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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 یواجھونھا 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 اعمالھ ال�خ�ی�ری�ة ق�د تَ�ع�ـَ�و
كون�ھ م�ھ�اج�ًرا .  ولفیرفیلد 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

وانني 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 ایجابیة 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 ینشئون  " 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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ھ�ذه ال�ق�راءة إج�اب�ة ع�ن م�وق�ف ع�ل��م�ي م�ع�رف��ي     
بالخصوص والتساؤل: ھل بالفعل یعود أص�ل ال�ف�ن�ون 
الشعبیة ودراستھا إلى دراسات األنثروبولوجیا؟ وھ�و 
ما یستدعي قراءة تاریخ العلم من�ذ ت�ع�زز وج�وده ف�ي 
منتصف القرن التاسع عشر بعد سل�س�ل�ة س�اب�ق�ة م�ن 
المساھمات وكذلك أبعد منھ یوم بات ب�إق�رار أك�ادی�م�ي 
علما مستقال لجملة میادین تتحد في القراءة وال�ت�ن�اول 
لتصب ف�ي م�خ�رج�ات ف�ھ�م اإلنس�ان س�الل�ةً، ب�وج�ود 
منفعل متأثر ببیئتھ وم�ح�ی�ط�ھ م�ؤث�راً ف�ی�ھ�ا، ی�ط�ب�ع�ھ�ا 
بھویة م�خ�ص�وص�ة ع�ل�ى وف�ق ت�ع�ددی�ة ال�م�ن�ح�درات 
الحضاریة وتكوینیة اإلنسان واستدعاءات س�م�ات ك�ل 

كما البد لي بالمناسبة من توكید دور ..ساللة ومنجزھا
الفنون الشعبیة في تجسید حراك ثقافي ینطبع بالھویة 
ویجسدھا في امتداھا تاریخیا نحو الج�ذور وج�غ�راف�ی�ا 
في امتداد وجود وطن ثقافة مجتمعیة تخص ساللة أو 
حضارة أو انتماء ال ی�ن�ق�ط�ع ب�الض�رورة ع�ن ت�ج�اور 
الوجود اإلنساني بمجملھ ب�ل ی�ك�رس�ھ وی�ث�بّ�ت�ھ، األم�ر 
الذي یرد على كل أشكال قمع مسیرة َمنھَج�ٍة ح�ت�م�ی�ٍة، 
تقوم عل�ى اس�ت�ث�م�ار ال�ع�ق�ل ال�ع�ل�م�ي وم�ن�ط�ق ف�ع�ل�ھ 

 .وإنتاجھ
وبغیة التحقق من ال�ع�الق�ة ال�ع�ل�م�ی�ة ب�ی�ن ھ�ذا ال�ع�ل�م 
(األنثروبول�وج�ی�ا) وأح�د أف�رع�ھ وم�ی�ادی�ن�ھ (ال�ف�ن�ون 
الش�ع�ب�ی�ة)، أق��ول ھ�ن�ا: إنَّ األن�ث�روب�ول�وج��ي ب�ل�ف�ظ��ھ 
المستقى من الیونانیة إنّم�ا ی�ؤك�د ال�ع�ل�م ال�ذي ی�درس 
اإلنسان واألنسنة.. إذن، فاألنثروبولوجیا بھ�ذا األص�ل 

یتخص�ص  logos اللغوي المعبر بموضوعیة؛ ھو علم
وب��ھ��ذا ف��إنَّ��ھ ع��ل��م  Anthropos ب��دراس��ة اإلنس��ان

اإلنس��ان وص��ن��ع ال��ح��ض��ارات وإش��ادة ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
البشریّة، ومن ثمَّ ما یتبحر ف�ي س�ل�وك�یّ�ات (اإلنس�ان) 
وأعمالھ ومنجزه الذي یتأتى من طابعھ بوصف�ھ ك�ائ�ن�اً 
جماعي الوجود واالشتغال األمر الذي یتناولھ مصطلح 

 .األنثروبولوجیا االجتماعیّة
وم�ن أج��ل ت�وف��ی�ر ق�ن�اع��ة ب�اتس��اع األن��ث�روب�ول��وج�ی��ا 
لمعطیات (ثقافیة) البد من تذكر أّن ھذا العلم، أي ع�ل�م 
اإلنسان، ینق�س�م ع�ل�ى ع�دد م�ن األقس�ام ك�م�ا یش�ی�ر 
دارسوه. أولھا: الطبیعیّة المرتبطة م�ب�اش�رة ب�م�ن�اھ�ج 
الكلیات الطبیة وتخصص علومھا اإلحیائیة الطبی�ع�ی�ة، 
مثل: الفیسیولوجي واألنتومي أو علم ال�ت�ش�ری�ح، ب�م�ا 
یركز ع�ل�ى م�ق�ای�ی�س جس�م اإلنس�ان م�روراً ب�ب�ن�ی�ت�ھ 
واستفادة من جراحة تشریحیة كما یقرأھا العلم ال�ی�وم 

 ...بدقة
أما القسم األنثروبولوجي في كلیّات العلوم االجتماعیّ�ة 
ف�إنّ�ھ ی�ت�ن��اول اإلنس��ان ب�وص��ف�ھ الس��الل�ة ال�ح�ی��ة ف��ي 
األرض، بكل تفاصیل تمیزه عن بق�ی�ة ال�ك�ائ�ن�ات ال�ت�ي 
تشاركھ الحیاة على سطح الكوكب كما بانتصاب سی�ره 
وطریقة استعمال یدیھ وقدمی�ھ، واألھ�م واألب�رز ق�درة 
التعبیر واإلدراك والتفكیر وال�ك�الم األم�ر ال�ذي ی�ج�ع�ل 
ھذا العلم بأقسام التخصص السوسیولوجي تبح�ث ف�ي 
متغیرات تطّوره، وسبل تكاثره وعیشھ، كما یدف�ع ھ�ذا 
العلم لدراسة وجود اإلنسان بین المجتم�ع�ات ال�ب�دائ�یّ�ة 
بمقابل األخرى المعاصرة وم�ا وص�ل إل�ی�ھ ف�ی�ھ�ا م�ن 
ت�ن��وع واخ��ت�الف، ف��ردی�اً ج�م��ع��ی�اً ح�ی��ث ال�ت��ش�ك��ی��الت 
االقتصااجتماعیة ومنظومة الطبقات والتعبیر ال�ف�ك�ري 
السیاسي عنھا واآلثار اإلیكولوجیة علی�ھ�ا والب�د ھ�ن�ا 

من التأكی�د ع�ل�ى أن ال�دراس�ات رك�زت وت�رك�ز ع�ل�ى 
الجوانب الوظائفیة وتبادلھا التأث�ی�ر وم�خ�رج�ات إدارة 

 ..تلكم الشؤون
إنَّ ھذا المنعطف في توسیع قراءات األن�ث�روب�ول�وج�ی�ا 
لتتبحر في آلیات خلق الوحدة في ال�نُ�ظُ�م االج�ت�م�اع�ی�ة 
واستقراء معاني تأثی�رات�ھ�ا ع�ل�ى الس�الل�ة وح�اج�ت�ھ�ا 
الست�ط�الع م�ن�ج�زھ�ا ال�ث�ق�اف�ي وق�درت�ھ ع�ل�ى ال�ب�ق�اء 
وال�ت�وارث ل�ی��س م�ن ب��واب�ة ال�ت��اری�خ ب�ل م�ن ب�واب��ة 
اس�ت�ك�ش�اف ال�ط�اب�ع وال�ھ�وی�ة ال�ح�ض�اری�ة ب�م�ف��ردات 
الجماعات البدائیة ومجتم�ع�ات�ھ�ا وم�ا اس�ت�خ�دم�ت م�ن 
أدوات ع��ی��ش وم��ا ع��بّ��رت ع��ن��ھ م��ن ف��ك��ر أو رؤى 
وضعتھا أو صبتھا وصاغتھا في أساطیرھا أو آداب�ھ�ا 
وفنونھا وفي عاداتھا وتقالیدھا ولقد دفع ھ�ذا ال�ق�س�م 
من األنثروبولوجی�ا ل�دراس�ة م�ت�ع�م�ق�ة ف�ی�ھ�ا، ف�ك�ان�ت 
موضوعات دراسة الفنون الش�ع�ب�ی�ة ج�وھ�رة ث�ق�اف�ی�ة 
حضاریة في قراءة ھویة الشعوب وامتداد تراث�ھ�ا م�ن 
منطقة تواصلھ واستمراریتھ إل�ى ال�ج�ذور وال�م�راح�ل 
البدائیة وانعكاساتھا التي أورثتھا بتأثیر جدي ملموس 

 ..طبع تلك الھویة ومنجزھا المخصوص بھذا المیدان
أؤكد ھنا على حقیقة أّن اإلبداع الث�ق�اف�ي وحص�راً ف�ي 
ذاك الممتد نحو الجذور بعمق القرون المنصرمة بت�ل�ك 
البدایة في قراءة األدب والفن البدائیین، إنما ی�ت�واص�ل 
ویستمر لیكشف لنا الیوم، عن درجة ارتباطھ بوظائف 
عمیقة مھمة في بنیة المجتمع الحدیث ح�ی�ث ت�ت�ج�س�د 
الرموز والدالالت األنثروبولوجیة لمفرداتھ العائدة إل�ى 

 .معطیات الھویة المنحدرة من تلك األصول البدائیة
ومن أجل ت�ف�ع�ی�ل ال�رؤی�ة ال�ت�ي ت�رى وض�ع ال�ف�ن�ون 
الشعبیة في األنث�روب�ول�وج�ی�ا، ب�وص�ف�ھ�ا ج�وھ�را م�ن 
جواھر الثقافة ومنطق االنعكاس الحضاري فیھا، ب�ات 
واجبا والدة قسم یدرس الجوانب التطبیقیة لكل أقس�ام 
دراسة علم اإلنسان ال�ت�ي وردت م�ع�ن�ا وم�خ�رج�ات�ھ�ا 
ومعطیاتھا ومن ثّم آثارھا وانعكاساتھا ال�راھ�ن�ة؛ ب�م�ا 
اش���ت���م���ل ع���ل���ى م���ی���ادی���ن اق���ت���ص���ااج���ت���م���اع���ی���ة، 
وسایكوسوسیولوجیة وطبیة وأیضاً مدت میدانھا نح�و 
التربیة والتع�ل�ی�م وع�ل�م الس�ك�ان وال�ت�ح�ّض�ر وض�م�ن�ا 
اآلداب والفنون وب�ت�ف�رع�ھ�ا األع�م�ق نش�ی�ر ھ�ن�ا إل�ى 

 ..الفنون الشعبیة تحدیداً كما یرد في عنوان قراءتنا
إّن ذلك الفعل المع�رف�ي ال�ع�ل�م�ي ی�ن�ت�م�ي ل�ل�ب�ح�ث ف�ي 
االرتباطات والعالقات المولودة برح�م ت�ل�ك ال�دراس�ات 
ك��م���ا ال��ع���الق���ة ذات األول���وی���ة واألس���ب���ق���ی��ة ب���ی���ن 
األنثروبولوجیا والفنون الشعبی�ة وق�ب�ل�ھ�ا ح�ت�م�اً ب�ی�ن 
األنثروبولوجیا والثقافة وال�ت�ح�ض�ر بص�ورة أع�ّم ب�م�ا 
ی��ق��رأ س��ج��ل ال��ح��ض��ارة وت��اری��خ��ھ��ا أو األث��ن��ول��وج��ي 
وبموازاتھا ما یقرأ سجل األم�م والش�ع�وب ال�ب�ائ�دة أو 
الحضارات المنقرضة عبر منجزھا أو آثارھ�ا ال�ب�اق�ی�ة 
كما یشیر علم اآلثار (األركیولوجي) لكننا مج�دداً وف�ي 
ضوء تأكید العالقة الوطیدة بنیویاً بین األنثروبولوج�ی�ا 
والفنون الشعبیة نشدد عل�ى أھ�م�ی�ة اإلم�ع�ان ب�ق�راءة 
سجل الفنون الشعبیة م�ن م�ن�ط�ل�ق اإلن�ج�از ال�راھ�ن�ي 
القائم على استدعاء منظومة قیمیة اجتماعیة تدرسھ�ا 
سوسیولوجیا ق�وان�ی�ن ی�ج�س�دھ�ا ع�ل�م اإلنس�ان ب�أح�د 

 ..بوابتھ األھم لتشخیص ھذا العلم وفحوى مواده
البد لي أن أشیر إلى تعدد ال�م�دارس وال�ع�ل�م�اء ال�ذی�ن 
بحثوا في ھذا العلم وأثروا، أو أغنوا مواده ومعالجاتھ 

منذ نھایة القرن الثامن عشر وحتى یومنا األم�ر ال�ذي 
جعل منھ العلم الذي یعكس حجم توجھ اإلنسان لقراءة 
مس�ی��رة ت��ط��وره وط�اب��ع وج��وده األول ك�م��ا ت��ك��ش��ف 
الحفریات من جھة وسجالت أو وثائق ما قبل الت�اری�خ 
المدون ثم والدة الساللة التي أق�ام�ت أول�ى تش�ك�ی�الت 
القبائل والش�ع�وب وم�ن�ح�ت�ھ�ا ف�رص إن�ت�اج ھ�وی�ت�ھ�ا 
الطبیعیة واالجتماعیة وانعك�اس�ات ك�ل ذل�ك ف�ي والدة 
ساللة ال�ت�ح�ّض�ر وال�ت�م�دن وإن�ج�از اإلب�داع ال�ج�م�ال�ي 
المخصوص المستقل وكیف تم توارثھ وتناقلھ لی�ظ�ھ�ر 
اإلنس�ان ال�ذي س�ج�ل وج�وده وم�دن�ی�ت�ھ أو حض�ارت��ھ 

إن وجود الفنون الشعبی�ة ل�ی�س م�ج�رد  ..وخصائصھا
إنجازات عارضة ابنة حال فردي لمبدع أو آخر، وھ�ي 
لیست مما یقبل قمعاً باالزدراء والتھ�م�ی�ش وال�ت�ف�ری�غ 
من المعاني العمیق�ة الس�ام�ی�ة؛ ول�ك�ن�ھ�ا (أي ال�ف�ن�ون 
الش�ع�ب��ی�ة) ت��م�ث�ل س�ج��ل ال�وج��ود ال�ج��م�ع�ي ل�إلنس��ان 
واشتراكھ في استی�الد ھ�وی�ة م�خ�ص�وص�ة ت�ع�ب�ر ع�ن 
ثقافة ساللة أو أخرى وتشیر إل�ى م�وروث�ھ�ا وت�داول�ھ 
ومن ثّم لدراسة األمور بمنطق أو بنھج ع�ل�م�ي دق�ی�ق 
التوصیف، موضوعي التحلیل بما یعود باستمرار لھ�ذا 

 ..العلم ومفردات منھجھ المتكاملة المتحدة
وإذا كانت قراءتي ال تستطیع االتساع لمجمل م�ف�ردات 
العلم، بما عرضتھ ھنا وھي ایضاً ال تدعي الت�خ�ص�ص 
الدقیق إال أنھا تزعم التمسك بخط�اب م�ع�رف�ي ع�ل�م�ي 
باتساع التعمیم والمعالجة اإلط�اری�ة األع�م ت�ل�ك ال�ت�ي 
تخدم استثارة (حوار) یؤكد العالقة الجدلی�ة ب�ی�ن ع�ل�م 
اإلنس��ان (األن��ث��روب��ول��وج��ی��ا) وال��ف��ن��ون الش��ع��ب��ی��ة، 
الفولكلوریة العمق واالنع�ك�اس ل�م�ا ی�ت�واف�ر م�ن أداء 
ووظائف تعالج الموضوع األساس الممثل لجوھریھم�ا 
عندما نتحدث عن استقاللیة كل منحى معرف�ي م�ن�ھ�م�ا 
�د ل�وج�ود واح�د ع�ن�دم�ا  ولكنھ في الوقت ذاتھ ال�م�ج�سِّ
نتحدث ال عن عالقة أو ارتباط خارجي، بل عن ق�راءة 
فعلیة لمادة بعینھا ھي العلم الذي نحن بصدد االشتغ�ال 

  ....علیھ
علینا دائما، ونحن ندرس اإلنسان داخلیا خارجیا، منع 
الفصل بین الكینونتین ألن ذلك سیشوه الوجود البحثي 
المنطقي ال�ق�ائ�م ع�ل�ى ت�ع�ری�ف�ھ�م�ا ب�وص�ف�ھ�م�ا أقس�ام 
(متكاملة متفاعلة في تجاورھا) في نطاق أو في إط�ار 

وعل�ی�ن�ا  ..وحدة میادینھا بعلم واحد ھو األنثروبولوجیا
باستمرار االستناد إلى العمق العلمي في قراءة الفنون 
الشعبیة بجمالیاتھا وبھویة خطابھ�ا ال�ت�ج�ری�دی�ة ال�ت�ي 
تمنحنا دالالت بھیة في قراءة وجودنا فردیا جمعیا بم�ا 
یحیلنا لإلنسان بوجوده المجتمع�ي وح�راك�ھ ال�ج�م�ع�ي 
بانفتاح یحمل األنس�ن�ة ب�ع�د ك�ل ذاك ال�ت�اری�خ ل�ت�ط�ور 
ساللتھ ما ال یس�م�ح ب�م�ص�ادرت�ھ ت�ح�ت أّي ذری�ع�ة أو 
تبریر وما ال یخرجھ من أطر قراءة العقل العلمي ب�ك�ل 

 ....میادین االشتغال
 فھل وصلت رسالة ھذا التناول ومعالجتھا مادتھا؟

ن اوا وما  
 

 أ. د. تیسیر عبدالجبار اآللوسي
2021 / 10 / 31 



08  

Wednesday 
AL iraqia No. 807 

 03 Nov 21 • Year 17 

بدأ الموظّفون یتناولون الطعام ف�ي أم�اك�ن     
عملھم (بحَذرٍ شدید) في بدایة السبعینیّات من 

الماضي. وكانت النسوة "الرائ�دات"    القرن
في ت�أس�ی�س ھ�ذه ال�ظ�اھ�رة ھ�ّن ال�م�وظ�فّ�ات 

ال�ع�م�ل   المتزّوجات من موظفّ�ی�ن ف�ي م�وق�ع
ذاتھ . بعد ذلك انتقَلَْت العدوى الى الم�وظ�فّ�ات 
الباحث�ات ع�ن "َزْوجٍ" ان�ط�الق�اً م�ن ال�م�ب�دأ 
الشھ�ی�ر: "ال�ط�ری�ق ال�ى ال�رج�ل ی�م�رُّ ع�ب�ر 

 معدتھ". 
وھ�ك��ذا ب��دأت ال��م�وظ��فّ�ات ال�ع��ازب�ات ب�وض��ع 
"ل�فّ�ات" روم�انس�یّ�ة ب�اذخ��ة ف�ي ح�ق�ائ�ب�ھ��ّن 
النسائیّة (أغلبھا من صنع األّمھات)، وتق�دی�م 

الموظفّین ال�عُ�ّزاب. وألّن   ما یتیَّسر منھا الى
االنتھازیّة واالستغالل ھي سم�ة أص�ی�ل�ة م�ن 
سمات الرجال (وخاّصةً العّزاب م�ن�ھ�م)، ف�ق�د 
بدأ الموظّفوَن "الشباب" بالتجوال في ُش�َع�ب 
واقسام الدائرة كذكور النحل، وُك�لّ�م�ا ت�ّذّوق�وا 
قطعةً من "ل�فّ�ة" ھ�ذه ال�م�وظ�فّ�ة، وقََض�م�وا 
قطعةً من "صّمونة" تلك ، صاح�وا ب�ح�ب�ور: 
هللا أكبر .. هللا أكبر .. ھذه ألّذ واشھى وأعذب 

 "سندویشة" ذقتھا في حیاتي. 
أّما بعض الموظفّین "الشجع�ان" ف�ق�د ك�ان�وا 
یُضیفون: هللا هللا.. إّن م�ذاق ھ�ذه "ال�ل�فّ�ة" 
یشبھُ مذاق عذوبتِك بالضبط، وف�ی�ھ�ا رائ�ح�ةُ 

 أُّمي!!.
في ھذه المرحلة كانت ظاھ�رة "ال�ل�فّ�ة" ھ�ي 
ظاھرة ب�ای�ول�وج�یّ�ة ص�رف�ة، م�ع ش�يء م�ن 
الرومانس القائم على التخادم المصلحي ب�ی�ن 
الموظفّ�ی�ن ال�ع�ّزاب وال�م�وظ�فّ�ات ال�ع�ازب�ات، 
وكانت ال�ع�الق�ة ب�ی�ن زی�ادة ع�دد "ال�ل�فّ�ات" 
وزیادة عدد "ال�زی�ج�ات"ھ�ي ع�الق�ة ط�ردیّ�ة 

 عموماً (مع ثبات العوامل األخرى).
وفي الت�س�ع�ی�ن�یّ�ات ح�دث ال�ت�ح�ّول األھ�ّم ف�ي 
میكانزمات تناول الطع�ام ف�ي دوائ�ر ال�دول�ة، 
وانتقل نمط نقل "اللفّات" من استخدام تكنیك 
ال��ح��ق��ائ��ب، ال��ى ان��ت��ھ��اج اس��ت��رات��ی��ج��یّ��ة 

ال�ى   "العاللیك" (أي نقل الطعام م�ن ال�ب�ی�ت
موقع العمل ب�أك�ی�اس ب�ال�س�ت�ی�ك�یّ�ة ی�ح�م�ل�ھ�ا 

 الموظّفون معھم) .
ّن ظاھـــرة "العاللیــك" لم تستف�ِح�ْل، و ــولك

"ت�ت��َم�ّدْد"، وتص�ب��ح س��ل�وك��اً "م��ؤَس�ّس��ی��اً"، 
. 2003وتتحول الى "بُنیة"، إالّ ب�ع�د ال�ع�ام 

فبسبب زیادة عدد الموظفّین لدى ال�دول�ة م�ن 

ال�ى أك�ث�ر م�ن  2003ملیون موظّف في عام 
خمسة مالیین موظّف(وأجیر یومي) في ع�ام 

، أصبحت ظاھرة "الع�الل�ی�ك" ظ�اھ�رة 2021
"ریعیّة" ِصرفة، وأص�ب�ح�ْت ل�ھ�ا ط�ق�وس�ھ�ا 
وم��راس��ی��م��ھ��ا "ال��ُم��ب��اَرك��ة"، وت��وق��ی��ت��ات��ھ��ا 
"الُمقّدسة"، كم�ا أص�ب�ح ل�ھ�ا "ُم�نَ�ظّ�م�وَن" 

 ُمجاِھدون، و "ُعّمال" بواسل.
ولو تفََض�ْل�تُ�ْم ووق�ف�ت�م ص�ب�اح�اً ع�ن�د م�داخ�ل 
المؤّسسات والدوائر الحكومیة، ل�رأی�ت�م ك�ّم�اً 
ھائالً من "العاللیك" الُمحّملة بجمیع أصناف 
المأكوالت، وھي تتمایل و تتدلّى بغنَ�جٍ وَدالل 
ف��ي أی��دي ال��م��وظ���فّ��ات "ال��ُم��ك��تَ��نِ���زات"، 
ش��ی��ن"، وج��م��ی��ع��ھ��م  وال�م��وظ��ف��یّ��َن "ال��ُم��تَ��َك�رِّ
م��اض���وَن ف���ي ط��ری���ق���ھ���م ال��ق���ص���ی���ر إل���ى 
"الالشيء".. ُمدّججیَن بكافّة انواع األطعم�ة، 
وأطباقھا التقلیدیة، "الُمستحَدثة"، وم�ا ب�ع�د 

 الُمستحَدثَِة أیضاً.
و عند ھذه المرحلة المفصلیّة م�ن "ال�ت�اری�خ 
الوظیفي" في العراق بدأت أوزان الموظفّ�ی�ن

 (والموظّفات خصوصاً) بالزیادة. 
ومع السمنة المفرطة لعموم الموظفّین، وعدم 
وجود إم�ك�ان�ی�ة ل�ح�رق الس�ع�رات ال�ح�راری�ة 
ال�ف�ائض��ة، بس��ب�ب ع��دم وج��ود ع�م��ل أص��الً، 
وتدنّي االنتاجیة الى معدالت مخی�ف�ة(ح�ی�ث ال 
یزید معدل وقت العمل الفعلي ل�ل�م�وظّ�ف ع�ن 

 5دقیقة في یوم ال�ع�م�ل ال�واح�د، م�ق�اب�ل  20
دق��ی��ق��ة أك��ل و "قِْش��بَ��ة" و  80س��اع��ات و 

"عاللیك") .. أصبح الموظفّون ی�أك�ل�وَن ف�ي 
 البیت .  الدائرة ، ویمارسون "الریجیم" في

وَھنا اصبحت العالقة بین زیادة عدد العاللی�ك 
وزیادة وزن الموظفّین من جھة، وانتاجیتھ�م 
من جھة اخرى ، عالقة ع�ك�س�ی�ة، ال ت�ح�ت�اج 
الى "دوال" ریاضیّة بھدف إثبات فرضیات�ھ�ا 

 الرئیسة.
وع��ن��دم��ا ح��لّ��ْت "ن��ع��م��ة" ك��ورون��ا ع��ل��ى 

الدوائریّة" مع  -الموظفّین، إختفَت "العاللیك 
ال��م�ط�اع�م"، وأص�ب�ح��ت  -إغ�الق "ال�دوائ��ر 

"اإلن���ت���اج���ی���ة" دون الص���ف���ر، وأس���ت���م���ّر 
"الموظّفون الحكومیّون" ف�ي ت�ن�اول م�ا ل�ّذ 
وطاب من محتوی�ات "ال�ع�الل�ی�ك ال�ری�ع�یّ�ة"، 
التي أصبحت ھذه المّرة تتھادى من الموالت، 
والسوبرماركات، و"الدلیف�ی�ریّ�ات"، وص�والً 

 إلى البیوت العامرة بالریع النفطّي.

ال�ت�ن�م�وي (ع�ل�ى  -وفي الجانب "التخطیطي 
الصعید "الداخلي) فقد أعلن ُك�تّ�اب "ال�ورق�ة 
البیضاء" (یساندھم ، ویشدُّ أزرھ�م ف�ي ذل�ك 
كبار "الخبراء" واإلقتصادیّین "الوطنیّین") 
على أّن شعارھا الرئیس ھو " ال "عالل�ی�ك" 
مع غ�ی�اب اإلن�ت�اج�ی�ة، وال إن�ت�اج�ی�ة ب�وج�ود 

تصمیمھم الذي ال    العاللیك".. وأعربوا عن
ھ�وادة ف�ی��ھ ب�أن ال یس��م��ح�وا أب�داً ب��ت�ح��وی��ل 
"ظ���اھ���رة" ال���ع���الل���ی���ك إل���ى "بُ���ن���ی���ة" 

راسخة، وأّن "البرنامج التنفی�ذي"  مؤسسیّة
للورقة (الذي سیقّره مجلس الوزراء ق�ری�ب�ا) 
سیح�ت�وي ع�ل�ى "ُح�زم�ة" م�ن الس�ی�اس�ات، 
واإلجراءات، والتدخالّت، التي ستكون فاع�ل�ة 

 وحاسمة بھذا الصدد.
أّم�ا ع��ل��ى الص�ع��ی��د ال��خ��ارج�ي، ف��إن خ��ب��راء 
المنظمات اإلقتصادیّة الدولیة كانوا قد ح�ّذروا 

بأنّھُ لن یحصل على سنٍت واحد   العراق سلَفاً 
(كقروض أو مساعدات إنمائیّ�ة)، ول�ن ی�ن�ع�م 
بأي تسھی�الت مص�رف�یّ�ة، ول�ن ی�ح�ظ�ى ب�أي 
"جدارة ائتمانیّ�ة" م�ال�م یض�ع ح�ّدا لس�ط�وة 
ون��ف��وذ "ال��ع��الل��ی��ك ال��ری��ع��یّ��ة"، وإذا ل��م 

بتطبیق "اصالحات" حقیق�ی�ة وق�اس�یّ�ة،   یقم
للحّد من األثر المدّمر لھذه السل�وك�یّ�ات ع�ل�ى 
اإلن��ت���اج���ی���ة م���ا دون "الص���ف���ریّ���ة"، ف���ي 

 "الدوائر" الحكومیّة.
أّما أكثر التطورات خطورةً في تفّشي ظ�اھ�رة 
"العاللیك" ھذه، فھو شیوع استخدامھ�ا م�ن 

"األعداء" و "جیوشھم األل�ك�ت�رون�یّ�ة"   قِبل
 -ب��ھ��دف اإلس��اءة ل��ل��ع��م��ل��ی��ة الس��ی��اس��ی��ة 

الرائدة في العراق "الجدی�د".  -الدیموقراطیّة
فھؤالء األعداء یّدعوَن بأّن ال�دول�ة ال�ع�اج�زة 
عن السیطرة على "عاللیك" موظّفیھ�ا، ھ�ي 
دولة فاشلة، ولیست دول�ة إن�ت�اج�یّ�ة وك�ف�اءة 

 ومؤّسسات.
 

ھؤالء "األعداء" یؤّكدوَن (و بك�ّل ص�الف�ة)، 
التعّددیة  -الدیموقراطیة -أّن "دولة" العراق 

اإلتّحادیة، قد تحّولَْت ب�ف�ع�ل ض�ع�ف�ھ�ا وق�لّ�ة  -
حیلتھا الى دولة "عاللیك" ف�ق�ط .. أو دول�ة 
"لَ��فّ��ات" ف��ق��ط ..أو دول��ة "لَ��فّ��ات" داخ��ل 
"عاللیك" ف�ي أحس�ن األح�وال .. وال ش�يء 

 آخر .

 وا "دوا"  "ا" ّاقإما  
 )1971 - 2021( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أ. د. عماد عبد اللطیف سلیم/ بغداد
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إستعرض�ن�ا ف�ي ال�ح�ل�ق�ة األول�ى أھ�م    
ماجاء في التقریر النھائي ح�ول ال�دورة 

ل�م�ج�ل�س ال�ن�واب   التش�ری�ع�ی�ة ال�راب�ع�ة
العراقي والذي عقد جلس�ت�ھ األول�ى ف�ي 

بعد تحریر الموصل م�ن  03/09/2018
وق�د ت�ب�ی�ن م�ن خ�الل ال�م�رص�د   داعش

النیابي العراقي وباألرقام والتوثیق ب�أن 
مجلس النواب كان في حالة ت�راج�ع ف�ي 
أدائھ وفي تشریعاتھ ال�م�ط�ل�وب�ة وك�ذل�ك 
في دوره ال�رق�اب�ي فض�الً ع�ن ال�م�ؤش�ر 
الرئیس الذي عرقل عمل المجلس وھ�و 
إس��ت��م��رار ال��م��ح��اص��ص��ة وال��ت��واف��ق��ات 
السیاسیة وعدم الش�ع�ور ب�ال�م�س�ؤول�ی�ة 
تجاه الش�ع�ب وال�وط�ن م�ن ق�ب�ل أغ�ل�ب 
ال�ن��واب أو اإلل��ت��زام ب��ال��ن�ظ��ام ال�داخ��ل��ي 
للمجل�س وب�ال�م�واد ال�دس�ت�وری�ة ول�ھ�ذا 
أع��ت��ب��ر ال��دك��ت��ور م��زھ��ر ج��اس��م م��دی��ر 
المرصد النیابي الع�راق�ي ع�ن�دم�ا حض�ر 

بأن  -لقاء في برنامج المحاید /العراقیة:
الدورة التشریعیة الرابعة ك�ان�ت األس�وأ 
من بین الدورات الت�ش�ری�ع�ی�ة الس�اب�ق�ة، 
وم��ن م��الح��ظ��ات��ھ م��ن خ��الل ال��ت��ق��ری��ر 
النھائي بأن المجلس لم یعقد أي ج�ل�س�ة 
في موعدھا ال�م�ع�ل�ن ول�م ی�ك�ت�م�ل ع�دد 
النواب الكلي في أي جلسة من ج�ل�س�ات 

 325المجلس. وكان المجل�س ی�ع�م�ل ب
عض��و ألن أرب��ع��ة أعض��اء ل��م ی��ؤدوا 
الیمین الدست�وری�ة ال�ت�ي ی�ن�ص ع�ل�ی�ھ�ا 
الدس�ت�ور ال�دائ�م م�م�ا أث�ار اإلس�ت�غ�راب 
لإلھمال القانوني حول عدم أداء الی�م�ی�ن 
الدستوریة في الوقت الذي یعتبر العضو 
الذي لم یقم بإداء الیمین غائباً و یج�ري 
إستبدالھ. كذلك لم ینشر مجل�س ال�ن�واب 
غ��ی��اب��ات األعض��اء وب��ال��ت��ال��ي رئ��ی��س 
المجلس ھو الذي ی�ت�ح�م�ل ال�م�س�ؤول�ی�ة 
ألنھا من صالحیاتھ الموافقة ع�ل�ى نش�ر 
أسماء األعض�اء ال�غ�ی�اب ف�ي الص�ح�ف 

كما نص   والموقع اإللیكتروني للمجلس
ع�ل��ی�ھ ن��ظ�ام ال��م�ج��ل��س ال��داخ��ل�ي. ك��ان 
یفترض أن یعقد المجلس في فترة ث�الث 

 149جلسة ولكن المحقق  192سنوات 
جلسة مما أثّرً ذلك على عمل وإن�ج�ازات 

 المجلس التشریعیة .
كما أشار األستاذ رائ�د ف�ھ�م�ي/ ال�ن�ائ�ب 
الساب�ق وس�ك�رت�ی�ر ال�ل�ج�ن�ة ال�م�رك�زی�ة 
للحزب الشی�وع�ي ال�ع�راق�ي ف�ي ال�ل�ق�اء 
نفسھ بأن التفاھمات السیاس�ی�ة وال�خ�ل�ل 
البنیوي ھي المعنیة ب�م�ا ی�ح�ص�ل وذك�ر 
بأنھ ُعقدت أرب�ع�ة عش�ر ج�ل�س�ة ب�دون 
جدول أعمال وبع�ض ال�ج�ل�س�ات ی�ط�رح 
ف�ی�ھ�ا م�واض�ی��ع خ�ارج ج�دول األع�م��ال 
فضالً عن الغیابات وعن�د ال�ت�س�اؤل ع�ن 
عدم نشر الغیابات یأتي ال�ج�واب س�وف 

ب�أن رئ�ی�س   نتخذ اإلجراءات والمالح�ظ
المجلس یتشاور مع رؤساء الكتل ح�ول 
أیة مسألة تطرح ومنھا التفاھمات ح�ول 

 جدول األعمال.
لقد كان معدل ال�غ�ی�اب�ات ف�ي ال�ج�ل�س�ات 

في كل جلسة ولم یثار األمر   نائب 126
قانون�ی�اً أو أم�ام ال�م�ح�ك�م�ة األت�ح�ادی�ة. 
والذي أصب�ح واض�ح�اً ب�أن ال�ت�ف�اھ�م�ات 
السیاسیة وبوجود أطراف مؤثرة ممك�ن 
أن نشیرألیھا بأنھا (الحكومة ال�ع�م�ی�ق�ة)

ولھذا أصبح لھا تأثیر على ال�ت�ش�ری�ع�ات 
 والقرارات وتمنع اإلجراءات القانونیة.

من ناحیة التشریعات، ف�ي ھ�ذه ال�دورة 
ال��راب��ع��ة ح��ی��ث ت��م��ت ال��ق��راءة األول��ى 
والقراءة الثانیة لمشاریع قوانی�ن ول�ك�ن 

ح�ل   82لم یصوت ع�ل�ی�ھ�ا وب�ذل�ك س�ی�ّرً
مش�روع ق��ان�ون ال��ى ال�دورة ال�خ�امس��ة 
القادمة لغرض الت�ص�وی�ت أو ت�ع�اد م�ن 
جدید وھذه مخ�ال�ف�ة واض�ح�ة ألن�ھ ب�ع�د 
القراءة الث�ان�ی�ة یس�ت�وج�ب ال�ت�ص�وی�ت، 
كذلك الع�رق�ل�ة مس�ت�م�رة ح�ول مش�روع 

مش��روع  ق�ان��ون ال�ن��ف��ط وال��غ��از وك��ذل��ك
قان�ون ال�م�ح�ك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة وھ�ي م�ن 
القوانین الدستوریة وعند تقییم الم�ن�ج�ز 
من التشریعات س�وف ن�ج�د وم�ن خ�الل 
التقریر النھائي بأن الس�ل�ة ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة 
قلت فیھا التشریع�ات ك�م�ا الی�وج�د دور 
رقابي للمجلس س�وى إس�ت�ج�واب واح�د 
مع وزیر االتصاالت وكلمة اإلس�ت�ض�اف�ة 
الت�م��ت بص��ل��ة ل��إل��س�ت��ج��واب ك��م��ا ذك��ر 

مدی�ر ال�م�رص�د ال�ن�ی�اب�ي ال�ع�راق�ي   ذلك
 الدكتور مزھر جاسم. 

إن من مھمات المجلس ھ�و اإلس�ت�دع�اء 
واإلس��ت��ج��واب ب��ط��ل��ب م��ن ق��ب��ل ن��ائ��ب 

معھ خمسة وعش�ری�ن عض�واً   موافقین
وعند سحب الثقة یتطلب خمسین عضواً 

) س���اب���ع���اً ج م���ن 61حس��ب ال���م���ادة(
 الدستور.

وبعد ان تتم بعض اإلجراءات للتحض�ی�ر 
من قبل بعض   لإلستجواب تبدأ الضغوط

ال�ك�ت�ل ع�ل�ى ك�ت�ل�ة ال�ن�ائ�ب ال�ذي ط�ل��ب 
خارج  اإلستجواب عبر تفاھمات سیاسیة

مجل�س ال�ن�واب وب�ع�د ال�ت�واف�ق ی�ح�دث 
 التراخي عند المستجوبین. 

وكذلك یحدث ھذا عن�د ت�م�ری�ر مش�روع 
ق���ان���ون أو م���ن���ع ت���م���ری���ر مش���روع 

ول�ھ�ذا ن�ج�د إن س�ل�ط�ة م�ج�ل��س  ق�ان�ون
النواب التش�ری�ع�ی�ة وال�رق�اب�ی�ة تض�ع�ف 
تماماً أمام الضغوط السیاسیة وال�ت�خ�ادم 

 بین األطراف والكتل المعنیة. 
كذلك یالحظ بأن المشكلة ھي (إش�ك�ال�ی�ة 

 بین التمثیلیة والتوافقات).
وعند التدقیق في سیر أعمال ال�ب�رل�م�ان 
إعتماداً على التقریر النھائي عن الدورة 

نستنتج بأن البرلمان   التشریعیة الرابعة
العراقي یف�ت�ق�د ال�م�ع�ای�ی�ر ال�ب�رل�م�ان�ی�ة، 
وكذلك نوعیة األعضاء والذین یفتق�دون 

والثقافة ال�ب�رل�م�ان�ی�ة  الخبرات السیاسیة
وال��ك��ف��اءة وإن ال��ك��ث��ی��ر م��ن ال��ق��رارات 
والتوافقات تجري خارج البرلمان، ك�م�ا 
إن بعض قادة الكتل لم یرشحوا لمجل�س 

وھ�م خ�ارج   النواب ولكن القرار بی�دھ�م
المجلس. وم�ن ال�م�ؤش�رات ب�أن ب�ع�ض 
قادة الكتل السی�اس�ی�ی�ن ھ�م أعض�اء ف�ي 

مجلس النواب ولكن لم یحضروا جلسات 
المجل�س وھ�ذا ی�دُل ع�ل�ى اإلس�ت�خ�ف�اف 
بالبرلمان وبوجود ھامش سیاسي كب�ی�ر 
بأن ال�م�واف�ق�ة أو ال�رف�ض ب�ی�د رئ�ی�س 
الكتلة المعني. ف�ال�ل�ق�اءات ال�ت�ي ت�ج�ري 
خ��ارج ال��ب��رل��م��ان ب��ی��ن رؤس��اء ال��ك��ت��ل 
والتفاھم عبر صفقات سیاسیة تعتبر من 
األخطاء وال�م�خ�ال�ف�ات ال�ت�ي وق�ع ف�ی�ھ�ا 
البرلمان العراقي بتأثیر تدخالت أجنب�ی�ة 
ع�ب��ر أذرع��ھ�ا ال��م��م�ت��دة ف��ي ال��م��ن��اط��ق 

وھذا واض�ح   اإلقلیمیة والشرق األوسط
من خالل التدخل والض�غ�وط األم�ری�ك�ی�ة 
واإلی�ران�ی�ة. وھ�ذا تس�ب�ب ف�ي اإلنس��داد 
السیاسي وتھدید للدیمقراطی�ة ال�ن�اش�ئ�ة 
في العراق. والذي أثّرً في س�ی�ر أع�م�ال 
البرلمان فضالً عن اإلنسداد الس�ی�اس�ي، 
النظام اإلنتخ�اب�ي، ق�ان�ون االن�ت�خ�اب�ات، 
ق��ان��ون األح��زاب، ق��ان��ون ال��م��ف��وض��ی��ة 
المستق�ل�ة ال�ع�ل�ی�ا ل�إلن�ت�خ�اب�ات وق�ان�ون 
األحزاب لما یعتریھا من تعدیالت ومواد 

 التؤمن العدالة.
وبسبب ضعف دور البرلمان في إی�ج�اد  

الحل�ول ال�ن�اج�ع�ة وال�ح�اس�م�ة ل�ألزم�ات 
المتراكمة وتراجع دوره التشریعي ف�ق�د 
أدى ذلك إلى إنفج�ار إن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 

وق��ب��ل��ھ��ا إزدی��اد ال��ن��ش��اط  2019األول 
م�ن�ذ   وخ�روج ال�ت�ظ�اھ�رات  اإلحتجاجي

وما تل�ت�ھ م�ن الس�ن�ی�ن وق�د  2011عام 
تالزمت إن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن م�ع ج�ائ�ح�ة 

سیئة   كورونا ولكل ما حصل من معاملة
للمنتفضین بالعنف والقوة وال�ب�ط�ش إال 
إن ذلك لم یخفف من ق�وة اإلح�ت�ج�اج�ات 
والتظاھرات ولم ی�م�ن�ع إس�ت�م�رارھ�ا ب�ل 
أدى ذلك إلى إستقالة الحكوم�ة ب�رئ�اس�ة 
ع���ادل ع���ب���د ال���م���ھ���دي وال���م���ط���ال���ب���ة 

 باإلنتخابات المبكرة. 
ونتیجة لتفاقم نتائج ومخرجات األزمات 
المتراكمة وفي مق�دم�ت�ھ�ا ال�ف�س�اد ال�ذي 
تسبب بنھب أم�وال ال�ع�راق�ی�ی�ن وب�آالف 

م��ن دون   ال��م��ل��ی��ارات م��ن ال��دوالرات
محاكمة أو ع�ق�وب�ات ب�ح�ق ال�ف�اس�دی�ن، 
وكذلك ھشاشة ال�وض�ع األم�ن�ي، وع�دم 
ت��ط��ب��ی��ق ال��ق��ان��ون وال��دس��ت��ور ب��ح��ق 
ال�م�ل�ی�ش�ی��ات وت�ف�اق�م ظ��اھ�رة ال�ع�ش�ائ��ر 
ال��م��ت��ق��ات��ل��ة وبس��ب��ب إن��ف��الت الس��الح 
ت��راج��ع��ت أوض��اع ال��ب��الد االق��ت��ص��ادی��ة 
واإلجتماعی�ة والس�ی�اس�ی�ة واإلس�ت�م�رار 
بنظام المحاصصة الط�ائ�ف�ی�ة وال�ق�وم�ی�ة 

 واإلثنیة.
لقد تأخر إجراء االنتخابات المبك�رة م�ن 
السادس من حزی�ران إل�ى ال�ع�اش�ر م�ن 

مم�ا س�م�ح ل�ل�ك�ت�ل  2021تشرین األول 
السیاسیة أن تعید تأھیل نفسھا من جدید 
ب��إس��ت��خ��دام ك��اف��ة ال��وس��ائ��ل ال��م��ادی��ة 

والس�ی��اس��ی��ة وت��ب��ی��ض ص��ف��ح��ت��ھ��ا أم��ام 
الش���ع���ب مس���ت���ف���ی���دة م���ن ال���ث���غ���رات 
واإلنقسامات داخل قوى تشری�ن وك�ذل�ك 

وال�ت�ي  القوى ال�م�دن�ی�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة
ت�وح�ی�د الص�ف�وف ألج�ل  بدورھا حاولت

مقاطعة االنتخابات على أم�ل أن ت�ن�ج�ح 
المقاطعة أو الدخول والم�ش�ارك�ة ب�زخ�م 
جماھی�ري واس�ع ی�ح�ق�ق نص�راً م�ؤك�داً 
على الطبقة الس�ی�اس�ی�ة وأیض�اً ھ�ذا ل�م 
یحدث. وظ�ھ�رت ال�ن�ت�ائ�ج ب�ال�رغ�م م�ن 

ف�ي األج�ھ�زة ب�أن   الثغ�رات وال�ع�ط�الت
% م��ن 41ال�م��ش��ارك��ة ك��ان�ت ب��ن��س��ب��ة 

الناخبین، ویُعتقد بأن النسب�ة رب�م�ا أق�ل 
من ذلك. إن المش�ارك�ة ف�ي االن�ت�خ�اب�ات 
بإعتباره حق دس�ت�وري ل�ل�م�واط�ن ك�ان 
ضروري ولكن ث�ق�ل ال�ف�س�اد وال�ت�الع�ب 
ب��ال���ن��ت���ائ���ج، وس���ط��وة ال���م��ل���ی��ش���ی���ات 
وإستعراضتھا العسكریة ولدَّت إنط�ب�اع�اً 
ل��دى ال��م��واط��ن��ی��ن وھ��و ال��ع��زوف ع��ن 
االنتخابات ومقاطعتھا بإعت�ب�ار ال�ن�ت�ائ�ج 
ستعید نفس الوجوه الفاسدة وتعید حالة 
مجلس النواب المأس�اوی�ة وال�م�ؤش�رات 
ب�دأت م�ن وض�ع ال�م�واط�ن ف�ي م�ت�اھ�ة 
البحث عن بطاقتھ االنتخاب�ی�ة وال�م�رك�ز 
اإلنتخابي والدوائر المتعددة، فكان ھناك 
س�وق رائ�ج�ة ل�ب�ی�ع وش�راء ال�ب�ط�اق��ات 
االنتخابیة والبایومتریة بأسع�ار م�غ�ری�ة 
كما جرى توزیع المال السیاسي لغ�رض 
ش�راء الص�وت اإلن�ت�خ�اب�ي، وإس�ت�خ��دام 
تاثیر العشیرة والقبیل�ة وإق�ام�ة ال�والئ�م 
ألب�ن��اء ال��م��ن��ط�ق��ة االن��ت��خ��اب�ی��ة وت��ق��دی��م 
التعھدات المغریة للمواطنی�ن أو ال�ق�ی�ام 
بتبلیط شارع أونصب (مولّدة) كھربابئیة 

 وغیر ھا من األسالیب .
 

والجدیر بالذكر بأن الدورة ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة 
الرابعة أنھت أعمالھا قبل ثالثة أیام م�ن 
االنتخابات النیابیة المقرر أجراؤھا وق�د 
أصدر رئیس المجلس محمد الحلب�وس�ي 

) 64أمراً جاء فیھ (إستناداً إلى ال�م�ادة (
من الدستور تقرر إنھاء عضویة السادة 
والسیدات أعضاء مجلس النواب للدورة 
االنتخابیة الرابعة، وذلك إلن�ت�ھ�اء ف�ت�رة 
ع��م��ل ال��دورة االن��ت��خ��اب��ی��ة ب��ت��أری��خ 

في  ، والمدرجة أسماؤھم07/10/2021
القائمة التي ت�ب�دأ ب�م�ح�م�د ال�ح�ل�ب�وس�ي 

324رئیس المجلس وتنتھي بالتسلسل 
یونس شغاتي) وھنا نالح�ظ ع�دم إدراج 
أسماء خمسة أعضاء .وفي كل األح�وال 
فأن ھناك إشادة بعمل المفوضیة، ول�ك�ن 
النتائج التي ظ�ھ�رت ل�م ت�رض أط�راف 
وكتل سیاسیة ألنھا خسرت ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

 مقاعدھا.

ء  م ا ا ل 
اا مورة اا 
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(أرض المیعاد) ھي م�ذك�رات ال�رئ�ی�س     
االمریكي السابق باراك أوباما التي ج�اءت 
في شكل كتاب كبیر ضم أكثر من سبع�م�ائ�ة 
وخمسین صفحة من القطع الكب�ی�ر وص�در 

 مؤخراً في نیویورك بطبعتھ األولى. 
وعلى الرغم من قصر ال�م�دة ال�ت�ي مض�ت 
على صدور ھذا الكتاب إال إنھ نال اھتم�ام�اً 
كبیراً من لدن مخت�ل�ف ال�ق�راء أم�ری�ك�ی�ی�ن 
وغ��ی��ر أم��ری��ك��ی��ی��ن ح��ت��ى س��ارع ب��ع��ض 
مترجمینا إلى تعریب فصول من�ھ ونش�رھ�ا 
في صحف یومیة أو في مواقع الك�ت�رون�ی�ة 
مختلفة السیما ت�ل�ك ال�ف�ص�ول ال�ت�ي ف�ی�ھ�ا 
یتناول أوباما القضیة الفلسطینیة ومس�ائ�ل 

  اإلسالم والشرق األوسط واإلرھاب.
وأھمیة الكتاب أنھ ج�اء ج�ام�ع�اً ال�م�س�ائ�ل 
الشخص�ی�ة وال�ی�وم�ی�ة ب�ال�ق�ض�ای�ا ال�ع�ام�ة 
والحساسة التي ما یزال قس�م ك�ب�ی�ر م�ن�ھ�ا 
ساخناً ومثیراً ل�ل�ج�دل وال�ظ�ن�ون وم�ن ث�م 
االخ�ت��الف، ب��ل ع�م��د ب��ع��ض ال�م��ھ��ت��م��ی��ن 
وال��م��ت��خ��ص��ص��ی��ن إل��ى ف��رز م��ا ف��ي ھ��ذه 
المذكرات م�ن ش�ھ�ادات أو اع�ت�راف�ات أو 
مكاشفات تتعلق بمس�ائ�ل ال�ع�رق ون�ظ�ری�ة 
المؤامرة وتقبل الشباب لالختالف وغیرھ�ا 
من األمور التي باإلمكان وضعھا في خ�ان�ة 
التنبوءات أو التوقعات المستقبلیة لم�ا ھ�و 
ق�ادم م�ن الس�ی�اس�ة ال�خ�ارج�ی�ة ل�ل�والی��ات 
المتحدة االمركیة حول روسیا والص�ی�ن أو 
ما لھ صلة بمفاوضات الس�الم ف�ي الش�رق 
االوسط، وع�ن ذل�ك ی�ق�ول اوب�ام�ا: "م�ع 

ل�و س�أل�ن�ي اي ش�خ�ص  2010نھایة عام 
این ستحدث االزمة الرئیس�ة ال�ق�ادم�ة ف�ي 
الشرق االوسط لقدمت لھ قائمة غن�ی�ة م�ن 

  االحتماالت".
بید أن للمذكرات بعداً آخ�ر ال ی�ق�ل أھ�م�ی�ة 
عن ھذه األبعاد السیاسیة واالست�رات�ی�ج�ی�ة 
وھ�و ال�ب�ع�د األدب�ي ال��ذي ت�ح�ف�ل ب�ھ وق��د 
كشفت عن وجھ جدید الوباما السارد ال�ذي 
ع�رف م��ن��اح��ي ھ��ذا ال�ل��ون م��ن ال��ك��ت��اب��ة 

  السردیة أو ما یسمى بأدب المذكرات.
وال یخفى أن كتابة الم�ذك�رات وال�ی�وم�ی�ات 
والسیر الذاتیة ص�ارت ت�ج�ذب ف�ي اآلون�ة 
االخ��ی��رة اھ��ت��م��ام ال��ن��اش��ری��ن مس��ت��ق��ط��ب��ة 
مختلف األذواق والمشارب القرائیة. وھ�ذا 
أمر طبیعي فلقد اھت�م اإلنس�ان م�ن�ذ ال�ق�دم 
بفعل ال�ذاك�رة مس�ت�ع�ی�داً ال�م�اض�ي خش�ی�ة 

 نسیانھ. 
ویظل الرھان في ھذا الفعل م�ت�وق�ف�اً ع�ل�ى 
مدى تش�اب�ك ال�ذاك�رة ب�ال�خ�ی�ال ال�ذي ھ�و 
عبارة عن مسافة زمانیة بین فع�ل ال�ت�ذك�ر 
وقصدیة االعتراف وفعل التاریخ الذي ھ�و 
لیس الماضي حسب؛ وإن�م�ا ھ�و ال�م�اض�ي 

ال��م��س��ت��ح��ض��ر وال��ح��اض��ر ال��م��ت��ج��ھ ن��ح��و 
المستقبل الذي فیھ نتجرد من ال�زم�ان ك�ي 
نرى فعلھ فینا؛ أیّاً كان ھذا الفعل حقیقةً أم 

  مجازاً، واقعاً أم خیاالً.
وما من أحد منا تأمل ح�ی�ات�ھ وم�ا م�رَّ ب�ھ 
خاللھا من محطات؛ إال شاھد ش�ری�ط�اً م�ن 
األحداث والوقائع یستح�ض�رھ�ا ف�ي ب�رھ�ة 
من الزمن مستعیداً إیاھا استعادة قد ت�ك�ون 
مثمرة حین یكون الفرد ف�ی�ھ�ا ق�ادراً ع�ل�ى 
فك اشتباك ذكریاتھ، وقد تك�ون االس�ت�ع�ادة 
عقیمة حین یكون ال�ف�رد غ�ی�ر ق�ادر ع�ل�ى 
مقاومة النسیان فیختلط عن�ده ال�م�ھ�م م�ن 
الذكریات بغیر المھم ویتشوش لدیھ ما ھ�و 
كبیر وعزیز من الذكریات ال�ت�ي ك�ان�ت ق�د 
تركت في نفسھ أثراً بما ھو عادي انطمس 

  ذكره فلم یترك أثراً قویاً داخلھ.
والذاكرة التي ت�ت�ف�ادى ال�م�ح�و واإلض�م�ار 
ھي (الذاكرة السعیدة) ك�م�ا یس�م�ی�ھ�ا ب�ول 
ری�ك�ور وف�ی��ھ�ا ت�ك�ون االس�ت��ع�ادة واع�ی��ة 
ومقصودة فال تعتریھا مقاوم�ة ب�ل ت�ح�ق�ق 
الراحة بكلیة اجتماعیة فیھا الحقائق إثبات 
متعال وامتالك لقواعد، بھا ت�ت�م�ك�ن ال�ذات 
من مساءلة نفسھا مدركة أناھا وم�ت�ع�رف�ة 

 على فردیتھا.
وإذا ما بحث أحدنا في ذاكرتھ عن ماض�ی�ھ 
الذي عاشھ؛ فإن أف�ع�ال ال�ت�ذك�ر وال�ت�ف�ك�ر 
واالستذكار واالست�رج�اع واالع�ت�راف ھ�ي 
ال��م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ي ب��ھ��ا ن��ق��اوم ال��ن��س��ی��ان 
محاولین العودة بذواتنا إلى ما مض�ى وق�د 
غدا واحدنا م�ن�ق�س�م�اً إل�ى ك�ی�ان�ی�ن یس�أل 

  أحدھما اآلخر: من أنا ؟ من أنت؟.
ولقد میّز بول ریكور في الذاك�رة الس�ع�ی�دة 
ما ھو جماعي وشخصي بسبب ك�وج�ی�ت�و: 
"أنا أفكر الذي فیھ تكون" ذاك�رة األش�ی�اء 
وذاكرتي أنا نفسي تتطابقان: ھنا التقي أن�ا 
ذاتي عینھا أني أتذك�ر ن�ف�س�ي وأت�ذك�ر م�ا 
فعلتھ متى وأین فعلت ؟ وأي طب�ع ش�ع�رت 

  بھ حین كنت أفعلھ؟.
ومن یقرأ مذكرات اوباما فسیجد أن كتابتھ 
لمذكراتھ ھي من ن�ت�اج ال�ذاك�رة الس�ع�ی�دة 
التي یحسن السارد استعمالھا وت�ت�خ�ص�ص 
أفعالھا باالستذكار واالعتراف واالستدع�اء 
كت�ع�ب�ی�ر ع�ن مس�ی�رة ح�ی�اة ح�اش�دة ت�ب�دأ 
بطفولة عابرة وطبیعیة وت�ن�ت�ھ�ي ب�رئ�اس�ة 

  ھي األبرز واألقوى عالمیاً.
وإذا كان من غیر ال�ی�س�ی�ر ال�ت�ف�ری�ق ب�ی�ن 
ألوان الكتابة في األدب الشخصي؛ ف�إن م�ا 
یمیز كتابة ال�م�ذك�رات ع�ن ك�ت�اب�ة الس�ی�ر 
الذاتیة أن السیرة كما یرى فیلی�ب ل�وج�ون 
ھي حكي استعادي یقوم بھ شخص واق�ع�ي 
عن وجوده ال�خ�اص وذل�ك ع�ن�دم�ا ی�رك�ز 
ع��ل��ى ح��ی��ات��ھ ال��ف��ردی��ة وع��ل��ى ت��اری��خ��ھ 
الشخصي بصفة خاصة بی�ن�م�ا ت�ت�خ�ص�ص 
المذكرات في ال�ت�ج�رب�ة الش�خ�ص�ی�ة ال�ت�ي 
تبتغي تذكر اآلخر منب�ث�ق�ا م�ع�ھ�ا م�ت�رج�م�ا 
فیھا التاریخ اقتناعاً بأن ق�در اإلنس�ان ھ�و 
تأمل الحیاة من الب�دای�ة إل�ى ال�ن�ھ�ای�ة م�ن 
أجل فھمھا وقد تموقع الص�دق ف�ي ت�ق�دی�م 
ھذه التجربة وتصنیفھا وتأملھا وال�ت�ع�ل�ی�ق 
علیھا باسترجاع مراحل العمر مع الترك�ی�ز 
على مرحلة بعینھا أو تجربة من الت�ج�ارب 
الحیة والممتدة باست�ع�م�ال الس�ارد ال�ذات�ي 
بض��م��ی��ر األن��ا :"ل���ق��د اث���ق��ل الص���راع 
االسرائیلي علي شخصیاً .. اعتقد ان ھناك 

راب��ط��ا ج��وھ��ری��ا ب��ی��ن ت��ج��ارب الس��ود 
والیھود؛ القصة الم�ش�ت�رك�ة ع�ن ال�م�ن�ف�ى 
والمعاناة لقد حملن�ي ذل�ك ع�ل�ى ان اك�ون 
مؤیدا لحق الشعب الیھودي ف�ي ان ت�ك�ون 
لھ دولتھ الخاصة ب�ھ وم�ع ذل�ك ف�ان�ھ م�ن 
سخریة القدر ان ھذه القیم نف�س�ھ�ا ج�ع�ل�ت 
من المستح�ی�ل ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ي ان ات�ج�اھ�ل 
الظروف التي اجبر ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ون ع�ل�ى 
العیش فیھا ف�ي االرض ال�م�ح�ت�ل�ة" ول�ق�د 
ح���ظ���ي الش���رق االوس���ط وال���ق���ض���ی���ة 
ال�ف��ل��س��ط�ی��ن��ی��ة ب�ت��رك��ی��ز واض�ح ف��ي ھ��ذه 
المذكرات، وفیھا نقل لنا أوب�ام�ا ت�ف�اص�ی�ل 
محاورات ومشاھدات واكتشافات ب�ع�ض�ھ�ا 
جدیر ب�ال�ت�أم�ل، ف�م�ث�ال ی�ق�ول ع�ن إح�دى 
زیاراتھ السرائیل وھو أمام حائط ال�م�ب�ك�ى 
ی�ح�ش��ر ورق�ة ك�ت�ب ف�ی��ھ�ا دع��اء ل�ن��ف�س��ھ 
وعائلتھ: "اح�ن�ی�ت رأس�ي أم�ام ال�ج�دار.. 
وضعت یدي على الحجر الجی�ري ال�ن�اع�م، 
وأنا في تأمل ص�ام�ت، ث�م حش�وت ق�ط�ع�ة 
الورق الخاصة بي ودفعتھا عمیقاً في ش�ق 
في الجدار، .. افترضت أن ھ�ذه ال�ك�ل�م�ات 
كانت بیني وبین هللا فقط، ولكن ف�ي ال�ی�وم 
التالي كان�ت ھ�ذه ال�ك�ل�م�ات م�ن�ش�ورة ف�ي 
صحیفة إسرائیلیة قبل أن تُنتشر إل�ى األب�د 
عبر اإلنترنت" وب�ال�ط�ب�ع ال ی�ری�د اوب�ام�ا 
بھذه الذكرى ثلب الصورة ال�ت�ي رس�م�ت�ھ�ا 
اسرائیل لنفس�ھ�ا أم�ام ال�ع�ال�م؛ وإن�م�ا ھ�و 
یذكر ذل�ك م�ن ب�اب أن ال�رئ�اس�ة ج�ع�ل�ت�ھ 
ش�خ�ص�ی�ة ع�ام�ة وم��ن ث�م ف��إن م�ن ح��ق 

  الجمیع أن یطلعوا على خصوصیاتھ.
وألن الوباما ص�ورة م�ع�ت�ادة ف�ي اذھ�ان�ن�ا 
كسیاسي ناجح ورئیس محن�ك وش�خ�ص�ی�ة 
م�خ��ت�ل��ف�ة ل�ھ��ا ك��اری�زم��ا خ��اص�ة اوص�ل��ت 
صاحبھا الى البی�ت االب�ی�ض ك�اول رئ�ی�س 
اسود في تاریخ امریكا ی�ك�ون ھ�ذا ال�ب�ی�ت 

 A Promisedھ��و ((أرض ال��م��ی��ع��اد 
land العنوان الذي فیھ تتمظھر الذاك�رة ((

 السعیدة بداللتین: 
االولى دینیة تعیدنا إلى النبوءة ال�ت�ورات�ی�ة 
التي فیھا نستذكر العھ�د ال�ذي ت�ح�ق�ق ف�ي 
المسیحیة واالسالم كخاتم للنبوة ومص�داق 
للعھد االلھي وق�ی�ل إن ال�ع�ھ�د ك�ان ل�ب�ن�ي 
اسرائ�ی�ل ل�ت�ك�ون االرض ال�م�وع�ودة م�ن 
النیل الى الفرات مما س�م�ي ب�ب�الد ال�ھ�الل 
الخصیب وقیل ھي فلسطین التي ارت�ب�ط�ت 
ف�ي اذھ��ان ال�ی��ھ�ود ب��اورش�ل�ی��م وال�ھ��ی�ك��ل 

 ومملكة داود. 
والداللة االخرى رمزیة وفیھ�ا ی�ت�م�ث�ل ك�ل 
استشراف لما ھو مغیب والھ�ي.. وھ�و م�ا 
وظف أدبیا في كثیر من االعمال ال�روائ�ی�ة 
التي تناصت مع قصة السبي البابلي وھ�دم 
الھیكل على ی�د ال�م�ل�ك ن�ب�وخ�ذنص�ر م�ث�ل 
روایة (ارض الم�ی�ع�اد) ل�ل�ك�ات�ب ال�روس�ي 
یوري كولیسكوف وروایة (أرض ش�ن�ع�ار) 

  للكاتب المصري عالء اسماعیل.
وھاتان الداللتان الدینیة والرمزیة ت�ب�رزان 
ف��ي ال��ف��ص��ل األول بش��ك��ل م��ب��اش��ر ت��ح��ت 
عنوان جانبي ھو (الرھان) وف�ی�ھ ی�ت�ح�دث 
اوباما عن المكان األكثر روع�ة ال�ذي رآه 
وھو (البیت االب�ی�ض) ب�ح�دائ�ق�ھ واب�واب�ھ 
وقاعاتھ واعمدتھ فكان م�ح�ت�م�ا ع�ل�ی�ھ ان 
یمشي الھوینا "كنت أمشي بشكل مخ�ت�ل�ف 
وارى في صف االعمدة الوعي ال�ت�اری�خ�ي 
ی��خ��ط��و م��ع خ��ط��وات��ي وض��رب��ات ق��دم��ي 

م��ح��س��وب��ة وح��ذرة وف��ي ك��ل ی��وم أل��وح 
ل��ل��ح��ارس ب��ال��زي ال��رس��م��ي داخ��ل ال��ب��اب 
الزجاجي ث�م ان�زل�ق إل�ى ال�ب�اب ال�ج�ان�ب�ي 
للمكتب ال�ب�ی�ض�اوي الحص�ل ع�ل�ى ج�دول 
اعمالي" بینما ت�ب�رز دالل�ت�ا ال�ع�ن�وان ف�ي 
الفصول الستة االخرى بشكل غیر م�ب�اش�ر 
مؤكدتین مقصدیة الكاتب في ج�ع�ل ك�ت�اب�ھ 
مذكرات ولیس سیرة ذاتیة، ی�ق�ول أوب�ام�ا 
في المقدمة : "أردت أن أح�ك�ي ف�ي ش�ك�ل 
قصة شخصیة قد تدھش الش�ب�اب ف�ت�ت�غ�ی�ر 
نظ�رت�ھ�م ل�ل�ح�ی�اة" وھ�و إذ ی�ت�ح�دث ع�ن 
اج��داده ووال��دت��ھ وط��ف��ول��ت��ھ ودراس��ت��ھ 
ومحطات من اھتمامھ ال�م�ب�ك�ر ب�الس�ی�اس�ة 
فإنھ ایضا یتساءل : "لماذا ك�ن�ت م�زاج�ی�ا 
في التعامل مع الحقیقة؟ وھل نحن امة ل�ن�ا 
حریتن�ا ومس�اوات�ن�ا ال�م�ت�وف�رة ل�ل�ج�م�ی�ع؟ 
ونجده ینتقد أیضا" نحن ف�ي ت�م�ری�ن ان�ھ 
ال��وق��ت الن ن��ت��ج��اھ��ل اس��ط��ورة م��اض��ي 
امریكا.. نحتج عل�ى م�وت ال�رج�ل االس�ود 
االعزل.. علینا أن نتعلم ان ن�ع�ی�ش س�وی�ة 
ونتعاون مع بعضنا بعضا ون�ح�ت�رم ك�رام�ة 
االخرین" ك�م�ا ی�ع�ت�رف أن ف�ع�ل ال�ك�ت�اب�ة 
نفسھ مخیف حین ال یذھب كما ن�خ�ط�ط ل�ھ 
یقول: "اجد عقلي في مقاومة سردیة ..ل�م 
ارد ان ان��زل ال��ى ال��خ��ل��ف��ی��ات او اض��ع 
نھایات.. انا اكره ال�ح�واش�ي ..وال�ن�ھ�ای�ات 

  الختامیة"
وی��ع��زز ال��ث��ی��م��ة ال��ع��ن��وان��ی��ة االی��ح��ائ��ی��ة 
االستھالل الشعري ال�ذي ھ�و ع�ب�ارة ع�ن 
مقطعین قصیرین موحیین: االول م�ق�ت�ط�ع 
من روحانیات افروامریكیة ف�ی�ھ�ا ال�ح�ری�ة 
ھي التذكر والتذكر ھو الحریة: (أوه.. ط�ر 
ال تتأطر/ طر أبداً ال تتاطر/ ف�ھ�ن�اك م�خ�ی�م 
اجتماع في ارض المیعاد) والمقط�ع االخ�ر 
للشاعر روبرت فورست وفیھ ال�ت�ذك�ر ھ�و 

  الالنھایة والالنھایة ھي التذكر.
وبالحریة وال�الن�ھ�ائ�ی�ة ال�ل�ت�ی�ن ح�ق�ق�ھ�م�ا 
االس��ت��ھ��الل ت��ك��ون ال��ذاك��رة الس��ع��ی��دة ق��د 
استمدت الدعم الذي یھ�ی�ئ�ھ�ا الن ت�ن�ط�ل�ق 
ساردة خبرات األنا وحی�ات�ھ�ا وھ�ي ت�ك�ت�ب 
نفسھا متشابكة مع اآلخرین اعترافاً م�ن�ھ�ا 
بأن فعلھا الذاكراتي لیس شخص�ی�اً حس�ب؛ 
بل ھ�و ج�م�اع�ي أیض�ا. وإذا أض�ف�ن�ا ال�ى 
العنونة واالستھالل ھ�ذا االق�ف�ال ب�الص�ور 
ال�ف�وت�وغ�راف��ی�ة ال�ك��ث�ی�رة وال�م��ع�ب�رة ع��ن 
لحظات االن�ا الس�ع�ی�دة ت�ك�ون ال�ذاك�رة ق�د 
قدمت مذكراتھا كامل�ة ودائ�م�ی�ة ل�ك�ن م�ن 

  دون ختام أو نھائیة.

 راك أو وااة اة  (أرض اد)

  العراقد. نادیة ھناوي/ 



في مط�ل�ع ال�ث�م�ان�ی�ن�ات ك�ن�ت    
عضًوا في مجلس كلی�ة ال�ف�ن�ون 
الج�م�ی�ل�ة م�م�ث�ال ل�ل�ت�دریس�ی�ی�ن 
ومعي ف�ي ال�م�ج�ل�س ال�م�رح�وم 
االست�اذ ف�رج ع�ب�و وال�م�رح�وم 
االستاذ كاظم ح�ی�در (ال�م�ع�روف 
ب��اھ��ت��م��ام��ات��ھ وان��ج��ازات��ھ ف��ي 
السینوغرافیا وعالقاتھ بال�وس�ط 
ال�م��س��رح��ي وب��ف��رق��ة ال��م��س��رح 
الفني ال�ح�دی�ث ب�خ�اص�ة) فض�ال 

 عن رؤوساء االقسم الفنیة.
ترأس المجل�س ع�م�ی�د ال�ك�ل�ی�ة  

انذاك ال�م�رح�وم االس�ت�اذ اس�ع�د 
عبد ال�رزاق ال�ذي ك�ان ی�ت�ع�م�د 
اض�ف��اء ح�ال��ة م��ن االس��ت��رخ��اء 
خ��الل االج��ت��م��اع��ات ال��دوری��ة 
بروایتھ بین حین واخ�ر ل�ن�ك�ات 
تراكمت ف�ي ذھ�ن�ھ م�ذ م�رح�ل�ة 
الصبا التي عاشھ�ا ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
االرضملي الشعبیة (االرض�م�ل�ي 
ت��ق��ع ف��ي ال��وس��ط ب��ی��ن م��ح��ل��ة 
الش���واك���ة وم���ح���ل���ة ع���الوي 
الحلة) ... كانت تلك ال�ف�ت�رة م�ن 

عمر الكلیة مثقلة بمعوقات أجھ�ض�ت 
المشروع م�ن ال�ت�ط�ل�ع�ات ل�الرت�ق�اء 
بواقعھا بفعل الضغوطات وال�ق�رارات 
ال�ف��وق��ی��ة واج��واء ت��ح��ی��ط ب��ھ��ا م��ن 
خارجھ�ا ف�رض�ت�ھ�ا ظ�روف ال�ح�رب 
العراقیة االیرانیة، خ�الل ال�ج�ل�س�ات 
االسبوعیة للمجلس تملك�ت�ن�ي رغ�ب�ة 
االنتباه لردود افعال فرج عبو وكاظ�م 

 حیدر. 
فوجدت ان االول مقتصد في تعلیقات�ھ 

ومنصرف الى انجاز تخطیطات ع�ل�ى 
ورق یجلبھ معھ الى المجلس وك�اظ�م 
حیدر وان تظاھر بعدم ال�ت�دق�ی�ق ف�ي 
كل م�وض�وع ی�ط�رح اال ان�ھ ش�دی�د 
التزم�ت ف�ي وج�ھ�ات ن�ظ�ر ت�ت�ع�ل�ق 
بمواضی�ع ح�ی�وی�ة، ك�الھ�م�ا ت�م�ت�ع�ا 
باحترام یستحقانھ وحضور ال ی�م�ك�ن 

 بحال تجاھلھ.
ك�ت�اب�ھ  1982اصدر فرج عبو عام  

االھم في مجمل الكتب الخاصة بالف�ن 

 "علم ع�ن�اص�ر ال�ف�ن "التشكیلي
في مجلدین ف�ك�ان ال�ك�ت�اب ال�ذي 
طبع طباعة ان�ی�ق�ة ف�ي إی�ط�ال�ی�ا 
انعطافة في ال�م�ص�ادر ال�ن�ظ�ری�ة 
للفن التشكیلي على نطاق الك�ل�ی�ة 
وخ��ارج��ھ��ا، ل��م یس��ع��ف ال��زم��ن 
الرائد فرج ع�ب�و ل�ح�ص�د ت�أث�ی�ر 
كتابھ على ط�ل�ب�ت�ھ وم�ج�ال�ی�ھ اذ 
اصیب بسرطان القولون وت�وف�ي 

لیترك فراغا كان م�ن  1984عام 
 العسیر تعویضھ.

بعدھا بسنة ال اكثر اصیب ك�اظ�م 
حیدر بالم في لثتھ وح�ی�ن راج�ع 
االط���ب���اء ش���خ���ص���وا م���رض���ھ 

 1985بسرطان الدم فرحل ع�ام 
ھو االخر دون ان یح�ق�ق ح�ل�م�ھ 
ال�ذي ال ی��ع��رف ج��وھ��ره س��وى 

 عدد قلیل من اساتذة الكلیة .. 
كان حل�م ك�اظ�م ح�ی�در االق�ت�ران 
بالتدریسیة في الكل�ی�ة ال�دك�ت�ورة 
ش�ھ�رزاد ق�اس�م حس�ن ال�ت�ي ل�م 
تبادلھ ذات المشاعر، طل�ب م�ن�ي 
ذات مرة ان احدثھ عن ش�ھ�رزاد 
فانا من وجھة نظره امتلك م�ا ی�ك�ف�ي 
من المعلومات عن طبی�ع�ة واس�ل�وب 
حیاتھا عندما زاملتھا ف�ي ب�راغ ف�ي 
النصف االول من الستینات وھو ف�ي 
طلبھ ھذا كان یفتش عن نوافذ ت�ت�ی�ح 
لھ االقت�راب م�ن�ھ�ا ف�اخ�ب�رت�ھ ب�ان�ھ�ا 
شدیدة الحساسیة رقیقة تت�ج�س�د ف�ي 
سلوكھا طبائع الطبقة االرستقراط�ی�ة 
تبعا لمنحدرھا ال�ط�ب�ق�ي وان�ھ�ا اب�ن�ة 
لسفیر ث�ري ك�ان ی�ح�ظ�ى ب�ال�ت�ق�دی�ر 

والمكانة المرموقة وقد عرف ع�ن�ھ�ا 
ت�ع��ل�ق��ھ�ا ب��ال�ف��ع�ال��ی�ات ال��م�وس��ی�ق��ی��ة 
ومتابعتھ�ا داخ�ل تش�ی�ك�وس�ل�وف�اك�ی�ا 
وخارجھا وكمثال ك�ان�ت تس�اف�ر ف�ي 
الطائرة الى فی�ن�ا وع�واص�م اورب�ی�ة 
م��ج��اورة ل��ح��ض��ور ك��ونس��رت او 
مھرجان موسیق�ي الش�ب�اع ش�غ�ف�ھ�ا 
بالفن ولست م�ط�ل�ع�ا ع�ل�ى م�ی�ول�ھ�ا 
العاطفی�ة رغ�م ت�رددي ع�ل�ى م�ن�زل 
اسرت�ھ�ا ب�ح�ك�م ع�الق�ت�ي بش�ق�ی�ق�ھ�ا 

 حسن.
اثنان من الرواد رحال ولم یحققا ك�ل  

امنیاتھما الشخصیة ول�ك�ن�ھ�م�ا ت�رك�ا 
اثرا بالغا في الوسط الثقافي الع�راق�ي 

 یتجدد في ذاكرة االجیال.

   ااة :
 

 / كالیفورنیا عبد االلھ كمال الدیند. 
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 * تماسكي أیّتھا القصیدة

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

 تماسكي أیّتھا القصیدة

 فحروفُِك ھي الوحیدةُ التي تُنیُر كوابیسي،

 وتشعُّ الدفَء في سریري،

 وتعیُن الّروَح في دورانِھا

 حوَل نَْفسھا

 كّل لیلٍة كالطیِر الّذبیح.

* 

 تماسكي أرجوكِ 

 فلم یبَق لي شيٌء سواِك.

 تماسكي أیّتھا الّشجاعة،

 أیّتھا الّصابرة،

 أیّتھا الُمكابرة،

 أیّتھا العارفة،

 أیّتھا الُملیئةُ بالنجوم،

 أیّتھا الُملیئةُ بالدموعِ والشموع.

* 
 

 

 

 

 

 

 تماسكي

 حتّى لو كاَن نوُركِ 

 یقودني، فقط، إلى المجھول،

 أعني إلى َحْتفي المجھول.

 * خطأ

******* 

 شكراً لكِ 

 فأنِت الوحیدة التي عشقْت قلبي حّد الجنون.

 شكراً لِك،

 شكراً ألنّي عرفتُِك في الجحیِم الخطأ،

 أعني في المكاِن الخطأ،

 في الزماِن الخطأ،

 في الفراِت الخطأ،

 في الّسریِر الخطأ،

 في الحروِف الخطأ،

 في الدموعِ الخطأ،

 في الوداعِ الخطأ.

 شكراً لِك،

 شكراً جزیالً لِك على كلِّ ھذا الخطأ،

 الخطأ الوحیِد الذي كاَن صحیحاً حّد الجنون

 في الحیاِة الخطأ.

 

 * قصائد ال تكفُّ عن النّسیان

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

  حیَن حاصرني النّسیان

 من الجھاِت األربع،

 أُعِطیُت في حفٍل ِسّري

 -ال أتذّكُر أین ومتى -

 أُعِطیُت حفنة من الحروف،

 وقیَل لي: ازرْعھا في ذاكرتِك

 وستضيُء ذاكرتَك من جدید.

 ولذا صرتُ 

 أزرُع الحروَف لیَل نھار

 في ذاكرتي

 كأّي درویٍش ال یكفُّ عن الرقِص والدوران،

 فتضيُء ذاكرتي لحظات

 ثُمَّ تُتمتُم بكلماٍت كطالسم من نار

  قُِمعْت أو نُِھبْت حتّى سالتْ 

 -ال أتذّكُر أین ومتى -

 سالْت نھراً لقصائد،

 عن النّسیان! -طبعاً  -قصائد ال تكفُّ 

 ا  ان
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أسترالیا -أدیالید 

ٌد ٌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتماد حیاوي/العراق
 

 یاااه..
 یالسعدي

 مادمَت قلبي
 وأُناجیك :

 یا فجراً ساحراً 
 أطلَّ على أسداِف روحي
 فأضاَء عتمةَ عشٍق دفین

  في القلبِ   فأججَّ 
 نبضةً سخیةً  

 بومٍض ساحٍر سجین 
  بشوٍق ٔالیك  یأخُذني

 أسیُح على ترِف وجنتیك
  ٔاقبلُّ الدمعَ 

  فتخضرَّ حقولي
 ویذوُب قلقي
 وأُنادیك :
 ھاِت یدیك

 ُضمَّني الیك
  وإقتربْ 

 وإدُن مني .. ال تبتعْد !
  وإھمْس بأُذني

 مع كلِّ خفقة قلبٍ 
 ھمسةَ عشق

 فقد ھِرَمْت كینونتي
 والكْت ما تبقى من سنیِن قھري

 وألقْت بھ
 على ٔارصفِة العابرین َ 

  منتظرة قدوَم من حملوا 
 حقأیَب الحكایا..

 علَّھا تستحیُل طیفاً 
 و على التكایا
 یغتالھا النعاسُ 

 یھدھُدھا الوسُن كي تغفو
 ویودُّ الُحلم

 لو تصحو على صبحٍ  
 لیس فیھ إالّ أنتَ 

 وذاك العشُق الدفین
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 "القطّة المتحدثة"
 )1"القطّة المتحیّرة"( -النص العربي 

((في كثیر من المرات كانت القطة لولي تنظر إل�ى  
المرآة.. لم یكن یعجبھا شيء..كانت تتذمر دائماً من 
شكلھا الذي ال یعجب�ھ�ا، وك�ان�ت دائ�م�ة ال�م�راق�ب�ة 
للحیوانات األخرى، ف�م�رة ت�ح�ل�م أن ت�ط�ی�ر م�ث�ل 
الطائر، ومرة تحلم أن تسبح مثل السمكة، ومرة أن 

وفي إحدى المرات ك�ان�ت ت�راق�ب  تقفز مثل الكنغر.
 البطات من حولھا وھن یسبحن على سطح الماء

فأحبت أن تكون بطة تجید الس�ب�اح�ة.. ول�ك�ن ھ�ذا 
القناع لم یساعدھا على أن تصیر بطة ح�ق�ی�ق�ی�ة أو 

 أن تسبح مثل باقي البطات.
ثم رأت أرنباً یقفز بسرعة ویأكل ال�ج�زر ب�أس�ن�ان�ھ  

الكبیرة، أحبت تلك القفزات ال�ط�وی�ل�ة، ف�ق�ررت أن 
تصیر أرنباً، ولكن تلك اآلذان ال�ط�وی�ل�ة ل�م تس�ھ�ل 
علیھا عملیة القفز والجري بل على ال�ع�ك�س زادت 

 الطین بلة.
وأثناء عودتھا للمنزل وھي تتذمر رأت قطیع�اً م�ن  

الخرفان، فأحبت شكلھا المستدیر بصوفھا الكثی�ف، 
فق�ررت أن تص�ی�ر خ�روف�اً ج�م�ی�الً، ول�ك�ن ب�ع�ض 
 الصوف على جسدھا لم ولن یجعلھا خروفاً حقیقیاً.

 وأخیراً.. كان القرار األخیر ھو األغرب.
أثناء ت�ج�وال�ھ�ا ف�ي أح�د ال�ب�س�ات�ی�ن رأت ب�ع�ض  

الفاكھة، فوصل طمعھا برغب�ت�ھ�ا ح�ت�ى أن تص�ی�ر 
فاكھة لذیدة برائحة طیبة ف�وض�ع�ت ب�ع�ض قش�ور 
الفاكھة على رأسھا، واستغرقت من تعبھا في ن�وم 
عمیق. وفجأة شعرت كأن أح�داً م�ا ی�ح�رك�ھ�ا م�ن 
مكانھا، نظ�رت ن�ح�و األع�ل�ى، ف�رأت خ�رف�ان�اً م�ن 

 حولھا تفتح فاھا محاولة أكلھا، ظانة إیاھا نوعاً 
لذیذاً من الفاكھة، وما إن أدركت القطة ھ�ذا ح�ت�ى 

 خلعت القناع وفرت ھاربة مذعورة
وھي تقول: أنا محظوظة ألنني قطة أستطیع الھرب 
بسرعة ولم أكن فاكھة أو أي شيء آخر. ثم ع�ادت 

 إلى بیتھا وھي مسرورة.)).
*** 

 حدیث االسد، والذئب، والثعلب: -
 النص العراقي

 )2"المنصف وعدیم االنصاف"(
((كان ما كان وعلى هللا التكالن كانت امرأة عجوز  

 »تعیش في بلدة من البلدان ولھا ولد وحی�د ی�دع�ى
ی�ک�د ال�ل�ی�ل وال�ن�ھ�ار وی�واص�ل ال�ع�ش�ي «منصفا 

باالسحار في طلب القوت وال�ح�ی�اة ال�ك�ری�م�ة دون 
جدوى الن األقدار الحكمة مجھولة أبت لھ والمھ اال 
الحاجة والطوي وبعد صبر ط�وی�ل وع�ن�اء ش�دی�د 
اخبر والدتھ انھ عزم على الرحی�ل م�ن ب�ل�دت�ھ إل�ى 
بالد هللا الواسعة لعل الدھر یف�ت�ح ل�ھ أب�واب ال�ع�ز 
والغني والسعادة ، وطل�ب م�ن�ھ�ا أن ت�ع�د ل�ھ زادا 
للسفر وطعاما یكفیھ أیاما عدیدة حذرا من ص�روف 
الزمان ومن عقبات الطریق وبعد ان اکمل حاجیاتھ 
ودعھا ومضى محاطا بدعواتھا التي كانت ت�ن�ط�ل�ق 
صعدا إلى السماء فتفتح لھ�ا أب�واب�ھ�ا الن�ھ�ا ك�ان�ت 
دعوات ص�ادق�ة م�ن أم اش�ق�ت�ھ�ا االی�ام ورم�ت�ھ�ا 
بالحرمان . وبینما ھو یواصل الرحیل التقى بح�ل�ف 
اسفار مثلھ فتصادقا وتألفا واخذا ی�ج�وب�ان األرض 
سویة حتى حان موعد الطعام فقال منصف لصاحبھ 
لقد تأخینا ویجب أن یشاطر بعضن�ا ب�ع�ض�ا ف�ي ك�ل 
شيء فاما أن نبدأ بطعامك وام�ا أن ن�ب�دأ ب�ط�ع�ام�ي 
فأجابھ نبدأ بط�ع�ام�ك أوال ف�أك�ال م�ن زاده وأخ�ذا 
یواصالن رحیلھما أیاما نفذ ما معھ فیھا فلم�ا ح�ان 
بعد ذلك موعد الطعام انتحی صاحبة ناحیة وأخ�رج 
زاده وأخذ یأكل وحده فطلب منصف من�ھ أن یش�ار 
کھ كما فعل معھ سابقا فاجابھ اني ال اسمح ل�ك أن 
تأكل من طعامي الني اخشى ان ینفذ قبل أن نص�ل 
إلى ناحیة معمورة فأموت جوعا فرد علیھ ولكن�ن�ي 
ناصفتك طعامي قبال والمروءة والش�رف ی�ق�ض�ی�ان 
علیك أن ترد لي ما قدمتھ لك فرد علیھ : أال ت�ع�ل�م 

عدیم االنصاف ؟ وم�ع�ن�اه ض�د م�ع�ن�ى  »ان اسمي 
اسمك فكف عن الح�اح�ك اذ الج�دوى م�ن ك�الم�ك 
معي، ثم افترقا فأخذ منصف یقطع الطریق مخادع�ا 
بطنھ بفتات یابسة االتجدي كانت آخر ما تب�ق�ى ف�ي 
زوادتھ حتى قاربت الشمس ع�ل�ى ال�م�غ�ی�ب واخ�ذ 
الظالم ینشر استاره السوداء فحار في أمره وبینم�ا 
ه و في حیرتھ رأي مغارة قربھ فاتجھ إلیھا ووج�د 
لھ في احدى زوایاھا ملجأ یقضي فیھ لیلتھ وما كاد 
یغمض عینھ علھ یغفو فیریحھ ال�ن�وم م�ن ال�ت�ع�ب 
ویسكت صراخ معدت�ھ ال�ذي أق�ض مض�ج�ع�ھ م�ن 
الجوع اذا بھ یسمع دبیب أقدام أسد وذئب وث�ع�ل�ب 
یقتربون من مغ�ارت�ھ وی�ح�ادث�ون ب�ع�ض�ھ�م ب�ع�ض�ا 
فأخذت فرائصھ ترتعد من ال�خ�وف وأص�اخ ال�ی�ھ�م 
السمع فانتھى إلى أذنیھ حدیث االسد قائال اني أشم 
رائحة انسان في ھذا الك�ھ�ف ف�ل�ن�دخ ل ول�ن�ف�ت�ش 
التحرى صحة ھذا الشك، فرد علیھ الذئب والثع�ل�ب 
قائلین أن م ا تشعر بھ ھو رائح�ة ض�ح�ای�اك ال�ذی�ن 
افترستھم ھذا الیوم وال أعتقد أن انسانا ی�م�ك�ن أن 
یقترب من عرینك مھما أوتي من شجاعة ثم قع�دوا 
بجوار الكھف واخذوا یتبادلون األحادیث واألسمار 
قبل موعد النوم فقال األسد : لو أن ابن آدم یعلم أي 
كنز یوجد تحتنا لتفاني في سبیل الوصول إلى ھ�ذه 
الناحیة وحفر ھذه البقعة اذ فیھا كنوز التثم�ن م ن 
الذھب والفضة واالحجار الكریمة ، ولكن�ھ ل�ح�س�ن 
الحظ یجھل ذلك وستبقى لنا وألحفادنا ، فرد ع�ل�ی�ھ 
الذئب قائال : ولك�ن ی�وج�د ش�يء أث�م�ن م�ن ھ�ذه 
الكنوز ففي القریة المجاورة كلبة مسنة تنب�ح ط�ول 
اللیل وال تدع الي مجاال الصطیاد أي طعام ل�ي ول�و 
كان شاة صغیرة وھذه ال�ك�ل�ب�ة ل�و أح�رق رأس�ھ�ا 
وطحن حتى یص�ی�ر ك�ال�ک�ح�ل ل�ك�ان دواء ش�اف�ی�ا 
ألمراض العین یدع العمي یبصرون وی�ع�ی�د ال�ی�ھ�م 
عیونھم صحیحة جمیلة وما كاد ینتھي من ح�دی�ث�ھ 
حتى انبرى الثعلب قائال : وأنا أع�رف ک�ن�زا أث�م�ن 
مما ذکر نما ففي قری�ة ت�ق�ع ع�ل�ى مس�اف�ة عش�رة 
فراسخ شماال توجد شاة من أجمل الشیاه في قطیع 
الدھقان تجلب الیمن والسعادة ل�ك�ل م�ن ام�ت�ل�ك�ھ�ا 
وتجعلھ غنیا وتقرب منھ صولجان الحكم والس�ی�ادة 
وحتى الملك مھما كان مر کزه، وبعد أن انتھوا من 
احادیثھم سكتوا عن الكالم وغلبھم الن�ع�اس و ن�ام 

المنصف معھم ولم یستیقظ اال والش�م�س ف�ي ك�ب�د 
السماء فأسرع خارجا م�ن ال�ك�ھ�ف وھ�و ال ی�ك�اد 
یصدق بالنجاة وأتي إلى المحل ال�ذي خ�ب�يء ف�ی�ھ 
الكنز كما وصفھ االسد فحفر حتى استخرجھ وأخ�ذ 
منھ ما خف حملھ وغال ثمنھ وأسرع یقطع االرض 
سھولھا وحزونھا حتى حط بھ الرحال ف�ي م�دی�ن�ة 
كبیرة فاستقر بھا واشترى لھ قصرا وأق�ام ت�ج�ارة 
واسعة و كان یتردد بین الحین والحین إلى مست�ق�ر 
الكنز فیحمل قسما منھ حتى لم یبق شيء اال و نقلھ 
إلى قصره، واشترى القرى والبساتین تسرح ف�ی�ھ�ا 
قطعانھ ثم بعد ذلك اخذ یفكر في الشاة ف�ع�زم ع�ل�ى 
اقتنائھا مھما كلفھ األمر ومھما طلب منھ ثمن�ا ل�ھ�ا 
فسافر مرتحال حتى وصل إلى القریة التي ھي فیھ�ا 
فنزل ضیفا عند مالكھا دھقان ت�ل�ك ال�ن�اح�ی�ة واخ�ذ 
یحادثھ حتى جعلھ یطلعھ على قطعان الماشیة ال�ت�ي 
یملكھا ویصف لھ نوعھا النادر وكیف أن�ھ�ا ت�م�ت�از 
بسرعة نموھا وبدرھا الغزیر وبینما ھو یسیر ب�ی�ن 
ھذه القطعان الحت لھ الشاة الجمیلة ك�م�ا وص�ف�ھ�ا 
الثعلب فاقترب منھا وطلب من الدھقان أن یس�ع�ھ�ا 
لھ او یھدیھا الن قلبھ ھفا الیھا فلم ی�رد ط�ل�ب�ھ ب�ل 
اجابھ الیھ حاال ولم یدر آنھا مصدر الخیر الذي عم 
مالھ وماشینھ فاخ�ذھ�ا وع�اد وت�رك�ھ�ا ف�ي ق�ط�ی�ع 
یسرح في حقل مج�اور ل�ق�ص�ر اش�ت�راه ق�ب�ل م�دة 
ففاض علیھ الخیر وأظلھ الرخ�اء والس�ع�ادة ح�ت�ى 
عینھ السلطان دون أن یعلم حاكما على ال�م�دی�ن�ة ، 
وفي احد االیام بینما كان في احدى اللیالي یتس�ام�ر 
م ع بعض اصدقائھ المقربین أذا بأحدھم یخبره أن 
األمیرة في المدینة المجاورة اصیبت ب�داء اف�ق�دھ�ا 
البصر وقد اعیا شفاؤھا نط�س االط�ب�اء وق�د ح�ار 
والدھا في أمره النھا ابنتھ الوح�ی�دة ح�ت�ى ع�رض 
على من یتمكن من شفائھا الزواج منھا و تنصی�ب�ھ 
ولیا للعھد واال قتل وعلقت جمجمتھ في منارة وسط 
المدینة فتذكر المنصف حدیث ال�ذئ�ب ف�أس�رع إل�ى 
القریة التي تعیش فیھا تلك الك�ل�ب�ة ون�زل ف�ي دار 
مجاورة لصاحبھا حیث كانت ت�ق�ی�م ام�رأة ع�ج�وز 
وكان یتزیا بزي الدراویش ورجال الدین ف�اك�رم�ت�ھ 
كما أغدق علیھا العطاء من ن�اح�ی�ت�ھ و ب�ع�د ح�ی�ن 
اخبرھا بما أتي من اجلھ فوعدتھ خیرا وفي ظھیرة 
احد االیام احتالت على الكلیة حتى ادخل�ت�ھ�ا خ�ف�ی�ة 
إلى دارھا ثم خنقتھا وقطع�ت رأس�ھ�ا وق�دم�ت�ھ ل�ھ 
فأسرع ودفن جسدھا حتى ال یكتشفھ احد ث�م أوق�د 
نارا واحرق فیھا الرأس حتى غدا كأنھ ق�ط�ع�ة م�ن 
الجمر ثم دقھ حتى صارت ذراتھ دقیقة كال�ك�ح�ل ث�م 
وضع ما حصل علیھ بعد ذلك ف�ي ق�ارورة وأس�رع 
مرتحال إلى مدینة األمیرة العمیاء و مشی م ن امام 

طبیب یعید إلى العمي البصر،  »قصرھا وھو ینادي 
فناداه أحد حاشیة الملك واخذ ینصحھ خ�وف�ا ع�ل�ى 
شبابھ ویرجو منھ أن یبتعد ع ن المدینة الن شف�اء 
االمیرة غیر ممکن وسیک�ون نص�ی�ب�ھ ال�م�وت آن 
دعاه الملك المعالجتھا ثم اراه من�ارة ع�ال�ی�ة وق�ال 
لھ : انظر الیھا انھا تحتوي جماجم األطب�اء ال�ذی�ن 
جاؤوا طمعا في شفاء االم�ی�رة و ن�ی�ل ص�ول�ج�ان 
الملك ولكنھم راحوا ضحیة غرورھم وطموحھم فلم 
یوافقھ المنصف على نصیحتھ واجابھ أنا متأكد من 
مقدرتي على شفائھا ورجاه أن ی�ت�وس�ط ب�االس�راع 
في دعوتھ لمعالجتھا، فل�م�ا رأى ال�ح�اج�ة وأح�س 
بصدقھ وقوة عزمھ دخل ع�ل�ى م�ل�ی�ک�ھ ال�م�ن�ك�وب 
وأخبره بالطبیب الجدید فأمر باالسراع في دع�وت�ھ 
فدخل المنصف وطلب مقابلة األمیرة حاال وما ك�اد 
یضع في عینیھا ذرات من دوائھ ح�ت�ى ع�اد ال�ی�ھ�ا 
البصر وحت�ى ع�ادت ع�ی�ن�اھ�ا ج�م�ی�ل�ت�ی�ن ف�ات�ن�ی�ن 
التدانیھما أي عینین في سحرھما وروعتھما ففرح 
الملك وعقد زواج ابنتھ علیھ وجعل�ھ ول�ی�ا ل�ع�ھ�ده 
وارسل من ینقل أموالھ وقطعانھ إلى عاصمة الملك 
كما أرسل من یجلب والدتھ العجوز معززة م�ك�رم�ة 
لتحیا في كنف ولدھا الذي جعلت من�ھ االی�ام رج�ال 
عظیما وامیرا جل�ی�ال ت�خ�ر أم�ام الش�ج�ع�ان ھ�ی�ب�ة 
واحتراما وبعد سنین رزق بأمراء ك�ان�وا ك�ال�ن�ج�وم 
في سماء دولتھ وبعد أن انتقل حموه الملك إلى دنیا 
الفناء اسند الیھ صولجان المك فحكم بالع�دل ونش�ر 
السالم والطمأنینة بین رعیتھ وصار عھ�ده أحس�ن 
العھود یذكره الناس باألجالل وصارت مملكتھ ارفع 
الممالك وأعظمھا ومن أروع ما حدث لھ انھ خ�رج 
مرة للصید م�ع ج�م�اع�ة م�ن ف�رس�ان�ھ الش�ج�ع�ان 
وشاھدوا سربا من الظباء ف�ط�ار دوه ول�م ی�ج�دوا 
أنفسھم اال في وسط صحراء وقد اشتد بھم الج�وع 
والظمأ فحاربوا في امرھم وأخذوا یتلفت�ون ی�م�ی�ن�ا 
وشماال فالحت لھم من بعد واحة خض�راء ك�األم�ل 
الباسم بعد الیأس ف�ات�ج�ھ�وا ال�ی�ھ�ا ووج�دوا ع�دة 
شجرات من أشجار النخیل الباسقة ت�روی�ھ�ا ع�ی�ن 
تنساب میاھھا بینھا في مجاریھا فت�ن�ش�ر ال�خ�ص�ب 
وتبعث الحیاة فیما حولھا ولم یكن في تلك ال�واح�ة 
اال عائلة فقیرة فما كاد یراھم رب الدار حتى أسرع 
ھاشا بوجھھم ونحر لھم شاة وقام بخدم�ت�ھ�م خ�ی�ر 
قیام رغم فقره وشدة حاج�ت�ھ وب�ع�د االن�ت�ھ�اء م�ن 
الطعام قدم لھ المل�ك ش�ع�ارا ص�غ�ی�را وق�ال ل�ھ اذا 
وجدت نفسك في ضی�ق وح�اج�ة ف�اقص�د ال�م�دی�ن�ة 
المجاورة واطلب من أي رجل تراه أن یرش�دك إل�ى 
صاحب ھذا الشعار ث�م ودع�ھ ومض�ى ع�ائ�دا إل�ى 
حاضرة ملكھ ومرت األعوام وخرج الملك ثانیة إلى 
الصید وتذكر مضیفھ القدیم فأحب أن یزوره لیط�ل�ع 
على أمره وھو معجب من عدم مجیئ�ھ ال�ی�ھ ط�ل�ب�ا 

للمعونة رغم فقره وحاجتھ ولكن ما ك�اد یص�ل إل�ى 
واحتھ حتى رآھا تفیض بالرعاة والماشیة وال�خ�دم 
واالماء كأن صاحبھا أمیر تحف بھ حاشی�ت�ھ وب�ع�د 
ان ادیت حقوق الضیافة ل�ھ ات�ج�ھ إل�ى رب ال�دار 
مستفسرا عن مصدر ھذا الغني والج�اه ب�ع�د ال�ف�ق�ر 
المدقع فرد علیھ وقد ع�ل�م ب�م�رك�زه : ی�ا ص�اح�ب 
الجاللة لقد اشتدت بي الحاجة ب�ع�د رح�ی�ل�ك األول 
فتحاملت إلى المدینة الطلب مساعدتك وسألت عنك 
حتى ارشدت إلى قصرك ولما طلبت مقابلت�ك ق�ال�وا 
لي انتظر النھ یصلي ویدعو من الخالق ان ینص�ره 
ویرفع شأنھ وشأن رعیتھ فقلت لنفسي : ان ك�ان 
ھو یطلب من الخالق ف�ل�م�اذا اقص�ده ؟ ول�م�اذا ال 
أتوكل على من یتوكل ه و علیھ فعدت إل�ى واح�ت�ي 
وانا مسند أمري إلى هللا تعإل�ى وم�ا ك�دت أص�ل�ھ�ا 
حتى ھ�ب�ت ری�ح أط�ارت خ�ی�م�ت�ي م�ن م�وض�ع�ھ�ا 
فأمسكت بھا واخذت ادق االوت�اد وارب�ط�ھ�ا ث�ان�ی�ة 
وعندما حاولت دق الوتد االخیر وجدتھ قد اص�ط�دم 
بحجر كانت ترن تحتھ وت�م�ن�ع�ھ م�ن ال�دخ�ول إل�ى 
األرض فتعجبت من ذلك وب�خ�اص�ة أن�ا اع�رف ان 
منطقتي ال صخور فیھا فحفرت موضعھ وم�ا أش�د 
دھشتي عندما رأیت صخرة كبی�رة زع�زع�ت�ھ�ا ع�ن 
موضعھا فوجدت تحتھا قبوا فلما نزلت فیھ شاھدت 
كنوزا ال یحصیھا العد فحمدت هللا تعإل�ى و ك�ان م�ا 
ترى اآلن من غناي و نعمتي ف�ت�ع�ج�ب ال�م�ل�ك م�ن 
امره وعاد من عنده شاكرا لھ صدقھ واتخذه صدیقا 
وحلیفا وكان یزوره بین الحین والحین ویو كل الیھ 
أمور االشراف عل�ى ت�ل�ك ال�م�ن�ط�ق�ة ونش�ر األم�ن 
واحقاق الحق فیھا. ومرت االیام وبینما ھو یس�ی�ر 
متنكرا في شوارع عاصمة ملك�ھ االح ل�ھ ص�دی�ق�ھ 

عدیم االنصاف ، ف�وج�ده ف�ي ح�ال�ة  »العاق القدیم 
مزریة قد أنھكھ الحرمان والتعب وظ�ھ�رت ع�الئ�م 
البؤس في محیاه فحزن لما حل ب�ھ وت�غ�ل�ب�ت ع�ل�ى 
قلبھ عاطفة الرأفة والشفقة بدال من عاطفة ال�ح�ق�د 
علیھ لما فعلھ بھ وقال مخاطبا نفسھ : لو لم ی�ف�ع�ل 
ما فعل لما تمكنت من الوصول إل�ى ھ�ذه ال�م�ن�زل�ة 
العظیمة من المجد والغني والجاه ، ف�اق�ت�رب م�ن�ھ 
وسلم علیھ وطلب منھ ان یرافقھ فأخذه إل�ى قص�ره 
فبھت و عدیم االنصاف ، واخذت ف�رائص�ة ت�رت�ع�د 
من الخوف واخذ یتوسل مستعطفا من الملك طال�ب�ا 
الرحمة وھو ینادي یا سیدي انني لم أقم بأي ع�م�ل 
یستحق غضبك فاصفح عني واطلق سراحي ، ف�رد 
علیھ الملك مطمئنا ایاه قائال لھ ال تخ�ش ش�ی�ئ�ا ب�ل 
انظر الي بامعان فانا صدیقك القدیم الذي رافقك في 
السفر قبل عشرات السنین ولم ترض ح�ی�ن�ذاك أن 
تقاسمني طعامك بعد ان قاسمتك طعامي ح�ت�ى ن�ف�ذ 
ما عندي ولكن ذلك العمل منك جر علي ھذا ال�خ�ی�ر 
واوصلني إلى ما أنا فیھ من العظمة والمجد والغنى 
ثم قص علیھ ما حدث لھ بعد أن افترقا وطل�ب م�ن�ھ 
راجیا أن یقیم في مملكتھ مع�ززا م�ك�رم�ا وس�ی�غ�دق 
علیھ العطاء حتى یجعلھ م�ن اغ�ن�ى االغ�ن�ی�اء ف�ي 
البالد وسیرفع منزلتھ فلما سمع عدیم األنصاف م�ا 
سمع وعرف ما حل بصاحبھ من الحظ السعید دبت 
عقارب الغیرة والحسد في احشائھ ورفض ك�ل م�ا 
عرض علیھ رغم االلحاح الشدید ورجا من ال�م�ل�ك 
أن یرشده إلى مستقر األسد والذئب والثعل�ب ل�ع�ل�ھ 
یسمع منھن عن كنوز وأشیاء غ�ری�ب�ة تض�ع�ھ ف�ي 
م�ن�زل�ة ع�ظ�ی�م�ة س�ام�ی�ة كص�اح�ب�ھ ق�ارش�ده إل�ى 
موضعھن وھو یعلم أن األق�دار ال�ع�ادل�ة ھ�ي ال�ت�ي 
جعلتھ یتصرف كما رأى لیلقى جزاءه الع�ادل وب�ع�د 
أیام عدیدة سار مع جماعة م�ن ف�رس�ان�ة االش�داء 
لیفتش عنھ وفي ناحیة من نواحي الكھف الذي كان 
فاتحة سعادتھ ومجده وجد عظاما ط�ری�ة م�ب�ع�ث�رة 
وجمجمة ھي جمجمة صاحبھ الخائن الق�دی�م ف�أم�ر 
بجمعھا ودفنھا في محل قریب وبناء نص�ب ف�وق�ھ 

لقد كان عدی�م االنص�اف ف�ل�م ی�ن�ص�ف�ھ  »كتب علیھ 
القدر و كان جزاؤه أن صار وجبة شھیة للوح�وش 
وبعد سنین عدیدة انقضت بالعز والس�ع�ادة داھ�م�ھ 
مفرق االحباب ومنغص الل�ذات ف�م�ض�ى إل�ى ال�دار 
اآلخرة مشیعا بالعبرات تاركا وراءه امراء کالنجوم 

  رفعة وسناء یحرسون ملکھ ویخلدون ذكره.)).
*** 

 حدیث الثور، واألسد: -
ھناك حكایة بعنوان "ھیلوني والبقرة الشھباء"(   
 ) تفھم البقرة ما تقولھ الفتاة لھا.3

*** 
 نص عربي

 )4"الثور واألسد"(
((أن أسداً وجد قطیعاً مكوناً م�ن ث�الث�ة ث�ی�ران؛    

ثور أس�ود، وآخ�ر أح�م�ر، وث�ال�ث أب�ی�ض، ف�أراد 
 الھجوم علیھم فصدوه معاً وطردوه من منطقتھم.

ف�ك�ر االس�د ب�ط�ری�ق�ة ل�ی�ص�ط�اد ھ�ذه ال�ث�ی��ران،    
خصوصاً أنھا معاً كانت األقوى، فقرر الذھ�اب إل�ى 

ال خ�الف «الثورین األحمر واألسود وقال ل�ھ�م�ا: 
لدي معكما، وإنما أنتم أصدقائي، وأنا أرید فقط أن 
آكل ال�ث�ور األب�ی�ض، ك�ي ال أم�وت ج�وع�اً، أن�ت�م 
تعرفون أنني أستطیع ھزیمتكم ل�ك�ن�ن�ي ال أری�دك�م�ا 

فكر الثوران األس�ود واألح�م�ر   .»أنتما بل ھو فقط
كثیراً؛ ودخل الشك ف�ي ن�ف�وس�ھ�م�ا وح�ب ال�راح�ة 

األسد عل�ى ح�ق، »وعدم القتال مع األسد فقاال لھ: 
ف�اف�ت�رس األس�د  .«سنسمح لھ بأكل الثور األبی�ض

الثور األبیض وقضى لیلھ ش�ب�ع�ان. وم�رت األی�ام، 
وعاد األسد لجوعھ، فعاد إلیھم�ا وح�اول ال�ھ�ج�وم 

فصداه معاً ومنعاه من اص�ط�ی�اد أح�دھ�م�ا. ول�ك�ن�ھ 
استخدام الحیلة القدیمة، فنادى الثور األسود وق�ال 

لماذا ھاجمتني وأن�ا ل�م أقص�د س�وى ال�ث�ور »لھ: 
أنت قلت ھ�ذا ع�ن�د أك�ل «األحمر؟ قال لھ األسود: 

 ».الثور األبیض
ویحك أنت تعرف قوت�ي وأن�ن�ي ق�ادر « فرد األسد: 

على ھزیمتكما معاً، لكنني لم أشأ أن أخبره بأنني ال 
 .»أحبھ كي ال یعارض اتفاقنا السابق

فكر الثور األسود قلیالً ووافق بسبب خوفھ وح�ب�ھ  
في الیوم التالي اصطاد األسد الثور األحمر  الراحة. 

وعاش لیالي جمیلة جدیدة وھو شبعان. مرت األیام 
فھاجم مباشرة الثور األسود، وعندم�ا  وعاد وجاع.

أُك�ل�ت ی�وم «اقترب من قتلھ صرخ الث�ور األس�ود: 
احتار األسد ف�رف�ع ی�ده ع�ن�ھ  ».أكل الثور األبیض

لماذا لم تقل الثور األحمر، فعندما أكل�ت�ھ «وقال لھ: 
 .»أصبحت وحیداً ولیس عندما أكلت الثور األبیض!

ألن�ن�ي م�ن�ذ ذل�ك ال�ح�ی�ن «فقال لھ الثور األس�ود: 
تنازلت عن المبدأ الذي یحمینا مع�اً، وم�ن ی�ت�ن�ازل 
مرة یتنازل كل مرة، فعندما أعطیت الموافقة ع�ل�ى 

 أكل الثور األبیض أعطیتك الموافقة على أكل)).
*** 

ھ�ن�اك ن��ص ق��ط�ري ب��ع�ن��وان "االت��ح�اد ق��وة"    
عنوانھ   ) . وكذلك ھناك نص موریتاني5تشبھھا.(

) ی�ت�ح�دث ال�ك�ل�ب، والض�ب�ع، 6"صحب�ة ال�ك�ل�ب"(
 والنمر، واألسد.

*** 
 السمكة المتحدثة: -

كل الحیونات ترد في ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي ول�ھ�ا    
المقدرة على الكالم فیما بینھا بلغة یفھمھا االنس�ان 
السامع، أو ب�ل�غ�ة ال�ب�ش�ر. وأم�ام�ن�ا ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
ال�ح��ی��ون��ات ال��م��ت��ك�ل��م��ة، ك��ال��ح��ص��ان، وال��غ��ی��الن، 
والسعل�وة، وال�ح�م�ام�ة، وال�دی�ك، ك�م�ا ف�ي قص�ة 

) 8)، وقص�ة "ال��رج��ل ال�ف��ق��ی�ر"(7"س�ن��دری�ال"(
واألسد فیھا یتحدث. والسمكة المتحدثة كذلك ال�ت�ي 

 سنذكر النص الذي ترد فیھ.
*** 

 النص المصري
 )9"الصیاد وزوجتھ"(

((كان الصیاد یعیش مع زوجتھ في ع�ش ھ�اديء  
على شاطيء البحر، وكانت مھمة الزوج أن یخرج 
لیصطاد السمك، فیبیع بعضھ ویأكل ب�ع�ض�ھ اآلخ�ر 
مع زوجتھ. ولم یكن الرجل یود أن یغیّر من حی�ات�ھ 
قید أنملة. أما الزوجة فكانت ت�ع�ت�م�ل ف�ي ن�ف�س�ھ�ا 
دوافع الطموح والرغبة. وذات یوم خ�رج الص�ی�اد 
لیصطاد كعادتھ. ول�م�ا رم�ى ش�ب�ك�ت�ھ ف�ي ع�رض 
البحر، إذا بسمكة غریبة تطل منھا وت�ت�ح�دث ال�ی�ھ 
وترجوه أن یتركھا ألنھا لی�س�ت س�م�ك�ة ط�ب�ی�ع�ی�ة، 
وإنما ھي أمیر ممسوخ. ف�ط�رح ب�ھ�ا ال�رج�ل ف�ي 
البحر، ورجع خاوي الیدین لزوجت�ھ. ف�ل�م�ا س�أل�ت�ھ 
عن رزقھ حكى لھا م�ا رآه. ح�ی�ن�ئ�ذ ظ�ھ�رت ب�وادر 
الرغبة العارمة في نفس المرأة، فقد انھالت ع�ل�ی�ھ 
تأنیبا ألنھ ترك الفرصة النادرة تفلت من ی�ده دون 
أن یستغلھا. فقد كان في وسعھ أن یتمنى شیئا م�ن 
ھذا الكائن الغریب.ودفعتھ ال�م�رأة ألن ی�رج�ع إل�ى 
البحر ویعاود التجربة لعلھ یجد الس�م�ك�ة ال�غ�ری�ب�ة 
ویتمنى علیھا لزوجتھ بیتا بدال من ھذا العش ال�ذي 
تعیش فی�ھ. وف�ع�ل ال�رج�ل م�ا أم�رت ب�ھ ال�زوج�ة 
وظھرت لھ السمكة. وأخبرھا بأن رغبات زوجتھ ال 
تتفق مع رغباتھ. فھي ترجو بیتا تسك�ن�ھ ب�دال م�ن 
ھذا العش. وتحقق للمرأة مطلبھا. ثم دفع�ت ال�م�رأة 
زوجھا مرة أخرى لیتمنى ل�ھ�ا حص�ن�ا ث�م قص�را. 
وحققت السمكة لھا كل ذلك وأصبحت ملكة. ولكنھا 
لم تكنف بذلك فتمنت أن تكون إلھا، ألنھ لیس ھناك 
م�ن ی�ف�وق اإلل�ھ ق�وة. وع�ن�دئ�ذ أج�اب�ت الس�م�ك�ة 
الرجل:إذھب إلى زوجتك، فسوف ت�رى ك�ل ش�يء. 
وعندما رجع الرجل وجد ان زوجتھ قد ط�ارت إل�ى 
علو شاھق حتى وصلت عنان السم�اء، وم�ا ل�ب�ث�ت 
ان ھبطت إل�ى األرض، إل�ى عش�ھ�ا األول ال�ذي 

  رفضتھ.)).
*** 

 عروس البحر المتحدثة، وحیوانات أخرى: -
((حوریات البحر أو عرائس البحر، وفي العربی�ة   

الفصحى َخْیالن أو ابنة البحر، وق�ال�وا أیض�اً اب�ن�ة 
الماء، أما عروسة البحر فظھرت في كالم ال�ع�ام�ة. 

أسطوریة خیال�ی�ة تس�ك�ن ف�ي ال�ب�ح�ار   ھي حوریا
 والبحیرات.

تصور بنات البحر أو ح�وری�ات ال�ب�ح�ر ك�ك�ائ�ن�ات  
تجمع بین صفات البشر واألسماك، فالقسم الع�ل�وي 

یتمتع بكامل صفات ال�ب�ش�ر  -وھو القسم البشري -
إلى السرة، بینما القسم السفلي   العلویة من الرأس

یتمتع ب�ج�س�م س�م�ك�ي م�ن  -وھو القسم السمكي -
السرة إلى الذیل، ویوجد منھا زوجین ذكر وأن�ث�ى. 
وحوریات البح�ر ع�ادة ی�ك�ن ج�م�ی�الت وس�اح�رات 

 ولھن حكایات عدیدة توارثت بین عدة أجیال.
ظھرت أول قص�ص ال�ح�وری�ات ال�ب�ح�ری�ة ع�ام    

أم  -ق.م، عندما أحبت اآللھة أتارج�ات�ی�س  1000
أحد البشر ثم ق�ت�ل�ت�ھ  -الملكة اآلشوریة سمیرامیس

بغیر قصد، فخجلت من فعلتھا فألقت ب�ن�ف�س�ھ�ا ف�ي 
البحیرة لتصبح على شكل سمكة. ل�ك�ن ال�م�ی�اه ل�م 

 -تخف جمالھ�ا اإلل�ھ�ي، ف�أخ�ذت ص�ورة ح�وری�ة 
 إنسانة فوق الخصر وسمكة تحت ذلك.

وفي القصص العربیة، فان كتاب ألف لیلة ولیل�ة    

یتضمن بعض الحكایات عن أناس ب�ح�ری�ی�ن (م�ث�ل 
جلنار بنت البحر). تختلف ت�ل�ك ال�م�خ�ل�وق�ات ع�ن 
الحوریات الب�ح�ری�ة ف�ي أن�ھ�ا ك�ال�ب�ش�ر ال�ع�ادی�ی�ن 

 -حسب م�ا ورد ف�ي ال�ق�ص�ة -(األرضیین) لكنھم 
قادرون على التنفس والعیش تحت الماء، باإلضافة 

واش�ت�ھ�رت ف�ي     إلى التزاوج مع البشر العادیین.
أواخر القرن السادس عشر قصة البح�ار ال�ف�رنس�ي 
كامیرون إلیدونیالدیزو الذي صادف قبالة س�واح�ل 
إحدى جزر قبرص حوریة ت�ع�وم ف�ي ال�م�اء ف�ق�ام 
بقذف شباكھ نحوھا واس�ت�ط�اع اص�ط�ی�ادھ�ا ف�ف�ت�ن 
بجمالھا وخبأھا عن الناس وات�خ�ذھ�ا خ�ل�ی�ل�ة ل�ھ، 

أبناء قبل أن یقوم بقتلھا خوف�اً م�ن  7وأنجب منھا 
 ).10أن یظفر بھا غیره بعد موتھ.))(

*** 
 النص العربي

 )11" عروس البحر"(
((استیقظ الصیاد وأخذ شبكتھ وأتّجھ إلى الشاطئ،  

وركب زورقھ الصغ�ی�ر وراح ی�ج�ّدف ف�ي ع�رض 
البحر، ثم توقف وألقى شبكتھ ف�ي ال�م�اء، وان�ت�ظ�ر 
قلیالً، ثم أخذ یجذبھا فوجدھا ثقیلةً جًدا، وق�ال ف�ي 

 نفسھ: ال بُّد أنّھا سمكة كبیرة.
ولّما أخرج الش�ب�ك�ة وج�د ف�ی�ھ�ا ق�م�ق�ًم�ا ف�أح�ّس  

بالخیبة، وَھّم بأن یعیده إلى البحر، ول�ك�نّ�ھ ت�وق�ف 
حین سمع من داخل القمقم صوت استغاثة وقّرر أن 
یفتحھ. ولما فتحھ تصاعد منھ دخ�ان ك�ث�ی�ف ورأى 

 من خاللھ مارًدا.
خاف الصیاد. لكن المارد ابتسم لھ وق�ال: ال ت�خ�ف 
أیھا الّصیاد الطیّب. كنت محبوًسا في ھ�ذا ال�ق�م�ق�م 
آالف الّسنین، وكنت أستغیث، إل�ى أن ج�ئ�َت أن�َت 

 وحّررتني. فاطلب منّي ما ترید.
 قال الصیاد: أرید عروس البحر.

فقال المارد: ھذا أم�ٌر س�ھ�ل. إرك�ب ع�ل�ى ظ�ھ�ري 
وسآخذك إلى جزر عرائ�س ال�ب�ح�ر. س�أط�ی�ر ف�وق 
الماء حینًا، وأغوص في الماء حینًا آخر. وعلیك أال 
تتكلّم أبًدا أثناء الطریق، وإذا سئلت فال تَُجب، ألنّ�ك 
إن نطقت بكل�م�ٍة واح�دٍة، فس�ت�س�ق�ط ع�ن ظ�ھ�ري 

 وتغرق.
ركب الصیاد على ظھر المارد، فطار بھ فوق سطح 
الماء مدةً، ثم أخذ یغوص شیئًا فشیئً�ا ف�ي أع�م�اق 

 البحر.
رأى الصیاد أنواًعا كثیرةً من حیوانات البحر، منھا 

لواستطعت اصطیاد     حوت ضخم. فقال في نفسھ:
ھذا الحوت، فإّن ثمن�ھ س�ی�ج�ع�ل�ن�ي غ�ن�یً�ا. ف�أح�ّس 

 بزلزلٍة وكاد یسقط من فوق ظھر المارد.
رأى سمكةً من أسماك القرش ال�م�ف�ت�رس�ة ف�خ�اف. 

 فقال لھ المارد: ال تخف، تمّسك بي جیًدا.
ورأى ثعابین الماء وھي تنساب ف�ي م�ج�م�وع�اٍت  

راسمةً أشكاالً جمیلةً. اقتربت منھ سلحفاة ك�ب�ی�رةٌ، 
وطلبت إلیھ أن یركب على ظھرھا ب�دالً م�ن ظ�ھ�ر 
المارد. ولم یرّد الص�ی�اد، ألن�ھ ت�ذك�ر م�ا ق�ال�ھ ل�ھ 
المارد. وبعد قلیٍل، أقبل ك�ل�ب ال�ب�ح�ر وط�ل�ب إل�ى 
الصیاد أن یلعب معھ. وكاد الصیاد أن یتكلّ�م، ل�ك�ن�ھ 

 أغلق فمھ خوفًا من أن یسقط عن ظھر المارد.
ثم رأى نجم البحر، وق�د ظ�ّن الّص�ی�اد ھ�ذا ال�نّ�ج�م 
سمكةً غریبةً.. وفجأة التّف أخطب�وط ع�ل�ى رج�ل�ھ، 

 فخلّص الّصیاد نفسھ منھ.. ولم یتكلّم.
أخذ المارُد یرتفع قلیالً قلیالً حتّى صار ع�ل�ى وج�ھ 
الماء. وسمع الصیاد أصوات غناٍء من بعی�د. ن�ظ�ر 

 أمامھ فرأى جزًرا صغیرةً متقاربةً. فقال المارد:
لقد وصلنا ُجزر عرائس البحر، انزل واب�ح�ث ع�ن 
عروس البحر. أّما أنا فسأتحّول إلى شجرة صنوب�ر 
ونادني عندما تصبح جاھًزا. وت�ح�ّول ال�م�ارد إل�ى 
دخاٍن، وصار شجرة صنوبر. وسار الص�ی�اد ع�ل�ى 

 الشاطئ یبحث عن عروس البحر.
فجأةً، رأى فتاةً جمیلةً تخرج من الم�اء، وش�ع�رھ�ا  

الّذھبي یتدل�ى ع�ل�ى ص�درھ�ا وظ�ھ�رھ�ا. وع�ن�دم�ا 
صارت الفتاة على الشاط�ئ، ت�ع�ّج�ب الص�ی�اد، ألن 
نصفھا إنسان ونصفھا سمكة، وعرف أنّھا عروس 
البحر. فھجم علیھا بسرعٍة وأمسكھا م�ن ش�ع�رھ�ا 
فخافت وأخذت تصرخ. أّما الصیاد، فاستم�ّر ی�ت�أّم�ل 

 شعرھا المصنوع من الّذھب الخالص.
 قال لھا الصیاد: لن تھربي منّي یا عروس البحر.

قالت عروس البحر: ال تقتلني أرجوك.. إّن لحمي ال 
یُؤَكل... قال لھا الصیاد: ال أرید أن أق�ت�ل�ك... أری�د 

 فقط خصلةً من شعرك الذھبي.
بكت عروس البحر ورجتھ أالّ یقّص ش�ع�رھ�ا ألن�ھ  

وجاءت عرائس البحر وأمامھن تسیر  سّر جمالھا..
الملكة وأحطن بالصیاد.. فخاف. فقالت لھ الملكة: ال 
تخف أیھا الصیاد. أخبرني لماذا تمسك اب�ن�ت�ي م�ن 

أخبرھا الصیاد أنھ رجل فق�ی�ر، وی�ری�د أن  شعرھا؟
یبیع الشعر الذھبي حتى یشتري ألوالده ال�م�الب�س 

طلبت إلیھ الملكة أن یترك  والحلوى بمناسبة العید.
شعر ابنتھا، وق�ال�ت ل�ھ: ُع�د إل�ى ع�م�ل�ك، ف�ع�م�ل 
اإلنسان ھو كنزه الّذھبي. ووعدتھ أن تضع لھ ف�ي 
الشبكة مساء كل یوم عیٍد جوھرةً كب�ی�رةً، ی�ب�ی�ع�ھ�ا 
ویشتري بثمنھ�ا م�ا ی�ری�د، ش�رط أن ی�ع�م�ل ب�ج�ٍد 
وإخالص. وافق الصیاد ولكنّ�ھ س�أل�ھ�ا: ھ�ل أع�ود 

 الیوم إلى أوالدي فارغ الیدین وغًدا العید؟
فقالت الملكة: ستعود الیوم بربحٍ وفیٍر. س�ن�م�ّش�ط  

 شعرنا. ُخذ ما یتساقط منھ وبِعھ في السوق.
فرح الصیاد بھذا. ولما تمّشطت ع�رائ�س ال�ب�ح�ر،  

جمع الصیاد ما تساقط من خیوط الذھب، وجاء إلى 
شجرة الّصنوبر فھ�ّزھ�ا، ف�ع�ادت دخ�انً�ا وت�ك�اث�ف، 

 فصار مارًدا.
ركب الصیاد على ظھر الم�ارد وراح ی�ل�ّوح ب�ی�دی�ھ 
مودًعا عرائس البحر، التي أخذت تلّوح ب�ال�م�ن�ادی�ل 

 للّصیاد الفقیر العائد إلى وطنھ.)).
*** 
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مقدمة: أود أن أبین بأّن دراستي ھذه ھي عب�ارة ع�ن ع�رض  
موجز جداً لكتابي النقدي الذي حمل عنوان (صفحات من الفن 
الروائي في العراق، دراسة ببل�وغ�راف�ی�ة ن�ق�دی�ة ل�إلب�داع�ات 

  عاما) . . 90الروائیة النجفیة خالل 
حیث تم توثیق كل الروایات النجفیة ب�ب�ل�وغ�راف�ی�اً م�ع س�ی�رة 

ودراسات نقدیة ل�ك�ل ت�ل�ك   مقاالت  الروائیین، باإلضافة إلى
الروایات، وقد كتبت مقدمة الكتاب األستاذة ال�دك�ت�ورة إی�م�ان 

 السلطاني.
االتحاد العام ل�ألدب�اء   طُبع الجزء األول من الكتاب على نفقة
طبع الم�ؤل�ف ال�ج�زء   والكتاب في العراق مشكوراً، في حین

الثاني على نفقتھ الخاصة، وھناك جزء ثالث م�ع�د ل�ل�ط�ب�اع�ة 
ال�ج�زء ال�ث�ان�ي  یضم الروایات الجدیدة الصادرة بعد ط�ب�اع�ة

ت�م�ت�د   لتكون ھذه الكتب عبارة عن موسوعة للروایة النجف�ی�ة
 مع عمر المؤلف وتواصل اإلبداع الروائي النجفي.

ب�ن�اًء   قسم الكاتب دراستھ وتوثیقھ إلى ثالث م�راح�ل زم�ن�ی�ة
على ما حدث من ت�ح�والت ج�ذری�ة ف�ي ال�وض�ع الس�ی�اس�ي 

 على وجھ العموم .  واالقتصادي والثقافي في العراق
 

 -مراحل نشأة وتطور الروایة النجفیة :
نش��أت   ب��دای��ات  وھ��ي ف��ت��رة 1958ف��ت��رة م��ا ق��ب��ل 

 والنجفیة على وجھ الخصوص.  عموما  العراقیة  الروایة
بعنوان (العف�ة)  1932روایة في النجف عام   حیث ُكتبت أول

بجزأین من قبل الشاعر النجفي المعروف محمد ص�ال�ح ب�ح�ر 
العلوم، ولألسف لم نتمكن من الحصول على نسخة منھا رغ�م 
بحثنا المضني عنھا في الكثیر من المكتبات النجفیة وغ�ی�رھ�ا، 

 ولكنھا ذكرت من قبل العدید من الدراسات التوثیقیة للروایة.
مطبوعة  -وروایة بعنوان (رنة الكأس) للروائي علي الشبیبي 

 في مطبعة الغري في النجف .
للروائي یوسف مھدي  1942وروایة (المھاوي الشمري) عام 

 رجیب المطبعة العلمیة .
 1945وروایة (في قرى الجن) في ط�ب�ع�ت�ھ�ا ال�ك�ام�ل�ة ع�ام 

 جعفر الخلیلي .  للروائي
ع�ام   وروایة (قلوب قاسیة) للكاتب عبد ال�رض�ا ال�م�ط�ب�ع�ي

1947 . 
 طبعة ثانیة .  1948وروایة (الضایع) لجعفر الخلیلي عام 

ولألسف لم نتمكن من الحصول إال على ثالث روای�ات ف�ق�ط 
وھي: روایتان لجعفر الخلیلي، وروایة (قلوب ق�اس�ی�ة) ل�ع�ب�د 

 الرضا المطبعي.
أب�دع�وا س�ت   أحصینا في ھذه الفترة خمسة روائی�ی�ن  وبذلك

 روایات.
الروایة فن بحاجة لالست�رخ�اء وال�زم�ن ال�ك�اف�ي وال�ظ�روف 
المالئمة للكاتب والروائي للكتابة واإلبداع، كما أنَّ الروایة ال 
یمكن أْن تنتع�ش ف�ي ال�ظ�روف االج�ت�م�اع�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة 
والثقافیة القلقة وال ی�م�ك�ن�ھ�ا أْن ت�وج�د ف�ي ظ�روف ال�ق�ھ�ر 

 والدیكتاتوریة وفقدان حریة الرأي والتفكیر.
ومن المعروف أنَّ ھ�ن�اك ت�ن�اس�ب�ا ط�ردی�ا م�ا ب�ی�ن ال�ح�ری�ة 
والدیمقراطیة واألدب عموما والروایة على وجھ الخصوص، 
ولكن على الرغم من ظروف انعدام الحریة، وعدم االستق�رار 
لعقود من الزمان في ال�ع�راق ع�م�وم�ا وم�ن ض�م�ن�ھ م�دی�ن�ة 

) ع�م�الً 130النجف، استطاع األدیب النجفي إنتاج ح�وال�ي (
لغایة اآلن، لم نتمكن من الحصول على  1932روائیا منذ عام 

 عدد منھا، ولكنھا مذكورة في بعض المراجع والمصادر.
فأول روایة كتبت في النجف ھي روایة (العفة) لمحمد صالح  

لكننا لم نعثر لھا على أثر ل�ل�ن�ص وال  1932بحر العلوم عام 
ألي دراسة نقدیة عنھا، وكذلك الحال بالنسبة لروایة (المھاوي 

 .1942الشمري) لیوسف رجیب عام 
وبذلك تكون الروایة ُكتبت في النجف منذ بدایة الثالثینیات من 
القرن العشرین وھي محاوالت متقدمة نظ�راً ل�ت�اری�خ ك�ت�اب�ة 
الروایة في العراق عموما، حیث صدرت أول روایة عراق�ی�ة 

، وھي روایة (جالل خالد) لمحمود اح�م�د الس�ی�د، 1928عام 
كما ذكر ذلك األس�ت�اذ س�الم إب�راھ�ی�م ف�ي دراس�ت�ھ ب�ع�ن�وان 

رص�د ال�خ�راب ال�ع�راق�ي ف�ي أزم�ان  -(الروایة ال�ع�راق�ی�ة:
الدیكتاتوریة والحروب واالحتالل وسلطة الطوائف) في العدد 

 198  -175ص  - 2012الثاني من دوریة (تبین) خ�ری�ف 
المنشورة من قبل المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات. 
ونالحظ ھنا انعدام دور المرأة النجفیة في كتابة الروایة خ�الل 
ھذه الفترة وھذا األمر لیس غریبا في ذلك الزمان فھي مغ�ی�ب�ة 
أیضا في ع�م�وم ال�ع�راق وب�ال�خ�ص�وص ف�ي م�ج�ال ال�ف�ن 
السردي... نتیجة للظروف الموضوعیة التي یعیشھا المجت�م�ع 

 العراقي عموما والمجتمع النجفي خصوصا كما ذكرنا سابقا.
كما أني قدمت في الكتاب عرضا م�وج�زا ل�م�ف�ھ�وم وم�ع�ن�ى 
الروایة، وكیفیة كتابتھا، ومعنى ال�ن�ج�ف ف�ي ال�ل�غ�ة وت�اری�خ 

ك�م�دی�ن�ة، وع�رض ال�واق�ع االق�ت�ص�ادي ل�ل�م�دی�ن�ة،   نشوئھا
والتوجھات الفكریة والعقائدیة فیھا، ومدى إمك�ان�ی�ة ال�ن�ج�ف�ي 

 إلبداع المنتج السردي فیھا.
طبیعة المدینة وواقع المنتج السردي عموما والمنتج ال�روائ�ي 

 على وجھ الخصوص :
ضیق المحیط والمجتمع المحافظ وقدسیة المدی�ن�ة، وث�ق�اف�ت�ھ�ا 
المنبریة لكثرة المناسبات الدینیة، وانعك�اس ب�ی�ئ�ة الص�ح�راء 
علیھا، وطابعھا الخدمي وحالة عدم االستقرار، أدى ك�ل ذل�ك 
إلى تعثر المنتج السردي في المدینة م�ق�اب�ل ھ�ی�م�ن�ة ال�م�ن�ت�ج 
الشعري وخصوصاً الشعر العمودي ق�ی�اس�اً إل�ى ال�ع�اص�م�ة 
بغداد. فمن خالل متابعتي وبحثي في المؤلفات المھتمة باألدب 

أحد إلى المنتج السردي في النجف، بل كان   النجفي لم یتطرق
منصباً على الكتابة وبإسھاب حول الشع�ر والش�ع�راء.ك�ك�ت�اب 

الفصل السادس من ك�ت�اب  -(تاریخ الحركة األدبیة في النجف
) فل�م ی�ت�ح�دث ال�ك�ات�ب  218إلى ص  115تاریخ النجف ص

المؤرخ الشیخ حرز الدین إال عن الشعر والشعراء، ك�ذل�ك ل�م 
یذكر السید حمد القابجي أیة معل�وم�ة ول�م یش�ر إل�ى اإلب�داع 
الروائي والسرد والقصة في النجف خالل ح�دی�ث�ھ ع�ن ب�ی�ئ�ة 

ف�ي ك�ت�اب�ھ  165الى ص 157النجف األدبیة في النجف ص
(حضارة النجف) الصادر عن دار النرجس لل�ط�ب�اع�ة ب�غ�داد 

. وكذلك ھ�و ال�ح�ال ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�دك�ت�ور ع�ب�اس 2012 1ط
الترجمان في كتابھ (معالم النجف األشرف) الصادر ع�ن دار 

. وك�ت�اب (ف�ي األدب ال�ن�ج�ف�ي قض�ای�ا 2012 1الرافدین ط

ورجال) للشیخ محمد رضا القاموسي الصادر عن دار المثنى 
 للطباعة والنشر بغداد العراق .

المالحظ قلة المنتج الروائي في العراق وخصوص�ا م�ن ق�ب�ل 
إل�ى  1958الروائیین العراقیین داخل العراق خالل الفترة من 

نتیج�ة ل�ل�وض�ع الس�ی�اس�ي غ�ی�ر ال�م�س�ت�ق�ر وت�ع�اق�ب  1968
-17االنقالبات العسكریة إلى حین استالم البعث للسلطة ف�ي 

ما عدا روایة (خمسة أصوات) ل�غ�ائ�ب ط�ع�م�ھ  1968تموز 
وأنَّ ف�رم�ان  1974والمخاض عام  1967فرمان الثانیة عام 

كتب روایاتھ في موسكو خالل فترات نفیھ أو ھروبھ ل�ل�ع�ی�ش 
ھناك بعیداً عن القھر البعثي الصدامي حتى توفي في موس�ك�و 

 وقد كانت لھ آخر روایة بعنوان القربان. 1991عام 
فلیس غریبا إذن أن ال تكتب روایة ن�ج�ف�ی�ة ف�ي ھ�ذه ال�ف�ت�رة 

 العصیبة التي مر بھا العراق عموماً.
وما قبلھا شھد العراق ومدنھ كاف�ة وم�ن  1958الفترة من   أما

بینھا مدینة النجف اضطرابات خط�ی�رة ح�دث�ت ق�ب�ل ال�ث�ورة 
، 1948و1952و 1920و 1918ك��ت��ظ��اھ��رات وأح��داث 

وما بعدھا كمحاولة االنقالب الفاشل�ة ل�ع�ب�د ال�وھ�اب  1956و
الشواف في الموصل ومحاولة اغتیال الزعیم من قبل البعثیین 

ش�ب�اط  8وما حدث أث�ن�اء االن�ق�الب ال�ف�اش�ي ف�ي  1959في
، مما جعل الوضع العام في حالة توتر وخوف وس�ی�ادة 1963

 الھم السیاسي على كل مجاالت الحیاة األخرى.
روای�ات  6ففي الوقت ال�ذي ك�ت�ب ف�ی�ھ األدی�ب ال�ن�ج�ف�ي  

ت�م�وز  14سابقاً، إال أن�ھ م�ن�ذ ث�ورة   كما ذكرنا 1958  قبل
لم یُط�ب�ع أي ع�م�ل روائ�ي ل�ألدب�اء 1966وحتى العام1958

والكتاب في النجف وال شك أنَّ لھذا الحال أسبابھ ومن أھ�م�ھ�ا 
وما حصل من 1963شباط  8األثر البالغ لالنقالب الفاشي في 

قتل وتشرید وسجن ألغلب المثقفین العراقیین من ال�وط�ن�ی�ی�ن 
والدیمقراطیین والیساریین والشیوعیین ومن ضمنھ�م األدب�اء 

 والكتاب. مما أدى إلى حالة جدب كبیر في المنتج الروائي.
عل�ى  1966لم یعاود األدیب النجفي كتابة الروایة إال في عام 

لطیف عبد الحسی�ن ف�ي روای�ة (م�وت ال�ن�ھ�ار)   ید الروائي
ح�ی�ث نش�رت 1968والروائیة النجفیة (مائدة الربیعي) ع�ام 

ثالث روایات یمكن تجنیسھا كروایات رومانس�ی�ة، وروای�ات 
اجتماعیة انتقادیة تقلیدی�ة م�ح�اف�ظ�ة م�ن�س�ج�م�ة م�ع ال�وض�ع 

 االجتماعي والسیاسي السائد آنذاك.
كما صدرت روایات تمجد الحاكم كثالثیة (األی�ام ال�ط�وی�ل�ة) 
الروائیة لعبد األمیر معلة، وصدرت روایات یمكن تصن�ی�ف�ھ�ا 
ضمن (أدب الحرب) تمّج�د دور ال�ق�ائ�د وال�ح�زب وت�م�ت�دح 
السلطة وتحتفي بالحرب كروایات ،جمی�ع�ھ�ا ص�درت داخ�ل 

ب�ی�ن   العراق وبدعم وتعضید السلطة لإلشادة بحرب القادسیة
ثمانی�ن�ی�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي، ف�ي ح�ی�ن   العراق وإیران في

صدرت روایة تفضح ویالت الحرب وتفضح أسالیب الن�ظ�ام 
الدیكتاتوري وحروبھ الداخلیة والخارجیة العبثیة و المأساویة، 

 1999طبعت خارج ال�ع�راق ك�روای�ة (ق�ط�اف ال�رمض�اء) 
للقاص عبد المجید فرج هللا، وروایات الروائي األستاذ زھ�ی�ر 

، 1998، وحافة ال�ق�ی�ام�ة 1974الجزائري (المغارة والسھل 
 ).2003والخائف والمخیف 

روای�ة، ف�ي  30روائیاً نجفیاً ما مجموعھ  16وبذلك فقد أنتج 
 3روائیة نجفیة ھي مائدة الربیع�ي رح�م�ھ�ا هللا   حین أبدعت

روائی�اً وروائ�ی�ة،  17لـ   روایة 33روایات، أي ما مجموعھ 
ح�ی�ث  2003إلى  1968للعراق من   خالل فترة النظام البعثي

س�ق��وط ال�دی��ك��ت�ات��ور، م��م�ا ی��دل أن األن��ظ��م�ة م��ھ��م�ا ب��ل��غ 
وكبتھا فال یمكنھا أن تكمم كل األفواه وأن تعطل كل   جبروتھا

األق��الم ال��ح��رة وك��م��ا ی��ق��ول م��ح��م��د ب��رادة (إّن الس��ل��ط��ة 
ال تستطیع أن تحتل مجموع إمكانیات المواطنین،   االستبدادیة

وال أن تعطلھا إذ تظل ھناك دائما مراكز وعي مناھض، تقاوم 
ما ھو كاتم لألنفاس ومعاد لحریة المواطن وحقوقھ واإلب�داع) 

 1ط 49كتاب مجلة دبي الثقافیة اإلصدار   محمد برادة 23ص
  ،2011مایو 

وشاھدنا ھنا روایة مات النھار وروایات م�ائ�دة ال�رب�ی�ع�ي ، 
ل�ل�دك�ت�ور   وروایات الخیال العلمي ذات الدالالت ال�م�ض�م�ر

 المرحوم عبد الھادي الفرطوسي .
 :2003المنتج الروائي مابعد 

2017وقد بلغ عدد نفوس المحاف�ظ�ة ف�ي ع�ام 2003أما بعد 
ألف) نس�م�ة، وھ�ذا م�ن ع�وام�ل زی�ادة ع�دد  522(ملیون و

الروائیین زیادة عدد النفوس والھجرة للمدینة من م�ح�اف�ظ�ات 
العراق الجنوبیة خصوصاً الب�ص�رة وال�ع�م�ارة وال�ن�اص�ری�ة 
بسبب ظروف حرب (القادسیة) وما بعدھا، وإلى تأثر الوس�ط 
الثقافي بالمد الكبیر للروایة في العال�م ع�م�وم�اً وف�ي ال�ع�راق 
أیضا، حیث تمكن الكاتب من التعبیر عن أفكاره وآرائھ بحریة 
أكبر مما كان مع بقاء العدید من التابوھات الدینی�ة وال�ف�ك�ری�ة 

 على حریة الفكر.
ارتفع عدد الروائیین والكتاب في النج�ف وف�ي ال�ع�راق ب�ع�د 

، ورف�ع س�وط ال�رق�اب�ة ع�ن 2003انھیار الدیكتاتوریة ف�ي 
ال�ح�ق�ب   الطباعة والنشر وحریة الفكر بشكل غیر مسبوق في

السابقة، مما یستدعي التوقف عند ایج�اب�ی�ات وس�ل�ب�ی�ات ھ�ذه 
الظاھرة وإفراز ما ھو إبداع حقیقي عن سواه، والبحث وراء 
كل من الحالتین من حیث القدرة والعجز، سواء قدرة أو عج�ز 

 الذات أو نضج أو تردي الموضوع في ذلك.
فالنبتة التي تزرع في أرض قل�ی�ل�ة ال�خ�ص�وب�ة، وال�م�ح�اط�ة 
باألعشاب الضارة التي ال تحصل على الماء والسماد الكافي، 
وال یتم حمایتھا من خطر الحشرات الضارة، ال یمكن أن تنت�ج 
ثمرة ناضجة شھیة تسر الناظرین وتمتع ذائقة الم�ت�ن�اول�ی�ن ال 

 من حیث الكم وال النوع.
وإذا سلمنا بأّن طبقاتنا االجتماعیة ومن�ھ�ا ال�ط�ب�ق�ة ال�وس�ط�ى 
المنتجة للثقافة والفكر فھي ھشة وتابع�ة وض�ع�ی�ف�ة ارت�ب�اط�اً 
بضعف وھشاشة الطبقة البرجوازیة وطبقة العمال والكادحین 

لیست مجال بحثنا ھ�ذا م�م�ا أب�ق�ى   ألسباب داخلیة وخارجیة
المجتمع العراقي بكافة طبقاتھ مجتمعا مستھلكا ولی�س م�ن�ت�ج�ا 
معتمدا على الثروة النفطیة لتكون دولتنا دولة تعتمد االقتص�اد 

 الریعي.
فكیف لنا أن نتوقع أن یكون منتجھا الثقافي واإلبداع�ي ك�ام�ل 
النضج وبمستوى األدب العالمي؟ وإْن حصل ھنا وھناك منتج 
إبداعي متمیز یضاھي أو یقترب من المنتج العربي والعال�م�ي 
فیبدو حالة متفردة، لذلك لم یحصل األدباء العرب عموما ومن 
ضمنھم العراقیین على جائزة نوبل إال واحدة كانت من نصیب 
نجیب محفوظ، مھدت لھ�ا ظ�روف س�ی�اس�ی�ة وم�زاج دول�ي 
خاص، باإلضافة إلى درجة نضوج الطبقة الوسطى المصریة 
مقارنة بغیرھا من المجتمعات العربیة في م�ج�ت�م�ع م�ن�ت�ج ال 

 یعتمد الریع النفطي.
فلیس غریبا أن یكون المنتج الروائي بھذا الوصف اإلب�داع�ي 
المتواضع مقارنة مع أدب العالم األول، فالروایة بنت المدین�ة 
وكما یقول لوكاش ھي ملحمة البرجوازیة بأمتیاز ال یمكنھا أن 
تكون معافاة متألقة كمنتج لبرجوازیة طفیلیة تابعة مس�ت�ھ�ل�ك�ة 

وفي أشباه المدن الت�ي زح�ف ع�ل�ی�ھ�ا ال�ری�ف،   وغیر منتجة
وھیمنت علیھا ثقافة العشیرة والطائفة لتكون مج�ت�م�ع�اً أق�رب 
إلى المجتمع األھلي منھ إلى المجتمع المدین�ي ال�ح�دی�ث.وك�م�ا 
قال الناقد فیصل دراج حول الروایة العربیة بشكل ع�ام وھ�و 
ما ینطبق على الروایة العراقیة ومن ضمنھا الروایة الن�ج�ف�ی�ة 
موضوع البحث (تطورت البدایة الروائیة العربیة على مفارقة 
ظاھرة ذلك أنھا ولدت في شرط غی�ر روائ�ي ل�م ت�ن�ج�ز ف�ی�ھ 
البرجوازیة العربیة ثورتھا ولم یع�رف ال�واق�ع ال�ع�رب�ي ف�ی�ھ 
ثورات جذریة ، كأن ھذه الروایة ولدت معوقة) فیصل دراج 

 .5ص 2004 1المركز الثقافي العربي ط -الروایة والتأویل 
روائ�ی�ا أب�دع�وا م�ا  38  لقد بلغ عدد الروائیین في ھذه الفترة

 22أبدعّن   روائیة 14روایة . وعدد الروائیات   69مجموعھ 
روایة . وبذلك بلغ عدد الروائیین والروائیات في ھذه ال�ف�ت�رة 

روائ�ي   52وحتى اآلن ما م�ج�م�وع�ھ  2003أي ما بعد عام 
كبیر في ع�دد ال�ن�س�اء ف�ي اإلب�داع   وروائیة، وقد لوحظ تقدم

السردي عموما والروائي على وجھ الخص�وص. وب�ل�غ ع�دد 
روایة أي ما یقارب ال�خ�م�س روای�ات  91الروایات المنشورة

وھو عدد غیر قلیل. وبذلك تخطى المبدع وال�م�ث�ق�ف   كل عام
النجفي ھذا الواقع الموضوعي ال�م�ت�ردي، وأع�ط�ان�ا م�ن�ت�ج�اً 

م ول�ح�د 1932روایة منذ ع�ام  130روائیاً ضخماً مجموعھ 
اآلن، مترفعاً على واقعھ ویحاول أن ی�ؤش�ر ع�ج�ز وقص�ور 
الواقع، واالرتقاء بھ نحو األفضل. كما تجاوز عدد الروائیات 

 روائیة وروائي . 44والروائیین ألكثر من 
ل�ل�روائ�ي   والمبادرات اإلب�داع�ی�ة  أھم الثیمات واالھتمامات

  النجفي
*الروایة التاریخیة طغت على غ�ی�رھ�ا م�ن األن�واع ل�ج�ن�س 
الروایة ومن أھم األسباب وجود حریة أك�ب�ر ل�ك�ت�اب�ة ت�اری�خ 
مسكوت عنھ في الحقب السابقة مما أنعش كتابة ھذا النوع من 
جنس الروایة والسیرة الذاتیة خص�وص�اً، لس�رد م�ا م�ر ب�ھ 
المجتمع والفرد العراقي عموما والنجفي خصوصا من م�ح�ن 
وویالت وال نرى أي ضیر في ذلك فلدى ال�م�ث�ق�ف واألدی�ب 
العراقي النجفي خزین ضخم من الذكریات واألحداث المریرة 
التي مر بھا خالل فترة حكم الدیكتاتوریات المتعاقبة وف�ت�رات 
الحصار والحروب التي لم توثق بصورة صادقة وص�ح�ی�ح�ة 
آنذاك لھیمنة الفكر الواحد، وال شك أننا شھدنا والدة روای�ات 

الحقاً بعد ما   كما سنأتي علیھا  بثیمات جدیدة وبأسالیب جدیدة
حصل شبھ إشباع ف�ي ال�ك�ت�اب�ة ح�ول ف�ت�رة ال�ق�ھ�ر وال�ظ�ل�م 
واألحداث الجسیمة الماضیة مما تعرض لھ المجت�م�ع وال�ف�رد 

 وقد تم توثیق حیزا منھا.
* اھتمام المبدع النجفي بھموم شعبھ ووطنھ حیث شھ�د والدة 
روایات تنتقد الوضع القائم وخصوصاً ھیمنة الطبقة السیاسیة 
على السلطة والمال، وكشف زیف وفساد أغلب رموز الطبقة 

یصفھم الناقد الكبیر یاسین ال�ن�ص�ی�ر   الذین  السیاسیة الحاكمة
قائالً: (من یستقرئ رجال السیاس�ة ف�ي ال�ع�راق م�ن�ذ ال�ح�ك�م 

وحتى الیوم یجد ثقافتھم الریفیة مت�غ�ل�غ�ل�ة ف�ي  1921الوطني 
ثقافتھم المدینیة وأحیانا تتغلب ع�ل�ی�ھ�ا وت�دم�رھ�ا) ال�م�ص�در 

.، فكان للمبدع الروائ�ي ال�ن�ج�ف�ي دوراً 210السابق نفسھ ص
م�ن   جریئاً وحیزاً غیر قلیل في كشف أقنعة الفاسدین والجھلة

 رموز الطبقة السیاسیة الحاكمة.
عدد من الروایات التي تكشف معان�اة ال�ع�راق�ي م�ن ح�روب 

الخص�وص ف�ي ق�ادس�ی�ت�ھ   الدیكتاتوریة الھوجاء وعلى وجھ
وحربھ ضد إیران وحرب الخلیج وھناك العدید من ال�روای�ات 
التي فضحت تعسف وھمجیة النظام الدی�ك�ت�ات�وري وت�ع�ام�ل�ھ 

 لسلطتھ.  الفاشي ضد كل صوت معارض
*ھناك روایات تسجیلیة تاریخیة وثقت للنضال ال�ج�م�اھ�ی�ري 

ضد السلط�ات ال�م�س�ت�ب�دة وال�دی�ك�ت�ات�وری�ة وض�د األح�الف 
 للعراق .  واالحتالل األجنبي  االستعماریة

*روایات أقرب للسیرة ال�ذات�ی�ة تس�ت�ع�رض مس�ی�رة ال�م�ب�دع 
النضالیة والعلمیة واإلبداعیة وتجاربھ الحیاتیة الثریة، كشاھ�د 

ع�ل�ى وج�ھ   على عصره وما مر بھ العراق عموما والن�ج�ف
 الخصوص من تحوالت وأحداث.

وروایات تصور الكفاح للقوى المعارضة ل�ل�ن�ظ�ام م�ن ق�ب�ل 
 األحزاب الیساریة والقومیة والدینیة .

*روایات تتناول األوضاع االجتماعیة والحب ومعاناة الم�رأة 
 وغیرھا.

*روایات تتسم بالغرائبیة والعجائبیة والفنتازی�ا الس�ردی�ة وال 
شك أن لألدیب النجفي السبق في كتابة م�ث�ل ھ�ذا ال�ن�وع م�ن 

فقد كانت روایة (في قرى الج�ن) ل�ج�ع�ف�ر ال�خ�ل�ی�ل�ي   الروایة
نموذجاً متقدماً لمثل ھذا النوع على مستوى النج�ف وال�ع�راق 
عموماً وقد تبعتھا أكث�ر م�ن روای�ة ح�دی�ث�ة ف�ي ھ�ذا ال�ن�وع 

 واألسلوب من السرد الروائي.
*روایات قصیرة جداً كنوع جدید من الروایة لم ینتشر كث�ی�را 

على حد علمنا كما ھو في دول المغرب ال�ع�رب�ي   في العراق
 مثال.

*للروائي النجفي قصب السبق في كتابة روایة الخیال العلمي 
من حیث الكم والنوع كروایات المرحوم الدكتور عبد ال�ھ�ادي 
احمد الفرطوسي (األرض الج�وف�اء، ال�زم�ن اآلت�ي، ال�زم�ن 
الحدیدي، ضوع الكبریت، وروایة الكون السالب) وھي أشھر 
وأنضج روایاتھ، فقد حصلت روای�ت�ھ (ال�زم�ن اآلت�ي) ع�ل�ى 

 .2000عام   جائزة الشارقة
وال شك أّن نسبة غیر قلیلة من الروایات في النجف م�ا زال�ت 
تشكو الركاكة وبحاجة للكثیر من النض�ج م�ن ح�ی�ث ال�ح�ب�ك�ة 
والثیمة وأسلوب السرد لتكون ب�م�س�ت�وى ال�روای�ة ال�ح�دی�ث�ة، 
وضرورة أن یتجاوز الروائي واقع تخلف وتردي ال�ح�اض�ن�ة 
االجتماعیة والثقافیة للمدینة التي زحفت علیھا ث�ق�اف�ة ال�ری�ف 
والمجتمع األھل�ي ال�ع�ش�ائ�ري وال�ط�ائ�ف�ي وھ�ی�م�ن�ة ال�ث�ق�اف�ة 

ال�دی�ن�ی�ة   خصوصیة ال�م�دی�ن�ة  الشعائریة المنبریة تماشیا مع
(مدینة تكثر من أعیاد الحزن، وتمنع الفن، والسینما واألغان�ي 
والمسرح واألعیاد، والك�رن�ف�الت، م�دی�ن�ة تس�ھ�م ف�ي م�وت 

، 217شوارعھا، وموت ال�ذك�ری�ات ال�ت�ي ول�دت ب�ھ�ا) ص
والواقع المحافظ كتوصیف ألغلب رموزھا المت�ن�ف�ذة ف�م�دن�ن�ا 
تطورت من تجمعات قرویة ولیست تجمعات صناعیة إنتاجیة 
كما في الغرب مولد الروایة حیث یقول یاسین النصیر (مدنن�ا 
تطورت من تجمعات القرى، في حین أن مدنھم ت�ك�ون�ت ع�ن 
ط�ری��ق ت��ج��م�ی��ع الص��ن��اع��ة، واإلن�ت��اج ال��زراع��ي واألس��ر 
االرستقراطیة واإلقطاعیة، فكان�ت م�دن اس�ت�ھ�الك وان�ت�اج) 

النصیر ی�اس�ی�ن   -مدن استھالك بامتیاز  مدننا  بینما 205ص
.ف�ل�ذل�ك ال 2015  1دار ن�ی�ن�وى ط -مدخل إلى النقد المكان�ي 

غرابة أن تكون بعض الروایات بھذا التوصیف من ال�رك�اك�ة 
والضعف، بل المدھش أن نجد روایة رصینة شبھ متكاملة من 
حیث الحبكة السردیة والثیمة المبتكرة غیر المكررة واج�ت�راح 
أسالیب روائیة جدیدة معاصرة. وأرى ضرورة ت�ف�ع�ی�ل دور 
النقد والناقد لمتابعة المنتج األدبي الشعري والسردي والس�ی�ر 
بھ نحو األفضل واألكمل لیأخذ مكانتھ ضمن ال�م�ن�ت�ج األدب�ي 

 العراقي والعربي ومتطلعا للعالمیة .
ن�ادي   بتأس�ی�س أول  مبادرة رائدة ألدباء النجف  وقد كانت 

ال�ع�راق، أس�وة   للنقد األدبي ضمن اتحاد األدباء والكتاب في
باألندیة التي تھتم بالشعر والسرد وثقافة ال�ط�ف�ل، م�م�ا ی�ؤك�د 
وعي األدیب النجفي ألھمیة النقد والناقد األدبي ف�ي ت�ط�وی�ر 

وف�ي   ع�ل�ى وج�ھ ال�خ�ص�وص  المنتج اإلبداعي في النج�ف
عموما. وعلى الرغم من كل م�ا س�ب�ق ی�م�ك�ن اآلن   العراق 

توصیف النجف بأنھا لیست مدینة الشع�ر ف�ق�ط وإن�م�ا ظ�ھ�ر 
منافس ال یستھان بھ ل�ل�ش�ع�ر أال وھ�و ف�ن الس�رد ال�روائ�ي 
والقصصي والمنتج النقدي، وقد تحول عدد من الشعراء إل�ى 
كتابة القصة والروایة لما یتمتع بھ ھذا الفن من شعبیة وق�ب�ول 
بین المثقفین على الرغم من كونھا لم تدخ�ل ب�ع�د ال�م�ن�ت�دی�ات 
والدواوین الثقافیة النجفیة ولكن المستقبل یبشر بنصیب أفضل 

 للروایة ولعموم المنتج السردي في النجف.
نتمنى أن تتكاتف كل المؤسسات األدبیة والثقافیة في ال�م�دی�ن�ة 
وفي مقدمتھا االتحاد العام لألدباء والكتاب في النجف إلق�ام�ة 
مھرجان سنوي للسرد ال�روائ�ي وال�ق�ص�ص�ي وال�ن�ق�دي ف�ي 
المدینة تقدم فیھ ال�ب�ح�وث وال�دراس�ات ف�ی�م�ا ی�خ�ص الس�رد 
وتخصص جوائز مجزیة للنصوص اإلبداعیة، وتعضید ونشر 
نتاجات الروائیین والقصاصین والنق�اد ال�ن�ج�ف�ی�ی�ن، واب�ت�ك�ار 
واجتراح الوسائل لمشاركة الجمھور ال�ن�ج�ف�ي م�ن م�خ�ت�ل�ف 
الطبقات والفئات االجتماعیة في ھذه الفعالیات.وقد كان ألدباء 
النجف جھداً ممیزاً ف�ي إق�ام�ة م�ھ�رج�ان ج�ع�ف�ر ال�خ�ل�ی�ل�ي، 

في فع�ال�ی�ات ال�ن�ج�ف ع�اص�م�ة ال�ث�ق�اف�ة   والمساھمة الفاعلة
اإلسالمیة، وما ملتقانا الیوم لالحتفاء بالذكرى المئویة ل�م�ی�الد 
القصة والروای�ة ف�ي ال�ن�ج�ف، إال ع�الم�ة ص�ح�ة واھ�ت�م�ام 

ب�م�خ�ت�ل�ف أج�ن�اس�ھ   لألدباء والكتاب لإلبداع الس�ردي  كبیر
نتمنى ونطمح إلى المزید من ال�م�ھ�رج�ان�ات   ولكننا  وأنواعھ

  األدبیة والثقافیة.  والمؤتمرات والملتقیات
وبھذه المناسبة نتمنى على وزارة الثقافة واآلثار وبالتعاون مع 
دار الشؤون الثقافة واالتحاد العام لألدب�اء وال�ك�ت�اب ال�م�رك�ز 
العام والعتبة العلویة المشرف�ة وم�ح�اف�ظ�ة ال�ن�ج�ف األش�رف 
طباعة المن�ت�ج اإلب�داع�ي الس�ردي ل�ل�ع�دی�د م�ن ال�روائ�ی�ی�ن 
والقصاصین النجفین في مجلدات م�وح�دة، ك�أع�م�ال ال�رائ�د 
الراحل جعفر الخلیلي، وموس�ى ك�ری�دي، وم�ھ�دي ال�ن�ج�ار، 
والمرحوم الدكتور عبدالھادي الفرطوسي، والروائیة ال�رائ�دة 

وال�م�ت�رج�م�ة   النجفیة المرحومة مائدة الربی�ع�ي، وال�روائ�ی�ة
المرحومة حیاة شرارة، وطباعة المنجزات النقدیة الموسوعیة 

م�ن قص�ة   التي وثقت المن�ت�ج اإلب�داع�ي الس�ردي ال�ن�ج�ف�ي
 وروایة .

 
 

 األدیب الناقد حمید الحریــزي  

 رئیس نادي النقد   
 في إتحاد األدباء والكتاب في النجف األشرف

ا وار  اة واا  
  قراءة موجزة في كتاب ((صفحات من تاریخ الفن الروائي في العراق

 .2020-1930  ))عاماً 90دراسة ببلوغرافیة نقدیة لإلبداعات الروائیة النجفیة خالل ((



شاعر یترك الم�س�اح�ات ال�ك�ب�ی�رة     
بقصائده، یحیك لھا غزالً خ�اص�اً م�ن 
الص�ع�ب ع�ل�ى أح�د م�ا ی�ج�ی�ده ألن�ھ 
صانعھ ومبتكره، وھذه حسنة لی�س�ت 
قلیلة، الشاعر جید بإجادتھ وح�ب�ك�ت�ھ 
وطریقة توظیفھ حیث ی�ج�ب�رك ع�ل�ى 
الوقوف أم�ام ت�ل�ك ال�غ�زول األدب�ی�ة 
الجمی�ل�ة ب�ق�ص�ائ�ده، س�ع�د ال�م�ظ�ف�ر 

 .إنموذجا
أدب الس���ج���ون، مص���ط���ل���ح أدب  

السجون أطلق على األعم�ال األدب�ی�ة 
التي تروي قصة شخص ق�د قض�اھ�ا 
في مكان مضاد إلرادتھ بال ش�ك ھ�ذا 
المكان السجن، والبد من اإلشادة بما 
كتبھ الشاعر القدوة األستاذ ال�م�ظ�ف�ر 
من إبداع یستحق الوقوف علی�ھ، ب�ل 
یستحق الوق�وف ل�ھ، ل�ق�د أب�دع ف�ي 
إیصال الفكرة عبر حسیت�ھ ال�ع�م�ی�ق�ة 
من خالل ت�ل�ك ال�ك�ل�م�ات وھ�و ی�ردد 
ص��الة الض��ی��اء، وب��ح��س��ب رؤی��ت��ي 
(ص��الة الض��ی��اء) ی��ق��ص��د ال��ح��ری��ة، 

 .والحریة لھا الكثیر من الترجمان
الشاعر محمد ال�م�اغ�وط خ�ی�ر دل�ی�ل 
على قولي ، دخل السجن ك�ث�ی�را وال 
نرید ذكر أسباب دخول�ھ، ل�ك�ن ن�ح�ن 
بص��دد إب��داع��ھ ف��ك��ان ی��ك��ت��ب وھ��و 
بالسجن وأبدع كثیرا وأن�ت�ج ك�ث�ی�را، 
فھو ش�اع�ر م�ت�م�رد وال�ت�م�رد ل�ی�س 
بمعنى أنھ تمرد على قوانین الش�ع�ر، 
بل تمرد إلضافة شيء أك�ب�ر وأج�م�ل 
للشعر، وأنا لست بص�دد م�ق�ارب�ة أو 
مقارنة بین األثنین، فك�ل م�ن�ھ�م�ا ل�ھ 
أسلوبھ وط�ری�ق�ت�ھ ف�ي نس�ج وغ�زل 
أجمل الكالم، سعد المظفر تربطني بھ 
عالقة األدب منذ مدة طوی�ل�ة خ�اص�ة 
بعد األنفتاح ع�ل�ى م�واق�ع ال�ت�واص�ل 
االجتماعي، عرفتھ شاعرا ون�اق�دا ال 
یشق لھ الغبار ألنھ یملك من قام�وس 
اللغة ما یمكنھ أن یكتب بأي ل�ح�ظ�ة، 
ولھ رؤیة نقدیة خاصة بھ بالق�راءات 
والدراسات النق�دی�ة ب�إع�ت�ق�ادي ھ�ي 
بصمتھ الخاصة بھ وال یستط�ی�ع أح�د 

  تقلیده

برأیي المتواضع الشاعر الی�ت�ش�اع�ر 
انما یخرج الكالم بشعوره وحس�ی�ت�ھ، 
ولكل حسیة درجة تختلف من ش�اع�ر 
آلخر وھذا ما وجدناه ب�دی�وان ص�الة 
الضیاء للشاعر المظفر ت�ح�ف�ة ف�ن�ی�ة 
ثمین�ة ص�ن�ع�ھ�ا ب�ح�س�ی�ت�ھ وش�ع�وره 
ال��م��خ��ت��ل��ف رغ��م ان��ھ��ا م��ن خ��ل��ف 

 .القضبان
المظفر غزل قصائده بوجدانیة عالی�ة 
من حیث توظیفھ وصیاغتھ لل�م�ف�ردة 
التي یختزل فیھا عدة معاني حیث انھ 
یذھب بالقارئ ألبعد نقط�ة م�ن م�دى 
إدراكھ ومعرفتھ، وأعتقد انھ ی�دغ�دغ 
شعور القارئ البسیط الذي یفضل ان 
ی�ك�ون ھ�و ج��م�ھ��وره وھ�ذه حس�ن��ة 
كبیرة، ألنھ أستخدم عدة تعابی�ر، ف�ي 
كل قصیدة تجد موضوعاً مختلفاً م�ن 
ال��م��واض��ی��ع، وھ��ن��ا ی��م��ك��ن ال��ق��ول: 
استخدام المواضیع المتعددة غ�ای�ت�ھ�ا 
شد القارئ كثیرا، وب�م�ا ان�ھ ش�اع�ر 
عرف كیف یذھب ب�رؤی�ت�ھ ال�خ�اص�ة 
ونادرا ما نجد نصاً یوضع أمام مائدة 

 . القارئ ویقدم بطبق من ذھب
وھنا یمكن لي حریة القول: الم�ظ�ف�ر 
ج�ع�ل م��ن ك�ل قص�ی�دة ح��رة وج�ع��ل 
ح��ری��ت��ھ��ا عص��اف��ی��ر ل��ی��رى ال��ع��ال��م 
الخارجي من خ�الل�ھ�ا، ح�ی�ث أمس�ك 
جیدا ب�وح�دة ال�م�وض�وع وال�م�ف�ردة 
وأمسك بماھیة ال�ف�ك�رة ح�ت�ى خ�رج 

 . بحصیلة متكاملة
بما اننا نت�ح�دث ع�ن ال�ح�ری�ة ی�ق�ول 

 : بإحدى قصائده
 أخلع نبضك أنك أسیر السجون(

صلي صالة الخوف على عصف�وری�ن 
 مذعورین

 أشك في قشرة األرض قبل االحتراق
 ).قبل اكتساء السماء بالضباب

تلك السطور المشب�ع�ة ل�رس�م ل�وح�ة 
الحریة التي ی�ب�ح�ث ع�ن�ھ�ا الش�اع�ر 
ماھي إال دعوة للكثیر ممن ی�ع�ان�ی�ھ�ا 
أو یعاني منھا، فالحریة لیست ضرب 
س�ی��وف أو ض�رب ب�ن��ادق، ال��ح�ری��ة 
ص�وت وت��ع�ب��ی�ر ع�ن ذات اإلنس��ان، 
واإلنسان بطبیعتھ ذات ش�اع�رة، ل�ذا 
أستخدم الشاعر عبارات دالل�ی�ة ت�دل 
على نھج حریة مختلفة أو ب�األح�رى 
الشاعر وجھ قوم المساجین بك�ل�م�ات 
تحفز ما ب�داخ�ل ك�ل ش�خ�ص ف�ك�ی�ف 

بمسجون بین جدران، وغیوم م�ج�ب�ر 
علیھا، وبحسب ما أراه انھ عمد على 
استخدام قوة حس�ی�ة م�ت�ی�ن�ة ب�دع�وة 

 . للحریة
واذا أردن�ا ال�ت�م�ع�ن أك�ث�ر وال�ول��وج 
بتفاصیل الدی�وان ن�ح�ت�اج ال�ى وق�ت 
أطول والى أف�ق ع�ال�ي م�ن�ف�ت�ح م�ن 
العقل الستیعاب ما وراء القصد الذي 
یقصده وھذا لی�س ب�الس�ھ�ل ع�ل�ی�ن�ا، 
فالمعنى بقلب الشاعر أكبر واع�م�ق، 
ن�ع�ود ل�م�ض�م�ون وح�ده م�وض�وع��ھ 
المھم وطریقة توظیفھ لتلك ال�ح�س�ی�ة 
الممزوجة بوجدانیاتھ العمیق�ة ی�ق�ول 

 :بإحدى القصائد
 في السجن المكافئات نزف المارقین(

 یغربلھم الوقت المفرط بالدموع
 تشتمھم حتى سكائرھم

یتوس�ل�ون ب�ال�ج�م�رات ال�ب�اق�ی�ة ق�ی�د 
 ).االشتعال

صوت + صوت = صرخة عم�ی�ق�ة ، 
وتلك ماھي إال صیحة أخیراً الش�اع�ر 
أراد أن یبین ال�ج�دران األرب�ع�ة ھ�ي 
حاجز منیع للتعبیر، لكن حینما تك�ون 
صرخة یخرج صوت النداء للمطال�ب�ة 
بالحریة ف�الس�ج�ون ل�ی�س�ت ت�ھ�ذی�ب 
للشخص وینتھي المعنى، بل ھي قید 
اإلرادة، ھنا یقصد الوقت ال�ذي ی�م�ر 
بھ المسجون وكیف یتم إنقضاء ت�ل�ك 
الساعات اللئیمة التي تسیر بب�ط�يء، 
وعالقة لفافة ال�ت�ب�غ الس�ی�ج�ار ال�ذي 
یعتبر راحتھ النفسیة ال�م�ؤق�ت�ة ح�ت�ى 
آخر رمق فیھا وھي بقایاه ال�ن�اعس�ة 
حینم�ا تس�ق�ط م�ت�دل�ی�ة م�ن رأس�ھ�ا، 

المظفر لم یكتب اع�ت�ب�اط�ا، ب�ل ك�ت�ب 
وفق رؤیا خاصة ألنھ وظف قص�ائ�ده 
بطریقة شد المتلقي، ھ�ذا م�ا ی�ب�ح�ث 
ون��ب��ح��ث ع��ن��ھ ج��م��ی��ع��اً، ال��دھش��ة 
التوظیف االس�ل�وب ك�ل�ھ�ا م�ج�ت�م�ع�ة 

 .بقصیدة واحدة
القضبان التي ت�ج�ع�ل الش�اع�ر ی�رت�ل 
صالتھ وقصائده ف�ي آن واح�د دل�ی�ل 
على مدى تركیزه العالي، مدى فك�ره 

الواسع، العالقة األخرى عالقة النور 
وال��ظ��الم، وھ��ي ن��ف��س ال��ح��ال��ة ل��و 
قاربناھا ب�ال�ح�ری�ة والس�ج�ن ن�خ�رج 
بمعنى واحد، لكن بطریقة وت�وظ�ی�ف 

 : آخر، یقول
أخرج الى النور یحملني الظالم على (

 كتفیھ
 وروحي الھزیلة ال تجید الھرولة

 بین حشود الموتى أسمع صراخي
 ).ترى من یذرف علي قصائده

الطاقة االیجابیة والسلبیة مجتمع�ت�ان 
بقالب واح�د ب�ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة ب�رغ�م 
وجود النور، لكن المعادلة مت�س�اوی�ة 
، والشاعر یمسك بعصا غلیظة ب�ی�ده 
الصغیرة والمعنى الھزی�ل�ة، أن�ا اق�رأ 
القصیدة من باب آخر برؤیا مخ�ت�ل�ف�ة 
أظن بوصفھ المساجین موتى أح�ی�اء 
ال یمیزون النور من الظالم، ب�ل أراد 
ان یوضح أكثر على أن ال�م�وت�ى ھ�م 
موتى بال رأي أو حریة تعبیر، مج�رد 

 . أجساد تسیر ھنا وھناك
 

******** 
 : الخالصة

الشاعر المظفر مزج حسیتھ الع�ال�ی�ة 
بوجدانیاتھ مع خلیط من ال�م�واض�ی�ع 
المتعددة واألفكار الم�خ�ت�ل�ف�ة، ص�الة 
الضیاء لیست صالة عادیة أو ف�رض 
والب��د م��ن أت��م��ام��ھ، الش��ع��ر قض��ی��ة 
خاصة حی�ن�م�ا ی�ك�ون ب�ی�ن ال�ج�دران 

 . وخلف القضبان
أخیراً بھذه القراءة ك�ت�ب�ن�ا م�ا ن�راه ( 

 ).مناسباً برؤیتنا الخاصة
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تقیّأ البؤُس على وجِھھا عفَ�َن األیّ�اِم وال�ل�ی�ال�ي ف�غ�طّ�ْت�ھ ب�ال�م�س�اح�ی�ق    

ال��رخ��ی��ص��ِة عس��اه ی��ت��ج��ّم��ُل وی��ل��ق��ى ق��ب��وال. ل��م ی��ك��ن ل��ھ��ا م��ن م��ؤن��ٍس 

قنادیُل اللیل شاحبةٌ والھ�واُء …  عجفاَء تنبش المزبلةَ المحاذیةَ   غیرقطّةٍ 

في جوفِھا صفیُر الجوع وفي البال أغنیةُ القھر ال�ذي … مشبٌَع بالرطوبِة 

 …ال ینتھي 

نبھتھا من شرودھا عجالُت س�یّ�ارة ت�ح�ت�ّك ب�األرض لش�ّد الس�ائ�ق ع�ل�ى 

أط�ّل رج�ل … المكابح في قّوة وسرعٍة وك�ادت ت�دھس�ھ�ا ع�ل�ى ال�رص�ی�ف

برأسھ من النافذة، قلّبھ�ا ب�ن�ظ�راٍت ف�احص�ٍة وق�د ان�ع�ك�س ع�ل�ی�ھ�ا ض�وء 

 السیارة شاحبا حزینا وسأل"كم؟"

  عشرون -

  خمسة دنانیر، ال أكثر -

تركتھ ومضت تقطع الرصیف جیئة وذھابا فلعنھا ثم بصق وأدار الم�ح�ّرك 

ھازئا "لو باعِك أھلُِك ف�ي الس�وق م�ا ت�ج�اوز س�ع�رك ال�دی�ن�اری�ن، ل�ح�م 

 رخیص".

"لو باعني أھلي!!!" وتحّولت أنفاُسھا إلى زفراٍت مشبعٍة بحرقة السنین الت�ي س�رق�ت م�ن�ھ�ا ب�راءةَ ال�ط�ف�ول�ِة ونض�ارةَ 

 …الشباب

وقنادیل الشارع شاحبة باھتة ووقُع كعبھ�ا ع�ل�ى ال�رص�ی�ف ك�الص�داع ح�ی�ن ی�ت�م�ل�ك ال�رأس أو   اللیُل داجٍ والطریُق قفرٌ 

 …كالمصائب حین تأتي تباعا 

 

لم تُفلح السیجارة في منحھا بعض الدفء فاحتمت بذاكرتھا تبحث في أركانھا عن شعاع شمس أو كوٍة یدخل منھا ب�ع�ض 

أجُد لكّل شيء متعةً وتجلجل ض�ح�ك�ت�ي ألت�ف�ھ األس�ب�اب ف�ال�ح�ی�اةُ … الضوء "كنُت زھرةً غّضةً بدأت تتفتّح للھواء والنور

عندي أكلةٌ طیبة مشتھاة أقبُِل علیھا في غنج ودالل وفي شوق وغلمة، َشْعري من خیوط الشمس وفي مرفإ عینّي سكنت 

 …"زرقةُ السماء بال غیٍم وموُج البحر حین تسكن عنھ الریُح وفي قوامي شموخ النخل وعنفوان الیاسمین 

ُذعرْت وخافت في تراجعھا أن تصطدم بالقطة ف�اخ�ت�ّل ت�وازن�ھ�ا و ك�ادت … ارتفع مواُء قطة كانت متكّورةً في ركن مظلم 

س�ت�ج�د ال�ق�ط�ة غ�دا م�ن …" لو أمكنھا اإلمساُك بال�ق�ط�ة لض�ّم�ت�ھ�ا إل�ى ص�درھ�ا ح�ت�ى ت�ؤن�س وحش�ت�ھ�ا ل�ك�ن…تسقط 

 وأنا؟"… وسیكون لھا صغار ورفاق   یرافقھا

ھل تأتین معنا ؟"، صعدت وھي تأمل أن تب�ی�ت … رست قریبا منھا "أنت یا  usuziجاءھا النداُء من شاحنة بضائع نوع 

ل�م … على شبع وفي دفء السیارة ھدھدتھا ذكریاتھا"جاء من األقاصي یقّدم المصوغ ألوانًا والمالبَس الفاخ�رة خ�زائ�ن 

إن ھ�ي إال أی�ام … یستشرني أحد ولم یعترض على شیبھ وقبحھ الظاھر أحد فالرجل بمالھ ولیس بجمالھ، ھكذا قال�وا ل�ي

 …"وما بُخَل بمالٍ   وأخذني في سیارتھ الفارھة لعبةً اشتراھا

 

دخلت معھم غرفةً عششت الرطوبةُ في جدرانھا وعطلْت من األثاث إالّ سریرا حدیدیّا مغطّى بلحاف بات لونھ الحقیقّي من 

 الطالسم ومائدةً علیھا قواریُر خمر رخیص ودخاٌن شعبّي وبعُض القنّب الھندّي وفضلة من ساندویتش.

ھل كان جنسا أم مأدبةَ ضباعٍ ؟ما كان یئّز فتئّن لھ الجدران لیس صوت السریر ال�ح�دی�دي م�ن ت�ح�ت�ھ�ا ب�ل ق�ل�ب�ھ�ا ب�ی�ن   

ھل كانت أیادیھم عاریةً أم مدججةً بالسكاكین ؟ھل ك�ان�وا ی�ق�بّ�ل�ون أم … الضلوع یعصف بھ األلم وھم ینھشون من لحمھا

كانت أظافرھم المخلبیة الوسخة تنغرز في لحمھا المكتھ�ِل ف�إذا ت�وّج�ع�ت ق�ھ�ق�ھ�وا ع�ن … یستفرغون دمھا من شفتیھا ؟

أسنان مدبوغٍة بسنوات الشاي والقھوة والدخان، نخرھا السوس وسكنت في فجواتھا نتف الطعام ون�ف�خ�وا ف�ي وج�ھ�ھ�ا 

أفرغوا فیھا ھزیمتھم وإحباطھم سموما، وانتقموا على جسدھا من كّل َم�ن ھ�ّم�ش�ھ�م أو …وأمعنوا …لھاثھم وسعیرھم 

ال بّد من مس�ؤول ع�ن وض�ع�ھ�م … لم تكن ممارسة جنسیة بل صّب حقد دفین على شيء اسمھ أنثى … ظلمھم أو أھانھم

 …ویرضي سادیتَھم   كانت ھي ولیمتَھم لحًما حیّا یشبع قرمھم الحیوانيَّ …المزري فلتكْن ھي، مادامت األضعف 

 

ل�م ی�ك�ن ی�رى ف�ي … "ھل قدري أن أخرج من عذاب إلى عذاب !؟ ھو اآلخر تكّشفت ھدایاه الثم�ی�ن�ة ع�ن وح�ش آدم�ّي 

ال�ح�ّب ض�ع�ٌف ،ھ�ك�ذا ك�ان … جسدي غیر كتلة من الطین یعركھا عرًكا بأصابَع تیبّسْت من الجفاء ،ال رحمة فیھا وال وّد 

 …یقول و األنثى شيء نشتریھ لنلھَو بھ

واللھو عند ذاك الزوج كان یبدأ بإذاللي وبوابٍل من اإلھاناِت فأنا الغبیةُ وأنا القذرةُ، ألسُت امرأةً تحیُض ف�أن�ا إذن ن�ج�س�ةٌ 

كان معجبا بخصالت شعري ،لكنّھ إذا وضع یده عل�ی�ھ�ا ف�ل�ی�ق�ت�ل�ع … ویجب أن أكون خادمةً مطیعةً ،جاریةً لمن ال یحیُض 

بكل قسوة ما یثلج صدَره، موسیقاه اللذیذة صرخاُت األلم حین أصدرھا وخمُره دموع�ي وھ�ي ت�ن�س�ك�ب م�درارا ونش�وتُ�ھ 

وأن�ا ال   ممنوع أن أتذّمر أو أشكَو فأنا الكاذبة دائما وأنا مریضة نفسیا…تلك أقصى الفحولة عنده … و أنیني   تأّوھاتي

ظننت أنني …  أحمُد النعمة وأنا متعالیة علیھ بجمالي وشبابي، حتّى كان الیوم الذي فّضلُت فیھ الشارع علیھ وعلى أھلي 

 …أغلقت أبواب الجحیم دوني

ومن البرد وما كان دفء ال�ث�ی�اب أو ال�ن�ار   عندما تلقفھا الرصیُف ثانیة بكت بحرقة من الجوع وما كان الخبز مطلبَھا   

 …بغیتَھا 

  وأّما ھي فابتلعتھا الظلماُت.  …القطةُ فتركت المكانَ   أّما…كانت قنادیل اللیل شاحبةً والھواُء مثقال بالرطوبة 

  ة   ان

غاده حسن یوسف المقابلھ 

  األردن
  

 ال ال نحتاجھا بل أعشقھا
 كلمة ال جوھرة في األمم الصماء

 حدیث في زمان األغنیاء
 كنز الفقراء

 حكایة العظماء
 موقف تمثل بالشجاعة

 والبھاء
 ھي الشدة والرخاء

 البعد واإلخاء
 ال ال ال

 یبغضھا الكبار ویعشقھا
 الصغار

 لھا یكبرون وبھا یتغنون
 ال ال ال ال

 نعیشھا أیام طوال
 في زمن ال یطال إال

 بكلمة تخرج من أفواه
 الحكماء
 ال ال ال

 سعادة في أیام الشقاء
 ورخاٌء بعد عناء

 ھي من ترفعك من األرض
 للفضاء

 ومن الفقر للغنى
 بعد الكره تأتي المحبة

 والھناء
 تزول بھا الھموم
 والدول بھا تقوم

 لتجمع الشتات في یوم
 ال ال ال

 ال تنسى أن تقولھا
 في أشد االحضان
 وأمسك الحاجات

 في كل األوقات وبكل اللغات
 فھي من رأیي الحیاة

 

 تونس زینب حداد/       
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یقول سركون بولص : ون�ح�ن ح�ی�ن     
نقول قصیدة النثر فھذا تعبی�ر خ�اط�ىء, 
ألّن قصیدة النثر في الشعر األوربي ھي 
شيء آخر, وفي الشعر الع�رب�ي ع�ن�دم�ا 
نقول نتحدث عن قصیدة م�ق�طّ�ع�ة وھ�ي 
مجّرد تسمیة خاطئ�ة, وأن�ا أس�ّم�ي ھ�ذا 
الشعر الذي أكتبھ بالشعر الحّر, كما كان 
یكتبھ إلیوت و أودن وك�م�ا ك�ان ی�ك�ت�ب�ھ 
شعراء كثیرون في ال�ع�ال�م. واذا ك�ان�ت 
تسمی�ت�ھ�ا قص�ی�دة ال�ن�ث�ر, ف�أن�ت ت�ب�دي 
جھلك, ألّن قصیدة النثر ھ�ي ال�ت�ي ك�ان 
یكتبھا بودلیر ورام�ب�و وم�االرم�ی�ھ, أي 
قصیدة غیر مقطّعة. من ھنا بدأن�ا ن�ح�ن 
واستلھمنا ف�ك�رة ال�ق�ص�ی�دة / الس�ردیّ�ة 
التعبیریّة/ باالتكاء على مفھوم ھ�ن�دس�ة 
قصیدة النثر ومن ثّم ال�ت�م�ّرد والش�روع 
في كتابة قصیدة مغایرة لما یُ�ك�ت�ب م�ن 
ضجیج كثیر بدعوى قصی�دة ن�ث�ر وھ�ي 
بریئة كل البراءة من ھذا االّ القلیل ممن 
أوفى ل�ھ�ا حس�ب�م�ا ی�ع�ت�ق�د/ وھ�ي غ�ی�ر 
قص�ی�دة ن�ث�ر/ وأب�دع ف�ی�ھ�ا ای�م�ا اب��داع 
وتمیّز, ونقصد اّن ما یُكت�ب ال�ی�وم ان�م�ا 
ھو نّص حّر بعید كل البُعد ع�ن قص�ی�دة 
النثر. اّن القصیدة السردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة 

ال�ت�ع�ب�ی�ر/  -تتكون من مفردتي/ الس�رد 
ویخطئ كث�ی�را َم�ن ی�ت�ص�ور أّن الس�رد 

 -ال�ذي ن��ق�ص��ده ھ��و الس��رد ال��ح�ك��ائ��ي 
القصصي, وأّن التعبیر نقصد بھ األنشاء 
والتعبیر عن األش�ی�اء. اّن الس�رد ال�ذي 
نقصده انما ھو السرد ال�م�م�ان�ع ل�ل�س�رد 
أي انّھ الس�رد ب�ق�ص�د اإلی�ح�اء وال�رم�ز 
وال��خ��ی��ال ال��ط��اغ��ي وال��ل��غ��ة ال��ع��ذب��ة 
واألنزیاحات اللغویّة ال�ع�ظ�ی�م�ة وت�ع�ّم�د 
األب�ھ�ار وال ن�ق�ص�د م�ن�ھ�ا ال�ح�ك�ای�ة أو 
الوصف, أما م�ف�ھ�وم ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة ف�أنّ�ھ 
مأخوذ من المدرسة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة وال�ت�ي 
ت��ت��ح��دث ع��ن ال��ع��واط��ف وال��م��ش��اع��ر 
المتأجج�ة واألح�اس�ی�س ال�م�رھ�ف�ة, اي 
ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن اآلآلم ال��ع��ظ��ی��م��ة 
والمشاعر العمیقة وما ت�ث�ی�ره األح�داث 
واألشیاء ف�ي ال�ذات اإلنس�ان�ی�ة. اّن م�ا 
تشترك بھ القصیدة السردیّة الت�ع�ب�ی�ریّ�ة 
وقصیدة النثر ھو جعلھما الن�ث�ر ال�غ�ای�ة 
والوسیلة للوصول الى ش�ع�ری�ة ع�ال�ی�ة 
وجدیدة. اّن القصیدة السردیّة التعبیریّ�ة 
ھي قص�ی�دة ال ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى ال�ع�روض 
واألوزان والقافیة الموّحدة وال التشطیر 
ووضع الف�واص�ل وال�ن�ق�اط ال�ك�ث�ی�رة او 
وضع الفراغات بین ال�ف�ق�رات ال�ن�ص�یّ�ة 
وانّما تست�رس�ل ف�ي ف�ق�رات�ھ�ا ال�ن�ص�یّ�ة 

المتالحقة والمتراصة مع بعضھا وكأنّھا 
 قطعة نثریّة. 

أّن القص�ی�دة الس�ردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة ھ�ي 
غیمة حبلى مثقلة بالمشاعر الم�ت�أج�ج�ة 
واألحاسیس المرھفة ترمي حملھا عل�ى 
األرض الج�ّرداء ف�ت�خ�ّض�ر ال�روح دون 

 عناء أو مشقّة .
وسعیاً منّا الى ترسیخ مفھوم ال�ق�ص�ی�دة 
السردیّة التعبیریّة قم�ن�ا ب�أنش�اء م�وق�ع 
الك�ت�رون�ّي ع�ل�ى (ال�ف�ی�س ب�وك) ال�ع�ام 

, اع��ل��ن��ا ف��ی��ھ ع��ن والدة ھ��ذه 2015
القصیدة والتي سرعان ما انتشرت على 
مساحة واسعة من أرضنا العربیة ثم ما 
لبثت أّن انش�رت ع�ال�م�ی�اً ف�ي ال�ق�ارات 
األخرى وانبرى لھا كتّاب كان�وا أوف�ی�اء 
لھا وأثب�ت�وا ج�دارت�ھ�م ف�ي ك�ت�اب�ة ھ�ذه 
ال�ق��ص�ی��دة وأّك�دوا ع��ل�ى أح��ق�ی��ت��ھ�ا ف��ي 
االنت�ش�ار وان�ط�الق�ھ�ا ال�ى آف�اق ب�ع�ی�دة 

 وعالیة. 
فصدرت مجامیع شعریة ت�ح�م�ل س�م�ات 
ھذه القصیدة الجدیدة في أكث�ر م�ن ب�ل�د 
عربي وكذلك مجامیع شعریة في أمیركا 
والھند وافریقیا وامیركا الالتینیة وأوربا 
وصار لھا رّواد وعّشاق یدافعون ع�ن�ھ�ا 
ویتمّسكون بجمالیتھا ویحاف�ظ�ون ع�ل�ى 

 تطویرھا.
سنتحدث تباعاً عن تجلّی�ات ھ�ذه ال�ل�غ�ة 
حس�ب��م��ا یُ��ن��ش�ر ف��ي م��ج��م�وع��ة الس��رد 

 -م�ؤس�س�ة ت�ج�دی�د األدب�یّ�ة  -التعبیري 
الفرع ال�ع�رب�ي, ول�ت�ك�ن ھ�ذه ال�م�ق�االت 
ضیاء یھتدي بھ كل َمْن یری�د ال�ت�ح�ل�ی�ق 

 بعیدا في سماوات السردیة التعبیریة.
ل��ق��د ح��اول��ت الش��اع��رة: / م��ن��ى ك��ام��ل 
بطرس / ومن خالل قصیدتھ�ا الس�ردیّ�ة 
التعبیریّة / مسافات األلم / أن تلتقط تلك 
الصور الشعریة ال�ع�م�ی�ق�ة ال�ق�اب�ع�ة ف�ي 
أعماق الذات, وأن تتسلسل ھذه الص�ور 
بعفویة محّملة باألفكار والثُقل الشعوري 
العنیف, وكأنّھا است�خ�رج�ت�ھ�ا م�ن ن�ھ�ر 
عم�ی�ق ی�غ�ل�ي ن�ت�ی�ج�ة ال�م�ع�ان�اة واألل�م 
والفجیعة, ف�ج�اءت وك�أنّ�ھ�ا ن�ھ�ر ع�ذب 
ھ���ادئ ح���اول���ت اإلمس���اك ب���أم���واج���ھ 
المتالطمة وترویضھ واستخراج ما فی�ھ 
وم�زج��ھ م�ع ص��ف�اء ال��روح الش��اع��رة, 
فجاءت كیاناتھ كأضواء الش�م�س وھ�ي 
تلھث فوق بركان المشاعر واالحاسیس 
المرھفة. لقد بعثت في مفرداتھا طاق�ات 
ج�م�ال�ی�ة وح�ّم��ل�ت�ا ل�ك�ی�ان��ات�ھ�ا ال�ن�ص�یّ��ة 
العمی�ق�ة, أي أّن ك�ل م�ق�ط�ع ب�ث�ّت ف�ی�ھ 
طاقات جمالیة مختفیة وراءھا ال یم�ك�ن 
استخراجھا ما لم یكن ھناك قارئ مبدع 
ی��م��ت��ل��ك ذائ��ق��ة اب��داع��ی��ة ت��م��ّك��ن��ھ م��ن 

استنطاق�ھ�ا واس�ت�ش�راف م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن 
جمالیات كثیرة . لقد ج�ع�ل�ت الش�اع�رة/ 
منى كامل بطرس/ من عنوانھا الم�ل�ف�ت 
للنظر والمثیر ل�ل�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ت�س�اؤالت 
والتأویل/ مسافات األلم/ مفتاحا للدخ�ول 
ال�ى ع�ال��م�ھ�ا الش�ع�ري واإلنص�ات ال��ى 
صراخ الروح ورؤیة عوالمھا الداخلیة, 
أن ع��ن��وان ال��ق��ص��ی��دة ی��ح��م��ل دالالت 
تعبیریة وثُقل جمالي م�ت�م�ثّ�ال ب�ت�ع�ظ�ی�م 
طاقات اللغة التي تكشف ع�ن ش�ع�وري 
عمیق ومعرفة ودرایة بالل�غ�ة الس�ردیّ�ة 
التعبیریّة لدى الشاعرة, ھذا العنوان ھو 
عبارة عن قصیدة تعبیریّة كام�ل�ة, ی�ج�د 
فیھ المتلقي متنفساً یبعث ف�ی�ھ ال�دھش�ة 

 ویفتح لدیھ ابوابا كثیرة للتأویل. 
تبدأ الشاعرة قصیدتھا بإشارات زمانی�ة 

ك�ی�ان ج�م�ال�ي ع�م�ی�ق / ب�ی�ن رح�ی��ل  -
ومكوث / لتھیئ المتلقي للسفر معھا في 
رحلة األلم والغربة والجمال, ث�م ت�ردف 
بكیان جمالي آخر وب�إش�ارات م�ك�ان�ی�ة/ 
تلك الب�ع�ی�دة م�ا ب�ی�ن ض�ب�اب وُس�ح�ب/ 
لتصّور لنا كمیة الصراع النف�س�ي ال�ت�ي 
ت��ع��ان��ی��ھ وتش��ع��ر ب��ث��ق��ل��ھ ع��ل��ى ذات��ھ��ا 
المتشظّیة, وتح�اول ان تص�ف ل�ن�ا ھ�ذا 
األلم المتجّذر في أعماقھا , ف�ن�ق�رأ ل�ھ�ا 
كیاناً جم�ال�ی�اً آخ�ر / ب�م�اذا أص�ف ت�ل�ك 
البقعة الجاثمة ف�وق ق�ل�ب ال�زم�ن..؟!/, 
حیث ت�ح�اول ھ�ن�ا أن ت�ن�ق�ل ال�ی�ن�ا ھ�ذا 
الشعور التأثیري العمیق بلغة ت�ع�ب�ی�ریّ�ة 
مثیرة , ونق�را أیض�ا وم�ن خ�الل ك�ی�ان 
جمالي عمیق / اق�دام�ھ�ا م�غ�روس�ة ف�ي 
أعماق الت�راب/, ھ�ذا ال�ثُ�ق�ل الش�ع�وري 
والنقلة التأثیریة بالموجھات الداللیة, ال 
لش��يء س��وى اض��ف��اء بُ��ع��د ت��ع��ب��ی��ري 
وجمالي, وتس�ت�م�ر الش�اع�رة ف�ي رس�م 
كیاناتھا الجمالیة العمیق, وكأنّھا تریدن�ا 
أن ن��رى ب��وض��وح اع��م��اق��ھ��ا ال��ب��ع��ی��دة 
ونتحسس عمق آالمھا وثُقل اوج�اع�ھ�ا, 
فتوقل/ جبینھا ض�ارب بس�ح�ر ال�خ�ی�ال, 
انفاسھا ت�وقّ�دت م�ن ح�رق�ة األع�م�اق/, 
وتعود لترسم لنا كیاناً جمالیاً اخر نتیجة 
شعورھا العمیق بطاقات اللغة المنب�ع�ث�ة 
من اعماقھا القصیّة/ سكون من ص�م�ت 
رھیب یسامرھا عن بُعد ابكم, ھمھ�م�ات 
ُمتعبة من ضجیج ال�روح, ح�ل�ٌم, أف�ك�ار 
مبعثرة تمأل فضاءات االنتظ�ار/, ون�ق�رأ 
ایضا كیاناً جمالیاً آخر تحاول من خالل�ھ 
ان توظف اللغة ألجل بُعد تعبیري عمیق 
یتناغم مع عوالمھا الش�ع�ری�ة ال�ع�م�ی�ق/ 
اح�زان م�ك��بّ�ل�ة م�ا ب�ی��ن ال�ب��وح ون�ذی��ر 
الص��راخ !!, ع��ال��م ازدواج��ي م��ت��ردد 
الخطوات ما ب�ی�ن ن�داء ال�ق�ل�ب وقس�وة 

الكبریاء/, وتتجلّى روح الشاعرة نتیجة 
ادراكھا بالقدرة ال�ت�أث�ی�ری�ة وم�ع�رف�ت�ھ�ا 
بجمالیتھا وع�م�ق�ھ�ا م�ن خ�الل ك�ی�ان�ات 
ج�م��ال�ی��ة اخ��رى/ ف��وق ص��خ�رة ال�ع��ن��اد 
أمطرت نداءات الُسحب ن�ی�ران�اً أح�رق�ت 
بقایا متعبة في ل�ی�ل الس�ك�ون/, وت�ج�ّرد 
لغتھا الى أبعد تجرید وتعید استن�ط�اق�ھ�ا 
بطریقة مدھشة عن طریق ھذه الكیانات 
الجمالیة الفّذة/ م�ك�بّ�ل بس�ال�س�ل ال�ف�ق�د, 
نادى, أرحلي , ارح�ل�ي , ف�ال�غ�ی�م ب�ذاك 
ال��ك��ھ��ف ال��م��ج��ن��ون وم��ل��ك��ة ال��ع��ش��ق 
السرمدي كادت تموت ..!! /. من خ�الل 
ال��بُ��ع��د ال��ت��ع��ب��ی��ري وال��ق��ام��وس��ي ل��دى 
الشاعرة/ منى كامل بطرس/, احس�س�ن�ا 
ب��وص��ول ال��رس��ال��ة وب��وح��ھ��ا, وك��ذل��ك 
بجمالیة لغت�ھ�ا الس�ردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة و 
وخلقت لنا مزاجاً نفسیا شعوریا اث�ارت 
من خاللھ التوق لدى المتلقي ان یتفاعل 
معھا تفاعال ایجابیا منتجاً , وعمدت الى 
تطّرف شعوري وبوح اقصى تجلّت م�ن 
خاللھ جمالیات اللغة السردیة التعبیری�ة 

 في قصیدتھا ھذه / مسافات االلم / .
 

  القصیدة : مسافات األلم
  الكاتبة \ منى كامل بطرس

2020  \11  \27 
 

بین رحیٍل ومكوث, تلك البعیدة م�ا ب�ی�ن 
ضباٍب وُسحب, بماذا أصُف تلك ال�ب�ق�ع�ة 
الجاث�م�ة ف�وق ق�ل�ب ال�زم�ن !؟أق�دام�ھ�ا 
مغروسة في أع�م�اق ال�ت�راب, ج�ب�ی�ن�ھ�ا 
ضارٌب بسحر الخیال, أنف�اس�ھ�ا ت�وقّ�دت 
من حرقة األعماق! سك�وٌن م�ن ص�م�ٍت 
رھیب یسامرھا عن بُعٍد أبكم! ھمھ�م�ات 
ُمتَعبة من ضجیج ال�روح, ُح�لُ�م, أف�ك�ار 
ُمبعثرة تمأل فضاءات االن�ت�ظ�ار, أح�زان 
ُمكبّلة ما بین ال�ب�وح ون�ذی�ر الص�راخ!! 
عالٌم ازدواجي متردد الخطوات م�ا ب�ی�ن 
ن��داء ال��ق��ل��ب وقس��وة ال��ك��ب��ری��اء! ف��وق 
صخرة العناد أم�ط�رت ن�داءات الُس�ُح�ب 
نیران�اً أح�رق�ت ب�ق�ای�ا ُم�ت�َع�ب�ة ف�ي ل�ی�ل 
السكون, ُمَكبٌّل بسالس�ل ال�ف�ق�ِد, ن�ادى,! 
ارحل�ي, ارح�ل�ي ف�ال�غ�ی�م ب�ذاَك ال�ك�ھ�ِف 
المجنون وملكة العشق السرمّدي ك�ادت 

 تموت !!.

ّا ّدة اا  ت ا  

ا ت اما  
 قراءة في قصیدة / 

 كندا  -مسافات األلم / للشاعرة : منى كامل بطرس 
 

 16/9/2021العراق  -بقلم : كریم عبدهللا/ بغداد 
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 توطئة:
أنما یتجلى أمامنا في إطار وسائل البح�ث ف�ي م�ف�ھ�وم 
ثنائیة (السارد ـ الشخصیة) المت�ع�ل�ق�ان ف�ي ت�ع�ام�الت 
روایة (أنھ یحلم،أو یلعب،أو ی�م�وت) بص�ورة ع�الق�ة 
تأویلیة ـ إیھامیة،تجمعھا عالمات من صیاغة الضمائر 
النحویة في الذات الواحدة بصفة مجملة وروابط مسافة 
م�ت�ح�ول��ة وم�ت��واری�ة ف��ي م�واش��ی�ج م��ن ال�وظ��ی�ف�ت��ان 
(التصوی�ری�ة = ال�ف�ع�ل الس�ردي) وص�وال ب�األف�ع�ال 
اإلمكانیة نحو ظرفیة الخطاب المؤدي باألداة العامل�ی�ة 
ن�ح�و س��ی�اق م��ت�غ�ای�ر وم�خ�ت�ل��ف ف�ي أوج�ھ إح��االت 
ومؤشرات محوریة داللیة خاصة في منظومة التخییل 
واإلیھام القناعي الضام بدوره كل تم�ث�ی�الت ال�وس�ائ�ط 
الداللیة عبر مس�ار ال�ف�ص�ل األول م�ن ال�روای�ة،ذل�ك 
الفصل الموسوم بـ (كتاب األقنعة) وعندما ن�م�ع�ن ف�ي 
شیفرات وماھیة واستراتیجیة ھویة ذلك القن�اع ن�ع�ای�ن 
ظال ظلی�ال وأم�دا م�ت�ح�وال ف�ي وظ�ی�ف�ة خ�اص�ة م�ن 
تقانة،االستبدال الصفاتي أو ال�ذوات�ي،أو م�ا ی�ق�در ل�ن�ا 
تسمیتھ بذلك الك�ائ�ن ال�م�رس�ل ف�ي أوج�ھ م�ن الس�ن�ن 
والتمثیالت المنعكسة في جملة من اإلحاالت ال�ذوات�ی�ة 
المتبناة في أوجھ من الشخوص األخرى أو في أوجھ�ة 
من الواحدات التكراریة الكبرى م�ن زم�ن ال�ل�ق�ط�ات 
السردیة : (تخیل�ت م�رارا ك�ل ال�ت�ف�اص�ی�ل .. أزرار 
القمیص للمضیفة التي تقدم لي الش�اي أو ال�م�ش�روب 
الغازي داخل الطائرة .. تخلی�ت ح�ت�ى م�ل�م�س الس�ل�م 
الحدیدي تحت حذائي الریاض�ي وأن�ا أھ�ب�ط م�ن�ھ م�ع 

 7مسافرین من شتى األجناس في ش�م�ال أم�ری�ك�ا./ص
 الروایة.) .

 
 ـ حالة التحول في تتابعیة فوارق الفاعل المنفصل.

قد یستوحي القارىء من جراء مع�ای�ن�ت�ھ إل�ى وح�دات 
الحاالت األولى من النص الروائي،ح�ول ذل�ك الس�ارد 
الشخصیة الموظ�ف ف�ي ح�دود ن�م�ذج�ة م�ن ال�ذاك�رة 
واإلیھام والحلم ،وعندما ندقق في عبوریة مشخ�ص�ات 
السرد،بأن مبدأ السرد جاء في حدود لعبة إح�ال�ی�ة م�ن 
التصویر التمثیلي الذي من شأنھ ال�ت�م�اث�ل ف�ي ص�وغ 
ح��االت غ��ی��ر م��ت��داول��ة ف��ي واق��ع ح��ی��اة الس��ارد 
الشخصیة،وما ك�ان یس�ت�ض�م�ر الش�خ�ص�ی�ة ف�ي أدق 
أحوالھا اإلیھامیة،لحاجة الظھور بأسالیب وتضمی�ن�ات 
أحوال الشخوص األخرى من ذاكرة المحكي ن�ف�س�ھ.إذ 
أننا نعاین من جھة ھامة بأن مجم�ل ال�ف�ق�رات الس�اب�ق�ة 
كانت تلوح بالملفوظ نحو حالة الشخصیة وھي تتوخ�ى 
التموضع في أفعال ذاك�رات�ی�ة ووھ�م�ی�ة م�ن م�واق�ف 
وترابطات خارج حیز شكل�ھ�ا ال�ف�اع�ل ف�ي ت�ع�ی�ی�ن�ات 
المكون السردي للحكایة.فعلى سبیل ال�م�ث�ال ن�ق�ول أن 
جملة تخییالت الشخ�ص�ی�ة ف�ي ال�ن�ص،ج�اءت ض�م�ن 
عالقة(إنفصامیة واصل�ة ـ� اتص�ال�ی�ة م�ن�ف�ص�ل�ة) دون 
موضوع یرت�ب�ط ب�اآلخ�ر وی�ح�دد م�ل�ف�وظ�ھ ال�م�رس�ل 
بطریق�ة دالل�ی�ة واض�ح�ة،وھ�ذا األم�ر م�ا ج�ع�ل م�ن 
الشخصیة الساردة،تشكل بذاتھ تقمصا أو تمثیال لنوعیة 
غریبة من الفوارق الواقعة بین ال�ح�االت وال�ت�ح�والت 
المشتملة في موجھاتھا الخماسی�ة (ك�ی�ن�ون�ة + خ�ارج 
الكینونة = حالة تماثل = عام�ل�ی�ة م�رت�ب�ط�ة = ف�اع�ل 
منفذ)وعندما یتم اتصال العالقات بین الھیئات األخرى 
من الذاكرة الشخوصیة والحاضر الشخوصي المح�ول 
في احتمالیة المحكي،نشاھد بأن انطالقیة الف�اع�ل ل�دى 
مؤشرات النص تبدو وكأنھا تشكالت متقمصة ألف�ع�ال 
أحوالیة ذواتیة ثنائ�ی�ة،ول�ی�س ب�ال�م�ت�ص�ل�ة ف�ي ص�دود 
إطاریة الفاعل المنفذ في األغلب األعم،فھ�و م�ن ج�ھ�ة 
ھامة،یشكل بذاتھ كأداة تصویریة م�راق�ب�ة،وم�ن ج�ھ�ة 
أخرى یبدو بمثابة الفعل المتماثل الذي یفترض ل�ن�ف�س�ھ 
حالة القناع في لغة مصاحبة لجمی�ع ح�االت ال�م�ح�اور 
العاملیة المشتق منھا تحوالت الذات والفعل السردي : 
(أنھ شيء یق�ارب ال�خ�ی�ال..ول�م أك�ن أت�وق�ع أن أرى 
ھؤالء الشباب حلیقي الوجوه ھا ھنا أبدا..كنت أحلم كل 
مساء..وبشكل ال أرادي أن حمید سیرسل بطلبي،وأنني 

الروایة.) ت�ت�رك  8سأشاھد ھؤالء األغراب ھناك./ص
فینا ھذه الوحدات ھواجس من إمكانیة إیھامیة خ�اص�ة 
بعوالم لبوس الشخصیة،وبدءا من تخیالتھا ل�ل�م�ض�ی�ف�ة 
في داخل الطائرة،وحتى تباعا إل�ى م�رح�ل�ة ال�ت�ع�ای�ش 
بالحلم التعویضي : (أطبع في أوقات الظھیرة حین ینام 
الجنود كلھم،وأفشل في االسترخاء،رسائل متخیلة م�ن 

ال�روای�ة).  8حمید وأتوقع أنھ سیرسلھا في یوم ما./ص
فلنتأمل إذن عالقة التمفصل الحكائي ھنا ل�دى الس�ارد 
الشخصیة، حتى نتمكن من تحسس وج�ھ�ة ال�م�ن�ظ�ور 
السردي في حاالتھ المنتزعة من تعدد ح�اف�زی�ة ال�ح�ل�م 

باإلیھام الذاتي،وبقراءتنا للحظة الس�ردی�ة األخ�ی�رة،ق�د 
نشعر بمدى غلو ن�وب�ات ال�ف�ض�اءات ال�م�ت�وزع�ة ف�ي 
النص ضمن اتجاھات حسیة ناتجة من عمق ارتدادات 
منظور السارد نفسھ. أقول أن النظام السردي ب�ع�ب�ارة 
موجزة في محكي دوال (كتاب األقنعة )أخذ یترجم لن�ا 
ملفات حكایة الشخصیة السیرذاتیة بأسلوب ال�م�الزم�ة 
بأحداث وشخوص ووقائع مادة حكائی�ة ت�ع�ی�د تش�ك�ی�ل 
ذاتھا في المتن السردي عبر وظائف مقاربة إلى دالل�ة 
التحول في مخیالت أشكال م�ك�ان�ی�ة وزم�ن�ی�ة وذات�ی�ة 
مفرطة في حواس اإلیھام وزوایا تجاوز األنا الس�اردة 
لذاتھا أحیانا،لتحیا في ھویات وأحوال ذوات ثانی�ة م�ن 
دالالت قصدیة ناتجة عن صیاغة الداخل الشخوصي : 
(وأقول مع نفسي،رغم كل شيء، أن الخط�ة ال تس�ی�ر 
حسب التفاصیل المتوقعة، ولكنھا س�ائ�رة وب�ق�وة ن�ح�و 
النتیجة الرجوة.فبنیة مصابة بداء السكري، وتعاني من 
أمراض صغیرة شتى،وقد جرى بطریقة مش�اب�ھ�ة م�ع 

الروایة .) الش�ك  9.ص8یار هللا أثناء الثمانینات./ ص
أن حقیقة حكایة الروایة،قد ال تب�دو ل�ن�ا ح�ال�ة غ�ری�ب�ة 
ومنفصلة مع محموالت روایات علي بدر تحدیدا،ولكن 
الف�ارق م�ا ب�ی�ن ال�ك�ات�ب�ان،ت�ك�م�ن أن س�ع�داوي ذات 
اشتغاالت محملة بمضمرات خاصة،فیھا أن ب�در ت�ب�دو 
مساراتھ السردیة واضحة في أبعادھا المدلولیة الغ�ن�ی�ة 
والثمینة.أن شخوص سعداوي ضمنی�ة وم�ت�ح�ول�ة ف�ي 
مسار خطھا السیرذاتي االنتاجي،ولكنھا ت�ب�ق�ى أس�ی�رة 
لحكایة األنا السیرذاتیة تحدیدا،لذا ف�ن�ح�ن ف�ي وح�دات 
ھذه الروایة،تواجھنا الخلفیة السیرذاتیة للروائي ال�ت�ي 
اطلعنا على بعضھا سابقا في روایة البلد الجمیل كما لو 
أنھا الزمة من لوازم أدب سعداوي،فھ�ن�ا ن�ع�ث�ر ع�ل�ى 
الشخصیة الھالكة في حیات�ھ�ا ال�ی�وم�ی�ة ال�ع�اط�ل�ة ع�ن 
العمل، والتي ال تنفك بالبحث في ذاتھا عن خ�ال�ص�ات 
تتلخص في خروجھا من واقعھ�ا األل�ی�م، األم�ر ال�ذي 
یذكرنا بالتماثل مع شخوص روایات بدر التي ت�ت�م�ث�ل 
بذات الحبكة م�ن م�أزوم�ی�ة الش�خ�وص وق�ل�ق اآلم�ال 
الضائعة،ول�ك�ن�ھ�ا أخ�ی�را ت�ب�ق�ى أس�ی�رة ل�ت�ص�ورات�ھ�ا 
الوھمیة،ودون رجوعھا حتى إلى نمط حیاتھا السویة : 
(كنت أستعید كمن یحرك شریطا س�ی�ن�م�ائ�ی�ا م�ت�آك�ال، 
التفاصیل نفسھا، والكالم نفس�ھ، ذل�ك ال�ذي دار ب�ی�ن�ي 
وحمید، أستعید حكایاتھ، وأقلب مرة بعد مرة كل شيء 
في ھذا الوعاء الكبیر الذي أسمیھ ح�ی�ات�ي،ألن�ي ك�ن�ت 
أمرن نفسي، كما كنت أفترض/قضیت التسعینات كلھا 
وأنا أمرن نفسي،على الھجرة المؤبدة..أختزلت حیات�ي 
ببضع محطات وكبستھا مع ب�ع�ض�ھ�ا،ووض�ع�ت�ھ�ا ف�ي 

ال��روای��ة). م��ن ال��واض���ح  10.ص9ح��ق��ی���ب��ة./ص
سعداوي أخ�ذ ی�رس�م لش�خ�ص�ی�ت�ھ ال�روائ�ی�ة ذات   أن

البعدین (الخرجي ـ الداخلي) ذل�ك ال�ف�ض�اء ال�م�ت�م�ث�ل 
بخروجھ الخارجي مع صدیقھ(جاس�م أب�و ال�م�ص�ای�ب) 
ب�ع�د االن�ت�ھ�اء م�ن ع�م�ل�ھ ف�ي م�ك�ت�ب�ة ت�خ�ت�ص ب�ی��ع 
القرطاسیة،حیث كان یختص فی�ھ�ا ھ�و ب�ع�م�ل�ی�ة نس�خ 
الوثائق والكتب القدیمة ثم لیعیدھا في ھیئات جدیدة من 
التشكل والتصمیم واإلخراج،وكثیرا ما یصادفنا حدیث 
السارد الشخصیة حول أحداث ومواقف صدیقھ ج�اس�م 
وھما یھیم�ان ف�ي ع�م�ل�ی�ة ال�ب�ح�ث ع�ن ح�ان�وت ب�ی�ع 
المشروبات الكحولیة : (شرب�ت م�ن دون ع�ل�م ب�ن�ی�ة 
ضبعا،وداھمني ثقل شدید في الرأس/ونمت كمن ینزلق 
ب�ی�ن ح�دود ھ��ذه ال�م�ف�ردات ال��ث�الث م�ن دون إرادة 
واعیة..نمت وحلمت ھذه اللیلة بحمید أمام قناني البیرة 

 الروایة.) . 12الثمان، وكنت مثل صدیق قدیم./ص
 

 ـ المظھر الداخلي : كفاءة الحلم وفاعلیة التحول.
عالوة على ما رأی�ن�ا ف�ي م�ظ�اھ�ر ال�ف�ع�ل ال�خ�ارج�ي 
للشخصیة الساردة،الناتجة من حی�اة ی�وم�ی�ة ض�اغ�ط�ة 
بمختلف مظاھر التنفیس الحرة ع�ن أث�ق�ال ك�ب�ی�رة ف�ي 
النفس،خلقتھا مفردات ال�واق�ع ال�م�أس�اوي ل�دى ال�ف�رد 
العراقي، لذا ھ�و یش�ب�ع غ�ی�ظ�ھ ب�االن�غ�م�اس ال�ك�ام�ل 
بالشرب أو العی�ش داخ�ل ح�ل�ق�ات ال�ف�ض�اء ال�ح�ل�م�ي 
التعویضي الناتج عن ذاكرة معاشة وھم�ا ف�ي م�ج�م�ل 
وحدات النص.من ھنا نعاین ما بین س�ط�ور ال�ف�ق�رات 
والوحدات كیفیة الكشف عن أزمة واقع الھویة في حیاة 
المواطن العراقي المشبعة ب�أق�ب�ح الص�ور الس�وداوی�ة 
العدمیة المقیتة،لذا نجد ندیم الشخصیة في الروایة،یلجأ 
إلى الخمر إلى جوار صدی�ق�ھ ج�اس�م،وی�ح�دث إن ن�ام 
فرأى ح�م�ی�د رؤی�ت�ھ ال�م�ن�ام�ی�ة غ�ارق�ا وس�ط ق�ن�ان�ي 
الخمر،كما یمكننا أن نعد ھذه األحالم ب�م�ث�اب�ة ال�ب�دی�ل 
الداخلي المعبر عن مأساویة واقع الفرد الذي ی�ھ�م ف�ي 
أبعاده الداخلیة النفسانیة التي من شأنھا إبراز م�واط�ن 

االسترجاع الذاكراتیة في ضمیر الشخصیة ندیم ال�ت�ي 
ك�ان ی�دع�وھ�ا ح�م��ی�د ب�أس�م ع�ب�ود ف�ي ث�ن�ای�ا الس��رد 
الضمني،لذا ف�ھ�ذا ال�ن�ع�ت یس�ج�ل ل�ل�ش�خ�ص�ی�ة أب�رز 
المؤشرات الزمنیة والمكانیة الخاصة في سرد المشاھد 
من خالل االستعادة أو التذكر أو اإلس�ھ�ام ف�ي ن�وب�ات 
المخیلة الحالمة في الخروج من زمنھا الموح�ش: (أن 
عبد أبو الخصاوي السود، كما رغب حمی�د ب�م�ن�ادات�ي 
تلك اللیلة داخل حلم ندیم..أنا القناع الرابض تحت یده، 
والذي یع�ل�ق ب�ھ وج�وه م�ن ی�ن�ادون�ھ، وب�ال�ذات ب�ع�د 
الزجاجة الثامنة. وبسبب ذلك أنا وح�دي م�ن ی�أرش�ف 
سھراتھ الس�ب�اع�ی�ة،خ�ارج م�دار بس�ط�ال�ھ ال�ن�ائ�م ف�ي 
البیت.أن الشاھد على ثرثراتھ الطویلة. ولیس أی�ا م�ن 
رفاق جلساتھ الذین یشطبھ�م ف�ج�أة ح�ی�ن یض�ع ع�ل�ى 
وجوھھم قناع عبود. وأنا في النھایة لست واحدا منھم./

الروایة.) یسعى الروائي سعداوي نحو الكشف  18ص
عن مفھوم�ھ ال�ق�ن�اع�ي االس�ت�ع�اري، ب�واس�ط�ة ل�غ�ت�ھ 
االسترجاعیة القادمة من زمن الداخ�ل ال�ذوات�ي، ف�ھ�و 
یحظى بكامیرا إیھامیة مجملة راحت تبرز لن�ا ك�ی�ف�ی�ة 
االستجابة إلى تلك القابلیة الذاتیة القنتعیة المكررة ف�ي 
العدد اإلحصائي في النص : (كنت واح�دا م�ن ھ�ؤالء 

ألفا الذین دخلوا التاریخ ذائبین في رقم  60النكرات الـ 
الروایة). وما یمنح الذات الش�خ�وص�ی�ة  19موحد./ص

بعدھا القناعي النفساني، ھو ما یحقق لھا في اآلن نفسھ 
عضویة االستجابة المعادلة الناتجة ع�ن ق�ی�م�ة ھ�ؤالء 
الجنود،لذا فھو قناعھم الحاضر من خالل قیمة مدلولیة 
جوانیة ت�م�ث�ی�ل�ی�ة ف�ي ع�الم�ة م�واج�ی�د االس�ت�ح�ض�ار 

قتی�ال) ب�م�ث�اب�ة ال�ع�دد  60التخییلي،ذلك ألن فضاء (الـ 
اإلحصائي المذاب في مادة زائلة في ت�واری�خ ال�زم�ن 
والواقعة الظرفي،فیما تكمن عالقة الشخصیة ندیم م�ن 
خاللھم بواسطة المبأر القناع�ي أو ب�ال�م�رآة ال�ع�اكس�ة 
لمجمل تلك األرواح الساكنة ف�ي وح�دة م�ن ال�م�ق�اب�ل�ة 
العاكسة اختزاال في عین الذات ال�واح�دة،أي ك�ح�ق�ی�ق�ة 
مراویة لذلك الفضاء الذاكراتي ولكن بصورة إیھ�ام�ی�ة 
معبرة عن داللة تلك الواقع�ة ال�زم�ان�ی�ة وال�م�ك�ان�ی�ة : 
(ولكني أخذت، وبالمصادفة ،مسارا جدیدا مع ح�م�ی�د. 
ت�ع�ف�ن�ت ج�ث�ت�ي وان��ت�ف�خ�ت وأك�ل�ت�ھ�ا األس�م�اك ھ��ور 
الحویزة،أو دفنتھا الجرافات العسكریة اإلی�ران�ی�ة ف�ي 

الروای�ة.) ق�د ت�ب�دو ح�ب�ك�ة 20األراضي الجرداء./ص
األقنعة اإلیھامیة في مستوى التخییل مخصوص�ة ن�ح�و 
زمن اللقطة المش�ھ�دی�ة ال�م�س�ج�ل�ة ف�ي ذاك�رة الس�رد 
والشخصیة.إذ یتقدم الراوي الشخصیة ذاتھ في كل مرة 
من أجزاء مقاطع قطعیة من الس�رد إل�ى ب�ث ح�ق�ی�ق�ة 
عالقتھ بـ أولئك الجنود القتلى في الحرب، وألنھ من�ھ�م 
عل�ى مس�اف�ة م�ع�ی�ن�ة م�ن ح�ی�ادی�ة ال�م�ش�ھ�د وزاوی�ة 
التخییل،نراه یتابع بعین الكامیرا الملتقطة ألھم المشاھد 
الذاكراتیة.أن تركیز اللعبة القناعیة في وحدات الروایة 
حول ذاكرة األفعال والعالقات في الزمن ال�م�اض�وي، 
ھي من دلیل السارد المكمل ألفعال الشخصیة القناعی�ة 
لحاضر سردھا،ومن حیث ھي لعبة فنیة نراھا مالزمة 

 في كل مسافة مرئیة ومسموعة من زمن المحكي.
 

 ـ السارد ومواقع تشظیات الدال المحوریة.
لیتضح لنا من خالل م�ت�وال�ی�ات روای�ة س�ع�داوي ف�ي 
قسمھا ال�م�وس�وم ب ( ك�ت�اب األق�ن�ع�ة) ب�أن ال�غ�ای�ة 
المضمرة في م�ح�ك�ی�ات الس�ارد الش�خ�ص�ی�ة،ت�ت�ج�اوز 
وتنعطف نحو تداع�ی�ات م�رك�زة م�ن ق�ی�م�ة ع�الق�ات 
(الذات ـ القناع ـ الفاعل المنف�ذ ) ارت�ب�اط�ا ل�ھ�ا ب�ذل�ك 
االحساس القادم من أولئك الجن�ود ال�ق�ت�ل�ى،وال�ذي ھ�و 
العدد المكمل منھم،كقیمة متحولة في ذاتیة إحالة زم�ن 
الحكایة إلى زمن مادة متلفظة داخل ب�ط�ون األس�م�اك 
التي أكلت جلود وأحشاء الجنود العائم�ة ف�وق م�ج�رى 
النھر بین أحراش زوایا أعواد البردي والقصب،یتضح 
لنا مغزى متعلقات العالقة اإلیھامیة ال�واردة م�ن ق�ب�ل 
متخیل الشخصیة،على أنھ مادة جامع�ة ب�ی�ن فض�ائ�ی�ن 
(الذاكرة ـ دلیل المعادلة الحاضرة من الترمیز) وھكذا 
ت��واف��ی��ن��ا الح��ق��ا أح��داث��ا تس��ع��ى إل��ى أن ت��ن��ف��ك م��ن 
الذاكرة،ولكنھا على حین غرة تعود إلیھا م�ج�ددا،ذل�ك 
ألن ال�ذات الس�اردة أص�ب�ح�ت ت�رج�ح ك�ل خ�ی�ارات�ھ�ا 
الحیاتیة في مرھون كفة خاصة من تفاصیل ال�م�ع�ادل�ة 
الجامعة ما بین(األنا ھن�اك..األن�ا ھ�ن�ا) م�ع مض�اع�ف�ة 
زمن التلفظ في نسیج مؤسس على الومض�ات ال�خ�ف�ی�ة 
من قیمة السرد الدال: (أنا اآلن لست ذلك الذي غط�س 
ف��ي ل��ی��ل ال��ھ��ور ال��م��أس��اوي..أن��ا ش��خ��ص أو ش��يء 
جدید..حافظت على بقائي من خ�الل ال�ذاك�رة ال�ل�ی�ل�ی�ة 
ل�م��وائ��د ح��م��ی��د الس�ب��اع��ی��ة ف��ي أب��ي ن��ؤاس وش��ارع 

السعدون،ثم تقدمت خطوة أكبر بتحول جدید مثل بیدق 
الروایة.) وتتم�ی�ز ھ�ذه 25شطرنج إلى رأس ندیم./ص

ال��وح��دات ف��ي إح��ال��ة ص��وت الس��ارد إل��ى ض��م��ی��ر 
الشخصیة في النص،الذي یعد تقدیم�ھ�ا ھ�ن�ا ك�ظ�اھ�رة 
محوریة تمتلك أشد اللحظات االعتباریة في االحس�اس 
السردي،ولكننا عندما نعاین التمظھرات التصاعدیة في 
النص،كحالة مبعوثة من لدن السارد،قد نش�ع�ر ب�م�دى 
انفصال السارد عن الشخصیة تارة والصعود بھا ت�ارة 

 أخرى.
ـ الفضاء القناعي بین التمثل الغی�ري واح�ت�واء ال�ذات 

 اآلنویة.
عالجت روایة(أنھ یحلم، أو ی�ل�ع�ب، أو ی�م�وت) ع�ب�ر 
فصلھا األول تلك الحالة االنفصامی�ة ال�واق�ع�ة م�ا ب�ی�ن 
حقیقة األنا وتماثالتھا في ھویة شخصانیة أخرى،وھ�ذا 
األمر لیس بالغریب تماما،مادام شخوص وم�وض�وع�ة 
الروایة تتناول مأزومیة الذوات من جراء رتابة واقعھا 
الممیت،ومحاولتھا في الخروج نحو م�م�ارس�ة ج�دی�دة 
تعد شكال من أشكال التنفیس ال�ن�ف�س�ي وخ�رق ال�ع�ادة 
السلوكیة الیومیة.یحدث مث�ل ھ�ذا األم�ر م�ع ص�اح�ب 
المكتب الذي یعمل فیھ الش�خ�ص�ی�ة ف�ي ح�دود واق�ع�ة 
غرائبیة في حدوثھا ال�واق�ع�ي ال�م�ق�ب�ول : ( ألن�ي ل�م 
أستطع العثور على حیاة تنسیني أجواء األسر..بقي ھذا 
األمر مستمرا حتى ظھور سائق الحافلة : ھ�ل أع�رف 
أسمھ؟ال تتصورون أن�ن�ي أن�ك�ر ذل�ك ع�ن ع�م�د..أن�ھ 
ببساطة سائق الحافلة،یمكنك أن تفھ�م م�ا س�أق�ول�ھ ل�ك 
یاصدیقي.أنا واثق من ذلك،أنت بال�ذات س�ت�ف�ھ�م،ول�ھ�ذا 
سأكتشف لك سرا،إن خراب حیات�ي ال�ت�ق�ی�ل،وال�ذي ال 
ینفع معھ شيء تحول في أعماقي إلى قطعة مغناطی�س 
كبیرة تجذب تباعا وبقوة كل ال�خ�راب�ات واالن�ھ�ی�ارات 
الممكنة والمحتملة،حتى أحالمي وتخیالتي ال تستدعي 
سوى الصور الكأبیة والمدمرة،لذا كان علّي،أن أتخی�ل 
وبإصرار صورة أخرى،وأكتش�ف�ت ذات ص�ب�اح ھ�ذه 
الصورة األخرى أمامي..أنھا صورة سائق ال�ح�اف�ل�ة./

الروای�ة.) ھ�ك�ذا وج�دن�ا م�ب�ل�غ ح�ج�م  32.ص 31ص
الحلمیة الحاصلة في التمثیل بین الذات األولى وال�ذات 
األولى والذات األخرى في شخصیة ال�رج�ل ص�اح�ب 
المكتب،فھو من ناحیة یسعى إلى الحصول على ح�ی�اة 
ثانیة تعاكس حلقات واقعة الشعوري المحمل على أشد 
اللحظات االنسانیة انكسارا وخیبة ومن ن�اح�ی�ة أخ�رى 
فضل انتزاع ذاتھ القدیمة لل�دخ�ول ف�ي ت�ق�اس�ی�م ذات�ی�ة 
وموضوعیة أخرى،ت�ك�ون خ�الف�ا ل�ح�ی�ات�ھ ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 
المنھارة من ج�راء زم�ن ال�ح�روب وج�ح�ی�م زن�ازن 
األسر.ومن ھنا قد نجد ھذا التنوع والتعدد في مس�ت�وى 
بناء ھذا الفص�ل األول م�ن األق�ن�ع�ة ال�روائ�ی�ة،ح�ی�ث 
یكتسب فنیة وأسلوبیة وجمالیة ع�ال�ی�ة،خ�اص�ة ع�ن�دم�ا 
یقدم لنا أبھى تقانات التضمیی�ن وال�ت�ق�ط�ی�ع وال�ت�داخ�ل 
الضمائري واألصواتي في نسی�ج ت�ق�ان�ي االس�ت�رج�اع 

 واالستباق.
 

 ـ التحوالت النفسانیة في معطى دلیل القناع.
أن جملة معطیات التحوالت النفسانیة من ش�خ�ص�ی�ت�ھ�ا 
اآلنویة إلى شخصیة األول إلى حاضنة تمثالت ال�ذات 
األخرى،وھذا التحول یعد اختالفا نفسانیا وض�دی�ا م�ع 
آنویة الذات األولى،خروجھا لھا من أقف�اص وش�رن�ق�ة 
ذاتھا المقھورة والمغمومة م�ن ج�راء دائ�رة واق�ع�ھ�ا 
الحیاتي األلیم،ومن الممكن أن ی�ك�ون ھ�ذا ال�ت�ق�م�ص 
الدوري سوى حالة من ال�ت�ع�ای�ش الس�ی�ك�ول�وج�ي م�ع 
الوظائف األخرى من الشخصیات، كوحدة حلولیة ف�ي 
قیمة ال�ت�ف�اع�ل م�ع أح�وال وأف�ع�ال وص�ف�ات غ�ی�ری�ة 
مریحة : ( أنا سائق التكسي طب�ع�ا ی�م�ك�ن االف�ت�راض 
أنني صباغ أحذیة في الباب الشرقي أو عامل الكبة في 
المعامل الخلفیة لعلوة جمیلة..أنا ضابط متقاعد بعد أن 
تحلل الجیش كیمیاویا وعاد إل�ى ع�ن�اص�ره األول�ی�ة : 
رجال،وأرض،وأسلحة تالشت أو تح�ول�ت إل�ى خ�ردة 

 الروایة.) . 36غیر مفیدة. /ص
 

 ـ تعلیق القراءة :
في الواقع كان الفصل األول من روایة (أن�ھ ی�ح�ل�م،أو 
یلعب،أو یموت)عبر صیاغتھ العنوانیة الفرعیة یشك�ل 
بذاتھ أكثر من ركیزة شرعی�ة قص�دی�ة مض�اع�ف�ة ف�ي 
حیازة كل مبررات.إدانة الحرب والدمار ال�ذي خ�ل�ف 
من وراءه حاصلیة مسخ األنسان إلى أط�وار ن�ف�س�ان�ی�ة 
وأجتماعیة قاھرة،حق�ا ل�ق�د أج�ال س�ع�داوي ف�ي رس�م 
معادلة داللیة كاشفة عن فداح�ة م�ا وص�ل�ن�ا إل�ی�ھ م�ن 
نتیجة إقصاء األنسان والكینونة في دھال�ی�ز مص�ی�ری�ة 
ظلماء من العشوائیة السلوكیة،لذا ی�خ�رج ل�ن�ا ال�ك�ائ�ن 
االنموذج بوظائف انفصامیة تتمنى الولوج إل�ى ع�وال�م 
أكثر استقراریة واحترازیة، ناھیك ما لھذا الفص�ل م�ن 
إجرائیة روائیة سردیة منسجمة عبر جملة تش�ك�الت�ھ�ا 
الشخوصیة والذواتیة والموضوعیة المنطلقة من مخیلة 
أحسنت تشیید معمارھا البنائي للمتلقي والتلقي،بل أنھ�ا 
أدخلتنا في مسوغات تنصیصیة إیھامیة مش�ف�وع�ة ف�ي 
دوافعھا الداللیة الحافلة ب�أس�م�ى م�ق�ت�رح�ات ال�ن�ص�ی�ة 
الروائیة الواقعة ما بین ھموم السارد والشخصیة وبین 
أقنعة الخطاب السردي والحكائي المتماثل في مجاالت 

 من المعادلة الروائیة الفنیة الحاذقة.

وااوي ا أ ا  درا 
ذا (ت أو ، أو ، أم) روا 

 )1الفصل الثالث ـ المبحث(      

          السارد والشخصیة بین تماثل أقنعة الخطاب والفعل السردي المعادل                                  
  / العراقحیدر عبد الرضا



19  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 807 

03 Nov 21 • Year 17 

وبعد تحویلة مؤقتة دخلنا حرب الخلیج الثانیة كما  كانت الحرب قد لملمت اشالئھا للتو   
ك�ن�ت  ق�ب�ل ذل�ك صادف انني تخرجت من المعھد مع اول اطالقة للحرب الثان�ی�ة یسمونھا

  ارسم طریقي المسرحي ببطء وھدوء ومشقة
كان ھذا الطریق الغامض والصعب واللذیذ یفتح امامنا معارف عملیة ونظریة وفضاءات 

وفي ھذه السنوات كان ھناك اساتذة یتفانون ل�ت�ع�ل�ی�م�ن�ا وی�دف�ع�ون�ن�ا    اوسع من مداركنا
لالشتراك عملیا في عروض التخرج وحتى ع�روض االح�ت�راف خ�ارج اس�وار ال�م�ع�ھ�د 
وكان د عزیز جبر استاذ االخراج معلما ح�ق�ی�ق�ی�ا وم�داف�ع�ا ق�وی�ا ع�ن ب�زوغ ال�م�واھ�ب 

 ورعایتھا واحاطتھا بالمعرفة.
  

وال�ن�ص    قرأت مسرحیة كرنفال االشباح واعجبتني وقررت ان تكون اطروحة ت�خ�رج�ي
فرضیة مدھشة وھي لو بعث ال�م�وت�ى م�ن  لموریس دوكوبرا وھو صحفي فرنسي یبتكر

 فیرفض الجنرال .... جدید ماذا سیحصل
موتى یلتق�ون ف�ي ن�ادي  وتقبل سیدة ..ویرفض الجندي وشخصیات اخرى تقبل وترفض

ثم یعودون للحیاة ویكتشفون ان ال�ح�ی�اة ت�ع�اش  خصص لھم للحدیث عن حیاتھم الفائتة
قدمت العرض ع�ل�ى ق�اع�ة ال�م�س�رح  في ادانة للحرب ورعبھا وماذا صنعت لمرة واحدة

ثم واثناء ذلك ومابعده توفرت لي فرصة عملی�ة  التجریبي وحاز على رضا وقبول ونجاح
س�ور  للعمل ممثال في عروض مخرج مھم ونادر ھو د حیدر منعثر فقدمت معھ ع�روض

الصین وحریة المدینة واولئك وھي عروض احترافیة مبنیة بناءا ذكیا وداال وتح�ف�ر ف�ي 
التحوالت العراقیة انذاك بین نھایة الثمانییات وبدایة التسعینیات والمختب�ر ال�ذي ع�م�ل�ھ 

 ... منعثر العداد عروض قائمة على الورشة وبروفاتھا وتعالیمھا
في الكلیة كان الحصار قد ضرب كل مفاصل الحیاة وكنت في بعض االحیان احضر ال�ی�ھ�ا 

  مشیا على االقدام فاتاخر عن المحاضرات االولى.
تمرد غامض ونسیان ومنافسة وتطلع ومشاھدة وسھر وبحوث واح�ت�ك�اك م�ع خ�ب�رات  

في ھذه االثناء بدء ال�ن�زوح  متنوعة وجیوب تصرخ واستبدل حذائي كل ستة قرون مرة
نجلس ساعات طویلة في مقھى الجماھیر لنودع م�ھ�اج�را  الى لیبیا وعمان وبلدان اخرى

  جدیدا.
قدمت في ھذه السنوات وھذه االجواء عشرة عروض تقریبا منھا جزرة وسطیة وبستان 

ك�ان�ت ھ�ذه  الكرز والسحب ترنو الي وارض جو وعرس ال�دم ول�ل�ح�ب ب�ق�ی�ة وغ�ی�رھ�ا
العروض تعتمد الرمز واالشارة وال�دالل�ة ح�ازت ع�ل�ى ج�وائ�ز ف�ي االخ�راج وع�ن�اص�ر 

 العرض االخرى .....
لكن الدرس االكادیمي وصرامت�ھ ی�خ�ت�ل�ف ع�ن  عروض تستشرف تاثیرات الحرب علینا

ج�ئ�ت م�ح�م�ال ب�ت�ع�ال�ی�م وتص�وف اس�ات�ذة ك�ب�ار  فضاء االحتراف وسلوكیاتھ وت�ق�ال�ی�ده
وھ�و ی�رس�م  وتقالیدھم ..عملت مع بدري حسون فرید بانضباط عال ودقة معھودة ع�ن�ده

حتى وان�ا  وتتلمذت على ید اساتذة ومعلمین كبار عروضھ الواقعیة بتان وصبر ومسطرة
في بدایاتي كنت اطمح لتحقیق عروض احترافیة تنسجم فیھ�ا االنس�اق وت�ح�ق�ق ت�اث�ی�را 

  سواءا في تجارب حیاة مابعد الحرب او مع الكومیدیا السوداء الحقا
كنت ارید الثأر من الحرب واخترت مواجھتھا مسرحیا بعد ان كنت مرعوبا م�ن�ھ�ا ع�ل�ى 

كنت ارید ان انقل تلك االرتعاشات االنسانیة ال�الف�ت�ة ل�ل�ج�ن�ود ورع�ب االم�ھ�ات  االرض
وكنت ل�م ات�خ�ل�ص  وسیارات تحملنا لیال الى المجھول والموت وانتظارھن في الكراجات

  بعد من صوت المدفع النمساوي وھو یشق االذان والقلب معا.
م�ن  وعلى الرغم مما اضفتھ الحرب ومن ثم الحصار على اصابعنا ووجوھ�ن�ا وارواح�ن�ا

فلم یكن ھن�اك س�ن�اب ش�ات والت�ی�ك ت�وك  قسوة وذھول ورعب وتحول مجتمعي صارخ
والواتس اب والصخام واللطام وال اغلبیة صامتة وال ق�ن�اة ت�ي ان ت�ي وال ف�ی�س ب�وك 

  ولكم عمي انفلكنا لتقول من خاللھ
  ولكم عمي اندھرنا

  ولكم عمي راح اشك ھدومي
 فھذه من الممنوعات ...

  بكیفك تشك ھدومك ..لیش ھي ھیونطة
  ستعتقلك الشرطة عمي

  وتصبح نزیال مؤقتا في مركز شرطة الصالحیة
  وبعدھا یحلھا حالل بتشدید الالم

................................... 
 البقیة في الحلقة القادمة

رة وا   

 2/كاظم النصار/ العراق  ح 

 

 

 الجزء الرابع من قصة 2الفصل /

ت اط   

 

 شیماء نجم عبدهللا/ العراق
 

 نورا
في الصباح استیقظت نورا على ھدیل ال�ح�م�ام 
الذي كان یقف بالقرب من ن�اف�ذت�ھ�ا, ی�أك�ل م�ا 
ترمیھ لھم من فُتاة الخبز, است�دارت ل�م ت�ج�دهُ 
بجانبھ�ا ش�ع�رت ب�ال�ق�ل�ق ل�ب�ق�ائ�ھ�ا ل�وح�دھ�ا, 
تصارعت األفكار في عقلھا ھل ترك�ھ�ا وغ�ادر 
أم توجھ نحو بیت أھلھا لیخبرھم ب�م�ا حص�ل؟ 
وفي دوامة األفكار المتصارعة سمع�ت ص�وت 
الباب یُف�ت�ح ب�رف�ق, أس�رع�ت م�ت�وج�ھ ن�ح�وه 
وجدت أن سلمان قد عاد إلى البیت حامال م�ع�ھ 
قطعا من الكاھي والقیمر ال�ذي أع�دت�ھ وال�دت�ھ 
لھم, اقتربت منھ محاولة حمل الصین�ی�ة ع�ن�ھ, 

 بادلھا بابتسامة:
 اتركیھا, قد تسقطیھا من یدیِك الصغیرتین. -
ال تحاول االستھزاء بي, فإنّي اع�رف ك�ی�ف   -

 احملھا, واعرف حتى كیف اصنع ما جلبت.
إذا غدا تطعمیني من صنع یدك ألیس ك�ذل�ك؟  -

 قالھا وھو یقھقھ بصوت عالي.
 وضعت یدیھا على خصرھا, مقطبةً حاجبیھا:

نعم سأطعمك غدا من صنع یدي وسترى أني  -
 ال اكذب.

جلست باستحیاء أمامھ, تغطي ساقیھا الممتلئة كجذع شجرة ب�ث�وب�ھ�ا ال�رق�ی�ق ال�ذي ك�ل�م�ا 
تحركت رق ثوبھا قبل قلبھ لھا, تصب الشاي وتسخن الخبز وھو یسترق النظر بین اللحظ�ة 

 واألخرى, طُرق الباب فجأة:
سأذھب اآلن ال تنتظریني وسأعود لیال أتمنى أن أجد وقتھا العشاء جاھز وال اعتمد بذل�ك   -

 على والدتي.
 رمقتھُ بنظرة متحدیة, مرتشفة شایھا بحرقة.

وبعد لحظات من خروجھ ُدق الباب بأطراف أصابع إحداھن, عزفن لحن الشوق بطرقات�ھ�ن, 
عباءت�ھُ�ن ف�وق رؤوس�ھ�ن م�زی�ح�ات  فتحت وكلھا فرحة للقیاھن, وجدت بنات عمھا یلففنَ 

بعضاً منھا عن أكتافھن, یحملن تحتھا سالل من الزیتون والفواكھ, یقب�ل�ن�ھ�ا و ی�ح�ت�ض�ن�ھ�ا 
شوقا, جلسن یستذكرن صباھن وشقاوتھن حین یلتقین في المزرعة ل�ی�ق�ط�ف�ن ب�ع�ض م�ن 

 الفواكھ:
كم كنا نقطف معا الفواكھ, األن تركتنا وقطفتي لوحدك عریساً, قالت�ھ�ا م�ھ�ا وھ�ي ت�رب�ط   -

 شالھا على كفھا.
متوھمة أنا لم اقطفھ, أمي من قطفتھ وأجبرتني أن أضعھ في ساللي, لو كان األمر بی�دي   -

 كنت قضیت شبابي معكم في المزرعة ولن أغادرھا إال على جثتي.
 ولكن أمك أحسنت االختیار, سلمان من خیرة شباب القریة. -
 ولكني مازلت صغیرة, ال اعلم أن كنت سأسعده أم ال.  -
ال تقلقي الحیاة ستعلمك كیف یمر الیوم وال تشعرین بمرارتھ؛ فحیاتنا في الق�ری�ة ل�ی�س�ت  -

 ملكنا, بل ملك التقالید, والجیرة.
 الیوم أنا في تحدي معھ یجب أن اعد العشاء لھ وإال سأكون فاشلة أمامھ.  -
 حسنا سنتركك مع تحدیك, تعلمي أن تكوني امرأة واتركي طفولتك جانباً.  -

أغلقن الباب ومازالت أصواتھن تمأل الدار, توقفت للحظة وسط دارھ�ا ودارت ح�ول ذات�ھ�ا 
متمعنة في تفاصیل حیاتھا, كانت كالحلم مرت خالل غفوة لیل لم ترغب أن تص�ح�وا م�ن�ھ�ا, 
وإذا بنجمة سقطت لیلحقھا شھاب یحرق حلمھا لتستفیق من غفوتھا, في واقع رم�اھ�ا ف�ي 

 أحضان رجل وأشواك عشیرة لن ترضى لھا إال أن تكون زوجة صغیرة.
 

 الرسام
استمر بالرسم حتى صدم عندما وجد أن اللون األسود قد سك�ب ع�ل�ى ال�ب�ق�ع ال�ب�ی�ض�اء,    

واختلطت األلوان ولم تعد اللوحة كما رسمھا في خیالھ, قرر أن ی�ب�ق�ی�ھ�ا ك�م�ا ھ�ي, امس�ك 
بالسكین وبدأ برسم خطوط فوق األلوان المختلطة لتظھر جسد فتاة تائھة في وسط العت�م�ة, 
بین بقع حمراء وسوداء وبیضاء, یبعدھا الزمن عن دفئ بیتھا ویسلبھا طفول�ت�ھ�ا. س�ك�ت�ت 

 الكاتبة عن القراءة:
 أأجلب لَك لوحة أخرى؟ -

 قھقھ كالمجنون:
لیس فقط أثر األقدام من لوث اللوحة, أنا أیضا قد سكبت الل�ون األس�ود دون أن ان�ت�ب�ھ,   -

سأتركھا على ماھي علیھ, فقد ساعدني ذلك الخلیط واآلث�ار ف�ي إظ�ھ�ار ال�ل�وح�ة ب�ط�ری�ق�ة 
 قد احتاجھا عندما أخطئ مرة أخرى. أخرى أكثر تعبیراً, على العموم اجلبي ھذه اللوحة 

 حسناً, كما تحب.  -
 قبل أن تكملي القراءة أرید فنجان قھوة ساخن.  -

رفع علبة األصباغ لیجد نورا تعبث فیھا فھي من سكبت اللون األسود, عندما كان�ت ت�ح�اول 
الھرب تعثرت بھ وأسقطتھ على اللوحة, امسك بھا من خصرھا الصغیر لیرفعھا م�ن وس�ط 

 األلوان ویخبئھا تحت الطاولة.
 قھوتك جاھزة, تفضلھا.  -
 شكرا لك. أكملي لي وأنا سأستمع بینما ارتشف قھوتي. -
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من المعروف إن الفن التج�ری�دي ظ�ھ�ر   
في بدایة القرن ال�ع�ش�ری�ن، وم�ن�ھ�م م�ن 
اعتبر كاندنیسكي رائداً لھذا الفن.. ل�ك�ن�ي 
أخ��ت��ل��ف م��ع ھ��ذا ال��رأي.. إذ أن ال��ف��ن 
ال��ت��ج��ری��دي ظ��ھ��ر ب��ع��د ت��ح��ری��م الص��ور 
والمنحوتات في ال�م�س�اج�د، ال�ت�ي ك�ان�ت 
وم��ازال��ت ش��ائ��ع��ة ف��ي ال��ك��ات��درائ��ی��ات 
والكنائس والمعابد. لذا لجأ الفنان المسل�م 
إلى ال�ت�ج�ری�د الش�ك�ل�ي، وھ�ذا ج�ل�ٌي ف�ي 
الزخرفة اإلسالمیة التي اعتم�دت أش�ك�االً 
م�ج�ردة م�ن ال�ت�ف�اص�ی�ل، ل�ك�ن�ھ�ا ت�ع�ط�ي 
انطباعاً معیناً عن شكل مع�ی�ن اذ ی�ع�ت�م�د 
على رسم أشكاٍل ونماذج ُمجردة، ت�ب�ت�ع�د 
نوعاً ما عن مشاب�ھ�ة ال�ُم�ش�خ�ص�ات ف�ي 
ش��ك��ل��ھ��ا ال��ط��ب��ی��ع��ّي وال��واق��ع��ّي، ف��ال��ف��ن 
ال�ت��ج�ری��دّي ی��خ�ت��زل األف�ك��ار، ویش��ّك�ل��ھ��ا 
ب��األل��وان دون ت��وض��ی��ح ال��ت��ف��اص��ی��ل، 
والتجرید بالمعنى القاموسي ھو التَّ�ْج�ری�ُد 
وائِ�ِد،  ْرِف: ُخلُوُّ ال�َك�لِ�َم�ِة ِم�َن ال�زَّ في الصَّ
والتَّْجِریُد في النَّْح�ِو تَ�ْع�ِریَ�ةُ ال�َك�لِ�َم�ِة ِم�َن 
العَواِمِل اللَّفِْظیَِّة، والتَّْجِریُد فِْكِریّاً َع�َم�لِ�یَّ�ةٌ 
فِْكِریَّةٌ یَْعِزُل فیھا اِإلنْساُن ِصفَةً أَو َع�القَ�ةً 
َع�ْزالً ِذْھ��نِ�یّ��اً َویَ��ْح�ُص��ُر ف��ی�ھ��ا ال��تَّ�فْ��ك�ی��َر، 
وال�تَّ�ْج�ری�د ع�زل ص�ف�ة أو ع�الق�ة ع�زال 
ذھنیًّا، وقص�ر االع�ت�ب�ار ع�ل�ی�ھ�ا، أَو م�ا 
�يَء ج��َرده،  د الشَّ ی�ت�رت�ب ع�ل�ى ذل�ك ج�رَّ
ده ال�ثَّ�وَب /  قشره وأزال م�اع�ل�ی�ھ، وج�رَّ
اه ، ن�زع�ھ ع�ن�ھ،  ده من الثَّ�وب: ع�رَّ جرَّ
وتعني تشكی�ل�ی�اً ال�ت�خ�لّ�ص م�ن ك�ّل آث�ار 
ال��واق��ع واالرت��ب��اط ب��ھ، ف��م��ث��الً ال��ج��س��م 
الكروّي تجریٌد لعدٍد كبیٍر جداً من األشكال 
التي تحمل ھذا الطابع كالكرة، والتف�اح�ة، 
وغیرھا ال�ك�ث�ی�ر، أي أّن الش�ك�ل ال�واح�د 
یحمل مع�ان ك�ث�ی�رٍة ف�اھ�ت�م�ت ال�م�درس�ة 
التجریدیّة بالطبیعة، وعبّرت عنھا بزاویٍة 
ھندسیٍة، حیث تتحّول المناظر الط�ب�ی�ع�یّ�ة 
إلى مجرد مثلثاٍت ومربعاٍت ودوائر، فھي 
تظھر كقصاصات الورق المتراكم�ة ف�وق 
بعضھا، أو مثل أشكال الس�ح�ب، ف�ت�ك�ون 
مجرد قطعٍ إیقاعیٍة مترابط�ٍة، ل�ی�س ل�ھ�ا 
دالئل بصریة مباش�رة، ول�ل�داوائ�ر م�ع�ان 
وتفسیرات شتى، كالَحوم ف�ي ح�ل�ق�ة، أي 
االن��ت��ھ��اء م��ن ح��ی��ث ال��ب��دای��ة، ویُ��ؤم��ن 
أصحابھا بأّن رسالة الفّن ال تتل�ّخ�ص ف�ي 
إع�ادة تش�ك��ی��ل األش��ی��اء ال��م��وج�ودة ف��ي 
الطبیعة، وإنّما التعبیر ع�ن�ھ�ا ب�ال�ح�ق�ائ�ق 
المطلقة، فھم یعتمدون في رسمھ�م ع�ل�ى 
الخطوط ال�ع�م�ودی�ة وال�خ�ط�وط األف�ق�ی�ة، 

 .وعلى األلوان األساسیّة
وللولوج إلى عوالم الفنانة مرعي ع�ل�ی�ن�ا 
التوقف ملیاً ع�ن�د ال�ف�ك�رة أو ال�ع�ق�دة إذ 
أجدھا تؤكد وبشكل م�ث�ی�ر ل�ل�ت�أم�ل ع�ل�ى 
األزمة، حیث الضرورة الموجبـــ ع ـ�ـ�ة، 
وھذا ال یتأتى إال من ف�ن�ان ی�ع�ي ال�ل�ع�ب�ة 
ویست�ش�ع�ر ال�خ�ط�ر م�ن خ�الل م�ج�س�ات 
أنتجھا حس أو أكثر لتثویر شعور معین.. 
إذاً بات على المتلقي ألتسل�ح ب�م�ع�رف�ی�ات 

 .شتى وقدرة كبیرة على التحلیل والتأویل
فالفنانة من�ى م�رع�ي تش�ی�ر إل�ى األزم�ة 
على اع�ت�ب�ارھ�ا واق�ع�ة وال م�ن�اص م�ن 
كینونتھا، فتثیر صراعاً ف�ي م�ت�ن نص�ھ�ا 
اللوني أي جسد اللوحة، وھنا ن�دخ�ل ف�ي 
صراع آخ�ر ل�ف�رز األزم�ة ع�ن الص�راع 
وتحدید م�ك�ام�ن ال�خ�ط�ر ف�ی�ھ�ا ل�ن�خ�ل�ص 
بنتیجة حتمیة، أما التأكید على العق�دة أو 

 .إیجاد حلول للصراع
ولوضع ھذا في المیزان ال�ن�ق�دي، ن�ك�ون 

م��ل��زم��ی��ن ع��ل��ى اإلش��ت��غ��ال ع��ل��ى ال��ن��ق��د 
ال��م��ع��ی��اري وال��ن��ق��د الس��ی��اق��ي وال��ن��ق��د 
األسطوري والنقد الجمالي معاً، وم�ن ث�م 

ل القضیة إلى التفكیك  .نرحِّ
أما جغرافیة النص اللوني أو اللوحة ك�م�ا 
ھو شائع ـ رغم اعتراضي على التسمیة ـ 
إذ أن معناھا بالشكل العام معنى علمي أو 
اصطالحي، وھذا ال یعطي للنص ال�ل�ون�ي 

 .قیمتھ اإلعتباریة فكریاً وأدائیاً 
عموماً أرى أن ال�ف�ن�ان�ة م�رع�ي ت�م�ت�ل�ك 
رؤیة معماریة ثاقبة بتوزیع ال�ف�ض�اءات، 
وبالتركیز على منطقة الفكرة ب�اح�ت�ی�االت 
ال یعیھا إال فنان برتب�ة م�ج�ن�ون، إذ أن�ي 
أرى الجنون أعال مراتب ال�ع�ق�ل، ل�ك�ن�ھ ـ 
ألفنان ـ ی�ج�س�دھ�ا بش�ك�ل ی�ث�ی�ر ال�دھش�ة 

 .واالستغراب أحیاناً 
 

ف�ف��ي أغ��ل��ب نص��وص��ھ�ا ال�ف��ن��ی�ة وج��دت 
مقتربات ترب�ط خ�ط�وط ال�ف�ك�رة ب�م�ھ�ارة 
عالیة، متجاوزة العقبات ببوح تعبر ع�ن�ھ 
ب�م�ث�اب�ات م�ك�م�ل�ة، وھ�ذه قض�ی�ة أخ��رى 
تثیرھا ھذه الفانة المشاكسة.. ف�ال�ل�ون ال 
یرتدي حلتھ الطبی�ع�ی�ة او ی�م�ارس دوره 
الطبیعي، كونھ لون بارد أو لون س�اخ�ن، 
بل توظفھ وفق مات�راه، وھ�ذه ب�راع�ة ال 
یمتلكھا إال ثعلب یجید ف�ن�ون ال�م�خ�ات�ل�ة.. 
ولكي أؤكد رأیي أدعو المتابع أن ی�ت�أم�ل 
لوحات ھذه الفنانة، فاستخدامھا ل�ألح�م�ر 
مثالً حیث یشي بالقوة والعزم، استخدمتھ 
للحرب والكوارث التي طالما یُعبّ�ر ع�ن�ھ�ا 
بالسواد، وكذلك األزرق ال�م�ث�ی�ر ل�ل�راح�ة 
فقد جردتھ من وظیفتھ وجعلتھ دلیل ح�ق�د 
وكراھیة، وھذا بحد ذاتھ إبداع وت�ج�دی�د، 
رغم انھا لم تخرج عن ق�اع�دة اس�ت�خ�دام 
اللون األساسي إال في حاالت لھا ضرورة 
موجبة. ولطال�م�ا أن ال�ل�غ�ة ات�ف�اق، ف�أن 
الفنانة منى مرع�ي أض�اف�ت ات�ف�اق�اً آخ�ر 

 .للمعنى اللوني
ھذا باإلضافة إل�ى ال�ق�درة ال�ع�ال�ی�ة ع�ل�ى 
التدرج الھارموني ال�ذي یُش�ع�رن�ي ب�أن�ي 
ھابط أو ص�اع�د ف�ي مص�ع�د س�ل�س، وال 

 مكان للتحول المفاجئ. 
وال تجعل الم�ت�ل�ق�ي یش�ع�ر ب�االن�زی�اح إال 
بقصدیة بالغة، وضرورة م�ل�ح�ة، إذ ھ�ي 
ممسكة بأدواتھا، وت�ك�ون ق�اص�دة ق�ط�ع�اً 
حین تزیح الشيء ع�ن م�ك�ان�ھ أو ت�زی�ح 

 .موضوعاً عن قضیة
وللمضارعة قضی�ة أخ�رى ف�ي نص�وص 
الفنانة مرعي، ف�ل�ھ�ا مش�اب�ھ�ة ل�أل�ش�ی�اء 

بشكل ی�ث�ی�ر ال�دھش�ة، ورب�م�ا ی�ع�ت�ب�رھ�ا 
المتلقي البسیط من نفای�ات ال�ن�ص، ل�ك�ن 
اللبیب یفھم تلك المضارعة تمام�اً، ح�ی�ث 
تقت�ن�ص م�ف�ردات ص�وری�ة م�ن الش�ارع 
وتوظفھا شعراً لونیاً، وھذا ما أشار إل�ی�ھ 
الشاعر رامبو حین قال " ألشاعر الكب�ی�ر 

 ."من یوظف مفردة الشارع شعراً 
لذا نجد جس�د ام�رأة س�ب�ق وأن ُوِص�ف�ت 
بالنعومة واألناقة والدالل والوف�اء ب�رأس 
رجل، وھي تقصد حتماً وطناً یم�ت�ل�ك ج�ل 
أو ك�ل ھ�ذه الص�ف�ات، وھ�ك�ذا ت�وص�ی�ف 
تخطیطي ال یمكن أن یتأتى من فراغ، ب�ل 

 .من امتالء فكري وعاطفي وانتماء جلیل
وب��ع��د م��غ��ادرة ع��وال��م ال��ف��ن��ان��ة م��رع��ي 
النصیة، یكون المتلقي الش�ف�اف ال�واع�ي 
القادر ع�ل�ى ف�ھ�م م�ای�دور ف�ي ف�ل�ك ھ�ذا 
العالك المجنون.. یكون في عالم بعید عن 
تّرھات الحیاة مندھشاً من وعي م�ت�ج�اوز 

 .یدّون الحیاة لونیاً 
لكن ھذا ال ی�م�ن�ع ال�رأي اإلن�ط�ب�اع�ي، إذ 
لیس بالضرورة أن یكون المت�اب�ع ن�اق�داً، 
وبالتأكید إنھ یمتلك رأیاً نقدیاً حیث ی�ع�ب�ر 
عن مدى انسجامھ او عدم اقتراب الع�م�ل 
من ذائقتھ، واالنطباع موجود طب�ع�اً ل�دى 
كل شرائح المجتم�ع، ل�ك�ن�ھ ی�ب�ق�ى أبس�ط 

 .أنواع النقد
وقد یثیر البعض مسألة المصطلح، فأن�ا ـ 
كعادتي ـ أبتعد عن التوعیر الم�ص�ط�ل�ح�ي 

 .حینما یتعلق األمر بقضیة قید التفسیر
ومازلنا نفسر ونؤل ونحلل م�ا ت�ج�ود ب�ھ 

 .ھذه المجنونة إبداعیاً 
ش�ع��رن�ة ال�م��آس�ي ل��ون�ی��اً قض��ی�ة ك�ب��ی��رة 
ومس�ؤول�ی�ة خ�ط�ی�رة، إذ ی�ت�وج��ب ع�ل��ى 
الفنان اخت�زال ال�ق�ض�ای�ا ب�ط�رح�ھ�ا ع�ل�ى 
خامة اللوحة كنص إشاري، وھنا أستعیر 
م��ق��ول��ة ت��ل��ت��ق��ط ال��م��ف��ردات ال��ح��ی��ات��ی��ة، 
وتترجمھا إلى م�واض�ی�ع، ل�ت�ك�ون ش�اھ�د 
عصر على ج�ان ب�ول س�ارت�ر: "ل�ی�س�ت 
غ�ای�ة الش�ع��راء اس�ت�ط�الع ال�ح�ق�ائ�ق أو 
عرضھا، وال تسمیة الم�ع�ان�ي ب�األل�ف�اظ" 
والرسم إشارات ورسائل ت�ب�ث م�ن خ�الل 
لغة رمزیة حلمیة ل�ت�ح�دی�د ح�ج�م األزم�ة 
تلمیحا ال تصریحاً.. وھ�ذا دی�دن ال�ف�ن�ان�ة 
منى مرعي، حیث قض�ای�ا اإلنس�ان، وم�ا 

 .ألم بھ من جور الحیاة بمعزوفة صامتة
ولو ت�أم�ل�ن�ا ل�وح�ات�ھ�ا التض�ح ل�ن�ا ج�ل�ی�اً 
قص��دی��ت��ھ��ا ب��ان��ت��خ��اب ال��ل��ون، ف��األص��ف��ر 
واألح����م����ر واألخض����ر واألزرق ھ����ي 
المتسیدة في مشھد قضایاھا، ول�و أم�ع�ن�ا 

النظر قلیالً لتأكدنا من انھا ألوان صریحة 
وم�ب��اش��رة ب��ال ت��درج�ات.. وغ��ال��ب�اً ن��ج��د 
ال��ك��رة.. إذاً ل��ی��س��ت ھ��ن��اك مص��ادف��ة أو 
عشوائیة أو عفویة.. بل ھي قصدی�ة م�ع 

 .سبق اإلصرار والتأمل
وال ی��ح��ت��اج ال��م��ت��اب��ع إل��ى ج��ھ��د ك��ب��ی��ر 
لتشخیص المربعات أو الصلبان الطاغ�ی�ة 

 .على أغلب منجزھا اإلبداعي
أما الصرخات القابعة في ث�ن�ای�ا ل�وح�ات�ھ�ا 
فتكاد تُسمع بال أدنى ج�ھ�د، ك�ون�ھ�ا ت�ع�ي 
تماماً عدم قدرة الصمت على إسكات ھ�ذا 
الع�وی�ل.. وع�وداً ع�ل�ى م�ا أس�ل�ف�ن�ا ف�إن 
ال�م��رب�ع��ات ھ��ي قض��ب�ان ال�م��آس�ي ال�ت��ي 
أجبرتنا الحیاة على التخندق خلفھا، ك�ون 

 .السجن أرحم من حریة الحیاة المخادعة
فباحت بھذا السر الفنانة مرعي ص�راح�ة 

 .بلون صریح
أما الشعوب التي ترزح تحت ھذا الج�ور، 
فھي موزعة على كل بقاع اللوحة، وھ�ذه 
إشارة واضحة ــ ب�وع�ي م�ت�ج�اوزـ�ـ� إل�ى 
عدم اإلكتراث المعلن والمغل�ف ب�الص�م�ت 

 .الماكر
إذاً.. نحن أزاء فلسفة م�ن ط�راز خ�اص، 
أدواتھا الفكر والخیال الخص�ب والش�ع�ور 

 .بالمسؤولیة
حقیقة جلبت انتباھي وإعجابي لوحة م�ن 
لوحاتھا المتعددة األص�وات وال�ن�غ�م�ات.. 
تلك اللوحة الجامعة للونین متضادین م�ن 
ح��ی��ث الس��خ��ون��ة وال��ب��رودة.. أألح��م��ر 
واألزرق، وموزع�ة بش�ك�ل ی�راه ال�رائ�ي 
غریباً، لكن القصدیة واضحة ج�داً.. ف�ف�ي 
أعلى اللوحة ل�ون أح�م�ر ی�ح�ت�وي ع�ل�ى 
معین أزرق غی�ر ص�ری�ح، ی�ج�اوره ل�ون 
أزرق یحتوي على معین بلون أحمر غیر 
صریح، وفي األسفل تن�ع�ك�س ال�م�س�أل�ة.. 
فیصبح األزرق ت�ح�ت األح�م�ر واألح�م�ر 
تحت األزرق، لكن الدائرة ھنا حلًت م�ح�ل 
المعین، وصارتا بألوان صریحة.. وھن�اك 
ثمة معین في األعلى على خ�ام�ة األح�م�ر 

 .بلون أسود غیر صریح
إذاًعلینا فك ھذه المغالیق وبمفتاح واحد.. 
فالمعین ھو الُمعین أو الُمَخلِّص، وما ھ�و 
إال اللجوء إلى الثمالة باحتس�اء م�ای�ذھ�ب 
العقل، وحین ینتقل م�خ�ی�االً إل�ى م�ن�ط�ق�ة 
البرودة والراحة الزرقاء تت�ث�ور ف�ی�ھ ك�ل 
مدركات العقل ال�م�ت�أث�رة حس�ی�اً ب�األزم�ة 
ف��ی��ت��ح��ول ال��ھ��دوء إل��ى ث��ورة ع��ارم��ة 

 .حمراء.. لكنھا غیر صریحة
فتھبط التساؤالت الدائرة ف�ي ال�روح إل�ى 
منطقة الھدوء المعلن والصارخ المبط�ن، 
وھنا یتوجب على مفكرة كبیرة ك�ال�ف�ن�ان�ة 
م�ن�ى م�رع�ي أن ت�ج��ع�ل�ھ��ا ك�رة ح�م��راء 
صریحة.. فتعود منطقة الثورة والھی�ج�ان 
وت��ت��ك��ور اإلنس��ان��ی��ة ف��ي ك��رة ی��ق��م��ط��ھ��ا 
الس��واد، ك��إش��ارة ل��إلح��ب��اط.. وت��ن��ح��در 

 .السكینة الزرقاء أسفل اللوحة
والمثیر أك�ث�ر م�ن ھ�ذا ھ�و رس�م م�ع�ی�ن 
أسود غیر صریح في أعلى یمین اللوحة، 
وھذا باعتقادي إشارة للدساتیر ال�م�ؤق�ت�ة 

 .والسیاسات التیوقراطیة المخادعة
ومما یؤكد قراءتي واستنت�اج�ي ھ�و ذل�ك 
الخیط الرابط ب�ی�ن األح�م�ر واألزرق ف�ي 

 .أعلى اللوحة
ھنا بات ع�ل�يَّ أن أع�ت�رف ب�أن ال�ف�ن�ان�ة 
مرعي بول�وف�ون�ی�ة ال�ت�ف�ك�ی�ر إذ تش�ت�رك 
عندھا كل الحواس وت�ع�ل�و ك�ل األص�وات 

 .في نصوصھا اللونیة المنغَّمة

 ..ا م 
ًذإ   

 
 
 
 
 

 / العراق بقلم: عمر مصلح
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التشكیل ب�وص�ف�ھ غ�ای�ة ج�م�ال�ی�ة 
ذوقیة ترمي الى ت�ھ�ذی�ب ال�ن�ف�س 
االنس�ان��ی�ة وخ�ل��ق ح�ال��ة ال��م�ت��ع��ة 
والتأمل ل�دى االنس�ان، وال�ل�وح�ة 
بتكوینھا الشكلي والل�ون�ي ت�ع�ت�ب�ر 
وسیلة للوصول الى ھذه ال�غ�ای�ات 

 النفسیة والروحیة والثقافیة.
الفن لدى الفنانة (عبیر ب�دوي) ال 
یخرج عن ھذا المفھوم ال�ج�م�ال�ي 
للتشكیل، فمن النظرة األول�ى ال�ى 
لوحاتھ�ا س�ت�ك�ت�ش�ف ھ�ذه ال�غ�ای�ة 

فتشع�ر أن ال�ل�وح�ة ب�م�ث�اب�ة 
كرنفال لوني موسیقى مری�ح 
للعین وللنفس فتحقق عالق�ة 
عض��وی��ة ب��ی��ن ال��م��ت��ل��ق��ي 
وأل��وان��ھ��ا، فس��ت��أخ��ذك ال��ى 
عوالم وأج�واء ت�ج�د ن�ف�س�ك 
ب��ح��اج��ة ال��ى ھ��ذا الس��ك��ون 
والصفاء والحركة االیقاع�ی�ة 

 الداخلیة.
 

التجریب في الفن التش�ك�ی�ل�ي 
یعد واحدا من أھ�م ال�ع�وام�ل 
لالك�ت�ش�اف وم�ن ث�م إلت�ق�ان 
المھ�ارة وال�ت�ك�ن�ی�ك ال�ت�ق�ن�ي 
بال�رس�م ویس�ھ�م ف�ي ت�راك�م 
الخبرات وأن تع�دده س�ی�ت�رك 
تجربة فنیة رصینة ورص�ی�دا 
مضافا ال�ى ت�أری�خ وت�ج�رب�ة 
ال��ف��ن��ان وزدی��ادة خ��ب��رات��ھ 

واتس��اع��ھ��ا وص��ق��ال ل��م��وھ��ب��ت��ھ 
وستؤول موھ�ب�ت�ھ وخ�ب�رات�ھ ال�ى 
االس��ت��ك��ان��ة االس��ل��وب��ی��ة وات��خ��اذ 
الطریق الناجح وال�م�ب�دع ب�ال�رس�م 
وتجعلھ متمكنا من أدواتھ ال�ف�ن�ی�ة 
التي ت�ؤھ�ل�ھ ل�ل�خ�وض ف�ي ك�اف�ة 
ال��م��ض��ام��ی��ن االب��داع��ی��ة، وس��وف 
تمكنھ من اتخ�اذ االس�ل�وب ال�ف�ن�ي 
الذي یعبر عن أفك�اره وان�ف�ع�االت�ھ 
الن�ف�س�ی�ة وھ�واجس�ھ وخ�واط�ره، 

ون�ح�ن بص�دد ال�ح��دی�ث ھ�ن��ا ع��ن 
ت��ج��رب��ة ف��ن��ان��ة ن��رى م��ن خ��الل 
االط��الع ع��ل��ى أع��م��ال��ھ��ا ال��ف��ن��ی��ة 
ت���ح���اول أن ت���ج���رب األن���م���اط 
االس����ل����وب����ی����ة وال����م����ذھ����ب����ی����ة 

ب�ال�رس�م ف�ت�ت�ن�ق�ل م�ن   المخت�ل�ف�ة
اسلوب الى آخر ب�ح�رف�ی�ة ف�ن�راھ�ا 
ت��ج��رب االس��ل��وب االن��ط��ب��اع��ي 
برسوماتھا ل�ل�ط�ب�ی�ع�ة وال�م�ن�اظ�ر 
الحقیقیة والمتخیلة بألوان مش�ع�ة 

ومبھجة للنف�س وال�ج�م�ال   للفرح
وال���ذات����ی����ة، وت���ج����رب ك����ذل����ك 

ب��األس��ل��وب ال��روم��انس��ي   ال��رس��م
 والرمزي والوحشي.

الخامات المستخ�دم�ة ف�ي ل�وح�ات 
(عبیر بدوي) مختلفة كما األل�وان 
فالتعددی�ة ب�أدوات ال�رس�م ت�ع�ط�ي 

ل��ل��ف��ن��ان خ��ب��رات وت��ك��ش��ف ل��ھ 
مھاراتھ وأیھما األقرب للتع�ب�ی�ر 
عن مكن�ون�ات�ھ واألك�ث�ر ت�ق�ن�ی�ة 

إلخراج لوحة فنیة تس�ر ال�ن�اظ�ر، 
ف��ال��ف��ن��ان��ة ت��رس��م ع��ل��ى ال��ورق 
وخ��ام��ات ال��ق��م��اش ال��م��خ��ت��ل��ف��ة 
والخ�ش�ب وتس�ت�ع�م�ل ع�دة أل�وان 
منھا المائیة وال�زی�ت وال�ب�اس�ت�ی�ل 
الطباشیري واألكری�ل�ی�ك وغ�ی�رھ�ا 
لتنتج أج�م�ل ل�وح�ات�ھ�ا ب�ال�ت�ع�ب�ی�ر 

 والشكل .
م��ن خ��الل م��ت��اب��ع��ة أع��م��ال��ھ��ا 
ال��ت��ش��ك��ی��ل��ی��ة ب��دءا م��ن ال��م��ن��اظ��ر 

الطبیع�ی�ة ت�ؤك�د (ع�ب�ی�ر) ف�ي 
رسمھا على ت�ق�ن�ی�ة وت�ك�ن�ی�ك 

ال�ى   األداة بالرسم من خطوط
نث�ر األل�وان وم�ن ث�م ال�ح�ف�ر 
باللون وطالئ�ھ ع�ل�ى الس�ط�ح 
ال��ت��ص��وی��ري أو ت��ن��ق��ی��ط��ھ، 
وت��ح��رص ع��ل��ى ان ت��ك��ون 
لوحاتھا ذات طابع روم�انس�ي 
ح��ت��ى وان ك���ان ال��م���ش��ھ���د 
المجسد حقیقي كما في ل�وح�ة 
م��ن��ظ��ر (ل��ك��ن��ی��س��ة ال��دوم��و 

ومشھد اخر یمزج ب�ی�ن   بمیالنو)
المتخی�ل وال�واق�ع�ي (ل�زورق ف�ي 
النیل)، (فالرومانسیة ھ�ي ح�رك�ة 
داخل اللوحة الغربیة، وھ�ي ج�زء 
م��ن ح��رك��ة ث��ق��اف��ی��ة روم��انس��ی��ة 
أوس���ع. ی���م���ك���ن ت���أری���خ ف���ت���رة 

ازدھارھا بین نھایة القرن الث�ام�ن 
عشر وم�ن�ت�ص�ف ال�ق�رن ال�ت�اس�ع 
عشر. لم تك�ن خص�ائ�ص ال�ل�وح�ة 
الرومانسیة واضحة وال ت�خ�ت�ل�ف 
ع��ن ك��ل ب��ل��د، ل��ك��ن ال��م��وض��وع 
الرئیسي ك�ان ال�خ�ی�ال وال�ت�ع�ب�ی�ر 
الذاتي للفنان ال�ف�ردي. ف�ي ك�ث�ی�ر 
م��ن األح��ی��ان ت��م ت��م��ث��ی��ل ال��واق��ع 
بطریقة مثالیة إل�ى ح�د م�ا. ت�م�ت 

”. مت�ح�رك�ة“ تجربة الطبیعة بأنھا 

كانت المناظر الطبیع�ی�ة واألح�داث 
التاریخیة موض�وع�ات مش�ت�رك�ة، 
ول�ك��ن ك��ان ھ��ن�اك أیًض��ا اھ��ت��م��ام 
بالجوانب ال�م�ظ�ل�م�ة م�ن ال�وج�ود 
اإلنس��ان��ي، واألح��الم وال��ت��ج��ارب 
الشدیدة. ومن بین أشھر الفن�ان�ی�ن 
ال�روم��انس��ی��ی��ن ال�ف��ن��ان األل��م��ان��ي 
كاسبر دیفید فریدری�ك واإلن�ج�ل�ی�ز 
جون كونستابل والفرنسي یوجی�ن 
دی��الك��روا. اخ��ت��الف��ات��ھ��م م��ث��ال��ی��ة 
للتنوع الذي تطورت فیھ ال�ح�رك�ة 
في بلدان مختلفة) فالمن�ظ�ر األول 

الفنانة ف�ي ح�ال�ة غ�روب   جسدتھ

والشمس تمیل الى الغسق بال�ل�ون 
االزرق ال��ذي ی��م��ی��ل ال��ى ال��ق��ات��م 
للداللة على نفسیة مت�ع�ب�ة وق�ل�ق�ة 
وھي تشیر ال�ى ت�ف�ش�ي (ج�ائ�ح�ة 
كورونا) للعالم وما خلفتھ من آثار 
ك��ب��ی��رة وم��أس��اوی��ة خ��اص��ة ف��ي 

 ایطالیا.

 ات ام وا   ا  وي
 
 

 ریاض ابراھیم الدلیمي



الشعر كائن جمیل یتسلل ع�ب�ر ش�رف�ات�ن�ا    
في لحظة التوحد والتھجد واألمل، ھ�و م�ن 
یأخذنا إلى عالم الصفاء والن�ق�اء وك�ی�ن�ون�ة 

دائ�م�ا، وھ�و   اللحظة ال�ت�ي نس�ت�م�ت�ع ب�ھ�ا
الصدیق ال�دائ�م وال�ح�ب�ی�ب االب�دي ف�ي ع�زِّ 
مشاغلنا وتلھفنا واش�ت�ی�اق�ن�ا ال�ی�ھ، وی�ق�ال 
دائما أن القصیدة ھي حالة شعورب�ة ت�واق�ةٌ 
المساك ال�ح�دث وال�رح�ی�ل م�ع�ھ�ا م�ن أج�ل 
اس�ت�ف�زاز ال��ق�ارئ وال�دخ�ول إل�ى ع�وال�م��ھ 
الخاصة ومایقابلھا من االن�ب�ھ�ار ول�ح�ظ�ات 

تتمسك ب�ت�الب�ی�ب ال�ح�رف   التجلي، القصیدة
من أجل أن تكون قاموس ی�ج�م�ع م�ف�ردات�ھ 

ب�ع�ی�دة ع�ن   بكل قوة واقتدار، فكلما ك�ان�ت
ال���غ���م���وض واالش���ك���االت واالن���ف���ع���االت 
المشوشة الغیر مفھومة كلما ك�ان�ت ب�ع�ی�دة 
عن فكر القاريء الذي یت�وق إل�ى الش�ع�ور 
الحسي ولحظة البعد الزمكاني المرتب�ط م�ع 
سباكة الجمل التي یتمناھا ویدركھ�ا ب�ح�ی�ث 
تكون قریبة إل�ى ال�ذھ�ن وال�ق�ل�ب وال�روح، 
فالكثیر من الشع�راء ق�د ی�ف�ت�ع�ل ال�غ�م�وض 
وھو في تق�دی�ره ان�ھ ی�ن�اغ�ي ال�ب�ع�د اآلخ�ر 
للكلمة من دون م�راع�اة ال�م�ت�ل�ق�ي، ب�ی�ن�م�ا 
ھناك في الطرف اآلخ�ر ی�ق�ف ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الشعراء على ضفة الشعر الثانیة م�ن أج�ل 

مسب�وك�ة   قصیدة غیر معقدة جمیلة بسیطة
بإتقان وحرفیة عالیة، ویقف ھن�ا ش�اع�رن�ا 
العربي اإلماراتي االستاذ كریم م�ع�ت�وق ف�ي 
ھ�ذا ال�م��ج��ال ال��ف�س��ی��ح، والض��ف�ة ال��ی�ان��ع��ة 
المزھوة بكل انواع الورود، وھانحن نرح�ل 
مع قص�ائ�ده ال�ت�ي اب�ھ�رن�ا ب�ھ�ا م�ن خ�الل 
دیوانھ (ولدي اقوٌل أخرى)، ح�ی�ث ال�ج�م�ال 
ب�أع��ل��ى ص��وره وح��الوت��ھ وت��ج��ل��ی��ھ، ف��ف��ي 
قص��ی��دت��ھ (ع��ن��دي م��ن الش��وق) ی��ت��ح��ف��ن��ا 

 بمفرداتھ الشجیة التي یتغنى بھا فیقول؛
 التتركي الكرُم مصلوبا بأرفقھِ 

 كما تصفُّ 
 الخوابي دون َمرشفھِ 
 فكي ُعرى الصمِت او

 فأستأمني فمھ
 یكفیھ

 بالسحر ھاروٌت بمعطفھِ 
 آمنُت بالحبِّ أن یمتدُّ في سعةٍ 

 حتى تتوقَ 
 الثریا لثم زخرفھ

 عندي من الشوِق ماأوصى
 الضمیُر بھ
قَ   كما تشوَّ

 یعقوٌب لیوُسفھِ 
وفي قصیدة (الجمال) ینتق�ل ب�ن�ا م�ع�ا ب�ی�ن 

مفرداتھا التي احتوت على جم�ال�ی�ة ع�ال�ی�ة 
وشوق ع�ن�ی�ف ب�م�ف�ات�ی�ح ك�م�اٍل ت�ام وھ�و 
یص��ادق ال��ط��ل��ل ك��ي ت��ب��ق��ى ال��ق��ص��ی��دة ف��ي 
عصمتھ زاھیة رغم أنھ یختمھا ببحث�ھ ع�ن 
السؤال والطلل الذي یذكره ھنا ھو عنف�وان 

 الكلمة بأعلى صورھا لیقول،
 وبھا الجماُل یریُق في َخَدرِ 

 القصیدة
 مایُوریُق من الخیال

 عیٌن تثیُر الحرفُ 
 ان ضاقْت على المعنى مفاتیح

 الكمال
 ویظلُّ یبحُث في القواِمیسِ 

 القدیمةِ 
 والجدیدِة عن ِطالل

 یبكي على االطالل في فرحٍ 
 وتخذلھُ المعاني

 لیس من طلٍل على طلٍل یقال
 ویعوُد ثانیةً ألول َسطرهِ 

 إنِّ القصیدةَ لم تزلْ 
 في البدِء تبحُث عن سؤال

وف�ي قص�ی��دت�ھ (م��ق�ھ��ى ال��م��ط�ار) وك�أن��ھ��ا 
عروس جمیلة عفیفة، یصادق فیھا ال�ح�ب، 
الرقّة، البھاء، والتوحد ، یتغزل ألنھ یعش�ق 
ال���ح���ی���اة ال���ت���ي ع���اش م���ع���ھ���ا ش���اع���را 

 مبدعاً،  كبیرا
 

 لو أنِّ رقَّتھا إلي
 لعرفت خارطة الشتاتُ 

 وعذاَب رقّتِھا َعلَيْ 
 لََصرخُت من أَلق الِصفاتْ 

 ماذا یُریُد بَي الھوى
 ماذاأریُد من الحیاةْ 

 وأنا وانِت وبَسمةٌ 
 نختاُر شُكَل االمنیات

 )وفي قصیدة (بین بین
یعشق ویتغنى ویذكرمحاسن من یحب رغ�م 
الحزن الش�دی�د إالّ ان�ھ ص�ام�د ام�ام ھ�ی�ك�ل 

 الحب الذي یریده دائما
 بین ُحزني وانكساري

 فُسحةٌ من َزمنینْ 
 وأنا أحمُل ھمِّي

 فوق َعجٍز بالیََدینْ 
 بھما َخوٌف قدیمٌ 

 وارتباُك الَشفَتَین
عُت لصبري  فَتضرَّ

 ببُكاِء الُمقلتَینْ 
 بین ھجٍر یتَنامى

 قَدحٍ للُجیَن  ِمثلَ 
 وبقائي دون حسًّ 

 خوَف أن ینھَض بینْ 
 بین نصري وانكساري

 صار ُرعبي بَیَن بینْ 
 صرُت ال أبحُث إال

 عن أخفِّ الَضَرَرینْ 
وف�ي قص��ی�دٍة أخ��رى ی��ق�ف ب��ك�ل ع��واط�ف��ھ 
ومش�اع��ره ات�ج��اه وط�ن��ِھ ال��ع�رب��ي ال�ك��ب��ی��ر 
والعرق الصامد جزء منھ، ھ�و یش�ع�ر ب�ك�ل 
معاناة الش�ع�ب ال�ع�راق�ي م�ن الش�م�ال إل�ى 
الجنوب، ون�ح�ن ج�م�ی�ع�ن�ا ن�ق�در مش�اع�ره 
واحاسیسھ وكلماتھا الحزینة، االستاذ كری�م 

ل�ی�ق�ول ف�ي   معت�وق اح�بَّ ال�ع�راق واح�بّ�ھ
 )قصیدتھ الرائعة (قصیدة العراق
 بین خنجٍر ثمٍل بالقلِب قد ُغِرزا

 مالُمتُ 
 طاِعنھُ او لُمت ُ

 من غَرزا
 أتى إليَّ سؤاٌل ُشبُت من ھلعٍ 

 حملُت فیھ
 انكسار كلما َوَخزا

 لَِم العراُق مقیٌم فوَق محنتِھِ 
 كما یقیمُ 

 نخیٌل فوَق ماكنزا
ى مآتمھُ   كأنما هللاُ ُمذ سوَّ

 وقال خذھا فصار الحزُن محتجزا
 والجوُع مذ قالھ السَّیاب في َسعةٍ 

 والنِفطُ 
 والنخُل عن إشباعھ ِ َعجِزا

قصائد الدیوان كثیرة وجمیلة والتستوعبھ�ا 
ھذه الدراسة، ولو اتیح لنا وقت آخر لكتب�ن�ا 
حلقة اخ�رى ع�ن قص�ائ�ده ال�ع�ط�رة بش�ذى 

 الورد والقرنفل والیاسمین.
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صدر ل�ل�زم�ی�ل�ة مش�ل�ی�ن م�ب�ارك     
مجموعتھا النصیة ( أنا ... بیروت ) 
وھي من منشورات م�ن�ت�دى ش�اع�ر 
الكورة ال�خ�ض�راء ع�ب�د هللا ش�ح�ادة 

لبنان. یضم الك�ت�اب  - 2021الثقافي 
نص��وص س��م��ت��ھ��ا  9ب��ی��ن دف��ت��ی��ھ (

نص  5نص في الحب،  17وطنیات، 
في رجاء الدمع، ومن ثم م�ج�م�وع�ة 

  مع بعض الكلمات ...  ومضات ...
في مجموعتھا ھذه وظفت الش�اع�رة 
مش��ل��ی��ن م��ج��م��وع��ة م��ن الص��ور 
واإلرھاصات التي ت�ع�ك�س وت�ك�ش�ف 
ع��ن ذات��ھ��ا، ب��دالالت��ھ��ا وص��ورھ��ا 
اإلیحائیة والمتمحورة حول م�ف�ردات 
الخطاب الیومي كي توحي لل�م�ت�ل�ق�ي 
استدراك عمق ما تص�ب�و ال�ی�ھ ك�ون 
نص��وص��ھ��ا ب��ع��ی��دة ع��ن األق��ن��ع��ة 
والرمزیة و... والتي اس�ت�ق�ت�ھ�ا م�ن 
تجربتھا الش�ع�ری�ة ال�وج�دان�ی�ة ب�ع�د 
مس��ی��رة ح��اف��ل��ة ب��ال��م��ش��ارك��ات ف��ي 

 الساحة الثقافیة اللبنانیة .
سأركز في قراءتي ھذه على نص�ی�ن 
من نص�وص ال�م�ج�م�وع�ة ك�ون�ھ�م�ا 

 األكثر جماال وقرباً لي وھما :
* النص األول : (أنا ... بیروت) ھذا 
النص الذي ھو مفت�اح ال�دخ�ول ال�ى 
المجموعة كونھ عنواناً للم�ج�م�وع�ة 
حیث رأیتھ البؤرة التي تنطلق م�ن�ھ�ا 
الشاعرة إلى فضاءاتِھا الُمحلق�ة ف�ي 
سماء الحب المتكام�ل ، إن ال�ول�وج 
ألي مجموعة، البد وأن ی�ك�وِن ِع�ب�ر 
" العتبة " ال�ت�ي ھ�ي ف�ي األس�اس 
المرشد الذي یرشدك إلى الجھة التي 
تنوي الوصول إل�ی�ھ�ا، ف�ع�ت�ب�ت�ھ�ا أو 

 قصیدتھا (أنا ... بیروت)، 
ھي المرآة العاكسة أوالً لجسد النَص 
وال��م��ج��م��وع��ة ف��ي ال��وق��ت ذات��ھ، 
فاستخ�دام�ھ�ا ل�ھ ی�ك�ون ع�ل�ى وف�ق 
ملكات وأدوات الشاعرة التي ت�ح�ی�طُ 
بھا وتمتلكھا لتعبر ع�ن م�ك�ن�ون�ات�ھ�ا 

 بصور جمیلة حیث تقول:
 أنا تلك المدینة المبللة بالحزن

 الھاربة من عبودیة الحب
 أحرر اللیل من األبواب الموصدة

وأكتب القصائد الشریدة على جدران 
 الذكریات ...

فكیف ال تكون بیروتھا مبللة بالحزن 
وھي ترى بعینیھا وشغف�ھ�ا م�ا آل�ت 
الیھ ھذه المدینة الجمیلة والتي كانت 
وما تزال صرحاً ث�ق�اف�ی�ا ف�ي ال�ع�ال�م 
العربي، أل�م ت�ك�ن ھ�ي م�ن ص�ق�ل�ت 
ال��ك��ث��ی��ر م��ن األدب��اء وال��ف��ن��ان��ی��ن 
والسیاسیین لینطل�ق�وا ال�ى ال�ف�ض�اء 

 الواسع ؟
 ومن ثم تقول :

 نحن نتقاسم جسور الماء والھواء
  أسكنك وتسكنني ...

 واألفق ینظر الینا غیر مبال
 تعال نحرك الوقت عند بزوغ الدمع
 فرمال الجوع متحركة ... متشابكة

نجد ملكتھا الشعریة والتي خ�م�رت�ھ�ا 
م��ن ال��م��اض��ي ال��ق��ری��ب وال��ی��وم��ي 
استنباطاً واست�ق�راًء ل�ألح�داث ال�ت�ي 
ت��راقص��ت وت��ت��راق��ص ع��ل��ى س��ج��ل 
یومیاتھا، كي تدفع بمخی�ل�ت�ھ�ا ل�ف�رز 
تلك الرؤى، فكان الحب المكم�ن ف�ي 
ذاتھا وخوفھ�ا م�ن ع�ودة ال�م�اض�ي 

المخیف ذخیرتھ�ا ب�ع�د أن أص�ب�غ�ت�ھُ 
ورصعتھُ بارھاصاتھا الوفیرة ل�ت�ق�رأ 

 من خاللھ الوضع الراھن .
* وفي نصھا الثاني (ورقة م�ع�ل�ق�ة) 
والحاویة ع�ل�ى ال�ع�دی�د م�ن الص�ور 
الشعریة والتي من خاللھ�ا ت�ت�ك�ّش�ف 
ذاتھا باستمرار عن ارھاصاتھ�ا ب�ع�د 
أن تنفخ فیھا رؤیتھا ل�ت�ت�ق�م�ط م�رآة 
ترى وتغّذي من خاللھا ما ت�راه م�ن 
صور مستقبلیة لما آلت الیھ ال�ح�ی�اة 
ال�ی��وم��ی�ة ب��م�ا ی��ج��ب م��ن ال�ت��ف��اع��ل 
والتالقي والت�ع�اط�ي م�ع ال�م�ح�ی�ط . 

 فتقول في نصھا ھذا :
 كبرت على غصن شجرة
 أصبحت آخر ورقة معلقة

 كتبت علیھا قصیدة ..
  لست أحلم بالھبوط

 ألن رفیقاتي على الثلج ینمن
في نصھا ھذا یحضر الخوف في دال 
ذاتھا لیفتح المج�ال ل�دال م�ا تص�ب�و 
الیھ للنزول ف�ي م�واج�ھ�ة ت�ق�ل�ی�دی�ة 

جدلیّة مع دال ذات�ھ�ا م�ك�ون�اً ع�الق�ة 
بینھما من خالل م�ا   جدلیّة وتفاعلیّة

ت�ع�ك�س�ھ ص�ورة اآلخ�ر ك�اش�ف�اً م��ن 
خاللھ طبیعة الواقع المریر والم�ع�ب�ر 
عنھ بدرجة االنجماد الدائر والمح�ی�ط 
بھما ، بمعنى آخر ما تعكسھ ص�ورة 

  الخارج بالداخل. ثم تقول :
 أتجاوز حكایات الفصول

 ألتقط أنفاس الزھور
 أنثر ماء الحروف

 فتنبت على كفي رزمة أوراق
 تعزفھا ألحان الریاح

 تزرعھا الطیور مسافات
 أكتب قصیدتي

 فتطیر آخر ورقة معلقة
 على غصن شجرة

قص�ی�دة ك��ھ�ذه ت��ك�ون م��ب�ن�ی��ة ع�ل��ى 
تضافر المف�اص�ل م�ن خ�الل تش�اب�ك 
مواطن االنتقال من شح�ن�ة اخ�ب�اری�ة 
( ... فتنبت على كفي رزمة أوراق / 
تع�زف�ھ�ا أل�ح�ان ال�ری�اح / ت�زرع�ھ�ا 
الطیور مسافات ) الى شح�ن�ة ال�ذات 
المتمثلة بانعكاساتھا ( .. فتنبت على 
كفي رزمة أوراق / ت�ع�زف�ھ�ا أل�ح�ان 

 الریاح / تزرعھا الطیور مسافات )
تمتاز قصیدتھا ھذه وكما في ق�ب�ل�ھ�ا 
بحرا رة تأثیرھا في المتلقي، وع�ل�ى 
أثرھا یتولد التفجیر الداخل�ي م�ك�ون�اً 
"األنا" والتي ھي على صورة "أن�ا 
الشاعرة " التي تُفصح عن تجربتھا 
الداخلیة وصوتھا ال�داخ�ل�ي ب�ك�ّل م�ا 
ی�ف�ّض ع�ن�ھ م�ن روح ج�یّ�اش�ة ف�ي 
التعبیر، بحیث صارت الذاتیّة الك�ل�ی�ة 
ت��ت��ج��ّس��د ف��ي "ال��ذات الص��غ��ی��رة" 
ل��ل��ش��اع��رة وال��م��ت��ق��م��ط��ة خ��وف��ھ��ا 
وأحالمھا الكس�ی�رة وال�ت�ي ت�ت�ش�وق 
 لعالٍم أكثر عذوبة ورأفة وأقّل خوفا. 

لذا فإّن المظھرات ال�خ�اّص�ة ب�ال�ّذات 
والّذاتیة التي تنتجھا األن�ا ال�غ�ن�ائ�ی�ة 
وت��ب��ل��ورھ��ا داخ��ل نص��ی��ھ��ا ال��ل��ت��ان 
ترقصان على خ�ط�اب یش�ت�غ�ل ع�ل�ى 
ت��راك��ی��ب ی��ث��وي ف��ی��ھ��ا ال��ع��دی��د م��ن 

 التساؤالت فیما یخص الغد.
 

وفي ال�خ�ت�ام أھ�ن�ئ زم�ی�ل�ت�ي ع�ل�ى 
اصدارھا الجدید وشكراً الھدائھا ل�ي 
مجموعتھا ھذه متمنیا لھا المزید من 

 العطاء .

 (أم ... وت)
 للشاعرة مشلین مبارك 

 
 

 نزار حنا الدیراني/ العراق



لیس فیلم الحب والالحب وب�ی�ن�ھ�م�ا ب�ال�ع�م�ل الس�ی�ن�م�ائ�ي    
الضخم وال یشبھ تل�ك األف�الم ال�ت�ي ت�ن�اول�ت قص�ص ال�ح�ب 
والغرام والھیام وباتت أیقونة ل�ل�ع�اش�ق�ی�ن ب�ل ھ�و م�ح�ب�وك 
بتكنیك حدیث بحبكة بسیطة واضحة تكاد ت�ب�وح ب�م�ا ل�دی�ھ�ا 
بأسر المشاھد والمتلقي الوقوف في ال�م�ح�ط�ة ال�ت�ي ی�ق�ودك 
المخرج الیوناني العبقري "الن�ث�ی�م�وس" أل�ی�ھ�ا وھ�ي ت�ل�ك 
المساحة الجغرافیة التأملیة التي یمنحھا المخرج لمش�اھ�دی�ھ 
بتتبع خبیر التنمیة البشریة وصانع ال�ت�ف�اؤل (ب�ی�رك رای�ان) 
الذي كرس جھده الیومي في ألقاء ال�م�ح�اض�رات ال�م�ج�ان�ی�ة 
وعقد الندوات لتكریس بعث التفاؤل وحب ال�ح�ی�اة واألب�ت�ع�اد 
عن السوداویة والیأس واألحباط المتغلغل في ذوات النف�وس 
البشریة جراء خروجھ من ویالت حربین كونی�ی�ن ، أض�اف�ة 
إلى الحكومات الشمولیة ومخرجاتھا الكاتمة للروح البشری�ة 
ولعلھُ یخرج ال�ن�اس م�ن أح�زان ت�ل�ك ال�ح�ق�ب�ة ال�م�أس�اوی�ة 
والعودة إلى الحیاة الطبیعیة وخص�وص�ا ع�ن�دم�ا ذاع ص�ی�ت 

ال��ذي ك��ت��ب ف��ی��ھ ت��أم��الت��ھ  A-Okayك��ت��اب��ٍھ ال��م��ش��ھ��ور 
وأستراتیجیتھ للتغلب على حزن�ھ ب�وف�اة زوج�ت�ھ ف�ي ح�ادث 

 سنوات. 3سیر منذ 
"الحب والالحب وما بی�ن�ھ�م�ا  THE LOBSTERالفیلم /

للمخرج الیوناني المتألق "بورج�وس الن�ث�ی�م�وس" ُع�رض 
ضمن األفالم المعروضة في باناروما الف�ی�ل�م األورب�ي   الفیلم

، وف��ي آخ��ر دورات م��ھ��رج��ان (ك��ان) 2018ف��ي ال��ع��ام 
السینمائي الدولي، وفوزه بأستحقاق وجدارة بج�ائ�زة ل�ج�ن�ة 
التحكیم لكونھ مشروع فني أدھش الشاشة البی�ض�اء ب�ب�ری�ق 
أمل تطّوْر تص�اع�دي م�ت�س�ارع ف�ي أع�ت�الء ق�م�ة الس�ی�ن�م�ا 
ال�ع�ال��م�ی�ة ب�ف�ض��ل ال�م��خ�رج ال��م�ب�دع وال�م�ت��أل�ق ال��ی�ون�ان��ي 
{النثیموس} الذي أنطقھُ باللغة األنكلیزیة بت�ج�رب�ت�ھ ال�ف�ن�ی�ة 

 األولى .
وقد خرجت بدیباجة فنتازیة خیالیة ع�ل�م�ی�ة ھ�دف�ھ�ا تس�ل�ی�ط 
الضوء على مكامن الوجع عند العالم الواقعي، وھ�وم�ا ك�ان 

 یدور في ُخلد المخرج الفطن النثیموس.
ل(ج�ورج  1984ومن األعمال األدبیة في ھذا األتجاه روایة 

تتح�دث ع�ن ت�الع�ب ال�دول�ة ف�ي  1949أوریل) نشرت عام 
الحكم الش�م�ول�ي الس�ل�ط�وي ب�ال�م�راق�ب�ة الس�ری�ة ب�ال�ت�أری�خ 

وھ�ي روای�ة ال�ك�ات�ب  451الموثق، وكذلك قصة فھرنھ�ای�ت
األمریكي (راي برادیري) تحدث في الحكم الش�م�ول�ي وت�ن�ب�أ 
لما بعد خمسین عاماً {سیاتي یوم في الدول�ة ت�ح�رق ال�ك�ت�ب 
في كل بیت یحتوي على كتاب } وفعال تّم ذلك ف�ي ب�ی�وت�ات�ن�ا 
ف��ي ال��ح��ق��ب��ة ال��ف��اش��ی��ة، وال��ط��ری��ف أن ی��غ��رد ف��ی��ھ��ا 

 شاعرالرومانسیة نزار قباني :
مراقبون نحن ف�ي ال�م�ق�ھ�ى وف�ي ال�ب�ی�ت وف�ي أرح�ام  --{-

أمھاتنا، والمخبر السري في أنتظارنا یشرب من قھوتنا ین�ام 
ف�ي ف�راش��ن�ا ی�ع��ب�ث ف�ي ب�ری��دن�ا ی�ن��ك�ش أوراق�ن��ا ولس��ان�ن��ا 

 مقطوع !!}.
ص��اغ ھ��ذا ال��م��خ��رج ال��ع��ب��ق��ري س��ردی��ات ال��روای��ة بش��ك��ٍل 
ممیزومغیر لتلك الع�الق�ة ال�روم�انس�ی�ة ال�م�ع�ت�ادة ف�ي أف�الم 
الشاشة البیضاء بل حول م�ج�رى الس�رد إل�ى ت�ل�ك ال�ع�الق�ة 
المتغیّرة بین الحاكم والمح�ك�وم ب�ی�ن ذل�ك األنس�ان ال�ب�ائ�س 

 وبین الطغمة الحاكمة .
والمھم ھنا أن نطرح السؤال : لماذا أختیر من بین عش�رات 
األفالم العالمیة الفذة في التقنیة والمضمون؟ وك�ی�ف أن�ت�زع 
(النثیموس) الجائزة من بین عمالقة المحكمین الم�ح�ت�رف�ی�ن 

 ---والمھنیین السینمائیین ؟ ھو
لغة السخریة من الن�ظ�م الش�م�ول�ی�ة ودك�ت�ات�وری�ات ال�ق�م�ع -

والتطرف الذي یأسر ذات المشاھد ویزجھ إلى عال�م م�خ�ی�ف 
صعب التصّوْر من فنون أشكال ال�ت�ع�ن�ی�ف وال�زج�ر وال�ق�م�ع 

 واألبادة للجنس البشري قدال یخطر على بال بشر .

تمكن (النثیموس) ببراعتِھ في السری�ال�ی�ة ال�م�زج ب�ی�ن  -
الس�خ��ری�ة وال��ف�وب��ی�ا الس��ای�ك��ول�وج��ی��ة م��ن ج��ھ��ة وب��ی��ن 
(الدیستوبیا والسریالیة) * لیحول مجرى الفیل�م ب�ل�ق�ط�ات 
متالحقة إلى عمل مخیف وصادم رغم نبرة السخریة التي 
تكتنفھُ، ویجعل المتلقي ش�اخص�ا بص�رهُ ح�ابس�ا أن�ف�اس�ھ 
لتذوب ذاتھُ بأستسالم طوعي لصیرورة الروایة ، وحب�ك�ة 
أخراجِھ أن یستسلم للحقیقة الصارخة: {أن األنسان یمكن 
أن ینسحق بمحظ أرادتھ أمام الس�ل�ط�ة} وب�أی�ح�اء ت�ق�ن�ي 
یصورھا بالحب ویعني بلالحب الطوعي ، ھل كان الشع�ب 
العراقي یحب صدام؟؟عندما صفق لھُ وھتف بالروح بالدم 

(المھم المع�ن�ى ف�ي ق�ل�ب ال�م�خ�رج)، ب�ح�ی�ث�ي  -نفدیك یا 
یقودك إلى قناعة: أن الس�ل�ط�ة ال�غ�اش�م�ة ت�ب�س�ط ق�ّوت�ھ�ا 
وجبروتھا على (العواطف) بحی�ث ت�ت�ح�ّوْل ال�ع�اط�ف�ة م�ن 
شيٍء یشعر بھ المرء بكامل أرادت�ھ ووع�ی�ِھ ال�ذات�ي إل�ى 
تلبیة متطلبات وأوامر الحاكم المستبد الشمولي في سب�ی�ل 

 أرضائِھ .
وأْن لم یجد الفرد الحب حسبما ترغ�ب الس�ل�ط�ة ول�ی�س  -

حسبما یرغب المرء ، عند ذلك یصّوْر المخرج ال�ع�ب�ق�ري 
(النثیموس) {سلخ األنستة منھُ وتحویلھُ إلى حیوان عدیم 
الحواس أطرش أبكم أع�م�ى وأخ�رس، مس�ل�وب األرادة، 

 مشلول العقل } ألیس ھذا شیئاً مثیراً في عالم السینما؟.
واألنسحاق الشدید الذي صّورهُ النثیس�م�وس ال�ی�ون�ان�ي  -

للفرد في ظل ھكذا نظام ت�ع�س�ف�ي ش�م�ول�ي ظ�ال�م ی�ف�رض 
مفاھیم في الحب الممنوع وفریق متمرد یرغب ب�ال�الح�ب 
وتبقى المعاناة والظالمیة السوداء وفوبیا (الفرنكشتانی�ة) 

 ما دام فریق الالحب ال یقتحم التغییر .
والنثیموس ال یوقف فكرتھُ في أمتالك ناصیة الفرد م�ن  -

قبل رأس السلطة بل أنھُ أوجد نظریة جدیدة في األستبداد 
وھي : مجموعة الحاكم ومجموعة المنش�ق�ی�ن ع�ن�ھُ ھ�ن�ا 
متساویان تماما في فرض رؤیتِھ عمن یح�ب أو ال ی�ح�ب 
في العالقات األنسانیة ، فیكون فیھ األخت�ی�ار م�ب�اح�ا ب�ی�ن 
ال��ح��ب وال��الح��ب، وت��ك��ون الض��ح��ی��ة ف��ي ھ��ذا الص��راع 
السلطوي في فرض األفكار ھو (المواطن) لیبقى منسل�خ�ا 
ومستلبا في أنسانیتة، ولو س�م�ح ل�ي ال�م�خ�رج ان أث�ن�ي 
على توقعھ ھذا {أن الشعب العراق�ي أع�ط�ى ال�ح�ب وال�ال 
حب للنظام البعثي الشمولي وبع�د س�ق�وط ال�ن�ظ�ام أع�ط�ى 
الحب وما بینھما إلى س�ی�اس�ي ال�م�ع�ارض�ة ول�ك�ن�ھُ خ�رج 
صفر الیدین خاسرا كل ش�يء أرض�ھ وم�ال�ھ ش�ارب�ا م�ن 
كأس األسلمة الدینیة الفشل والم�رارة وال�ذل وال�ع�ب�ودی�ة 

 واألستسالم للغیبیة}.
 

وأخیرا/ أن أفكار المخرج أنسانیة، یدافع بأس�ت�م�ات�ة ع�ن 
الحریة ویوحي بلقطات فیلمھ العالمي مش�ی�را إل�ى ال�ف�رد 
بأنّك مستعبد ومسلوب، وقد تقارب م�ع روس�و وف�ول�ت�ی�ر 
وغاندي والقس لوثر وماندیال مناضلي ال�ث�ورة الس�ل�م�ی�ة 
البیضاء بسالح القلم فقط، وزاد أع�ج�اب�ي ل�ھ�ذا ال�م�خ�رج 
الیوناني المبدع عندما تقارب مع مخرجي أفالم الواق�ع�ی�ة 
الممزوجة ت�رب�ت�ھ�ا ب�ع�رق وم�ل�ح األنس�ان ال�ك�ادح م�ث�ل 

في ستینیات القرن ال�م�اض�ي،   المخرج األیطالي (دیسیكا)
مخرج فیلم الرز المر وفیلم (خبز و حب ودلع) التي لعب�ت 
بطولتھ الحسناء األیطالیة جینا لولو بریجیدا ال�ت�ي م�ث�ل�ت 

 -دور المزارعة المشردة المستغلة جسدا وعمال 
ھو أدب المدینة ال�ف�اس�دة  DYSTOPIA*الدیستوبیا / 

في عالم الواقع المریر ، وھو فاسد ومخیف غیر مرغوٍب 
بِھ، وھي تعني التجرد من األنسانیة ف�ي ظ�ل ال�ح�ك�وم�ات 
الش�م�ول��ی�ة وت�ت�ن��وع ال��دیس�ت�وب��ی�دی��ا ب�ق��ض�ای��ا س�ی��اس�ی��ة 

 وأجتماعیة وحتى بیئیة (ویكیبیدیا بتصرف)  وأقتصادیة

 

 ...*د
  "اْ وا و "؟!
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  الحب في محرابك عبادة
 لنفسي منتھى عشقك  تسول

  تحیلني قطرة غیث ماطرة
  في سحائبك دفینة القلب

 تلك العطشى لدفقك القدسي
 تغرسني جذًرا لسدرة البعث
 على انصاف غوایة السمو
 تحكي عشقنا أجنحة السماء
 تحیك شقاءنا شوقًا سرمدیا

  تحویني  أحبك یا رحلتي التي
  ھذیانك . جنونك  أعشق

 حرفي المحموم بالشوق
 أطبع على غرة حرفك قبالتي

 أتوارد قداسة نزوتك
 وشبق عروقك وأوراد قلبك المفتون

  یا ساحر الوعود المنذرة
  المھدد لعروشي

  وأبواب مدني باإلنھیار
 انتِش بعذاباتي وأغرق شغفي

 وتبتل بصالتي على مرافيء عشقك التلید
 أنقشني على جذع نخلتك حرف عین
  واردفھ بمیمك ودعھم عم یتساءلون

 وتشھني وتفاحي واعبر طریقي
 سالًما علیك من ظلم عشق

 أدركھ الحنین
 بنغازي - 2021ینایر  12

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

  
 

 ثریا الخمیس
 

  ال ازال احلم بك موقنة بأننا یوما سنلتقي
فذاك الوداع الیتیم بیننا خال من احتضان الروح ل�ل�روح ل�م 

 یكن قط عادل
 لم یكن یلیق بنا

ولم یكن كافیا للتسلیم بأن ما بیننا كان مجرد نسائم خری�ف  
  عابرة

ولم یكن كافیا الرحل دون ان اضمك بعم�ق ل�ًم�ا ت�ب�ق�ي م�ن 
 حطامي

واستنشق ع�ب�ی�ر ان�ف�اس�ك ب�ك�ل م�ا ف�ي الش�رق م�ن وج�د 
 تخترقني

  لًم یكن كافیا وحسب.… نعم
حبیبي: ال تخف وال تجزع من ھول ك�ل�م�ات�ي ف�ھ�ي ل�ی�س�ت 
سوى حروف متن�اث�رة ھ�ن�ا وھ�ن�اك ،الخ�وف م�ن�ھ�ا ب�غ�ی�ر 

  وجودك
نعم لم یكن كافیا لنرحل دون ارتشاف كوب الش�اي واری�ك�ة 

   للعشق صغیرة حلمنا كثیرا بالرجوع الیھا ذات حنین
 افأفة ندم تجمعنا

 ویدك تمسد على اخر خصیالت شعري ادخرھا لك وحدك 
  كي تفي بالوعد 

  حبیبي
  غصة فقد ال تزال ھنا بین قلبي والشفاه
 نعم فذاك الوداع على عجل لم یكن كافیا

  ال یلیق بنا
 03/10/2021حبیبي                 

 

 



النواسخ إما أن تكون فعلیة، أو ح�رف�ی�ة، وھ�ي 
تدخل على الجملة االسمیة؛ فتغیر حكم ال�م�ب�ت�دأ 
وال�خ�ب�ر، ویس�م�ى ال�م�ب��ت�دأ اس��م�ھ�ا، وال�خ�ب��ر 
خبرھا، ومنھا من یعمل غیر ذلك، سنأتي ع�ل�ى 

 ذكره، ومن النواسخ الفعلیة (كان وأخواتھا).
........... 

كان وأخواتھا: وتسمى األفعال الناقصة، ت�دخ�ل 
على الجملة االسمیة؛ فتنسخ حكم المبتدأ اس�م�اً 

، ل�ھ�ا   مرفوعاً لھا؛ وحكم الخبر خبراً من�ص�وب�اً 
 وھي قسمان:

 ما یعمل بال شرط: -اوال
كاَن: (یفید اتصاف االسم بالخبر في ال�زم�ن  -1

 الماضي أو في الحال واالستقبال)
أصب�َح: (ی�ف�ی�د اتص�اف االس�م ب�ال�خ�ب�ر ف�ي -2

 الصباح).
 أضحى: (یفید اتصافھ بھ في  الضحى). -3
 أمسى: (یفید اتصافھ بھ في المساء). -4
 باَت: (یفید اتصافھ بھ في اللیل). -5
: (یفید اتصافھ بھ نھاراً). -6  ظلَّ
 صاَر: (یفید التحول من صفة ألخرى) -7
 لیس: (یفید النفي). -8

....... 
ا َوُھَو َكِظیٌم}.  {ظَلَّ َوْجُھھُ ُمْسَوّدً

 {َوَكـاَن َربُّــَك قَـِدیــًرا}.
....... 
 ما یعمل بشرط وھي قسمان: -ثانیا

ما یشترط في عملھا أن یسبقھا نف�ي (ل�ف�ظ�اً  -أ
أو تقدیراً)، أو شبھ النفي: (زاّل، ب�ِرَح، ف�تِ�َئ، 
) وتفید مالزم�ة ال�خ�ب�ر ل�ال�س�م حس�ب م�ا  انفكَّ

 یقتضي الحال.
مثال النفي لفظاً: (ال یزاُل الجھُل ُمعشع�ش�اً ف�ي 

 عقوِل الكثیرین).
ـةً َواِحـ�َدةً  اَس أُمَّ {ولـو َشـاَء َربُّـَك لَـَجـَعـَل ا لـنـَّ

 وال یَـَزا لُـوَن ُمـْخـتَـلِـفِـیـَن}.
{قَـالـوا لَـْن نَـبْـَرَح َعـلَـیْـِھ َعـاِكـفِ�ـ�ی�ـ�َن َحـ�تَّ�ـ�ى 

 یَـْرِجـَع إ لـیْـنَـا ُمـوَسـى}.
 

مثال النفي تقدی�راً: { ق�ال�وا ت�ا�ِ ت�ف�ت�ُؤ ت�ذك�ُر 
 یوسَف}.والتقدیر (ال تفتُؤ).

وھذا جائز في القَسم فق�ط، وبش�روط ك�م�ا ف�ي 
 اآلیة الكریمة.

 مثال شبھ النفي النھي: (ال تزالوا متقاعسیَن).
 مثال الدعاء: ال زاَل بدنَُك سلیماً ُمعافى).

 من الدعاء قول ذي الرمة:
"أَال یا اِسلَِمي یا داَر َميَّ َعلى البِلَ�ى... َوال زاَل 

 ُمنَھالً بَِجرعائِِك القَطُر"
.............. 

ما یشترط في عملھ أن تسبقھ (ما الظرف�ی�ة  -ب
 المصدریة) وھو (داَم).

َكاِة َما ُدْمُت َح�یّ�ا}. أي  َالِة َوالزَّ {َوأَْوَصانِي بِالصَّ
 مدة دوامي حیّاً.

 تفید البقاء واالستمرار.
................ 

اتفق جمھور النحاة على أن جمیعھا أفع�ال؛ م�ا 
 عدا (لیس) فھناك منھم من یرى أنھا حرف

بناء على حجج تشبثوا بھا، ال مج�ال ل�ل�خ�وض 

 بھا في ھذا المجال.
.................. 

س��م��ی��ت األف��ع��ال ال��ن��اقص��ة ألن��ھ��ا ال ت��ك��ت��ف��ي 
بمرفوعھا؛ بل ال بد من خبر لھا لیكتمل م�ع�ن�ى 

 الجملة.
.................... 

 كان وأخواتھا ثالثة أقسم من ناحیة التصرف:
ت��ام��ة ال��ت��ص��رف: ( ك��ان، ی��ك��ون، ك��ن)،  -1

ظ�ل)،  -ی�ظ�ل  –(أضحى، یضحي، أضحِ)، (ظل 
 صر)، -یصیر  -(صار 
أم�ِس)،  -یمسي  -بت)، (أمسى  -یبیت  -(بات 

 أصبح) -یصبح  -(أصبح 
المتصرف منھا یعمل فیھ غیر ال�م�اض�ي ن�ف�س 

 عمل الماضي، في رفع المبتدأ اسماً لھ،
 والخبر خبراً لھ:

ُسوُل َعلَیُْكْم َشِھیًدا}.  المضارع: {َویَُكوَن الرَّ
 األمر: {قُْل ُكونُوا ِحجاَرةً أَْو َحِدیداً}.

 اسم الفاعل: قال الشاعر:
"وَما ُكلُّ َمْن یُبِْدي الْبََشاَشةَ َكائِنًا أََخ�اَك، إَِذا لَ�ْم 

 تُلْفِِھ لََك ُمنِْجَدا".
 

 المصدر: (أسعدني كونَُك متفوقاً).
.............. 

األفعال ناقصة التصرف: ھي األف�ع�ال ال�ت�ي  -2
یشترط في عم�ل�ھ�ا أن تس�ب�ق ب�ن�ف�ي أو ش�ب�ھ 

 النفي؛
یأتي منھا الماضي وال�م�ض�ارع ف�ق�ط، ال ی�أت�ي 

 منھا األمر وال المصدر
 وھي (زال، برح، فتئ، انفك).

ما یزال)، (م�ا  -ما یبرح)، (ما زال  -( ما برح 
 ما ینفّك). -ما یفتأ)، (ما انفّك  -فتئ 

............... 
الجامد: (لیس)، و(دام) ال�ذي تس�ب�ق�ھ (م�ا  -3

 الظرفیة المصدریة)؛ جامدان ال یتصرفان.
................ 

الترتیب أن ی�أت�ي ب�ع�د ال�ف�ع�ل ال�ن�اق�ص اس�م�ھ 

 ویتأخر خبره:
 (أضحى الحقُّ جلیّاً).

 أحیانا یتوسط الخبر ویتأخر االسم:
(باَت للساحاِت أھلُھا). {وكاَن حقّاً علی�ن�ا نص�ُر 

 المؤمنین}.
 قال السموأل:

النَّاَس َعنَّا َوَعنُھُم ... فَلَیَْس  -إْن َجِھلْتِ  -"َسلِي
 َسواًء َعالٌِم َوَجُھْوُل"

 وقال آخر:
"الِطیَب ل�ل�َع�ی�ِش م�ا َداَم�ْت ُم�نَ�غَّ�َص�ةً... لَ�ذَّاتُ�ھُ 

َكاِر الَمْوِت والَھَرِم".  بادِّ
.................. 

بعض األفعال ال�ن�اقص�ة ی�ج�وز ت�ق�دی�م خ�ب�رھ�ا 
 علیھا:

(بھیّ�ةً أمَس�ْت ح�ب�ی�ب�ةُ ال�روحِ). (ش�ام�خ�اً ظ�لَّ 
 الوطُن). (صامدیَن كانوا).

...................... 
أحیانا نجد ھذه األفعال (عدا ف�ت�ئ، وزال ال�ت�ي 

 مضارعھا یزال) تستعمل تامة،
 أي تكتفي بالفاعل، وتدل على الحدث:

 {َوإِن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَٰى َمیَْسَرٍة}.
 (تجّمَع الغیُم؛ فكاَن المطُر).

 
ِ ِحیَن تُْمُسوَن َوِحیَن تُْصبُِحوَن}.  {فَُسبْحاَن هللاَّ

 (بعد األمسیِة باَت الشاعُر عند زمیلِھ).
............. 

أح�ی�ان�ا ت�أت�ي (ك��اَن) زائ�دة ف�ي ال�ح��ش�و، ق��ال 
 الفرزدق:

"فََكیْ�َف إَِذا َم�َرْرَت بِ�َداِر قَ�ْوٍم... َوِج�ی�َراٍن لَ�نَ�ا 
 َكانُوا ِكَراٍم"

 وفي بیت ألم عقیل بن أبي طالب:
 "أَنَْت تَُكوُن َماِجٌد نَبِیُل * إَِذا تَُھبُّ َشْمأٌَل بَلِیُل".

 (ما كاَن أحسَن زیًدا).
الدلیل على زیادتھا أنھا لم تعمل في رفع االس�م 

 ونصب الخبر.
.......... 

أحیاناً تحذف كان مع اسمھا ویبقى خبرھا ب�ع�د 
 إْن:

 قال النعمان بن المنذر ملك الحیرة:
"قد قِیَل م�ا قِ�ی�َل إْن ص�دق�اً وإْن ك�ذب�اً... ف�م�ا 

 اعتذاُرَك مْن قوٍل إذا قِیال؟"
التقدیر (إْن كاَن الَمقوُل ِصدقاً وإْن كاَن الَم�ق�وُل 

 كذباً).
......... 

أحیانا تُحذف نون (كان) عند ج�زم ال�م�ض�ارع؛ 
 بشرط أنَّ ما بعده متحرك:

 قال الحطیئة:
"أَلَْم أَُك َجاَرُكْم َویَُكوَن بَیْنِي... َوبَیْ�نَ�ُك�ُم ال�َم�َودَّةُ 

 واِإلَخاُء"
ویجوز حذف النون من ك�ان ال�ت�ام�ة ف�ي ح�ال 

 الجزم:
 {َوإِْن تَُك َحَسنَةٌ یَُضاِعفَْھا}.

............... 
(الح�روف ال�ت�ي ت�ع�م�ل  9إلى اللقاء في الحلقة 

 عمل لیس).
 نلتقي على الخیر والمحبة والسالم.
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ا ا  ٌء،   
 (كاَن وأخواتھا) من النواسخ الفعلیة

 )9مدیح الصادق/ كندا  (ح/
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دأب الشاعر محمد صابر عبید ع�ل�ى 
نشر نصوص ش�ع�ری�ة م�غ�ای�رة ف�ي 
الصحف والمجالت أو ع�ل�ى حس�اب�ھ 
على ال�ف�ایس�ب�وك، نص�وص م�ث�ی�رة 
تستدعي وقفة نقدی�ة ف�احص�ة ح�ول 
االقتراب من المفھوم الجدّي لقصیدة 
ال��ن��ث��ر، وھ��ي تس��ع��ى إل��ى ف��رض 
نموذجھا النوعّي في ساحة الشعریة 
العربیة الحدیثة على أكثر من صعید، 
وال سیما فیما یتعلق ب�ط�ری�ق�ة ب�ن�اء 
ھذه القصیدة وقدرتھا على ال�ت�ع�ب�ی�ر 
عن شعری�ت�ھ�ا خ�ارج ق�وس ال�وزن 
والتفعیلة، ومن ثم القفز فوق عنصر 
الغنائیة بوصفھ عنص�راً م�م�ی�زاً ف�ي 
تجربة الشعریة العربی�ة ك�لّ�ھ�ا ن�ح�و 
االحتكام الجدید إلى شعریة الترك�ی�ب 
اللغوي والصوري والداللي، ب�ح�ی�ث 
تقنع القارئ أّن ما یقرأه ش�ع�راً م�ن 
دون االستناد إلى المعاییر التقل�ی�دی�ة 
ال�م��ع�روف��ة ف�ي ال�وزن وال��ت�ف��ع�ی��ل��ة 

 والقافیة وغیرھا.
القصیدة األخیرة التي نش�رھ�ا ع�ل�ى 
حس�اب�ھ ج�اءت ت�ك�م�ل�ھ ل�م�ش�روع�ھ 
الشعري في تكری�س م�ف�ھ�وم ج�دی�د 
وحیوي لقصیدة النثر، وال سیما ف�ي 
قصائده األخ�ی�رة ال�ت�ي نش�رھ�ا ف�ي 
م�ج��م��وع�ت��ھ الش��ع�ری��ة ال�م��وس��وم��ة 
"تفاحة الوقت" والمج�م�وع�ة ال�ت�ي 
أعقب�ت�ھ�ا وج�اءت ب�ع�ن�وان "س�ی�رة 
صانع ال�ب�ھ�ج�ات"، وم�ا ت�الھ�ا م�ن 
قصائد أخرى تش�ت�غ�ل ع�ل�ى ال�رؤی�ة 

 الشعریة الخاصة نفسھا.
ال بّد م�ن وض�ع ال�ق�ص�ی�دة ب�ن�ّص�ھ�ا 
الكامل أمام بصر الق�راءة ك�ي ت�أخ�ذ 
األمور نصابھا الصحی�ح ع�ل�ى ن�ح�و 
یتیح فرصة وافیة لل�م�ت�ل�ق�ي، ون�ّص 

 القصیدة ھو:
 "سألِت الغیمةُ بیاَضھا:

 لماذا تغیُب حیَن ترتوي من بكائَك؟ -
 قال:

أَْعِصُرني، أُبّدُد دم�ع�َي ف�ي م�ف�رق  -
 األلواِن؛ وأّمحي!

 لم یكِن السؤاُل بریئاً وال ساَذَجاً 
 كما لم یكِن الجواُب شافیاً وال وافیاً 

اعتذرتِ الغیمةُ من بیاضھا عن سوِء 
 القصدِ 

 أو سوِء الفھمِ 
 أو كلیھما

كاَن البیاُض لحظتَھا ق�د ان�ت�ھ�ى م�ن 
 رثاِء ذاتھِ 

 وھَْدِر حمولتِِھ من الذكریاتِ 
 غاَص في َخَجِل الفراغِ 

 ذابَ 
 تالشى

 فلم یبَق لھ أَثَر"
ترددت طویالً وأنا أح�اول أن أك�ت�ب 
تعلیقاً ی�ل�ی�ق ب�ھ�ذا ال�ن�ص الش�ع�ري 
العمیق المتسائل ال�ذي أع�ادن�ي إل�ى 

بلیغة جداً للش�اع�ر ال�م�ص�ري   عبارة
  :"عاطف عبد العزیز" یقول فیھا

((ان�ت�ھ�ى دور الش�اع��ر ال�م�ت�ع�ال��ي، 
النبي، العارف الذي كان یرى نف�س�ھ 
مرك�ز ال�ك�ون، ل�ی�ب�دأ دور الش�اع�ر 
المتسائل الذي یرى نفسھ م�ن آح�اد 
الناس، والذي ال یملك س�وى ق�درت�ھ 

ب��ط��ری��ق��ة   ع��ل��ى ص��ی��اغ��ة الس��ؤال
 صحیحة))

 
من ھنا من ھذه القناعة انطلق محمد 
صابر عبید في تفجیر أسئلتھ الكونیة 
ال��ك��ب��ی��رة وف��ي نص��وص��ھ األخ��ی��رة 
جمیعھا تقریباً، یكتب النص المتسائل 
ویدعونا ل�ل�ت�ف�ك�ی�ر م�ع�ھ ف�ي فض�اء 
نصوص حرة وأصیلة ومفكرة بع�ی�داً 
عن ضجیج القصیدة التقلی�دی�ة ال�ت�ي 
تكتفي بالغناء والموس�ی�ق�ا ال�ع�ال�ی�ة، 
نصوص ذات أف�ق إنس�ان�ي وك�ون�ي 
مثل ھذا النص الذي قرأتھ أكث�ر م�ن 
مرة وفشلت في التعلی�ق ع�ل�ی�ھ م�دة 
طویلة، على نحو دعاني للتأمل ف�ی�ھ 
وال��ب��ح��ث داخ��ل أغ��واره ال��ل��غ��وی��ة 
والسیمیائیة وال�رم�زی�ة ع�لّ�ي أع�ث�ر 
 على المفاتیح المطلوبة للتفاعل معھ.

عدنا االن بعد تأمل وتذوق ومراجعة  
لدفاتر الذاكرة بحث�اً ع�ن ت�ع�ال�ق م�ا 
ل��ھ��ذا ال��ن��ص ب��ن��ص��وص أخ��رى، 
فوجدناه یدخل في عالقة تن�اص م�ن 

ن�وع م��ع��یّ��ن م��ع ب��ی��ت��ی��ن ص��ادم��ی��ن 
للشاعر والكاتب الم�ھ�ج�ري ج�ب�ران 

 خلیل جبران وھما:
وان�َس داء       أعطني الناي وغنِّ   

  ودواء
       إنّما الناس سطور
 ُكتبْت لكن بماء!!

واكرر (إنّما الناس سط�ور... ُك�ت�ب�ْت 
لكن بماء) ولك�ن أی�ن ال�ت�ن�اص؟ إّن 
السطور الت�ي ت�ك�ت�ب ع�ل�ى ص�ف�ح�ة 
الماء ال ت�ب�ق�ى س�وى ث�وان؛ ف�ھ�ي 

ت�ن�م�ح�ي. ب�ھ�ذا ال�ح�س   سرع�ان م�ا
المأساوي وھذه ال�خ�ات�م�ة الص�ادم�ة 
ینتھي نص محمد صابر مؤكدا فك�رة 
الزوال أو الغیاب أو ال�ت�ال�ش�ي ع�ب�ر 
أفعال (محركات) تتآزر وتتكثف، من 
أج��ل ال��وص��ول إل��ى ض��رب��ة خ��ت��ام 
صادمة ت�ن�ق�ل (ال�ب�ی�اض) إل�ى ح�ال 

 الفجیعة والزوال:
"كاَن البیاُض لحظتَھا قد انتھ�ى م�ن 

 رثاِء ذاتھِ 
 وھَْدِر حمولتِِھ من الذكریاتِ 

 غاَص في َخَجِل الفراغِ 
 ذابَ 

 تالشى
 فلم یبَق لھ أَثَر"

إّن األفعال: "غاص/ت�ال�ش�ى/ذاب/ل�م 
یبَق" تعمل على رفع درج�ة ال�ت�وت�ر 
والحراك الدرامي وتقود ال�ن�ص إل�ى 
خاتمة تتصل بالف�راغ، ب�م�ا ی�ؤّس�س 
إلیقاع نوعّي یمكن أن نط�ل�ق ع�ل�ی�ھ 
"إی��ق��اع ال��ف��راغ" م��ن خ��الل ن��ق��ل 
إحساس معیّن إلى المتل�قّ�ي ب�ج�دوى 
ال��ف��راغ وق��ی��م��ت��ھ، ف��ي إط��ار رؤی��ة 
شعریة تشكیلیة یتناظر ف�ی�ھ�ا ال�ك�الم 
الشعري مع اللوحة ال�ف�ن�ی�ة، ورب�م�ا 
تكون ھذه الحساسیة الدرامی�ة ال�ت�ي 
تتجلى كث�ی�راً ف�ي نص�وص الش�اع�ر 
وسیلة مھمة لمضاعف�ة ش�ع�ری�ت�ھ�ا، 
فقصیدة النثر ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى وس�ائ�ل 
تشك�ی�ل�ی�ة ع�دی�دة ل�ب�ن�اء ن�م�وذج�ھ�ا 
بحسب حالة كل قصیدة وت�ج�رب�ت�ھ�ا، 
وقصائد الشاعر في تجاربھ األخ�ی�رة 
تستثمر طاقة التجریب في ط�ب�ق�ات�ھ�ا 
ال�ك�ث�ی�رة ل�خ�ل�ق حس�اس�ی�ة ش�ع�ری�ة 
جدیدة، فیھا عنصر االب�ت�ك�ار م�ث�ل�م�ا 
فیھا عنصر المفاجأة ب�وع�ي ع�ارف 
یستطیع أن ی�ھ�ی�م�ن ع�ل�ى ال�ح�راك 
الشعري في القصیدة من البدایة إل�ى 

  النھایة.
نعود إلى النص م�ن أول�ھ ل�ن�ج�د أّن 
الغی�م�ة ق�د ت�ك�ون رم�زا أو م�ع�ادال 
للحیاة نفسھا في درج�ة حس�یّ�ة م�ن 
درجاتھا، وأم�ا ال�ب�ی�اض ف�ھ�و رم�ز 

لتفاصیل كثیرة في حیاة الغیمة ال�ت�ي 
نعیشھا بین المحیط والج�وھ�ر، ب�ی�ن 
ال���ع���ام وال���خ���اص، ب���ی���ن ال���ذات���ي 
والموضوعي، بین الصورة ولونھ�ا، 
في تعاضد ثنائي ال ینتھي إلى وض�ع 
متصالح بالضرورة؛ ب�ل ق�د ی�ن�ف�ت�ح 
على آفاق ج�دی�دة تس�اع�د ف�ي ن�ق�ل 
تجربة القصیدة نح�و فض�اء ش�ع�ري 
غزیر كلما أع�دن�ا ال�ن�ظ�ر ف�ي رص�د 
التحوالت النصیة داخلھا، بما ی�ج�ع�ل 
العالقة بین الغیمة وب�ی�اض�ھ�ا ن�وع�اً 
من تبادل الرؤى بین ال�ك�ل وال�ج�زء 
وبین المحیط والم�رك�ز، ع�ل�ى ن�ح�و 
یسھم في تعزیز ال�م�ق�ول�ة الش�ع�ری�ة 

 التي یسعى النص إلى تجسیدھا.
 

یمكن التعاطي م�ن دال "ال�ب�ی�اض" 
بوصفھ حیاتنا نفسھا؛ ف�ھ�و الض�وء 
وال�ن��ور واألم��ل وال��ت�ف��اؤل وال��ف��رح 
والبھجة والمستقبل القادم، وع�ن�دم�ا 

من حیاة  -البیاض-تغیب ھذه العالمة 
الغیمة فما الذي یبقى م�ن�ھ�ا ول�ھ�ا؟! 
وغیاب النھ�ار م�ث�الً ی�ع�ن�ي حض�ور 
اللیل ب�م�ع�ان�ی�ھ وم�ف�ردات�ھ ودالالت�ھ 
ورموزه كلھ�ا، ف�إذا غ�اب ال�ب�ی�اض 
تستدعي القراءة أو تفترض حض�ور 
الس��واد ال��ذي ی��م��ث��ل ل��ون ال��ح��زن 
والحداد، ویبقى السؤال ال�ك�ب�ی�ر ھ�و 
سؤال الحیاة وال�م�وت ب�م�ا ی�ن�ط�وي 
ع��ل��ی��ھ م��ن ع��الق��ات وت��ف��اص��ی��ل 
ومضمرات، إذ إّن طوفان المحو ھ�و 
الھاجس األكثر تأث�ی�راً واالك�ب�ر أث�راً 
في الشعریة العربیة، والشاعر محمد 
صابر عبید یشتغل على ھ�ذه اآلل�یّ�ة 
الشعریّة بذكاء وِحرفیّة نوعیّة ینبغي 
االنتباه إلیھا في أي مقاربة لش�ع�ره، 
فھو شاعر مبتِكر حق�اً ی�ع�رف ك�ی�ف 
یسیّر قصیدتھ على حافة الغنائیة من 
دون أن یستعین بھا لضّخ ما ت�ی�ّس�ر 
من الماء الشعرّي في تفاص�ی�ل ھ�ذه 

 القصیدة.

ّ ّي اا ّا 
 

 نینوى -د. فیصل القصیري/ العراق 
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فنان تشكیل�ي یس�ب�ر أغ�وار ال�ف�ن م�ن خ�الل رم�وز 
ت�ح��اك��ي ال��وج�دان ب��ل��غ��ة ال��ت��راث ال��ع�رب��ي وب��ع��ی��ن 
المعاصرین للفن التشكیلي، حیث ش�ق غ�ب�ار ال�زم�ن 

الفن والجمال بلوحاتھ الممیزة ف�ي  لیصل إلى غایات 
رسم الطبیعة والعمارة العربیة، وت�وظ�ی�ف ال�وح�دات 
الزخرفیة، على نمط الذي تركھ أجدادنا من م�خ�ت�ل�ف 
الحضارات والتأثیر الكبیر للعمران األندلسي وھو من 
أھم مصادر اإللھام إلثراء لوحاتھ ب�أل�وان غ�ای�ة ف�ي 
جمالیة التشكیل، وتأثیر الظالل واألنوار في ال�م�غ�رب 
العربي التي جعلت منھ فنان یرسم روایة عش�ق ف�ي 
التراث العربي فھو یتغزل بلوحاتھ كما یتغزل العاشق 

م�ن أج�ل إض�اف�ة  بمعشوقتھ، ویھتم بأدق التفاصی�ل 
األبداع والجمال ألعمال�ھ، ف�ي ال�ت�ن�ق�ل ب�ی�ن األل�وان 
والكلمات لینسج لنا نصوصاً إبداعیة ولوحات مث�ی�رة 
تترجم رھافة الحس والذوق الفني وھو یعید صیاغ�ة 
التراث العربي، بنسق جمالي، بحیث یجعلنا ق�ادری�ن 
على قراءتھ بشكل خ�الق، إن�ھ ف�ن�ان ش�ام�ل م�ت�ع�دد 
المواھب دخلنا إلى عالمھ الفني واإلنساني وتھنا ف�ي 
مرسمھ بین نتاجاتھ وحصلنا منھ على ھذه اإلج�اب�ات 
إنھ الفنان التشكیلي الشاب الجزائري ع�ب�د اإلل�ھ ب�و 
بش�ی��ر ال��ذي ك�ان ل��ج��ری��دة ال�ع��راق��ی��ة االس��ت��رال��ی��ة 

 .الحوار معھ ھذا 
 
ح�دث�ن�ا ع�ن  من أین اتیت بجمالیات ھذا ال�ت�ش�ك�ی�ل *

 قصة مشوارك الفني؟
قد یبدو األمر للوھلة االولى لما تمس�ك ال�ریش�ة أو   -

القلم مجرد خربشات في حلم لكن ك�ل ال�ق�ص�ة ت�ك�م�ن 
ھناك، و تنتھي بالخاتمة عندما تستیقظ ح�ی�ث ی�زھ�ر 
ذلك الفن وتصبح لوحة تشع بالجمال وال�ح�ق�ی�ق�ة م�ا 
جعل روحي تنساق وراء كل جمیل بال�ل�ون، ھ�و ھ�ذا 
الذي سأسرد لِك القصة منذ صغري كبرت ف�ي ب�ی�ئ�ة 
ریفیة ملیئة بالعجائب، من طبیعة خالبة و جو خصب 
سمح لي بتغذیة بصریة، تمثلت في كن�ز م�ن األل�وان 
واألشیاء، كانت الشرارة االولى لتنمیة ذل�ك ال�خ�ی�ال 
حیث تربیت أیضاً بین الكتب الفنیة، واألعمال الرائعة 
لخالي، كل ھذة المشاھد صنعت بمخیلتي ك�ل خ�ط و 
لون، فكانت الدھشة الكبرى عند دخول عالم م�درس�ة 
الفنون الجمیلة ومن ھناك كانت االنطالقة الفعلیة ف�ي 

   ھذا المیدان
 
خالل مشاھدتي للعدید من لوحاتك التشكیلیة لمست  *

فیھا بصمة وبعداً إنسانیاً من خالل العدید من الرم�وز 
و االی�ح�اءات ال�ت�ي اس�ت�ع�م�ل�ت�ھ�ا ف�ي ل�وح�ات�ك ھ�ي 
مستلھمة من الذاكرة اإلنسانیة المشتركة ب�ی�ن ت�راث 
العمارة العربي والطبیعة كیف أستطعت التوفیق بی�ن 

 ھذه الرموز في لوحاتك ذات البعد اإلنساني التراثي؟
كل ذلك مستلھم من م�ی�ول�ي إل�ى ال�ت�اری�خ، وح�ب   -

استط�الع م�اض�ي األج�داد ال�ذی�ن ت�رك�وا ال�ح�ض�ارة 
خلفھم، وھو الذي قادني إلى التفكیر في رد اإلعت�ب�ار 
لھذه العمارة الملیئة باألسرار، وأتخذت على ع�ات�ق�ي 
مسؤولیة تبیان آث�ارھ�م ال�م�ف�ق�ودة وب�ال�ح�دی�ث ع�ن 
التراث اإلنساني و جدت نفسي في عالم الطبیعة التي 

 ال تزال تثیر عواطف كل كاتب وشاعر وفنان،
 
فدمجت ذلك برسم الطب�ی�ع�ة ال�ت�ي ت�رب�ى ف�ی�ھ�ا ك�ل  

إنسان، وأتأمل فیھا كل العجائب ، كنت دائم�ا أرددھ�ا 
في كل مناسبة، ما یثیر دھشتي وإث�ارة ریش�ت�ي ھ�ي 

 .العجائب في الطبیعة في بصمة الحضارة
 
ماذا تجسده في التعبی�ر ع�ن ال�ث�ق�اف�ة ال�ج�زائ�ری�ة   *

 بشقیھا التراث المادي والمعنوي ؟
أحاول تبیان كل مكنون من تراث الجزائ�ر بش�ق�ی�ھ،   -

أنا أبحث عن سر األسرار الذي ج�ع�ل م�ن ال�م�وروث 
ماضیًا في طریقھ إلى المستق�ب�ل، والص�دق ك�ل�ھ ف�ي 
قول أحدھم "ال مستقبل بدون تاریخ"، لوحاتي تظھر 
تلك الجدران التي ترمز للذاكرة الجماعی�ة ف�ي ش�ك�ل 
ضربات للریشة وااللوان، والطبیعة الت�ي ت�رب�ى ف�ي 
حضنھا اإلنسان علیھ العودة إلیھا س�ری�ع�اً، و أن ال 

 .ینغمس في ملذات الحیاة الصناعیة
 
تجربتك في قراءة اللوحات بالفن التشكیلي ت�ع�ت�ب�ر   *

من التجارب النقدیة في الوطن العربي من خالل ع�دد 
من المقاالت التي قمت بنشرھا لماذا اتجھت ف�ي ھ�ذا 

 االتجاه؟
كان تثیر فضولي تلك الثقافات الغری�ب�ة و ال�رم�وز   -

السریة لسبر اغوارھا و ت�ق�دی�م�ھ�ا بص�ورة بس�ی�ط�ة 
واضحة للمتلقي وھو الجمھور، فق�د ق�دم�ت ق�راءات 
في لوحات عالمیة أمثال بابلو بیكاسو و ف�ان ج�وخ، 
وقدم�ت ت�ل�ك االوراق ونش�رت ف�ي م�ج�الت ث�ق�اف�ي 
معروفة،الذي كنت أحاول إیصالھ في خ�ط�اب�ات�ي ھ�و 
إعطاء الفرصة للمتلقي في فھم اللوحات، وح�ق�ھ ف�ي 
التعلیم أوال ثم الحكم بعد ذلك. وأن ال نواصل اتھاماتنا 
لھ بأنھ عدیم الذوق أو قلیل الثق�اف�ة، ف�ال�ف�ن�ان دوره 
تعلیمي إرشادي و تربوي فعجبت لھ كیف یتخلى عن 
ھذه المسؤولیة بك�ل ھ�ذه ال�ب�س�اط�ة!، أیًض�ا ت�دھ�ور 
الوضع الثق�اف�ي وال�ت�ع�ل�ی�م�ي م�ن ال�م�دارس وح�ت�ى 

ال�ف�ن�ي،  الجامعات خلق حاجزاً بین الجمھور والعمل 
وترك الجمھور مشغوالً عن الثقاف�ة ال�ب�ص�ری�ة ال�ت�ي 
ھي جزء مھم من ثقافة عصرنا المعتمد على الصورة 

 .بشكل كبیر
 
 ما الذي یحفزك الى الدخول للمرسم ؟*
ف�ل�س�ت م�م�ن  الحافز األول ھ�و الش�غ�ف، واإلل�ھ�ام  -

یرتاده في أوقات محددة ألن اإللھام ال یأتي كل فت�رة، 
و النفس البشریة متقلبة، أحض�ر ل�وح�ات�ي ف�ي ج�و 

 .ھادئ

ماھي المدرسة الفنیة التاریخیة التي تتبناھ�ا ت�ج�اه  *
الفن التشكیلي؟ وھل الفن التشكیلي في الجزائر عل�ى 

 مایرام ؟
أتبنى المدرسة االنطباعیة، وال�ت�ي خ�ل�ف�ت إرث ال   -

یستھان بھ من تحف فنیة ال تقدر بثمن، وقد كان ل�ھ�ا 
ال�ت�ش�ك�ی�ل ف�ي ال�ج�زائ�ر  التأثیر الكبیرة على لوحاتي

بخیر، فقد أخذ الفنانون الشب�اب م�ن ال�ج�ی�ل ال�ث�ان�ي 
مواقف جدیدة من بینھا عزمھم علي تكوین جمالی�ات 
ت�ل�خ�ص و ت��ج�م�ع م�ا ب��ی�ن اإلرث ال�ع�رب��ي وال�ف��ن 
التجریدي األوروب�ي م�ن ب�ی�ن ھ�ؤالء م�ح�م�د خ�دة، 

ومسلي شكري، ال�ذی�ن  ومحمد إسیاخم، محمد لوعیل
قدموا إلي الجزائر المستقلة فنھا الج�دی�د، ت�أك�د ذل�ك 
بمشاركتھم في تجمعات فنیة مثل أوش�ام أو م�درس�ة 

م والتي دامت أبحاثھا و ت�ع�اب�ی�رھ�ا ١٩٦٥الرمز في 
 .حتى الفترة األخیرة

 
كیف ترى واقع الفن التشك�ی�ل�ي ال�ع�رب�ي ف�ي دول   *

كانت باألمس تعتبر منارة للفنون التشكیلیة الع�رب�ی�ة 
 كسوریا والعراق ؟

قد الحظنا في اآلونة األخیرة ون�ح�ن لس�ن�ا ب�م�ع�زل   -
األوطان التي ھي جزء من ال�ج�س�د  عما یدور في ھذه

العربي، فقد قدمت الكثیر م�ن ال�ف�ن�ان�ی�ن و ال�ع�ل�م�اء 
والتراث اإلنساني لكن أبداً لم تفقد الدولتین العراق و 
سوریا تاریخھما المشترك، الذي وقف سداً منیعاً ف�ي 

الذي أعرفھم من تل�ك ل�ل�ب�الد   وجھ االعداء، الفنانون
كأمثال ضیاء العزاوي، نوري الراوي، ھ�ب�ا ال�ع�ق�اد، 

ف�ي خ�دم�ة ال�ف�ن ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي،   یبذلون ج�ھ�داً ج�ب�اراً 
وایصالھ للعالمیة. قبل عقود قال ال�ف�ن�ان ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي 
السوري الراحل فاتح المدرس جملتھ الشھ�ی�رة: (ل�م 

التجارب األخیرة للش�ب�اب ن�ل�م�س  .«یعد الفن مرحاً)
فیھا الخروج عن التق�ل�ی�د، إل�ى ال�ل�م�س�ات ال�ح�دی�ث�ة 

 .واعادة صیاغة مفھوم الفن التشكیلي
  

لكل فنان رسالة یؤم�ن ب�ھ�ا وقض�ی�ة ی�ن�اض�ل م�ن   *
اجلھا بالمناسبة ما رسالتك وما قضیت�ك ال�ت�ي ت�ؤم�ن 

 بھا ؟
قضیتي الھویة، أنتصر لھا في كل م�وض�ع وح�ی�ن،   -

فحین تذبل الھویة، تذبل معھا كل القیم، و تضیع ف�ي 
ضیاعھا القرارات، و یضیع معھا النشئ أوال و ق�ب�ل 

ف�ھ�و  كل شيء ال أرضى ضیاع الت�راث أم�ام ع�ی�ن�ي،
القیمة النادرة ال�ت�ي ج�وھ�رھ�ا ال�م�اض�ي وال�ح�اض�ر 
والمستقبل من خ�الل أع�م�ال�ي، أری�د إب�راز ال�ق�ی�م�ة 
الحقیقیة للت�راث ف�ي أوج�ھ�ھ ال�م�ت�ع�ددة، خص�وص�ا 

 .الجانب العمراني
 

ال�ف�ن�ی�ة، (ع�ب�ور)  ما ھي روایات كتاب المجموع�ة *
 أذكر بعض التفاصیل في سیاق التعریف عنھا؟

عبور جاءت تقریراً لما بین أیدینا م�ن إرث غ�ن�ي،   -
وتعریفا لھذا الجوھر، ھي مج�م�وع�ة ف�ن�ی�ة ت�ح�ت�وي 

وال�م�س�م�اة  على ل�وح�ات و نص�وص م�ن ت�أل�ی�ف�ي 
 "عبور" أسلط فیھا الضوء عل�ى ال�ن�واف�ذ واألب�واب

والسبل، لقد كانت ال�م�م�رات و األب�واب دوم�اً وأب�داً 
 .حصناً منیعاً و سداً في وجھ الغرباء و األعداء

لم تكن فقط لل�ول�وج و ال�خ�روج والس�ی�ر ب�ل ك�ان�ت 
رمزاً، على كثیر من الحوادث و المشاعر ولھذا وق�ع 
اإلختیار علیھا كموضوع مناسب لنعید تذكیر ال�ن�اس 
برمزیتھا العظیمة و ال�ج�س�ر ال�ذي ی�رب�ط ال�م�اض�ي 
بالمستقبل، من خالل رسومات و تعبیرات ت�دل ع�ل�ى 
ص�الب�ت�ھ�ا وث�ب�ات�ھ��ا ع�ب�ر ال�زم�ان، م��ن خ�الل ھ��ذه 
الصفحات سنحاول ال�غ�وص ب�ك�م ف�ي رح�اب رح�ل�ة 
العبور لنروي لكم قصص األب�واب و ال�م�م�رات ب�ك�ل 

التي تروي قصصا نستنطق�ھ�ا م�ن خ�الل  تلك اآلفاق 
ھذه الرسومات و النص�وص ب�ك�ل بس�اط�ة ن�ری�د أن 

 .نسترجع قلیال من شموخھا
 
ھل قمت بال�م�ش�ارك�ة ف�ي م�ھ�رج�ان�ات وم�ع�ارض  *

 دولیة ؟
قمت بالمشاركة في عدة محافل دولیة، أخرھا ك�ان   -

معرض "لوس اوخوس دیل موندو" اف�ت�راض�ي م�ن 
تنظیم جالیریا موندیال دیل ارت من دولة غواتی�م�اال، 
بحیث كنت المشارك العربي ال�وح�ی�د، ك�م�ا ك�ان م�ن 
نصیبي شھادة جینیس لألرقام الق�ی�اس�ی�ة ب�ال�م�م�ل�ك�ة 
العربیة السعودی�ة، ك�م�ش�ارك ف�ي أك�ب�ر حش�د ع�م�ل 
تطبیقات لتسھیل مھمة الحجاج ف�ي م�وس�م ال�ح�ج ، 
كان لي نصیب ایضاً،في بیع لوحات ل�ج�ھ�ات خ�اص�ة 

 .من عدة دول
 

ختاما ماھي الكلمة التي توجھھا للع�ال�م، ل�ل�وط�ن،  *
 لالصدقاء في زمن كورونا؟

كونوا أوفیاء لل�ف�ن وأص�ح�اب ھ�وی�ة ح�ارب�وا ألن   -
تكون رسالتكم لھا أثر ال تتركوا الجمھور ضائع دون 
تعلیم لمبادئ ال�ف�ن، وم�ن ث�م ت�ل�وم�ون�ھ ع�ل�ى ق�ل�ة 
ثقافتھ؟؟!. الفنان ف�ي زم�ن ك�ورون�ا ب�ذل ج�ھ�داً ف�ي 
أعمالھ وجرب منصات جدیدة ل�ع�رض�ھ�ا، ك�م�ا أردت 
اإلفصاح عن مشروع بودكاست تحت عنوان" صوت 
الفنان"، ھو عبارة عن برنامج حواري یلقي الض�وء 
على فنانین من أنحاء العالم، وأغتنم الفرصة لتھن�ئ�ة 
األستاذ الفنان القدیر بشیر یلس على بلوغھ مئة سنة 

 . بارك هللا في عمره
ألف تحیة طی�ب�ة ل�أل�س�ت�اذ رئ�ی�س ت�ح�ری�ر ج�ری�دة ف

العراقیة األسترالیة د. موفق ساوا المحترم على نشر 
الحوار ولكل الطاقم وخاصة االستاذة دنیا على حفاوة 

  اإلستقبال وحسن التجاوب
ھكذا مبادرات ترقي بالفن وتجعلھ ركیزة م�ن رك�ائ�ز 
ب�ن��اء ال��م�ج��ت�م��ع�ات، م�ن خ��الل نش��ره ف��ي ال��وس��ط 
اإلعالمي، وبذل�ك ت�ك�ون ح�ل�ق�ة وص�ل ب�ی�ن ال�ف�ن�ان 

 .والجمھور

" "اا اا 
  ا  يان اا  
اث اا  تأ  وا مما ا 
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 مدخل:
بعد قراءة عنوان المجموعة الشعریة (قریبا م�ن 
الحزن.. بعیدا عن الشعر) للشاعر حیدر مح�م�ود 
عبد الرزاق، والموجھ القرائي التجنیسي (قصائد 
نثر) وجدت نفسي أمام أسئلة عدیدة، منھا، ل�م�اذا 
كتب الشاعر مجموعتھ بھذا النوع الشعري وھ�و 
یجید كتابة القصیدة العمودیة وقصیدة الت�ف�ع�ی�ل�ة؟ 
ھل للشاعر حی�در رؤی�ة ف�ي ال�خ�ل�ق الش�ع�ري 
تتجاوز الممكنات التقلیدیة المتعارف عل�ی�ھ�ا ف�ي 
كال النوعین الم�ذك�وری�ن؟ ھ�ل ف�رض�ت ع�ل�ی�ھ 
الموضوعات صیاغتھا بھذا النوع؟ وھل ت�آزرت 
اإلحساسات والبواعث في خلق تعبیر (بعید ع�ن 
الش��ع��ر) ب��وھ��ج ش��ع��ري ح��ّرض ال��م��ث��ی��رات 

فكانت ھذه ال�ن�ص�وص؟ وھ�ل ان�ت�ق�اء   الجمالیة
األلفاظ اللغویة واالشتغال عل�ی�ھ�ا م�ن ال�ت�داول�ي 
العام إلى الذاتي الخاص في التألیف الش�ع�ري ل�م 
یعد كافیا في تحقیق ش�ع�ری�ة ال�ن�ص؟ وم�ا دور 
القارئ في ال�م�م�ارس�ة ال�ن�ق�دی�ة واك�ت�ش�اف ل�ذة 
النص؟ ومن المحتم�ل أن تس�ت�م�ر األس�ئ�ل�ة ف�ي 
تشكالتھا المباغتة لقصائد النثر التي نحن بص�دد 

 مقاربتھا.
نص�ي  -تنھض ھذه القراءة على استكناه الداخ�ل 

في ضوء نظریة التحلیل ال�الك�ان�ي، ب�ع�ی�دا ع�ن 
نص�ي ع�ل�ى مض�م�ون ال�ن�ص  -إسقاط الخارج 

واشتراطاتھ الفنیة، على الرغم من أھ�م�ی�ة ذل�ك 
ف��ي ال��م��ن��اھ��ج الس��ی��اق��ی��ة، وإذ ت��ع��ت��م��د ھ��ذه 

على ھذا ال�م�ن�ھ�ج، ف�إن�ھ�ا ت�رف�ض أن   القراءة
تفرض على الن�ص آل�ی�ات م�ن خ�ارج فض�ائ�ھ 
اللغوي والجمالي. كما ستعتم�د ع�ل�ى ال�م�ق�والت 
النقدیة الالكانیة التي ج�م�ع�ت ب�ی�ن ال�ن�ظ�ری�ات 
األلسنی�ة ال�ل�غ�وی�ة وب�ی�ن م�ع�ط�ی�ات ال�ن�ظ�ری�ة 
الفرویدیة التي تالعبت في مق�ص�دی�ة األدی�ب أو 
الفنان؛ مما فتح باب التأویل أمام المتلقي، ت�أوی�ل 
ما تمظھر في النص من رموز ت�ك�ش�ف ح�ق�ی�ق�ة 
الالشعور عندھما، إذ أعلن الكان في مق�اب�ل�ة ل�ھ 

بأن: العلم الذي یبحث في الال�ش�ع�ور  1966عام 
ن  ھو بالتأكید علم اللسانیات؛ ف�ال�ال�ش�ع�ور ی�ت�ك�وَّ

تتحدث ع�م�ا   كلغة ویتجلَّى في مظاھرھا، واللغة
ھو مفقود أو غائب، فأنت تحت�اج إل�ى ال�ك�ل�م�ات 
عندما تكون األشیاء التي تریدھا غائبة، ولو ك�ان 
عالمك ممتلئا بال غیاب فیھ ، فأنت ال تحت�اج إل�ى 

. وعلى ھذا األساس یھتم التحلیل الالكان�ي () اللغة
بدالالت النص في ذاتھ؛ ألن كل ما یتمظھ�ر ف�ي 
النص، یتأثر بالنسق اللغوي الذي ورد فی�ھ. وإذا 
كانت العواطف واالنفع�االت وال�دواف�ع ك�م�ا ھ�و 

من المؤثرات الت�ي ل�ھ�ا ف�اع�ل�ی�ة   متعارف علیھ
ك�ة  كبیرة في حیاة اإلنسان، بوصف�ھ�ا ق�وة م�ح�رِّ
ھة في اآلن ذاتھ، فإن اللغ�ة ل�ھ�ا ال�ف�اع�ل�ی�ة  وموجِّ
ذاتھا، وھذا ما دعا الكان إلى ج�ع�ل ال�ل�غ�ة م�ادة 

  للتحلیل النفسي.
 

  التحلیل
في مجموعة (قریبا م�ن ال�ح�زن .. ب�ع�ی�دا ع�ن 
الشع) نقترب من ح�اف�ة ال�م�ف�ارق�ة ال�ت�ي ع�م�ل 
الشاعر على احتمال وق�وع�ھ�ا أو ت�ج�وال�ھ�ا ف�ي 
فضاء سدیمي لحین العثور على م�ن�ص�ة راك�دة 
لنستقر علیھا ، وذلك بتأكیده على أن ھذا التألی�ف 
الكتابي بعید عن مغامرة التألیف الش�ع�ري ح�ت�ى 
وإن كانت تنتمي ھذه المغامرة إلى ن�وع ش�ع�ري 
ترسخ بقوة في الوقت الح�اض�ر (قص�ائ�د ن�ث�ر). 
ھذا التفارق القلق بین االعت�راف وال�الاع�ت�راف، 
وبین المحتمل والالمحتمل، سیبقى فاع�ال وبش�دة 
في مظان القصائد. وربما ال نجانب الصواب ل�و 
قلنا أن الالشعور المتغلغل في أعماق الشاعر ق�د 
أسھم في ھذا الصنیع الكتابي سواء ب�ق�ص�دی�ة أو 

   تلقائیة.
في قصیدة (أبنائي والنھر) تسعى الذات الشاع�رة 
إلى ترمیم فضاءات الحزن المؤثث�ة ب�ال�ذك�ری�ات 
بوصفھا الكّوة التي تطل منھا ك�ل�م�ا ح�اص�رت�ھ�ا 
الخطای�ا. ت�ن�ظ�ر م�ن خ�الل�ھ�ا إل�ى األب واألم 
واألبناء والمدینة (الم�وص�ل ال�م�ریض�ة) ج�راء 
سكون ت�اری�خ�ھ�ا، وم�غ�ادرة ال�ل�ق�ال�ق ل�ق�ب�اب�ھ�ا، 

 واألحبة لمقاھیھا، والدفء لبیوتھا:
 " والموصل المریضة

 الرافدة مع سكون تاریخھا... 
وذھول أرضھا وھي تتشقق ظمأ ل�ل�س�ح�ب ال�ت�ي 

 غادرتھا...
 مع غیاب اللقالق من على قبابھا

 وحشود المحبة في المقاھي 
  ودفء البیوت الممتلئة دفئا

  ومحبة
  .() وطعاما شھیّا" 

نوعین من العالئق النص�ی�ة   وھنا سوف ینوجد  
، نوع داخلي یتعلق بالـ(حضور) وع�الئ�ق�ھ ذات 
بعد تصویري، ونوع خارجي یتعلق بالـ�(غ�ی�اب) 
وع�الئ�ق��ھ ذات ب��ع�د دالل�ي، وت�ب��دأ مس��ت�وی��ات 
ال��ح��ض��ور وال��غ��ی��اب ب��ال��ج��دل ض��م��ن أف��ق 
االحتماالت. ویتحقق ھذا عندم�ا ت�ك�ون ال�ك�ت�اب�ة 
واقعا نصیا تخلقھ اللغة ال تع�ب�ر ع�ن�ھ ف�ح�س�ب، 
فتمھد التعدد الحتماالت العطاء الدالل�ي ل�ل�ن�ص، 
تاركة "االستئناس ال�وح�ی�د ل�ف�ض�اء ال�ت�أوی�ل ال 
غ�ی�ر، ھ�ذا ال�ت�أوی�ل ال�ذي ی�رك�ن إل�ی�ھ ال�ن�اق�د 
المحترف؛ لكنھ سرع�ان م�ا ی�ن�ف�ج�ر ف�ي ت�ع�دد 
المسافات الجمالیة الفاصلة بین أفق القارئ وأف�ق 
األثر، فتكون المحصلة جولة جدیدة من ال�ت�أوی�ل 
بمسوغات جدیدة، فتبدو معھا مقاوم�ة ال�م�ح�اول�ة 

ضربا من الخیال، إذ ال یسع القارئ الناق�د غ�ی�ر 
مطاوعة النفس في معانقة تجربة جدیدة ت�ت�ج�اوز 
نفسھا المرة تل�و األخ�رى، وت�ع�رج م�ن فض�اء 
مغلق إلى فضاء مفتوحة نوافذه على المغیّب ف�ي 

. ولكن ھذا الواقع النصي ال یتح�ق�ق إال () النص"
   بفعل اآلخر، اآلخر الذي ینتج النص ثانیة.

وإذا كان المقطع السابق قد اعتمد على الفعل ف�ي 
 القول الشعري، فإن المقطع الالحق المتمثل بـ:

أنتم الذی�ن تش�ّك�ون ف�ي ص�ح�ة م�ا  -"ھل رأیتم 
  -أقول

 الطیور وھي تھبط من علیائھا میتة؟ 
 ھكذا سقطت أحالمي...

 -أبنائي البعیدین عني بعد المسافة بین ض�ف�ت�ي  
  -دجلة 

 أنا أسمع أصواتكم 
 أنتم بجواري أكلمكم 
 أشعر بدفء محبتكم 
  أنا ال أحلم 
  ....أبنائي -یقینا -أرى ذلك  

  -زمن بعید -لقد غادرتني األحالم منذ 
 وھا أنا أصنع حاضري ... 

 بقوة عقلي
 ورسوخ قدمي في الواقع

  () أنا أراكم من كوة في روحي أكبر من أفق" 
قد اعتمد على رّدات الفعل، فاألف�ع�ال اإلنس�ان�ی�ة 
التي وردت في ھذه المجموعة من قصائد النث�ر، 
" لیست قط أّولیة، بل ھي في ھی�ك�ل�ھ�ا األس�اس، 

  .() رّدات فعل اإلنسان أمام العالم" 
وقد شكل االشتغال ع�ل�ى ج�دل�ی�ة ال�ح�ض�ور /  

الغیاب "فھما عمیق الداللة بین ھذین المستوی�ی�ن 
في جسد الخطاب، فالح�ض�ور حس�ب ال�ت�ف�ك�ی�ك 
ظاھرة مرئیة، والغیاب ظاللھ الكثی�ف�ة ال�ع�م�ی�ق�ة 
الغائرة، المحیط المض�ط�رب ال�م�ت�س�ع ال�ذي ال 
قرار لھ وال شواطئ، وھو المدلول الذي ینط�وي 

 .() على خاصیة االنفتاح المستمر"
أما الجمل االعتراضیة الت�ي وردت ف�ي ال�ن�ص، 
فقد تجاوزت الوظائف التقلیدیة (التنزیھ، وتسدی�د 
المعنى، والتنبیھ على أم�ر ھ�ام، ودف�ع اإلی�ھ�ام، 
والتعظیم، والتوبیخ، وتخصیص أحد المذكوری�ن 
بزیادة التأكید في أمر یتعلق ب�ھ�م�ا، وال�ت�ع�ج�ی�ز، 
والتحّدي.... وغی�رھ�ا). ال�ت�ي ذك�رھ�ا ال�دك�ت�ور 
سامي طھ حسن في كتابھ "الجم�ل�ة ال�م�ع�ت�رض�ة 
ف���ي ال���ق���رآن وأغ���راض���ھ���ا ال���ب���الغ���ی���ة 

الصادر عن دار المنظومة، الك�وی�ت،   مفھومھا" 
. إلى وظائف تتعلق ب�إرب�اك أن�ظ�م�ة 2004، 1ط

اللغة المألوفة، وھذا التشكیل اللغوي المرب�ك ھ�و 
الذي یجعلھا واقعة في سیاق الوظ�ی�ف�ة ال�ن�ف�س�ی�ة 
على الرغم من أن الشاعر وظ�ف�ھ�ا ب�وع�ي ول�م 

ا في النص. وھذا ما حفز ال�ق�راءة یأت بھا عرضً 
على تناول الالشعور الالكاني وتبنین�ھ ال�ل�غ�وي، 
فضال عن اس�ت�م�رار ت�ت�اب�ع الص�ور الش�ع�ری�ة 
والرموز واالشارات والسردیة .. وغی�رھ�ا دون 
انقطاع من أول القصیدة وحتى إقفالھ�ا ال�ن�ص�ي، 
إال بشكل یسیر جدا، وھذا الشكل الیسیر ل�م ی�أت 

 إال لیؤكد ما قبلھ.
وتتعالق معھا قصیدة (أب�ن�ائ�ي وال�ن�ھ�ر) قص�ی�دة 
(والدة أشجار) في العالقات األسریة وال س�ی�م�ا 
(األبوة) إال أن الشعور بالذنب وال�خ�ج�ل وال�ن�دم 
في استحیاء قد أضیفوا إلى الحیاء الذي غیّ�ر م�ن 
شخصیة الذات الشاعرة ال�ت�ي ط�وت�ھ�ا ف�ي ق�ی�م 
تھذیبیة قبل أن تثیرھا مثیرات محددة قرنت فیھ�ا 

 قلقھا باستصغار الذات أو النفور منھا:
 " لو أنزع ما یثقلني

 أعني حیائي
 ما كنت ألكون أنا

 () فلماذا تلحّون علي بالسؤال؟"
وھنا كان الحیاء ثقیال على الذات الشاعرة وھ�ي 
تتأرجح بین الشعور بال�ذن�ب غ�ی�ر ال�م�ص�اح�ب 
الرتكاب الخطأ، والش�ع�ور ب�ال�ن�دم ع�ل�ى ذل�ك، 
فـلیس من الضرورة بمكان أن تكون تل�ك ال�ذات 
شاعرة بالذنب وقت ارت�ك�اب ال�خ�ط�أ، ب�ل ھ�ي 
تشعر بھ بعد أن تستبطن نفسھا فتبدو لھا أعمالھ�ا 
في ضوء مغایر، وھذه الرؤیة لیست مزاجی�ة أو 
انفعالیة، بل ھي رؤیة ناتجة عن عوامل م�غ�ای�رة 
شكلت تلك الذات النصیّة، لتعبر على الرغم م�ن 
الخجل الذي سینتابھا في ع�الق�ات نص�ی�ة أُخ�ر، 

  عن عصامیتھا وثقتھا المطلقة بنفسھا:
 " أنا ال أصعد الجبل متكئا على كتف أحد

 وعندما أنزل ال انحني
 أصعد الجبل حافیا

 وإذا ثقب حذائي
 15ص() ال ألبس نعومة الصخور" 

ھذه العصامیة المتجلیة في الواقع ال�ن�ص�ي، ل�ن 
نتخذھا مرآة عاكسة لشخصیة الشاعر الم�ت�ك�ون�ة 

من لحم ودم، وإنما ستشكل الذات الشاعرة ال�ت�ي 
انبنت نص�ی�ا ف�ي ش�ع�ورھ�ا وال ش�ع�ورھ�ا ف�ي 
مقارعة الم�ل�م�ات الس�اح�رات ال�ل�وات�ي ش�م�م�ن 
رائ��ح��ة (ال��م��ول��ود ال��ج��دی��د) ف��ان��ت��ب��ھ��ن ل��ھ��ذه 

وتبقى ت�ل�ك ال�ذات عص�ام�ی�ة ف�ي ك�ل   الضالة.
سلوكاتھا الحیاتیة المعیشة، والحیاة ال�م�ف�ت�رض�ة 

  عبر التخیّل:
 "فأنا أتخیل األشیاء كما أھوى

 أحلم بالجمیالت...
 المجببات...

 أوحي إلیھن بالعذب من خلقي،
 والصدق من حبي،

 .() والعواصف من عواطفي" 
وھذه األسطر إن سكتت عن شيء، إنم�ا تس�ك�ت 
عن حالة التوتر الجسدي/ ال�ن�ف�س�ي ال�ذي ح�ّض 
الذات الشاعرة على ھذه األفعال كي تخ�ف�ف م�ن 
حدة ھذا التوتر، أو تزیلھ بالكامل إن استطاع�ت، 
فتستعید لحظت�ھ�ا ت�وازن�ھ�ا ال�م�ف�ق�ود، وت�رف�ض 
عاطفة الشفق�ة أو االف�ت�ق�ار، وت�ت�خ�ذ م�ن ال�ح�ل�م 

  وسیلة إلشباع حاجات تلك الذات:
 "أرسم الزمن الغائب

 على صفحة روحي الغائمة..
 روحي الغائبة...

 یلونھا بمفاتن من التقیت بھن في الزمن الغائم
 بحرماني مما كنت أشتھي

 بعیونھن الالتي ما أبصرنني
 ()بالنغم الذي لم یصلني" 

وھنا تطفح (الرغبة) في أشیاء مع�ی�ن�ة ت�ج�س�دت 
في الولع بمفاتن من التقى بھن، وال�ح�رم�ان م�ن 
الشھوة، ول�ك�ن ت�ت�ج�اوز ال�ذات الش�اع�رة ھ�ن�ا 
المسكوت عنھ، وتكشف عن التوق ال�ع�م�ی�ق ف�ي 
التماس اللذة التي لم ت�ت�ح�ق�ق، ف�ق�د ت�أث�ث�ت ھ�ذه 
األسطر بمكاشفة نفسیة تجلت في العیون التي م�ا 
عادت تبصر، والنغم الذي لم یصل. وك�أن ال�ذات 
الشاعرة كانت تترقب تنبیھات حس�ی�ة خ�ارج�ی�ة 
لكي تثیر دواخلھا وتنتفض كما تنتف�ض ف�ي ھ�ذه 
األسطر التي ما زالت تعبر عن بنینة ال شعورھا 

     في استعداد تلقائي جسدي/ نفسي:
 "سأظل حامل ما یثقلني

 وسأبقى محافظا على حیائي الذي:
  ما سأل أحدا

 () ما نظر خلسة إلى غیر ما یملك"
الوصول إلى ھذه الدرجة من اإلدراك وال�وع�ي 
تجاه اآلخرین كفیل بأن ی�م�ن�ح ص�اح�ب�ھ س�ل�وك�ا 
خاصا، وانفعاال وجدانیا یتجلى في أبھ�ى ص�وره 
الحسیة ، كما تجلت لنا ص�ورة ال�ذات الش�اع�رة 
في األسطر األخیرة م�ن ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة، وھ�ي 

 تؤكد االستمرار على تمسكھا بعصامیتھا:
 " أنا ما زلت أصعد الجبل...

 وحدي...
 الكثیرون یصعدون معي ...

 أنا أسمح لھم أن یتكئوا على كتفيّ 
 وإذا ما نزلنا

 وتلقانا منحدره
  أنصح أحفادي

  أال یحنوا ظھورھم
 أن یظلوا مثل جدھم...

 .()  اشجارا.
في ھذا ال�ت�ص�وی�ر الس�ردي ال�ذي ت�داخ�ل م�ع 
التصویر الشعري مرتكزا ال یمك�ن ل�ل�ق�ارئ أن 
یحید عنھ مھما بلغ انفتاحھ على التأویل، أال وھو 
التمسك من االف�ت�ت�اح ال�ن�ص�ي وح�ت�ى اإلق�ف�ال 
النصي بـ(ال�ع�ص�ام�ی�ة) ال�ت�ي ب�دأ ال�ن�ص ب�ھ�ا، 
فجوھر األفعال (أصعد، یص�ع�دون، أس�م�ح، أن 
یتكئوا، نزلنا، ت�ل�ق�ان�ا، أنص�ح، أال ی�ح�ن�وا، أن 
یظلوا) وحدھا الكفیل�ة ب�ك�ش�ف ع�م�ق االن�ف�ع�ال 
النفسي الذي تبنین في اللغ�ة ال�ت�ي وردت ف�ی�ھ�ا 
األسطر التي ذكرناھا، وال س�ی�م�ا ذل�ك األق�ف�ال 
الذي شكل وخزة قویة ف�ي جس�د األم�ان�ي ال�ت�ي 
ظلت أماني، إال أنھا ملّونة بمحبة األب وع�ط�ف 
األم، وقد انعكس ھذا الفعل األبوي على األح�ف�اد 
لیظلوا مثل جدھم شجرة واقفة ال تح�ن�ي ق�ام�ت�ھ�ا 

     للریح.
ویتقاسم الخوف قص�ی�دت�ي (ال�ح�ری�ة اس�م.. ھ�ل 

  سیولد جسدھا) و (الوالدة):
 "أعرف الخوف

  والسجن
 والمضطھدین،
  وأعرف الفقر

 والحزن
 وأعرف أشیاء أكثر عمقا

 .() وأعرف شیئا اسمھ الحریة" 
ویتوغل الحزن في الجسد، ویدخل ف�ي األم�اك�ن 
البعیدة، ویقیم طویال حتى جعلھ الجسد في جم�ل�ة 

 تكوینھ:
 "... وھكذا لم یعد الحزن یؤثر فّي...

 أنا أنادمھ...
 وآكل معھ...

  حتى أقّویھ
  الحزن بعضي

  () وأنا بعضھ"
 

ثم تؤنسن الذات الشاعرة ھذا ال�ح�زن، وت�ع�ی�ره 
صفات انسانیة، فتؤنسنھ وتتماھى معھ (یحدث�ھ�ا، 
ولدا معا، كبرا معا) إلى أن یصبحا واح�دا ( أن�ا 

 وأنا) ویتوغل كل منھما في اآلخر.
ویأخذ دفء الصبا ھذه الذات إلى برودة الس�ن�ی�ن 
التي انصاعت وجرت بعد نفاذ العمر، فیت�م�ل�ك�ھ�ا 
الخوف من المجھول، واألدھى، ت�ل�ك الص�رخ�ة 

في وجھ أعتى سفّاح ع�ل�ى   -ال خیار لي -القویة 
وج�ھ األرض أال وھ��و ال��زم��ن ال��ذي ی��ت��ق��ادم 
ویتسارع دون أي م�ب�االة ب�م�ا س�ی�ح�دث، وب�ع�د 
الصرخة تبدأ الذات ب�ال�ت�م�اس ال�ط�م�أن�ی�ن�ة ف�ي 
اسلوب االستفھام ال�م�ج�ازي ال�ذي ی�خ�رج إل�ى 

 التمني :
 "ھل سأرى وجھا أعرفھ

  .()أطمئن إلیھ.."
فتتحول ھذه السنین إلى صحراء مؤثثة بالیب�اس، 
مفعمة بالصبر والعطش، والنسیان، فتج�د ال�ذات 
نفسھا عاریة إال من أمنیات ورسوم�ات م�ت�خ�یّ�ل�ة 
لتشكل المع�ادل ال�م�وض�وع�ي ل�ل�ح�رم�ان ال�ذي 

 عاشتھ في نھایات سفرھا الحیاتي:
 "تدافعت السنین،

  فتدحرجُت وراءھا
  لم أكن راغبا

 وال متأسفا ...
 .() كنت أرید أن اتبعھا فقط" 

من أن تخفیف أزم�ة ال�خ�وف م�ن   وعلى الرغم
التدحرج یبدو ظاھریا، إال أن الع�م�ق اإلنس�ان�ي، 
والقلق الذي یساور الذات، ق�ادران ع�ل�ى كش�ف 
الخوف م�ن ال�م�ج�ھ�ول، وھ�ذا م�ا دع�ا ال�ذات 

 إلى أنسنة منحدرات التدحرج :  الشاعرة
  "قال المنحدر:

  من ھؤالء الغرباء
 إنھم یقلقون انخفاضي،

 .() ویصعدون فوق إرادتي" 
 وأنسنة الجبل:

 "قال الجبل:
 ما الذي یحدث من حولي؟

 االضطراب وصل إلى أوصالي
 .() إنھا ترتجف"

 وأنسنة قمة الحبل:
 " صرخت القمة وھي تتدرج ...

 .() نحو المنحدر" 
 " عندما فتحت عیني كان الصباح قد خرج متعبا

 من سفح اللیل
 وھو یتدحرج نحوي

 تلفت حولي :
  كام المنحدر قد أصبح یحتل كل شيء

 .() كل شيء حولي یتدحرج نحو نفسھ
وتتطابق إلى حد بعید ھذه القص�ی�دة م�ع قص�ی�دة 
(أنا والكرة والھدف) في الموضوع الذي تناول�ت�ھ 
الذات الشاعرة (الزم�ن) وك�ی�ف ی�ت�دح�رج م�ث�ل 
الكرة، وھي تتقدم ن�ح�و ال�ھ�دف (ال�م�وت). وق�د 

ول�ك�ن   تكرر (التدحرج) ومشتقاتھ ست م�رات.
یضیع العمر، ویمر مثل م�رور األح�الم   قبل أن

الكاذبة التي تبدأ رحلتھ�ا م�ن م�خ�دع�ھ�ا، ی�ح�س 
الجبل برعشتھا وخوفھا وكذبھا، فتص�رخ ال�ذات 

 بعلو شاھق ، وتقودنا إلى فضاء عصامي جدید:
ما كنت ألنظر إل�ى   –أنا الجبل العالي  –"ولكني 
 .() القاع" 

ثم تؤنسن تلك الذات الشمس والقمر وحك�ای�ت�ھ�م�ا 
مع األحالم ، لتعود إلى حكایتھا ھي م�ع األح�الم 

  التي ضاع العمر فیھا.
وعندما تتكرر مفردات كثیرة في البناء ال�ل�غ�وي  

للصورة أو للمشھد أو للقطة من م�ث�ل: ال�ذھ�ول، 
ال�ح�زن، الش�رود، ال�خ�وف، ال�ف�زع، األح��الم، 
القلق، النفس، الترقب.... وغیرھا من األحاسی�س 
النفسیة، والمش�اع�ر اإلنس�ان�ی�ة ال�م�ت�ع�ال�ق�ة م�ع 
العواطف والغرائز، تتشكل عالقة األدب بالنف�س 
بوصفھما علمین من العلوم المعرفیة ال�م�س�ت�ق�ل�ة 
التي تبحث في جوھر اإلنسان وسلوكھ، وداخ�ل�ھ 
التائق إل�ى ال�ت�م�رد وال�ع�ب�ث، وھ�ن�اك خ�اص�ی�ة 
أسلوبیة في ھذه المجموعة تتعلق بالتكرار، وھي 
تكرار المفردة في القصیدة ذاتھا ب�ك�ث�اف�ة، وھ�ذه 
الخاصیة تشمل القصائ�د ك�ل�ھ�ا. ف�م�ث�ل�م�ا ھ�ی�م�ن 
(التدحرج) في القصی�دت�ی�ن الس�اب�ق�ت�ی�ن، ھ�ی�م�ن 
(التس�اق�ط) ف�ي قص�ی�دة (ال�ت�س�اق�ط) وت�ك�ررت 

) مرة بشكل صری�ح، و12المفردة أو مشتقاتھا (
مرات بالتل�م�ی�ح، وت�م ال�ت�رك�ی�ز ف�ي ھ�ذه   )3( 

القصیدة على تس�اق�ط أوراق ال�ع�م�ر، وج�ری�ان 
الزمن سواء الفیزیقي، أو النفسي، أو ال�وج�ودي، 

 دون ھوادة:
 "األوراق تتساقط

 .()من یستطیع منعھا فلیمنعھا..." 
وھكذا ت�ك�ررت م�ف�ردة ال�ح�ل�م ومش�ت�ق�ات�ھ ف�ي 
قصیدتي (أحالم) و ( وتھوی�م�ات) ال�ت�ي ان�ب�ن�ت 
على حلم یقظة منح القصیدة شفافیة لغویة عالی�ة، 
واشتراطات شعریة/ سردیة ارتق�ت إل�ى ك�ت�اب�ة 
السھل الممتنع، وتشكل الذات الشاع�رة ف�ي ھ�ذه 
القصیدة الشخص الحالم الذي ك�ان ف�ي (م�ت�ج�ر 

بتح�ق�ی�ق ام�ن�ی�ات�ھ،   للمالبس) یحلم ھذا الشخص
وھو یحدق في (اآلخرین) ، فیغازل في المخ�ی�ل�ة 
امرأة یجزم أنھا حبیبتھ، وبعد جرأة واندفاع دون 
ترد، یتواصل معھا في فضاء شعري ف�ي غ�ای�ة 
الرومانسیة بدءا من دخولھا إلى المتجر، وح�ت�ى 
خ�روج�ھ�ا م�ن�ھ، وب�ع�د ك�ل ذل�ك ت�ق�ول ال��ذات 

 الشاعرة المتمثلة بالشخص الحالم:
 " كنت أالحقھا بھواجسي

 ... عندما خرجت من المتجر
 كنت وحدي

 كان الشارع ضیقا
 وقد تكدرت سحنتھ

 وكان القمیص في یدي
  .() یبحث عّمن یرتدیھ" 

وكذلك تكررت مفردة (الس�ؤال) ومش�ت�ق�ات�ھ ف�ي 
م�رة ،   )12قصیدة (أن�ا م�ری�ض ب�الس�ؤال) (
ال��ع��واط��ف   وت�ب��ق��ى ال�ذات الش��اع��رة تص�ارع

العاصفة والعواصف المنعط�ف�ة ن�ح�و ال�خ�الص 
كي تخرج القصی�دة م�ن جس�دھ�ا، م�ن روح�ھ�ا 
الصارخة، من وج�ع�ھ�ا ال�م�ق�ی�م، م�ن ع�ط�ش�ھ�ا 
الصاعد كاألشواك. إذ یسبق والدة الق�ص�ی�دة ف�ي 
ال�ف�ض�اء الش�ع�ري ع��ن�د ح�ی��در م�ح�م��ود ع�ب��د 

مخاض عسیر، ورغبة تواقة الق�ت�راف   الرزاق
 الجنون؛ لذا فھو یختتم القصیدة بـ:

 "ارحمي ھذا العجوز
  واخرجي من جسدي أیتھا المجنونة

 .() " -* القصیدة
وتماثلھا قصیدة (لماذا أمسك ب�ال�ق�ل�م) م�ن ح�ی�ث 
عسر الروح، والقلق الذي ی�دع�و ل�ل�ك�ت�اب�ة. وق�د 

) م�رات، وف�ي ك�ل 9(  تكرر فیھا الفعل (أرید)
یتعلق ھ�ذا ال�ف�ع�ل ب�ال�رغ�ب�ة ف�ي الش�يء.   مرة

) م�رة، وف�ي ك�ل 18وتكررت مفردة (الرضا) (
مرة یأتي سیاق الجمل�ة ف�ي م�وق�ف س�ل�ب�ي م�ن 
(الرضا) حتى أن (الرضا ال یرضى). ولكن ھ�ل 
یبقى ھذا الموق�ف الس�اخ�ط م�ن ك�ل ش�يء ف�ي 
الحیاة؟ بالتأكید سیكون النفي ھو ال�ق�ول ال�ف�ص�ل 
في ذلك، فالطفولة في قصیدة ( أنت ب�ف�م ال�ری�اح 
تقبلینني) تتغزل الذات بطفولتھ�ا ال�ت�ي ال ف�ك�اك 
منھ�ا، وق�د ت�م�ث�ل�ت ف�ي ال�ت�ف�اص�ی�ل الص�غ�ی�رة 

 والكبیرة .
مفردة (ال�ذك�ری�ات)   وعودة إلى التكرار، نجد أن

) مرات ف�ي قص�ی�دة (ال�ذك�ری�ات 6قد تكررت (
أصحابي) ، ومفردتي (ش�رس) و(ك�واب�ی�س) ق�د 

) مرات على التوالي في قصی�دة 5) و (6تكررا (
(ال�خ�وف). ون�ت�س��اءل ب�ع�د ھ�ذه اإلحص�ائ�ی��ات 
األسلوبیة ما غایة الشاعر ح�ی�در م�ح�م�ود ع�ب�د 
الرزاق من ھذا ال�ت�ك�رار؟ أك�ان ھ�ذا ال�ت�ك�رار 
مقصودا من الشاعر أم أن الذات الشاعرة وقع�ت 
تحت سطوة الالشعور فعملت عل�ى ت�ب�ن�ی�ن ھ�ذه 
التكرارات ؟ التكرار في النص الشعري كما ھ�و 
متعارف علیھ یأتي إما على شكل ت�ك�رار ح�رف 
أو مفردة أو جملة، وفي تكرار المفردة والج�م�ل�ة 
تتحدد وظیفة التكرار باتفاق أغلب النقاد بغایتی�ن: 
األولى التأكید م�ن خ�الل ال�الزم�ة ال�ق�ب�ل�ی�ة أو 
البعدیة، والثانیة منح النص بعدا إیقاعیا ض�اف�ی�ا. 
وھنا نتساءل مرة أخرى: ھ�ل ك�ان ال�ھ�دف م�ن 
التكرار ھو تحقیق الغایتین ال�م�ذك�ورت�ی�ن آن�ف�ا؟ 
حسب التوصیف الذي جاء ف�ي م�ق�دم�ة ال�ق�راءة 
والتركیز على التحلیل الالكاني للنص ف�إن ھ�ذه 
التكرارات ما ھي إال ب�ن�ی�ات ال�ال�ش�ع�ور ال�ت�ي 
تمظھرت في الذات الشاعرة، فخضعت لفاعلیت�ي 

   االحتیاج واالجتیاح في التكوین النصي.
*** 

 المراجع والمصادر:
قریبا من الحزن بع�ی�دا ع�ن الش�ع�ر، ح�ی�در  -1

محمود ع�ب�د ال�رزاق، دار م�اش�ك�ي ل�ل�ط�ب�اع�ة 
 .2019، 1والنشر والتوزیع، ط

اللسانیَّة وخطاب التحلیل ال�ن�ف�س�ي ع�ن�د ج�اك -2
الكان، ماري زیاده ، ترجمة فاطمة طبال برك�ة، 

, ك�ان�ون  23الفكر العربي ال�م�ع�اص�ر، ال�ع�دد 
 .1983/كانون الثاني 1982األول 

معرفة اآلخر، مدخ�ل إل�ى ال�م�ن�اھ�ج ال�ن�ق�دی�ة -3
الحدیثة، عبدهللا اب�راھ�ی�م، ع�ل�ي ع�واد، س�ع�ی�د 

: 1990، 1الغانمي، المركز الثقافي العرب�ي، ط
116. 

نظریة االنفعال، جان بول سارت�ر، ت�رج�م�ة : -4
 -ھاشم الحسیني، منشورات دار م�ك�ت�ب�ة ال�ح�ی�اة

 بیروت د. ت.
ھندسة المعنى في الشعر العربي المع�اص�ر ، -5

محمد مراح، رسالة ماجستیر، قسم اللغة العربیة 
وآدابھا، كلیة اآلداب، اللغات وال�ف�ن�ون، ج�ام�ع�ة 
وھران، بإشراف أ. د. ع�ب�د ال�وھ�اب م�ی�راوي، 

2012- 2013. 

  اات اة
(ا  ا نا  )   اءة  
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  یتساقط خفیفا
 ثم سریعة بشكل مفاجئ

  ورائحة الثرى مع النسیم الحلو
  تخرج الطفلة من فمي 

  تفتح فاھا تلعق القطرات
 تفرد ذراعیھا للریح كنورس یحلق

  تصرخ تقلد صوت الذئاب
  فتتراجع عقارب القطار خلف االستار

  الساعة السادسة صباحا 
 ومریولة المدرسة والحقیبة القماش

  یتساقط منھا الماء 
  سندوتشات (المفتقة بالسمسم)

 ینز منھا العسل األسود
  یسیح على الكراس والكتب 

  تتماھى الكلمات مع رائحة ولون العسل
 اقذف بالحقیقة لصدبقتي واصعد،للمرجیحة،

  ف ال یفوتني الدور
  امسك بعودي الحدید

 ابدأ الطیران للسماء 
 المطر یشاكسني فاحضن الریح

  اصعد وأنزل وھكذا
   صعود ..... ھبوط

 اغمض عیني
  تنبت األجنحة بظھري ... أطیر 

 اجلس على حافة غیمة حتى ولوج الماء
  حیث البحر والرحالة السندباد

  اسقط في حجره
 فیدخلني بین كفیھ حتى أشعر بالدفء

  نذھب في رحلة للعالم المسحور
  تصرخ صدیقتي

  نووون
  ...... انتبھي السیارة جاءت

................... 
المفتقة، ھي طعام من العسل األسود :   ملحوظة

مع بعض ال�ع�ط�ارة وزی�ت الس�م�س�م ن�ت�ن�اول�ھ�ا 
بالشتاء للقضاء على األنبمیاء لألطفال والحفاظ 
على درجة حرارة ال�ج�س�م 
ب��ال��ب��رد. وال��ع��س��ل االس��ود 
عسل یستخرج م�ن قص�ب 

 . السكر بمصر

 قصیدة 

ا )( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحمد مانع الركابي 
 

 العـــــمِر یحملنا  معلقون جدارُ 
  الــوقتُ   أمیالھا  كساعٍة مّر في

              

  سوف یسقطنا  وحین تبلى خیوطٌ  
 الموتُ   من الحـــــیاِة إلى آجالنا  

 

 ال شيَء غیر تراب القبِر یسترنا 
 بیتُ   بعد الردى   مالنا  فغیرهُ   

 

 تصحبنا  سوف  ھذا  أعمالنا بعد
 لیتُ   وال  ولیس تجدي لنا لوٌّ     

 
 قد فاَز من جعَل األیاَم قاربھُ       

 الفوتُ   إلى النجاِة وما قد فاتھُ     

  أمَ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. نصر عبد القادر
 مصر

  

 َمْن أنَت بربَِّك .. أخبرني

 ھْل أنَت ھواَي الموعوْد ؟

  

 ھْل أنَت الُحلُم المنشوْد ؟

 أم أنَت جحیمي المرصوْد؟

  

 ھل أنَت نھایةُ آالمي..

 وبدایةُ عمٍر مجدوْد ؟

 

 ھل أنَت ختاُم متاھاتي..

 ونعیُم القلِب المكدوْد ؟

 

 ھْل أنَت لقلبي فردْوٌس..

 یزھو بالظلِّ الممدوْد ؟

 وتمیُس عليَّ خمائلھُ..

 بعقوِد الفُلِّ المنضودْ 

 

 ھل أنَت صباٌح یُعتقُني..

 من سجِن اللیالِت السود؟

 أْم أنَت سراٌب یرھقُني

 ُصعداً بفضاٍء مسدوْد ؟

 

 ھْل تبزُغ في لیلي قمَراً..

 یسري بسناهُ الموعوْد ؟

یاً..  یتَسلَُّل عذباً فضِّ

 ِمن بیِن القضباِن السودْ 

 ویُحطُِّم أغالالً صِدئَت..

ُد قلبي المعموْد ؟  ویُضمِّ

 

 َمْن أنَت بربَِّك .. خبِّرني

 أنَت الفرَدْوُس المفقود..

 ؟أْم أنَت جحیمي المرصودْ 

  

ة / ا  
 
 
 

  نادیة محمد عبد الھادي/ مصر

ْن َعليَّ َزوالي  أَیا لَیُْل َھوِّ

 فََشْمسي تَغیُب بَِغیِْر انْتِظارِ 

 ُدموٌع تَصیُح بِدوِن اْرتِجال

 وقَلْبي أَضاَع َمساَر اْختیارِ 

 كالمي َھزیٌل وَشْوقي فَصیح

 فَبُْعدي أَراهُ شفیَر انْھیارِ 

 َخطَْوُت بُِجھٍد لِنیِل مرامي

 فََحظِّي َرماھا بَِكفَّ افْتِقارِ 

 َوُكلٌّ بِلَیْلى َسعیُد الْلِقاء

 َولیالَي تَلُْھو بِقَتِْل فَخاري

 بَعیٌد قَریٌب لَِوْجِھ الْلِقاء

 اْحتِضارِ   فَقَلْبي َسعیٌد بِفَیْضِ 

 فما ِزلُْت أَْرُسُم َوْجھَ النَّھار

 لََعلِّي أَراھا َولَْو لَْم تُداري

 َسأَْرَضى بَِمْوٍت َولَْو بَْعَد حین

 فََحظِّي َعنیٌد فَكیَف أُجاري

 َغریٌب قََرْصُت ِذراَع الْحیاةِ 

 أُناٌس بَِجنْبي وفِْكري َكنارِ 

 أَیا َربِّي َحقِّْق لِقَلْبي َمراماً 

 لِیَْرَجْع لَِعیْشي ومیُض َشرارِ 

********* 

 اب 
 

 اسماعیل خوشناو 
19/09/2012  

 ال تزیحوا األلم عني...

 فأنا أھواه وھو یھواني،

 ..فقد أدمنتھ وأدماني

 ..لبستھ معطفاً في برد الشتاءِ 

 ف أدفاني،

 ..ال تزیحوا األلم عني

 فال خیَر في الٍم غلبھ نسیاني،

 ..التزیحوا عني جرحھ

 فالجرُح اصبح مسكني وعنواني،

 ارى مسكنھ یشبھ داري،

 ..وملبسھ یشبھ الواني

 ..اوراقھ غامضة ومبعثرة

 فال أنساھا وال تنساني،

 ..یكتبني بین سطوره حرفاً 

 اكتبھ في قصائدي ودیواني،

 ال تزیحوا األلم عني،

 فاأللم لم یقتلني، بل

 !قتل كل مافي وجداني

 احضنھ ویحتضنني، و نمشي

 على وسادة الدمعِ مبتسمین،

 من قال أن األلَم للضعفاء؟

 ف األلم یاسادة القضاة،

 !داٌء ودواُء الشجعانِ 

ف��ك��م م��ن ح��روٍب خ��اض ال��ق��ل��ب 

 منزفاً،

 واأللم رفض ان یستسلم 

 !او یستھین

زھ�ور ح�دی��ق�ت��ھ تش��ب�ھ زھ��وري، 

 ارضاً 

 قاحلةً تمتد بین شراییني،

 ..اشجاره تكسوھا الثلوج

 ونوافذه یطل منھا حب المجانیین،

 ..اخبرتھ بأني نسیت ذكریاتي

 واضعت تواریخي وسنیني،

 ..فبعث الدمُع حامالً تقویمي

 فنحن یاسادة األلم المحترمین

 ..نعشقھ حتى یقع في شباكنا

 حٌب من طرٍف واحد، حتى یركع

 اماَم اقدامنا،

 ثم نستنجُد بھ حتى في ابتسامتنا،

 !مصطنعین انھا دموع فرحنا

 ..فال تزیحوا األلم عني

 فال خیَر في الٍم ان لم اھواه 

 !!!وھو ویھواني

  ا 
 ا 

 
 دنیا شوبرا كنتا مشكو

 سیدني 



   اات   
 

  للسماح عبد هللا
 بقلم/ محمود عبد الصمد زكریا/ مصر

م ) في 933ھجري/ 322یقول ابن طباطیا العلوي ( 
 كتابھ عیار الشعر :

" العروض غیر الزم إالَّ لمن لم یصح طبعھ وذوقھ ، 
فمن صح طبعھ وذوقھ استغنى عن العروض الذي 
ھو میزانھ " فھو یركز على الطبع والذوق فیقول: 

  "ثم یتأمل ما قد أداه إلیھ طبعھ، ونتجتھ قریحتھ "
على ھذا العیار تحدیداً یتكئ شاعرنا / السماح عبد 
هللا في إنتاج خطابة العاري من العروض الخلیلي 
عبر ثماني مجموعات إبداعیة راقیة جعل كل منھا 
(خطوة) وجمعھا في كتابة الموسوم (عطلة 
الشجرات / ثماني خطوات) وعلى مساحة ثالثمائة 
وستة وستین صفحة من القطع الكبیر، أفرد لكل 

 خطوة منھا عنواناً كالتالي :
 الخطوة األولى    : نثر الدر.

 الخطوة الثانیة   : طَرٌف من أخبار الحاكي. 
 الخطوة الثالثة    : تصاویر ایلة الظمأ.

 الخطوة الرابعة   : قبو الثالثین.
 الخطوة الخامسة : متى سیأتي الجیش العربي .

 الخطوة السادسة : ثالثاءات عابر سبیل .
الخطوة السابعة  : الرجل بالغلیون في مشھده 

 األخیر .
 الخطوة الثامنة   : خالخیل العابرة .

وبدأ كل منھا بإھداء، وختمھا ب (خاتمة القول) 
فصنع لمنجزه بناءاً رأسیا ھندسیاً محكماً.. جاءت 
ھذه الخطوات عبارة عن ومضات إبداعیة خاطفة 
تتكئ على خاصیتي الحكي والتداعي، وتبعث في 

 النفس حیویة جامحة :
 منذ أن ماتت جدتي

 وأنا في المدرسة
 أقبض على بردة أبي لھب

  وأصد األیدي المتطاولة على محمد
  وأسس ملكاً للدولة الجدیدة

 منذ ذلك الثالثاء البعید
 الذي غسَّلوھا فیھ بماِء الورد

 وأنزلوھا مقامھا األخیر
وأنا أدور في حجرات البیت... (من نص: الحكایا 

 القدیمة)
خطاب یكشف عن ھویة وانتماء ومعتقد كاتبھ، 
ویشي برأیھ ورؤیتھ وموقفھ األیدلوجي الذي نشأ 

 علیھ وتربى منذ نعومة أظافره ..
فیا لھا من ُدرر ینثرھا شاعرنا على عالمنا الذي 
كادت المادة أن تمیت مشاعرة، فتبعث فیھ حیاة 
باذخة، تدھش القارئ  وحمیمیةً ذات خصوصیة ٍ
بكیفیة إنتاج دھشتھا عبر فجوات توترھا اإلبداعي 
وھو یتنقل من فجوة إبداعیة إلى أخرى ال تمتلئ إالَّ 
بمعاشرتھا معاشرة نصیَّةً مستغورة یفوز من خاللھا 
بلذة الكشف، بدایةً من ھذا العنوان (عطلة الشجرات/ 
ثماني خطوات) حیث العنوان ھو المدخل أو المفتاح 

للدخول إلى   األولي الذي یضعھ المبدع في كفَّ قارئھ

كائنات عالمھ؛ وھو الُمھئ النفسي اإلبتدائي المنظم 
جھ لھا ؛فھو منجز إبداعي شدید  لذرات التلقي والموَّ
الكثافة؛ مخصوص ؛ یجمع معنى العمل ككل في ًكٍل 
شامِل ومتحد؛ ولیس مجرد عالمة حدودیة للبدایة أو 
الفتة معلقة على قارعة الدیوان .. ھذا العنوان الذي 
ما أن تقع عین القارئ علیھ إالَّ انحفرت في داخلھ 
ام جمع القِلة (شجرات)  فجوة من الدھشة قُدَّ
(خطوات)، حیث عادةً ما یكون جمع الكثرة أكثر 

 إغواًء للشاعر، وأكثر بالغةً في الخطاب اإلبداعي.
لكن داللة القلة ھنا تحقق لھا نفاسةً وتمیزاً 
وخصوصیة استوقفتني بقوة لتأملھا قبل أن أفتح 
الكتاب، ترى أي عطلة ألي شجرات أنثویة ُمدللة 
ذات حمیمیة عمیقة في وجدان الشاعر؟ وھل ھي 
عطلة راحة واسترواح أم عطلة ناتجة عن عطب 
وعدم قدرة؟ ولماذا ثمانیة بالتحدید، ترى ھل ثمة 
داللة ما لھذا العدد في ھذا الموقع أم أنھ مجرد عدد 

  للحساب؟
ل وربما أھم ما یمكن أن نكشف عنھ في ھذا  ان اوَّ

على استعمال   العمل االبداعي ھو قدرة المبدع
مساحة الشفافیة التي اكتسبھا من أداتھ (اللغة) خالل 
عالقتھ الحمیمة بھا.. إنھ یمتح من مخزون الذاكرة 
الممتلئ كلما تجول بكامیرتھ خاللھا القطاً كادرات 
سینمائیة متحركة، یعرضھا علي بیاض الورق 
 فیشاھدھا القارئ في شكل شرائط فیلیمیة تسجیلیة :

 نحن لم نقطع من شجرات الحواف
 ِكسراً صغیرة

  على ھیئة قراشات
 لنرسلھا على صفحة الماء الجاري

  ال أنا قشرت الذكریات المالحة

 من على سلسلة ظھرك
  وال أنِت رسمت طائراً بالحبر الداكن

على صدري. (من نص : امرأة واضحة .. رجل 
 مسن)

ھذه المساحة التي سمحت لھ أن یطمح إلنتاج 
نصوصھ متكئاً على ھذه القدرة اللغویة إلنتاج فنیة 
ربما أعلى من التخییل المغرق وذلك من خالل بناء 
عالقات لغویة تعتمد على التجاور التصویري على 

 األرداف المتأرجحة .. -غرار : األثداء الباھظة 
 –والتجاور اإلفتراقي على غرار: الشمس المحترقة 

  البن المر..
 )10(من نص : اكتمال الحال ص 

والتجاور التصادمي الذي یصنع نوعاً من اإلزاحات 
للمألوف والمتوقع فینتج اإلدھاش على غرار 

 العنوان: عطلة الشجرات.
إنھ یُخلخل الواقع الجاثم بجموده بالخیال السابح في 
سماوات تاریخیتھ، لیھزم القبح بالجمال، ویوسع 
مساحةً للحنین كي یرقص على إیقاع الفرح .. ھو 
یحقن اآلني المفروض بروافد الحنین سریعة 
االنشطار واالنتشار، فیعید صیاغتھ إبداعیاً بسلخھ 
من مفروضیتھ ومحسوسیتھ والزج بھ آلفاق 

ویشرأب بھ إلى المأمول، والمعنوي ھا ھو   المتخیل،
ینطلق من عبقریة الحكي، وجمالیة السرد الفني، 
لبعث الدھشة والتوتر وإثارة الخیال في قارئھ 

 ومتلقیھ من خالل إثارة األسئلة :
 فلماذا كلما لقیتك

  تنھض الذكریات المالحة
  من تحت قمیصك الشفیف

  ویرف طائرٌ 
 كأنھ مرسوم بالحبر الداكن علي صدري

  ویصعد
  بي ؟!

ھو یرقُِّص الحنیَن على موعدین من فرح، 
المخبوء طي خطابھ   لھ، وللساكِت عنھ  لعلھما

الفني، فالشاعُر یكتُب ویخبئ فیما یكتب ما یدعو 
 ویحفز القارئ اإلیجابي الكتشافھ، وتلك متعتھ.

إنھ كما قال عنھ الشاعر الكبیر فاروق شوشة في 
اللغة " :سلسلة كتاباتھ عن الشعراء المقتحمین

لغة شدیدة   الشعریة عند السماح عبد هللا األنور،
االقتصاد والتكثیف، الكلمة تقوم مقام العبارة، 
والعبارة كون شعري متصل یدور على محوره 
والمفردات إشارات رامزة ومشعة، یتطلب استقبالھا 
تھیؤا یتیح لھا إكمال معراجھا الشعري، فھي تصفو 

المتكاسل في أول األمر بحكم  -وتشف، وتشد قارئھا 
حتى ینتبھ لكالم یستحق  -عادات القراءة الراھنة

الیقظة واالحتشاد، ویتطلب الصحو والقدرة على 
ھكذا یجد القارئ نفسھ  .. التأمل ونفاذ البصیرة"

مشدوداً إلى الكتاب بأمراس ال انفكاك لھ منھا سوى 
 بمغامرة سندبادیة داخل ھذا العالم؟
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غضب البحر وھاجت أمواجھ الثلجی�ة، 
وبكل ھم�ج�ی�ة راح�ت تص�ف�ع ص�خ�ور 
الشاطئ بقوة، ثم تنح�س�ر ت�ارك�ة رذاذ 
الشوق ال�ع�ارم، ی�ع�ت�ذر ل�ھ�ا وی�داع�ب 

 خصالتھا لتھدأ وترتوي.
ل��م ت��زل الش��م��س ت��ح��ب��و ل��م��ك��م��ن��ھ��ا، 
ونسمات ال�ب�ح�ر ت�ح�م�ل أری�ج ال�ل�ق�اء 
األول، في أحضان شواطئھ ال�م�م�ت�دة، 
وفي أحضان (كافتیری�ا أس�وان) ح�ی�ث 
ی��ل��ت��ق��ي ج��ن��ون ال��وج��د ع��اب��راً ت��ل��ك 

 المسافات المنسیة بجنون الرحمة.
وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ط�ول ال�م�س�اف��ات، 
وجھلھ في خبایا ال�ط�ری�ق، أق�دم ع�ل�ى 
خوض الم�غ�ام�رة، وت�ح�دى ال�ح�واج�ز 
والعقبات، وأصر على ال�رح�ی�ل ل�ل�ق�اء 
ب�ھ�ا، ورغ�م م�ا ع�ان�اه م�ن االن�ت�ظ��ار 

 الطویل، وصل إلى ھناك .
ل�م ی��ت��وق��ع ف��ق��دان االتص��ال ف��ي ت��ل��ك 
األمكنة، وھو الوسیلة الوحیدة لتحقیق 
ذل�ك ال�ل�ق�اء، س�اع�ات ت�ع�د ب�الش�ھ��ور 
قضاھا في االنتظار، حس�ب أن ج�ھ�ده 
قد راح سداً، وبدأ ی�ف�ك�ر ب�ال�ع�ودة م�ن 

 حیث أتى.
لم یسعفھ الوقت حیث ت�وق�ف�ت وس�ائ�ل 
الن�ق�ل ف�ي م�ث�ل ھ�ذه الس�اع�ة، ف�ق�رر 
قضاء ھذه اللیلة وفي الص�ب�اح ال�ب�اك�ر 

 یعود.
بین لحظات ال�ق�ل�ق، وخ�ف�ق�ات ال�ی�اس 
نزل في أحدى الفنادق ل�ل�م�ب�ی�ت ف�ی�ھ، 
وبینم�ا ن�ض ث�ی�اب�ھ ل�ی�س�ت�ح�م ح�دث�ت 
المفاجأة، رن ھاتفھ النقال، ك�ان�ت ھ�ي 

 على الخط، وصلھ صوتھا بحنان:
 ھال حبیبي، أین أنت؟
 حدد لھا موقع المكان.

ـ أترك ھذا المك�ان، وت�ع�ال إل�ي، ف�أن�ا 
 بانتظارك في كفتریا أُسوان.

ك�ال�ری�ح ج�م�ع اغ��راض�ھ وب�ج��ن�اح�ی��ن 
 جلدین طار لھا، وصل ھناك.

 وتحقق اللقاء.
وعلى ضفاف المتوسط راحا یست�رق�ان 
الصمت، لحظات م�ن ال�ت�أم�ل ال�خ�ف�ي، 

للوص�ول إل�ى ال�ق�ن�اع�ة ال�ت�ام�ة، ب�ع�د 
ل�ق�اءات ال��ت�واص�ل االج�ت�م�اع��ي ال�ت��ي 
قطعت شوطاً كبیراً یربو على ع�ام�ی�ن، 

 وفي لحظة ھاربة فاجأھا:
 ـ حقاً أنك مجنونة!

مستغربة نظرت بعینیھ، فیلحقھا بكلمة 
 أبلغ:

 ـ وأنا أكثر جنونا منِك!
ابتسمت، وھي ت�ع�ل�م ح�ج�م ال�م�غ�ام�رة 
ال�ت��ي ق�دم��ا م��ن أج��ل��ھ��ا. إن��ھ الش��وق 
المسافر عبر العصور لیحظى ب�ل�ح�ظ�ة 
لقاء، وأي لقاء، إنھ ل�ق�اء ال�ع�اش�ق�ی�ن 
وشوق المتیمین، كما ش�وق ال�رض�ی�ع 

 لثدي أمھ.
مضى نصف اللیل، وھما عل�ى ش�اط�ئ 
البحر، یتھامس�ان ب�م�ا ل�ذ وط�ع�م م�ن 
حدیث الوجد، وعلى الساحل ی�خ�ط�وان 
حفاة على رمال باردة، یغ�س�ل�ھ�ا م�وج 

 البحر كل حین.
وت�م��ض��ي الس�اع��ات، وھ��م�ا ج��الس��ان 
یتأمالن انعكاس ال�ق�م�ر، وغ�ی�اب�ھ ف�ي 
الموج العاتي، یرسمان لوحة سریالی�ة 

 للصراع بین الضوء والظلمة.

ھكذا بدت لھما ال�ح�ی�اة ط�ی�ب�ة ت�ع�ك�س 
روحیھما الصغیرتین، ورغم مضایقات 
الشیاطین المتخفی�ة ب�أق�ن�ع�ة ال�ن�س�اك، 
راحا یغترفان من لباب الوجد ما طاب، 

 وانتشیا حتى الفجر الصادق.
على شفاه اللیل یبتسم الضوء، ویغ�ف�و 
بعینین حالمتین ع�ل�ى ص�دور ح�ان�ی�ة، 
وھمسات الطیور المھاجرة في األثی�ر، 
ینسدل شعرھا الذھبي الناعم، لتص�ح�و 
ال��م��دی��ن��ة ع��ل��ى ع��ط��رھ��ا األزل��ي، 
فیرتشفان عسل اللذة بعطرھا ال�وردي 
على نغم الھیام ودفیف الوجد ال�م�ع�ط�ل 

 من زمن بعید.
*** 

ك�ان ال ب��د م��ن ال��ھ��روب ق��ب��ل ب��زوغ 
الشمس ف�ال�م�وق�ف ال ی�ح�س�د ع�ل�ی�ھ، 
مضیا یزفان في طریق م�وح�ش، خ�ال 
من المركبات والناس، ی�ت�راءى ل�ھ�م�ا 
اشباح تتخطف من حولھما، تجتازھم�ا 
وتقف أمامھما لتسد ال�ط�ری�ق وت�ع�ط�ل 

 تقدمھما، وفجأة تختفي.
وھي تسرع أمامھ لتنجو بنفسھا، وھو 
خلفھا یحاول الوصول إلی�ھ�ا ل�ی�درك�ھ�ا 
وی�ت�ح�دا ل�ی�م��ض�ی�ا م��ع�اً إل��ى الش�اط��ئ 
المتھادي، وع�ن�د م�ط�ل�ع ال�ك�ورن�ی�ش 
وج�دا الص��خ��ور ق��د اب��ت�ل��ت م��ن رذاذ 

 البحر، جلسا مطمئنین.
ت�ت��واف��ق ال��ن�وای��ا وت��ن��ح�س��ر ال��ظ��ن��ون 
والشمس تكاد تطل بنورھا وھي ت�ع�ل�و 
السحب المتفرق�ة، ف�ت�زی�ح�ھ�ا وت�رس�ل 
أشعتھا على األوابد والشوارع والبح�ر 
ال��ع��ظ��ی��م، ف��ی��ش��ع��ران ب��وھ��ج ال��دفء 
المنساب لروحیھما النقیتین، یج�ل�س�ان 
س��اع��ة ث��م ی��خ��ط��وان ف��وق الص��خ��ور 
م�ت�ال��ص�ق��ی�ن ف�ي ح�م��ی�م��ی�ة س�اح��رة، 
یلتقطان الصور التذكاری�ة ث�م ی�ع�ودان 

 إلى المرأب.
كان الوداع مفعماً بالحنین، وثمة حزن 

 دفین سببتھ تلك اللحظة.
ث�الث س�ن��ی�ن م�ن أج�ل ل�ق��اء قص�ی��ر! 

 ووداع طویل من أجل أمل قادم ...

   ا
 ات

 
 

نرجس عمران /
 سوریا

 

 أرنو إلیك بعیني الثالثة
 فعیناي ال تكفیان

 إلسقاط جمالك الكبیر
 على مستوي روحي

 المتماھیة مع جوع مدقع
 عمق العشق

 أرتشفھ بموشور جسدي
 فتتفكك إلى

 عناصرك الخلبیة
 ماض عتیق

 جلمود  وحاضر
 في  ومستقبل حبیس

 محارة  كفتي
 

 أجل قد ننجح
 معتلیا عرش اللؤلؤ  فنجدك

 كجغرافیا من الیاقوت
 وقد ال نجدك

 أوال أن نصل  المھم
  إلى محار الغد برمق أمل

 وأن نمتلك قوة حب
 تضعف

  شفتي المحارة
 لتفتح فاھا وتنطق لؤلؤا

 تجمل بك 
 

 على بساطك  فأتربع
 وأرتع منك 

  جماال عقب اإلیثار
 فأزداد یقینا

 التي  بأنك المضغة
 أنجبت علقتي
 فغدوت الیوم

 یاقوتا من وفاء خالص
 لك

 بردك فأترمد جمرا  اكتسي 
 أتناول من قحطك

 فتعمر موائد نفسي
 أشرب ظمك

  فأطفح سلسبیال
 من ربیع المواسم

 
 أرنو إلیك وأنت آخذ
 في التوقد في التوھج

 واصل  وفتیلك
 حتى لب اإلعجاز
 والزیت ھو حرارة

  وفائي لك
 أمدك بي فأحیا

 أرأیت یوما مانحا
 یعطي فیزداد

 ؟  سوى النار
 أنا  إنھا

 نار من أنثى
 تشكلت من عناصرك
 ترابك وماءك ونارك

 قلبا ثان  فباتت لي
 لیتسع غرامك الزاحف
 على أطراف األبدیة

 والذي ستر جسد عمري
 بعزة وأنفة

 حیاتي وسیستره  طیلة
 في المماة

 بقبر من نعیم 
 أمن حتى القیامة

 یا وطني ...
 
 

 قصة قصیرة

 ن اء
 
 
 
 
 
 

 عبدالرضا صالح محمد

 في السماء تنتشر الغیوم القاتمة
  أعلم انھا البد تزحف،

 قادمة
  فاألرض،

  في مواسم التراب،
  والغبار،

 عالقة
 ھي شائكة،

 مألى..
  بالوحوش الضاریات،

 والطیور الجارحة
  ومن وراء الضباب،

 رعود الشتاء، 
  بروق السماء،

 غاضبة
 ومن ثقوب في المظلة،

  تتسّرب الزخات،
 الساقطات..

 
 على وجھ البشر

 تختفي الدموع السخینة في المطر
 أرنو إلى قوس السماء،

 من بعید..
 ھذا العنید..

  یأتي منكسراً،
 بعد المطر

 وبعد اغتسال الجبین
 تنغرس القدمین في األوحال

 وصرخة المحال..
 ان تخرج من سجن الطین،

 واألوحال..
 ھكذا یأتي المطر

  وان المست،
 بالبصیرة

 على األطراف القصیرة
 ھامات الشجر

                            ..وا ا  عـادل عطیـة/مصـر 



المعتق�دات ل�م ت�أت م�ن ف�راغ، ف�ھ�ي م�ی�راث     
تاریخي منذ الق�دم وت�ت�وارث�ھ األج�ی�ال، ول�ذل�ك ال 
یخلو تراث أي ش�ع�ب م�ن م�ث�ل ھ�ذه ال�خ�راف�ات، 
سواء كانت ضمنت األساطیر أو ممارسة الشعائ�ر 
الدینیة والسحریة، بطریقة خاطئة ال ت�م�ت ل�ل�واق�ع 
بص�ل�ة، ول�ل��ج�ھ��ل دخ��ل ك��ب�ی��ر ف��ي ان��ت�ش��ار ھ��ذه 
الخرافات والتمسك بھا والتعایش معھ�ا، ك�م�ا أن�ھ�ا 
ت�ت��غ�ل��غ��ل داخ��ل�ھ��م، وت�ت��وارث وال ت�زول ب��زوال 

 الجھل، ألنھا ذات جذور عمیقة ومتشبثة داخلھم.
لكل مجتمع إنساني معتقداتھ وعاداتھ، التي ت�ت�ح�ّك�م 
بقدر ملحوظ في س�ل�وك أف�راده، وق�د ت�ك�ون ھ�ذه 
المعتقدات أصیلة موروثة من األقدمین، أو منق�ول�ة 
من مجتمعات أخرى ولدینا في العراق الكث�ی�ر م�ن 
االعتقادات ومنھ�ا ال�م�ع�ت�ق�دات وال�ع�ادات ل�ل�ت�ن�ور 

 والخبز ومنھا.
أذا تعجلت أح�داھ�ن ال�ح�ل�ف (ال�ی�م�ی�ن وال�ق�س�م)،  

وندمت على ما بدر منھا، فتعمدت ال�ى االس�ت�ب�راء 
من یمینھا والتخلص من مغبة ح�ل�ف�ھ�ا، وذل�ك ب�أن 
تقفز على التنور، فاذا فعلت ذلك أسق�ط�ت ی�م�ی�ن�ھ�ا 

 وتحللت من التزامھ. 
وإذا ت��أخ��رت والدت ال��ح��ام��ل، ف��أن ع��دد م��ن  

قریباتھ�ا ی�ب�ت�ھ�ل�ن إل�ى هللا ع�ز وج�ل، أن یس�ھ�ل 
والدتھا، فمنھن من یصعدن ال�ى الس�ط�ح ال�ع�ال�ي، 
ومنھن من یصرخن في البئ�ر أو ف�ي ال�ت�ن�ور، (ی�ا 
قریب الفرج یا عالي بلیھ درج یامن فرج�ھ ق�ری�ب 

 وسائلھ ال یخیب كل نفس).  
كما ال یجوز كسر التنور، وال رم�ي ال�ق�اذورات  

أو ال�ب��ص��اق ب��ھ، ألن��ھ��م ی��ع�ت��ق��دون ب��أن��ھ م��ق��دس 
ویس��م��ون��ھ (ت��ن��ور ال��زھ��رة) نس��ب��ة ال��ى ف��اط��م��ة 
الزھراء. كما ال یجوز ترك فتحة التن�ور م�ف�ت�وح�اَ 
دون غطاء بعد غروب الشمس، لئ�ال یص�اب رب 
البیت بضرر. وال یجوز ب�ن�اء ال�ت�ن�ور ف�ي ش�ھ�ر 

 صفر ألنھم یعتقدون بأنھ شھر منحوس.

وھناك استعماالت أخرى للتنور عدا خبز الخ�ب�ز،  
حیث تقوم بعض العوائل بش�وي ال�ل�ح�م، ال�دج�اج، 
السمك. وخبز الكلیجة في المناسبات قبیل األع�ی�اد، 
وتسخین الماء، حیث یضعون القدر المملوء بالم�اء 
فوق فوھة التن�ور، وم�ن�ھ�م م�ن یس�ت�ف�ی�د م�ن ن�ار 
التنور في طھي بعض األطعمة التي تت�ط�ل�ب ن�اراَ 
ھادئة وقتاَ طویالَ. كما یوضع الماء في أبریق م�ن 
النحاس داخل التنور لالستف�ادة م�ن م�ائ�ھ ال�داف�ئ، 
في الوضوء فجراَ لتأدیة فریضة صالة الصبح في 

 الشتاء.
أما الخبز في اللغة والتعابیر، فقد نع�ت ال�ع�راق�ی�ون 
خ�ب�ز ال�ح�ن�ط�ة، وال�ذي یس�م�ى ب (خ�ب�ز ال�م��ي) 
بأوصاف ونعوت تصوره تصویراَ حقیقیاَ فقال�و ا: 
(خبز م�ك�س�ب أو م�ح�م�ص)، وم�ن�ھ�م م�ن ی�ق�ول 
(ْمَتَفْح) نسبة ال�ى ال�ت�ف�اح وھ�وة ال�م�رغ�وب ل�دى 
معظم العراقیین، ویفضل�ون أك�ل�ھ ح�اراَ.  وھ�ن�اك 

(خبز لین) أي ال�خ�ب�ز ال�ذي ل�م ی�ن�ض�ج نض�وج�اَ 
كامالَ.  و(خبز محروك) أي ال�خ�ب�ز ال�ذي ی�خ�ب�ز 
بنار حامیة، حتى تحترق معظ�م ج�وان�ب�ھ. وك�ذل�ك 
(خبز مدخن) وھو الخبز الذي یخب�ز ف�ي ال�ت�ن�ور، 
والسبب وجود قطعة من الحطب تستمر بال�ت�دخ�ی�ن 
في غفلة من أم البیت (ال�خ�ب�ازة) ف�ت�ت�ش�ب�ع أرغ�ف�ة 
الخبز برائحة الدخان، لذا وصفوه بالخبز المدخ�ن. 
أما (الخبز المختمر أو المجشج) وھو الخب�ز ال�ذي 
فات موعد خبزه ب�ع�د اخ�ت�م�ار ال�ع�ج�ی�ن، وی�ك�ون 
طعمھ حامضاَ. ویوجد أیضا (خ�ب�ز ف�ط�ی�ر أو ل�م 
یختمر) أي خبز غ�ی�ر م�خ�ت�م�ر وت�ك�ون أرغ�ف�ت�ھ 
كالجلد یصعب مضغھا، طعمھ غیر ل�ذی�ذ ال یش�ب�ع 
أكلھ، ومن أكلھ تكثر الغازات في معدتھ، وقد ورد 
ذكره في األمثال قولھم: (خبز الفطیر م�ن ال�ب�ط�ن 
یطیر). و(الخبز الملھوك) وھو خبز (ش�الل�ي) ل�م 
تحسن الخبازة عملھ ویكون غیر ن�اض�ج. و(خ�ب�ز 
یھ�ی�ص) وق�د ت�خ�ت�ل�ط ب�ع�ض ذرات ال�ت�راب م�ع 
الطحین قبل عجنھ أو مع العجین قب�ل خ�ب�زه وم�ن 
یأكل الخبز الناتج عن ذلك العجین (یجده ی�ھ�ی�ص) 
تحت أسنانھ، (یشعر بأنھ یطحن تراب مع ال�خ�ب�ز، 
فال یستحب أكلھ. و(خبز حار) وھ�و ال�خ�ب�ز ال�ذي 
یؤكل بعد إخراجھ من التنور ب�ف�ت�رات قص�ی�رة. و
(خبز بارد) أي الخبز الذي فاتت مدة ع�ل�ى خ�ب�زه 
وإخراجھ من التنور. و(خ�ب�ز ب�ای�ت) وال�م�ق�ص�ود 
الخبز الذي مضى على خبزه یوم كامل. و(وخ�ب�ز 
یابس) ویعني الخبز الذي مضى عل�ى خ�ب�زه ع�دة 
أیام. أما (خبز مكطن) أي الخبز الذي یظھر ع�ل�ی�ھ 
العفن، وھي طبقة خضراء من الفطری�ات ی�خ�ش�ى 
من أكلھ، وغالباَ ما یعطى للحیوانات أو یرمي ف�ي 

 (تنكة الزبل).
أما خبز الخبز فكل رج�ل ی�ق�وم ب�ع�ج�ن ال�ط�ح�ی�ن 
وتھیئة العجین وخبزه یسمى خباز، وكذلك بالنسب�ة 
للمرأة تسمى الخبازة، فأم البیت التي ت�ق�وم ب�أع�داد 
الخبز لعائلتھا ضمن أعمالھا الیومیة تعتب�ر خ�ب�ازة 
ھاویة، وی�ك�ون ت�ن�ورھ�ا م�ن ال�ح�ج�م ال�م�ت�وس�ط، 
والخبازة التي تمتھن ت�ھ�ی�ئ�ة ال�خ�ب�ز وب�ی�ع�ھ ف�ھ�ي 
خبازة ممتھنة أو م�ح�ت�رف�ة، وی�ك�ون ت�ن�ورھ�ا م�ن 

 النوع الكبیر. 

سابقا أیام زمان یوجد عدة أسالیب ل�ع�م�ل ال�خ�ب�ازة 
المحترفة. منھا االتفاق العوائل مع ال�خ�ب�ازة ع�ل�ى 
القیام بعملیة الخبز فقط، وترس�ل ال�ع�ائ�ل�ة ال�م�ت�ف�ق�ة 
معھا الطحین والحطب، وتعطي لھا أج�ور ال�ع�م�ل 
فقط. وھناك من یتفق مع الخب�ازة ب�خ�ب�ز ال�ع�ج�ی�ن 
الذي یرسل لھا، وتقوم بخبزه مع تحم�ی�ل ت�ك�ال�ی�ف 
الحطب الالزم لش�ج�ر ال�ت�ن�ور، وت�ك�ون أج�ورھ�ا 
شھریة أكثر من االتفاق السابق.  وھن�اك ال�خ�ب�ازة 
التي تقوم بتجھی�ز ال�خ�ب�ز ك�ام�الَ وت�وزی�ع�ھ ع�ل�ى 
زبائنھا، من بیوت ال�م�ح�ل�ة ل�ق�اء أج�ور ش�ھ�ری�ة، 
فترسل الى كل بیت عدد األرغفة الم�ت�ف�ق ع�ل�ی�ھ�ا، 

 مع أحد أبنائھا وتقبض ثمنھا في نھایة كل شھر.
أما بیع الخبز في األسواق: ھ�ن�اك م�ن ال�خ�ب�ازات 
م�ن ی�ب�ع�ن خ�ب�زھ�ن ف�ي األس�واق، وت�ق�وم أخ��ت 
الخبازة أو احدى بناتھا ب�ب�ی�ع ال�خ�ب�ز ف�ي الس�وق، 
ویتخذن أماكنھن على ق�ارع�ة ال�رص�ی�ف، أو ف�ي 

بعض جوانب السوق، وتعرف كل خب�ازة م�ك�ان�ھ�ا 
الذي تخصصھ لنفسھا، فت�ض�ع ف�ی�ھ ط�ب�ك (س�ل�ة) 
الخبز یومیاَ وال یزاحمھا الخبازات وكان یباع ف�ي 
سوق الفضل بالوزن، وكان لكل خ�ب�ازة ع�دد م�ن 
الزبائن، وكان من حق كل زبون أن یختار ال�خ�ب�ز 
على ذوقھ ویختار ما یعجبھ (م�ك�س�ب.. أو ل�ی�ن)، 
متأكد من نظافة ظھر الرغیف من السواد الذي ق�د 
یعلق بھ. ھناك بعض الخبازات یت�ف�ق�ن م�ع ب�ع�ض 
أصحاب المطاعم، أو محالت ال�ك�ب�اب أو ال�ب�اج�ة 

 على تجھیزھم بكمیات من الخبز 
ی�وم�ی�اَ، ب��ال�ج�م�ل��ة وب�األوق�ات ال��ت�ي ی�ح��ت�اج�ون�ھ��ا 
وب�أس��ع�ار خ��اص�ة ی�ت��ف��ق�ون ع��ل�ی��ھ�ا.  أذا أرادوا 
العراقیین وصف الخبز بالجودة والرقة وال�ب�ی�اض 
ق�ال�وا: (ع�ب��ال�ك ك�اھ��ي) أي ان�ھ یش�ب��ھ ال��ك�اھ��ي. 
وللتشب�ی�ھ ق�ال�وا: (ع�ب�ال�ك خ�ب�ز ب�اب األغ�ا ح�ار 
ومكسب ورخی�ص) یض�رب ھ�ذا ال�م�ث�ل ل�ل�ش�يء 
یستوفي جمیع مقومات الجودة والمن�افس�ة. وھ�ن�اك 
(البوثة) وھي العجینة الس�اق�ط�ة ف�ي ق�ع�ر ال�ت�ن�ور 
فتنضج على ال�رم�اد (وت�ح�م�ص) م�ث�ل الص�م�ون 

 وتأكل حارة. 
أما الخبز بالنذور فتجري أغلبھا على السنة النس�اء 
في جمیع أنح�اء ال�ع�راق، وت�ك�ون ن�ذورھ�ن ع�ادة 
معلقة حتى تحقیق ما تصبو النذیرة ال�ى ت�ح�ق�ق�ی�ھ، 
فال بد لھا من اإلیفاء بنذرھا واال فأن ال�م�ن�ذور ل�ھ 
یصاب باألذى ویعتقدون ربما یؤدي بحیات�ھ. وھ�ذه 

 النذور كثیرة منھا ما یخص الخبز فقط. 
نذر المستعجل عبارة عن ت�وزی�ع (ث�الث ك�رص  

وحنیة) ثالثة أرغفة خبز حنطة مع رغیف صغی�ر 
على الجیران. وخ�ب�ز ال�ع�ب�اس ت�خ�ت�ل�ف ال�ع�وائ�ل 
البغدادی�ة ف�ي م�واد ھ�ذا ال�ن�ذر، ال�ذي ال ی�ت�ع�دى 
رغیفان خبز ح�ن�ط�ة م�ع ش�يء أخ�ر وھ�ي ع�ل�ى 
ثالثة أنواع، خبز حنطة وف�ي داخ�ل ك�ل رغ�ی�ف 
قلیل م�ن ال�خ�ض�روات (ك�راث، ك�رف�س، رش�اد، 
نعناع)، وخبز حنطة حار أخرج م�ن ال�ت�ن�ور ت�واَ، 
یوضع في داخل كل رغیف قلی�ل م�ن دھ�ن ال�ح�ر 
(ال�دھ�ن ال�ح�ی�وان�ي) والس�ك�ر ال�ن�اع�م أو ال�دب�س، 
ویوزع على الفقراء والجیران بأسرع وقت لیؤكل 
حاراَ، ألنھ أذا برد ذھبت نكھتھ ول�ذت�ھ، وم�ن ھ�ن�ا 

جاء المثل الب�غ�دادي ق�ول�ھ�م (خ�ب�ز ال�ع�ب�اس ح�ار 
ب�ح�ار) یض�رب ل�م��ن ی��ت�ط�ل��ب الس��رع�ة. وخ�ب��ز 

 العروك ویوزع بمعدل رغیف واحد لكل بیت.
كان سابق�ا ی�ح�ف�ظ ال�خ�ب�ز ت�ح�ت اإلن�ج�ان�ة، (ج�وا 
اإلنجانة) وم�ن ھ�ن�اك ج�اء ال�م�ث�ل (خ�ب�زت�ھ ج�وا 
اإلنجانة)، یضرب للمكتفي وال یحتاج ال�ى ش�يء. 
یوضع الخبز بعد أن ی�ب�رد ق�ل�ی�الَ، ف�وق س�ل�ة م�ن 
الخوص (الطبك)، وتقلب علیھ اإلنجان�ة وم�ن ھ�ن�ا 
جاء المثل البغدادي، ال�ذي ت�ق�دم ذك�ره وب�ع�ض�ھ�م 
كان یحفظ خبزه في احد ال�ق�دور ال�ف�ارغ�ة، وع�ن�د 
شیوع استعمال الثالجات، أخ�ذت ب�ع�ض ال�ع�وائ�ل 
تلف ما عندھا من خبز بقطعة قماش م�ن األق�م�ش�ة 
القدیمة، وتضعھا في الثالجة الك�ھ�رب�ائ�ی�ة وأخ�ی�راَ 
وضعت أرغفة  الخبز في أكیاس ن�ای�ل�ون وی�ح�ف�ظ 
في المجمدات، لفترة قد تطول لعدة أسابیع ، ومت�ى 
م��ا أرادوا ال��خ��ب��ز ال��م��ح��ف��وظ  ب��ال��م��ج��م��دات أو 

الثالجات وضعوا أرغفة الخبز على بخ�ار ال�ق�در، 
أو على ن�ار ھ�ادئ�ة أو ف�ي ف�رن ال�ط�ب�اخ ل�ف�ت�رة 

 قصیرة لیعود الى حالتھا الطبیعیة.
لقد ذكر العراقیون الخبز في أیمانھم فق�ال�وا: وح�ق 
ال�خ�ب��ز وال��م�ل��ح، وح�ق ھ�ذا ال�ط��ل�ع م�ن ال�ك��اع، 
ویقصدون ب�ھ ال�خ�ب�ز ح�ی�ث ن�ب�ت�ت ال�ح�ن�ط�ة م�ن 
األرض، وح��ق م��ن أخ��ل��ق��ھ أي م��ن (خ��ل��ق��ھ) 

 ویشیرون بھذه الحلفة الى الخبز.
وحق ھذا ن�ع�م�ة هللا ال�م�ا ت�أك�ل�ھ ال�ح�رة، أي أن  

المرأة العفیفة قد تخاطر بعفتھا وشرفھا ف�ي س�ب�ی�ل 
الحصول على لقمة الخبز لسد ال�رم�ق. وح�ق ھ�ذا 
الما تأكلھ تنط�ي ع�رض�ھ�ا، أم�ا ال�ت�ن�ور ب�األی�م�ان 
وحق ھل التنور الحار ومالكیة الخ�ض�ار، وت�ن�ور 
فاطمة أو وحق ھذا تنور فاطمة، أذا شاھ�د أح�دھ�م 
قطعة خبز في الطریق فأنھ ال یدوس�ھ�ا ب�ق�دم�ھ ب�ل 
یلتقطھا من األرض ویقب�ل�ھ�ا ویض�ع�ھ�ا ف�ي ق�رب 
الجدار وإذا ش�اھ�د ش�ق�وق ف�ي ج�دار یض�ع�ھ ف�ي 
الشق، حیث یعتقدون ب�أن ال�خ�ب�ز ھ�و ن�ع�م�ة هللا، 
وحرام وطئھ باألقدام، كم�ا یض�ع�ون ال�خ�ب�ز أم�ام 

 العروس عند عقد قرانھا وھي 
بمالبسھا البیضاء تضرعاَ إل�ى هللا ع�ز وج�ل أن 
 یكون مقدمھا الى دار الزوجیة مقدم خیر وسعادة.

واذا حلف شخص على شيء یرید أن القیام ب�ھ، ث�م 
تغیر رأیھ فیھ فال بد أن یكس�ر رغ�ی�ف�اَ م�ن ال�خ�ب�ز 
على رأس صبي صغیر ك�ف�ارة ع�ن ال�ح�ن�ث ف�ي 

 األیمان. 
كما یعتقدون أنھ ال ی�ج�وز ل�ل�م�رأة (ال�ح�ائ�ض) أو 
المجنبة أن تعجن العجین أو تخبزه حت�ى ال ت�ط�ی�ر 
بركتھ. ویعت�ق�د ال�ع�راق�ی�ی�ن ال�ت�ي یس�ی�ل ع�ج�ی�ن�ھ�ا 
بالتنور بأنھ مشتم (ریحة بامی�ة أو ری�ح�ة ط�ب�ی�خ) 

 وعلیھا أن تبتعد عن ذلك عند عجن العجین.
في لیلة االنتقال الى دار جدیدة (غ�ی�ر ال�دار ال�ت�ي 
كانوا یسكنونھا) فأم البیت تبیت في ال�ب�ی�ت ال�ج�دی�د 
القرآن الكریم مفتوحاَ على سورة (أن�ا ف�ت�ح�ن�ا ل�ك 

فتحاَ مبیناَ) مع مرآة ول�ب�ن وخض�روات ورغ�ی�ف 
خبز وقلیل من الماء العتقادھم ب�أن�ھ�ا ت�ج�ل�ب ل�ھ�م 

 الخیر والسعادة والرزق الوفیر.
وأخیراَ استعملت الخبازات أجھ�زة خ�اص�ة لش�ج�ر 
التنانیر، توقد بالنفط أو الغاز تعویضاَ عن الحط�ب 
الذي أصبح توفیره ص�ع�ب�ا، ف�ق�د ش�م�ل ال�ع�م�ران 
البساتین التي كانت تزود خبازات ب�غ�داد ب�الس�ع�ف 
والكرب والحطب، ثم انتشرت في مناطق مخت�ل�ف�ة 
من بغداد معامل صمع الخبز وھي أفران تس�ت�خ�دم 
النفط وقوداَ لھا وتتسلم الطحین المخصص لھا م�ن 
مدیریة اإلعاشة العامة بأس�ع�ار م�ت�ھ�اودة ل�ت�وف�ی�ر 
ال�خ�ب�ز ألب�ن�اء الش�ع�ب ب�أس�ع�ار م�خ�ف�ض�ة أیض��اَ 
ویسمیھا البغدادیون إنتاجھ�ا م�ن ال�خ�ب�ز ب (خ�ب�ز 

 معمل).
 المصدر: عزیز الحجیة ـ بغدادیات 

 

  38ج/أیام زمان   
   رو ا

روث اا 
 

 إعداد: 

 بدري نوئیل یوسف/السوید
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استیقظت ذات صباح وأنا في السك�ن   
الخاص بمھندسي الشركة النفطیة ف�ي 

ف��ل��م اج��دن��ي ق��ادراً ع��ل��ى   ال��ب��ص��رة،
النھوض كباقي األیام، كنت ثقیالً ج�داً، 
ورجالي تسّم�رت�ا، ح�رارت�ي م�رت�ف�ع�ة 

 جداً،صحت بأعلى صوتي :
 . لیث أنجدني -

 قال لیث : مابك یاصدیقي؟
قلت : ال أدري ، ل�ك�ن�ي ال أش�ع�ر أن�ي 

 .  بخیر
رك��ض ل��ی��ث ال��ى ال��م��ش��ف��ى ال��خ��اص 

، وطلب من الط�ب�ی�ب  بالشركة بسرعة
المجيء معھ الى سكني لیجري فح�ص�اً 
ك��ام��الً ل��ي حس��ب ق��واع��د الش��رك��ة 
وأنظمتھا، بعد دقائق فحصني الط�ب�ی�ب 
ووجد حرارتي مرتفع�ة ج�دا، ون�ح�والً 
في جسمي لم أعھده سابقاً، رج�الي ال 

 . تكاد تحمالنني
ال�ط�ب�ی�ب ب�ح�ال�ت�ي   ش�كّ   بعد الفحص

مص�اب ب�م�رض   اني أغلب الظن  في
الكورونا، وع�ل�ى أث�رھ�ا ق�رر ط�ب�ی�ب 

الى ح�ی�ن   الشركة منحي إجازة طویلة
شفائي من ھذا الوباء المعدي الخط�ی�ر 
كي ال ینتشر بی�ن ال�ع�ام�ل�ی�ن ف�ي ھ�ذه 

 . الشركة
و (كورونا) ھو وباء عال�م�ي خ�ط�ی�ر، 
یصی�ب ج�ھ�از ال�ت�ن�ف�س ف�ي اإلنس�ان 
ویرفع درجة حرارتھ كث�ی�راً وبس�رع�ة 
فیقتلھ بعد یوم او شھر ، فال�ع�ل�م ع�ن�د 
هللا وحده في ذاك، ول�ذل�ك ف�ق�د نص�ح 
المختصون رغم عدم معرفتھم لل�ع�الج 
الناجع لھ�ذا ال�داء ال�خ�ط�ی�ر ان ع�ل�ى 
ال�ج��م�ی��ع ل��ب�س ال�ك��م�ام��ة ع��ل�ى ال�ف��م 
واألنف، ویجب ان تكون المسافة ب�ی�ن 
كل شخص وآخر التقل عن متر واح�د، 

الم�الی�ی�ن م�ن   أصاب ھذا الوباء  وقد
ال��ن��اس، وق��ت��ل م��ئ��ات اآلالف ع��ل��ى 
اختالف أعمارھ�م خ�الل ع�ام ونص�ف 
فقط ، فھناك من ثبت قب�ال�ت�ھ، ف�ع�اش، 
وھناك من انھ�زم أم�ام�ھ، ف�م�ات، وال 
فرق بین رج�ل وام�رأة، وب�ی�ن مس�ّن 
وطفل، فال أحد یعلم من سیحیا أو م�ن 
سیم�وت س�وى هللا ت�ع�ال�ى، ح�ت�ى إن 
أص��وات األط��ب��اء ع��ل��ت: (إن ح��ل��ول 
األرض ق�د ان�ت�ھ�ت، ول�م ت�ب�َق س�وى 

 . )حلول السماء
وألجل ذل�ك ف�ق�د ارت�ف�ع�ت األص�وات، 

ال��ن��اس   وص��رخ��ت األم��ھ��ات، وض��جّ 
بالبكاء، وھرب ال�ق�ری�ب ع�ن ق�ری�ب�ھ، 
واالبن ع�ن اب�ی�ھ، واألخ ع�ن أخ�ی�ھ، 

 . والزوج عن زوجتھ
وع��ل��ى إث��ر ذل��ك ت��وق��ف��ت الص��ل��وات 

 الجماعة في كل أنحاء العالم

خشیة االختالط في الصالة ، وت�وق�ف�ت 
وت��ع��ط��ل��ت   ال��م��س��ارح ودور األف��الم،

األسواق وأغ�ل�ق�ت ال�م�ط�اع�م وم�ح�ال 
البیع والحالقة الى غیر ذلك، وف�رغ�ت 
الشوارع، وفرَض حظر ال�ت�ج�وال ف�ي 
ج��م��ی��ع أن��ح��اء ال��ع��ال��م م��ن ال��ب��ش��ر 
والسیارات، وخسرت الشركات والدول 
أمواالً طائلة، فالدولة تعین مواط�ن�ی�ھ�ا 
باألطعمة الجاھزة في كل یوم توصل�ھ�ا 
الى بیوتاتھم، وال�ك�ل ی�ع�ی�ش ب�خ�وف 

 . ورھبة إال في العراق
فالشوارع مزدحمة، واألسواق مازالت 
مكتظة، والمطاعم مف�ت�وح�ة، وال�دول�ة 
نائمة في سبات، الت�ع�ي خ�ط�ورة ھ�ذا 

 . الوباء، والترید ان تعیَھ
والحق یقال... أن الناس مجبرون على 
فتح أسواقھم ومحال بیع موادھم ألنھم 
كسبة بسطاء، الیملكون ق�وت ی�وم�ھ�م 
اال بھذا القلیل من ال�ب�ی�ع، ومس�ؤول�وا 
الدول�ة ی�ح�رس�ون أم�وال�ھ�م ال�ط�ائ�ل�ة 
الشخ�ص�ی�ة دون ان ی�ھ�ت�م�وا إط�الق�اً 

 . بصحة البشر
ن�ح�ن  -من ھنا كانت المأس�اة ع�ل�ی�ن�ا 

أضعافاً مضاعفة عم�ا ھ�ي  -العراقیین 
علیھ في دول العالم، فال مس�ت�ش�ف�ی�ات 
تفي لحجر المصابین وع�الج�ھ�م ، وال 
أدویة متوفرة بما یناسب حجَم الكارث�ة 
التي نعیشھا واألعداَد المتزایدة في كل 
یوم باآلالف، حتى أصبح الموت زائ�راً 

 . طبیعیاً لكل بیت
غادرُت مكان عملي ف�ي ال�ب�ص�رة ال�ى 
بغداد للعالج والراحة، وكان قد رافقني 
صدیقي لیث في ھذه الرحلة، ووص�ل�ن�ا 
الى البیت، رآني والداي وانا على ھ�ذه 

 الحالة المزریة المبكیة فصاحت أمي:
 مابك یابني ؟ -

قال لیث : یقول ال�ط�ب�ی�ب أن�ھ مص�اب 
 . بداء الكورونا

 وضعت كفھا على جبھتي وصرخت :
 . یاهللا الحمى عالیة جداً  -

اسرع أبي بتشغیل سیارتھ ووض�ع�ن�ي 
 فیھا وأمي تبكي وتصرخ. 

سارت السیارة بأسرع مایمكن ل�ك�ن�ھ�ا 
مازالت بطیئة فالشوارع مزدحمة جدا، 
ووسائط النقل جمیع�ھ�ا تس�ی�ر ع�ك�س 
مسار السیارات وحسب األمزج�ة ل�دى 
قائدیھ�ا، أض�ف ال�ى الش�وارع ال�غ�ی�ر 
معبدة بشكل جید، بل ھي أسوأ مایمكن 
ان ت��ك��ون، ح��ی��ث الش��وارع م��دم��رة، 
واألرص��ف��ة م��ح��ط��م��ة، واإلش��ارات 
المروریة معدومة، والشرطة ب�ع�ی�دون 
كل البعد، غیر قادری�ن ع�ل�ى ت�وظ�ی�ف 
ق�درات��ھ��م ب��الش��ك��ل الص��ح��ی��ح ، ف��ك��ل 

مایجري ھو سيء الى ما ال ی�ت�ص�وره 
 . عقل وال قلب

بعد أكثر من ساعة وصلنا الى المشفى 
الذي الی�ب�ع�د ع�ن دارن�ا س�وى عش�ر 
دقائق، دخل لیث ل�ل�ب�ح�ث ع�ن س�ری�ر 
متحرك (سدیة) لیأخذني م�ن الس�ی�ارة 
الى داخل المش�ف�ى، وق�د وج�دھ�ا ب�ع�د 

 . عناء
نقلوني ال�ى ال�ط�وارئ، ل�م ی�ك�ن ث�م�ة 
طبیب مختص ھناك، فكل األطباء ج�دد 
غیر قادرین على الفحص بشكل ج�ی�د، 
كان ابي وصدیقي لی�ث یس�رع�ان ال�ى 
ھذا الطب�ی�ب وذاك، ی�ت�وس�الن إل�ی�ھ�م 
لالطالع عل�ى ح�ال�ت�ي، ل�ك�ن�ھ�م ك�ان�وا 
یتحّججون بأمور أخرى، صرخت أم�ي 

 . بھم ولم یباِل أحد بذلك
بعد التي واللتیّا جاء أحد األطباء الجدد 
وھو یفحصني بعینیھ ال أكث�ر، خ�اط�ب 

مادام�ت ح�رارة اب�ن�ك م�رت�ف�ع�ة   أبي:
فالبد أنھا كورونا ، خذوا لھ (مس�ح�ة) 
لمعرفة ھل ھو مصاب بمرض كورون�ا 

 .ال  أو
و(المسحة) في زمن ال�ك�ورون�ا ت�ع�ن�ي 
وض��ع ع��ود ب��رأس��ھ ق��ط��ن ف��ي أن��ف 
المریض أو فمھ، لیعرفوا بعد ذلك ھ�ل 

 .ھو مصاب بھذا الداء ام ال
(المسحة) لي ع�ن ط�ری�ق   أخذ أحدھم

األنف، وقال انتظروا غ�داً ك�ي ت�ظ�ھ�ر 
النتیجة، ل�ك�ن ح�ال�ت�ي م�ازال�ت ت�زداد 
سوءاً، فحرارتي بارتفاع، وھ�ن�اك أل�م 
ب�رأس��ي ی��ك��اد ی��ف��ّج��رن��ي، وأن��ا أت��أّوه 
مرات، وأصرخ مرات، وال م�ع�ی�ن اال 

 . هللا
بعد أن أحس أبي بالیأس من المشف�ى، 
أعادني الى دارنا أمالً في أن ی�أخ�ذن�ي 
الى طبیب أھلّي ولیس حكومیاً. ألنھ ال 
مشفى یحتویني، وال س�ری�ر یض�م�ن�ي 
ھناك ، فقد رأى أب�ي أن م�ن األفض�ل 
العودة ال�ى ال�دار، وال�ع�ن�ای�ة ب�ي م�ن 
خاللھم ، وحجري في غرفة الیق�رب�ن�ي 

 . فیھا أحد
عصراً كنت بی�ن ی�دي ال�ط�ب�ی�ب ال�ذي 

 . طلب مني تحالیل دٍم وأشعة للصدر
ركض أبي وھو یلھث لھاثاً لم أره م�ن 
قبل على تلك الحالة الى أشعة الص�در، 

 . والى تحلیل الدم
ب��ع��د نص��ف س��اع��ة وض��ع اب��ي ت��ل��ك 
التحالیل بین یدي الطبیب الذي أخ�ب�ره 

اال أن   أنھ الیعرف سبباً آخر ل�ح�ال�ت�ي

أكون مصاباً ب�ال�ك�ورون�ا، ف�األع�راض 
مشابھة لذلك المرض رغم عدم اصابة 
رئتّي بأي التھاب، كتب لنا ورق�ة ذك�ر 

 . فیھا أدویة عدیدة
عدنا الى البیت بعد ان اشترى أبي ك�ل 
الدواء، ومع انني كنُت أظنن�ي مص�ابً�ا 
بمرض الكورونا الممیت، لكني لم آب�ھ 

 . بنفسي، بل كان جّل اھتمامي بلیلى
 ... كانت تدور في خلدي أسئلة عدة

ھل س�أم�وت دون أن أرى ل�ی�ل�ى،  -:
دون ان اسمع ص�وت ل�ی�ل�ى، دون ان 

 تدري لیلى بما حدث لي؟
كانت ھناك أسئلة عدیدة ال حص�ر ل�ھ�ا 

 . عندي كما الجواب
عند اللیل ب�دأت ال�ح�م�ى ت�زداد واألل�م 
ی��ق��وى ع��ل��ي، ول��م اع��د ق��ادراً ع��ل��ى 
التحمل، لكن ھ�م�ي األك�ب�ر ھ�و رؤی�ة 

 . لیلى
كان أصدقائي قد علموا بحالتي وب�دأت 
ھواتفھ�م ت�رّن ع�ل�ى وال�دي ل�ل�س�ؤال 
عني، وأنا ال آبھ الى أحد من أصدقائ�ي 
بمثل ما أھتم وأنتظر اتصاالً أو رس�ال�ة 

 من لی�ل�ى ل�ل�س�ؤال ع�ن�ي  ولو صغیرة
ق�ل�ت ف�ي ن�ف�س�ي: أي ج�رٍم أج�رم�ت��ھ 
بحقھا ح�ت�ى اب�ت�ع�دت ع�ن�ي ال�ى ھ�ذه 
الدرجة من القطیعة ، لقد وص�ل�ُت ال�ى 
مرحلة خطیرة یالیلى وانت غیر مبالیة 

 . بي
ال أدري كیف أصف ل�ك�م ال�ح�ال، وأي 
خوف اعتراني من الموت نف�س�ھ وأن�ا 
في غرفتي التي كن�ت ف�ی�ھ�ا م�ح�ج�وراً 
ومعزوالً عن عائل�ت�ي ك�ي ال ی�ت�ف�ش�ى 

 . الوباء في عائلتنا جمیعاً 
ك�ان   مع كل ذلك األل�م وال�خ�وف  لكن

 . ینتابني شوق المثیل لھ الى لیلى
لیلى ھذه المرأة ال�ت�ي أح�ب�ب�ت�ھ�ا ب�ك�ل 

 . صدق ووفاء وأمانة
لیلى ھذا الكائن الذي المثیل لھ في ھذا 

 . العالم كلھ من طھارة وعفة
حتى لو خال البشر من صفة اإلنسانیة، 
لكانت لیلى كفیلة بھذه الصفة لوحدھا، 
فھي اإلنسانة ال�ح�ق�ة ، وھ�ي ال�م�ث�ال 
الرقیق للمرأة، وھي النموذج الالشبیھ 

 . لھا في ھذه المعمورة
وال أدري أي عذٍر لھ�ا أج�د ك�ي أق�ن�ع 
نفسي بعدم سؤالھا عني ف�ي ل�ح�ظ�ات 

 . الحیاة األخیرة
بات الوضع أصعب مم�ا ك�ن�ت ع�ل�ی�ھ، 
وصرُت أشعر أن�ھ�ا أن�ف�اس�ي األخ�ی�رة 
وأنھا اللیلة األخیرة لي، وأنا أبحث في 
كل زاویة من زوایا غرفتي ع�ن خ�ی�ال 

 . للیلى
ولكم وددت ان ت�ك�ون ل�ی�ل�ى آخ�ر م�ن 
أراه قبل الموت ، فكأنھا مرآة للسماء، 
وأن الفجر قد صیغ من ألوان بشرت�ھ�ا 

 .البیضاء
لم أكن أرید أن تزرع لیلى ف�ي ف�ؤادي 
ابتسامة ما ، بل كن�ت أری�د ان تش�ع�ل 
في قلبي ن�وراً، ن�وراً یض�يء ح�ی�ات�ي 

واي ن�ور ی�ف�وق   كلھا وم�ای�ح�وط�ن�ي،
 !؟ نورھا أو یضاھیھ
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 من قصة 12الجزء/ 

  ا و  
 
 

  عبدالباري المالكي/العراق
 



 تتجھ األنظار إلى معبد       

ابوس�م�ب�ل ال�ت�اری�خ�ي ف�ي     
أقصى جنوب مصر مرتین ف�ي ال�ع�ام ل�م�ت�اب�ع�ة 
ظاھرة تعامد الشمس على وجھ الملك رمسی�س 

أك�ت�وب�ر ی�وم م�ی�الد ال�م�ل�ك  22الثاني في یوم 
 22رمسیس الثاني والثانیة في یوم تتویجھ في 

فبرایر من كل عام، ومعھا تتجھ ال�ق�ل�وب أیض�اً 
إلى أجمل قصة حب ربطت بین قل�ب�ي رمس�ی�س 
الثاني وزوجتھ نفرتاري م�ن�ذ أك�ث�ر م�ن ث�الث�ة 

  آالف سنة.
ویظھ�ر ھ�ذا ال�ح�ب ال�ف�ی�اض ج�ل�ی�اً م�ن خ�الل 
الكلمات الرقیقة التي نقشت على ج�دران م�ع�ب�د 
نفرتاري بأبوسمبل والتي یصف فیھا رمس�ی�س 
الثاني زوجتھ الحبیبة بأنھا ربة الفتنة والجم�ال 
وجمیلة المحیا وسیدة الدل�ت�ا والص�ع�ی�د.ی�ت�م�ی�ز 
معبد نفرتاري باللمسة األنثویة ال�ح�ان�ی�ة ال�ت�ي 
ت�ع�ب�ر ع�ن رق�ة ص�اح�ب��ت�ھ، ح�ی�ث ی�وج�د ف�ی��ھ 
مجموعة من النقوش الناعمة التي تبرز ج�م�ال 
نفرتاري وھي تقدم القرابین للمالئكة وفي یدھ�ا 

رمز الموسیقى ویعلو رأسھا ت�اج  «الصالصل»
اآللھة الحتحوري رب�ة ال�ف�ت�ن�ة وال�ج�م�ال ع�ن�د 

ن�ف�رت�اري ھ�ي ال�زوج�ة  القدماء المصریین تع�د
الوحیدة من زوجات رمسیس الثاني ال�ت�ي ب�ن�ي 
لھا معبدا خاصا إلي جوار معبده الكبیر بم�دی�ن�ة 
ابوسمبل ، كما بني لھا واحدة من أجمل المقابر 
في البر الغربي ب�األقص�ر ب�ع�د رح�ی�ل�ھ�ا ل�ی�ؤك�د 
إخالصھ وحبھ األبدي لجمیلة الجم�ی�الت ن�ف�رت�ا 

 .ري
یقول األثري المصري مح�م�د ح�ام�د أن ال�م�ل�ك 
رمسیس الثاني بنى لزوجتھ المحبوبة نفرت�اري 
معبداً خاصاً إلى جوار معبده ب�اب�وس�م�ب�ل ع�ل�ى 

 1290البر الغربي للنیل في الفترة ما بین ع�ام 
ق م ویسمى بالمعبد الصغ�ی�ر  1224ق.م وعام 

أو معبد حتحور، ویقف أمام ھذا ال�م�ع�ب�د س�ت�ة 
تماثیل ھائلة یصل ارتفاعھا إلى ح�وال�ي عش�رة 
أمتار منھا أربعة تماثیل للملك رمسیس ال�ث�ان�ي 
واقفاً وتمثاالن لنفرتاري ویحیط ب�ھ�م�ا ت�م�اث�ی�ل 
صغیرة الحجم ألبنائھما، وجعل رمسیس الثان�ي 
تماثیل نفرتاري بنفس حجم التماثیل الخاصة بھ 
تقدیراً وعرفاناً بحبھ الشدید لھا، كما توج�د ف�ي 
قاعة األعمدة ستة رؤوس ع�ل�ى ش�ك�ل اآلل�ھ�ة 
حتحور وفي الردھة والحجرات المجاورة توجد 
مش�اھ��د م��ل�ون��ة ل��آلل�ھ��ة ح�ت��ح�ور وم�رك��ب�ت��ھ��ا 

 .المقدسة
وواضح أن میاه بحیرة ناصر الم�ت�زای�دة ھ�ددت 

معبدي رمسیس الثاني ون�ف�رت�اري ب�اب�وس�م�ب�ل 
أثناء إنشاء السد العالي وتقرر ن�ق�ل ال�م�ع�ب�دی�ن 

، حیث ق�ام ف�ری�ق 1964إلى موقع آخر في عام 
دولي ترعاه ھیئة ال�ی�ون�ی�س�ك�و ب�إع�ادة تش�ی�ی�د 

متر للخلف وارتفاع  200المعبدین على مسافة 
متراً وتم فك جمیع أجزاء المع�ب�دی�ن  60حوالي 

وأعید تركیبھما داخ�ل ب�ن�اء خ�رس�ان�ي ب�ن�ف�س 
الشكل السابق ب�ح�ی�ث یص�ع�ب اك�ت�ش�اف ال�ف�ك 

 .والتركیب
 جمیلة الجمیالت

ویذكر أن رمسیس الثاني تزوج م�ن ن�ف�رت�اري 
 19قبل أن یتولى العرش وك�ان ع�م�ره وق�ت�ھ�ا 

عاماً وكانت نفرتاري واحدة من ع�ام�ة الش�ع�ب 
ولیست من القصر الملكي ویعني اسمھا جمیل�ة 

في اللغة العامیة وھ�و  «حالوتھم»الجمیالت أو 
اسم على مسمى ألن النقوش على جدران معب�د 
نفرتاري توضح أنھا صاحبة وجھ دائري جمی�ل 
وخدود ممتلئة ومولعة باالكسسوارات والزی�ن�ة 
في جمیع مالبسھا، وك�رم�ھ�ا ال�م�ل�ك رمس�ی�س 
الثاني ببناء معبد خاص لھا ووصفتھا ال�ن�ق�وش 
بكلمة حبیبة وأنھا ال�زوج�ة ال�م�ف�ض�ل�ة وس�ی�دة 
الدلتا والصعید وسیدة األراضي، كما نقش عل�ى 
جدران المعبد إھداء رمسیس الثاني ھذا المع�ب�د 
لزوجتھ المحبوبة نفرتاري ونقش علیھ ع�ب�ارة 

م��ن أج��ل أح��ب زوج��ات��ي ق��م��ت ب��ب��ن��اء ھ��ذا »
 .«المعبد

وتشیر البحوث ان نفرتاري انجبت س�ت�ة أب�ن�اء 
من الملك رمسیس ولكن ل�م ی�ت�ول�ى أي م�ن�ھ�م 
العرش ألنھم لیس�وا م�ن ال�خ�ط ال�م�ل�ك�ي ل�ع�دم 
انتماء نفرتاري للقصر الملكي ولكن تم تص�وی�ر 

 -أربعة ذك�ور وب�ن�ت�ی�ن  -أبناء نفرتاري الستة 
على جدران معبدھا ف�ي اب�وس�م�ب�ل وم�ن اب�رز 
أبنائھا میریت آمون أي ح�ب�ی�ب�ة آم�ون وك�ان�ت 
جمیلة للغایة وذات مكانة عظی�م�ة ودور ك�ب�ی�ر 
ف��ي ح��ی��اة ال��م��ل��ك رمس��ی��س ال��ث��ان��ي ف��ی��م��ا 
بعد.وأوضح الباحث المصري ف�رنس�ی�س أم�ی�ن 
أن نفرتاري لم تكن الزوجة األول�ى أو األخ�ی�رة 
في حیاة رمسیس الث�ان�ي ول�ك�ن�ھ�ا ك�ان�ت أح�ب 
زوجاتھ وان كان ھذا الحب لم ی�م�ن�ع رمس�ی�س 
من الزواج من امرأة أخرى وھ�ي اس�ت ن�ف�رت 
أي ایزیس الجمیلة، وكانت ھناك ع�الق�ة ن�ادرة 
بین نفرتاري واست نفرت لدرجة أن كل واح�دة 
منھما كانت تسمي ابنتھ�ا ع�ل�ى اس�م االخ�رى، 

حیث قامت است نفرت بت�س�م�ی�ة ب�ن�ت�ھ�ا ب�اس�م 
نفرتاري وقامت نفرتاري بتسمیة ب�ن�ت�ھ�ا ب�اس�م 

 .است نفرت
 حتحور

والملك رمسیس الثاني قام ببناء معبد نفرت�اري 
في ابوسمبل حتى تتمكن زوجتھ من أن ت�ت�ع�ب�د 
آللھتھا المحبوبة حتحور الھ الرقص والس�ع�ادة 
والطرب والحنان عند القدماء المص�ری�ی�ن، الن 
معبد حتحور الرئیسي یقع في مدینة دندرة التي 

كم شمال األقصر لذلك ك�ان یص�ع�ب  100تبتعد 
على الملكة نفرت�اري ع�ن�د ال�م�ج�يء ل�م�ن�ط�ق�ة 
ابوسمبل والنوبة أن ت�ع�ود س�ری�ع�اً إل�ى دن�درة 
ألداء الطقوس الخاصة بمحبوبتھا ح�ت�ح�ور ل�ذا 
قرر رمسیس الثاني بن�اء م�ع�ب�د ل�ح�ت�ح�ور ف�ي 
ابوسمبل حتى ال ت�ب�ت�ع�د ن�ف�رت�اري ك�ث�ی�راً ع�ن 

 .محبوبتھا حتحور
وع��ب��ر رمس��ی��س ال��ث��ان��ي ع��ن ح��ب��ھ الش��دی��د 
لنفرتاري على جدران المعبد وأع�ط�اھ�ا ال�ل�ق�ب 
الملكي وقیل انھا وصف�ت ب�ال�م�ل�ك�ة ال�م�ؤل�ھ�ة، 
وحرص ال�م�ھ�ن�دس ال�م�ص�ري ال�ق�دی�م مص�م�م 
المعبد على أن تظھر نفرتاري في غایة الج�م�ال 
بقوامھا المم�ش�وق وم�البس�ھ�ا الش�ف�اف�ة ال�ت�ي 
تظھر مفاتنھا وكذلك مالبسھا الزاھیة ال�ب�راق�ة، 
ویظھر ذلك جلیاً من خالل واجھة المع�ب�د ال�ت�ي 
خلدت الملكة نفرتاري في تمثالین رائعین وھ�ي 
تلبس ثوباً طویالً فضفاضاً وفي یدھا الصال�ص�ل 
رمز الموسیقى وان كان یعیب ھذا المعبد ش�يء 
واحد من ال�ن�اح�ی�ة ال�ف�ن�ی�ة وھ�و أن رمس�ی�س 

 12م�رة م�ق�اب�ل  16الثاني قام بتصویر نفسھ 
مرة فقط لنفرت�اري م�ع أن�ھ ب�ن�ى ھ�ذا ال�م�ع�ب�د 

 .لزوجتھ ولیس لنفسھ
 الرحلة األخیرة

لم یمھل القدر ن�ف�رت�اري ل�ك�ي تس�ت�م�ت�ع ب�أداء 
طقوس عب�ادت�ھ�ا داخ�ل م�ع�ب�دھ�ا ألن�ھ ب�م�ج�رد 
انتھاء العمل وقدوم نفرت�اري م�ن األقص�ر إل�ى 
ابوسمبل الفت�ت�اح ال�م�ع�ب�د م�رض�ت بش�دة ول�م 
تستطع أن تؤدي مراسم افتتاح المعبد، وأن�اب�ت 
بنتھا میریت آم�ون ل�ع�م�ل ال�ط�ق�وس ال�الزم�ة، 
وقیل أن نفرتاري ماتت في رح�ل�ة ال�ع�ودة إل�ى 
األقصر لتنتھي برحیلھا أجمل قصة حب عرف�ھ�ا 
التاریخ المصري وان كان سیظ�ل م�ع�ب�دھ�ا ف�ي 
مدینة ابوسمبل شاھداً إلى األبد على ھذا ال�ح�ب 

 .الخالد ونموذجاً فریداً للحب بین الزوجین
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 لبنان زینة حمود/

 
 أمیرات یتراقصن

 فوق الغیم
 تتشابك ایدیھن
 یعبرن بھدوء

 الى الضفة االخرى
 تتوحد السماء
 یھطل الثلج

 تختبىء الطیور
 لتعود وتفترش السماء

 وانواع مختلفة  بالوان
 تشرق الشمس بخجل

 تتنفس الورود على عجل
 تضحك االرصفة
 تتلون المقاعد

 تتشابك االیدي من جدید
 في بستان تفوح منھ العطور

 تتراقص التماثیل
 التماثیل الساكنة الحجر

 منذ سنین
  على أنغام تشرین

 وتعود دورة الحیاة
 بعد ثبات دام طویل

 توزع اطواق الیاسمین
 على الحاضرین

 وتنقش اسماء الغائبین
 على شواھد من طین

 وفي المساء.... 
 تصمت كل الكائنات  

 یطل القمر البھي
  مخترقا الغیم

 كلوحة تزین السماء...
  

         ة 

           
 

 سامح أدور سعدهللا/ مصر         
 
 
    

 

الرادیو كعادتھ كل یوم,   دقت عقارب الساعة تشیر إلى العاشرة صباحاً . ھو یتابع     
معھ فنجان القھوة السادة . لحظات حتى دق جرس الباب ,كان ساعي البرید قد سلمھ 

 21خطاب مسجل بعلم الوصول . فتح الخطاب وشرع یقرأ ال�خ�ط�اب (ال�ق�اھ�رة ف�ي 
م) كان الخط رقیقا و رائحتھ ذكیة, تفوح من داخلھ, كانت وردةً ح�م�راء 1980ابریل 

 جافة. لَم تحتمل قط ْ تساقطت أوراقھا عندما أمسك بھا.
عزیزي .... أكتب إلیك من بلد بعید و یعتصرني األلم ألجل وحدتٍي و بعدى عنك م�ن�ذ 
اضطرتني الظروف للرحیل بعیداً عنك حتى صارت أیامي وحیدة طویلة ال تنقضي في 
ھذا المنفى البعید. لعلك تندھش كیف؟ ھنا بلد النور و الجمال . أش�ع�ر ك�أن�ن�ي داخ�ل 
سجن بدون أسوار فھو یحیط بي من كل أتجاه یخنق أنفاسي وأح�الم�ي ح�ت�ى أبس�ط 

 حقوقي . نعم فالبعد عنك ال معنى لھ والحیاة ال جمال فیھا.
أطول من   لیل الشتاء الطویل شدید البرودة ال یمر حتى النھار القصیر جدا ھو عندي

ما ھو إال ضباب اسود یمحو الرؤیة ع�ن�ي   دھر . نور الشمس المسكوب على جبیني
سویا أراه الیوم كطی�ر غ�ری�ق ف�ي ص�ف�ح�ة   تماما. حتى القمر الزاھي الذي كنا نراه

السماء الرمادیة والنجوم الساطعة ھي ورود، ذابلة فوق سطح بحر راكد, لم یعد ل�ي 
رفیق أناجیھ بأحالمي. سوى الیأس والذل ھما من یؤنس وحدتي ھنا .أعرف أني ق�د 

 أخطأت كثیرا یوم تنازلت عنك ألجل األوھام التي ال قیمة لھا في زمن عمر الفرد.
أنت تعرف كم الضغوط والشدائد التي كانت تحیط بي و ك�ان�ت أق�وى م�ن�ي وش�ع�رت 
حینھا أنك جلست مكتوف األیدي. نعم أعرف أني أنا من أخطأت و ال أح�م�ل�ك م�ا ال 

بعد تلك الوعود ال�ت�ي م�ن�ح�ت�ن�ي إی�اھ�ا,   ذنب لك فیھ. رسمنا صوراً جمیلة للمستقبل
 ولكن رحلت!

كان بداخلي صراع عند الرحیل و الھروب من قسوة قوانینك وكثرة ح�ب�ك وع�ط�ائ�ك 
 الذي رحل إلى مكان بعید و ال یعود.  كانت كالطائر  لي

أرجوك سامحني .. فأنت وحدك من یدرى إلى أیة درجة بلغت آالمي وأحزاني. وھ�ن�ا 
 أنا ال أعرف ماذا أفعل بھذا الوقت اللعین البشع؟

ولكن ھل ھو عندك أیضاً بمثل ھذه البشاعة ؟ آه ل�و ت�ع�رف ك�ی�ف أص�ب�ح�ت أن�ھ�ي 
حتى صارت شب�ح�ا   أعمالي ھنا بصورة ال تطاق، أصبحت قلقة عنیفة أغلب األوقات

إل�یِ�ك. ف�الب�د أن أراك   یطاردني أینما ذھبت. وكان البد أن أكتب إلیك فكم أنا مشتاقة
ثانیة، كل جوارحي وجوانجي تھتف تریدك أنت. ذرفت دمعاتي حزنا على م�ا مض�ى. 
أشعر بھا تترنح على خدّيً كذلك المصباح الذي یترنح بضوئھ الخافت أع�ل�ى س�ق�ف 

 حجرتي ظنا مني أنك قد تأتني خلسة اآلن .... نعم انتظرت تدخل اآلن.
كثیراً ما یأتیني شعوًر آخر ویقول لي أني لن أراك ثانیة تصیبني رعشةَ غیر م�درك�ة 

الساخنة تدفئ جبیني وراحة یدك تمسح دم�ع�ات�ي. أراك   بأنفاسھ  شعرت  مصدرھا.
تخاصرنى وتضع راحة یدك على كفي. أسرح بین عیونك و أدفن رأسي عند ص�درك 
الحاني فھو الزال مصدر طاقتي ھو مكمن الحنان المف�ق�ود ھ�ن�ا ع�ل�ى ھ�ذه األرض، 

أكت�ب إل�ی�ك ال�ی�وم خ�ط�اب�ي ف�ی�ھ�ا وردة ب�ل�ل�ت�ھ�ا   وأنت دفء الحیاة بجمیع ألوانھا.
ارسلھا الیك. إلى أن أعود إلیك م�ن ھ�ذه األرض ال�ب�ع�ی�دة.   قبلتھا شفتاي  دموعي،

أتشتاق إلّيً مثلما أشتاق إلیك؟ سوف أرسل لك خطابي التالي، خالل أی�ام أح�دد ی�وم 
 عودتي وساعة.....

 م2001صوت المذیاع یعلن الساعة الحادیة عشر السبت أول أكتوبر لعام 



36  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 807 

03 Nov 21 • Year 17 

   
ت��وفّ��َي األس��ت��اذ ف��اخ��ر ف��ھ��ی��م، ف��ى ص��ب��اح    

لم تكن الساعھ ت�ج�اوزت الس�اب�ع�ة …  األربعاء
ص��ب��اح��ا ع��ن��دم��ا اتص��ل ب��ي ص��دی��ق��ى ب��اك��ی��اً 

  .." "محتاجك تعال.. ابویا أتوفي
وبع�د إج�راءات ط�وی�ل�ة، وت�ج�ھ�ی�ز الص�ن�دوق 
والكفن وإبالغ األقارب وانتظار ال�ق�ادم�ی�ن م�ن 

 "  تحركنا إلى بل�دھ�م…  الصعید وحجز القاعة
  .." سندبیس قلیوب

س�اع��ة ونص�ف اس��ت��غ�رق��ھ��ا ال��ط��ری��ق ل��ت��دخ��ل 
السیارات إلى طریق القریة التراب�ى .. ف�ب�واب�ة 
المدافن على أطراف القریة أمام ط�ری�ق ض�ی�ق 

 .یحملك إلى داخل القریة
بینما علت أصوات البك�اء، دخ�ل ال�ج�م�ی�ع إل�ى 

 .وبقیت أنا خارج البوابة داخل المدافن،
مرت دقیقتان قبل أن یظھر ع�ل�ى أول الش�ارع 
الترابي مجند أسمر نحیل الجسم، بمالمح وج�ھ 
أنھكھ التعب َعلَتْھ قطَراُت العرِق الغ�زی�ِر راك�ب�ا 
عجلة قدیمة؛ بین�م�ا ی�ح�م�ل م�ج�م�وع�ة أس�الك 
كھربائیة حول جسمھ من ال�ك�ت�ف إل�ى أس�ف�ل.. 

  ..ولكنھ فعل شیئًا جعلني أتسمر واقفا
فبینما ك�ان ی�ق�ت�رب م�ن ال�ب�واب�ة، ت�رَج�ل ع�ن 
العجلة، ونزل یمشي على قدمیھ ببطء وعی�ن�ی�ھ 
إلى األرض حتى تج�اوز ال�ب�واب�ھ ب�م�س�اف�ة ث�م 

  …ركب العجلة مرة أخرى
وأعادنى ث�الث�ی�ن   تصرفھ، ضربني فى ذاكرتى،

عاًما إلى الوراء؛ حینما كان الجی�ران یُ�غ�ل�ق�ون 
المحالت إذا ما مرت جنازة أمامھم.. وی�ن�زل�ون 
الباب الصاج إلى المنتصف أو ی�غ�ل�ق�ون ال�ب�اب 
الزجاجي.. ثم یخرجون ل�ی�ق�ف�وا خ�ارج ال�دك�ان 

وی�ن�زل م�ن ی�رك�ب …  احتراًما لجن�ازة ال�م�ی�ت
العجلة أو ح�ت�ى الس�ی�اره وی�ق�ف ع�ل�ى ج�ان�ب 

  ..الطریق منتظراً حتى تبتعد الجنازة
احتراًما لمیت ال یعرفونھ، ولجیران قد یكون�ون 

عالمین  ..وبدیانة أخرى  أساًسا من بلدة أخرى،
أن ال��ح��زن ج�ب��ل ك��ب��ی�ر.. ی��ق��ع ف�وق ال��ق��ل��وب 
فیھشمھا.. وأننا نذھب إلى العزاء ل�ك�ى ن�ح�م�ل 

 ..جزًءا من ھذا الجبل معھم
یحملھ أحدھم بحمل الص�ن�دوق، وی�ح�م�ل�ھ آخ�ر 

ویص�ن�ع  ..بالوقوف بجوار المت�وفَّ�ى ی�دع�و ل�ھ

ثالث أكواب الشاى والمیاه لیضعھا أمام م�ن�زل�ھ 
لكي یشرب منھا ال�م�ع�زی�ن ال�ذی�ن ال ی�ع�رف�ھ�م 

  … ولكنھ یعرف تعبھم
بینما یقف الجمیع بجوار أھل المتوفَّى عالم�ی�ن 
أن ال��ح��م��ل ث��ق��ی��ل وم��ؤل��م، ف��ي رس��ال��ة ألھ��ل 
المتوفِّى اننا جاھزون لحمل الحزن م�ع�ك�م ب�أي 

 … طریقة كانت
مجند نحیل أسمر الل�ون، رب�م�ا ل�م ی�درس ف�ي 

ال   …   مدرسة، وربما حص�ل ع�ل�ى ال�دك�ت�وراه
  ..أعرف.. ولكني اعرف انھ انسان

انسان أثبت أن األخالق ال ت�م�وت، وأن ال�ق�ی�م 
تنتقل عبر أوالد األصول مھما حاول الزم�ن أن 

مجند متغرب ع�ن أرض�ھ، ف�ع�ل م�ا  ... یغیرھم
یفعلھ أصالء المنشأ، وعظماء األصل،. حاملین 

  ..الحقیقیة في قلوبھم قیمال
ش�ك�را ل�ك …  إلى ھذا المج�ن�د ال�ذي ال أع�رف�ھ

ألنك أثبت أن القیم لم تنقرض وأن الح�ب ب�اق�ى 
  شكرا لك ..في القلوب

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

سبتمبر  22* قصة حقیقیة حدثت یوم األربعاء 
  مساء 5الساعھ 

ا  ا  "ب "  * 

 : رسالة شكر یكتبھا
 

 مصر/ صموئیل نبیل أدیب

  ..   
 ت ا 

 
  وعد حسون نصر/ سوریا

 
كلما تقدمنا بالعمر بات الرقم كابوساً، ألن الُمسّن في بالدنا، لأل�س�ف، 
محروم من أبسط حقوقھ، وخاصةً إذا لم ی�ك�ن م�وظ�ف�اً ول�دی�ھ رات�ب 
تقاعدي، إذ تزداد الھموم لتأمین الدواء والط�ع�ام وال�ل�ب�اس وأح�ی�ان�اً 
السكن، لذا یكون العمر بسنواتھ ھّماً كبیراً یالحق�ن�ا ج�م�ی�ع�اً ألس�ب�اب 
عدیدة، فدور الرعایة بحاجة إلى الع�ن�ای�ة، وف�ك�رة ت�خ�ص�ی�ص رات�ب 
للُمسنیّ�ن غ�ی�ر م�ت�اح�ة ح�ت�ى اآلن ف�ي ب�الدن�ا، ول�ذل�ك ف�إن ت�أم�ی�ن 
مستلزمات ال�ُم�س�ن�یّ�ن م�ن دواء وط�ع�ام ول�ب�اس إن وج�دت ت�ك�ون 
مغموسة بالذل واإلھانات، إذ بات الُمسّن عبئاً على ذویھ، وبتنا ن�رى 
كثیرین من كبار السن یفترشون الطرقات، یتس�ّول�ون ل�ق�م�ة ال�ع�ی�ش 
والدواء وما یستر الجسد، فقد باتت ظاھرة انت�ش�ار ال�ُم�س�ن�یّ�ن ع�ل�ى 
أرصفة الطرقات ظاھرة ترافق ح�ی�ات�ن�ا ال�ی�وم�ی�ة، ف�ي ال�وق�ت ال�ذي 
یفترض فیھ أن یُكّرم كبیرنا في دار رعایة جیدة، یتناول فیھا وج�ب�ات 
طعامھ الصحي ودوائھ بشكل منتظم، یدفئ جس�ده م�ن ب�رد الش�ت�اء، 
ینام على وسادة طریة وفراش مریح متدثّراً بغطاء ن�اع�م، ف�ال�ج�م�ی�ع 

یعلم ما فعلتھ الحرب بنا، دّمرت بی�وت�ن�ا وش�ّردت 
أطفالنا، ھّجرت شبابنا وذلّت كبارنا، ل�ذا واج�ب�ن�ا 
أقّل ما یمكن أن نرعى كبیرنا، ن�ح�ت�ض�ن�ھ ب�دفء 
كلماتنا، كذلك على الدولة م�ن خ�الل م�ن�ظ�م�ات�ھ�ا 
اإلنسانیة والصحیة أن ت�خ�ّص�ص م�ك�ان�اً م�ری�ح�اً 
لھذا الُمسّن تع�ّوض�ھ ع�ن ال�ت�ع�ب والش�ق�اء خ�ال 
سن�وات ش�ب�اب�ھ، ت�ك�ون م�الذاً ل�ھ ح�ی�ن ی�ت�رك�ھ 
الجمیع، تخّصص راتباً لكل ُمسّن أق�ّل م�ا ی�م�ك�ن 
ل��ی��ت��م��ّك��ن م��ن ش��راء أبس��ط ض��روری��ات دوائ��ھ 
وطعامھ ولباسھ، فمن أنش�أ أج�ی�االً وربّ�ى أب�ن�اء 
وبنات وكّون أسرة وأحفاداً، ألیس م�ن ح�ق�ھ أن 
یرتاح فیما تبقى لھ من العمر؟ إن لم یك�ن ض�م�ن 
أسرتھ ف�ف�ي دار رع�ای�ة ت�ح�م�ی�ھ وت�ك�ون م�الذاً 
لشیخوختھ؟ ففي ھذا الُمس�ّن ج�م�ی�ع�ن�ا ی�ج�ب أن 
یرى مستقبلھ وشیخوختھ، ویتعامل معھ على أنھ 

ذاتھ حین یصبح في مثل عمره، فراعوا كباركم فھم برك�ت�ك�م، ك�ون�وا 
لھم عوناً لیكون أوالدكم وأحفادكم عوناً لكم في كبرك�م، اج�ع�ل�وا م�ن 
رزقكم نصیباً لُمسنّیكم، لیكون لكم من رزق أحفادكم نصیب ل�ك�ب�رك�م، 
فمن المعیب أن یفترش كبیرنا الطریق متجاھلین أنھ یوماً م�ن األی�ام 
كان في مثل سنّنا قویاً یعمل ألجلنا وألجل ھذا الوطن، فكانت المكاف�أة 
أن یكون الشارع مسكنھ األخیر قبل اللّحد، لذل�ك ع�ل�ی�ن�ا أن ن�ت�ع�اون 
جمیعاً لنعید ھیبة كبارنا یداً بید، دولة ومؤّسسات وأبناء حتى ن�ح�م�ي 

 .كبارنا من كابوس رقم العمر
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)1( 
 حّدثني النّھُر وقال:

 فیما یرویِھ عن َربِّھ الماءْ 
 فیما یكتبھ في جذع الّشجر العالي

 فیما تحفظھ الغزالة المنسیّة في سفوح الجبالْ 
 فیما تركتھ األغاني الطّویلةُ من لحنٍ 

 على شفاِه الّرواة الّرعاِة الّشاردین من رصاص الھواةْ 
  فیما نشرتھ الّصور الغریبة من دعایة للنّساء الحواملِ 

 في فكرة االختزالْ 
 حدثني النّھُر وقاْل:

 "كّل ما تراه منّي ھھنا
 محاولة كي أعیش حیاتي كنھٍر بعیداً عن منطق االعتقالْ 

 وأن أداعب حصوتین في المجرى
 وأرى وجوه الفتیة النضرةْ 

 تغازُل الفتیاتْ 
 تمسّد شعرھّن الناعم المبلول

 ویقطفون القبلة الدافئةْ 
 ویقذفون النّار في عمق المیاْه"!

)2( 
 تراودني األحالم عن نفسي

 أن أصبح طیناً مجبوالً بعرق الّشجرةْ 
 أو شمساً دائرة على وجوه النّساء تشرب دفء أسرتھنّ 

 أغنیةً تأكل قلب شاعرھا على الطّرقات
 تراودني النّفس عن أحالمھا

 أنشودِة الّصبح في حدیقتَي البكرِ 
 تطّل علّي العصافیُر بریشھا النّاعم

 تدّس صوتھا في القصیدةِ 
ْوء  أراك اآلن تضاجعین عنّي الضَّ

)3( 
 لو كنِت معي في المدینة اآلنْ 

 الستمع الھواء إلى حفیف شھوتنا
 وحفّتنا المالئُك في فردوسنا األعلى
 لو كنّا معاً في ھذي اللّحظة بالذاتْ 

 لكان شاعٌر آخُر یكتب ھذي القصیدة عنّي
 وعاشقة أخرى تقف أمام جلوتھا على المرآةْ 
 وشاعرةٌ غیرِك تلبس نظارتھا لتكتب وحیھا

 وتمتدَح الكالم الّشاعريّ 
 لو كنِت ھنا اآلن لصار الورد یضحُك في الشرفاتْ 

 ولصرُت غیري
 عاشقاً ممسوساً برعشة وردكْ 

)4( 
أراك ھناك حیث یلتقي الماُء بالماِء ل�ی�ط�ف�ئ�ا ال�نّ�اَر الّ�ت�ي 

 اتّقدت ھنا في وصلٍة ماطرة
أوّزع الوقت بین لحظتیِن جمیلتیِن تش�ت�ب�ك�اِن ف�ي ل�ح�ظ�ٍة 

 واحدةْ 
أثرثر طفال ال یستر عیبھ إّال احتمال الھوى ف�ي ال�ج�ل�س�ة 

 الّشاھدة
أُْوِدُع األسرار الّتي ازدحمت على شفتي ل�ت�زھ�ر ض�ح�ك�ةٌ 

 وردیّةٌ في الّشفاِه الفاتنةْ 
 أرتّب األغنیاِت على وتر القصیدِة في الّسھرِة الجامعةْ 

أحلُّل نجمتیِن فائرتیِن على صدر السَّ�م�اِء ل�ت�غ�ُدَوا ن�ج�م�ةً 
 راضیةً في خفقٍة والھةْ 

"أنام م�لء ج�ف�ون�ي" ب�ی�ن ذراع�ی�ِك ی�ح�رس�ن�ي ص�دُرك 
 اللّؤلؤيُّ في غمرٍة دافئةْ 

)5( 
 أتعرفین متى أشفى من مرضي بك؟

 عندما یتحّدُث اآلخرون عنكِ 
 بحبٍّ وال أغارْ 

 أو یؤلّفون عنك اإلشاعاتِ 
 وال أمتعضْ 
 أو أعترضْ 

 وال تتغیّر مالمح وجھي
 یسألني صدیقي ساعتئٍذ إن كنت أحبّك

 یتأّكد كذبي في كّل مّرةٍ 
 …!وأنّني ما زلت مریضاً لن أشفى

)6( 

 ما أقبحني!
 ما أجمَل كّل من سواْي!

 النار تأكل بعضھا فيّْ 
 وتنتھي منّي أنايْ 

 وظلّي األعوج في الّصورةِ 
 في المرآةِ 

 یسخر من ِوقفتھ على عتباتھا
 ویلھو في ھوايْ 

 صوتي یؤرجحني على نغماتھا الولھى
 ویصیح في َولٍِھ صدايْ 

)7( 
  في اللّیلة الفائتةْ 

 تفتت القمر النٌّحاسيُّ 
 والحسناُء غرقت في ضْوِء أبیضھا

 ومالئٌك وقفت على رمَشْي ذھولْ 
 ھناك عند اتّحاد الوجوِد اكتمل النّاقص فینا

 األبجدیّةُ صارت ثالثین حرفاً 
 تشبّعت بمالمح األزھار واألطیاِر واألشیاءِ 

 واالسم أصبح قّوة متمّرسْة!
 في اللّیلة الفائتةْ 

 كانت األساطیر تأخذ بعداً حیویّاً 
 وتُكتب من جدیدْ 

)8( 
 عندما نلتقي ألّول مّرة بعد غیاب عنیفْ 

 لي علیھا شھوتان
 شھوة المتعة في مفاتنھا

 وشھوة الفرح المؤّجلْ 
 مذ عرفُت طعم سمائَي األخرى

 أفرغت في الوقت
 غیم حمولة زادت عن شھوٍة تشتاق دفء دمي

 رقصت عیناي في فرحٍ 
 فّرت من الّشفتین جملة عاشق مشتاقْ 

 وجعي المعّجُل شھوة أخرى تربّیھ التّغاریدُ 
 ربّما في شھوة أخرى نفیض على جنون من عناقْ 

)9( 
 أجّدد الّذاكرةَ، الُكتّاَب واألفكارْ 

 أجّدد القلَب والّشفتینْ 
 أجّدد الّرسائَل واألغنیاتِ 
رفةْ   رائحة الورد في الشُّ

  أجّدد الجمل القصیرة في القصائدِ 
أرفع ھامة الّزھرة فوق رأسي األشیِب المحنيِّ مثل ع�بّ�اِد 

 شمسْ 
 أجّدد ھذا الھواَء األسوَد الفاسَد في رئتيّْ 

 رطوبةَ الغرفةِ 
 بیَت العناكِب في الّسقف األیمِن من غرفِة النّومْ 

 أجّدد األقالَم واألفالم واألحالم والقھوةْ 

 الّسجائَر والّدْم!
 ما قد یجّد علّي لحظیّاً؛ ألولَد من جدیٍد كّل یوْم!

)10( 
 إحدى عْشرةَ نجمةً للحبّ 

 شفقیّة ترنو بضحكة سحریّة في القلبْ 
 ملساُء ناعمة لتُكتب الّذكرى بعید الحبّْ 

نھا الّذھبْ   ھیفاُء فارعةٌ شرقیّة اللّفتاِت لوَّ
 لیالُء نھِر مدینٍة یسبُّح في أماسیھا الطّربْ 

 شّماُء بارعةٌ كروح األغنیاِت بقلِب صبّْ 
 إحدى عْشرةَ نجمةً تغازُل القمر البھيَّ كالمرایا الفاتناتْ 

 تغسلھ بأشواق السُُّحبْ 
 ھدوٌء ناعٌم في شفتینْ 

 مشوٌب بالحذرْ 
 كأٌس وموسیقى وعنقوُد عنبْ 

 أمنح الّشھوة قّوة أخرى على تخوم الّربّْ 
 عّل الّصھیل الحيَّ یخلق رعشة كبرى بعمق الُجبّْ 

)11( 
 كوني الفوضویّة

 كي یعید العالم ترتیب النّظام الّداخليّ 
 واستریحي في امتداد الّشجرةْ 
 ثْمرة ناضجة ونشوى نِضرةْ 

 واكتبي نقش الّسماء على لیالي الّسحرة
 واستعملي َحَجري ورودا مشبعاتٍ 

 لیلة متعطِّرةْ 
 وتغلغلي في داخلي یا داخلي

 مثل الّریاح الممطرةْ 
)12( 

 كنُت قبَل الیوم
 أمقُت اجتماع الحروف باسمك الرباعيّ 

أكرھك حرفا حرفاً حتّى انتھاء اسمَك العائلّي المخیّب ظّن 
 الھدوءْ 

 أتحاشى كّل ما یذّكرني صوتَك، َشعرَك، َشكلكْ 
 الّصحیفة الّتي تشتریھا وتكتُب فیھا

 ولم نكن أصدقاء على الفیسبوكْ 
اآلن، ومنذ ھذي اللّحظة م�ن ن�ور ال�ح�ق�ی�ق�ة الّس�رم�دّي، 

 أحبّكَ 
حتّى لو سرقت منّي حبیبت�َي ال�وح�ی�دة وراقص�ت�ھ�ا ل�ی�ل�ة 

 الجمعة في البارْ 
 أو ھمست لھا في اللّقاء األخیر بكْلمتیِن وضحكتینْ 

 وشربتما كأس نبیذْ 
ولِو انتبھَت لفتحة صدرھا وتأّم�ل�ت م�ث�ل�ي خ�طّ ن�ھ�دی�ھ�ا 

 الّسامیینْ 
 أو تلوت لھا سردك العبقريّ 

  وراجعت لھا قصائدھا مثلي تماماً 
 وعّدلت وضع الھمزة في كلماتھا على الكرسّي أو منفردةْ 
أو مثلي تماماً صّوبت أخطاء ال�نّ�ح�و ف�ي قص�ی�دة تُ�ل�ق�ي 

 إیقاَعھا على كتفیَك في المطعمْ 
 لن أكرھك بعد اآلن حتّى وإن ضاجعتھا بكامل شھوتھا

 ھَي لم تخنّي ساعتئذْ 
 إنّما كانت تجّرب الحّب معكْ 

 وتشكوني إلیْك!
 أعدَك؛ ال أسألھا عنَك كْي ال أزعَجْك!

 وأبقى أحبّكَ 
 متواطئاً معھا علیكْ 

 نظلُّ دائرة ندور في ھذا الفلكْ 
)13( 

 أفتش في صورتھا عن مسرب نحو نھدیھا
 أقاتل الفراغ والظّّل كي یفتحا لي كّوة في صدرھا

 أقّرب الّصورة
 أُْبعد الّصورة

 أستجدي الّضیاء والعدسةْ 
 ال شيء مّما یدور في مخیّلتي تلك اللّحظة الحرجةْ 
 أكفر بالتّكنولوجیا والّضوِء واالحتماالت الّسِمَجةْ 

 أھّشم ما تخایل منھا في شاشة العرضْ 
 تبصق في وجھي الّشیاطیُن الّتي مّزقتني

 وأنام بین أسنان القلْق.

  و  رّ اء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فراس حج محمد/ فلسطین
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بینت صورة الح�ی�اة   أما السلمان فقد   
الرعوی�ة ف�ي الص�ح�راء ال�ت�ي ب�دورھ�ا 
م�ث��ل��ت االن��ت��م��اء وال��ھ��وی��ة وان��خ��ف��اض 
مستوى الوعي والثق�اف�ة وم�ا إل�ى ذل�ك 
من أفكار متخلفة وعادات وتقالید بال�ی�ة 
انتھت إلى القساوة والتوحش ورد منھا 
فكرة وأد البنات، فالمكان ی�ق�دم م�ج�م�ل 
الدالالت والعالقات وتأثیرھا في ت�ك�وی�ن 

 اإلنسان.
تجلت الوظ�ی�ف�ة ال�م�ع�رف�ی�ة ف�ي وص�ف 
س��وق الش��ورج��ة ح��ی��ن أش��ار ع��ب��ر 
ش�خ��ص��ی�ة م��ح��م�د إل��ى دوره ال��رئ��ی��س 
والھام في قوة وازدھار اقتصاد ال�ب�الد، 
وال��م��ت��ح��ف ال��ب��غ��دادي ف��ي إش��ارة إل��ى 
عراقة التراث وشارع الرشید الذي أت�ى 
تعریفیاً ب�ی�ان�ی�اً ل�ل�ق�ارئ ش�م�ل ج�وان�ب 
ع��دی��دة خ��دم أھ��داف ال��ك��ات��ب وش��ف 
اعتداده وتشبثھ بأصالة االنتماء للمكان 
وحسھ الوطني وم�وق�ف�ھ ال�م�ن�دغ�م ف�ي 

صوره كخریطة تفصیلیة   صوت الشعب
في تموضعھ على األرض وم�ج�ری�ات�ھ، 
ف��ق��دم��ھ ع��ب��ر ش��خ��وص��ھ ف��ي ق��ال��ب 

  حوارات :  من
"فھذا الشارع یمثل ال�وج�ھ ال�ح�ض�اري 
للعاصمة بأبھى صورة ف�ت�ت�م�ظ�ھ�ر ف�ی�ھ 
معالم ال�ت�م�دن وال�رق�ي وت�ت�س�اب�ق ف�ی�ھ 
خطى الفتیات بكامل أناقتھن مب�ت�ھ�ج�ات 
بھذا الجو الج�م�ی�ل وال�م�ن�اظ�ر ال�خ�الب�ة 
التي تجسدھا ال�م�ح�ال ال�ت�ج�اری�ة ال�ت�ي 
ت�ح�ت�وي ع�ل�ى أرق��ى وأف�خ�م ال�ب�ض�ائ��ع 

   المصنعة عالمیاً ومحلیاً."
"قال ھمام: ھذا الشارع یرمز لھ ب�روح 
بغداد، فھو یجمع كل تاریخھا وأصالتھ�ا 
وقد أطلقت علیھ ھذه ال�ت�س�م�ی�ة ت�ی�م�ن�اً 
باسم الخلیفة العباسي ھ�ارون ال�رش�ی�د 
ح��ی��ث ب��ل��غ��ت ف��ي ع��ھ��ده عص��رھ��ا 

  الذھبي."
"قال ن�ع�م�ان م�ؤك�داً ق�ول زم�ی�ل�ھ: ب�دأ 
شارع الرشید من منطقة المی�دان ح�ت�ى 
الباب الشرقي، و ھنا كانت ال�ت�ظ�اھ�رات 
ال��ع��ارم��ة تص��دح ب��أص��وات م��ع��ارض��ي 

 السلطة."
أضاف مؤید قائالً : وشھد ھ�ذا الش�ارع 
بالذات أحداثاً دامی�ة م�ا زال�ت م�ذك�ورة 
في ذاكرة ال�ع�راق�ی�ی�ن، ف�ق�د ج�رت ف�ی�ھ 
محاولة اغتیال رئیس الحكومة العراقیة 
آن��ذاك ع��ب��د ال��ك��ری��م ق��اس��م م��ن ق��ب��ل 
مج�م�وع�ة م�ع�ارض�ة ل�ك�ن إص�اب�ت�ھ ل�م 

  قاتلة ونجا منھا".  تكن
أو وصف مطع�م دن�ان�ی�ر ح�ی�ن أراد أن 
یعرض صورة مشرقة لل�م�ك�ان ع�ززھ�ا 
ب��خ��ی��االت��ھ وأش��ار إل��ى م��ع��ال��م ال��رق��ي 

الحضاریة فیھ :" وھ�و م�ط�ع�م ع�ائ�ل�ي 
على ال�ط�راز األورب�ي، ك�ل ش�يء ف�ی�ھ 
یشعرك ب�أن�ك ف�ي م�ك�ان ب�اذخ ال�رق�ي، 
طاقم ال�خ�دم�ة ال�ج�م�ی�ل نس�اًء ورج�االً، 
ط��ری��ق��ة االس��ت��ق��ب��ال، ن��ظ��اف��ة ال��م��ك��ان، 
وأش�ج�ار ال�زی�ن�ة، وال�ل�وح�ات ال�زی�ت�ی�ة 
الفاخرة التي تزین جدرانھ، مف�روش�ات�ھ 
األثیرة، الموسیقا التي ت�ع�زف�ھ�ا ف�رق�ت�ھ 
الموسیقیة. حین ت�دخ�ل�ھ یش�ع�رك ج�وه 
ال��م��خ��م��ل��ي أن��ك ف��ي ب��ق��ع��ة م��ن ب��ق��اع 

  الجنة".
وتجلت أیضاً ص�ورة ال�م�ك�ان ال�م�ع�ادي 
القاتمة الذي أدى في ال�روای�ة وظ�ی�ف�ت�ھ 

وض��ع   ال�ت�ف�س��ی�ری�ة واإلی��ھ�ام�ی�ة ح�ی�ن
القارئ م�وض�ع ال�م�س�ت�وح�ي ال�م�ت�ن�ب�ئ 
المترقب للقادم وأوحى لھ ب�خ�ط�ب ق�ادم 
تس��ی��ر إل��ی��ھ الض��ح��ی��ة، ف��ح��ی��ن وص��ف 
وحشة الطریق في الصحراء إلى الن�ف�ق 
وظلمتھ وما إل�ى ذل�ك م�ن خ�ل�وھ�ا م�ن 
البشر وانعدام الحركة وتص�وی�ر ظ�ل�م�ة 
النفق كانت إشارة رمزیة إل�ى ظ�الم�ی�ة 
الفكر الممتد إلى م�ئ�ات الس�ن�ی�ن، ال�ت�ي 
تمخض عنھا الظلم وس�ح�ق اإلنس�ان�ی�ة 
ونسج المكائد والمص�ائ�د وت�ج�س�د ذل�ك 
من خالل ال�ح�ف�رة ال�ت�ي س�ق�ط�ت ف�ی�ھ�ا 
الضحیة بس�ب�ب ش�دة ال�دھ�م�ة وإط�ف�اء 
نعمان للمصباح عامداً لإلیقاع بھا فی�ھ�ا 
قبل أن تصلھا وقبل أن یقوم بذب�ح�ھ�ا و 

  زھق دمھا..
ھذا إن استخدام الكاتب ل�ل�ن�ف�ق ك�م�ك�ان 
جاء یحمل داللة رمزی�ة وع�ل�ى ض�ی�ق�ھ 
وارتباطھ ب�م�وح�ی�ات ال�ع�ن�وان "وك�ر" 
فإننا نجده ی�ت�س�ع ل�ی�ت�ح�ول إل�ى فض�اء 
زماني مكاني واسع ممتد یشت�م�ل ع�ل�ى 
ال�ع�الق�ات ب�ی�ن الش�خ�ص�ی�ات والص��راع 
القائم بین القیم واألف�ك�ار وی�خ�ت�زل ف�ي 
دھالیزه الصراع ال�ق�ائ�م ال�م�س�ت�م�ر ف�ي 
ثنائی�ة "ال�خ�ی�ر والش�ر" ف�ی�ت�خ�ذ ب�ع�داُ 
وجودیاً تاریخیاً موظَّفاً بلغ�ة ان�زی�اح�ی�ة 
كانت قادرة على ت�ق�دی�م ل�وح�ة م�ك�ث�ف�ة 
اإلی�ح��اء ب��أزل�ی��ة ال��ج�ری��م�ة وام�ت��دادھ��ا 

  واستمرارھا.
فالتوظیف المكاني ھنا قد لم یقف ع�ن�د  

حد كونھ عنصراً ھاماً في سیر األحداث 
فحسب، وإنما ی�م�ك�ن اع�ت�ب�اره ال�ھ�دف 

     األول القائم خلف كتابة ھذه الروایة.
وإلى جانب ما أداه ال�ن�ف�ق ب�م�وج�ودات�ھ 
من وظائف فإن�ھ أس�ھ�م ف�ي دف�ع س�ی�ر 
الحدث من خالل تصعید االن�ف�ع�ال ن�ح�و 

فللمكان دالالتھ التعبیریة ح�ی�ن   التأزم،
یجعل الجامد من األشیاء وال�م�وج�ودات 
ینبض بالحیویة ویقدم صورة تخی�ی�ل�ی�ة 

تجسد مضمون العالقة بین الش�خ�ص�ی�ة 
والمكان وتلقي ظالالً حیة على ال�ح�دث، 

ب�دوال   وتضفي علی�ھ ال�ط�اب�ع ال�ح�س�ي
إیضاحیة، وترسم الرقعة االنفعالیة التي 
یتف�اع�ل ف�ی�ھ�ا ال�ق�ارئ م�ع م�وج�ودات�ھ 
ومؤثراتھ التي على اختالفھا وت�ن�وع�ھ�ا 
وتسبغ على الم�ش�ھ�د ب�م�ا ت�ح�م�ل�ھ م�ن 
إش��ارات ودالالت مش��اع��ر ال��ت��وج��س 

     والخوف والقلق.
و أما تفعیل طاقة ال�خ�ی�ال ال�ح�س�ي ف�ي 

ت�ق�دی�م ص�ور   المكان فإنھ ان�ت�ھ�ى إل�ى
محسوسة ذات دالالت ج�ع�ل�ت ال�ق�ارئ 
یستشعر ویبصر ویسمع ویشم وی�ح�س 
باألشیاء ویدرك ما تن�ط�وي ع�ل�ی�ھ وم�ا 
یقف حولھا وخل�ف�ھ�ا وق�ادم�ھ�ا ، ی�درك 
وجود الغدر من خ�الل ت�وظ�ی�ف رائ�ح�ة 
ال��ع��ف��ن ول��ل��خ��ی��ان��ة رائ��ح��ت��ھ��ا ال��ن��ت��ن��ة، 
ویستشعر الصح�راء م�ن خ�الل وص�ف 
الزھور ال�ب�ری�ة وح�رارت�ھ�ا وب�رودت�ھ�ا 
ووحشتھا وظلمتھا وق�ف�رھ�ا ف�ی�ب�ت�ل�س�ھ 
القلق واالرتیاب وھو یرقب آتیاً مجھوالً 
یمأل ھذا الخواء بزئیرالموت، باإلضاف�ة 

والعن�اك�ب والص�راص�ی�ر   إلى الحشرات
وأص��وات ف��ح��ی��ح األف��اع��ي وال��روائ��ح 
الكریھة المقززة وطیور الش�ؤم ال�ق�ب�رة 
والوطواط ال�ت�ي أض�ف�ت ع�ل�ى ال�م�ك�ان 
ظالالً ق�ات�م�ة م�ن خ�الل م�ا أث�ارت�ھ ف�ي 
الشخصیات الُمَساقة إل�ى ال�ن�ف�ق ودب�ت 
ف��ی��ھ��ا ال��ت��وج��س وال��ت��وت��ر وال��خ��وف، 

بدورھا على الق�ارئ ل�ك�ون�ھ   وانعكست
یتشارك وإیاھ�ا ال�ت�داع�ی�ات االن�ف�ع�ال�ی�ة 

أس�ھ�م ف�ي ت�أزی�م   للح�دث األم�ر ال�ذي
ال�رق�ع�ة االن�ف�ع�ال�ی�ة، ف�ی�ب�ت�ل�س�ھ ال�ق�ل��ق 
واالرتیاب وھو یرقب آتیاً مجھوالً ی�م�أل 
ھ��ذا ال��خ��واء ب��رح��ال ال��م��وت وت��رق��ب، 

ث�غ�اء   باإلضافة إلى تض�م�ی�ن ال�م�ش�ھ�د
األغ��ن��ام واإلب��ل ون��ب��اح ال��ك��الب م��م��ا 
استحضر صورة بصریة سمعیة متخیلة 
للصحراء فیھا من األصوات م�ا ان�ت�ھ�ى 
إلى الصورة المتحركة الحیة ال�ت�ي أراد 
الكاتب زج قارئھ فیھا، والتي بمجم�ل�ھ�ا 
أس��ھ��م��ت ف��ي دف��ع ال��ح��رك��ة ال��درام��ی��ة 

 للحدث. 
وبالمقابل فإن توظیف ال�ل�ون والص�وت 
والحركة في وصف الطبیعة ف�ي ش�ارع 
النھر المخضوضرة ب�األش�ج�ار وزھ�ور 
ال�ح��دائ��ق ال��م�زدان��ة بش��دو ال�ع��ص��اف��ی��ر 
وھ�م��س ال��ع��اش�ق��ی��ن إن��م�ا اس��ت��ح��ض��ره 
ال��ك��ات��ب ح��ی��ن أراد أن ی��ق��ی��م األج��واء 
الرومنسیة الھادئة بین العشاق ویُح�ِدث 
مقابالت تضادیة متباعدة ب�ی�ن األم�ك�ن�ة 
ال�م��ش�رق��ة وال��م�ظ��ل�م��ة، ب��ی�ن ال�م��وت��رة 

والمنعشة الباعثة على استرخاء النفس 
 واألعصاب.

ف��م��ن ب��اب ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ت��وازن 
الش��ع��وري وج��د ن��ف��س��ھ مض��ط��راً ألن 
یزاوج بین المشاھد والمشرقة والقاتمة 
ویستدع�ي م�ا ی�ل�زم ل�ت�ك�وی�ن الص�ورة 
المحسوس�ة ال�ح�ی�ة ال�م�ح�ف�زة ل�ح�واس 
القارئ فتتذوق كأس توصیفاتھ وی�ب�ق�ي 
الرقعة االنفعالیة متوازنة ل�دى ال�ق�ارئ 

 كلما تصاعدت مع تأزم الحدث .
وی��رت��ب��ط ال��م��ك��ان ارت��ب��اط��اً وث��ی��ق��اً 
بالشخصیة یؤثر بھا وتتأث�ر ب�ھ ی�ح�م�ل 
أفكارھا ویعبر عن نف�س�ی�ت�ھ�ا، ف�ھ�و ذو 
بعد نفسي بم�ا ی�ث�ی�ره ف�ی�ھ�ا وال�ت�ف�اع�ل 
بینھما دائم االستمرار، فالمدین�ة ت�م�ن�ح 
أھلھا طابع ال�رق�ي وال�ت�ح�ض�ر وال�ب�ح�ر 
یعلم أھلھ رح�اب�ة الص�در وس�ع�ة ال�ب�اع 

 والصحراء تعلم أبناءھا القساوة.
ول��ك��ون الش��خ��ص��ی��ة دائ��م��ة ال��ت��ح��رك  

والتنقل بین األمكنة تبعاً لما یطرأ علیھا 
من تحوالت فإن ھذا التنقل إن�م�ا یس�ھ�م 
ف�ي دف�ع ال�ح�دث وت�وال�ي مس�ت�ج�دات��ھ، 

ل�م   فعودة نعمان إل�ى قض�اء الس�ل�م�ان
تتمخض س�وى ع�ن ال�ت�غ�ی�ر وال�ت�ح�ول 
الذي طرأ ع�ل�ى ن�ف�س�ی�ت�ھ، واالن�ع�ط�اف 
الذي لحق بسل�وك�ی�ات�ھ ع�ن�دم�ا ت�ع�رض 
إلعاقة أدت بكافة حیثیاتھا إل�ى تص�اع�د 
شھوة العنف وسفك ال�دم�اء، ف�ي ح�ی�ن 
أن مكوثھ السابق في المدینة إن�م�ا ك�ان 
تواؤماً طبیعیاً لشخصیة متوازنة واعیة 
مع مظاھرھا ورقیھا تضع نصب عینھ�ا 
حلماً تسعى إلى تحقیقھ في تق�لُّ�د م�رك�ز 

  مرموق في القضاء.
ھذا وإن توظیف ھذا االنتقال من م�ن�زل 
األھل في حي العامل ف�ي ال�م�دی�ن�ة إل�ى 
السلمان إنم�ا ی�ح�م�ل ف�ي ط�ی�ات�ھ دالل�ة 
تفسیریة الرت�داد اإلنس�ان إل�ى م�وط�ن�ھ 

 األول بفعل متغیرات.
ویعد منزل اإلنس�ان ال�م�ك�ان ال�خ�ارج�ي 
الذي ال ینفك یع�ی�ش ف�ي داخ�ل�ھ، ف�ب�ع�د 

فارق والدا ن�ع�م�ان ال�ح�ی�اة وم�ن�زل   أن
األسرة، غ�دا م�وحش�اً تس�ك�ن�ھ ال�غ�رب�ة 
والحسرة ، وھجرتھ األحالم لم یبق فیھ 
سوى ذكریات راسبة ف�ي ق�ع�ر ال�ذاك�رة 
وأصداُء أصوات لقیٍم ومبادَئ م�خ�ذول�ٍة 
تتبادر إلى مسامع�ھ ك�اس�ت�ذك�اراٍت، ف�ي 

قاتلة من الضیاع واالنكسار أو   لحظات
أحالم تأتیھ بوالدیھ الراحلی�ن م�وب�خ�ی�ن 
إیاه لخذالنھ التربیة والمثل ال�ت�ي ل�ق�ن�اه 

....... البقیة في الع�دد ال�ق�ادم م�ن إیاھا.
 العراقیة االسترالیة ....

 ّوا ّت ان  ان وا 
  روا "و ان"  ل ز 

 حین یغدو المكان لسان الفكرة والھدف 
وایة  ماً في الرِّ  القائم خلف الكتابة فإنھ یتجاوز كونھ عنصًرا متمِّ

 

      2ح/بقلم: رحاب عوض       
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صمت مطبق احتل زوایا البیت بینما أرك�ان�ھ  
باتت تشك�و ال�وح�دة .. ل�م أع�د أس�م�ع م�ن�ذ 
شھ�ور س�وى ص�وت أص�اب�ع�ھ ت�ن�ق�ر ع�ل�ى 

  الحاسوب ..
حس��اس��ی��ت��ي ال��م��ف��رط��ة ت��ج��اه األص��وات  

ل�ل�ھ�رب م�ن�ھ ف�أش�غ�ل ن�ف�س�ي ف�ي   تجبرني
وأحیانًا أت�اب�ع   أوالثرثرة في الھاتف  المطبخ

  برنامًجا ثقافیًا ..
ومنذ تفشي مرض كورونا .. طلب�ت   فزوجي

م�ن�ھ الش��رك�ة ن�ق��ل ك�َل ش�يء إل�ى ال�م�ن��زل 
  ومتابعة العمل من ھناك حتى إشعار آخر ..

ف��رح��ت ك��ث��ی��ًرا .. ب��ال��رغ��م م��ن أّن ث��م��ن 
كلفني تغییر دی�ك�ور الص�ال�ة وال�ت�ي   الفرحة

أصبحت بعد فترة مكانًا ال یسمح لنا ب�دخ�ول�ھ 
 إال بعد االنتھاء من العمل ..

قلت لنفسي .. ال بأس .. غیابھ ع�ن ال�م�ن�زل 
لفترات طویلة كان سببً�ا م�ھ�ًم�ا م�ن أس�ب�اب 
خالفاتنا .. خاصة أن عملي بدوام مسائي في 

  قد زاد الطین بلھ ..  مكتب للترجمة
نتناول وج�ب�ات�ن�ا ع�ل�ى   بدأنا  بفضل كورونا

مھل .. مستمتعی�ن ب�ك�ل ل�ح�ظ�ة .... نش�اھ�د 
التلفاز سویة .. نثرثر غیر آبھ�ی�ن م�ن ن�ف�اد 
الوقت .. أحیاناً یشاركني في إعداد الوج�ب�ات 

لألوالد مما أضف�ى ع�ل�ى   ومراجعة الدروس
 البیت مزیًدا من الحمیمیة ..

قلبي إلیھ یش�ب�ھ ك�رة ن�ار   فالحب الذي یكنھ
 مشتعلة في غابة یابسة ..

راودتني فكرة أخ�ب�اره أن ال�ف�ض�ل ف�ي ت�ل�ك 
التغییرات ال�ت�ي ط�رأت ع�ل�ى ح�ی�ات�ن�ا ك�ان�ت 

 بفضل ھذا المرض اللعین
.. لكنني أخفی�ت ت�ل�ك ال�م�ش�اع�ر خ�ج�ًال م�ن 

  نفسي ..
انتابني شعور أننّ�ي ب�ل�غ�ت ق�م�ةَ الس�ع�ادة .. 

إدراك أّن الوقوف على القمة ت�ع�ن�ي   وفاتني
النظر إلى األسفل .. ف�ال ش�يء ع�ل�ى ال�ق�م�ة 

  والغماِم .  سوى الفراغ
مرت شھور ثالثة .. بدأ المل�ل ی�ت�س�رب إل�ّي 
من ثقب ال�ب�اب وش�ق�وق ال�ج�دران .. األی�ام 

ذات ل�ون واح�د وش�ك�ل ال   بدت لي متماثلة
  یتبدل ..

الوھج الذي أشعلھ وجود زوجي في ال�م�ن�زل 
بدأ یخفت ح�ت�ى ان�ط�ف�أ ك�ل�یً�ا .. ب�دأت أط�ی�ل 
الصمت .. أحادیثي المتكررة معھ أش�ع�رت�ن�ي 
بسخفي وتفاھتي حین ألم�ح ذل�ك ف�ي ن�ظ�رة 
عینیھ عندما یتأملني واضعاً كفھ ت�ح�ت خ�ده 

 دون أن یتفوه بكلمة ..
افتقدت اللھفة ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ع�ت�ری�ن�ي ح�ی�ن 

 یتصل بّي عندما یكون خارج المنزل ...
ال��غ��ری��ب أن��ن��ي اف��ت��ق��د م��راف��ق��ة الص��دی��ق��ات 

 معھ ..  ومسامرة الجارات على الجلوس
وأنا ارتشف الشاي وح�دي ب�ی�ن�م�ا أص�اب�ع�ھ 

.. تواردت ل�خ�اط�ري أف�ك�ار   تنقر في رأسي
غریبة لم تطرأ على ب�ال�ي ق�ب�ل دخ�ول�ن�ا ف�ي 

 أزمة المرض ..
قلت لنفسي .. ربما المسافات ال�ت�ي ت�ف�ص�ل  

ل�م�ن   بین الناس ھي من تحتفظ بذلك الوھج
 نحبھم ..

الغیاب ینثر الِسْحَر ف�ی�ب�دو ك�ل ش�يء رائ�ًع�ا 
 مثالیًا ..

شعرت بحنین جارف لألوقات الماضیة ح�ی�ن 
كان یتصل بّي وھو في العمل .. صوتھ یوقظُ 
شیئًا جمیالً في داخلي .. یجعلني أعود طف�ل�ة 

  من جدید ..
ھو من كاََن یؤجُج الشوَق وینفخ فی�ھ ك�ل�م�ا  

  خبْت ناره ..
ن��ظ��رت إل��ی��ھ .. ع��ی��ن��اه ال ت��ف��ارق��ان ج��ھ��از 

ت���ب���ح���ث ف���ي   ال���ح���اس���وِب .. ی���م���ی���ن���ھ
وفي األخرى یمسك فنجان القھوة   المتصفح

الباردة .. بینما دخان سیجارتھ رسم غ�ی�وًم�ا 
 رصاصیة تنذر بسقوط مطر أسود ..

  ما بیننا یشبھ صمت المقابر ..
شعرت بالیأس یت�وغ�ل ع�م�ی�قً�ا داخ�ل�ي وأن�ا 

..ھل ست�ب�ق�ى ح�ی�ات�ن�ا رھ�ی�ن�ة ھ�ذا   أتساءل
 المرض اللعین؟

فزعت حین فكرت بأیامنا التي ستمسي أك�ث�ر 
 وجوًما وقتامة !!

بینما أمسك جھاز التحكُم عن بعد ألبحث ف�ي 
ج�اءن�ي إتص�ال م�ن   القنوات ال�ف�ض�ائ�ی�ة ..
 مدیري ألعود للعمل ..

 أةت ااا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بلغاریا -صوفیا  /فوز حمزة

ـَعـاَدةِ   َوِمـیـُض الـسَّ
 یُـْشـِرُق ِمْن بَـْحـِر َعـیْـنَـیْـكِ 

 بِـْشـًرا بِـَوْرَدةٍ 
 اْخـتَـلَـْسـتُـَھـا لَـكِ 

 ِمـْن قَـافِـیَـِة الـقَـِصـیـِد،
ِويِّ   بَـیْـَن أَْحـَضـاِن الـرَّ

ْرِجـَس،  َزَرْعـُت الـنـَّ
 َشـقَـائِـَق الـنُّـْعـَمـاِن بَـَذْرتُـَھـا

 بِـثَـْغـِر ُحـلْـِم َزنَـابِـقَ 
 تَـائِـَھـٍة فِي َصْحَراءِ 
 الـَھـَوى الـَمـنْـِسـيِّ 

********** 
ـَمـاِء أَْھـَدیْـتُ   لِلـسَّ

ْشـَوانِ   بِـالـَمـَساِء الـنـَّ
 َعـلَـى قَـاِرَعـِة َسـَحـائِـبِ 

 األََمـِل الـَولْـَھـانِ 
قَـاِء،  یَـاَسـِمـیـنًـا نَـاِصَع الـنـَّ

ــالَمِ   ِمـْن َكـبِـدِ   الـسَّ
 أَْھـَدیْـتُـِك َحـَمـائِـمَ 
 األََمـاِن َو الـَغـَرامِ 

ةَ   تَـْھـِدُل َسـْمـفُـونِـیـَّ
 الـَجـَوى الـَمـْدفُـونِ 

 فِي أَْعـَمـاِق بَـْحـرِ 
 َصـْمـِت الـِمـَداِد،

ـْعـرِ   فِـي بُـُحـوِر الـشِّ

 ُغـْصـُت نَـاِشـًدا
ةً   َآللِـَئ َمـنْـِسـیـَّ

 فِـي َمـَحـاِر َخـیَـالِ 

 اْمـِرِئ الـقَـیْـسِ 
ةً  َھـا َمـْخـفِـیـَّ  أَْو لَـَعـلـَّ

 بِأَْصَداِف أَلـَوانِ 
 نَـابِـَغـِة بَـنِـي ُذبْـیَـاِن،

********** 
َجـى  بَـیْـَن أَْمـَواجِ الـدُّ

ـَوادَ  ْعـُت الـسَّ  َسـبَـْحـُت، تَـَجـرَّ
َجـاءْ  ى َكـاَد یَـنْـقَـِرُض الـرَّ  َحـتـَّ

 َوِعـنْـَد بُـلُـوِغـي
ـیَـاءْ   ُشـْطـآَن الـضِّ
 َو ِعـنْـَد اْعـتِـالَئِـي

بَـى  أََعـالِـي الـزُّ
 قَـطَـفْـُت لَـكِ 

ـْمـسِ   قَـِصـیـَدةً ِمـْن نُـوِر الـشَّ
فْـسِ   قَـِصـیـَدةً ِمـْن تَـنُّـوِر الـنـَّ

 قَـِصـیـَدةً ِمـْن ُخـُدوِر الـَھـْمـسِ 
 َوَھـبْـتُـَھـا لِـبُـْسـتَـاِن َجـنَـانِـكِ 

 َوَھـبْـتُـَھـا بَـْدًرا ُمـِضـیـئًـا
ـاَمـتَـیْـنِ   لِـطَـیْـِف َشـفَـتَـیْـِن بَـسَّ

ا َو ُحـْسـنًا  َوَھـبْـتُـَھـا ِحـّسً
 لِـِذْكـَرى ِعـنَاِق أَْعـیُـٍن َو یَـَدیْـنِ 
 لِـِذْكـَرى انْـِعـتَـاِق ُروحٍ َو فِـْكـَرهْ 

"ِْ ُُِْ  ْسُِْوُ " 
 
 
 

ُمـِعـز الـشَّعـبـُونـي/ 
 تونس
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 الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني“ العراقیة االسترالیة”بریشة رسام    
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