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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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ما  
  إد 

 ” اااا “ 
 17  6  أ

دكتورنا الغالي دمت مثقفا وفنان�ا م�ب�دع�ا 
وانسانا نبیال تحیاتي وت�ق�دی�ري ل�روح�ك 
االبداعی�ة وخ�ل�ق�ك ال�ن�ب�ی�ل م�ت�م�ن�ی�ا ل�ك 
ول��ال��س��رة ال��ك��ری��م��ة ال��خ��ی��ر وال��ع��اف��ی��ة 
والسرور وكل عام وانتم ب�اع�ی�اد ج�دی�دة 
ق��ادم��ة.. ان��ت والس��ی��دة ھ��ی��ف��اء. وك��ل 

 ..القراء

 عقیل مھدياألستاذ الدكتور        

 األخ والزمیل العزیز
 الدكتور موفق ساوا المحترم 

 األخت األعالمیة ھیفاء متي المحترمة
 الزمالء في ھیئة التحریر المحترمین

 
اغتنم فرصة االح�ت�ف�ال ب�ال�ذك�رى الس�اب�ع�ة   

عشرة لصدور جریدتكم الغراء ألت�ق�دم ال�ی�ك�م 
جمیعا بأحر التھاني والتبریكات متم�ن�ی�ا ل�ك�م 
مزیدا من التقدم والعطاء الثر لخدمة ال�ك�ل�م�ة 
الحرة والمھنیة الصادقة م�ن أج�ل م�م�ارس�ة 
نبی�ل�ة ل�ح�ری�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ال�رأي وق�ب�ول 
واحترام اآلخر المختلف، وخدمة الرأي الع�ام 
وتنویر المجتمع باألفكار التقدم�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة 
الجام�ع�ة ل�ك�ل م�ك�ون�ات ب�الدن�ا ب�م�ا ی�ح�ت�رم 
ویضمن خصوصیات�ھ�ا وح�ق�وق�ھ�ا ال�ث�ق�اف�ی�ة 

 والسیاسیة.
دم��ت��م ودام��ت اق��الم��ك��م ال��ح��رة وم��ن��ب��رك��م 
(ال��ع��راق��ی��ة االس��ت��رال��ی��ة) رم��ًزا م��ن رم��وز 

 الصحافة والفكر الدیمقراطي النیر.
 

 كفاح محمود كریم
 

 ألمستشار اإلعالمي 
 للرئیس مسعود بارزاني
 م 2021كوردستان في السادس من اكتوبر 

17 اا اا  ة   

 
ش�م�ع�ة ف�ي ح�ی�اة  17یشھد بأی�ق�اد  05-10-21

صحی�ف�ة ال�ع�راق�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة ف�ھ�و ی�وم أغ�ر 
وح�دث س�ع�ی�د ف�ي ع�ال�م وعرس كرنفالي مبھج 

الصحافة، بتأسیس صحیفة العراقیة  األسترال�ی�ة 
بمبادرة من الدكتور ال�م�ؤس�س الش�ھ�م "م�وف�ق 
ساوا" والن�ائ�ب�ة ھ�ی�ف�اء م�ت�ي ھ�م�ا ص�رح ھ�ذا 
األنجاز التأریخي الوطني العراق�ي ب�ع�م�ل دؤوب 
وبنكران ذات متحملین مطبات الصحافة ونكدھا، 
وفتحت الجریدة أبوابھا بسخاء العراق�ي ال�غ�ی�ور 
لتصبح متنفساً لمثقفي وأدباء الجالیات العراق�ی�ة 
لتشارك سویة ف�ي ب�ث روح األس�ت�م�راری�ة ف�ي 

 .حضور الجریدة وألقھا
وأشد على أیدیكم وقد لمسُت ف�ي ال�ج�ری�دة أن�ھ�ا 
نبض الناطقین بالحقیق�ة ون�ج�اح�ك�م ال�ب�اھ�ر ف�ي 
مھام التنویر الثقافي السائر على طریق ال�ح�وار 
وقبول اآلخر على مبدأ (العقالنیة) واألبتعاد ع�ن 
الحلول العشوائیة  (ال�غ�ی�ب�ی�ة)، م�ب�روك ل�ب�غ�داد 
الحبیبة الغافیة على ضف�اف دج�ل�ة ال�خ�ی�ر ب�ھ�ذا 
الكرنفال والعرس البغدادي بمناسبة ذكرى مرور 

  .سبعة عشر عاماً في عمر الجریدة المدید
 ـیسعدني تقدی�م أس�م�ى أی�ات ال�ح�ب وال�ج�م�ال ل

"جری�دت�ن�ا" ال�ع�راق�ی�ة األس�ت�رال�ی�ة وت�ح�ی�ة ود 
وأجالل لمؤسسھا الدكتور موفق ساوا وال�ن�ائ�ب�ة 

 ھیفاء متي.
 

 عبد الجبار نوري 
 أدیب وباحث عراقي مقیم في السوید

 .. مساء المسرات
 

یطیب لي ان اتقدم لكم بارق التھاني واطیب   
االماني وارجو لكم مزیدا من التالق واالب�داع 
لصحیفتنا الموقرة والمم�ی�زة ف�ي ك�ل ش�يء، 

یسھا د. موفق ساوا والست ھ�ی�ف�اء، ئبقیادة ر
صعدا ن�ح�و الس�وام�ق ... ب�م�ن�اس�ب�ة ع�ی�دھ�ا 
السابع عشر، وتقبلوا مني تراتیل مودتي ایھا 

 . االحباب
 

 اخوكم .. حسن حافظ
 كاتب وناقد

 تھاني قلبیة
 

إن تكتب شیئا.. فھذا مم�ك�ن .. أن ت�ك�ت�ب  
شیئا محترما .. ف�ھ�ذا ص�ع�ب.. أن ت�ن�ش�ر 
جریدة بلغة عریبة في أرٍض غریبة .. فھذا 
أصعب... أن تستمر ف�ي ال�ك�ت�اب�ة وال�ن�ش�ر 
لمدة ستة عشر عاما... فھ�ذا ھ�و ت�ح�ق�ی�ق 

  … المستحیل ذاتھ
ستة عش�ر ع�ام�ا م�ن ال�ط�ب�اع�ة وال�ن�ش�ر 
والتوزیع ونشر ال�ف�ك�ر ال�ن�یّ�ر ال�ى ان�ح�اء 
العالم ... غیر المرتبط بدیانة أو جنسیة أو 
لون أو عرق ... و كل ھذا و أن�ت ف�ي ب�ل�د 
غریب ... تواجھ فیھا صعوب�ات ال�م�ھ�اج�ر 
ونظرات العیون المتشك�ك�ة أح�ی�ان�ا بس�ب�ب 
 نجاة مشروعكم الثقافي االنساني التقدمي..

ستة عشر عاما من المصابرة و الم�ع�اف�رة 
لكى یرتبط الجیل الجدید بلغة الضاد و ینیر 
فكره بكلمات كتب�ھ�ا ادب�اء م�وج�ودی�ن ف�ي 
الناحیة االخ�رى م�ن ال�ك�رة األرض�ی�ة.. ال 
لشئ س�وى ح�ب األدب وعش�ق ال�ك�ل�م�ات 

  ..المتراصة على ورق الجرائد
ھذا العشق الذى ال یشعر بھ إال كل من ش�م 
رائحة ورق الجرائد في الصباح و استمت�ع 

  ..بملمسھا وھو یشرب القھوه
ن�ن�ج�ح …  نخطئ ونصیب.. نف�رح ون�ح�زن

ونفشل .. و لكننا مس�ت�م�رون ف�ي ال�ع�ش�ق 
الذى اكتوینا بھ في حب الورقة ال�م�ك�ت�وب�ة 

  ..بحبر المطابع
الس���ادة أص���ح���اب ج���ری���دة "ال���ع���راق���ی���ة 
االسترالیة" دكتور موفق ساوا واالعالمیة 
ھیف�اء م�ت�ي ج�زی�ل الش�ك�ر ل�ك�م ع�ل�ى م�ا 
قدمتموه خالل األع�وام الس�اب�ق�ة ف�ي نش�ر 
لغة الضاد بالعالم الجدید.. ارفع القبعة ل�م�ا 
تبذولھ من غالي و نفیس و ج�ھ�د وع�رق، 
فقط لكى یت�ج�م�ع أدب�اء ل�غ�ة الض�اد ت�ح�ت 

دمتم و دامت لكم الص�ح�ة  ..مظلة جریدتكم
  والسعادة كما اسعدتمونا

 
  المستشار األعالمي
  صموئیل نبیل أدیب

  عضو جمعیة المراسلین االجانب في مصر
  2020الفائز بجائزة فارس األدب العربي لسنة 
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أصدر المرصد النیابي الع�راق�ي ال�ت�ق�ری�ر      
النھائي للدورة االنتخابیة الرابعة للفترة بین 

، ح�ی�ث 07/10/2021إل�ى  03/09/2018
عمل علیھ فریق من ال�م�رص�د ال�ن�ی�اب�ي ف�ي 
مؤسسة (مدارك ) مبیناً أداء مجلس ال�ن�واب 

. تض�م�ن 2021-2018العراقي للمدة ب�ی�ن 
ال�م�ج�ل�س وع�م�ل ال�ل�ج�ان   التقریر جل�س�ات

والدور التشریعي والرقابي وأھم المخالفات. 
والمرصد النیابي العراقي ھو أحد مؤسس�ات 
منظمات المجتمع المدني. یتألف التقریر م�ن 

 صفحة شملت 129
العم�ل�ی�ة االن�ت�خ�اب�ی�ة ل�ل�دورة -2المقدمة -1 

م��ج�ل��س ال��ن��واب  -3ال�ت��ش�ری��ع�ی��ة ال��راب�ع��ة 
وتظاھرات تشرین (إستقال�ة ح�ك�وم�ة ع�ادل 

التص�وی�ت ع�ل�ى ال�ح�ك�وم�ة -4عبد المھدي) 
األداء التش�ری�ع�ي -6أداء المجلس -5الجدیدة 

 -9ال�ل�ج�ان ال�ن�ی�اب�ی�ة  -8األداء الرقابي  -7
نس��ب مش��ارك��ات -10مش��ارك��ات األعض��اء 

 األعضاء في التشریعات
الرصد الخاص والمخالفات ال�م�س�ت�م�رة -11 

الملحقات.سوف نبین أھم م�ا ج�اء ف�ي  -12
التقریر. لقد غط�ى ال�م�رص�د ال�ن�ی�اب�ي ث�الث 

-2014) و( 2014-2010دورات إنتخابیة (
) وأط����ل����ق 2021-2018) و(2018

ت�ق��اری��رھ��ا.وھ��ذا ال��ت��ق��ری��ر خ��اص ب��ال��دورة 
 الرابعة

ونتیجة لفشل النظام السیاسي الم�ح�اص�ص�ي 
ال���ط���ائ���ف���ي وال���ذي أدى إل���ى إنس���دادات 

لم یلمس ال�م�واط�ن أي ت�غ�ی�ی�ر أو   سیاسیة
الح�ظ�ن�ا   إصالح في المنظومة السیاسیة ب�ل

ت��زداد   ب��أن��ھ دورة ب��ع��د دورة تش��ری��ع��ی��ة
األزمات السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة 
ویزداد المواطن ب�ؤس�اً وف�ق�راً ك�م�ا أس�س�ت 
ال��دورات الس��اب��ق��ة م��ن خ��الل ال��ط��ب��ق��ة 
السیاسیة، الفساد المت�ع�دد وإس�ت�ف�ح�ال دور 
ال�م��ل��ی��ش�ی��ات وس��ل�وك ط��رق ال�ت��زوی��ر ف��ي 
االنتخابات العامة وبالتالي تم ت�زی�ی�ف إرادة 
ال��م��واط��ن ول��ھ��ذا ع��زف ال��م��واط��ن��ون ع��ن 
المشاركة في االنتخابات التي كان�ت ش�ك�ل�ی�ة 
والتمثل إرادة الشعب بسبب إنعدام الثقة بی�ن 
الجماھیر وبین الحكومة والطبقة السی�اس�ی�ة 
المتنفذة ودوائرھا ومؤسساتھا كم�ا إتس�ع�ت 
الفجوة بین الشعب وبین ھذه الطبقة. ویذك�ر 
ال��ت��ق��ری��ر ب��أن ال��ف��ت��رة ال��م��ح��ص��ورة ب��ی��ن 

ال���دورة  7/10/2021إل��ى  3/9/2018
التشریع�ی�ة ال�راب�ع�ة /الس�ن�ة ال�ث�ال�ث�ة ش�ھ�د 
الع�راق ح�ك�وم�ة وش�ع�ب�اً وب�رل�م�ان�اً أح�داث�اً 

تمثلت بحركة إحتجاجیة عمت م�ع�ظ�م   كبیرة
مناطق الوسط والجنوب بدأت في األول م�ن 

. ط�ال�ب ف�ی�ھ�ا  2019تشرین األول من عام 
المحتجون بتغییر الواقع الخدم�ي وم�ح�ارب�ة 
الفساد وإنھاء ع�م�ل م�ج�ال�س ال�م�ح�اف�ظ�ات 
والمطالبة ب�إج�راء ال�ت�ع�دی�الت ال�دس�ت�وری�ة 
ألصالح النظام السیاسي وإجراء االنتخ�اب�ات 
المبكرة. كما شھدت المدة نف�س�ھ�ا ت�داع�ی�ات 

 جائحة كورونا.
وتناولت المقدمة أحدات ال�دورة االن�ت�خ�اب�ی�ة 

) وأب�رزھ�ا س�ی�ط�رة 2018-2014الثالثة (
تنظیم داعش اإلرھابي عل�ى م�دن وم�ن�اط�ق 
عدیدة في العراق كذلك ذك�رت ال�م�ق�دم�ة م�ا 
حدث في السنة التشریعیة الثانیة من الدورة 
االن�ت��خ��اب�ی��ة ال��ث�ال��ث��ة م��ن أح��داث مش��اب��ھ��ة 

 2015ب���دأت ف���ي ت���م���وز 2019  لس��ن���ة
وإستمرت لعدة شھور ومنھا أح�داث وق�ع�ت 
تحت ق�ب�ة ال�ب�رل�م�ان أفض�ت إل�ى إع�ت�ص�ام 
النواب داخل ال�م�ج�ل�س وال�م�ط�ال�ب�ة ب�إق�ال�ة 
الرئاسات الثالث وم�ن ث�م ال�ت�ص�وی�ت ع�ل�ى 
إقالة رئیس مجلس الن�واب وإن�ت�خ�اب ب�دی�الً 
عنھ مؤقتاً ثم تدخ�ل�ت ال�م�ح�ك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة 

وبتت في مالبسات إنعقاد ب�ع�ض ال�ج�ل�س�ات 
والتصویت فیھا على إقالة رئیس الم�ج�ل�س. 
ت��ل��ك األح��داث أدت إل��ى ت��ع��ط��ی��ل ج��ل��س��ات 
المجلس ألكثر من مّرة . ك�م�ا ح�دث إق�ت�ح�ام 
المجلس من قبل الم�ت�ظ�اھ�ری�ن وم�غ�ادرت�ھ�م 

. ك�م�ا 2016ن�ی�س�ان 30بنایة المجلس ف�ي 
إستنتج المرصد النیابي بأن مجل�س ال�ن�واب 
لم یقدم ن�م�وذج�اً أم�ام الش�ع�ب وم�ؤس�س�ات 
ال��دول��ة ف��ي ت��ط��ب��ی��ق ال��ق��ان��ون وال��دس��ت��ور 
واألنظمة المرعیة . كما تضمن التقری�ر أداء 

) م�ن 61مجلس النواب المذكور في المادة (
الدستور فضالً عن المھام فیما یخص قان�ون 
مجلس النواب وتشكیالتھ ونظ�ام�ھ ال�داخ�ل�ي 

  وكذلك عمل اللجان
ال�م�ح�ت�ل�ف�ھ ودورھ�ا ف�ي إن�ج�از م�ق�ت�رح��ات 
ومشاری�ع ال�ق�وان�ی�ن وإح�ال�ت�ھ�ا إل�ى ھ�ی�ئ�ة 

االن��ت��خ��اب��ی��ة ل��ل��دورة   ال��رئ��اس��ة. ال��ع��م��ل��ی��ة
 -التشریعیة الرابعة:

أجریت االنتخابات التش�ری�ع�ی�ة ال�راب�ع�ة ف�ي 
) إلن�ت�خ�اب 12/5/2018الع�راق ب�ت�أری�خ (

أعض�اء م��ج�ل��س ال��ن�واب ال��ع�راق��ي ال��ج�دی��د 
م�رش�ح�اً  7014للدورة الرابعة شارك فیھ�ا 

من النســــاء و الرجـــال موزعـــــین عل�ـ�ى 
) ح��زب��اً 143ح��زب��اً م�ن ب��ی��ن�ھ��ا (  )204(  

منضویــاً في تحالفــــات، بـیـنـمـــا دخــــ�ـ�ل 
حزباً االنتخاب�ات بش�ك�ل م�ن�ف�رد وق�د   )61(

كانت النتائج التي أعلنتھا المفوضیة ال�ع�ل�ی�ا 
ال���م���س���ت���ق���ل���ة ل���إلن���ت���خ���اب���ات ب���ت���أری���خ 

عن حصول ت�ح�ال�ف س�ائ�رون 19/5/2018
) مقعداً ویلیھ تحالف ال�ف�ت�ح ال�ذي 54على (

) مق�ع�داً، وت�ح�ال�ف ال�ن�ص�ر 48حصل على (
) مقعداً. وعل�ى مس�ت�وى األح�زاب 42على (

ال��م��ن��ف��ردة حص��ل ال��ح��زب ال��دی��م��ق��راط��ي 
) مقع�داً وك�ان األول 25الكوردستاني على (

على مستوى األحزاب والثاني تیار ال�ح�ك�م�ة 
مقعداً وحص�ل�ت إع�ت�راض�ات  19حصل على 

وطعون بعد إعالن النتائج والتي أشارت إلى 
أن ن�ت�ائ�ج االن�ت�خ�اب�ات م�زورة وم�ن خ��الل 
مقاطع فیدیو كش�ف�ت ع�م�ل�ی�ات ت�الع�ب ف�ي 
بعض النتائج عبر إس�ت�م�ارات ال�م�ف�وض�ی�ة. 
وقد خرجت تظاھرات إحتجاجیة تطالب بالع�د 

 والفرز وخصوصاً في كركوك. 
 

ُع��ق��دت  2018ف�ي الس�ادس م�ن ح�زی��ران 
جلسة إستثنائیة لمجلس ال�ن�واب ال�م�ن�ت�ھ�ی�ة 
والیتھ صوت فیھا على تعدیل ثال�ث ك�ان ق�د 

) 45أجراه عل�ى ق�ان�ون االن�ت�خ�اب�ات رق�م (
وال�ذي تض�م�ن ت�ع�دی�ل إج�راء  2013لسنة 

عملیة العد والفرز الیدوي ع�ل�ى نس�ب�ة م�ن 
محط�ات اإلق�ت�راع وأن ی�ت�م ال�ع�د ب�أش�راف 
مجموعة من القضاة ی�ع�ی�ن�ون م�ن م�ج�ل�س 

 القضاء األعلى.
وھذا یدُل على سحب الثقة من ال�م�ف�وض�ی�ة  

المستقلة الع�ل�ی�ا ح�ی�ث ت�ب�ع ذل�ك ف�ق�رة ف�ي 
التقریر حول إجراءات ال�ق�ض�اة ال�م�ن�ت�دب�ی�ن 
والتي ذك�رت ف�ی�ھ�ا (أج�ری�ت ع�م�ل�ی�ة ال�ع�د 

، 2018والفرز الیدوي في األول من ت�م�وز 
وقد أوصى القضاة المنتدب�ون ب�ع�زل م�دراء 
مك�ات�ب ان�ت�خ�اب�ات (ص�الح ال�دی�ن، األردن، 
تركیا ، كركوك، األنبار) ب�دع�وى إرت�ك�اب�ھ�م 

مخالفات وتالعب وفساد مالي وق�د ص�ادق�ت 
حكومة العبادي على توصیاتھم وإحالة عدداً 
منھم إلى الق�ض�اء. ول�م ی�ج�ِر ال�ع�د وال�ف�رز 
لمكتب ان�ت�خ�اب�ات ب�غ�داد /ال�رص�اف�ة بس�ب�ب 
الحریق ال�ذي ت�ع�رض�ت ل�ھ م�خ�ازن م�ك�ت�ب 
الرصافة التابع لمفوضیة االنتخاب�ات وال�ت�ي 
تحتوي عل�ى أج�ھ�زة ال�ت�س�ج�ی�ل وال�ت�ح�ق�ق 
البایومتري وأجھزة تسری�ع ال�ن�ت�ائ�ج فض�الً 

ص�ن�دوق�اً  882عن صنادیق اإلقتراع البالغة 
 مما تعذر إجراء عملیة العد والفرز الیدوي.

الفقرة السادسة من التق�ری�ر وھ�ي خ�ری�ط�ة 
 -ت��وزع األص��وات وت��ف��اص��ی��ل ال��ت��م��ث��ی��ل :

ن�ائ�ب�اً  219نائباً ، األعضاء الج�دد  329فاز
%، 65أي مایساوي ثلثي المجلس بن�س�ب�ة 

األعضاء الذین فازوا لدورتین إن�ت�خ�اب�ی�ت�ی�ن 
%وع�دد 21ن�ائ�ب�اً ب�ن�س�ب�ة 70كان عددھم 

ن�ائ�ب�اً  28الذین فازوا لثالث دورات إنتخابیة 
% المتبقیة ف�ھ�ي 4% أما نسبة 10بنسبة 

ألرب�ع دورات   تمثل األعض�اء ال�ذی�ن ف�ازوا
عضو .وبالمق�ارن�ة م�ع  12متتالیة وعددھم 

الدورة التشریعیة الثالثة فقد ت�ب�ی�ن ان ع�دد 
س�ن�ة  40النواب الذین تق�ل أع�م�ارھ�م ع�ن 

نائباً ف�ي ال�دورة  20أصبح الضعف أذ كانوا 
 47الثالثة ففي الدورة الراب�ع�ة ص�ار ال�ع�دد 

عضواً والنواب الذین أعمارھم فوق الستی�ن 
عاماً فما فوق كان عددھم في الدورة الثال�ث�ة 

عض��واً أص��ب��ح ف��ي ال��دورة  70أك��ث��ر م��ن 
عضواً .وفي الفقرة السابعة م�ن  34الرابعة 

ال��ت��ق��ری��ر ح��ول إس��ت��ب��دال ب��ع��ض األعض��اء 
ألسباب مختلفة وھي اإلستقالة من المج�ل�س 

)عض�و، 3) عضو، ق�رار م�ح�ك�م�ة (8العدد(
 ) عضو إشغال منصب 6وفاة (

)عضو. ع�دد األعض�اء ال�ذی�ن ل�م ی�ؤدوا 4(
أعض�اء وھ�م ح�ی�در   )4الیمین الدستوریة (

رئیس وزراء سابق نوري الم�ال�ك�ي -العبادي
رئیس وزراء سابق وعضو لج�ن�ة م�راق�ب�ة -

وراكان ال�ع�ب�ی�دي   تنفیذ البرنامج الحكومي،
عضو ل�ج�ن�ة ال�ث�ق�اف�ة واإلع�الم والس�ی�اح�ة 

ال یوجد. -واآلثار، أسعد عبد األمیر العیداني 
أداء ال�ی�م�ی�ن ال�دس�ت�وری�ة ھ�و أح�د ش��روط 
إك�ت��م��ال عض��وی��ة ال��ن��ائ�ب وع��دم أداء ھ��ذه 
الوظیفة اإلجباریة تعتبر مخال�ف�ة دس�ت�وری�ة 
وقانونیة ولھا تبعات خطی�رة ول�ھ�ذا أع�ت�ب�ر 

عضو ب�دالً م�ن  325مجلس النواب یعمل ب
كما ترحل القضیة إلى حالة إعتبار ھ�ذا  329

العضو غائب. كان البد حسم األمر م�ن ق�ب�ل 
الدائرة القانونیة ول�ج�ن�ة ال�ط�ع�ون ورئ�اس�ة 
المجلس والطل�ب م�ن ال�م�ح�ك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة 
حسم وضع آولئك األعضاء. ثم أشار التقریر 
إلى إنتخاب رئیس المج�ل�س وال�ن�ائ�ب األول 
والنائب الثاني وعن عدد األصوات وأس�م�اء 
المرشحین ثم إنتخ�اب رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة 

مرشحاً 31بعد أن تقدم  2/10/2018بتأریخ 
) أعضــاء وإنس�ح�اب واح�د 9وتم إستبعـاد (

) عضو لم یقدم منھم ما یثبت ال�خ�ب�رة 14و(
السیاسیة والذی�ن أص�ب�ح ل�ھ�م ال�دخ�ول ف�ي 

) ون�ت�ی�ج�ة ال�ت�ص�وی�ت 7المنافسة ع�ددھ�م (
) ص��وت 165الس��ري ف��از ب��رھ��م ص��ال��ح (

) ص�وت وس�روة ع�ب�د 89وفؤاد حسین ب(
 نائباً.  302بحضور  ) صوت18الواحد (

لم تكمل الدورة التشری�ع�ی�ة ال�راب�ع�ة م�دت�ھ�ا 
ال�دس��ت��وری�ة وأن��ھ�ت أع��م��ال�ھ��ا ف�ي الس��ن��ة 
التشریعیة ال�ث�ال�ث�ة . ع�دد ال�ج�ل�س�ات ال�ت�ي 

جلسة  149عقدھا المجلس خالل ھذه الفترة 
ق�راءة أول�ى   الساب�ق�ة أقل بكثیر عن الدورة

129وقراءة ثان�ی�ة  174لمشاریع القوانین 
م�ع�دل 12إستضافة  92قوانین صوت علیھا 

 . 329نائب من أصل  203الحضور العام 
فقرة الرصد الخاص وم�خ�ال�ف�ات ال�م�ج�ل�س: 

 أوالً رصد خاص:
لم تنعقد جلسة من جلسات المج�ل�س ف�ي  -1

 وقتھا المحدد 
ن�ائ�ب�اً ل�ع�دم 325مایزال المجلس یعمل ب -2

ت��أدی��ة أرب��ع ن��واب ال��ی��م��ی��ن ال��دس��ت��وری��ة 
(المالكي، أسعد العیداني ، ح�ی�در ال�ع�ب�ادي، 

 راكان سعید)
لم یكتمل عدد أعضاء المجلس الك�ل�ي ف�ي -3

حض��ورھ��م ألی��ة ج��ل��س��ة م��ن ب��دای��ة ع��م��ل 
 المجلس إلى اآلن 

ج�ل�س��ة م��ن ج�دول األع�م��ال  14خ�ل��ت  -4
 والذي یُعد من قبل ھیئة الرئاسة.

إستمرار خلو بع�ض ال�ل�ج�ان م�ن وج�ود  -5
ال��رج��ال ك��م��ا ف��ي ل��ج��ن��ة ال��م��رأة واألس��رة 

 والطفولة.
لم ینشر مجلس النواب العراقي م�ح�اض�ر  -6

-7ستة جلسات مخالفاً بذلك نظامھ الداخل�ي 
عقد مجلس النواب ث�الث ج�ل�س�ات ف�ي ذات 

خالفاً للن�ظ�ام ال�داخ�ل�ي  27/10/2020الیوم 
 للمجلس في مادتھ التاسعة أوالً منھا 

ب��ح��س��ب آخ��ر ت��ح��دی��ث ف��ي ال��ل��ج��ان -8
ت��م رص��د ف��رق ب��ی��ن أس��م��اء 26/4/2021

أعضاء اللجان المعت�م�دة ب�ح�س�ب ال�ت�ح�دی�ث 
وبین أسماء اللج�ان ال�م�ن�ش�ورة ف�ي م�وق�ع 

 المجلس.
اللجان المنش�ورة ب�ح�س�ب آخ�ر ت�ح�دی�ث  -9

329نائباً بینما العدد الكل�ي ل�ألعض�اء 345
  2018بحسب االنتخابات 

خالف ال�م�ج�ل�س ن�ظ�ام�ھ ال�داخ�ل�ي ف�ي  -10
حول عقد ال�ج�ل�س�ات ع�ل�ى األق�ل  22المادة 

ی�وم�ی�ن ف�ي األس��ب�وع وع�دل��ھ�ا إل��ى ث�م��ان 
. 13/4/2019ب�ت�أری�خ   جلسات في الشھ�ر

أعتبر مجلس النواب أن جلستھ األول�ى  -11
4/9وال�ث�ان�ی�ة  3/9/2018المنعقدة بتأریخ 
، وال�راب�ع�ة ب�ت�أری�خ 15/9والثالثة بت�أری�خ 

ج��ل��س��ة واح��دة وس��م��اھ��ا  2018/   16/9
بالجلسة األولى وذلك تفادیاً لمخال�ف�ة ال�م�ادة 

) م�ن ال�دس�ت�ور ال�ت�ي ت�ل�زم ال�ب�رل�م�ان 55(
بأختیار رئیس لھ ونائبین في جلستھ األول�ى 
ومن المخالفات المستمرة ھي مخ�ال�ة ھ�ی�ئ�ة 

) م�ن ال�ن�ظ�ام ال�داخ�ل�ي 18الرئاسة للمادة (
للمجلس التي تنص أوآلً : ب�ن�ش�ر ال�ح�ض�ور 
والغیاب في نشرة المجلس اإلعتیادیة و ف�ي 
أحدى الصحف وكذلك عدم ال�ت�ص�وی�ت ع�ل�ى 
حساباتھ الختامیة في مخالفة مستمرة للمادة 

) م��ن ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي. ال��غ��ی��اب��ات 143( 
وال�ح��ض�ور ونش��رھ�م��ا وك��ذل��ك ال��ح�س��اب��ات 

 مرتبطة برئیس المجلس.
..................................... 

 ... یتبع العدد القادم في العراقیة االسترالیة
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في سابقة لم تفعلھا القوات األمنیة ال مع قتلة ش�ب�ی�ب�ة ال�ح�راك 
السلمي وال م�ع عص�اب�ات االخ�ت�ط�اف واالغ�ت�ص�اب وارت�ك�اب 
مختلف الجرائم البشعة! انتشرت قوات مسلحة جیش�ا وش�رط�ة 
في األحیاء الكوردیة حصرا بكركوك واعتقلت وداھمت الب�ی�وت 
بشكل ج�م�اع�ي وم�ن دون أوام�ر قض�ائ�ی�ة وف�رض�ت أح�ك�ام�ا 
عسكریة عرفیة انتھكت فیھا حرمات بالتعنیف وامتھان الكرامة 
وغیر ذلك ما یثیر ال�غ�ض�ب وردود ف�ع�ل وت�داع�ی�ات ال تُ�ح�م�د 
عقباھا.. إن مثل تلك الس�ل�وك�ی�ة وعس�ك�رة م�دن وض�واح�ی�ھ�ا 
بخاصة مدینة التنوع والتعددیة كركوك یمكن أن یودي باألوضاع الھشة باس�ت�ق�رارھ�ا.. وب�ج�ان�ب 

 االعتذار المنتظر فإننا ندعو األمم المتحدة وممثلیتھا للتدخل عاجال قبل أیة تطورات أخرى
في مداھمات شاركت فیھا دبابات تم االنتشار في األحیاء الكوردیة بكركوك ما أش�ار الس�ت�ع�راض 

 عضالت ال یفضي لتطمین األمن بقدر ما یثیر الرعب واالحتقان والشحن
أوردت األنباء تطوراً خطیرا لما بعد االنتخابات التي مازالت أحزاب السلطة تضغط بخلفیة امتالكھا 
السالح والتھدید باستخدامھ لتغییر حصص ما یعدونھ غنیمة أب�دی�ة ال ی�م�ك�ن إع�ادت�ھ�ا ل�م�ال�ك�ھ�ا 

 !وصاحب السمو الدستوري والحق فیھا أي الشعب
من الجیش العراقي، وبمساندة من عناص�ر األج�ھ�زة األم�ن�ی�ة،  61فلقد انتشرت قوات من اللواء 

بمداھمة عدد من األحیاء الكوردیة في مدینة كركوك ذات الطابع التعددي وال�م�ج�ت�م�ع ال�م�ت�ن�وع. 
وكانت القوات المعززة بعدد من الدبابات والُمصفحات العسكریة، قد اعتقلت العشرات من الُشب�ان 
الكورد، األمر الذي أشاع الرعب والترویع، ودفع إلطالق تحذیرات سی�اس�ی�ة م�ن إم�ك�ان ان�ف�الت 
األوضاع األمنیة الھشة في المدینة، وتحولھا إلى صدامات بطابع ق�وم�ي ال�خ�ل�ف�ی�ة وال�م�ب�ررات، 

 .بخاصة في ظروف كون المحافظة ھي من المناطق المتنازع علیھا
إن انتشار قوات عسكریة وأمنیة وبصورة مكثفة في أحیاء الشورجة ورحی�م�اوى ش�م�ال وغ�رب 
المدینة، فضال عن شكل مداھمة مئات المنازل بشكل مباشر ومن دون وج�ود أذون ب�ال�ت�ف�ت�ی�ش، 

شابا كوردیا، یشكل ذلك سابقة خطیرة لعسكرة األجواء ودفعھا لم�زی�د  75بجانب اعتقال أكثر من 
احتقان بحالف ما نص علیھ الدستور واالتفاقات السیاسیة من التوجھ للتطبیع واالنتق�ال ل�ل�ح�ل�ول 

 ..المناسبة
واألنكى أن تلك القوات استمرت وبقیت منتشرة في شوارع األحیاء الكوردی�ة، ت�ف�ت�ش ال�ع�اب�ری�ن 
وتُجبرھم على فتح ھواتفھم النقالة، للتأكد من وجود مقاطع مصورة لالحتفاالت بفوز الُمرشح�ی�ن 
الكورد في االنتخابات البرلمانیة، مشیرین ھن�ا إل�ى أن�ھ ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن إط�الق س�راح ب�ع�ض 
المعتقلین إال أنھم كانوا تعرضوا للتعنیف واالبتزاز وامتھ�ان ال�ك�رام�ة ض�م�ن ال�م�ق�ار وال�م�راك�ز 

 .العسكریة
ونذكر ھنا أن التصریحات والبیانات اللفظیة بأنھم ال یستھدفون طرفا قومیا أو س�ی�اس�ی�ا ف�إن م�ا 

 ..یحدد األمور ھو النھج واألفعال المیدانیة وھو ما فاقم الشحن واالحتقان السائد
إننا إذ نطالب بضبط النفس من جمیع األطراف والجنوح للفعل السلمي الملتزم بالقوانین وبف�ض�اء 
ضمانات الحقوق والحریات واالستناد للقضاء أوال وآخرا نؤكد أن سیاسة اس�ت�ع�راض ال�ع�ض�الت 
وعسكرة األمور والمیل للحلول األمنیة (القمعیة) لم یكن حال ولن یكون بل سیك�ون ك�م�ا ب�رھ�ن�ت 

 ..التجاریب أداة لمشعلي الحرائق كیما یصبوا الزیت في النار
نطالب بالمرصد السومري لحقوق اإلنسان والتجمع العربي لنصرة ال�ق�ض�ی�ة ال�ك�وردی�ة ب�اع�ت�ذار 
رسمي ألبناء تلك األحیاء ونشدد على ضرورة اتخاذ الوس�ائ�ل الص�ح�ی�ة الص�ح�ی�ح�ة ل�م�ا ی�ن�ع�ش 

… التعایش السلمي ال ما یقلق السكان وینتھك الحقوق والكرامة ت�ح�ت أي ظ�رف م�ن ال�ظ�روف
ونؤكد على إطالق سراج الجمیع مع االعتذار الرسمي المعلن وبالصیغ التي تتحدد في المح�اف�ظ�ة 
بما یعزز احترام القوانین بالقناعات ال بالبلطجة والھراوة والحلول األم�ن�ی�ة وعس�ك�رة ال�م�ج�ت�م�ع 
بالمخالفة مع كل اللوائح والقوانین المرعیة یلزم بمثل ھذه األحداث عرضھا بالمس�ت�وى ال�وط�ن�ي 
والوقوف على من كان وراءھا ودراسة ما شابھا من اندفاع أھوج خرج على منطق القانون م�ن 
جھة وانتھك الحرمات وأفضى لوقائع قد تتبعھا تداعیات غیر محمودة ال�ع�واق�ب.. ونش�دد م�ج�ددا 
على ضرورة التفاعل األعمق واألكثر حزما في ردع ایة محاولة تنتھك السل�م األھ�ل�ي م�ن ط�رف 
قوات الدولة نفسھا.. أما تلك الحملة ال�م�ب�ال�غ ب�ھ�ا ف�ل�ی�ت�م االح�ت�ف�اظ ب�ھ�ا ل�م�ط�اردة ال�ع�ص�اب�ات 

كل التقدیر لمن عمل وی�ع�م�ل ع�ل�ى ح�ف�ظ الس�ل�م واألم�ن  ..والمیلیشیات بكل أجنحتھا وادعاءاتھا
وتوفیر أفضل رعایة تسھر على ال�م�واط�ن وال ت�ن�ت�ھ�ك ح�ق�وق�ھ ال�م�ش�روخ�ة أص�ال ف�ي واق�ع�ن�ا 

 ..المتھاوي
 ألواح سومریة معاصرة 

  ة ت اضك ا اثأ
 اراوا  ا  نوا 

 أ.د. تیسیر أآللوسي
 المرصد السومري لحقوق اإلنسان / ھولندا

ا مم د  
 
 
 
 

وعد حسون نصر 
  سوریا

 
من دمشق نش�رن�ا ال�ی�اس�م�ی�ن.. ل�ك�ن 
یاسمین دمشق نُشر بش�ك�ل م�خ�ت�ل�ف 
ألنھ حمل معھ رائحة شبابنا، أطف�ال�ن�ا 
وك�ھ�ول��ن�ا، ان�ط��ل�ق��ن�ا م��ن�ت��ش�ری��ن ف��ي 
أصقاع األرض إلى بالٍد تح�م�ل ل�غ�ت�ن�ا 
العربیة، وأخرى تحمل لغةً ال ن�ع�رف 

منھا إالّ السالم والتحیة، ھّجرتنا ال�ح�روب، وب�دل أن ن�رس�ل 
زجاج العطر الُمعّشق بالیاسمین والجوري، نشرنا أنفسنا في 
بقاع األرض سوریین نحمل ھمومنا، أح�الم�ن�ا، ط�م�وح�ات�ن�ا، 
شبابنا وسنوات عمرنا، نسیر وال ندري أین یحطُّ بنا الرحیل، 
عیوننا حائرة ترنو إلى الخلف إلى ش�وارع دمش�ق ال�ق�دی�م�ة 
التي تحمل في زوایاھا ذكری�ات�ن�ا، أص�وات�ن�ا وغ�ن�اء ف�ی�روز، 
رائحة قھوة الصب�اح، ال�خ�ب�ز ال�م�ش�روح وص�وت ال�م�الع�ق 
یطرق حواف صحون الفول ورائحة الفالفل، ذك�ری�ات�ن�ا ع�ل�ى 
جدار قلعة دمشق، وابتھاالتنا أمام األموي، وحكایات عشق�ن�ا 
نھمس بھا ع�ل�ى درج ب�اب ت�وم�ا الس�اھ�ر ی�وم�ی�اً یس�ت�م�ت�ع 
بأحادیثنا. وبین مستقبل ربما یكون مجھوالً لكنھ أك�ث�ر أم�ان�اً 
مّما تركناه من ذكریات خلفنا، فقد بات ال�ك�ث�ی�ر م�نّ�ا ی�واس�ي 
نفسھ قبل الرح�ی�ل ب�ع�ب�ارة (م�اذا ف�ع�ل�ت ل�ي ھ�ذه ال�ب�الد إذا 
أصبحت بھذا العمر وال أزال أبحث عن ع�م�ل أق�ت�ات م�ن�ھ؟!) 
أما آن األوان ألن نحیا ب�ع�د ح�رب ح�رق�ت أح�الم�ن�ا ودّم�رت 

 نفوسنا قبل بالدنا!؟
لذا وألننا نتوق للحیاة، نتوق للفرح، نتوق للضحكة، نرید أن 
نرحل لعلّنا نجد ذواتنا، فقد لّون العتم نفوسنا بسواده، ونخ�ر 
البرد عظامنا، وحتى كأس الشاي غاب بسّكره عن م�وائ�دن�ا، 
فماذا بعد ھذه الحرب وما أخذتھ منّا؟ ألم یحن الوقت ل�ن�ف�رح 
من جدید؟ أعیدوا لنا الفرحة مع نور ال�م�ص�ب�اح، م�ع ج�م�رة 
المدفأة، مع شعلة الغاز، مع حالوة السكر وم�ل�وح�ة ال�خ�ب�ز، 
مع ص�وت خ�ری�ر ال�م�اء ف�ي الص�ن�ب�ور، م�ع رائ�ح�ة م�وائ�د 
رمضان الخیر، مع رشفة نبیذ صلوات األعیاد في الك�ن�ائ�س، 
أعیدوا لنا لّمة الفطور الصباحي في فسحة ال�دار الس�م�اوی�ة، 
أعیدوا كل ھذا بالعمل ال بال�ك�الم والش�ع�ارات والص�ور ع�ل�ى 
الجدران، لنلمَّ شمل السوریین تحت سقف الوطن ال ف�ي ب�الد 
المھجر، فنحن بحاجة إلى أن نعود م�ن ج�دی�د، ن�ع�م�ل ع�ل�ى 
إحیاء األمل مع انطالق محطّات ال�ك�ھ�رب�اء ودوران ع�ج�الت 
المصانع في المدن الصناعیة، مع زھ�ر ش�ج�ر ال�زی�ت�ون ف�ي 
الحقول، مع رائحة صابون الغار ف�ي أزق�ة ب�زوری�ة دمش�ق، 
مع حالوة النارنج على موائدنا الصباحیة، أعیدوا لنا سوریة 
الجمیلة لنعود إلى حضنھا مشتاقین، فمھما طال الغیاب ی�ح�نُّ 
المسافر لبلده، وم�ن م�نّ�ا ال ی�ت�وق بش�غ�ف ل�رائ�ح�ة ال�وط�ن 
المغموسة في حنایا الذكریات ع�ل�ى ث�ی�اب�ھ ال�ق�دی�م�ة، وب�ی�ن 
دفاتره المكتوبة ب�الش�وق وال�ح�ن�ی�ن ت�ح�ت ق�م�ر الس�ھ�رات، 
فاجمعوا الیاسمین من جدید لت�زی�ن�وا ب�ھ ع�ن�ق الش�ام، وم�ن 
قاسیون ارفعوا مكبّرات الصوت لنرقص ف�رح�اً بش�م�ل ج�دی�د 
تحت سقف ھذا ال�وط�ن، ل�ت�ع�ان�ق األم ال�غ�ائ�ب�ی�ن، وال�زوج�ة 
تحضن زوجھا واألوالد، والحبیبة ت�ع�ود م�ن ج�دی�د ت�ھ�م�س 
للسمر ف�ي أزق�ة ال�ع�ش�ق م�ع ح�ب�ی�ب ھ�ج�رھ�ا ل�ی�ب�ح�ث ع�ن 
المستقبل خارج البالد، لیعود الیاسمین مزھ�راً ع�ل�ى ج�دران 
الفیحاء، وبالغار نُس�یّ�ج�ھ�ا ل�ت�ش�م�خ ب�ب�ھ�اء، وم�ن�ھ�ا نُ�رس�ل 
الزیتون مع الحمام غص�ن س�الم، ف�ق�د ض�اق�ت الص�دور م�ن 
الحروب، ولم نعد نطیق قرع طبولھا، بل نتوق للسالم ننشده 

 .قصیدة تحكي قصة زھر الیاسمین



ما أن انطلق�ت الص�واری�خ االم�ری�ك�ی�ة (ت�وم�اھ�وك) ل�ت�ن�ش�ر ال�خ�راب وال�دم�ار،    
في كل االتجاھات ، تثیر الخوف، والفزع، وت�ق�ت�ل االم�ان وال�ط�م�ئ�ن�ی�ن�ة،  وتتشظى

الخوف والقلق، وتقلب نظام الحیاة في نفوس الناس، فیتش�ظ�ى م�ق�اب�ل ھ�ذا  لتحفز
المتین الراسخ منذ االف السنین، لین�ط�ل�ق ص�اروخ آخ�ر ھ�و (ت�وم�ا ھ�وك) البناء

  العراقي، الذي وجد لھ منفذاً م�خ�ت�رق�اً بس�ب�ب االن�ك�س�ارات ال�ن�ف�س�ی�ة وال�روح�ی�ة
ال�ث�ان�ي  واالنسانیة التي حدثت داخل االنسان في ھذا البلد، اال أن ھذا الصاروح اي

ال�ت�ح�ت�ی�ة  ال�ب�ن�ى  لم یحدث خراباً ودماراً في الممتلكات، انما ح�ط�م وكس�ر وش�ظ�ى
ثم حلح�ل�ة  لحضارة امتدت طویالً، واستطاع فك الحلقات المترابطة للنظام االسري،

بع�دھ�ا دوي  التماسك والترابط الحیاتي (في لحظة خاطفة، ھبط جنح الظالم، ارتفع
)  24ص (صوت مفزع، اھتز المنزل، تحطمت المائدة سمع تكسر الزجاج ب�وض�وح

نس�م��ع ازی��ز (ت�وم��ا ھ�وك) ی��ع�ب��ر م�ن ف��وق رؤوس��ن�ا ت��ت�ص��اع��د ت��م��ت�م��ة ن�ائ��م��ة 
) (وایقنت ان فوضى الحرب تخلف ش�ھ�وة ال 23تكتشف اسرار القلق (ص  الحالم

 . 29مسؤولة) ص
ف��ف��ي روای��ة (ت��وم��ا ھ��وك) ل��ل��روائ��ي ص��ال��ح ج��ب��ار خ��ل��ف��اوي ن��ق��ف ام��ام ھ��ذه 

بتناول سردي فني عالي الدقة اذا ان االحداث المتحركة داخل مت�ن ال�ن�ص  الحقائق
كان الجھد واضحاً فیھا اذ أن اللغة التي استخدمت ف�ي ال�م�ب�ن�ا الس�ردي  كتبت وقد

ثالث واقعی�ة ال�ح�دث الس�ردي، ف�ن�ی�ة ال�ح�دث الس�ردي، ث�م ب�ع�ض  غلفت بمراحل
ال�م�ف�ردات الش�ع�ری�ة ال�ب�ل�ی�غ�ة ذات   بدیلة مستخ�دم�اً ف�ی�ھ�ا االنزیاحات التي جاءت

واالیحاءات المختزلة التي تخدم النص ، لتضیف جمالیة ل�ل�ث�ی�م�ة  الرموز والدالالت
المتنامیة، وتعاقب انطالق الصواری�خ وان�ف�ج�ارھ�ا ف�ي م�راح�ل  والمسیرة السردیة

ال�روای�ة، ت�ؤك�د ان ھ�ذه االن�ف�ج�ارات ك�ان�ت س�ب�ب�اً الن�ط�الق  مختل�ف�ة م�ن فص�ول
سببت شرخا وشدخا وانكساراً وجروح في البنى ال�ت�ح�ت�ی�ة  الصواریخ االخرى التي

فبطل الروایة او االبن ومنذ الوھل�ة االول�ى ی�زج�ن�ا ف�ي  للترابط االسري والحیاتي،
وھو یأخذنا معھ نبحر بھذه اللغة المتناغمة ال�م�ن�س�ج�م�ة،  عملیة المقارنة والتحلیل
سن االربعین، والذي طلب منھ والده ان ی�ت�زوج ف�رف�ض،  فھو الذي بلغ من العمر

خالھ في مدرید، وكیف انھ كان یتسلق ال�ج�دار وی�ن�زل  مما اضطره الى ارسالھ الى
من خالل الثقب وھي عاریة في الحمام، ث�م ال�ع�الق�ة  لسطح الجیران لیشاھد جارتھ

واالم والتي تخون زوجھا مع رجل آخر (حیثم�ا ی�ن�ت�ھ�ي  الزوجیة المفككة بین االب
امینة صندوق في المصرف ، یستھ�وی�ھ�ا رج�ل وس�ی�م،  ابي، تبتدي امي التي تعمل

االوراق المغریة، تتسرب في روح�ھ�ا م�وج�ة ت�ح�اول  تمرر یدھا البالیة على جبھة
ترفع بصرھا نحو الزبون الذي یكرس لوح�ھ ال�خ�ش�ب�ي  اخفاءھا، لكنھا تتبدد حینما

رغبة مفرطة في اقتناص لحظة موجعة، ل�ك�ن اب�ي  في جیب بنطالھ، یطاردھا دبیب
) ثم یتزوج االب بثانیة وتلك ال�زوج�ة ت�ت�ع�رف 22(ص المشمئز یفھم سرھا الدفین

حاالت الشذوذ لكونھا سحاقیة، وت�ح�م�ل االم  على امال التي تمارس معھا حالة من
ع�الق�ة م�ع االب�ن وام�ال ت�ن�غ�رس ف�ي ات�ون  حقیبتھا وتسافر الى سوریا، وت�ن�ش�أ

ت�م�ث�ل الص�اروخ ال�ث�ان�ي ال�ذي اخ�ل ف�ي  الخطیئة، ھذه العالقات المتردیة ھي التي
عرفت ان امي وابي م�ط�ل�ق�ان م�ن�ذ ث�الث�ة  االثنین الماضي  النظم الحیاتیة (في یوم

اثمھما بدون ارت�ب�اط�ات ح�ی�ات�ی�ة  عقود، لكنھما یعیشان تحت سقف واحد یمارسان
الروائي صالح ج�ب�ار خ�ل�ف�اوي،  ) عالقتھ مع امال تتواصل، ویمزج25مألوفة (ص

الكئیبة المتعبة، ویؤكد ك�ل�م�ا ت�وغ�ل�ن�ا  الحرب بواقع الحیاة المفككة الھزیلة الحزینة
ال�ع�الق�ة ب�ی�ن ال�ح�رب وت�دھ�ور ال�ح�ی�اة  ف�ي س�ب�ر اغ�وار االح�داث الس�ردی�ة ت�ل�ك

الحیاة المترابطة المتینة، وتأثرت ال�ع�الق�ات  االجتماعیة داخل البلد، فقد تفككت نظم
االتجاھات، شأنھا شأن صواریخ (توما ھوك) التي تدم�ر،  وتشظت متناثرة نحو كل

تثیر القلق، وھذا السبب ذاتھ ج�ع�ل ال�ح�ی�اة ت�ت�ج�ھ ات�ج�اھ�ات  تخرب، تقتل، تخیف،
الساخنة بلوعة الم�ك�ان، ح�ی�ث االل�واح ال�ط�ب�اش�ی�ری�ة ت�م�ت�د  اخرى (فاحت االرض

الشمس العمودیة ، لتؤثث االرجاء المطمورة بلھب متفج�ر  بتواءم محزن مع اشعة
احساس النھایة ینتفخ داخل ص�دري م�ث�ل ب�ال�ون ی�وش�ك  من السنة الھواء الحار،

الروائي ترك فصول الروایة منسابة دون ت�رق�ی�م او  ) كما ان72على الفرقعة (ص
التواصل والتمتع، روایة(توما ھوك) ل�ل�روائ�ي ص�ال�ح  عنوان مما اعطاھا نوع من

مضموناً یحذرنا ان ننتبھ، ان نعید حساب�ات�ن�ا، ان نش�د ازرن�ا،  جبار خلفاوي تحمل
فضاء م�ت�ن�اغ�م ی�دع�ون�ا ل�ل�س�ب�اح�ة او ال�ط�ی�ران ح�ی�ث االح�داث  ان نتماسك وسط

 المحتدمة.
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 أنا الذي یشبھني الَھمُّ و توِجعني روحي
 

 تبدأُ ِرفقةُ الھَمِّ لي بعَد منتصِف اللیلِ 
 بتوقیِت روحي

 وتنتھي ِرفقةُ الھَمِّ لي قبل منتصف اللیلِ 
 یتوقیِت روحي.
 أنا صاحبي الھَمُّ 

 لم نفتَِرق
 وال یخذلني الھَمُّ 

 وال ُمستَِجّداُت الھمومِ 
 وأعیُش ، وأضحُك ، وأُغنّي ، و أُِحبُّ ،

 و توِجعني روحي.
 األصدقاُء ھموٌم ، واألماكُن التي تحبُِسني فیھا الھموُم .. ھموٌم ، والنساُء 

 الحبیباُت، واللیالي الطویلةُ ، واألھُل ، والوطُن المھموُم ..
 و روحي.

 حتّى ھَي .. حتّى ُمنى .. حتّى لمیعةُ .. حتّى الوجوهُ المانعاُت الھَمِّ ،  
 أصبحَن ھُموماً ..

 و إلى اآلن
 یوِجْعَن روحي.

 
 

 أنا یشبھُ الھدیَل حنیني
   أعرُف أّن حزَن الروِح في آخِر الوقِت .. كافر

 وأّن الوصوَل إلیھا بعیٌد كنجمٍة أفلتْت من فِم الكونِ 
 مذاَق أصابعھا الطویلةَ   وأنّ 

 یشبھُ طَْعَم القمِر الفاترِ 
 في لیلٍة ماطرة.

 أعرُف ذلكَ 
 غیر أني أِحنُّ إلیھا..

 ویالھُ من حنین.
 أنا حمامةٌ منسیّةٌ فوق نخلٍة یابسة ..

 ویشبھُ الھدیَل حنیني.
 أنا أعرُف أّن أشیاَء عجیبة لن تحدث ھذا الصباح

 وحیَن تَِحلُّ الظھیرة
 لن تكوَن ھذه السیدةَ الصغیرةَ 

 حبیبةَ ھذا الرجل الذي فاتھُ الوقت
 وأنّھا لن تجيَء إلَيّ 

 وأنّھا َملّْت من حصاري لھا
 بھذا الشغِف المستحیل

 وانّھا تشعُر بالسأِم من ھذِه األلفةَ التي ال ُحبَّ فیھا
 ومن ھذا الرجِل الذي ال طَْلَع فیِھ وال ماء.

 غیر أنّي ، كما في كلِّ نھاٍر .. كما في ُكلِّ لیلة
" األخرِس اللون  سأبقى أُغنّي لھا أُغنیةَ "التَمِّ

 وأُغنّي .. أُغنّي لھا ،
 وأِحنُّ إلیھا إلى أن أموت..

 أنا الذي یشبھُ الھدیَل حنیني.
 

- رو ِ و ا  يا أم 
-  َا ُ أم 
 
 
 

 

 د. عماد عبد اللطیف سلیم
 العراق -بغداد  

  ك 
  امق اة 

 
 
 
 

 یوسف عبود جویعد 
 العراق -بغداد      
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 بَـدٌر مـن الـمـاِء والــیـاقـوِت ال الـَحـَجـرِ 
 أعـشى َسـناهُ فـمي والـقـلـَب ال بـَصـري

*** 
 تـاهَ الـلــســاُن ... فــمـا أدري أفِــْتــنَــتُـھُ 
ْت عـلـى لـغــتـي بـابـاً الـى فِـَكــري؟  َســدَّ

*** 
 وْجدي الذي كنُت قد فـارقُت من ِصَغـري
 كـیـف اسـتـحـاَل وليَّ األمـِر فـي ِكـبَـري؟

*** 
 )1(الذْت بـِھ مـن ظــالٍم ُمــقــلــتـي وســعـى 

 قــلــبـي إلــیــِھ بـمـا ُحــفِّــْظـُت مـن ُســَورِ 
*** 

 بـدٌر مـن الـمـاِء والـیـاقـوِت خـاطَ فــمـي
 )2(مـن الــذھــوِل فــلــْم أنــبِــْس ولـم أُِســـِر 

*** 
ــتـي لــوال طـواُف ھــوىً  ـْت بـِھ ُحـجَّ  تَـمَّ
ني َحـذري  كـنـُت اعـتَـَزْمـُت ولـكـْن شــلـَّ

*** 
 وفـیـِھ من "أوَر" مـشـحـوٌف یـسـیـُر بـھِ 
ھُــرِ   زھــُو الـِھـالِل بـضــوِء األنـُجـِم الــزُّ

*** 
 لــثـْمــتُـھُ بـعــیـونـي فـاْســتــشـاطَ فــمـي

 َغــیــظــاً ومـا كـان إال ِكــذبـةً ظَــفَــري
*** 

 َعــفٌّ الــســریـرِة واألرداِن َشــبَّ عـلـى
 مـاِء الـفـضـیـلـِة واإلیــمـاِن مـن ِصـَغــرِ 

*** 
َرنـي  لـم یُـْغـِوِه الـدرُّ عــن طـیـنـي فـَصـیـَّ

 فـي ِعــشــقِــِھ عـاشــقــاً قـْد قُــدَّ مـن ُدَررِ 
*** 

 واْسـتـْنـبَـَت الـنوَر في كھـفي وأْعـَشـَب ليْ 
ـَجــرِ   صـخـري وأْبـَدلَـني األعـراَس بـالـضَّ

*** 
 رأى فــؤادي رمــیــمــاً ال رفـــیـــَف لــھُ 

 )3(ومـركــبـي ُمــبـِحــراً فـي ُمــزبِـٍد َخــِطــِر 
*** 

 فـصـاَح بـْي یـا رمـاداً قُـْم .. فـقـمـُت وبـيْ 
ِضـرِ   عـنـُف الـفـتـى وشــباُب الـعـاشـِق الـنـَّ

*** 
 واتـُل الـكـتـاَب ـ كـتـابي في الھـوى ـ فـأنـا
 بـْي مــثــُل مـا بـَك فـاقــبِــْل ُعـذَر ُمـعــتَـِذرِ 

*** 
 إنـي أَعــدتُــَك طــفــالً ... فــلــتــُكــْن أبَــةً 
 لْي واعــتـِصـْم بـسـراطي مـن ُدجى الَعـثَـرِ 

*** 
 ُكـْن عـاِشــقــاً ال تُــســاقـي قــلــبَــھُ امــرأةٌ 
 غیري تـِجـْد لــّذةَ الــفــردوِس فـي ثـَمـري

*** 
 أوقــفــُت مـائـي عــلـى وادي ھــواَك فــال

 تـوقِــْف عـلى غـیـر مـائي فـیـَك مـن َشـَجـرِ 
*** 

 یـا جـنـةَ َالـلـِھ فـي قـلـبـي ویـا قــمــراً 
 مــن األنــوثــِة أدنــانـي مــن الــقَــَمــرِ 

*** 
 إنـي عـــبــدتــِك لـكـْن دون مـعــِصــیـةٍ 
 فـلـتـغـفـري لـلـفـتـى مـاضـیـِھ فـي ُكـفُـرِ 

*** 
 مـازال ُمـشــتـبِـَك األضـالِع ُمـرتـِجــفــاً 

 فـأْمـطـریـِھ بـعــفــٍو ـ مـنـِك ـ ُمـغــتــفِــرِ 
*** 

 : یـا آیـةَ الـعـشـِق لــو تـدریـن مـا قـلــقـي
 أُردى إذا ِغـْبـِت عن سمعي وعن نظري

*** 
 ویـا ھــدیــلَــِك لـم یـعــرْف لــنــشــوتِـھِ 

ـَحــرِ   سمعي مـثـیـالً سـوى تـكـبـیـرِة الـسَّ
*** 

 )4(یُـْغــفـي عـلـى َدَعـٍة روحي یُـَھــْدِھــدني 
 طــفــالً یُــؤْرِجـُحـھُ َمــْھــٌد مـن الـَخــَدرِ 

*** 
 أقَـْمـِت لـْي فـي ســمـاٍء مـنـِك رابـعـةٍ 
ھـِر مـن أثَـرِ   بـیـتـاً وال مـثـلُـھُ فـي الـدَّ

*** 
 َسـقَـْیـتِـنـي ِشــربَـةً مـا بـعـَدھــا َعـطَــشٌ 
 وبُــردةً مـن ُدعــاٍء عــن لــظــى َســـقَــرِ 

*** 
 ومـا زَعـْمـُت ھــواِك الـصـدَق ُمــبـتَـَدئـي

 لكـنَّ ِعـشـقَـِك فـي ِســفـر الـھـوى َخـبَـري 
***  

 بـاَت الـُمـغـنّـي یَـتــیـَم الـصـوِت والـَوتَــرِ 
بــاُب فَــِمــْن شـــوٍك وِمــْن إبَــرِ   أّمـا الــرَّ

*** 
 تــلـھــو بــزورقِــِھ ریـٌح تُــِشــبُّ لـــظـىً 

 أّمـا الـسـحـاُب فـال بُـشــرى عـن الـَمـطـرِ 
*** 

 وحـدي .. یُـنـادمـني صـمـتـي ویُـؤنِـُسـني
 َوْھــُم الــمـیـاِه صـعــوداً عـنـد ُمــنـَحــَدرِ 

*** 
 ال تــأفَــلَــنَّ فــأحــداقـي بــھـــا َعــطــشٌ 

 لــنـھــِر ضــوئِــَك واألشــذاِء فـانــتــظـرِ 
*** 

ُخــنـي  مـا عــدُت أعــرُف مــیــالداً یُـؤرِّ
 فــكــلَّ یــوٍم ولـْي ِمــیــالُد ُمـْحــتَــَضــرِ 

*** 
 قـد كـنـُت قـبـلـَك مـحـمــوالً عـلـى نَــَزقٍ 
 طـاوي الـجـھـاِت فـِمــْن مـاٍء الـى ُجــُزرِ 

*** 
 أحـدو ولــیـس ســوى األوھــاِم قـافــلــةً 
 بـیـن الـمـنـافـي حـسـیـَر الحـزِن والـَكـَدرِ 

*** 
 أنــثـى كـمـا الـَوْھــُم ال جـنٌّ وال بَــَشــرٌ 
 لـكـنـھــا أُنــِزلَــْت فـي ھــیــأِة الـبَــَشــرِ 

*** 
 ُعـلِّــْقــتُـھــا وأنـا عــشــٌب یـســیــُر بــھِ 
ــَررِ   نحـو الـخـریـِف لـھـیـٌب جـائـُع الـشَّ

*** 
 تـمـشـي فـتـحـسـُب قـیـثـاراً یـزخُّ عـلـى
 صخـِر الرصـیِف رذاَذ العـطـِر والـَوتَـرِ 

*** 
 أو أنـھــا روضــةٌ تـمــشـي عــلـى قــَدمٍ 

 یـلـھـو عـلى َكـتِـفَـیھـا َشـعـُرھـا الغجـري
*** 

ْت من الحـبِّ لْي َحـْبـالً ببـئـِر ضـنـىً   َمـدَّ
 وأْنـبَـَضـْت بـعــَد مـوٍت قـلـَب ُمـنــتَـِحــرِ 

*** 
 مـعـصـومـةُ الــمـاِء إآل من لـظى نَـَزقـي
ةُ الـعـمـِر إآل مـن ُدجـى َوطَـري  ضـوئِـیـَّ

*** 
 عـاٌم وآخـر ـ فـي ُعـرٍس ـ ومــثــلُــھُــمـا
 بــیــن الـجــنـائــِن واألنـعـاِم فـي َســـفَــرِ 

*** 
 ذْقــنــا بــھــا فـي َصــفــاٍء كــلَّ مـاتِـَعــةٍ 
 ما لـْم یـُذقـھُ جـمـیـُع الـطـیـِر مـن َشـَجــرِ 

*** 
 )5(تُـقـري فـمي مـن طحـیـن الـلـثـِم أرغـفـةً 
 أشـھــى وأعــذُب مـا یُــقــراهُ ذو بَــطَــرِ 

*** 
 بـدٌر مـن الــمــاِء والــیـاقـوِت لــیـس لــھُ 
 في أصـَغـَريَّ مـثـیـُل األنـِس فـي َسـَھـري

*** 
 َعـفُّ الـضـیـاِء فـلـم یـبـزْغ لـذي َشــَغــفٍ 

 )6(غـیري وال اْمـتاَر مـن مـاٍء سـوى ُغـُدري 
*** 

 فـیـِھ اسـمـراُر رغـیـِف الـخـبـِز فـي وطـنٍ 
 " إْن جاَع جـاَع بـنـو " قـحـطـاَن أو ُمـَضـرِ 

*** 
 وإْن تــعــافـى فــكــلُّ الـــنــاِس عــافــیــةٌ 
 أو اْســـتُـبــیـَح فـكـلُّ الــنـاِس فـي َخــطَــرِ 

*** 
 .. عــاٌم وآخــر قــْد َمــّرا ومــثــلـھـــمـــا

 ونـحـُن طـفـالِن فـي نـعـمـى مـن الــقَــَدرِ 
***  

 اللوحة من أعمال الصدیق الفنان التشكیلي ستار كاووش 
.......................................................... 
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لیس من قبیل الصدفة وال المفارقة أن ی�ك�ون (ت�م�وز)    
زمن العراقیین وحدھم ال غی�رھ�م، ی�ج�ري ف�ي ع�روق�ھ�م 
ویمضي معھم حیث یمضون یالزمھم كالنار األزلیة ال�ت�ي 
ما أن ت�خ�ف�ت ح�ت�ى ت�ت�ج�دد، م�ن�ب�ع�ث�اً ف�ی�ھ�م ك�ق�وة ب�ن�اء 
وحضارة غابرة تارة، ومحك است�ح�ق�اق ی�ع�وض�ھ�م ع�م�ا 
خسروه أو ضیعوه في أح�ی�ان م�ن ال�زم�ان ت�ارة أخ�رى. 
والعراقیون القدماء منذ سومر وأكد وآشور كان�وا ی�رون 
تموز إلھاً للخص�ب وال�ن�م�اء وم�وس�م�اً ل�ل�ع�ش�ق ورم�زاً 
للتوالد والعطاء فال یمر عام عل�ی�ھ�م إال ت�م�وزھ�م م�ع�ھ�م 
یقدمون لھ النذور والق�راب�ی�ن م�ع�ی�دی�ن ل�ھ ال�ح�ی�اة وھ�م 
یعلمون أنھ ال ینساھم وال ینسون�ھ. ح�ت�ى إذا ن�ھ�ض م�ن 
رق�دت�ھ ش�ام�خ�اً م��ھ�اب�اً جس�وراً اس�ت�م��دوا م�ن ن�ھ�ض�ت��ھ 
نھضتھم فكانوا األباة على الضیم والدعاة إلى ال�ح�ض�ارة 

  والبناة لكل ما ھو مجد.
ولم تكن حیاة العراقیین القدماء م�ن�ت�ش�ی�ة ب�األم�ل س�وى 
بتموز الذي بھ تنضح الجرار وتھتز األرض ب�م�ا ح�م�ل�ت 
وینمو الزرع ویثقل الضرع وتخّضر الدنیا وت�زھ�و. ن�ع�م 
إنھ تموز الذي بھ تزداد أرواح العراقی�ی�ن ن�م�واً وت�ط�ل�ع�اً 
إلى غد سیكون تراجیدیا بعودة تموز إلى رقدت�ھ؛ ب�ی�د أن 
ما اكسبھ إیاھم من نھضتھ سیمنحھم ال�ع�زم ح�ت�ى ی�ح�ی�ا 
من جدید في العام ال�ق�ادم ل�ی�ش�ح�ن�ھ�م ب�ال�ق�وة واالرت�ق�اء 
والعزم، مالئ�اً ص�دورھ�م ب�اإلرادة ال�ت�ي ب�ھ�ا ی�واج�ھ�ون 

 شھوراً من الیباس والقحط والبرد. 
وإذا كان البكاء ھو عزاء البابلیین على رقدة تم�وز؛ ف�إن 
الوالء لھ في رقدتھ ھو األمل الذي بھ یبقى تموز م�ح�م�الً 

 بكل ما ھو خیِّر وجمیل.
من ھذا العشق العراقي القددیم ل�ت�م�وز ان�ط�ل�ق�ت ش�رارة 
التمجید الدونیس تموزا اغریقیا وحاك�ى ب�ع�ل ال�ف�ی�ن�ی�ق�ي 

 تموز السومري. 
وم��ن ھ��ذا ال��ت��م��ازج ب��ی��ن ال��زم��ان (ت��م��وز) واإلنس��ان 
(العراقي) صار تموُز بالن�س�ب�ة إل�ی�ن�ا ش�ھ�را ل�ی�س ك�ك�ل 
األشھر. إنھ الشھر ال�ط�ق�س والش�ھ�ر ال�ذاك�رة والش�ھ�ر 
الفصل ال�ذي ف�ی�ھ ك�ل م�ا ھ�و ف�خ�ر وان�ت�ص�ار واق�ت�دار 

والشھر الذي فیھ یھل السع�د وال�وع�د وال�خ�ی�ر   وانعتاق
 والفضل فال اعراس وال ختان إال في تموز.

وتموز ھو الشھر ال�ذي ف�ی�ھ ُخ�ط�ت ص�ف�ح�ات ت�اری�خ�ن�ا 
الوطني حروفا مضاءة باالمل وااللم وبالف�رح وال�دم�وع، 
فكانت للعراقیین صوالت وج�والت وھ�م یس�ت�ردون ح�ق�ا 
مضاعا أو أرثا غابرا ویحققون انجازا عظیما او ی�ؤدون 

   عمال جبارا.
وأي عراقي ما أن یعود بالذاكرة ق�ل�ی�ال ال�ى ال�وراء أی�ام 
الطفولة أو خالل مرابع الصب�ا وع�ن�ف�وان الش�ب�اب ح�ت�ى 
یجد أن لھ في تموز ذكریات نجاح وانتقال وت�ق�دم. ول�ع�ل 
أول النجاحات نجاحھ المدرسي مغ�ادرا م�ق�اع�د ال�دراس�ة 
منتقال من مرحلة أدنى الى مرحلة أرقى وأعلى لتأتي م�ن 
بعد ھذا النجاح نجاحات في العم�ل وأخ�رى ف�ي ال�ح�ی�اة.. 
فكأنھا المشیئة الربانیة ال�ت�ي ج�ع�ل�ت ت�م�وز ل�ن�ا وح�دن�ا 
مصیراً فیھ نقیم ثوراتنا وفیھ نعلن ع�ن وج�ودن�ا ون�ؤك�د 
ھویتنا. وما من ثورة لھا في تاریخنا الب�ع�ی�د أو ال�ق�ری�ب 
أثر وفعل؛ إال ھي تموزیة بالمفھوم النھضوي ال�ت�ح�رري 
لتموز والسیما في ت�اری�خ�ن�ا ال�م�ع�اص�ر ال�ذي ف�ی�ھ ك�ل�ل 
العراقیون صبرھم بنصر مؤزر تح�ق�ق ف�ي ی�وم ت�م�وزي 
عظیم انعجن في جینالوجیا ذواك�رھ�م الش�ع�ب�ی�ة واخ�ت�ل�ط 
روحیا في أعماقھم األبیة، إنھ یوم الرابع عشر من تم�وز 

1958  . 
بھذه الثورة التموزیة قاد شعبن�ا ال�غ�ی�ور ن�ف�س�ھ ب�ن�ف�س�ھ 
رافضا أن یبیت على ضیم المست�ع�م�ر ف�م�ا خش�ي ب�ط�ش 
حكام متخاذلین وال طأطأ رأسھ تذلال الج�ن�ب�ي وال ض�ع�ف 
وال خان وال نكث وال خدع؛ بل اس�ت�م�د ال�ع�زم واس�ت�ل�ھ�م 

  العقیدة حتى أخذ حقھ بیدیھ.
بالثورة التموزیة تربینا ع�ل�ى ت�ب�ج�ی�ل ال�ث�ورة ال�م�ج�ی�دة 
محتفین بھا عیداً وطنیاً، فیھ ینھض تموز من رق�دت�ھ ك�ل 
عام لینھض بالعراقیین كما نھض بأسالفھم الس�وم�ری�ی�ن 
والبابلیین واالكدیین مستجیبا لنذورھم متقب�ال ق�راب�ی�ن�ھ�م 
معینا لھم على اعدائھم وممدا ف�ی�ھ�م ال�ع�زم وم�زی�دا ن�ار 

  غضبھم على من یخونھم ویستغلھم وینھب ثرواتھم.
بالثورة التموزیة الرابع عشریة ھ�وت ع�روش ال�ع�م�الء 
وسقطت ذرائع الرجعیین المتواطئین م�ن�ك�س�ي ال�رؤوس 
أمام األسیاد األجانب، بائعي العراق بثمن بخس م�ن أج�ل 
حفن�ة ام�ت�ی�ازات وھ�ب�ات ت�زی�د ص�ورھ�م ال�ب�ی�دق�ی�ة ذل�ة 

ظاھرھا ب�دالت أن�ی�ق�ة ورب�ط�ات ع�ن�ق م�ن�س�ق�ة   بأجسام
كأنھم ھم أصحاب القرار بی�ن�م�ا ب�اط�ن�ھ�ا ی�ك�ش�ف ع�ن�ھ�م 
�ح�ون األك�ت�اف وی�ع�ت�اش�ون ع�ل�ى  بلباس خدم ذلیل ی�م�سِّ

  فضالت موائد المستعمر.
بالث�ورة ال�ت�م�وزی�ة ارت�ف�ع�ت رای�ات ال�ح�ق وال�ت�ض�ح�ی�ة 
وت�ن��ك�س��ت أع��الم ال�م��رت�زق��ة ف�ت��ھ�اوى ال��ب�اط��ل وق��ام��ت 
الج�م�ھ�وری�ة ال�ع�راق�ی�ة م�ن ال�رم�اد ع�ن�ق�اء ع�ل�ى ب�أس 
ومضض وشدة وعناد وھي تعلن أن العراقیین إذا أرادوا 

 فعلوا.
وعلى الرغم مما رافق ھذه الثورة وتالھا من مص�اع�ب؛ 
فإنھا جاءت بالمكاسب واالنجازات التي ال تخطئھ�ا ع�ی�ن 
المنص�ف ال�ح�ص�ی�ف وال ت�غ�ی�ب ع�ن أذھ�ان الص�ادق�ی�ن 
األمناء. ھي مكاسب عظیمة الن من�اف�ع�ھ�ا م�ا زال�ت ال�ى 

وال�ى  1958الیوم تترى منذ لحظة االنبث�اق االول�ى ف�ي 
 الیوم؛ ال لشيء سوى أنھا لحظة عشق وحیاة.

وحري بمناسبة بھذا ال�ع�ظ�م والش�م�وخ وھ�ذه ال�م�ع�ان�ي 
والسمات أن تكون لنا وألجیالنا القادمة ذخرا نح�ت�ف�ي ب�ھ 
عیدا نستذكره ألننا حققنا فیھ انجازات ومك�اس�ب یص�ع�ب 
االحاطة بھا في ھذا ال�م�ق�ال وألن ف�ی�ھ�ا ت�ت�وك�د ھ�وی�ت�ن�ا 
وتشمخ أصالتن�ا ب�ام�ت�داد حض�اري ع�ری�ق ن�ن�ت�م�ي ف�ی�ھ 
الول�ئ��ك األس��الف ال��ت��م�وزی��ی�ن الس�وم��ری��ی�ن واالك�دی��ی��ن 

 واالشوریین.
إذن ال غنى لنا عن تموز كما ال غنى لھ عنا، فلقد تالق�ی�ن�ا 
بمشیئة مق�ت�در ل�ق�اء ح�ی�اة ب�ك�ل م�ع�ان�ی�ھ�ا االج�ت�م�اع�ی�ة 
والسیاسیة والفكریة واللغویة واالدبیة، فكن�ا م�ھ�د أول�ى 

 الحضارات على وجھ االرض قاطبة.
ولنا على صعید الشعر والقص أمثلة مستمرة ل�م�ب�دع�ی�ن 
استلھموا من تموز أعز أعمالھم وأغناھا، وفي مقدمتھ�م 

 الرصافي القائل:
 إذا انقضى (مارت) فاكسر خلفھ الكوزا ... 

 وأجفل بتموز إن أدركت تموزا
 أكرم بتموز شھرا إن عاشره ... 

 قد كان للشرق إكراما وتعزیزا
 شھر بھ الناس قد أضحت محررة ... 

 من رق من كان یقفو إثر جنكیزا
وكذلك السیاب الذي وجد في تموز عراق�ی�ت�ھ ف�ل�م ی�غ�ال�ط 
ن�ف��س�ھ وال ض�م��ی�ره ھ��و ی��ق�ف ف��ي وج��ھ ال��م��وت غ��ی��ر 

لنھایة وھو الذي تقنع بتم�وز م�ھ�اب�ة، ف�ت�ح�ّم�ل   مستسلم
التضحیة من أجل عشتاره: ( ل�و أن�ھ�ض ل�و أح�ی�ا / ل�و 
أسقي آه لو أسقي / لو أن عروقي أعناب / وتقب�ل ث�غ�ري 

 عشتار)

فكیف بعد ذلك ننسى تموزنا عیدا نحتفي ب�ھ ف�ي أن�ف�س�ن�ا 
قبل أن نحتفي بھ مع بعضنا بعضا ونتفاعل م�ع�ھ ش�ع�ب�ی�ا 

أ یكون غیر تموز بدی�ال ع�ن   قبل أن نتفاعل معھ رسمیا؟
تموز اال اذا كنا قد قبلنا أن ننسخ عراقیتنا بعراقیة اخ�رى 
نصفھا تابع ونصفھا مشلول؟ وكی�ف ن�ق�ب�ل ب�غ�ی�ر ت�م�وز 
عیدا وھو معنا یعیش بیننا ویمش�ي ف�ي ع�روق�ن�ا ن�ابض�ا 
بالحیاة ؟ وھل لنا أن نستغني عن تموز عیدا ون�ن�س�ى أن 

حزیران التي منھا انطل�ق�ت ش�رارة ث�ورة ال�ع�ش�ری�ن  30
تتالقى حتما وبُدا بشرارة ثورة ال�راب�ع عش�ر م�ن ت�م�وز 
لتستمرا بعد ذلك كل واحدة تكمل األخرى؟ وما الغایة م�ن 
عید ینسینا وحدة أمجاد حضارتنا الت�ي ال ت�ف�ص�ل ب�ی�ن�ھ�ا 
ال�ع��ق�ود وال��ق�رون ب��ل ھ��و ت�اری��خ ی�م��ت��د إل��ى ال�ح��اض��ر 

  ویتجاوزه الى الغد القادم؟
وال غرو إننا إذا قبلنا غیر تموز عیدا فكأننا سلَّمنا لموتن�ا 
الجم�اع�ي ونس�ی�ن�ا ذاك�رت�ن�ا ال�ج�م�ع�ی�ة. وھ�و م�ا ی�ری�ده 
القابعون في كوالیس معی�ن�ة م�م�ن ت�غ�ی�ظ�ھ�م االن�ج�ازات 

  التموزیة التاریخیة.
أقول ھذا وأنا اجد ان تغییر العید الوطني الى یوم ال�ث�ال�ث 
من تشرین األول صار امرا مؤكدا وال ت�ع�دی�ل ع�ل�ی�ھ وال 
نقاش فیھ لكن كل أمر یُدبر بال استفتاء او استب�ی�ان ی�ظ�ل 
مؤقت�ا وم�ھ�زوزا، إذ س�رع�ان م�ا س�ت�م�ح�وه ال�ن�ھ�ارات 
التموزیة الحارقة لینتھي ویذوي من تلقاء نفس�ھ... ول�ن�ا 
 في ذلك شواھد لیست بعیدة یعرفھا كل حصیف وشریف.

مع ان المؤرخین والمفكرین الذي ق�دم�وا م�ق�ت�رح ال�ع�ی�د 
الوطني ھذا لم یسموا لنا وال عرفن�ا ش�ك�ل ل�ج�ان�ھ�م وم�ا 
طبیعة اجتماعاتھم ؟ ثم متى اج�ت�م�ع�وا وك�ی�ف ُج�م�ع�وا ؟ 
وما نوع والءاتھم ؟ وما الدرجة الرسمیة التي یتم�ت�ع�ون 
بھا ؟ وما شھادات میالدھم قبل شھادات عل�م�ھ�م ؟ وأی�ة 

  درجة من المقبولیة لھم في الشارع الشعبي العراقي ؟
 1958وما من عجب في أن ثورة الرابع عشر من تموز 

لم تكن مجرد حرك�ة اص�الح�ی�ة وان�ت�ف�اض�ة س�ی�اس�ی�ة او 
انقالبا عسكریا وانما ھي ثورة شعبیة حقی�ق�ی�ة اش�ت�رك�ت 
فیھا كل طوائف الشعب ومكوناتھ ن�اش�دة ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ذي 
یصب في خیر الشعب ویحقق لھ مص�ال�ح�ھ م�ن ال�ت�ع�ل�ی�م 
والصحة والضمان االجتماعي ال�ى ال�زراع�ة وال�م�ح�اك�م 
والخدمات العامة وتحریر ال�ث�روات ال�وط�ن�ی�ة م�ن أی�دي 
المحتكرین وغیرھا من التطل�ع�ات ال�ت�ي م�ا ك�ان ش�ع�ب�ن�ا 
یبغي بلوغھا بطریق�ة دم�وی�ة أو ف�اش�س�ت�ی�ة ع�ن�ی�ف�ة ب�ل 
بطری�ق�ة ت�م�وزی�ة ت�ج�م�ع ال�ت�ح�رك ال�ع�س�ك�ري ب�ال�وع�ي 
السیاسي الوطني؛ المنبثق من فكر جبھة االتحاد الوطن�ي 
وتوسیع مدى االنتف�اض الش�ع�ب�ي ال�ى ح�دود االع�ت�راف 

  الدولي.
ھ�ك��ذا ق�وض��ت ث��ورة ال��راب��ع عش��ر م��ن ت��م��وز ال��ف��س��اد 
والفاسدین حكومة ومجلس نواب ودستورا زائفا ونظام�ا 
بولیسیا على حد رأي الرص�اف�ي ال�ق�ائ�ل (ع�ل�م ودس�ت�ور 
وم�ج�ل�س أم�ة ...ك�ل ع�ن ال�م�ع�ن�ى الص�ح�ی�ح م�ح��رف)، 
ورفضت بكل أشكال الرفض احتكار الس�ل�ط�ة وال�ت�الع�ب 
ب��م��ق��درات الش��ع��ب ب��ح��ج��ة (ال��دی��م��ق��راط��ی��ة ال��م��ل��ك��ی��ة) 
المزع�وم�ة، م�ن�ت�ق�ل�ة ب�ال�ع�راق م�ن ب�ل�د ت�اب�ع ل�ألح�الف 
االجنبیة ومعسكر غربي إلى بلد جمھوري مس�ت�ق�ل غ�ی�ر 

  منحاز.
تموز ال تخمد حتى تزداد أوارا وال ت�ن�ض�ب إال  14وثورة 

لتعید تخلیق ذاتھا من ج�دی�د م�ت�ن�اس�ل�ة ث�ورة ع�ن ث�ورة 
وانتفاضة عن انتفاضة. وآخر نسلھا ولیس األخی�ر ث�ورة 
الشباب التشرینیة الراھنة. الشباب الذي أرادت�ھ ح�ك�وم�ة 
الطوائف فائضا عن الحاجة فھب عن ب�ك�رة أب�ی�ھ م�ع�ل�ن�ا 

والى ال�ی�وم ان�ت�م�اءه  2019تشرین االول  25ابتداء من 
التموزي لثورة الرابع عشر وھو ینادي أنھ لی�س ع�اط�ال 
وال فائضا وأنھ قادر على أن ی�ت�ج�اوز م�ن�ظ�وم�ة ال�ن�خ�ب 
السیاسیة واألحزاب التسلطیة وكتلھا الكونكریتیة ویق�ول 

 قولتھ الحق (نرید وطنا)
نعم نرید وطناً حراً لھ ع�ی�د ت�م�وزي واح�د ال ث�ان�ي ل�ھ،  

كتبھ القدر علیھ أزل�ی�ا ل�ی�ك�ون ھ�وی�ت�ن�ا ال�م�غ�روس�ة ف�ي 
أنساغنا والمنصھرة في كینوناتنا دماء تصعد وتن�زل ف�ي 

 دورة تاریخ دائمة التجدد والتوالي على مر األزمان. 

 ا اط و  ز
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 أوقد شمعةً وثبَّت "مشموم الیاسمین"

 … خلف أذنِھِ                             
 قال: أحبُّكِ 

قالت: للعائلةِ شروطٌ في االحتفاِل بالزواج قد تكلّفنا 
 الكثیَر و ما نحن بالموِسرین

 
 قال: أحبُّكِ 

 قالت: للمولوِد حاجیاٌت یْقِصُم سعُرھا ظھَر البعیر
 

 قال : أحبكِ 
قالت : أرسلت المدّرسةُ تدعوَك إلیھا، ثم�ةَ، ع�ل�ى 

 ما یبدو، مشكلةٌ تخصُّ ابنَك
 

 قال : أحبّكِ 
قالت: أجھدني العمُل وأنھكتني الشؤوُن الم�ن�زل�ی�ةُ 

 ولیس من فضِل ماٍل ندفعھُ لُمعینةٍ 
 

 قال:أحبّكِ 
قالت:أرسل ابنُ�ك یش�ك�و ق�لّ�ةَ ال�ح�ی�ل�ِة وذاَت ال�ی�ِد 

 وطلباِت زوجتِھ التي ال تنتھي،
 وھو ینوي تطلیقَھا.. ما عاد یحتمل.

 
 قال:أحبك

قالت:لم یْبَق على التقاعِد إالّ بضعةُ أی�اٍم، األس�ع�اُر 
في ارتفاعٍ مشطٍّ. فھل ستكفینا الجرای�ةُ ب�ع�د ل�زوِم 

 البیِت ؟
 

 قال :أحبك
قالت:أخذ مني ال�م�رُض م�أخ�َذه ،ت�ك�ال�ی�ُف ال�ع�الجِ 

 بعشراِت المالیین وما نحن بالموِسرین.
 

 قال:أحبك
 قالت: أَطفئ الشمعةَ فقد ذابْت و ذبَُل نوُرھا

 ٠نامْت و ما أفاقتْ ٠أغمضْت عینیھا في الظالم
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وجدتھ في مكتبھ تعبث أصابع�ھ ب�ل�وح�ة ال�ح�روف 
ع�ل�ى ال�ھ�ات�ف وبص�ره مش�دود إل�ى م�ا ت�ع�رض�ھ 

 الشاشةُ، سحبت كرسیا وارتمت علیھ منھكةً.
قالت والدمُع مدراٌر و الصوُت طِرٌب : علمَت طبع�ا 

 بوفاِة صدیقتي ،صدیقِة العمِر و العشرِة المخلصة
 ھو: صمٌت (دون ان یرفع بصره عن الھاتف) -
 قالت: لقد ھزني الخبُر و زلزل كیاني -
 

 ھو: صمت والمباالة -
 قالت : انا حزینة جدا -

 
 قال: انا كما ترین مشغول -
قالت: ان�ا ع�ل�ى وش�ك االن�ھ�ی�ار، أح�ت�اج أن  -

 تحضنني عسى یخّف توتّري
 
 قال: أنا مشغول جدا -
 قالت: أنا أختنق، یكاد الوجع یقتلني -
 
 قال: وانا مشغول جدا. -
قالت: إذا كنُت ال أجد فیك الُمواسي في محن�ة  -

 كھذه فمتى سیكون لوجودك معنى في حیاتي.
 قال: أمھلیني أسبوعا، أنا اآلن مشغول جدا -
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تجّملْت وتعطّرْت واتخذّت م�ك�ان�ھ�ا إل�ى ج�ان�ب�ھ 

 أدار المحّرك ونظر إلیھا معجبا…بالسیارة
 ! قال: ما أجملَِك الیوم عزیزتي

 قالت: ھل تعني أنّك كنَت تراني قبیحةً ؟
 

 قال: لقد أسأِت فھمي یا عزیزتي
 قالت: ھل تقصد أنني غبیة؟

 
 قال: لو سمحِت دعیني أتمم كالمي

قالت: وھل قاطعتك؟ وھ�ل ج�رؤُت ی�وم�ا ع�ل�ى 
م��ق��اط��ع��ت��ك، ألس��َت ت��ق��ول م��ا تش��اء وأك��ت��ف��ي 

 باالستماع والتنفیذ
 

 …قال :حسنا ،اسمعي
قالت:انا أسمع جیدا ،یبدو أنك تحسبني ص�م�اء 

 ألھذا ترفع صوتك دائما وانت تحدثني؟
 

 …قال: انظري یابنت الناس
قالت: لتعلْم أّن نظري حاّد ام أنّك ترید ان تُشیَع 

 أنني عشواُء.
صمت عن الكالم ال�م�ب�اح ،ف�ت�ح ب�اب الس�ی�ارة 

فصاحت :"اشھدوا أیھا الناس   وارتمى خارجا
 " أنھ ذھب وتركني وحدي
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 العراق ادیب داود الدراجي/
    

 كان حلمِھ لیٌل طویل
 أطول من أسفار التضاریس

 وأكبر من رحالت الملح ، في عاھات الصخور
 لكن حلمھ كان أصغر من ومضِة برقٍ 

 تتخطى عتبتھ مدلھمات السھو
 أو كان أقصر من طفرِة نجمٍ 

 یعري غوامض الوجوم
 ألنھ كان یتوجس بمناھیِھ ، براكیناً تتفجر

 في أغوار القلق
 

 تلك األرھاصات الفطنة
 الوحوش الكاسرة الممسوخة ، ذوات األلف روح

 كان یتحسس زئیر مخالبھا ، مشافراً تسلخ
 أرتخاء الكرى ، في نبضات السكون

 وكأنھا شجون نایات ، تلحس شكوى العطش
 في أخادید الشفاه

 

 ما كان جماح حلمھُ یرید أن یمتطي سنام القمر
 لیغوي بسنا طلتِھ بنت الشمس

 وال كان شغفھُ ، یرید أن یحلب ناقة المطر
 عندما كان یروم قلع ضرس فجره من فكي الظالم

 ألن قواریر ظلھ لم تنجب إال أھلةً غرتھا رمادیة
 شاحبة ، تغثو تحت فخذیھا ، كبوات األجھاض

 

 وقد خانھ طلق الفلق
 وصموت التباشیر ، في مدٍن غافیة

 تعري مرآة العصافیر ، على صدح الریح
 فتعثر بغصص الشفق ، وتلعثم بریق النھار

 متنفساً الصبح ریاًء أھوجاً 
 تنفلق ضحكتھ ، من نھِد غمامةِ 

 تدر حلیبھا السجیل
 كأفتراءات ندیة ساكبة ، على ثغر روضٍ 

 قد حصدهُ الرماد قبل ضوحھُ 
 لیعطر بأریجِھ آباط الغربان
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 مدھٌش أن تكوَن ذاكرتَُك حقَل ألغام
 لكنَّ األكثر دھشة

 أن تجَد تحَت كلِّ لغٍم حرفـًا.
* 

 وألنَّك وجدَت في ذاكرتِكَ 
 ألغاماً ال عدَّ لھا،

 أي حروفاً ال عدَّ لھا،
 لذا قّررَت أن تمضي بالدھشِة إلى األقصى:

 أن تحّوَل حروفََك إلى خرافات.
* 

 نعم،
 حّولتَھا إلى خرافاٍت صغیرٍة وكبیرة،

 خفیفٍة وثقیلة،
 ملیئٍة بالطالسِم أو واضحٍة كمالبس ُمتشّرد،

 ُملّونٍة كالشمِس أو كالحٍة كالظالم،
 ُمضحكٍة كضحكاِت األطفال

 أو باكیٍة كدموعِ أمٍّ فقدْت ابنَھا في الحرب.
 وصرَت تُصّدُر ھذه الخرافات لیالً ونھاراً،

فِن وعلى ظھوِر الِجمال  بالطائراِت والسُّ
 إلى بالد الروِم، والھنود،
 إلى بالِد السُّوِد، والفھود،

 إلى بالِد األعناق التي أینعْت للقطاف،
 وإلى بالِد الواق الواق.

* 
 صارْت لخرافاتَك أسواُق وھٍم كبیرة،

 وطلباٌت ال تنتھي.
 وصاَر لھا أصدقاء وأعدقاء،

 وُمریدون وُمریدات،
 وُمھرِطقون وُمھرِطقات،

 وُمقلِّدون وُمقلِّدات.
* 

 آ...
 ما أعظَم خرافاتَك،

 خرافاتَك المفلسة إّال من األلِم والنّدم،
 خرافاتَك التي أحبّھا الجمیع

 وعشقَھا الجمیع
 ولم یدفعوا عنھا فلساً واحداً.
 بل إّن الطائرات التي حملْتھا

 تعبْت من الدوراِن على نَْفِسھا،
 والسُّفن التي أقلّْتھا كاَن مصیرھا المجھول،

 والِجمال التي حملْتھا على ظھوِرھا
 وھي تعبُر الصحارى والودیان

  عادْت إلیَك وھي تشكو من الجوعِ والعطش.

 وم  ذاة
 
 
 
 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین         
 أسترالیا -أدیالید               

 انتظر المحطة بذات الزلت 

 الموتى وجوه تتورد متى انتظر

 السفر نھایة في األرواح قابض أُخاتِل

 الرب محفظة من السرق

 جحیمھا من القصیدة أبقتھ ما

 المحطات بین التیھ فبھذا

 القدر.. مواعید أَغتال

 قاطرة آخر أتعقب و

 األمل ماء من بعضا ارتشف علَّني 

 بھ اللتحف ظلك أتبع

 عظمى انھیارات من الكون واحمي

 غیابك؛ في

 الزحام بین السري الحلم ضاع

 غیابات في الغارق الفرح صار و

 النسیان

 عقیم بزمن یلحق

 حبلى عشبة جنباتھ على نََمتْ 

 نظرتك في الالمع الشغف أحبَّتْ 

 الحالمة..

 مخاض یوم لكل

 والدة غوایة لكل و

 بالجمال الطافحة الثورة لیث یا

 شراییني في الموج تدفق منك تستمد

 مخدر جرعة اتلقى كیف تعلمني و

 األمل خزانة من

ى  ومیضك أتَھجَّ

 الحب نور و الشغف نار بین فأجدني

 منھا أخطف ، األرواح بین أتسلل

 فیھا ما أجمل

 الخصب الماء في جذوعي أمدُّ  و

ي أ  كاألنبیاء الحقیقة وجھ عرِّ

 سواك إلى حج یدركھ ال طوافا أشتھي و

 ایقاعي تربك صالة و

 وجھي اولیھما قِبلتي شفتاك حیث

 الدعاء اشتقتُ  كلما

 بك خالیاي تتحرر

 تربتك في وتنمو

 لبسمتك عطشى

 َشْعرك تحت النجوم تصطف

 البحار كفیك من وتشرق

 ترتبك ال ان للمالئكة یمكن كیف 

 السماء، بطن من القادم الحضور ھذا أمام

 األثیر طیات بین المعتكف

 الفلك حسابات بعثرت كیف

 أنفاسك بین القمر لیسطع

 بصرك مسار یعانق كشعاع أتبدد و

 موجي وعانق ذراعیك فافتح

 حبّة حبّة صدفي اجمع

 عام ألف حكایة جزري و مّدي بین

 الرواة بصمت تحكیھا 

 خلفك األنھار فتجرف

 السماء نجوم نعانق تعال

 االرض. نجوم كفینا بین فتنام

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

 م  

 
 
 

 د. بلقیس بابو
  المغرب
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 توطئة:            
یشغل المستوى الحواري للمحاور الصوتی�ة 
للشخوص ومواقع�ھ�ا ال�ع�ام�ل�ی�ة ف�ي روای�ة 
(أغ��ن��ی��ة ھ��ادئ��ة) ذل��ك ال��م��ج��ال ال��م��رت��ب��ط 
بمساحات دیالوجیة استراتیجیة مستقلة ف�ي 
عناصر محاورھا ال�م�ت�ن�اغ�م�ة م�ع واق�ع�ی�ة 
ال�خ�ط��اب وال�ح��ادث�ة وال�م�ن��ظ�ور ال��خ�ارج��ي 
والداخ�ل�ي م�ن واص�الت ال�ت�ب�ئ�ی�ر الس�ردي 
ال��م��ت��ح��ك��م ب��م��ؤث��رات ط��اب��ع��ی��ة ك��ل م��ك��ون 
شخوصي على وفق م�وق�ع�ھ ال�ت�ل�ف�ظ�ي م�ن 
م��ن��ط��ل��ق��ات ذات��ی��ة وم��وض��وع��ی��ة ال��واق��ع��ة 
الروائیة، وعلى ھ�ذا ال�ن�ح�و وج�دن�ا أغ�ل�ب 
مراكز ومواقع المشخص الزماني والمك�ان�ي 
والذواتي للشخصیة الروائیة، بمثابة الممثل 
اإلتجاھي المنصھر و المتقاطع مع مس�ارات 
كل وحدة ص�غ�رى وك�ب�رى م�ت�ص�اع�دة م�ن 
ملحقات التعیین الشخ�وص�ي ال�ت�ط�وري ف�ي 

 تجلیات اإلداء السردي.
ـ معطیات القلق األمومي وحقیقة اإلستجاب�ة 

 المشروطة.
قلنا في دراسة مبحثیة سابقة ب�أن مس�ت�وى 
حس��اس��ی��ة ال��رؤی��ة ف��ي دالالت ال��م��س��ت��ھ��ل 
الروائي، كانت بمثابة الخصوصیة الفضائی�ة 
التي من شأنھا التعامل مع ال�م�ت�ن ال�ن�ص�ي، 
كسیاقیة موقعیة دالة على وسیلة االس�ت�ب�اق 
والتطلع بالحادثة الروائ�ی�ة ن�ح�و مض�م�رات 
ش�ف�ری��ة ن��وات�ی��ة أول�ى م�ن رؤی�ة الس�ی��اق 
الم�وض�وع�ي األول�ي، ل�ذا ف�ن�ح�ن اآلن م�ع 
تفاصیل أكثر اھتماما وتركی�زا ح�ول م�واق�ع 
حواریة األصوات الشخوصیة المستقلة عبر 
م�واق�ع م��ح�ك�ی��ات�ھ�ا األف�ع�ال��ی�ة والص��ف�ات�ی��ة 
والذاتیة، األمر الذي جعل م�ن ث�ی�م�ة ت�راب�ط 
األحداث في مسار السرد،كوحدات مت�ف�اع�ل�ة 

والتشیؤ والحساسیة المتطلعة   في التمضھر
نحو رؤی�ة مش�ب�وب�ة ع�ل�ى ث�واب�ت ت�ق�ن�ی�ة 
المشاھد المونتاجیة والتقطیعیة في أب�ع�ادھ�ا 
األحوالیة وال�ت�خ�ص�ی�ص�ی�ة ال�م�ت�وزع�ة ف�ي 
مراحل زاھدة ومحایدة في ترسیمة ش�ع�ری�ة 
الواقع الروائي. أن رؤیة السارد كما أش�رن�ا 
سابقا في مبحثنا األول، ال ت�ت�ج�اوز س�ط�ح 
طوبوغرافیة الفضاء في عمق المشھد وذلك 
یعود لھیمنة الرؤیة من الخارج ، فال�ق�ارىء 
لھا ما یمكنھ من النفاذ إلى الع�م�ق ال�داخ�ل�ي 
من أحوال المشاھد، ألن إم�ك�ان�ی�ة ال�م�ق�روء 
المتني، لیس بالیسر الحصول عل�ی�ھ�ا اآلن، 
فاألماكن الشخوص�ی�ة ال�م�ت�ص�ل�ة ب�أح�وال�ھ�ا 
المبئرة ، ال تفصح س�وى ع�ن ارت�ب�اط�ات�ھ�ا 
ودیمومة عناصرھا التوزیعیة ف�ي ال�ن�ص ـ 
موقعا غی�ر م�ت�ح�ددا ـ� ول�ك�ن م�ع ص�ع�وب�ة 
الوصل إل�ى خ�ی�ارات ال�ب�ث اإلف�راج�ي ع�ن 
خیوط المعنى،تنبثق من ھنا وھناك تأوی�الت 
متعددة، فیصبح بذلك الفضاء الداخلي س�ع�ی�ا 
مضمرا في اإلفصاح ال�وس�ط�ي ف�ي ال�ن�ص، 
خاصة وأن طبیعة العالقات الشخوص�ی�ة ف�ي 
معالجات النص، ھي من الطبیعة اآلخذة ف�ي 
اإلنعطاف والت�ح�ول، ن�زوع�ا ن�ح�و م�ظ�اھ�ر 
االستجابات الخارجیة المعاینة، وحتى یتمكن 
السارد من ت�ب�ئ�ی�ر األش�ی�اء ف�ي م�ح�م�والت 
الشخوص ومواقعھا المستقلة، وجدناه یؤكد 
لنا بأن أوصاف التفاعالت القائمة في مسرح 

الشخصیة والحبكة في فضاء أغوار ع�م�ل�ی�ة 
بحث الزوجان بول ومریم عن تلك ال�م�رب�ی�ة 
المحصنة والمؤھلة من كل رذائ�ل وش�وائ�ب 
قیم تربیة ورعایة الط�ف�ل�ی�ن (آدم ـ� م�ی�ال ) 
فیظل ھذا السعي من األم مریم عل�ى م�ح�م�ل 
كونھا الراغبة في العودة إلى میدان مھنت�ھ�ا 
في المحاماة الجنائیة، وھذا األمر بالطبع م�ا 
أث��ار ح��ف��ی��ظ��ت ال��زوج ب��ول ب��دءا، إذ ك��ان 
للزوجة في الساب�ق م�ن ع�ھ�دھ�ا، ق�ن�اع�ات 
صارمة تنص على أن رع�ای�ة األط�ف�ال م�ن 
مس�ؤول�ی�ة األم وح�دھ��ا، وال ی�ح�ث ألخ��رى 
كمربیة أن تسد أو تحل محل غیاب األم ع�ن 
رعایة أوالدھا، ولك�ن ق�ن�اع�ات الس�ی�دة م�ع 
الزمن قد تغیرت تم�ام�ا، ف�أص�ب�ح م�وض�وع 
مناقشة عودتھا إلى العمل مجددا مع الزوج، 
بمثابة األمر المشوب بالشكوك و التساؤالت 
المریبة: (فاتحت مریم بول في ال�م�وض�وع، 
لكن ردة فعلھ أصابتھا باإلحباط.. ھز ك�ت�ف�ی�ھ 
وقال: لم أكن أعلم بأنك ترغبین ف�ي ال�ع�م�ل 
أثار ھذا حفیظتھا، وجعلھا تستشیط غض�ب�ا، 
وسرعان ما لج في الكالم، أتھمتھ ب�أن�ان�ی�ة، 
ولفت ھو سلوكھا بم�ج�ان�ی�ة ال�م�ن�ط�ق. ق�ال 
ھازئا: أنا ال أعترض على عملك، ولكن ماذا 
سنفعل بالطفلین؟. فرأت في ذلك اس�ت�خ�ف�اف�ا 
بطموحھا، وت�أك�ی�دا لش�ع�ورھ�ا ب�أن�ھ�ا ف�ع�ال 

ال�روای�ة)  25محبوسة في ھذه الشقة. / ص
وفي سیاق من الرفض والمعارضة من ق�ب�ل 
الزوج، أضحت ل�ن�ا ح�واری�ة ال�م�ح�اور ب�م�ا 
یوحي لنا ببعض من مرونة التداول في أم�ر 
ھذا الموضوع، خاصة وأن م�دخ�ول ال�زوج 
المالي ما عاد یوفر للعائلة كل أح�ت�ی�اج�ات�ھ�ا 
الضروریة، وعلى ھذا ال�ن�ح�و الح�ظ�ن�ا ب�أن 
معطیات المشھد الدائر ما بین الزوجین ك�ان 
تناوبیا یعود إلى شكلین من أشكال ال�راوي، 
األول منھما بانورامي ذو وظ�ی�ف�ة إدائ�ی�ة ـ 
تصویریة ـ، یتكىء على الوصف، أما الثاني 
مشھدي ذو بعد درامي یس�ت�ن�د إل�ى م�اھ�ی�ة 

  الموقع السردي في سیاق الحوار.
ـ خ�ی�ارات ال�ح�ل�ول وج�دل�ی�ة ال�ب�ح�ث ع�ن 1

 مربیة:
قد تنبني حلقات ال�م�ش�اھ�د ال�ن�ص�ی�ة ض�م�ن 
ح��دود م��ت��ف��اوت��ة م��ن االخ��ت��الف ال��م��ب��ط��ن 
والتك�ث�ی�ف ال�ل�ح�ظ�وي ال�واص�ل ف�ي ھ�االت 
مواقف التسویة ما بین الطرف�ی�ن (م�ری�م = 
بول) وتمییزھا بسمات مماثلة متصدیة ألي 
ردود إضافیة من احتدامات الحوار. غی�ر أن 
بصیرة ذھنیة ق�د وح�دت األث�ن�ان ب�ال�ت�داول 
بموضوع ال�ب�ح�ث ع�ن م�رب�ی�ة .. ھ�ذه األم 
الثانیة التي سوف تحل عوض عن ال�زوج�ة 
مریم في أوق�ات ع�م�ل�ھ�ا الش�اق ف�ي ق�اع�ة 
المرافعات في المحكمة، وعلى ھ�ذا األس�اس 
كان اتفاق الزوجان المبدئي ب�وض�ع ش�روط 
تعجیزیة أمام فرصة االقتران بتلك ال�م�رب�ی�ة 
التي سوف تكون بدورھا الحاضنة للطف�ل�ی�ن 
في س�اع�ات غ�ی�اب ال�وال�دان ف�ي ال�ع�م�ل : 
(أرادت أن تخ�ت�ار ال�م�رب�ی�ة وف�ق األص�ول، 
وحتى تطمئن، لجأت إلى وكالة تشغیل فتحت 
أبوابھا مؤخرا في الحي، عبارة ع�ن م�ك�ت�ب 
صغیر مزین على نحو بسیط، تسیره شابتان 
في الثالثینیات من العمر/ ضغطت مریم على 
ال�ج��رس، ف��رش�ق��ت��ھ�ا ال�م��س��یّ�رة م�ن خ��الل 

بنظرة ال تخلو من ازدراء، ثم قامت   الزجاج

متثاقلة وأخرجت رأسھا م�ن ف�ت�ح�ت ال�ب�اب 
وقالت: نعم؟ ـ صباح الخیر؟ ھل ترغبي ف�ي 
التسجیل؟ نطلب ملفا مت�ك�ام�ال..ن�ھ�ج س�ی�رة 
وشھادات یوقعھا مشغلوك الس�اب�ق�ون؟ ك�ال 

 21ل�ی�س ل�ھ�ذا.. أب�ح��ث ع�ن م�رب��ی�ة./ ص
 الروایة).

ـ شواھد انتظارات المربیة وھیستریا القلق 2
 األمومي:

في الحقیقة لعلنا نستنتج من وراء ھواج�س 
الشخصیة مریم جدال كبیرا ، ف�ھ�ي ت�ارة ل�م 
تعد تفارقھا كیفیة ترك طفلیھ�ا ف�ي حض�ان�ة 
امرأة غریبة، وتارة أخرى بدا لھا ھذا األم�ر 
بمثابة توقع طالع السوء في مصیر طفل�ی�ھ�ا 
من جراء وجود ھذه المربیة التي ھ�ي ل�ح�د 
اآلن ال تعلم عنھا ما یدلل لھا بالدلیل القاط�ع 
ب�أن�ھ�ا ام�رأة س��وء ورذی�ل�ة، ت�ع�ام��ل�ت م��ع 
الموضوع بحساسیة وعاطفة األم ال أك�ث�ر؟ 
فیما الزمن كفیل بكشف نوایا ومكونات ھ�ذه 
ال�م��رب��ی��ة ال��ق��ادم��ة م�ن غ��ی��اھ�ب ال��الت��وق��ع 
الشخصي لدى مخیلة مریم، غ�ی�ر أن�ھ�ا ف�ي 
الوقت نفسھ، وخاصة عندما تعاین مس�ت�وى 
ما یكون عل�ی�ھ�ا ح�ال�ھ�ا ال�ج�دی�د ك�م�ح�ام�ی�ة 
ناجحة، وسوف تربح األموال الطائ�ل�ة ل�ق�اء 
أجرھا من زمیلھا ورئیس عمل�ھ�ا ب�اس�ك�ال، 
ت��ت��غ��ی��ر وت��ت��ب��دد م��ن دواخ��ل��ھ��ا ال��م��خ��اوف 
والكوابیس المتعلقة بحضانة طفلیھا من قبل 
ت�ل�ك ال�م��رب�ی�ة: رغ�م ت�وجس�ھ��ا م��ن ف��راق 
طفلیھا .. مضت تنتظر ھذه المربیة ك�م�ا ل�و 
أنھا تنتظر المسیح المخلص، ك�ان�ت ت�ع�رف 
عنھما كل شيء، وترغب في ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
س�ری��ة ھ��ذه ال��م��ع��رف��ة.. ت��ع��رف ذوق��ی��ھ��م��ا 
وعاداتھما السیئة .. إن كان أحدھما مریضا، 
تشعر بھ على الفور، وھي مقتنعة بأن ال أحد 
یستطیع أن یحمیھما مثل ما تفعل ، لذل�ك ل�م 

ال�روای�ة) ق�د  22تفارقھما من قبل قط./ ص
تكون ھ�واج�س وم�خ�اوف م�ری�م، ك�أس�ئ�ل�ة 
أمومیة واردة في قرار عاطفة ك�ل االم�ھ�ات 
خاصة عندما یتعلق األم�ر ب�إی�داع أوالدھ�ن 
على مسافة ما من الغیاب، ولكن كیف لنا أن 
نقرأ بواطن ھذه المخاوف تحدیدا؟ أھ�ي ف�ي 
مقام االستباق الروائي ال�ب�ن�ائ�ي ب�ادىء ذي 
بدء؟ أم أنھا دالالت إیحائیة ملتقطة عن أش�د 
اللحظات بؤسا في محامل عاطفة الشخص�ی�ة 
المتعبة من جراء حیاتھا الروتینیة الم�غ�ل�ق�ة 
في فضاء األمومة مصیرا؟ قد یكون ال�وع�ي 
بحدود تحدیث المستوى الضمني من أح�داث 
بدایات الروایة ، ما یجعلنا نست�درك ب�وج�ود 
ما من إشكالیة مخصوصة في بنیة ال�ح�ب�ك�ة 
الس�ردی�ة، إذ أن م�واق�ف الش�خ�وص غ��دت 
متنقلة عب�ر م�ن�ح م�اھ�ی�ة الس�ارد ال�ح�دی�ث 
المنفتح حول دینام�ی�ة س�ردی�ة اس�ت�ح�داث�ی�ة 
أخذت تستث�م�ر م�ن ت�وال�دات واس�ت�ط�رادات 
األفعال المت�ش�اك�ل�ة ب�ن�ی�ة م�ت�وازن�ة، أخ�ذت 
ت��ن��س��ب ال��وج��ود األم��وم��ي إل��ى ح��ال��ة م��ن 
متجاوبات الضمیر األمومي ال أكث�ر، ف�ل�ی�س 
ھناك في مواقف الروایة المتصاعدة حالیا ما 
یدل على القطع بأن المربیة الف�اض�ل�ة ل�وی�ز 
مصدر شرا في رعایة الطفل�ی�ن إط�الق�ا، ب�ل 
أنھما وجدا الصدر الحنون والید الدافئ�ة م�ن 
خالل ھذه المربیة الرائعة: (منذ إن ولدتھ�م�ا 
وھي تخاف علیھما من كل شيء، والس�ی�م�ا 
من الموت/ في الل�ی�ل ح�ل�م�ت ب�إخ�ت�ف�اءھ�م�ا 

المفاجىء وسط حشد غیر مكترث من الناس 
وھي تصرخ: أین ھما طفالي ؟ لكن ال�ن�اس 
راحوا یضحكون منھا ضانین أن بھ�ا مس�ا./ 

الروایة) منذ أول مقابلة ولقاء لمریم  23ص
مع لویز، تعلقت بھا بكل شغاف قلبھا، وكأن 
األم��ر ف��ي ھ��ذا ال��ع��ش��ق ت��ح��ك��م��ھ أب��ع��اد 
سیكولوجی�ة ول�ط�ائ�ف إل�ھ�ی�ة عص�ی�ة ع�ن 
التوصیف في أم�ر ھ�ذا االنش�داد ال�وج�دان�ي 
الغریب، ذلك ما یتضح من مقتباسات وحدات 
النص عند أول وھلة من لقاء المربی�ة: (ث�م 
ج�اءت ل�وی�ز. ل�م�ا ت�ح�ك�ي م�ری�م ع�ن ھ��ذه 
المقابلة، تقول أن�ھ�ا ت�ع�ل�ق�ت ب�ھ�ا م�ن�ذ أول 
وھلة.. كان األمر أشبع بما یقع للعش�اق ف�ي 
قصص الغرام الذین یتعلقون بمعشوقھم م�ن 
أول نظرة / تحكي مریم ھذا المشھد وھي ال 
تزال مفتونة بالثقة في النفس التي تصرف�ت 
بھا المربیة. فأمضت وأخذت الرضیع بلط�ف 
من بین ذراعي أبیھ م�ت�ظ�اھ�رة ب�ع�دم رؤی�ة 
میال ثم قالت : أین ھي األم�ی�رة؟ ی�خ�ی�ل ل�ي 

 26أن��ن��ي رأی��ت أم��ی��رة أی��ن أخ��ت��ف��ت؟./ص
ال��روای��ة) وف��ي م��ح��اول��ة م��ن��ا إل��ى ت��ن��اول 
الشخصیة الروائیة وفق تقسیم (غ�ری�م�اس) 
العاملي، الذي یتكون بموجب ست�ة أط�راف: 
(الذات ـ الموضوع ـ المرسل ـ الم�س�ت�ق�ب�ل ـ 
المساعد ـ ال�خ�ص�م) ی�م�ك�ن�ن�ا م�ت�اب�ع�ة ھ�ذه 
العناصر في بنیة حكایة ال�روای�ة ع�ل�ى ھ�ذا 
النحو التقسیمي، ولكن في حدود م�ق�ت�ض�ب�ة 
قادمة من ضرورات مبحثنا تح�دی�دا(ال�ذات : 
السارد/ الموضوع : تعلق الزوجان بخ�ص�ال 
ھذه المربیة المثال : المرسل أحساس ل�وی�ز 
بالسعادة مع ھذه العائلة : المساعد ـ� ال�ذات 
الروایة ب�ھ�وی�ة مس�ان�د إلف�ع�ال الش�خ�وص 
المحوریة : الخصم ـ كل من یسعى إلى ق�ھ�ر 
سعادة لویز أو ممن یعترض تحقیق أحالمھا 
في تربیة ھذان الطفالن إلى ج�ان�ب خ�دم�ات 
ودیة مضافة تقوم بھا متطوعة لبول ومریم 

 خارج حدود واجباتھا كمربیة).
 

 ـ تعلیق القراءة :
في الواقع أن آفاق دراسة مبحثنا في س�ی�اق 
محددات حیاة الزوجان بول ومریم وك�ی�ف�ی�ة 
تحقق وج�ود ال�م�رب�ی�ة ال�م�ث�ال ف�ي رع�ای�ة 
طفلیھما بكل أواصر التربیة الحمیمی�ة ال�ت�ي 
لم یكن ینتظرھا الوالدان من مربیة یوما ما، 
وھ��ذا األس��ل��وب ال��ت��ح��ف��ی��زي ال��م��م��وه ف��ي 
متطلب�ات الس�رد، ب�ات ی�ول�د ل�دی�ن�ا الش�ك�ل 
االستقرائي المتمظھر ك�ع�الم�ة س�ل�ی�م�ة ف�ي 
مسألة النمو في داللة الوظائف الشخوص�ی�ة 
المؤثرة،وصوال نحو كف�ای�ة آم�ن�ة م�ن ق�ب�ل 
المجال الحسي ال�م�ت�ك�ش�ف بض�رورة ت�ب�ن�ي 
الشخصیة لویز على ك�ام�ل ص�الح�ی�ات األم 
مریم في شؤون البیت، وحتى شؤون الزوج 
بول بطریقة نسبیة نوعا ما، والذي استھوتھ 
أخالق وج�اذب�ی�ة ھ�ذه ال�م�رب�ی�ة االن�م�وذج، 
وبالتالي فلم یعد ھناك أي حالة تتعلق بمسار 
دواخل ال�زوج�ة م�ری�م، ألن ك�ل ت�وق�ع�ات�ھ�ا 
ومخاوفھا قد بددتھا مالئكیة لوی�ز ال�م�رب�ی�ة 
ال�ت�ي ال ن�ظ�ی��ر ل�ھ�ا ق�ط .. وھ�ك�ذا ت�ن�ف�ت��ح 
المتوالیات المشھدیة واللقطاتیة في حدود ما 
من السرد نحو منظور راح یسرد لنا جمالیة 
وثقة األبع�اد ال�دالل�ی�ة ف�ي م�واق�ع ف�رض�ی�ة 
متحولة ومتباینة م�ن أف�ع�ال ذات�ی�ة م�ح�اور 
حواریة األصوات السردی�ة ال�م�س�ت�ق�ل�ة إل�ى 
جانب درامیة الحاالت الشخوصیة المتحاورة 
ف�ع�ال وت��ل�ف�ظ�ا ن�ح�و فض�اءات م�ن ال�ج�س��د 
الروائي الذي بات یتنفس ج�وان�ی�ة ال�ق�رائ�ن 
الس�ل�وك�ی��ة ال�م�ل��م�ح�ة ف��ي ف�ع�ل م�ت�وال�ی��ات 
الش�خ�وص، ك�م��ع�ادالت مس�ك��ون�ة ب�الض��وء 
واللمعان المض�م�ر ف�ي م�دل�ول ل�غ�ة الس�رد 
والس��ارد ف��ي أح��ی��از ال��ف��ض��اء ال��روائ��ي 

 ومشخصاتھ المكینة.

م   ( د أ) روا  ا  

 ا اا ودرا ا دات اور ا 
          

  )2المبحث (             / العراقحیدر عبد الرضا
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وفي عنقود ھایك�و "ت�أم�الت"،     
أوقعنا الشاعر في فخ�اخ ال�ط�ب�ی�ع�ة 
المشتھاة، الن�ھ�ر وال�م�وج وال�ت�ی�ن 
ال���ت���ف���اح، وال���ن���ھ���ر، واألم���واج، 
وال��ن��رج��س، وال��ط��ری��ق، وال��م��وت 
الذي ربطھ معھ�ا وب�خ�فَّ�ة ب�ال�ح�ی�اة 
وم�ا ف�ی��ھ�ا م��ن م��ع�رف��ة وخ��راف��ة، 
واس��ت��ح��ض��ر ال��ط��ری��ق م��ن ع��ب��ور 
وعودة وم�ع�رف�ة ف�ي ت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا، 
وتأمل ھذا العنقود فیھ ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

 فلسفة الوجود
 عنقود ھایكو (تأمالت)

 نھٌر مضطرب
 نرجسیّةَ األمواج
 تجرُف الخرافة.

*** 
 معلٌّق بأسنانھِ 

 عواطٌف وأوھامٌ 
 متى سیعرف!

*** 
 تحَت شجرِة التین

 ال تفاحةَ تسقطُ 
 عاریاً یعود..

*** 
 یتأمُل بعمقِ 
 یتآزُر معھا

 طریُق المعرفة.
*** 

 النیرفانا...
 ال موَت سیأتي

 یعّكُر العبوَر.
*** 

ك بالدرجة   لقد تأمل الشاعر المتحرِّ
األولى ودلَّ علیھ من خ�الل ك�ل�م�ات 
داللیة فعلیة واس�م�ی�ھ وك�م�ا وردت 
لدیھ: "مضطرب، ال�ن�ھ�ر، ال�م�وج، 
ت��ج��رف، م��ع��لَّ��ق، تس��ق��ط، ی��ت��آزر، 
یعكِّر، العبور"، وھذه االستخدام�ات 
أضافت ع�ن�ص�ر ال�ح�رك�ة ب�ام�ت�ی�از 
ل��ل��ن��ص��وص، ك��م��ا أوح��ت ب��ال��ل��ون 
والصوت، فوضعنا ذلك أمام ل�وح�ة 
مكتملة الب�ن�اء، ول�و أخ�ذن�ا ال�ن�ص 

  األول من الھایكو لوجدنا:
 " نھٌر مضطرب
 نرجسیّةَ األمواج
  تجرُف الخرافة"

من خالل اس�ت�خ�دام�ھ ل�ل�ن�ھ�ر دلَّ�ن�ا 
اللفظ على ال�ل�ون، ف�األن�ھ�ار ت�م�ی�ل 
ل��ل��زرق��ة، ووص��ف��ھ ب��ال��م��ض��ط��رب 
ضاعف من الحركة في النص، كم�ا 
أن وص��ف األم��واج ب��ال��ن��رجس��یَّ��ة 
أعطاھا ب�ع�ًدا ن�ف�س�ی�ا ك�ب�ی�ًرا، ف�أن 

یك�ون ال�م�وج ن�رجس�یَّ�ا أي أن�ھُ ال 
یمشي كما تش�اء ل�ھ ال�ری�ح وش�دة 
الجریان بل ك�م�ا یش�اء ھ�و، وھ�ذه 
حركة غیر مشروطة قد تأتي بغ�ت�ة، 
وھذا لم یأِت عبثا عند الشاعر كریم 
عبد هللا بل أثب�ت ذل�ك ب�اس�ت�خ�دام�ھ 
لفعل الجرف وربطھ بالخرافة، فھذا 
الموج الن�رجس�ي ی�ع�رف ج�ی�ًدا م�ا 
الذي علیھ فعل�ھ، ف�ك�ان�ت ال�خ�راف�ة 
لونًا وحركة وصوتًا، فلفعل ال�ج�رف 
صوت كما الموج، االكت�م�ال ال�ف�ن�ي 

  كان حاضًرا ھنا.
 "تحَت شجرِة التین

 ال تفاحةَ تسقطُ 
 عاریاً یعود.."

م��ا ع��الق��ة ش��ج��رة ال��ت��ی��ن ب��ث��م��رة 
التفاح؟ لتسقط ت�ف�اح�ة م�ن ش�ج�رة 

 تین! ولماذا العري ومن ماذا؟
أسئلة كثیرة تتوالد بع�د ق�راءة ھ�ذه 
المقطوعة، والحركة ھنا كان�ت ف�ي 
انتظار فعل السقوط، من ال�م�ن�ط�ق�ي 
أن ال تسقط تفاحة من ش�ج�رة ت�ی�ن 
ومن غیر المنطقي أن ننتظر م�ن�ھ�ا 
ھذا الفعل، لنتأمل ق�ل�ی�ال.. الش�اع�ر 
یفھم أنھ ینتظر المستحیل وال�خ�ی�ب�ة 
عري، والبدَّ لھ ھنا أن یعود ع�اری�ا 

  ألن ما أراد لن ولم یحدث.
وعنقود ھایك�و آخ�ر ح�م�ل ع�ن�وان 

  "سوالف عراقیة "
  ماألّذھا

  (سیّاحة ُ)* أمي
 گْ)*. !یحتضنھا الــ (طُبَـ

*** 
 الصیاُد المنھك

 وسطَ الھوریغني
 القصُب الحزین .

*** 
  في بیِت القصب

 تناُم ( المعیدیّة )*
 تغازلھا المساحي*

*** 
 كلّما إرتدْت عّصابتھا

 أمي تحاصُر األلم
 وأقدامنا تسرقھا المنافي .

**** 
 بـ دشداشتِھ القدیمة

 یحمُل العویلَ 
 وأسماَك ( الزوري )* .

*** 
 تطحُن حبّاَت الرّز ِ

 ( الرّحة ُ )*
 فتأكلنا الحروب .

*** 
 بـ دشادیھم المقلّمةِ 

 تلعُب الریح
 وسیاط ُ ( المأمور)* .

*** 
 المأمور : نائب اإلقطاعي .

**** 
 تصنُع لنا الحلوى

 ِمَن التمِر الرخیص
 بــ ( الجاوْن )* تمرُد األلم .

*** 
 عاَد في آخِر اللیل

 تطاردهُ الكالب
 ـیآلْت )* بیت مھاوي .چو(

 (طاسة ٌ)* ترقُص في ( الِحّبْ )*
 تحَت شجرِة الصفصاف

 تتكاثُر أحالمنا.
*** 

 في الصباِح تحلُب الجاموسةِ 
 وعیوننا المرّمدةِ 

 ینزُح إلیھا الذباب .
*** 

 تنوُر أمي
 تبیُض فیِھ الدجاجة

 وِخَرِق الذكریات.
*** 

 خواُر الجاموسِة الملحاء
 فّزَز قبالت الحبیبین

 عالیاً تطیُر (البراھین)*
*** 

 بــ (المرواح)* یذّري حباَت الشعیر
 ال شيَء إالَ الغبارَ 

 وأمي تنسُج السراَب.
وف��ي ھ��ذا ال��ع��ن��ق��ود ال��م��ع��ن��ون 
"بسوالف عراقیة" اإلحساس س�ی�د 
ال�ك�الم، وال�ع��ودة ل�ل�م��اض�ي س�ی��دة 
المعنى، الحن�ی�ن ھ�و ال�خ�ی�ط ال�ذي 
شدن�ا م�ن خ�الل�ھ الش�اع�ر خ�اص�ة 
باستخدامھ للكلمات الع�ام�ی�ة، ف�ھ�و 
بنا للبیئة بص�ورة ح�م�ی�م�ة،  بذلك قرَّ
وألن األم ھ�ي ال��م�ع�ن�ى ال��ح�ق�ی�ق��ي 
ل�ل��ح�ب وال��ح�ن��ی��ن ش��ع�ریً��ا ف�ك��ان��ت 
حاضرة في الق�ص�ب ال�ح�زی�ن وف�ي 
البیت المصنوع منھ، ف�ج�اء ص�وت 
المكان الحزین، حاضرة حین ی�ذك�ر 
الش��ق��اء وت��ذك��ر ال��ت��ض��ح��ی��ة ف��ي 
حى والتنور وال�ج�اون  المسحاة والرَّ
والطاس�ة وال�ج�ام�وس�ة والش�ع�ی�ر، 
فجعلنا نلمس مس�ح�ة ال�ت�ع�ب ال�ت�ي 
تظھر على وجھھا، ون�ل�م�س أیًض�ا 
قوتھا في محاصرة األل�م والض�ع�ف 
ح��ی��ن تس��رق ال��م��ن��اف��ي خ��ط��وات 
األبناء، األم ھ�ن�ا ھ�ي األرض ك�م�ا 
�ال ال��ع�وی��ل  ی�ل�ی��ق ب�ھ��ا، واألب ح��مَّ
واألم��ع��اء، ع��اد الش��ع��ر ف��ي ھ��ذه 
ال�م�ق�ط�وع�ات ط�ف�ال وك�ھ�ال، ق�وی��ا 
ش�ا ف�ي آن  وضعیفا، صافیً�ا ومش�وَّ
واح��دة، ع��اد ل��ی��زرع ف��ی��ن��ا ھ��ذا 

  السؤال:أقدرنا أن ننسج السراب؟!
 بــ (المرواح)* یذّري حباَت الشعیر

 ال شيَء إالَ الغبارَ 
 وأمي تنسُج السراَب .

*** 
 تصنُع لنا الحلوى

 ِمَن التمِر الرخیص
 بــ ( الجاوْن )* تمرُد األلم .

*** 
یطرح الش�اع�ر ھ�ن�ا ب�ؤس ال�ح�ی�اة 
وال��ق��وة ال��ت��ي ی��ج��ب أن ت��ك��ون 
لمواجھة ھذا البؤس ال�ذي ی�ف�ض�ي 
ھ  إلى األلم، ویعبر عن ذلك بقدرة أمِّ
التي تستخدم "الجاون" لدقِّ الت�م�ر 

لیكون كالحلوى لھم، التمر ھو ذاتھ 
لكنھا تغیّر من ھی�ئ�ت�ھ ل�ی�س�ت�ل�ذ ب�ھ 
األطفال ولیشعروا بأنھم ی�ت�ن�اول�ون 
ش��ی��ئ��ا م��خ��ت��ل��ف��ا ول��ت��داري أیًض��ا 
رخصھ، وھ�ي ب�ذل�ك ت�ع�ص�ى األل�م 

  وتصرُّ على عدم طاعتھ.
"بـ��ـ�� (ال��م��رواح)* ی��ذّري ح��ب��اَت 

 الشعیر
 ال شيَء إالَ الغبارَ 

 وأمي تنسُج السراَب ."
المرواح كما أشار الش�اع�ر ھ�و م�ا 
ى بھ القمح في ال�ری�ح، ل�ك�ن ال  یذرَّ
قمح وال شعیر، أخذت معھ�ا ال�ری�ح 
كل ش�يء ول�م ت�ب�ِق غ�ی�ر ال�غ�ب�ار، 
واألم ج�الس��ة ع�ل��ى ط�رف ال�ب�ی��در 
 تنسج السراب حتَّى ال ینتھي األمل.

ع��ن��ق��ود ھ��ای��ك��و (ل��ی��ال��ي الش��ت��اء 
 الطویلة)

 یا لقطراِت المطر
 یفضحھا ومیُض البرِق :

 على النافذِة . !
*********** 

 فوَق سریري :
 تناُم القطةُ وحیدةً 

 تحلُم بالدفِء .
************** 

 وألنھا یائسة ٌ :
 وابُل المطرِ 

 یكّسُر أغصاَن األزھاَر .
************** 

 عندما یأتي المساءَ 
 خلَف النافذِة تنشُج :

 عصفورةٌ أسیرة .
************ 
 على الغصِن الوحید

 یتساقط ُ (الحالوب)* :
 یا لقسوِة الشتاء .!

************* 
 تحَت المصباِح الوحید

 في الشارِع المھجور :
 كلبة ٌ ترضُع صغارھا .
************** 

 الریُح الشدیدة
 كّسرِت األشجاَر :

 وأبواَب قلبي .
************ 

 الغیوُم الكثیفةِ 

 تحجُب ضوَء القمر :
 تقلُق شجرةَ الموِز .

********** 
 وحدهُ في الشتاِء :

  یعوي
 كلُب المدینِة المھجورِة .

*********** 
 عینھُ إلى السماءِ 
 وبیَن األنقاض :

 جرٌو صغیٌر .
******** 

 صمُت اللیل
 یمّزقھُ صوُت الرعِد :

 في حدیقِة حبیبتي .
********** 

 في آذارَ 
 ذھَب أبي

 وأمي ترضعنا الصبَر .
********* 
 الى بیتھا البعید

 أمشي
 ترافقني غیوَم المساء .

************ 
 حتى مالبسھا البیضاءَ 

 تحمرُّ 
 في السریر.

********** 
 یا لتفاحِك البريَّ 

 على أغصاِن أحالمي :
 دوَن ضجیٍج یغفو ..

*********** 
 یا لصوتھا المنھَك :

  حزینة  ربابة
 في لیلٍة شاتیة .

************ 
 كـ ( الخّریط )* :
 مالمحھا شاحبة

 سنواتي الماضیّة .
****** 

الخریّط : مادة صف�راء ال�ل�ون ذات 
رائحة طیبة وطعم حلو وت�ن�ت�ج م�ن 
نبات البردي، وھي مادة م�وس�م�ی�ة 
عادة ما تكون قصیرة ال�م�دة ألن�ھ�ا 
تتطایر بسبب الریاح التي تھ�ب ف�ي 
فصل الربیع، ینف�رد أب�ن�اء م�ن�اط�ق 
االھوار جنوب العراق عن غ�ی�رھ�م 

 بصناعة*

رة اا ر 
 م ا  اا   ا-  دان 

 دراسة تحلیلیة 
  5بقم : إیمان مصاروة/ فلسطین    ح/
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  فصل الثالث:
للكائنات الحیة من غیر االنسان لغات خاصة 
بھا، كما یؤكد المختصین ب�ع�ال�م ال�ح�ی�وان. 
ومن لغات تواصل الحیوانات ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا: 
كالنمل الذي یتواصل عن ط�ری�ق ال�رائ�ح�ة، 
والتالمس. والنحل ع�ن ط�ری�ق ال�ح�رك�ات، 
والرائحة. والقردة ع�ن ط�ری�ق الص�ی�ح�ات. 
والذئاب عن طریق العواء. والض�ف�ادع ع�ن 
طریق النقیق. والطیور عن طریق الص�وت، 
واللون، والرائحة، وغ�ی�ر ذل�ك. إّال ان م�ا 
نرید الحدیث عنھ في القصص الشع�ب�ي ھ�و 
كالمھا الذي یفھمھ االنسان، وخاصة عندم�ا 
تتحدث بلغة تشبھ لغتنا نحن، ھذه اللغة ھ�ي 
لغة النص الذي صیغت فیھ. فالنص إذا ك�ان 
مكتوبا باللغة العرب�ی�ة ال�ف�ص�ح�ى ف�إن ل�غ�ة 
حیواناتھ ھي اللغة العربیة ال�ف�ص�ح�ة، وإذا 
كان مكتوبا باللھجة العامیة ألي ب�ل�د ع�رب�ي 
فلغة حیونات ذلك النص ھي ت�ل�ك ال�ل�ھ�ج�ة، 
وإذا كان النص مكتوبا بلغة أجنبیة فإن ل�غ�ة 
حیوانات النص ھي ت�ل�ك ال�ل�غ�ة األج�ن�ب�ی�ة، 

 وھكذا.
في كتاب ألف لی�ل�ة ول�ی�ل�ة، ال�ج�زء األّول، 
حكایة تروى عن ال�ح�م�ار وال�ث�ور وان�ھ�م�ا 
یتحدثان واالنسان یسمع حدیثھما، ویفھم�ھ، 
كما في الحكایة ال�ث�ان�ی�ة "ح�ك�ای�ة ال�ح�م�ار 
والث�ور م�ع ص�اح�ب ال�زرع". إذ ی�ت�ح�دث 
الحمار والثور، وكذلك الدیك والك�ل�ب. وف�ي 
اللیالي، فإن الحمار المتكلم كما ف�ي ح�ك�ای�ة 
اللیالي "حكایة الخیاط واألحدب وال�ی�ھ�ودي 
والمباشر والنصراني ف�ی�م�ا وق�ع ب�ی�ن�ھ�م" 
یتحدث ویفھ�م�ھ االنس�ان. وال�ق�ص�ص ع�ن 
أحادیث الحیوانات كثیرة، منذ فج�ر ال�ت�اری�خ 
وإلى یومنا ھذا الذي فیھ بعض الناس تؤمن 
بحدیث الحیوانات، وأمامھ�م ص�ورة ال�ن�ب�ي 
سلیمان القرآنیة م�اث�ل�ة. ف�ھ�و ی�ت�ح�دث م�ع 

 الحیوانات، أو انھ یفھم لغتھا.
في بعض القصص الشعبي یتف�وه ال�ح�ی�وان 
بكالم ھو كالم خاص بی�ن ال�ح�ی�وان�ات، أم�ا 
الشخص األنسي الذي یفھ�م�ھ ف�إن�ھ ی�ع�رف 

 لغتھا، أو انھا تتحدث بلغة االنسان.
وفي القصة الشعبیة "ابن األمیر والح�ص�ان 

یخبر الحص�ان ص�اح�ب�ھ  )1(الطائر" العراقیة
األمیر بما تحوكھ زوجة أبیھ م�ن م�ؤام�رات 
ضده. وھذه الموتیفة ن�ج�دھ�ا ف�ي األدب�ی�ات 
الفرعونیة في اس�ط�ورة األخ�وی�ن "أن�وب�و 

، إذ تخبر بقرة ما ك�ان یض�م�ره ) 2( وبایتي"
األخ الكبیر ألخیة الصغیر"بایتي"، من ن�ی�ة 

 في القتل.
وكذلك نجد الغیالن تتحدث كم�ا ف�ي ال�ق�ص�ة 

التي ُذكر نص�ھ�ا ف�ي  ) 3(الشعبیة "الشواك"
السطور السابقة. وكذلك في قصة "حام�ض 

نجد األسد وابن آوى  ) 4( اللبن وطیب اللبن"
والفأر یشتركون في حوار بینھم. وفي قصة 

یتحدث العص�ف�ور.  ) 5("العصفور وزوجتھ"
ن�ج�د  ) 6(وفي قصة "الملك وأوالده الثالثة"

وف�ي قص�ة     النسرة تتح�دث م�ع األنس�ي.
تت�ح�دث ال�ق�رود  ) 7( "بني آدم غلب القرود"

فیما بینھا، وبینھا وبی�ن ح�ی�وان�ات أخ�رى، 
وبینھا وب�ی�ن االنس�ان. وی�ت�ح�دث ال�ث�ع�ل�ب 
وال�ذئ��ب وال��ح��م�ار ف��ي ال��ق��ص�ة الش��ع�ب��ی��ة 

، وكذل�ك قص�ة ) 8(المغربیة "الحمار الذكي"
، حیث یتح�دث ) 9("مغامرات الذئب والقنفذ"

ال�ذئ�ب وال��غ�ول�ة وب��ع�ض ال�ط��ی�ور، ام��رأة 
السودانیة  )10( عجوز. فیما قصة "الفطیر"

یعرف بطلھا لغة جمیع الحیونات والط�ی�ور. 
والنص القطري "زوجة الت�اج�ر وال�وح�ش 

فیھ كلب یتحدث ویخبر ال�ف�ت�اة  ) 11(الكاسر"
بما قالھ الوحش الكاس�ر. وال�ن�ص الس�وري 

ح�ی�ث ت�ك�ل�م ) 12( "فطوم ب�ن�ت الش�ح�اذی�ن"
الس��ل��ح��ف��اة ال��ب��ن��ت. وف��ي ن��ص "ال��ج��م��ل 

ت�ت�ك�ل�م الس�ك�ی�ن،  ) 13( واألخوات ال�ث�الث�ة"
 والصحون، والزجاج عندما یسألھم الجمل.

ان أغ�ل�ب ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي، ال�ح�ك�ای��ات 
الخرافیة خاصة، ھي عن ال�ح�ی�وان�ات ال�ت�ي 
ت�ت�ح�دث ب�ل��غ�ة ن�ف�ھ��م�ھ�ا ن�ح��ن ال�ق�راء أو 
المخبرین بقصتھم، ولكننا في ھ�ذا ال�ف�ص�ل 
اخترنا بعض ھذه القصص التي م�ن ض�م�ن 

 موضوعھا حیوانات تتحدث.
* سنناقش الكائنات الحی�ة م�ن ال�ح�ی�وان�ات 

 التالیة:
 لغة الماء. -
 كائنات تتحدث. -
 الھر المتحدث. -
 القطة المتحدثة. -
 االسد، والذئب، والثعلب. -
 الثور واألسد المتحدث. -
 السمكة المتحدثة. -

 * والكائنات الخرافیة:
ع�روس ال�ب�ح�ر ال�م�ت�ح�دث�ة، وح�ی�وان�ات  -

 أخرى:
 العفریت المتحدث. -

 * ومن النباتات:
 الشجرة المتحدثة. -

 * ومن الكائنات غیر الحیة:
 المزمار المتحدث. -
 العقل، والبركة، والسعد المتحدثون. -
 الریح المتحدثة. -
 البئر المتحدث. -

*** 
 لغة الماء: -

لیس االنسان العامي ھو الذي یعتقد ب�وج�ود 
روح ف��ي ال��ك��ائ��ن��ات غ��ی��ر ال��ح��ی��ة، ب��ل 

االنسان المتعلم، والمثقف، یعتقد ذلك،   حتى
على األقل عندما تش�ارك�ھ�ا ب�ع�ض ظ�واھ�ر 
الطبیع�ة، أو ال�ظ�واھ�ر األخ�رى، ف�ي ھ�ذا 

 –ك�م�ث�ال   –الفعل، أو ذاك. ذلك ألن ال�م�اء 
وبالتعاون مع كائنات غیر حیة أخرى ، مث�ل 
بعض ظواھر الطبیعة، یمكنھ أن یتحول م�ن 
حالة إلى أخرى. ویمكنھ أن یجري على/ في 
األرض، أو في السماء كغیوم، وسح�اب، أو 
أن یزیل األوساخ، والقاذورات، أو انھ یغیّر 

 من لونھ، أو رائحتھ، أو طعمھ.
أوردت قصة "لغة ال�م�اء" ل�ك�ي أن�ّوه إل�ى 
مسألة مھمة ھي ان ال�ك�ائ�ن�ات ال�ح�ی�ة ھ�ي 
كائنات غیر ناطقة وعلینا نحن فھم ما تصدر 
من أصوات. أي ان لغتھا تع�ود إل�ى ف�ھ�م�ن�ا 
نحن وما نتوصل الیھ من تفسیر لك�ل ش�يء 
یصدر منھا، وھذا یعود إل�ى ح�ال�ة االنس�ان 

 النفسیة عند سماع ھذا الصوت، أو ذاك.
 وھناك نص عراقي بعنوان "قمر الزمان"

یسأل الملك وزیره الذي ناولھ "طاس�ة  ) 14(
م�ا" وش�رب م�ن�ھ�ا: م�اذا ق�ال�ت ال�ط�اس�ة؟ 
وعندما یسأل الوزیر اب�ن�ت�ھ ت�ج�ی�ب�ھ: ق�ال�ت 
ال��ط��اس��ة : ص��ب��رت ع��ل��ى ال��ن��ار وط��رق 
المطارق، وبعدھا وصلت إلى المباسم، وم�ا 

 من ظالم إّال سیبتلى بأظلم".
ان قول بنت الوزیر ھذه االجابة ھو من باب 

تتكلم، كم�ا ال�م�اء   االفتراض ألن الطاسة ال
 أیضا.

(وكذلك في النص الموریتان�ي "ال�م�ن�اظ�رة"

إذ ی�ت�ن�اظ�ر ال�م�اء، وال�ل�ب�ن، وال�ن�ار،  ) 15
 والعافیة (السالم) فیما بینھم.

*** 
 )16(النص المصري/ "لغة الماء"

((واحد قال: كل شيء في الدنیا لھ لغ�ة، م�ا 
 عدا الماء، وأنا الزم أعرف لغة الماء.

والراجل كان غبي ومبسوط، فأعلن ان اللي 
 حایجیبلھ لغة الماء، حایھدیھ ھدیة كویسة.

وجمیع الناس عجزت عن انھا ت�ع�رف ل�غ�ة 
الماء، ما ع�دا راج�ل ط�م�ع ف�ي ال�ج�ائ�زة، 
وفضل ماشي یسأل، لحد ما راح عن�د ع�رب 
 العاربة، وسألھم: أنا عائز أعرف لغة الماء.

بنت عرب العاربة، طلعت من ج�وا ال�خ�ی�م�ة 
 وقالتلو، الماء وھو یجري، بیقول:
 (یا أسفي أنا اللي بالوادي جریت.

 طرح مني العشق، وبناره انكویت.
 الراجل رجع وخد الجائزة...).

*** 
ھناك حكایة سوری�ة ب�ع�ن�وان "م�اذا ی�ق�ول 

 ، تشبھھا.)17(الماء؟"
*** 

 كائنات عدیدة تتحدث: -
تنقل لنا ھذه القص�ة ك�الم ال�ك�ائ�ن�ات ال�ح�ی�ة 

وغ�ی��ر ال��ح��ی��ة، ال��م�ش��ارك��ة ف��ي ال��ق��ص��ة، 
كالعجوز، وال�ق�ص�اب. وال�ع�ن�ز، وال�ب�ع�ی�ر، 
والفأر، وال�ھ�ر. وال�ن�ھ�ر، وال�ح�ب�ل، وھ�ي 
تتحدث بكالم مفھوم من ق�ب�ل�ھ�ا، وم�ن ق�ب�ل 

 االنسان.
*** 

 )18(النص العراقي/"العنز والعجوز"
((ھناك ما ھناك: غیر ذی�ج ال�ع�ج�وز. ع�دھ�ا 
عنز. ج�ان�ت ت�ع�ی�ش ب�ك�وخ ط�ی�ن وب�ن�ص 
الحوش اكو بیر. فد یوم گامت الدنی�ا م�ط�ر. 
ومن كثر المطر خر السقف. گامت ال�ع�ج�وز 
للعنز وكالت لھ: یا عنز راح نتبلل تعال ننزل 

 بالبیر.
جاوبھا العنز: ما انزل. گالت لھ العجوز: م�ا 

 تنزل؟ اروح اصیح الگصاب حتى یذبحك ؟
 گال لھا: روحي.

راحت العجوز للگصاب وگ�ال�ت ل�ھ: امش�ي 
 ویاي اذبح عنزي. ما برید ینزل بالبیر.

الگصاب گال ل�ھ�ا: م�ا أج�ي ب�ھ�ا ال�م�ط�ر، 
روحي. گالت لھ: اروح اجیب الح�داد ی�ع�م�ي 

 سچاچینك.
 گال لھا: روحي .

راحت للحداد گالت لھ: تعال اعمي سجاجی�ن 
الگصاب. الگصاب ما ب�ری�د ب�ذب�ح ع�ن�زي. 

 وعنزي ما ینزل بالبیر.
 گال لھا: روحي ما اجي بھا لمطر.

 گالت لھ: ترى اروح للشط یطفي نارك.
 گال لھا: روحي.

راحت للنھر وگلت لھ: یا شط تعال طفي نار 
الحداد ال�ح�داد م�ا ب�ری�د ب�ع�م�ي س�ج�اج�ی�ن 
الكصاب والگص�اب م�ا ی�ری�د ب�ذب�ح ع�ن�زي 

 وعنزي ما برید ینزل بالبیر.
 گال لھا الشط: روحي ما أجي بھا المطر.
 گالت لھ: ترى اروح للبعیر حتى یشربك.

 گال لھا: روحي.
راحت للبعیر وگالت لھ: یا ب�ع�ی�ر ی�ا ب�ع�ی�ر. 
تعال اشرب الشط الشط ما برید ب�ط�ن�ي ن�ار 
ال�ح�داد وال�ح�داد م�ا ی�ری�د ی��غ�م�ي س�چ�ی��ن 
الگصاب والگصاب ما ب�ری�د ب�ذب�ح ع�ن�زي 

 وعنزي ما برید ینزل بالبیر.
 گال لھا البعیر: روحي ما أجي بھا المطر.

گ�ال�ت ل��ھ: ت�رى اروح اج�ی��ب ل�ك ال�ح�ب��ل 
 یخنگك.

 گال لھا روحي.
راحت للحبل وگالت لھ: یا حبل یا حبل تع�ال 
اخنگ البعیر البعیر ما ب�ری�د یش�رب الش�ط 
والشط مادرید بطن نار الح�داد وال�ح�داد م�ا 
برید بعمي سجاجین الكصاب والگ�ص�اب م�ا 
یرید بذبح عن�زي وع�ن�زي م�ا ی�ری�د ی�ن�زل 

 بالبیر.
 گال لھا الحبل: روحي ما اجي بھالمطر.
 گالت لھ: اروح اجیب لك الفار یگرضك؟

 گال لھا: روحي.
وراحت على الفار وگلت لھ:| یا فار ب�ا ف�ار 
تعال اگرض الحبل الحبل م�ا ی�ری�د ی�خ�ن�گ�ی 
ال�ب�ع�ی�ر وال�ب�ع�ی�ر والش�ط ... وال�ح�داد ... 

 والگصاب ... وعنزي ما یرید ینزل بالبیر.
 گال لھا الفار: روحي ما اجي بھالمطر.

 گالت لھ: واذا جبت لك الھر یاكلك؟
 گال لھا: روحي.

راحت على الھر وگالت لھ: تعال یا ھر أك�ل 
الفار الفار ما برید یگرض الحبل والحب�ل... 

والبعیر... والشط ... والحداد... والگصاب... 
 والعنز ما یرید ینزل بالبیر.

 گال الھر: وین الفار؟ دلیني علیھ !
من راد الھر یگمز على الفار گلھ: ال . ال . 
راح اروح اگرض الحبل والحبل گال : ال . 
ال . راح اروح اخنگی البعیر، والبعیر گال : 
ال . ال . راح اروح اش�رب الش�ط، والش�ط 
گال : ال . ال . راح اروح اطفي نار ال�ح�داد، 
والحداد گال : ال . ال . راح اروح اع�م�ي 
سجاجین الگصاب، والگصاب گ�ال: ال . ال . 
. ال راح اروح اذبح العنز، والعنز گال: ال . 

 ال . ونزل بالبیر ونزلت العجوز وراه.)).
*** 

 المھر المتحدث: -
ھ��ن��اك ن��ص س��وري ب��ع��ن��وان "األم��ی��ر 

ت�ت�ك��ل�م ف��ی�ھ ال�م��ھ�رة م��ع  ) 19( وال�م�ھ�رة"
 صاحبھا وتبدي لھ حزنھا.

*** 
النص الموریت�ان�ي/"ال�ح�ي ال�ذي ل�ی�س ل�ھ 

 )20(ابناء"
((ان حیا أصیب نساؤه بالعقم فتحول فتحول 
إلى حي من كبار السن وظل على تلك ع�ل�ى 
إلى ان جاءه رجل نارقى النساء واشترط أن 
من تلد ذكرأ تعطیھ لھ . فوضع النساء إن�اث�أ 
إال واحدة أنجبت ذكرأ. فجاءھا الراقي وطلب 
الطفل. فقالت لھ: "دعھ یخرج من ل�ف�ائ�ف�ھ، 

 ففعل، ثم جاءھا بعد ذلك.
فقالت لھ انتظر حتى یحبو، ثم ج�اءھ�ا م�رة 
أخرى فطلبت منھ أن یتركھ ی�ت�ع�ل�م ال�ق�راءة 

 ویكبر.
ولما كبر الطفل وجاء الرجل لطخذه قالت لھ 
أم الولد إنھا ال تستطی�ع أن تس�ل�م�ھ اب�ن�ھ�ا 
بیدھا، ألن األم حنون وذلك یولم�ھ�ا، ول�ك�ن 
علیھ أن ینتظر حتى یظع�ن ال�ح�ي ، ف�إن�ھ�ا 
ستترك لوح الطفل في الدیار ث�م ت�ط�ل�ب م�ن 
الولد أن یعود إلى دیار الحي لی�أخ�ذ ل�وح�ھ، 

 وعندئذ یأتي ھو لیخطفھ.
أن الطفل عندما أراد العودة إلى دی�ار أھ�ل�ھ 
تلبیة لطلب والدتھ ، جاءتھ أفراسھ ال�ث�الث�ة، 
كل واحدة ترید أن تكون ص�اح�ب�ة ال�رح�ل�ة. 
وكانت إحداھا حادة البصر ترى حبة ال�رم�ل 
م�ن مس�اف�ة س��ن�ة، وس�ی��ان ل��دی�ھ��ا ال��ل�ی��ل 
والنھار؟ وكانت الثانیة حادة الس�م�ع تس�م�ع 

 دبیب النمل من مسیرة سنة ؟ أما الثالثة
فكانت ولیة تعلم ما غاب عن البصر وحج�ب 

 عن السمع والحواس .
اختار الط�ف�ل ال�ف�رس ال�ول�ی�ة وأس�رج�ھ�ا، 
فانطلقت بھ كالبرق نحو الدی�ار، وق�ال�ت ل�ھ 
علیك أن تختطف اللوح بسرعة عندما ت�دن�و 
منھ ، ففعل. وعادت بھ بسرعة الخیال، ول�م 
ینتبھ اللرجل (الغوث) المتربص إال ب�ع�د أن 
ابتعدت الفرس كثیرأ، ف�ح�ض�ر ف�ي إث�رھ�م�ا 
جریأ على قدمیھ فلم ی�درك�ھ�م�ا، ث�م تش�ك�ل 
ریحأ فلم یفده ذل�ك ، ف�ت�ح�ول إل�ى ش�م�س 
ولكنھ ظل متخلفأ عن ال�ف�رس ال�ت�ي تس�ی�ر 
بسرعة فوق لسرعة البرق (الضوء)، ألنھ�ا 

 كانت في صغرھا تسابق البرق وتسبقھ.
ظلت الفرس منطلقة بتلك السرع�ة ال�ھ�ائ�ل�ة 
حتى أطمأنت على نجاة الطفل، حینئذ توقفت 
وطلبت من الولد أن یشق بطنھا من الجان�ب 
األیسر لیخرج ل�ھ م�ھ�ر أح�م�ر ك�ال�م�رج�ان 

 وعلیھ أن یركبھ فورأ.
رك�ب ال�ط�ف�ل م�ھ�ره وان�ط�ل�ق ب�ھ بس�رع�ة 
الظنون یطوي العوالم المختلفة حتى وص�ل 
إلى حي فنزل قربھ، وبینما كان الطفل ینش�د 
أغنیة النجاة سمعھ نسوة وأخبرن السل�ط�ان 

 بأمره.
استدعاه السلطان وطلب منھ أن ی�غ�ن�ي ل�ھ. 
قال لھ أنا ال أنشد األغاني إال ب�ع�د أن ت�أت�ي 
"عذراء ال�غ�رب�اء" ف�ي ط�ل�ی�ع�ة ال�ج�واري 
والنساء. قال لھ السلطان: اذھب أنت وائ�ت 

 بھا.
عاد الطفل إلى مھره حزین�أ وق�ال ل�ھ: ل�ق�د 
طلب مني السلطان أن آتي بعذراء ال�غ�رب�اء. 
قال لھ المھر: ھذا ھین. اذھب إلى السلط�ان 
وقل لھ ان دون�ھ�م�ا ال�ج�ب�ال ال�م�ت�ن�اط�ح�ة، 
والبحر األزرق المتالطمة أمواجھ ؟ وق�ری�ة 
النمل؟ والسباع الضاریة، واطلب منھ جزور 

 إبل تنحرھا وخرقة مدھونة بالسمن.

فعل الطفل ذلك وأعطاه الس�ل�ط�ان ك�ل ھ�ذه 
األش��ی��اء، فس��ل��ك ال��ط��ری��ق ال��م��ؤدی��ة إل��ى 
"عذراء الغرباء"، فخرجت إلیھ قریة النمل 
فقدم لھا الخرقة المدھونة ف�انش�غ�ل�ت ب�ھ�ا، 
وسار في طریقھ فإذا الجبال الصم ت�ت�ن�اط�ح 
محدثة جلجلة رھیبة، ف�ق�ال ل�ھ�ا: م�ا ھ�ك�ذا 

 تتناطح الجبال. تباعدا كثیرأ ثم تناطحا.
فلما تباعد الجبالن مر المھر المرجان�ي م�ن 
بینھما كالسھم، فدخل ال�ب�ح�ر األزرق وظ�ل 
یسبح فوق أمواجھ الرھیبة حتى خرج عل�ى 

 عذارى الغرباء من شاطئھ اآلخر.
سخر العذارى منھ ومن مھره الصغیر، فقال 
ل��ھ��ن إن م��ھ��ره یس��ت��ط��ی��ع أن ی��ح��م��ل 
كبراھن .قلن لھ ھازئ�ات: س�ی�ن�ق�ص�م ظ�ھ�ر 
مھرك المسكین تحت عذراء ال�غ�رب�اء ال�ت�ي 

 تھد الجبال الرواسي.
ركبت عذراء الغرباء عل�ى ص�ھ�وة ال�م�ھ�ر، 
خلف الطفل، فانطلق بھما بس�رع�ة الض�وء 
فوصال أرض السلطان في لحظة واح�دة ث�م 
قدم العذراء للسلطان. فقال السلطان لع�ذراء 
الغرباء: غئي عل�ى رأس ال�ج�وق�ة ل�ی�غ�ن�ي 
الولد. قالت: ال أغ�ن�ي ح�ت�ى ی�أت�ي ال�ط�ائ�ر 

 األخضر.
جاء الطفل إلى مھره حزینا ًوقال لھ ما طلب 
منھ الملك. قال المھر: اطلب م�ن الس�ل�ط�ان 

 أن یصنع لك صندوقأ یغلق نفسھ ویفتحھا.
طلب ال�ط�ف�ل م�ن الس�ل�ط�ان أن یص�ن�ع ل�ھ 
الصندوق، ففعل، ركب الطفل مھره وانطل�ق 
إلى الوادي الطائر األخضر ثم أمر الصندوق 
أن ینفتح فانفتح، فبسط فیھ فراشأ نث�ر ف�ی�ھ 
قدید اللحم، وأوصاه أن یغلق نفسھ إذا دخ�ل 
فیھ الطائر األخضر. وكمن الطفل ومھره في 

 الوادي ینتظران.
تقاطرت الطیور على الصندوق تأكل ال�ق�دی�د 
حتى إذا جاء الط�ائ�ر األخض�ر أفس�ح�ت ل�ھ 
مكانأ، فانغلق الصندوق علیھ و أخذه الطف�ل 
وس��ل��م��ھ إل��ى ع��ذراء ال��غ��رب��اء ب��م��ج��ل��س 
السلطان، فقال السلطان لع�ذراء ال�ل�غ�رب�اء: 

قالت: ال أغن�ي ح�ت�ى ت�ح�ض�روا ل�ي   غني،
حلیب لبؤة أم بكر ح�دی�ث�ة ال�ع�ھ�د ب�ال�والدة 
محلوبآ في جلد لبؤة مث�ل�ھ�ا م�ح�م�وأل ع�ل�ى 
ظھر لبؤة مثلھما وتقودھا أخرى وتس�وق�ھ�ا 

 أخرى.
أتى الطفل م�رة أخ�رى إل�ى م�ھ�ره ح�زی�ن�أ 
وأخبره باألمر. فقال لھ الم�ھ�ر: اط�ل�ب م�ن 
السلط�ان أرب�ع�ی�ن م�ھ�رة وم�ج�م�وع�ة م�ن 
القرب. أعطا. السلطان ذلك. فذھب إلى غابة 
األسود، فوجد زعیمھم شیخأ ھرمأ مریض�أ، 
فنحر لھ مھرة وسقاه من الماء البارد وظ�ل 
ینحر لھ ویسقیھ حتى استعاد عافیت�ھ. ف�ق�ال 
لھ سید الغابة: لماذا ف�ع�ل�ت ل�ي ھ�ذا وم�اذا 
تطلب؟ قال لھ أرید حلیب لبؤة أم بكر حدیث�ة 

 العھد بالوالدة... إلى آخر الطلب.
زأر األسد في الغابة فج�اءه ج�م�ی�ع األس�ود 
بكبیرھا وصغیرھا وبأنواعھا المختل�ف�ة، ث�م 
أمر أعوالھ أن یزودوا الطفل بما یرید، فجاء 
بكل ما طلب منھ وسلم�ھ ل�ع�ذراء ال�غ�رب�اء. 

 فقال السلطان للعذارء: ھیا غني. فقالت: ال
أفعل حتى تأتیني بت�م�ر "ال�ق�ح�ق�وح، ف�أم�ر 

 الطفل بإحضاره.
عاد الطفل إلى مھره حزینا، قال لھ ال�م�ھ�ر: 
عد إلیھ وقل لھ: ھل یس�ت�ط�ی�ع ھ�ذا ال�م�ھ�ر 
الصغیر الذي تؤلمھ رج�ل�ھ أن ی�ذھ�ب ھ�ذه 
المرة لجلب تمر القحقوح؟ فقال الس�ل�ط�ان: 
أرني رجلھ. اقترب م�ن�ھ الس�ل�ط�ان وأمس�ك 
رج��ل��ھ ف��رفس��ھ ب��ح��اف��ره رفس��ة ش��ط��رت 

 صدرالسلطان إلى نصفین فمات.)).
*** 

 الھوامش:
. 1975  6/س4) م�ج�ل�ة ال�ت�راث الش�ع��ب�ي ع/1( 

 والمذكورة في موضوعة السعلوة المساعدة.
 .24ص –  ) أساطیر من الشرق2(
 ) مذكورة في موضوعة كائنات تطیر.3(
 .157 –) الحكایة الشعبیة العراقیة 4(
 .101 –) المصدر السابق 5(
 ) مذكورة في موضوعة الكبش الطائر.6(
 .184ص –) الحكایة الشعبیة العربیة 7(
 .78ص –) حكایات من الفلكلور المغربي8(
 .113ص  –) المصدر السابق 9(
 .199ص –) القصص الشعبي في السودان10(
 .41ص –) قصص وحكایات شعبیة 11(
 .340ص -) حكایات شعبیة 12(
 .834ص -) المصدر السابق 13(
-الب�ع�د ال�ن�ف�س�ي ف�ي ال�ح�ك�ای�ة الش�ع�ب�ی�ة   )14(
 .118ص  
 ) القصص الشعبي الموریتاني.15(
 .194ص –) الحكایة الشعبیة العربیة16(
 .920ص –) حكایات شعبیة 17(
) تنقلھا اللیدي دراور في دراستھا ال�م�ع�ن�ون�ة 18(

ت�ر: ك�اظ�م   (الحكایة الشعبیة في الفلكلور العراقي)
 -سعد الدین في كتابھ "الحكایة الشعبیة العراقیة" 

 .98ص
 .1) حكایات شعبیة حمصیة/19(
 ) الحكایة واالساطیر الشعبیة الموریتانیة.20(

 من كتابي المخطوط 1/ ج3الفصل  5ح/ 

      )  ت- 
(ا ا ا  تا أم 

 العراقداود سلمان الشویلي/ 
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 منال الحسن    

  ھولندا -روتردام  

جرت االنتخابات المبكرة في موعدھا ال�م�ح�دد, وب�ھ�ذا أوف�ت ح�ك�وم�ة مص�ط�ف�ى     
الكاظمي التزامھا بإجراء انتخابات مبكرة, شھدت إقباالً ضعیفاً من قبل أبن�اء الش�ع�ب 
على الرغم من توجیھات المرجعیة الرشیدة وحثّھا على المشاركة من ق�ب�ل ال�ج�م�ی�ع 
مع اختیار الشخص النزیھ والكفوء وأیضا غیر المنتمي لحزب أو كتلة ُع�رَف ع�ن�ھ�ا 
مشاركتھا في العملیة السیاسیة ومساھمتھا في خراب البالد وما وصل إلیھ من بؤٍس 
وفساد ومحاصصة مقیتة وطائفیة مدمرة, وقد أشارت مفوضیة االنتخابات إلى نس�ب�ة 
مشاركة ظلت مثار جدل وتساؤالت وتشكیك, على اعت�ب�ار أن�ھ�ا غ�ی�ر واق�ع�ی�ة, وأن 

ب�ال�م�ائ�ة,  41المشاركین لم یصلوا إلى ھذه النسبة التي تم اإلعالن عنھا عل�ى أن�ھ�ا 
 . وارتبطت الشكوك والتساؤالت باألرقام المتذبذبة التي تعلنھا المفوضیة

المھم جرت االنتخابات وحصلت الكتلة الصدریة على المق�اع�د األك�ث�ر, ف�ي ال�ن�ت�ائ�ج 
األولیة, ھذه النتائج التي وج�دت ردود أف�ع�ال غ�اض�ب�ة وم�ت�ذم�رة م�ن ق�ب�ل ال�ك�ت�ل 

أص�ح�اب�ھ�ا ب�أن�ھ�م   واألحزاب والشخصیات األخرى التي لم تستطع الفوز, مع ی�ق�ی�ن
بالنتائ�ج ال�ت�ي أع�ل�ن�ت, م�م�ا دع�ا  -محقین  - فائزون, وقد شعروا بالصدمة وشككوا

المفوضیة إلعادة النظر بالنتائج واللجوء إلى الفرز الیدوي , إضافة إلى التصری�ح�ات 
 . المرتبكة التي تؤكد أنھا لیست بمستوى المھمة الملقاة على عاتقھا

أن إجراء االنتخابات بموعدھا المحدد, بعد أن شھدت جلسات م�ح�اك�اة ع�دی�دة أك�دت 
المفوضیة أنھا مستعدة تمام االستعداد إلجراء االنتخابات, أثبت الواقع وما حصل من 
فوضى واعتراض علیھا, أنھا غیر مستعدة إطالقا وقد ضغطت على مق�درات�ھ�ا ح�ی�ن 

ساعة, لتكون مطباً ألزمة جدیدة قد تؤدي إل�ى  24ألزمت نفسھا بإعالن النتائج خالل 
نتائج ال نرتضیھا ألبناء شعبنا المتضرر األول من ھ�ذه ال�ت�ج�اذب�ات وال�م�ت�ح�ّم�ل ك�ل 
األعباء, على الرغم من أن عددا لیس قلیالً من المشمولین بع�م�ل�ی�ة االق�ت�راع م�ن�ھ�م 
قاطعوا االنتخابات, معبّرین عن سخطھم وخیبتھم, بسبب ب�ق�اء ذات ال�ھ�ی�م�ن�ة ع�ل�ى 
ثروات البلد وإمكاناتھ من قبل األحزاب والكتل التي تأبى أن تغادر الم�ح�اص�ص�ة, وال 
ترید أن تصغي ألصوات المظلومین والذین یعانون البطالة وسوء الخدم�ات وأزم�ات 

 . عدیدة ستتفاقم وندفع نحن المواطنین العُّزل ثمنھا الباھض
مفوض�ی�ة االن�ت�خ�اب�ات ,   وبغّض النظر عن طبیعة النتائج التي ستعلنھا بشكل نھائي

فإن فوز كتلة معینة بالمقاعد األوفر , یجعلھا في واجھة التصّدي للم�رح�ل�ة ال�ق�ادم�ة, 
والوعود التي أطلقوھا قبل الشروع بخوض االنتخابات, وھي وعود نجدھا م�ث�ل ك�ل 

تتبخر حالما یتسلّم النواب مقاعدھم ویحصلون على ال�غ�ن�ائ�م ھ�م وأح�زاب�ھ�م ,   مرة
 . ویتحّول المستقل منھم إلى تابع لإلرادات الكبیرة

األمر اآلخر الذي أود اإلشارة إلیھ ھنا, إن عل�ى األش�خ�اص ال�م�ع�روف�ی�ن ب�أدوارھ�م 
ومناصبھم ومسؤولیاتھم, الذین لم یستطیعوا الفوز م�رة أخ�رى ب�ع�ض�وی�ة م�ج�ل�س 
النواب العراقي, أن یتعلموا من الدرس البلیغ الذي وّجھ إلیھم من قبل أب�ن�اء الش�ع�ب 
الذین لم یمنحوھم الثقة ھذه المرة, ولم تشفع لھم كتلھم أو أحزابھم, فخسروا, ولذلك 
علیھم أن یعیدوا النظر في التعامل مع المصلحة العامة ومع المسؤولیات التي تصدوا 
لھا, وأن یعلموا أن مصیر جمیع الذین ال یتجاوبون مع أبناء ھذا البلد الم�ظ�ل�وم ف�إن 
نھایتھم المحتومة الخسارة وعدم كسب ثقة الناس بھ�م, ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ال�دع�ای�ة 

 ... االنتخابیة المبالغ فیھا من قبل البعض
نأمل أن ال نشھد في األیام المقبلة أحداثا تنجم عن ارت�ب�اك ال�م�ف�وض�ی�ة وھ�ي ت�غ�ی�ر 
النتائج كل مرة, وأن ال نرى صراعا یطول ویتطور بی�ن األح�زاب وال�ك�ت�ل م�ن أج�ل 

 االستحواذ على الحكم. 
 ... وأن ال یتحمل الشعب الصابر المتحمل أعباًء جدیدةً 

نسأل هللا العلي القدیر أن یحفظ العراق وأھلھ ویخلصھ ممن ج�ث�م�وا ع�ل�ى م�ق�درات�ھ 
سنواٍت طویلة, ومازالوا مصرین على البقاء بذات التأثیر وذات النفوذ ال�ذي ی�ح�ق�ق 

 . لھم أجواء آمنة في الفساد والسرقة والخراب

 أنا العاشق المتقاعد

 الوحید الذى لم یقتنع بنصف عناق

 . أو تلقى لھ قبلة من شباك الحلم

 .. كنت دكتاتورا ومحتال

 غیر مبال بالھشیم الذى خلفتھ ورائي

 لم تكن قصائدي ھى الوحیدة 

 التي كانت تسببت في الربیع

 العطفي الحبر الذى شربتھ للثمالة 

 الشوارع التي رقصت في ملكوت العتمة

 األنفاق الصامتھ

 

 امرأة الماء  تروضني اآلن  لماذا

 فى نھایة الموج 

 ھل الغیاب امرأة؟

 ھل البكاء ھذیان العاشق

 

 أنا الرمادي

 البحار البدائي

 النزق

 طالع النخل

 شھواني الغیاب

 

 المرأة النار الوحیدة التى شقتت صدري

 وحفرت بئرا

 وجلست تقھوي العابرین

 

 فأنا لست صالحا للغناء

 وال استطع أن اشطفني من

 میاه الموسیقى

 

 الوشایات الصغیرة

 قصائدي القدیمة

 أسماء البنات فى الفھرس االخیر

 المكتمالت صدورھن

 

 انا عاشق متقاعد

 یمشط عتمة الحوائط القدیمة

 ربما غردت شمعة ضئیلة

 على شباك بنت قرویة

 ھذه الغزالة التي تبول على

 حجر أملس فى أقاصي الوجع

 

 فارغ ھاتفى اللیلة

 

 .. لم أعد أرى أمامي

 سوى حقائبي ھذه تلك الممتلئة 

 بذخیرة فارغة

 المطویة على صفحة الفن  الجریدة

 صورة الممثلة المكتشفة حدیثا

 واقفة بكامھا كعمود لجریدة قومیة

 كتمثال أنیق لمحارب  أراني

 في غابات الدنیا 

 جندي أرغمتھ بالده أن یعود منتصرا

 وال یسأل عن سبب واحد مقنع

 الرتداء بذلتھ العسكریة 

 سوى أن أمھ ربتت على یاقتھ

 یا ولدي بالدنا مسكونة بالعفاریت

 

 المرأة الرمل

 عطلتني عن رؤیة البحر

 

 أجلس كعادتي خارج المقھى

. كضریر ال یعرف سوى نبضات عروق یده

 

 یقول الطبیب ما أصاب رئتیك

 اقتراب أنفاسك من ماكیاج محلي  كثرة

 برجوازیة  ومن غباء امرأة

 أو ربما راقصة لم تضبط رقصتھا

 . على أنفاسك غیر المنتظمة

 فمحتك منكشف زبائنھا المستدیمین

 

 سیشاھدني البحر بكامل ھیئتي

 و سأستحي من غیابي

 أنا الذي فى عتمة البنایات

 ال أعرف غیر رائحة السرامیك

 صابون الفنادق الصغیرة

 فى الغرام  كقبلة لفتاة مبتدئة

 

 لماذا الھواء یحضنني

 كواحد من عائلتى شاھدنى

 مصادفة

 

 كنا ضوضائیین شرفاء

 ندفع جیدا (للبودى جردات)

 كى یفوتونا من األبواب الخلفیة 

 كصنادیق البیرا

 ضئیل مثلى ایھا الموت ضئیل

 ال أظنك تھتم بى وتفكر بفصلي

 من مدرسة الولھ

 ال ولي أمر لي غیر قصیدتى

 العشق تمیمة لفوبیا الضوء

………………... 
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ھ��وى ج��ری��ًح��ا وش��م��س األص��ی��ل   
ساطعة. كان یحلِّق آمنًا حین أص�اب�ھُ 
حجٌر طائش، ف�خ�رَّ م�رف�رفً�ا ب�ج�ن�اح 
م ت��ح�ت ظ��الل ش��ج��رٍة  واح�د، وت��ك�وَّ
عتیقة. نھ�ض ی�غ�ال�ب األل�م.. ح�اول 
تحریك الجناح المصاب لكنَّ ال�ری�ش 

 المكسور المس التراب.
حین تھاوى الطائر مكسور الجناح،  

ت�وق��ف��ت أی�دي ال��رج��ال ال��ت��ي ك��ادت 
تشتبك ف�ي ع�راٍك م�وت�ور. ت�ب�ادل�وا 
ن�ظ��رات ال��وع�ی��د وب��ج�وارھ��م ام��رأة 
مریضة تفترش التراب وتتوج�ع ف�ي 
نحیٍب صامت.. ع�ل�ى أس�ن�ة ال�وج�ع 
ینبض األمل، تمضي اللحظات ثقی�ل�ةً 

  وذاكرتھا تمور بالشجون:
ق��ب��ل أع��وام ث��ك��ل��ت زوج��ھ��ا،      

وعاشت وحیدةً وسط قومھا، ت�ك�اب�د 
�ـ�ا ع�ل�م�ت أنَّ  الفاقة وال�ح�ن�ی�ن. ول�مَّ
رج��اًال م��ن عش��ی��رت��ھ��ا ی��ع��ت��زم��ون 
المسیر، للعمل في حق�ول اآلخ�ری�ن، 
صارحتھم برغبتھا في العمل، فقالوا 
لھا: "وھل تستطیعین؟".. فأجابتھم 
بأنَّھا ستكون في خدمتھم حتى نھایة 
ال�ح��ص�اد ع�ل��ى أن ی�ع��ط�وھ��ا أج��ًرا. 
تبادلوا النظرات وص�م�ت�وا ح�ائ�ری�ن. 
ا حان موعد السفر، اصطحبوھ�ا  ولمَّ
س�ی�ن. وب��ع�د أی�ام م��ن  م�ع�ھ�م م��ت�وجِّ
السیر ال�دؤوب، وص�ل�وا إل�ى م�ك�ان 
ع العمال، والتحقوا ب�آخ�ر دف�ع�ٍة  تجمُّ
تم قبولھا وترح�ی�ل�ھ�ا إل�ى ال�ح�ق�ول. 
س��ك��ن��ت ب��ج��وارھ��م وس��ط ال��ح��ق��ول 
الشاسعة. كانوا یخرجون للعمل ق�ب�ل 
شروق الشمس، وتظّل األرم�ل�ة ف�ي 
الراكوبة، تط�ب�خ ط�ع�ام�ھ�م، وت�رت�ب 
أغطیتھم، وتغسل مالبسھم. أطولھ�م 
راودھ��ا م��رةً، وأقص��رھ��م راودھ��ا 
مرات، لكنَّھا م�ال�ت ل�ألوس�ط، ال�ذي 
اتَّقدت بوجدانھ نیران الشھوة، ولمع 
بعینیھ بریقھا، لكنَّھ لم یراود األرملة 
الحزینة. بعد ال�ح�ص�اد ع�اد ال�رج�ال 
إل��ى أس��رھ��م ب��ال��ج��ن��ی��ھ��ات واألم��ل، 
وع���ادت األرم���ل���ة إل���ى وح���دت���ھ���ا 

 الموحشة بقلیٍل من النقود.
ھ�ذا ال�م��وس�م ط��ل�ب�وا م��ن�ھ�ا أن      

ترافقھم للعمل، أضمرت غ�ب�ن ال�ع�ام 
الماضي واستجابت لطلب�ھ�م. ف�ج�ًرا، 
غ��ادروا دی��ارھ��م ی��ح��دوھ��م األم��ل، 
ویناوش خطواتھم القل�ق. وق�ب�ل أن 
یكتمل نھارھ�م األول أص�اب ال�م�رأة 
إع��ی��اٌء ش��دی��د ف��اض��ط��روا ل��ل��س��ی��ر 
بخطوات بطیئة ث�م ت�وق�ف�وا، وب�ات�وا 
لی�ل�ت�ھ�م ف�ي ال�م�ك�ان ذات�ھ. ص�ب�اًح�ا 
ع��ج��زت ال��م���ریض��ة ع��ن الس��ی���ر 

فحملوھ�ا ع�ل�ى أك�ت�اف�ھ�م وواص�ل�وا 
رحلتھم. عند الظھیرة توق�ف�وا ت�ح�ت 
ظالٍل وارفة. وضعوا المریضة ع�ل�ى 
الت�راب وھ�ي ت�غ�ال�ب األل�م ب�األن�ی�ن 
الواھن، وتقلِّب نظراتھا بین الخ�وف 
وال��رج��اء، ب��ی��ن��م��ا واص��ل ال��رج��ال 

 جدالھم الصاخب.. قال األطول:
لقد حملناھا ما یكفي، وإذا واص�ل�ن�ا  

حملھا فلن نقوى على ال�م�س�ی�ر. إنَّ 
موسم الزراعة قد حان، وإذا ت�ل�ك�أن�ا 
فسوف نصل بعد فوات األوان، ول�ن 
نجد فرصةً للعمل، وسیعود ك�لٌّ م�ن�ا 

 إلى أھلھ وھو حسیر.
 نعم. 

 قالھا القصیر ثم أضاف:
لقد أنھ�ك�ن�ا ح�م�ل�ھ�ا وت�أخ�ر م�ی�ع�اد  

 وصولنا إلى مكان القبول.
 قال األوسط:

 وما العمل؟ 
 فأجاب األطول:

لقد حملناھا ثالثة أیاٍم ولم تعد لدین�ا  
القدرة لنحملھا أكثر. وإذا تأخرنا في 

 الوصول فأنت تعرف المصیر
 قال القصیر:

 ال بدَّ من المسیر. 
 صرخ األوسط:

 ونتركھا؟! 
 ال حیلة لنا. 

 قالھا القصیر ثم أضاف:
 ابق أنت معھا وسنواصل رحلتنا. 
 ولكنَّا خرجنا مًعا من دیارنا. 
 إذن ارحل معنا. 
ونت�رك�ھ�ا وح�ی�دةً م�ریض�ة! س�وف  

 تلتھمھا الوحوش وتقطِّع أوصالھا.
استمر جدالھم عقیًما ح�ت�ى ص�م�ت�وا 
مضطرین. دار الق�ص�ی�ر ح�ول�ھ�م ث�م 
مشى إل�ى ش�ج�رٍة م�ج�اورة. أنص�ت 
إلى ح�ف�ی�ف األوراق ف�ت�ذكَّ�ر حص�اد 
ال�م��وس��م ال��م��اض��ي، ی��وم اس��ت��ل��م��وا 
أج�ورھ��م، ف��ف�اض��ت أش��واق�ھ��م.. ث��م 
غ��م��رت��ھ��م األم��ان��ي. ودَّ ح��ی��ن��ھ��ا أن 
یطوي ال�م�س�اف�ات ل�ی�ع�ان�ق زوج�ت�ھ 
وأوالده. وكأنَّھ أفاق من حل�ٍم ب�اھ�ر، 

 زرَّ عینیھ وصاح من بعید:
 لندفنھا. 
 حیةً! 

 صاحا في وقت واحد.
أل��ی��س خ��ی��ًرا م��ن أن ت��ل��ت��ھ��م��ھ��ا  

ال��وح��وش وت��ب��ع��ث��ر أش��الءھ��ا ف��ي 
 الفلوات. قلت لكم لندفنھا.

 حیةً! 
 قالھا األوسط ثم أضاف:

 لنسألھا. 
 إنَّھا ال تجیب. 
 إذن فلننتظر حتى تموت 
ومتى تموت؟ ھل تعرف؟ ل�ق�د ق�ل�ن�ا  

لك إنَّنا ال نستطیع البقاء ھنا فالع�م�ل 

 ال ینتظر.
بین الحضور والغیاب ظلَّ�ت األرم�ل�ة 
تسمع جدالھم فتنبش روح�ھ�ا رم�اح 
األسى، وی�غ�ور ب�وج�دان�ھ�ا ال�خ�وف 
والحیرة. تكاد ال تصدق، ك�أنَّ�ھ�ا ف�ي 
ح��ل��ٍم م��رع��ب، أو ك��اب��وس م��ق��ی��ت. 
وقالت ف�ي ن�ف�س�ھ�ا: "ھ�ل ط�م�س�ت 
عق�ول�ھ�م وأظ�ل�م�ت ق�ل�وب�ھ�م أم إنَّ�ھ 

 الجنون؟!"..
واصل الرجال جدالھم المریر. ت�ع�ل�و 
أصواتھم وتنخفض، والغضب ی�غ�ل�ي 
في الصدور. صرخ األوس�ط وأط�ل�ق 
حجًرا في الھواء، ث�م ص�اح م�ح�ذًرا 
صاحبیھ.. وقبل أن تش�ت�ب�ك األی�ادي 
تراجعوا حین سقط ب�ج�وارھ�م ط�ائ�ٌر 
ج��ری��ح. ص��م��ت��وا ل��ب��رھ��ٍة وت��ب��ادل��وا 
النظرات ث�م ع�ادوا ل�ل�م�ن�اك�ف�ة. ق�ال 

 األطول لألوسط:
إذا أردت البقاء بجوارھا فسنم�ض�ي  

ونترككما للمصیر، وإذا رغ�ب�ت ف�ي 
 المسیر معنا فال بدَّ من أن..

 قاطعھ األوسط مستنكًرا:
 حیةً! 
ال خیار أم�ام�ن�ا.. ھ�ا ھ�ي الش�م�س  

 تمیل نحو الغروب.
 صاح القصیر:

 ھیا لنبدأ العمل. 
ثم حمل رمحھ وان�ت�ح�ى ج�ان�بً�ا وب�دأ 

 الحفر.
انحدرت الشمس على قوس المغ�ی�ب 
ونفث�ت أرج�وان ال�ل�ھ�ی�ب. وح�ی�ن�م�ا 
ھیمن ط�ق�س األف�ول، أك�م�ل�وا ح�ف�ر 
ال��ق��ب��ر ون��ف��ض��وا ع��ن��ھ��م ال��غ��ب��ار. 
استداروا فلم�ع�ت ب�ع�ی�ون�ھ�م أق�واس 
د  الذھول، ث�م ط�وت�ھ�م دوام�ة ال�ت�ردُّ
والخوف.. وبینما األرملة غارقةً ف�ي 
نفسھ�ا ت�ن�ازع األم�ل، َع�بَ�َر ف�وق�ھ�م 
سرٌب من الطیور، وبعد حین استدار 
ع��ائ��ًدا. دار دورت��ی��ن ث��م ح��طَّ ح��ول 
الطائر ال�ج�ری�ح. اص�ط�ف�ت ال�ط�ی�ور 
بسیقانھا الطویلة وأجنحتھا مف�رودةً 
إلى األمام في خشوع، بینما ال�ط�ائ�ر 
الجریح وراء الصفوف یرنو ح�زی�نً�ا 
وقد أفرد جناًحا واحًدا. رفَّ بجن�اح�ھ 
الس��ل��ی��م ث��م اس��ت��دار ك��أنَّ��م��ا ل��ی��ودع 
الشمس في موكب ال�غ�روب. أف�اق�ت 
األرم�ل�ة، ت�ن�ھ��دت.. ح�اول�ت ان�ت��زاع 
نفسھا من دوامة األسئ�ل�ة وال�ت�رق�ب 
��ل��ت  ال��رھ��ی��ب. ل��ب��رھ��ٍة ج��ارح��ٍة ت��أمَّ
الظالل الغاربة، فھل أبص�رت ق�ب�ًس�ا 
من االمت�ن�ان ی�ل�م�ع ب�ع�ی�ن�ي ال�ط�ائ�ر 
الجریح؟ وھل عبر بخ�اط�رھ�ا ط�ی�ف 
األمان لتستریح؟ أسندت رأسھا إل�ى 
التراب ثم أغمضت عینیھ�ا، ت�ن�اوش 
ص��درھ��ا س��ھ��ام ال��ق��ل��ق، وت��راود 

 خواطرھا شظایا االحتمال.
 2008الخرطوم: أبریل 

  - لا  
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  عنَد نھایِة كّل یومٍ 

 وبعَد ٔاْن تناَم المقادیرُ 
 وتخلَد الھموُم قرَب ٔاجساِد َمْن تُحبّ 

  ٔاكوُن ٔانا قد ٔاكملُت زینتَي
  ٔانتظُر الشیطاَن یحملنُي بیَن ذراعیھِ 
 یھدھُدني وینظُر ٕالي بٔاعیٍن بیضاءَ 

 .... منتزعاً بٔوبٔویِھ أالسودین
 ِمْن على تلة ِ قلبي

  ٔارى سنواتي مْن بیِن القضبانِ 
  تتدحرج بین قدميَّ 

  وھي تتكٔي على حجارِة ٔاسواِر الحروبِ 
  وظلي یلھُث ویھروُل بعیداً 

  ھارباً بقمیِص تؤامي المقتولِ 
 ٔایامي تضطرُب فوَق صفحِة الماِء،

   ..... دوأیَر للنسیانِ 
 كلّما ٔالقیُت حجَر الفرحِة ، الُحلم ،

  تآكلت خرزاُت عقدي
 .... ٕاال واحدة وضعتُھا بیَن عینيَّ 

 الوقُت تٔاخَر ، 
  لكنَّ عقارَب الساعِة مشغولة

  بمخاِض عقرٍب جدیدٍ 
 ٔالنَّ زمناً واحداً ال یكفیني

 !!! الكلماُت تغادُرني
 تسیُر ٕالى الوراءِ  

 بقدٍم واحدٍة تعرُج ٕالى ٔافواِه الحمقى 
  . قبل ٔان تٔودي بحیاِة الحالمین 

 وھا ٔانا ٔاجلُس وحدي في مكاٍن مھجورٍ 
 ..... فارٍغ ، كما قلبي 

  ٔاحاول ٔاْن ٔاحسَب عدَد الذیَن ٔاحببتُھم
 !!! وماتوا

  لكنني ال ٔاستطیع العدَّ ٔالنَّي
 .... قضمُت ٔاصابعي كلُّھا

 بعدما رٔایُت نجمةَ الّصبحِ 
 وھي تٔاخذھم الواحَد تلَو االٓخرِ  

 ....حتى الذیَن خبٔاتھم 
 تساقطوا 

 !!! من معطفي
 ٔاغمضوا عیونَكم بعَد كلِّ فجرٍ 

 ؤاغلقوا النوافذَ  
 حتى ال تٔاخذ نجمةُ الصبِح ٔاحداً  

 !!!! مْن ٔاحبتكم 



یعتبر اكتشاف اإلنسان للنار وكیفیة إشعالھا،   
والسیطرة علیھا واستخدامھا، من اكتشافاتھ األولى، 
ومن الواضح أن النار لعب دوراً ھاماً وحاسماً في 
تطور البشریة، ومن المؤكد أن ھذا االكتشاف قد عاد 
على الجماعات البشریة، بالعدید من الفوائد، خالل 
رحلة اإلنسان على مر العصور وھو في سعي دائم 
لتوظیفھا في حیاتھ الیومیة، وبالذات في مجال إعداد 
طعامھ الذي یشكل رغیف الخبز أھم عناصره، وقد 
ابتكر أنواعاً مختلفة من المواقد الطینیة إلعداده، 
بعضھا ما یزال مستخدماً حتى الوقت الحاضر، وإن 
كانت في تراجع مستمر وسریع، لیحل مكانھا وسائل 

 إعداد الخبز المیكانیكیة الحدیثة. 
منُذ القدم ارتبط الخبز بمختلف الموائد حول العالم 
وبشكل خاص مع الموائد، ولطالما كان للخبز قیمة 

معنویّة مرتبطة بالحیاة، وحتّى بمدلوالت اجتماعیّة 
كاستخدام جملة (صار بینا خبز وملح) أي بمعنى 
ِعْشَرة طیّبة وعالقة َوِطیَدة، كما أنَّ لھ رمزیّة معیّنة 
وأھمیّة كبیرة، فالرمز المسماري لألكل، ھو عالمة 
(الفم) مع عالمة (الخبز) في داخلھ، وكلمة (أكالو) 

، وكلمة (أكلو) تعني خبز. وتفید «یأكل»األكدیة تعني 
السجالت اآلثاریة بأن سكان وادي الرافدین القدامى 
كانوا یصنعون أكثر من ثالثمائة نوع من الخبز، 

الفطیر وغیر الفطیر. وعندما تعلم أنكیدو (في ملحمة 
كلكامش) كیف یأكل مثل سائر بني البشر (بدالً من 
ارتضاع الحلیب من حیوانات البر)، كان أول شيء 

كل الخبز، یا أنكیدو، بھجة »تعلمھ ھو أكل الخبز: 
 .«الحیاة

بینما یعتبر جبران خلیل جبران أن تقاسم الخبز یعني 
اإلنسانیة ویقول في ذلك: "نصف الرغیف الذي ال 
تأكلھ یخص الشخص اآلخر"، كما استخدمھ الشاعر 
محمود درویش، لیكون رمزا للمحبة والحنین لوالدتھ 
عندما قال: "أحن إلى خبز أمي، وقھوة أمي، ولمسةِ 

 أمي".
وأقدم األدلة على استخدام التنور تعود للعصر 
الحجري الحدیث ما قبل الفخاري، حیث عثر في عدة 

، مواقع على العدید من قطع من الطین المحروق
وكان أجدادنا العراقیون، یأكلون رغیف الخبز الذي 
یخبز في التنور (وھي كلمة بابلیة) كان سومریاً، 
ولعل خبز العروق المعاصر (وھو خبز بلحم وبصل 
وتوابل) ذو جذور بابلیة أیضاً، وما یزال رغیف 
الخبز یمثل العنصر الرئیسي في الغذاء الیومي، 
 لسكان بالد الرافدین بمناطقھ المختلفة، وكذلك األمر 

بالنسبة لبقیة الدول األخرى كما ھو الحال في العدید 
 من مناطق العالم المختلفة.

ووفقا للمصادر التاریخیة فأن استخدام التنور الطیني 
في العراق، یعود إلى الحضارات السومریة والبابلیة، 

 وھي من 
الحضارات التي كانت تعطي اھتماما ألفران الخبز 

والتنانیر الطینیة، حیث كانت لصناعة الفخار وظیفة 
واحدة ھي تلبیة احتیاجات اإلنسان، الذي أخذ یصنع 
أدواتھ المستعملة في الحیاة الیومیة، كالتنور 
واألواني الفخاریة والجرار وغیرھا من متطلبات 

كما تعتبر بقایا المواقد الطینیة من بین الحیاة، 
المخلفات األثریة الشائعة في العدید من المواقع 
األثریة، التي جرت بھا أعمال تنقیبات أثریة في 

 مختلف مناطق وادي الرافدین.
واألدلة على استخدام المواقد الطینیة، بغض النظر  

عن طبیعة استخداماتھا قدیمة جداً، وتعود إلى 
والمجتمعات القرویة العصر الحجري القدیم المتأخر، 

الزراعیة، في كافة مناطق بالد الرافدین والتي ما 
تزال تستخدم التنور في الوقت الحاضر، وتشیر 
المصادر التاریخیة انھ اكتشف أقدم فرن صنع من 
الطین في التاریخ بمدینة بابل األثریة ویقال انھ 

 عام قبل المیالد. 4000یرجع الى 
التنور (الجمع: تَنَانِْیر) نوع من أنواع األفران 
الطینیة، التي یخبز بھا الخبز في العراق ودول 
أخرى، تعود بجذوره إلى عصور زمنیة قدیمة. وھي 
من الظواھر التي توارثتھا األجیال وتناقلتھا من جیل 

 إلى آخر. 
والتنور ھو أیضاً عبارة عن موقد للخبز یصنع من 
الطین المخلوط ببعض المواد، مثل الطین الذي 

 یستخدم في 

صناعة الطابون، ویصنع أیضاً على مراحل، تبدأ من 
األسفل نحو األعلى كما ھو الحال في صناعة 
الطابون، إال أنھ یختلف عنھ من حیث الشكل، 
(الطَّابُوُن: الموضُع الذي تُْطبَُن فیھ الناُر، أي تُدفَُن 

 فیھ لئالَّ تَْطفَأَ، ویطلُق اآلن على المخبز أَو الفرن).
فالتنور یأخذ تقریباً شكل الجرة الكبیرة بدون رقبة 
وواسعة الفوھة، تتراوح أحجام التنور فمنھا ما ھو 
صغیر الحجم ومنھا كبیرة الحجم، وقد یصل ارتفاعھ 

سم. 50-40م أو أكثر، وعرضھ یتراوح بین 1إلى 
ویستخدم التنور صغیر الحجم حالیاً لألغراض 
المنزلیة، في حین أن التنانیر ذوات األحجام الكبیرة 

 تستخدم ألغراض تجاریة في المخابز والمطاعم.
في السنوات األخیرة غزا التنور المعدني الذي یعمل 
على الغاز البیوت، ألنھ أكثر عملیة بالنسبة ألم البیت 
من التنور الطیني، حیث یمكن نقلھ بسھولة بعكس 
التنور الطیني الثابت. ومن مساوئ التنور المعدني 
ھو فقدان الخبز إلى المذاق الخاص واللذیذ لخبز 
تنور الطین، على الرغم من التطور والحداثة 
والتغیرات المدنیة التي شھدھا العراق في السنوات 
األخیرة، مازال الكثیر من المواطنین یفضلون وجود 
خبز التنور الطیني على مائدة الطعام الیومي، لذلك 
أخذت صناعة التنانیر الطینیة لتؤكد موقفھا المبدئي 
الثابت على الوالء للعائلة العراقیة، فھي األجدر 
واألوفى في مثل ھذه الظروف الصعبة، حیث لجأت 
العوائل العراقیة إلى شراء التنانیر الطینیة من القرى 
واألریاف التي تمسك أبناؤھا بھذا التكوین الطیني، 

الذي ال یخضع لتقلبات الوضع ومتغیرات التطور 
والحداثة، إذ تفضل كثیر من العوائل في القرى 
واألریاف انتقاء التنور الطیني، رغم انتشار وتطویر 
تقنیات التنور الغازي ألن نكھة الخبز كما یؤكد 

 القرویون تكون أكثر طعما من التنور الغازي. 
لیس للتنور قاعدة من نفس مادة الطین، فھو یثبت 
بعد االنتھاء من عملیة التصنیع والجفاف على قاعدة 

 حجریة، 
وفوق مستوى سطح األرض. وعادة ما یكون لھ 
فتحة صغیر في أسفلھ إلخراج الرماد ودخول الھواء 
وبعد تثبیتھ في مكانھ الدائم، فوق القاعدة الحجریة، 
یحاط بما یشبھ الجدار من الطین والحجارة الصغیرة، 
لحمایتھ وللمحافظة على الحرارة بداخلھ، أثناء 

 عملیة تشغیلھ. 
وتتم عملیة الخبز بوضع (إلصاق) األرغفة على 
جدران التنور الداخلیة، ولیس على قاعدتھ كما ھو 
الحال في الطابون. وتكون عملیة إعداد الخبز من 
خالل وضع األرغفة، تباعاً، على ما یشبھ المخدة 
الدائریة، ثم تدفع بقوة لتلتصق على جدران التنور 

 الداخلیة.
كما یختلف التنور عن الطابون من حیث طریقة وآلیة 
استخدامھ، فھو ال یحتاج إلى عملیة إحماء مستمرة، 
كما ھو الحال في الطابون، وإنما یحمى قبیل 
االستخدام مباشرة، بإشعال الوقود في أسفلھ من 

الحطب وغیره من مواد الوقود الصلبة، ویمكن 
الخبز أثناء عملیة اشتعال الوقود، كما أن التنور 
یمكن إحمائھ باستخدام أنواع أخرى من الوقود مثل 
النفط والغاز، خاصة تلك المستخدمة في الوقت 

 الحاضر في المخابز والمطاعم.
باإلضافة إلى التنانیر الطینیة، فقد أصبح التنور 
یصنع حدیثاً من المعدن، بشكل البرمیل أسطواني 
الشكل، وبأحجام مختلفة، واستخدامھ شائع في العدید 
من الدول العربیة وخاصة في منطقة الجزیرة 
العربیة، ویستخدم التنور سواء في المنازل أو في 
المطاعم، إلعداد الخبز، وطھي بعض األطعمة، التي 

 ال تتم إال بواسطتھ، مثل المندي على سبیل المثال.
لم یكن لتقدم التكنلوجیا تأثیراً كبیراً على ھذا الحرفة، 
فالمواد الداخلة في صناعة التنور الطیني ھي الطین 
األحمر الحر أي الصلصال حیث یحضر الطین ویخلط 
جیداً ویخمر، ویبدأ الحرفي یصنع من ھذا الطین 

سم  20متر وبارتفاع حوالي  1حلقات بقطر حوالي 
سم تترك لتجف یعمل من ھذه  3وسمك حوالي 

الحلقات العدد وبأقطار تشكل مع بعضھا التنور 
متر حیث یتم  1,5  -  1والذي یكون بارتفاع كلي 

تركیب ھذه الحلقات فوق بعضھا لتكون الشكل 
 النھائي للتنور وتترك لتجف تحت أشعة الشمس.

تختلف أحجام فرن التنور، فمنھا الكبیر ما ھو 
لألغراض اإلنتاجیة التجاریة ومنھا الصغیر 

 لألغراض المنزلیة.
یركب ھذا التنور في أحد زوایا المكان أو تصف 

التنانیر بجانب بعضھا لتشكل صف منھا كما ھو في 
 المخابز، تمأل 

المسافة البینیة بین التنانیر لتشكل مسطبة یستفاد 
منھا في رق العجین قبل إدخالھ التنور ولصق 

 العجین على جدار 
التنور، یستخدم خشب األشجار أو نوى التمر أو حتى 
المواقد النفطیة التي تعمل بضغط الھواء للنفط إلى 
الموقد لتسخین التنور وإیصالھ إلى درجة الحرارة 

 الالزمة للخبز.
ال تحتاج عملیة بناء التنور الطیني إلى وسائل 
وإمكانیات مكلفة، إذ یتم تحضیر الطین ویفضل أن 
یؤخذ من أكتاف األنھار أي من (الجرف) ألنھ طین 
أحمر ویسمى بـ(الطین الحري) الذي یمزج بمادة 
(النفاش) المستخلص من رؤوس القصب والبردي 
في مناطق األھوار، ثم تبدأ عملیة خلطھ بالطین أي 
بواسطة دلك قطع الطین وما أن تتحسن بالتماسك 
والتجاذب بین جزیئات الطین تتحول الى مرحلة 
البناء بدءا بالطابق السفلي صعودا إلى األعلى وال 
تستغرق عملیة صنع تنور طیني أكثر من یومین 

فقط، حیث یترك لیجف في الھواء ویصبح جاھزا 
 لالستعمال.

من المعتقدات والتقالید التي ظلت عالقة في نفوس 
بعض أبناء القرى حتى یومنا ھذا وھي أن كسر 
التنور یعبر عن حالة شؤم وفأل سیئ وقد یقع شيء 
غیر مستحب، حتى أن الشخص الذي ینوي السفر 
إلى مكان ما ویحدث أن یكسر تنور الدار قبل یوم أو 
ساعة نراه یؤجل سفره حسب اعتقاد الكثیر من أبناء 
قرى الجنوب، وھذه معتقدات ظلت عالقة في نفوس 
أغلب القرویین وربما أصحاب المدن أنفسھم ومن 
بین األغاني الفلكلوریة الشھیرة لخبز التنور أغنیة  
المطرب العراقي المرحوم ناظم الغزالي (من وره 

یا رغیف الحلوة یكفیني   –التنور ناوشني الرغیف 
سنة) ، حالیا ازدھرت صناعة التنانیر بشكل الفت في 
العراق بعد إن اختفت لسنوات خلت، ورغبة المواطن 
من شوق عارم لنكھة ولذة طعم خبز التنور الطیني، 
وھذه طقوس یستشعر بھا كافة العراقیین منذ حقب 
من الزمن القدیم، ومازالت موجودة على مائدة 
العائلة الواحدة في وجبات الطعام، بشكل یضاھي 
ویفوق خبز التنور الغازي، ویذكر إن العوائل 
الجنوبیة بشكل عام وسكان األھوار بشكل خاص 
خصوصا التي تقطن المناطق المحاذیة لضفاف 
األنھر والشواطئ، وكذلك التي تقع في عمق األھوار 
الزلت تحافظ على مكانة تنور الطین، ویعتق البعض 

 إن إعداد الخبز فیھ تختلف مواصفاتھ ونكھتھ.
 المصدر: وكاالت، مواقع التواصل االجتماعي. 

  37 ج/ أ زن    

 أر 
 
 

 إعداد: 

 بدري نوئیل یوسف/السوید
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  جئت الى معھد الفنون متاخرا زمنیا
 

حص�ل�ت ع�ل�ى االول  وبعد جھود كبیرة وتضحیات جسام لخمس سنوات متواصلة
ثم وضعوني ف�ي الص�ف ال�ث�ان�ي ف�ي ك�ل�ی�ة ال�ف�ن�ون  على قسم الفنون المسرحیة

  مباشرة
  كان الفارق العمري بیني وبین اي طالب في الكلیة یتجاوز العشر سنوات

كما كنت متاث�را بس�ی�رة وس�ل�وك�ی�ات وم�وض�ات واش�ك�ال م�اق�رات�ھ ف�ي الس�ی�رة 
، فشعري طویل ولحیتي اطول وارتدي معط�ف�ا ث�ق�ی�ال  والروایات للكتاب والفنانین

م�ث�ل  بال مناسبة وذاھل وجیبي یصفر وكل صفنة تستغرق مني ساع�ت�ی�ن ونص�ف
ل�ل�ت�و ب�دأت انش�ر نص�وص�ي   شخصیة قافزة من احدى روایات ف�ی�ك�ت�ور ھ�ی�ج�و

الشعریة في الصحف والمجالت وبدات الملم مجموعتي الشعریة (قب�ع�ات االرام�ل 
ترفرف عالیـًا) لكن انس�اق ال�ع�رض ال�م�س�رح�ي واس�راره ت�خ�ت�ل�ف ع�ن ك�ت�اب�ة 

... وظل كثیرون یقدمونني بصفة الشاعر لكنني كنت اھرب باتجاه اس�رار  قصیدة
حتى كان یعتقد ال�ب�ع�ض ان بس�ب�ب رواس�ب�ي الش�ع�ری�ة س�اھ�ت�م  العرض وثقافتھ

لكن ذلك یتعارض مع ما تعل�م�ت�ھ م�ن اس�رار ال�ع�رض  بالمضمون واظل اسیرا لھ
التي درستھا وتعلمتھا في المعھد وفي الكلیة وفي بروفات العروض وج�ل�س�اات�ھ�ا 

 ... من منظومة بصریة وسمعیة وتالحمھما النقدیة الفخمة
یا اخي احلق لحیتك وارمي م�ع�ط�ف�ك : یوما جاءني الشاعر حكمت الحاج وقال لي

  الثقیل وقص شعرك ... وانفتح على زمالئك .... طالع جنك بوھیمي...
(ی��م��ة اس��م  وم��رة دخ��ل��ت ال��ك��ل��ی��ة ص��ب��اح��ا فص��رخ��ت اح��دى ال��ط��ال��ب��ات

  هللا .....تف ..تف ..اعوذ با� من شر الشیطان الرجیم).
كنت معتدا بنفسي واكتشفت بعد حین ان امامي زمنا طویال ورح�ل�ة ط�وی�ل�ة ل�ك�ي 
اضع قدمي بقوة في حیثی�ات ال�م�ارث�ون ال�م�س�رح�ي الص�ع�ب والش�ائ�ك م�ع�رف�ی�ا 

 ...  وعملیا
ھنا مع ھیبة جعفر السعدي ازددت مع�رف�ة اس�رار االخ�راج ب�ع�د ان درس�ت�ھ ف�ي 

ثم م�ع  المعھد على ید اساتذة اجالء مثل عزیز جبر ویوسف رشید وعماد الصافي
ثم مع بدري حسون فرید في االنتاج واسراره  اسعد عبد الرزاق والمسرح العربي

ثم سامي عبد الحمید وتنوع االسالیب االخراجیة ث�م م�ع  وتقالیده وطرق االخراج
ع�دا  صالح القصب ومحاضراتھ التي تزعزع قناعاتك الثابتة ومفاتیحھا ال�م�ھ�م�ة

عن اساتذة اجالء یفككون لنا ماھیة المسرح وعالقاتھ المجاورة في النق�د واالدب 
  مثل مالك المطلبي.

قدمت وانا مازلت طالبا عرضین حازا على جوائز ھما حیاة مدجنة وع�رض ام�ام 
... حص�ل�ت ع�ل�ى  في اول اطاللة لي مع محورعروض حیاة مابع�د ال�ح�رب الباب

  افضل ممثل وافضل مخرج في عرض حیاة مدجنة... 
فارسل بطلبي االساتذة یستفسرون عن ھذا الكائن اب�و ال�م�ع�ط�ف م�ن ای�ن ھ�ب�ط 

یعني ماكو غیرك بالبلد تاخذ االخراج وال�ت�م�ث�ی�ل  احدھم وھو استاذ قال لي علیھم
 : ماعالقتك وانت شاعر؟ بوقت واحد

 ... كالعادة ابتسمت وھربت
ھنا وفي عرض عائلة توت الذي قدمتھ في الكلیة قام احد الطالب وفضح المضمر 

 ؟.... من النص وقال بالقلم العریض لماذا الیفصح المخرج عن من یكون الجنرال
 وھنا لملم رئیس القسم انذاك الجلسة النقدیة وانھاھا.

............................................................... 
 البقیة في العدد القادم

 

رة وا   

 1كاظم النصار/ العراق   ح

 ة 

  ا  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  مصر/نادیة محمد عبد الھادي
 
 

  حین أكتب عنك
 اآلن

 بعدما طار الحب 
 فوق أشجار السراب 

 ال أجد ضحكتي
 التي كانت تشاكسك 

 وأنت تتأفف من األنتظار 
 أجد قمیصك لیداعبھ الھواء  ال 

    ویلف بأكمامھ حول ردائي األحمر 
 

 قلبك  ضجیج  ال أسمع 
 بكلمة ،، وحشتني ،،  حین اخبرك 

  تضیع مني الموسیقى
 التي كنت أسمعھا بطفولة قلبي

 دخانك  واألغنیة التي كانت تراقص
 ذابت كالسكر  كل الصور  

 في الفنجان 
  باللقاء  الحلم الوحید 

 سار رمادا مع
 األخیرة  السیجارة

   بردت حروف القصیدة
 ك ،،أستكانة ،، شاي

  نسیھا صاحبھا في غفلة الوداع 
 كل األلوان الزاھیة ضاعت 

   بالزحام 
 لم یبق إال األسود

 یصرع بقعة بیاض 
 ...... في الكأس 
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یفتح الثاني الباب بالمقتاح، لیجد األول 
جالسا وأمامھ مائدة علیھا أتواع من 

 الفاكھة والشموع.
 َمن أَنت؟ متفاجئاً أَألَول : 

 أَلثاني : ومادخلك أَنت؟
 أَألَول : كأَنَك أَنا..

 أَلثاني : وَمْن تكون كي أَتشبھ بك؟
 أَألَول : أَنا كریم سمعون.

 أَلثاني : كریم سمعون! 
 أَمخموٌر أَنَت یاھذا؟

 أَنا كریم سمعون.
 أَألَول : أَنت أَنا!

 ربما تشبھني، ولكنك لسَت أَنا.
 أَلثاني : ولَِم التكون أَنت نسخةً مني؟ 

فأَنا متفرٌد، ولَن أَتكرر باألَصل، ولكن 
 ربما أُستَنَسخ.. أَجل أَنت ُمْستَْنَسخ..

أَألَول : عفوًا أَیھا الشبیھ، أَظنَُك أَنَت 
 المستنسخ.. فانا القائل 

 (ذات حیاة
 كنت مفردة عنقود فجة

 لم ینقرني الطیر
 لم تستغ طعمي الدیدان

 حتى وصلت المائدة األكبر)
 أَلثاني : أَنا مستنسخ أَیھا الناعم!

 أَنا الذي قلت ھذا وقلت أیضاً 
 (ذات موت

 كنُت أُشارُك األَحیاَء دقیقةَ صمت
 لنشارك األَموات موتھم

لعل الموت حین أَموت ُیحیي ابتسامة 
 ماتت على شفتي) 

قلُت ھذا، وأَنا أَتحین الفرصة القتناص 
كسرة نجاة.. أَیھا المدلل النائم في حضن 

أَضوائك الخافتة، ترتل العشق كأنثى 
 عانس.

أَألَول : بل أَنا األَصل.. واحفظ أَلفاظك 
لطفاً.. فالعانس التي تسخر منھا، ھي من 

 تؤجج جذوة اإلبداع.
 أَلثاني : أَراك تُدافع عن فصیلتك.

 أَألَول : فصیلتي؟
عفوا أَنا رجل، ولكني أَرى الجماَل 
شعاعاً ربانیاً یكسو بعض الھیاكل 

 البشریة، لتزداَد بھاًء.. وال أَعتقُِدَك منھم.
أَلثاني : متأَكٌد أَنا من أَنك ترسم ھذه 

األَجواء، ألَنك تحلم بأُنثى.. ولن تطالھا.. 
 فالنساء یاھذا یردن القوي، ال الناعم.
أَألول : أَنا ابن سمعون الذي یسعى 
الجمال إليَّ حیث أَكون، لكني أَرى 

الزواج اغتراب، واقتراب من الشجرة 
 المحرمة.

أَلثاني : ال تتجرأ على شاعر اقتنص 
الجمال من الحدائق العامة، ومن دمعات 
الغیوم، وتطھر بھا من سیئاتكم. ولربما 

قد سمعَت (رامبو) حین قال (أَلشاعر 
المھم، ھو من یوظف مفردة الشارع 

 شعراً).. وال َأخالھ إال یقصدني.. 
 یردد

 (ألنِك أَنِت المحط اَألخیر
 أَنِت المسار وأنِت المصیر
 جمیع الحكایا رحلة بحثي

 سنین انتظاري
 ووجدي المقیم بنار النعیم

 أَنِت القریبة..
 أنِت البعیدة)

أَألول : ولكني أَنا من قلت ھذا، وقلت 
 أَیضاً 

 (ألنك أنِت شراع الحیاة
 فإني.. ریاح المسار البعید

 وربّان دفة درب الخلود
 وبحر ازرقاق وموج وئید

 وركب السفینة أَنتِ 
 وأَنت الخالئق من كل نوع
 وجمع المدائن والكائنات 
 وھاجس حلمي لماھو آت
 ألَنِك أنِت كشمٍس جدیدة

 فإني الولید وأَنِت الولیدة)
أَلثاني : على رسلك یاھذا.. ماھذا 

الھراء.. فأَنا من قال ھذا، ودلیلي.. إنك 
تُناجي تلك التي أَوقْدَت لھا الشموع.. وأَنا 

قصدُت زوجتي اإلسمنتیة، عشیقتي 
الزنزانة.. التلك السادرة في مخیالك 

 المخملي.
أَألَول : دعك من ھذا، وارتح قلیالً.. یبدو 

أَن لیلتك 
التي قضیتھا تحت المطر قد أَصابتك بعلٍّة 

 قادتك إلى الھذیان.
 أَلثاني : إِحترم نفسك، وال تغلط.

 أَألول : یبدو أَنك بحاجة لترمیم روحك.
أَلثاني : یبتسم َأَجْل، ُمِحٌق أَنَت بھذا.. فأَنا 

ٌد من عفاِف القصِد، في مجاھِل  مجرَّ
 اإلرتیاب.

أَألول: معذرةً سیدي، لم أَقصد اإلساءة.. 
لكني منذ أَلف أَلف، وأَنا أَتغزُل بزوجة 

 اإلسمنت ھذه.
ك سبابتھ بحركٍة حلزونیٍة أَلثاني :  یحرِّ

 یبدو أنك ھھھھ.حوَل ِصْدَغھ 
عي بأَنَك أَنا، وأَنا  أَألول : إْن كنَت تدَّ
الشاعر أَعرف َمْن أَنا.. فیؤِسفُني أَْن 
 أَستعیَر إِشارتك ھذه وُأعیدھا علیك.

عي بأَنك أَنا.. فأَنا  أَلثاني : بل أَنت من تدَّ
مقیٌم بحدیقِة ھذا المكان ُمْذ كنُت.. وإلى 

 ھنااك.
أَألول : مذ كنُت، وأَنا مقیٌم ھنا.. وحدیقتَُك 

ھذه.. ال یُقیُم فیھا إال المتصعلكین.. 
فانصرف.. أَجوائي التستوعب 

 الصعالیك.
 عفواً یاسیدي الكولونیل.یضحك أَلثاني: 

فجأة یتسلل شخص شبھ عار الصدر من 
 النافذة، ویعلق على كتفھ حقیبة كتف.

 أَألول: ومن تكون أَنَت اآلخر؟ 
مالذي دھاك، لتقتحَم عليَّ مكاني 

 الرومانسي ھذا؟ 
أَلم یكفني ھذا المحتال الذي یدعي بأَنھ 

 أَنا؟
 تكلم من أَنت؟

أَنا عبدالكریم سمعون  الھثاً أَلثالث : 
 الشاعر یاسیدي.

باندھاش مصوحب بانزعاج أَألول : 
 واضح.

 ماذا قلت؟!  
 َمْن أَنت؟

 لثالث : أَنا عبدالكریـ أَ 
 یصمت..

 یدیر وجھھ بین الشخصین، بذھول..
ماھذا.. من أَنتما، ماھذا الشبھ الذي 

 یجمعنا!
أَألول : أَنا الشاعر الذي انتحلَت 

شخصیتھ تواً.. معذرًة عن خشونِة اللفظ، 
 لكنك أَجبَرتَني على ذلك.

تعال أَنت  للثالث.. أَلثاني : على رسلكما
أَیھا اللص، كیف تسّول لك نفسك باقتحام 

 بیتي؟ 
أَال یكفني ھذا الناعم الذي یجلس بین 

شموع وضوء خافت، كأیة أُنثى في عزِّ 
ل البیت إلى مخدع..  مراھقتھا وقد حوَّ

یمسك بالقادم الجدید من یاقتھ، ویحاول 
العبث بھ، لكنھ یتفاداه ویزیح یده بشيء 

 من القوة، ویتحدث بثقة عالیة 
أَلثالث : كنت أَكتُب دراسةً عن نقد الشر، 

واحتجت بعض المصادر فجئت آخذھا 
 من مكتبتي.

أَألول : عفوًا.. دعوني أَتبین أَمَرُكما.. 
 تعالوا نشرب كأساً، ومن ثم نفھم األمر.

أَلثاني : طالما في األَمر كؤوس، فأَنا أَوُل 
من یُلبي، فلقد قذفُت بآخر (بطحة) في 

ساقیة الحدیقة، وكان العرق (مغشوش) 
أَال لعنةُ ِهللا على كل من الیعمل بنزاھة 

وإخالص.. لم یراعوا شرف المھنة أَبداً.. 
 حتى شراب البسطاء.. غّشوه.

أَألول : ومن قال لك بأَني أَحتسي ھذه 
الخمور الرخیصة.. فأَنا سأقدم لكما 

 مشروباً بلون ماء الذھب.
تشرب ماء الذھب،  باستنكارأَلثاني : 

 وتّدعي بأَنَك أَنا أَیھا األفّـاق.

أَلثالث : الیھم.. أَي نوع على أَن نشربھ 
 بھدوء، (وبال وجع راس).

 الكؤوَس لشبیھیھ األول یقدم
قلَت بأَنَك كنَت بصدد  للثالثأَألول : 

 استدعاء بعض كتبك.. ھا؟ 
أَلثالث : أَجل.. كنُت في المقھى أَكتُب ما 
أدحض بھ البنیویة والتفكیك، واحتجت 

كتاب اإلستھالك في فن اإلستھالل 
 باألدب العربي.

 أَلثاني : ماذا قلت؟
 أَلثالث : أَظنك قد سمعت.

أَألول : ولكني أَنا من شرَع بكتابِة ھذا، 
 ومازلت قید القراءة والدرس.

أَلثالث : قسماً إن لم تتنازل عن كذبك 
وادعاءاتك لنثـّرت رأسك بھذا الكأس 

 الدخیل على ذائقتي.
أَألول : من یتصرف بطریقة تخالف 

 األناقة، یعتبر شاذاً.
ومن یّدعي الشعر، وھو  لألولأَلثاني : 

منغمس بھذه اَألجواء البرجوازیة، ھو 
 الشذوذ بعینھ.

أَألول : أَلحد الفاصل بین الجنون والعقل 
 ھو التحكم باالنفعاالت والغضب.

أَلثالث : أَلجنون معرفة، وعلیكم ان 
  تسألوا "فوكو".

أَلثاني : أُسيء فھم الجنون، وفق نظریات 
 السائرین في دروب الالھوت.

أَألول : ولماذا ھذا اإلصرار على اقتران 
 الجنون باإلبداع؟

أَلثاني : وتّدعي بأَنك أَنا، أَیھا العقالني، 
ینظر إلیھ ھالدیكور)، المنظَّم (هللا یاخد 

 (ولك ناعم). باستخفاف..
أَلثالث : أَنا ناقد، وأَعي ما أَقول.. أَیھا 

 الشبیھان بكل شيء إال الھوى والنزعة.
أَلثاني : ھھھھ ناقد أَم فاقد فاألَمُر 

مختلف.. أَنتم معشر النقاد كذابون، 
ومتمشكلون لیس إال.. ولفساد دروبكم.. 

تنتخبون النصَّ نزوة، وتنظّرون على 
مابعد الفكرة، فتفننتم بالتوعیر (وهللا 

یاعمي بدكن حدا یشیل ھالروس مشان 
 نخلص)

أَألول : أَتفق معك یا ھذا.. فالفكرة األُولى 
دائماً على حق.. مھما اعترتھا الغرابة، 

فھي تشبھنا اآلن.. على المبدع أن یستسلم 
ألنوثة الفكرة األولى، ویداعبھا، بأَصابع 
 من ورق.. وال یفاضل بین شبیھاتھا أبداً.

أَلثاني : أَلالنظام الیعني العشوائیة دائماً.. 
فالشعر مخالفة لنسق المألوف، وھو 

مخالفة مروریة في موكب َملَكي.. وأَنت 
 أَیھا الناعم تسیر وفق نظام الترقیم.

أَألول : أَلجنون یعني النظام.. َأي نزع 
العالقة بین األَشیاء وأَسبابھا ومسبباتھا 

 ونتائجھا.
 أَلثالث : أَلمجنون عبقري في رأیھ.

الثاني : والعبقري مجنون في رأیھ.. فأَنا 
مثالً، ال أَشعر بالدفء إال عندما أَنام في 
 حدیقة عامة.. والكل ال یستوعب جنوني.

 أَألول : أَلمجنون یفید نفسھ، بذكائھ.
: أَلم أَقل لك بأَنك منتحل  أَلثاني

 لشخصیتي وكذاب.
أَلثالث : أَلعبقري یفید اآلخرین.. "فوكو" 
مثالً.. جعل بعض مواطن العبقریة قریبة 

 من الجنون.
 أَألول: دعوني أُْسِمُعُكْم نشیجي

 (أَقسمُت أَنْ 
 وأَنا على علم الیقین

 أَقسمت أَْن أَنسى صالةَ الخائفین
 إال بمحراب الھوى
 فأَنا إمام العاشقین)

أَلثاني : رومانسیتك ھذه ھي من أَوھمتك 
 بذلك فأَنا أَقول 

 (أَقسمُت أَنْ 
 ً ْتِرَعْت أَلماً وعشقا  من كل كأس أُ

 أَرتوي حد الثمالة َأحبیبتي..

 والعمر یقضمنا معاً 
والدھر سیّاف یُجید الرسم في ھذا 

 الجبین)
ألثالث : (شّریب وهللا یا أبو العرق) ھیا 

 تعلم الشعر یاھذا.. استمع
 (ھیا اخرجي وتوشحي بالیاسمین

 وتدثري بمدامعي
 وتوسدي شریان روحي واألَنین)

 رعد وبرق.. ُتجھش السماء بالمطر.
طرق عنیف على الباب.. یُفتح لھ.. یدخل 

 شحاذ یلف على وجھھ یشماغ مھترئ.
أَلرابع : أَلسالم علیكم.. ھل َأجد مالذًا 

 یأمني من جور السماء؟
أَألول : إِستغفر ربك یاھذا.. فالغیث خیر 

 وبركة.
أَلثاني : التتسرع بإسداء النصح أَیھا 

الناعم.. فالمطر والغیث اسمان والمعنى 
 واحد، وھو حكمة الخراب عند الحصاد.

أَلثالث : أَلمستوى التكویني للعقل مختلف 
أَیھا األخوة.. وھنا أَرى وعیاً متجاوزاً، 

فالمطر یحیل الصور الواقعیة أَحیاناً إلى 
سریالیة، ولذا البد من تأمل ھذه 

  االنعطافة.
 أَلرابع: أَلمطر یثیر شھوة الجنون..

 أَلشبھاء بصوت واحد.. 
 ماذا؟

 أَلجنون!
أَلرابع : أَزاء المواقف غیر المتوقعة، 
المفروضة من الحیاة.. علینا أَن نتـَّبِع 

یة.. لقد كنُت خارج البیت  أَمزجتَنا السرِّ
 أَسترق السمع إلیكم.

أَألول : لكن ھذا عیب، ومخالف لقانون 
 اللیاقة.

أَلثاني : ھي أَخالق الشحاذین والَسَوقة.. 
 فال تتفلسف رجاء.

 لثالث : "من راقب الناس زاد علماً".أَ 
أَلرابع : دعوني أَتكلم.. فإذا كفت السماُء 

عن النحیب، سأَرحل.. فأَنا على عجلة 
 من أَمري.

أَلثاني : لن نعطِّل مشاریعك.. إلنك 
 تمارس تجارةً التـبور.

 أَألول : ال تسخر من الرجل یاھذا.
أَنا أَتسوُل المعرفةَ من  للثانيأَلرابع : 

 السماء أَیھا المشاكس.
أَلثالث : نراك تستدرجنا نحو انزیاحات 

 الجنون.
ه العبقري.. نصفھ  أَلرابع : حین یتفوَّ

بالجنون، إعجاباً.. أَما غرائبیات الطفل.. 
 فنصفھا بالتمرد.

 أَألول : ھذا صحیح.
صحیح.. ماھو  مستھزئاأَلثاني : 

 الصحیح؟
لم یقل إال مسلَّمةً بسیطة.. ولكن مثلك 

 یتصوره فتحاً جدیداً في الفكر.
أَلرابع : دعوني أُكمل.. أَیھا السفھاء.. ما 
كان جنوناً فیما قبل، ھو اآلن إبداٌع وفٌن 
وجمال.. ولكن، من یضمن بقاَء ھذا بعد 

 اآلن؟ 
أَلــ ( آن ) فترةُ صمت.. مابین الُملقي 

والمتَلَقي.. وھذه َأخطر مدة برأي "جان 
 بول سارتر".

 موجھاً الحدیث إلى الثالث 
أَلجنون نقطة التحول بالتأریخ.. وفق 

ماقالھ "فوكو".. وھي النقطة التي أَثارت 
العالم كونھا تقود إلى الشك الدیكارتي 

 یاھذا.
أَلثاني : أَلجنون ھو أُعجوبة الشعر، 

 ومفاجأتھ العظمى. 
 أَلثالث : وأَین تكمن الجدوى؟

 أَلرابع : في الالجدوى.. حتماً.
 أَألول : البد أَنك تمزح أَیھا المتسول.

أَلثالث : أتأكدتم اآلن ایھا الــ (أَستغفر 
 هللا).. بأَن الجنون یرسم أَجمل األَشیاء؟ 

ألثاني : والنوم على قارعة الطریق، 

عالمة مروریة للسالم.. والمكوث تحت 
المطر براءة من الھشاشة.. والُسكر 

َغبوقاً، كفٌر بالسیاسات والدساتیر التي 
 أَجھضتنا!

 أَلثالث : علینا أن نتأَمل أَوًال.
أَلرابع : "آرتو رامبو" توقف عن الكتابة، 

 حین شعر بأَنھ لم یعد مجنوناً.
أَألول : لكن العقل میزان الشعوب، 

 والوصول إلى الحقیقة..
دعونا من مدركات العقل مقاطعاً أَلثاني : 

 ونبلھ.. لنجعلھ بارتباك.
أَألول : لكن الصراط المستقیم الیدلنا إال 
إلى اإلستقامة.. وھذا الیتأتى إال بالعقل 

 والروحانیة.
أَلثالث : إختلف العقالء في الَشعرة 
الفاصلة بین الطرفین.. أَھي شعرة 

 "معاویة"، أَم شعرة "أَدونیس"؟
 بل ھي شعرة إِبلیس. یضحكأَلرابع َ: 

ألوجودیون یعتبرون الجنون (موقف 
حر).. وكثیر من الفطاحل، یتمیزون 

 بتركیبة نفسیة خاصة.
أَلثاني : أَجل أَیھا الصدیق.. فمنھم 

 "ھولدرلین"، و"شومان"، و"نیتشھ"، و..
حین ُسئل "أَندریھ مقاطعاً أَلرابع : 

موروا".. ھل جمیع المبدعین مجانین.. 
قال ال، بل كانوا سیصیروا كذلك لوال 

 األدب.
أَألول : ُخلِقَت أَدمغتُنا لتعطینا فھماً صادقاً 

 عن الحقیقة.
أَلرابع : لكن "شكسبیر" في " حلم لیلة 

صیف " اقترح ارتباطاً بین الجنون 
 واإلبداع.

أَلثالث : ألحب یاسادتي ھو الحافز 
والمحرك لإلبداع األَدبي.. سواء كان 

حب الكتابة أَم حب الذات.. أَم حب 
 اآلخر.. طبیعة أَم أُنثى.. فكراً أَم إلھ. 

أَلرابع : واآلن أَستمیحكم عذراً.. فإني قد 
 نویت الرحیل.

أَلشبھاء الثالثة : لكن السماَء عابسةٌ، 
والمطر غطّى السفوح.. والمشي محال.. 

 فخروجك في ھذا الظرف جنون.
 ماذا قلتم؟ یضحك حتى تدمع عینھأَلرابع: 
 جنون! 

إسمعوا أَیھا المستنسخین.. حین اعترت 
"فان كوخ" حالة عشق عارمة، قطع ُأُذنَھ 

وأَھداھا لحبیبتھ تذكاراً.. و"ھیمنغواي" 
قتل نفسھ.. و"أَبوحیان التوحیدي" قضى 

عمره بالتألیف ثم أَمر بدفن كتبھ.. ھل 
 عرفتم اآلن.. الجنون؟

وھل عرفتم بأَنكم كلكم نسخ من سمعون.. 
حتى أَنا نسخة منھ.. لكني أَنبلكم 

وأَشجعكم.. ألَني سأَبقى أَبحث وأَستجدي 
المعرفة عند أَبواب السماء.. فأنا الباز 

 الذي تنبأ بي ابن مصلح ذات ثمالة. 
تأَمل ذلك كلھ.. وھو یحتسي آخر قطرة 

من خمرتھ المعتّقة بدنان الروح، وبنكھة 
القھر.. مشفوعة بآخر نَفَس من آخر 
سیكارة لفـَّھـا من أَوراق العنب التي 

تغطت بھ حبیبتھ ذات تسكع.. فلم یشعر 
إال ویده تقذف الكأس على جدار 

الصمت، لیتشظى أَلف عمر مصلح حینھا 
 قال 

(لك أ� الیوھبك یا إبن مصلح.. طیرتلي 
 اللي كان براسي). 

ھذا ما ردده عبدالكریم سمعون.. في 
 المیتة األولى بعد األلف.

...................................... 
 *  شاعر وناقد سوري.

لھ إصدارات شعریة كثیرة، نذكر منھا : 
صادر عن دار  ٢٠٠٧"وسأبقى" عام 

 بعل / دمشق.
صادر عن  ٢٠١٢"سفر ال یترجم" عام 

 دار الحوار / ابو ظبي.
"واحات من اإلقحوان" دیوان مشترك 

لمجموعة شعراء عرب العربي دار ھیباتا / 
  ٢٠١٠القاھرة عام 

دیوان مشترك إلیاذة النور عن الملحمة 
الجزائریة صادر عن وزارة الثقافة 

 الجزائریة.
 أمین تحریر جریدة الحیاة.. قبل الحرب.  

 .عضو في العدید من المنتدیات األدبیة
 بكتاب.لھ آراء نقدیة وفلسفیة غیر مجموعة 

 

                      
 ..  ااع وان*ا ن

 عمر مصلح/ العراق
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 عبدهللا علي شبلي/المغرب الناقد

 : مقدمة 
لعل الھ�ذی�ان ی�ك�ون م�ج�دی�ا ح�ی�ن ی�ك�ون 
منتجا، حین یفرخ ، بل یثمر وص�وال إل�ى 
مراقي الم�ع�رف�ة ، واس�ت�ك�ن�اه أس�رارھ�ا، 
فیتحقف بھذا المعنى ن�ی�ل ال�ب�غ�ی�ة وم�راد 

  .التمني
ھنا یحق لنا أن نتوقف عند الھذیان بداللة 
تشكل نق�ی�ض�ا ل�م�ا ی�راه ال�ع�ام�ة ، ح�ی�ث 
تصطبغ الكلمة بصبغة مختلفة ، فتك�ت�س�ي 
انزیاحا في دائرة الت�ف�ل�ت وال�ت�م�ن�ع ، ب�ل 
وتعانق دائرة الزئبقیة ال�ت�ي تس�م الش�ع�ر 

  .وتتوسمھ أیضاً 
الھذیان لیس أبداً ، والحالة ھذه ، منقصة 
وال م�ذم�ة ، وال ع�ی�ب�اً ی�ل�ت�ص�ق ب�ذاك�رة 
ممھورة بالخواء والخ�ور ، ل�ك�ن�ھ ی�ح�ی�ل 
على ارتقاء الھذیان ، لیصیر من المراق�ي 
التي ال تحصل إال لذي قریض ، ف�ی�ت�وازي 
حینھا مع اإلبداع ، فیستوي غایتھ المثلى 

  .، مطلبھ ومسعاه
ولعلھ من أبجدیات ال�م�ع�رف�ة ، أن ن�ق�ول 
ونقرر أن اإلبداع ال یرتقي وال یصل منیتھ 
بدون الخیال الواسع الذي یض�رب اآلف�اق 
جیئة وذھابا ، باحثاً عن سموق ال�م�ع�ان�ي 

الخ�ی�ال ھ�و فض�اء  "وشموخ المبادئ ف
الشاعر الحر ، الف�ض�اء ال�ذي ی�ح�ق�ق ل�ھ 

وم�ا اإلب�داع ،  .1  *" رغباتھ في الوھم
في حقیقة أمره شئنا أم أب�ی�ن�ا إال ھ�ذی�ان�ا 
بشكل من األشكال ، لذلك فما أكثر الھذیان 
المحموم الذي أثمر إبداعا ال نظیر ل�ھ وال 
شبیھ ، وما حمى المتنبي عنا ببعید ، أ ال 
یستیقظ المبدع في أجواف اللیالي ، لیخ�ط 
ھذیانھ أو أحالمھ ومحمومیات�ھ ، ف�ی�رب�ط 
كتابھ ، ویوثقھ رسما ، كي ال یھرب ع�ن�ھ 

 ساعة تعقلھ واغتسالھ بماء الیقظة ؟
 
تقلیدیة ال�ح�ط�ب ب�ی�ن م�آرب ال�ح�اج�ة  -1

 : وثقافة البذل والجود
الرمز بثقافة  " الحطب " الشك في ارتباط

متجدرة في ع�روب�ة الص�ح�راء، ف�ال ن�ار 
 " ال�ن�ار " بدون حطب ، وأم�ام رم�زی�ة

وربطھا بالنور والمعرفة والھدى وغیرھا 
من القیم ، فقد یتوارى الحطب إلى الخلف 

  .تماما ، كونھ ھنا وسیلة ال غایة
ومن وجھة نظر أخرى مخالفة، تنظر إلى 
األمور بمنطق مختلف، استحضارا لعتبات 

ال�ذي  " روبرت ی�اوس " التلقي بمنظور
یعد استباقا معرفیا لتلقي النص، یحق ل�ن�ا 
تحت شرعیة ابستیمولوج�ی�ة خ�الص�ة أن 
نطرح سؤاالً آخر ، یستتبع ما سبق : أ ال 
یكون حطب النار ذاتھ ضحیة ج�اءت ب�ھ�ا 
العنونة ، لتوقد النار من أجل ش�يء آخ�ر 

 غیر تحصیل المنفعة ؟
وفي سیاق متصل بتحصیل المنافع ، ك�م�ا 
اعتاد العرب إشعال النار طلب�ا ل�ل�ت�دف�ئ�ة ، 
فقد اشعلوھا أیضاً دفعا للج�وع وم�ح�ارب�ة 
للمسغبة ، بل وتوقد أیضاً ترحیبا بالضیف 
وإرشادا للضال ، ولعل حاطب اللیل ال یكاد 

شأن�ھ ف�ي ذل�ك  -یمیز بین أخضر ویابس 

، بی�ن  -شأن المتكلم الذي ال یعي ما یقول 
أفعى و غصن شجرة تالف تبرد واك�ت�س�ب 
نداوة وطراوة ، فھو یجمع وال یكاد یم�ی�ز 
بین صالح وط�ال�ح ، ھ�ك�ذا ال�ك�الم ی�غ�دو 
مستنبت�ا ف�ي مش�ت�ل ی�وم�ي ل�م�ا ی�ع�ی�ش�ھ 
العرب�ي ف�ي ح�ی�ات�ھ ال�رت�ی�ب�ة ف�ي ت�ع�ال�ق 
مفروض بی�ن ال�ب�ن�ی�ة ال�ل�غ�وی�ة وال�ب�ن�ی�ة 

 .  االجتماعیة
أ ال ی�ح�ق ل�ن�ا أن نس�أل أیض�ا ب�ط�ری�ق��ة 
مخالفة : كیف یجمع الھذیان ب�ال�ح�ط�ب ؟ 
أو كیف یجتمعان ھنا قصدا ، ف�ي ع�ت�ب�ات 

؟ أو " ھذیان الحطب " الدیوان الموسوم
ل��ن��ق��ل ب��ت��ع��ب��ی��ر آخ��ر أك��ث��ر دق��ة وط��ل��ب��ا 
للتفصیل : من الذي ی�ھ�دي ؟ وم�ن ال�ذي 

 یحتطب؟
 

وفي محاولة ل�إلج�اب�ة ع�ن ھ�ذا الس�ؤال، 
ورغبة في قراءة إسقاطیة أقول : حقا إن 
الھذیان ھنا بالشك وال مواربة ، لن یكون 
إال شعرا بیاتیا (نسبة إلى الشاعرة طب�ع�ا)
،ھذا الشعر نفسھ ، قد ینظر إلیھ ال�ب�ع�ض 
نظرة تجعلھ كالما في أوراق ما ی�ل�ب�ث أن 
یمحو ویزال ، ھلوسة لیل یمحوھا ن�ھ�ار. 

وھو األق�رب م�ع�رف�ی�ا  -وفي منظور آخر 
یوسم عند الب�ع�ض  -إلى المتداول النصي 

اآلخ��ر ب��اإلب��داع ال��راق��ي، ال��ذي یس��وق 
أنموذجا ، یش�ق ط�ری�ق�ا رف�ی�ع�ا ل�م�ب�ادئ 
سامیة تنثر حروفا رائ�ق�ة، ت�ب�ت�غ�ي ن�ب�ال، 
تنشر حباً وعدال ، تجسد موقفا من ال�ذات 
من الحی�اة وم�ن اآلخ�ر، وإن ت�م�ت�رس�ت 

، ت�ت�خ�ذ  وھ�ذا ال ع�ی�ب ف�ی�ھ  ایدیولوجی�ا
 .  تموقعا من على ربوة معینة

لتومض بریقا أو ترسل برقا قاصفا، ولعلھ 
یغدو مفرقعا وم�دوی�ا ، ح�ی�ن یس�ت�ح�ض�ر 

وص���رخ��ات ال��ف��ج���ع   أن��ات ال��ج��وع��ى،
وتأوھات الوجع ، فقرا وظلما وحرم�ان�ا ، 
تبعا لتنام�ي ح�روف ال�ق�ص�ی�د ال�ب�ی�ات�ي ، 

 -وتناسل مرامي حروف�ھ داخ�ل ال�دی�وان 
  .الرسالة

 
،أجدني أتقاطع   وفي ھذه القراءة األخیرة

، ب��ل ی��غ��دو ال��ت��ق��اط��ع " ب��اخ��ت��ی��ن " م��ع
 مفروضا وإجبارا في مقولتھ ال�م�ش�ھ�ورة

حیث توجد الداللة ت�وج�د االی�دی�ول�وج�ی�ا "
 . " حتما

ھذیان  "واستتباعا لما سبق أن أثیر حول
، أط��رح س��ؤال��ی��ن آخ��ری��ن " الش��اع��رة

ھل یس�ت�ن�ك�ر ال�ھ�ذی�ان الش�ع�ري   أولھما:
الواعي ما یجمع من حطب ل�ی�ح�رق، م�ن 

، فیغدو م�ا ی�ح�رق  أجل أن یتدفأ بھ اآلخر
ضحیة جشع، أو وسیلة طمع تغدي ح�ق�دا 
دفینا على اآلدمیة ، على االنت�م�اء، ع�ل�ى 
الھویة ، أو حتى حسدا أو نق�م�ة وتش�ف�ی�ا 
 ،على التمترس والتخندق واالیدیولوجیا ؟
وثانیھما : ھل یص�ب�ح ال�ھ�ذی�ان الش�ع�ري 
وقوفا مطوال وم�ن�وع�ا، ب�ط�ول ال�ق�ص�ائ�د 
وتنویعات تش�ك�ی�ل�ھ�ا وب�ن�اھ�ا وص�ورھ�ا، 

ومن   استحضار لما یحتطب ( بضم الیاء)

 ؟ یحتطب (أقصد الفاعل) وعلة الحطب
والحالة ھنا مع السؤالین الس�اب�ق�ی�ن، ل�ن 
ینتج ال�وق�وف إال اع�ت�ب�ار ال�ح�ط�ب ف�ع�ال 
مشینا، ألنھ ال یقدم غایة الحط�ب ال�م�ث�ل�ى 
عند العرب ، ب�اع�ت�ب�اره ی�ن�ت�ج ن�اراً دال�ة 
وھادیة، منارة ترشد الجائع وال�ت�ائ�ھ وذا 
الحاجة إل�ى ح�ی�ث ال�رف�د وال�زاد واألم�ن 
والسكن النفسي، وب�ذل�ك ت�ج�ع�ل اإلنس�ان 
یتعالى على الحطب خشبا، ویتسامى عل�ى 
لغة الخش�ب، وال ی�ت�س�اوى ب�ھ أب�دا، ب�ل 
یتسید ، حیث یغدو سیدا، ینشر قیم النبالة 

 . والكرم الحاتمي
وت��وازی��ا م��ع ال��م��ن��ح��ى ذات��ھ، ون��ح��ن  

 " نستحضر سیمیائیة المعنى المرتبطة ب
وع�الق�ت�ھ��ا ب�ال�ن��ار  " ن�وران�ی�ة ال��م�ع�رف�ة

المشعة التي تمحو ظالم الجھل ، وظ�ل�م�ة 
العالم الھمج�ي، ال�ت�ي ل�ن ت�أت�ي ت�ق�ل�ی�دی�ا 

إال بالحطب، ال ب�اإلح�ت�ط�اب   ولغویا أیضاً 
*2  . 
فعالقة االحتطاب باالفتعال تجع�ل ال�ف�اع�ل  

ال یعرف بغ�ی�ة ال�ح�ط�ب وم�زی�ت�ھ، وإن�م�ا 
یشعل ناره وقتما شاء وكیفما ش�اء وب�أي 
شيء شاء، فیصیر ب�ھ�ذا ال�م�ع�ن�ى ت�ع�دی�ا 
وتجاوزا لحدود الم�أل�وف ال�ذي ط�ب�ع هللا 

وأصلح ع�ل�ی�ھ أم�ر ال�ل�ی�ل   علیھ األشیاء،
 .والنھار

وب��ھ��ذه ال��ق��راءة األخ��ی��رة ی��ن��ض��ج خ��ب��ز 
العنوان، وتتخمر خمیرة عالئق�ھ، م�ب�دی�ة 
سفور أطروحة الشاعرة، كاش�ف�ة خ�ن�دق�ة 
العنوان وتفخیخھ ال�م�ب�ط�ن ، ف�ھ�و ل�ی�س 
كالع�ن�اوی�ن الس�ھ�ل�ة : أحص�ن�ة مس�رج�ة 
مروضة یركبھا من لم یألف الرك�وب، ب�ل 

 .ھي حرون منفلتة منیعة ومتمنعة
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 " الكلمات، دالالت التفك�ی�ك ف�ي ل�ف�ظ�ت�ي
 .  " الحطب " و " الھذیان

ال�ھ�ذی�ان ال تش�ك�ل إال  " ھاء " إذا كانت
ھلوسات قریض واعیة ، تتمسك ب�م�ن�ھ�ج 

 " ورسالة مختارة ب�ع�ن�ای�ة وأل�ق ، ف�إن
لن تشكل إال ذاتا بیاتیة ، ل�ت�ن�ض�م  " الذال

إلیھا الیاء واأللف والنون متتابعة فیش�ك�ل 
رسمھا تباعا یناعة لفظ مكت�م�ل ب�اك�ت�م�ال 

ف�ی�ص�ب�ح ال�ھ�ذی�ان :  .  الداللة المترت�ج�اة
  .ھلوسات ذات بیاتیة یانعة

 إن ال��ح��اء ف��ي ح��ط��ب ل��ن ت��غ��دو إال 
بما تحملھ من م�ع�ان ظ�اھ�رة   "احتراقا"

، "ح�رق�ة "ومبطنة، وددت حقا لو ك�ان�ت
فحرقة قلب أو حرقة فجیعة قد تصفو ب�ع�د 
لح�ظ�ات س�ل�وة أو س�وی�ع�ات نش�وة، أم�ا 
االحتراق ف�ھ�و ب�اق مس�ت�م�ر وك�ی�ن�ون�ت�ھ 
أبدیة، كما ان ارتباط االحتراق باالفت�ع�ال، 
ھ�و اف�ت�ع�ال أیض��اً ل�الح�ت�راق وھ�و دوام 

 .للحرق والتحریق
ح�ط�ب،  " أما الطاء ھنا في جوف ك�ل�م�ة 

فلیست إال ط�اء ط�ی�ن، ط�ی�ن�ة االح�ت�راق، 
ونوعھ من الطین، لیحیل على المحترق و 
المحروق ف�ي دی�وان ری�م وھ�و اإلنس�ان 

طیني التشكیل ، من تربة تشكل فما أقدره 
 على النار؟

وإذ یحترق اإلنس�ان ب�م�ا ی�وق�ده اإلنس�ان 
نفسھ في احتط�اب�ھ األع�م�ى، ل�ی�ح�رق. ال 
لیرحق، كما النحلة وینشر رحیق المح�ب�ة 

یحترق طین اإلنس�ان ف�ي   .والعدل والعلم
دوامة ھذا الوقت المعاصر، الذي یعد عالم 
 حرق بامتیاز، ح�ت�ى ش�ك�ل االح�ت�راق ب

، فھو اح�ت�راق "برزخ الدیمومة" الباء"
ال تبدو نھایتھ وش�ی�ك�ة، ب�ل ت�ت�ع�اظ�م وال 
تتقازم، فیغدو احتراق أھل الطی�ن ب�رزخ�ا 
أزلیا. وكأن الت�م�اھ�ي ھ�ن�ا ی�ح�ی�ل�ن�ا ع�ل�ى 
احتراق اإلنس�ان األزل�ي ال�ج�ھ�ن�م�ي ی�وم 
الحساب والمیزان العادل الذي ال یظلم وال 
ی��ج��ور أب��داً، ف��ھ��و م��ی��زان ح��ق وع��دل 
سماوي، لكن شتان بین ھذا وذاك، ف�ذاك 
ال یكون إال ھناك ، حیث ع�دال�ة أخ�رى ال 
توصف وال تقارن، ویربأ بھا ھنا، ك�ون�ھ�ا 
عدالة تحرق لتستعید ثأر من حرق ھناك، 
فتورق وتغدق، أما ھذا فی�ح�رق ل�ی�س�ت�ب�د 
ویس��رق، ی��ح��رق م��ن أج��ل ال��ن��س��ق أو 

 .الفسق، لینضج نفاقا: الرفاه والشبق
طین ذاك یحت�رق ط�ی�ن�ا آخ�ر، جس�د ھ�ذا 

 .قربان تأكلھ النار  یحرق ھو إذن
 
الشعر مسلك وخالص ، وقنطرة عبور  -3

 .إلطفاء الحریق، عبر تسیید الھذیان
بین حاء الحرقة التي تس�ت�ن�ب�ت�ھ�ا ح�روف 
القریض منھجا ودیدنا، وح�اء االح�ت�راق 

ال�م�ع�ت�دي، " اآلخ�ر "التي ی�ت�س�ی�د ف�ی�ھ�ا
قنطرة عبور یسلك عبرھا ال�م�ب�دأ م�غ�ل�ف�ا 
بالحرف. لینش�ر ص�رخ�ة ام�رأة ش�ام�ی�ة، 
تستنجد الضمیر المستتر ال�ح�ي ال�غ�ائ�ب، 

النائ�م أو ال�م�ن�وم ل�ی�ح�رك   تطلب الواعي
الفعل، من أجل أن یتساوى الطین بالطین، 
ویتسید األسمى والمعنى، ویتداعى الجھل 
ویسقط العمى، ف�ی�رت�اح ال�م�ی�دان. ل�ت�ھ�دأ 
النفس ویھنأ الوطن، ھي حفنة من ت�راب 
نثرت في وجھ الطین، ل�ت�غ�دو ری�ح مس�ك 
تغشى أوصالھ ك�ام�ل�ة، ن�ج�ی�ع دم ی�ن�ع�ش 

  التیبس والتكلس. فما الوطن؟
أرض تقل وسماء تظل، وحین تمد عینیك 
باحثا عن غد عص�ي، م�ت�م�ن�ع ق�د ی�أت�ي، 
ولكن بعد وجع م�خ�اض ل�والدة عس�ی�رة، 
ت��رى زرق��ة الس��م��اء ب��ع��ل��وھ��ا وس��م��وق 
شأنھا، وحسنھا الذي تغنى لھ ال�ق�ری�ض، 
تضاجع التراب وتعانق انحداره وسفالت�ھ، 
وترضى بوضاعتھ، حینھا وح�ی�ن�ھ�ا ف�ق�ط 

 .یتشكل الوطن
............................... 

 : ھوامش
وفیق خنسة، دراسات في الشعر الس�وري  -1

الحدیث / دار الح�ق�ائ�ق، دی�وان ال�م�ط�ب�وع�ات 
 76. ص 1981الجامعیة الجزائر 

لعل ال�ق�ارئ یس�ت�ن�ت�ج ارت�ب�اط االح�ت�ط�اب  -2
باالفتعال وإحالتھ داللیا إلى المشاركة، وربط�ھ 
بافتعال األشیاء واختالقھا، أو تحریكھ�ا ب�ف�ع�ل 
فاعل خفي ، دسیس�ة أو م�ؤم�رات، وع�الق�ت�ھ 

 " باالقتتال في الواقع السوري
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الحت لي من بعید یافطات م�ع�رض ال�ف�ن�ون    

التشكیلیة، المقام ع�ل�ى ق�اع�ة ال�رواق، ك�ان�ت 

لوحات جمیلة، تمیز فیھا فنانون شباب، ذھلت 

عندما شاھدت ھذا الجم�ال م�ن ال�ف�ن، ام�ت�دت 

یدي الى مح�ف�ظ�ت�ي أب�ح�ث ع�ن ال�ق�ل�م ودف�ت�ر 

المالحظات ون�ظ�ري م�ن�ش�د ال�ى ل�وح�ة ف�ی�ھ�ا 

م��ع��ان��ي ك��ب��ی��رة، وم��ن م��ك��ان��ي أخ��ذت ادون 

مالحظات عما أشاھده من إبداع، لم أنتب�ھ ل�م�ا 

حولي، لكن استرع�ت ان�ت�ب�اھ�ي ش�اب�ة واق�ف�ة 

تنظر إلي بتعجب، واضعة یدیھا على حقیبتھ�ا، 

الفت�اة ج�م�ی�ل�ة، ع�ی�ن�اھ�ا واس�ع�ت�ان، وج�ھ�ھ�ا 

 بشوش،

آه تذكرتھا! كانت ھي ن�ف�س�ھ�ا ال�ك�ات�ب�ة ال�ت�ي  

أھدتني مجموعت�ھ�ا ال�ق�ص�ص�ی�ة ف�ي م�ع�رض 

الكتاب االول، وع�ل�ى ن�ف�س أدی�م ھ�ذا ال�ب�ی�ت 

التراثي العریق ف�ي ب�اح�ت�ھ ال�ج�م�ی�ل�ة، ال�ب�ی�ت 

 .الثقافي الذیقاري

 

 .اھال استاذة سعاد مرحبا أنرت المعرض  -

 .آال تجلس وتكتب ھكذا تعب علیك  -

أبھرتني ھذه الل�وح�ة، ل�م أف�ك�ر ب�ال�ج�ل�وس   -

 .حتى أكمل قراءتھا

 .یتضح ذلك من حضورك ظھرا  -

تعالي نجلس تحت ظل ھذه النخلة ال�ع�راق�ی�ة   -

ال�ب�اس�ق�ة، ال�ت�ي ق��اوم�ت ك�ل ال�ظ�روف وھ��ي 

صامدة، وكما تعلمین ویعلم الجمیع ان ش�م�س 

تشرین في جنوب ال�ع�راق أیض�ا ح�ارق�ة رغ�م 

 .بعدھا

 .نعم لنجلس ونتاول مرطبات  -

لحظة! ھنا اخدم ن�ف�س�ك ب�ن�ف�س�ك، س�أق�وم أن�ا 

 .بالواجب

 

وضعت یدي على كأّس شراب العصیر ال�ب�ارد، 

أحسست بدفء وید امتدت فوق یدي سرت في 

جسمي قشعریرة وصلت الى رأس�ي س�ح�ب�ت�ھ�ا 

وأن��ا أل��م��ل��م ب��أص��اب��ع��ي ك��ال��م��ذھ��ول، ك��ان��ت 

 !ابتسامتھا عریضة

أتعلم منذ مدة وأن�ا أن�ت�ظ�ر ال�ف�رص�ة ال�ت�ي  "-

  نلتقي فیھا، أقرأ لك كثیرا و أتابعك بشغف.

أتذكر كلمة خرجت من فمك قلت عمي ول�ھ�ذا -

 .ابتعدت عنك

 .الحب الیعرف عمرا یا مھدي ألیس كذلك  -

 .عدت الى شبابي  -

 .تأخرنا كثیرا لنذھب -

 .كما تریدین -

أتعلمین أن في ھذه األیام ھناك حراك ش�ع�ب�ي، 

  قد تكون الطرق قد تقطعت ،

  ماھذا؟ ماذا ھناك؟ "-

أسمع حركة أقدام ق�وی�ة ل�ك�ن دون أن ت�ت�ق�دم 

أسرعي! أما تعلم إن خ�ط�وات�ن�ا ن�ح�ن ال�ن�س�اء 

صغیرة، دعني أمسك بذراعك حتى التسبق�ن�ي، 

تأبط�ت�ھ�ا وص�ل�ت ی�دھ�ا ال�ى ص�دري أش�ب�ك�ت 

 .أطراف أصابعنا، اإلبتسامة تجمل وجھینا

 

مھدي! مھدي! الدخان الحظ الحظ ال�دخ�ان، ال 

 .علیك كل مرة تحدث ھذة المطالبات

 

البد أن�ھ�ا ت�ط�ورت الح�ظ�ي اإلط�ارات ت�ح�رق 

وأصوات اطالق نار، مھدي دع�ن�ا ن�ب�ت�ع�د م�ن 

ھذا المكان! ھااااا اصبح�ت ك�ر وف�ر ت�ط�ورات 

 واضحة

لنذھب بعیدا ال�دخ�ان ال�دخ�ان ك�ث�ی�ف ال�ب�س  -

الكمامة وانا أیضا س�أف�ع�ل ذل�ك. ھ�ی�ا ل�ن�ھ�رب 

 .بعیدا عنھم

دعینا نتقترب من الشباب الثائر، الحظي ان�ھ�م 

یرسمون، یستخدمون الفحم المحترق، لوح�ات 

جمیلة على الجدران! لوحة كبیرة ع�ل�ى ج�دار 

 .بھو المحافظة! اتضح لي أن أھدافھم سامیة

تذكرت ھ�ل ل�دی�ك دع�وات حض�ور ال�م�ع�رض 

وھذا ھو الیوم األول والزال أمامنا ث�الث�ة أی�ام 

  متبقیة، وھل یقبلون دعوتي؟

دعیني أقدم لھم الدعوة! اع�ت�ق�د ال�وق�ت غ�ی�ر 

 .مناسب بھذه الشدة وھذا االعتصام

 .لقد تقبلوا دعوتي ووعدوني بالحضور الممیز

مھدي اط�الق ن�ار م�ن ال�ج�ھ�ة ال�ث�ان�ی�ة، ل�ق�د 

اقتنعت بمطالبھم رغم الشدة التي یستخدمونھا 

في الض�غ�ط، الب�د م�ن اح�ت�واء ال�م�وق�ف وإال 

 .یخرج عن السیطرة

لقد تأخرنا على موعدنا غدا ان شاء هللا، ات�رك 

یدي، كنت حسبتھا من جسمي، یاااااه ل�ی�ل�ت�ن�ي 

 .ال أُفارقك، دعني اطمئن علیك التغلق ھاتفك

الح�ض�ور واس�ع وال�م�ش�ارك�ات  -الیوم الثاني:

 !جمیلة، لكن سعاد لم تصل بعد

 .ألتناول الشاي ریثما تأتي

كدت أشرق من یربت على كتفي، ھ�ااااا س�ع�اد 

 مرحبا بك، جئت بخبر مفرح! ماھو؟

لقد حضر الشباب المطالبین بحقوق�ھ�م ب�أج�م�ل 

اللوحات المعبرة، أوعزوا لھم ب�ج�ن�اح خ�اص، 

سعاد ھل أنا في حلم، ھااا وھذا اإلع�الم حض�ر 

 .القنوات الفضائیة

الحظي ھناك من القادم مسؤولو الدولة، اك�ت�ظ 

المعرض بالحضور، إنھم أمام لوحات أصح�اب 

  !الحقوق

  !إن قلت لك لن تصدقي

 ماذا یا مھدي قل لي

لقد دعوا المشاركین في المع�رض ل�ل�ح�ض�ور  

ال��ى ق��ب��ة ال��ب��رل��م��ان ل��م��ع��ال��ج��ة م��ط��ال��ب��ھ��م 

 !المشروعة

ال أصدق تحقق ما كنا نصبوالیھ، سرح ف�ك�ري 

 .. بعیداً، لنجلس قلیال

 .. سعاد

التبتع�دي ..ع�ی�ن�اك ف�ی�ھ�م�ا س�ر ..أن�ت أع�دت 

 الحیاة لقلبي الذي توقف عن النبض منذ زمن.

 . سأجلب لنا عصیرا ..انتظرني

سعاد سأحملك على جناح الغیم ..سأك�ت�ب ف�ی�ك 

 .. معلقة وأرسم لوحة لم یعرف الفن لھا مثیال

  أنت فرح شبابي الذي ذھب بال عودة

  تأخرت سعاد

 .. كل ھذا الوقت لجلب كأسي عصیر

ال��ج��ل��ب��ة ت��ت��ع��ال��ى م��ن ب��ع��ی��د ..أھ��رع إل��ى 

المكان ..الشباب یتجمعون في حلقة وب�ع�ض�ھ�م 

 .. منھمك في أمر ما

اقتربت من مركز الحدث ..كانت سع�اد م�رم�ی�ة 

على األرض وش�ع�رھ�ا األس�ود م�ت�ن�اث�ر ح�ول 

وجھھا وعیناھا مغمضتان ... وصراخ الشباب 

حولنا ..لقد أصابوھا ..أط�ل�ق�وا ع�ل�ی�ھ�ا ال�ن�ار. 

وتصاعدت الھتافات ال�غ�اض�ب�ة ..اق�ت�رب�ت م�ن 

س��ع��اد ح��م��ل��ت��ھ��ا وركض��ت ب��ات��ج��اه ن��ق��ط��ة 

 االسعاف ...

لم یسمحوا لي بالبقاء قربھا ... ج�ل�س�ت ت�ح�ت 

النخلة أنتظر عودة سع�اد ل�ل�ح�ی�اة ..ب�ل ع�ودة 

قلبي ورائحة النخلة تفوح وتلفني بحنانھا ..أنا 

وھي ننتظر ان تفتح سعاد عینیھا لتب�ت�س�م ل�ن�ا 

 .الحیاة من جدید . انتھت

 قصة قصیرة
 
 

   

 
 
 

 مھدي الجابري/العراق
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 طائر من صقیع وجمر 
 ھو ذا كل ُعمري

 لم یزلْ 
 یلھج :

 -وأنا أبحُث عنك -
 كل الكنوز لھم ، ولي أنت

 كل المرایا لھم ، ولي عیناك اآلسرتان
 كل الحیاة لھم ، ولي الموت كالفرسان

 ألسیح طیفاً شفیفاً 
 في أغوارك ظمآنة
 ببحر ال ضفاف لھ

 ومن بعید
 تلّوُح یداك لي

 خلف أسالك قلقي الشائكة
 بأصابع تختلج البعاد

 تمّسُد جرحینا
 تعصُف بنا موسیقى موزارت*

 تندُب روحینا
  تجتاُح قلبینا

 ونحن نمَرغ كل منافینا
 الدفینة بقداس الموت* 

  فأذا بكل اآلفاق
 تستحیل دمعة وأھة
  تتوھج نوراً ونّواراً 

 ونطوف في أثیر السماء
  زنابق ونوارس

 فتشتُد بروق روحینا
 مضیئة حالكات البحر

  وحروفنا الراقصة
 برذاذ الندى تصرخُ 

 عومي یاھذي القصیدة
 في عمق لحظاتنا المارقة

 إذ نتھوى في ھّوة الصدى
 كشھٍُب مذھولة

 في ذروة الصاعقة
 وإذا بطائر ضبابي

 طلیق البروق
 یختطف جارفاً 
  سنین عمرنا

 في مھب الضیم
 لبحبوحة روحینا

  في كویكب
  من صقیع

 وجمر قلب ال یذوي
.............................. 

  * موزارت /موسیقي نمساوي
 * قداس الموت /من أجمل مقطوعاتھ

 الموسیقیة الشھیرة. 
...................................... 

 

  ذات فراق
 

 بدا لي في ُحلمي
 كشُف الغیوبِ 

 ٔامشي على الماءِ 
 أُحلِق مع الغباِر في الھواءِ 

 ٔابحُث عني عن قصیدةٍ 
 ما وراَء السحابِ 

  زاخرةً بالرٔوى
 غارقةً في أالغوارِ 

 ٔایّھا الفراقُ 
 دعني

 ٔاحلْق في ٔافاق القوافي
  ٔاكتسح ْ مفازة َ دمي

 كّل المنافي  ٔامرغْ 
 ٔاعْم في لحظاتَك المارقةِ 

 ٔابحْث في غیاھبَك البكماءِ 
 مابرحُت الھجة ً :

  یالیلي أاللیلُ 
 عانْق مھبَّ الریحِ 

 بتعویذٍة ٔاستعیذَك بھا لعینیھ
 یاصبحي أالكثر اشراقاً من الصبحِ 

 عشقتَك فاستحلُت نبضاً 
 یحتضُن الكونَ 

 یاااه !
 ما ٔاجملكَ 

 لكْم یروقني وضوحَك َ
  حساسینك سحركَ 

 محبوسةٌ فیك ٔانفاسي
 منتشیةٌ برذاذ الندى

 مزھرةٌ مغواء
 بعیوٍن ھاذیٍة مضیٔیةٍ 

 تھدھد ُ ٔاوجاعي تُْنجیني
  من ذاكرٍة تتذكرني

 الذي  ٔانك بدر ُ عمري
 یبزغ في روحي

 علّھ یُحیي رمیمي
 وأُقسم :

 تالروح لو مسْت كفك كفي
 لصرخ ٕاھابي أالبكمُ 

 " ٔاغیثوني"
 واخبرني ٔاین ینتھي الفراُق ؟

 ٔالنتظرك ھناك
 فٔاي زمھریر بعدك ٔالیامي

 ؤاراني ٔاستفیقُ 
 ؤاتیھ في دساتیر روحي

 ذات فراِق روحینا

- و   ط 
 ذات اق -

 
  اعتماد حیاوي/ العراق

 

  (ا)قصیدة        
 
 
 

 
 
  

 

 أحمد مانع الركابي/الناصریة
 

 ال تَلتفْت فَجمیعھم حسادُ 
 یا صاحبي وحدیثھم أحقادُ 

 
 فعالمةُ الحساِد أّن صدورھم

 كالناِر فیھا للحریِق رمادُ 
 

 ال شيء فیھم للعطاِء ألنّھم
 موتى وداخلھم یعیُش فسادُ 

 
 قد علّمتني ھذه الدنیا لما

 فیھا تنازُع بعضھا األضدادُ 
 

 ولَم المحبّة غایةٌ یسمو بھا
 بعٌض وبعٌض للھوى ینقادُ 

 
 ولَم الحیاةُ إذا طوتنا یختفي
 شخٌص وشخٌص موتھُ میالدُ 

 
 یبقى مضیئا في الزماِن كأنّھُ 

 شمٌس لھا حضُن السماء مھادُ 
 

 فالطارئون بناؤھم مھما عال
 یمحى ولن تبقى لھ أوتادُ 

 
 ستجیُب عاٌد لو سألت لرملھا
 أین اختفْت إرٌم وأین عماُد؟

 
 ستقوُل حین تھّدمت بصدورھم

 قیُم الحیاِة وثّم غاَب رشادُ 
 

 ذبلْت تواریُخ الحیاة فأینعتْ 
 أیّامھم كیما یحیَن حصادُ 

 
 یا صاحبي عالْج جراحَك بالرضا

 وتأّمٍل لـــــــــرؤاَك فیھ سدادُ 
 

 فالفكُر نوٌر لو ملكَت حروفھُ 
 یھوى ویعتنُق الحیاةَ فؤادُ 

 
 ولوحشِة الدنیا یضيُء ككوكبٍ 
 ینزاُح منھُ عن الصدور سوادُ 

 
 فالحّب مفتاُح الوصوِل إلى الرضا

 وســــــــعادةٌ فیھا القناعةُ زادُ 
 

 ھذي الحیاةُ حكایةٌ طوبى لمن
 في ذكرِه یتفاخُر األحــــــــفادُ 



  اءة  دان:  ا  ااح

اع   للشاعر / عبده الزرَّ
 

 بقلم/ محمود عبد الصمد زكریا/ مصر

   
م��ن خ��الل ب��ن��ی��ة ھ��ن��دس��ی��ة وف��ن��ی��ة، 

ت�ن�ب�ئ ع�ن م�دي   وتص�وی�ری�ة  إیقاع�ی�ة
خبرة واحترافیة الشاعر سواء ج�اء ذل�ك 
عن قصد وبوعي ذھني وإدراك عقلي أم 
عن فطرة وموھبٍة م�ت�ج�ذرة ف�ي ال�ن�ف�س 
اع ل�دی�وان�ھ  یؤسس الشاعر / عبده ال�زرَّ
(حمحم براحتك في البراح) بثالث عتب�ات 
یطیب ل�ي أن أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ا مس�م�ی�ات: 

و (باب) و (ُم�دخ�ل) ی�ب�ل�ورھ�ا   (وصید)
ع��ل��ى ال��ت���وال��ي: ال���ع��ن���وان واإلھ���داء 
والقصیدة األولى (طیر الم�ح�ب�ة ط�روب) 

 في الدیوان، فكیف كان ذلك ؟
 حمحم براحتك في البراح

وإذا كان العنوان ھو العتبة األولى للعمل 
ف�ق�د ش��اء ش�اع��رن�ا أن ی��ج�ع�ل��ھ وص�ی��داً 

ب�راح�اً قُ�دام ب�اب ع�ال�م�ھ ی�ی�ھ�ئ   متسعاً 
مساحھ مكان�ی�ة وزم�ان�ی�ة ل�ح�رك�ة ج�واد 
مخیلة المتلقي تتناسب م�ع ح�رك�ة خ�ی�ال 
ج��واد الش��ع��ر ف��ي م��ن��اخ أك��ث��ر ُح��ریَّ��ة 

وقد اخت�اره الش�اع�ر ك�ع�ن�وان   وراحة ..
شامل ل�ل�دی�وان ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ك�ون�ھ 
عنواناً ألحد قصائد الدی�وان وھ�و ی�ج�ع�ل 
الحمحمة في ال�ق�ص�ی�دة ل�ل�ح�م�ام ول�ی�س 

ل�ی�س   لیؤكد أن�ھ  للجیاد ، ولكنھ كعنوان
مجرد الفتة معلقة على قارعة الدیوان أو 
مجرد عالمة للبدایة، ولكنھ یفتح فض�اءاً 

 . داللیاً واسعاً على الحریة (حریة البوح)
بع�د ال�ع�ن�وان ال�ذي   وتأتي العتبة الثانیة

شاء أن ی�ج�ع�ل�ھ الش�اع�ر ب�وع�ي ش�دی�د 
كوصیٍد أكثر منھ كعتبة في اإلھداء : إل�ى 
أص�ح��اب��ي الش��ع��راء ال��راح��ل�ی��ن .. ال��ل��ي 

 سابوني متعري في برد الروح. 
ل�ت�ب�ل�ور ال��م�ق�ص�ود م�ن ال�ع�ت�ب�ة األول��ي 
وتتعانق معھ الستكمال المعنى ال�م�ن�ش�ود 
وتھیئة المتلقي بشكل أك�ث�ر ت�ح�دی�داً أن�ھ 
سیكون بین یدي خطاب ش�ع�ري لش�اع�ر 
یغني لھوالء األص�دق�اء ال�راح�ی�ن ال�ذی�ن 
تركوه وحیداً عاریاً من دفء ص�ح�ب�ت�ھ�م 

م�ع روح�ھ ب�ع�د أن   في صق�ی�ع ال�وح�دة
 غابت أجسادھم .

الوفاء إذن ھو المف�ج�ر األول وال�م�ح�رك 
األساسي إلنتاج ھذه النصوص اإن ث�م�ة 
مسافة واضحة نلمسھا بی�ن ال�ع�ادي م�ن 
القول والفني منھ في خطاب شاعرنا منذ 
العتبات األولیة لمنجزة الشعري : حمح�م 
براحتك في ال�ب�راح .. م�ت�ع�ري ف�ي ب�رد 
الروح .. ھذه المسافة یا سادة ما ھي إالَّ 

وف���رادة ال���ف���ن   ت���ج���ل���ى ال���م���وھ���ب���ة
وخصوصیت�ھ .. إن�ن�ا إذن ب�ی�دي ش�اع�ر 
كبیر، وتتأكد سمة الوفاء كمفجر للھوس 
اإلبداع�ي م�ع ج�ل قص�ائ�د ال�دی�وان ب�ع�د 
القصیدة األولى والتي تأتتي مم�ف�ت�ت�ح أو 

 كمدخل عام للدیوان :

والتي یؤك�د الش�اع�ر م�ن خ�الل�ھ�ا ع�ل�ى 
أھمیة المستوى الصوتي لل�ش�ع�ر وع�ل�ى 

، ھ�ذا ال�م�س�ت�وى  انتمائھ لھذا المست�وى
الذي یتكئ على انتاج جمالیات النصوص 
م���ن ان���ت���ظ���ام ال���ع���روض ال���خ���ارج���ي 
(الموسیقى الظ�اھ�رة) وس�ری�ان اإلی�ق�اع 
(الموسیقى المختفی�ة) وت�وات�ر ال�ق�واف�ي 

 في مواضعھا دون تصنع :
 شجر الكالم موزون .

 محال الغنا في الدندنة .
 القلب نبضھ شجون .
 طیر المحبة طروب .

وع�ل�ى ق��ن�اع�ت�ھ ب�أن ال��ك�ت�اب�ة ن�وع م��ن 
 التطھر وھزیمة للسكوت والموت :

  ھا اكتب عشان ابعد
 أھرب بعید جداً 

 م االكتئاب والموت ..(نفس القصیدة)
ثم تأتي القصیدة األولى بعد ھذا المف�ت�ت�ح 
(ك��ان ن��ف��س��ھ ی��ك��ون عص��ف��ور .. إل��ى 

تلیھا قصی�دة   الشاعر / محمود درویش)
(الحزن معشش جوه القلب .. وھ�ي إل�ى 
الحبیبة الراحلة التي یطالع صورتھا عبر 

تلیھا قصیدة (دایما بتیجي زي   البرواز)
ال��ط��ی��ف .. إل��ى روح الش��اع��ر / أح��م��د 
زرزور) تلیھا قصیدة (عصافیر طلیقة .. 
وھي إلى كل الشرفاء من الوطنیین الذین 
أودى بھم عشقھم للوطن لی�غ�ی�ب�وا وراء 
القضبان) فھم في عداد ال�راح�ل�ی�ن ب�ھ�ذا 
الغیاب، تلیھا قصیدة (صیاد على الدفة .. 
الى ھذا القارب ال�ذي ی�ت�خ�ف�ى ف�ي ق�ل�ب 
ال�ل�ی�ل ف��ھ�و ایض�اً راح�ل ب�ت�خ��ف�ی�ھ)، ث��م 
(شاعر ما ولدتھوش والدة .. إل�ى روح 
محمدعبد المعط�ي) ث�م ( ف�ارس الش�ع�ر 
والمغني .. إل�ى روح الش�اع�ر / ط�اھ�ر 
البرنبالي) تلیھا (خط�اف ال�م�وت .. إل�ى 
أرواح الشباب المصري ال�ذي غ�رق ف�ي 

..   م��رك��ب ال��ھ��ج��رة غ��ی��ر الش��رع��ی��ة)
وھكذا ... یضع شاعرنا لبنتھ الخاصة في 
صرح تخلید ھذه االسماء، ولطال�م�ا ك�ان 
الخلود غایة عظمى وطموح أس�م�ى ل�ك�ل 
ف�ارس وف��ن�ان وب��ط�ل وق��ائ�د وزع��ی�م .. 
ال��خ��ل��ود ھ��و ال��غ��ای��ة ال��م��ن��ش��ودة ل��ك��ل 

 العظماء .
وإذا كان شاعرنا ومن منطل�ق ال�م�ف�ھ�وم 
الغنائي الراسخ ل�ل�ش�ع�ر ال�ع�رب�ي كس�م�ة 
أساسیة لھ وخصوصیة تمیزه عن الشعر 
في باقي أنحاء ال�ع�ال�م ی�ت�ك�ئ ف�ي ان�ت�اج 

ع�ل�ى  -ك�م�ا أس�ل�ف�ن�ا  -جمالیات قصائده 
المستوى الصوتي المتفتق م�ن االن�ت�ظ�ام 
العروضي الخلیلي واالیقاع الساري عبر 
لحم النصوص كموسیقى داخلیة ت�ت�ب�ل�ور 
من دوران الحرف ال�ع�رب�ي ك�م�ا ی�ت�ض�ح 
ومنذ البدایة من دوران حرف ال�ح�اء ف�ي 
العنوان حمحم براحتك ف�ي ال�ب�راح ، أو 

حرف الطاء في ال�ع�ن�وان ط�ی�ر ال�م�ح�ب�ة 
ف���ي   ط���روب أوح���رف الص���اد ك���م���ا

صفي وص�ف�ك ص�ف ب�الدي، أو   قولھ :
حرف الحاء في قولھ : ك�ان زي حص�ان 

وسوف  مطلوق رماح، درویش جراح .. 
ن���ج���ده ذل���ك ك���ث���ی���راً ع���ب���ر قص���ائ���د 

وإنما نس�ت�ش�ھ�د ب�ن�م�اذج ع�ل�ى   الدیوان
ومن التق�ن�ی�ات   سبیل المثال ال الحصر ..

البالغیة كالسجع والج�ن�اس وغ�ی�ره م�ن 
اآلالت الصوتیة البالغیة في اللغة والت�ي 
تض����ارع االالت ال����ن����ح����اس����ی����ة ف����ي 
السیم�ف�ون�ی�ات ال�ع�ال�م�ی�ة... م�ع اإلی�ق�اع 
العالي الظ�اھ�ر ل�ت�وات�ر ال�ق�واف�ي وال�ذي 
یضارع عمل آآلت اإلیقاع في الم�ع�زوف�ة 
الموسیقی�ة أو ال�ل�ح�ن ك�ال�ط�ب�ل�ة وال�رق 

 وغیرھا ....
غیر أن شاعرتنا بخبرتھ ینجح دائم�اً ف�ي 
كبح جماح الص�وت ال�ع�ال�ي الص�ارخ أو 
الزاعق الذي من شأنھ أن یحول الخط�اب 
الفن�ي إل�ى ط�ب�ل أج�وف وی�ل�ب�س�ھ ث�وب 
اإلنشاد ویسمھ بالعلویة والمنبری�ة ال�ذي 
یرفضھا ال�ف�ن وی�ع�ری�ھ م�ن ال�ح�م�ی�م�ی�ة 
الالزمة لھ .. فتل�ك س�م�ة أول�ى ل�خ�ط�اب 
شاعرنا وھي ال شك سمة عام�ة ل�ل�ش�ع�ر 
العربي الفصیح منھ والشعب�ي.. ل�ذا ف�إن 

ال   شاعرنا وبن�ف�س ال�خ�ب�رة وال�ح�رف�ی�ة
ل�ل�غ�ة   یھمل المست�وى ال�دالل�ي وال�ف�ن�ي

وال��ذي ی��ب��ل��وره اس��ت��خ��دام��ة ل��ل��رم��ز، 
المدھش الغیر تقل�ی�دي   والتجاور اللفظي

وال�ذي م��ن ش�أن��ھ أن ی�ن��ج��ز ت�وق��ی��ع��ات 
 على غرار :  تصوریة

 * الھم معجون بالرضا
 * نار الحقیقة بتوجعك

* بصمة رؤیتك للكون ج�ن�ون .. وھ�ك�ذا 
 على سبیل المثال ال الحصر.

وكادرات تصویریة سین�م�ائ�ی�ة م�ت�ح�رك�ة 
 كما رأینا في كادر العنوان، أو في قولھ :
* م��ن ف�ج��ر األم��س ال��ط��ارح زغ��ال��ی��ل، 

 یتفجر بركان األحالم.
* الضي المبعوت من قمر اللیل السھران 
فوق سطح الدار وبیغسل وش الشارع م 

 األحزان ..
كما یأتي التجاور ال�ل�ف�ظ�ي ال�غ�ی�ر ع�ادي 
إلنجاز الدھشة متعاونا بإخالص مع ت�ل�ك 

 الخاصیة على غرار :
  * الموت الصدفة
 * معجون جروح

* وطن مرعوش .. على سبیل الم�ث�ال ال 
 الحصر.

وب��ع��د ف��ق��د ك��ان��ت ھ��ذه إط��الل��ة ن��ق��دی��ة 
غ�ای��ت�ھ�ا م�واك��ب�ة االب�داع ق��در   س�ری�ع�ة

المستطاع على دی�وان الش�اع�ر / ع�ب�ده 
الزراع أرجو أن تكون قد وفقت في إلقاء 

 الضوء على بعض خصائصھ الفنیة.
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 عائشة أحمد بازامة 
 لیبیا
 

حین اإلنسان ال�ذي ی�ھ�ف�و ل�ل�ش�ب�ع ف�ال   
یجده ویغني للحریة فیسجن ینسج الف�رح 
دموعة یراود حلمھ النبیل ف�ت�ك�س�و ل�ی�ل�ھ 
الكوابیس یتجلى لإللھ فیخ�ذل�ھ ال�ن�ك�وص 

  یمسح دمعھ بالبكاء یحاور حزنھ بالكبت
الحزن مقدس حین یجوب األرض باح�ث�ة 
عن قطرة حب تصدمھ صخورھا ال�ع�ات�ی�ة 
تنحتھ على جبینھا صب�رة ی�ن�اول ج�وع�ھ 
كسرة ضمیر یتودد لطف�ول�ت�ھ ال�م�ن�ك�س�رة 
على حافة ھوى الخبز وھوی كفر الجوع 

وع�داوت�ھ�م  ورغائ�ب س�م�اس�رة ال�ن�ش�وة
  للضمیر

الحزن مقدس حین القھر یمس�ن�ا ی�ت�وس�د 
مالمحنا یکسونا بالصبر والملح ی�ب�خ�رن�ا 
بسواد العطر یمزجنا بالف�رح ال�م�دس�وس 
في القبور یحولنا تماثیأل ن�اط�ق�ة ی�غ�ری�ن�ا 
بالمثول أمام المقصلة ی�ح�ی�ل�ن�ا ض�م�ائ�رة 
نھمة للفزع ینحت فینا األلم حتى ال�ن�خ�اع 

  یسخرنا عبیدا للرعاع
الحزن مقدس حین ال نجد غ�ی�ر دم�وع�ن�ا 
منكسرة على جبین الوطن تط�ھ�ر ارض�ھ 
بحرارتھ�ا ت�ب�ك�ی�ھ نش�وة األع�داء ت�م�ق�ت 
عجزھا الل�ی�ن ت�ن�ھ�ب ل�ق�م�ة ال�رؤي م�ن 

ال��ب��اك��ی��ات  . ع��ی��ون األم��ھ��ات الش��ادی��ات
یشتكین لإللھ فی�دف�ن دع�اؤھ�ن ف�ي ق�ل�ب 

  السماء إلى حین اإلنسان
الحزن مقدس حین الزمن ح�ی�ن ت�ت�وق�ف 
س�اع�ات�ن�ا ع�ل�ى ال��دروب ح�ی�ن ی��ل�م�س�ن��ا 
الشوك حین یبتعد المك�ان ح�ی�ن ی�ج�رف�ن�ا 
التیار وحین ال ن�ج�د ح�ب�ات رم�ل�ن�ا ع�ل�ى 

  الطریق
الحزن مقدس ونخلنا قد م�ات وال�زی�ت�ون 
نام في بطن أمھ والعنب اس�ت�ح�ال س�راب�ا 
والماء جف ف�ي ال�م�آق�ي وال�ج�ب�ال ب�ك�ت 
علینا والصحراء نامت ف�ي حض�ن اآلت�ي 
من س�ھ�اد وت�وس�دن�ا ح�روف�ن�ا ال�ع�اج�زة 
ورمینا األقالم ف�ي ال�ق�اع ع�ن�دھ�ا ی�ك�ون 

س��ب��ت�م��ب��ر  13 ال�ح��زن م��ق��دس�ة ب��ام�ت��ی��از
  م2021
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 الساعة اآلن الثانیة عشرة لیًال إال دقیقة واحدة..
ثوان ..   بدأ العد التنازلي .. أربع ثوان .. ثالثة 

ثانیتان .. ثانیة واحدة .. شطرت الزم�ن إل�ى م�ا 
قبل وما بعد .. ت�ع�ال�ت ص�ی�ح�ات ال�ن�اس ك�أن�ھ�ا 
ع��دوى س��رت ب��ی��ن��ھ��م .. أخ��ذوا ی��ق��ب��ل��ون 

محتفلین ب�اس�ت�ق�ب�ال ع�ام ج�دی�د .. أن�ا   بعضھم
الوحید بینھم كنت أنظر من أع�ل�ى جس�ر ب�ون�ت 
دي زار وھو ی�ع�ك�س أن�وار ال�م�ف�رق�ع�ات ال�ت�ي 

ع�ل�ى ص�ف�ح�ة   رسمت أشكاًال رائ�ع�ة وغ�ری�ب�ة
ش�ع�رت   النھر .. بدت السماء رصاصیة كئیبة ..

كأنني مثقل بالدموع دون رغبة في البكاء وقلبي 
 .. ـًایصدح حزن

ھذا ھ�و الش�ت�اء ال�راب�ع ال�ذي ی�م�ر ع�ل�ّي ھ�ن�ا 
 وحیـًدا ..
الص�خ�ب والض�ج�ی�ج .. ت�ن�اھ�ى إل�ى   من وسط

 ..  سمعي صوت امرأة تنادیني باسمي
التفت بسرعة .. كأني بالشمس تولد م�ن حض�ن 

 الفجر بعد لیلة ممطرة ..
تسمرت لح�ظ�ات ف�ي م�ك�ان�ي .. ش�ف�ت�اي ب�دأت 
 تھمس بصوت لیس لي .. أحقاً ما تراه عیني ؟!

معطف الفراء غطى جسدھا ورأسھ�ا ل�ك�ن�ھ ل�م  
 یستطع إخفاء ابتسامة عینیھا ..

ت��ق��دم��ت ن��ح��وھ��ا غ��ی��ر مص��دق م��اَدا ی��دي  
لمصافحتھا، ف�اج�أت�ن�ي وارت�م�ت ب�ج�س�دھ�ا ف�ي 
احضاني .. جسد حلمت بھ لیال طویلة فیت�ال�ش�ى 

 عند الفجر حلمي ویزول ..
اعتصرتھا بین ذراعي .. كأنني في جزیرة وب�ان 

 لي في األفق قارب نجاة ..
ساعات .. أصابعھا ت�م�أل ف�راغ أص�اب�ع�ي   سرنا

لتسمح للحیاة في التدفق ثانیة .. أحسست باللیل 
لنا وحدنا .. كلما سرنا من جنب ح�دی�ق�ة دخ�ل�ن�ا 

 فیھا .. وإذا كان جسًرا مررنا فوقھ ..
أخبرتني أسفھا لسماعھا خبر ف�ق�دان زوج�ت�ي   

 في حادث سیارة ..
لم أخبرھا بأنني م�ت�ت�ب�ع ألخ�ب�ارھ�ا م�ن�ذ رف�ض 
والدي تزویجي منھا ألنھا ال تلیق باسم ال�ع�ائ�ل�ة 
ف��ت��زوج��ت اب��ن��ة ع��م��ي ح��ف��اظـً��ا ع��ل��ى ال��ج��اه 

 ..  والثروة
قوانین العائ�ل�ة ال ی�ج�ب ت�ج�اوزھ�ا ول�و ع�ل�ى  

 حساب مشاعري ..
وددت أخبارھا بدونھا عش�ت أح�زان ال�وح�دة،  

تراجعت ألن عینّي اعترفت بكل ش�يء اع�ت�رافـً�ا 
 ..  صامتـًا

أخبرتني إنجابھا البنھ�ا ال�ث�ان�ي .. ل�م أع�ل�ق .. 
رغبت أن أبدو متكامًال .. ال ك�م�ن ی�أك�ل ل�ق�م�ة 

 الموت لیعیش ..
وأنا منشغل بس�م�اع وق�ع خ�ط�وات�ھ�ا ق�ال�ت ل�ي 

سماعي بعملك في سفارتنا   سأخبرك سًرا .. منذ
واألمل لم یفارقني لحظة في لقیاَك .. ربما لقائن�ا 

 اللیلة لیس صدفة ..
ضغطت على كفھا وعبرنا الشارع ال�ع�ری�ض .. 

 وصلنا باب المبنى الذي أسكن فیھ ..
شعرت بالعشق األول یركلن�ي .. م�ع ك�ل رك�ل�ة 
یتفجر االنبھار مني .. ھ�ل اع�ان�د ال�ق�در ث�ان�ی�ة 
ف��أع��ود ألس��ی��ر ت��ح��ت ظ��الل ال��م��وت م��رة 

ھل أترك تربة باریس المتجمدة تلتھم   أخرى؟؟!
 سنابلي الخضراء ..

مسحت خدھا بی�دي .. ت�ب�ادل�ت ع�ی�ون�ن�ا ال�ق�ب�ل 
 وشفاھنا الكلمات .. قلت لھا:

 أخبرتني أشجار الدردار أنني سألقاِك ثانیة ..
................................... 

لم سألتني بغرابة:  ونحن نرتقي السُّ
 ھل مصعد البنایة معطل؟  -

 وضعت ذراعي حول كتفھا ھامًسا:
  أرید لألماكن مشاركة فرحتي بِِك ..  -

 ذاكرتھا بعطرِك ..  لتحتفظ
 ابتسمت .. فأینعت المروج في األفق  ..

بانت تباشیر الفجر الذي أخ�ب�رن�ي ب�والدة ن�ھ�ار 
 ..  جدید مكتمل األطراف

 خلعنا معاطفنا وكأننا نخلع الوجع واآلسى .. 
 ..  فاختلطت علّي المواسم  نظرت إلى قوامھا

 اخترت موسیقى ھادئة تفصلنا عن العالم ..
 ھمست لي وھي تحیط رقبتي بذراعیھا:

في كل ّص�ب�اح مض�ى أن�ظ�ر لص�ورت�ك ألج�دد  -
لذكراَك .. ل�ھ�ف�ة أول ل�ق�اء ..   والئي لعینیَك ..

لرعشة أول نبضة متمردة غادرت احضان قلب�ي 
 ..  لتستقر في قلبك

 ھمست لھا وذراعي تعتصران خصرھا:
غیابِك حولني لـغیمة رمادیة وھا أنا أس�ت�ع�ی�د   -

 ..  حماسة قلبي من جدید
 التقت شفاھنا ..

قبلتنا األولى كانت إعالن حیاة .. غ�دت األش�ی�اء 
من حولنا أجساد ألرواح كانت حبیسة من�ذ أالف 

 ..  السنین وتحتفل معنا اآلن بنیل حریتھا
حملتھا بین ذراعي قاطعـًا الممر المؤدي ل�غ�رف�ة 

 النوم ..
 سألتني:

 اللحظة ؟؟  كیَف عرفت أننّي حلمت بھذه  -
 ألنني كنت في الحلم معِك .. - 
أعلنت أجسادنا العصیان على الظ�ل�م .. خ�ل�ع�ت  

أوزاره .. ھا ھي تعود للحیاة ثانیة بلون السماء 
 المضيء .. بلون البحر .. بطعم الغرق ..

حین التصق جسدي بجسدھا .. ش�ع�رت ب�ال�ح�ِب 
حد اإلعیاء لیح�ول�ن�ي إل�ى ك�ت�ل�ة ص�ل�دة .. ن�ار 
واألبواب مشرعة .. كنت أرید لعن كل ش�يء .. 
أحاول االختباء فال شيء یحتمل حضوري ألنن�ي 
اآلن فقط أدركت قیمة وجودي .. متأخًرا شمم�ت 

وقفت قبالة ذات�ي .. ألش�ھ�د   وردة مشاعري ..
 كیف تتخلق الحیاة.. 

شعرت باألنا األخرى وانا أنظر ل�ع�ی�ن�ی�ھ�ا وھ�م�ا 

كطوق نج�اة .. ص�رخ�ْت ن�وارس�ي وھ�ي ت�ن�ذر 
بالعاصفة .. جسدي قارب یتأرجح وس�ط ال�ب�ح�ر 
قذفتھ األمواج بقوة ع�ل�ى الس�اح�ل .. ف�اف�ت�رش 
الرمل والتحف السماء .. أما أحالم�ي ف�ت�رك�ت�ھ�ا 

  تتناسل على الساحل اآلخر ..
....................... 

استیقظت مفعمـًا بالحیویة .. لدي من الكلمات ما 
 یكفي العمر الباقي ..

الساعة تشیر إلى ال�راب�ع�ة عص�ًرا .. أغ�م�ض�ت 
.. كل ش�يء م�ن   عیني ألستعید شریط ما حصل

أخبرني أن   حولي اكتسب لونـًا لم أعرفھ وشكًال 
وراء الحیاة التي عشتھا حی�اة ل�م أع�رف�ھ�ا م�ن 
قبل .. اختلطت رائحة ال�م�ك�ان ب�رائ�ح�ة الش�ت�اء 

 المتفردة ..
بحثت عنھا في المنزل .. لم أجد أث�ًرا ی�خ�ب�رن�ي  

إنھا ھنا .. انتابتني رغبة في الصراخ .. خانتن�ي 
 المعاني لتفسیر ماحدث ..

صوت المطر المتسرب عبر ال�ن�واف�ذ ی�ن�ق�ر ف�ي 
أخبرني أن م�ا تس�م�ع�ھ ل�ی�س م�ج�رد   رأسي ..

ظاھرة فیزیائیة بل ضربات القدر ال�ذي م�ن�ح�ن�ي 
 آخر معاقلھ ألنعم بعدھا بالموت ..

صمت األبواب والجدران كان شاھد زور على ما 
 حصل باألمس ..

ألقیت بجسدي علي األری�ك�ة .. وض�ع�ت رأس�ي 
 ..  بین كفّي، الوقت تجمد بین أصابعي

ل�ظ�ن�ن�ت أن م�اح�دث   لوال إنھا نس�ی�ت ش�ال�ھ�ا 
 ..  محض حلم لم یكتمل

أمسیت كطائر محبوس بی�ن ع�ق�ارب س�اع�ة ال  
للطائر بالتحلی�ق .. ك�ل   ترید التوقف وال تسمح

ثانیة تمر تلدغ جسد الطائر المسكین فی�ئ�ن دون 
 ..  أن یكترث لھ أحد

انسابت دموعي حین تذكرت إنھا لم تت�رك رق�م  
 أو أي شيء یدل علیھا ..  جوالھا

اآلن   قبل مقابلتھا كنت أعرف وجھـًا للح�زن ..
 عرفت أن لحزني ألف وجھ ..

مرت شھور منذ اللیلة التي أھداني فیھ�ا ال�ق�در  
 حبة مسكن لیعود بعدھا األلم أشد قسوة ..

بدأ اللیل یحفر عمیقًا على جبیني بقدر ال�م�س�اف�ة 
التي تفصلني عنھا .. ب�ق�در ال�ك�ل�م�ات ال�ع�ال�ق�ة 

حنجرتي التي تورطت بأسئ�ل�ة ال ت�ج�د ل�ھ�ا   في
جوابًا .. ل�ی�ص�ب�ح الص�م�ت ری�اض�ت�ي وال�ت�أم�ل 

 ..  ھوایتي
م�ن   فھو المالذ اآلمن  في العمل  أنھكت نفسي

.. ك�ل�م�ا   ذكریات ال یوقفھا شيء ع�ن ال�ت�دف�ق
وإذا   أمسكت سیجارة أشعر بھا ب�ی�ن أص�اب�ع�ي

نظرت إلى النجوم أراھا ف�ي الض�وء ال�م�ن�ب�ع�ث 
لم ال زال�ت ت�رن  البعید .. وقع خطواتھا على السُّ

 في أذني ..
تلك اللیلة .. وأنا استعطف النوم ل�ی�ن�ق�ذن�ي م�ن  

القلق الذي ھیمن علّي .. سمعت طرقـًا خ�ف�ی�ف�ـً�ا 
 على الباب ..

ھرعت بلھفة .. إنھا ھ�ي .. ل�ق�د ع�ادت ل�ي .. 
مددت یدي في العتمة ل�ع�ل�ي أت�ل�م�س ش�ی�ئ�ـً�ا .. 

 ال تحمل سوى الظالم ..  عادت یدي خائبة
عشیة رأس السنة .. وج�دت ن�ف�س�ي أق�ف ع�ن�د 
الجسر نفسھ .. عالقاً بسقف ذكریاتي .. أتأرج�ح 
مع الوقت .. أبحث في أنوار الق�م�ر ال�م�ن�ع�ك�س�ة 
على نھر السین العجوز لعل صوتھا یأتیني م�رة 

 أخرى ..

  ن اق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بلغاریا -صوفیا  /فوز حمزة



 ... بعد زواج لیلى بسنتین
عدُت الى ب�غ�داد ف�ي إج�ازة قص�ی�رة، ل�رؤی�ة 
والدّي اللذین أل�ّح�ا ع�ل�ّي ب�ال�م�ج�يء إل�ی�ھ�م�ا 
ألقضي معھما بضع�ة أی�ام، إذ ط�ال ع�ل�ی�ھ�م�ا 
غیابي، فكانا في أشّد الشوق لرؤیتي، واللھفة 

 . لالستماع إليّ 
وألن خیال لیلى لم یكن یفارقن�ي ذات س�اع�ة، 
فقد كنُت أرغب في ان أستمتع بشوارع ب�غ�داد 
الجمیلة عسى ان اكون ب�ع�ی�داً ع�ن ض�وض�اء 

أتمشى ف�ي   الحب، وإرھاصات العشق، فرحتُ 
شارع الرشی�د، أع�ای�ن ال�م�ح�ال ال�ت�ج�اری�ة ، 
مابین أدواٍت، ومالبس، ومطاعم ومقاٍه، ك�ن�ُت 
أشعر بحاجة لفعل أي شيء إلدخ�ال اب�ت�س�ام�ة 
لقلبي المكسور، وج�دت ام�ام�ي إع�الن�اً ألح�د 
 األفالم الھزلیة في إحدى قاعات السینما ھناك

. 
دخلت القاعة وأنا أطلب ابتسامة ف�ی�ھ، مض�ت 
ساعة ونصف من المشاھد ال�ھ�زل�ی�ة دون ان 

 . تبعث في نفسي ابتسامة ما
أترى لیلى قد سلبت من�ي   بدأت أحدث نفسي :

السعادة األب�دی�ة؟ أت�رى م�ن دون�ھ�ا الت�ع�رف 
 . اإلبتسامة طریقا لي

عجباً منھا! أي امراة ھي التي ش�غ�ل�ت�ن�ي ال�ى 
ھذا الحد! واخذت مني كل م�اع�ن�دي م�ن دون 

 . رخصة
رحت امشي وأمشي حتى وصل�ت ال�ى ش�ارع 

ق�د   أبي نؤاس، وھو شارع مش�ھ�ور ب�ب�غ�داد
سمي على اسم الشاعر الخم�ري أب�ي ن�ؤاس، 
جلست ف�ي إح�دى ح�دائ�ق�ھ، أت�ن�ف�س ال�ھ�واء 
الطلق الذي ضیعتھ من زمن ل�ی�ل�ى، ول�م أع�د 
أرى ھواء طلقاً، إذ كنُت غالباً م�ا ن�ت�ج�ول ان�ا 
ولیلى في ھذه الحدائق الع�ام�ة غ�ی�ر م�ب�ال�ی�ن 
بمن حولنا، كانت ھمساتنا وض�ح�ك�ات�ن�ا تش�ي 

 .  بكل شيء
أدندن مع نفسي بما حفظتھ من ك�ل�م�ات   رحتُ 

ً ب�أف�ك�اري ال�ى  شعر وأغاٍن وجدانیة، منط�ل�ق�ا
 . الالعودة ، وسارحاً بخیالي الى الالحدود

مازلُت أذكر كیف كانت تغن�ي ل�ی�ل�ى قص�ائ�دي 
أمامي بصوتھا الرقیق، وانغامھ�ا ال�م�ت�ھ�ادی�ة 

 . على أوتار فؤادي
ال أدري ایھا السادة كی�ف س�ت�ص�دق�ون�ن�ي ل�و 
أخبرتكم ان صوتھا أجمل من صوت أم ك�ل�ث�وم 
في الغ�ن�اء، وأن�ھ�ا أرق ن�ب�رة م�ن ی�اس�م�ی�ن 

م�ن أل�ح�ان   الخیام، وأنھا أشد لحناً لقصائدي
ر لھ أن یلحن إح�دى  -محمد عبدالوھاب  لو قُدِّ

 الروح)   قصائدي وھي تغني قصیدتي (سميّ 
 قالت اذكرني والتدري أنا-: 

 ال أرى إال بھا عیش الھنا
 فصباحاتي لیاٍل ودجى ً

 قد أطلّت ھَي بي صوب المنى
 شفّتاھا زھرة خمریة ٌ

 أسكرتني بھما طول الدنا
 آِه لو عاقرتھا یوماً لَما

 نالني داء وال ِشفت ُ العنا
........... 

 ھي من جنات عدن إنبرت
 واستوت إنساً وحارت أعینا

 واستحالت غصن زیتون ، وَمن
 ینكِر الزیتون َ یُخِط الغُصنا

 فتعالى هللا فیھا صانعاً 
 حینما أودعھا حسناً سنا

........ 
 ھي حلوى، قطعة من سّكرٍ 

 فاذا ما ذقتُھا ذبت ُ أنا

 في مجلسھا  عطرھا األّخاذ
 مثل مسك ٍ فاح في ما حولنا
 ھَي من آٍس خضیٍب رمشھا

 التلوموني إذا طال الرنا
 وعلى مثلي فال تستكثروا
 فمن الحب كثیراً ما جنى

............... 
 ؟  أي طیٍن الزٍب ذا خلقھا

  أي حواَء ؟ فصارت أحسنا
 أي ِشعٍر قد یفیھا حقھا

 ال... ولو زدت ُ على ذاك ثنا
 التلمني في ھواھا... عاذلي

 فلَماھا أخرست لي ألْسنا
 ساعَد هللا فؤادي كلّما

 ُذكِرت ْ عنده إزداد َونى
 خبّروھا أنني أحببتھا

 العھد أبقى مؤمنا  ولذاك
............ 

 یا من لثُمھ ُ  یاندّي الثغر،
 أثمَل القلَب وأذكا شَجنا

 یا توأمھا  الروح  یا سميّ 
 لیس من دونَك جدوى أو ِغنى

 والتبِغ سوى  فدع الھجر
 قلبَي المكلوم ھذا موطنا
............................. 

وإذ انا على ھ�ذه ال�ح�ال�ة ال�وج�دان�ی�ة إذا ب�ي 
وجھاً لوجھ، وقیل قدیماً رب   بامرأة تصادفني

 . مصادفة خیر من ألف میعاد
 صرخُت بصوت عاٍل : یاهللا ... لیلى !؟

نعم ... رأیت لیلى بعینّي ھ�ات�ی�ن وإال ع�ِم�یَ�ت�ا، 
 . رأیتھا وھي تقف قبالتي

  قالت : یوسف ؟
 ... نعم سمعتھا بأذنّي ھاتین وإال ُصّمتا

 مااعظم ھذه المصادفة ؟  قلت : لیلى!!!
ق��ال��ت وھ��ي تض��ح��ك بض��ح��ك��ت��ھ��ا ال��خ��ف��ی��ف��ة 
الوادعة : نعم انا لیلى بلحمھا وشح�م�ھ�ا، ھ�ل 

 عندك شك في ذلك !؟
الاعرف ماج�رى ل�ي وان�ا أل�ت�ق�ي ل�ی�ل�ى ب�ع�د 
سنتین من رحیلھا عني، والادري كیف سبرُت 

معانیھا، أ ھ�ي ام�رأة أخ�رى ش�ب�ی�ھ�ة   أغوار
؟ أم  الى ھذا الحد ؟ ام أنھ م�ج�رد وھ�م  للیلى

 ام انھا لیلى ذاتھا ؟  أنھ شبحھا ال غیر؟
ھي المرة األولى التي یعت�ری�ن�ي خ�وف ش�دی�د 
من أن اكون قد التقی�ت ل�ی�ل�ى ف�ع�الً ب�ع�د ھ�ذه 
المدة من االنقطاع، فال أع�رف م�اذا ع�ل�ّي ان 

 . أقول، لقد تلعثمُت بكل معنى الكلمة
لم یتلعثم لسان�ي ف�ح�س�ب، ب�ل ك�ل ش�يء ب�دا 
متعثراً عندي ، ف�ح�رك�ات ی�دّي أص�ب�ح�ت ال�ى 
الی�م�ی�ن وال�ى الش�م�ال ب�ال س�ب�ب، وع�ی�ن�اي 

ل�م   تطرفان بسرعة شدیدة، رأسي ھو اآلخ�ر
یعد ملكاً لي، ساقاي لم تعودا تح�م�الن�ن�ي، ك�ل 
ما بي اص�ب�ح ال إرادی�اً ع�ن�دي، ش�ع�رُت أن�ي 

 . سأسقط حاالً الى األرض
 ماالذي حدث؟ أ ھي رھبتي من رؤیة لیلى؟

ان ی�ك�ون ق�د   أم ھو أمل كان یشغلني ثم خفتُ 
 تحقق؟

 أم ھي ارتعاشة عاشق لم یعرف السكینة بعد؟
واألش��د خ��وف��اً ان ی��ك��ون ھ��ذا م��ج��رد ح��ل��م 

 . سینقضي بعد دقائق
والحق... أن تلك اللحظة ھ�ي ال�ت�ي ع�ّرف�ت�ن�ي 
قیمة لیلى في نفسي، فلم أكن أعلم أن لھا ھ�ذا 
القدر الكبیر من الحب في داخلي، ب�ل ل�م أك�ن 

 أعلم أني أعشق لیلى الى ھذا الحد.
 قلُت بردة فعٍل غیر متوقعة تجاھھا: لیلى؟

 . انا لیلى ... نعم یایوسف -قالت :
واط�ل�ب م�ن�ھ�ا أن   لیلى أحیی�ھ�ا،  ھرعت الى

نجلس سویاً في إح�دى زوای�ا ھ�ذه ال�ح�دائ�ق 
ك�أن ل�م   الجمیلة، ال أدري كیف كنا ن�ت�س�ام�ر

ن�ف�س�ی�ن�ا ح�ت�ى ع�ل�ت   یكن حولنا أحد، نسین�ا
أصوات ضحكاتنا، وبدأ لھاث أنفاسنا یتصاع�د 

 . كلما مرت دقیقة على لقائنا
ال أعرف أیھا الس�ادة ك�ی�ف أص�ف ل�ك�م ذل�ك 
المشھد الغرامي الكبیر، إذ كنا لحظت�ھ�ا أج�م�ل 
عاشقین، وأرق عصفورین، وأشد مناج�ی�ی�ِن، 
لقد قلنا لبعضینا م�ا ك�ان ی�ن�ب�ض ب�ھ ق�ل�ب�ان�ا، 

 . وماكان یجري في كل شراییننا وأوردتنا
نعم...لقد كان لق�اًء كس�اب�ق�ی�ھ م�ن ال�ل�ق�اءات، 
حیث الغرام یشدنا، والعشق یمدن�ا، ول�م ن�ك�ن 
ھناك سوى طفلین بریئین یتسابقان في مح�ب�ة 
بعضیھما، وال یخشیان من دھریھما ، ومازلنا 
على تلك الحال حتى كأن لم تِمد بنا األیام، ول�م 
تِمل ب�ن�ا ال�ل�ی�ال�ي، ول�م ی�ف�رق�ن�ا ال�زم�ن ذات 

 .   ساعة
ثم طلبُت من لیلى أن تقبل دعوت�ي ع�ل�ى ق�دح 
ش��اي ف��ي أح��د م��ق��اھ��ي أب��ي ن��ؤاس، وق��د 

 . دعوتي على استحیاء  لبّت
جلسنا على إحدى ال�ط�اوالت وط�ل�ب�ن�ا ق�دح�ي 
شاي، كنُت أشعر بالخجل الذي ی�ع�ت�ري ل�ی�ل�ى 
وقد بان من حرك�ات�ھ�ا ال�إلرادی�ة، ون�ظ�رات�ھ�ا 

 .  المتكررة الى األسفل
 ... ارتشفُت شیئاً من الشاي وسألتھا

حدثیني یا لیلى، ماذا جرى لِك، بعد ھ�ات�ی�ن   -:
 .  السنتین
یوسف ... سأنبئَك سراً ل�ط�ال�م�ا أث�ق�ل  -قالت :

منذ زواجي ل�آلن   صدري، وأحزن فؤادي، أنا
 . أعیش بال قلب

 ولَم ؟ -قلت :
قال�ت : أع�ی�ش ف�ی�ك ب�ال أم�ل، وأط�ل�ب�ك ب�ال 
جدوى، وأتمناك في الحلم، فم�ن�ذ ان ت�زوج�ُت 

 .وانا أعاني األمّریِن بین قلبي وعقلي
 قلت : وبماذا حكمِت یالیلى؟

قالت : حكمُت بعقلي الذي حكم بال�ف�رار م�ن�َك، 
إذ ال یجوز لي ان اطلب�ك ف�ي ال�وق�ت ال�ذي ال 
أمل لي فیك أبداً، وال یمكن لي ان أقترب م�ن�ك 
وال قبَس یھدیني الیك، فزواجي غ�یّ�ر ح�ی�ات�ي 
الى األبد، وحكم علّي بالسجن المؤبد بین جدر 
أربعة، الباب منھ للخالص كي أھرب منھ، وال 
نافذة ألشعة الشمس أن ت�دخ�ل�ھ�ا ك�ي أع�ی�ش 
ب��ھ��ا، وال م��ن ط��ارق ب��اٍب أن��ت��ظ��ره ب��ع��دَك 

 یایوسف.
قلت: ألم یكن من األج�در ل�ِك أن ال ت�ت�زوج�ي 
بغیري؟ لقد خشیُت ی�ال�ی�ل�ى أن ی�ك�ون أول�ئ�ك 
العذال س�ب�ب�اً ك�ب�ی�راً ف�ي ب�ع�ادِك ع�ن�ي، ف�ھ�م 
یستطیعون بأدواتھم الماكرة أن ی�ف�رق�وا ب�ی�ن 
قلبین بریئین م�ث�ل ق�ل�ب�ی�ن�ا، وان ی�ف�ك�وا ذل�ك 
الطلّسم الذي كان یقّوي آصرة حبنا، ح�ت�ى اذا 
اكتشفوا فیھ كلمة السر راحوا یكیدون لنا ال�ف 
كید، ویمك�رون ل�ن�ا ك�ل م�ك�ر، ح�ت�ى أش�ح�ِت 

 . بوجھِك عني، وأدرِت قلبِك مني
 -أت�ح�س�ر، ف�ق�ل�ت:  ثم أكملُت حدیثي لھا وأن�ا

العذال س�ی�ح�ت�اج�ون ال�ى س�ح�ر   كنُت أظن أن
ھاروت وماروت كي یَحولوا بین قلبینا یالیلى، 

وما ظننُت أن كل واحد منھم یعدل فرقة ق�ادرة 
لتفریق قلوب العاشقیَن أمث�ال�ن�ا، ف�ل�و ع�ل�م�ِت 

أص�دق   كم حاولوا معي ولكني لم أك�ن  یالیلى
أول�ئ�ك   أي شيء عن ماق�ی�ل ع�ن�ِك، وم�ع أن

ع�ل�ّي، ل�ك�ن�ھ�م ل�م   أشد وطأة  اللّوامین كانوا
یتمكنوا مني لحظة واحدة في ت�غ�ی�ی�ر ن�ظ�رت�ي 
علیِك ، فلقد راھنُت علیِك یالیلى م�ن�ذ ال�وھ�ل�ة 

 . األولى التي رایتِك فیھا، وقد كسبُت الرھان
... إن ال�ح�ب ال�ذي  قالت : إسمعني یای�وس�ف

في قلب�ي ل�م ت�ك�ن�ن�ھ ام�رأة غ�ی�ري   أكننتُھ لكَ 
لرجل، ال من قبل وال م�ن ب�ع�د، ف�أن�ت ال�رج�ل 
الوحید ال�ذي س�ب�ر خ�ی�ال�ي، وج�اس ف�ؤادي، 

إن أن�ا   وتنقّل مابین افنان ن�ب�ض�ات�ي، واع�ل�مْ 
ع�ل�ى   طردتَك من ساحتي ظاھراً، فقد أجلستكَ 
لس�ُت   عرش قلبي باطناً، وأنا إن أعلن�ُت أن�ي

ملكَك، فقد أسررُت ف�ي ن�ف�س�ي أن�ي ل�َك أن�ت 
أح�داً ف�ي ف�ؤادي، ول�م   وحدك، فلم أشرك بكَ 

أرتجي غیرَك في منالي، وإن ض�نّ�ت ب�ي   أكن
 . األیام فیك، فال تكن أنت واألیام عليّ 

ث�م أك��م�ل��ت، ف��ق�ال��ت: أم��ا ب��ال�ن��س�ب��ة ل��ل�ع��ذال 
والكائدین، فمتى كانت لھم سلطة ع�ل�ى ق�ل�ب�ي 
وان اجتمعوا إنساً وج�نّ�اً؟ وم�ت�ى ك�ان�ت ل�ھ�م 
الغلبة على عقلي وإن امتلك�وا س�ح�ر ھ�اروَت 

 وماروَت؟
إن اسمك یایوسف قد نق�ش�ت�ھ رقُ�ُم ق�ل�ب�ي ف�ال 
یمحقھ عذل ع�اذل، وإن رس�م�َك ق�د ص�اغ�ت�ھ 
ریشة وتیني فال تمحوه كف الئم، وعجباً م�ن�ك 

 كیف یزوالن وفؤادي رھنھما !؟  یایوسف!!
وكیف یضأالن وأنا أغ�ذی�ھ�م�ا م�ن س�ل�س�ب�ی�ل 

 . عشقَك الذي الینفد
 أ مازلِت تحبینني ؟ -قلت :

یایوسف ... إن�م�ا   تأّوھت لیلى كثیراً وقالت :
أنا أدور في مدارَك أنت، وأجري لمس�ت�ق�ر ل�ي 
فیَك أنت، فال أحید عن سلطانَك، وال أزیغ ع�ن 
میدانَك ، فال یحوط سواَك أفك�اري، والی�ع�ی�ش 
غیرَك في خلَدي، حتى إني أج�زم ل�َك بض�رس 

أعشقَك عشقاً لم تعشق امرأة مثل�ي   قاطع أني
أعیش في كتاباتَك ورس�ائ�ل�َك   رجالً مثلك، فانا

التي أقرأھا بین الفینة واألخرى، أراق�ب�َك ع�ن 
 . كثب، وأرجوك من بعد

  !!!   قلت : كتاباتي
آآآآه یاابنة عمران ، لم تعد كتاباتي سوى ن�اٍي 

  حزین الیعرف اال ألحان النوى والجوى
ھل لَك أن تخب�رن�ي ع�ن آخ�ر رس�ال�ة   قالت :

 ؟ كتبتَھا ولمن ؟ أخبرني بصدق وصراحة
ھ�ي رس�ال�ة ت�ت�ش�ح   قلت : إن آخر ما ك�ت�ب�تُ 

باألنین واأللم من جھة ، وباألمل والدعاء م�ن 
جھة أخرى ... ھي بال شّك ... لِك ان�ت، وف�ی�ِك 

 . أنِت یالیلى
ثم بدأُت أقرأ لھا آخر رسالة ك�ت�ب�تُ�ھ�ا بص�وت 

 -:  عاٍل یسمعھ َمن حولي
 ... أمیرتي النبیلة (

ھوناً  ... ھوناً  ... فما أحَوج َ ف�ؤادي إل�ى أن 
 ریحك ِ،  یشم ّ

وما أعَوزَ  عینّي إلى أن تنالھما عیناك ِ ع�ل�ى 
  ْ ً إذ ٍ  واس�ت�ح�ی�اء، وم�ا أوف�رن�ي ح�ظ�ا براءة
ِ  ل�ي وع�داّ,  ِ  م�ع�ي ع�ھ�داّ, وأرس�ی�ت أبرم�ت
  ِ ِ  ن�ھ�ار .. أنّ�ي ی�وس�ف�ك ِ  ف�ي ذات وأعل�ن�ت

 . المنتظَر
ُ   فَواصبراهُ  على ُرقُمٍ  نقََشتْھا أناملُِك الن�اع�م�ة
 في قلبي،

 . فباَن اسمك ِ فیھ على غیر عادتِھ
 )  ... والسالم

وبعد أن أنھیُت قراءة رسالتي إل�ی�ھ�ا، إل�ت�ف�ُت 
ف��وج��دُت ك��ل َم��ن ح��ول��ي ی��ت��ط��ل��ع��ون إل��ّي 
باستغراب، وقد اشرأبّت أعناقھم تجاھي، وق�د 
أصغوا الى كل حرف كنُت قد قلتُھ، ف�ق�د رأی�ُت 
شفقتھم علّي بادیة، وقد أدركوا أني فع�الً ذل�ك 
ال�ع�اش�ق ال�م�ج�ن�ون، إذ ك�ن�ُت أح�دث ن�ف�س�ي 
فحسب، وكنُت أكلمھا بما أتمناه أنا، ف�ل�م ت�ك�ن 
لیلى موجودة ابداً، بل كنُت ارى شبحھا ف�ق�ط، 

 . وھٍم عشتھ لساعة  وكان ذلك مجرد
 . ھو الجنون بعینھ وذلكم...
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دشتو ادم الریكاني 
 كندا

 

 
 ال تبقى صامتاً ؟

 بل تشجع وُكن جریئاً 
 ال تُكن ُمتردداً وال تََخف ؟

 الخوف یتعب القلب
 ویقلق الروح

 َمن یخاف ان یحب
 َسیفقد الحب ؟

 وَمن یتجرأ یفوز بھ
 فقُلھا بصوت عالٍ 

 أنا احبك .. انا احبك
 الوقت یمضي دون ان ننتبھ الیھِ 

 إنھ َك سیٍل جارف
 یجرف معھ كل األشیاء الجمیلة

 ویترك خلفھ األشیاء المحزنة
 انا من طبعي احب الجمال

 ال اتحمل األشیاء غیر الجمیلة
 ُكن جمیال في الحب
 ال تحدثني بما مضى

 وال تقُص عليَّ قصصاً وھمیة
 انا أسیر نحو األمام
 وال انظر الى الخلف

 ال أبحث إالّ عن الوفي
 الذي أرى صورتي في عینیھ

 ال اتقرب من الحافات
 بل اثبت قدماي

  في المنتصف
 تعاَل ال تخف

 مد یدك نحوي
 ألمسَك بھا وأدخلَك الى دائرتي

 حیث األمان والسالم
 بال خوف وبال قلق

 تعاَل ألرویك من حناني
 وأسقیك من ینابیع مشاعري

 وأدفیك من دفى حبي
 ال تقف بعیداً عن الطریق

 ربما أأتي من ھناك دون ان اراك
 ال تبحث عن الطُرق الملتویة

 ستتیھ بھا وتبعدنا عن البعض
  انا احب الطریق المستقیم

 یقرب المسافات
  الى درجة اللقاء
 في وقت قصیر

 یجمعنا الحب في طریق واحد
 !!! ....  نحو جنة السعادة

 

  ھا أنا

 أنمو فوق ِشعري

 فوق حرفي

 وأعب االنتصار

 

  ویطل اللیل فجًرا

  والضحى

 وجھ المدار

 وسنین العمر تمضي

 مثلما كنا صغار

  وعیوني الناس

  حولي

 ال تمل االنتظار

* * *  

  طفلة ما زلت یا أمي

 على الشطآن

 أعشق األنغام خجلى

 في مدارات الزمان

  وأبیت اللیل شعًرا

 یبعث النجوى

 إلى روح الكمان

* * *  

 طفلة ما زال خوفي من األسرار

 والمجھول

 ما زال صمتي

  یجذب األطفال

 في كل الحقول

  طفلة ما زلت أبحث

 عن بقایا دمعتي

 بین الفصول

* * * 

 طفلة ما زال شعري بین أحالمي غریب

 بین األحبّة واألقارب

 ال أمل من القریب

  والناس ألقاھم فأنسى

 ما بقلبي من ذنوب

* * * 

 طفلة ما زلت یا أماه

  أبحث عن وطن

 قد أسلموه للردى

 والبغض

  أورثوه المحن

 كبّلوه بالضنا 

 والناي بحّ 

 من الشجن

* * *  

 طفلة بین أحضان اللیالي كالسكون

  ال أبالي من أنا

 أو من أكون

 یكفي بدنیاي األبیة

 ال أباع وال أخون

 وسط الحروف

 قصیدتي

 بین التأمل والجنون

 رة ح
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عبیر عربید/ لبنان

 

  قُِرَعت نواقیُس األحزان

  على قارعة الطرقاتِ 

  ّمت الّدموع في كّل عینأو

  ورقصةُ الموت جرت

  على الوجناِت.

   حینھا...

  استلّت األفراُح بسمتھا

  وثارت

   ثارت تقھقھ على

  محاوالت الحزن الفاشلة

  ثارت على وجوه قانطة

  فشّع فیھا األمل

  ثارت على عیون ذابلة

  فتفتّحت ورودھا

  وفّر من سوادھا الكلل

  ثارت على قلوب مرھقة

   فاستُأصلت منھا العلل.

  قاوم الحزن

  صمد بكّل قواه

  ولكن...

  األمل  ھل یتقبّل

   من جدید التّخاذل؟

   ھل یعود خفقان قلب الحیاة

   إلى التّثاقل؟

  ھل یطفئ النّور أضواءه

  ویقّدم للظّلم والظّلمة التّنازل؟

  قاوم الحزن

  صمد بكّل قواه

  لكنّھ

  في النّھایة

 سلّم عتاده وارتحل.

 أم ط 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 غادة الحسیني/ لبنان
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م، دفع عم س�ل�ی�م�ان  2007من حوالى سبع سنوات، عام 
الصراف، والذي كان یعمل في م�دی�ری�ة ال�ك�ھ�رب�اء ، ف�ي 
بندر مركز مدینة بني سویف الرئیس�ي. م�ك�اف�أة ال�م�ع�اش 
والتي تقدر بمائة وعشرین ألف جنیھ مع تحویشة العم�ر، 

ك�ان ی�ع�م�ل ف�ي   –لشخص اسمھ المھندس م�راد حس�ی�ن 
الكویت أیام ح�ك�ای�ة أح�داث غ�زو ال�ع�راق ع�ل�ى ال�ك�وی�ت 

م. وكان عملھ مع األمریكان، وع�رف 1991الحتاللھا عام 
م�ع��ل�وم��ات ك��ث��ی�رة ع�ن ت��ك�ن��ول�وج��ی��ا واتص��االت أج��ھ��زة 
المخابرات، واالستكشاف العالیة التقنیة والفنیة والكفاءة، 
حتى عاد إلى مص�ر ب�ع�د أن ش�ب�ع وم�ل م�ن األم�ری�ك�ان 
والحروب والتجسس والتلصص الت�ك�ن�ول�وج�ي ح�ت�ى ب�ع�د 
الحرب، وعودة أیام السلم. فال سالم أبًدا في ھذه الم�ھ�ن�ة، 
ھي بین حروب ساخنة أو باردة، لكن أجواءھا مس�ت�م�رة، 
ومستفزة، وت�دور ك�ال�رح�ای�ا ع�ل�ى ال�دوام ف�ى س�اق�ی�ة ال 
تتوقف أبًدا. وفي ذات ی�وم أث�ن�اء ت�ج�وال�ھ ب�الس�ی�ارة ف�ي 
منطقة الشرق الجدیدة بعد ب�ن�اء ال�ك�وب�ري ال�ج�دی�د ال�ذي 
یصل محافظة بني سویف بالمدینة الجدیدة. اكتشف مقبرة 
في الجبل في شرق النیل، في منطقة تتبع عرب العالل�م�ة، 
یُقال إنھا مقبرة لألسرة الثالثة للمصریین القدماء؛ مق�ب�رة 
كاملة لملك وم�ل�ك�ة، وأوالدھ�م�ا ال�ث�الث�ة ف�ي (ال�م�ن�ط�ق�ة 

متر تقری�بً�ا،  30الجبلیة) من الشرق، والجبل على ارتفاع 
وفى وجھ ھذا الجبل محفور نصف وج�ھ ال�م�ل�ك، ویش�ی�ر 
بیدیھ إلى (ھرم میدوم)، لك�ن أی�ن ال�م�ق�ب�رة ب�الض�ب�ط، ال 
یُعرف بعد وجودھا الحقیقي، لكن یبدو أنھا في ھذا المكان 
وذلك من إشارات تدل على ذلك، أثبتھا الت�ح�ري وال�ب�ح�ث 
وراء الكنوز. كان یشت�رك م�ع ع�م س�ل�ی�م�ان ك�م�ا ی�دع�ي 
ح�وال�ي خ�م�س وعش�رون ش�خ�ص م�ن ل�واءات ج�ی�ش، 
ورجال أعمال ومنھم رجال مباحث اآلثار، حتى ال یخ�ب�روا 
شرطة اآلثار، ویسھلوا لھم ع�م�ل�ی�ة إدخ�ال آالت ال�ح�ف�ر، 
والتنقیب، وخاصة نزع المیاه، حتى یتم الحفر، وعندما تم 
عرض الموضوع على الخبراء من خالل الص�ور، وال�ت�ي 
شاھدوھا في الجزء الذي تم الحفر فیھ أك�دوا وج�ود ھ�ذه 
المقبرة الكاملة، وھؤالء الخب�راء أت�وا ع�ن ط�ری�ق رج�ل 
األعمال المشھور من بندر بنى سویف، الذى كان ی�ع�ی�ش 
في بریطانیا ألكثر من عشری�ن ع�اًم�ا، وع�اد إل�ى مس�ق�ط 

مائة ملیون دوالر أمریك�ي،  600وقد قام بتحویل  –رأسھ 
لكن تم الحجز على أموالھ، ویحاول أن یجد وس�اط�ة ل�ف�ك 

% من مالھ، في م�ق�اب�ل أن یض�ع�وا 25الحجز بالتبرع بـ 
ف�ي رص��ی��ده دوالًرا واح��ًدا، وی��ح�ول ب��اق��ي أم��وال��ھ م��ن 
انجلترا، وھو اآلن یحاول أن یس�ت�ع�ی�ن ب�ق�س مس�ی�ح�ي، 
وخبراء من المافیا عن طریق رجل آخر ص�دی�ق�ھ، وال�ذى 
یسكن في محافظة المنیا في ع�زب�ت�ھ ال�ت�ي ت�ح�وي قص�ًرا 
ش�اھ��قً��ا وس��ط أش��ج�ار ال��ل��ی��م��ون وال��ب�رت��ق��ال وم��خ��ت��ل��ف 
الزروعات الطازجة التي تشرح ال�ن�ف�وس، وت�م�أل ال�روح 
بالطمأنینة والنقاء، وتلك الراحة أن�ك وس�ط ع�ال�م س�اك�ن 
باخضراره وھدوئھ في ت�ل�ك ال�ح�ی�اة ال�م�ن�ھ�ك�ة، دون أي 
اشتغاالت لھؤالء البشر المزعجین، لم یكن لھ ف�ي ال�ح�ی�اة 
إال أخ وحید، وأوصى بعد موتھ بإع�ط�اء ك�ل األم�وال ل�ھ. 
وإذا مات ھذا المھندس ضاعت علیھم ك�ل األم�وال. ال�ذى 
ھو حلقة الوصل األولى واألساسیة لكل مج�ری�ات األم�ور، 
وترتیبھا لتدور في دائرة مغلقة علیھ ھو فقط. ویقول ھ�ذا 
الوسیط المصري بین الحیاة والموت، إن تلك المقبرة بھ�ا 
أسرة كاملة، وقد ھرب الملك والملكة بأوالدھم ألس�ب�اب ال 
نعرفھا، وال نرید أن نعرفھا، وبن�وا ھ�ذه ال�م�ق�ب�رة، وھ�ى 
مقبرة ملیئة ب�األن�ف�اق وال�ت�ع�اری�ج، وب�ھ�ا م�ج�رى م�ائ�ي 
متغلغل في الجبال من األعلى إلى األسفل، ال ن�ع�رف ك�ی�ف 
تم صنعھ وال نستطیع بھ أن نصل إلى المقبرة، وبھا صور 
كالبوم، والفئران وال�ق�رود. م�ق�ب�رة غ�ری�ب�ة، ل�ك�ن ی�ؤك�د 
الجمیع أنھا ملیئة بالكنوز الفرعونیة، ینبش عم س�ل�ی�م�ان 
الصراف في ذكریات حیاتھ الساب�ق�ة، ك�ال�ط�ائ�رة ال�ورق�ی�ة 
التي كان یعشق لعبھا، وھو طفل ص�غ�ی�ر یص�ن�ع األوراق 
ویحاول أن یطیرھا ألبعد م�ك�ان، وی�رك�ض خ�ل�ف�ھ�ا ك�ل�م�ا 
س�ق�ط�ت ل�ی�دف�ع�ھ�ا إل�ى ال�ط�ی�ران وال�ط�ی�ران م�ع زق�زق��ة 
العصافیر التي تدوي في خفایا ال�ف�ض�اء ب�وداع�ة وح�ری�ة 
ومزاج ع�ال، ب�ات ھ�و یس�ت�ق�يء م�ن اب�ت�الع ب�رش�ام�ات 
الھلوسات من حین إلى حین من أصدقاء السوء، أو ع�ن�د 
المضاجعة مع عشیقاتھ. قائًال بكبریاء م�ك�س�ور وم�ف�ط�ور 
على حزن ما آلت إلیھ حیاتھ بعد ال�خ�روج ع�ل�ى ال�م�ع�اش 

 وانتظار الكنز الفرعوني: 
كانت أخت زوجتي عمرھ�ا ح�وال�ي اث�ن�ت�ا عش�رة ع�اًم�ا  -

واسمھا ج�م�االت، ك�ان�ت ف�ت�اة ب�ھ�ی�ة وج�م�ی�ل�ة، جس�دھ�ا 
مدكوك، ومتوحشة وحشیة اللبؤة الصغیرة الزاھیة بوج�ھ 
بیضاوي وشعر شقراء، ویس�ت�رس�ل ف�ي ل�ون ب�ن�ي ف�ات�ح 
وعیون عسلیة وقحة، صعقتني بنظراتھا ص�ع�ق�ا، ع�ن�دم�ا 
كانت تمسح الشقة، وفج�أة خ�رج س�الح�ي ال�ذك�وري م�ن 
بنطال البیجامة، وأنا جالس على الكنبة ال�ب�ل�دي، ف�ج�اءت 
بنظراتھا الص�اع�ق�ة ال�ت�ي ك�ان�ت ھ�ي م�ن تس�ی�ر ول�ی�س 
سیقانھا، وأمسكتھ على غرة، وظلت تلعب ب�ھ ك�األح�ج�ی�ة 
في أیادي طفولیة مندھشة، أزحتھا برف�ق، وق�د اح�ت�ق�ن�ت 
الدماء داخلي، وتوق�ف�ت أن�ف�اس�ي ل�ب�رھ�ة وق�ل�ت بض�ح�ك 

 خبیث:
 یا شقیة اذھبي أكملي عملك.  -

كنت أذھب مع زوجتي كل أسب�وع ف�ي م�رك�ز ال�ب�درش�ی�ن 
التابع لمحافظة الجیزة، لزیارة أھلھا بعد انتھاء العمل م�ن 
كل خمیس، والذھاب للتزاور، وأخذ نصیبنا من ال�ت�م�وی�ن 
األسبوعي من اللحم ومشت�ق�ات�ھ�ا ألن أب�اھ�ا ك�ان ج�زاراً. 
ویذبح كل خم�ی�س وأح�ی�انً�ا ف�ي س�وق ال�ث�الث�اء، وتص�ر 
جماالت عندما تأتي للزیارة والتنزه عندنا ف�ي ب�ن�در ب�ن�ى 
سویف على أخذھا على دراجتي، وأفس�ح�ھ�ا ف�ي ش�وارع 
المدینة وتتعمد االحتكاك ب�ي، وھ�ي ج�الس�ة م�ن ال�خ�ل�ف 
وتحتضني وتضع كف یدھا على س�الح�ي ب�خ�ف�ة وت�ع�م�د، 
فأتواطأ معھا بالصم�ت والس�ی�ر ب�ال�ع�ج�ل�ة ح�ت�ى أن�ت�ف�ض 
وأخبرھا: عیب یا جماالت احن�ا ف�ي الش�ارع ارف�ع�ي ی�دك 
وامسكي في جادون العجلة حتى ال تقعي فتضحك ض�ح�ك�ة 

 مغناجة وتجیب:
 حاضر یا خال. -
كل من یكون في ھذا العمر ول�د أو ب�ن�ت م�ن ل�ی�س ل�ھ�م  

قرابة قویة. أو تكون بینھم صلة نسب. ی�ق�ول ل�م�ن أك�ب�ر 
 منھ فى العمر یا خال. 

ظلت األحوال بیني وبینھا بین اللعب، والشقاوة، والقبالت 
واالحتكاك الممحون بالنظرات، وال�ھ�م�س�ات، وال�ت�أوھ�ات 
الخافضة. وفى یوم ما كان أبوھا ال�ج�زار وأخ�وھ�ا ی�ع�م�ل 
معھ في العمل، واألم في زیارة ألختھا، وذھبت إلى ال�ب�ی�ت 
بدون زوجتي ألنھا كانت م�ریض�ة، وف�ت�ح�ت ل�ي ج�م�االت 
الشقراء بقمیص نوم ساتان أزرق المع عن�د ح�واف�ھ ب�ع�د 
الركبة بزجزاج ذھبي بكرمشات وثنیات دائریة وحمالت�ی�ن 
رفیعتین واحدة زرقاء واألخرى ذھ�ب�ی�ة، ب�ف�ت�ح�ة دائ�ری�ة 
بحواف تت�داخ�ل ب�ھ�ا ال�ل�ون�ی�ن ت�ظ�ھ�ر م�ق�دم�ة ال�ن�ھ�دی�ن 
البارزتین، كحبات البرتقال الذى أحب مذاق�ھ . ف�ك�ان الب�د 
أن أعاشرھا كامًال، وظللت ھكذا سنوات، وأنا أظ�ن أن�ن�ي 

فضضت بكارتھا، حتى في زواج�ھ�ا اك�ت�ش�ف�وا أن�ھ غش�اء 
مطاطي ویُفتح عند الطبیب، ویستطرد عم سلیمان الھ�م�ام 
بفخر، واعتزاز، وھو یلوك بطوالتھ ال�ح�ی�ات�ی�ة م�ع ع�ال�م 

 الجنس:
من صغري وأنا أحب الجن�س، وأدم�ن مش�اھ�دة األف�الم  -

البورنو، كنت أؤجر شرائط الفیدیو من عند عم�اد خ�ان�ك�ھ 
أشھر محل إلی�ج�ار وش�راء الش�رائ�ط، ب�أح�دث األوض�اع 
واأللقاب الجدیدة التي تظھر في سوق المشاھدات واألفالم 
على جھاز عرض فیدیو، الذى اشتریتھ مستعمال من أح�د 

 14أصدقائي في العمل، وتلیفزیون أیًضا مستعمل ش�اش�ة 
بوصة من أح�د ال�ج�ی�ران ل�ی�ك�ون ل�م�زاج�ي ف�ي غ�رف�ت�ي 
الخاصة، بعد أن ھجرتني زوج�ت�ي لس�ن�وات ط�وال ألن�ھ�ا 
تعلم أنني ال أحبھا وأخونھا بكل ب�ج�اح�ة وج�ھ�ر دون أي 
خشیة أو مراعاة لھا، وكیف لھا أن ت�ت�ط�ق ب�أي ح�دی�ث، 
فھي تعترف أن�ھ�ا ال ت�ح�ب�ن�ي وال ت�ط�ی�ق مض�اج�ع�ت�ي أو 
عشرتي في من�زل واح�د؟! وأیًض�ا أح�ب�ب�ت زم�ی�ل�ت�ي ف�ي 
العمل، وكنت أضاجعھا في الدبر حتى أحافظ على عفافھ�ا، 
حتى مللنا، وطلبت مرادھا الطبیعي فماكان م�ن�ي غ�ی�ر أن 
أفعلھ مرة في الدبر ومرة في القبل ألن�ھ�ا تس�ت�م�ع ب�ھ ف�ي 
الحالتین. بین ھذا وذاك. وعندما ع�ل�م أھ�ل�ھ�ا خش�وا م�ن 
الفضیحة وانتقلت لمكان آخر وتزوجت بوس�ی�ل�ة م�ا، وق�د 
انقطعت عني كل أخبارھا، أما جارتي س�م�ی�رة ك�ان�ت ح�ب 
حیاتي، وعوضتني عن طزاجة وج�م�ال وف�ت�ن�ة ج�م�االت، 
التي ھي األخرى تزوجت في بلدة بعیدة ف�ي م�رك�ز ی�ت�ب�ع 
محافظة الشرقیة مس�ق�ط ع�ائ�ل�ة زوج�ھ�ا. ك�ان�ت س�م�ی�رة 
مدملجة ومدكوكة مثلھا. بفارق واحد أن البشرة س�م�راء، 
والعینین اللتین زادھما الكحل اتساًعا ولم�ع�انً�ا .. وأغ�رب 
طلباتھا أن تبدأ بمشاھدة فیلم معي، وھي تحت�س�ي ال�ب�ی�رة 
وتضحك قائلة بفحش وغنج، وھي تشیر بعالمة تثني ب�ھ�ا 

 أصابعھا رافعة اإلبھام :
شفرة ما تقصده من  6ھو حیاتھا .. أي رقم  sixإن رقم  -

 المعنى األصلي. و أنھ مرتبط بالشراب. ومشاھدة األفالم. 
ھذا رأیك ... مشكلة ... مصیبة ... ورطة ك�ب�ی�رة إن�ت ی�ا -

 سمیرة حیاتي.
وجاءت ناھد آخر حكایاتي مع الحب والمرأة. ك�ان�ت ف�ي  -

أواخر العشرینیات. وكنت في بدایة الخمسی�ن�ی�ات. ع�ن�دم�ا 
تسلمت العمل معي في نفس ال�ح�ج�رة. أح�ب�ب�ت�ھ�ا ب�ج�ن�ون 
وطلبت منھا الزواج بعد أن أطلق زوج�ت�ي، ال�ت�ي ل�م ت�ع�د 
زوجتي منذ وقت طویل. رفضت وھجرتني وانتقلت ل�ق�س�م 

 آخر، وتتزوج بآخر.
ومع أنھ كان رجال یزخر فحول�ة وق�وة ذك�وری�ة، إال أن�ھ  

 أخذ یبكي فجأة قائًال بمرارة:
كنت أعشقھا ولم ألمسھا ألنني تمنیتھا زوج�ة وح�ب�ی�ب�ة  -

لبقیة عمري الذى ضاع مع من كن یعانین وی�ب�ح�ث�ن ع�ن 
البدیل حتى یفرغن منّي ویبحثن عن ھدفھن األحسن. كنت 
أصلى وأبكى، وأدعو علیھا أن یسلط علیھا الجن، حتى ال 
تتزوج وتھنأ بغیرى بعد أن ضحكت علىَّ لس�ن�وات، ح�ت�ى 
لبسھا جن في زفاف إحدى صدیقاتھ�ا، ب�ع�د خ�روج�ھ م�ن 
إحدى صدیقاتھا، دخلھ�ا وأخ�ذ ی�ع�ش�ق�ھ�ا وی�ع�اش�رھ�ا وال 
یستطیع أح�د أن ی�ق�ت�رب م�ن�ھ�ا، وت�رف�ض رج�ل�ھ�ا ال�ذى 
اختارتھ، دون أن یزف إلیھا بع�د فس�خ ال�خ�ط�ب�ة، وت�ك�رر 
الرفض والفسخ م�ع ك�ل ج�دی�د ی�أت�ي إل�ی�ھ�ا. ح�اول�ت أن 

ع�اًم�ا. ورغ�م  36أعالجھا، رفضت تماًما وع�م�رھ�ا اآلن 
أنني كنت أتمنى شفاءھا، لكني لم أسامحھا م�ط�ل�ق�اً ألن�ن�ي 
أحببتھا لمدة خمس سنوات كاملة، وأنا أسعى وأك�اب�د ف�ي 
حیاتي من أجل االقتران والعیش م�ع�ھ�ا ال غ�ی�ر. أش�د م�ا 
آلمني أنني أدرك أن زوجتي تكرھ�ن�ي، ألن�ھ�ا ت�ع�ل�م أن�ن�ي 
أخونھا، وكنت أخاف على سالحي من حقدھ�ا، وغ�ی�رت�ھ�ا 
من عشقي لألخریات دونھا، ألن صدیقا أخ�ب�رت�ھ ب�ح�ال�ت�ھ 
الھامدة لحد االرتخاء، فذھب ب�ي إل�ى ش�ی�خ أخ�ب�رن�ي أن 
زوجتي عملت لي رب�ط�ا، ح�ت�ى ال ی�ت�م�ت�ع ب�ھ م�ع ام�رأة 
أخرى، رغم أنھا تكرھك وال تریده حتى لھا. وأنھ أُذى من 
أجل الشخص بال�ذات، وظ�ل ف�ت�رة ھ�ك�ذا،، وت�ن�اول�ت ك�ل 
األعشاب ووضع�ت ك�ل األح�ج�ب�ة س�واء ال�م�ش�ب�وك�ة ف�ي 
الفانلة الداخلیة، أو تحت الوسادة. واضطررت للذھاب إلى 
الطبیب الذى حقنھ، وظل منتصبا وفعلت م�ا ی�م�ك�ن ف�ع�ل�ھ 
بالماء والصابون، ولم یخرج ماءه حتى أعطاني ال�ط�ب�ی�ب 
 حقنة وھبط وانسال ماءه وانفك حبسھ، واطمأننت علیھ. 

 قصة قصيرة

م  

  ھدى توفیق/ مصر
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 انرجس عمران/ سوری
 

 لیتني كنت لي
 عیني  لیت البكاء كفاف

 لیت كل ما لي
 مالي ..

 أملك زمام  أو لیتني
 أحوالي

  
 نظرة ناطقة  فمنذ أخر

 جمعتنا على مفرق القلب
 تجردت مني ..
 وأصبحت خیاال

 یستلف من األیام
 أقنعتھ
 حتى

 حساباتي  أثقلت األیام
 وفرغ رصید القروض

 أستلف ابتسامة مصطنعة
 جماال ضجرا
 أوقات مثقوبة

 وأحالما فضفاضة على السھاد
  

 أشعلت فتیل الیراع
 الوحدة  ألنیر دھالیز

 وبدأ النور یستلف
 زیتھ من دمي

 وقلت للقصید سربنا
  حیث السكینة

 إلى حیث تعیش الحقیقة
 تنام القواقي  ھناك

  قریرة
 نیتم الدموع  سر بنا إلى حیث

 ونشرد األحزان
  ونشرذم االنتظار
  وھیا إلى سبیل
 ینبع الروح
 ویمأل أبیاتي

 نبیذا من لقاء الوھم
  

 نثرت من باطني قلیال
 معلقات  البیدر  فأینع

 الروح  وھذي
 شحذت بالحقیقة

 فتنھد الجسد الصعداء
 حقا ھو الوفاء

 لیس على نقص
 فأنسى

 كما الخرقاء
  

 واالكتمال منھ ضاق ذرعا
 ففاض صدقا
 حتى راق

 من كأس دائي  وداویتني
 حتى أخر جرعة

 من بقاء
 

  
 
 
 
 

 / سوریاد. كوثر نزھھ
 

  ال أتذكر لھفةَ الّساعة و ھي تحمل مولودھا إلى بالِد األبد.
 . ال أعرف شیئاً عن مزاج الزمن

  غارقةٌ في حلم عمیق
   ! ولكن أصحو بكلمة

.... 
 . الحبُّ لدیھ قدرةٌ رھیبةٌ على خلق حدث مرئي

 إنھ یظھر بوضوح تام على مالمح الوجھ، 
 . ستراه عندما تنظر جیداً بعیون قلبك

.... 
 كانت عذبةً 

  .. عندما فتحُت لھا أبواب روحي
 " تلك الضحكة "

..... 
 اللَّیُل الذي ال یحمُل وجھكَ 

  صبٌح مؤجل
....... 

 رغم أني غیّرت االتجاھات
   و ھجرُت العناوین

  رغم الّالفتات المزیفة
  و اإلشارات المضلّلة

   صوتَُك البعید
  . ما زال یعرف طریقھ إليّ 

   دروب العمر
  /سوریا نرجس عمران

  دروب العمر أطولھا قصیر
  وإن شاقت لنا فیھا مصیر

  
  فال تعتب على زمن تعیس
  وال تخدع فلم یدم النضیر

  
  محال أن ندوم بأي حال

  لذا نسعى وفي األمل النصیر
  

  ھي األزمان كاألكواب حینا
  مخمرة وأحیانا عصیر

  
  وفي الحالین نشربھا حیاة

  على أمل بأن غدا یسیر
  
 لذا نحیا ا لمشقة كل حین 

 ولوكنا. بأجنحة نطیر
  

 لكي ندنو من النور السعیدي
  سیغرق یومنا وجع عسیر

  
  فھات الصبر في زمن عقیم
  إلى أن یسطع البدر المنیر

  
  فیا من ترتضي ظلما وذال
  غدا في ظلمة الدنیا تصیر

  
  إلى أن تنتقي عمال جلیال
   ویمأل قلبك النور الوفیر

 

 

  رائحة الجمال -1

 في كل خطو التقیك

 وأرى عیونك في المدار

 واشم رائحة الجمال

 وأبیت احلم بالوصال

 یا أنت یا كل الجمال

 قلبي تعلق بالمحال

 

 بیت األمان -2 

 یوما ستعرف

 أنني بیت 

 األمان 

 وبأنني خبأت

 حبك عن 

 مدارات 

 الزمان 

 وسقیت جذعي

 من ھواك

 فلم یعد للحزن

 في قلبي مكان

 

 دوامة األحالم -3 

 أنا في مدى دوامة

 األحالم واألیام 

 أسعى

 دونما تحقیق

 حلمي

 كلما یممت شطري

 في قصید

 شاح وجھ الشعر

 عني

 كلما زاد اشتیاقي

 زاد إخفاقي وھمي

 واحتضار الناس

 حولي

 زاد من خوفي

 وحزني

 كلما أحببت شیئا

 ضاع رغم الحرص

 مني

 

 القمر الحزین -4

  لم تُبِق لي الدنیا

  سوى عینیك 

  والقمر الحزین

 ودمعتین

 وغدا ستعرف

 وانت أین  أین أنت

 یا أیھا الفجر

 المطل على الورى

 عد حیث جئت

 فلم یعد للصبح

 معنى

 حین غاب النجم

 عن عمري السجین

 

 الھوى حلو التغني -5

قال لي الشعر الذي یس�ك�ن ف�ي األع�م�اق 

 مني

  كلما أحببت أنثى زاد شوقي والتمني

 وانتشى حرفي وغنى

 فالھوى حلو التغني

 مص
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر رمضان عبد الحمید/ مصر
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 ...یاصاحَب الجاللة والسعادة المحترم

 !!!أجْد لي ُعذراً 

 !!یاسراٌب وحقیقةٌ وموٌت ووالدةَ 

 ...أجْد لي ُعذراً 

 فقد غابْت مشیئتي، حین اتت مشیئتكَ 

 تطوق روحي

 ..كالقالدة

 وجعلتني انطُق بقُدسیتَك، وافتحُ 

 كتابي غارقةٌ في حكایات

 المتاھة

 تمنیُت ان آُمَد یدي واُخِرُج قلبي واضعھ

 في عمِق صدركَ 

 بشجاعة..

 !!واقسم بأنك الحاٌد وعبادة

ٌ كم َھدمتْ   یاجزُر البحاِر ھل معك خبْر

 امواجَك ُسفُني؟؟

 یاغزٌو صح الحب بأیامي

 ...وأذابھا بحبَك جنوني

 وحتى احالمي اطفأَت فیھا شمعي،

 !وزاد شوقي ونیراني

 ...آجْد لي عذراً 

 فأنا امراءةٌ ذو تأریخٍ عریْق،

 لي نفوذي وجیشي السحیْق،

 ال أطَأُ رأسي للملوك واالمراءِ 

 ..وال لشمس المغیب

 انا من كوكٍب جاوَر االرُض حقبةً،

 فأستسلمت المجراتُ 

 !!لشموخي الُمستبید

 أنا من تشمتت باالقداِر،

 واقسمُت ان ال مستحیَل یخترُق عنفواني،

 اال حیَن اتاھت عیناي نجوم المساِء،

 وخانني المكاُن، والزماُن لم یھوى ُخطاي،

 ...آجْد لي عذراً 

 كي اتوَب عنَك بأمان،

 فقد عصفْت ابتسامتَك جفوني،

 وسرقت حسَن احالمي،

 وادارت سھوَل نیساني

 !!الى شتاَت الخریفِ 

 ومشت ھیبتك فوق عزتي،

 ..كفارٌس مغروٌر ھزم وجداني

 ...أجْد لي عذراً 

 كي اقتحَم غُرورك.. قصوركَ 

 ألھدم ابراجَك وادیُر الزماَن كما یشاءُ 

 !!زماني

 ف حسنك یاامیر االحالمِ 

 قاضٌي یبرأُ محاكمي،

 وھیبتَك لم تصادفني،

 !!ف بھا مَزقَت كل كیاني

 وبشجيِّ صوتك كسرَت جیشي،

 ..وھزمَت رایاتي

 ...آجد لي عذراً 

 فالحُب یاصاحبي،

 أُسطورةٌ خرافیةٌ،

 ..وحضرتكَ 

 اجریَت في دمي الَسكیِنةَ،

 ..واحرقَت فوق شفاھي ورد الیاسمینِ 

 ..ووعدُت ان ال ارضى بالمستحیِل قدراً 

 !!وكفیُت دربي بین الجنِة والنارِ 

راُ  ْأ 
 
 
 

 

 دنیا شوبرا كنتا مشكو/ سیدني

 ِاْمِت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسماعیل خوشناو
 العراق

 
 

 اِْقتََرَب اْلعید
 وصاَح اْلَوعید

 اِْنتِخاباتٌ 
 وَشْعٌب َسعید

  ُوُعودٌ 
 على اْلماءِ 

 یَتََألَْأل 
  یَروُح بِِصْدقٍ 
 و بِاْألَكاذیبِ 
 یَْرَجُع و یُعید
 على اْلالفِتَةِ 

ْبتِساماتُ   تَْرقُُص اْالِ
ْغراءُ   واْإلِ

 وأَْنواُر ِعید
 َوَخْلفھا
  فَراِعنَةٌ 

 ال وُجوَد إالَّ ُھوَ 
  واْلبَقیِّةُ 

 َمْنبُوٌذ و َعبید
 ِخطاٌب یَتَقَمَّص
  َوَسْطٌر بَْعَد َسْطرٍ 

  ُمْغرٍ 
  ُمْقنٌِع و نَضید

 أناِملُ 
ْحرِ   باتَْت َعلَْیھا ِمَن السِّ

 قِراءاتٌ 
 َصْوٌت اْنتََخب
  فََحیاةُ بُْؤسٍ 
 َویَْوٌم َسعید

******** 

   08/10/2021    
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 أعدني إلى نصابي
 یا سیدي ھذا الھوى أزرى بي

 الشوق في قلبي ردى،
 لیل تدلھ مدنفا

 وھمسك المجنون
 یفك ضفائري الحیرى

 .وینتشي برضابي
 ..أعدني إلى نصابي

 غضب رحیلك ال رجوع
 وأظل وحدي والدموع
 وتفاصیلك المحمومة

 تعبث بي ظمأ
 متى ینثني ذاك الندى
 قطرا على أوصابي
 ..أعدني إلى نصابي

 فالعمر حضن غامر
 ویدان تدفئ وجنتي
 وقمر یعانق صبوتي

 ویبابي
 أعدني إلى نصابي

 
********** 

 
 "صرخة"

 وكرھت انني انثى لھا قلب
  معتق بالحنین

 وكرھت انني انثى
 تھواك تلعن عصف
 ھذا الشوق قاسیا

 !!..ال یستكین
 اھواك یا ضوع المنى
 یا فرحتي وشذى على

 شرفات عمري
 یا ورید صبابتي
  غاضبة اني من

 ھذا الذي یھفو الیك
  واذا یلقاك یخنقة

 البكاء
 اوتحتویھ یا مدائن

 غربتي
 یا سراب ایامي

 یا مانحي
 ذوب االنین

-  م إ مأ- 
"" 

 
 آمنة محمد على األوجلي 

 لیبیا - بنغازي

 ء ا  ان اءة م 
  للشاعر عبد الحافظ یاسین رضوان

 
  

 سامح ادور سعدهللا/مصر
 
 

للشاعر عبد الحافظ یاسین ھو باكورة أعم�ال�ھ األدب�ی�ة و الش�ع�ری�ة وع�ب�د   دیوان كما تشاء الریح
الحافظ یاسین معلم لغة عربیة و یجیدھا ب�ط�الق�ة و ی�ك�ت�ب ش�ع�ر 
الفصحى وكان واحًدا من الفائزین بمسابقة النشر اإلق�ل�ی�م�ي وھ�ا 
ھو الدیوان الفائز كما تشاء الریح ب�اك�ورة أع�م�ال الش�اع�ر ع�ب�د 

 الحافظ یاسین .
مج�م�وع�ة ف�ي ث�م�ان�ی�ة  یتكون الدیوان من اثنا وعشرون قصیدة 

ھي قصائد قصیرة, الص�ادر  من القطع المتوسط   وثمانین صفحة
 عن وزارة الثقافة بفرع ثقافة سوھاج ,

 الدیوان شعر عمودي.
بصفة عامة یتمیز أسلوب الشاعر بالبساطة والسالسة في ت�ق�دی�م 
منوعات مختلفة من قصائد ال�ف�ص�ح�ى قص�ائ�د م�ل�ی�ئ�ة ب�الص�ورة 
واالستعارات والمحسنات ال�ب�دی�ع�ی�ة, ی�ت�ن�ق�ل ف�ی�ھ�ا الش�اع�ر ح�ام�الً ك�م�ا ع�ظ�ی�ًم�ا م�ن ال�م�ف�ردات 

القویة والمتنوعة والفریدة وسوف تجد بعض المفردات الجدیدة النادر استخدامھا وھ�ذا  واللغوایات
اسلوب یحسب للشاعر في التفرد و أحكام السیطرة على المادة المستخدمة لتشكیل ق�ال�ب�ھ الش�ع�ري 
نجح الشاعر بتكوین قالب شعري متمیز ومترابط بین قصائده ال�ت�ي ت�ح�م�ل ھ�م�وم وأح�الم وآم�ال 

.. ,ھنا الشاعر الذي یكت�ب ش�ع�ًرا ت�ج�اوز   الشاعر لمستقبل أفضل و مایراه للوطن الذي یعیش فیھ
فیھ حدود المكان والزمان ففي قصیدتھ األولي محاولة كتابة قصیدة. ھنا الشاعر ال یقص�د أن�ھ أول 
مرة یكتب قصیدة ویحاول أن یكتبھا ولكن تجده یقول "في دفترى شىَء قدیم ك�ال�ھ�وى ی�ن�ح�از ل�ي 

 رغم الفواجع و الفتن".
ھنا الشاعر یستدعي الذكریات والذكریات تسجل في الدفتر وھذا الدفتر أشی�اء ق�دی�م�ة وھ�ن�ا أیض�ا 

نجح الشاعر في خلق صورة مكانیة تجري   صراع لوجود كلمة ینحازللشاعر رغم الكوارث والفتن
علیھ الحدث ھو الصراع ما بین الشاعر وضده ورغم ھنا انحیاز للشاعر, یكمل الشاعر قصیدة ف�ي 
جو من غموض عندما ذكر لنا م�ق�ل�ت�ی�ھ واألی�ام وال�خ�ی�ان�ة وھ�و ش�ىء م�ن�ت�ش�ر ب�ك�ث�رة وھ�و ل�م 

ویكمل الشاعر قصیدتة بصور جمالیة قویة ج�ًدا ت�خ�ل�ق م�ع الص�ورة ح�دث وح�رك�ة ت�ج�ذب   یخن
القارىء یوضح أیضا الشاعر الصراع الداخلي للنفس البشریة واالحتیاجات الطب�ی�ع�ة ل�ھ م�ن ح�ب 

"أس�ك�ن ب�الًدا  الوطن حلم كل أنسان أن یعیش داخل وطنھ یشعر فیھا بعدم االغتراب وعشق وخیال
من ھواء واستتر من جرح یخبئھ الزمن" وفي أخر القصیدة یسكن بالد من ھواء ویستت�ر ب�ال�ل�ی�ل 
واللیل معروف الظالم وغروب الشمس اللیل أسود حالك یستتر بھ من جرح خ�ب�ئ�ة ال�زم�ن ص�ورة 

 نادرة حدوثھ. وكذا كلمة ھواء نادًرا من نجد ھذه الكلمة في قصائد و أشعار اآلخرین.
  

القارئ إلى عال�م س�اح�ر  یوجھ الشاعر قصائده للوطن واألم والحبیبة بأسلوب متنوع وبسیط یجذب
مستخدًما ھذه ألفاظ المباشرة وغیر المباشرة ,لتسبح في عالم الخیال الذي رسمھا لنا الشاعر م�رة 

ی�ج�رن�ا الش�اع�رة ف�ي قص�ی�دة أخ�رى لس�اح�ة   تجدھا بالذكریات عندما قال: في دفتري شىء قدیم,
الموت و االحالم ھامدة منذ متى و االحالم تموت نجح الشاعر بم�ك�ر وذك�اء ل�ی�ض�ع م�ف�ارق�ة ب�ی�ن 
الموت الھامد و انتھاء الحیاة وكذلك بین اآلحالم و نحن نعرف أن اآلحالم تش�ی�ر ل�آلم�ال وال�ح�ی�اة 

أخترق الشاعر حدود ج�دی�دة ع�ن ف�ارق ب�ی�ن   السعیدة المستقبلیة ومثل أحالم وردیة أحالم سعیدة
وی�ق�ول   الموت واستخدم لفظ اآلحالم الھامدة. وفي قصیدة اخري یغترب الشاعر عن أم�ھ ووط�ن�ھ

أنا اآلن وحدي و بعضي یلوذ ببعض المني من الشتات. یعیش الشاعر حالة غریبة كأنھ في ج�زی�رة 
وحده ذاتھ تلجأ لذاتھ و من یجمع شتاتھ و كیف یسرق عمر الشاب والحیاة منھ تجربة مریرة ی�م�ر 
بھ الشاعر عبر عنھا في مضامین متكررة في كل قصیدة بأسلوب بسیط جذاب ت�رك ل�ك م�وس�ی�ق�ى 

 حزینة تھتز لھا المشاعر لعل من أحد یدرك لوعة ھذا المغترب.
حتى في حلمھ نراه یرى الدنیا بلون خافت مظلم التجربة ثقیل�ة ع�ل�ى الش�اع�ر ف�ن�ج�د ك�ل الص�ورة 
حزینة كعادة الشعر واھل الشعر یختص الشاعر في حالة قلق وشك متالزمان وھذا وض�ع ط�ب�ی�ع�ي 

رعشة خوف نزیف كلھا م�ف�ردات   في الحالة األنسانیة المعذبة والطبیعة أیضا عندماتحتضر ترتاب
 تدل على بؤس وحزن الشاعر ولكن لماذا یرى الحیاة ھكذا؟



33  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 806 

 20 Oct 21 • Year 17 

وض�ع ی�ده ف�وق رأس�ھ   الرسام
 متحیراً:

 أیعقل ذلك؟. -
وضع اللوح على األرض وھ�و 
یش��اھ��د ن��ورا وس��ل��م��ان ت��ح��ت 
االریكة یتحدثان، حاول اخبارھا 
ل��ك��ن دون ج��دوى ف��ھ��ي ل��ن 
تصدق ك�الم�ھ ق�رر ان یس�ك�ب 
الل�ون األح�م�ر ع�ل�ى ال�ل�وح�ة، 
جالبا سكین صغیرة یخدش ب�ھ�ا 
ال��ل��ون، ت��ارك��ا ب��ع��ض ال��ب��ق��ع 
البیضاء تح�ت ال�ل�ون األح�م�ر، 
اقتربت الكاتبة تشاھد ما یف�ع�ل، 
استغربت دمجھ ل�ألل�وان ب�ھ�ذه 
الطریقة، ق�ررت أن ال ت�ت�دخ�ل 
فقط اكتفت بالجلوس والت�ف�رج، 
اس�ت�م�ر ب�ال�خ�ربش�ة ح�ت�ى ح��ل 

 المساء، قاطعتھُ بكأس عصیر:
ألم تشعر ب�ال�ت�ع�ب؟ ف�ل�ت�ت�رك   -

ال�ب��اق�ي ل��ل�غ��د، أن��ا ت�ع��ب�ت م��ن 
 القراءة.

أني اشعر أن النھای�ة ق�ری�ب�ة   -
 مني.

 أنت مخطئ، اسمع مني ال ترسم قبل أن أكمل باقي االحداث.  -
قھقھ بطریقة غریبة، حمل أغراضھ عدا اللوحة تركھا كما ھي طالبا م�ن�ھ�ا ع�دم ال�ع�ب�ث 

 بھا، ودعتھُ على رھان منھا إن ما یفكر فیھ لیس ھو نھایة القصة.
خلت الحجرة من الكاتبة والرسام لتبقى اللوحة على األرض، است�غ�ل�ت ال�ف�رص ل�ت�ط�ب�ع 
بقدمیھا الصغیرتین على لونھا األحمر، نورا الصبیة ذات الخم�س عش�ر رب�ی�ع�ا ت�رق�ص 

 فوقھا حین خلد الجمیع إلى النوم.
وفي الیوم التالي عكست الشمس ضیائھا على لوحة الرسام لتبرز البقع الص�غ�ی�رة ال�ت�ي 

 تركتھا قدما نورا, اقترب الرسام من اللوحة منادیاً:
 ألم اطلب منك أن ال تعبثي باللوحة!  -
 ما بك تصرخ؟  -
 اللوحة علیھا أثار أقدام صغیرة.  -
 لكن ال یوجد غیري في البیت! ولم اقترب من الحجرة، تركتھا كما ھي!  -
 معقول أن تكون ھي من عبثت باللوحة!  -

فستقام واقفا یرمي بن�ظ�ره ھ�ن�ا   استلقى على األرض یلقي نظرةً تحت االریكة، لم یجدھا
وھناك، ایضا لم یجدھا فقرر العودة إلى اللوحة متربعا على االرض واذا بھ ی�راھ�ا وھ�ي 

 تغفوا في وسط المزھریة. تجمدت عیناه:
 أراك ترمق المزھریة بنظرات االعجاب؟  -
 آه فعال انھا جمیلة.  -
 ھل یا ترى ھي السبب؟  -
 ال ال، ال تھتمي ھیا اكملي القراءة.  -
 

 3الجزء/  قصة  
     ت اط  

 
 

 شیماء نجم عبدهللا/ العراق        

 وب...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عـادل عطیـة/ مصر

 
 قال انتظرني وقت الغروب..
 تحت شجرة الجمیز العتیقة؛

 لنستعید الذكریات
 انتظرتك یا صدیقي،

 أن تجيء ..
 أعّد في انتظارك،
 حمرة الشفق،

 على أھداب السحاب،
 إلى أن تجيء

 عقارب الوقت،
 تحمل أثقال الزمن،

 والذات،
 تعبر في مجرى الظنون،

 ظنون..
 والقلب یخفق بالوجوم
 والغسق یأتي الھوینا،

 بظاللھ الحالكات،
 تسد كل الدروب

 ھل من خطوب؟..
 سألت نفسي،
 في ارتیاب...

 ما عرفتك یا صدیقي،
 ً   في دفاتر الحضور،  وقّعت یوما

 بالغیاب!
 في دجى اللیل العمیق،

  انتشر:
 الخبر اللعین...
  ملثماً بالضباب،
 والعیون تبكي،

  دامیة،
 ملء األنین.

 صدیقك الذي تنتظر،
 قد غاب

 رحل مع بقایا الضوء،
 وقت الغروب...
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كلما تأججت لھفتي نحو جسدھا ال�م�ش�ت�ع�ل ب�ی�ن ی�دّي،    
نالني ذلك التشظي. فبینما اندس في أحضانھا یتراءى ل�ي 
خلف ستائر قلبي المنشغل عنھا ب�ع�ش�ق آخ�ر ف�ي ط�ی�ات 

 العتمة، لھفة محترقة لمعشوقتي البعیدة.
إی�ج�اد راب�ط ل�ك�ل م�ا  -ع�ب�ث�ا  –لیتھا تعلم.. وھي تح�اول 

یحصل معي، حین ت�غ�یّ�رْت ذات ن�ب�ض�ة ع�ل�ى أث�رھ�ا ك�ل 
تفاصیل حیاتي معھا، لیتھا تعي أن ال ذنب لھا سوى نزقي 
في البحث الدائم عن اللذة اآلثم�ة.. ف�ك�ل م�ا أت�ذك�ر ح�ب�ي 
الجارف لھا ووعودي الوردیة التي أغرقْتھا من ف�ی�ض�ھ�ا 
قبل زواجنا، حین كنت أسیر على صفحة ال�ح�ب الص�اف�ی�ة 
معھا، أحمل صدى موجھا المتك�س�ر، وك�م اع�ت�ران�ي م�ن 
العمق البعید، حیث أغ�وارھ�ا ال�م�ش�ت�ع�ل�ة، ن�غ�م�ة عش�ق، 
رقصنا معھا.. ونحن نحلم معا بسعادتنا المؤجل�ة، ل�ن�ب�ن�ي 
معا مملكة نحن رعایاھا، فن�ح�ی�ا نش�وة ال�ح�ب ف�ي ب�اح�ة 
السحر على المقاعد الذھبیة.. مقعدا لشخصین، متالصقین 
حد االلتحام، فما كاد أن یكون مستحیال كابدن�اه، وخ�ط�ون�ا 
تلك الخطى الثقیلة، نحمل أوزارھا، وعلى الرغ�م م�ن ك�ل 
ثورات األلم التي كابدتھا من كل من حولھا للوصول إل�ّي، 
كانت على یقین من أن خطواتھا ص�ح�ی�ح�ة، ف�ك�م�ا ك�ان�ت 
ت�ق�ول ل�ي دوم��ا: "األح�ی�اء ف��ق�ط یس�ت�وع��ب�ون خ�ط�ان��ا، 
واألموات وحدھم ال یسمعون ھسیس الن�ب�ض ف�ي خ�ف�ای�ا 

 الصدر".
ما إن یباغتني صوت معشوقتي البعیدة ح�ت�ى   لكني اآلن!

المالمح ال�م�اض�ی�ة، ك�ي   تعّم الفوضى كل حواسي وتندثر
ترسمني تل�ك الس�اح�رة م�ن ج�دی�د.. ت�ذّك�رت دخ�ول ھ�ذا 
العشق صومعتي وعلى الرغم من أني لم أعان م�ن ف�ت�ور 
عاطفي، وھذا الجسد مشتعل بین یدّي، بكل غنجھ، شوق�ھ 

ذل�ك   لكن! داھمتني تلك البع�ی�دة ب�ك�ل ف�ی�وض�ات  ولھفتھ
ال��ع��ش��ق األس��ط��وري ك��م��ا أس��م��ت��ھ م��ع��ش��وق��ت��ي، وق��د 

بفیض الكلمات التي كانت تھم�س ل�ي ب�ھ�ا ع�ب�ر   سورتھ
الضوء األخضر والطریق نحوھا موحشة. عبرُت ب�راك�ی�ن 
الثلج التي كانت تحول بیننا وكلي لھفة للوصول إلیھا بكل 

أحسست ت�ل�ك ال�ل�ح�ظ�ة … ما في داخلي من شوق وحنین 
أنھا تفتح قلبھا وتضمني بقوة قائلة: ھیت لك. أن�ارت ل�ي 
قنادیل السماء وبنت آالف اآلم�ال، ح�ت�ى عش�ق�ت ت�وُح�د 
نبضي بنبضھ�ا، ذاك ال�ط�اغ�وت ال�م�ت�ن�ف�ذ ف�ي أع�م�اق�ي. 
احتوان�ي ق�ل�ب�ھ�ا ال�ذي ب�دا ل�ي أوس�ع م�ن ك�ل فض�اءات 

لكن حین تل�ھ�ب ال�ح�رائ�ق وس�ائ�دي، …  ولكن ….  الدنیا
وأندس بین ركام ھذا ال�ج�س�د ال�م�م�دد ب�ی�ن ی�دّي، وت�ل�ك 
العینین البریئتین اللتین تلتھبان شوقا وعشقا لي، تتالشى 
أحالمي، وتسري على ھ�دي ال�ل�ھ�ی�ب، ت�ح�ك�ي خ�ط�وات�ي 

 نحوھا لوعة الجمر.
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وش��وش��ات ال��ح��ب ال��ذي ت��غ��رق��ن��ي 

ونبضھا المشتعل شوقا وحب�ا ل�ي، ل�م ت�ع�د ت�م�ن�ح   فیھا،
وقتي شعورا حارقا باالطمئنان لساعات نبضي معھا، إل�ى 
حد تغیّر مالمحي التي غلفتھا البرودة القاتلة. ولكن ك�ل�م�ا 
رمقتني عیناھا، ینھار جبل الجلید بیننا، ویحرق لھیبھ�م�ا 
جبیني، ویغرقني استحیائي أیضا ، فب�أي ذن�ب أق�ت�ل ھ�ذا 
النبض العاشق، وھي تنادیني طفلي المدلل، لحظتھا أنھال 
علیھا بفیض الكلمات دون ارتعاش حب، وھ�ي ت�ت�راق�ص 

س�وى ق�ل�ب�ي   غنجا أمام ع�ی�ن�ي ال�ل�ت�ی�ن ال أرى ب�ھ�م�ا 
المتصحر ن�ح�وھ�ا وھ�و یس�ت�ج�دي غ�ی�ث ت�ل�ك الس�اح�رة 
البعیدة، فما إن تطل عل�ّي م�ن ن�اف�ذت�ھ�ا ال�خ�ض�راء ح�ت�ى 
ینجلي ذاك الرماد، مع أحرفھا المنسابة من بین ش�ف�ت�ی�ھ�ا 
حین تتسرب إلى روحي، عجیب أمرھا فھي تملك انسجاماً 
بدیعاً في تناسق الكلمات وتشكیل باقة مفعمة باألحاسی�س 
تداعبني حینا وتشاغبني حینا آخر .. ویطوح بي ال�خ�ی�ال 
بعیدا حین یزج بي داخل مشاعر مبھم�ة .. ت�غ�ازل ق�ل�ب�ي 
أحاسیس متناقضة وینتفض القلب داخل صدري .. تتأج�ج 

تأسرني.. وتبعث�رن�ي   نیران الشوق في داخلي.. تحتلني..
تلك الحروف على شفتیھا وال ترتسم سوى بعض ك�ل�م�ات 

..   تائھة ال یسعني الرد على تغنج حروفھ�ا ال�الم�ت�ن�اھ�ي
حتى تتسرب آھات متقطعة تداري حروفي المبعث�رة ال�ت�ي 
ال تكاد تنبجس إال لتعلن اختفاءھا من ج�دی�د. وأع�ل�ن ك�ل 
یوم شوقي إلیھا، وأني ال وجود لي ، حین تغیب مالمحھ�ا 
عني، وھي كل حقیقتي، وسر تك�وی�ن�ي. ف�ل�ی�ع�ذرن�ي ذل�ك 
الجسد، فأنا ملًكتھ جسدي الخاوي، ب�ع�د أن غ�ادره ق�ل�ب�ي 

 المشتعل نبضا وشوقا وحبا المرأة أسرني قلبھا.
اآلن كل ھواجسي تبحث عنھا، حتى بت أراھ�ا م�ع�ي ب�دل 
ھاتین العینین اللتین ترقبانني بنظرات الحسرة، حتى كأني 

أراك تجلسین قبالتي ثم تقولین لي بصوت دافئ ورخ�ی�م: 
أرید أن أجلس محاذاتك. رفعت بصري نحو تلك الج�ری�ح�ة 
ونظراتھا نحوي تعاتبني، تحرقني.. لكنھا أش�اح�ت ع�ن�ي 
بعینیھا .. لیس خجال أبدا .. فعیناھا لم تتعودا معي الخج�ل 
وإنما وجال وخوفا من اإلبحار في عی�ن�ّي وال�وص�ول إل�ى 

 القلب الذي تغیرت نبضاتھ نحوھا منذ شھور.
رن ھاتفي فتعجلت في الرد مخمنا أنھا اتصلت بي في ھذا 
الوقت ، وتسارعت دقات قلبي حتى إني خشیت أن ی�ع�ل�و 
صوتھ فیفضح مشاعري أمامھا ، ت�غ�اف�ل�ت ع�ن س�م�ع�ھ�ا 
ونظراتھا، من شدة لھفتي، ولكن لألسف، الذي اتصل ب�ي 
ھ�و ص��دی�ق��ي ال�ذي ی�ری��د أن یس�أل ع��ن إح��دى قص��ص 
معشوقتي وكان یرید اللقاء بي ..قلت لھ "أنا منشغل اآلن 
فأرجو المعذرة". لم أكن أرید سماع غیر صوتھا ..أغ�ل�ق 
ھاتفھ بینما ظلتا عیناي شاخصتین في الن�اف�ذة ال�خ�ض�راء 

 تنتظر قدومھا ألسالھا ھل أنت ممتلئة بي یا حبیبتي؟
مّرت ساعتان وأنا أرقب الضوء األخضر ولم أج�رؤ ع�ل�ى 
االتصال خشیة كسر تلك النظرات البریئة، أتابع حش�رج�ة 
نفسھا المثقل ألما وھي ترقبني. طلبت م�ن�ھ�ا ك�أس ش�اي 
وأي طعام یسد جوعي، من أجل ال�ت�خ�ل�ص م�ن ن�ظ�رات�ھ�ا 
المریبة، فلم أكن جائعا في الحقیقة وإنما طل�ب�ت ذل�ك ك�ي 
أتفرغ لسماع صوت ساحرتي وھو یأتین�ي م�ن األق�اص�ي 

 البعیدة.
ما إن خرجت من ال�غ�رف�ة ح�ت�ى ھ�ات�ف�ت�ھ�ا ف�إذا س�ح�رھ�ا 
ینضوي خلف انشغاالت أخرى، أغلقت الھاتف وھواجسي 
تداھم قلبي المتعب، "تعالي یا قرة عیني فم�ن ل�ي س�واك 
في ھذا العالم الخرب.. من لي سواك تط�رد ال�وحش�ة ع�ن 
روحي وتبادلني أحلى حب وقبالت" .. أتذكر حین قلت لھا 

اقتربي مني.. ثم التص�ق�ت ب�ي أك�ث�ر.. وق�ال�ت   أول مرة:
ام�رأة   فقبلتھا وكأني أقبل أول  بصوت مھموس: قبلني..

في حیاتي .. " أه لو تعرف كم أحبَك " .. كنت على یقی�ن 
أن حبي اجتاحھا من أول لحظة سم�ع�ت ف�ی�ھ�ا ص�وت�ي .. 
قالت لي أحبَك .. وقلُت لھا أحبِك في اللحظ�ة ذات�ھ�ا وم�ن�ذ 
ذلك الیوم كان الحدس ھو دلیل عشقنا .. ف�ل�م�اذا ت�أخ�رت 
علي الیوم .. ألم یأتھا صوتي مستغیثا بھا؟ ھل ھي نائمة؟ 
"ھل أنت بخیر یا س�ی�دت�ي؟ ت�ع�ال�ي ف�م�ا زل�ت ان�ت�ظ�ر .. 

 وسأبقى انتظرك آلخر العمر".
لحظات ورن ھاتفي، ( یا إلھي.. ھ�ي) م�ا إن خ�اط�ب�ت�ھ�ا  

حتى اعتذرت عن انشغالھا مع أختھا المریضة م�ن�ذ أك�ث�ر 
من ساعة وھي تشكو لھا عبر الھات�ف وج�ع�ھ�ا، وم�ا أن 
رأت اتصالي حتى أغلقت بوجھ ش�ق�ی�ق�ت�ھ�ا ل�ت�ت�ص�ل ب�ي. 
انتعش القلب واشتعلت الرغبة المنطفئة إال مع�ھ�ا ول�ك�ن�ي 
مرغم على قطع تواصل نبضینا قبل وصول ال�ط�ع�ام، وق�د 
أحسست بخطواتھا نحوي وھي تكسر لھ�ف�ت�ي ونش�وت�ي، 
فاعتذرت من معشوقتي وقطع�ت االتص�ال. وق�ب�ل أن أم�د 
یدي إلى كأس الشاي رن ص�دی�ق�ي م�ّرة أخ�رى وج�اءن�ي 

صوتھ المر لیخبرني أنھ تواصل معھا ولم یس�ت�ط�ع ق�ط�ع 
تواصلھ معھا لساعتین م�ت�ت�ال�ی�ت�ی�ن ل�وال اتص�ال أخ�ت�ھ�ا 
المریضة فاضطرت لقطع التواصل حتى وقت آخ�ر، وظ�ل 
یسرد لي عن سحرھا، وغنجھا وكم ھي رقیقة، ووع�دت�ھ 
إنھا لن تترك نافذة الضوء األخضر مفتوحة بعد ال�ی�وم إال 

 لھ.
تذكر حینھا كیف أغضبھا شّكھ ل�ی�ل�ة ال�ب�ارح�ة وان�ھ�ارت 
أمامھ وھي تتوسل إلیھ أن یكف عن ھواجسھ التي ستقتل 

لھا أن تصفھ دائم�ا،   كان یروق  عشقھما األسطوري كما
وكیف صّدق دموعھا وتوسالتھا. تذكر قبالتھ الحارة ل�ھ�ا 
واعتذاره ووعده لھا بأن یقتل تلك الھواجس أم�ام ح�ب�ھ�ا 
الكبیر وإخالصھا. كطفل اندس في أحضان احضانھا وھ�و 
یداري انكساره، كي یمسح أدران كل الخیبات ال�م�ت�رص�دة 
بھ. تسربت منھا آھات متقطعة تداري حروفھا ال�م�ب�ع�ث�رة 
التي ال تكاد تنبجس إال لتعلن حبھا وتلملم خ�ی�ب�ات�ھ وھ�ي 

 تھمس لھ:
_ سرابھا لن یرویك حبیبي وغدیر واحتي ینتظ�رك ع�ل�ى 

 الدوام.
 _ أكنت تعلمین؟!!

_ حینما تغفو وال تسأل عیناك ع�ن�ي أع�ل�م إن�ي ف�ي ط�ي 
وانشغاالتك التي تبررھا لي بمسوغ�ات واھ�ی�ة   الكتمان..

لم تقنعني یوما، وكثیرا ما وصلتني رائ�ح�ة ال�غ�در ل�ك�ن�ي 
 أعلم الخوض في حدیثھ یبعدك أكثر وال طائل منھ.

فأتجرع وجعھ وأكتمھ في قھر كاد أن یھلكني، ماذا عساي 
أن أقول والقلب ما عاد یحتمل كل ت�ل�ك ال�ن�ار ال�م�ت�أج�ج�ة 
داخلي، لكن عقلي یمنحني تلك السماحة والمغفرة، فاع�ل�م 
یا حبیبي لیس ھناك كذبة تدوم وكم كنت أتمنى أن ت�ح�ك�ي 
لي قبل ان تسقط منك�س�را وأن�ت تض�ع ی�داك ع�ل�ى دل�ی�ل 
خیانتھا، لعلي كنت أساعدك بالشفاء منھا. واعلم أني اآلن 
وبعد كل اخطائك وكذبك أسامحك وأتمنى توبتك وع�ودت�ك 
لي ونسیانك تلك الع�اھ�رة، وأن�ا س�أس�اع�دك ف�ي ت�خ�طّ�ي 
ھمومك وحزنك على فراقھا. إني ألعجب كیف لك أن تث�ق 
بامرأة باعت ضمیرھا عندما خ�ان�ت زوج�ھ�ا م�ع�ك وھ�ي 
تطلب منك االستمرار بالخیانة، وأین ضمیرك وأنت ت�غ�در 

 رجال لم یسئ إلیك یوما؟!.
كنت أراقبھا خفیة طیلة اللیل وھي غدت ظّل ام�رأة ت�زرع 
المسرات وتجني شوك�ھ�ا وھ�ي ت�ح�اول أن ت�روي ج�دب 
الفیفاء والغیث من دمعھ�ا، وت�خ�ف�ي ت�ح�ت الض�ل�ع رع�دا 
یمزقھا، لم تنم حتى الفجر وھي تقلب أفكارھا في كیف لھا 
أن تخلص روحي من ھیمنة تلك ال�ع�اھ�رة، وال�ع�ودة إل�ى 
ح��ی��ات��ن��ا ال��ت��ي ك��ن��ا ن��ع��ی��ش��ھ��ا ب��ك��ل ح��الوت��ھ��ا. وح��ی��ن 

 الصباح مدت یدھا نحو صدري:  في  أیقظتني
* أنا أسكن ھنا حتى وإن تناسیتني وأزویتني، ال وطن لي 
إالّ ھنا، فكیف ال أداف�ع ع�ن وط�ن�ي، ف�أن�ا ام�رأة تش�ھ�ق 
أوج�اع�ھ�ا ف�وق غ��ی�م االم��ن�ی�ات ل��ت�غ�ی��ث ف�ی��ف�اء ص��درك 
الملھوف، وتفرش جنتھا تحت أقدامك حتى تغفو أنت فوق 
ربوعھا، فال تنتظر طرق الرحیل، واختطفھا على صھوات 
االشتیاق، فما زالت تلك ال�ف�راش�ة ، ت�ح�لّ�ق ح�ول ل�ھ�ی�ب 
اشتعالك.. احتویھا قبل تناثر رم�ادھ�ا ال�م�خ�ت�وم ب�ع�ش�ق�ك 

 االبدي.
******************** 
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الروایة ال�م�ك�ان ال�م�ن�اس�ب ال�ذي ی�ح�ت�وي    
الشخصیة المتحركة في إطار ال�ف�ك�رة، وت�ع�دد 
الفكر یتطلب تعدد األمكنة التي تتجاوز الجان�ب 
المادي المحسوس إلى الحیز ال�وث�ی�ق الص�ل�ة 
بذات ومضمون الشخصیة الذي یحتویھا بكافة 
حیثیاتھا ویشكل مركز تالٍق وتفاعل قائم بینھا 

ی�ؤث�ر ع�ل�ى   وبین العالم ال�خ�ارج�ي ال�م�ح�ی�ط
اإلنسان ویطبعھ بطابعھ وبالم�ق�اب�ل ی�ت�أث�ر ب�ھ 
اإلنسان فینص�اع ل�م�ا ی�ف�رض�ھ ع�ل�ی�ھ، ع�م�د 

ال�ت�وص�ی�ف�ی�ة ف�ي   الكاتب إلى الخیال وال�ل�غ�ة
تشكیل األمكنة فبث اإلیحاء وال�ت�ص�وی�ر ف�ی�ھ�ا 
لخلق صورة مفصلة عن�ھ�ا، اح�ت�وى ال�م�ك�ان 
والزمان م�ع�اً ف�ي ب�ن�ی�ة ح�ك�ائ�ی�ة ك�م�ك�ون�ی�ن 
أساسیین متالزمین یمثالن مدركاً حسیاً وآخ�ر 
متخیالً لم یتخلَّ الكاتب عنھما ف�ي نص�ھ ع�ل�ى 
مدار السرد:"الساعة السادسة صباحاً عن�دم�ا 
داھمت داره القوة المكلفة..، الساعة ال�راب�ع�ة 
فجرأ من یوم ممطر من ش�ھ�ر ش�ب�اط ع�ن�دم�ا 
بدأت قوات القصف المعادي تدك مواقعھم ف�ي 
منطقة شرق ال�ب�ص�رة..، الس�اع�ة تش�ی�ر إل�ى 
السابعة والنصف حین�م�ا س�م�ع ع�دة ط�رق�ات 
على باب داره،" دار حدیث بینھ وبین ال�رج�ل 
الجالس بجانب�ھ ح�ول ح�رارة ال�ج�و ف�ي ھ�ذه 

) سنة الحصاد البشري ال�م�ری�ع 1985السنة (
 في حرب ضروس بین جارین ندین.."

كان لتوظیف الزمكان الدور الھام ف�ي ت�وث�ی�ق 
األحداث ووضع مرتكزات معرفیة ینطلق من�ھ�ا 
القارئ في التتبع والربط، تُوسِّع دائرة ت�خ�ی�ل�ھ 
وتمكِّنھ م�ن اإلح�اط�ة ال�ت�ام�ة و ب�ن�اء تص�ور 
للقادم و تخ�م�ی�ن�ھ أیض�اً. ف�ل�ل�زم�ان ف�اع�ل�ی�ت�ھ 
البارزة في تعم�ی�ق اإلحس�اس ل�دى ال�م�ت�ل�ق�ي 
بالحدث والشخصیات، فحین كان الكاتب ی�ح�دد 
ساعة التوجھ إلى النفق في "السابعة مس�اء" 
ویوظف مملیات المكان الصحراوي الموحش، 
ق إحساس وشعور المتلقي بالحدث  لم یكن یعمِّ
فحسب، وإنما كان یض�ع�ھ م�وض�ع ال�م�ت�رق�ب 
لصواب توقعاتھ السوداء ف�ی�م�ا س�ت�ؤول إل�ی�ھ 
الضحیة، ویوقفھ على محط�ة زم�ن�ی�ة م�ح�ددة 
المالمح اخ�ت�ارھ�ا ل�ت�ك�ون مس�ت�ھ�الً ل�روای�ت�ھ 
ومنطلقاً لبدایة یقدم فیھا القاتل ولحدث یج�ري 

: "الوقت ض�ح�ى،  في مكان مغلق"كالحافلة"
الساعة تشیر إلى العاشرة ص�ب�اح�اً، ودرج�ات 
الحرارة تكون على أشدھ�ا ف�ي ش�ھ�ر آب وال 
سیما بعد الظھی�رة، ج�ل�س ق�رب ال�ن�اف�ذة ف�ي 
مؤخرة الح�اف�ل�ة ذات ال�ث�م�ان�ی�ة عش�ر راك�ب�اً 
المتجھة ن�ح�و م�ح�اف�ظ�ة ال�م�ث�ن�ى ف�ي قض�اء 
السلمان..أصوات المغدورین تضج في صمتھ، 
یراھم یھرول�ون أم�ام�ھ أح�دھ�م ی�رم�ی�ھ ب�ی�ده 
المقطوع�ة واآلخ�ر ی�رك�ض وراءه ب�ال رأس 

ف�ت�الق�ت  وبعضھم یمسك ب�ت�الب�ی�ب�ھ ص�ارخ�اً"
بعض أصداء العنوان مع معطیات أولى سطور 
مكثفة تعتمد األسلوب اإلخباري، تشد االن�ت�ب�اه 
وتوجز بمالمح درام�ی�ة خ�ی�ال�ی�ة م�ا یس�ت�ث�ی�ر 
ٍل لش�خ�ص�ی�ة ق�د  فضول القارئ الستبیاٍن مفصَّ

 تعددت ضحایاھا قدمھا عبر ضمیر غائب.
عمل الكاتب على إحداث التواف�ق ب�ی�ن ح�رك�ة 
الزمن وحركة السرد لتكون حركة الزمن أفقیة 
عمودیة مجاریة لحركة الحكي موظفاً ت�ق�ن�ی�ات 
الم�ون�ول�وج واالس�ت�رج�اع واالس�ت�ب�اق ال�ت�ي 

تفترض ال�ح�رك�ة وال�رج�وع إل�ى ال�وراء إل�ى 
الماضي القری�ب و ال�ب�ع�ی�د والس�ح�ی�ق ال�ق�دم 
وتشكل مفارقات زمنیة بین زمن القصة وزمن 

نض�ج   الكتابة والسرد تفرضھا المساف�ة ب�ی�ن
التجربة الواقعیة في تجربة الكتابة، فتست�دع�ي 
منھ ضبط حركتھ بح�ی�ث ی�ح�اف�ظ ع�ل�ى ال�وق�ع 
النابض وی�ح�ق�ق االنس�ج�ام أث�ن�اء م�واص�ل�ت�ھ 
الحكي ن�ح�و األم�ام دون أن یُ�ح�ِدث خ�ل�الً أو 
ترھالً فیھ، فقد كان یع�ود إل�ى زم�ن ط�ف�ول�ت�ھ 
وفي الوقت ذاتھ ی�رت�د إل�ى ال�ت�اری�خ ال�دم�وي 
للعراق والعصر العباسي ومقتل المتوكل ع�ل�ى 
ید ابنھ وتآمر الترك بل ویغِرُق في التاریخ إلى 

األم�ر ال�ذي   زمن السوم�ری�ی�ن وم�ا ق�ب�ل�ھ�م،
یفترض ع�ل�ى ال�ك�ات�ب إدراج ال�ح�دث ب�ح�ی�ث 
ً ی�ق�ط�ع  یمضي مع السرد دون أن یحدث شرخا

إلى ح�ی�ث ك�ان ن�ع�م�ان   تسلسلھ، فقد عاد بنا
صغیراً إلى حدیث وال�ده ب�خ�ص�وص األھ�م�ی�ة 
االقتصادیة للشورجة، وإلى وصایا أمھ لھ ف�ي 

 صون المبادئ واألخالق التي لقنھ إیاه والده.
وكثیراً ما كان یست�رج�ع اس�ت�رج�اع�اً داخ�ل�ی�اً  

مخالفاً لزمن السرد األولي، عندما ك�ان ی�دخ�ل 
شخصی�ة ج�دی�دة ف�ی�ت�ج�ھ إل�ى ع�رض ب�ع�ض 
تفصیالت عالقتھا بالشخصیة الم�ح�وری�ة ك�م�ا 

قدم شخصیة الضحیة "ن�اص�ر" أو   فعل حین
استرجاعاتھ التي تحمل الوظیف�ة ال�ت�ف�س�ی�ری�ة 
كما فعل حین استذكر شخصیة أم ناصر لی�ب�ی�ن 
عالقة المحبة الودیة القدیمة بینھا وبین أس�رة 
نعمان وبال�ت�ال�ي ی�ع�زز ال�م�ف�ارق�ة ال�م�ع�ن�وی�ة 
القائمة على التناقض وفي رسم صورة ال�غ�در 
بأصدقاء كانوا فیما مضى على عالقة ح�م�ی�م�ة 

  مع األھل فتتجلى قباحة المفارقة.
ومن استرجاعاتھ المرتبطة بالتجربة م�ا ك�ان  

داخلیاً مس�ت�ب�ط�ن�اً ألف�ك�ار ال�ذات ومش�اع�رھ�ا 
م�ف�ارق�ات م�ح�ت�وى   حملت مفارقاتھا الزمنی�ة

اختلف بین ماض وحاضر: ك�ت�ذك�ره ل�وص�ای�ا 
أمھ لھ في صون المبادئ واألخالق التي ل�ق�ن�ھ 
إیاه والده :"یا ولدي إیاك أن تفرط بما ضح�ى 
من أجلھ والدك وأجدادك ف�ال ت�ھ�دم م�ا ب�ن�وه، 
فأنت الوحید ال�ذي ی�ح�م�ل س�رھ�م وج�ذوت�ھ�م 
وامتدادھم" أو لقاءاتھ الرومنس�ی�ة ب�ح�ب�ی�ب�ت�ھ 
سناء في شارع النھر وال�زوراء أو ح�وارات�ھ 
مع زمالئھ في الكلیة بخصوص أھمیة ت�ط�ب�ی�ق 

  القانون وإحالل العدل.
یلجأ إل�ى ال�ق�ط�ع ال�زم�ن�ي "ال�ح�ذف   كما كان

"حینما یرید أن یتجاوز ف�ت�رة زم�ن�ی�ة مش�ی�راً 
بجملة عابرة " مرت سنة على غیاب .. م�رت 
ش�ھ��ور ..م��ن�ذ س�ن��ة ل��م ی��ت�ص��ل ب��أھ�ل��ھ�ا ". 
وتض�م�ن�ت م�واط�ن م�ن ال�روای�ة ت�راك�ب�اً ف�ي 
استرجاعات متداخلة تسیر إلى الخ�ل�ف األب�ع�د 

حین استرجع نعمان ل�ل�ح�ظ�ة زم�ن�ی�ة   تدریجیاً 
مضت وجوده مع سناء ف�ي ال�ن�ف�ق، وض�م�ن�ھ 
الكاتب استرجاعھا للحظة زمنیة أسبق لحدیث 
ورأي وال��دھ��ا ف��ی��ھ ف��ج��م��ع اس��ت��ذك��اری��ن 
لشخصیتین یع�ودان إل�ى زم�ن�ی�ن م�ت�ب�اع�دی�ن 
وشكلھما معاً في زمن الس�رد وال�ح�ك�ي. ث�م�ة 
استباق أتى كاستشراف مبكر ل�ل�ق�ادم ك�ح�دس 
نعمان إزاء رحمة بأن نھ�ای�ت�ھ س�ت�ك�ون ع�ل�ى 
ی�دی�ھ�ا ف�ع�ن�وان ب�ح�ث ت�خ�رج�ھ�ا " ال�ج�رائ�م 

جاء ماض�ی�اً   المتعددة والعقوبة األشد"، أو ما

مسبقاً في الحدث الواقعي وم�ت�أخ�راً ف�ي م�ت�ن 
كال�ذي أورد ع�ل�ى لس�ان أم   السرد الحكائي:

جاسم من أن نع�م�ان ل�ن ی�ت�زوج م�ن س�ن�اء، 
والعرافة أخفت ذلك عنھ�ا ول�م ت�خ�ب�رھ�ا ل�ئ�ال 
تكدرھا و تعكر صفو حیاتھ�ا. وق�ول ال�دك�ت�ور 

    فاھم :"ستتألقان أنتما االثنان في القضاء"
وأما ما جاء من استباق للحدث فتجلى صریحاً 

ن�اص�ر:"   فیما أورده ع�ل�ى لس�ان الض�ح�ی�ة
ستحصد شر أعمالك عاجالً أم آجالً فلكل ج�ب�ار 
ظالم نھایة م�خ�زی�ة أن�ا ن�ادم ك�ل ال�ن�دم ع�ل�ى 

  معرفتي بك."
أو استباق إشاري تمثل بعواء الذئ�ب وظ�ھ�ور 
ال��ط��ی��ور ال��ب��اع��ث��ة ع��ل��ى الش��ؤم " ال��ق��ب��رة 
والوطواط" ومواء القطة والمنذرة بحدث جلل 
ال محالة آٍت. فق�د ك�ان ع�ل�ی�ھ أن ی�ب�ق�ى دائ�م 
االشتغال ع�ل�ى إح�داث ال�ت�واف�ق ب�ی�ن ح�رك�ة 

ال�ن�س�ق   الزمن وحركة السرد وی�ح�اف�ظ ع�ل�ى
  األولي في تنقلھ بین األزمنة.

أما المكان فإنھ المجال التخیل�ي ال�ذي یش�ك�ل�ھ 
الكاتب بأسلوبھ التعبیري م�ن خ�الل ت�وظ�ی�ف 
اللغة وما تحملھ من جمالیات التص�وی�ر ل�ی�ب�ث 

وینبض ب�إی�ق�اع�ھ�ا، وب�م�ق�دار م�ا   فیھ الحیاة
تمتلك خ�اص�ی�ة اإلی�ح�اء ف�إن�ھ�ا ت�ف�ص�ح ع�ن 
ال��م��ذك��ور م��ن ال��وص��ف وتش��ی��ر إل��ى غ��ی��ر 
المذكور، لیكون ظاھره من اللفظ رھ�ن ذائ�ق�ة 
ال��ق��ارئ وب��اط��ن��ھ رھ��ن خ��ی��االت��ھ وت��أم��الت��ھ 
وتصوراتھ ورؤی�اه ال�خ�اص�ة، ف�ي اس�ت�ج�الء 
الب�ن�ى االج�ت�م�اع�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة وال�ع�ق�ائ�دی�ة 
واالق�ت��ص��ادی��ة والس��ی��اس�ی��ة، ف��ی��غ��دو ص��ورة 
تفصیلیة بمملیاتھا و ب�ذل�ك ی�ت�ج�اوز ال�م�ج�ال 
المادي خاصتھ إلى احتوائھ لألبعاد الم�خ�ت�ل�ف�ة 
التي تتكون منھا الشخص�ی�ت�ھ وت�ت�أث�ر ب�ھ، إذ 
یس��ھ��م ف��ي ال��ت��ك��وی��ن ال��ن��ف��س��ي وال��ف��ك��ري 

 واالجتماعي لإلنسان.
فیبقى ف�ي فض�اء ال�روای�ة فس�ح�ة م�ت�خ�ی�ل�ة  

یرسمھا الكاتب ب�واق�ع�ی�ة أو خ�ی�ال�ی�ة، س�واء 
أاتسعت أم ضاقت بریشة اللغة واألل�ف�اظ ال�ت�ي 
بمقدار ما تت�س�م ب�اإلی�ح�اء وت�وظ�ف ال�ح�رك�ة 
والصوت والصورة ف�إن�ھ�ا ت�زج ال�ق�ارئ ف�ي 

وتمنحھ الك�ث�ی�ر   حیثیاتھا وبواعثھا الشعوریة
ال�ع�م�ی�ق�ة   من خلفیاتھا وتكش�ف ع�ن ال�ن�ق�اط

وال��ث��غ��رات ف��ي ش��خ��ص��ی��ات��ھ��ا وت��وج��ھ��ات��ھ��ا 
وإیدیولوجیاتھا وأفكارھا وتمكنھ من استن�ب�اط 
الخلفیة النفسیة لھا ولیس ك�ذل�ك ف�ح�س�ب ب�ل 
یستشرف ما یمكن أن یصدر عن�ھ�ا م�ن ردود 

     فعل أو انفعاالت أو مواقف.
تعددت صور األمكنة وأن�واع�ھ�ا ف�ي ال�روای�ة 
بین الخارجیة كوصف المدینة " ب�غ�داد" ب�ع�د 
تدمیر القصف الجوي ل�ھ�ا ح�ی�ن أس�ب�غ ع�ل�ى 

بوص�ف الش�ی�خ�وخ�ة، وال�داخ�ل�ی�ة   شوارعھا
كمنزل أھل نعمان الذي یمثل المكان ال�م�ؤن�س 
والذي یتحول إلى دال كبیر یشمل رموزاً ع�دة 
ودالالت العودة والحنین إلى م�رب�ع وذك�ری�ات 
ال�ط�ف��ول�ة وم�الذ ال��ح�ن��ان واألم�ن وال�ت��رب�ی��ة 
الصال�ح�ة ب�ع�د أن عص�ف ب�ھ إعص�ار الش�ر 
وزج��ھ ف��ي م��ت��اھ��ات الض��ی��اع وال��ت��م��زق 

  واالنحطاط.
ك��ان��ت غ��رف��ت��ھ ت��ع��ك��س ال��وح��دة وال��وحش��ة 
واالغتراب النفسي وال سیما بعد فقد األب�وی�ن، 

وأما غرفة أمھ التي كان یدخلھا ف�إن�ھ�ا ك�ان�ت 
أشد نحراً ونھشاً في لب الروح، فھي بص�رف 

ثباتھا المادي وب�ق�اء م�وج�ودات�ھ�ا   النظر عن
تأخذ بُعداً في انھی�ار وخ�ذالن ل�وح�ات ال�م�ث�ل 
والترب�ی�ة واألخ�الق وف�ق�دان ال�دفء وخ�ی�ب�ة 

كل شيء :" أماه، أین أن�ت؟   اآلمال بل ضیاع
منذ رحیلك وأنا تائھ، لقد أكلني جدب ال�وح�دة، 
سقطُت في وحِل غرب�ت�ي ، ف�ب�ع�دِك ِض�ع�ُت ی�ا 
�ی�ع�ُت  أمي، وحیُدك ضاع ..ِضعُت ی�ا أم�ي وضَّ
أحالمي، وحلَم أبي ، بل حلمكم�ا م�ع�اً .." ف�ي 
إطار وظف فیھ تكرار اللف�ظ ال�م�ت�م�خ�ض ع�ن 

 الحالة النفسیة المثقلة باأللم والحسرة.
كما تجلى المكان المعادي في النفق ذي الداللة 
الوظیفیة الذي لعبت فیھ شخصیة نعمان الدور 
الھام في إبراز ھ�ذه ال�وظ�ی�ف�ة، ح�ی�ث ع�ك�س 
الصورة السوداء المظلمة للمكان الم�ح�س�وس 
والفكرة المعنویة في امت�داد ج�ذور ال�ج�ری�م�ة 
إلى التاریخ والتي كانت تُ�ح�اك خ�ی�وط�ھ�ا ف�ي 
الظالم. وظھرت صور المكان العتب�ة م�ت�م�ث�ل�ة 
بالنوافذ وآلیات النقل والتنقل كسیارات األجرة 
وحتى الح�اف�ل�ة ال�ت�ي ل�م ی�غ�ف�ل ال�ك�ات�ب ع�ن 
توظیفھا بما یخدم المحتوى ال�م�ع�ن�وي، ح�ی�ن 
كان یكرر الك�ات�ب رك�وب ن�ع�م�ان ف�ي الص�فِّ 
األخیر فی�ھ�ا ف�ي م�واض�ع ع�دة ك�إش�ارة إل�ى 
غربتھ وع�زل�ت�ھ ال�ن�ف�س�ی�ة وات�خ�اذه ل�زاوی�ة 
تقصیھ قلیالً ع�ن ال�ن�اس، وم�ن ج�ھ�ة أخ�رى 
یمكن أن نجد ف�ي ذل�ك اس�ت�خ�دام�اً اس�ت�ع�اری�اً 

خ�ط   مجازیاً إذا نظرنا إلیھا على أن�ھ�ا ت�م�ث�ل
ب�م�ح�م�والت�ھ وھ�و ی�ت�ق�دم ن�ح�و   سیر الزم�ن

األم��ام، ون��ع��م��ان م��ع أخ��ذ م��ن��ب��ت ج��ذوره 
بالحسبان فإنھ یمثل بأصولھ الشریحة الت�ي ال 
تزال متأخرة عن ركب الحض�ارة ب�م�ف�ھ�وم�ھ�ا 
الحقیقي برغم كل ما تأتى علیھ من تداعیاتھ�ا، 

ضمن أح�د ت�وص�ی�ف�ات�ھ ل�ھ�ا   وفي الوقت ذاتھ
انزعاجھ م�ن روائ�ح ش�ع�ر ال�م�اع�ز وص�وف 
الغنم التي تفوح م�ن راك�ب�ی�ھ�ا م�ن أھ�ل ت�ل�ك 

 المنطقة.
ن ال�ك�ات��ب ھ�ذا ال�م�ك�ان ال�روائ��ي   ف�ح�ی�ن ك�وَّ

�ل�ھ ع�ل�ى ض�ی�ق�ھ  المتخیل متمثالً بالحافلة، حمَّ
ثن�ائ�ی�ة م�ت�الزم�ی�ن "ال�زم�ك�ان" وزخ�راً م�ن 
أفكاره ومقاصده، ملتمساً لغة سھل�ة واض�ح�ة 

م�ك�ث�ف�ة ال�م�ق�اص�د ب�م�ا ح�م�ل�ت�ھ م�ن   األلفاظ
إی�ح��اءات وح�ف��زت��ھ م��ن خ�ی��االت وتص��ورات 
ح��م��ل��ت ال��دالالت االج��ت��م��اع��ی��ة وال��ث��ق��اف��ی��ة 
والتاریخیة والنفسیة والعقائدی�ة ف�ي ت�الف�ی�ف 

 اللفظ.
المع�رف�ی�ة   كما أدى المكان في الروایة وظیفتھ

فالكلیة في المدینة قدم�ت   على شتى األصعدة،
صورة ال�ث�ق�اف�ة وال�ع�ل�م وال�وع�ي واالن�ف�ت�اح 
الفكري واالج�ت�م�اع�ي ت�ج�ل�ى ذل�ك م�ن خ�الل 
اجتماعات الطلبة في كافتیریا الكلی�ة وغ�ی�رھ�ا 
ونقاشاتھم وآرائھم حول موضوع�ات ال�ح�رب 

 والقانون واالقتصاد والجریمة .
ومن خالل شارع النھر صور الكاتب مش�اھ�د  

كاستحضاٍر لذاكرة أح�الم   الحب ولقاء العشاق
ال تزال طیوفھا تج�ول ف�ي ط�ی�ات ب�ع�ی�دة م�ن 

لی�ب�ع�ث   الوعي، عبر عنھا من خالل شخوصھ
في زاویا الروایة المظل�م�ة ش�ی�ئ�اً یش�رق ف�ي 

  وجدان قارئھ باألمل والحیاة.

 ّوا ّت ان  ان وا 
  روا "و ان"  ل ز 

حین یغدو المكان لسان الفكرة والھدف القائم خلف 
وایة ماً في الرِّ  الكتابة فإنھ یتجاوز كونھ عنصًرا متمِّ
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اعلن  االتحاد العراقي ل�ك�رة   
القدم عن تسمیة غ�ی�ث م�ھ�ن�ا 
منسق االت�ح�اد ال�ع�راق�ي ف�ي 
استرالیا مدی�را اداری�ا ج�دی�دا 
للمنتخب العراقي بك�رة ال�ق�دم 
خلفا لالع�ب ال�دول�ي الس�اب�ق 
باسل كورك�ی�س وال�ذي اق�ی�ل 
م��ن م��ن��ص��ب��ھ ورب��م��ا ھ��ذه 
التسمیة ھ�ي م�ف�اج�أة ل�ل�ذی�ن 
الیعلمون من ھو غی�ث م�ھ�ن�ا 
والذي ھو جدیر بھذه التسمیة 
كونھ ح�ق�ق ن�ج�اح�ات اداری�ة 
كبیرة من خالل عملھ م�ن�س�ق�ا 
لالتحاد العراقي في اس�ت�رال�ی�ا 
حیث استطاع ان ی�ذل�ل ك�اف�ة 
الصعوبات والم�ع�وق�ات ال�ت�ي 
واجھت جمیع الفرق العراقی�ة 
التي ت�واج�دت ف�ي ال�م�الع�ب 
االسترالیة م�ن خ�الل ت�وف�ی�ر 

كافة اح�ت�ی�اج�ات ال�ف�رق م�ن 
مالع�ب ت�دری�ب وم�واص�الت 
وتسھیل اقامة الوف�د وال�ق�ی�ام 
بعملیات الترجم�ة وال�ت�واص�ل 
مع الجانب االس�ت�رال�ي ع�ل�م�ا 
انھ یتق�ن ال�ل�غ�ة االن�ج�ل�ی�زی�ة 
وی�ت�ك��ل�م��ھ�ا ب�ط�الق��ة  ول�دی��ھ 
عالقات واسعة مع االت�ح�ادات 
ال����ع����رب����ی����ة واالس����ی����وی����ة 
واالسترالیة والدولیة ویرتب�ط 
غیث مھنا بعالقات صداقة مع 
اغلب العبي الفریق ال�ع�راق�ي 
وق�د ط��ال�ب مش�رف ال��ف�ری��ق 
العراقي النائب الثاني لرئ�ی�س 
ات��ح��اد ال��ك��رة  ن��ج��م ال��ك��رة 
ال��ع��راق��ی��ة الس��اب��ق ی��ون��س 
محمود بضرورة  تواجد غیث 

مھنا في ادارة الفریق العراقي 
حیث یعرف مھاراتھ وقابلیاتھ 
االداریة  كونھ كان قریبا م�ن�ھ 
وشاھدا على النجاح�ات ال�ت�ي 
حققھا ومنھا ف�ي ك�اس اس�ی�ا 
التي ج�رت ف�ي اس�ت�رال�ی�ا او 
ماحصل قب�ل�ھ�ا ح�ی�ث ت�واج�د 
الس��ف��اح ف��ي ح��ف��ل ق��رع��ة 
البطولة  والعدید ال�ع�دی�د م�ن 
ال��م��ن��اس��ب��ات ال��ك��روی��ة وم��ن 
الجدیر بالذكر انھ سبق لغ�ی�ث 
ان نال ال�ع�دی�د م�ن ال�ج�وائ�ز 

والتكری�م�ات  وك�ذل�ك ق�د ت�م 
تسمیتھ سفیرا لل�ج�ال�ی�ات ف�ي 

وت�ب�ارك   2015كاس اس�ی�ا 
صحیفة العراقیة االس�ت�رال�ی�ة 
البن ال�ج�ال�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي 
اس��ت��رال��ی��ا غ��ی��ث م��ھ��ن��ا ھ��ذا 
المنصب وھذه التسمیھ وكلھا 
ثقة بان غیث سیك�ون ال�غ�ی�ث 
وسیكون عامال مس�اع�دا ف�ي 
تحقیق النج�اح�ات ال�م�ن�ت�ظ�رة 

 السود الرافدین 
 

 مھمة صعبة ولیست مستحیلة 
تنتظر اسود الرافدی�ن م�ھ�م�ة 
صعبة ف�ي ق�ادم االی�ام ح�ی�ث  
المباراة التي سیخوضھا ام�ام 
نسور قاس�ی�ون وال�ت�ي رب�م�ا 

ستقام في االراضي ال�ع�راق�ی�ة 
(في حالة موافقة ال�ف�ی�ف�ا) او 
ریما ستقام في الدوح�ة ارض 
ال��ع��راق ال��م��ف��ت��رض��ة وض��ع 
الفریق العراقي الحالي الیبشر 
ب�خ��ی��ر ك��ون م��درب ال��ف��ری��ق 
ادف��وك��ات ل��م یس��ت��ط��ی��ع ان 
یكشف عن عبقریتھ التدریبیة 
ل��ح��د ھ��ذه ال��ل��ح��ظ��ة رب��م��ا 
الجماھیر العراقیة قد قدمت لھ 
العذر في بدایة المشوار ولكن 
بعد خوض اربع مباریات م�ن 

اصل عشرة اصبح الیوجد اي 
عذر فحصیلة الفریق العراق�ي 
ث��الث��ة ت��ع��ادالت م��ع ك��وری��ا 
الجنوبیة ول�ب�ن�ان واالم�ارات 
والخسارة بالثالثة م�ن ای�ران 
ولكن االمل مازال موجودا في 
ح��ال��ة ال��ف��وز ع��ل��ى ال��ف��ری��ق 
السوري كون الفریق اللبناني 
سیخوض ل�ق�اءا ص�ع�ب�ا ام�ام 
ن���ظ���ی���ره االی���ران���ي وایض���ا 
المنتخب االم�ارات�ي س�ت�ك�ون 
ل��دی��ھ م��ن��ازل��ة اص��ع��ب ض��د 
الش�����م�����ش�����ون ال�����ك�����وري 
وب��ال��م��ح��ص��ل��ة ال��ف��وز ع��ل��ى 
ال��ف��ری��ق الس��وري س��ی��ع��ی��د 
ال��ت��وازن الس��ود ال��راف��دی��ن 
وعلى االتحاد العراقي ان یغیر 

من ستراتیجتھ  من خالل 
اق��ام��ة م��ع��س��ك��ر م��ب��ك��ر 
ل��ل��ف��ری��ق ف��ي ال��دوح��ة 
بتواجد المدرب الھولندي 

م��ن اج��ل تص��ح��ی��ح ك��اف��ة 
االخ��ط��اء ال��ت��ي حص��ل��ت ف��ي 
المباریات السابقة و س�ی�ك�ون 
بم�ق�دور ال�ھ�ول�ن�دي م�ت�اب�ع�ة 
الالعبین ال�م�ح�ت�رف�ی�ن ال�ذی�ن 
سوف یتم استدعائھ�م وع�ل�ى 
االتحاد العراقي ان یفع�ل ك�م�ا 
فعل االتحاد العماني الذي وفر 

معسكرا لالحمر العماني  ق�ب�ل 
مباراتي  اس�ت�رال�ی�ا وف�ی�ت�ن�ام  
امتد المعسكر الكثر من س�ت�ة 
عشر یوما تواجد فی�ھ م�درب�ھ 
الكرواتي برانكو ایفانكوفیتش 
مع جمیع الالعبین باس�ت�ث�ن�اء 
العبین اثنین م�ح�ت�رف�ی�ن ف�ي 
الدوري االیراني . نقطة مھمة 
على االتحاد ال�ع�راق�ي ال�ق�ی�ام 
ب��ھ��ا ف��ي ح��ال��ة ال��ت��ع��ادل او 
الخسارة من الفریق الس�وري 
وھي اقالة ادفوكات وتس�م�ی�ة 
المدرب راضي شنیش�ل ال�ذي 
رب��م��ا س��ی��ك��ون ب��م��ق��دوره 
تصحیح المسار كونھ اصبحت 
لدیھ الخبرة الكافیة ك�ون�ھ ق�اد 
اسود الرافدین في التص�ف�ی�ات 

السابقة لموندیال روسیا بدایة 
الفریق في ذلك الوقت لم تك�ن 
بالمست�وى ال�م�ط�ل�وب ول�ك�ن 
ب��ع��دھ��ا اس��ت��ط��اع راض��ي ان 
یكشف عن قدراتھ الت�دری�ب�ی�ة 
وھ�و ق��د اح�رج ال�ی�اب��ان ف��ي 

 . طوكیو
 

عدنان حمد یت�ط�ل�ع ل�ت�ح�ق�ی�ق 
 االنجاز مع النشامى  

یتطلع المدرب العراقي عدنان 
حمد مدرب المنتخ�ب االردن�ي 
لت�ح�ق�ی�ق االن�ج�از م�ن خ�الل 
قیادة الفریق في بطولة العرب 
ال�ت�ي س�ت�ق�ام ن�ھ�ای�ة الش�ھ��ر 
ال��ق��ادم ف��ي ال��دوح��ة ح��ی��ث 
تتواصل استعدادات الن�ش�ام�ى 
ف��ق��د ح��ق��ق ال��ف��ری��ق ال��ف��وز 
بالبطولة ال�ث�الث�ی�ة م�ن خ�الل 
سح�ق ال�م�ن�ت�خ�ب ال�م�ال�ی�زي 
ب�ارب�ع��ة اھ��داف دون م��ق�اب��ل 
وال���ف���وز ع���ل���ى م���ن���ت���خ���ب 
اوزب��ك��س��ت��ان ال��ذي ی��درب��ھ 
السلوفیني كاتان�ی�ت�ش ب�ث�الث�ة 
اھداف نظیفھ وقد اعرب حم�د 
عن سعادتھ بھذه االنتص�ارات 
وك�ان  ال�م�ن�ت�خ�ب االول�م�ب��ي 
االردني والذي یش�رف ع�ل�ی�ھ 
عدنان حمد وی�ق�وده ال�م�درب 
احمد ھ�ای�ل ق�د اس�ت�ط�اع ان 
یحرز بطولة غرب اس�ی�ا ب�ع�د 
الفوز على مستضیف البطولة 

 المنتخب السعودي 
علما انھ ھناك ثالث�ة الع�ب�ی�ن 
من منتخب النشامى ت�واج�دوا 
مع المنتخب االولمبي وھم كال 
من ی�زن ال�ن�ع�ی�م�ات وھ�ادي 
الحوران�ي واب�راھ�ی�م س�ع�ادة 
وربما سی�ت�م ض�م ع�ددا اخ�ر 
ك��ون ال��م��ن��ت��خ��ب االول��م��ب��ي 
االردني قدم مستویات ك�ب�ی�رة 
ف�ي ال��ب��ط�ول��ة وم��ن ال��ج��دی��ر 
بالذكر ان قرعة كاس ال�ع�رب 
كانت قد اوقعت النش�ام�ى ف�ي 
المجموعة الثال�ث�ة رف�ق�ة ك�ال 
م��ن ال��م��غ��رب والس��ع��ودی��ة 
وف�ل��س�ط��ی�ن وس�ت��ك�ون اول��ى 
مباریات المنتخب االردني ضد 
المنتخب السعودي ف�ي االول 
من شھر دیسمبر القادم ع�ل�ى 

 ملعب المدینة التعلیمیة.

 اد ا ا ادار   
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