اللَّیلِ 

 وأعراِس الظَالم

 نھارُھا ھجیٌر یتلَظى

 كأنفاِس بُركان

 كفَِحیحِ نَار

 ال نسمةً رقیقةً 

  تلقي على الوقِت السَّالم

  ال َغمامَ   ال ِظالَل ..

 ال أمطار

  ال زھرةً لي تبتسم

 ال بُستَان  ال ربیَع ..

 ال أشجار

********* 

 مدینتي ..

 تظلُّ مثَل كِل مدینةٍ 

 بألِف وجھٍ 

 ال تعرُف الوفاَء .. واألصدقاء

 الصدیُق في رحابھا

   كالخیاِل .. كالدُّخانِ 

 .. كالَعنقاءِ   كالوھمِ 

 كالدَّجل

خِر .. كالحجر  كالصَّ

******** 

 مدینتي .. رمادیةُ اللونِ 

 والقلِب واللِّسان

 وإن تلفَّحت

 أكالیَل الَزھر

لت  أو تكحَّ

 بالطیِب واأللق

 وارتدت ثیابھا البَھیَّة المزركشة

******** 

 مدینتي ..

 صارت َكلِسیَّةَ الوجھِ 

دى  یابسةَ اإلیقاعِ والصَّ

 تشابھت أوقاتُھا، أیاُمھا،

 مالمُح وجِھھا

 وإن تالقت في مفاصِل عظمھا

 قوافُل الزمان

 أو تأنَّقت

 بشتى ألواِن الُجَمان

****** 

 ال شيَء صاَر یبھُج في مدینتي

یِْق والَمرار  صارت بطعِم الضَّ

 صاَر المساُء في ِرَحابھا

 ِسجناً بال َسقٍْف ..

  بال ُجدران

 حارُسھ الخوفُ 

انَھ القَلق  سجَّ

 قضبانُھ:

 الظَالُم .. والظُنوُن .. والنِسیَان

******** 

 مدینتي.. عالٌم بال َھواء

 نھٌر ھادٌر .. دوَن َماء

 ال شيَء صاَر یُبھُج في َمدینتي

 كُل ما فیھا

 أضغاُث أَْحالمٍ 

 وأوھاٌم مؤنَّقةٌ 

 وخیاالٌت ِحَسان

           
 
 

   

 د. محمد أبو الفتوح غنیم 
 مصر



        

مھنة الِحالقة تعني قّص الش�ع�ر، ی�ق�وم ب�ھ�ذه ال�م�ھ�ن�ة 
شخص یُدعى الُمزیّن أو الح�الق، ألنّ�ھ ی�ق�وم ب�ت�زی�ی�ن 
الشخص وتجمیلھ، یسلم الزبون راسھ مطمئناً لس�الح�ھ 
األبیض، حتى یضع علیھ مالیة من القماش تنتھي ع�ن�د 
نھایة الرقبة، فیبدأ الحالق بمقّصھ یجّز الشعر، كم�ا ل�و 
أنھ في حدیقة طال عشب�ھ�ا، واس�ت�ح�ّق حص�اده، وی�ب�دأ 
بالحدیث وسرد األخب�ار وال�ق�ص�ص ع�ن ال�م�س�اف�ری�ن 
والغائبین، عن المطلقین والمطلقات، عن المتخاصمی�ن 
وعن الراحلین والقادمین الى المحلة والزقاق، وكثیرین 
یتذكرون قصة الحالق الثرث�ار وقص�ت�ھ، ال�ت�ي ك�ان�ت 
ضمن المنھ�ج ف�ي ك�ت�اب ال�ق�راءة ل�ل�ص�ف ال�راب�ع أو 
الخامس االبتدائي، في الخمسینیات من القرن الماضي، 
وقصتھ عندما دخل صبي حانوت حالق، أی�ام ال�ح�رب 
الروسیة الیابانیة، وبدأ الحالق یحلق راس الصبي حلق�ا 
غریبا،  فلما ان�ت�ھ�ى ال�ح�الق م�ن أش�ك�ال�ھ ال�ھ�ن�دس�ی�ة 
ورسومھ الجغرافیة التي ح�ف�رھ�ا ف�ي ش�ع�ر الص�ب�ي، 
التفت إلى زواره مشیرا إلى شعر الص�ب�ي ق�ائ�ال: وق�د 
س�ارت الس�ف�ن ال�روس�ی�ة م��ن ھ�ذا الس�اح��ل ف�ف�اج�أھ��ا 
األسطول الیاباني، وضربھ�ا ھ�ن�ا الض�رب�ة ال�ق�اض�ی�ة. 
وضرب الحالق رأس الصبي بقبضة یده. فقام الصین�ي 
یصرخ غضبًا وأسرع بالھرب ماسكا رأسھ، إلى خارج 
الحانوت، وھو یلع�ن الس�ی�اس�ة والس�ی�اس�ی�ی�ن وال�روس 

 والیابانیین والناس أجمعین.
تعد الحالقة إحدى المھن التاریخیة الضاربة ب�ج�ذورھ�ا 
لع�ق�ود ط�وی�ل�ة، ل�ك�ن�ھ�ا اخ�ت�ل�ف�ت وت�ط�ورت ب�ت�ط�ور 
المجتمعات، في الماضي كان الحالقون یتخذون بع�ض 

الساحات في األس�واق م�ق�راً ل�ھ�م، ی�ف�رش�ون األرض 
بأمتعتھم الب�س�ی�ط�ة، ی�ن�ت�ظ�رون ال�راغ�ب�ی�ن ف�ي ح�ل�ق 
شعورھم، كما یقوم عدد منھم ب�ال�ت�ج�ول ف�ي األس�واق، 
ربما یحصلون على أحد الزبائن. ومن عادة الح�الق أن 
یتجول في القرى والقصبات البعیدة عن منزل�ھ، ورب�م�ا 
یبقى الحالق أك�ث�ر م�ن أس�ب�وع أو أس�ب�وع�ی�ن خ�ارج 
منزلھ، وھو یتنقل من مكان إلى آخر ب�ح�ث�اً ع�ن ل�ق�م�ة 

 العیش، التي یقطفھا من رؤوس الناس.
ویحمل الحالق صندوقاً خشبیاً صغیراً، یضع فیھ عدت�ھ 
أثناء تجولھ، وتتكون العدة من موس ی�ط�وى، وق�ط�ع�ة 

عرضھ ثالث أصابع وطولھ�ا ذراع مستطیلة من الجلد 
یسن علیھا الموس وتسمى (قایش)، وإناء صغیر واحد، 

من المعدن، وقط�ع�ة م�ن ص�اب�ون ال�ح�الق�ة، وف�رش�اة 
للتنظیف، وفوطة أو قطعة من القماش، ومرآة صغیرة، 

ومكانة حالقھ یدویة، ومشط، وكولونیا (عطر) ومقص 
 أو أكثر.

باإلضافة الى أدوات الحالقة المشھورة والتي م�ازال�ت 
مستعملة الى یومنا ھذا، فأن الحالقین أیام زمان ك�ان�وا 
یستخدمون أدوات أخرى، منھا األبریق الذي یصنع من 
النحاس األصفر، صغیر الحجم ذو یده ویستعمل لغ�س�ل 
رأس الزبون بعد االنتھاء من الحالقة. والبشطمال لونھ 
على الغالب احمر وبنقوش مختلفة، والجمع بشطماالت 
یستعمل بفرشھ على صدر وجسم ال�زب�ون م�ن األم�ام، 
وربطھ حول رق�ب�ت�ھ ل�ج�م�ع الش�ع�ر ال�م�ت�س�اق�ط أث�ن�اء 
الحالقة. والرقبة(الركبة) صحن على شكل قوس یش�ب�ھ 
حذوة الحصان ال�ى ح�د ك�ب�ی�ر، مص�ن�وع م�ن م�ع�دن 
النحاس األصفر، فتحتھ الداخلیة مقوسة تسم�ح ب�دخ�ول 
رقبة الرجل الراغب بغسل شعره، وال تسم�ح ب�خ�روج 
الماء المتساقط علیھا بل تسوقھ الى وعاء لجمع ال�م�اء، 

وكذلك السطل أداة لنق�ل ال�م�اء مص�ن�وع م�ن ص�ف�ائ�ح 
الجینكو صناعة محلیة. وص�اب�ون أب�و األن�ك�ر ق�وال�ب 
أسطوانیة الشكل بیضاء اللون، تس�ت�ورد م�ن ال�خ�ارج 
تستعمل لحالقة الوجھ (اللحی�ة) ف�ق�ط، وص�اب�ون رك�ي 
نوع من الصابون یصنع محلیا على شكل قوالب مكعبة 
الشكل، یستعمل لغسل الرأس واألبدان. وحجر المس�ن، 
وھي قطعة صخری�ة ط�ول�ھ�ا ن�ح�و نص�ف ق�دم واح�د 
وعرضھا ثالث إنشات، تستعمل لحد أمواس ال�ح�الق�ة، 
واللكن أداة معدنیة من الصفر تستعمل لجمع الماء ب�ع�د 

 الغسیل. 
یجلس الزبون الراغب ب�ح�ل�ق رأس�ھ ع�ل�ى الص�ن�دوق 
الخشبي، أو یفترش األرض بینما یجلس الحالق بجانب�ھ 
أو خلفھ، متكئاً على أصابع رجلیھ، ممسكاً بال�م�وس أو 
ماكینة الحالقة الیدویة لیقوم بقص شعره، بعد أن ی�ب�ل�ل 

 الصابون أیضاً. وربماالرأس بالماء 
في العراق تأسست أول جمعیة ل�ل�ح�الق�ی�ن ف�ي ع�ام (

)، وقد أسسھا مجموعة من الش�ب�اب ال�ح�الق�ی�ن، 1929
وھي أول جمعیة مھنیة ثم تلتھا جمعیة الصناع�ی�ی�ن ث�م 
جم�ع�ی�ة ال�ب�ق�ال�ی�ن، وق�د أس�ھ�م�ت ال�ج�م�ع�ی�ة ف�ي ك�ل 
التظاھرات التي خرجت ضد االحتالل اإلنكلیزي، ك�م�ا 
شاركت في اإلضراب ضد شركة الكھرباء، الت�ي ك�ان 
یدیرھا اإلنكلیز آنذاك. والن الجمعی�ات ك�ان�ت م�راك�زاً 
للوعي الوطني، فقد سارعت السلطة الى حل�ھ�ا وأب�ع�اد 
أصحابھا، وكان من أبرز ما حققتھ الجمعیة ھ�و إنش�اء 

 صندوق مساعدة الحالقین العجزة وكبار السن.
لم تقتصر أعمال ال�م�زی�ن ع�ل�ى ح�الق�ة ش�ع�ر ال�رأس 
واللحیة وتعدیل الش�وارب، ب�ل ت�ت�ع�داھ�ا ال�ى أع�م�ال 
الطبابة، فمنھم من یداوي الجروح ویس�ع�ف ال�ح�روق، 
ویقلع األسنان، كما ی�ق�وم ب�ط�ھ�ور األوالد (خ�ت�ان�ھ�م)، 
واخذ الحجامة وغیرھا. وكان یعالج الدم�ام�ل ب�األدوی�ة 
العشبیة (كلبخة حب دبج معلوج) أو ی�اخ�ة أو ب�ل�ب�خ�ة 
صفار البیض والكرمندي أو بلبخة بذور الكتان، واذا لم 
تنفع الوصفات العشبیة في تفجي الدملة فال بد للمریض 
مراجعة الحالق الذي یقوم بفتحھا، أي ب�إح�داث ج�رح 

في المكان الملتھب (إلخراج الجراحة) ، أو ب�ت�رك�ی�ب 
دودة العلق حیث تتعلق تلك الدودة على ال�دم�ل�ة وت�ب�دأ 
بامتصاص ما فیھا من قیح حتى ت�ن�ت�ف�خ ث�م تس�ق�ط م�ن 
تلقاء نفسھا، وغالبا م�ا ی�ع�اود أص�ح�اب ھ�ذه ال�ح�رف�ة 
(وأغلبھم من الحالقین)، بعصر الدودة عص�را خ�ف�ی�ف�ا 
إلخراج ما امتصتھ من أحشائھا ومنھم من یضعھ�ا ف�ي 
إناء مملوء بالرماد ح�ت�ى ت�ق�ئ م�ا ام�ت�ص�ت�ھ م�ن ق�ی�ح 

 لیستعملھا مرة أخرى.
 وكان في تلك الفترة الزمنیة أنواع من حالقة الرأس:

جلد (بالموس) أو زیان عرب: وھو حالقة جمی�ع ش�ع�ر 
الراس بالموس، ومنھم م�ن یس�م�ى ال�راس ال�م�ح�ل�وق 
بالموس (صلبوخة)، وھذا أسلوب حالقة معظم الكسبة، 
أما الصغار والصبیان الذین یكثر في رؤوس�ھ�م ال�ق�م�ل 
والصواب والذي ال یفید م�ع�ھ ك�ل أس�ال�ی�ب ال�ن�ظ�اف�ة، 
فیرسل الى الحالق لجلد شعر راسھ بالموس (ذكرا كان 

 أم أنثى) تخلصا من
القمل. ونوع أحر للحالقة نمرة صفر (سول�ج�ري) أي  

حالقة جمیع شعر الراس بالمكینة الن�اع�م�ة، وھ�ذا م�ن 
أسالیب حالقة ال�رج�ال ك�ب�ار الس�ن ال�ذی�ن ی�ع�ت�م�رون 
الشماغ. وكذلك حالقة قلم (خاص الصبیان والص�غ�ار) 
یحلق الشعر حالقة اعتیادیة كحالقة التوالیت بالم�ك�ی�ن�ة 
ثم یخفف بالمشط والمقص، إال أن الكذلة األمامیة ف�وق 
الكصة (الجبین) تقص قصا مستقیما بواسطة ال�م�ق�ص، 
وإذا كانت حالقة الرأس بالمكینة فیقص القلم ب�ال�م�وس. 
وأیضا حالقة الكذلة ھذا األسلوب من ال�ح�الق�ة خ�اص 
لصبیان والصغار، یحلق جمیع الراس بمكینة ع�ل�ى أن 
تبقى خصلة من الشعر في مقدمة الراس تس�م�ى ك�ذل�ة، 
ومنھم من یسمیھا جعجولة أي (كعكولة). وك�ان ھ�ن�اك 
نوع أخر یدعى مجیدي أو (أب�و ال�ط�رة)، ی�ح�ل�ق ف�ي 
منتصف الراس وعلى (الكوكة) طرة بحجم ال�م�ج�ی�دي 
(أي دائرة أكبر من حجم العملة العراقیة ال�ق�دی�م�ة ذات 
مئة فلس بالموس وتكون محاطة بشعر دائري وی�ح�ل�ق 
باقي شعر الراس بالموس. أما زیان عسكر فھو ح�الق�ة 
شعر الرأس كافة بواسطة میكنة خشن�ة (ن�م�ر أرب�ع�ة) 
ومنھم من یترك ف�ي وس�ط ال�رأس، دائ�رة ال ی�ت�ع�دى 
حجمھا حجم المجی�دي م�ح�ل�وق�ة ب�ال�م�وس، وال�ح�الق�ة 
بمكینة نمرة أربعة كانت من ح�الق�ة ط�الب ال�م�دارس 

 ومراتب القوات المسلحة.
ونوع أخر ھو حالقة بروص أي حالقة صفاح ال�رأس، 
(جانبي الرأس وفوق األذان) بمكینة ن�اع�م�ة، وی�ت�درج 
باقي الشعر بالمق�ص، وھ�ذا أس�ل�وب إلخ�ف�اء الش�ی�ب، 
یحلق بھ من یرید إخفاء شیب شعر رأسھ بدون ص�ب�غ، 
ویسمى بروص أو أمریكي. وكذلك حالقة ال�ع�رق�ج�ی�ن 
وھي خاص للصبیان والصغار، حیث یبقى الشعر فوق 
الراس حتى حدود العرقجین، ویحلق الباق�ي ب�ال�م�وس. 
وكذلك حالقة درجة وزلف، عب�ارو ع�ن زی�ان خ�اص 
(تقلیعة) باألوالد الصغار حتى سن الساب�ع�ة، ال س�ی�م�ا 
المدللین منھم، تقص الكذلة قصا مستقیما فوق الحاجبین 
بقلیل كقصة القلم، ثم یقص الش�ع�ر ب�م�وازاة ال�ح�اج�ب 
على شكل ضلع�ي م�رب�ع، وتس�م�ى درج�ة نس�ب�ة ال�ى 
درجات السلم، على أن یكون الزلف طویال نسبیا، وق�د 
انقرض ھذا األسلوب من الحالقة منذ مدة ط�وی�ل�ة. أم�ا 

حالقة نوع التوالیت والتي لھج بھا العراقیین في الجیل 
 الماضي كثیرا، وما زالت أغنیتھم التي یرددونھا كثیرا.
واكف على الكنتور بیده جریدة... ای�م�ش�ط ب�ال�ت�وال�ی�ت 

 حسبالھ أریده
وھناك نوع كان یسمى (برجم)، وھي الح�الق�ة األن�ی�ق�ة 
 الخاصة بالشباب واألفندیة، یخفف شعر العلبة (العلباء) 
والزلفین وقص الشعر الزائد بال�م�ق�ص ث�م ت�م�ش�ی�ط�ھ، 
ومنھم من كان یرغب بفرك الشعر من النص (الوسط) 
أو من أحد الجانبین، ومنھم من یرغب بتمشیط الش�ع�ر 
الى الخلف.. ثم ظھرت مودة إطالة الزل�ف�ی�ن وقص�ھ�م�ا 
قصا مائال. وأما حالق�ة أب�و ال�ط�وب�ة: وھ�و أن ی�ت�رك 
الشعر یطول نحو الرقبة. وأخیرا الھ�اي الی�ف: ی�ك�ون 
مع الشعر زلف الى مسافة تحت اإلذن. واشتھ�رت ف�ي 
فترة زمنیة حالقة الخنافس: وھو إطالة الشعر (كرفش) 

 مع زلوف طویلھ وأشبھ بشعر النساء.
كان الحالق ی�رت�دي م�الب�س (ال�ب�اش ب�زغ)، ی�ع�ت�م�ر 
الجروایة أو الش�م�اغ م�ع الص�ای�ة أو غ�ی�رھ�ا حس�ب 
الموسم، ویحتذي الیمن�ي األح�م�ر (ن�وع م�ن األح�ذی�ة 
حینھا) أو القبغلي، فإذا انتھى الحالق م�ن ق�ص ش�ع�ر 
ال�زب��ون، وق��ف ت��ج��اھ��ھ وب��دأ یس�ّوي ش��ع��ر ال��ل��ح��ی��ة 
والشاربی�ن، وی�زی�ل م�ا ی�ع�ث�ر ع�ل�ی�ھ ف�ي ال�وج�ھ م�ن 
الشعرات الشاذة، ویقوم بع�د ذل�ك ب�ت�س�وی�ة ال�ح�اج�ب�ی�ن 
بشكل یجعلھما تامّي التقوس، وزیادة في الن�ظ�اف�ة ف�إن�ھ 
كان یقص الشعیرات الموجودة داخل األنف، ث�م ی�ق�ص 
بعد ذلك م�ا ی�ج�ده م�ن ش�ع�ر ح�ول األذن، وك�ل ھ�ذه 
العملیات ت�ت�م ب�ال�ب�طء، ألن األح�ادی�ث وال�م�ح�اورات 
تتخللھما حتماً. والحالق الذي لدیة محل أي غیر متن�ق�ل 
أو یجلس على قارعة الطریق، معھ صبي صغیر، یقوم 
بعملیة تنظیف المحل، وحمل الل�ك�ن ع�ن�د غس�ل رأس 
الزبون وتقدیم المناشف أو ال�وزره (ال�ف�وط�ھ)، واھ�م 
واج�ب ل�دی�ھ ھ�و أن ی�ق�ول (ن��ع�ی�م�ا ع�م�ي) ل�ی�ق�ب��ض 
اإلكرامیة، في النھایة وعقب االنتھاء من الحالقة، یقوم 
صبي الحالق بتقدیم مرآة إلى الزبون لیرى فیھا نف�س�ھ، 
ویمعن النظر في حالقتھ لیحكم بما إذا كانت قد ج�اءت 
وفق المراد، فإذا لم یكن فیھ�ا م�ا ی�وج�ب االن�ت�ق�اد ق�ام 
الحالق ب�ت�س�وی�ة ش�ع�ر ال�زب�ون، ث�م ی�ق�وم ب�ت�غ�ط�ی�ت�ھ 
بالطربوش أو العمة، وھذه العملیة تستغ�رق ع�ادة م�ن 
عشر دقائق على نصف ساعة، ثم یتطور عمل الصان�ع 
بعد مده من الزمن لیكلفھ األس�ط�ة ب�ح�الق�ة وج�ھ أح�د 
الزبائن غیر المھمین، وبعدھا یتط�ور ل�ح�الق�ة رؤوس 
األطفال وخاصة في العید، وعند ت�م�رس�ھ ف�ي ال�م�ھ�ن�ة 
یشھد لھ األسط�ة، ب�ان�ھ أص�ب�ح ح�الق وی�ب�ل�غ م�رح�ل�ة 
 االسطوات في مقھى الحالقین، لیكون عندھم علم بذلك.
فالحالق قدیما كان وجوده ضروري وال غنى عن�ھ ف�ي 
مجتمع أسالفنا، یق�وم ب�ع�دة أدوار ووظ�ائ�ف وی�ع�ت�ب�ر 
الحالق وكالة أخبار وذاكرة موثوقة بتفاصی�ل األخ�ب�ار 
وسیر الناس، ولذلك كان مقصد ك�ل م�ن أراد م�ع�رف�ة 
خبر من األخبار، ویؤخذ علیھ بكثرة الك�الم وال�ث�رث�رة، 
ویضرب المثل بالحالق، في الفوضى وعدم النظام ف�ي 
ترتیب أداوت عملھ بدكانھ، فكان الن�اس یش�ب�ھ�ون ك�ل 

 بیت تسوده الفوضى وعدم النظام بدكان الحالق.
 مصادر: 
 نشر محرري الموقع –تواصل اجتماعي  –وكاالت 

  36 ج/ أ زن    
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صدرت مؤخ�راً ال�م�ج�م�وع�ة الش�ع�ری�ة االول�ى 
لشاعر (امجد حمید لفت�ة ال�ح�ری�زي) تض�م�ن�ت 
العدید من الق�ص�ائ�د ال�ن�ث�ری�ة، ت�م�ث�ل ع�ن�ف�وان 
الشباب بخیالھ ال�الم�ح�دود وث�ق�اف�ت�ھ ال�واس�ع�ة 
والمدرك آیاتھ لمدیات الواقع وعتباتھ ال�م�رئ�ی�ة 
وال��الم��رئ��ی��ة. ی��ق��ف ف��ي ال��م��واج��ھ��ة ال��ح��ادة 
والص�ری��ح�ة، أم�ام ع��ورات ال��واق�ع وع�ث��رات��ھ 
ومطبات، بالمصارحة الحقی�ق�ی�ة ب�ع�ل�ق�م ال�م�ر، 
تضع قافیتھا على الداء والجرح بما یعانیھ م�ن�ھ 
الوطن. ھذه المكاشفة والمحاججة تم�ث�ل ع�ی�ن�ة 
من الشباب الواعي والناضج والمن�ت�ف�ض ع�ل�ى 
خزعبالت مفردات الواقع المفروض فرضاً، ف�ي 
مجابھة التحدیات التي تخن�ق ال�وط�ن، واص�ب�ح 
(حائط انصیص) لكل من ھب ودب من الزعانف 
ذات الم�خ�ال�ب ال�ج�ارح�ة، وت�ت�ب�اھ�ى ب�ذی�ول�ھ�ا 
الطویلة بالخیانة المستع�ارة، وب�ذل�ك ت�أت�ي ف�ي 
مضامین القصائد النثریة بالمعنى والرمز البلی�غ 
والعم�ی�ق، ب�ق�در م�اھ�ي ف�ي ح�روف�ھ�ا ال�ح�ادة 
كالسكاكین الباشطة، لكن ف�ي داخ�ل�ھ�ا ن�ت�ل�م�س 
الجرح العمیق، انھا ت�ن�ت�ف�ض ع�ل�ى احس�اس�ھ�ا 
المجروح وتتمرد على مع�ان�اة ال�ع�راق�ي، ال�ت�ي 
أصبحت معاناة والصراع على الرغیف ال�خ�ب�ز، 
مما خلقت حالة الغربة واالغتراب داخل الوطن، 
فالبد من المواجھة ل�وق�ف ھ�ذه ت�داع�ی�ات ق�ب�ل 
االنفجار الكبیر بالمأساة الكارثیة. وم�ن ال�م�ؤل�م 
للوطن أن یع�ی�ش ف�ي خض�م ن�زاع�ات وخص�ام 
عبث�ي ن�زق وم�ت�غ�ط�رس وم�ت�ع�ال�ي، ون�زوات 
طائشة تؤدي بھ الى التیھ والمجھ�ول، ت�ك�ال�ب�ت 
علیھ العورات واص�ب�ح ع�اری�اً ت�م�اًم�ا ف�ي ك�ل 
أبجدیتھ وحروفھ، قصائد المجم�وع�ة الش�ع�ری�ة 
تحاول ان تجد قافیة وح�روف ب�دی�ل�ة یس�م�ی�ھ�ا 
قافیة الرغیف على انقاض القافیة البال�ی�ة ال�ت�ي 
یتشبث بھا أولیاء األم�ر والس�ل�ط�ة، وم�ن أج�ل 
الخروج من حالة التقوقع واالنكسار والھزیم�ة، 
الى حالة الحریة واالنعتاق في ال�ف�ض�اء ال�ح�ر، 
فالشاع�ر (ام�ج�د ال�ح�ری�زي) ع�اش�ق ال�ح�ری�ة 
واالنعتاق وبما یمت�ل�ك م�ن ال�خ�ل�ف�ی�ة ال�ف�ك�ری�ة 
العمیقة في داللتھا وترمیزھا الدال البلیغ، تمل�ك 
مقومات اإلقناع، في محاولة انتشال الوطن م�ن 
القاع بئر یوسف، وت�أت�ي قص�ائ�د ال�م�ج�م�وع�ة 
بصوتھا العالي والمدوي بقوة الشباب المت�ح�دي 
والرافض االس�ت�س�الم وال�ھ�زی�م�ة، ان یص�رخ 
بحروف ابجدیتھ، ك�أن�ھ ی�ن�ق�ش او ی�ح�ف�ر ف�ي 
الحجر من اجل است�ق�ام�ة ال�ع�راق، ف�ي خ�ی�ال�ھ 
الشع�ري ال�واس�ع وارض�ی�ة أف�ك�اره ال�ن�اص�ع�ة 
والبلیغة التي تقف بج�ان�ب ال�وط�ن. ی�ح�اول أن 
ینتشل االنسان المظلوم من قاع البئر، ویم�ن�ح�ھ 
رغیف الخبز ویعلمھ قافیة ال�وط�ن، ی�ح�اول ان 
یقشع السحب الغیوم والدخان الكثیف عن سماء 
الوطن، لیؤكد حضوره في ل�ل�وط�ن، ل�ك�ي ی�ب�دد 
االحزان، ولكن�ھ یش�ی�ر ب�أص�اب�ع االت�ھ�ام، ال�ى 
ال�ج��ن��اة وال��ق�ت��ل��ة وذی��ول ال��خ��ی��ان��ة وال��ع��م��ال��ة 
المستعارة، والذی�ن ی�ك�ن�زون ال�ذھ�ب وال�دوالر 
ویحرمون الم�واط�ن م�ن ح�ق رغ�ی�ف ال�خ�ب�ز. 
یحاول أن یبعد البارود وال�دخ�ان ال�ذي ی�ح�ج�ب 
ض�وء الش��م��س، ھ��ذه ھ�ي مض��ام��ی��ن قص��ائ��د 

 المجموعة الشعریة (قافیة رغیف):
تحول المواطن الى مجرد خوذة ص�ال�ح�ة ل�ك�ل  -

المعارك وال�ح�روب، ح�ت�ى ال�ت�ب�ول ف�ی�ھ�ا ب�ك�ل 
غطرسة وانتھاك. یتزاحم علیھ البارود بش�ھ�ی�ة 
كشھیة العاھرة. وسط الصخب والضجیج یضیع 
صوتھ في انع�دام ال�ف�راغ، ل�ك�ي ی�ب�ق�ى ط�ری�ح 

المخاوف والقلق، فحین یح�اول ال�ھ�روب داخ�ل 
نفسھ، یصرخون بھ بكل عنجھیة ویقول�ون ل�ھ: 
أنت مجرد خوذة، ویبصقون على أحالمھ، ب�أن�ھ 

 خردة.
 تحاول.... الھرب الى داخلك

 یصرخون ھم...
 أخرج.....

 تعاود الكرة..
 یصرخون..... ھم

 أخرج
 ھم ینعمون بكل تلك القصائد

 والترافة التي
 بنیت

 وأنَت.... كملعون..
 ترضى بدور

 خوذة....
 مجرد خوذة لیس

 إال....
 كیف سمح لھم إنلیل بالدخول..

 خلسة.....
 خلسة ألیك دخلوا.....

 عابرین...
 تیھك وكل حروفك

 المتحركة
 دون أن تبتلعھم لعنات بوحَك الجائعة

 لشظیة عابرة ! 
تجاوزوا جدرانك الخم�س وال�ع�ش�ری�ن.... (م�ن 

 قصیدة / جعجعة)
في ھذا العالم الصاخب في االن�ت�ھ�اك ال�ى ح�د  -

اللوعة الموجعة. ف�ي ق�ی�ظ�ھ الس�اخ�ن وال�دائ�م. 
واإلنسان اعزل الیملك ال یملك شی�ئ�اً أو م�ج�رد 
ھو الشيء اطالقاً، یجري بین المحطات وی�ق�ف�ز 
ھنا وھناك، وعالمة الرفض تضرب وجھھ، ف�ي 
صراعھ الحیاتي أصبح سلع�ة ح�رب ل�ی�س إال، 
جندیاً مرمیاً في جبھة ال�ح�رب ال�ط�وی�ل�ة. ك�أن�ھ 
خلق للحرب وال�ب�ن�ادق، وال ی�م�ك�ن أن ی�ع�ی�ش 
بدون حرب طویلة كأنھا اغن�ی�ة ال�ح�ی�اة (اح�ن�ة 
مشینة للحرب)، وال�ب�ن�دق�ی�ة وال�خ�وذة ج�اھ�زة 
لخوض حرب طویل العناق، ھب لنا حرباً، الن�ن�ا 
سلعة ال نصلح إال للحرب وھو ع�زاءن�ا األخ�ی�ر 
في أغنیتنا المفضلة . ھذا شك�ل ن�ف�اق وت�ف�اھ�ة 

 العصر في تجھیل واللعب باإلنسان،

 أن نعري المحطات لیقفز كل ھذا الجري
 أعتدنا..

 الحائط كثیراً 
 حتى آمنا أن ال خطوة في الظل

 ما بالك
 والخطوة تنزف السوق اآلن

 وعلى وقع الصحو
 تشتبك

 التجاعید بأعقاب البنادق االخیرة....
 جنودك...

 نحن...
 ھب لنا حرباً 

واترك العیون ورشقات الماء على عاتق أمھ�ات 
 الرحیل

 ھب لنا....
 حرباً طویلة البال...

 نتوق لھا..
 حرباً...

 طریة العناق
 ذخیرتھا من العصر وأحادیث اللیل

 وبندقیة.... الجندي
 أغنیة شعبیة مالحة

 ھاھي خوذتنا
 جاھزة

استعارة مفتوحة الجبی�ب م�ن ال�ع�زاء األخ�ی�ر. 
 (من قصیدة / غرین كوفي)

االم ایقونة العائلة المقدسة ب�ال�ك�دح وال�ج�ھ�د  -
والتعب، ال تستریح إال توفیر رغیف الخب�ز م�ن 
التنور توفرھا لألفواه الع�ش�رة، وت�ل�ق�ن دروس 
الخیر والنعمة بضوئ�ھ�ا ال�رب�ان�ي ب�ال�ع�ط�اء، ال 
ترتاح إال عندما تطل البسمة م�ن الش�ف�اه، ھ�ي 
ایقونة الحب والحنان ال�دف�ئ، ب�ق�ل�ب�ھ�ا ال�ك�ب�ی�ر 
الزاخر بالعطاء والتواضع، واالبت�ھ�ال ال�ى هللا، 
ان یكونوا فلذات كبدھا سنابل الط�ری�ق ب�ال�خ�ی�ر 
والعطاء. من قصب انكی�دو األخ�ی�ر، ی�رد ك�ول�ٍد 

 صالح، یتعلم من نضج تنور االم.
 أمي....

 تصفع الرغیَف برجال عشرة....
 تُلقنَھُ درَس التشبِث ونحنُ  

 ال أسماء قدسیة إال أیقونتھا الدافئة:
 كفاھا...

 فوھة تنورھا....

 تنضجنا
 قمحاً..... قطنا...

 أو قوَس قزٍح على شقة جامٍع مكتظ با �....
 تقول أمي.......

 ال ینضج الرغیف
 حتى

 یتعلَم نظَم الفقاعة األولى....!
  

 واذكُر الطین حین یردُّ 
 كأحدنا.....

 نحن سنابُل الطریق الطویلة من عیوِن االنتظارْ 
 نحُن قصب أنكیدو األخیر..

 یرُد كولٍد صالح:
 بعض النار یا أماه....

 ویَسُدُل النضج على لیِل رغیف.... !
 أمي.... (من قصیدة / أمي.....)

مسكینة ھذه الجدران نكتب علیھا بحروف من  -
حجر. ننقش علیھا أسم العراق ل�ك�ن�ھ ی�ت�ص�ب�ب 
عرقاً ومعاناة ھذه واقع ال�ح�ال ال�م�ت�خ�ش�ب ف�ي 
رمال المعاناة الوقحة، كیف تش�ط�ب اس�م�ھ م�ن 
قائمة ذیول في خیانتھم المست�ع�ارة. ی�ا وق�اح�ة 
ھؤالء الرجال ویا عار ذیولھم، ال ی�خ�ش�وا م�ن 
عاقبة السماء والدین. ویحاولون نزع أن ق�اف�ی�ة 
العراق وھو یقاوم ویستق�ی�م، ی�ری�دون ال�ع�راق 
قافیة جائعة ھ�ارب�ة م�ن ح�روف�ھ�ا، ھ�ذه أص�ل 
وقاحة االوغاد الذین باعوا ارواحھم للش�ی�ط�ان، 
لیكون العراق تنور دخان بدون خبز، ی�ن�ط�ق�ون 
بالعجمیة ال�ك�ت�ب الس�م�اوی�ة ب�ال�خ�ب�ز وال�ف�يء 
یعل�م�ون�ا ف�ي درس ال�ت�ع�ل�ی�م وی�ك�ت�ب�ون درس 
الجوع، ل�ك�ي ت�ت�م�رن ع�ل�ى ال�ج�وع وال�ب�ط�ون 

 الفارغة أو االفواه الفاغرة.
 یا لھذِه الجدراُن المسكینة...

 العراق یتصبب منھا..
 حجراً... حجراً...

 استقامة.... استقامة..
 تذوي المدینة..... !

 یا لھذِه الرجال الوقحة...
 أال تداس بعُري الریح...... ؟!

أال تخشى السماء باضطجاعھا ف�ي حض�ن ُك�ّل  
 بللْ 

  
 یالھذِه المدینة.....

 كطینة فائضٍة في تجویف قریة
 مرشوقة ً.... كقاطنیھا

 دون وجھ......
 دون قفى....

 االروقة في قعر السید الیتیم...
 فتحھا نمل جاء بالصدفة ایضاً....

 عامةُ الناس:
تنطُق بعجم�ِة ك�ت�اٍب س�م�اوي فص�ی�ح ب�ال�خ�ب�ز 

 والفيء
 الرغیف لغتھم....

 یتقنون من سبورة درس الجوع
 نطق بعض الفتاتِ 

أسماؤھم..... أفواه فاغرةُ القافیِة. (من قصیدة / 
 قافیة الرغیف)

 عنوان الكتاب: قافیة رغیف -
 المؤلف: أمجد حمید لفتة الحریزي -
 2021الطبعة: االولى عام  -
 الناشر: مطبعة النبراس / النجف االشرف -
 تصمیم الغالف: مھند الحریزي -
 صفحة 125عدد الصفحات:  -

               ا  با طا  

  ا ( ر)  أ اي   
 

 بقلم الناقد : جمعة عبدهللا



ودة اا   
 
 
 
 

  وعد حسون نصر/ سوریا
 
 
 
 
 
 

 

 
ربما ألنھا بدایة جدیدة مع األمومة لذا الكثیرات منّا تزداد كآبتھا بع�د والدة ال�ط�ف�ل   

األول، قد یكون نوع من الشعور بالعجز أمام ھذا الجسد الضعیف والخوف م�ن ع�دم 
القدرة على العنایة بھ، أو ألن كائن غریب اقتحم حیاة األسرة وبات فرًدا جدیًدا فیھ�ا، 
فلم نعد شخصین، بل أصبحنا ثالثة، والثالث ھو الشخص الذي ی�ح�ت�اج إل�ى ال�ع�ن�ای�ة 

 .والحب واالھتمام أكثر من الجمیع
 

لعّل كل ھذه التقلُّبات في المزاج ونوبات البكاء، والقلق والصعوبة في النوم، ھ�ي م�ا 
یُسّمى حاالت الكآبة النفسیة التي تبدأ خالل یومین أو ثالثة من الوالدة، وقد تس�ت�م�ر 
لمدة أسبوعین. لكن بعض األمھات الجدیدات قد یُعانین من أشكال اكتئاب أك�ث�ر ح�دةً 
وأطول زمناً، ویُعرف باكتئاب ما بعد الوالدة، وھو شك�ل ن�ادر ق�د ی�ظ�ھ�ر ب�ع�د والدة 
الطفل األول ویسّمى أیضاً (ذھان ما بعد الوالدة), ولعّل أھم أعراضھ صعوبة ال�ت�ع�لّ�ق 
بالطفل، االبتعاد عن العائلة واألصدقاء، فقدان الشھیة أو تناول ال�م�زی�د م�ن ال�ط�ع�ام 
بشكل یفوق المعتاد، عدم القدرة على النوم (األرق) أو النوم لفترات طوی�ل�ة، ال�ت�ع�ب 
البالغ أو فقدان الطاقة، قلّة االھتمام ونقص االستمتاع باألنشط�ة ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ب�ع�ث 
على الفرح، التھیُّج الشدید والغضب، الخوف من أالّ تكون السیدة أًمّا جیدة، ال�ی�أس، 
أحاسیس انعدام القیمة، أو الخزي، الذنب، انخفاض القدرة على التفكیر ب�وض�وح أو 
التركیز، أو اتخاذ القرارات، التملُمل، أفكار إیذاء النفس أو إیذاء الطفل، تكرار أف�ك�ار 
الموت أو االنتحار، وربما یستمر اكتئاُب ما بعد الوالدة لعّدة أشھر أو لمّدة أطول ف�ي 

 .حالة عدم عالجھ
 

ولكن ھناك درجات لھذا االكتئاب بحسب طبیعة كل امرأة، وتبقى النساء األكثر ك�آب�ة، 
ھنَّ اللواتي أُِصبن باكتئاب في الماضي، أو كانت الوالدة عسی�رة، أو ال�ل�وات�ي ك�ان�ت 
لدیھن صعوبات في الحیاة الزوجیة، كذلك اللواتي مررن ب�ظ�روف ص�ع�ب�ة، أو ال�ت�ي 
كانت تعیش في عزلة من أسرتھا ومن أصدقائھا الذین ك�ان ب�إم�ك�ان�ھ�م مس�اع�دت�ھ�ا، 
وطبعاً كل ھذه الكآبة وھذا الیأس والصدمة في الحیاة سببھا كائن جمیل جداً، ضعیف 

 .بحاجة لنا لیكبر ویقوى، كائن مسالم
 
ھذا الطفل الذي سبّب بقدومھ مرحلة تغیّرات كبیرة، أو أحداث مزعجة أخرى تح�دث  

في الوقت نفسھ ساھمت في خلق اكتئاب ما بعد الوالدة، ومنھ�ا ال�ت�غ�یّ�رات الس�ری�ع�ة 
التي تحصل في مستوى الھرمونات بعد الوضع، فھي تؤثّر بشكل كبیر عل�ى الص�ح�ة 
العقلیة للمرأة، أیضاً تغیّر الشكل ال�خ�ارج�ي م�ن س�م�ن�ة أو ورم أو ازدی�اد ال�نَ�دب�ات 
وشعور المرأة أنھا فقدت جمالھا، وھنا البّد أن تتوّجھ المرأة إلى الطبی�ب. وی�خ�ت�ل�ف 
وقت العالج والشفاء اعتماداً على شّدة االكتئاب واالحتیاجات ال�ف�ردی�ة، أو ف�ی�م�ا إذا 
كان ھناك خمول في الغدة الدرقیة، أو مرض كامن، فقد یعالج الطبیب ھذه األم�راض 

 .أو یحیل السیدة إلى االختصاصي المناسب وقد یكون طبیب الصحیة النفسیة
 

ولكن عادة وفي معظم األحیان یَتالشى اكتئاب ما بعد الوالدة من تلقاء نفسھ في فت�رة 
تتراوح من بضعة أیام إلى أسبوع أو أسبوعی�ن، أو ی�م�ك�ن أن ت�ق�وم الس�ی�دة ب�ع�ّدة 
خطوات أھمھا االسترخاء قدر اإلمكان, قبول الدعم من األسرة واألصدقاء، الت�واص�ل 
مع سیدات حدیثات الوالدة، ت�خ�ص�ی�ص وق�ت ل�ل�ع�ن�ای�ة ب�ال�ذات واألن�اق�ة وال�رش�اق�ة 
والجمال, االبتعاد عن الكحول والمنبھات التي تسبب االضطراب وتقل�ب ل�ل�م�زاج، أو 
اللجوء لطبیب نفسي مختص یساعد في التحّدث عن المخاوف الج�دی�دة، ف�م�ن خ�الل 
ھذا الحدیث یمكن العثور على طُرق أفضل للتعامل مع ال�م�ش�اع�ر، وح�ل ال�م�ش�ك�الت 
الخاصة، ووضع أھداف واقعیة واالستجابة للوضع الحالي بطریقة إی�ج�اب�ی�ة. ی�م�ك�ن 
أیضاً أن یساعد االنتماء األسري والعالقات األسریة بعالج ھذا االكتئاب، وإذا فش�ل�ت 
كل الحلول یمكن أن یتّم العالج من خالل مضادات االكتئاب، وبھذا نخلص ل�ل�ق�ول إن 
الكثیر من السیدات أو األمھات الُجدد تصاب بھذا النوع من االكتئاب، ول�ك�ن ی�م�ك�ن�ك 
التخلّص منھ عند ما تدركین أن ھذا االكتئاب لیس خطأ أي أحد، بل ھو ح�ال�ة ط�ب�ی�ة 
شائعة تحتاج إلى عالج وتأقلم مع أمومتك واالستمتاع بطفلك ال�ج�دی�د، وت�ذّك�ري أن 
جزءاً من االھتمام بطفلك ھو اھتمامك بنفسك، لذلك أحبي طفلك لتحبي نفسك وحیاتك 
الجدیدة معھ، وتقبّلي ھذا الكائن ألنھ سیكون سّر سعادتك وھو م�ن م�ن�ح�ك األم�وم�ة 

 !!...ولقب أمّ 
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ھل مشكلھ التوظیف وفرص العمل الوظ�ی�ف�ی�ھ ھ�ي    
تخص المھاجرین الجدد وحدھم (من الشرق األوس�ط 
أو من غیرھا من دول العال�م أج�م�ع) ال�ق�ادم�ی�ن ال�ى 

استرالیا فقط أم كذلك االسترالیین أنفسھم وماھي أھم العق�ب�ات 
  والتحدیات التي یواجھا االثنان معا!

مناقشھ موضوع الوظائف واالعمال والبطالة وغیرھا تعتب�ر م�ن األم�ور 
األزلیة وربما منذ بدء الخلیقة فلكي یكسب االنسان رزق�ھ ویض�م�ن ق�وت�ھ وق�وت اوالده 
فالبد أن یكسب ماال ولكي یكسب ذلك فالبد من أن یعمل وھكذا ھي المنظومة الحیاتیة أو 
المعیشیة فمنھم من عمل جاھدا وكبر في عملھ ورزقھ واصبح من األغنیاء وبنى أعمالھ 
بنفسھ وتوسع في تجارتھ أو اعمالھ الخاصة ومنھم من بقى موظفا أجیرا بشكل یومي أو 
شھري (سواء في القطاع العام أو الخاص) ومنھم من بقى عاطال وبدون عمل وال ی�ق�در 
على أعالھ نفسھ أو أسرتھ ویقتات في رزقھ ومعیشتھ على المساعدات اإلنسان�ی�ة س�واء 

  الحكومیة أو الخاصة.
مشكلھ المھاجرین الجدد الى استرالیا، وھم خلیط غیر متجانس من الكفاءات والم�ھ�ارات 
العالمیة (علماء ذره وفلك وكیمیاء وخبراء ھن�دس�ھ وط�ب وزراع�ھ وف�ي ن�ف�س ال�وق�ت 
حالقین ومزارعین ولحامیین أكسجین وغیرھم) ھي صعوبة الحصول على فرص مالئمھ 

وال�ت�ي   لكي یستمروا في حیاتھم الوظیفیة والمعیشیة ك�م�ا ھ�ي ف�ي أوط�ان�ھ�م األص�ل�ی�ة
تناسب كفاءتھم ومھارتھم التنافسیة، فعالم الجیولوجیا ( العراقي ) توقع أن یجد األب�واب 
مشرعھ لھ وفي استقبالھ لكي یبدأ عملھ منذ وصولھ وخبیر االلكترونیات (الصیني) كذلك 
ومھندس تقنیھ المعلومات ( الھندي) ولك أن تتخیل ان استرالیا وحدھا تست�ق�ب�ل ح�وال�ي 

دولھ على مست�وى  150مھاجرا سنویا ( قبل العصر الكوروني) ومن اكثر من  160000
وب�ری�ط�ان�ی�ا والص�ی�ن   العالم بما فیھم الدول المتقدمة علمیا وتقنیا مثل الوالیات المتح�دة

المھاجرین وبالذات ال�ع�رب   والھند وغیرھم، االمر الذي یسبب حرجا كبیرا لبعض ھؤالء
في التنافس مع نظرائھم الدولیین وخصوصا في م�ھ�ارات االتص�ال (ات�ق�ان ال�ل�غ�ة   منھم

والخبرة المحلیة ، ومع احتمالیھ نظریھ المؤامرة والعنص�ری�ة  ) واللھجة المحلیة الدارجة
المتداولة (مره أخرى) لدى البعض یمكن القول بأن ھناك بعض الحقائق ال�ت�ي ی�ج�ب أن 
یفھ�م�ھ�ا ال�م�ھ�اج�رون أن�ف�س�ھ�م وب�غ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن خ�ل�ف�ی�ات�ھ�م ال�ع�ل�م�ی�ة وال�م�ھ�ن�ی�ة 

وم�ا ب�ی�ن االع�م��ال   Jobs(وھ�ن�ا ی�ج�ب أن ن�ف�رق م�ا ب�ی�ن ال�وظ�ائ�ف   وال�ج�غ�راف�ی�ة
Business  أو الخاصة) ونذكر منھا ما یلي :  سواء العامة منھا 

الوظائف الخاصة بمجال�س اإلدارات واالس�ت�رات�ی�ج�ی�ون وال�م�س�ی�ط�رون ع�ل�ى ال�م�ال -1
 واالعمال فھي من نصیب االمریكان واالوروبیون.

وظائف رؤساء الشركات والمدراء العموم من نصیب البریطانیون (انجلیز وأیرلندیون -2
 واسكوتلندیون).

رؤساء االقسام والمدراء من االسترالیین ال�م�ول�دون ف�ي ال�ق�ارة وم�م�ن ت�ع�ل�م�وا ف�ي -3
 معاھدھا وجامعاتھا.

الخبراء والمستشارون والمختصون والم�ھ�ن�ی�ون ف�ھ�ي م�ت�روك�ھ ل�ل�م�ن�افس�ة ال�ع�ام�ة -4
للمتمیزین من باقي االسترالیون والمھاجرین من روس وصینیون وھنود وعرب وأفغ�ان 

 وكروات، وفرنسیون، ومالیزیون، وغیرھم.
بعض ھذه الوظائف یتم إعالنھا في األماكن العامة المعروفة للكل من (سییك وأندی�د وم�ا 

 70% من حجم الوظائف الفنیة والمھنیة) أما ب�اق�ي ال 30-20شابھ وھي تمثل حوالي 
أو الثمانین فیتم تداولھا في البارات ونوادي الش�رب وال�ت�س�ل�ی�ة وی�ت�م ال�ت�رش�ی�ح حس�ب 

م�اس�ون�ك .....   –لدیون�ز  -المعاییر المعمول بھا في تلك األماكن وحسب األندیة (روتاري
 وغیرھا) والعضویات التي تنتمي الیھا صاحب الحظ!

 
وبالرغم من فھمنا لنظریھ "اقتصادیات السوق المفتوح" والمتضمنة لمیكانیكیھ العرض 

اال أن ھناك من الشواذ الكثیر في بلد مثل أست�رال�ی�ا  Demand and Supplyوالطلب  
(وربما البعض من دول العالم المتحض�ر وال�م�دع�ي ل�ل�دی�م�وق�راط�ی�ة الش�ف�اف�ة وتس�اوي 
الفرص!) فتجد الرجل المناسب أو المرأة في المكان الغیر مناسب والعكس صحی�ح االم�ر 
الذي سبب الخسارة في المال واالعمال لدافعي الضرائ�ب االس�ت�رال�ی�ون وال�ذی�ن ش�ع�روا 
بالمعاناة من تخبط سیاسات الحكومة والرامیة الستغفالھم وتھمیش ق�درات ال�ق�ط�ی�ع م�ن 
ذوي العرقیات متعددة الثقافات أو الحضارت واللغات وتحویلھم لش�ح�اذی�ن ف�ي مص�ل�ح�ھ 
الضمان إلزاللھم وامتھان كرامتھم بحجھ نقص ال�خ�ب�رة ال�م�ح�ل�ی�ة وع�دم االل�م�ام ب�ل�غ�ة 

 التخاطب (المأكولة) والمشھور بھا االسترالیون بین العالم. 
 

 :اا  ظص اا 
   سھلھ أم صعبھ أو شبھ مستحیلة ولماذا؟

 أ.د / عماد ولید شبالق
 سیدني
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صدر الدِّین أمین؛ فنّان تشكیلي بدائي ساحر ف�ي ب�ن�اء ل�وح�ات�ھ،     
یعتمد على خیالھ الخّالق وأحالمھ الجامحة لمعانقة براءة ال�طُّ�ف�ول�ة، 
م�ان غ�ائًص�ا  یبحث عن إنسانیّة اإلنسان، بعد أن وجد إنسان ھذا الزَّ
في افتراس أخیھ اإلنسان، فلم یجْد أجدى وأبھى من أن یبن�ي ل�ن�ف�س�ھ 
ًزا على الجمال والفرحِ واألحالم المدھش�ة م�ن  عالًما فنّیًّا راقیًا، مركِّ
م�وز  خالِل عبوِرِه في عوالم الطُّی�ور وال�نَّ�ب�ات�ات واألی�ق�ون�ات وال�رُّ
والمخلوقات األسطوریّة الخیالیّة الحلمیّ�ة ال�ح�ق�ی�ق�یّ�ة، ی�رس�م�ھ�ا م�ن 
وف�یّ�ة الّش�ف�ی�ف�ة، ب�أس�ل�وب ت�ع�ب�ی�ري،  التھ وروحانیَّتھ الصُّ خالل تأمُّ
ق، وبعفویّة مدروسة وعمیقة ومع�ق�ل�ن�ة رغ�م  تجریدي ورمزي خالَّ
تدفُّقاتھا العفویّة الباذخ�ة، مس�ت�ع�ی�ًدا ع�ال�ًم�ا ج�دی�ًدا م�وائ�ًم�ا ل�ع�وال�م 
م�ان، ش�اھ�ًرا  الطُّفولة بكلِّ براءتھا، واقفًا في وجھ قباحات ھ�ذا ال�زَّ
حبّھ وفرحھ وجمالھ في أرجاء المعمورة؛ لعلَّھ یحقِّق ف�رًح�ا وم�ت�ع�ةً 

 لمشاھدیِھ في كلِّ مكان. 
�خ ب�أری�ج ال�طُّ�ف�ول�ة، ی�رس�م  صدر الدِّین أمین؛ فنَّاٌن تشكیل�ي مض�مَّ
لوحتھ من وحي روحھ ومشاعره الشَّفیفة الم�ت�ع�ان�ق�ة م�ع ال�ك�ائ�ن�ات 
البّریّة واألھلیّة، یلتقطُ ألوان وتشكیالت لوحات�ھ م�ن ش�ھ�ق�ِة ج�ف�وِل 
الغزاِل، من تغریِد البالبِل، من انبعاثاِت بزوغِ الشَّ�م�ِس، م�ن بس�م�ِة 
األزاھیر، من أنغاِم أحالِم الطُّفولِة، من حنیِن عاشقٍة ل�م�ھ�ج�ِة ال�لَّ�ی�ِل 
الحنوِن، من مداعباِت القنافذ لدبیِب األرِض، من ال�نَّ�ب�ات�ات ال�ب�ّریّ�ة، 
من بھاِء الجباِل المسترخیة فوق منعرجات الذَّاكرة، من م�خ�ل�وق�ات 
أسطوریّة خیالیّة واقعیّة، فتأتي لوحاتھ مبرعمة بكلِّ طی�وِب ال�ح�ی�اِة، 
ویبني أھلیجیَّات موشور ألوانِِھ من عوالِمِھ الف�س�ی�ح�ة، ف�ارًش�ا ف�وَق 
حبقِھا روحھ الجانحة نحَو صفاِء الطُّفولِة بكلِّ ما تحم�ُل م�ن دھش�ٍة 

 وانبھار! 
شة ب�ب�ھ�ج�ِة اإلب�داع،  لُت بحمیمیٍّة دافئة في أعماِق عوالمھ المعرَّ توغَّ
فأحببُت أن أنبَش ما في عوالمِھ من ُدَرٍر فنّیٍة ثمین�ة، ألق�دِّم�ھ�ا ع�ل�ى 
طبٍق من فرح، من خالِل ت�وّغ�ل�ي ف�ي ع�وال�ِم وفض�اءاِت ل�وح�اتِ�ِھ 

 ومناجاِة مشاعِرِه وروِحِھ الفیَّاضة بولعِ اإلبداعِ!
تسطُع في لوحاتھ تدفُّقات أھازیج وعناقات الطُّفولة، ی�زرع ال�ج�م�ال 
في لوحاتھ، وكأنّھ َعبََر اللَّوح�ة ف�ي رح�اِب ن�صٍّ ش�ع�ريٍّ عش�ق�ي 
منساب من شفاه غیمة في صباحٍ ربیعي متعطِّ�ٍش ل�ح�ن�ی�ِن السَّ�م�اء. 
ض�ھ�ا  لدیھ طاقة مدھشة من عوالم الكائنات البّریّة واألھلیّة، ھل روَّ
عبر مرحلة زمنیّة فسیحة؟ تبدو وكأنّھا منبعثة من ح�االت ح�ل�م�یّ�ة، 
وح وت�ج�لّ�ی�ات ج�م�وح  متناغمة مع ھبوب الحلم وب�وح ص�ف�اء ال�رُّ

 الخیال مع تضاریس شھوة العقل!
یرسم الفنّان لوحاتھ بأسلوب بدائي بدیع، وبحداثویّ�ة رائ�ع�ة، أق�رب 
�ًح�ا فض�اءات�ھ  ما تكون إلى الفنِّ البدائي الحداث�وي ال�م�ع�اص�ر، م�وشِّ
بأسلوب تعبیري أحیانًا وتجریدي أحی�انً�ا أخ�رى، ع�ب�ر ت�رم�ی�زات 
شفیفة ومتناغمة مع انسیابیَّة عفویّة مبھرة ف�ي إی�ق�اع�ات�ھ�ا، وك�أنّ�ن�ا 
على تخوم طبول أفریقیا وھي في أوج م�ن�اج�ات�ھ�ا ل�ك�ائ�ن�ات�ھ�ا ب�ك�لِّ 
تالوینھا؛ لعلّھا ترقص على ھدى ھذه اإلیقاعات، ویبدو أنَّ ال�ف�نّ�ان 
التھ وبحوثھ العمی�ق�ة؛ اب�ت�داًء  حبة من خالل توغُّ استلھم فضاءاتھ الرَّ
ع�ات حض�ارات�ھ�ا  وفیة اآلسیویّة، بك�لِّ ت�ن�وُّ وحانیّة الصُّ من عوالم الرُّ
المتعاقبة، وروعة تشكیل اإلیقاعات األفریقیّة بك�لِّ ب�ھ�اء ھ�دھ�دات�ھ�ا 
وتالوینھا المتماھیة مع عوالم غاباتھا المدھشة، وانتھ�اًء ب�ال�ح�ض�ارة 
الغربیّة بكلِّ حداثتھا وتجدیدھا، فول�َدْت ل�وح�ات�ھ وت�رع�رَع�ْت ع�ب�ر 
ھذا المثلَّث المعشَّق بشھوِة اإلبداع، بأسلوٍب بدائي م�ع�ج�ون ب�أب�ھ�ى 
د الَّ�ذي أب�دع�ھ  حداثویّة معاصرة ال تُضاھى في ھذا األسلوب المتفرِّ

حبة في تدفُّقاِت أشھى مروجِ اإلبداع!  الفنَّان عبر مسیرتھ الرَّ
یتدفَّق الفنّان مثل شالٍل عبر تش�ك�ی�الت ت�ج�ری�دیّ�ة رم�زیّ�ة ل�ون�یّ�ة، 
یتخلَّلھا كائنات أسطوریّة خیالیّة شفیفة، منسابة بإیقاعٍ حلمي، وك�أنَّ 
ل�دى ال�ف�نّ�ان آالف األط�ف�ال، ی�ت�واص�ل�ون م�ع ك�ائ�ن�ات�ھ ال�َج�م�ی�ل��ة 
ویلملمونھا لھ عبر تجلِّیات روحھ الم�ت�ع�ان�ق�ة م�ع أرواح األط�ف�ال، 
فتبدو لوحاتھ لنا وكأنَّنا نحضر كرنفاًال فرحیًّا؛ لما تحم�ل�ھ ال�لَّ�وح�ات 
من آفاق مبھجة للعین! تدھشني لوحات الفنَّ�ان ص�در ال�دِّی�ن أم�ی�ن، 
تغمرني بغبطة عمیقة، كأنّ�ن�ي أس�م�ع م�وس�ی�ق�ى خ�ف�یَّ�ة م�ن خ�الل 
ھمھمات كائناتھ، أشعر وكأنِّي في حال�ة م�ن�اج�اة ب�ی�ن�ي وب�ی�ن ھ�ذه 
الكائنات، أتمتّع جّدًا وأنا أھیم في عبور منع�رج�ات�ھ�ا، وأج�د أح�ی�انً�ا 
�ی�اق الّ�ذي أراھ�ا  كائنات ربَّما لم یقصد الفنّان أن تأتي ف�ي ھ�ذا السِّ
فیھ، فمن خالل تداُخل التَّشكیالت اللَّونیّ�ة، ان�ب�ث�ق�ْت ك�ائ�ن�ات ج�دی�دة 
وكأنّھا امتداد لخیال قارئ اللَّوحة، الّذي یتدفَّق ھو اآلخر من خ�الل 
ھذا الھارموني اللَّوني المبھج لخیال وبصیرة المش�اھ�د! وأج�م�ل م�ا 
في لوحات أمین، ھو ھذه الفرادة الغرائبیّة البدیعة الَّتي ت�ت�م�یّ�ز ب�ھ�ا 
ھ�ی�ف�ة ف�ي خ�ل�ق  لوحاتھ؛ إذ أن تقنیات مھاراتھ بكلِّ ت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا ال�رَّ
وإبداع ھذا األسلوب العفوي الّجانح نحو عوالم الطُّفول�ة یض�ع�ھ ف�ي 

 مصافِّ الفنَّانین الكبار. 
ش ب�وھ�جِ  راودني مراًرا: كیف تولد اللَّوحة عند ھذا ال�ف�نّ�ان ال�م�ع�رَّ
األطفال، وأحالم األطفال وروحانیّة األطف�ال، ك�ی�ف ی�ب�دأ ل�وح�ت�ھ، 
كیف یبتسم لھذه المخلوقات الحمیمة، كیف یرسمھا متعانقًا ب�ع�ض�ھ�ا 
مع بعٍض؟! تبدو وكأنّھا في حالة انتشاء فرحي عمیق، ت�رق�ص م�ع 
وح مع م�وس�ی�ق�ى داف�ئ�ة  بعضھا. ھل كان الفنَّان في حالة انبھار الرُّ
وحانیّة الموسیقیّة على إی�ق�اع�ات  رومانسیّة شجیّة، فانعكست ھذه الرُّ
األلوان وتماھیات الكائنات والمخلوقات، فج�اءت م�ت�راقص�ة بش�ك�ٍل 

 بھیجٍ ومدھٍش للغایة؟!
تبدو لي لوحات الفنّان وكأنّھا مستلھمة في جزء كبیر من ع�وال�م�ھ�ا 
من تدفُّقات حلمیّة مفتوحة على انبعاثات وھجِ الخیال، متماھ�ی�ة م�ع 
حاالت عشقیّة ورومانسیّة في غایة الدِّفء والحمیمیّة، وكأنَّ الف�نّ�ان 
في حالة عشقیّة عمیقة، یترجم لنا ھواجسھ العش�ق�یّ�ة ع�ب�ر أح�الم�ھ 
تارةً، وعبر توھّجات خیالھ الطّافح بإشراقة أبھى ما في األس�اط�ی�ر، 
والمتناغم مع بحبوح�ة األح�الم وح�ن�ی�ن ال�طُّ�ف�ول�ة وب�ھ�ج�ة ال�ح�ّب 
والفرح واألمل الق�ادم ت�ارةً أخ�رى! وت�ب�دو ف�ي اآلن ذات�ھ ك�أنّ�ھ�ا 
مستلھمة من خالل استماع الفنّان إل�ى ھس�ی�س ال�طَّ�ب�ی�ع�ة، وت�غ�ری�د 
�ب�اح، م�ع  البالبل، وھفھف�ات ال�م�ط�ر. ی�ت�واص�ل م�ع أزاھ�ی�ر الصَّ
العصافیر، مع سدیم اللَّیل، مع أمواجِ البحار، مع جموحات ال�طُّ�ی�ور 
البّریّة ومع المخلوقات الَّتي رآھا في الطَّبیعة وفي األزم�ن�ة ال�غ�اب�رة 
عبر موسوعات فنِّیّة وطبیعیّة وعبر األساطیر المل�ح�م�یّ�ة وان�ع�ك�س 
كّل ھذا الموشور اللَّوني والكائنات�ي ال�ع�ج�ی�ب ف�ي رح�اب ل�وح�ات�ھ 
المتأللئة بأزھى تجلِّیات اإلبداع. .. تمنحني ل�وح�ات ال�ف�نّ�ان ص�در 
قص م�ن ب�ھ�ج�ِة االن�ت�ع�اش،  ضني على الرَّ الدِّین فرًحا عمیقًا، تحرِّ
كأنّي أعبر في عوالم غابة حلمیّة، متناغمة م�ع ھ�م�ھ�م�اِت ك�ائ�ن�اٍت 
مبھرة وتغرید وسقسقات طیور خرافیّة بدیعة، من�ب�ع�ث�ة م�ن أزم�ن�ة 
غابرة، تلھو مع كائنات مت�م�اھ�ی�ة م�ع آف�اٍق أس�ط�وریّ�ة ف�ي غ�ای�ة 

الجمال والوئام. تعید إل�ى ذاك�رت�ن�ا عش�رات ال�ح�ك�ای�ات الَّ�ت�ي ك�نّ�ا 
نسمعھا من خالل تدفُّقات روعة الخیال. م�ا ھ�ذا ال�ب�ھ�اء ال�م�وش�وم 
على كائنات متراقصة بانسجاٍم مدھ�ش؛ ك�ائ�ن�ات م�ت�ألل�ئ�ة ب�ج�م�اٍل 
وح وھ�ي ت�ح�لِّ�ق ع�ال�یً�ا؛  ب، كائنات فریدة، متعانقة مع سموِّ الرُّ خالَّ
كي تعانَق ألق السَّماء وتعانَق ح�م�ی�م�یّ�ات ال�طُّ�ف�ول�ة ال�م�ع�شَّ�ش�ة ف�ي 

 كینونتنا منُذ أمٍد بعید؟! 
كلَّما نظْرُت إلى عوالم كائنات�ھ وأل�وان�ھ؛ ازَدْدُت ان�دھ�اًش�ا، وك�أنّ�ي 
أراھا للمّرة األولى، تبدو لي متطایرة من بساتین الجنَّ�ة، م�ن خ�ی�اٍل 
متھاطٍل على إیقاعِ شھوِة المطِر؛ حیث األلفة منسابة بش�ك�ٍل م�ب�ھ�ر 
على مساحاِت اللَّوحاِت، بتقنیاِت فنّاٍن منعتٍق م�ن ش�وائ�ِب ال�ح�ی�اِة، 
بحثًا عن عریِن الجمال المتناثر فوق أغصاِن ال�دُّن�ی�ا، وك�أنَّ ھ�دف 
الفنَّان ھو استنھاُض عالم طفولي شفی�ف م�ن ھ�ذه ال�ك�ائ�ن�ات الَّ�ت�ي 
تتراقُص بمرحٍ كبیر لبسمِة وحنیِن األطفاِل، حتّى أنّني ف�ي ال�ك�ث�ی�ر 
من األحیان أشعر وكأنَّ مملكة الفنّان مفتوحة على نض�ارِة األط�ف�اِل 
وھم في أوجِ حبوِرھم وأحالِمھم ولَْھِوھم في ع�ال�ٍم ب�دی�عٍ إل�ى أب�ع�ِد 

 درجاِت البھجِة واإلمتاع! 
لوحات الفنّان صدر الدِّین أمین تحمل بین فضاءاتھا كرن�ف�اًال ل�ون�یًّ�ا 
مخضًال بالجمال، أشبھ ما تكون سیمفونیّة مست�ن�ب�ط�ة م�ن ت�ألل�ؤاِت 
وح في لیلٍة قمراء، مملك�ة م�ت�ع�ان�ق�ة م�ع أس�راِر ال�دُّن�ی�ا، ش�وٌق  الرُّ
مفتوح إلى الذَّاكرة البعیدة، ھي تدفُّقات حنینیّة إلى مروجِ ال�طُّ�ف�ول�ة، 
حلٌم باذخ نحَو ظ�الِل السَّ�م�اء الشَّ�اھ�ق�ة، ق�ب�ل�ةُ عش�ٍق ع�ل�ى خ�دوِد 
وحِ مَع الكائنات كّل الكائن�ات، بس�م�ةُ ط�ف�ٍل ف�ي  باح، حواُر الرُّ الصَّ
بیع، عناُق األمِّ لزّخاِت المطر، لوحات من نكھِة االب�ت�ھ�ال،  وجِھ الرَّ
تتعانُق مع جموحِ الشُّعراء في أوجِ تحلیقاتھم، كأنّھا رح�ی�ُق الّش�ع�ِر 
المنّدى بسموِّ السَّنابل، تتعانُق مع روحِ الشِّ�ع�ِر ف�ي أوجِ ت�ج�لِّ�ی�اِت 
االبتھال. تشبھ الفنّان وھو یحلِّق نحو معراجِ ب�ھ�ج�ِة السَّ�م�اء؛ ب�ح�ثً�ا 
الِل، بحثًا عن ح�واِر األرِض  عن أسرار الفرح، بحثًا عن الماِء الزُّ
والسَّماء، وغوًصا عمیقًا في سدیِم اللَّیِل؛ ل�ع�لَّ�ھ ی�غ�ف�و ب�ی�ن أھ�ازی�جِ 
ٌش في حبِق النّعناع الب�ّري، ط�ی�وره الَّ�ت�ي  الطُّفولة. الفنّان طفٌل معرَّ
ھور، كأنَّ أجنحتھ�ا مس�ت�ن�ب�ت�ة م�ن ب�خ�وِر  یرسمھا شفیفة كمآقي الزُّ
األدیرة القدیمة، تعبُق شذًى وألقًا، تناغي أزاھیر غافیة ع�ن�َد ت�خ�وِم 
أحالِم الطُّفول�ة. ھ�ل ھ�ي ط�ف�ول�ة ال�ف�نّ�ان أم ط�ف�ول�ت�ي أم ط�ف�ول�ة 
المشاھدین، أم ھي حنین مفتوح إلى مروج طفولتنا ال�ب�ك�ر ج�م�ی�ًع�ا؟ 
ل؟! ھ�ل ت�ول�د  اعر واإلنسان إلى ال�طِّ�ی�ن األوَّ لماذا یحنُّ الفنَّان والشَّ
وحِ إل�ى  اللَّوحة من تطایر ھواجس األحالم المنبثقة م�ن ع�ط�ِش ال�رُّ
ل؟! ھل نحن أنشودةُ عشٍق مفروشة على مآق�ي ال�غ�م�ام،  مھِدھا األوَّ

باح؟!   أم أنَّنا تدفُّقات نسیم منّدى بتواشیح أریج الصَّ
أرى عال�ًم�ا م�ع�بّ�قً�ا ب�ال�دَّھش�ة ع�ل�ى مس�اح�اِت ل�وح�ات�ھ، وأط�ف�اًال 
مضّمخیَن بنضارِة االخضرار. ھنا تمدُّ طفلةٌ یدھا إلى طائٍر م�وّش�حٍ 
بازرقاٍق فاتح، یھفو إلى مداعبة سم�ك�ة ص�غ�ی�رة، مس�ت�رخ�ی�ة ب�ی�ن 
أحضاِن طفلة حالمة بمرجان البحر! وھناك عناق�ات ب�ھ�ی�ج�ة ع�ل�ى 
امتداِد وھجِ الخیال، كأنّنا إزاء كرنفاٍل عشقي بین ك�ائ�ن�ات م�ن�س�اب�ة 
فرًحا ومتآلف بعضھا مع بعٍض، یقّدُمھُ لنا الفنّان ف�ي إط�ار ط�ق�وٍس 
وع�ِة واالنس�ج�ام. ح�وارات ان�ت�ع�اش�یّ�ة  لونیّة راعشة، في غایِة ال�رَّ
متماھیة مع تالطماِت ش�ھ�وِة ال�ب�ح�اِر وھ�ي ف�ي خض�مِّ ب�ح�ب�وح�ِة 

 االنتشاء. 
تتراقُص على مساحاِت لوحاتِِھ، انسیابات لونیّة متدفِّ�ق�ة ف�وَق ج�ب�اِه 
یّة، احمراٌر ساحٌر یتم�ای�ُل ف�وق  كائناٍت عطشى إلى عبِق أزاھیر برِّ
عیوٍن زرقاء وبتالت معّرش�ة ب�اخض�راٍر ش�ف�ی�ف. تس�ط�ع غ�زال�ة 
جامحة بشموخٍ وھي تصغي إلى ھسیس دبیب األرض وخشخش�ات 
�ح�ال�ي  بعض الّزواحف. اختبأ بعض القطا خلف ت�لّ�ة م�ك�ت�ن�ف�ة ب�السَّ
الّصغیرة، كأنّھا في انتظار ھدیل الیمام من ج�وِف ال�وادي ال�م�م�ل�وء 
نبِق والنَّفِل البّري. ترقُص الكائنات الجمی�ل�ة ع�ل�ى إی�ق�اعِ دفِء  بالزَّ
النّھار. تفرُش الشَّمُس حبّھا على روع�ة ال�م�ك�ان. ی�راودن�ي ك�ث�ی�ًرا 
انكماش اإلنسان بعیًدا عن شموعِ الخیر وأغصاِن الجم�ال. ك�ی�ف ال 
یستمدُّ اإلنسان من كلِّ ھذه الحفاوة والتَّناغ�م ب�ی�ن ال�ك�ائ�ن�اِت ال�ب�ّری�ة 
واألھلیة، خیوط الحبِّ والمؤانس�ة ب�ی�ن ب�ن�ي ج�ن�س�ھ، ع�اب�ًرا ب�ك�لِّ 
رعونٍة دھالیز معتمة، كأنّھ في سباٍق مع ألسنة النّاِر في بثِّ ج�ح�ی�ِم 

 نیرانھ على خدوِد الدُّنیا؟! 
مسحةٌ ألیفة تضيُء جفوَن الغابات، من خالل رؤى خالقة تع�ّرَش�ْت 
بیَن أجنحِة الفنّان، منذ أن تفتََّحْت مآق�ی�ھ ع�ل�ى وج�ِھ ال�دُّن�ی�ا؛ ل�ھ�ذا، 
تتبرعُم كائناتھ في فضاءاِت ألواٍن مرفرفة بأجنح�ِة ال�ف�رح وال�وئ�ام 
واألمل، تسطع كوھجِ الشَّمِس وسطوعِ منارِة القلِب، م�ت�رج�ًم�ا ب�ك�لِّ 
ما لدیھ من جماٍل خالق، شوَق الّروحِ إلى أب�ھ�ى م�ا ف�ي خص�وب�ِة 

 الحیاِة من تدفُّقاِت لجیِن اإلبداع! 
ضني أن أبحَث عن ف�رحٍ ب�ی�ن ث�ن�ای�ا  لوحاُت الفنَّان صدر الدِّین تحرِّ
طفولتي كي أخفَِّف من ضجِر الَّلیِل والنَّھار وم�ن ض�ج�ِر م�ت�اھ�اِت 
وَح، مس�ت�ن�ب�ت�ة م�ن ع�وال�م  مان، لوحاٌت تنعُش الرُّ جواریش ھذا الزَّ
طفولیّة بدائیّة طازجة، متغلغلة في أعم�اِق ب�راري ال�خ�ی�ال، ع�وال�م 
مماثلة لما كنُت أعایش الكثیر منھا في مرافئ طف�ول�ت�ي وأن�ا أس�وُح 
في سھوِل القمحِ الممتدَّة على مدى البصِر، لوحاٌت شف�ی�ف�ة م�ن�ب�ع�ث�ة 
وح إلى ب�ھ�ج�ِة ال�ھ�ط�وِل؛ ھ�ط�وِل ال�ف�رحِ م�ن خ�دوِد  من حنیِن الرُّ

اح�ة، ع�وال�م ج�م�ی�ل�ة اس�ت�ط�اع�ت  األطفاِل، من عبِق األزاھیر ال�ف�وَّ
بروعِة ألوانِھا وتشكیالتھا وتماھیھا مَع بوحِ األحالم أن تزیَح ع�نّ�ي 
مان، وتفتَح أم�ام�ي  الكثیر من أنیِن غربتي المتفاقم من جنوِن ھذا الزَّ
ھالالِت النُّوِر، نوِر المحبِّة والبراءِة وحفاوِة تدفُّقاِت الشِّعر، وك�أنّ�ي 
ادین. لوح�اٌت ب�دی�ع�ة  أسمُع موسیقى حمیمة على إیقاع مناجل الحصَّ
تغفو على أنغام سحر الطَّبیعة، مورقة بعطاءات من نك�ھ�ِة األط�ف�اِل 
وھم یتطلَّعون بفرحٍ إلى غماِم اللَّیل، ترفرُف طائراتھم الورق�یّ�ة ف�ي 
قبَِّة السَّماء عل�ى إی�ق�اع�ات ع�وال�م ف�نّ�ان م�ب�ھ�ور وم�ف�ط�ور ع�ل�ى 
فضاءات لونیَّة طفولیَّة فسیحة، حیث تغف�و فض�اءات ل�وح�ات�ھ ف�وق 
أھداب األطفال وھم في أعماق أحالمھ�م. ل�وح�ات أّخ�اذة، ت�ن�اج�ی�ك 
بحمیمیٍّة منعشة، تدندُن لَك أنغاًما عذبة منسابة مَع تغ�اری�ِد ال�ب�الب�ل، 
تبوُح لَك بأسراِر بھجِة الحیاة، تشع�ُر ب�رغ�ب�ٍة ج�ام�ح�ٍة أن ت�رق�َص 
طُ حنایا قلبَك، تمنحَك ال�لَّ�وح�ات  على إیقاعِ توھُّجاِت الفرحِ الَّذي یقمِّ
متعة عمیقة وأنَت تجوُل في منعطفات طالسمھا المس�ك�ون�ة ب�أح�الم 
الطُّفولة وعبِق الطَّبیعة، أسلوب مسكون بجم�ال ال�طُّ�ف�ول�ة وم�م�ل�ك�ة 
الكائناِت السَّارحة بیِن أسواِر النَّ�ع�ی�ِم، ی�غ�وُص ال�ف�نَّ�اُن ف�ي أع�م�اِق 
عوالِم األطفاِل وھم ف�ي ق�ّم�ِة ب�ھ�ج�ت�ھ�م وح�ب�وِرھ�م ب�ی�َن أحض�اِن 
المروجِ، یرسُم أحالَمھم المتأللئة كإشراقِة خیوِط الشَّفِق في ص�ب�اح 
باكر، یترجُم من خالِل تن�اغ�ِم ب�ھ�اء ت�الوی�ن ك�ائ�ن�ات�ھ ال�م�ض�ّم�خ�ة 
قة عبر منمنمات رائعة، ك�أنّ�ھ�ا أج�زاء  بالفرح، مشاعر إنسانیّة خالَّ
مقتطعة من فرادیِس ال�ج�نّ�ة، أل�ی�س األط�ف�ال ج�نَّ�ة ال�ج�نَّ�ات، وھ�م 
وح ومروج الحلم اآلت�ي؟! ی�رس�م  یمرحون فوَق المروج؛ مروج الرُّ
الفنَّان بأمانٍة راقیة كائنات أسطوریّة واقعیّة ح�ل�م�یّ�ة، م�ت�داخ�ل�ة ف�ي 
فیفة مع بعضھا، ال یستطیع المشاھد أن یمسَك ال�خ�ی�وط  تماھیاتھا الشَّ
َد كیفی�ة االن�ت�ھ�اء  الَّتي بدأ بھا الفنَّان رْسم لوحتھ، وال یستطیع أْن یحدِّ
من رْسِمھا؛ ألنَّ لوحاتھ تشبھ سیمفونیات عشقیّة منبعثة من تدفُّ�ق�ات 

 حلٍم مفتوح على أبواِب جناِن النَّعیم. 
یترجُم الفنّان بدفٍء حمیم ذاكرة طفولیّة مدھشة، محفوف�ة ب�ال�تَّ�ج�دی�د 
غار، ص�ب�اح�ات  وتجلِّیاِت الحنین إلى صباحات األطفال الكبار والصِّ
فنّان مسكون بالطُّفولة من فروِة رأِسِھ حتَّ�ى ظ�الِل روِح�ِھ، ت�ت�ل�م�َذ 
طویًال على صعوِد جب�ال م�زدان�ة ب�الشُّ�م�وخِ وال�ع�ط�اِء واخض�راِر 
ي وأعش�اب ال ت�خ�ط�ر  خة بالطُّیوِر والنَّفِل ال�ب�رَّ الحیاِة، جباٍل مضمَّ
دھا عصاف�ی�ر  على بال، تكسو خدوَد اللَّوحات كأنَّھا تغریدة فرحٍ تغرِّ
ات مطٍر متھاطلة فوق ثغوِر الب�راري. ل�وح�اٌت  الجنَّة على أنغام زخَّ
وعة والجمال، متدفِّقة من خی�ال م�ت�ف�تّ�ق  مبھرة بكائنات في غایِة الرَّ
باحي ی�ن�ث�ُر ق�ط�رات  فق الصَّ من ینابیع أعماق البحار حیث نقاء الشَّ
النَّدى على بدائع الكائنات الم�ل�م�ل�م�ة ب�ح�م�ی�م�یّ�ة وارف�ة ف�ي م�ع�ال�م 
لوحات سارحة في ثنایا الغابات وأعماق متاھات الب�راري، ل�وح�ات 
منبعثة من أحالم فنّاٍن مسترخٍ بی�ن ت�ألل�ؤاِت ال�نّ�ج�وم، م�وغ�ٌل ف�ي 
انسیابیّة موسیقى الخیال، مزدانة بأرخبیالت لونیّة موغلة في أب�ھ�ى 
تجلِّیات مرامي األساطیر، ضمن تناغمات فنّیَّة متھاطلة م�ن ش�ھ�ق�ِة 

 سماٍء متعطِّشة إلى وجنِة الغابات.
یناُم الفنّان حالًما ببسمة األطفال، ینھُض من غفوتھ وعذوبة أح�الم�ھ 
وألوانھ تحنُّ إلى أجنحِة ال�ع�ص�اف�ی�ر وال�ف�راش�ات، ت�ح�لِّ�ُق أح�الم�ھ 
ب�ی�ع، ح�ی�ث  وألوانھ بحبوٍر كبیر فوَق تالِل رابیّة مزدانة بدب�ی�ِب ال�رَّ
غیرة تحطُّ على وجنِة زھ�رٍة م�ت�م�ای�ل�ة ع�ل�ى  الَجراد والسَّحالي الصَّ

 وبِر األرنِب دون أن تخشى جفولھ المفاجئ. 
یرسم الفنَّان ألغاز طالسمھ بغزارٍة مدھشة، ك�أنّ�ھ یس�ت�م�دُّ ت�دفُّ�ق�ات�ھ 
اإلبداعیّة من اھتیاجِ میاه دجلة في أوجِ ھیجانھ األكبر، یشبھ راھ�بً�ا 
ھ�ور وال�طُّ�ی�ور وال�ك�ائ�ن�ات األل�ی�ف�ة  نذر نفسھ أْن یلم�ل�َم ب�دائ�ع ال�زُّ
یّ�ة  والبّریّة، ربّما ینوي أن یعقَد مع�اھ�دةَ ف�رحٍ ب�ی�ن ال�ك�ائ�ن�ات ال�ب�رِّ
واألھلیّة متسائًال: لماذا ترَك اإلنسان ھذه ال�م�خ�ل�وق�ات ف�ي أع�م�اق 
البراري ولم یعتِن بھا ویقدِّمھا إلى عوالم األط�ف�ال ك�ي ت�ل�ھ�و ب�ھ�ا، 
مان، أو من غدِر الوحوش ف�ي  ویخفِّف علیھا ولو قلیًال من غدِر الزَّ
واري، وك�ی�ف  كلِّ مكان؟! كیف نَجْت ھذه الكائنات من مخالب الضَّ
�راع�ات  وابع والصِّ یاح والزَّ من وكّل ھذه الرِّ استطاَعْت أن تقاوَم الزَّ

 الَّتي تھبُّ علیھا على مرِّ العصوِر واألزمان؟! 
موشور لوني زاخر بإیقاعات مبھجة للعین، وجھ كائن متشكِّ�ل م�ن 
ن  تدفُّقات خیال الفنّان في منتصف اللَّوحة، عینان بش�ریَّ�ت�ان، ت�ت�ك�وَّ
بقیّة تقاسیم الوجھ من كائنات مبھرة بألوان صافیة، حنون�ة وداف�ئ�ة، 
كأنّھا تترجم حفاوة انسجام الكائنات مع بعضھا بع�ض. ف�رح وأم�ل 
وبسمة وحب وشوق یغمر ھذا الّشّالل من الكائنات الم�ن�س�اب�ة ع�ل�ى 
روحانیّة الفنّان وھو یناغیھا ویعان�ق�ھ�ا ف�ي خ�ی�ال�ھ وی�ھ�دھ�دھ�ا ف�ي 
فرشاتھ وألوانھ وأحالمھ وأحاسیس�ھ وح�بِّ�ھ ودف�ئ�ھ ال�م�ت�ن�اث�ر ف�وق 
وجوھھا الحافلة بتناغمات رھیفة، أشبھ ما تكون سیمف�ون�ی�ة ل�ون�یّ�ة، 
 حنینیّة إلى أبھج ما في الحیاة من روعٍة وبھاء!                        
وجوه متآلفة، تشكیالت متداخلة كأنَّھا في حالة تعاضد وتعاون ف�ی�م�ا 
بینھا، تزدھي تیجان الغزالن في اللَّوحة بطریقة ألیفة، متع�ان�ق�ة م�ن 
یِّة، یظھر وج�ھ أم�ی�رة وس�ط ھ�ذا  بتالت زھرة وكائنات بحریّة وبرِّ
الكرنفال من الكائنات، یبدو واض�ًح�ا أنَّ ال�ف�نّ�ان ی�رّك�ز ع�ل�ى ھ�ذا 
ب،  التَّآلف بین الكائنات والطَّبی�ع�ة ب�ك�لِّ م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن ج�م�ال خ�الَّ
وح�ي ال�م�ن�ب�ع�ث م�ن  ف�اء ال�رُّ فیعكس بكلِّ ھذا الدِّفء والجمال والصَّ
داخلھ، لیقّدم لنا سالًما كونیًّا وحبًّا إنسانیًّا راقیًا م�ع ك�لِّ ال�ك�ائ�ن�ات، 
عبر تولیفاتھ اللَّونیة المنسابة كأغنیة م�ت�دفِّ�ق�ة م�ن ن�ق�اوة ال�طَّ�ب�ی�ع�ة 
وضیاء الشَّمس وخیرات األرض ونفائس البحار، ف�ی�ل�م�ل�م ك�ائ�ن�ات�ھ 
م ل�ن�ا رؤاه ع�ن روح�ان�یّ�ة  بطریقة ابتھاجیّة وھارمونیّة وكأنّھ ی�ق�دِّ
الكائنات المتھاطلة من مآقي السَّماء وع�ن�اق�ھ�ا ال�ح�م�ی�م م�ع ح�ف�اوة 

ق.   األرض، عبر فیض خیالھ الخالَّ
یرسم الفنَّان عیون كائناتھ على شكل عیون بشریّ�ة، ك�أنّ�ھ ی�ری�د أن 

یؤْنسنھا من حیث رؤیتھا لبعضھا بعض، ویسم�و ب�ھ�ا إل�ى ح�االت 
التَّآلف فیما بینھا. وتتداخل الخطوط لتشكِّل ك�ل�م�ة: هللا، دالل�ةً ع�ل�ى 
وحان�ي ف�ي ال�ك�رن�ف�االت ال�ب�ھ�ی�ج�ة الَّ�ت�ي ی�رس�م�ھ�ا ف�ي  نزوعھ الرُّ
فض�اءات ل�وح�ات��ھ، ون�رى حش��وًدا م�ن وج��وٍه وأش�ك�ال خ�ی�ال�یّ��ة 
وأسطوریّة الَّتي تنساب م�ع ت�داخ�الِت ال�خ�ط�وط واألل�وان، ح�ی�ث 
نرى وئاًما وھدوًء وفرًحا فوق خدوِد اللَّوحات. وإنَّ أكث�ر م�ا ی�م�یّ�ز 
أسلوب الفنّان ھو االشتغال على خلق عالم جمیل بین الكائنات ب�ك�لِّ 
ھ�ب األص�ف�ر،  وئام ومحبّة وسالم، وكأنَّنا أمام غابة فسیحة من ال�ذَّ
تشعُّ لوحتھ مرًحا وبسمةً وح�ب�وًرا، ت�زھ�و س�ق�س�ق�ات ال�ع�ص�اف�ی�ر 
وھدیل الحمائم، تساؤالٌت ع�ل�ى م�دى ال�غ�اب�ات ت�ت�ب�ادر إل�ى ذھ�ن 
المشاھد وھو یمعن النَّظر ف�ي ھ�ذا االح�ت�ف�ال ال�م�ھ�ی�ب! فض�اءاِت 
َج األل�واِن ف�ي ل�وح�ٍة ھ�ادئ�ة، ح�ی�ث  عوالمھ تموُج اخضراًرا متدرِّ
شموخ طائر كبیر في وسط اللَّوحة یسطع بخط�وٍط وردیّ�ة ج�م�ی�ل�ة، 
أوراق خضراء فاتحة على شاك�ل�ة ب�ت�الت وردة مس�ت�رخ�ی�ة ف�وق 
ظھر الطَّائر، إلى جانبھا امرأة تمسك سلّة مملوءة بكائن�ات رھ�ی�ف�ة، 
ًال من مجم�وع�ة ك�ائ�ن�ات، رس�َم أج�زاَء  مقابًال لھا نجد رجًال متشكِّ
جل والمرأة بتشكیالٍت جمیلة وفوقھما طیور وأس�م�اك وغ�زالن  الرَّ
وأزاھیر مبھجة للعین.  تشرق شمس الحّب ع�ل�ى ك�ائ�ن�ات ال�ف�نّ�ان، 
فترقص ملكة وأمیرة مع مخلوقاٍت، تطیُر فرًحا في جوٍّ م�ن ال�ب�ھ�اء 
في أحضاِن الطَّبیعة، ترقُص الطیوُر بحفاوٍة ك�ب�ی�رة، ون�رى ق�ل�وبً�ا 
دافئة ووجوھًا بشریّة مخضلَّة ب�ال�ج�م�ال. ل�وح�اتُ�َك غ�م�رت�ن�ي ِدف�ئً�ا 
وبھجةً، حواراٌت ع�م�ی�ق�ة داَرْت ب�ی�ن�ي وب�ی�ن ك�ائ�ن�ات�ك وأل�وان�َك، 
وذبذبات الحنین المتاخمة لروحك السَّابحة في سماٍء من فرح؛ ف�رح 
اللَّون وفرح األطفال، وف�رح ال�ك�ائ�ن�ات ال�م�ت�راقص�ة ف�وق ب�ت�َالت 
األزاھیر. تكتب عبر ألوانَك وتشكی�الت�َك وك�ائ�ن�ات�َك ش�ع�ًرا ع�ف�ویًّ�ا 
جامًحا في تجلّیاتھ وصوره وبالغتھ وفرادتھ وبساطتھ وع�م�ق�ھ. ك�م 
فراشة حطَّْت على جبھتَِك وأن�َت ت�رس�ُم وداع�ةَ ال�ح�م�ام وال�ح�ج�ل 
البّري، ھل تتذّكر وأنَت في أعماِق طفولتك عندما كنَت تلملُم ب�اق�ات 
ُم وجھت�َك ف�ي أع�م�اق  یّة والحّمص األخضر وأنَت تیمِّ األعشاب البرِّ
�ًخ�ا ب�أخص�ِب األل�وان  البراري؟! ھل كنَت یوًما ما كائنًا بّریًّ�ا مض�مَّ
وتغلغْلَت عبَر حالة عشقیَّة فریدة إلى أحشاء أّمِك وھي تس�وُح ب�ی�ن 
اھقة؛ بحثًا عن أبھى كنوِز الجمال، ل�ھ�ذا ت�ح�نُّ  اخضرار الجبال الشَّ
إلى كلِّ ھذه الكائنات وكأنّھا صدیقة روحَك وقلبَك وشھق�ة ص�ب�اح�َك 
ومسائَك الحافل بالشَّوق إلى مرافئ البحار المتعانقة م�ع ص�ب�اح�ات 
ی�ح�ان ف�ي ظ�الِل  معبَّقة بالیاسم�ی�ن؟! ھ�ل ف�ات�َك ت�ن�ق�َش ح�ب�َق ال�رِّ
لوحاتَك، أْم أنََّك رسمتھا مراًرا، فقطفَھا األطفال وھم یسرح�ون ف�ي 
رحاِب المروج،؟! ھل تحنُّ إلى بھاِء األطفال في أیَّام الطُّفول�ة وھ�م 
یمرحون ویدحرجون أنفسھم فوَق التِّالِل المعشوشبة بأزاھیر ی�ان�ع�ة 
ویمسكون خیوط طائراتھم الورقیّة وھم في قّمِة حبورھم وتم�اھ�ی�ھ�م 
مع نسیٍم منّدى بأسرار الجبال ال�م�ب�لَّ�ل�ة ب�وداع�ِة السَّ�م�اء؟! ك�م م�ن 
األحالم حتَّى ُولَِدْت كّل ھذه العوالم المزدانة بأفراحِ الطُّفول�ة، ك�أنَّ�ھ�ا 

نسیم منّدى بحبیباِت مطٍر متھاطٍل من تأللؤاِت النُّجوم؟!                                                     
ب�ی�ع،  لوحاتَُك أشبھ ما تكون قبالت األطفال في صباح العید، عید الرَّ
، ع�ی�د  عید األطفال وھم یرقصون في أحضان الطَّبیعة، عید ال�ح�بِّ
الفنَّان، عید األعیاد. لوحاٌت معبّقة بخصوب�ة ال�ك�ائ�ن�ات واألعش�اب 
البّریّة الموّشحة بألِق السَّ�م�اِء ف�ي أوج اب�ت�ھ�ال�ھ�ا ألم�واجِ ال�ب�ح�اِر. 
لوحاٌت معّرشة كأغصاِن الدَّوالي بضفائر الطُّفولة، ك�أنَّ�ھ�ا ع�ن�اق�ی�د 
عنب ط�ازج�ة، م�ق�ّم�ط�ة ب�أزاھ�ی�ر م�ت�راقص�ة م�ع ھ�ب�وِب نس�ائ�م 
صباحات نیسان في أوج تألُّق�ھ�ا م�ع نض�ارة ال�نَّ�دى ال�طَّ�اف�ح ف�وق 
حبیبات التِّین. لوحاٌت مكتظّ�ة ب�ك�ائ�ن�اٍت وط�ی�وٍر م�م�ھ�ورة ب�ی�راعِ 
اإلبداع، تح�لِّ�ُق ب�ت�ش�ك�ی�الت ت�الوی�ن�ھ�ا ع�ال�یً�ا، ت�رف�رُف ك�أج�ن�ح�ِة 
العصافیر شوقًا إلى تالِل الذَّاكرة البعیدة، حیث أری�ج ال�ب�ی�ب�ون ی�م�أل 
صدور الكھول وھم في طریقھ�م إل�ى ال�ب�ی�وِت ال�ع�ت�ی�ق�ة، ل�م�ع�ان�ق�ة 
رازی�ر  أحفادھم المتوّغلین في أعماِق السُّھول، بحثًا ع�ن ف�راخِ ال�زَّ
والقبَّرات. لوحاٌت منبعثة من خیاٍل منساٍب مَع ھدیِل الحمائم، كأنّ�ھ�ا 
ُرِسَمْت على إیقاعِ أناشیَد مرتَّلة في األدیرة القدیمة، ح�ی�ث ھ�الالت 
ُح الشَّوق العمیق إلى سھوِل القمحِ وبیادِر الحن�ط�ة وإل�ى  البخور توشِّ
�ع�وِد إل�ى س�ط�وحِ  كوِب فوَق ال�نّ�وارج، وإل�ى ب�ھ�ج�ِة الصُّ متعِة الرُّ
المنازل في اللَّیالي القمراء. َكْم عانَْقنَا ال�نَّ�س�ی�َم ال�ع�ل�ی�َل ب�ع�َد ھ�ب�وِط 

وحِ ینمو.   اللَّیل! طفولةٌ من نكھِة النَّارنج، فرٌح بیَن أغصاِن الرُّ
َكْم ناجینا النُّجوَم قبَل أن یسربلنا النّعاس في أحالٍم مب�لَّ�ل�ة ب�ف�راش�اٍت 
حائمة حوَل حفاوِة النُّوِر، قبَل أن تغ�ف�و ھ�ذه ال�م�خ�ل�وق�ات ال�ب�دی�ع�ة 

ھور!   باسترخاٍء لذیذ فوَق مآقي الزُّ
َكْم ِمْن تجلِّیاِت الحنیِن إلى براري الطُّفولة، حتّى تبرعَمْت ل�وح�اتُ�َك 

 ألقًا على وجِھ الدُّنیا! 

ا ر   ا ٌن أ ر ا ا 
 
 
 
 

 ستوكھولم -السوید / صبري یوسف
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  امال القاسم/ األردن
 

  ٔایُّھا اْلفارُس،
  یا ِمْعراَج أْغنِیَتي،
  ترّجَل ِمْن ُذبُولِي،
 َوتََسلّْل إلَيَّ فكرةً؛

  .. تمّزُق نُحولي .. تَْنقُُر ظُنوني
 .. فتنزفَُك غیًما فَوَق لُحوني 

 
وِح في روِحي،   یَا َمَرافَِئ الرُّ

  یا طالٔیَع الّسنابِك ،
 أَنَِسْیَت موعَدَك مَع ٔاْحالمي !؟

  ھل نسَي عطُرَك الّصوفِيُّ 
  خمرةَ نواعسي.. !؟

 : ھل فَكَر كوثُركَ 
 كْم َمرَّ ِمن َمْرمري .. !؟

 ُمْر یَدیكَ 
 .. َكْي تَْسَحبَني ِمْن قَلَقي 

  ِمْن أرقي 
 ِمْن قصأیدي،

  َواِْستَلَّني ِمْن وسأیدي،
  ٔالْستریَح ِمن ٔامسي 

  .. الّراكِض ٕالى غِدك
 

 .. طَّوق تِیھي بَصْلصالَِك المطمٔینِّ 
 .. ُكْن غابَةْ 

 تُلقُِمني شجَرَك الُمْستفيَء بظلِّي
  ..ُكْن سحابة ْ 

   َواِْسقِني َرْملََك السَّابَِح فِي َدِمي،
 واخُرْق كلَّ سفأیني،

  .. َكْیما تَِخرَّ َصریَعةً في ٔاَْنخابِك
ُل صبْري   فَال َخْضَر ھاھنا .. یُٔووِّ

  َوال ھُْدَھًدا َمعي ،
  فعلّْمني َمْنِطَق َشفَتَْیك ،

 قَْرِصْن ٔاَْنفاِسي إلى أَْنفاِسَك ،
   َواِْجنَْح بعیوني إلى اِْنِصبابِك ،

 ثمَّ أَقِْمنِي َدْولَتَكَ 
 !.. على شواطئِ رضابِك

 
  َسْكرة القمر

 
 

أم ِإ 
 

 تحسین حسین
 سنجار/ العراق 

 
 

  لیالیھا تزورني في ظالمي
 وتسكُن فيَّ حتى مماتي

 
 أنا الغریُب عن ذا ھوىٌ 
  اذا فارقتني فقدُر زماني

 
 جلوُت عرشي لھا وزینتھُ 

 لھا معطٌف ووسادةُ سلیماني
 

 إني في بالد العشِق شاعرٌ 
 لكَن قدري من مدینتِك أُعاني

 
 ما عاش الطیر مقیداً 
 وبِك أُقیُد الُحَب الثاني

 
 أصلُب بما َمَر من زمانِ 
 فإسكني في قلبي ونامي

 
 واذا غاَب عني ھواِك الغریبُ 

 صرُت عجوزاً وتضیع أمجادي
 

 فیِك روُح الطفولِة تلھفُ 
 إلى النجوِم إلى اللقاِء تنادي

 
  الحلُف في الشعِر حرامٌ 

  فیأتي بما أتى بھ كُل منادي
 

  موطنّي عیناِك السوداءُ 
 كالقمِر وكالسكِر على لساني 

 
  فحبیبتي ھواھا في فمي

 وفي عروقي تجري وفي دمي
 

  أُحبِك كُحَب الربیَع للغناءِ 
 فأنِت حصرتي وفرحةَ أیامي

 

 أُ َ ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دنیا شوبرا كنتا مشكو
 سیدني

 
 

 في ذلَك األوان..
 ..لّوَن الفیروُز سماء الشطئان 

 وفي خمائلي نبتت ورود الجنان
 والطیور تغردت في اعشاشھا ساكنةً 

 ..خائفةً لعنة االذعان
  استجدیت نظراتك، كلماتك،
 !!وحتى سكوتك كان غفران

 أھو صبوةٌ، لوعةٌ وداٌد ام ھیام؟
 أھو اشراٌك، تجدیٌف جحوٌد ام نكران؟

 أھو معانقةٌ ام شراسةٌ ام انھ شبھ انتقام؟
 !!بك احبتت االرض وبك عرفت الرضوخ واالستسالم

 ..ف النَك یامعصیتي
 ..غریب االطباع وسابٌق للعصر واالوان

 عصٌر ال قانون لھ، ال اعراٌف وال احكام،
 !!غریٌب ان تكون للخیّال فارُس االحالم

 !!وغریٌب ان تكون للُمھرِة اصالةٌ واعتزاٌز وانھزام
 وتبعثرني كتاباً  وغریٌب كیف تلملمني اوراقاً ،

 ال نحَو لھ ال قواعٌد وال الھام!! 
 ..أُحبَك بقدر استغفار الخطاة ربِھم

 !!وبقدر النذور والصدقات على ارواح احبتھم
 حاذرُت قُربَك والكُل بقربك ھائٌم ومستھام،

 ..تحررت من غیرتي قھراً 
 فھل

 سمعت عن غیرة النساِء یوماً؟
 بأنھا سھٌم یبتسُم لالعداء عنداً وسھواً؟

 !!ال تجبرني ان اتخلى عنك
 !!فالورد یعشق اشواكھ مھما زادتھ جرحاً 

 وال تسلمني لالھات واھات ُحبِك، قد تجاوزت
 !!الف اه

 ..قرأت في مالمحك الف شعٍر ونثٍر ودیوان
 وصمُت في حضور عرشكَ 

  كالمؤمنِ 
 وفي معبدك.. واشعلتُ 

 شمعي اقرأ آیاتي بأسمك
 یاوطناً، انشودتھ قصائدي
 ..والحانھ عذاباتي ومحني

 ..یاحضارةٌ لم یعرفھا التأریخ
 فاقت على األرض والسماء، كل الحضاراتِ 

 یامعجزة الخلقِ والكونِ 
 اما عرفت بعد بأنك المختار؟؟

اللوحة للرسام الفرنسي الشھیر 
 ألبیرت لونش
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  َعلى َشواطىِء لُقیاك
 أَنتَظُر قُدوَمك القَریبْ 

 
  تََجمعْت الِحیتَان ونَوارسُ 

  الُمِحیطات تََجمعتْ 
 َحماَمات وفَراَشاْت بَیَضاء

 
  وأَنا أُفتُِش َعنَك بَین

  ھذه الَعوالِم في َزوایا
   الَذاِكرة الَعطَشى

 
 یَسَحبُھا الَحنیِن إلیك
   َرَسمناھا معاً أَحالُمنا

  في لَوحاٍت ُملَونة تَتَدْفق
  ِمْنھا َشالالٍت َھادرة

 وَسحاباٍت َعالِیة
 

 أَنظُر إلیَك وابتِساَمتي
  على َوْجھي تَرتَسم 

 الُمتَوِھج بُِحبك
 

  بَعَد أَن َذوت في ِغیابِك
  َوعلى أَْطراِف األَمل
  یُباِغتُنِي ُحلْم األَمل

 
  ِعنَدما أَستَیقِظُ وبِتلقَائِیة

  وبإْنِدفاعٍ أَبحُث َعْنك
 بَیَن أَھل الوُجود

 
   لتَمنَح قَلبّي أُغنِیةَ عشق
 ال تَشبَھُھا أُغنِیةٌ لَِجمالِھا

  لِیھدأ َشوقي ویَرتَوي ظََمأي
 

 أَبحُث َعْنك لِتَكون
  فَرَحة أَیامي وإذا َرسمتَ  

  َسفِینَْتك َعلى َشاِطيء الِذْكریات
 

  فَْخذنِي إلیك أَحَد ُرَكابِھا
  َوحیَن تَتَھیأ أَشِرعتَك لإلبحار

  الُمَخْضرم الُربان  أَیھُا 
 
 تَُمر َعلیَك بِھُدوءٍ  
  لِتُحِرك الِریاح الَشمالِیة  

    ُروحي أَشِرَعة َسفینَة الِعْشق

  ِمْن َغفَوتي ووحَدتي فَتَسِرقُني  
  تَرَغُمني بِثَمالِة قُبلٍة َحارة

  َمْسروقَة ِمْن الَمكاِن والَوقتْ 
 

 الَمنِسي تَعویَذةُ أَمل وتَرقُب
  وأَْحالِمي تَرقُص في ُدنیا
 بَْحر ُحبّك الَعِمیق أَمواْجھُ 

 ألوان الَحیاة الَساِحرة 
 

  لِتَستَریح َمراكبي
 عْنَد َشواِطئ ُحبّك

 وتَذوُب فَوَق َصفائِھ أَشَجاني 
  

  َوروحي طَیٌر ُمغرد أَغاني وأَناِشید
  یَُمد بَِجناَحیِھ للسماءِ 
   یُغاِدر ویُھاِجر إلیك

 
  وْنُجوم الَمساِء َحول قََمر اللیّل

  إذا َمَر طَیفُِك َعابراً  
  َوطَریْقي نَْفِسي  أَْنَسى 

 
  ألَنَك الَمنفَى والَوطَن
 والَحنِین إلیَك َمرافِئ

  َعلى َشواِطئك لِتَْنعم ُروحي
 الَھائَِمة في لُقیاك

  
  َكَمرَكْب في أَمواجِ َھواك

 یَْحملُنِي إلیَك ولَھفَة َشوقِي
  یا لَھا ِمْن لَحظات قَبل لُقیاك 

 
  بُِكِل أَبَجدیات الَصمْت أَھواك

  وإْن لَم تُسِمعُك ُمَدوناتِي
ر َكامن   أَنا البَْحر في أَعماْقِھ الدُّ

 
  أَعلَم إن َھوى الُروح یَسبَح 

   في ْبُحور اللؤلؤ على َصدر َحسنَاء
  في قَلبِّھا ِمنَك َشيء یَتَدْفق

 
  َعلى َشواطيِء لُقیّاك

 وعیُوني تتَبعُك بَیَن الَمراِكب
  والموانئ تَنِشُد اإلبحار

 .فِي ِشراع َھواك
******** 
******** 

 (َ َاطِء ك)
  العمل الفني بریشة الفنان إیاد الموسوي/ العراق

 

 للشاعرة دنیا علي الحسني/العراق
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 354أنا حیاة، ولست إنانا" ص 
تص����ر ب����ط����ل����ة روای����ة "ح����ی����اة..  

(دار فض��اءات،  الص��ادرة ع�ن ح�ی�ن�ان�ا"،
) ل�ألدی�ب ال�ع�راق�ي حس�ی�ن 2021عمان 

الس��ك��اف، ع��ل��ى إن��ھ��ا ل��ی��س��ت ت��ج��س��ی��ًدا 
لش���خ���ص���ی���ة عش���ت���ار ال���راس���خ���ة ف���ي 
المیثولوجیا العراقیة، معلنةً تمردھا م�رة 
تلو األخرى على ما یرسمھ اآلخرون ل�ھ�ا 
كإط�ار ع�ل�ی�ھ�ا ال�خ�ض�وع إل�ى مس�اح�ت�ھ 
الض��ی��ق��ة ض��م��ن ال��ت��ق��ال��ی��د واألع��راف 
والضغوط االجتماعیة... تمرد أع�ل�ن ع�ن 
نفسھ بوضوح، منذ أن كانت ص�ب�ی�ة وق�د 
تفتح وعیھا على "لعبة الجنس السریة" 
بی�ن وال�دی�ھ�ا، ل�ت�ب�دأ رح�ل�ت�ھ�ا ال�ط�وی�ل�ة 
والشاقة في البحث عن سر السعادة لفت�اة 
شبّت مع بدء الحرب الطویلة م�ع ال�دول�ة 
الجارة (إیران) وما فرضتھ م�ن ت�غ�ی�رات 
حافلة، ألقت بتداع�ی�ات�ھ�ا ع�ل�ى ت�ف�اص�ی�ل 
حیاتیة نلمسھا داخل أحداث الروای�ة م�ن�ذ 

 البدایة.
حین ص�ارت ال�ح�رب "تُ�ھ�دي" بس�خ�اء 
ب�ط�ون ال�م�دن ال�ق�ل��ق�ة ب��رائ�ح�ة ال�ب��ارود 
ص�ن�ادی�ق ال�ج�ث�ث، وم��ع ارت�ب�اك ال�ب�ن�ی��ة 
االجتماعیة وتخلخلھا بوضوح م�خ�ی�ف... 
أینع صدر الفتاة، كنزھا الثمین المت�واري 
تحت "السوتیان" لیكون مصدر ال�غ�وای�ة 
المنتشیة التي تُفرحھا كثیًرا وھي تلمحھا 
في أعین الرجال، بحاسة األنثى المتنامیة 
بس�رع�ة الف�ت��ة وص�ل��ت ح��د االس�ت��ف�ح��ال 
لتقص�ي روائ�ح الش�ھ�وة ال�م�ن�ب�ع�ث�ة م�ن 
أجساد أسرى سحرھا ال�ف�ت�ي... م�ن ھ�ن�ا 
ینبثق السؤال الذي صار یلح ع�ل�ی�ھ�ا ك�ل 
حین لتتیقن م�ن إج�اب�ت�ھ م�ن أح�د أول�ئ�ك 
المف�ت�ون�ی�ن وإن ح�اول�وا م�داراة ع�ی�ون 
الشھوة عنھا قدر المستطاع في م�ج�ت�م�عٍ 
تسخر م�ن ازدواج�ی�ت�ھ ال�م�ت�زای�دة وس�ط 

 .صخب الخطابات المھللة باالنتصار دوًما
ھل تعتقد إن لكل رجل رائحتھ الذكوریة " 

التي تمیزه عن بقیة الرجال، ك�م�ا بص�م�ة 
   71اإلصبع؟" ص 

رائحة االشتھاء الرجولیة، المقترن�ة ف�ي  
ذھن "حیاة" بتفصیالت یومیة محبب�ة أو 
م��ن��ف��رة، وظ��ف��ھ��ا ال��م��ؤل��ف بس��خ��ری��ة ال 
ت�ن�ق�ص�ھ��ا ال�م�ت��ع�ة... رائ�ح�ة " ال�ح�ط��ب 
ال��ی���اب��س... ال��خ���ب���ز الس���اخ��ن... ال���رز 
المب�زول... ال�ح�رب ال�ب�ع�ی�دة... ال�ك�رز... 

التمر المكبوس... كعكة عی�د ال�م�ی�الد..." 
وروائح أخرى، تتنقل بینھا بطلة ال�روای�ة 
ضمن مفارقات وشھوات ومغامرات تقود 
إحداھا إلى األخرى في حالة ارتباك أك�ث�ر 
مما ھي خیارات عن اقتناع ح�ر، ت�ع�ك�س 
على الدوام حالة عدم االستقرار ال�ن�ف�س�ي 
خالل حرٍب تت�ط�ل�ب ال�م�زی�د م�ن األرواح 
وقوًدا یدعم اس�ت�م�راری�ت�ھ�ا ع�ن�د خ�ط�وط 
القتال، في حین تجد الفتاة في المرآة التي 
تتخذھا صدیقةً ومكمن أسرارھ�ا، ش�اش�ة 
عرٍض تطلق أمامھا شھواتھا المتصاعدة 
مع تصاعد وتیرة ال�م�وت ف�ي ال�ج�ب�ھ�ات 

 .البعیدة
كلما كبرُت كانت الحرب تك�ب�ر... ك�ل�م�ا " 

اكتنز جسدي شباباً وحیویة، كانت األرض 
تكتنز شباباً أیض�اً، ول�ك�ن بص�ورة ج�ث�ث 

 72اغتیلت أحالمھا" ص 
ضمن إیقاع منتظم تمضي ب�ن�ا ص�ف�ح�ات  

ومش�اھ�دھ��ا  ص��ی�ات�ھ��اال�روای�ة ع�ب�ر ش�خ�
المكثفة نحو عالم أكثر تعقیًدا تطأه "حیاة 

إنانا"... الحروب وال�ن�ش�وة، األس�واق   –
المركزیة، التجارة في الس�وق الس�وداء، 
ھوس السید اللواء، المط�رب�ة ال�م�ع�ت�زل�ة 
قھراً، ومدیر البنك الھائم ب�ال�ج�س�د م�ت�ق�د 
الشھوة... وصوالً إلى االنعزال ال�م�ت�راك�م 
عن ج�و ال�ع�ائ�ل�ة وال�ب�راءة ال�ت�ي ك�ان�ت 
علیھا، نفور مت�ع�اظ�م ی�ف�رز ال�م�زی�د م�ن 
الضیاع الذي سرعان م�ا ی�ل�ت�ق�ط�ھ رج�ال 
السلطة األمنیة، خالل عق�د ال�ث�م�ان�ی�ن�ی�ات 
خاصة، من أجل استثماره لحمایة ال�ن�ظ�ام 
الدیكتاتوري عبر تقدیم المغریات الم�ادی�ة 
والسلطویة الُملغیة للع�ق�ل وال�م�ن�ط�ق، إذ 
تجد "حیاة" نفسھ�ا ت�ت�ص�رف ك�اإلنس�ان 
اآللي المبرمج بعیًدا عن ال�م�ش�اع�ر ال�ت�ي 
توجب االلتزام األخالقي م�ن أج�ل خ�دم�ة 
السلطة، من ناحیة أخرى تب�ق�ى "ح�ی�اة" 
فیاضة الحنان تجاه من یمر بحیاتھا، ولو 
من دون سابق معرفة، ض�م�ن ازدواج�ی�ة 
مركبة تأخذنا في حبكة س�ردی�ة م�ت�داخ�ل�ة 
تغور في كوالیس بالٍد صارت مث�ل ج�ب�ال 
الجلید، یحرص ال�ك�ات�ب ع�ل�ى ع�دم ذك�ر 
اس�م�ھ�ا أو اس�م أي م�ن م�دن�ھ�ا، ل�ت�أخ�ذ 
األسطورة بعًدا أكثر، ال ت�ح�ت�ج�زھ�ا ح�دود 
وطن بعینھ، وبھذا ی�ت�ج�ن�ب ال�ك�ات�ب ذك�ر 
الكثیر من التفاصیل التي یمك�ن أن ت�ث�ق�ل 
السرد ال�م�ن�دف�ع ن�ح�و األم�ام وف�ق ب�ن�اء 
س��ردي یس��ت��م��ر ف��ي تش��ع��ب��ھ ب��ان��ت��ظ��ام 
مدروس، مع دقة االنتباه لنقل ال�م�ش�اع�ر 
والتفاصیل بما لھا من مؤثرات یتحسسھا 
القارئ ول�و ع�ب�ر إش�ارات ت�ح�دد أج�واء 
األم��اك��ن ع��ل��ى ت��ن��وع��ھ��ا داخ��ل وخ��ارج 
الوطن، حیث تجد بطل�ة ال�روای�ة ن�ف�س�ھ�ا 
تحلّق بعیًدا إل�ى أرٍض غ�ری�ب�ة وب�ع�ی�دة، 
ھ��ن��اك ت��خ��ب��ر ن��وًع��ا ج��دی��ًدا م��ن ال��ح��ی��اة 
والعالقات، واالستالب أیًضا، بینما ی�دخ�ل 

وطنھا نفقً�ا م�ن االغ�ت�راب، ورغ�م أن�ھ�ا 
تدِخر خطة م�ت�ك�ام�ل�ة ل�ح�ی�ات�ھ�ا ال�ج�دی�دة 
رسمتھ�ا ل�ھ�ا ج�ھ�ة أم�ن�ی�ة م�خ�ف�ی�ة ع�ن 
العیون، تت�ع�ل�م خ�الل�ھ�ا ل�غ�ة ال�ع�ص�اف�ی�ر 
الحرة، ال المدجنة عل�ى ك�ت�اب�ة ال�ت�ق�اری�ر 
وفضح الخبای�ا، وت�ل�ف�ی�ق ال�ت�ھ�م إن ل�زم 

 .األمر
صار "الوحش" برائحة ال�ب�ی�رة ی�ق�بّ�ل " 

جیدي ویمص حلمة أذني ال�ی�م�ن�ى، وف�ي 
لحظة شعرُت بح�رارة ح�ارق�ة مص�ح�وب�ة 
بلذة لم أعرفھا من ق�ب�ل... ص�رخ�ُت دون 
إرادتي، ثم ھمدت أنفاسي، ألسمع ص�وت 
ال��م��ذی��ع م��ع��ل��ن��اً اح��ت��الل ح��رس "ب��ط��ل 
الحروب" الجمھوري، دولة صغیرة ت�ح�د 

   302بلدي جنوباً." ص 
ھي ذاتھا صارت، دون درایة منھا، مرآًة  

تعكس الجنون السلطوي الذي ظلت تعم�ل 
ألجلھ حتى وھ�ي ت�ت�ذوق ح�ق�ی�ق�ة ال�ح�ب 
أخیًرا، حب یتعانق فیھ الجسد مع الروح، 
دون اعتراف بالضوابط التي ف�ّرت م�ن�ھ�ا 
م��ب��ك��ًرا، وھ��ي ت��رس��م ل��ن��ا ص��ورة األم 
"والدتھا" كرمز ل�ل�ت�س�ل�ط ال�ذي خ�ل�ف�ت�ھ 
وراء ظھرھا، رغم أنھا تجاوزت م�رح�ل�ة 
ال�م�راھ��ق�ة ون�زق��ھ�ا وص�ارت ش�خ��ص�ی��ة 
مستقلة مسؤولة عن نفسھا ولھا الحری�ة 
أن تفعل ما تشاء، ففي بالد المھجر تنقطع 
صلتھا بعائلتھا تماًما سوى اتصال ھاتفي 
كل فترة، ھدف�ھ األس�اس ت�م�ش�ی�ة ب�ع�ض 
األمور، حتى األب ال�ذي ك�ان ی�م�ث�ل ل�ھ�ا 
الحب والحن�و ال�ذي ی�ج�ذب ال�ف�ت�اة ن�ح�و 
أبیھا، كأفضل رجٍل في ال�ع�ال�م وال ت�وج�د 
امرأة تست�ح�ق�ھ أو تس�ت�ح�ق ح�ب�ھ، ص�ار 
بمثابة رمز للطبقة الوسطى ال�م�ث�ق�ف�ة، إذ 
یعمل أس�ت�اًذا ج�ام�ع�یً�ا، ك�م�ا ص�ار أیض�اً 
ب�م�ث�اب�ة الص�وت ال�ذي ی�ظ�ھ�ر ال�ح�ق�ی�ق�ة 
للقارئ، حقیقة االن�ح�دار ال�ذي آل�ت إل�ی�ھ 
"حیاة" وھو یراھا ت�ب�ت�ع�د ع�ن ص�ف�وف 
ال�دراس�ة وت�خ�رج وت�دخ�ل دون االل�ت�زام 
بضوابط الوقت، أو بحججٍ واھیة لیس ل�ھ 
سوى تصدیقھ�ا ول�و ع�ن غ�ی�ر اق�ت�ن�اع، 
فیعطی�ن�ا ص�ورة ع�ن ان�ق�الب ال�م�وازی�ن 
والمفاھیم االجتماع�ی�ة ال�ت�ي ج�ع�ل�ت م�ن 
ابنتھ الكبرى سیدة أعمال وسل�ط�ة، وم�ن 
ثم تسافر لالقتران بشخٍص لم ی�ره ح�ت�ى، 
وت��ل��ك إش��ارة دالل��ی��ة تس��ت��ب��ق س��ن��وات 
الحصار، فالمجتمع العراقي بدأ حص�اره، 
غیر المعلن، قب�ل ذل�ك بس�ن�وات، حص�ار 
داخلي عمل على تغی�ی�ب، أو ع�ل�ى األق�ل 

أطلق عل�ی�ھ�ا،   تھمیش، تلك الطبقة، التي
ككثیرین، مصطلح "رمانة المیزان"، بكل 
ما تتضمنھ م�ن ث�ق�اف�ة ورؤى وم�ط�ام�ح 
یمك�ن أن ت�ك�ون مص�در ق�ل�ق ألي ن�ظ�ام 
دیكتاتوري تجسدت صورتھ الشوھاء عبر 

 .كل الشخصیات دون استثناء
ست سنوات ك�ان�ت ك�اف�ی�ة ل�ج�م�ع ھ�ذا " 

المبلغ من عملي... باإلضاف�ة إل�ى ب�ع�ض 
األموال التي أتتني نتیجة تمشیة معامالت 
بعض األشخاص اع�ت�م�اداً ع�ل�ى خ�ب�رت�ي 
القانونیة... انھمرت دم�ع�ت�ان م�ن ع�ی�ن�ّي 

 277أبي بصمت قاتل..." ص 
ف�ي الس�وی��د ت�رت�ح��ل ب�األس�ط��ورة ال�ت��ي  

تتلبسھا، دون قصد منھا، إلى منحى جدید 
یمثل ط�وًرا م�خ�ت�ل�فً�ا ع�ن األط�وار ال�ت�ي 
عبرتھا ل�ت�ص�ل إل�ى وھ�ج االل�ت�ق�اء ب�ی�ن 
التناقضات التي تتح�ك�م ف�ي ش�خ�ص�ی�ت�ھ�ا 
وتدفعھا جھة بلوغ الحكایة أوجھا، تتجلى 
إشكالیاتھا من خالل ع�الق�ت�ھ�ا ب�ال�روائ�ي 
والصحفي "المنفي" المستھدف من قبَ�ل 
الجھاز األمني الذي أوفدھ�ا إل�ى ال�خ�ارج 
ك��ي ت��ن��دس ب��ی��ن ش��خ��ص��ی��ات وأح��زاب 
المعارضة الفاعلة ضد النظام، مما یعطینا 
صورة عامة عن المالبسات التي تك�ت�ن�ف 
الصورة السیاسیة اآلخذة في التعقید حینًا 
بعد حین والذي یجسدھ�ا ال�ك�ات�ب حس�ی�ن 
السكاف من خ�الل ان�ف�ع�االت الش�خ�ص�ی�ة 
المحوریة، سیدة العشق وال�غ�وای�ة، دف�ق 
الحیاة واستمراریتھا، وغموضھا وغدرھا 

 .في ذات الوقت
في الم�ش�ھ�د ال�درام�ي األخ�ی�ر ل�ل�روای�ة، 
تحتفل "حیاة" أو "ح�ی�ن�ان�ا" ك�م�ا ص�ار 
یسمیھا حبیبھا الكاتب والصحفي، احتفاالً 
افتراضیاً، حیث جمعت أھم الرجال ال�ذی�ن 
مّروا بحیاتھا على شكل ص�ور ش�خ�ص�ی�ة 
ألصقتھا على الكراسي، فأنشدت كلمات�ھ�ا 
بزھو واض�ح: "أح�ت�ف�ل ال�ی�وم بص�ح�ب�ة 
أصدقائ�ي، أص�دق�اء ال�ذك�ری�ات وال�ح�ی�اة 
الضباب�ی�ة غ�ی�ر ال�واض�ح�ة، أص�دق�اء ل�م 
یجدوا فّي إال فاكھة شھیة ی�ج�ب ق�ط�ف�ھ�ا 
والتلذذ بطعمھا، منكم من ت�ل�ذذ ب�خ�ی�ال�ھ، 
ومنكم من ذاق حالوة "قشرة" فاكھ�ت�ي، 
ومنكم من ذاقھا كما یجب وغص م�ت�ل�ذذاً 

 401برحیقھا..." ص 
وألن ثنائیة الحیاة والموت حاضرة بق�وة  

في المی�ث�ول�وج�ی�ا ال�ع�راق�ی�ة ف�ق�د وج�دت 
"حیاة" خط�ر ال�م�وت ی�ك�م�ن ف�ي نش�وة 
الحیاة المفترشة صدرھ�ا، رم�ز أن�وث�ت�ھ�ا 
الذي كان دوًما مرمى العیون التي تع�رف 
�ر أص�ح�اب�ھ�ا ل�م�ا ت�ری�د ھ�ي،  كیف تَُس�خِّ
"حینانا" الفتاة المتشوقة لحكایة غرام ال 
تتخفى خلف األبواب المغلقة، تفتح أبواب 
عالم حریتھا لتنطلق ن�ح�و ع�ال�م آخ�ر، ال 
أحد یعرفھ، لیخلّف اختفاؤھا لغز ال�وج�ود 
وسحر الحكایة في نھایٍة م�ف�ت�وح�ة ت�ھ�ب 
النص أكثر من تأویل یتداخل فیھ التحلی�ق 

 .األسطوري مع تجلیات الواقع
الحب صورة مفرحة ال ینقصھا الجمال، "

ٍ  نَ�ِظ�ی�ف،  لكن، عالمنا ی�ف�ت�ق�ر إل�ى ج�دار
 385جدیر باحتضانھا..."ص 

روا  رةد ا 
 "م ..ة" 
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 .ألو، أرید لقاءك ضروري ھذا المساء  -
 .ما األمر؟ تكلّمي -
 .ال یمكنني فالحدیث جّد ھام. ال یكون على الھاتف -
 قلت ما األمر؟؟ بخصوص ماذا؟؟ -
 .ال تقلق. بخصوصي طبعا -
 .إذن نلتقي غدا. الیوم صعب. لدّي أعمال جّد ھاّمة -
 وكانت رغبتھا جّد جامحة لتراه. لتلتقیھ... غمغمت: " إذن سأنتظر للغد." ثّم سارت في الّشوارع 
واألنھج. التھمتھا األسئلة. أرھقتھا: ما الّذي ستخبره بھ؟ ھي ذاتھا ال تعلم بالموضوع. ما ستقول لھ  

 :غدا؟ أخیرا توّصلت إلى حلّ 
 .غیر مھم. األھّم سألتقیھ و كفى. سیأتي الحدیث وسأقول أّي شيء -
 لم تنم لیلتھا. أمضت الّساعات و ھي تفّكر: ما ستقول؟ 

مّرت األیّام و ھي تلتقیھ. مّرت األشھر و ھي تلتقي بھ وھا ھي تمضي س�ن�ة وأك�ث�ر ولس�ان�ھ�ا ی�ب�ی�ت 
  متلعثما. تنفر منھا الكلمات. تھرب. تجزع إذ تفّكر في أنّھا ستخبره، و بما ستخبره؟؟

 :ھل تجرأ؟ رأت األمر جّد مخزیا. جارحا لكرامتھا. كیف ستتعّرى أمامھ؟ و من جدید غمغمت
 .األھّم سألتقیھ و كفى -

 ..باتت ال تستطیع قضاء یوم واحد دون أن تراه، دون أن تسمع صوتھ
ذات فجر قّررت: " لن أراه مّرة أخرى. سأحاول العیش دونھ." و أمضت أسبوعا، أس�ب�وع�ی�ن دون  

أن تراه. لم یكن األمر بالھیّن بالنسبة إلیھا. زارت الطبیب عّدة مّرات. و ناحت عّدة م�ّرات. ل�م ت�ھ�دئ 
  "األدویة من فزعھا. " إلھي ما الّذي حّل بي؟؟

 :أخیرا ھاتفتھ
 ..ألو، كیف حالك؟ أرید -
 .نعم، أرید لقیاك. أنتظرك -

یومھا بدت كعصفور تحّرر من سجن قفصھ المقیت. طارت أحالمھا إلیھ. تأّملتھ و األدم�ع ت�ك�اد ت�ن�ف�ر 
 :منھا. لم تستطع البوح.. رأتھا اعترافات تھّز مكانتھا كامرأة فقط صرخت أعماقھا بصوت مكتوم

 ."أعشقك یا أبلھ "
صرخت یوما في وجھھ، أبدت غیرة مفرطة و ھو یخاطب صوتا أنثویّا بالھاتف. ابتسم و قال بص�وت 

 :قويّ 
 .أفھمك، لقد أحببتني -
 :لكّن غرورھا الجامح صرخ في وجھھ 

 .كیف؟؟ أنا فقط تعّودت علیك -
 :اآلن، ما تزال تسیر في الطریق وحیدة مع حیرة ال متناھیة، قّررت  

علّي البوح. سأقول لھ أّن كّل ما أریده ھو البقاء معك طوال الوقت. بل في كّل لحظة، سأخبره أنّ�ن�ي  "
قد تركت العمل لكي أراه خلسة من بعید، سأخبره أنّني كنت أراقبھ، سأخبره أنّني أشتاق كثیرا لرائ�ح�ة 
عرقھ و ألنفاسھ لحظة صمتھ. سأخبره بأنّي قّررت الّسفر ب�ع�ی�دا ع�ن ھ�ذا ال�وط�ن إن رف�ض ح�بّ�ي، 

 "..سأخبره بأّن ال معنى لحیاتي دونھ
 استمّرت الكلمات تحضر و تغیب ثّم تتصارع و تختصم: كیف تبوح؟؟

عادت إلى غرفتھا. انتقت أفضل المالبس لدیھا. تجّملت طویال أمام المرآة. وضعت ال�ع�ط�ر ال�م�ف�ّض�ل  
 .عنده.. ثّم خرجت في الموعد

 .ركضت نحو ه و أمرین ال ثالث لھما یشحذانھا: أن تراه و أن تعترف 
ارتعشت و ھي تراه قادما من بعید. ظلّت تنظر إلیھ في ھدوء. لم تستطع الت�ق�ّدم ن�ح�وه. ل�م ت�ج�رأ. ل�م 
تستطع أن تتراجع للوراء قلیال. لم تقو على فعل شيء و ھي تراه جبال شامخا أم�ام�ھ�ا. تس�ّم�رت ف�ي 
مكانھا. وقفت تتأّملھ وسط الطّریق. تجّمدت. كانت السیّارات تمّر على عج�ل و ھ�ي م�ا ت�زال واق�ف�ة. 
تتأّملھ. غایتھا أن تراه و كان وجھھ آخر من رأت. علت أصوات المنبّھات و امتزج مع صراخ ال�م�اّرة 

 :و عال صوتھ معلنا
 ...كالّ، ال ترحلي. أعشقك یا مجنونة -

ّ   رّا 
 
 
 

 بقلم: 
 الخمیري/تونسعبد الرحمن إبتسام 

  دروب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحمد مانع الركابي  
 

 الناصریة 
 

 

 

 أنّى تســــــافر فالدروُب معطّلھْ 

 وتشیُر للمجھوِل فیھا البوصلھْ  

             

 فالشرُق یقترُح الطریَق مسافةً   

 فیھا خطاَك عن الوصوِل مكبّلھْ   

 

 لو تقطع األمیاَل تلقى خلـــــفھا  

 لیـــال وأضواًء ھناَك مؤّجلــــھْ    

 

 ال شمَس لو تدري ھناَك ولن ترى     

 وصولَك للضیاعِ محّصـــــلھْ   إال   

 

 والغرُب یشبھُ للشماِل أما ترى   

 فیھ المعابُر كیَف أضحْت مقفلھْ     

 

 أما الجنــــــوُب فأرُض حلٍم ذابلٍ      

 ستصاُب حیَن تسیُر فیِھ بمعضلھْ     

 

 مھـــــما تحــاوُل ما ھنـالك مأمنٌ     

 معرقلھْ   خطاكَ   إلى  الجھاتِ   كلّ     
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ص��در ع��ن دار ال��رع���اة 
للدراسات والنشر وجس�ور 
ثقافیة رام هللا وعمان كتاب 
"راش��د حس��ی��ن ویس��ك��ن��ھ 

دراس�ات وقص�ائ�د  -المكان
م���خ���ت���ارة" ل���ل���ب���اح����ث 
واألك��ادی��م��ي وال��م��ت��رج��م 
الفلسطیني ال�دك�ت�ور ن�ب�ی�ل 
طنوس، ویقع الكتاب في (

) صف�ح�ة، أم�ا ل�وح�ة 184
الغالف فكانت من تص�م�ی�م 
ال��ف��ن��ان م��ح��م��د ج��والن��ي. 
راجع الكتاب لغویا وح�رره 

 عصام عساقلة.  الدكتور
یقول األستاذ حسن ع�ب�ادي 
في كل�م�ة م�ق�ت�ض�ب�ة ع�ل�ى 
الغالف األخیر إن ال�ك�ت�اب 
"جاء بعی�ًدا ع�ن ال�ق�ول�ب�ة 
ال��ن��م��ط��یّ��ة، ب��ع��ی��ًدا ع��ن 
الش��ع��ارات��یّ��ة ال��م��ق��ی��ت��ة، 
التقدیس والتألی�ھ، ُم�ط�عَّ�ًم�ا 
بثق�اف�ة ك�ات�ب�ھ وم�ع�رف�ت�ھ، 

 بأسلوبھ البسیط مّما ال یقلّل من عمقھ وشمولیّتھ".
بدأ الكتاب بتوطئة بقلم الباحث د. طنوس یبین فیھا عالقتھ وتعلقھ بشعر راشد حسین 
وھو على مقاعد الدراسة، ثم تلتھا كلمة ألسرة الشاع�ر راش�د حس�ی�ن وض�ح ف�ی�ھ�ا 
شقیقھ كمال حسین اغباریة الظروف السیاسیة التي نشأ فیھا أخوه راشد وتنقل�ھ ف�ي 

ف�ي ن�ی�وی�ورك ب�ت�اری�خ  -رحمھ هللا -عدة أماكن ثم سفره إلى أمریكا حتى استشھاده
، ودفنھ في قریة مصمص في فلسطین المحتلة. ویھدف ال�ك�ت�اب إل�ى أن 1/2/1977

 یضيء على شعر شاعر وصف أنھ "رائد أدب المقاومة شعرا ونثرا".
اشتمل الكتاب في قسمھ األول على دراسة ومقالتین، سبق للدكتور طنوس أن نشرھا 

، فقد نشرت دراسة"المكان ف�ي ش�ع�ر راش�د حس�ی�ن" ف�ي م�ج�ل�ة 2020جمیعاً عام 
المجمع. ومقالة: "توظیف األلوان في شعر راشد حسین"، نشرت في مجلة "ش�ذى 
الكرمل"، في حین نشرت مقالة "المرأة في شعر راشد حسین"، في جریدة االتح�اد. 
ویحیل الباحث القارئ إلى مجموعة من المصادر والمراجع التي است�ن�د ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي 

 دراستھ لھذه الثیمات الثالث (المكان، واأللوان، والمرأة).
أما القسم الثاني من الكتاب فیختار الباحث مجموعة من قصائد راشد حس�ی�ن ل�ی�ع�ی�د 

) قصیدة، واختارھا من دیوان "مع الفج�ر" و"ص�واری�خ" 34نشرھا، وبلغ عددھا (
 و"أنا األرض ال تحرمیني المطر"، ومن المجموعة الكاملة.

یختم الباحث كتابھ بملخص یتناول فیھ سیرة الشاعر راشد حسین وأع�م�ال�ھ األدب�ی�ة 
وأبرز الدراسات التي تناولت أشعاره، وی�زود ال�ب�اح�ث�ی�ن وال�ق�راء ب�م�ج�م�وع�ة م�ن 
الروابط ألشرطة الفیدیو التي تناولت راشد حسی�ن أو ج�ان�ب�ا م�ن ح�ی�ات�ھ أو ب�ع�ض 

 قصائده الصوتیة أو المغناة، وكلھا متوفرة على موقع الیوتیوب.
) ك�ت�اب�اً ل�ت�دری�س 14ومن الجدیر بالذكر أنھ قد صدر للباحث الدكتور نبیل طنوس (

) ك�ت�ب 7العبریة، ونشر عشرات األبحاث في النقد األدبي والتربیة، وصدر لھ كذلك (
قص�ی�دة  100شعر ترجمھا من العربیة إلى العربیة، وس�ی�ص�در ل�ھ ق�ری�ب�ا ك�ت�اب "

، 1990مختارة" من أشعار محمود درویش. كما حاز على جائزتی�ن إح�داھ�م�ا ع�ام 
 .2018والثانیة عام 

 

  را 
  ءة ادا  

 
 

 

 فراس حج محمد/ فلسطین

  ام اة
 
 

 احمد دیاب/مصر
 

 جدتي تخزن السنوات القدیمة
 في آخر غرفة بالبیت

 كانت تحذرنا أال نقترب منھا
 تقول خلف الباب

 یوجد عفریت یسمى بخبخ
 یحرس الجبن والعسل

 كنت أضع أذني وال أسمع شیئا
  تربط المفتاح في ثوبھا األسود

 من الداخل
 ینام على رئتیھا كحارس عقار

 مرة تركت الباب مواربا
 دلفت خلفھا دون أن تراني
 في البدء لم أر غیر اشیاء

 على ھیئة أشباح
 عتمة بالكاد رأیتھا

 تنحني لترص الجبن
 تعلق أواني السمن الفخاریة

 على الحیطان القدیمة
 ھنا مالبس وأحذیة مھترئة

 ماجور كبیر یقال انھم
 أقعدوني كاألمیر في الصغر

 وجاء بالحالق وختنني
 من یومھا وأنا ال أحب المواجیر

 والحالقین
 ھنا أوعیة نحاسیة صدئة

  إبریق المونیوم
  أذكر كنت أصب على

 أیدي المعازیم لیغسلوا ایدیھم
 في المناسبات واألعراس

 أقدم لھم البشكیر المعلق على كتفي
 ھنا عناكب مقیمة إقامة دائمة

 تتسلق خیوطھا بأمان تام
  عتمة باردة تصلح للنوم

 في قیلولة الصیف
 جدتي بال مالمح

 كمخزنھا لیس بھ نوافذ
 عیونھا الغائرة كآبار مطمورة

 تجاعید وشم على ذقنھا
 كخاتم زمني عتیق

 كانت رھبة سریة غامضة
 قلت یا جدتي

 لم تلتفت
 كررت یا جدتي

 این العفریت بخبخ
 أنا كبرت

  قالت أعلم ولذا
 تركت الباب مواربا ھذه المرة

 وقفت تكلمني كمرشدة سیاحیة
 تشیر على الزوایا باصبعھا

 وكانھا أمام أثر فرعوني
 :تقول

 ھنا تزوجت جدك
 ھنا أطعمتكم

 ھنا خزنت لكم األحالم
 كنت اخاف علیكم الجوع

 .في السنین العجاف
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 زف
  

تتعالى أصوات الھالھ�ل وال�ت�ص�ف�ی�ق، ف�ت�ی�ات حس�ان  
یرقصن فرحا بیوم عرس قریبت�ھ�ن ال�ت�ي ل�م ت�ت�ج�اوز 
ربیعھا الخامس عشر، البرقع یغطي مالمحھا ال�رق�ی�ق�ة 
والحناء تغطي باطن یدھا السم�راء، ودم�وع ت�ت�س�اق�ط 

امس�ك�ن ب�ی�دھ�ا  كالمطر م�ن ت�ح�ت ال�ب�رق�ع األب�ی�ض،
متناوبات بالرقص معھا وھي ال تعلم إن تفرح معھن أم 
ت�ح�زن، ك�ان ی�وم زف�اف�ھ��ا م��ن األی��ام ال�ت��ي س��ت�ح��دد 
مصیرھا، أصوات الطبول والبوق اقترب من تجمع�ھ�ن 
معلنا اقتراب العریس منھن، كان یرتدي بدلتھ السوداء 
مع ربطة عنقھ ال�ح�م�راء ك�ان ی�ك�ب�رھ�ا ب�ق�در س�ن�ی�ن 
ربیعھا، جلس بجانب�ھ�ا ی�رف�ع ب�رق�ع�ھ�ا وی�ق�ب�ل�ھ�ا م�ن 
جبینھا، شعر برعشة یدیھا أحكم قبضة ی�دی�ھ ع�ل�ی�ھ�ا، 
خطفھا من بین الجموع الراقصة، وذھبت م�ع�ھ ت�الق�ي 

 مصیرھا غیر المعروف.
دخلوا مھجعھما دون أن ینبسوا بكلمة، الخ�وف ی�م�ل�ئ 
قلبھا والنشوة ت�م�أل ق�ل�ب�ھ، ل�ف ی�دی�ھ ح�ول خص�رھ�ا 

 الصغیر، نفرت منھ مبتعدة، شد بیدھا نحوه، صرخت:
 ابتعد عني!.  -
 أنت أالن ملكي.  -
 اعلم أني ملكك، ومتى كنت ملك نفسي؟  -
 إذا تعلمین ما واجبك نحوي.  -

 رفعت برقعھا عنھا، قائلة:
مازلُت صغیرة فالتصبر علي قلیال، أني حتى ال اعل�م   -

من تكون، فقد جبرتني أمي بالزواج م�ن�ك، غ�ی�رة م�ن 
جارتنا التي زوجت بناتھا األربع، ل�ت�ث�ی�ر ج�ن�ون أم�ي 

 التي لم تراِع مشاعري.
أنا لن اح�ل مش�اك�ل غ�ی�رة وال�دت�ك، أن�ا ت�زوج�ت�ك   -

 لتطیعیني وإال ستكونین في موقف مخزي أمام الكل.
مالت برأسھا تلف برقعھا حول وجھھا الحزین، ت�ذرف 

 الدموع وتنادي:
 أین أنِت یا أمي؟. -

كانت تعد الساعات علھ یعدل عن رأیھ، ویغفر خ�وف�ھ�ا 
منھ، وعندھا وجدتھ یفترش األرض بس�ج�ادة ص�غ�ی�رة 
یخبرھا أن تقف بجانبھ لیصلوا ب�ع�د إن ش�ع�ر ب�ال�ن�دم 
جراء تصرفھ ال�ذي ج�اء دون ت�ف�ك�ی�ر م�ن�ھ، ش�ع�رت 
 بالَسكینة نحوه، قامت لتقف إلى جانبھ، تفعل كما یفعل.

نبرة صوتھ وھو یقرأ سورة یاسین بعد أن انت�ھ�ى م�ن 
الفرض؛ أشعرتھا بالطمأنی�ن�ة، ق�راءت�ھ ل�ل�ق�رآن ب�ھ�ذا 
الصوت الحنین لن یكون بالمتزمت وسیفھمھا حتى ل�و 
عاملھا في أول األمر بقسوة، استل�ق�ت وھ�ي م�ا ت�زال 
تنصت لقراءتھ، أغمضت عینیھا ولم تحرك ش�يء م�ن 
حواسھا سوى سمعھا وخشوعھا الذاتي، ح�ت�ى غ�ف�ت 

 ومرت اللیلة علیھا في سكینھ وھدوء.
وفي ال�ی�وم ال�ت�ال�ي ج�اء األھ�ل ی�ط�رق�ون ب�اب ع�ش 
الزوجیة لیباركوا صباحھم الجدید، استیقظت نورا على 
صوت الطرقات خنقتھا العبرة، انط�ل�ق�ت م�ن ف�راش�ھ�ا 
البارد لتفتح الباب، ارتمت في أحضان أم�ھ�ا، ل�ك�ن ل�م 
ت�ج�د ذل�ك ال�ح�ض�ن ال�داف��ئ، ف�ق�د الق�ت وج�ھ م�ؤن��ب 

 وغاضب:
 ما بالُك تفعلین؟ أتریدین أن نكون حدیث المحلة!.  -
 ال یا أمي فقط افھمیني.  -
  ال افھم شیئاً غیر انك أصبحت زوجة. -

لم تجد من یسمعھا، جل�س�ت ف�ي وس�ط ص�خ�ب األھ�ل 

واألقارب المباركین تفكر كیف ستكمل حیاتھا مع أناس 
ال یسمعون غیر لغة جسدھم، مبتعدین تمام�ا ع�ن ل�غ�ة 
العقل وما یملیھ علینا من رغبات، ق�ررت أن ت�ت�ع�ام�ل 
معھم كما ھم یفكرون، إن كان الجسد ھ�و م�ن یس�ك�ت 

 الجموع فلیكن لھم.
اقتربت ساعات اللیل، وبدأت أفكارھا تتصارع اتجھ�ت  

نحو دوالبھا، تفتح أبوابھ أخ�ذت م�ن�ھ ال�ث�وب األح�م�ر 
الذي أھدتھ لھا إحدى قریب�ات�ھ�ا وال�ذي ك�ان�ت ت�ع�ش�ق 
لونھ، قد یكون مناسبا جدا لت�ل�ب�ي ب�ھ ط�ل�ب�ات ال�زوج، 
ارتدتھُ ووضعت زینتھا من الذھ�ب ال�ذي اش�ت�راهُ ب�ھ�ا 
حین خطبتھا، حررت شعرھ�ا ال�ب�ن�ي ح�ت�ى ت�دل�ى إل�ى 
أسفل قدمھا المتخلخل بط�وق ذھ�ب�ي ی�خ�ش�خ�ش ع�ن�د 
مسیرھا، استمرت تسرح شعرھا الحریر حتى الح�ظ�ت 
أّن الباب فُتح، تفاجأ سلمان عند رؤیتھا ارتسمت ع�ل�ى 
وجھھ ابتسامة ملؤھا االس�ت�غ�راب، ل�م ی�ع�رھ�ا ان�ت�ب�اه 

 كثیر:

أراك تتزینین! البارحة ال ترغبین ب�ي وال�ی�وم أراِك   -
 في قمة رغبتك!.

قررت أن انصاع لكم، انتم ترغبون بالجسد وھذا ھو   -
 في كامل زینتھ.

 أتحاولین أن تبرري فشلك؟.  -
لست بفاشلة أنا ف�ق�ط م�ا زل�ت ص�غ�ی�رة وان�ت�م وال   -

 تفھمون.
 أي صغیرة، قالھا وھو یقھقھ بخبث.  -
حسناً، سأتركِك تكبرین، أنا اآلن متعب وال أری�د أن    -

 اسمع أي صوت.
 رمقتھُ بنظرة استھجان:

 لیتك تقضي العمر كلھ نائماً.  -
واستلقت بجانبھ تاركة شع�رھ�ا م�ن�ث�ور ف�وق م�خ�دت�ھ 
الملیئة بالصوف األبیض، مستفزة كیانھ لیثور وی�رم�ي 

 بھ على وجھھا:
 قلت لِك ال تزعجیني.  -
 ومن أزعجك، إنّي فقط ارغب بالنوم.  -

قضت لیلتھا وھي تخاطب ظلمتھا الحالكة، لعل الصباح 
 یأتیھا بخبر أو مخرج.

                                     ت اط /2ج-1الفصل 
 

 

 شیماء نجم عبدهللا/العراق                   

 ا ء)(
 
 
 
 

 نسرین سعود/سوریا
 

 

  أشتھي قبلة وداع

 تواسیني في الغیاب

 تنسیني ألمي الكبیر

 أشتھي عناقا دافئا 

 یبث الحیاة في ربوعي

  وینھي شتائي الطویل

 وأیسري یشكو بھ قلب علیل

  یانبضا ألفیتھ من خلیل

 أھداني ھجرا مریر

 توشحت بالسواد أیامي

 وتركت في قلبي لوعة وفي

 عیوني دمعا الیشفي الغلیل

 فاحتدمت مشاعري ثائرة من 

  ضنین بالوصال وبالحب بخیل

 ھل نضب حبك السخي

 بادرتك بالسؤال حبا

 والبادىء أفضل ولیس

 ناكرالكرماء و الجمیل 

 الحب للشجعان ولیس تھورا

  فما یفید بعد الموت العویل

 الحب لیس فقط للشجعان

  یاسیدي 

 الحب لألوفیاء

   والكرماء عاطفة

  ولیس للبخیل

 الحب سخاء یاعمري

  ولو جبت العالم بحثا 

  عن قلب یحبك مثل قلبي

  لن تجد لھ مثیل

  ولعدت إلي الھثا

  و توجتني باألكالیل



 

 استجواب  .... مااسُمْك ؟

 

 أطلِْق ماشئت مَن األسماْء..-

 فالكلُّ سواْء.

 عمُرْك ؟ - 

 عمري من عمر ِ األحزاْن.. -

 في ھذا الوطِن المقھوِر..

 المنھوشِ األشالءْ 

 عنوانُْك ؟ -

فوَق األرصفِة العاریِة الدكناِء..على قارعِة  -

 اللیل..

 وتحَت األنواءْ 

 المھنةُ ؟ -

 شاعْر.. -

 یحلُم كجمیعِ الشعراء..

 بصباحٍ یطرُد لیَل الظلماِء..

 ویزرع رایاِت العدلِ 

 بكلِّ األرجاْء.

 التُھمة ؟ -

 الأدري.. -

 التدري..! -

 من واقع تقریر الخبراْء ،

  وشھادة كل الشرفاْء..

 ضبطوَك تغني ذات مساءْ 

اءْ   وتحدق في القمِر الوضَّ

 وتناجي أنجمھُ الزھراءْ 

 وبھذا اكتَملت أركاُن جریمتَِك النكراءْ 

 وُعموماً ...

 َسنُحیُل الدعوى للمفتي..

 كي یحكَم فیھا كیَف یشاء.

                 *** 

 التُزعجِ الموتى

 التُزعجِ المْوتى

 التُلِق فوَق رماِدھم زیتا

 التَسِق فوَق ترابِھم نبتا

 سر فوَق أطراِف األصابع..

 واحَذِر الصْوتا

 التجرحِ الصمتا

 وحذاِر..

  إن أفصحَت أو بُحتا 

 التَجلِب اللعناِت والَمقتا

 إن ُصغَت في آثامھم بیتا

 أو ُسقَت في سوآتِھم نعتا

 یاصاحبي..ماأجمل الصمتا

 في حضرِة الموتى..!

 ثَمراتُھُ..بَركاتُھُ شتَّى..!

 یاصاحبي..

 عْش میِّتاً حتّى..

 التُزعَج الموتَى .. !

*** 

 ساِمحونا..

 اعتلوا أفراسكم وانطلقوا

 واتركونا للنھایاِت الحزینةْ 

 نمضُغ الباقَي من أحالِمنا

 نُطعُم الناَر أغانینا القدیمةْ 

 نحُن ناضلنا طویالً ..

 وحلمنا..ثّم عدنا خاسرینا

 لسُت أدري ..

 ھل حرثنا البحَر..

 أم أنّا بذرنا الورَد في

 أرضٍ ضنینةْ.....؟

 فدعونا ..

 للثرى یأكُل منا ما تبقّى

 لصقیعِ اللیل یقتاُت دمانا

 للدجى یخنُقنا..

 مثل شموعٍ نازفاٍت.. 

 حاصرتھا ظُلمةُ اللیل اللعینةْ 

 تقبض النوَر رَویْداً..

 من عیوٍن ُمستكینةْ 

 سامحونا..

 واتركونا تحت أسدافِ 

 الظالمْ 

 كْي نناْم..

 واسألوا هللاَ لنا ُحسَن الختاْم ...

 یا رفاق.. یا رفاق..!

  لنزرع على كل ساحات الدجى،

 آالف الشموع...

 بإسم: المناضل، والُمھّجر، والطرید...

 بإسم: الشھید...

  المشاعل،  كي تنحني على األرض

 باكیات بالدموع...

  وتنھض عن ظاللھا،

 أنّات الدعاء...

 أین القضاء؟!..

 قد ضل الجالسون على األرائك،

  أغلقوا على العدل المسالك،

 والثغور...

 التمسوا عند االِمنّصة،

 في وجھ المستجیر،

 "مشاعر الحرج"!

 وكأن للحق، غصة..

  وكأن العدل، ُجرم..

 أو كمؤمن قد َمرْق...

 منحوا المجرمین، أوراق البراءة...

 والھناءة...

 وألف منفذ، للھروب من العقاب!

  نطقوا على الضعفاء،

  بالنفي المؤبد،

  والعذاب...

 یا رفاق.. یا رفاق..!

 ھیا أصرخوا...

 ھیا أصرخوا...

 على القوم الناعسین على األرائك،

 الداعسین على الخالئق...

 لعلھم یتداركون،

 مشھد الخزي اللعین..

 سیدة الصعید.. 

  في أتون السحل،

  والتكبیر...

 ُمعّراة، كانت المرأة الُمسنّة..

 كالطفل الولید!

 ویتداركون،

 بعد أن ینزعوا األربطة السوداء،

 من فوق العیون...

  ھا ھم عشاق اللَّْحُي،

 قادمون..

 في ألف غزوة، نكراء..

 وغزوة...

 یسبون الصبایا، القاصرات...

 في مواخیر المذلة...

 ھل یستیقظون من نومھم..

 ھل یستیقظون؟..

 ھیا أصرخوا، یا رفاق...

 ھیا أصرخوا...

  علّوا الصراخ،

 ثم علّوا...

 فلربما یصل صراخ المستجیر...

 وربما یستیقظون...
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  د. نصر عبد القادر/ مصر

  أا...
 
 
 
 

 عـادل عطیـة/مصـر
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ا 

عّرف ابن سناء ال�م�ل�ك ال�م�وش�ح ف�ق�ال ال�م�وش�ح ك�الم 
م�ن��ظ�وم ع�ل��ى وزن م�خ��ص��وص وم��ن ھ��ن�ا ن�ع��ل�م ب��أن 
الموشحات تختلف عن ال�ق�ص�ائ�د ب�خ�روج�ھ�ا ع�ن م�ب�دأ 
القافیة الواحدة ، بل ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى ج�م�ل�ة م�ن ال�ق�واف�ي 
المتناوبة والمتناظرة وفق نسق معین وھي تختل�ف ع�ن 
الشعر من ناح�ی�ة أخ�رى ف�ي أن�ھ�ا ت�ن�ط�وي ف�ي ب�ع�ض 
أجزائھا وبخاصة خاتمتھا ع�ل�ى ال�ع�ب�ارة ال�ع�ام�ی�ة دون 
الفصحى ك�م�ا ت�ت�ص�ل ال�م�وش�ح�ات اتص�االً وث�ی�ق�اً ب�ف�ن 
الموسیقى وطریقة الغناء في األندلس، وأغلب الظن أنھا 
تنظم لغرض التلحین ، وتصاغ على نھج معین لتتفق مع 

 النغم .
 

 اد 

إن الموشح فن أندلسي أصیل ابتدعھ ال�ع�رب ھ�ن�اك ف�ي 
ظٍل ظروف اجتماعیة خاصة وعوامل بیئیة معینة ویقول 
ابن خلدون " كان المخترع لھا بجزی�رة األن�دل�س م�ق�دم 
بن معافى القبري من شعراء األمیر عبد هللا ب�ن م�ح�م�د 
المرواني وأخذ عنھ أبو عمر أحمد ببن عبد ربھ صاح�ب 

 العقد الفرید" 
 

 ء ا 

الموشح في األصل ھ�و م�ن�ظ�وم�ة غ�ن�ائ�ی�ة التس�ی�ر ف�ي 
موسیقاھا على النھج العروضي الت�ق�ل�ی�دي ال�ذي ی�ل�ت�زم 
وحدة الوزن ورتابة القافیة وإنما تبنى على نھج ج�دی�د، 
بحیث یتغیر الوزن وتتنوع القواف�ي م�ع ال�ح�رص ع�ل�ى 

 التزام التقابل في األجزاء المتماثلة 
 

 ا  

یغل الظن أن تسمیة ال�م�وش�ح اس�ت�ع�ی�رت م�ن ال�وش�اح 
والذي یعّرف في المعاجم " س�ی�ر م�ن�س�وج م�ن ال�ج�ل�د 
مرصع بالجواھر واللؤلؤ تتزین بھ المرأة ، ولھذا س�م�ي 
ھذا النمط بالموشح لما انطوى علیھ من ترصیع وتزیین 

 وتناظر صنعھ 
 

 ا  

تلحن ال�م�وش�ح�ات ع�ل�ى ال�م�وازی�ی�ن ال�م�س�ت�ع�م�ل�ة ف�ي 
الموسیقى العربیة ویستحسن أن تلحن على ال�م�وازی�ی�ن 
الكبیرة كالمربع والمحجر والمخمس والفاخت أو من أي 

 وزن آخر 
یقسم الموشح عند تلحینھ إلى ثالثة أقسام ویسمى القسم 
األول بالدور ویقاس علیھ القسم الثالث وزناً وت�ل�ح�ی�ن�اً ، 
أما القسم الثاني فیسمى الخانة وغالباً ما یختل�ف ال�وزن 

 والتلحین في ھذا القسم عن الدور األول والثالث 
 

 وزان اا   تاع اأم 

 
وھو الذي یبدأ بالترنم ویكون عل�ى إی�ق�اع ك�ب�ی�ر   ار: 

 كموشح "برزت شمس الكمال" ألبي خلیل القباني 
طر اوھو الذي ی�ك�ون م�ل�ح�ن�اً ع�ل�ى إی�ق�اع�ات :  ا

متوسطة مع توریة في الشعر باسم ال�م�ق�ام�ات ك�م�وش�ح 
 "غنّت سلیمى في الحجاز وأطربت أھل العراق" 

وھو الذي یكون ملحناً م�ن ث�الث�ة إی�ق�اع�ات إل�ى : ا

 خمسة غیر محددة كموشح"نبّھ الندمان صاح" 
ا موھو ال�ذي ی�ك�ون م�ل�ح�ن�اً م�ن خ�م�س�ة :    ا

 إیقاعات غیر محددة مثل موسیقى نقش الظرافات 
ا موھو الذي یك�ون م�ل�ح�ن�اً م�ن خ�م�س�ة   ا :

 إیقاعات محددة وھي: 
 

   32/4و28/4و24/4و20/4و16/4
الضربان وھو الذي یتألف من إیقاعین غیر م�ح�ددی�ن ، 
فیكون الدور من إیقاع والخانة من إیقاع آخ�ر ك�م�وش�ح 

 "ریم الغاب ناداني" لندیم الدرویش 
 

وی�ت�أل�ف م�ن دوری�ن وخ�ان�ة وغ�ط�اء ویس�م�ى   اف : 

 سلسلة وھو من إیقاع واحد ومثالھ: "اماللي األقداح" 
 :القد نوع من أنواع الموشح ، ومن إی�ق�اع ص�غ�ی�ر   ا

كالوحدة وأولھ یبدأ كمذھب یردده ال�م�غ�ن�ون ، وأول م�ا 
لحن ھذا اللون سمي بالموشحات الصغیرة وال یجوز أن 
نطلق علیھ اسم أغنیة بل نقول قد وجمعھ ق�دود وك�ل�م�ة 
قد كلمة حلبیة تعني "شيء بقد شيء " أي ع�ل�ى ن�ف�س 
القدر وانتشرت القدود من م�دی�ن�ة ح�ل�ب وھ�ي ب�األص�ل 
أناشید دینیة في مدح هللا ، تم تحویل كلمات المد األلھی�ة 
بكلمات غزل ، فجاء الكالم الغزل�ي ب�ق�د ال�ك�الم ال�دی�ن�ي، 

 لذلك سمي بالقد. 
 

 ا ا  تاع اأم 
 مت اا 

بدأت الموشحات في األندلس منذ القرن الرابع ال�ھ�ج�ري 
والزالت تغنى كأغان للم�ج�م�وع�ة ف�ي ل�ی�ب�ی�ا وال�ج�زائ�ر 

 والمغرب وموریتانیة حتى اآلن 
 

ت اا 

ت�رج�ع نس��ب�ة ال�ح��ل�ب�ی�ة إل�ى ح�ل��ب ال�ت�ي الت�زال س�ی��دة 
الموشحات منذ انتقل إلیھا ھذا ال�ف�ن م�ن غ�رن�اط�ة ف�ي 
األندلس وقد اتبع الوشاحون الحلبیون ف�ي ال�م�وش�ح�ات 
األندلسیة طریقة غنائھا ولیس طریقة نظمھا ، ف�ق�ط�ع�وا 
اإلی�ق��اع ال��غ�ن��ائ�ي ع�ل��ى ال�م��وش�ح��ات الش��ع�ری��ة وع��ل��ى 
الموشحات األخرى التي ال تخضع بطریقة نظمھا لبح�ور 
الشعر ، ثم طبقوا أسلوب األندلسیین ف�ي ت�ل�ح�ی�ن�ھ�ا، إال 
أنھم خرجوا علیھا في ال�م�ق�ام�ات ب�ح�ی�ث غ�دت األدوار 
مطابقة في غنائھا للحن الغطاء دون الخانة ال�ت�ي ی�ك�ون 
لحنھا مخالف للحن الدور األول والغطاء، وبذلك اكتسبت 
الموشحات األندلسیة التي لحنت بالطریقة الحلبیة ك�ث�ی�را 
من التحسینات التي أسھمت في تطوی�رھ�ا، ك�م�ا أض�اف 
الحلبیون على غناء الموشحات نوعاً من الرقص ع�رف 
باسم رقص السماح وكان إلى م�ا ق�ب�ل نص�ف ق�رن م�ن 
الزمن مقص�وراً ع�ل�ى ال�راقص�ی�ن م�ن دون ال�راقص�ات 
وبفضل الفنان الحلبي عمر البطش تطور رقص الس�م�اح 
فغدت حركات األیدي و األرجل خالل الرقص تنطب�ق م�ع 
إیقاعات الموشحات بحیث یختص كل إیقاع إما بح�رك�ات 

 األیدي وإما بحركات األرجل أو باالثنتین معاً 
 

 ت اا 

انتقلت الموشحات إلى مصر ع�ن ط�ری�ق ال�ف�ن�ان ش�اك�ر 
الذي قام بت�ل�ق�ی�ن أص�ول�ھ�ا  1840أفندي الحلبي في عام 

وضروبھا لعدد من الفنانین المصریین ال�ذی�ن ح�ف�ظ�وھ�ا 
بدورھم وأورثوھا لمن جاء بعدھم وأبرز م�ن اھ�ت�م ف�ي 
الموشحات من مصر الف�ن�ان�ون م�ح�م�د ع�ث�م�ان وع�ب�ده 
الحامولي وسالمة حجازي وداوود حسني وكامل الخلعي 

 وسید درویش
 

 اور

ھو نوع من الزجل ی�ن�ظ�م م�ت�ح�رراً م�ن فص�اح�ة ال�ل�غ�ة 
واألوزان العروضیة المعروف�ة ، م�ع�ن�اه ال�ح�رك�ة ، أي 
عودة الشيء إلى ما كان علیھ وفي الغني ف�إن ال�م�ل�ح�ن 
یلتزم بالعودة إلى ال�ل�ح�ن األس�اس�ي ب�ع�د أن ی�ف�رغ م�ن 
التنقل بین المقامات لیستقر على نغمة المقام األس�اس�ی�ة 
عرف الدور في مصر ف�ي عش�ری�ن�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي 

 وانتشر منھا 
 یتألف الدور من: 

: وھو الجزء األول من الدور وتؤدیھ المجموعة  ا 

وھو یلي المذھب حیث ینفرد المغني الرئی�س�ي   ان: 

بأداء الغصن األول ثم ینتقل إلى األغصان األخرى وب�ی�ن 
 كل غصن وغصن یعود إلى المذھب.

كان تلحین الغصن مثل تلحین المذھب ، كما ك�ان ی�وزن 
غالباً على إیقاع الوحدة الكبیرة أو الم�ص�م�ودي ال�ك�ب�ی�ر 
وھي إیقاعات بسیطة وك�ان ی�ح�ل�و ل�ل�ب�ع�ض أن ی�ل�ح�ن 
المذھب على إیقاع واألغصان على إیقاع آخر فمث�الً ف�ي 
دور "یللي بتشكي م الھوى ھون علیك" لل�ش�ی�خ زك�ری�ا 
أحمد حیث استخدم إیقاع النواخت في ال�م�ذھ�ب وإی�ق�اع 
الوحدة والفالس في األغصان ، وقد تطور الدور فیعد ان 
كان المغني یردد اللحن منفرداً على لحن ال�م�ذھ�ب ص�ار 
یردده عدداً من الم�رات ب�أل�ح�ان م�خ�ت�ل�ف�ة ت�غ�ای�ر ل�ح�ن 
المذھب ، مرة لوحدة وأخرى مع ال�م�ج�م�وع�ة وم�ن ث�م 
ینفرد المغني بالغناء لوحده فیتص�رف ف�ي ال�ل�ح�ن ع�ل�ى 

 ھواه في حركة یطلق علیھا اسم الھنك. 
 

 و  ادوار 

محمد عثمان الذي یعود الفضل إلیھ في تھذیب الدور من 
حیث الجمل الموسیقیة وھو أول من أوجد طریقة الھن�ك 
في أداء الدور ومن أشھر أدواره " ی�ام�ن�ت وحش�ن�ي" 

 مقام حجاز كار، إیقاع مصمودي.
عبده الحامولي الذي كان یأخذ ال�دور ال�ق�دی�م ف�ی�ص�ق�ل�ھ 
ویثقفھ ویھذبھ فیخرج طریاً وأعمق تأثیراً وأك�ث�ر ط�رب�اً 
أما صوتھ فقد وصفھ سامي الشوا بأنھ كان أعجوبة ف�ي 
قوتھ وحالوتھ وطالوتھ وسحره ، فكان یبدأ من القاع�دة 
العریضة ثم یرتفع شیئاً فشیئاً ح�ت�ى یص�ل إل�ى األج�واء 
العالیة التي الیلحق بھا الح�ق، وك�ث�ی�راً م�ا ك�ان ع�ازف 
القانون یقف عن العزف ألن صوت الحامولي تجاوز ف�ي 
ارتفاعھ أعلى طبقة من أوتار آلة ال�ق�ان�ون وم�ن أش�ھ�ر 
أدواره "هللا یصون دولة حسنك" من م�ق�ام ح�ج�از ك�ار 

 وإیقاع وحدة كبیرة.
وھناك آخرون أیضاً ممن اھ�ت�م�وا ب�ال�دور ن�ذك�ر م�ن�ھ�م 
داوود حسني و محمد القصبجي و زكریا أحمد و ری�اض 

 السنباطي و محمد عبد الوھاب و سید درویش
 

 اة

ھي شعر عمودي مقفى، وتعتبر من أرقى أن�واع ال�غ�ن�اء 
العربي وتغنى ملحنةً أو مرتجلةً فإن كانت ملحنةً ف�ی�ج�ب 
أن یكون ھناك لوازم موسیقیة وإیقاع م�ح�دد ی�الئ�م ھ�ذا 
الشعر ، أما إذا كانت مرتجلة فتعتمد على مقدرة المغ�ن�ي 

 أوالً وأخیراً وعلى حسن تصرفھ في المقام 
یعتبر الشیخ أبو العال محمد ھو الرائد األول في ت�ل�ح�ی�ن 
القصیدة ، فقد حافظ على القالب الت�ق�ل�ی�دي ل�ل�ق�ص�ی�دة ، 
وألزم المطربین بالتقید الكامل بشروطھ من خالل الل�ح�ن 
الذي یضعھ ، ولم یسمح بالتصرف ف�ی�ھ إال ف�ي ال�ح�دود 
الضیقة التي ی�ت�ط�ل�ب�ھ�ا أس�ل�وب االرت�ج�ال ف�ي ال�ع�رض 
الصوتي ومؤلفاتھ ال تخرج بمجم�وع�ھ�ا ع�م�ا ذك�رن�اه ، 
وتعتبر حتى الیوم صورة ناطقة عن تعصبھ وحب�ھ ل�ل�غ�ة 
العربیة الفصحى وتعتبر قصائد أبي العال محمد ن�م�وذج�اً 
مثالیاً للقصیدة العربیة في الغناء الكالسیكي ل�ح�ن�اً وأداًء 
وصیاغةً ومن أشھرھا "وحقك أن�ت ال�م�ن�ى وال�ط�ل�ب" 

 وأفدیھ إن حفظ الھوى. 
أما محمد القصبجي فك�ان ی�ح�ل�م ب�أن ی�ت�ك�ل�م م�ن خ�الل 
القصیدة ، بلغة العصر الذي یعیش فیھ ومن ھنا تب�ای�ن�ت 
طریقتا أبي العال ومحمد القصبجي في نظرتھما لمستقبل 
القصیدة فاألول یرید التمس�ك ب�ق�ال�ب ال�ق�ص�ی�دة وال�ل�غ�ة 
العربیة الفصحى والثاني ب�دأ ی�ح�اول ف�ي ت�ط�وی�ر ق�ال�ب 
القصیدة كي تتفق وح�اج�ات ال�ع�ص�ر ال�ذي ت�ع�ی�ش ف�ی�ھ 

 فكانت قصائده األولى ألم كلثوم. 
أما محمد عبد الوھاب فقد استفاد من اص�الح�ات الش�ی�خ 
أبي العال محمد و القصبجي معاً ، ل�ك�ن�ھ ل�م ی�خ�رج ع�ن 
القالب التقل�ی�دي ك�ث�ی�راً وم�ن أش�ھ�ر قص�ائ�ده ی�ا ج�ارة 

 الوادي

اا 
 ا ا 

 1ج/في اجزاء ..... 
 

 اعداد : مختار حیدر
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اعلن المكتب التنفیذي في اللجنة االول�م�ب�ی�ة   
الوطنیة العراقیة تسمیة ھیثم عبد الحمید امینا 
عاما واحمد صبري امینا مالیا وج�اء اخ�ت�ی�ار 
االمین العام بعد دراسة مستفیضة وم�ن�اقش�ات 
مكثفة بین اعضاء المكتب التنفیذي حیث وق�ع 
االختیار بعد منافسة كانت بین ستة اسماء ت�م 
ترشیحھا للحصول على ھ�ذا ال�م�ن�ص�ب اذ ت�م 
فتح باب الترشیح لمدة اسبوعین وتمت عملیة 
االختیار بمنتھى الشفافیة حیث ان كفاءة ھیث�م 
عبد الحمید وخبرتھ في مجال ال�ع�م�ل االداري 
مكنتھ من احتالل ھذا المنصب . وعلى ص�ع�ی�د 
متصل فقد تم تسمیة احمد صبري امینا م�ال�ی�ا 
للجنة االولمبیة ال�وط�ن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة وج�اءت 
التسمیة من خالل االجتماع الدوري االعتی�ادي 
التاسع للمكتب ال�ت�ن�ف�ی�ذي ل�ل�ج�ن�ة االول�م�ب�ی�ة 
العراقیة حیث لم یترش�ح ل�ھ�ذا ال�م�ن�ص�ب اي 
شخصیة اخرى ویتمتع احمد ص�ب�ري ب�خ�ب�رة 

كب�ی�رة ف�ي ھ�ذا ال�م�ج�ال ت�ؤھ�ل�ھ لش�غ�ل ھ�ذا 
 . المنصب

وفي اتصال ھاتفي خص بھ صحیفة ال�ع�راق�ی�ة 
االسترالی�ة ق�دم ھ�ی�ث�م ع�ب�د ال�ح�م�ی�د ش�ك�ره 
وتقدیره للكابتن  رعد حمودي رئیس ال�ل�ج�ن�ة 
االولمبیة العراقیة والعضاء المكتب التنف�ی�ذي 
على ثقتھم العالیة بھ وت�ع�ھ�د ب�ان ی�ح�اول ان 
یبذل جھد امكانھ ویكرس كل خبرت�ھ م�ن اج�ل 
ال��م��س��اع��دة ب��ال��ن��ھ��وض ب��ال��واق��ع ال��ری��اض��ي 
وتكریس كل خ�ب�رت�ھ م�ن اج�ل ال�م�س�اع�دة و 
المساھمة في  تحقیق االنجاز الریاض�ي ال�ذي 
یطمح  ال�ع�راق ب�ال�ح�ص�ول ع�ل�ی�ھ م�ن خ�الل 
تحقیق میدالیة اولمبیة  في االولم�ب�ی�اد ال�ق�ادم 

ع�ل�م�ا ان ال�ع�راق وخ�الل  ٢٠٢٤في باریس 
ت�اری�خ�ھ ال�ری�اض�ي االول�م�ب�ي ال�ذي ب�دأ ف�ي 

لم یحقق سوى م�ی�دال�ی�ة  ١٩٤٨اولمبیاد لندن 
 ١٩٦٠اولمبیة یتیمة كانت في اولمبیاد روما 

عن طریق  خالد الذكر الرباع البصري الراح�ل 
 عبد الواحد عزیز 

ویتمتع ھیثم عبد الحمید الذي  یتقن ال�ل�غ�ت�ی�ن 
االنجلیزیة والفرنسیة بعالقات واسع�ة وق�وی�ة 
مع عددا من اعضاء اللجنة االولمبیة ال�دول�ی�ة 
واعضاء المجلس االولمبي االسیوي وذلك من 
خالل ترأسھ لفترة طویلة العالقات ال�خ�ارج�ی�ة 

 في اللجنة االولمبیة 

وكان ھیثم عبد الحمید قد ق�ام س�اھ�م ب�ال�ع�دی�د 
من االعمال واالنجازات المھمة ومنھا ترجم�ة  
دلیل االدارة الریاضیة عن الل�ج�ن�ة االول�م�ب�ی�ة 
الدولیة  من اللغة الفرنسیة الى العربیة وال�ذي 

صفحة  وتم نش�ره م�ن ق�ب�ل  ٣٥٠یتكون من 
اللجنة االولمبیة الوطنیة العراقیة وك�ذل�ك ق�ام 
بترجمة المیثاق االولمبي وقام ب�وض�ع خ�ط�ط 
عدیدة منھا في التخطیط الریاضي  وفي مج�ال 
التسویق ومجال اعداد البط�ل االول�م�ب�ي وف�ي 
مجال توزیع المیزانیات والمحاصصة  وك�ذل�ك 

اشرافھ على تسجیل واعداد وفود 
اللجنة االولمبیة  في الم�ش�ارك�ات 
العربیة واالسیویة والدولی�ة وق�د 
ت�راس ال��ب�ع��ث��ة ال�ع��راق��ی�ة ال��ت��ي 
ش�ارك�ت ف�ي اول�م��ب�ی��اد ط��وك�ی��و  
وكذلك كان حلقة ال�وص�ل م�اب�ی�ن 
اللجنة االولمبیة العراقیة واللجنة 
االولمب�ی�ة ال�دول�ی�ة وایض�ا  م�ع 
عناصر ال�ح�رك�ة االول�م�ب�ی�ة ف�ي 
العالم مثل اللجان االول�م�ب�ی�ة  او 
االتحادات ال�دول�ی�ة او ال�م�ج�ل�س 
االولم�ب�ي االس�ی�وي وك�ذل�ك م�ع 
عددا من االكادیمیات ال�م�رت�ب�ط�ة 
بالعمل االولمبي وكذلك ساھم ف�ي 

وضع قانون اللجنة االول�م�ب�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة ذي 
والذي ك�ان ب�االش�ت�راك  ٢٠١٩عام  ٢٩الرقم 

مع لجنة الشباب والریاضة مع عباس عل�ی�وي 
ودیار بیرواري  اضافة الى النظام الداخلي في 
اللجنة االولمبیة العراقیة ال�ذي ی�ح�م�ل ال�رق�م 

وب�االض�اف�ة ال�ى   ٢٠٢٠واحد وتم نشره عام 
وضع عددا من القوانین واالنظم�ة ل�الت�ح�ادات 

وربما سی�ك�ون اق�رب  ٢٠٢١الوطنیة في عام 
تحدي خارجي لع�م�ل ال�ل�ج�ن�ة االول�م�ب�ی�ة ھ�و 
المشارك�ة ف�ي دورة االل�ع�اب االس�ی�وی�ة ف�ي 

والتي تعتبر محطة م�ھ�م�ة ف�ي  ٢٠٢٢ھانزو 
تاھیل الریاضیین العراقیین الولمب�ی�اد ب�اری�س 

وغیرھا من المشاركات المھم�ة ح�ی�ث  ٢٠٢٤
تتطلع اللجنة االولمبیة الى ان تكون المشاركة 
العراقیة فاعلة ومنافسة وان الت�ك�ون م�ك�م�ل�ة 
عدد علما ان ال�م�ش�ارك�ة الس�اب�ق�ة ف�ي دورة 

وال�ت�ي  ٢٠١٨االلعاب االسیویة في جاك�ارت�ا 
تواجدت فیھا صحیفة العراقیة االست�رال�ی�ة ل�م 

 . ترتق الى مستوى الطموح
یعتبر ھیثم عبد الحمید احد ابطال ال�ع�راق ف�ي 
لعبة الكاراتیھ لم�دة اك�ث�ر م�ن عش�ر س�ن�وات 

 ١٩٩٦وحاصل على لقب افضل ریاضي ع�ام 
وحاصل على المیدالیة البرونزی�ة ف�ي ال�دورة 
الریاض�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة ال�ت�ي ج�رت ف�ي االردن 

ویتقن اللغتین االنجلیزیة وال�ف�رنس�ی�ة  ١٩٩٩
وحاصل على ش�ھ�ادة ال�م�اجس�ت�ی�ر ف�ي ادارة 
المنظمات من بلجیك�ا ول�دی�ھ حض�ور م�ت�م�ی�ز 
وباع طویل في االدارة والع�الق�ات ل�م�دة اك�ث�ر 

 سنة   ١٤من 

اا طا وا   ا ا    
 حاصل على شھادة الماجستیر في ادارة المنظمات من بلجیكا  .... یتقن اللغتین االنجلیزیة والفرنسیة  

 یتمتع بعالقات واسعة ومتمیزة  عربیا واسیویا ودولیا   .... احد ابطال ریاضة الكاراتیھ سابقا
 

 رافق قاسم العقابيالعراقیة االسترالیة، سیدني، 
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