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د. عماد عبد اللطیف 
 العراق

 
 

، 2021/10/26سّدد العراق ل�دول�ة ال�ك�وی�ت ف�ي       "
) ملیون دوالر، وسیعمل على تسدید الم�ب�ل�غ 490مبلغ (

، وال�م�ق�در 2022المتبقي من التعویضات مطل�ع ال�ع�ام 
) ملیون دوالر، لغل�ق م�ل�ف ال�ت�ع�ویض�ات 629بحوالي (

نھائیاً الى جانب العمل على غلق بقیة المل�ف�ات ال�ع�ال�ق�ة 
 بین جمھوریة العراق ودولة الكویت الشقیقة".

 
 السفارة العراقیة في الكویت)(

ق�د  1991وكانت لجنة أممیة للتعویضات تشك�ل�ت ع�ام 
م���ل����ی���ار دوالر  52.4أل���زم���ت ال���ع����راق ب���دف����ع 

ألفراد وشركات وأجھزة ح�ك�وم�ی�ة ك�وی�ت�ی�ة  كتعویضات
لحق�ت ب�ھ�ا خس�ائ�ر بس�ب�ب غ�زو ن�ظ�ام ص�دام حس�ی�ن 

 للكویت.
م�ل�ی�ار دوالر  49.5واستناداً لذلك قام العراق ب�ت�س�دی�د 

 كتعویضات للكویت خالل السنوات الماضیة.
بالمئة م�ن  3وتقوم آلیة دفع التعویضات على استقطاع 

 عائدات كل برمیل نفط خام عراقي یجري تصدیره.
وھكذا فإّن دولة الكویت "الشقیقة"، ھي (ومنذ ث�الث�ی�ن 
عاماً) "شقی�ق�ت�ن�ا" ال�ع�زی�زة، م�ادم�ن�ا (ن�ح�ُن األش�قّ�اء 

بـ� "إرض�اع�ن�ا"   ُملتٍَزمیَن (وُملَزمیَن أُممیّ�ا)  األعّزاء)
ض للتعویضات... وال�ع�راق ھ�و"الش�ق�ی�ق" ال�ذي یُ�ع�وِّ

(ویُ��رِض��ع) ... وال��ع��راق��ی��ون ھ��م "األش��قّ��اء" ال��ذی��ن 
ضون، ویُرِضعوَن غیرھم، حتّى وھم یموتوَن جوعاً  یُعوِّ

ال�ت�س�ع�ی�ن�ی�ات ال�م�ری�ر)...  ع�ق�د (كما حدث طیلة حص�ار
وال��ع��راق��یّ��ون س��ی��ب��ق��ون "أّش��ق��اء" ل��ل��ك��وی��ت��ی��ی��ن بـ 
"الرضاعة" ماداموا یدفع�ون عش�رات ال�م�ل�ی�ارات م�ن 

 ، وإلى ھذه اللحظة.1991الدوالرات، منذ عام 
إذا لم تدفع للكویت، فأنت "غیر شقیق" ... وإذا دف�ع�ت 

ول��ك��نّ��ك "ش��ق��ی��ٌق" م��ع "وق��ف  ف��أن��َت"ش��ق��ی��ق" ...
التنفیذ" ... "شقیٌق" م�ع ال�ق�ب�وِل بـ� "قض�م" األرِض 

 "األُممّي" ... و "شقـیـق" مع التخلّي عن البحر ... 
و "شقیق" مع حصار الفاو ... و"شقیق" مع ت�ج�وی�ع 

 المزارعین، والصیّادیین العراقیّین.
، س�ن�ك�ون 2003ال أحد "أخو اخیتھ " قال لھم بعد عام 

"أشقّاءكم" بشرط أن ال ندفع سنتاً واحداً تع�ویض�اً ع�ن 
حماقٍة لم نرتكبھا ... وسنكوُن"أشقّاءكم" بش�رط أن ال 
نُ�ف��ّرط ب��ذرِة رم��ٍل ع��راق��یّ��ٍة واح��دة، وال ب��ق��ط��رِة ب��ح��ٍر 
واحدة ... فأختاروا أن تكونوا "أشقّاءنا"، أو ال تك�ون�وا 
"أش��قّ��اءن��ا"، ألن��ن��ا ال��خ��اس��روَن ال��وح��ی��دوَن م��ن ھ��ذه 
"ال��ت��وأم��ة" ... وم��ن ھ��ذه "ال��رض��اع��ة" م��ن ط��رٍف 

 واحد ... أیھا "األشقّاء" األّعزاء.
ال أحد قال ذلك لـ "أّش�ق�اءن�ا" ال�ك�وی�ت�ی�ی�ن ... وال أح�د 

 سیقول.

 
 

 علي حسین/ العراق
 
(1) 

   !!   
  

عاش كامل الشناوي، الذي سیخلط بعض القراء األعزاء بینھ وبین الممثل كمال الشناوي، حی�ات�ھ ع�ل�ى ط�ری�ق�ت�ھ ال�خ�اص�ة، 
فالشاعر الذي خلع رداء األزھر لیذھب باتجاه المقاھي یستمع الى عشاق الغناء، سیصبح واحداً من أشھر ص�ح�ف�ی�ي مص�ر، 
وفي الوقت نفسھ ستتردد قصائده على السنة المطربین والمطربات، أم كلثوم، عبد الحلیم، نجاة الص�غ�ی�رة، ف�ری�د األط�رش، 

 وھو، ولیس غیره، صاحب أجمل كتاب عن الشاعر "أبو نواس".
في كتابھ "أعجبني ھؤالء" یروي أنیس منصور حكایة كامل الشناوي مع الحب، والنساء اللواتي كتب عنھن أجمل القصائ�د، 

 وكانت واحدة منھن نجاة الصغیرة التي غنت لھ "ال تكذبي".
وأنا أكتب عن شاعر ربما لم یسمع بھ الكثیرون من القراء، أتوقع أْن یلومني القّراء األعّزاء على بطري، ومع كّل ال�م�ب�ّررات 
التي سأطرحھا علیكم، ألنني اخترت الكتابة في ھذا الموضوع الظریف، إّال أّن ھن�اك م�ن س�ی�ق�ول ح�ت�م�اً: ی�ارج�ل أال ت�ح�س 
بالمسؤولیة، لماذا أنت معدوم الضمیر؟، تجلس وراء الكیبورد وتكتب بكل برود "ال تكذبي"، یا شیخ، كان حریاً بك أن تخجل 
من نفسك، فھل بارت تجارة الكذب في العراق، حتى تحدثنا عن كذب الفن�ان�ی�ن؟، ل�م�اذا ال ت�ن�اق�ش م�ا ج�رى ف�ي ت�ظ�اھ�رات 
السلیمانیة؟، وكیف اكتشفنا والحمد � أن ھناك طرفاً ثالثاً ھو الذي مارس العنف ضد المتظاھرین؟، ال ب�أس ف�ق�د عش�ن�ا ف�ي 

 بغداد أیضاً مع "السید" الطرف الثالث..
ولھذا أرجوكم أن تعذروا عدم اھتمامي بأخبار عالیة نصیف، أو مناقشتي لنظریة صالح المطلك في تق�اس�م ال�م�غ�ان�م، ألھ�رب 
منھم بالحدیث عن شؤون الطرب والمطربین، ولھذا تجدني ال أھتم لتغریدة كتبھا وزیر اإلعمار السابق بنكین ریكاني ی�ط�ال�ب 

 فیھا بتشریع قانون "مكافحة الكذب"!!
ماذا كان ینقص في مھرجان الكذب؟، بالتأكید "كسینجر العراق" إبراھیم الجعفري الذي فاجأ الشعب العراقي باختفائھ، وھ�ذا 
أمر غریب، وكل ما نتمناه أن تكون ھذه المفاجأة "كذبة نیسان"، وأن یخ�رج ع�ل�ی�ن�ا الس�ی�د ال�ج�ع�ف�ري ل�ی�خ�ب�رن�ا أن�ھ ب�اِق 
معنا.وألننا نشاھدنا كل یوم خبراء السیاسة وھم یشرحون لنا معنى الصدق النزاھة، ویقّدمون خطاباً "شفافاً" حول الحق�ائ�ق 
، التي ال یرید الشعب ان یعترف بھا ، وھي اننا نعیش طوال السنة مع یوم اسمھ " ك�ذب�ة ن�ی�س�ان " ، ف�رأی�ن�ا م�ن ی�م�ارس 
الخدیعة باسم الدین بالطریقة ذاتھا التي جرت بھا ممارسة الخدیعة باسم المظلومیة ، ومرات ب�اس�م ال�دف�اع ع�ن ال�ط�ائ�ف�ة ، 
المعیب في ھذه " االكاذیب " أنھا تظھر في أسوأ األوقات، ویبدو اصحابھا غارقین في النھ�ب، وال�م�ص�ال�ح ال�ح�زب�ی�ة ، ك�ل 

 جماعة معھا ناطقھا الذي یحمل المیكرفون نیابة عنھا.
 عاماً من الفشل، اكتشفنا أّن ساستنا األفاضل یختلفون على َمن ھو الكاذب ومن ھو الكّذاب . 18بعد أكثر من 

 
(2) 

 روخ!! 

صحیح أننا لن نح�ظ�ى ف�ي ی�وم م�ن األی�ام ب�م�ث�ل ھ�ذه  حیثما أجد موضوعاً عن رئیس البرازیل األسبق، لوال دا سیلفا أقرأه.
 .الشخصیات، لكننا جمیعاً نتذكر عبد الكریم قاسم الذي رفض أن یجلس في قصر رئاسي. فقط مشتمل بسیط في البتاویین

خالل فترة حكمھ استطاع لوال دا سیلفا الذي عمل في طفولتھ صباغاً لالحذیة وبعدھا عامالً في مصنع للحدید ان ی�غ�ی�ر ح�ی�اة 
المالیین من ابناء شعبھ ، وعندما قرر أن یقاتل الفقر، لم یجعلھا معركة ثأریة بل جعلھا حرباً من أجل فقراء البرازیل، لم یط�ل 
"لوال" على شعبھ لیلقي الخطب بل طالب بالعمل واالجتھاد وإشاعة المحبة بین الناس. وجعل شعاره إغناء الف�ق�راء ال إذالل 

 .البالد
كلما كتبت عن تجارب األمم وقصص الشعوب، أجد في الیوم التالي من ی�ع�ات�ب�ن�ي، ألن�ن�ي أت�رك ھ�م�وم ھ�ذه ال�ب�الد، وأن�ب�اء 
"صاروخ" النجف الذي أطلق على مركز الرافدین وأتحدث عن سیاسي "كافر" وال أتضامن مع الذي أطلق الصاروخ، الذي 

 !! .یعتقد أن األمر منافسة "إعالمیة" شریفة
یبدو ما یجري في بالد الرافدین نوعاً من أنواع السیریالیة التي لم تخطر على بال المرحوم "س�ل�ف�ادور دال�ي"، ون�وع�اً م�ن 
مسرحیة عبثیة لم یكتب مثلھا صاحب الوجھ المتجھم صمویل بیكیت، ففي بالد تطل�ق ف�ی�ھ�ا الص�واری�خ ف�ي وض�ح ال�ن�ھ�ار، 

 .وتسرق أموال الشعب من دون أن یقدم مسؤول إلى القضاء
بعد خمسة عشر عاماً من الدیمقراطیة، حصلت أحداث "سارة" في بالد الرافدین. أبرزھا أن مق�ت�ل ش�ب�اب ال�ت�ظ�اھ�رات أم�ر 
بسیط في نظرالسیاسیین ، ولم تعد مسألة اإلصالح مھمة وال مالحقة الفاسدین، المھم أن الجمیع یعتقد أنھ األح�ق ب�ال�ج�ل�وس 

 .على كرسي البرلمان
 2003شّكل انتقالة مھمة في حیاة البالد، وخاصة عندما أطلق ف�ي م�ط�ل�ع ع�ام  2002انتخاب الرئیس "لوال دا سیلفا" عام 

عندھا شعر أھالي الب�رازی�ل  2010برنامجھ الشھیر "الجوع صفر"، أي "القضاء على الجوع" ظّل لوال في الحكم حتى عام 
بنوع من الخیبة، ألّن الدستور ال یسمح لـ"رئیسھم المحبوب" بالبقاء رئیساً للب�رازی�ل، ق�ّدم ص�ورة أخ�رى ل�ل�زع�ام�ات ف�ي 
العالم، أعطى لشعبھ، درسا من ان السیاسة لیست منصبا حكومیا ، وانما ھي خدمة ل�ل�ن�اس ، وب�ی�ن�م�ا یص�ّر ال�ب�ع�ض ع�ل�ى 
االستمرار في الجلوس على الكرسي حتى النفَس األخیر، مشى "لوال" حتى الیوم األخیر من حكمھ مؤمناً ب�ال�دس�ت�ور رافض�اً 

أن ی�غ�یّ�ره لص�ال�ح�ھ ف�ی�ب�ق�ى 
رئیساً م�ث�ل�م�ا ت�م�نّ�ى م�ع�ظ�م 

 .أھالي البرازیل
 

لألسف البعض من سیاسیی�ن�ا 
ال یری�دون ل�ھ�ذا الش�ع�ب أن 
ی��دخ��ل م��ث��ل س��ائ��ر ال��ب��ش��ر، 
عص��ر ال��ح��ی��اة وال��رف��اھ��ی��ة، 
وال��خ��روج م��ن ذّل ال��خ��وف 
وف���ق���دان األم���ن واألم���ان.. 
یااعزائي الناس ترید أن تق�رأ 
أرقام النمّو ومعّدالت التنمیة، 
فقد ملـُّوا م�ن أرق�ام الس�رق�ة 

 . وتزویر الشھادات
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ست�ون قص�ی�دةً ھ�ي عص�ارةُ ت�ج�رب�ٍة   
عراقّي مغترب  امتدت على عقوٍد لفنانٍ 

جمع بین اإلخراج المس�رح�ي والش�ع�ر 
 فأجادھما ھو الدكتور موفّق ساوا.

رتبت القصائد داخل الدیوان ع�ل�ى خ�ط 
 1976  زمن�ي تص�اع�دي ب�دای�ت�ھ س�ن�ة

(ت�اری�خ نش�ر  2021وتقف عند سنة 
الدیوان) وقد نشر بعض�ھ�ا س�اب�ق�ا ف�ي 
المجالت الثقافیة والجرائد لكنّھا ال�م�ّرةُ 
األولى التي تنشُر فیھا مجت�م�ع�ةً ت�ح�ت 

 عنوان "موالتي أنِت".
ولعّل قریحةَ الشاعر قد أن�ت�ج�ت ش�ع�را 

ب�ل أج�زُم ب�ذل�ك  كثیرا قبل ھذا التاریخ
لكنّھ فّضل نشر قصائد النضج ال�ف�ك�رّي 

 والعاطفّي.
ی��ب��یّ��ُن ال��م��س��ُح األّول��يُّ ل��ل��م��ج��م��وع��ة 

"موالتي أنِت" أنّ�ھ�ا ت�ت�وّزع  الشعریةِ 
على فضاءیِن أساسی�ی�ن و م�خ�ت�ل�ف�ی�ن 

 حضارةً وثقافةً:
شرقّي الحضارة والعقلی�ِة ھ�و  فضاء -

العراق بمختلف محافظاتھ مضافا إل�ی�ھ 
 الدولة التركیة.

فضاءغربّي ال�ث�ق�اف�ة وال�ع�ق�ل�ی�ة ھ�و  -
سیدني باست�رال�ی�ا ال�ت�ي ھ�اج�ر إل�ی�ھ�ا 

وم�ازال مس�ت�ق�ّرا  2002الشاعر س�ن�ة
 بھا.

ال���ف����ض���اء األول ھ����و ح���اض����ن����ة  
 ال��دی��ك��ت��ات��وری��ة الس��ی��اس��ی��ة ب��ج��م��ی��ع

م�ظ��اھ�رھ��ا ك��ال�ظ��ل��م وق��م��ع ال�ح��ری��ات 
الش�خ��ص�ی��ة وق�ت��ل اإلرادة وال��ط��ب�ق��ی��ة 
الحادة، وفي ھذا ال�ع�ال�م ُول�د الش�اع�ُر 
م�وف��ق س�اوا ونش��أ وت�ع��لّ��م وت�ك��ّون��ت 
شخصیتھ نفسیا وفك�ری�ا. ف�ك�ان ن�خ�ل�ةً 
عراقیةً "جذورھا ف�ي أع�م�اق األرض 
ورأسھا في السماء"، تش�بّ�ع ب�ت�اری�خ 
العراق العری�ق وع�اش ح�اض�ره ب�ك�ّل 
خیباتھ ف�ك�ان "ص�رخ�ةَ ال�وع�ي ال�ت�ي 
أط��ل��ق��ت ِم��ن ع��م��ق ال��ط��ری��ق".... 

 قصیدة... بَقایا ذاكرة).(
لكّن النخلة العراقیة ستتحّول، مكرھ�ةً، 

وث�ق�اف�ي م�خ�ت�ل�ف  إلى فضاء جغ�راف�ي
 تماما عن أرض النشأة.

فھل ستت�أق�ل�م ال�ق�ص�ی�دة م�ع ال�وض�ع  
 ال���ج���دی���د، م���ع أج���واء ال���ح���ری���ة

وال��دی��م��ق��راط��ی��ة وام��ت��زاج ال��ث��ق��اف��ات 
وتعایشھ�ا ل�ت�ب�ح�ث ع�ن نس�ی�ج ج�دی�د 

 ودالالٍت جدیدة؟
ع��ن��دم��ا ق��ارب��ن��ا ال��ق��ص��ائ��د م��ن ھ��ذا 

ت�أث�ی�ر ل�ل�ب�ی�ئ�ة  (الدیالكتیك) لم نجد أي
الجدیدة على ال�ق�ص�ی�دة ب�ل ل�وال ذك�ر 
الشاعر لزمن القول ومكانھ لما م�یّ�زن�ا 
بین قصائد المرحلتین ف�ال ی�وج�د ف�رق 
جوھري بین قصائد الشب�اب واألط�وار 

 العمریة األخرى.
قصائد ساوا تتنّزل عل�ى خ�طّ أف�ق�ي إذ 

ف�ك�رّي ف�ل�س�ف�ّي  اْلتَزَمْت ب�خ�ط ف�ك�ريّ 
واح��د، ھ��ي ال��ق��ص��ی��دة ال��م��ل��ت��زم��ة 
إی��دی��ول��وج��ی��ا، وھ��ي قص��ی��دة ال��ث��ورة 
العاط�ف�ی�ة وال�غ�ض�ب، ال�ق�ص�ی�دة ال�ت�ي 
فجرت أوعیة القول الش�ع�ري ف�ال ھ�ي 
عمودیة وال ھي قصیدة التفعی�ل�ة، ھ�ي 
قصیدة اإلیقاع موائمة لرؤیة ان�ف�ع�ال�ی�ٍة 

 للواقع. 
وھي وثیقة الصلِة بصاحبھا فقلّما تجد  

ال�م�ت�ك�ل�م  قصیدةً لم تُْبَن ع�ل�ى ض�م�ی�ر
ال�م�ف��رد، ت�خ��ب�رك ع�ن س�ی�رت��ھ وع��ن 
أح��الم��ھ، ع��ن ح��ب��ھ وع��ن أص��دق��ائ��ھ 
ورفاق�ھ، ع�ن ارت�ب�اط�ھ األی�دی�ول�وج�ي 

 … وآمالھ 
قصتھ تحكیھا قصائده لكّن ذلك ال یعني 

تس��ج�ی��ل��ی��ةٌ م��ب��اش��رة،  أن�ھ��ا ت�وث��ی��ق��ی�ة
وظیفتھا مجّرُد اإلخباِر بسیرِة رج�ٍل ل�ھ 
موقع في الحیاة السیاس�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة 

 العراقیة والعربیة والعالمیة.
ال�ق�وُل الش�ع��رّي ع�م�ل ف��نّ�ّي إب�داع��ّي  

 یت�ج�اوزال�ح�دود الض�ی�ق�ة ل�ل�ق�ائ�ل وإن
انطلق منھا و أخبر عنھا، كما یت�ج�اوز 
حدود الزمان والمكان وإن ت�ج�ّذر ف�ي 
واقعھ المحلّي، ویتجاوز وصف ال�واق�ع 

الى الحلم بنقیضھ، ولوال ھذا ال�خ�روج 
عّما ھو تاریخّي إلى الالتاریخي لمات�ت 

 االشعاُر بموِت أصحابھا.
 إّن الحضور المكثّ�َف ل�ألن�ا ف�ي دی�وان

"َمْوالتي أنِت"، في جمیع القصائد إّال 
قلیلھا، سی�ض�ع ال�ق�ارئ أم�ام ح�ت�م�ی�ة 
التعامل مع األنا كذاٍت تاریخیة لیرت�ق�ي 
ب�ع�د ذل�ك إل�ى ق�راءة ف��ي األن�ا ك��ذاٍت 
شعریٍة أي ھ�ي م�ج�رد "دالٍّ" ح�ّم�اٍل 
ل���ل���دالالت واالب���ع���اد االج���ت���م���اع���ی���ة 

 والتاریخیة والفكریة.
األنا فكر ث�وري س�ی�ول�د وی�ت�ب�ل�ور م�ن 

 م��ن��ھ��ا ع��وام��ل م��وض��وع��ی��ة وذات��ی��ة
االنتماء الطبقي، ذلك أن والدة الشاعر 

التي كانت "قریة م�ن�ق�ط�ع�ة في ألقوش 
ع��ن ال��ع��ال��م وال��ع��ل��م" ك��م��ا یص��ف��ھ��ا 

 الشاعر:
 في بیت من الطین"

 أشبھ بالسرداب
 وضعتني أمي

 رمتني في حضن الجوع
 "(قصیدة... والدة)وبرد العذاب

إن��ت���م��اء ال���ى ال���ط���ب��ق���ة ال��ك���ادح���ة، 
زالت تعاني  البرولیتاریا التي كانت وما

من التھ�م�ی�ش وال�ب�ؤس ألّن األن�ظ�م�ة 
الدكتاتوریة ال ت�ح�ت�رم اإلنس�ان وق�ی�َم 
المواطنِة بل تعمل على ت�ط�وی�ر آل�ی�ات 
القھر والتعس�ف واالس�ت�غ�الل. س�ی�ك�ب�ر 
ال�ط��ف�ل ل��ی�رص��د ب��ع��ی�ن��ھ و وع��ی�ھ م��ا 
یتعرض إلیھ وطنھ من سطو وت�خ�ری�ب 
بأیاد داخلیة وأخرى خارجیة وسیحم�ل 
ال�ف��ت�ى إحس�اس��ا ج�م��اع�ی��ا ب�ال��ف�اج��ع��ة 
سیتفجر في كل ال�ق�ص�ائ�ِد م�ع�اج�م أل�م 

…وح��زن وب��ك��اء وظ��ل��م��ة وخ��وف
سیختزن وجدانھ كل مظ�اھ�ر االع�ت�داء 
على عالمھ اآلمن الحالم فخ�ی�م�ت�ھ (ب�ال 

…عمود/ بال وتد) وبستان�ھ (ش�ج�رت�ي
أغصانھا م�ك�س�ورة/ خ�ف�اف�ی�ش ال�ل�ی�ل 

(عصافیري كانت مع�ي  تخنق أزھاري)
وب�غ�داد اغ�ت�ص�ب�ھ�ا …( تحلم/ ت�زق�زق)
 القائد المقدام).

كل القصائد ترسم لوحة س�وداء ق�ات�م�ة 
بال حقوق،  عن وضع االنسان في دولة

ب�ال أم�ان وب�ال ح��م�اٍة ف�أذا ك�ان ھ��ذا 
االنسان قد رضع حّب الوطن في حلیب 

 األّم :
 فطمتني أّمي

 عن الحلیب/ عن الحبیب /عن الشجن
 وما فطمتني عن حّب الوطن

فأنھ سی�ن�اض�ل م�ن أج�ل ق�ی�م ال�ع�دال�ة 
وذاك ھ�و  بالقل�م وب�ال�ع�م�ل الس�ی�اس�ي

المكّون الثاني للفكر الث�وري: اإلل�ت�زام 
 األیدیولوجي. 

أك�ث�ر م��ن قص��ی�دة ت�ت��ح�دث ع�ن ھ��ذه 
ال�م�ن�اض�ل  المرحلة من حیاة الش�اع�ر/

الملتزم، ویبدو فخورا ب�ھ�ذه ال�م�رح�ل�ة 
وانتمائھ إلى الح�زب الش�ی�وع�ي ألن�ھ�ا 
المرحل�ة ال�ت�ي م�ألت ك�ی�ان�ھ واع�ط�ت 

عشقھ لل�ع�راق وط�ن�ھ …لوجوده معنى
ترجمھ عشقھ لمبادئ الش�ی�وع�ی�ة ف�ق�د 
استعاد األمل في الحریة وال�ح�ی�اة، ف�ي 
العدال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة وال�م�س�اواة، ف�ي 
عودة العصافیر والحمام وف�ي إش�راق�ة 

… الش��م��س وال���ع��زف الس���م��ف��ون���ي
"الشیوعیَّ�ة" ھ�ي م�والت�ھ وق�د م�ن�ح 

 : إسمھا عنوانـًا لدیوانھ
قصیدة موالتي ھي القلب النابض لھ�ذا 

رومن�س�ی�ة رق�ی�ق�ة  الدیوان فھي غزلیةٌ 
تفیض بالنور والعش�ق، ت�ت�ح�رر ف�ی�ھ�ا 

…االجراُس فال اختن�اق وال س�وداوی�ة
ویص�ب��ح ال��ع��ش�ق ت�خ��م��ی�رةً ص�وف��ی��ة، 
انص��ھ��ارا وت��وّح��ًدا (رداؤك ردائ��ي/ 

 …).حكایاتك / حكایاتي
وی�ن��س��اح ال��ك�الم وی��ف��ی��ض ك��ف��ی��ض��ان 

وش�ك�را،  وجدانھ مناجاةً وشكوى غزال
وصفا وسردا، یحضر ال�ط�ف�ل والش�اب 
والش��ی��خ الش��اع��ر ورج��ل ال��م��س��رح، 
الشوق والغربة، الم�اض�ي وال�ح�اض�ر، 
تتعانق األسالیب مابین خ�ب�ر وأنش�اء، 

قص��ی��دة ان��ف��ع��ال��ی��ة … إث��ب��ات وح��ی��رة
دینامیكیة رائعة وكأّن الش�اع�ر ی�ع�ی�ش 
لحظةَ التجلّي ومعانقة الحّق بعد معاناة 

 البحث، واصبَح الموُت حیاةً :
 عشقتكِ 

 فلْم یعرف الموتُ 
 طریقًا

 لقاماتك الشامخة
 قاماتي

ال یذكر اس�م�ھ�ا ل�ك�ن�ھ یس�ك�ر ب�خ�م�رة 
 حروفھا

 تعلّقت بأھدابك
 وتعلّمُت كتابة حروفك

 …من شیٍن إلى تاءِ 
 "خمرةً كوني"یقولوفي قصیدة أخرى

 خذیني الى مدرستك
 علّمیني

 حروف االبجدیة الحمراء
 تاءِ …من شین إلى 

 وارمي باقي الحروف
 فقد تبّخر الخمُر منھا

 یكفینا نبع الحرفین
 باقي العمر

 خمرا یسقینا
وق��د ب��ق��ي الش��اع��ر وف��ی��ـً��ا ل��م��ب��ادئ 

وال�ع�دال�ة  الشیوعیة: الحریة الم�ط�ل�ق�ة
المطلقة والمساواة المطلقة كانت ق�ی�م�ا 
بنى بھا ساوا "جمھوریة الع�ص�اف�ی�ر" 

 وھي جمھوریة طوباویة خیالیة.
ولعّل الشاعر وھو یضفي مثالیةً ع�ل�ى 

ب�ھ�ا ال�م�دی�ن�ة  مبادئ الشیوعیة ویبن�ي
اإلنسانی�ة ال�ف�ض�ل�ى ی�رّد ال�ف�ع�ل ع�ل�ى 
اإلح�ب�اط ال�ذي س�بّ�ب�ھ ال�واق�ع ب�ت�ف��ّرق 
"الرفاق" من ناحیة واضطھاد الن�ظ�ام 
للشیوعیین وإع�داِم اآلالف م�ن�ھ�م م�ن 
ناحیة أخ�رى، اس�ت�ح�ال ت�ط�ب�ی�ق ت�ل�ك 
المبادئ على أرض الواقع فكان ال�ح�ل�ُم 
بدیال والحل�ُم م�ث�ال�يٌّ دائ�م�ا وم�ن أھ�ّم 
القصائ�د ال�ت�ي رس�م�ت ح�ل�م الش�اع�ر 

 … قصیدتھ "اُرُسْم لحبیبي حلما"
ولئن ثبت الرجل على مبادئھ والشاع�ُر 

ال�وف�اء س�ی�ك�ل�ف  على حلمھ ف�إّن ھ�ذا
غالیا وسیعیش موفق س�اوا ال�م�رح�ل�ة 
الثالثةَ من عم�ره م�ن�اض�ال مض�ط�ھ�دا، 

 مطرودا من وطنھ:
 تائھ أنتَ 

 تبحث عن وطـن بـین
 األوطـان                 

 في مدن الدم و األحزان
 و وسط الخرائب وأكوام

  الجماجم ...
 قصیدة ... مطروٌد أنَت)(

لكن على قدر الوج�ع ال�ذي س�ت�رس�م�ھ 
التي سیعیشھ�ا  القصیدة ومأساة الغربة

ف�إنّ��ھ س��ی�ح��م��ل وط�ن��ھ ب��ی�ن الض��ل��وع 
ویرحل فتمتد جذوره في أعماق الوطن 

ومنھ إلى األنسان المھّمش مھم�ا ی�ك�ن 
م�ك�انُ�ھ، ی�ت��ح�ّوُل إحس�اس�ھ ب�ال�ف�اج�ع��ة 
ال��ف��ردی��ة إل��ى إحس��اس ب��ال��ف��اج��ع��ة 
الجماعیة، وسی�ك�ون ف�ي م�وت�ھ ح�ی�اة 

 لآلخرین:
 مددتُ 

 أضالعي أعمدةً 
 وجَع األوطان… تحمُل آالمي 

 حنّت علیھا الطیورُ 
 فـزقـزقتْ  

 وجعي… لتواسي 
 وجَع اإلنسان

وفي ھذه المرحل�ة س�ن�ج�د ف�ي ب�ع�ض 
الفدیة ف�ھ�و  القصائد حدیثـًا عن الجسد

 یقدم جسده للنار واإلعدام والتعذیب
 ما عادْت تُخیفَني

 النار      
 وما عاد ینفع

 االعتذار      
……… 

 لَِم االعتذار
 إن حدث ھنا أو ھناك

 انفجار    
 فتناثرت الوروُد و الحلوى

 على رؤوس األرامل
  و األیتام            

 قصیدة ... ماعادت تُخیفَني النار)(
وفي ھذه المرحلة یلتبس النض�اُل ف�ي  

ب�ال�ف�داء ف�ي  الق�ام�وس األی�دی�ول�وج�ي
القاموس ال�م�س�ی�ح�ي، و االل�ت�ب�اس ال 
ی�ن��ب�ع ح�ت��م��ا م��ن وع��ي الش�اع��ر ألّن 
الشیوعّي ال�م�ؤم�ن ب�م�ذھ�ب�ھ ع�ل�م�ان�ّي 
الفكر ولھ م�وق�ف س�ل�ب�ي م�ن األدی�ان 
جمیعھا وضعیةً كانت أو سماوی�ةً ل�ك�ّن 
الالوعي قد اختزن صوًرا من اضطھ�اد 
المسیح الذي فدى الناس بجسده ح�ت�ى 
ی�ن�ق��ذھ�م م�ن ذن�وب��ھ�م ف��ع�ن��دم�ا ی�ق��ول 

 الشاعر:
 ولّما صاح الدیك

 ثالثا             
 وفي عینّي نظر

 "  یسوعْ "
 انھمرت وما زالت

 بْلَسًما تجري
 …الدموْع    

 لن یبقى في العراق
 جاھل      

 أو جائع
 …أو مكبّل بالقیود
 أو عندما یرحل

 حامال وطني"
 في قلبي   

 وشمسي
 "على ظھري   
 

 أو قولھ :
 تاریخي مدفون
 …وأبي مصلوب

كثی�رة ھ�ي ال�دوال ال�م�ھ�م�وس�ة ال�ت�ي 
فی�ھ م�ع�اٍن  تخترق خطاب الجھر فتكّون

داخل المعاني وترتقي ب�ال�ن�ض�ال ال�ذي 
سیخلص البشریة من القمع والتھمیش 

 الى مستوى الرسالة المقدسة.
والجدیر بالذكر أّن قصیدة ساوا لم تكن 

لبعض مظاھر الح�ی�اِة  تصویًرا خارجیـًا
ول�ی�س�ت ھ�ت�اف�اٍت وش�ع�ارات ب�ل ھ��ي 
قصیدة تلتزم بقضیة كبرى وتع�بّ�ر ع�ن 
أھداف سیاسیة، وتعبّر بحماٍس ش�دی�د 
عن م�وق�ف م�ن ال�واق�ع، وف�ي أغ�ل�ب 

 القصا�د.

ھناك إحساس بحركة ال�ت�اری�خ و ب�أّن 
ح�ال، واإلی�م�اُن  األوضاع ال تبقى عل�ى

ب�ال��ت�ح��والت ال��ت�اری��خ�ی��ة ھ�و ال�م��ح��دد 
األساسي لبناء القصائد في م�ج�م�وع�ة 
"موالتي أنِت" فھي تقوم إجماال ع�ل�ى 
الرؤیة والرؤیا، الواقُع ك�م�ا یس�ت�ق�رئ�ھ 
بوجدانھ ال بحواسھ ونقیُض الواقع كما 
في منظوره "الشیوعّي المثالّي" ھ�ي 
قصیدة تھدف إل�ى ال�ت�أث�ی�ر ال اإلق�ن�اعِ 
وھذا المنحى قد شّكل طبیع�ة ال�خ�ط�اب 
الشعري فیھ�ا ف�ھ�ي غ�ی�ر م�ع�قّ�دة ف�ي 
معاجمھا وال مغرقة في البحث وانتق�اء 
الصور، وال ھي القصی�دة ال�م�ن�س�وج�ة 
م��ن األس��اط��ی��ر، وإن وج��دت ب��ع��ض 
اإلحاالت، ولیس الخیال ف�ی�ھ�ا م�ج�نّ�ح�ا 

 …یخترق العالم العجیَب والغریب
ھي قصیدة تنبع ل�غ�ت�ھ�ا م�ن ال�ط�ب�ی�ع�ة 

ال�ع�ص�اف�ی�ر/  (الشمس/ القمر/ ال�زھ�ر/
 الخفاف�ی�ش/ الش�ج�ر/ ال�ری�ح/ ال�ع�ش�ب

وتعید إل�ى ذاك�رت�ن�ا م�ب�دأ م�ن   الزؤان)
مبادئ الروم�ن�س�ی�ة وھ�و ال�ع�ودة إل�ى 

 الطبیعة/األّم /الرحم.
ل���ك���ّن م���ا یَ���ل���ف���ُت االن���ت���ب���اه ف���ي  

أن�ِت" ھ�و ض�م�وُر … "م�والت�يقصائد
الحض�ور ال�نّ�س�ائ�ي ف�ی�ھ�ا ف�ل�ی�س م�ن 
األسم�اء غ�ی�ُر اس�م ھ�ی�ف�ا (ف�ي ث�الث 
قصائد قصیرة) وعند التع�م�ق ف�ی�ھ�ا ال 
ن��ج��د ل��ھ��ا حض��ورا ص��رف��ا وص��ف��اٍت 
م�ع��ل��وم�ة ب��ل ھ��ي وج�ھ م��ن ال��ع��راق 
والن�ض�ال، وت�ح�ض�ر األّم ف�ي قص�ی�دة 
ل�ت��ذك��رن��ا بش�خ��ص��ی��ة "األّم ل�م��ك��س��ی��م 
غ�ورك�ي" ف�ھ�ي ال�ت�ي أرض�ع�ت�ھ ح��ب 
الوطن وحّب الناس وھي التي أح�رق�ت 
كل الوثایق التي یمكن أن ت�ورط�ھ ب�ع�د 

م�ا  …ان َعرفْت أنھ م�ھ�دد ب�اإلع�دام 
ع�دا ھ�ات�ی�ن ال�م�رأت�ی�ن ال ن�ج�د نس�اء 
أخ�ری��ات، أھ��و ال��ن�ف��وُر أم ال��وف��اُء أم 
االلتزام األیدیولوجي یشغلھ عن ال�ل�ھ�و 

 والحّب؟
على أّن ال�ح�ض�وَر الض�ع�ی�َف ل�ل�م�رأِة  

ل�ألن�ث�ى ف�ي  یعّوضھ الح�ض�ور ال�ق�ويّ 
صیغ المؤنث المفرد والجم�ع ف�األرض 
والشجرة والشمس وال�ن�ج�م وال�ن�خ�ل�ة 

… والسفین�ة وال�ع�ص�اف�ی�ر واألش�رع�ة
كلھا مؤنثة وكأّن الش�اع�َر ی�ؤك�د ع�ل�ى 
بحٍث رومنسّي عن األم�ان. وب�م�ا أنّ�ھ 
مشدود بحكم انتمائھ األیدیولوجي إل�ى 
المادیة التاریخیة فإنّھ ل�ن ی�ب�ح�ث ع�ن 
ال��دفء واألم��ان ف��ي ع��ال��م األرواح 
واألنوار كما ی�ف�ع�ل ال�روم�انس�ی�ون ب�ل 
یبحث عن ذل�ك ع�ل�ى األرض ف�ی�زرع 
أحالمھ بواقع بدیل یُ�تَ�رَج�ُم ف�ي ت�ح�رر 
العصافیر وع�ودة الض�وء واس�ت�رج�اع 

 متعة الحیاة و قّوتھا.
"أن��ا أك��ت��ب  ع��ن��دم��ا ی��ق��ول س��اوا 

أعتبر ك�ت�اب�ات�ي ومض�اِت …بمشاعري
حبٍّ یثور في داخلي فإّن ھذا الم�ن�ظ�وَر 
یفّسر عفویةَ القصیدة وصدقھا فال�ك�الُم 
ی��ن��س��اُح ك��ل��م��ا انس��اَح الش��اع��ر م��ع 
أحاسیس�ھ وق�د یُ�ف�ق�ده ھ�ذا االنس�ی�اح 

ج�م�ال  التركیز والكثافة لكن�ھ ال ی�ف�ق�ده
 الصدق والوفاء للفكرِة. 

وھ�ي ن��غ�م داخ��ل�ّي ت�ت�ع��ّرج إی�ق��اع�ات��ھ 
الحالة النفسیة لش�اع�ر ی�ع�ی�ش بحسب 

نوعا من المعاناة ال�ذھ�ن�ی�ة ف�أذا ك�ان�ت 
األجراُس مغلقةً فألّن ال�م�ت�ك�ل�م ی�ع�ی�ش 
حالة من االختناق وال�ت�أّزم وإذا ك�ان�ت 
الجمل في االسطر الشعری�ة م�ت�ش�ظّ�ی�ةً 
فألّن التشظ�ي ح�ال�ة ن�ف�س�ی�ة واھ�ت�زاز 
عاطفي واذا كانت فیضا من األس�ال�ی�ب 
االنشائیة فألّن الشاعر یع�ّوض ال�ت�أّم�ل 
وما یقتضیھ من تكثیف باالنفعال فتول�د 

 القصیدة متحّركة وكأنّھا العاصفةُ.
إّن عشق الشاعر موف�ق س�اوا ل�وط�ن�ھ 

ب��ال��م��ب��ادئ ال��ت��ي  وال��ت��زام��ھ الص��ارمَ 
اختارھا وأحالمھ ال�م�ح�ب�ط�ة وغ�رب�ت�ھ 

كل�ھ�ا … المرّكبة داخل الوطن وخارجھ 
عوامل جعلت الش�اع�ر ی�ن�ف�ع�ل ف�ی�ت�أل�م 

 فیترنّم فیصدق فیبدع فـیُـْمـتِـُع %.
 

 تقدیم

 “  أم ”ِان 

 لـ موفق ساوا

 
  

بقلم: زینب حداد
 تونس في 2021/8/18
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لقد كان ھاجس الكتل ال�م�ت�ن�ف�ذة وك�ت�ل    
الخوف من   اإلسالم السیاسي وملیشیاتھا
أذاج�رت ف�ي  نتائج االنت�خ�اب�ات ال�م�ب�ك�رة

أجواء سلیمة وضمان نس�ب�ة ع�ال�ی�ة م�ن 
األمان ، ألنھا تعلم علم الیقین بأن الشعب 
یرید إزاحة طبقتھا السیاسیة ج�زاء ع�ل�ى 
ما إقت�رف�ت أی�دی�ھ�م ب�ح�ق الش�ع�ب خ�الل 
ثمانیة عشر عاماً من الحكم، فالحكوم�ات 
المتعاقبة إستم�رت ف�ي س�ی�اس�ة ال�ف�س�اد 
والتخریب وتقاسم موارد البالد م�م�ا أدى 
ذلك إلى أن ینتفض الشعب ویعترض على 
سیاسة المحاصصة الطائفیة حیث خرجت 

، 2011، و2010التظاھرات منذ ال�ع�ام 
والسنوات التي تلتھ�ا ت�ط�ال�ب ب�ال�ح�ق�وق 
المشروعة ول�ق�د ت�ك�ل�ل ذل�ك ب�إن�ت�ف�اض�ة 
الشعب بكل أطیافھ في تشرین األول ع�ام 

، والت�ي ك�ان�ت س�م�ت�ھ�ا ش�ب�اب�ی�ة  2019
ش��ھ��ی��داً وآالف  800ف��أس��ت��ش��ھ��د ف��ی��ھ��ا 

الجرحى والمئات من المعتقلین والمغیبین 
واإلخفاء القسري بسب�ب ھ�ج�وم ال�ق�وات 
األمنیة القمعیة والملیشیات الوالئیة عل�ى 

وخلق أجواء إرھابیة دف�اع�اً   المتظاھرین
عن مصالح الطبقة الس�ی�اس�ی�ة ال�ح�اك�م�ة 
ولكن اإلنتفاضة ال�ث�وری�ة إس�ت�م�رت ول�م 
ترھبھا إسالیب القمع المتعددة و أدت إلى 
إس�ق��اط ال��ح��ك��وم��ة ب��رئ��اس��ة ع��ادل ع��ب��د 
المھدي وتشكیل حكومة مؤق�ت�ة ب�رئ�اس�ة 
مص��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي ع��ل��ى أن ت��ج��ري 
انتخابات مبّكرة . السلطة القمعیة إستغلت 
الظروف الصحیة ب�وج�ود وب�اء ك�ورون�ا 
وأخ���ذت تس���وف ف���ي م���وع���د إج���راء 
االنتخابات تحت ضغط الكتل المتنفذة لك�ي 
تتھیأ لإلنتخابات وت�ع�م�ل ع�ل�ى إفس�ادھ�ا 
ولھذا عملت على تحشید قواھا من ج�دی�د 
ب�ع��د ان إس��ت�ع��ادت ت�وازن��ھ��ا م��ن ت�أث��ی��ر 

 الصدمة فلعبت دوراً في:
تشریع قانون انتخابات ج�دی�د مس�ت�ن�د  -1

إلى نظام الدوائر المتعددة وھونظام أل�غ�ى 
الساب�ق   بموجبھ النظام اإلنتخابي النسبي

وعدم جعل المح�اف�ظ�ات ب�ح�دودھ�ا دائ�رة 
لكل منھا بل تقسیم ك�ل م�ح�اف�ظ�ة   واحدة

إلى دوائر متع�ددة ی�خ�رج م�ن ك�ل دائ�رة 
نائب حصل على أعلى األصوات وبالتالي 
التحتسب أصوات ال�م�رش�ح�ی�ن اآلخ�ری�ن 
نائب واحد یحصل على رقم الیمثل نفوس 

 الدائرة.
نظام الدوائر المتعددة ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى  -2و 

ت�ح��ك�م ال�م��ل��ی�ش��ی�ات ورؤس��اء ال��ع�ش��ائ��ر 
وأصحاب النفوذ في الم�ن�اط�ق ودوائ�رھ�ا 

 ومدى تأثیر الطائفیة، ثم قامت
أعض�اء   بالترشیح والم�واف�ق�ة ع�ل�ى -3 

مفوضیة علیا مستقلة جدیدة بعد إستب�ع�اد 
 المفوضیة السابقة.

العمل على شراء البطاقات االنتخاب�ی�ة -4 
 من المواطنین.

ح��رم��ان ال��م��واط��ن��ی��ن ال��ع��راق��ی��ی��ن -5 
المتواجدین في الخارج من المشاركة ف�ي 
االن��ت��خ��اب��ات وھ��ي م��خ��ال��ف��ة ق��ان��ون��ی��ة 

 ودستوریة.
إستخدام أسالیب الترھی�ب وال�ت�رغ�ی�ب -6

في دعوة المواطنین إل�ى إن�ت�خ�اب�ھ�م م�ع 
تقدیم المال السیاسي كأغ�راء وإس�ن�غ�الل 
أوضاع ال�م�واط�ن�ی�ن ال�م�ع�اش�ی�ة الس�ی�ئ�ة 
 والفقر الذي یعانون منھ وإقامة الوالئم،.

وبكل قباحة إستخدموا أم�وال ال�دول�ة  -7
وأج��ھ��زت��ھ��ا ل��غ��رض ال��دع��ای��ة وال��ن��ش��ر 

 لمرشحیھم . 
وبالرغم ما یمتلكون من أموال ونف�وذ إال 
أنھم لم یستطیعوا كسر إرادة الشع�ب ف�ي 
التغییر وإقامة الدولة المدنیة ال�ع�ل�م�ان�ی�ة 
ال�دی��م�ق��راط�ی��ة. وج��رت االن��ت�خ��اب�ات ف��ي 
موعدھا المقرر الجدی�د ف�ي ال�ع�اش�ر م�ن 

بدالً من  2021شھر تشرین األول /أكتوبر
 إجراءھا في شھر حزیران .

وحسب إعالن المفوضیة كانت المشارك�ة 
% ب�واق�ع مش�ارك�ة أك�ث�ر م�ن 43بنسبة 

مالیین ناخب أدل�وا ب�أص�وات�ھ�م م�ن  9.5
م��ل��ی��ون ع��راق��ي ی��ح��ق ل��ھ��م 22أص��ل 

ال��ت��ص��وی��ت م��م��ن ی��م��ل��ك��ون ال��ب��ط��اق��ات 
ال�ب�ی��وم�ت��ری�ة ط�وی��ل�ة األم�د وال�ب��ط�اق��ات 

 االنتخابیة القصیرة األمد.
(بالطبع ھذه األرقام تحت�اج إل�ى ت�دق�ی�ق) 
وبعد أن تكشفت النتائج ظ�ھ�ر ب�أن ق�وى 
سیاسیة إسالمیة وفصائل شیعیة رفض�ت 
النتائج حیث أصدر بما ی�ع�رف ب(اإلط�ار 
التنسی�ق�ي ) ال�ذي یض�م ت�ح�ال�ف (ف�ت�ح) 
ودولة (القانون) وعصائب أھ�ل (ال�ح�ق) 
وكتائب (حزب هللا) وتیارات أخرى ب�ی�ان�اً 
ی�ح��ّم��ل ال��م�ف��وض��ی��ة ال�ع��ل��ی��ا ال�م��س��ت��ق��ل��ة 
لإلنتخابات المسؤولیة الكامل�ة ع�ن فش�ل 

ل�ھ�م وج�اء ف�ي   اإلست�ح�ق�اق اإلن�ت�خ�اب�ي
البیان (كنا نأمل من مفوضیة االنت�خ�اب�ات 
تصحیح المخالفات الكبیرة التي إرتكبت�ھ�ا 
أثناء وبعد ع�د وف�رز األص�وات وإع�الن 

 النتائج
... وجاء في البیان (نعلن رفضنا ال�ك�ام�ل 
ل��ھ��ذه ال��ن��ت��ائ��ج ون��ح��م��ل ال��م��ف��وض��ی��ة 
ال�م��س��ؤول�ی��ة ال�ك��ام��ل��ة .....وب��ع��د ت��ق��دی��م 
الطعون واإلعتراضات تقرر القیام ب�ال�ع�د 
والفرز الیدوي للمحطات ال�م�ط�ع�ون ب�ھ�ا 
وفع�الً ج�رى ذل�ك ول�ك�ن ال�ن�ت�ائ�ج ك�ان�ت 
متطاب�ق�ة م�م�ا ج�ع�ل األط�راف ال�رافض�ة 
للنتائج تزداد غضباً وت�ح�رك م�ن�ت�س�ب�ی�ھ�ا 
ل��ل��ت��ظ��اھ��ر واإلع��ت��ص��ام أم��ام ال��م��ن��ط��ق��ة 
الخضراء ثم تطور األمر إلى التصادم م�ع 
ال�ق��وات األم��ن��ی�ة ث��م ب��اش��رت ب��ال��ت�ھ��دی��د 
والوعید وبالفعل أق�دم�ت ع�ل�ى م�ح�اول�ة 
إغتیال رئیس الوزراء مصطفى الكاظ�م�ي 
في من�زل�ھ ب�ع�د ت�ن�ف�ی�ذ ھ�ج�وم ب�واس�ط�ة 
طائرات مسیّرة األمر الذي إستنُكر داخلی�اً 

 وعالمیاً. 
وأذا أردن��ا كش��ف ال��ح��ق��ائ��ق ع��ن س��ی��ر 
العملیات االن�ت�خ�اب�ی�ة ال�خ�م�س�ة ن�ج�د إن 
التزویر والتالع�ب ج�رى ف�ي ال�ع�م�ل�ی�ات 

، 2014، 2010، 2005األربعة السابقة (
) وع�ل�ى أی�دی�ھ�م وبش�ك�ل م�خ�زي 2018

وعلني والتي شملت بیع المقاعد النیاب�ی�ة 
وداخل مجلس النواب مقابل أموال طائ�ل�ة 
وكأنھ وضع المقعد ال�ن�ی�اب�ي ف�ي ال�م�زاد 
فضالً عن الكثیر من ال�ت�ج�اوزات وم�ن�ھ�ا 
حرق الصنادیق وتغییر النتائج أثناء النقل 

، ول�م ت�ح�ت�ج ال�ك�ت�ل 2018في انتخابات 
المتنفذة ول�م ت�ع�ت�رض ف�ي ذال�ك ال�وق�ت 
ولكن بعد إن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن وإس�ت�م�رار 

األزم�ات وت��دھ��ور األوض�اع الس��ی��اس��ی��ة 
واإلقتصادیة واإلجتم�اع�ی�ة وع�دم ت�ن�ف�ی�ذ 
ال�ب�رام�ج ال�ح�ك�وم��ی�ة وض�رب ال�دس�ت��ور 
بالرغم من نواقصھ عرض الحائط أصب�ح 
الشعب یرفض الطبقة السیاسیة المتن�ف�ذة 
الموالیة لإلجندات الخارجیة وبینت رأیھ�ا 
وبشكل حاسم في م�رش�ح�ي ال�ك�ت�ل ال�ت�ي 
أضّرت بالشعب وحقوقھ الشرعیة . وف�ي 
االنتخابات المبكرة األخیرة التي فرضت�ھ�ا 
اإلنتفاضة حدث تغییر أولي بجانب الشعب 
بصعود أعداد من المستقلین والتشرینیین 
الذین یحملون مط�ال�ب الش�ع�ب وتش�ك�ی�ل 
خط معارض ف�ي م�ج�ل�س ال�ن�واب إال أن 
میزان القوى لم یتغیر وھذه الضجة ال�ت�ي 
إفتعلتھا القوى المتنفذة والمستفیدة ُمبالغ 
بھا، ولكن ال�داف�ع ل�ھ�ا ھ�و ال�خ�وف م�ن 
القادم وإزحتھم كلیاً أذا ل�م یص�ط�ف�وا م�ع 
الشعب الذي یطالب بإق�ام�ة دول�ة م�دن�ی�ة 
دیمقراطیة علمانیة ت�ف�ت�ح ال�ط�ری�ق أم�ام 
مشروع كبیر للبناء وال�ت�ن�م�ی�ة، مش�روع 
إلستعادة الوطن والدولة ضامنة ل�ح�ق�وق 
اإلنسان وسیادة القانون والدستور وتنق�ذ 
الش�ع��ب م��ن أزم��ات�ھ وم��ن ح��ال�ة ال�ف��ق��ر 

 والعوزوالمشاكل المتراكمة.
ونعود إلى موضوع المقال. ولھذا ونتیجة 
خوف الكتل الم�ت�ن�ف�ذة م�ن ح�ك�م الش�ع�ب 
النھائي ال�ذي ب�ال�ت�أك�ی�د س�ی�ل�غ�ي م�ن�ھ�ج 
المحاصصة الطائفیة والسیاسیة والع�ودة 
إلى الدستور وأحكامھ، قدمت ھذه ال�ك�ت�ل 
ومن خالل إطارھا الت�ن�س�ی�ق�ي ال�م�ط�ال�ب�ة 
بألغاء نتائج االنتخابات برمتھا ، أول�ی�س 
ھذا المطلب مضحكاً ؟! ھذا أذا لم ینجحوا 
ب�ت��غ�ی��ی�ر ال�ن��ت�ائ��ج قس��راً وب��ال�ق��وة ھ��ك��ذا 

 یفھمون الدیمقراطیة!!
وللمرة ال�ث�ان�ی�ة ت�ن�ف�ض أع�داد ال�م�ق�اع�د 

، وف�ي 2018التابعة للكتل المتنف�ذة ف�ي 
ف�الش�ع�ب الزال  2021الدورة الخامس�ة 

یضغط وطریق التغییر الس�ل�م�ي مس�ت�م�ر 
أم�ام ال��ج�م�اھ��ی�ر ال�ذی�ن إج�ت�ازوا ح�اج��ز 
الخوف رغم التضحیات .واآلن المط�ل�وب 
من القوى المدنیة الدیمقراطی�ة أن ت�ن�ظ�م 
نفسھا وتتحد وتعبر عن م�ط�ال�ب الش�ع�ب 

 سواء داخل مجلس النواب أو خارجھ.
وكما نعلم بأن القوى السیاسیة ال�م�ت�ن�ف�ذة 
والمستف�ی�دة وراع�ی�ة مش�روع ال�ت�واف�ق 
بعیداً ع�ن ال�دس�ت�ور وف�رض ق�وان�ی�ن�ھ�م 
الخاصة ونھجھم ب�أس�ل�وب (اإلل�ت�زام�ات 
الُعرفیة) حرصاً على ت�ك�ات�ف�ھ�م م�ن أج�ل 
ال�م�ص�ال�ح ال�م�ش�ت�رك�ة وض�م�ان ج�ری�ان 
الموارد الھائلة إلى جیوبھم، حیث أصب�ح 
ُعرفیاً بأن تقسم المناصب السی�ادی�ة ب�ی�ن 
الكورد لرئاس�ة ال�ج�م�ھ�وری�ة، والش�ی�ع�ة 
لمنصب رئ�ی�س ال�وزراء، وال�ت�ش�ری�ع�ی�ة 
للسنة لرئاسة مجلس النواب وھكذا توزع 
(الكیكة) بدون أي مواد دست�وری�ة ت�م�ن�ح 

 الحق في ھكذا تقسیم. 
ولھذا سوف تستمر مخال�ف�ات ال�دس�ت�ور. 
والسؤال كیف سیكون تشك�ی�ل ال�ح�ك�وم�ة 

ال�ق��ادم��ة؟ ف��ال��م��ع�روف ن��ت��ی�ج��ة الص��راع 
المستمر بین الكتل المتفذة حول ال�م�غ�ان�م 
بعد حذف دور الشعب وتجاھ�ل م�ط�ال�ی�ب�ھ 
في تشكی�ل ال�ح�ك�وم�ة ال�ج�دی�دة س�ی�ك�ون 
صعب وبعیداً عن مصلحة الشعب ورب�م�ا 
تأخذ عملیة التشك�ی�ل أش�ھ�راً ف�ال�خ�ارط�ة 
السیاسیة في م�ج�ل�س ال�ن�واب س�ت�ت�غ�ی�ر 
بظھور معارضة منظمة وھذه المع�ارض�ة 
س��ت��زی��د الص��راع ش��دة وس��وف ت��ح��دث 
تداعیات كبیرة تمھیداً للتغیی�ر ال�م�ط�ل�وب 

 تحت ضغط الجماھیر المنتفضة.
وبالرغم من التنسیق بین القوى الخاسرة 
مقاعدھا إال أن�ھ�ا ل�م تس�ت�ط�ع أن ت�ح�ق�ق 
الوحدة بینھم أو تنتقد م�ن�ھ�ج�ھ�ا الس�اب�ق 
بسبب التدخل األیران�ي وس�ی�ب�ق�ى ال�ت�ی�ار 
الص�دري م��ع�ادل��ة ص��ع�ب�ة ف�ي ال�م��ش�ھ��د 

م�ق�ع�د، ح�ی�ث  72السیاسي والذي حصل 
سیرتب نفسھ ویعید تأھیل قواه ولكن ھذه 
ال��ت��ع��دی��الت الت��خ��ف��ف م��ن الس��ی��اس��ة 
اإلرتجالیة وتبدل المواقف والبّد من حسم 
الموقف أم�ا ب�ج�ان�ب الش�ع�ب أو ب�ج�ان�ب 
الكتل المحاصص�ی�ة ب�ع�ی�داً ع�ن مص�ل�ح�ة 

 الجماھیر الغاضبة. 
كما یالحظ بأن قوى األحزاب السنیة الت�ي 
تمتلك أمكانیات ودعم م�ن دول ال�ج�وار، 
أص�ب��ح�ت ف��ي م��ح��وری�ن ال��م�ح��ور األول 
تحالف تقدم بقیادة الحلبوسي، وال�م�ح�ور 

 الثاني تحالف عزم بقیادة الخمیس. 
فھي اآلن أفضل حاالً من الدورة ال�راب�ع�ة 

حیث أصبحت أك�ث�ر ت�ن�ظ�ی�م�اً ك�م�ا  2018
الت��ری��د ف��ي ھ��ذه ال��م��رح��ل��ة أن ت��ج��ازف 

العمل التوافقي مع الشیعة ل�ك�ي   بخسارة
ت�ق�وي ج�ب�ھ�ت�ھ�ا ض�د الش�ع�ب ال�راف�ض. 
والسؤال ھل یتوحد المحوران؟ ھذا األمر 

 مشكوك بھ. 
بقي ل�دی�ن�ا األح�زاب ال�ك�وردی�ة، اإلق�ل�ی�م 
یعاني من غضبة الش�ع�ب ال�ك�وردس�ت�ان�ي 
بسب�ب ال�ف�س�اد وال�ف�ق�ر وض�ی�اع ح�ق�وق 
ال��ن��اس ول��م ت��ن��ج��ح ھ��ذه األح��زاب ف��ي 
سیاست�ھ�ا ال�ح�ال�ی�ة ھ�و ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
منصب رئاسة الجمھوریة مقابل التع�اون 

 والتنسیق مع أحزاب اإلسالم السیاسي.
 

وأخ��ی��راً ن��ق��ول ب��أن ال��م��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة 
وسوف نرى  كسابقتھا ستكون معقدة جداً 

بأن العملیة السیاسیة لم تحتفظ بقوتھا بل 
ھي عل�ى وش�ك اإلن�ھ�ی�ار وال�ذھ�اب إل�ى 
الصراع العلني وقد یكون دامیاً والبد ل�ن�ا 
أن نفھم بأن القوى اإلق�ل�ی�م�ی�ة وال�دول�ی�ة 
سیكون لھا موقف وفي المقدمة الم�وق�ف 

واألیراني ودول الخلیج وتركیا   األمریكي
وكل دولة لھا نفوذ ومصالح في ال�ع�راق. 
فأي حسابات أو برنامج حكوم�ي الب�د أن 
یحسب حسابتھ ل�ھ�ذ ال�دول م�ق�رون�ة م�ع 
المنظمات الدولیة ومنھا ص�ن�دوق ال�ن�ق�د 

 الدولي والبنك الدولي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذا ون  م امت؟

صبحي مبارك/ سیدني  
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 توطئة: 
تدخلنا ظروف الكتابة الش�ع�ری�ة غ�ال�ب�ا ض�م�ن 
سیاقات استراتیجیة خاص�ة ب�وظ�ی�ف�ة اإلیص�ال 
الداللي المعاین ضمن توالدات الدال اإلش�اري ـ 
السیمولوجي، وھذه ال�ع�م�ل�ی�ة اإلیص�ال�ی�ة م�ن 
شأنھا توخي وسائط مجملة من ح�االت ال�ق�ص�د 
في أسلوب تك�وی�ن ال�ن�واة ال�ف�ع�ل�ی�ة ف�ي م�ق�ام 
ال��خ��ط��اب الش��ع��ري. ل��ع��ل أن زم��ن ال��دالل��ة 
المطلوبة في ت�ح�ص�ی�الت ال�ل�غ�ة ال�دوال�ی�ة ف�ي 
مشروع قصائد دیوان (موالتي أن�ت) ل�ل�ش�اع�ر 
الدكتور موفق ساوا أخ�ذ ی�ل�ت�م�س ل�ح�ال�ھ ذل�ك 
المكون األس�ل�وب�ي ال�ذي ی�ق�ت�رب م�ن قص�ی�دة 
البوح الح�س�ي ال�م�ت�م�اث�ل�ة، ك�وح�دة وظ�ی�ف�ی�ة 
تتصرف بالملفوظ في خاصیة تأطیریة مض�اف�ة 
من زمن قصیدة الوجدان والھی�ام ب�ال�م�ح�ب�وب، 
لذا فإنھا ترسم لذاتھا تلك المسافة ال�الم�ح�دودة 
بین إیصال ال�دالل�ة إل�ى ج�ھ�ة ال�ت�ل�ق�ي، وب�ی�ن 
استجابة ذل�ك ال�م�ت�ل�ق�ي إل�ى م�ق�ت�ض�ی�ات ذل�ك 
المرسل الكامن في ح�دود م�ؤول أح�وال�ي أخ�ذ 
یعتاش مع مستوى التدلیل في ال�ق�ص�د ال�ف�اع�ل 
عبر مضاعفة موضعیة خاصة م�ن االس�ت�ق�ب�ال 
المرسل إلیھ. ولعل ھذه ال�ع�الق�ة ال�ق�ائ�م�ة ب�ی�ن 

في وس�ائ�ل وص�ول�ھ�ا إل�ى   المسافة اإلیصالیة
قلب التل�ق�ي ب�ذل�ك ال�ی�س�ر، إذ أن وج�ود ت�ل�ك 
المواضعة االستجابیة في مكنون ت�ل�ك ال�درج�ة 
المح�ق�ق�ة م�ن م�دار ال�ت�ف�اع�ل األح�وال�ي ل�دى 
العالقة الممتدة م�ا ب�ی�ن (مس�اف�ة ال�م�ل�ف�وظ = 
اإلیص��ال ال��دالل��ي = االس��ت��ج��اب��ة ف��ي ذائ��ق��ة 
المتلقي) وعندما نتعام�ل م�ن ج�ھ�ة ھ�ام�ة م�ع 
خصائص وموجھات قصیدة الشاعر ف�ي فض�اء 
محموالت نصوصھ الش�ع�ری�ة، لس�وف ن�ع�ای�ن 

ال�ت�ي تش�ك��ل   مس�ت�وى اإلرس�ال�ی��ات ال�دوال�ی�ة
بدورھا كحاضنة ألح�وال خ�اص�ة م�ن أی�ق�ون�ة 
ال�م�ش�اع�ر وال�رغ�ب�ات وال�ت�خ�ی��الت ال�واص�ف��ة 
والمخاطبة والمجت�رح�ة ل�ذات�ھ�ا ع�ن�ف�وان ذل�ك 
الزمن المتقصي في مس�اءل�ة األن�ا وال�ق�ص�ی�دة 
ومراغبة ذلك العشق إلى الحبیبة أو إلى رمزھ�ا 
المتشكل بأدق صور اإلیص�ال ال�دالل�ي ال�م�ؤث�ر 

 والمستثیر.
 

 ـ الولوج إلى النص من أبواب الزمن اآلنوي.
قد تؤدي القیمة العنوانیة للنص، ذلك االشت�غ�ال 
المتعدد في قابلیتھ الكیفیة، إذ ت�ع�م�ل م�ن�اص�ی�ة 
العنونة ذلك االرت�ب�اط األزل�ي ال�واق�ع م�ا ب�ی�ن 
أولیات توقعات الحسیة المتخیلة ل�دى الش�اع�ر 
والتي تتخذ لنفسھا من عبر ھذه العت�ب�ة األول�ى 
في النص، كوسیطا ممھدا لل�دخ�ول ن�ح�و م�ت�ن 
تماثالت الزمن الدال في ص�ی�غ�ت�ھ األدائ�ی�ة، ق�د 
نلمس ما ج�اءت ب�ھ قص�ی�دة (ال�ق�ص�ی�دة) م�ن 

دوارت زم��ن��ی��ة تس�ع��ى ن��ح��و ال��ول��وج ب��ال��دال 
 استحضار لشواھد وتداعیات حسیة مضخمة:

 سنواٌت .. وسنواتْ 
 أكتب

 والقصیدةُ ناقصةْ 
  دوما

  17ناقصْة .. / ص
یبدو أن ماھیة السؤال الزماني في م�ظ�ھ�ر دال 
(سنواٌت .. سنواْت) التكراري ی�ت�ض�ح ك�الزم�ة 
تأطیریة في منطق�ة ال�ح�ال ال�ظ�رف�ي، ل�ذا ف�إن 
فسحة األداة التنقیطیة الواصلة ما بین الدالی�ن، 
تمدنا بمسألة الزمن العم�ري ـ� ال�ذات�ي ـ� وم�ن 
ناحیة ما من قص�دی�ة اإلش�ارة ال�م�ع�ب�ئ�ة ن�ح�و 
محوری�ة اإلرس�ال ن�ح�و أف�ق م�ن ال�الم�ح�دود 
للجھات االستقبالیة من الوجود النص�ي، إال أن 
جملة الالحق (أكتب .. والقصیدة ناقصة) تض�ع 
ھیئة الالكتم�ال ف�ي ال�م�ع�ن�ى، ك�ح�ال�ة ن�وات�ی�ة 
تشارف بالبحث عن ذاتھا الشعریة في تفاص�ی�ل 
مضمرة من مضاعفة المعنى نفسھ، إي بمع�ن�ى 
ما نود قولھ، أن الشاعر یسعى إلى التق�اط ت�ل�ك 
البنیة الك�ون�ی�ة ال�دال�ة م�ن ال�م�ع�ن�ى الش�ع�ري 
(المیتاشعري) بوسائل لیس ھي من ال�ح�ی�ل�ول�ة 
ف��ي م��وض��وع��ة ال��ب��دای��ات ال��م��ن��ص��وص��ة بـ 
(سنوات .. سنوات) وھذا األمر ما یؤدي ل�م�لء 
سؤال النص بأح�وال ال�ت�ق�ص�ي ال�ن�وع�ي ن�ح�و 
إیجاد ذل�ك ال�م�ح�ت�وى م�ن ال�دالل�ة اإلیص�ال�ی�ة 
المؤثرة في مكنون المعنى المرسل ع�ل�ى ج�ادة 
الیق�ی�ن م�ن أن�ھ ھ�و الش�ع�ر، وب�ذل�ك ج�اءت�ن�ا 
ملحقات النص لتعلن لنا وللشاعر كفاءة ع�الق�ة 
ال��ب��ح��ث ال��زم��ن��ي وال��م��ع��رف��ي ال��دؤوب ع��ن 

 اختبارات ما حول تلك القصیدة الناجعة :
 أكتب وسأكتب ...

 مھما طال عمري ...
 حتى تزوَل بیننا

 17الفاصلة ..../ ص
ھذا ما قلناه سببا في بادىء القراءة، بأن ح�ال�ة 
الوصل في مح�دث�ات ال�وظ�ائ�ف ق�د ال ت�ن�ت�ھ�ي 
قسرا، إي من ناحیة أن طاقة اإلیصال الش�ع�ري 
ب�ال��دالل��ة ت��ن��ح�و ن��ح��وا م��ؤھ�ال ن��ح��و قص��ی��دة 

  الشاعر.
 
ـ تماثالت فضاء الت�س�م�ی�ة وت�م�ك�ی�ن ع�الق�ة  1

 الملفوظ:
استنادا إلى ما ذكرناه ف�ي ال�م�ب�ح�ث األول م�ن 
دراسة قراءتنا، نتواصل اآلن تأھی�ال واخ�ت�ب�ارا 
وتقویما نحو ورقة ( تماثالت فضاء التسمی�ة ) 
لنعدھا كمرحلة ثانیة في مشغل شعریة الش�اع�ر 
في مجال قصائد دیوانھ الموقر، حتى ی�ت�اح ل�ن�ا 
القول ب�أن م�ج�االت ال�ن�وع ال�م�وض�وع�ي ف�ي 

ال�ن�ص الش�ع�ري، ع�ب��ارة ع�ن ح�االت خ�اص��ة 
ومكونة على ص�ع�ی�د ال�ذات الش�ع�ری�ة، وب�ھ�ذا 
الحال فأن عملیة التوافق بین (موضوع ـ� ذات) 
ھي حصیلة فعل استباقي قائم بدوره ع�ل�ى أف�ق 
واصلة رابطة بی�ن ح�االت (ك�ی�ن�ون�ة ـ� ع�الق�ة 
محایثة ـ ملفوظ فاعل ـ صی�غ�ة م�ف�ع�ول م�ن�ف�ذ) 
وتبعا لحجم مستوى ھذه الفواعل الع�م�ل�ی�ة ف�ي 
آلیات النص، ت�خ�ض�ع ل�دى الش�اع�ر م�م�ھ�دات 
مشروع القصیدة إلى جانب ش�روط�ھ�ا األدائ�ی�ة 
والكفائیة في حدوث القدرة على تكوی�ن ال�ن�ص 
نفسھ. وعلى ھذا النحو لعلنا وجدنا في ن�م�وذج 
قصیدة (ما أعظم إسمك!) المناسبة الكاملة بی�ن 
كفاءة الجھة ومطلوبیة إرادة ال�ف�ع�ل الش�ع�ري 

 في سیاق حاالت النص :
 سیَِّدةُ ...

 یُطیعُھا البحرُ 
 تَھابُھا الریاحُ 

 أغنیةٌ للناِس ھيَ 
  12في كلِّ البِقاِع ... /ص

یمكننا ق�راءة ھ�ذه األس�ط�ر ال�ت�ص�دی�ری�ة م�ن 
النص، على أنھا الص�ی�اغ�ة ال�ح�ت�م�ی�ة ل�م�ق�رر 
موضوعة النص، لذا ف�إن�ھ�ا ت�م�ت�ل�ك ال�م�راع�اة 
المشار إلیھا في محاسن تلك السیدة، ورغ�م م�ا 
تحملھ الدوال من ارتجاالت المشار إلیھ، ت�ب�ق�ى 
الممارسة الدال�ة ل�ل�دوال ض�م�ن ح�ی�ز ون�زع�ة 
قصیدة الممدوح، إل�ى ج�ان�ب ك�ون�ھ�ا مس�ت�وى 
واض�ح��ا ف��ي أب��ع�اده ال�م��دل�ول��ی�ة وف�ي ن�ق��ط��ة 
المالزمة من اإلم�ك�ان ال�م�ل�ف�وظ�ي، ل�ذا أن م�ا 
تحدد ف�ي دال (س�ی�دة) یش�ك�ل ف�ي ذات�ھ ح�ال�ة 
مجملة وال توجد عالقة جھاتیة مخصوص�ة ف�ي 
أمر ھذا المرسل، سوى أنھ یشكل ب�ذات�ھ ح�دود 
بیاضیة من رصید قصدیة الشاع�ر ال�م�ض�م�رة، 
إال أن ما جاءت بھ مجم�وع�ة ج�م�ل (ی�ط�ی�ع�ھ�ا 
البحر = تھابھا الریاح = أغنیة لل�ن�اس ھ�ي = 
في كل البقاع ) تبقى بمثابة الصورة ال�واص�ف�ة 
في معادالت است�ع�ادی�ة أخ�ذت ت�ت�ل�ق�اھ�ا ال�ذات 
الحسیة كوقائع متبلورة في مف�اص�ل م�ن الش�د 
التخییلي، وقد یت�واف�ر ف�ی�ھ�ا ذل�ك ال�ط�اب�ع م�ن 
 حساسیة الذات الشاعرة عبر أوراقھا الخاصة.

 
ـ�� خص��وص��ی��ة ال��ع��اط��ف��ة وأس��رار ش��ع��ری��ة 2

 الصمت:
تنحو قصیدة (بالغة ف�ي الص�م�ت) ف�ي دی�وان 
الشاعر نفسھ، نحو إمكانیا في تص�ع�ی�د ح�االت 
اللغة الشعریة عب�ر ت�ع�ام�الت�ھ�ا م�ع ال�وظ�ی�ف�ة 
اإلیحائیة، التي تذكرنا ببالغة الفن الموسی�ق�ي، 
وھو یدخل القلوب بال أصوات أصابع الع�ازف�ی�ن 
أنفسھم. وموضوعة قصی�دة الش�اع�ر ف�ي ھ�ذا 
الصدد تسعى إلى أن تكون صورة ذاتیة ت�ج�م�ع 
ما بین راھنیة الحب والحلم والرؤیا ف�ي س�ی�اق 
م�ن س�ی�م�ی�ائ�ی�ة ال��دال الش�ع�ري ف�ي ال�ع�الم��ة 
والروح والذات مجردا, فالشاع�ر م�وف�ق س�اوا 
أخذت تتضافر لدیھ الق�ص�ی�دة م�وض�ع ب�ح�ث�ن�ا، 
تحت ھیمنة وسائل�ھ�ا وط�رائ�ق�ھ�ا ال�وج�دان�ی�ة، 
ون�ظ��رت��ھ��ا الس��ری�ال��ی��ة م��ن ج�ھ��ة وإی��ق��اع��ھ��ا 
الرومانسي من جھة أخرى. إذ نقرأ من ھنا م�ا 

  جاءت بھ القصیدة :
 

  كان الحبُّ بیننا
 رنیَن أجراسٍ 

 یَْبلُُغ الَمساِمَع كلَّھا،
  عمیاناً و ُمبَصرینَ 

  21و كلَّ الناِس . / ص
إذ نرى، بكل وضوح، من خالل ھ�ذه ال�م�ق�اط�ع 
الشعریة المجملة ف�ي أول ال�ن�ص، ب�أن ھ�ن�اك 

تأثیرا في موضوعة ل�غ�ة ال�ع�اط�ف�ة م�ن ج�ھ�ة 
الشاعر، فھو یسعى من جھة ھامة إلى ت�ح�وی�ل 
لغة الصمت ال�وج�دان�ي ن�ح�و م�رح�ل�ة زم�ن�ی�ة 
تتعدى عین�ات ل�غ�ة ال�ك�الم ال�م�ت�داول، ألن م�ا 
یشعر بھ الشاعر في الواقع م�ا ال ی�ن�اس�ب وال 
یتسع مستوى القول الظاھري م�ن ال�م�ن�ط�وق، 
بل أنھ ھذا الصمت م�ك�ون�ا ت�ت�ج�س�د ف�ی�ھ وم�ن 
خاللھ كل مؤدیات س�ب�ل ال�وص�ول إل�ى م�ف�اھ�م 
وأسماع الناس : فما ھذا الحب یا دكتور م�وف�ق 
ساوا؟ الذي غدا یحاكي موحیات لغ�ة األج�راس 
ویبصره األعمى والبصیر ویصغ�ي إل�ی�ھ ح�ت�ى 
األصم؟ حق�ا ھ�ن�اك قص�دی�ة واض�ح�ة وم�ت�ف�ق 
علیھا في بوح الشاعر س�را، ب�خ�اص�ة إذ ك�ان 
ھذا الشاعر مخلصا في معادل�ة ق�ل�ب�ھ وس�م�ع�ھ 
ودستور عاطفتھ، ووفقا لما قرأناه ف�ي م�ح�اور 
القصیدة، یحق لنا الكتابة ع�ن ت�ج�رب�ة قص�ائ�د 
الشاعر بذلك االنصیاع من االستجابة ال�ح�س�ی�ة 
في قصیدتھ، خصوصا بعد أن ن�ق�رأ م�ث�ل ھ�ذه 

 المقاطع الالحقة من النص نفسھ:
 كان حبُّنا یَرنُّ 

 یرنُّ 
 خریفاً ...

 وربیعاً 
 وكانت بغداُد ترتدي ثوَب اللیلِ 

ِع بالنجومِ  صَّ  الُمرَّ
 اْلتَقْینا ...

ْینا  رقْصنا و تََمشَّ
 كنِت دوماً تضحكینَ 

 و كان الصمتُ 
 22لغةَ العشِق بیننا .../ ص

 
 ـ تعلیق القراءة :

فالصمت إذن ھو األداة التي راح الشاعر یت�دب�ر 
من وراءھا أواصر الوصل والواصل�ة ال�دالل�ی�ة 
في سرانیة لغتھ، لذا فإن الشاعر أیضا ف�ي ھ�ذا 
الصدد جعل یعارض أبن ج�ن�ي ع�ن�دم�ا أع�ت�ب�ر 
خصائص أصوات الكالم ھي الوسیل�ة ال�وح�ی�دة 
للتعبیر عن أغراض الكالم نفسھ، غیر أننا نج�د 
في لغة صم�ت ال�وج�دان الش�ع�ري ف�ي ع�وال�م 
قصائد (موالتي أن�ت) تص�ل إل�ى أب�ھ�ا ح�ك�ای�ا 
الحب وسحر لغة الغرام، وھذا األمر ما وج�دن�اه 
في أغلب قصائد ال�دی�وان، غ�ی�ر أن ھ�ن�اك ف�ي 
الوقت نفسھ مجموعة من القصائد التي ت�ح�م�ل 
من الكثافة وال�م�ض�اع�ف�ة الش�ع�ری�ة ك�ق�ص�ی�دة 
(أمي / سبعة أیام / أستجوبوني .. ألنني أحلم / 
حي األحبة /كوني كما ش�ئ�ت) وقص�ائ�د أخ�رى 
ثمینة من الدیوان نفسھ قد ال یسع ل�ن�ا ال�م�ج�ال 
إلى دراستھا جملة وتفصیال، سوى القول بأنھ�ا 
جاءت في سیاقات شعری�ة إم�ك�ان�ی�ة ت�ت�م�ظ�ھ�ر 
بأعلى مس�ت�وی�ات ال�ل�غ�ة و ال�ع�اط�ف�ة وال�ح�ل�م 
واللحظة الشعریة المنفتحة نحو أسمى فاع�ل�ی�ة 
في فضاء الق�ص�ی�دة ال�م�ت�م�اس�ك�ة وال�دال�ة ف�ي 
تراكیبھا األسلوبیة والبنیویة والعالمیة، ل�ت�ق�دم 
ل��ن��ا أح��ك��م وأدق وأع��ذب م��ع��ط��ى ف��ي م��ج��ال 
مستحدثات القصیدة الفاعل�ة ف�ي آف�اق ن�وات�ھ�ا 
اإلج��رائ��ی��ة وال��دوال��ی��ة وال��دالل��ی��ة األب��داع��ی��ة 
الرصینة .. فشكرا للشاعر الدكتور موفق س�اوا 
ألن�ھ ح�ق��ا أت�ح��ف�ن�ا ب��م�ا ی��م�ك�ن ل��ن�ا تس��م�ی�ت��ھ 

 بالقصیدة .

 اءة  دان ( أم)  ار  وا
اا اوا ل اا  ا ا 

 حیدر عبد الرضابقلم الناقد: 
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 واذ قال ابراھیم ربي أرني كیف تحیي الموتى، 
 قال أولم تؤمن ؟

 ..قال بلى
لكني.. كلما لمحت شابا بل�ح�ی�ة ج�ن�وب�ی�ة س�وداء 

 یتمشى في الكرادة،
 أدرك أن تشرین ال تموت،

 .فصفاء السراي ینبض في مالمح كل الوطن
........... 

مرةً حاول الحم�ام ال�م�زروع ف�ي ج�داری�ة ف�ائ�ق 
 حسن أن یعبر جسر الجمھوریة،

 ..فجابھھ الطغاة بالنار
 وألن الحمام أعلى من أن یمّسھ اللھب،

 طار حتى وصل غیمةً مذاقھا أحمر األلوان،
 واستقر في العلم متدثّرا بثالث نجمات سھرن 

 ..مع الشعب منذ اللیلة الماضیة
 مرةً أحبَّ الھالُل فالحةً ریفیةً،

 فنزل إلیھا،
 وحّول نفسھ منجالً بین یدیھا،

 ومازال كلّما الحت سنبلةٌ أمام وجھھ 
 في الحصاد،

 تذّكر أنّھ ترك أسنانھ في السماء،
 وبدالً من أن یحزَّ خصَرھا،

 ..كان یقبّلھ لیعلن انتصار الفقراء على الجشعین
 مرةً أرادت رؤوسنا أن تستریح من الطَرق،

 فحّولت مالمَحھا إلى أكفٍّ تُمسك مطرقةً،
وع�ل��ى ع��ك��س ك�ل ال��م��ط��ارق ع�ل��ى ت��دقُّ ع��ل��ى 

 الرؤوس،
 كانت رؤوس أھلي مطارق،

ولكم اآلن أن تعرف�وا ال�ف�رق ب�ی�ن م�ط�ارَق ت�دقُّ 
على الرأس وبین رؤوس ت�ت�ح�ول ال�ى م�ط�ارق 

 ..لتصنع المستقبل
.......... 

 لست منتمیاً إلى الحزب،
 وآسف لذلك،

 لكني شیوعي بالفطرة،
 أوّجھ وجھي خاشعاً حینما اقرأ البیان،

وأعاون ماركس وھو یعید ھرم ھ�ی�ك�ل ل�ی�ج�ل�س 
 على قاعدتھ،

 أنا من أھل هللا،

هللا الذي أعرفھ كما عرفھ آبائي الفقراء، حینم�ا 
 كانوا یوّزعون فائض القیمة على الجیران،

وھم یدركون أن ف�ائ�ض ال�ق�ی�م�ة ی�خ�ت�ل�ف ع�ن 
 القیمة،

 أنا كآبائي الفقراء
 جنوبيٌّ مجنون،

 ال أّدخُن،
 وال أتعاطى،

 لذلك بقیُت مبّرأً من األفیون
.......... 

ین صرُت ثالثَھم،  كلما لمحُت اثنین محتجَّ
 ..ونادیُت لنكون أكثر، وأكثر، وأكثر

 وحینما سألُت لماذا ؟
 أجابني من ھو أخبر مني،
 أن لي حساً عالیا بالثورة،

 وحالما ذكر الثورة تذّكرُت الزعیم،
الزعیُم الذي دفنوه في م�اع�ون یُ�ب�اع ف�ي س�وق 

 المیدان،
 وكفّنوا جمھوریّتھ بالحنین إلى التاج،

 !ال أدري لماذا أكره مفردة التاج ؟
 ربما ألنھا تذّكرني باالستعمار،

أو ربما ألنھا تذكرني بالملوك ال�م�زّوری�ن ال�ذی�ن 
 ..إذا دخلوا قریةً سرقوھا

 ..تذكرتُ 
لقد أوقفني غشیٌم في زاوی�ة ال�ق�ص�اص م�تّ�ھ�م�اً 
بالسالم، وحینما سألتُھُ عن ھویتھ أخ�ب�رن�ي ب�أن 

 ..(تاج راسي) ضحكُت، وأجبتُھُ 
ن��ع��م أن��ت ت��اٌج ل��رؤوس��ن��ا، ف��رؤوُس��ن��ا ص��ارت 

 .بالحضیض مذ عرفناكم
........... 

 أعلم ابني شھور السنة،
ف�أخ��ب�ره أن رأس الس�ن��ة ی��ك�ون ف�ي األول م��ن 
تش�ری��ن األول، وان ع��ّدة ك�ل ش��ھ��ر م��ن األی��ام 

 خمسةٌ وعشرون یوماً،
وأن ما ب�ی�ن واح�د تش�ری�ن وخ�م�س�ة وعش�ری�ن 

 تشرین أیاٌم شھیدةٌ وساعاٌت شاھدة،
 وأن تشرین حینما ینتھي یجيء تشرین آخر،

 فشھور السنة االثنا عشر كلھا اسمھا تشرین،
 فال تخف یا ولدي،

إن شعباً یستقبل القنابل الدخانیة بمحض بط�ان�ی�ة 
 مبللة شعٌب مزلزٌل للطُغاة،

وإن ش��ب��اب��اً ی��ت��وّض��أون ب��أك��ی��اس ال��م��غ��ّذي ل��ن 
 یجوعوا،

وأن جموعاً صنعت ال�ج�رف والس�ات�ر وال�خ�ن�دق 
والحدیقة والساح�ة واع�ت�ص�م�ت ب�ج�ب�ل أح�د ل�ن 

 یعطوا المطعم خاوة، فدماؤھم الثائرة تشرین،
 وغناؤھم تشرین،
 وثباتھم تشرین،

 فاحفظوا أیھا األوالد تاریخكم األبیض،
 ویا أیھا المعلّمون،

 استعینوا بتقاویم الثورة،
 .فالتاریخ ثورة ال تزول

........... 

أرى خیماً نضجت، وقد حان وقت قطافھا.. ھ�ك�ذا 
 ..تحّدث القنّاص

 فأجابھ المقنوص البطل؛
 یركض عل قنابل جنھا جكلیت
 ویحط دخانھا بصدره ویقاتل

 جذب یغفھ وتنام العین بالبیت
 ألن عنده وطن بید األراذل

........ 
 ..أنا عمر السراي

تشیر ھویتي بأني ولدت في ال�راب�ع وال�ع�ش�ری�ن 
من تشرین األول عام الف وتسع�م�ئ�ة وث�م�ان�ی�ن، 
ومنذ عام ثمانین الى عام الفین وتسعة عشر، ل�م 
یزد عمري اال یوما واحدا، فق�د أص�ب�ح�ت ت�اری�خ 
میالدي ھو الخامس والعشرون من شھر تشرین 

 .األول، عام الفین وتسعة عشر، وسیظل كذلك
نسخة منھ الى رئیس الوزراء، ومدیریة األحوال 

 ..العسكریة
........ 

 لسُت مؤمناً بما یكفي،
 ..لذلك سأُلَدغ من كل ُجحٍر مّرتین

وسأنساُب مع الطرقات ألرى ع�ی�ن�ی�ِك ل�ؤل�ؤت�ی�ن 
 ..خلف خمار أبیض

 ..(نرید وطن)وسأھتف معِك في ساحة التحریر: 
وطٌن یفتُح قلبَھ كما یفتح الجنديُّ القضب�اَن ف�ي  -

 ..جداریة جواد سلیم لیزرعنا وردتین وأغنیة
وط��ٌن یش��ب��ھ��ِك وأن��ِت تس��ھ��ی��َن ع��ن دروس��ِك  -

 ..لترسمي صورتي فوق الملزمة
 ..وطٌن یُجابھُ المتظاھرین بقوس قزح -
وطٌن یطلُق القنّاصةُ فیھ من ف�ّوھ�ات ب�ن�ادق�ھ�م  -

 ..الحامض حلو
 ..وطٌن قنابلُھُ الغازیةُ تذوب كاآلیس كریم -
وطٌن نرفع لھ القبّعةَ ح�ی�ن ال ن�خ�اُف ف�ی�ھ م�ن  -

 ..ألوان القُبّعات
وطٌن ال أضطر أن أكون فیھ مؤمناً بم�ا ی�ك�ف�ي،  -

 .ألني أحبُّ أن أُلدَغ فیھ من ضوء ُحبِّك مّرتین
........ 
 ..أحبك

 لذلك سأستمر بالتظاھر
............................................. 

 /2تشرین 25عن طریق الشعب، الثقافي،
 2021نوفمبر 

.. و رة واا  

 عمر السراي
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“ م�والت�ي أن�ت” تتوزع قص�ائ�د م�ج�م�وع�ة 
 : لموفق ساوا* على محورین

خاص، ویغلب علیھ الرثاء وال�غ�زل (ال�ت�ودد 
بلغة أدق). والموضوع في ھذه الحال�ة ذات�ي 
ومحدد، كما في مدائحھ ل�زوج�ت�ھ ھ�ی�ف�ا، أو 
رثائھ لبعض األصدقاء وال�رف�اق اب�ت�داء م�ن 
سركون بولس وتوما توماس وح�ت�ى ب�ع�ض 

 -أفراد العائلة، وم�ن�ھ�م أم�ھ (قص�ی�دة أم�ي 
). مع ذلك یوجد ف�رق ج�وھ�ري ب�ی�ن 48ص

النوعین. فالمدائح لھا قالب حكائي یست�رج�ع 
ذكریات الماضي، مع الت�رك�ی�ز ع�ل�ى خص�ال 
الزوجة التي تتسع أحیانا لتبدو كما ل�و أن�ھ�ا 
ردیف لمعنى الوطن والنضال ودروب الحی�اة 

 الشاقة.
 :”ما أعظم اسمك“مثال یقول في قصیدة 

 ھي لألرض ماء
 وللطیور سماء
 وھي لكل داء

 . دواء
ومن الواض�ح أن�ھ ال یص�ور زوج�ت�ھ ب�ل�غ�ة 
عاشق أناني مغرم، ولكن بلغ�ة م�وض�وع�ی�ة 
رقیقة، أو لغة طلب وإجابة (حاجات). ولذلك 
أصبحت ھیفا بالنسبة لھ (مع�رف�ة وط�ب�ی�ع�ة) 
ف�ھ�ي: ك�ل ح�روف�ھ، الش�م�س ال�ت�ي م�زق��ت 
سجف الظالم، درب الخروج وال�خ�الص م�ن 

قص�ی�دة ع�ی�ون ھ�ی�ف�ا)  - 32الخ�ری�ف (ص
م�ن�ج�ھ��ة. ك�م�ا أن�ھ�ا (س��ور ح�م�ای��ة ودل�ی��ل 
ومرشد) فھي الخیوط الفضیة في ثوبھ وكرة 
الضوء في مرمى لیالیھ م�ن ج�ھ�ة م�ق�اب�ل�ة. 

). وھذا یعني أنھا لیست مجرد حواء 34(ص
أو امرأة خلقھا هللا من أضالع رجلھا (حسب 
روایة الكتاب المقدس) بل إنھ�ا وج�ود ن�اف�ع 
وخارجي. ولذلك ال تدخل ھذه ال�ق�ص�ائ�د ف�ي 
مضمار األشعار الغزلیة التي تعودن�ا ع�ل�ی�ھ�ا 
من شعراء الس�ت�ی�ن�ات وم�ا ب�ع�د م�ث�ل ن�زار 
قباني أو شعراء الثم�ان�ی�ن�ات وم�ا ب�ع�د م�ث�ل 
یحیى الس�م�اوي. ف�ھ�ي دون إی�روت�ی�ك�ا وال 
مشاھد خصوبة، كما أنھا بری�ئ�ة ت�م�ام�ا م�ن 

الماشیزمو التي طالما أس�رف  -لغة الفحولة 
بھا نزار قباني. ك�م�ا أن�ھ�ا أق�رب ل�الح�ت�راق 
الداخلي الذي یشیر لمعاناة ل�ی�س�ت غ�امض�ة 
على اإلطالق، بل تؤكد على نوع من التفان�ي 

ل�ی�س ام�رأت�ھ وال  -واإلعجاب برفیقة دربھ 
محبوبتھ فحسب . باإلض�اف�ة ل�م�م�اھ�اة، م�ع 
إعجاب منقطع النظی�ر، ب�ط�ب�ی�ع�ة ك�ل ش�يء 
فیھا ساحر ومؤلم. وال أرى أي ت�ن�اق�ض ف�ي 
طرفي المعادلة. ول�ط�ال�م�ا أك�د ف�روی�د ع�ل�ى 

ح�ت�ى أن�ھ   تكامل دورة األلم مع دورة الل�ذة،
یعتقد أن تقاطع الدائرتین شيء محتم لی�ك�ون 
للمتعة ھدف أو م�ع�ن�ى یس�ت�ح�ق ال�ت�ض�ح�ی�ة 
وتحدي المصاعب. إنما ال یغی�ب ع�ن ذھ�ن�ي 
أن الغزل لم یمھد لقصیدة عائلی�ة. ف�ق�د ك�ان 
األبناء غائب�ی�ن ت�م�ام�ا ع�ن الص�ورة، وھ�ذا 
یرشح غزلیات ساوا لتكون قصائد مشح�ون�ة 
باللیبیدو الذي یترفع على نفسھ. بمع�ن�ى أن�ھ 

 . لیبیدو عفیف
بالمقابل تبدو قصائد الرثاء مج�ازی�ة وق�اب�ل�ة 

للتصور فقط. وأھم شيء فیھا أنھا ال ت�خ�ل�ع 
صفات خارقة ع�ل�ى الش�خ�ص ال�م�ی�ت ال�ذي 

وھذه نقطة تست�ح�ق االن�ت�ب�اه   فارقتھ الحیاة.
أیضا، أن المیت ال یقضي نحبھ، ولكن حیات�ھ 
ھي التي تتخلى عنھ. وأھم دل�ی�ل ع�ل�ى ذل�ك 

وف�ی�ھ�ا ”.  سركون بولص“ افتتاحیة قصیدتھ 
 :یقول

سركون...لم یرحل... غادرنا الجسد الس�ق�ی�م 
 ).82(ص

وھذا یضاع�ف م�ن ح�ج�م ال�م�أس�اة، ف�ی�ب�دو 
المیت ضحیة ل�واق�ع م�ج�ح�ف وغ�ی�ر ع�ادل 

 : وعشوائي. كما في قولھ
 ..سركون

 تركت عالم الوحش
 والزؤان

 ).83عامنا.. (ص
ویكرر ذلك في سیاق قصیدتھ (ع�ودة ال�ن�ور 
إلى القوش) وھ�ي م�خ�ص�ص�ة ل�رث�اء ت�وم�ا 

 :توماس. فیقول
 أنت شمس القوش والقمر

 .أنت عمرھا الخالد والصبر الذي ال ینتھي
 :ثم یقول

 كتبت بحبر دمك
 . ).123حروفا في طول قامتك (ص

وال ض��رورة ل��ل��ت��ذك��ی��ر أن إل��ح��اق ال��ق��ی��م��ة 
الرمزیة، بم�ا ھ�و م�ادي وم�ل�م�وس، ی�خ�دم 
غرضا شعریا واحدا كان م�ع�روف�ا م�ن�ذ أی�ام 
البویطیقا اإلغری�ق�ی�ة وھ�و (ال�ت�ص�ع�ی�د)، أو 
تحوی�ل الص�ف�ات ال�ف�ان�ی�ة ألف�ع�ال ت�اری�خ�ی�ة 

  . تتجاوز جدار الزمان
كما أن رثائیات س�اوا ل�ی�س�ت ح�ك�ائ�ی�ة، وال 
تھتم بسیرة المیت ول�ك�ن ب�م�واق�ف�ھ م�ن أل�د 

 . عدوین لھ، مخاطر الحیاة والموت الغادر
المحور الثاني ھو القصائد النض�ال�ی�ة وال�ت�ي 
تتحول في بعض اللحظات لكالم ساخط ع�ل�ى 
طریقة مظفر النواب "غیفارا الشعر ال�ع�رب�ي 
بتعبیر ی�ح�ی�ى الس�م�اوي". وأح�ی�ان�ا ت�ك�ون 
رقیقة وحزینة وبقالب رومنسي. وإذا ك�ان�ت 
قصائده الغاضبة تس�ت�ع�م�ل وت�ك�رر م�ف�ردات 

والش��رف   م��ل��ت��ھ��ب��ة م��ث��ل ال��ن��ار والس��ی��ف
والنحر، مع مفردات ھجاء الذع مث�ل ال�ق�واد 
وأوالد ال��زن��ا ومس��ی��ل��م��ة (إش��ارة ألخ��الق 

انظر قصیدتھ "غض�ب".  -المداھنة والریاء 
)، ف��إن قص��ائ��ده ال��ح��زی��ن��ة ت��م��ی��ل 126ص

الستعمال نبرة عتاب یخالطھ الن�دم وال�ب�ح�ث 
عن توبة أو مغفرة حتى لو تأخرت (ت�ق�اوی�م 

 ).26ص -
ولیضمن وصول رسالتھ أو خطابھ الش�ع�ري 
یلجأ لحیلة المونولوج الدرامي. وھ�ن�ا ن�ح�ن 
ن�ع�رف ال�م�ت�ك�ل�م ج�دال (وھ�و ذات الش�اع��ر 

أو لح�ظ�ة ت�ك�وی�ن ش�ع�ری�ت�ھ ف�ي  -اإلبداعیة 
إن اس�ت�ع�رن�ا مص�ط�ل�ح�ات ب�ارت)،  -الذات 

ولك�ن ال ی�م�ك�ن�ن�ا ت�ح�دی�د ال�م�خ�اط�ب. ف�ھ�و 
افتراضي وشامل أو عام. ویم�ك�ن أن ی�ك�ون 
مسقط رأس الشاعر في العراق أو أي أرض 
شھدت انتفاضات جماھیریة ضد الطغی�ان أو 
قد یكون اإلنسانیة كلھا. ولذل�ك ی�ب�ذل ج�ھ�ده 
لیستخلص القاعدة من ال�ظ�واھ�ر ال�ب�س�ی�ط�ة 

 . والعارضة
وأوضح مثال ع�ل�ى ذل�ك قص�ی�دت�ھ "ال�ن�ھ�ر 

. وھي بك�ائ�ی�ة ت�رث�ي 128مصبھ البحر" ص

الواقع العربي غیر الموضوعي، وتع�ت�ق�د أن 
ن�ھ�ای�ة ال�م�ط�اف ی�ج�ب أن ت�ك�ون إی�ج�اب�ی��ة 
ولصالح اإلنسان البسیط والم�ظ�ل�وم. وب�ھ�ذه 
ال�م�ن�اس�ب�ة ی�رى س�اوا أن ال�م�ك�ان مض�رج 
بالدماء حقا ل�ك�ن ال�زم�ان ی�ت�ح�رك وع�ج�ل�ة 
التاریخ تدور بسرعة قطار ع�ل�ى ال�ق�ض�ب�ان. 
والنتیجة الحتمیة ھ�ي ب�زوغ ال�ف�ج�ر. وھ�ي 
ح�ت�م�ی�ة م�ت��ف�ائ�ل�ة ج�ری��ا ع�ل�ى ع�ادة األدب 

 : النضالي. وبھذا االتجاه یقول
 أنا راحل مرتحل

 غائب في التواءات
 األزقة والشوارع

 في القطار المضرج بدمي
 والزمن یعزف أغنیة

 : والطیور تزقزق للفجر
 . "سیصب النھر حتما في البحر"

وھنا یخالف موف�ق س�اوا غ�ی�ره م�ن أب�ن�اء 
جیلھ، وال س�ی�م�ا رواد ال�ج�ی�ل ال�ث�ان�ي م�ن 
الحداثة أم�ث�ال س�ع�دي ی�وس�ف أو م�ح�م�ود 
البریكان أو حتى القاص والروائي إسم�اع�ی�ل 
فھد إسماعیل (الذي یكتب أع�م�ال�ھ ال�ن�ث�ری�ة 

ل�غ�ة اس�ت�ع�ارات  -بلغة مل�غ�وم�ة وش�ع�ری�ة 
رادی��ك��ال��ی��ة). ف��ھ��م دائ��م��ا ی��ب��ح��ث��ون ع��ن 
استثناءات مھما كانت نادرة وغیر م�ح�ت�م�ل�ة 
لینبھوا بھا الحساسی�ة الش�ع�ری�ة ویض�م�ن�وا 
لھا شحنة من التغریب اإلی�ج�اب�ي وال�م�ق�اوم. 
ویكفي أن نذكر على س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ع�ن�وان 

” ال�ن�ی�ل ی�ج�ري ش�م�اال“ روایة إس�م�اع�ی�ل: 
والت�ي ت�خ�ال�ف ق�اع�دة ج�ری�ان ال�م�ی�اه م�ن 
الشمال ل�ل�ج�ن�وب. وأض�ی�ف ل�ذل�ك م�خ�ال�ف�ة 
أخرى وھي اب�ت�ع�اده ول�و ب�ال�ال�ش�ع�ور ع�ن 
اإلش�ارة ل��ھ�ج��رات��ھ ال�م��ت��ك�ررة ب��ی��ن ت��رك��ی��ا 
وأسترالیا. ربما ألن ال�ھ�ج�رة ت�ف�رض ن�وع�ا 
من التخطیط والنیة المسبقة. ولكنھ است�ع�م�ل 
مفردات تشیر للغربة واالغ�ت�راب وال�وحش�ة 
والفراق وغیرھ�ا. وھ�ي ك�ل�م�ات ت�دل ع�ل�ى 
أحوال مستدیمة ولیس أمكنة م�ؤق�ت�ة. ح�ت�ى 
أن حوالي ربع قصائد المجموعة م�خ�ص�ص�ة 
ألناشید لھا عالقة بال�ح�ن�ی�ن وب�ق�ای�ا ذاك�رت�ھ 
المھشمة، وق�د غ�ل�ب ع�ل�ى ھ�ذه ال�ق�ص�ائ�د 

 . صفتان
األولى ت�ك�رار ك�ل�م�ة ع�راق وق�وش (ق�ری�ة 
الش��اع��ر)، وب��ن��ف��س ال��ط��ری��ق��ة ال��ت��ي دأب 
السیاب، ولیس البیاتي على استعمالھا، ك�م�ا 
في قولھ: (مزقوا ثوبك ال�م�ط�رز ی�ا ع�راق. 

 . )42ص
وق��ول��ھ: (ق��م واع��رب ع��اش ال��ع��راق. ص 

156.( 

)253وقولھ: (إلیھا إلیھا أنادي عراق. ص 
 . ، وھكذا

والثانیة التأكید أن السفر كان باإلكراه ولی�س 
بمحض اختیاره الشخصي، ولم ی�ك�ن ال�داف�ع 

كم�ا   ھو المكان بل قانون اللحظة أو الحقبة،
 : في قولھ

 عفوا یا أستاذي
 أنا الیوم في االغتراب

 ال یدفئني غیر الموقد العراقي
 ال یطربني إال النغم العراقي

 . 160وال یشبعني إال الرغیف العراقي. ص
نقطة أخیرة. تغطي قصائد المجموعة ن�ت�اج  

)، 2021 - 1976الشاعر في خمسین عاما (
وال یطرأ خالل ھذه الفترة أي مفاج�آت ع�ل�ى 
األس��ل��وب، ب��ل ی��ح��ت��ف��ظ ب��ث��ال��وث ت��ج��رب��ت��ھ 

 : الشعریة، وھو
 . الوضوح بالمعاني -1
البساطة بالتراكیب والصور. فھي ب�ع�ی�دة  -2

كل البعد عن ألغاز ومعمی�ات ال�ح�داث�ة، وم�ا 
تسبب�ھ ل�ل�ق�ارئ ال�ع�ادي م�ن ص�داع. وك�م�ا 
الح�ظ��ت زی��ن��ب ح��داد ف��ي ت��ع��ق��ی��ب��ھ��ا ع��ل��ى 

ھو شعر تلقائي وبريء ی�خ�ل�و “المجموعة: 
ص ”.  من التصنع واالستعراضات المج�ان�ی�ة

254 .   
االلتزام بالتفعیلة وال�ق�اف�ی�ة (حس�ب رأي  -3

حمید الحریزي في مقالتھ المدرجة في نھایة 
). وال�ح�ق�ی�ق�ة ھ�ي ق�اف�ی�ة 290الكت�اب ص 

مخففة أقرب لنمط الم�ق�ام�ات ول�ی�س ب�ح�ور 
الشعر، وأحیانا یبني الشاعر خ�ی�ارات�ھ ع�ل�ى 

 : ھذا األساس، كما في قولھ
ت�خ�رج�ت م�ن م�درس��ت�ك األول ف�ي ال�ف�ص��ل 

 النھائي
وتعلمت كتابة ح�روف�ك م�ن ش�ی�ن إل�ى ت�اء. 

 . )“موالتي أنت”. قصیدة 209 -(ص
الح�ظ ھ�ن�ا ك�ل�م�ة ن��ھ�ائ�ي م�ع ح�رف ال�ت��اء 

 . المجرور
ویلجأ لنفس األسلوب في آخر قص�ی�دة وھ�ي 

 : ، وفیھا یقول”خمرة.. كوني“
 علمیني حروف الھجاء

 . 240من الشین إلى التاء. ص
وال أرى أي تفسیر منطق�ي ل�ت�س�ل�س�ل ال�ت�اء 
والشین إال ض�ب�ط اإلی�ق�اع. ع�ل�م�ا أن�ھ�ا ق�د 
ت��ت��ض��م��ن م��ع��ن��ى ك��ل��م��ة ش��ی��وع��ی��ة (ح��زب 

 ).الشاعر
 ................................................. 

صدرت المجموعة عن منشورات صحیف�ة  *
 2021العراقیة األسترالیة في سیدني عام 

 . ص) 384( 

 (ِأم )   ة اا 
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روایة (اوالد حارتنا) ل (نجیب م�ح�ف�وظ) 
اذ ی��ع��ت��ق��د ب��ع��ض (االس��الم��ی��ی��ن) ان 
(محف�وظ) ی�ق�ف م�ع�ادی�اً ل�الدی�ان! ح�ت�ى 
ض��رب��ھ اح��دھ��م (بس��ك��ی��ن ف��ي رق��ب��ت��ھ!) 

  )140(ص
 

ویخلص الرفقاء في حربھم الى ض�رورة 
(ال��ت��ن��وع) ب��ی��ن (االم��م وال��ح��ض��ارات) 
ل�ط��ب��ق��ات ح��م��ی�دة، ك��ال��ع��رق واالخ��الص 
وال��ح��ب، ب��ال ع��ن��ف وغض��ب وح��ق��د، 
وبمرور خاطف یتم الس�رد ف�ي (ال�ف�ص�ل 
الحادي عشر) بعنوان (النازلة ال�ن�ھ�ای�ة) 
حین حكم باالع�دام ع�ل�ى (ص�ب�اح) وف�ي 
ال��ف��ص��ل ( ال��ث��ان��ي عش��ر) ال��م��وس��وم 
(رشاوى) بغرض اطالق سراح (صب�اح) 
من االع�دام، ویس�م�ع (اح�م�د) ان ھ�ن�اك 
شبكة واس�ع�ة ت�م�ت�د م�ن م�دی�ر الس�ج�ن 
وت��ن���ت���ھ���ي ف���ي (س���اح���ة االع���دام���ات) 

) بمب�ل�غ خ�م�س�ة االف دوالر،  161(ص
  سینقذ صباح من حبل المشنقة !

ویتابع الروائي (ال�ف�ص�ل ال�ث�ال�ث عش�ر) 
ب��ان��ھ��ی��ار ال��ح��ك��وم��ة، وبس��ب��ب غ��ی��اب 
السلطة، ھرب من الس�ج�ن م�ع االخ�ری�ن 
ورأى ك��ی��ف یُس�رق ال��م��ت��ح�ف ال��وط��ن��ي 

 )171بقطعھ األثریة (ص 
وعّمت الفوضى الش�وارع، وق�ت�ل�ى ھ�ن�ا 

 وھناك! وحرائق ودوائر دولة منھوبة.
لعبت االحزاب (الفصل الرابع عشر) قب�ل 
ان��ھ��ی��ار ال��دول��ة، دورا ف��اع��ال (الس��ق��اط 

) تحت الفتة (الشعب 183الحكومة) (ص
یرید اس�ق�اط ال�ن�ظ�ام)، واُغ�ت�ی�ل (ط�ال�ب 
شیوعي) في كلیة االدارة واالقتص�اد م�ن 
قبل (شخص ملثم) م�م�ا س�ارع (ع�م�ار) 

 بالقول "ان السیاسة عھر".
لدینا في دول (كندا، س�ویس�را، الس�وی�د) 
اصبح الق�ت�ل ح�ال�ة ن�ادرة بس�ب�ب ث�ق�اف�ة 
قبول اآلخ�ر، وق�درن�ا، ی�ق�ول ع�م�ار، ان 

) و 195نس��ت��م��ر ع��ل��ى ال��ن��ض��ال (ص
(سلمى ) الملتزمة، سرع�ان م�ا ی�ھ�ددھ�ا 
ویغریھا الضابط ب�ع�د اع�ت�ق�ال خ�ط�ی�ب�ھ�ا 
(حسین) لیجنّدھا على التجسس على م�ن 
أخلص ل�ھ�ا وم�ع�ھ رف�اق�ھ، وس�ّج�ل ل�ھ�ا 
(صوراً فاضحة) وھ�ي تش�ارك�ھ س�ری�ره 

) ش�ق�ة ال�م�الزم 201في شقتھ خفیة (ص
 (سیف).

 
 في (الفصل الخامس عشر) 

)  211یتحدث عن كمیة (الخ�ی�ان�ة) (ص
  وعن دوائر األمن ومكافحة الشغب.

وحین علم (حسین) ع�ّد رف�ی�ق�ت�ھ خ�ائ�ن�ة 
  وتافھة!!

 
 في (الفصل السادس عشر) 

تعّم الفوضى واالضطراب مج�م�وع�ة م�ن 
الضباط استلموا السل�ط�ة ب�ان�ت�ظ�ار ب�ی�ان 
سیعل�ن�وه، وان ال�م�ح�رك االس�اس�ي ل�م�ا 

) وع�ّم 233یحص�ل ھ�ي (ام�ری�ك�ا) (ص
القتل والسرقة واالغتصاب، وبات ص�ف�ة 

  .) 263غالبة (ص
لكن (الف�ق�راء) ل�م یش�ارك�وا ف�ي س�رق�ة 
ال��دول��ة، ول��م ی��ق��ت��ل��وا أح��داً، ان ال��ذی��ن 
یس��رق��ون وی��ق��ت��ل��ون ھ��م (االق��وی��اء ) 
الطامحون بزیادة م�ا ی�م�ل�ك�ون م�ن م�ال 

  ) 283وجاه وسلطة (ص
 

 (الفصل السابع عشر) 
(انقالب وتب�دی�ل وج�وه) ل�ی�ب�ق�ى (م�الزم 
سیف) یعد بـ (الھام) حبیبة (حسین) ك�م�ا 

)، وھ�و ی�ھ�زأ  250تشتھي ن�ف�س�ھ (ص
بقولھ "السیاسة ب�ح�ر ی�غ�رق ف�ی�ھ ك�ب�ار 

  السباحین والغواصین"
(..) لماذا یكره الناس األجھزة األمن�ی�ة ؟ 

  )255(ص
 

الفص�ل ال�ث�ام�ن عش�ر ( ال�زواج قس�م�ة 
  عن (عمار) وقضیة زواجھ . ونصیب )

  الفصل التاسع عشر (لكل فعل رد فعل)
صباح، یص�ارح اخ�ت�ھ ب�رغ�ب�ة (ج�اس�م) 

) وق��د  285ب�االق��ت��ران (ب�أس��م��اء) (ص
تعّرف علی�ھ ف�ي الس�ج�ن وھ�و (س�ج�ی�ن 
س�ی��اس�ي)، ل��م ی��ك��ن س��ارق�اً او م�ج��رم��اً 

 ) 286(ص
الفصل العش�رون، (م�ن�اض�ل�ون ق�اوم�وا  

  ) 289الظلم واالغراء) (ص
یتتابع السرد، بذھاب (حسی�ن) م�ت�ط�وع�اً 
"للعم�ل ال�ف�دائ�ي" ف�ي م�ن�ظ�م�ة ج�ورج 
حبش وغسان كنفاني ولیلى خ�ال�د، وھ�و 

  ) 294یتفحص ملیاً صورھم (ص
وی��رى (حس��ی��ن) ان ال��ح��ّل ب��ال��ح��داث��ة، 
وب��ال��ع��ل��م وال��م��ع��رف��ة ل��ب��ن��اء األوط��ان، 
وب��االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ال��ع��ال��م ال��م��ت��ح��ض��ر، 
واالی��م��ان ب��ت���ن��ّوع ال��ن���اس، واألدی���ان 

) 304والقومیات واألفكار والسلوك (ص
وی��ت��درب، (ك��ان��ت ال��ف��ت��ی��ات ال��م��ق��ات��الت 

  یشكلن الصفین األمامیین)
وتعّرف (حس�ی�ن) ع�ل�ى م�ن�ت�س�ب�ی�ن م�ن 
جنسیات مختلفة، ف�ل�س�ط�ی�ن�ي، ت�ونس�ي، 
مصري، افریقي، یاباني، امریكي وح�ت�ى 

) ع��راق��ي  309(ی��ھ��ودي) ایض��ا (ص
  (األصل) اسمھ (اسحاق)

ویفخر بوزیر ال�م�ال�ی�ة ف�ي اول ح�ك�وم�ة 
ع�راق��ی��ة (ح��زق��ی��ل س��اس��ون) وھ��و أول 

  وزیر یھودي عراقي.
وھكذا نتب�ادل ال�خ�ب�رات، ال�ث�وری�ون ف�ي 
ال�ع��ال�م (ق��وة واح��دة) واھ��داف��ھ�ا واح��دة 

  )313(ص
ال��ف��ص��ل ال��ح��ادي وال��ع��ش��رون (ق��ری��ة) 
مفادھا ان احمد مصاب (بمرض جن�س�ي) 
وت�رّوج ض��ده ألن��ھ ل�م ی�ت��زوج اب�ن��ت�ھ��ا، 

  واختار (واحدة اخرى) للزواج!
  لتنقھر، وتنتقم منھ!

وھ���و ق���د ت���زوج م���ن (بش���ائ���ر) ف���ي 
  ( النجف ) حیث یسكن والدھا.

(الفصل الثاني عشر) (سیعدم حتماً) ب�ع�د 
  ان تم ارجاع ( صباح ) ثانیة للسجن!

* ال���ف���ص���ل ال���ث���ال���ث وال���ع���ش���رون : 
  ) 341(مومسات) (

  * الفصل الرابع والعشرون: (اغتصاب)
عمار یخبر (اس�م�اء) غ�ادرت�ِك م�ن دون 
ارادتي، وتزوجت م�ن دون ارادت�ي (..) 
اض�ع��ف انس�ان .. اق��ول ل��ِك ان ال��ح��ی��اة 
خ��ال��ص���ة غ���ال��ب وم��غ���ل��وب، وظ��ال���م 

  ومظلوم)
 الفصل الخامس عشر 

  (ینفّذ حكم االعدام )  بصباح)
أس��م��اء، ت��ت��ح��اور م��ع (بش��ائ��ر) زوج��ة 
(احمد) وتدلي بشھادتھا، (عائلة ح�م�دان 
یمكن ألي دارس ان ی�ج�ع�ل�ھ�ا م�وض�وع 

  للحصول على شھادة علیا)
فھي : "عیّنة لل�ب�ح�ث" ب�ن�م�اذج ت�خ�ص 

 مشكالت العراقیین الیوم .
ف�ی��ھ�ا ال�ق��ت�ل، والس�رق��ة، واالغ��ت�ص��اب، 

  ) 367واالعتدال (ص
  )373الفصل االخرین (الجثامین) (ص

في غرف االع�دام، رج�ال دی�ن ب�ع�م�ام�ة 
س��وداء، وآخ��ر ب��ی��ض��اء، وق��ّس وآخ��ر 
صابئي، وای�زی�دي، ك�ل حس�ب دی�ان�ات�ھ، 
وھم ی�دع�ون (ل�م�ن س�ی�ع�دم) ب�ال�م�غ�ف�رة 
والرحمة، ویق�ب�ل�ون�ھ�م، وق�د اغ�رورق�ت 
دم��وع��ھ��م، وانس��ح��ب��وا م��ن ال��م��ش��ھ��د 

  بسرعة)
ال���م���دن���ی���ون م���ح���ك���وم���ون ب���الش���ن���ق، 
العسكریون محكومون باطالق الرص�اص 

 )377 (  
( ..) منظ�م�ة ح�ق�وق االنس�ان ذك�رت ان 
الجثامین ملقاة على قارعة الطریق، وق�د 
أمض��ى ك��ل��ب ی��أك��ل ف��ي ج��ث��ة (ص��ب��اح 
حمدان) وین�ت�ھ�ي ال�روائ�ي، ع�ن ت�اری�خ 
العراق، ب�ذك�ر ال�م�غ�ول، وال�ع�ث�م�ان�ی�ون، 

والص��ف��وی��ون، وان (ال��ث��ورات) ت��أك��ل 
اب�ن��ائ�ھ��ا، وت��ق��ت�ل ب�ع��ض�ھ��ا ب�ع��د اس��ت��الم 

  السلطة!
(ان��ت��ھ��ت ال��م��ق��اب��ل��ة وان��ت��ھ��ت ال��روای��ة) 

  ) 384(ص
((ن��ت��ائ��ج الس��رد، وخص��ائص��ھ ال��ف��ن��ی��ة 

 والفكریة))
حاولنا تلخیص سردی�ات ال�روای�ة، ال�ت�ي 
اجاد حبكھا الروائي (راسم عبد ال�ق�ادر)، 
وھو ی�ع�ی�د ب�ن�اء س�ی�ر ش�خ�ص�ی�ات�ھ وم�ا 
خ�ب��روه م��ن اح��داث ووق�ائ��ع ب��م�ن��ظ��وره 
الروائي وتم�ی�زه ب�آل�ی�ة الس�رد واب�ت�ك�ار 
اشكال في ت�ت�اب�ع�ھ�ا وت�زام�ن�ھ�ا وتس�ارع 
نبض ایقاعھا وت�ب�اط�ئ�ھ وت�واص�ل�ھ�ا م�ع 
(المجتمع العراقي) منذ االست�ھ�الل ح�ت�ى 
تصاعدھا (ال�ذروة) و (ال�ح�ل) ب�ط�ری�ق�ة 
(واق��ع��ی��ة) أق��رب ال��ى (ال��ت��س��ج��ی��ل��ی��ة) 

ا (االیـ�دل�وجـ�ـ�ـ�ي) ــوالتوثـیــق فـي بعـدھ
و (م��الم��ح��ھ��ا االج��ت��م��اع��ی��ة) ب��ك��ت��اب��ة 
تجسیدیة لما اشترعھ خیالھ االبداعي ف�ي 
السرد لمدونتھ ال�ن�ص�ی�ة ب�ل�غ�ة ت�ؤط�رھ�ا 
األزمنة واألمكنة، متقاطع�ة ال�خ�ط�وط م�ا 
بین طیّ�ات ال�واق�ع ال�م�ع�اش، وت�ظ�ھ�ی�ره 
ب�وس�ائ�ل وت�ق�ن�ی�ات، م�ن (االس�ت�ب�اق) و 
(االس��ت��رج��اع) و (ال��ت��زام��ن) ت��ق��ت��ض��ي 
ضرورتھا ترتیب انساقھا المت�راب�ط�ة م�ا 
بین الماضي والحاضر والمستقبل، ال�ت�ي 
غالباً ما یتم فیھا (الصراع) والتصادم م�ا 
بین المب�ادئ ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة وال�م�ح�ّدث�ة ف�ي 
یومیات المجت�م�ع ال�ذي ت�ح�ك�م�ھ ال�ف�ن�ی�ة 
واألبعاد التكوینیة التاریخی�ة، وال�دی�ن�ی�ة، 
والسیاسیة (االیدلوجیة) ال�ت�ي خ�اض�ت�ھ�ا 
عبر العصور وفیھا یتداخل (ال�ع�ق�ل) م�ع 
(ال�ج��ھ�ل) و (الس��م�و) م�ع (االن�ح��ط��اط) 

ت�ق�ت�رف ال�ظ�ل�م  -ف�ي ال�غ�ال�ب  -بأنظمة 
وتوھم اآلخرین ب�وھ�م ش�ع�ارات زائ�ف�ة، 
ھمجی�ة، ت�ث�ی�ر اح�ق�اداً وم�آرب وأط�م�اع 
للسلطة الحاكمة بمشاری�ع ھ�الم�ی�ة غ�ی�ر 
م�ن�ت��ج�ة وت�ق��ع خ�ارج مص�ل��ح�ة الش�ع��ب 
وحاجاتھ بتعصب جامد بأصول م�ن�درس�ة 
وم��ت��خ��ل��ف��ة ف��ي ع��ادات��ھ��ا، وش��رائ��ع��ھ��ا 
الموروثة الجامدة وسعیھ�ا ال�خ�ائ�ب ال�ى 
اللجوء لالنقالبات السیاسیة ال�ت�ن�اح�ری�ة، 
المدّمرة لوحدة الشعب، وارتقاءه لفض�اٍء 

 حضاري مغایر،.
ربما ھذه (الخالصة) أجدھا م�ع�بّ�رة ع�م�ا 
ك�ان�ت (ال�روائ�ي)، ی�ب�ت�غ�ي ایص�ال�ھ ال�ى 
(ال��م��ت��ل��ق��ي) بص��ف��اء "وط��ن��ي" ی��ح��ل��م 
بمستقبل، تتّم فیھ ارادة ص�ل�ب�ة وط�ن�ی�ة، 
مخلصة ج�ادة، ف�ي ص�ن�ع مس�ت�ق�ب�ل ھ�ذا 
(ال���وط���ن) ب���ع���ی���داً ع���ن (ال���زی���ف) و 

ال�ت�ي  -(االنتھازی�ة) و (خ�ل�ط االوراق) 
 -خبرھا الشعب، وصدَق الشاعر :

 یُد تكبُّل وھي مما یُفتدي
 ویُد تُقبُّل وھي مما یُقطَُّع.

      روا ان”م دأو  “ وا درا  را 
  (ّا ُو .. ا ُ : تد) 

  2021بقلم: أ.د. عقیل مھدي یوسف/ 
 االخیر 2الجزء /    -استاذ الجمالیات  -



لم اجد وصفا مناسبا للموقف من الوضع ال�ع�ام   
في ال�ع�راق افض�ل م�ن ك�ل�م�ات اغ�ن�ی�ة ق�دی�م�ة 
لقحطان ال�ع�ط�ار (ی�ك�ول�ون غ�ن�ي ب�ف�رح وان�ي 

م��ف�ردات االی�ام الس�ب�ع��ة   ).ال�خ..ال�ھ�م�وم غ�ن�اي
ال��م��ن��ص��رم��ة زی��دت م��ن ھ��م��وم��ي وأج��ھ��ض��ت 
تطلعاتي وسواي م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ال�م�ن�اھض�ی�ن 

 للفساد في تغییر االوضاع نحو األفضل.
في بدایة االسبوع ورغم انشغ�ال�ي ف�ي ت�ح�ری�ر  

بیان باسم المسرحیین العراق�ی�ی�ن ف�ي ال�م�ھ�ج�ر 
(بالتنسیق مع نخبة من المسرحیی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
المغتربین) عبروا فیھ عن استنكارھ�م ل�م�واق�ف 
التھمیش واإلقصاء واعتراضھم على سلوك�ی�ات 
من تولى منصبا عبر ال�م�ح�اص�ص�ة واس�ت�ث�م�ره 

ك�م�ا ھ�و ح�ال االق�ط�اع�ی�ی�ن ف�ي "عقارا صرفا 
لیقرب ھ�ذا وی�ب�ع�د ذاك ب�م�زاج�ھ  "الزمن الغابر

وكیفما یشاء، تابعت ماجرى من مشاھد م�ؤل�م�ة 
ما كانت لتحصل في ظل ن�ظ�ام م�دن�ي م�ع�اف�ى... 
وأكثر المشاھد ایالما ... طلبة م�دارس ف�ي ب�دء 
ال��ع��ام ال��دراس��ي ی��ف��ت��رش��ون االرض ب��دال م��ن 
الجلوس على رحالت كأبسط ما ین�ب�غ�ي ت�وف�ی�ره 

ل�ھ�م م�ن مس�ت�ل��زم�ات ف�ي األب��ن�ی��ة ال�م��درس�ی��ة 
عراقیون یبحث�ون ع�ن وط�ن ب�دی�ل ع�ال�ق�ون ...

على الحدود البولندیة وغرق عددا اخر في ب�ح�ر 
المانش بین ف�رنس�ا وب�ری�ط�ان�ی�ا ... م�واط�ن�ون 
غاضب�ون ف�ي ال�ن�اص�ری�ة ال�ب�ط�ل�ة ی�ت�ظ�اھ�رون 
استذكارا ل�م�ج�زرة جس�ر ال�زی�ت�ون ال�ت�ي ذھ�ب 

م�ن   " ب�ی�ن ق�ت�ی�ل وج�ری�ح460ضحیتھا نحو "
المتظاھرین العزل دون ان یل�ق�ى ال�ق�ب�ض ع�ل�ى 

) شھ�ی�دا ف�ي 750قتلتھم اسوة بقتلة ما یقارب (

ان��ت��ف��اض��ة االول م��ن تش��ری��ن االول ورئ��ی��س 
الوزراء یتباھى بإلقاء القبض على عصابة بعدد 
أصابع الید اغتالت اث�ن�ی�ن م�ن االع�الم�ی�ی�ن ف�ي 
البصرة ... والمشھد المؤس�ف االخ�ی�ر ف�ي اخ�ر 
ایام االسبوع تصرف نقیب الفنانین جبار ج�ودي 
تجاه نقیب الفنانین الس�اب�ق ص�ب�اح ال�م�ن�دالوي 
والذي انظر الیھ من زوایة كون�ھ ال ی�ن�درج ف�ي 
حاالت التصرف الفردي بقدر تج�س�ی�ده ألس�ل�وب 
قمع الرأي االخر ب�اس�ت�خ�دام ال�ع�ن�ف وبش�ك�ل ال 
ینسجم مع متطل�ب�ات ال�ح�وار ال�م�ت�ح�ض�ر وھ�ي 
متطلبات سحقھا المتخلفون الفاسدون في ق�ط�اع 
السیاسة لتتسلل الى قط�اع�ات اخ�رى، ال�ى االن 
مضم�ون اغ�ن�ی�ة (ی�ك�ول�ون غ�ن�ي ب�ف�رح وان�ي 
الھموم غناي) خیر من یعبر ع�ن ح�ال أغ�ل�ب�ی�ة 
شعبنا العراقي والذی�ن ی�غ�ن�ون ب�ف�رح ل�ت�ج�م�ی�ل 
النظام القائم ودعمھ س�ی�اس�ی�ا وال ی�ع�ان�ون م�ن 

 2003ھموم ھم من استفادوا من نظام م�ا ب�ع�د 
من جمھور االحزاب والكتل والتیارات المھیم�ن�ة 
على الحكومة ومعھم من غنى اصطفاف�ا ب�ف�رح. 

م�ا ق�ب�ل ھ�ذا " "بعد تأمین مص�ال�ح�ھ ال�خ�اص�ة
التاریخ وبعده واع�ن�ي ب�ذل�ك ذوي ال�خ�ب�رة ف�ي 

 التسلق كالسحالي في كل العھود.
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والغبیة یا صدیقتي من تنتظر فارس أحالمھا وھو یؤسس   
 .لھا مملكة من السعادة

 . وال تعلم أن حلمھا محض وھم مدلل بخیالھا
فالحیاة تبدو أكثر منطقیة حین نب�ت�ر ت�ل�ك االوھ�ام وخ�ی�االت 

 .الرومانسیة
صدیقتي رومانسیة أفالم االبیض واألسود تجعلن�ا ف�ي م�أزق 

 .مع واقعنا المتھدل
واقع الشرق ھ�و ع�ب�ارة ع�ن ل�وح�ات م�أس�اوی�ة وت�ح�دی�دا 

 .اللوحات التي تجسد حیاة النساء
 واقع یتھم النساء بالسوء وھو یظلمھا بكل برود

فال عجب أن تكون امرأة مثلي تحصر الح�ب ف�ق�ط ب�ال�ك�ت�اب�ة 
وحین تترك الورق تمارس حیاتھا بعوق ألنھا بت�رت األح�الم 
الوردیة من وقتھا وتحتضن عزلتھ�ا ك�ع�ازف ال�ك�م�ان ال�ذي 

 .یحتضن آلتھ بالشغف
 ال أبحث عن الحب ألنھ كالسراج الذي یقتل فراشات قلوبنا

الذین أجتھدوا بخذالني   وال أفكر بمسامحة األیام واألشخاص
 . وجعلوني في حالة غضب ونفور من كل الدنیا
 .ال أفكر حتى بأن أھب ثقتي لألنبیاء والحكماء

 فما كسر من زجاج المواقف محال أن یعود مرة أخرى
 ھي محض تجارب مع األیام واألصدقاء

 وجروح القلب سیھدأ أنینھا
وندوبھا ھي صفعات للتذكر كي ال ن�ق�ع ب�ذات ال�م�ط�ب م�رة 

 .أخرى
وكل أوقات الشقاء واأللم واألرق سنتجاوزھا وإن اس�ت�غ�رق 

 . منا الكثیر من الصبر
فیا معشر النساء كفى أحالما رومانسیة وكفى عشق�ا ألش�ب�اه 

 الرجال والحمقى ورجال من زمن الدیناصورات
 كوني غیر متاحة..غیر ممكنة ..غیر قابلة للحب وضد الكسر

 . كي تأمني على روحك الطریة
 كوني قویة كي ال تحتاجي ألحد

فأن تكوني بمفردك أفضل من أن تعیشي مع رجل یوجع قلبك 
كل یوم وأوقاتك الصعبة ان لم یھونھا الرجل علیك فال داع�ي 

 أصال لوجوده
كوني كما التاجر الشاطر الذي یتحمل سخاف�ات ال�زب�ائ�ن ك�ي 

 . یبیع بضاعتھ
 فتحملي سخافات الحیاة كي تربحي شغف األیام

 ..الحزن ال یلیق بالنساء
 الفرح وحده من یلیق بنا

 الرقص وحده من یلیق بنا
 الشعر وحده من یلیق بنا

یا صدیقتي من لم تتجاوز غ�ی�اب االش�خ�اص فس�ت�ت�ج�اوزھ�ا 
 الفرص الثمینة ویسقط نصیبھا من الفرح

 وال تتذكري من أیامك اال المواقف
 بالعزلة سنتعافى من كل أزماتنا النفسیة

 وال تنفقي المزید من االھتمام على القلوب الباردة
 و لیكن جمالك أرقا لكل الرجال

 

 قمر تائھ في الطریق

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

 حیَن عدُت البارحة إلى البیت،

 وجدُت قمراً تائھاً في الطریق،

 فضحكُت.

 لكنّھُ لم یكْن باسماً 

 حیَن سألني عن البحر.

 ولم یكْن غاضباً 

 حیَن أخبرتُھُ أنّني تائھٌ أیضاً،

 حیَن أخبرتُھُ أنّني شاعُر التیِھ واالرتباك.

 

 حتّى قیل

******* 

 من رحِم الحلِم ُولِدُت.

 حتّى قیَل إنّني منُذ الوالدة

 كنُت حرفاً یعشُق نقطتَھ

ھا  أو نقطةً تعشُق ِسرَّ

 كلمِة الُحبّ   أو حاء سقطْت من

 أو باء غرقْت في شھوِة الحلم.

 

 سلحفاة في بئر

*********** 

 في الحلمِ 

 رأیُت سلحفاةً تسبُح في قعِر بئر.

 وحیَن استیقظُت احترُت:

 أأكتُب عنھا قصیدةً من طین

 أم أرسُمھا لوحةً من ماء؟

 

 انسلّْت واختفتْ 

*********** 

 أكثر ما یخیفني في حیاتي

 أنّني كلّما أمسكُت بروحي

 ألكشَف أسراَرھا

 انسلّْت واختفْت.

 في آخر َمّرة

 أمسكُت بھا بطریقٍة وحشیّة

 حتّى تساقطْت أصابعي كلّھا

 على األرض.

 واختفْت. -مثل كّل َمّرةٍ  -فانسلّْت روحي

 

 الجالس في المتاھة

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

 أولئَك الذي یروَن أنفَسھم

 جالسین وسطَ الزھور

 في أحالمھم أو حدائقھم

 ال یشبھونني أبداً.

 أنا أجلُس، عادةً، في المتاھة،

 وحیَن أملُّ منھا أقفزُ 

 ألمتطي غیمةً تائھة.

 

  رماد الحروف

********** 

 تریُد القصیدةُ أن تتحّدَث عن الغیم،

 وأنا أریُد أْن أتحّدث

ئ.  عن ثوِب حیاتي الُمتھرِّ

 تریُد القصیدةُ أن تحلَّق عالیاً عالیاً 

 حیُث القمر والنُّجوم،

 وأنا أریُد أْن أجَد َحّالً 

 لثوِب حیاٍة ال یمكُن َرتْقھ أبداً 

 ألنّھُ ُصنَِع من رماِد الحروف.

 

 كم كنِت جمیلةً یا أحالمي

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

 یاه...

 كم كنِت جمیلةً یا أحالمي

 قبَل أن تضیعي في سالسل األَْسر،

 وترقصي برأٍس مقطوع

 في مدِن الحرمان،

 وتصرخي بكلِّ أبجدیاِت األرض

 في لیالي الجنون.

أ  
 
 
 

 أدیب كمال الدین 
 أدیالید -أسترالیا

 میثاق كریم الركابي
 العراق



 (فطمتني أمي   
 عن الحلیب        

 عن الشجن           
 وأرضعتني طول العمر

 حب الوطن)                
  ألعن القبح ثالثاً،

  اغتسل بماء الحب ثالثاً،
توجھ نحو قبلة الجمال قبل أن تتص�ف�ح دی�وان 

 شاعر.
الشاعر (موفق ساوا) أبن مدینة القوش، أب�ن 
مدینة أسطورة النضال (توما توماس)، ح�ام�ل 
المنجل لحصاد رؤوس القبح، وحامل المطرقة 
لتحطیم قالع التخلف واالستغالل، ح�ام�ل ل�واء 
ال��ح��ری��ة والس��الم، ح��ام��ل مش��ع��ل (ال��ح��ری��ة) 
إلضاءة طریق الخالص لكل الفقراء والكادحین 
والمضطھدین، ومص�ب�اح ن�ور إلض�اءة ك�ت�ب 
ال�ت��ن��وی��ر وال��ت��ث�وی��ر أم��ام ع��ی��ون ال��م��ث��ق��ف��ی��ن 

 الثوریین ...
 موفق ساوا المولود
 (في بیت من الطین

 مظلم ، أشبھ بالسرداب
 وضعتني أمي...

 تلقفني الجوع والبرد
 و وعد بالعذاب...).

 
ھذا االنسان الذي رسم الحروف بالحبراالحمر، 
المولود في بیت الطین، ولیس ف�ي قص�ر م�ن 
قص���ور الس���الط���ی���ن واألغ���اوات واص���ح���اب 
الثروات، ھذا الذي فتح ع�ی�ن�ی�ھ ع�ل�ى ش�م�وخ 
جبل ألقوش المھیبة، واستمع الى اغاني القبج 
في الودیان وھي تغني على ص�وت م�وس�ی�ق�ى 
خریر میاه ال�م�ن�ح�درات، وت�ف�ك�ر ال�ھ�دھ�د ف�ي 
غابات الشمال الساحرة، ھذا الذي استم�ع ال�ى 
قصص وبطوالت رموز التحدي وال�ك�ف�اح ض�د 
القبح والتجبر السلطوي سواء م�ن الس�ل�ط�ات 

 أو من االغوات من أمثال "توما توماس" 
) وغ��ی��رھ��م، م��ث��ل ھ��ذا 1و "ب��یَّ��ا ص�ل��ی��وا" (

اإلنسان الذي رضع اإلبداع مع دموع ال�ث�ك�ال�ى 
واألرامل والجیاع، البد أن یكون شاعرا ثائرا، 
أو ثائرا شاعرا، قصائده ال یمكن أن ت�ك�ون إال 
براكین تقذف حممھا الناریة لھدم قالع الظل�م، 
وتمھید األرض ع�ن�وان�ھ�ا ال�خ�ص�ب وال�ن�م�اء 
وال��ج��م��ال... ن��ع��م أن��ھ م��وف��ق س��اوا ال��ث��ائ��ر، 
الشاعر، المشرد، العاشق، الض�اح�ك ال�ب�اك�ي، 
المغمس باأللم والمتك�يء ع�ل�ى أم�ل ان�ت�ص�ار 
قضیتھ الكبرى (االش�ت�راك�ی�ة ال�ع�ل�م�ی�ة) ح�ی�ز 

 الحریة وفضاء العدل والسالم ...
 

 فما ھو الشعر ؟؟ 
الشعر عصارة ال�روح، الش�ع�ر ش�ع�ل�ة ل�ھ�ب، 
الشعر نفحة عطر، الشعر أجمل أشكال الجم�ال 
وأخصب تمظھرات الخیال اإلنساني، الشع�ر ال 
یصنع، الشعر ی�ط�رق أب�واب ال�روح ل�ی�س�ام�ر 
اإلنس��ان ف��ي أف��راح��ھ وأت��راح��ھ، ی��ؤنس��ھ ف��ي 

وحدتھ، یشاركھ تأمالتھ و "لی�س ف�ي ال�ن�اس 
من لیسوا شعراء، كل واحد من�ھ�م ش�اع�ر ف�ي 
روح�ھ ال��ى ح�د م��ا، وك�ل واح��د م�ن��ھ��م زاره 
الشعر، ما م�ن ذل�ك ب�د، ك�م�ا ی�زور الص�دی�ق 

)...، الی�رس�ل ال�ی�ك 2الحمیم منزل ص�دی�ق�ھ"(
إشعارا ب�ال�ح�ض�ور ب�ل ی�ق�ت�ح�م ع�ل�ی�ك ل�ح�ظ�ة 
وجودك، في عزلتك عن كل ما حولك، لھ قدرة 
ساحر، یخطفك من لحظة ال�وج�ود ال�ق�ائ�م ال�ى 
عالم الخ�ی�ال ال�ح�ال�م، م�ل�ك تص�ط�ح�ب�ھ ق�اف�ل�ة 
المعاني والصور، ال یعرف الحدود والقیود في 
التوصیف والتعریف، یملك تفویضا م�ن ال�ھ�ة 
الجمال في تخلیق غیر المألوف وتظھیر غ�ی�ر 
المعروف، یفقد الشاعر سیطرتھ على ح�واس�ھ 
لحظة حضور الشعر حیث ینقلھ الى عالم آخر، 
یؤنسن فیھ الشجر والطیر والحیوان والحج�ر، 
یحولھا الى كائنات مفوھة اللسان بلیغ البیان، 
كائنات تحزنھ حد البكاء والعویل، تطلق لسانھ 
حد الصراخ أو تلجمھ حد الصمت، تضحكھ حد 
االنفجار، تفجر لھ جروح بالغة األلم، شافیة لھ 
جروح ال تلتئم، تحولھ ملكا یبھر الناظرین، أو 

 شیطانا مسخا ال یحتمل...
احضر لھ الحواري والجواري، او تلقیھ وس�ط 
الغیالن والسعالي، ی�م�ك�ن�ھ م�ن ط�ي ال�ف�ی�اف�ي 
والصحارى والقف�ار، ی�ط�وف ب�ھ ال�م�ح�ی�ط�ات 

 واألنھار والبحار ...
ما أن یغادره حتى یصحو من رجفة ال�ح�ض�ور 
كرجفة نبي في حض�رة ال�وح�ي، ی�ج�د ع�رق�ھ، 
دموعھ، وآھاتھ، رج�ف�ات�ھ، خ�ل�ج�ات�ھ، أن�ی�ن�ھ، 
ضحكاتھ، شطحاتھ وق�د ت�ح�ول�ت ال�ى م�ق�اط�ع 
شعر على الورق، ف�ی�غ�رق ف�ي ع�ال�م ال�ذھ�ول 
وھو یطالع ماكتب، متسائال ھ�ل ھ�و ح�ق�ا م�ن 
كتب ھذه السطور، وھو من صور ھذه الصور 
التي لم تمر على بالھ في یوم من األیام، وھ�ل 

 ھو في حالة صحو أو في حالة منام ...
ف��الش��ع��ر أذن ح��ال��ة ت��ت��م��ن��ع ع��ل��ى ال��ت��ع��ری��ف 
والتوصیف، ولم یستطع اإلنسان أن یحدد ی�وم 

رس�ول   مولده، ویوم مماتھ فال نستغرب ق�ول
حمزاتوف "لقد خلق الشاعر قبل خلق ال�ع�ال�م 

رسول حمزاتوف روایة   139بمائة عام" ص
بلدي، أكسیر عجیب غیر مجسد في كائ�ن ح�ي 
أو غ��ی��ر ح��ي، م��وج��ود ف��ي س��ورة ی��وس��ف 
ومس��ت��ت��ر ف��ي ص��وت ب��الل، ی��ح��م��ل��ھ الص��ق��ر 
والعصفور، یختبيء بی�ن ال�رم�ال والص�خ�ور، 
یس��ك��ن ت��وی��ج��ات ال��زھ��ور، وی��ع��ت��اي ھ��ام��ات 
القمامة، یتجلى في قیثارة عزف قدیر، أو ف�ي 
سوط جالد حقیر، یتجلى في ح�ل�م�ة أم ف�ي ف�م 

 رضیع، أو كسرة خبز عفنة في فم جائع ...
لذلك فأنا أسجل اعترافي بأني أقف حائرا أمام  

نصوص الشاعر، ك�ی�ف ی�م�ك�ن�ن�ي أن أع�ی�ش 
مشاعره المجسدة حروفا ع�ل�ى ال�ورق، ك�ی�ف 
لي أن أعید الحیاة الى كائن یصف ل�ي ح�ی�ات�ھ 
قبل مماتھ ، من یم�ك�ن�ن�ي م�ن حض�ور ل�ح�ظ�ة 
الوالدة لنصوص الشاعر، على لحظات الن�ب�وة 
شاعر في حضرة وحي وسط حش�د م�ن رب�ات 

 الجمال ومخلوقات الخیال ...
وھل ی�م�ك�ن ان یص�ف أح�دن�ا مش�اع�ر وح�ال 

 ومشاعر المرأة في وقت المخاض ...؟؟
تتملكني الرعشة وأنا أتلو الق�ص�ی�دة ف�ی�ن�س�اب 
المعنى وتتمظھر تأویالت الصور على الورق، 
واحیانا اصاب بالعجز والشلل لفك طالسم ق�ول 
فوق مستوى أدراك ال�ب�ش�ر، رب�م�ا ال أج�د ل�ھ 
جوابا حتى من قبل الشاعر نفسھ، ف�ت�ت�م�ل�ك�ن�ي 
الرغبة باالعتذار للشاعر معترف�ا ل�ھ ب�ع�ج�زي 

وقلة حیلتي وقصور أدواتي الستحضار ملھمة 
یوشوش في أذني داللة القول ومعنى ال�م�راد، 
وفھم المخلوق الغریب الذي تمكن من تخلی�ق�ھ 
الشاعر والذي ال صلة لھ بمعاني الكلم�ات ف�ي 

 الحالة االعتیادیة ..
مھما بلغ الناقد من سعة الخیال وصفاء الب�ال، 
وخزین المعرفة وخبرة المقال ال یس�ت�ط�ی�ع أن 
یمسك بناصیة الن�ص الش�ع�ري ك�م�ا أمس�ك�ھ�ا 

 خالقھا االول.
اتمن�ى أن أك�ون ق�د اوص�ل�ت م�ا أقص�ده ال�ى 
المتلقي الشاعر أو قارئ الشعر، وأنا أقف أمام 
نصوص المجموعة الشعریة للشاع�ر ال�م�ب�دع 
موفق ساوا التي تحمل عنوان (م�والت�ي أن�ِت) 
التي یمتد زمن كتابت�ھ�ا وت�خ�ل�ی�ق�ھ م�ا ی�ق�ارب 

 ).2021-1976النصف قرن من الزمان (
  

 عنوان المجموعة:
سنحاول أن نطل على الم�ج�م�وع�ة م�ن خ�الل  

نص (موالتي أنِت) وھو ع�ن�وان ال�م�ج�م�وع�ة 
في س�ی�دن�ي أي ف�ي  2013\2\1ِوالمؤرخ في 

المحطة االخیرة وھي ال�ح�ال�ی�ة ل�ل�ش�اع�ر ب�ع�د 
 العراق بلد المولد:

 موالتي أنت
 (منذ أطلقت صرختي االولى

 أشرقت مصابیح طیورك على مدني النائمة
 في دجى الطرقات

 فشب الضوء في كیاني
 ومشیت على األعشاب
 أالعب الزھر بأقدامي

 مشیت ...
 ثم سمیتك موالتي).

وھي داللة على أنھا ھي ولیة أمره في حیاتھ، 
 وقد أوكل إلیھا كل حیاتھ.

فمن ھ�ي ھ�ذه ال�م�والة؟ ان�ھ�ا ال�ح�ری�ة، إن�ھ�ا 
العدالة، وان كنا نعلم أن الشاعر كان ولم ی�زل 
یساریا مخلصا لفكره ومبادئھ فیمكننا أن نقول 
أن: (موالتِھ) االشتراكیة العلمیة حیث یخاطبھا 

 قائال :
 (أنِت موالتي

 مدن بال دخان، واحة للعشاق
 وأسمكِ 

 ترفرف حروفھ فوق رابیتي
 فتحت بجیوشك قالعي
 فأذعنت لك مدن الفؤاد

 و نذرت لك جمیع ممتلكاتي).
 

نعم أن حبیبتھ التي أذعنت لھا كل مدن ف�ؤاده، 
ھي مدن السالم والحب وأسمھا یعشقھ مالیین 
البشر من الكادحین والمثقفین الثوری�ی�ن وك�ل 
عشاق السالم والحریة والرفاه وال�م�ن�اھض�ی�ن 

 للقھر واالستالب واالستغالل.
یصف الشاعر ما ت�ع�ان�ی�ھ م�والت�ھ م�ن ال�ق�ھ�ر 
والتعسف وأن مصادره الحبیبة یقطر منھا الدم 
ح�ی�ث ی�ذب��ح�ھ��ا ال�ق��س�اة م�ن ال�دی�ك��ت�ات��وری�ی��ن 
وأص��ح��اب رأس ال��م��ال، وق��د أص��ب��ح زم��ن 
الحروب والدخان فصال من فصول الس�ن�ة ف�ي 

 عالم القھر الرأسمالي المتوحش.
یؤكد الشاعر ثباتھ وحبھ لحبیبتھ وحلم ح�ی�ات�ھ 
على الرغم من القھر والتشرد والعذاب ، ف�ل�م 

 یبدل ردائھ :
 (وال استبدلت رداءك منذ أن صار ردائي)

 فأنت كل الفصول
 بقیت أنت الجمھور المشاھد كل الفصول

 غاب النص .. وبقیت عنوان مسرحیاتي)
ب��دم��اء ھ��ذه ال��ح��ب��ی��ب��ة ال��م��ق��ت��ول��ة ال��م��غ��دورة 
المغتصبة یكتب أسماء شھداء الحریة والسالم 

 التواقین إلنقاذ البشریة من عذاباتھا.
یقف الشاعر في م�ح�راب ح�ب�ی�ب�ت�ھ ك�م�ا ی�ق�ف 
العب�اد ف�ي ص�وم�ع�ات�ھ�م ل�ی�ش�ك�ون ع�ذاب�ات�ھ�م 

 ومعاناتھم وغربتھم .
 على الرغم من ذلك والشاعر یقول :

 (كنت ومازلت شمس زماني
 أنقذت مركبي من الطوفان

 أطفأت ما شب فیھ من نیران
 خط اسمك على صفحات دیواني)

على الرغم م�ن ال�ت�ش�رد وال�خ�وف وال�غ�رب�ة  
واأللم یعود الشاعر الى مقدمة القصی�دة ح�ی�ث 
كان یركل العشب في قدمھ زمن التفاؤل واالمل 
والطموح بغد مشرق فھو االن یمش�ي وی�رك�ل 
بقدمھ كل ما ی�ع�ت�رض ط�ری�ق�ھ ل�ل�وص�ول ال�ى 
ھ��دف��ھ ال��م��رت��ج��ى ف��ي ال��ح��ری��ة وال��م��س��اواة 

 والسالم ... انھ اصرار الثوار:
 

 (مازلت أمشي على األعشاب
 واركل الحصى باقدامي

 مشیت... فسمیتك
 مشینا ... فسمیناك

 انت موالتنا
 بل

 انت موالتي).
 

وھنا یتح�دث الش�اع�ر بض�م�ی�ر ال�ج�م�ع ح�ی�ث 
یشاركھ مالی�ی�ن ال�ب�ش�ر ھ�ذا ال�ح�ب وال�ع�ش�ق 
 للحریة والرفاه التي ولوا أمرھم وأمر العالم...

الشاعر ینوه ببالغة كبیرة في أول نص شعري 
لھ في مجموعتھ، أن�ھ ی�ك�ت�ب وس�ی�ظ�ل ی�ك�ت�ب 
القصیدة التي طالما تأتي ناقصة، والنقص ھنا 
لیس مثلبة، بل ھو استمرار الطموح م�ن أج�ل 
م��زی��دا م��ن ال��ج��م��ال وال��ك��م��ال، م��زی��دا ك��م 
االندھاش، حیث یقال إذا أكتم�ل الش�يء م�ات، 

 فال حدود للجمال واإلبداع والطموح ..
 (أسعى... ابحث...

 عن قصیدتي الكاملة
 آلیت أن أكتب وأكتب
 مھما طال عمري...

 حتى تزول بیننا
الفاص�ل�ة ...) ن�ع�م ان�ھ ال�ط�م�وح ب�االل�ت�ص�اق 

 والتماھي مع الھدف مع االمل المطلوب.
) نص��ا ش�ع��ری��ا وھ��و ف��ي 18ك�ت��ب الش�اع��ر (
م حیث یھجر 1999الى  1976العراق بدًء من 

 البلد متوجھا الى تركیا .
حیث بدأ بقصیدة ما أعظ�م إس�م�ك! ب�غ�داد ف�ي 

26-9-1976. 
یفاخر العالم بإسم سیدتھ، مدینة، م�ع�ش�وق�ت�ھ، 
حلمھ، التي یطیعھا البح�ر وت�ھ�اب�ھ�ا ال�رم�اح، 

 أغنیة لكل الناس ...
 (ھي لألرض ماء

 للطیور سماء
 وھي لكل داء دواء...).

ویسأل من ھي ھذه السیدة، انھ�ا ح�ل�م�ك ای�ھ�ا 
المناضل الشاعر الشیوعي الحالم، حلمك الذي 
یحقق كل االحالم ویحل ع�ل�ى األرض ال�ھ�ن�اء 

 والمحبة والسالم إنھا (الشیوعیة).
......................................... 

 البقیة في الصفحة التالیة: 

 اند     ور 
(ِام )  م درا 

 للشاعر الدكتور موفق ساوا
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 أناشید الحب والغرام : 
یكتب الشاعر ال�ع�دی�د م�ن ال�ن�ص�وص ب�اذخ�ة 
الجمال والرقة متغزال بحبیبتـھ (ھی�ف�ـ�ـ�ا) ك�م�ا 
في (ھیفـ�ـ�ـ�ا)  و (ال تـ�دع�ی�ن�ي)  و (ع�ی�ون 

 ھیفــا) 
و  (مصباحا خ�ذی�ن�ي) و (ان�ت ق�ل�ب�ي) ح�ی�ث 

 یقول:
(بین اضالعك، ق�ل�ب�ي أخ�ت�ار م�خ�دع�ھ وف�ي  

 شغف فؤادك مسرحھ).
 وفي (في القلب) و (طیورالحب): 
(عندم�ا ك�ان ال�ع�ن�ك�ب�وت، ی�ن�س�ج ف�ي زوای�ا  

 غرفتي شبك الخیوط،
 زارني حبك سرا،

 ففاض فراتك لیال على سھولي).
فالثوري محبا للجمال صادقا في حبھ مخل�ص�ا 
في مشاعره فیاضة في عاطفتھ لحبیب�ت�ھ ك�م�ا 
لقضیتھ، أنھ منطلق من حبھ للحیاة وال�ج�م�ال 

 من حبھ للحریة والصدق .
كذلك كتب للوطن الجریح ال�م�أس�ور م�ن ق�ب�ل 

 : 1978-11-29القوى الفاشیة (وطني) في 
 (یاوطني المحاصر،
 مشطوك بالخناجر،

 لغموك بالقنابل،
 سلموك للغربان،

 كتبوا اسمك في مسلة اآلالم،
 وداسوا بذورك باألقدام).

 
یتسامى الحب والجمال وال�ت�ض�ح�ی�ة والص�دق 

حی�ث ك�ان�ت  1985-2-28في نص (أمي) في 
ال�ق�ذرة   حرب القاسیة (القادسیة الص�دام�یّ�ة)

التي التھم�ت ارواح الش�ب�اب واح�رق�ت ث�روة 
 البالد :

 (كانت أمي تحمل ألمین،
 ألم الجوع ... والم المحن،

 وكانت تحمل ھمین ...
 ھم الخوف... وھم الزمن...).

یس�ت�م��ر الش��اع�ر ف�ي ت��وص�ی��ف ح��االت األل��م 
والمرارة التي یعیشھ�ا االنس�ان ال�ع�راق�ي ف�ي 
ظل حكم التسلط الفاشي الف�رد ح�ی�ث ال�خ�وف 
والجوع والحروب العبثیة لسلطة ال�دی�ك�ت�ات�ور 

-3-1حتى یصل ال�ى ن�ص (ص�رخ�ة أم) ف�ي 
ھذه األم التي ترفع یدیھا ال�ى الس�م�اء  1999

باكیة صارخة متالمة لترد ع�ل�ى م�ن یس�أل�ھ�ا 
 عن سبب بكائھا فتقول :

 (یا سائلي كیف ال أبكي على طُیُوري
 وقد جّف الحلیُب في صْدري

 و الماُء في الّصنابیرِ 
 یا أِحبّائي و سامعي ندائي

اِمتوَن على حالِي  و یا أیّھا الصَّ
 …سأصُرُخ فیكم 

 علَّ ُصراخي یوقظُ صخور الجبالِ 
 وْلیبتعْد عنّي

 َمن ال یحزُن ألوجاعي
 و ال یُبكیِھ اغتیاُل أطفالي).

أنھ نص موجع حقا یعبر ع�ن ص�دق مش�اع�ر 
الش��اع��ر وھ��و یش��ھ��د ع��ذاب��ات ش��ع��ب��ھ م��ن 
االمھات واالخوات وال�ح�ب�ی�ب�ات واألب�ن�اء م�ن 
الصغار والكب�ار، ی�ح�ص�دھ�م ال�ج�وع ون�ی�ران 

 الحرب وسیف الجالد...
) 3ثم ینتقل الشاعر الى اس�ط�ن�ب�ول ل�ی�ك�ت�ب (

ال�ى  2000نصوص شعریة في اسطنبول من 
، واص��ف��ا ب��أرق ال��ك��ل��م��ات ح��م��ی��م��ی��ة 2001

االستقبال من قب�ل االح�ب�ة واالص�دق�اء ھ�ن�اك 
وتوصیف احیاء األح�ب�ة وی�خ�ت�م�ھ�ا ف�ي ن�ص 
رائع تدمع ل�ھ ال�ع�ی�ون ف�ي ن�ص قص�ائ�د ف�ي 

 :2001-10-13الغربة بتاریخ 
  

 (كسروا أقالمي،
 مزقوا دفاتري وقالوا اكتب بحریة)!!!

ھذه ھي حریة االنظمة الفاش�ی�ة تص�ادر م�ن�ك 
كل وسائل ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن مش�اع�رك وأف�ك�ارك 

 ومن ثم تدعوك للكالم...!!
كذلك یعبر فیھا عن حنی�ن�ھ ل�ل�وط�ن ف�ي دی�ار 

 الغربة:
(ص�ق�ی�ع ت��رك�ی�ا ی�ج��م�دن�ي، ی�غ��ت�ال أش�ع��اري، 
وثلوج ع�ل�ى ظ�ھ�ري ال ت�ذوب�ھ�ا اال ش�م�وس 

 عراقیة).
إنھا التعبیر الصادق والنب�ی�ل ل�ح�ب ال�ع�راق�ي  

االصیل لبلده ولوطنھ الذي حرمھ من ش�م�س�ھ 
 و ھوائھ ومائھ وحنانھ الحكام الفاشست .

استرالی�ا ح�ی�ث  -ثم ینتقل الشاعر الى سیدني 
مقر اقامتھ األمن محطتھ االخیرة بعد الترح�ال 

) نصا شعری�ا اع�ت�ب�ارا م�ن 38المریر لیكتب (
 . 2021الى  2002

تبدأ في ن�ص (ك�ون�ي ك�م�ا ش�ئ�ت) ف�ي ت�م�وز 
 .2021-8-6ویختمھا بنص والدة في  2002

حیث یصف الشاعر ب�أب�ل�غ ال�ع�ب�ارات واروع 
الصور واكثرھا تعبیرا عما یعیشھ الوطن ف�ي 
ظل الحكم الفاشي الصدامي أو الحكم االحت�الل 

 العرقي الطائفي المتقنع بقناع الدیمقراطیة:
 (سماؤك صفراء یاوطني،

 وارضك بلقع،
 أنزلوك عن عرشك االعلى،

  وأطلقوا علیك كالبھم واألفاعي ).
 

أن موفق یكتب نصوصھ بعد أن یس�ت�م�ع إل�ى 
قلبھ و یتشبع بم�ش�اع�ره، ف�ق�د ت�زوج الش�ع�ر 
والجمال والنضال ع�ن ح�ب وص�دق ف�ج�اءت 
م��ج��م���وع��ت���ھ الش���ع��ری��ة ص��ادق���ة ت���ن��ب���ض 

"الكاتب ال یولد من زواج�ھ ب�ال ح�ب   بالحیاة
إال كتب میت�ة، ع�ل�ى ال�ك�ات�ب أن یص�غ�ي ال�ى 

 ).3نبض قلبھ قبل أن یقترن بموضوعھ" (
یستذكر قریتھ الصغیرة ال�ت�ي م�ن�ح�ت�ھ ال�دفء 
وعلمتھ أن الحب یوح�د ك�ل ال�ن�اس، ی�وص�ف 
ك��ی��ف ك��ان��ت ال��ح��ب��ی��ب��ات واالخ��وات واالھ��ل 
ی��ق��وم��ون ب��ح��رق ك��ت��ب وأوراق وذك��ری��ات 
المناضلین في زمن الفاشیة خوف�ا م�ن كش�ف 
أسراره وخوفا من بطش السلطات التي ك�ان�ت 
جل ما تخشاه الثقافة الحرة الثقافة التي تدعو 
للحریة والعدالة و التنویر وال�ت�ث�وی�ر وت�دع�و 
إلى رفع عصائ�ب ال�ت�ض�ل�ی�ل وال�ت�ج�ھ�ی�ل ع�ن 
ع��ی��ون ال��ف��ق��راء وال��م��غ��ف��ل��ی��ن وع��ل��ى وج��ھ 
الخصوص الكتب الماركسیة والكتب الیساری�ة 
والتنویریة على وجھ العم�وم، ی�وص�ف، ح�ل�م 
سیدتھ وحبیبتھ البسیط، عبر عصور سح�ی�ق�ة 
عن رغیف خبز ساخن وعن سقف آمن وعن 
خبر سار، ح�ی�ث ع�اش ال�ع�راق�ی�ون ول�م�ئ�ات 
السنین في ظل الحزن وال�ح�روب واألم�راض 

 والكوارث وبطش قوى الطغیان والقھر ..
یخاطب الحبیبة ان تأخذ منھ ك�ل ش�يء ع�ل�ى 

 تترك لھ قلبھ:
 (اتركي قلبي في وطن العشاق

 فعروق قلبي مغروسة
 في حقول العراق ..).

أه ایھا الثائر النبیل مھما فعل بك الوطن یظل  
ح�ب��ك وھ��ی��ام��ك ب��ھ أرض��ا و زرع��ا وإنس��ان��ا 
الیمكن ان یزول ال بل یتعمق أك�ث�ر ف�أك�ث�ر ... 
"كم یلذ ل�ي أن أن�ظ�ر ال�ى ال�ع�ال�م أن�ا أش�ع�ر 

  .334) ص4بأرض الوطن تحت قدمي" (
یبث لواعجھ لحبیبتھ، یصف سبب ط�رده م�ن 
ب��ل��د ال لش��يء إال ألن��ھ ل��ی��س م��ن��ھ��م س��ارق 

 محترف !!!
یصف حال بیوت أھلھ ف�ي ال�ع�راق ف�ي زم�ن 

ال�ح��روب وال��ط�ائ��ف��ی�ة ال�م��ق�ی��ت��ة وزم��ن ح��ك��م 
 الفاسدین

 (في كل بیت
 یرقص الجوع خلف القضبان

 وینام خفاش الظالم بأمان)
 وفي ظل حكم آل خصیان  

 (العمر مضى ...
 لم یأت جیفارا)

 (نھبوا مسلة حمورابي
 وعلقوھا على نھود العاھرات...)

 وبغداد قطعوھا اشالءا
 (تركوا لك الباء بالء

 والغین غدرا
 فالغ من قاموسك

 كل اسماء).
وغنت أم ك�ل�ث�وم (دارت االی�ام وق�د ح�ل ف�ي 
مدرست�ھ ال�ظ�الم وم�اع�اد ی�ح�ط ف�ي الس�اح�ة 
ال�ح��م��ام) ان��ھ�ا ص��ور ت��ع��ج ب��األل��م وال��خ��راب 

 والتصحر..
ماتت االحالم واالمال في رؤیة عراق م�زدھ�ر 
مسالم، فقد قطعت رؤوس البشر ك�م�ا ق�ط�ع�ت 
رؤوس النخیل واحرق الشجر، جف�ت االن�ھ�ار 

 ومات النھار ...
یحلم بقیثارة سومریة ذھبیة وال یطل�ب س�وى 
أن ی��دع��وه (ط��ف��ال... ارض��ع م��ن ث��دي أّم��ي 
والتتركھا ارملة، او تتركني یتیما، اب�ك�ي دم�ا 

 في انظمة تحكمھا الثیران ..).
یالیت ھم ثیران یاعزیزي انھم ذئاب مسع�ورة 
فتكت بكل حالم بالحریة والح�ب وال�م�وس�ی�ق�ى 
وال��غ��ن��اء ل��ل��س��الم، ق��ت��ل��وا ش��ب��اب الس��اح��ات، 
زرع��وا األرام��ل ف��ي ك��ل ال��ب��ی��وت وم��ألت 
الشوارع الفتات السواد والحزن المتوطن ف�ي 
عراقنا الحب�ی�ب ف�ي زم�ن ال�دی�ك�ت�ات�وری�ات و 

 (المد قراطیات) المزیفة ...
الثائر یخبرھم بأنھ الیخاف النار وال ب�ط�ش�ھ�م 
وال جبروتھم ترمیزا الى والدة ح�زب�ھ�م ح�زب 
ال��ف��ق��راء وال��ك��ادح��ی��ن ال��ت��واق إل��ى ال��ح��ری��ة 

 المولود في آذار ...
بحروف من نار یفضح الشاعر زی�ف أدع�ی�اء 
الدین والتدین ال�زائ�ف م�ن نص�ب�وا أن�ف�س�ھ�م 
وكالء هللا ف�ي االرض ل�ی�ت�ح�ول�وا ال�ى اس�وء 
وابش���ع زم���رة م���ن الس���راق وال���ق���ت���ل���ة 

 والمنافقین ...
یفضح زیف الذیول وتوابع القوى ال�خ�ارج�ی�ة 

 وعمالء الرأسمال وقوى الظالم حیث یقول:
 (غزا الشیب رأسي
 وما فادت حروفي

 وعرفت في غربتي
 أن الواو والطاء والنون

 لعبة عند الذیول).
یستذكر رفاق الدرب ورفاق الشعر مث�ل ت�وم�ا 
توماس ابن مدینتھ ك�م�ا یس�ت�ذك�ر ب�ال�م وح�ب 

 كبیر ولوعة الشاعر الكبیر سركون بولص .
ماذا عساني فاعل وأنا وسط بح�ر م�ن ج�م�ال 
مليء بجواھر تبھر األبصار، وتنعش ال�ع�ق�ول 
بالصور حیث البراعة والرقة ورصانة ال�ب�ن�اء 
الش�ع��ري، وال��م�وس��ی�ق��ى ال�م��ش�ب��ع�ة ب�ال��ح��زن 
واألنین التي تبكي الصخر والطی�ور... ف�ك�ی�ف 
ساختار أجملھا اذا كانت كلھا مبھرة ال�ج�م�ال، 
فقد اختار الشاعر كلماتھ بدقة مجرب ی�م�ت�ل�ك 

خ�زی�ن��ا ل��غ�وی�ا ك�ب��ی�را وخ�ی�اال واس�ع��ا وحس��ا 
انسانیا مرھفا فكان بحق ن�ار ون�ور ك�م�ا ق�ال 
حمزاتوف "الشاعر الیمك�ن�ھ أن ی�ك�ون ظ�ال، 

 ).5بل أنھ نار ومصدر نور" (
لم یك�ن م�وف�ق م�ت�ك�ل�ف ف�ي ص�ی�اغ�ة ج�م�ل�ھ 
الشعریة وال في صوره الت�ع�ب�ی�ری�ة، وان س�ر 
جمالھا ی�ك�م�ن ف�ي ص�دق ال�م�ش�اع�ر وع�م�ق 
المعاناة ورقة اإلحساس والتجربة ال�ن�ض�ال�ی�ة 
الحقیقی�ة ال�ت�ي ع�اش�ھ�ا الش�اع�ر، وال�م�ن�ھ�ج 
الفكري ال�ذي تش�ب�ع�ت ب�ھ ك�ل خ�الی�ا جس�م�ھ 
والت�زم�ھ ك�م�ن�ھ�ج ح�ی�اة دون ت�ع�ص�ب ودون 

 ادعاء زائف.
كتب الشاعر الغالبیة ال�ع�ظ�م�ى م�ن نص�وص�ھ 
وفق شعر التف�ع�ی�ل�ة وال�ق�اف�ی�ة ال�ت�ي أض�اف�ت 
للن�ص�وص م�زی�دا م�ن ال�رق�ة رق�ة االن�ی�ن و

(نواعي) امھات�ن�ا ف�ي م�راث�ي اح�ب�اب�ن�ا وھ�ي 
تعبیر عن فقد فرد ح�ب�ی�ب او اب�ن او ص�دی�ق 
فكیف سیكون أنی�ن م�ن ی�ف�ق�د وط�ن، وح�ت�ى 
حینما یكتب ال�ن�ص ال�ن�ث�ري ف�ھ�و أق�رب إل�ى 

 التفعیلة فیكون بصیغة (النثریة)
وكما قال رس�ول ح�م�زات�وف "أروع ال�ج�رار 
تصنع من الطین العادي، واروع االشع�ار م�ن 

 ).6الكلمات البسیطة"(
على الرغم من ھج�رة الش�اع�ر خ�ارج وط�ن�ھ 
مشردا مقھورا ولكنھ كان وظل مشبعا بثق�اف�ة 
واحس��اس وط��ن��ھ وش��ع��ب��ھ وت��راث��ھ ال��ث��وري 
الطویل وھو یقارع القھ�ر وال�ظ�ل�م، ن�ع�م ل�ق�د 
ارتوى موفق من ماء دج�ل�ة وال�ف�رات وج�وز 
الشمال وب�رح�ي ال�ج�ن�وب وب�رت�ق�ال ال�وس�ط، 
اطربھ غناء أبناء وطنھ ت�ع�ل�م ودن�دن اغ�ان�ي 
احزانھم وافراحھ�م وظ�ل ی�ح�م�ل ھ�ذه ال�روح 
العراقیة لم تمسخ�ھ�ا حض�ارة أو ث�ق�اف�ة ب�الد 
الغربة ... "االغنیة التي لم تتعلمھ�ا ف�ي ب�ی�ت 

 ).7والدك، لن تتعلمھا بعیدا عنھ"(
واذا كان الش�ع�ر أع�ل�ى درج�ات ال�وع�ي ك�م�ا 
ی�ق��ول ال��ی�وت (الش��ع��ر ی��م��ث��ل أع��ل��ى درج��ات 

 ).8الوعي في الكالم)(
فأننا سنشھد وبض�م�ی�ر م�رت�اح أن ش�اع�رن�ا  

موفق ساوا یمتلك وعیا راقیا ومتط�ورا، ك�م�ا 
أننا نشھد بأنھ لم یصاب بلوثة النفاق الثق�اف�ي 
السائدة في عصرنا الراھ�ن وال�ذي ل�م ی�ن�ج�و 
منھ الكثیر من أدعیاء الثقافة والوطنیة وحتى 
الیساریة وكما ی�ق�ول ك�ام�ل حس�ن ال�ت�م�ی�م�ي 
(النفاق الثقافي ش�اع ع�ل�ى أش�ده ف�ي أی�ام�ن�ا 
وكان نفاق العصور األدبیة ك�ل�ھ�ا أج�ت�م�ع ف�ي 

ك�ت�اب ت�ھ�اف�ت  -عصرنا) كامل حسن التمیمي 
 1دار ال��ن��خ�ب��ة ط -م�واق��ف وص�ور  -األدب 
  .26ص 2019

ون��ح��ن ن��ط��ال��ع م��ج��م��وع��ة (م��والت��ي ان��ِت)  
الشعریة التي تحتاج الى كتاب بكاملھ لیت�م�ك�ن 
الناقد أن یفي نصوصھ حقھا من االس�ت�ظ�ھ�ار 
واإلب��ھ��ار، ان��ھ م��ل��ح��م��ة ال��ح��ب وال��وط��ن��ی��ة 
والنضال والغربة التي عاشھا الشعب العراق�ي 
بكاملھ وعلى وجھ الخصوص م�ن�اض�ل�ی�ھ م�ن 
الش�ی�وع�ی�ی�ن وال�دی�م�ق�راط�ی�ی�ن وال�ت�ق�دم�ی�ی�ن 

 األحرار .
...................................... 

) دیدار بیا ص�ل�ی�وا (م�الزم ك�ارزان) وھ�و 1( 
أحد أبطال الحركة االنصاریة المسلحة التابع�ة 
للحزب الشیوعي العراقي، اس�ت�ش�ھ�د ب�ت�اری�خ 

 في عینكاوا. 22-12-1992
)... رسول حمزات�وف ، روای�ة ب�ل�دي ص 2( 

141. 
 114)... نفس المصدر السابق ص 3(
 334) نفس المصدر السابق ص 4(
 .107)... نفس المصدر السابق ص5(
 2006  3دار ال�ف�اراب�ي ط  -) روایة بلدي 6( 

 56ص 
) رسول حمزاتوف نفس الم�ص�در الس�اب�ق 7(

 .99ص
 -) ت.س، الیوت فائدة الشعر وفائدة النق�د 8(

دار القلم ب�ی�روت  -ترجمة یوسف نور عوض 
  1982 1ط

 اند     ور 
(ِام )  م درا 

 للشاعر الدكتور موفق ساوا
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تواصل الكاتبة اللیبیة تسجیل إضافاتٍ إبداعیة مھ�م�ة 
في جنس الروای�ة الس�ردی�ة ال�ذي ی�ت�ی�ح ل�ن�ا ف�رص 
اإلبحار في فضاءات زمنیة ومكانیة متعددة ت�ك�ت�س�ي 
الكثیر من الجاذبیة واإلمتاع والتشویق. وال ش�ك ب�أن 
العالقة بین المرأة عموماً واألجناس السردیة األدبی�ة 
ھي عالقة عشق قدیمة ترجع بنا إل�ى ح�ك�ای�ات أل�ف 
لیلة ولیلة التي طرزتھا شھرزاد بالكثیر من الع�ذوب�ة 
والتشویق مرتكزة على عنصر اللغة وتركیبات جملھا 
وتعدد مفرداتھا المتنوعة، لتوطین عوالم من البھج�ة 
الحسیة والفكریة في فضاء السرد غایتھا إرواء ظم�أ 
ولھفة المتلقي وما بھ من عشق لل�ق�ص وال�ح�ك�ای�ات 

 كافةً.
لقد استطاعت المرأة العربیة عبر مسیرتھا ال�روائ�ی�ة 
الطویلة أن تعید تشكیل الواقع وتجمیلھ بنسج عالئ�ق 
متداخلة بین المكونات السردیة كالتخ�ی�ل، وال�ح�وار، 
والوصف، ونقل أو صناع�ة األح�داث ب�ك�ل ح�ب�ك�ات�ھ�ا 
المشوقة، ومن ثم اإلمساك بھا مجتمعة البتكار فضاء 
یمتلك طاقة متوھجة من اإلبداع تطوق فك�ر ووج�دان 
المتلقي فتأسره وتسكنھ بین سطورھا ب�ك�ل ط�واع�ی�ة 

 واستسالم وتلذذ.
وفي لیبیا قطعت الروایة النسویة منذ ب�زوغ ف�ج�رھ�ا 

م 1972األول بص�دور (ش��يء م��ن ال��دفء) س��ن��ة 
لألستاذة م�رض�ی�ة ال�ن�ع�اس أش�واط�اً م�ھ�م�ة زم�ن�ی�اً 
وعددیاً، تزداد في كل شوط نضوجاً وتألقاً وال�ت�ص�اق�اً 
بالحیاة في أوجھ تف�اع�الت�ھ�ا ك�اف�ةً، ح�ت�ى إن ظ�ل�ت 
مواضیعھا محدودة المجاالت والمضامی�ن، م�ق�ت�ص�رةً 
ع�ل�ى ال�ب�وح ال�وج�دان�ي ال�خ�اص وم�المس�ة ب�ع��ض 
الشؤون ذات العالقة الشخصیة المباشرة. وم�ن ب�ی�ن 
تلك األعمال الروائیة تقدم روایة (س�وق ال�ح�ش�ی�ش) 
الصادرة حدیثاً للكاتبة عائش�ة أح�م�د ب�ازام�ة وج�ب�ة 
غزیرة من ال�م�ع�ل�وم�ات ال�ت�اری�خ�ی�ة ح�ول فض�اءھ�ا 
المكاني وھو حي سوق الحشی�ش ب�م�دی�ن�ة ب�ن�غ�ازي، 
وذلك من خالل الجولة التي تقوم بھا ب�ط�ل�ة ال�روای�ة 
(وریدة) في ھذا الحي الش�ع�ب�ي ال�ب�س�ی�ط، ب�م�ش�اع�ر 
الحنی�ن ال�ع�ارم ال�ق�وي ل�ذاك ال�ح�اض�ر ال�ذي ك�ان. 
فاإلنسان غالباً یستشعر األمن واألمان والبھجة كل�م�ا 
استذكر معیشتھ الماضویة المستوطنة ذاك�رت�ھ ال�ت�ي 
یتمسك بھا ویرجع إلیھا غالب�اً، ألن�ھ نس�ج أح�داث�ھ�ا 
وطرز وقائعھا ونقش ثنایاھا بك�ل ط�اق�ات�ھ ال�ح�س�ی�ة 
والفكریة والمادیة، عكس معیشتھ في الزمن الحاضر 
التي یتصورھا مختلفة عن نعیم ذاك الماضي، وملیئة 
بالقلق والمخاوف وال�ت�وج�س م�ن ك�ل خ�ط�وة ن�ح�و 
المستقبل. فالحنین إلى ال�م�اض�ي وت�ن�ش�ی�ط ال�ذاك�رة 
بأحداثھ ھو فعل سیكول�وج�ي ن�ف�س�ي أص�ط�ل�ح ع�ل�ى 
تسمیتھ (نوستالجیا) ابتكره طالب الطب بجامعة بازل 
السویسریة (یوھانس ھوفر)، ویعتبره بعض ع�ل�م�اء 
النفس الدفاع المتین لعقل اإلنسان من أج�ل ال�ح�ف�اظ 
على تحسن حالتھ النفسیة ومزاجھ ال�ذھ�ن�ي، خ�اص�ة 
أثناء مواجھتھ صعوبات التكیف مع المحیط والشعور 
بالوحدة، وھو ما یجعل الن�وس�ت�ال�ج�ی�ا أح�ی�ان�اً ح�ال�ة 
عالجیة مھمة لتنشیط العقل وتول�ی�د ط�اق�ات ص�ح�ی�ة 
وعاطفیة ذات فوائد كبیرة لإلنسان وال�ع�ودة ب�ھ إل�ى 

 لحظات ممتعة وبھیجة.
وقد استخدمت الروائیة ع�ائش�ة ب�ازام�ة ف�ي (س�وق 
الحشیش) أسلوب الوصف الظاھري المباشر لعناصر 
ومحتویات ومكونات ذاك ال�ف�ض�اء ال�ج�غ�راف�ي ع�ل�ى 
لسان الساردة البطلة (وریدة) بدایة من الشخ�ص�ی�ات 
الفردیة والعائالت القاطنة ب�ھ وال�ب�ی�وت وال�م�س�اك�ن 
والدكاكین والمدارس، وجعلت وظی�ف�ة ال�وص�ف ھ�ي 
تتبع التاریخ الماضوي ل�ل�ح�ي وك�ی�ن�ون�ت�ھ الس�اب�ق�ة 
وكذلك نقل بعض آثار ما آل إلیھ في حاضره ال�راھ�ن 
كما تشاھده أثناء تجوالھا، وما تعرض لھ من تبدالت 
معیشیة سكانیة بشریة، وتغیرات إنشائی�ة ع�م�ران�ی�ة 
مختلفة عن الفترة التي تربت وعاشت فیھا (وری�دة) 

 بین أحضانھ وجنباتھ.
 

 سوق الحشیش (المكان الواقعي):
ھو میدان صغیر یقع بمدینة بن�غ�ازي (ی�ت�وس�ط�ھ م�ا 

یشبھ حوض نافورة ماء قدیمة تھالكت بفعل ع�وام�ل 
أی�ٍد بش�ری��ة ك�ان األوالد ی�ت�خ�ذون��ھ�ا م�ك��ان�اً إلب��راز 
مواھبھم العدوانیة في عراك ومصارعة بعض�ھ�م، أو 
ملعباً لكرة الشخشیر وكثیراً ما ت�ق�ام ب�ھ�ذا ال�م�ی�دان 
الصغیر حفالت وسھرات، شھ�دت ص�والت وج�والت 
أعظم الشخصیات البنغازیة، وع�روض�اً س�ی�ن�م�ائ�ی�ة، 
یقوم بھا نخبة تلك البقعة والكثیر منھم من ی�ق�ط�ن�ون 
ھذا الحي، مظاھر ثقاف�ی�ة وع�روض زخ�ر ب�ھ�ا ھ�ذا 
المیدان الذي ترعرع بھ غالبیة لیست ب�ال�ق�ل�ی�ل�ة م�ن 
مریدي العلم والثقافة ومن مبدعین وفنانین وشعراء. 
ھذا المكان لم یكن یحمل ذكریات فقط بل ك�ان س�ل�م�اً 
نحو المجد لكثیر ممن احتضن�ت�ھ�م ع�ت�ب�ات�ھ وب�ی�وت�ھ 
وناموا تحت أضواء لیالیھ الباھتة، المتواضعة، كانت 

 تتخللھ دكاكین الباعة...)
وكان یحیط بالمیدان في السابق ع�دد م�ن ال�دك�اك�ی�ن 
الصغیرة حتى صار مركزاً تجاری�اً ل�ل�م�دی�ن�ة ی�ت�واف�د 
علیھ أسبوعیاً أھل القرى والمناطق الّریفیة ال�ق�ری�ب�ة 
محملیّن بمن�ت�وج م�زارع�ھ�م ل�ب�ی�ع�ھ�ا أث�ن�اء ال�ل�ق�اء 
األسبوعي بالسوق. ولم تق�ت�ص�ر ش�ھ�رة ح�ي س�وق 
الحشیس على ذاك اللقاء التسویقي التجاري فحسب، 
ب�ل ظ��ل دوره االج��ت��م��اع��ي وال��ری��اض��ي وال��ف��ك��ري 
والثقافي طوال عقود زمنیة مھماً على مستوى الب�الد 
بأسرھا، من خالل مجموعة م�ن الش�خ�ص�ی�ات ال�ت�ي 
أنجبھا وترعرعت فیھ وأسھم�ت ب�ن�ص�ی�ب واف�ر ف�ي 
الحیاة الوطنیة مثل الصحفى الریاضى األستاذ أح�م�د 
الرویعى أشھر كتاب الصحافة الریاضیة ف�ي ل�ی�ب�ی�ا، 
وكذلك األدیب والمفكر الشھیر صادق رجب النیھ�وم، 
ورفیقھ األدیب خ�ل�ی�ف�ة ال�ف�اخ�رى واألدی�ب األس�ت�اذ 
یوسف الدلنسي، وغیرھم. أما من المعال�م ال�م�ك�ان�ی�ة 
السابقة لحي سوق الحشی�ش ف�ق�د ك�ان م�ق�ھ�ى س�ى 
عقیلة العمامى تجمعاً وملتقى لكثیر من أبناء ال�ج�ی�ل 
الثالث من طلبة وخریجى الجامعة اللیبیة في بنغازى، 
كما احتضن شارع "شمسھ" بھذا الح�ي واح�دة م�ن 
أھم الرائدات اإلعالمیات ف�ي ل�ی�ب�ی�ا وھ�ي األس�ت�اذة 
حلیمة الخضري التي شاركت ف�ي ت�أس�ی�س اإلذاع�ة 
اللیبیة كمقدمة برامج ومذیعة لنشرات األخبار، وغیر 

 ذلك كثیر.
 سوق الحشیش (الفضاء الروائي):

في روایة (سوق الحشیش) جّسدت شخص�ی�ة ال�ف�ت�اة 
(وریدة) ذاكرة ھذا الحي الشعبي الغزیرة بالح�ك�ای�ات 
والمعلومات واألحداث التي شھدتھا طوال حیاتھا بھ، 
واستطاعت أن توثق بسردھا الس�ی�ال ال�م�م�ت�ع ق�دراً 
كبیراً من الوقائع والمناسبات االجتماع�ی�ة وال�دی�ن�ی�ة 
والوطنیة، والشخصیات الحقیقیة بأسمائھا الصریحة 
المعلنة، بأسلوبٍ تسجیلي سلس بم�ف�ردات�ھ ال�ل�غ�وی�ة 
وسیاقاتھ ال�ف�ن�ی�ة، أب�رزت م�ن خ�الل�ھ ث�راء ل�غ�ت�ھ�ا 
وإمكانیاتھا الوصفیة التعبیریة، وقدرتھا على التعالق 
والترابط بین زمنین ینتمیان إلى ماضٍ غابٍر وحاضٍر 
معاش، وإن طغت على ذاك األسلوب السردي مسح�ة 
من األلم والتحسر ون�ف�ح�ة ح�زن وآس�ى ع�ل�ى خ�ل�و 
المشھد من شخوص األحبة وعالمات ت�ح�م�ل س�ط�وة 
كبیرة على ال�ذاك�رة، وغ�ی�اب ال�ع�دی�د م�ن ال�م�ع�ال�م 

المكانیة والشخصیات والعائالت التي غادرت (س�وق 
الحشیش) إما إلى أماكن سكنیة أخ�رى داخ�ل ال�ب�الد 

 وخارجھا، أو توفاھا هللا وغمرھا بعفوه ورحمتھ.
 

 سوق الحشیش (سیمیاء العنوان):
إذا كانت العتبة األولى في روایة (س�وق ال�ح�ش�ی�ش) 
تحیلنا مباشرة إلى موقع مكاني معین بذاتھ یقع بقلب 
مدینة بنغازي، وھ�و م�ا ی�ج�ع�ل�ن�ا ن�ط�ل�ق ع�ل�ى ھ�ذه 
الروایة بأنھا روایة مك�ان، ألن ت�ف�اص�ی�ل ج�غ�راف�ی�ة 
الحي بأسمائھا الحقیقیة مزروعة فیھا ب�غ�زارة، ك�م�ا 
أن صوت الساردة (وریدة) التي أن�اب�ت ال�ك�ات�ب�ة ف�ي 
قص حكایاتھا وذكریاتھا، یحیلنا إلى أسلوب االسی�رة 
الذاتیة التي صارت جنساً إبداعیاً مترسخاً في المشھد 
األدبي، وبالتالي فإن صفة السیریة تل�ی�ق ج�داً ب�ھ�ذه 
الروایة. وطالما أن السی�رة ال�م�وض�وع�ی�ة وال�م�ك�ان 
الجغرافي متوفران في النص فھما بال ش�ك یض�ی�ف�ان 
إلى (سوق الحشیش) داللة أخرى مھمة وھي ال�ب�ع�د 
الزمني التاریخي لتلك السیرة وذاك المكان، وبالتال�ي 
فإن وصف (سوق الحشیش) بأنھا روای�ة ت�اری�خ�ی�ة 
مقبوالً جداً، نتیجة التداخالت الع�دی�دة ب�ی�ن ال�ت�اری�خ 

 والمكان والسیرة الشخصیة فیھا.
أما صورة الغالف التي تعد إحدى العتبات السیم�ائ�ی�ة 
في النص وصارت تحظى حدیثاً باھتمامات وق�راءات 
وتحلیالت متعددة فإن وجھ الفتاة ال�ب�اس�م�ة (وری�دة) 
یعزز القول بأن النص ھو سیرة ذاتیة لھا تحت مظلة 
العنوان الرئیسي المكتوب (س�وق ال�ح�ش�ی�ش) وھ�ذا 
الخلط یتیح للروایة أن تكون كل ذلك وال ینتقص م�ن 

 أھمیتھا ومساحة اإلمتاع التي توفرھا.
 

 (وریدة) بطلة سوق الحشیش:
الساردة "وریدة" بطلة روایة (سوق الحشیش) ھ�ي 
إمرأة تعیش حالة حنین قویة ب�ارت�دادھ�ا ال�م�اض�وي 
وحنینھا لفضاء سوق الحشی�ش وم�ع�ال�م�ھ ال�ق�دی�م�ة 
(یزید ما مضى من عمرھا عن األربعین... یش�ّع م�ن 
عینیھا بریٌق ینم عن ن�ف�سٍ ت�واق�ةٍ وروحٍ ال ت�ھ�اب 
عثرات الزمن، في وجھھا لمحةٌ من ح�زٍن مس�ح�ت�ھ�ا 
حیویتھا ونشاطھا الذي یبدو واضًحا م�ن خ�ط�وات�ھ�ا 
الواثقة. ترعرعت في كنف أبوی�ن رب�ی�اھ�ا ف�ي ب�ی�ت 
تظلّلھ المودة والحب رغم شظف العیش وقلة الحیلة. 
... قررْت في ذلك الیوم أن تقف على أطالل ذكریات�ھ�ا 
تلك، في الحي الذي سّماه الناس ب�أش�ھ�ر س�وقٍ ف�ي 
مدینتھا سوق الحشیش)، وربما الكاتبة عائشة أحم�د 
بازامة التي طرزت ھ�ذه ال�روای�ة، وأت�ق�ن�ت ت�ح�ری�ك 
الساردة واستنطاقھا خالل رحلة تجوالھ�ا ف�ي ال�ح�ي، 
تكون قد استعارت الشخصیة من إحدى زمیالتھ�ا، أو 
اتخذتھا قناعاً وستاراً لذاتھا، بغرض توثیق سیرت�ھ�ا 
الخاصة، وبث بعض التشویق في القاريء ل�ت�ج�ع�ل�ھ 

 یلھث لمعرفة حقیقتھا!
ولقد برعت (وریدة) في استخدام األس�ل�وب الس�ردي 
بلغة ثریة بسیطة، انغرست فیھا المفردات العامیة في 
بعض األحیان أو كلمات األغاني أو األمثال واألھازیج 
الشعبیة، ولكنھا حاف�ظ�ت ب�إت�ق�ان ع�ل�ى ت�ع�ب�ی�رات�ھ�ا 
الوصفیة للعناصر المادیة التي یكتظ بھا حي وش�ارع 
سوق الحشیش، وكذلك في إبراز المشاعر الع�اط�ف�ی�ة 
المتفاعلة فرحاً حیناً وحزناً أحیاناً أخرى في أع�م�اق 
الذات الساردة، أثناء تقلیبھا صفحات تاریخ ال�م�ك�ان 

 العریق واستذكار شخصیاتھ المتعددة.
إن "وری�دة" ب�أس�ل�وب�ھ�ا الس�ردي ال�م�م�ت�ع لس��وق 
الحشیش وأحداثھ تذكرنا بروایة (م�ح�ط�ات) ل�ألدی�ب 
الراحل كامل حسن المقھور التي وثق بھا سیرة ح�ي 
الظھ�رة ب�م�دی�ن�ة ط�راب�ل�س م�ح�اف�ظ�اً ع�ل�ى أس�م�اء 
الشخصیات والمعالم الحقیقیة، م�ع ت�غ�ی�ی�ر ب�ع�ض�ھ�ا 
أحیاناً وفقاً لما تتطلبھ الضرورة االجتماعیة. وك�ذل�ك 
ما سجلھ كتاب (محلة كوشة الصفار ب�ی�ن ذاك�رت�ی�ن) 
الذي قدم سرداً طوبوغرافیاً ومھنیاً وسكانیاً من خالل 
سردیات الراحلین الباحث/علي الص�ادق ال�ُح�س�ن�ی�ن، 
والحاج محمد الوراق رحمھما هللا، وھما م�ن س�ك�ان 
زنقة الُمكني بمحلة كوشة الصفار بالمدین�ة ال�ق�دی�م�ة 
بطرابلس، وقد تناوال خالل جولتھما في ھذه الم�ح�ل�ة 
حالتھا التاریخیة السابقة م�ن خ�الل ذاك�رت�ھ�م�ا وم�ا 

 اختزنتھ من أسماء ومعالم بكل أبعادھا وارتبطاتھا.
لقد استنطقت (وریدة) وھي تتجول في أنحاء وأركان 
حي سوق الحشیش الجدران واألزقة المتربة والعدید 
من األحداث وال�ذك�ری�ات والش�خ�ص�ی�ات ب�انس�ی�اب�ی�ة 
ممتعة وتشویق متواصل یزداد شغفاً ورغب�ة ف�ي ك�ل 

خطوة للساردة في أنحاء وأرجاء ع�دی�دة م�ن س�وق 
  الحشیش.

 
   البدایة التعلیمیة والمنھل الثقافي:

كانت الحیاة الواقعیة الیومیة في سوق الحشیش ھ�ي 
المصدر األساسي التي یستمد منھا األھالي مع�ارف�ھ�م 
وثقافتھم، إالَّ أن "وریدة" لم تكتفي بذلك، بل التحقت 
بالمدرسة النظامیة ال�ح�ك�وم�ی�ة، ف�ف�ي (ص�ب�اح ذل�ك 

م ك�ان�ت داخ�ل 1960السبت من أیّام أحد شھور عام 
ذل��ك الص��ن��دوق الض��ی��ق م��ح��ش��ورة م��ع ع��دد م��ن 
زمیالتھا، في مواجھة تلك السبورة السوداء، لتتل�ق�ى 
ما شاء هللا لھا من دروسٍ وكمی�اتٍ غ�ی�ر ھ�ی�ن�ةٍ م�ن 
غبار الطباشیر، كانت ف�ي ال�درج األول وی�ا ل�ھ م�ن 
ظفر، الدرج األول لھ مكانة خاصة لكل ط�ال�ب�ة، رغ�م 
كمیات غبار الطباشیر المختلطة مع كمیات رذاذ ت�ل�ك 

  المعلمة التي فقدت جزًءا ال بأس بھ من أسنانھا).
ومن خالل ما أتاحھ لھا التعلیم الم�ن�ھ�ج�ي ال�م�درس�ي 
ولد شغف تعلقھا بالكلمة وعشق المطالعة وال�ث�ق�اف�ة 
وال�ك�ت�اب�ة الص��ح�ف�ی�ة وال�ن��ش�ر ب�ال�ج�رائ��د ال�ی�وم�ی��ة 
وال�م��ج��الت الس�ی��ارة الص��ادرة آن�ذاك، وق��د (ن��ال��ت 
التشجیع والتقدیر من رئیس الت�ح�ری�ر ل�ج�ری�دةٍ ذاتِ 
صیتٍ وباعٍ بین الناس القّراء والمتابعین مّما زاد في 
سعادتھا وحماسھا لعطاٍء جدیٍد، قبلت عروضھ ع�ل�ى 
استمرار زرع حروفھا على مس�اح�ة ھ�ذه ال�ج�ری�دة، 
على ِصغر سنّھا كانت لھا الحظوة لموھبتھا المتفردة 
في فّن الكتابة، أصابھا الفخر والزھو والخیالء، رأت 
نفسھا ملكةً متّوجةً على درب الكلمة، غ�اص�ت أك�ث�ر 
في القراءة وأبحرت عبر أمھ�ات ال�ك�ت�ب. زادت م�ن 
نشاطھا الثقافّي متنقلةً بین مدرستھا والمركز الثقافّي 
الذي ترتاده بین الحین والحی�ن، اح�ت�وت�ھ�ا ال�م�راك�ز 
الثقافیّة في الم�دی�ن�ة، نس�ی�ت ن�ف�س�ھ�ا ب�ی�ن ال�ك�ت�اب 
والكتابة، تجاوزت مجلّ�دات س�م�ی�ر وم�ی�ك�ي وبس�اط 
الریح إلى مجالتٍ أكث�ر مس�اف�ةً م�ن س�ن�ّي ع�م�رھ�ا، 
قرأت من دواوین الشعراء، داھ�م�ت م�ك�ت�ب�ة ال�خ�ّراز 
القریبة من بیتھم، أذھلتھا كمیة المطبوع�ات، رب�ط�ت 
عالقةٌ حمیمةٌ مع الصحف الیومیة، تص�ّدر ق�راءت�ھ�ا 
األولى للشعر دیواٌن لنزار قباني، تص�ی�ب�ھ�ا ال�دھش�ة 
لجرأة تلك الكلم�ات، ل�ق�رب�ھ�ا م�ن ن�ف�س�ھ�ا، لص�ی�ق�ةٌ 
بحنایاھا، حفرتھا على جدار روحھا، نقلتھا م�ن ذل�ك 
الكتاب الصغیر إلى كّراستھا لتك�ون أك�ث�ر ح�م�ی�م�یّ�ةٍ، 
نسیج معانیھا یُحاكیھا، یتقّمصھا بید أنھا طفلةٌ ع�ل�ى 
مشارف أنوثتھا الحالمة، أغ�وت�ھ�ا أش�ع�اره، ق�رأت�ھ�ا 
مراًرا، جعلتھا رفیقتھا، رّددھا لسانھا فأْضحت أغنیة 
یومھا. لم تدِر یوًما أّن تلك ال�ق�ص�ائ�د س�ت�ك�ون ل�ع�ن�ةً 

 ووباالً علیھا).
ول�م ت��غ��ف��ل روای��ة (س��وق ال��ح�ش��ی��ش) ال��ت��ح��دی��ات 
والصعوبات والعراقیل التي واجھتھا المرأة ال�ل�ی�ب�ی�ة 
الكاتبة والمبدعة في بواك�ی�ر ب�دای�ات�ھ�ا فس�ج�ل�ت م�ا 
تعرضت لھ "وریدة" من تحج�ی�م وع�ق�وب�ة ع�ائ�ل�ی�ة 
ن�ت�ی�ج�ة ان�خ�راط�ھ�ا ف�ي ال�م��ج�ال األدب�ي وال�ث�ق�اف��ي 
وإسھاماتھا فیھ، فعندما (وقع دیوان الشعر بی�ن ی�دْي 
شقیقھا (فرج)، قامت القیامة في بیتھم، تفّرس ف�ی�ھ�ا 
بنظرةٍ افترست كلُّ ما فیھ�ا، ح�اول�ت أن ت�ف�ھ�م م�اذا 
ھناك؟ صدرت لھا األوامر الص�ارم�ة، ل�ق�د ت�ج�اوزت 
حدود العیب، الذي یعني الممنوع. كیف لھا أن ت�ق�رأ 
أشعار الحّب والغزل، وت�ت�ف�تّ�ح ع�ی�ون�ھ�ا ع�ل�ى ھ�ذه 
الكلمات، لماذا تقتني كتابًا ینقلھا إلى أح�الٍم م�ح�رم�ةٍ 
في ھذا البیت. أال لعنة هللا على من فتح بابً�ا ل�ت�خ�رج 
فیھ كلماتك للّصحف والمجالت، ك�ان�ت ھ�ذه ال�ج�م�ل�ة 
تترّدد كثیًرا على لسان (فرج) وھو یؤنّبھا م�اذا ب�ق�َي 
بعد؟ كلماٌت خرجت م�ن ف�ِم ش�ق�ی�ق�ھ�ا م�ع�ل�نً�ا ق�راره 
السُّلطوي الحاكم في وجود أبیھا وأمھا، لیقطع علیھا 
المسیر في شّق طریقھا نحو أملھا المتفّرد المن�ش�ود، 
فلم یعد ھناك من م�تّ�س�عٍ الس�ت�ی�ع�اب ح�ی�ات�ھ�ا ب�ھ�ذه 
التفاصیل المغایرة لحركة مسیرة ال�ح�ّي ال�ق�اب�ع ف�ي 
سلطةٍ مجتمعیّةٍ سائدةٍ ال تتبدل، سلطةٌ ذكوریّةٌ ت�ق�م�ع 
كتاباتھا وتأّمالتھا، تستدرجھا إلى الكوالیس المعتم�ة 

  حیث تحیا كّل اإلناث حتى الموت.).
 ..............................البقیة في الصفحة التالیة

(ق ا) ةذا زة" اور"  
موا ا  

 
 
 

 (*)یونس شعبان الفنادي
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بھذا المستوى الفكري الظالم ظھ�ر ص�وت "ف�رج" 
المعارض لطموحات المرأة اللیبیة، وحتى إن جعلتھ 
الروایة صوتاً فردیاً واحداً یقف أمام رغب�ات ال�ف�ت�اة 
اللیبیة، فإنھ إشارة إلى صوت الجموع آنذاك، سواء 
في نطاق سوق الحشیش أو خ�ارج�ھ، وال ش�ك أن 
تضمین ھذا الحدث في ثنایا الروایة تغنم بھا وظیف�ة 
تذكریة وتوثیقیة أخرى بتس�ج�ی�ل�ھ ون�ق�ل�ھ ل�ألج�ی�ال 
التالیة لكي ت�ع�ي ح�ج�م م�ك�اب�دات ال�م�رأة ال�ل�ی�ب�ی�ة 
وجسامة التحدیات الفكریة المتخلفة التي واج�ھ�ت�ھ�ا 

 في سبیل إثبات وجودھا.
 

 بعض دكاكین سوق الحشیش:
تأسیساً على عنوان الروایة واقتباسھا اسم ال�م�ك�ان 
الحقیقي (سوق) في عتبتھا األولى، تتجل�ى ط�ب�ی�ع�ة 
ذاك الحیز الجغرافي الخدمیة ووظیف�ت�ھ ل�ل�م�ج�ت�م�ع. 
فھو عب�ارة ع�ن م�وق�ع یض�م ع�دداً م�ن ال�م�ح�الت 
التجاریة ودكاكین البیع والش�راء ل�م�خ�ت�ل�ف الس�ل�ع 
والبضائع تمثل سوقاً تجاریاً تجول�ت ب�ن�ا "وری�دة" 
في ردھاتھ م�ت�ت�ب�ع�ة ب�ع�ض ال�دك�اك�ی�ن وذك�ری�ات�ھ�ا 
الماضویة معھا، فحین (جالت بب�ص�رھ�ا ال�ذي وق�ع 
على مكان دكان الجزار سیدي (عوض)، ال�ذي خ�ال 
من بنیانھ وأھلھ؛ اآلن مس�اح�ة م�م�ل�وءة ب�ال�ت�راب 
خالیة من الحیاة كمن ترك ثیابھ مرمیةً في ال�ط�ری�ق 
ورحل عاریاً. ذكرھا ھذا المشھد بسؤال ك�ان دائ�ًم�ا 
یحیرھا إلى ھذه اللحظة، منذ أكثر من أربعین ع�اًم�ا 
ولم تجد لھ إج�اب�ة، ل�م�اذا س�ی�دي (ع�وض) ی�رك�ب 
الكالیس؟ رغم أن المسافة بین بیتھ ودكانھ ال ت�زی�د 

 عن خمسین متًرا تقریبًا؟!..)
وتواصل السیر في ال�ح�ي ب�خ�ط�وات ث�ق�ی�ل�ة وف�ك�ر 
یسرح للماضي البعید الموغل في عراقتھ (ھذا دكان 
سیدي (المھدي)، صاحب الخبز وال�ت�ون�ة وص�اح�ب 
برامیل زیت الزیتون األصلي والنقي، ك�ان�ت ت�ذھ�ب 
إلیھ بین الحین والحین بزجاجة لیمألھا ل�ھ�ا ب�زی�ت 
الطعام من أبھى شجیرات الزیت�ون ال�ت�ي ت�رع�رع�ت 
وجادت بقطوفھا من مزارع القوارشة وھي محم�ی�ة 
طبیعیة تح�وي آالف أش�ج�ار ال�زی�ت�ون ال�م�ب�ارك�ة، 
برامیل الزیت الرابضة بجالل عل�ى ن�اص�ی�ة ال�دك�ان 
توحي بخصب المحصول وجودة معاصره، ووفرتھ، 
كان سیدي (المھدي) یطل�ب م�ن�ھ�ا تش�غ�ی�ل مض�خ�ة 
عالقة ببرمیل ال�زی�ت ل�ت�ع�ب�ئ زج�اج�ت�ھ�ا وت�ت�ع�ج�ل 
بالمسیر لبیتھم، كان دائم العجلة ال یھدأ لھ ب�ال ف�ي 
زحمة زبائنھ، حیث كان دكانھ یعج ب�ك�ل ج�دی�د م�ن 
كافة أنواع البضائع ال�م�ح�ل�ی�ة وال�م�س�ت�وردة، ل�ك�ن 
برامیل الزیت ھي امتیاز خاص بھ. وش�ط�ی�رة ال�ت�ن 
بالھریسة ھي أشھى ما یقدمھ لتالمیذ المدارس ك�ل 
صباح حتى أضحى ی�ت�ق�اس�م الش�ھ�رة ھ�و وس�ی�دي 
(المصري) في ھذه الصنعة الشھیة، تذكرت ك�ل ھ�ذا 
حین لفت انتباھھا مكان دكان سیدي (سلیمان)، ذلك 
التاجر الذي كانت كلما اش�ت�ھ�ت ال�ح�ل�وى أو ط�رف 
الشكوالطة أتت إلیھ متضرعة فیل�ب�ي ط�ل�ب�ھ�ا ع�ل�ى 
الفور كانت تعود لبیتھم فرحة بأنھ أعطاھا ال�ح�ل�وى 
ببالش، عندما كبرت اكتشفت أن والدھ�ا ك�ان ی�دف�ع 

 ثمنھا من بعدھا وھي ال تدري..).
وتمضي في اتجاه آخر لت�ت�ح�دث ع�ن م�ك�ان وزم�ن 
غابر فتقف أمام (دّكان سیدي (رج�ب) ك�ان ع�اًم�ًرا 
بكل ما تطلب�ھ نس�اء الش�ارع م�ن ع�ط�ری�ٍة، وم�واٍد 
غذائیٍة، وحتى الحناء والجاوي، كان�ت ت�ق�ت�ح�م ھ�ذا 
الدّكان وتلتقط ما تبعثھ�ا أم�ھ�ا ل�ج�ل�ب�ھ ل�ھ�ا، تض�ع 
القروش وبعض الماللیم على خشبٍة م�م�دودٍة ع�ل�ى 
ھیئة طاولٍة یت�ك�ئ ع�ل�ی�ھ�ا س�ی�دي (رج�ب) ع�ن�دم�ا 
یستقبل زبائنھ، نقول عن�ھ�ا ل�وح�ة ی�أخ�ذ ق�روش�ھ، 
ویضع علیھا قراطیس السكر والشاھي وبع�ٍض م�ن 
الكاكاویة، ھذه القراطیس من الكاغط یلفّھا بطری�ق�ٍة 
جمیلٍة تبدو كحلزونٍة بحریٍّة التق�ط�ھ�ا م�ن ش�واط�ئ 

  الصابري، فتحمل غلّتھا، وتنصرف إلى بیتھا).
وحین توجھت إلى ن�اح�ی�ة رك�ن آخ�ر (أش�ارت إل�ى 
مكان دّكان عّمي مسعود، ھذا الدّكان الذي لم ت�ف�ھ�م 
محتویاتھ إالّ بعد حیٍن، كأنّھ منطقةٌ محّرمةٌ، قد ك�ان 
وقتھا محّرًما علیھا حتى االقتراب منھ، یحوي عل�ب�اً 
ذات ألواٍن مختلفٍة وأس�م�اًء ل�م�دٍن ل�ی�ب�ی�ٍة: ج�ف�ارة 
وغریان ولبدة، كانت تشاھدھا وتقرأ عناوینھا ع�ب�ر 
زجاج واجھة المحل، ما یثیر عجبھا ھ�و أن ھ�ن�اك 
أسماًء مكتوبةً بلغٍة أج�ن�ب�ی�ٍة ل�م تس�ت�ط�ع ق�راءت�ھ�ا 
واألكثر عجباً لھ�ا، ت�ل�ك ال�ع�ل�ب�ة ال�م�ك�ت�وب ع�ل�ی�ھ�ا 
سیجارة الجمل! ولطالما تساءلت محلٌّ یبی�ع ال�دخ�ان 
كّل العلب فیھ بأسماء مدٍن، ما معنى أن یحشر بینھا 
نوٌع واحٌد باسم الجمل؟ وما عالقة الجمل بالتدخین؟ 
إنھا لم تشاھد في حیاتھ�ا ج�م�الً ی�دّخ�ن! ول�و أنّ�ھ�ا 
سألت أحداً من أھلھا بتساؤالت�ھ�ا ھ�ذه ل�وق�ع�ت ف�ي 
العقاب، ظلّت ھذه األسئل�ة ع�ال�ق�ةً ف�ي ذھ�ن�ھ�ا إل�ى 
لحظات تدوینھا ذك�ری�ات�ھ�ا ھ�ذه ع�ن دك�ان س�ی�دي 

 (مسعود) لبیع السجائر.).

وھكذا نالحظ أن السرد الروائي عند الكاتبة لم یخل�و 
من إیقاظ الكثیر من الذكریات ال�م�اض�وی�ة ف�ي ح�ي 
سوق الحشیش، واستحضار أسماء بعینھا، وأماك�ن 
محددة، وإطالق العدید من األسئلة التي ت�ن�ب�ش ف�ي 
فكٍر قدیم، فتعیُد بث الروح فیھا من جدید، وت�ب�ع�ثُ�ھ�ا 
ثانیةً في الحیاة الراھنة ب�ك�ل م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن ت�ب�ای�ن 

 وتحسر.
 البیت العتیق بسوق الحشیش:

یعتبر المكان القدیم محفزاً لل�ك�ت�اب�ة وال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
عوالمھ وشخوصھ وأح�داث�ھ ب�أزم�ن�ت�ھ ال�ت�اری�خ�ی�ة 
المتعددة، وھو بما یمثلھ من خزانة معلوماتیة یفت�ح 
شراھة البوح مثلما یعمق درجة الحنین واالشتی�اق. 
وقد عرف الشعر العربي العدید من ال�ق�ص�ائ�د ال�ت�ي 
تؤكد سطوة المكان الكبیرة على اإلنسان، ف�الش�اع�ر 

 العربي (أبو تمام) تفطن لذلك مبكراً فأنشد:
َوَحنِی�نُ�ھُ أَبَ�داً ِألَوِل     َكْم َمْنِزٍل فِي الُعُمِر یَأْلَفُھُ الفَتَى

 َمْنِزلِ 
كما تأسى الشاعر (ام�ريء ال�ق�ی�س) ع�ل�ى ال�م�ك�ان 

     بقولھ:    قِفَا نَْبِكي ِمْن ِذْكَرى َحبِّیٍب َوَمْنِزِل 
َخْوِل َوَحْوَملِ              بِِسْقِط اللَِّوى بَْیَن الدَّ

أما عنترة العبسي فقد طالب الدار كنایة عن الم�ك�ان 
بالتكلم والحدیث عن سیرتھ وفروسیتھ وحب�ھ ح�ی�ن 

 حیاھا قائالً:      یَا َداَر َعْبلَةَ بِالَجَواِء تََكلَِّمي 
 َوِعمِّي َصبَاحاً َداَر َعْبلَةَ َواْسلَِمي               

ویبدو أنھ حین وقفت الساردة "وری�دة" أم�ام ب�ی�ت 
أسرتھا القدیم أثناء جولتھا في (س�وق ال�ح�ش�ی�ش) 
أغرق طوفان الحنین صوتھا وغابت الذات المتكلمة 
وت�وارت ب�ع�ی�داً خ�ل�ف دم�وع الش�وق ال�م�ت�ھ�اط�ل�ة 
بغ�زارة، ف�ت�ول�ت ال�ذات ال�ك�ات�ب�ة ال�ق�ی�ام ب�ال�وص�ف 
مستخدمة أسلوب اإلشارة إلى العائ�ل�ة ح�ی�ن ن�ع�ت�ت 
المكان (ھذا باب بیتھم الذي احتضن طفولتھا، كأنّي 
بھا تتحّسس نبضات ید كّل طارٍق عل�ی�ھ وك�ل داخ�ٍل 
وخارجٍ منھ وإلیھ. نظرتھ شاحبًا حزیناً على فقدھ�م، 
اختطفھ القدر، تحول ھذا البیت لیكون مأًوى ألس�رٍة 
أتت إلیھ من آالف األمیال، ق�ط�ع�ت�ھ�ا م�ن ب�اكس�ت�ان 
لتستقر وراء عتبة باب بیتھم، جلست ب�ھ�دوٍء ع�ل�ى 
عتبة ال�ب�اب، المس�ت ی�داھ�ا ص�ف�ح�ت�ھ اإلس�م�ن�ت�ی�ة 
الباردة، تسربت البرودة لجسمھا، ھ�ذا ال�ب�ی�ت ال�ذي 
احتضن اقتران أبیھا (قدورة) بأمھا (حسنة)، ش�ھ�د 
ھذا البیت على عالقة مودٍة بینھما ورًضى بما قس�م 
هللا لھما من ب�ن�ات وب�ن�ی�ن). واس�ت�م�رت ف�ي ت�ذك�ر 
أیامھا وأحداثھا (ھنا كانت تجلس ع�ل�ى ع�ت�ب�ة ھ�ذا 
الباب تحلق ببصرھا عبر الشارع ك�ل�ھ، ھ�ذه ن�اف�ذةٌ 
تقابل باب بیتھم في مواجھ�ت�ھ ت�م�اًم�ا، ت�ط�ّل م�ن�ھ�ا 
فتیاٌت جمیالٌت حیناً بعد حیٍن تت�ب�ادل أخ�ت�ھ�ا األك�ب�ر 
منھا معھن ال�ح�ك�ای�ات وال�ط�رف، وآخ�ر ص�ی�ح�ات 
الموضة والحلي، كانت النافذة حلقة وصٍل بین ب�ی�ٍت 
في شارعٍ آخٍر مع بیت�ھ�ا ف�ي ش�ارع ش�م�س�ھ، ھ�ي 

 مغلقةٌ اآلن، أحزنھا إغالقھا.)
إن البیت والمكان القدیم یمثل حیاةً جزئیة م�ن ح�ی�اة 
اإلنسان وسیرتھ الشاملة، وی�ح�ت�ض�ن ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
المشاعر واألحاسیس التي ت�ف�اع�ل�ت ب�ی�ن ج�دران�ھ 
ووسط زقاقھ وفي رب�وع�ھ، وب�ال�ت�ال�ي ف�إن روای�ة 
(سوق الح�ش�ی�ش) ظ�ل�ت ت�وق�د ال�ذك�ری�ات وت�ب�ع�ث 
البھجة في قلب (وریدة) بكل ما ی�ت�داخ�ل ف�ی�ھ�ا م�ن 
توصیفات أدبیة جنسیة، وزادت فاعل�ی�ة ھ�ذا ال�دور 
ب�ت��ع��دد األص��وات الس��اردة وت��ن��وع خ�ط��اب��ھ�ا ب��ی��ن 

 ضمیري المتكلم والغائب.
 

 الكشافة والجزائر في (سوق الحشیش):
تقر "وریدة" بأھمیة ال�ح�رك�ة ال�ك�ش�ف�ی�ة وق�ی�م�ھ�ا 
النبیلة التي تغرسھا ف�ي م�ن�ت�س�ب�ی�ھ�ا، ك�م�ا تص�رح 
الروایة بأنھا (تعلمت في فرق�ة ال�ك�ش�اف�ة أن ت�ع�م�ل 
خیًرا كل یوم، تعلمت أن ت�ح�ّي ال�َع�لَ�م وت�ن�ح�ن�ي ل�ھ 
إجالالً، تعلمت أن تعطي، بید أنّھا ال تملك ما تعط�ي، 
ال تدري أین یكون ھذا العالم ومن ھم الن�اس ال�ذی�ن 
یستحقون الخیر، ومع شغفھا بما في ال�ك�ش�اف�ة م�ن 
نظام ونظافة فإّن لھا أسئلة في ذات�ھ�ا الص�غ�ی�رة ل�م 

  تستطع قائدتھا اإلجابة علیھا).
وتذكرنا الساردة جانباً من حیاة "وریدة" الك�ش�ف�ی�ة 
عند وقوفھا على العتبة القریبة من بیتھم القدیم ف�ي 
سوق الحشیش فتقول (ھنا على ھذه ال�ع�ت�ب�ة ك�ان�ت 
وریدة تنتظر ق�ائ�دت�ھ�ا ف�ي ف�رق�ة ال�زھ�رات ع�ن�دم�ا 

طّوقت عنقھا حینھا ب�م�ن�دی�ٍل ب�رت�ق�ال�ي، ق�ال�ت ل�ھ�ا 
ستسیرین معي لنجمع التبرعات للجزائ�ر، ك�ان�ت ال 
تدري لماذا؟ فقط علیھا أن تضع في جیدھا صن�دوق�اً 
خشبیاً وتطوف شوارع البالد وتدخل البیوت لتط�ل�ب 
منھم التبرع للجزائر برفقة شبیبة الكشافة وقائدتھ�ا 
(أسمھان)، ال زالت تتذكر أن ذلك المندیل البرتقال�ي 
شّرفتھا بھ ھذه القائدة، أي شرف وھي تت�ھ�ادى ب�ھ 
كطاووٍس صغیٍر یحبو على جسٍر مھیٍب ف�ي واج�ٍب 
وطنيٍّ لم تدرك معناه إالّ بعد سنین، ھ�ي ف�ي ال�ع�ادة 
زھرةٌ صغیرةٌ من زھ�رات ال�ك�ش�اف�ة ت�ل�ف رق�ب�ت�ھ�ا 
بمندیٍل أصفر تحّوطھ خطوطٌ خضراء، ك�ان�ت زھ�رةً 
ال تعرف ما معنى الحرب، وما معنى التحریر، لكنھا 
أدت تلك المھمة بنجاح، كانت فرحانة جًدا، مندھشةً 
أكثر عندما ترى النساء ی�خ�ل�ع�ن مص�وغ�ات�ھ�ن م�ن 
أعناق�ھ�ن وأی�ادی�ھ�ن، وی�ط�ل�ب�ن وض�ع�ھ�ا ف�ي ذل�ك 
الصندوق، تساءلت عدة م�راٍت م�ن ھ�ي ال�ج�زائ�ر؟ 
ومّمن یریدون تحریرھا؟ ال أحد ی�ن�ت�ب�ھ ألس�ئ�ل�ت�ھ�ا، 
كانت ترّدد مع ال�ك�ب�ار ك�ل�م�ة آم�ی�ن ع�ن�دم�ا ت�ج�ھ�ر 

 ألسنتھم بالدعاء للجزائر بالنصر المبین).
یتضح جلیاً أن بذرة المش�ارك�ة واالھ�ت�م�ام ب�ال�ع�م�ل 
الخیري والتطوعي اإلنساني لدى البطلة ق�د زرع�ت 
مبكراً في فكرھا وسلوكھا، ب�ال�ت�وازي م�ع عش�ق�ھ�ا 
اإلنتماء للوطن، والتعاطف الوجداني م�ع ال�ق�ض�ای�ا 
العربیة القومیة والتي كانت م�ن أب�رزھ�ا م�ن�اص�رة 
الشعب الجزائري الشقیق في كف�اح�ھ ض�د اإلح�ت�الل 
الفرنسي، ومساھمتھا في جمع التبرعات وت�ع�ل�ق�ھ�ا 
الكبیر بخطاب الزعیم ال�ج�زائ�ري (أح�م�د ب�ن ب�ی�ال) 
أثناء زیارتھ مدینة بنغازي، وتصف الروای�ة ج�ان�ب�اً 
من ذلك الحماس القومي (أخ�ب�روھ�ا ذات ل�ی�ل�ة أن 
المناضل بن بیال سیزور بنغازي، تسرب الخبر إلیھا 
عبر زمیلتھا من زھرات الكشافة، كان�ت ت�واق�ة ھ�ي 

 لترى ھذا المناضل) .
ویختلط فض�اء م�ی�دان س�وق ال�ح�ش�ی�ش ف�ي ب�ع�ده 
المكاني مع أبعاده السیاسیة والدینیة واالجت�م�اع�ی�ة 
المتقاطعة األخرى من خالل مشھد الحضرة الدی�ن�ی�ة 
الص�وف�ی�ة واح��ت�ف�االت�ھ��ا ال�ت�ض��ام�ن�ی�ة م�ع الش�ع��ب 
الجزائري مث�الً (ت�ی�قّ�ظ�ت ب�ع�د ب�رھ�ٍة ع�ل�ى ص�وت 
ضجیجٍ ینبعث من ذلك ال�م�ی�دان ال�ذي ی�ت�ف�ّرع م�ن�ھ 
شارعھم الصغیر، مصاحبًا لصوت أمھا وھي تقول: 
الدنیا مقلوبة بّرة، انظر شنو فیھ؟.. إنّ�ھ�ا ال�ح�ض�رة 
وھي ت�دّق ال�دف�وف وال�ط�ب�ول وت�ت�ع�ال�ى األص�وات 
الھجةً بذكر هللا، كان ھ�ذا ف�ي األس�ب�وع األول م�ن 

م. اس�ت�أذنَ�ت أم�ھ�ا ب�أن 1962الشھر السابع ل�ع�ام 
تخرج أمام بیتھم لترى ضاربي الدفوف من الشی�وخ 
والشباب، إنھم ج�اءوا ل�ی�ش�ارك�وا اح�ت�ف�االت ال�ح�ي 
بنصرة الجزائر، وما ھي إالّ لحظ�اٍت ویص�ل�وا ل�ھ�ذا 
ال�م�ی�دان ال�ذي الزال�ت ت��ت�واص�ل ف�ی�ھ االح�ت�ف��االت 
واألع�راس الش�ع�ب�ی�ة تض�ام�ن�اً م�ع األش�ق�اء ل�ن�ی��ل 
استقاللھم من فرنسا)، كما أن ذكر ال�ح�دث م�ؤرخ�اً 
في أسبوع وشھر وسنة معینة یعطیھ تأكیداً ووثوق�اً 
في واقعیتھ، ویمنح الروایة خاصیة أخ�رى ت�ن�ت�م�ي 
إلى جنس كتابة المذكرات التسجیلیة المستقطعة من 
وقائع الماضي الحقیقیة وإسكانھا في حض�ن ع�م�ل 

 روائي جامع بین الواقعي واالفتراضي.
 

 منصور الحبیب في (سوق الحشیش):
مثَّل (منصور) ابن الجیران الح�ب�ك�ة ال�ع�اط�ف�ی�ة ف�ي 
روایة (سوق الحشیش) والذي یمكن أن نطلق علیھ 
البطل الثاني أو الموازي للبطلة "وری�دة" الس�اردة 
الرئیسیة، وھو شخصیة ك�ان�ت ال�م�ح�رك ال�ع�اط�ف�ي 
للساردة طوال تنقلھا في أزقة الحي وزیارتھا لبیتھم 
القدیم (عادت ببصرھا إلى عتبة الباب، تذكرت كی�ف 
كانت تقف ھنیھاٍت على ھذه ال�ع�ت�ب�ة وھ�ي ت�ت�ع�ق�ب 
ب�ن��ظ��رات�ھ��ا ال�م��اّری��ن والس�ائ��ری��ن إل��ى وج��ھ�ات��ھ��م 
المختلفة، الذین یعبرون ھ�ذا الش�ارع ال�م�م�ت�د إل�ى 
شارع عمرو بن العاص ویتفرع م�ن�ھ م�م�ر ص�غ�ی�ر 
یضفي إلى ذلك السوق، كان بیتھم على زاوی�ة ب�ی�ن 
ت�ق�اط��ع�ی�ن وك�ان��ت ال ت�ھ�ت��م ألح��د إّال ل�ن�ظ��رة م��ن 
(منصور) ابن الجیران، نظراتھا الخجولة إلیھ كانت 
أقصى آمالھا، عندھا تكتفي بھذا اللقاء. ت�ظ�ل ع�ل�ى 
تلك العتبة فیما عیناھا یتبعان (منصور) حت�ى ی�رب�ط 
دراجتھ ویقفلھا بذاك السلسال الحدیدي ویل�وح ل�ھ�ا 
بیده ویدخل بیتھ، تمأل قلبھا بھجة وسعادة ویغمرھا 

إحساس لذیذ بلقاء (منص�ور) ورؤی�ت�ھ وت�ھ�ی�م ف�ي 
 خیالھا... )

ولو عّن لنا أن نتسأل ھل یطرق الحب أبواب ق�ل�وب 
وبیوت سوق الحشیش في ذاك الزمن البع�ی�د؟ وھ�ل 
ھو قادر على فك األقفال وفتح الدروب أمام عالق�ات 
عاطفیة نقیة وبریئة ب�ی�ن ش�اب وف�ت�اة م�ن س�ك�ان 

 الحي؟
إن إجابة ھذین السؤالین یمكن اكتشافھ�ا م�ن خ�الل 
األسئلة المتوال�دة ف�ي ذھ�ن الس�اردة وھ�ي ت�ح�ك�ي 
بصوت المونولوج الداخلي (كیف تغن�ي ل�ل�ح�ب ف�ي 
وجود أمھا وأبیھا، كیف تترنّم بأغاني ال�ح�ب وھ�ي 
إحدى الممنوعات في ھذا البیت، وك�ی�ف ل�و ع�رف 
أھلھا أنھا تحب (منصور)؟ تذّك�رت ی�وم أن ف�ت�ح�ت 
أختھا الرادیو ذات یوٍم، كانت أغنیة م�ح�م�د ص�دق�ي 
تشنّف اآلذان وتنطلق أغاریده في أرج�اء ال�ب�ی�ت إذ 
دخل أبوھا وقامت الدنیا ولم تقعد وعوق�ب�ت ال�ب�ن�ات 
بعدم اقتناء ذلك الرادیو، وأودع حجرة أبیھ�ا ال ی�ت�م 
االستماع إلیھ إالّ حین نش�رات األخ�ب�ار أو م�ت�اب�ع�ة 
خ�ط�اٍب ل�ج��م�ال ع�ب��د ال�ن�اص��ر، م�ن ی��وم�ھ�ا ص��ار 
االستماع لألغاني یتم خلسةً وبالس�رق�ة ب�ع�ی�ًدا ع�ن 

 أنظار األب واألم. أحیانًا ـ. )
وإن كانت شخصیة (منصور) قد أبانت ع�ن ج�وان�ب 
عاطفیة مكتومة خاصة بین البنت وابن الجیران فإن 
ذاك السرد كشف عن توفر أج�ھ�زة إذاع�ی�ة ح�دی�ث�ة 
(الرادیو) في البیت القدیم لال�س�ت�م�اع إل�ى األغ�ان�ي 
والخطب السیاسیة، واسم مطرب مش�ھ�ور (م�ح�م�د 
ص��دق��ي) وك��ذل��ك زع��ی��م ع��رب��ي ك��ب��ی��ر (ج��م��ال 
عبدالناصر) مما یعط�ي ص�ورة واس�ع�ة ع�ن فض�اء 
األسري المعرفي وال�ث�ق�اف�ي ال ت�خ�ل�و م�ن ال�ط�رب 
والسیاسة. كما أن�ن�ا م�ن خ�الل (م�ن�ص�ور) ن�ف�س�ھ 
نكتشف أن األسئلة المف�ت�وح�ة ال�م�ت�دف�ق�ة وال�ح�وار 
باللھجة ال�ع�ام�ی�ة ك�ان م�المس�اً ل�وج�دان ال�ق�اريء 
ومبعث دفء وحرارة في روح نص الروای�ة (ف�ج�أةً 
یطّل (منصور)، یقف في مواجھتھا یضحك ویقھ�ق�ھ 
بصوٍت عاٍل، وین كن�ِت؟ ش�ن�و ال�ل�ي ع�ل�ى دبش�ك؟ 
خجلت وھرولت ف�ي خ�ط�واٍت ط�ائ�رٍة ك�أن�ھ�ا غ�زاٌل 
یھرب من انقضاض سبُعٍ علیھ، إذ حّز في نفسھا أن 
یراھا (منصور) على ھذه الھیئ�ة، وص�ل�ت ب�ی�ت�ھ�م، 
ذرفت أول دموع جرحٍ من حبیبھا. انزوت ف�ي رك�ٍن 
من بیتھم، ذرفت ما شاء لھا أن تذرف م�ن دم�ع�اٍت 
استشع�رت ح�رارت�ھ�ا م�ن ح�رارة ح�ج�م الس�خ�ری�ة 
والالمباالة التي القتھا ھذا الیوم، سرحت بتف�ك�ی�رھ�ا 
بعیًدا تندب حظّھا السيء ومن ثم اھتدت إلى أنّھ�ا ال 
زالت لم تنھ قراءة سطور قصة غ�ان�دي ف�ان�ھ�م�ك�ت 
وھي تغوص ب�ی�ن أح�داث�ھ�ا وت�غ�م�س ن�ف�س�ھ�ا ف�ي 
كلماتھا، تصوغ من حروفھا مؤنًسا یواسیھا وی�ب�ّدل 
سخریة (منصور) منھا إلى تسلیة ذھ�ن�یّ�ة ھ�ي ف�ي 
أمّس الحاجة لھا، تس�اءل�ت ك�ی�ف ل�ھ�ذا ال�م�ن�اض�ل 
غاندي أن یشّن على عدّوه حربًا ھادئةً ال قتال فیھا؟ 
كیف لھ بابنٍة لم یك�ن أب�اھ�ا ال�ح�ق�ی�ق�ي؟ إنّ�ھ�ا أم�ام 
دروٍس غریبٍة لم تْعھدھا ولم تتعلّم�ھ�ا. ف�ت�ح�ت ل�ھ�ا 
أحداث ھذه الحكایة أبوابًا في ال�ح�ی�اة أخ�رى، رغ�م 
أنھا ال تفقھ في تفاصیلھا شیئًا، لكن مت�ع�ة ال�ق�راءة 

 أوصدت أبواب حزنھا)
 

 الخاتمة:
ظلت بنیة السرد في (سوق الحشیش) تتأسس عل�ى 
ح��رك��ت��ی��ن م��ت��الزم��ت��ی��ن ھ��م��ا ال��ح��رك��ة ال��ت��ذك��ری��ة 
االسترجاعیة المرتبطة ب�ال�م�اض�ي وروح ال�ح�ن�ی�ن 
والنوستالجیا المھیمنة على الس�اردة، ث�م ال�ح�رك�ة 
ال�ت��أم��ل�ی��ة ال��ب�ص��ری��ة ال�م��ش��اھ�دة وف��ق م�ت��غ��ی��رات 
ومستجدات الحاضر المرتبطة بال�م�ك�ان ال�ح�ق�ی�ق�ي، 
وقد أثمرت أسماء وأحداث ومناسبات جعلت ال�ن�ص 
یضفي على المك�ان أب�ع�اداً ج�غ�راف�ی�ة واج�ت�م�اع�ی�ة 
ودینیة وسیاسیة متعددة، ویوطن كل ذلك ف�ي ذاك�رة 
القاريء بلغة ال تفقد مفرداتھا وعباراتھا ت�وھ�ج�ھ�ا 

 وبریقھا وحضورھا المتألق.
إن كل ھذا الثراء السردي یجعلنا أمام روایة متع�ددة 
ال�ت��ص��ن�ی��ف��ات وال��وظ��ائ�ف وال��غ��ای�ات وق��د أن�ت��ج��ت 
أنطولوجیا معززة بالمعلومات التاریخیة ال�م�رت�ب�ط�ة 
بالمكان الروائي (سوق الحشیش) وشخصیاتھ التي 
شاركت "وریدة" البطلة والكاتبة وبقیة شخ�ص�ی�ات 
الروایة في من�اس�ب�ات�ھ وأح�داث�ھ، أو ش�ھ�دت�ھ�ا، أو 
سمعت بھا، وحت�ى إن ل�م ت�ك�ن ھ�ذه األن�ط�ول�وج�ی�ا 
كاملة أو دقیقة، فإنھا ج�دی�رة ب�االح�ت�ف�اء ب�ھ�ا م�ن 
وزارة الثقافة والتنمیة المعرفیة ومؤسس�ات م�دی�ن�ة 
بنغازي بدایة من المجلس البلدي للمدینة، واألدب�اء 
والكتاب والمھتمین بتاریخ المدینة ك�اف�ة، وت�ك�ری�م 
ھذا العمل الذي یضی�ف ل�ل�م�ش�ھ�د اإلب�داع�ي روای�ة 

 أدبیة ذات قیمة إبداعیة مھمة.
فھل یا تُرى نشھد إحتفاالً في مدینة ب�ن�غ�ازي ی�ل�ی�ق 

 بروایة (سوق الحشیش) قریباً؟

(ق ا) ةذا زة" اور"  
موا ا  

 
 
 

 (*)یونس شعبان الفنادي
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 النص المصري
 "العقل" ( )

((في مرة كان السعد والبركة ماش�ی�ن 
في سكة زراعیة، قابلوا ف�ي ط�ری�ق�ھ�م 
العقل، وبصوا جنبھم رأوا رجل ف�ق�ی�ر 
بیضرب طوب، السعد وال�ب�رك�ة ق�ال�وا 
للعقل:تعال معانا نق�ع�د ش�وی�ة نش�رب 
شاي ونتكلم عند الراجل ال�ط�واب ده. 
العقل رفض یروح مع�اھ�م، وق�ال�ل�ھ�م: 

 "روحوا انتوا"، سابوه ومشوا.
جلسوا ع�ن�د ال�راج�ل ف�م�ش�ى ح�ال�ھ،  

وبقى یبیع في الیوم بألف جنیھ، وراح 
یخطب بنت الملك، الملك قاللوا: "تقل 

 -أي ت�زوج�ھ�ا ب�ث�ق�ل�ھ�ا ذھ�ب -یتق�ل" 
ففعل ذلك. جابوا على ع�رب�ی�ات ك�ارو 
من اللي بینقل علی�ھ�ا ال�ط�وب، وق�ع�د 
ف�وق�ھ، ودخ�ل ع�ل�ى ال�م�ل�ك، ف�ال�م�ل�ك 

 تضایق من تصرفھ دا.
وبعد ما تجوز وعملوا الفرح، الملك    

خذه معاه وراح�وا زاروا م�ل�ك ك�ب�ی�ر 
قوي، وھمھ قاعدین بیت�ع�ش�وا ال�م�ل�ك 
عطاه لحمة كبیرة، ف�خ�ذھ�ا م�ن أی�ده، 
ولفھا ف�ي ع�م�ت�ھ ال�ل�ي ع�ل�ى راس�ھ، 
وال��م��ل��وك ال��ل��ي ق��اع��دی��ن ان��دھش��وا 

 وسكتوا.
وتالت مرة الملك جتلو ھدیة، تفاحة    

على غیر أوانھا، فاستلمھا، وق�ال�ل�وا: 
خد شیلھا لما یجي الضیوف وناك�ل�ھ�ا. 
خدھا یشیلھا قطم نصھا وأك�ل�ھ. ول�م�ا 
الملوك والوزراء جم واجتمعوا عشان 
یاكلوا التفاحة، الملك طلبھا منھ، لقیھ 
واكل نص�ھ�ا، ال�م�ل�ك ان�ك�س�ف وف�ض 

 المجلس.
ولما جھ یدخل على عروس�ت�ھ رم�ت   

علیھ المح�رم�ة زي ع�وای�د ال�م�ل�وك، 
ضربھا طفحھا الدم. المل�ك ل�م�ا ش�اف 
البنت، اتضایق خالص، وقال: أنا الزم 

 أشنقھ.
ال�ع��ق�ل راح ق�اب��ل ال�ب��رك��ة والس��ع��د   

وق��ال��ل��ھ��م:ص��اح��ب��ك��م ال��ل��ي ب��ارك��ت��وه 
وسعدتوه، جا یتشنق بكره ، ق�ال�ول�و: 

 طیب انجدنا.
راح العقل عملل جوھ�رة ف�ي ط�ری�ق   

ال�راج�ل ق�ب�ل الش��ن�ق، ال�راج�ل خ�دھ��ا 
وحطھا في جیبھ، وقبل الشنق سألوه: 
نفسك في أی�ھ؟ ق�ال: ن�ف�س�ي أع�د م�ع 
الملك شویة أشوفو بس. راحوا ق�ال�وا 
للملك، ق�ال: ط�ی�ب. وراح ق�ع�د م�ع�اه 
وخ�دوا وادوا ف��ي ال��ك��الم وال��ع��ت��اب، 
والملك قاللو على العمایل األربعة اللي 
عملھا، ازاي جاب المال على ع�رب�ی�ة 
كارو ودخل السرایة قاع�د ع�ل�ی�ھ زي 

 الطوب.
رد علیھ وقال�ل�و: ی�ا س�ع�ادة ال�م�ل�ك   

خف�ت ع�ل�ى ال�م�ال م�ن والد ال�ح�رام. 
الملك قاللو: ط�ی�ب یص�ح واح�ن�ھ ف�ي 
ال�ع�زوم�ة ال�ف��الن�ی�ة ت�ح�ط ال�ل�ح�م ف��ي 
عمتك؟ قاللو: یا ملك أعمل أیھ دا انت 
بتعزم علیھ بحتھ لحمھ وأن�ا ش�ب�ع�ان، 
قلت اللي ما تشیلوش معدتي م�ن ای�د 
الملك، یشیلھ دماغي من فوق. ال�م�ل�ك 
قاللو: طیب والتفاحة اللي كلت نصھا؟ 
قاللو: الحقیقة یا ملك أنا تشك�ك�ت ف�ي 
أن التفاحة دي تكون مسمومة، وقل�ت 
لنفسي: أنا أك�ون ف�دا ل�ل�م�ل�ك وخ�دت 
منھا قطعة.الملك قاللو: ولم�ا ض�رب�ت 
بنتي وطحتھا الدم. قاللو: دا واحنا مع 
بعض، بصیت لقی�ت األوض�ھ م�ل�ی�ان�ھ 
جواھر، جیت الحق واجمعھا ق�ب�ل م�ا 
تروح، منعتني دفعتھا، ایدي جت ف�ي 
وشھا. وماظلت�ش اال ج�وھ�رة واح�ده 
أھ��ي. وح��ط ای��ده ف��ي ج��ی��ب��ھ وط��ل��ع 
الجوھرة. الملك خطفھا من�ھ، وق�ال�ل�و: 

 یا أخي مش كنت تجیب منھا كبشة. 
 وخدوا بعض بالحضن.

السعد والبركھ، قابلوا العقل بعد كده،  
 قالولو: براوة علیك.)).

*** 

 الریح المتحدثة: -
 النص السوداني

 "فاطمة السمحة" ( )
((كان یاما كان وف�ي ق�ری�ة بش�م�ال   

السودان تسكن فتاة اس�م�ھ�ا ف�اط�م�ة. 
وكانت اجمل ب�ن�ات زم�ان�ھ�ا فس�م�ی�ت 

اي فائقة الجمال. ولم تكن  «السمحة»
جمیلة وج�ھ وجس�د ف�ق�ط، ب�ل ك�ان�ت 
طیبة كریمة االخ�الق اح�ب�ھ�ا ك�ل م�ن 
ع�رف��ھ��ا، اص��ب�ح��ت س��ی��رت�ھ��ا ح��دی��ث 
مجالس الشباب وك�م م�ن ام�ی�ر ت�ق�دم 

  لخطبتھا واعتذر اھلھا لصغر سنھا.
وكانت القریة الوادعة ب�ال�ق�رب م�ن   

غابة كثیفة لم تطأھا قدم بشر، یسكنھا 
غول شریر ینام سن�ة ویص�ح�و س�ن�ة، 
وعندما ینام یضع شعر زوجت�ھ ت�ح�ت 
رأسھ وكان من عادتھ ان یتزوج شابة 
جدیدة كل عشرین سنة، ویختار اجمل 
البنات في القرى المجاورة ویخ�ط�ف�ھ�ا 
لتصبح زوجتھ، وب�ع�د عش�ری�ن س�ن�ة 

  یقتلھا لیختار عروساً جدیدة.
وكان اھل القریة یعرفون انھا س�ن�ة   

اخ��ت���ی��ار ال���غ��ول ل���زوج��ة ج���دی���دة، 
ویتھامسون خوفا على فاط�م�ة اج�م�ل 
فتیات المنطقة على االط�الق، وك�ان�ت 
عائلتھا ت�درك ذل�ك ل�ذا م�ن�ع�وھ�ا م�ن 
ال��خ��روج وك��ان��وا مص��م��م��ی��ن ع��ل��ى 
حمایتھا بالسیوف واالرواح، وك�ان�ت 
ج��دت��ھ��ا اك��ث��ر ال��ن��اس ح��رص��ا ع��ل��ى 
سالمتھا ولم تكن تسمح لھا ب�ال�ذھ�اب 
م�ع ص��دی��ق�ات��ھ��ا ل�ل��ع��ب ف�ي ال��ح��ق��ول 

  المجاورة.
وكانت الغیرة والحقد یسیطران على   

عقول كثیر من فتیات ال�ق�ری�ة ال�الئ�ي 
ك�ن ی��درك�ن ان الش��ب��اب مش��غ��ول��ون 
عنھن ب�ف�اط�م�ة الس�م�ح�ة، وج�م�ال�ھ�ا 
واخبارھا وك�ن ی�ع�ل�م�ن ب�أن اح�د ل�ن 
یتقدم لخطبتھن طالما كان االمل یح�دو 
الجمیع بأن تكون فاطمة م�ن نص�ی�ب�ھ. 
وذات یوم التقت مجموعة من الفتیات 
في م�ن�اس�ب�ة الح�داھ�ن، وب�ی�ن�م�ا ك�ن 
ی��ت��ج��اذب��ن اط��راف ال��ح��دی��ث ذك��رت 
احداھن ما یشغل بالھن: الزمن یجري 
والشباب مشغولون بفاطمة السم�ح�ة، 
فما العمل؟ تفاكرن وت�دب�رن ووص�ل�ن 
لفكرة تریحھن من فاطمة وما تس�ب�ب�ھ 

  لھن من بوار.
 
في الصباح الباكر تجمع�ت ال�ف�ت�ی�ات   

وذھبن لفاطمة وطلبن�ا م�ن�ھ�ا ال�ذھ�اب 
معھن إلى بساتین النخیل لجمع البلح، 
فرحت فاطمة التي سئمت الحبس بی�ن 
جدران الدار وطلبت م�ن ال�ف�ت�ی�ات ان 
یكلمن والدھا، اعتذر األب واخ�ب�رھ�ن 
ب��أن الش��ورى ع��ن��د وال��دت��ھ��ا ال��ت��ي 
اعتذرت بدورھا قائلة ان كل ما یخص 
فاطم�ة ال ی�ت�م إال ب�م�ش�ورة ج�دت�ھ�ا، 
رفضت الجدة رفضاً ب�ات�اً، ول�م ت�ی�أس 
ال��ف��ت��ی��ات وك��ررن ط��ل��ب��ھ��ن ب��ال��ح��اح 
مؤكدات حرصھن على فاطمة، ف�ك�رت 
الجدة في طریقة تثن�ى ال�ب�ن�ات ف�ق�ال�ت 
لھن: سوف انثر جواالً م�ن الس�م�س�م 
وآخر من الذرة في ساحة البیت ع�ل�ى 
ان تجمعنھ حبة حبة، ولو نقصت حبة 
واحدة ل�ن اس�م�ح ل�ف�اط�م�ة ب�ال�ذھ�اب 
معكن، وجمعت البنات كل الحبوب ولم 
یكن ف�ي وس�ع ال�ج�دة إال ان تس�م�ح 

  لفاطمة بالذھاب معھن.
وكان ان خرجت فاطم�ة ف�ي ص�ح�ب�ة   

البنات ووصل�ت إل�ى بس�ت�ان ال�ن�خ�ی�ل 
حیث اقنعن ف�اط�م�ة ب�الص�ع�ود ل�ق�ط�ع 
سبائط البلح ففعلت واخذت ترمي لھن 
بالبلح وھن یضعن الن�اض�ج م�ن�ھ ف�ي 
ساللھن وغیر الناضج في سلة فاطمة 
ثم یغطینھ بالبل�ح ال�ن�اض�ج وأوش�ك�ت 
الشمس على المغیب واستعدت البنات 
لرحلة العودة وفاطمة ال ت�دري ان�ھ�ن 
قد وضعن خطة شریرة للتخلص منھا، 
وعندما وصلن إلى البئر قلن ل�ف�اط�م�ة 
انھن سیلعبن ل�ع�ب�ة ال�ب�ئ�ر والس�وار، 
وھ��ي ان ت��رم��ي ك��ل واح��دة م��ن��ھ��ن 
س��وارھ��ا ف��ي ال��ب��ئ��ر وال��ت��ي ت��خ��رج 
س��وارھ��ا أوالً ت��ن��ال ج��ائ��زة ع��ل��ی��ھ��ا. 
ترددت ف�اط�م�ة إال ان�ھ�ا واف�ق�ت ب�ع�د 

  الحاح.
ت��ظ��اھ��ر ال��ب��ن��ات ب��رم��ي اس��اورھ��ن، 
ولكنھن رمین مجرد ح�ج�ارة، ورم�ت 
ف�اط��م�ة بس�وارھ��ا وان�ت��ظ�رت ن�ھ��ای��ة 
ال�ل�ع�ب��ة، وھ�ن��ا تض�اح�ك��ت رف�ی��ق�ات�ھ��ا 
وتغامزن وھن یھرل�ون ن�ح�و ال�ق�ری�ة 
دون ان ی��ل��ت��ف��ت��ن ل��ن��داء ف��اط��م��ة 

  وتوسالتھا.
وكان ان بقیت فاطمة وحدھ�ا ت�ب�ك�ي   

حائرة ال تدري ماذا تفعل، واذا ب�ری�ح 
غریبة تزحف ب�ط�ری�ق�ة م�ری�ب�ة وف�ي 
آخرھا عاصفة صف�راء، ق�ال�ت ال�ری�ح 
لفاطمة: فاطمة السمحة خ�ذي ح�ذرك 

وظ�ھ�رت ری�ح ح�م�راء  «مما س�ی�أت�ي
كلون الدم وقالت: لقد ت�رك�ت�ك وح�ی�دة 

  .»وھربن، خذي حذرك مما سیأتي
وت�ك��ررت ال��ع�واص��ف ح��ت�ى ظ��ھ��رت  

ال�ری��ح الس��اب��ع�ة الس��وداء وخ��اط��ب��ت 
فاطمة بالحدیث ن�ف�س�ھ، ب�ع�دھ�ا ظ�ھ�ر 
الغول بجثتھ الضخمة وشكلھ المرعب 
یتطای�ر الش�رر م�ن ع�ی�ن�ی�ھ، وت�ھ�ت�ز 
االرض تحت قدمیھ وصاح: ال تخ�اف�ي 
یافاطمة سأخرج لك سوارك الجمیل ثم 
ادخل رأسھا في البئ�ر وش�رب م�اءھ�ا 
ع��ن آخ��ره واخ��رج الس��وار وق��دم��ھ 
لفاطمة التي شكرتھ وھ�م�ت ب�ال�ع�ودة 
ل��دارھ��ا ل��ك��ن ال��غ��ول ص��اح: س��وف 
تذھبین معي، لقد ح�ان وق�ت ن�وم�ي، 
طار ب�ھ�ا ال�غ�ول وف�ي غ�م�ض�ة ع�ی�ن 
وصل بھا إلى قصره وسط الغابة التي 

  لم تطأھا قدم بشر.
وكان ان ظلت القریة ساھرة ت�ب�ح�ث   

عن فاطمة السمحة ودب ال�ح�زن ف�ي 
ق�ل�وب ال�ج�م�ی�ع، وقص�د اھ�ل�ھ�ا ب�ی��ت 
عجوز القریة الحكیم الذي ام�ر اخ�وة 
فاطمة السبعة بأخ�ذ ث�ور اب�ی�ض إل�ى 
الغابة وعندما یت�أك�دون م�ن ان خ�دم 
الغول یغطون في نوم عمیق یذب�ح�ون 
الثور وینثرون دمھ في كل مك�ان م�ن 
القصر، نفذ االخوة النصی�ح�ة وف�ع�ل�وا 
ما امر بھ العجوز وقصوا شعر فاطمة 
وحملوھ�ا مس�رع�ی�ن ب�ع�ی�دا ع�ن دار 
الغول، وفجأة ھب الغول من نومھ الن 
االخ الصغیر نسي ان ینثر ال�دم ع�ل�ى 
حجر صغیر واخذ یضرب ع�ل�ى ص�در 
الغول حت�ى اس�ت�ی�ق�ظ.وك�ان ان خ�رج 
ال�غ��ول م��ن ال��ق��ص��ر تس��ب��ق��ھ ال��ری��اح 
السبعة حتى لحق بالركب فانبرى األخ 
االول واط��اح ب��رأس ال��غ��ول وف��ي 
غمضة عین ظ�ھ�ر ل�ل�غ�ول رأس آخ�ر 
تمت االطاحة بھ.. وھكذا حتى ال�رأس 
الس�ادس، ع�ن��دھ��ا ھ��رب ال�غ��ول ب��ع��د 
ظھور الرأس الس�اب�ع. وك�ان أن ام�ر 
العج�وز االخ االك�ب�ر ل�ل�ع�ودة ل�ل�غ�اب�ة 

وق�������ط�������ع 
الرأس السابع، فحمل سیفھ وعاد ب�ع�د 
ایام وھو یحمل رأس الغ�ول ال�ذي ت�م 
ح��رق��ھ ون��ث��ر رم��اده ف��ي ال��ب��وداي 
والودیان والھضاب ومنذ ذلك ال�ح�ی�ن 
ل�م یس�م�ع اح�د ع�ن ال�غ�ول وع�اش��ت 
فاطمة السمحة ح�ی�اة ھ�ان�ئ�ة س�ع�ی�دة 
وتزوجت ود النمیر لتصبح اماً وج�دة 

 لكثیر من اھل السودان.)).
*** 

 البئر المتحدث: -
 النص السوري/ الحمصي

 "الفقیر والبئر" ( )
((كان في قدیم الزمان أخوان اث�ن�ان،  

أحدھما غني واألخر فقیر، وكان ل�ھ�ذا 
الفقیر سب�ع�ة أوالد، ع�ل�ى ح�ی�ن ك�ان 
لألخ الغني ولد وح�ی�د، وك�ان�ت ح�ی�اة 
ال�ف��ق��ی�ر م��ع زوج�ت��ھ وأوالده ھ�ان��ئ��ة 
سعیدة، على حین كان�ت ح�ی�اة ال�غ�ن�ي 
مع زوج�ت�ھ وول�ده ال�وح�ی�د م�م�ل�وءة 

 بالكدر والتنغیص.
وذات یوم دعا الغني أخاه الفقیر إلى   

بیتھ، لیتناول معھ طعام الغداء فس�م�ع 
الفقیر زوجة أخیھ في ال�م�ط�ب�خ وھ�ي 
تقول لزوجھا: "أنا ط�ب�خ�ت وت�ع�ب�ت، 
وأخوك ج�اء ل�ی�أك�ل"، ث�م ط�ل�ب�ت أال 
ی�دع��وه ب��ع�د ال��ی��وم، وش��ع��ر ال�ف��ق��ی��ر 
بالحزن، ولكنھ كظم غیظ�ھ، م�ن أج�ل 
أخیھ، وحاول أال یظھر علیھ شيء من 
عالمات القھر، ولما حض�رت ال�م�ائ�دة 
تناول بضع لقیمات، ث�م ش�ك�ر ألخ�ی�ھ 

 دعوتھ، وودعھ وخرج.
وفي الطریق عثر الفقیر على ل�ی�رة،   

فحملھا وفرح بھا أشد ال�ف�رح، وع�زم 
على أن یشتري ألوالده بعض الطعام، 
ولكنھ عرج على بئر لیشرب، فسقطت 
منھ اللیرة في البئر، فحزن وتأل�م، ث�م 
ق��ال: "ی��اب��ی��ر، ردي ل��ي ل��ی��رت��ي"، 
وسحب الدلو فإذا ف�ی�ھ ص�ح�ن، ف�ق�ال 
للبئر: وماذا سأصنع بھ؟"، فأج�اب�ت�ھ: 
"قل للصحن ام�ت�ل�ی، فس�ت�ج�ده ام�ت�ال 

 بأطایب الطعام".
وأسرع الفقی�ر إل�ى أوالده، ث�م ق�ال   

للصحن امتلئ، فامتال بأطایب الطع�ام، 
 فأكل األوالد جمیعا، وحمدوا هللا

وفي المساء جاءت زوجة الغني إل�ى   
بیت الفقیر، لتطلب صحنة تسكب ف�ی�ھ 
الطعام، مدع�ی�ة أن ج�م�ی�ع الص�ح�ون 
عندھا قد امتألت فأعطتھا بنات الفقیر 
ذلك الصحن، وكانت زوجة ال�غ�ن�ي ق�د 
رأت من نافذة بیتھا الفقیر وھو ی�ق�ول 

 للصحن امتلئ، ولذلك طمعت فیھ.
وفي الصباح سأل الفقیر أوالده ع�ن   

الصحن، فأخبرت�ھ إح�دى ب�ن�ات�ھ أن�ھ�ا 
أعطتھ لزوجة عمھا، فم�ض�ي ال�ف�ق�ی�ر 
إل��ى ال��ب��ئ��ر، وق��ال ل��ھ��ا: "ردي ل��ي 
لیرتي"، ثم سحب ال�دل�و، واذا ف�ی�ھ�ا 
منخل، فس�أل ال�ب�ئ�ر، وم�اذا س�أص�ن�ع 
بالمنخل؟ فأجابتھ البئر: كل�م�ا ھ�ززت�ھ 

 سقط من الدقیق".
 
ورجع الرجل إلى أوالده ب�ال�م�ن�خ�ل،   

وأخذ یھزه، والدقیق یسقط منھ، حت�ى 
مأل منھ ما یكفیھ لصن�ع ال�خ�ب�ز ل�ذل�ك 
الیوم. ورأت زوجة الغ�ن�ي م�ن ن�اف�ذة 
دارھا ذلك، فأسرعت في المساء، إل�ى 
بیت الفقیر تطلب المنخل، زاع�م�ة أن 
زوج�ھ�ا اش�ت�ري ك�ی�س دق�ی�ق، وھ��ي 
مضطرة إلى نخ�ل�ھ، ف�أع�ط�ت�ھ�ا إح�دى 

 بنات الفقیر ذلك المنخل.
وفي الصباح سأل الفقیر أوالده ع�ن   

المنخل، فأخبروه أن زوجة عمھ�م ق�د 
جاءت في ال�م�س�اء ف�أخ�ذت�ھ، ف�م�ض�ى 
الفقیر إلى البئر، وقال لھا : ردي ل�ي 
لیرتي، ثم سح�ب ال�دل�و، ف�رأى ف�ی�ھ�ا 
دبوسة، فسأل البئر عما سیصن�ع ب�ھ، 
ف�أج�اب�ت�ھ: "ق�ل ل�ھ ت�ح�رك، وع�ن�دئ��ذ 

 سیتحرك ویسلي األوالد.
ورجع الفقیر إلى أوالده بالدبوس، ثم  

قال لھ ت�ح�رك، ف�أخ�ذ ال�دب�وس ی�أت�ي 
ب��ح��رك���ات ج���م��ی���ل��ة، وأخ��ذ األوالد 
یضحكون ویقھقھون، وك�ان�ت زوج�ة 
ال�غ�ن�ي ف�ي ن�اف�ذة ال�دار ت�رى األوالد 
مرحین وال�دب�وس ی�ت�ح�رك أم�ام�ھ�م، 
فنزلت إلیھم في المساء، وطلبت منھم 
الدبوس لولدھا الوحید کي یتسلى ب�ھ، 
فأعطوھا إیاه، ورجعت زوج�ة ال�غ�ن�ي 
إلى البیت بالدبوس، وما إن ق�ال�ت ل�ھ 
تحرك، حتى قفز ووخز اب�ن�ھ�ا، ف�م�ات 

 في الحال.
فحزنت زوجة ال�غ�ن�ي ع�ل�ى ول�دھ�ا    

أشد الحزن، وما كان منھا إال أن ثقیت 
الصحن وبعجت الغربال وكسرت رأس 
الدبوس، ثم أعادت تل�ك األش�ی�اء إل�ى 
أوالد الفقیر والمھا زوجھا وق�ال ل�ھ�ا: 

 "ھذا جزاء كرھك ألوالد أخي".
وخ�رج ال�ف�ق��ی�ر یس�ع��ى ع�ل�ى رزق    

أوالده، ألن الصحن ما عاد ین�ف�ع، وال 
الغربال وال الدبوس، وبین�م�ا ھ�و ف�ي 
بعض الطریق، إذ رأى عجوزة ق�اع�دة 
على صخرة، وشعرھا األبیض م�رس�ل 
على كتفیھا، فنادتھ، وطلب�ت م�ن�ھ أن 
یفلي شعرھا من القمل، فل�ب�ى ال�ن�داء، 
وأخذ یلتقط القمل، فشكرت�ھ ال�ع�ج�وز، 
ثم قالت لھ: "انظر إلى ذل�ك ال�ق�ص�ر، 
اذھب إلیھ، وقل لھ: افتح بابك، فیفتح 
ال�ب�اب، ف��ادخ�ل واح�م��ل م�ا ش�ئ م��ن 
ذھب، ثم عند خ�روج�ك ق�ل ل�ھ أغ�ل�ق 

 بابك".
ومضى الفقیر إلى القصر، وفعل بم�ا   

أوصتھ بھ العجوز ، ورجع إل�ى أوالده 
وھو یحمل الذھب فرأتھ زوجة أخ�ی�ھ، 
فطلبت من زوجھا أن یذھب في الح�ال 
وی�ح�ض�ر م�ن ال�ذھ�ب م��ث�ل�م�ا أحض��ر 

 أخوه.
وجاء الغني إلى أخیھ الفقیر، فس�أل�ھ   

ع��ن مص��در ال��ذھ��ب، ف��ح��دث��ھ ع��ن 
العجوز، ف�أس�رع ال�غ�ن�ي، ول�م�ا رأى 
العجوز، سألھا إن كانت تطلب ش�ی�ئ�ا، 
فطلبت منھ أن یفي شعر رأسھا، فأخ�ذ 
یلتقط القمل وھو مشمئز ث�م س�رع�ان 
ما طلب منھا أن تكافئھ، ف�دل�ت�ھ ع�ل�ى 

 القصر مثلما دلت أخاه.
وأسرع الغني إلى ال�ق�ص�ر، وق�ال ل�ھ  

افتح بابك، فدخ�ل، ث�م ال�ت�ف�ت، ف�رأى 
الباب ما زال م�ف�ت�وح�ة، ف�ق�ال:"غ�ل�ق 
بابك"، ف�أن�غ�ل�ق ال�ب�اب، ومض�ى إل�ى 
الداخل، فحمل أحماآل ثقیلة أك�ث�ر م�م�ا 
یقدر، ولما رجع إلى الباب، وھو ی�ج�ر 
خطاه الثقی�ل�ة، وج�ده م�غ�ل�ق�ة، ف�ق�ال: 
"افتح بابك"، ولكن الباب لم ی�ن�ف�ت�ح، 
وكرر العبارة ع�دة م�رات، ول�ك�ن م�ن 
غیر جدوى، وبحث عن منفذ أخر، فلم 
یجد، وظل م�ح�ب�وس�ة داخ�ل ال�ق�ص�ر، 
حتى حل اللیل، فجاءت الغیالن ساكن�ة 
القصر المس�ح�ور، ف�ال�ت�ھ�م�ت ال�رج�ل 
الغن�ي، وأل�ق�ت ع�ظ�ام�ھ وث�ی�اب�ھ إل�ى 

 الخارج.
 
وكانت زوجتھ قد افتقدتھ، فأسرعت    

إلى أخیھ تسألھ، ومضیا معة ل�ل�ب�ح�ث 
عنھ، ولما بلغا القصر، وجدا عظ�ام�ھ. 
وث�ی�اب�ھ م�ل�ق�اة ف�ي ال�خ�ارج وع�ن�دئ�ذ 
أدركت زوجة الغني أنھ�ا ھ�ي الس�ب�ب 
ف�ي ك�ل م�ا ل�ح�ق ب�ھ�ا م�ن مص�ائ�ب. 
ورج�ع ال��ف�ق��ی�ر إل��ى زوج�ت��ھ وأوالده 

 لیعیشوا جمیعا في سعادة وسرور.))

 / من كتابي 3ج -كائنات تتحدث/ 3الفصل  5ح/ 

      )  ت- 
(ا ا ا  تا أم 

 العراقداود سلمان الشویلي/ 



  ما ھو النّص الشعري
لیس النّص الشعري عبارة عن الكلم�ات    

أو الكالم الموجود في المقطوعة الكتابی�ة, 
وانما ھو المقطوعة الكتابیة ال�ت�ي ت�م�ت�از 
بالجمالیة واالبعاد الف�ك�ری�ة, ل�ی�س ال�ن�ّص 
الشعري ھو الكت�اب�ة ف�ق�ط, ان�م�ا ھ�و ت�ل�ك 
االنظمة المتداخلة فیما بینھا والمتراب�ط�ة, 
بعضھا یكون في وعي الش�اع�ر وب�ع�ض�ھ�ا 
في مستویات القراءة, حیث تتجلّى تج�رب�ة 
الشاعر من خاللھا وتتعمق رؤیاه الفكری�ة 

  والجمالیة وتتضح مالمح الرسالیة فیھ.
وفي قراءة لدیوان الشاعر (موف�ق س�اوا) 
والمعنون / موالتي أنِت/, یمكنن�ا ان ن�رى 
تجلیات ھذه التجربة الش�ع�ری�ة وال�م�م�ت�دة 
عمیقا ف�ي ال�ذات الش�اع�رة واض�ح�ة م�ن 

 خالل :
 البحث عن الذات. -1
 المرأة. -2
 الحّب. -3
 .الوطن -4

  البحث عن الذات
ان الوعي واالدراك العمیقین بمحنة الذات 
الشاعرة تتجلّى حینما تتشظّى وتتمّزق في 
عالم مضطرب, وھنا نجد ھذه الذات وھ�ي 
تبحث عن وجودھا داخل ھذا الوجود, م�ن 
خ�الل ت��ع�ب��ی�رھ�ا ال�ع��م�ی��ق ع�ن ھ�م��وم�ھ��ا 
وخوفھا وقلقھا من المجھ�ول, ان ت�ج�رب�ة 
ال�غ��رب�ة ال��ت�ي ع��اش�ت��ھ�ا ال��ذات الش��اع��رة 
وتمّزقھا وانسالخھا عن موطنھا االص�ل�ي 
والذھاب بعیدا عن الوطن ومحاولة البحث 
عن وطن آخر أكثر امانا واس�ت�ق�رارا, ب�ّث 
في ھذا النسیج الشعري صورا عن ح�ی�رة 
ھذه الذات ومكابداتھا, حیث توغل عم�ی�ق�ا 
في ال�ھ�ّم االنس�ان�ي ال�ك�ون�ي وم�ع�ان�ات�ھ�ا, 
ف�ال�غ�رب�ة وال�غ�ی�اب ھ�ي م�ن س�م�ات ھ��ذا 
الدیوان. فنجد انتقائیة المفردة وای�ق�اع�ھ�ا 
الموسیقي المعبّر ع�ن م�ح�ن�ت�ھ�ا, ھ�ذا م�ا 

 نجده في النصوص التالیة :
/القصیدة/ .. سنوات .. وسن�وات .. اك�ت�ب 
والقصیدة ناقصة/, وفي نّص / احت�رق/ .. 
ھل یش�ع�ر ب�ال�ن�ار َم�ْن ی�ح�ت�رق ../, وف�ي 
نّص / بقایا ذاكرة/ .. أن�ا ص�رخ�ة خ�رج�ت 
م�ن وع��ي ال�ط��ری��ق/. وف�ي ن��ّص/ ُع��رُي 
الجسد/ ذروني أخ�رج م�ن ردائ�ي .. ف�م�ا 
عاد یشبھني/, وفي نّص / أن�ت م�ط�روٌد / 
تائھ انت ومطرود تبح�ث ل�ك ع�ن وط�ن/, 
وف��ي ن��ّص ك��واب��ی��س/ ارض��ي ج��رداء .. 
وشجرتي الوحی�دة ش�ام�خ�ة/, وف�ي ن�ّص/ 
مددت اضالعي اع�م�دة/ م�ددت اض�الع�ي 
اعمدة .. وش�رع�ت اع�زف ل�الت�ي/, وف�ي 
نّص/ لن تخیفني النار/ لن تخیفني النار .. 
وما عاد ی�ن�ف�ع اع�ت�ذار ../, وف�ي ن�ّص / 
نزلت في خیمة/ حللت ف�ي خ�ی�م�ة .. ھ�ي 
للقلب م�ن�زل/, وف�ي ن�ّص/ ح�روف�ي ال�ت�ي 

كتبت/ كانت حروفي التي كتبت سیاطا م�ن 
نار تل�ھ�ب روح�ي/, وف�ي ن�ّص/ م�ا ك�ن�ت 

أدن�دن ..   اعلم أني أعشقھا/ ابكي .. أكتب
 اعزف لحن الھوى للیالي/.

  
 المرأة

اما حضور المرأة في ھ�ذا ال�دی�وان ف�ك�ان 
حضورا بارزا ومؤثّرا, لما تعنیھ ال�م�رأة / 

 األم/ الزوجة/ الحبیبة/ االخت / الصدیقة 
.../, ف�ھ�ي مص�در االل�ھ�ام ل�دى الش�اع�ر, 
وھي القوة المحّركة للنّص�وص والص�ورة 
المتجلیة ب�ال�ج�م�ال ف�ی�ھ, ف�ال وج�ود دون 
وج��ود ال��م��رأة وال ح��ی��اة ب��ال حض��ورھ��ا 
الجمیل, ان المرأة في الشعر ھ�ي ال�م�ك�ان 
والمالذ اآلمن ال�ذي ی�ل�ج�أ ال�ی�ھ الش�اع�ر/ 
موف�ق س�اوا / ف�ي ال�ھ�روب م�ن ال�واق�ع 
والغربة والموت واالضطھاد, وھ�ي االم�ل 
الوحید والجمیل لدیھ بعد ان ع�ّم ال�خ�راب 
في االرض والنفوس, ونجد ھذا الح�ض�ور 
البھّي والجمیل من خالل نصوص الدیوان 

 التالیة :
/ ما أعظم اسمِك/ س�یّ�دة ی�ط�ی�ع�ھ�ا ال�ب�ح�ر 
تھابھا الریاح اغ�ن�ی�ة ل�ل�ن�اس ھ�ي/, وف�ي 
نّص/ ھیفا / كنت ابحث م�ن�ذ عص�ور ع�ن 
عصفور یمحو آالمي برفّة من ج�ن�اح�ی�ھ/, 
وفي ن�ّص/ ال ت�دع�ی�ن�ي/ ربّ�ة ال�ج�م�ال .. 
دعیني أُجل بین الجبال, فانا دوناً ع�ن ك�ل 
الرجال .. اع�رف م�ع�ن�ى ال�ت�ج�وال/, وف�ي 
نّص /عیون ھیفا / قل لمن یس�رق ع�ی�ون 
ھیفا من عیوني في وضح النھار ھل تذب�ل 
أو تموت/, مصباحا خذیني/ اعرف انك اذا 
س��ددت ك��رات��ك الض��وئ��ی��ة ف��ي م��رم��اي 

وف�ي ن�ّص / ان�ت ق�ل�ب�ي/ ب�ی�ن   الل�ی�ل�ي/,
اضالعك قلبي اختار مسكنھ/, وفي ن�ّص /
في ال�ق�ل�ب / م�ألِت مش�ع�ل�ي زی�ت�اً/, وف�ي 
نّص/ ط�ی�ور ال�ح�ب/ زارن�ي ح�ب�ك س�ّراً/, 
وفي نّص/ شمیرام/ كانت ش�م�ی�رام م�ل�ك�ة 
الحّب والنار/ و وف�ي ن�ّص/ ألّم�ي/ ك�ان�ت 
أمي تحمل الَ�م�ی�ن .. أل�م ال�ج�وع .. وأل�م 
المحن/, وفي نّص/ صرخة أّم / رفعت ال�ى 
السماء ذراعیھا ../ و وف�ي ن�ّص/ ك�ون�ي 
كما شئت/ كوني سیدتي ما شئت .. ك�ون�ي 
خفاشا او ی�م�ام�ة/, وف�ي ن�ّص/ اح�ل�م ب�ك 
عصفورة على كفّي/ انت القصیدة المطلقة 
وان��ا الش��اع��ر/, وف��ي ن��ّص/ خ��ذي م��ا 
تشائین/ خذیني بین ذراعی�ك ط�ف�ال ... أو 

 أعقدیني في قیثارتك/.
  

  الحبّ 
أما الحّب تلك الجذوة المستعرة في أعماق 
الشاعر والت�ي ت�ّح�رك م�ك�ن�ون�ات ال�ن�ف�س 
وتبعث فیھ�ا ال�ل�وع�ة والش�غ�ف وال�ج�م�ال 
واالبداع, فكان حضوره كما في النص�وص 

 التالیة :
/ بالغة الصمت / كان الحب ب�ی�ن�ن�ا رن�ی�ن 

أجراس یبلغ ال�م�س�ام�ع ك�لّ�ھ/ وف�ي ن�ّص/ 
زم�ن الض��وء / س�ی��دت�ي اخ�رس��ی�ن��ي م��ن 
ط��ی��ش��ي وم��ن غض��ب��ي/, وف��ي ن��ّص / 
اودعیني قلبك/ دعي ب�اب ق�ل�ب�ك م�ف�ت�وح�ا 
ع�ل�ى مص�راع��ی�ھ /, وف�ي ن�ّص / خ�م��رة 
كوني / خمرة كوني واط�ف�ئ�ي ظ�م�ئ�ي وال 
تقتّري/, وفي نّص قبلة العشاق / اي قب�ل�ة 
العشاق ماذا جرى .. لم ت�ك�ت�م�ی�ن ح�بّ�ا ق�د 

  براك/.
یبدو من خالل سیرة وحض�ور ال�ح�ّب ف�ي 
ھذا الدیوان بأن الشاعر لم یمت�ل�ك ال�وق�ت 
الكافي م�ن اج�ل ان ی�ع�ی�ش قص�ص ح�ّب 
حقیقیة, وھذا م�ا وج�دن�اه م�ن خ�الل ق�لّ�ة 
النصوص المبثوثة في ھذا الدی�وان, ف�انّ�ھ 
ھّمھ كان أكبر حتى م�ن ال�ع�ش�ق وج�ن�ون 

 الحّب.
 

 الوطن
أما حظوظ الوطن في ھذا الدی�وان ف�ك�ان�ت 
حاضرة وبقّوة من خالل العدد الك�ث�ی�ر م�ن 
النصوص التي تتحدث ع�ن ال�وط�ن, وان 
دّل ھذا على ش�يء ف�إن�م�ا ی�دل ع�ل ال�ھ�ّم 
الذي تحملھ الذات الشاعرة نتیجة ال�غ�رب�ة 
والشعور االنساني التي تتمتع بھ وعشقھا 
للوطن وشعبھ, ان االنس�الخ م�ن ال�ج�ذور 
ال�ع�م�ی�ق�ة م�ن االرض االم وال�ب�ح�ث ع��ن 
االوطان حّرك ھذا المشاعر الرقیقة وجع�ل 
من الشاعر قطعة تل�ھ�ج ب�ال�وط�ن وت�داف�ع 
ع��ن��ھ ف��ي زم��ن ت��ك��اث��ر ف��ی��ھ ال��خ��راب 
واللصوص, بقي صوتھ نقیّا مدافعا صادق�ا 
محبّا وع�اش�ق�ا ل�ھ�ذا ال�وط�ن رغ�م ال�بُ�ع�د 
الجسدي, ولكن اب�دا ل�م ی�ك�ون ھ�ن�اك بُ�داً 
روحیا لدیھ, فھو یعیش ال�م�ح�ن�ة ك�ّل ی�وم 
وك��انّ��ھ ف��ي داخ��ل اس��وار ھ��ذا ال��وط��ن 
المنكوب, ونالحظ ذلك من خالل النصوص 

 التالیة :

/ وطني/ ی�ا وط�ن�ي ال�م�ح�اص�ر مّش�ط�وك 
بالخناجر .. لغّموك بالقنابل/ و وفي نّص / 
سبعة ایام / الی�وم االول .. ك�ان�ت االرض 
خالیة وامواج البحر ھ�ادئ�ة ال س�ارق وال 
مسروق ال سجن ال مس�ج�ون ال ع�اق�ل ال 
مجنون ال حاكم وال محكوم ال ش�يء غ�ی�ر 
السكون/, وفي نّص/ است�ج�وب�ون�ي ألن�ن�ي 
اح��ل��م/ س��أل��ون��ي ع��ن اس��م��ي وع��م��ري 
وع��م��ل��ي ../ , وف��ي ن��ّص / قص��ائ��د ف��ي 
الغربة / كّسرو اقالمي مّزق�وا دف�ات�ري ../ 
وفي نّص/ عرفوني/ عرفوني من ھ�وی�ت�ي 

المعلّقة بین ضلوعي/, وفي نّص/ أرادوك 
خرابا / سماؤك صفراء یا وط�ن�ي/ , وف�ي 
نّص / ع�ودة ال�ن�ور ال�ى ال�ق�وش / ان�ت 
شمس القوش والقمر. انت عمرھا ال�خ�ال�د 
والص�ب�ر ال�ذي ال ی�ن�ت�ھ��ي /, وف�ي ن��ّص/ 
غضب/ تطّل رؤوسكم كل حین .. ل�ت�رف�ع�وا 
الفتة تقول : نحن نصلي لك�م ك�ل ح�ی�ن /, 
وفي نّص / النھر مصبّ�ھ ال�ب�ح�ر/ واح�ت�ي 
یطّوقھا االن الخطر/, وفي ن�ّص / ش�م�س 
مرّحلة/ تاری�خ�ي م�دف�ون واب�ي مص�ل�وب 
على خارطة طریقي المسدود/, وفي ن�ّص/ 
سأظل ابحث عنك / ف�ي ك�ل ب�ی�ت ی�رق�ص 
الجوع خلف ال�ق�ض�ب�ان/, وف�ي ن�ّص / لِ�َم 
القبر شاعرنا / انا ابن ال�ن�ج�ف وال�ب�ص�رة 
 ونینوى. انا ابن الدیوانیة واالنبار ودیالى. 

  
..../, وف��ي ن��ّص/ م��ا م��ح��ّل وط��ن��ي م��ن 
االع�راب/ ب��ی��ن م��درس��ة ال��ح��ب وف��ّزاع��ة 
االرھاب لْم یبق ش�بّ�اك وال ب�اب ../, وف�ي 
ن�ّص / االح�زان ت��وأم ال�وط�ن / االح��زان 
اوراق خریف تطیّرھا الریح /, وفي ن�ّص/ 
رجاء / ال تجعلني معصوب العینین أمش�ي 
أتعثر في الط�رق�ات وأتس�ّول ع�ل�ى اب�واب 
ال��م��دن ح��اف��ي ال��ق��دم��ی��ن/, وف��ي ن��ّص/ 
جم�ھ�وری�ة ال�ع�ص�اف�ی�ر / ف�ي ج�م�ھ�وری�ة 
العصافیر حیث الف�ص�ول خ�ری�ف ك�ل�ھ�ا /, 
وفي نّص / والدة / ف�ي ب�ی�ت م�ن ال�ط�ی�ن 

 مظلم اشبھ بالسرداب /.
 

وھ�ك��ذا ت��ن��ت��ھ��ي ھ��ذه ال��رح��ل��ة ال��ج��م��ی��ل��ة 
وال�م�ؤل�م�ة ف�ي ن�ف�س ال�وق�ت ف�ي دی��وان 
الشاعر: موفق ساوا, حیث تجلّی�ات ال�ذات 
الشاعرة ومكابداتھا وغربت�ھ�ا وح�ن�ی�ن�ھ�ا, 
كل ھذا جاء في لغة سلسلة عذبة ت�ت�غ�ل�غ�ل 
في روحي وق�ل�ب ال�م�ت�ل�ق�ي وت�ب�ع�ث ف�ی�ھ 

 الكثیر من الجمال واالبداع.

(ِام ) اند  اءة 
اوا/ ا  : 
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  من لي اذاعزَّ السؤال عن السؤال

 َسْل عن ذكریات الحبِّ في دفء الخیال

 االیّام من حاٍل لحال  واعبر بنا

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 من لي

 وابتغیك  ھواك  وانا المتیَّم في

 عاشقیك  ھالّ سألت لمرٍة عن

 دارت علیك  تباً لكِل الحادثاِت اذا

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 من لي

 اذا غاب الصدیق وانكفأَ الطریق

 رفیق  وبال  احالمنا  وتبعثرت

 وحریق شوقي فیك وماانطفأ الحریق

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 من لي

 اذ رحُت ابحث عن ذكریاتك والغیاب

 وأجوُب في الطرقاِت وقد غاب الصحاب

 االیّام فھل یجدي العتاب؟  وأعاتبُ 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 لي  من

 ندائي  تسمع  انادیك بقلبي فال

 رافعا � صوتي في صالتي ودعائي

 وعزائي فیك اقوى وقد طال عزائي

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 من لي

 واالشتھاء  المنى  احالم  یاكلَّ 

 اللقاء؟  عزَّ   وقد  فمتى التقیكَ 

 وینتھَي الشقاء  تزھو  قل متى

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 من لي

 في خاطري تبقى جمیلة  یاصورةً  

 كم عشت في ذكراك ایاماً طویلة

 خلیلھ  فألتقى خلٌ   ھي للذكرى

،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 من لي

 لساني  في  إذ تلھج  المتیَّمُ   وأنا

 واقوُل لھذا الوّجد یكفي ماسباني

 فقصیدتي خجلى لعشقك اذ دعاني

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 من لي یأیّھا الوجد الذي كم یعتریني؟

 على وجع االنینِ   فإبیت حزناناً 

 خذ سنیني  لك وحدَك یاحبیبي

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 من لي

  والجریح  المعذَّب  الوطن  یاأیُّھا

 تصیح  من المٍ   لدَي وأراك  ماذا

 قل لي متى من جرحك تستریح!؟

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 من لي

 یاعراق  المصفّى  الشھد   یأیھا

 انَّي احبَّك رغم جرحك والفراق

 یاأنَت یاوجعي الذي قد الیطاق

 من لي من لي من لي

…………………... 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 / العراقرزاق مسلم الدجیلي

  ك  

 المرأة التي ھي من نارٍ 

ْت أمام المشاعل  تعرَّ

لْت إلى نوٍر أبديّ   وتحوَّ

*** 

 المرأة التي ھي من ماءٍ 

ْت أمام المطر  تعرَّ

لْت الى ضباب  وتحوَّ

*** 

 المرأة التي ھي من ھواءٍ 

ْت أمام النافذةِ   تعرَّ

لْت الى طائر  وتحوَّ

*** 

 المرأة التي ھي من ترابٍ 

ْت أمام الجبال  تعرَّ

لْت الى شجرة  وتحوَّ

*** 

 الرجل الذي ھو من ھذا العالم

 وقَف أمام النوِر والضباِب والطائِر والشجِر و صلَّى.

 

 الدكتور خزعل الماجدي
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 اِْستَفَْقُت ذات لیلة ِمْن نَْوِمي ،
 على حلِم غریب

 صوُت یتحدث معي
 كأنھ یَتدفق من قعر الماء تحت سطح األرض.

 نھضت :
 ماذا ترید منى ؟

  
 یجب علیك أن ال تنام! .. یجب علیك أن ال تنام!

  یجب علیك أن ال تَتْخیِیل أنك تحلم.
 لقد ُحكمُت امس!

 نصب لیلة أمس مشنقة في الساحة.
 سوف یصطحوبني في الخامسة غداً.

  
  جمیع الَسراِدُب ممتلئة

 تلو قبٍو في كافة الثكنات العسكریة  تصطف قبواً 
 نحن نتمدد و ننتظر مصیرنا، 

 في زنازین شدیدة البرودة .
 نحن نضطجع و نتعفن في الَدھالیِز المظلمة

  
 ال نعرف لماذا نحن ھنا وما ننتظره ، 

 وال نعرف من منا سیستدعي ویلقى مصیره.
 لكن ھل تُسمعونا؟ -نحن نئن ونصرخ 

 َھْل یُمكنَكم مساعدتنا ؟
  

 ال یُسمح ألحد برؤیتنا.
 ال احد یعلم ما یحدث لنا.

 أكثر من ذلك:
 ال أحد یستطیع تصدیق ما یحدث ھنا یومیًا!

  
 انت تعتقد ، ھذا لیس حقیقة . ؟

 ال یمكن أن یكون االنسان شریراً الى ھذا الحد!
 ھناك أشخاص اصالء احیاناً !، ألیس كذلك؟

 أخي، لدیك الكثیر لتتعلمھ!
  

قیل : سوف تتخذ ا قراراً یصل الى حد التض�ح�ی�ة ب�ال�ذات 
 إن اقتضى األمر

 واالن یُسفك الدماء عبثا .. عبثا
 لقد أصبحنا في طي النسیان في ھذا العالم!

 تعّرضنا للخداع!
 یجب علیك أن ال تنام منذ ھذه اللیلة

  
 تركیزك یجب أن ال ینصب في حجم الربح والخسارة

 كما یحدث في المشروع التجاري
ُع الَ َھَذا َوالَ َذاكَ   یجب علیك ان آل تتذرَّ

 وحتى لو كان لدیك ما یكفي منھا.
  

 ال تقول : ألمر محزن ما یحدث لھؤالء المساكین
 عندما تجلس في المنزل الدافئ

 یجب أال تتقبل إیقاع الظلم على اآلخرین ،
 وحتى وإن كنت بعیداً عنھا 

 :  أَْصُرُخ بَِصْوتِي مستغالً نفسي االخیر
 لیس من حقك أن تدیر ظھرك و تتَنَاَسى ما یحدث

  
 ال تغفر لھم ؛ إنھم یعرفون ماذا یفعلون!

 إنھم یتنفسون جمر الكراھیة والشر!
یس�ت�م�ت�ع�ون وھ�م ی�ن�ظ�رون إل�ى أن�ی�ن   یُتَلَذَُّذون بالقتل،

 الضحیة
 یرغبون أن یروا عالمنا یحترق!

 ویُغرق في بحر من الدم .
 أال تصدق ذلك ؟ 

 أنت تدرك ذلك حقاً!
  

 أنت تعلم حقاَ أن أطفال المدارس قد جندوا،
 تجمھروا وراحوا ینشدون في الشوارع والمیادین ،

 استمّد االطفال حماسھم من تقوى االمھات الُمراَوغة
 یَتََھیَّأُوَن للحرب مدافعاً عن الوطن.

  
 أنت تعرف خداع الوضیع للناس

 تحت مسمیات الشجاعة واإلیمان والكرامة
 أنت تعلم ، أن الطفل یحلم بالبطولة،

 كما تعلم ، یرید التلویح بالسیف والعلم!
  

 ومن ثم یخرج من سقیفة فوالذیة
 ویعلق ثانیة على األسالك الشائكة المعقدة
 وتتعفن من أجل فكرة العرق اآلري لھتلر!
 انت تعرف ، ھذا ھو رأي الرجل و ھدفھ!

  
 لم اكن ادرك ھذه التصورات . 

 االن قد فات االوان.
 استحق ھذا العقاب. حكمي عادل. 

 كنت أؤمن بالتقدم ، وآمنت بالسالم ،
 بالعمل ، بالتضامن ، بالحب!

 ولكن من آل یرید أن یموت مع الجمھور
 لیجرب حظھ مع الجالد بمفرده!

  
 أوف ، لَیَت تسمعون! -أصرخ في الظالم 

 ھناك شيء واحد فقط، العمل من أجلھ:
 مادام أنت حر الیدین!  ساعد نفسك

 أوروبا تحترق!  انقذوا أطفالكم!
  

 ارتدیت مالبسي  اْرتََجف من شدة البرد.
 یبرق النجوم في الخارج.

 مجرد خیط یحترق ببطء في الشرق.
 تََكھََّن ، ذات الصوت في الحلم :
 ارتفع الیوم خلف حافة األرض

 بقعة حمراء من الدم والنار
 ازداد القلق بشدة إلى درجة اللََھثَاتِ 

 
 كما لو كانت النجوم قد تجمدت!

 -فكرت: اآلن یحدث شيء ما. 
 أوروبا تحترق! -لقد انتھى وقتنا 

****************** 
 * نبذة عن تاریخ حیاة الشاعر أرنولف أوفیرالند

 Arnulf(     ) 1968-1889ولد أرن�ول�ف أوف�ی�رالن�د (
Øverland (   في مدینة كریستین س�ون�د ع�ل�ى س�اح�ل

بحر الشمال . كان كاتبًا وشاعًرا، كما ساھ�م ف�ي ت�ط�وی�ر 
   اللغة النرویجیة.

عمل أرنولف أوفیرالند ف�ي ص�ف�وف ال�ح�زب الش�ی�وع�ي 
النرویجى لحین انتھاء الحرب ال�ع�ال�م�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة وت�رك 

 الحزب بسبب موقفھ من ستالین وسیاستھ .
كان شخصیة ناشطة في منظمة ح�رك�ة م�ق�اوم�ة ال�ی�وم   

 وھي منظمة فكریة سیاسیة شیوعیة.
كان اوفیرالند ملماً بالحركات السیاسی�ة واالض�ط�راب�ات   

الجاریة في أوروبا ما بی�ن ال�ح�رب�ی�ن ال�ع�ال�م�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة 
وانتصار الفاشیة األلمانیة والسیطرة على الحكم في ع�ام 

واألسالیب القمعیة التي تتبعھا النازیة في ألم�ان�ی�ا  1933
الھتلریة وتنبأ بمخاطر ت�وس�ع ن�ف�وذھ�ا ف�ي ك�اف�ة ان�ح�اء 

 اوروبا .
*یجب عل�ی�ك أن ال ت�ن�ام   كتب الشاعر اوفیرالند قصیدة 

أي قبل ال�ح�رب  1937وصدر في عام  1936في عام   *
العالمیة الثانیة بسنتین، وھي ضمن مجموعتھ الش�ع�ری�ة 

 ( الرایة الحمراء )،
لقد تنبأ أوفیرالند بالفعل قبل عامین من ان�دالع ال�ح�رب   

أن شیئًا فظیًعا على وش�ك ال�ح�دوث. اس�ت�خ�دم ال�ق�ص�ی�دة 
كس���الح ض���د ال���ف���اش���ی���ة ل���ت���وع���ی���ة ال���م���واط���ن���ی���ن 

لتجنب المآسي والویالت التي ت�ح�دث الح�ق�ا   النرویجیین
وأراد منھا أن تقدم صورة حقیق�ی�ة ل�ل�ف�اش�ی�ة االل�م�ان�ی�ة. 

م����ن الس����ب����ات   وای����ق����اظ الش����ع����ب ال����ن����روی����ج����ي
والالمباالة، وات�خ�اذ م�وق�ف�ا م�ع�ادی�ا ل�ل�ح�رب   والسذاجة

والفاشیة وتحمل المسؤولیة ویدع�و الش�ع�ب ال�ن�روی�ج�ي 
الى الكفاح ضد انتھاكات حقوق اإلنس�ان وح�ت�ى ان ك�ان 

وإلنقاذ العال�م ل�م�ا ی�ق�ع م�اال ی�ح�م�د   خارج حدود بالدك،
عقباه. وكان اوفرالن�د رس�ول الس�الم وال�ع�م�ل وال�وح�دة 
والحب والتضامن فیما بینھم. أصبحت ھذه القصی�دة م�ن�ذ 
ذلك الحین نصبًا تذكاریًا في الكفاح ضد تھدیدات ال�ن�ازی�ة 

 في الثالثینیات.
وكتب ال�ع�دی�د م�ن ال�ق�ص�ائ�د ال�ث�وری�ة ل�ت�ح�ف�ی�ز الش�ع�ب 
النرویجي ضد مخاطر النازیة و َمخاِطیطُھ، عندما احت�ل�ت 
ألمانیا الھتلریة النازیة النرویج واعتقل اوفرالند من قب�ل 
الفاشیة األلمانیة ووضع ف�ي س�ج�ن ان�ف�رادي وف�ي ع�ام 

كتب مجموعتھ الشعری�ة ب�اس�م ش�ارع ال�م�ط�اح�ن  1941
وھرب�ھ�ا م�ن الس�ج�ن ع�ل�ى أوراق ال�ت�وال�ی�ت. ف�ي ع�ام 

، تم إرسال أوفیرالند إلى معسكر االعتقال األلماني 1943
في زاكسینھاوزن ، ولم ی�ط�ل�ق س�راح�ھ إال ب�ع�د ان�ت�ھ�اء 
ال��ح��رب ال��ع��ال��م��ی��ة ال��ث��ان��ی��ة. ك��ل االس��ال��ی��ب ال��ق��س��ری��ة 

مورست ض�ده ل�م ی�ث�ن�ی�ھ ب�ل ازداد اص�راراً ع�ل�ى   التي
المقاومة وكتب قصائد جدید وھو داخل معتق�الت األل�م�ان 

 النازیة وھو یشجع األسرى على الصمود.
لقد منحت ال�ح�ك�وم�ة ال�ن�روی�ج�ی�ة وس�ام ب�ط�ل ال�ق�وم�ي  

 للنرویج.

)(  أن      
مأو أرم وا * 

    

 
 ترجمة من النرویجیة:       

 سھیل الزھاوي/ النروج



   

الحسد ھو تمني زوال النعمة عن الغیر، 
والحسد في الثقافات الشعب�ی�ة م�وج�ود، وال�ك�ل ف�ی�ھ 
سواء من األمي والمت�ع�ل�م، وق�د یص�ل ال�خ�وف م�ن 
الحسد عند البعض إلى حالة الفوبیا، وقد نرى بع�ض 
الطرائف والعجائب التي یفعلھا البعض بحجة الخوف 
من الحسد، والغریب والالفت للنظر أن ردود أف�ع�ال 
الكثیرین، وتعاملھم تجاه الحسد، تتم تق�ری�ب�ا ب�ط�رق 
واحدة مستلھمة من الموروثات الت�راث�ی�ة، واألغ�رب 
أنھ یتساوى فیھ العال�م وال�ج�اھ�ل وال�م�ت�دی�ن وغ�ی�ر 
المتدین، وكل منھ�م�ا ی�داف�ع ع�ن إی�م�ان�ھ ب�ال�ح�س�د، 
والعجیب أن كال منھم لھ مبرراتھ الدینیة أو المواقف 
الحیاتیة. وكلنا یعلم أن (العین) مرتبطة في الموروث 
الشعبي ب�ف�ك�رة ال�ح�س�د أك�ث�ر م�ن أي ش�يء آخ�ر. 
فاالعتقاد بالعین الحاسدة یرجع إلى العصور القدیم�ة 

… (الفرعونیة.. الكلدانی�ة.. ال�ی�ون�ان�ی�ة.. ال�ف�ارس�ی�ة
 إلخ).

كان البابلیون یعتقدون أن النفس الشریرة، أو إشعاع 
العین الحاسدة، إذا تشتت أو أنقسم الى سبع�ة أقس�ام 
سیفقد قابلیتھ على اإلیذاء ف�ي الش�خ�ص ال�م�ح�س�ود، 
ومن ھنا وجدوا من األفضل تعلیق تعویذة س�م�ی�ت بـ 
(السبع عیون) ف�ع�ل�ق�وھ�ا ف�ي قص�ور ال�م�ل�وك وف�ي 
الساحات العامة وعلى جدران وواجھات البیوت، كما 
واع�ت�ق��دوا ب��أن ال��ل�ون األزرق ل��ھ ال�ق��اب�ل��ی�ة ع�ل��ى 
امتصاص األشعة المنبعثة من الع�ی�ن الش�ری�رة ول�ذا 

 جعلوه لوناً لتعویذتھم.
یقاوم الع�راق�ی�ون ع�ی�ن ال�ح�س�ود ب�وس�ائ�ل م�ت�ع�ددة 
للتصدي للحسد فمنھم من یستخدم وس�ائ�ل ش�رع�ی�ة 
مثل االستعاذة با� واألدعیة بینما یلجأ آخ�رون إل�ى 

 استخدام وسائل بعیدة عن المعتقدات الدینیة.
والُمعتقدات الّشعبیّة لدرًء لشرِّ الح�س�د (ال�ت�خ�م�ی�س/ 
الخمسة وخم�ی�س�ة، ارت�داء ال�َخ�َرزة ال�ّزرق�اء، ق�ول 
أمس�ك ال�خ�ش�ب، ت�ع�ل�ی�ق فَ�ردة ح�ذاء ص�غ�ی�رة ف��ي 
الّسیّارة.. تعل�ی�ق َح�دوة حص�ان ف�وق ب�اب ال�ب�ی�ت. 
والبعض یأخذ أشكاالً متعددة لدرء الحسد (أن ی�ل�ب�س 
األوالد وھم في سن صغیرة مالبس مقل�وب�ة، وك�ذل�ك 
یقوم العریس والعروسة بارتداء مالبسھما الداخ�ل�ی�ة 

 مقلوبة في لیلة العرس).
یخشى أھل العراق العین فاذا قال احدھم مث�ال، (ف�الن 
صایره صحتھ زینھ)، صاحت امھ أو احدى قریب�ات�ھ، 

كول م�اش�ا هللا)، وع�ن�د خ�روج ذل�ك  ---(حیھ وراك
القائل رجال كان أو امرأة من البیت، توقد األم ال�ن�ار 
لترمي فیھا ال�م�ل�ح وال�ح�رم�ل، ث�م (ت�ن�ش�ر) الب�ن�ھ�ا 
باألسلوب التالي: تمسك بیدھا ورقة زرقاء من اغلفھ 
شكر قند ثم تثقبھا بدبوس أو إبرة قائلة (نش�رت ل�ك 
من عین امك وأباك ومن عین الكص�ی�ره ال�دح�داح�ی�ھ 
والطویلة الرماحیھ ومن عین بنت ال�ب�ی�ت ال�م�خ�ف�ی�ة 
وعین فالن وفالن وفالنھ) ذاكرة أس�م�اء م�ن ت�ع�ت�ق�د 
بخطر أعینھم على ابنھا ثم ت�رم�ي ت�ل�ك ال�ورق�ة ف�ي 

 النار أیضا وتبخر ولدھا بالدخان المتصاعد.
وبین العراقیین من یعتقد بان الحجاب یم�ن�ع ال�ع�ی�ن، 
ویحفظ الولد من إصابتھا، ولذلك عل�ق اغ�ل�ب�ھ�م ف�ي 

  مالبسھم

قطعة سوداء م�ن ال�ج�ل�د ف�ي داخ�ل�ھ�ا ح�ج�اب ك�ت�ب�ھ 
الشیخ، ومنھم من یعلق سن الذیب، أو عفص�ة أو أم 
سبع عیون في مالبس الولد أو في مھد الطف�ل، ط�ردا 
للعین الش�ری�رة وح�ف�ظ�ا ألوالدھ�م م�ن ال�ن�ف�س أي 
(الحسد)، وقد قالوا قدیما (عین الحسود بیھا عود) و

  (الحسود ال یسود).
ویعتقد العراقیون أن حك�ة ال�ی�د ال�ی�م�ن�ى، ت�ع�ن�ي أن 
صاحبھا سیحصل على دراھم، وان ح�ك�ة ال�خ�د ت�دل 
على مجيء ضیف ع�زی�ز ت�ب�ادل م�ع�ھ ال�ق�ب�ل ع�ل�ى 
الخدود، وان حكة الخشم (األنف) تبشر بأكلة س�م�ك، 
وان حكة الرجل الیمنى تش�ی�ر ال�ى أن أح�دھ�م ذك�ر 
صاحبھا قدحا أو مدحا، وان رجفة الكت�ف ت�دل ع�ل�ى 
لباس جدید وان وج�ود ش�ع�رة ف�وق ال�ل�س�ان ی�ن�ب�ئ 

 بوصول ھدیة.
إذا سافر أحدھم فان زوجتھ ال تتصن�ع أي ال ت�ت�ج�م�ل 
وال تحف شعر وجھھ�ا، وال تس�ت�ع�م�ل أی�ة م�ادة م�ن 
مواد التجمیل حتى یعود زوجھا، وإذا سك�ن�ت ع�ائ�ل�ة 
بجوار عائلة أخرى، فمن واجب الجار تك�ری�م ال�ج�ار 
الجدید، بإرسال خبر فحواه أن غذاء یوم الغد سیكون 
من بیت فالن، وھذه من العادات اللطیفة ال�ت�ي ت�ت�ی�ح 
الفرصة للعائلة الجدیدة، في ترتی�ب ال�ب�ی�ت وف�رش�ھ 
وتنظیفھ فضال عن أن أم البیت، تعبانة وال وقت ل�ھ�ا 
تصرفھ في طب�خ ال�غ�ذاء، وھ�ي ك�ذل�ك ع�ادة ت�وط�د 
أسباب التعارف الذي البد منھ بین الج�ی�ران، وھ�ك�ذا 
تبقى العائلة الجدیدة مدة أسبوع أو أك�ث�ر وال�ج�ی�ران 

یتناوبون في إرسال صواني الغداء الحافلة بكل ما ل�ذ 
 وطاب.

ومن عادتھ�م أال ی�دخ�ن االب�ن الس�ی�ج�ارة ب�ح�ض�ور 
والده، حتى لو كان الولد متزوجا وعنده أوالد وك�ذا، 
األخ بالنسبة ألخیھ األكبر زیادة في االحترام، كم�ا ال 
یضع (رجل على رجل) أثناء ال�ج�ل�وس ف�ي م�ج�ل�س 
یجمعھ بمن ھو أكبر منھ سنا، كما ینھض ھو وجمیع 
الحاضرین عند دخول رجل أكبر منھم سنا، وتلك م�ن 

  الصفات الحمیدة.
وإذا وجد أحدھم قط�ع�ة خ�ب�ز ع�ل�ى األرض ف�ان�ھ ال 
یدوسھا بقدمھ، بل یلتقطھا ویقبلھا ثم یضعھا بالقرب 
من الجدار، كما انھم یلتقطون من األرض ك�ل ورق�ة 
مكتوبة ویحرقونھا خشیة أن یكون فیھا اسم هللا ج�ل 

 جاللھ،
وعندما یحصل الخسوف یمر القمر جزئیا أو كلیا من 
منط�ق�ة ظ�ل األرض، وی�ح�ص�ل ذل�ك ع�ن�دم�ا ت�ك�ون 
الشمس واألرض والقم�ر ف�ي خ�ط مس�ت�ق�ی�م وت�ك�ون 

األرض بین الشمس والقمر، غالبا ما تتك�رر ظ�اھ�رة 
الخسوف وھو بدر تحجب عنھ النور فال یظھر للعیان 
فترة قصیرة، واھل العراق یعتقدون أن القمر في ھذه 
الحالة قد ابتلعتھ الحوت، وحبا بالقمر ال�م�ن�ی�ر ال�ذي 
تغزلوا بھ الشعراء وشبھوا بھ الجمیالت، حیث قال�وا 
(اشلون وجھ م�ث�ل ف�ل�ع�ة ال�ك�م�ر)، یص�ع�د الص�غ�ار 
والكبار إلى سطوح المنازل والج�م�ی�ع ی�ح�م�ل أدوات 
النحاس الموجودة ف�ي ال�م�ن�زل ك�ال�ق�در وال�ط�ش�وت 
وغیرھا ویبدؤون بالضرب علیھا وھم متجھ�ی�ن ال�ى 

  ناحیة القمر منادین بأعلى أصواتھم
"یا حوتــــھ یا منحوتھ، ھدي ك�م�رن�ھ ال�ع�ال�ي، ھ�ذا 
كمرنھ انریده ھو علینھ غالي، وانجان متھدینھ، أدك 
لج بصینیھ". ویستمرون ھكذا ح�ت�ى ی�ظ�ھ�ر ال�ق�م�ر 
رویدا رویدا بعد أن (تزوعھ الحوتھ) وعندئذ تن�ط�ل�ق 
الھالھیل وتقام األفراح بنجاة محبوب الجمیع من ف�م 
الحوت. والغریب أن اإلنسان الیوم ف�ي ط�ری�ق�ھ ال�ى 
القمر وال زال ب�ع�ض ال�ع�راق�ی�ی�ن ی�ھ�ددون ال�ح�وت 

 بالضرب على صوانیھم إذا لم تترك القمر.
ھناك بعض العراقیین یعتقدون بقراءة فنجان القھوة، 
ومنھم من یعتقد ب�ال�ف�ت�اح ف�ال أو ع�داد ال�ن�ج�م، أو 
الطشھ، ومنھم من یعتقد بخیرة الدرب التي یمكن أن 
تتلخص بما یلي: تجلس امرأة في لیلة ال�ج�م�ع�ة م�ع 
التمجید (قبل اآلذان) في مفرق أربعة ط�رق ب�ع�د أن 
ترمي بكل طریق ح�ج�را، وت�ن�وي ق�ائ�ل�ة (ی�ا خ�ی�رة 
الدرب انطیني مابالكلب) ثم تجلس ساكتة الى أن یمر 

شخصان یتحادثان فیما بینھما، فتسم�ع ت�ل�ك ال�م�رأة 
حدیثھما وتفسره. وعلى سبیل المثال: إذا سمعت أحد 
المتحدثین یقول (أنى كتلھ موافق روح وأتوكل ع�ل�ى 
هللا) فتكون ھذه الخیرة جیدة، تعود الى بیتھ�ا ف�رح�ة 

 مسرورة وإذا حصل العكس عادت جازعة یائسة.
وھناك من البنات من تتناول ل�ف�ة خ�ب�ز وبص�ل ق�ب�ل 
النوم في لیلة السبت، وت�ق�ول (ی�ا س�ب�ت ی�ا س�ب�وت 
راویني بختي كبل ما م�وت)، ف�ت�رى ح�ل�م�ا ف�ي ت�ل�ك 
اللیلة تقصھ صباح الی�وم ال�ت�ال�ي ع�ل�ى أم�ھ�ا، ال�ت�ي 

خ�ی�ر) -تصغي الى وقائع الحلم وھي تردد كلمة (خی�ر
ثم تفسره إذا كان في صالح ابنتھا حسب اع�ت�ق�ادھ�ا، 
وإذا كان ردیئا ال یبشر بخی�ر ف�إن�ھ�ا ت�ق�ول الب�ن�ت�ھ�ا 
روحي احجیھ بالطھارة (المرحاض) حتى یفسد ذل�ك 

 الحلم.
ویتفاءل العراقیون بالل�ون األب�ی�ض، وی�ق�ول�ون ف�ي 
معرض الخیر ألحدھم (بیضھ بوجك حشھ ع�ی�ون�ك)، 
ولذلك یبیتون في الدار الجدی�دة ق�ب�ل أن یس�ك�ن�وھ�ا، 
ال�ل�ب��ن أو ال�ح�ل��ی�ب م�ع ال��ق�ران ال�ك�ری��م م��ع م��رآة 
وخضروات وماء العتقادھم بانھا تجلب ل�ھ�م ال�خ�ی�ر 

 والسعادة.

ویتفاءلون برؤیة الھالل في وجھ محظوظ وسعی�د أو 
في المرأة أو الماء لیعیشوا طوال الشھر سع�داء واال 
كان العكس، ویتفاءلون بنحر الذبائح ع�ن�د الش�روع 
ببناء الدار الجدیدة، وقت بناء األساس ووضع الت�ك�م 
تمھیدا للتسقیف وعند ت�ث�ب�ی�ت ب�اب ال�ح�وش وع�ن�د 

 إكمالھ واالنتقال الى سكناه.
ویتفاءلون بدفن قطع نقود فضیة في عتبة الباب عند 
نصبھا، وذلك طمعا في الخیر وال�رزق. وی�ت�ف�اءل�ون 
بوضع حدوة حصان قدیمة أو ف�ردة ح�ذاء ق�دی�م، أو 
قرن كبش، أو راس غ�زال، أو ل�ع�اب�ة م�ن ال�ق�م�اش 
محشوة بالحرمل، وعلیھا أم سبع عیون، فوق مدخ�ل 

 الدار من الخارج لطرد عین الحسود
وإذا اعتزم أحدھم القیام بعمل ما وعطس أحد ب�ق�رب�ھ 
عطسة واحدة، یتریث في ع�م�ل�ھ ق�ائ�ال (ص�ب�ر) أي 
علیھ أن یصبر ویؤجل تنف�ی�ذ م�ا ق�رر، وإذا ع�ط�س 
عطستین متتالیتین فانھ یقول (راشدة) وینفذ ما عزم 

 علیھ.
وإذا رف��ت ال��ع��ی��ن ال��ی��م��ن��ى ی��وج��د رج��اال ونس��اء 
یتشاءمون من ذلك، ویفسرون تلك الرفة بالبكاء، أما 
إذا رفت العین الیسرى كان ذلك دلیل الخیر والتف�اؤل 
الحسن. ومن ال�ن�س�اء م�ن تض�رب ال�ع�ی�ن إذا رف�ت 
بالنعل الذي تنتعلھ قائلة: یا عین إذا خ�ی�ر رف�ي وإذا 

 شر عفي.
والعراقیون ال یكنسون الدار لیال، كي ال تطیر البرك�ة 
ویكنس الخیر، وال یذك�رون اس�م ال�ب�ی�ض�ة ل�ی�ال وال 
یدخلونھا الدار، وإذا اج�ب�روا ع�ل�ى ذك�رھ�ا س�م�وھ�ا 
دحرجة، باعتبار أن البیض یقدم لعائلة المتوف�ي ب�ع�د 
إخراج الجنازة (كفكوك ریك)، لذا تشاءموا منھا لیال، 
وھم أیضا ال یدخلون في بیوتھم ال�خ�ی�ط األب�ی�ض أو 
القطن لیال، لنفس العلة التي قھرتھم ع�ل�ى ال�ت�ش�اؤم 
من البیض. وال یلفظون كلمة حیة ل�ی�ال وإذا اج�ب�روا 
على ذلك قالوا (الحبل) أو (الطویلة)، ألنھم یعتق�دون 
أن مجرد ذكرھا یسبب دخولھا في البیت وت�ع�رض�ھ�م 
الى آذاھا. وال یفصلون ال�ق�م�اش األس�ود ل�ی�ال دف�ع�ا 
للحزن، ولنفس السبب ال یستعیرون القدور في اللیل. 
وال یتركون المقص مفتوحا (كي ال تنفك حلوك الدنی�ا 
علیھم). وال یقلمون أظافرھ�م إال ف�ي ی�وم ال�ج�م�ع�ة 
(شرط أن یجمعوا ق�الم�ات�ھ�ا) وی�رم�وھ�ا ف�ي س�ن�ارة 
الباب حفظا للرزق، وال یخیطون م�البس�ھ�م ل�ی�ال إذا 
كان لھم فقید لم تمض على وفاتھ س�ن�ة، الع�ت�ق�ادھ�م 

 بان وخز اإلبرة في القماش یؤذیھ.
ویتشاءم�ون م�ن ص�وت ال�ب�وم وإذا س�م�ع�وه ق�ال�وا 
(سكین وملح)، العتقادھم بان السكین والملح یبعدان 
البومة. ویتشاءمون من نعیق ال�غ�راب وإذا س�م�ع�وه 

خیر)، ومن اللون األسود، فھم ی�ق�ول�ون -قالوا (خیر 
عند الدعاء بالسوء لمن أذاھم (سوده بوجك إن ش�اء 
هللا)، أو (ظلمة بعینك) ول�ك�ن�ھ�م ی�ل�ب�س�ون الس�وداء 

 شعارا للحزن.
ویتشاءمون من وجود (العزیزة) ف�ي ال�ل�ح�م ول�ذل�ك 
یخرجونھا ویرمونھا بعیدا عن البیت، النھم یعتقدون 
بان وجودھا یؤدي الى (خبثان الخاطر)، وشجار بین 
أفراد العائلة، كما أن القصاب عند إخراج�ھ ال�ع�زی�زة 
من اللحم یضربھا بالسك�ی�ن ح�ت�ى ی�ب�ط�ل م�ف�ع�ول�ھ�ا 
الخبیث، واذا حصل سوء تف�اھ�م ف�ي ب�ی�ت م�ا، ف�إن 
جارتھم تسائلھم (اشصار عدكم، قابل ذابی�ن اب�ی�ت�ك�م 
عزیزه)، والعزیزة عظم ف�ي م�ف�ص�ل رج�ل ال�خ�روف 
(في الفخذ)،یقارب حجمھا حجم الدرھ�م، ال�ی�وم وق�د 
یرسم بعضھم علیھا وجھا بشریا، ویضع في ع�ی�ن�ی�ھ 
الكحل، وفي وجنتیھ الحمرة ویعصب�ھ ب�ع�ص�اب�ة، أي 
یشد راسھ ثم تدفن ھذه العزیزة المصورة بالقرب من 
باب البیت، نكایة باھلھ وتحفیزا لھم ع�ل�ى ال�خ�ص�ام 

 فیما بینھم.
  المصدر: بغدادیات عزیز الحجیة
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د. أس��م��اء غ��ری��ب أدی��ب��ة، روائ��ی��ة، ش��اع��رة،    
ومترجمة، غزیرة اإلنتاج األدبي، تھتُم كثیراً ب�أدب 
العرفان، احتلّت مكانة رفیع�ة ف�ي ال�ح�ی�اة األدب�ی�ة 
واإلجتماعیة، لُغتھا األدبیة َجَرٌس موسیقٌي َع�ذب، 
وِخطابھا یجمُع بیَن الف�ص�اح�ةَ وال�َج�م�ال .. ح�ی�َن 
أطالع نّص�ھ�ا أت�َذّك�ُر م�اري إل�ی�اس زی�ادة أو َم�ي 

ال�ت�ي تُ�ج�ی�ُد  -زیادة، الكاتبة الفلسطینیة ال�ك�ب�ی�رة 
ف�ي وض�وح  -ثمان ل�غ�ات إض�اف�ة إل�ى ال�ع�رب�ی�ة 

وجزالة ورشاقة نصوصھا. وح�ی�َن أس�ت�غ�رُق ف�ي 
بیاِن نّصھا أجدھا كم�ا ق�ال ج�الل ال�دی�ن ال�روم�ي 
تساھُم في ترمیم القلوب، فھَي أیض�اً ب�ی�وٌت یُ�ذك�ُر 

 فیھا اسم هللا .
وكما نعرف الكثیَر عن جبران وال نعرف إالّ القلی�ل 
عن َمي زیادة، فإننا ال نعرف الكثیر عن ال�دك�ت�ورة 
أس��م��اء غ��ری��ب، وھ��ي ف��راش��ة األدب وُم��ل��ھ��م��ة 
العرفان، طروبةً طیّارة، تأخذَك من فصٍل إلى آخر، 
تَنفُُث في الجماِد ح�ی�اة، وھ�َي ل�ن�ف�س�َك ال�م�ص�ب�اَح 

 والّدلیل.
كما عنَد غ�ادة  -وُعمُر الكبریاء عند أسماء غریب 

ع�ن�د  -أطول من عمر الحب. وھي ك�م�ا  -السّمان 
تحتفظ بصنادیق أعمالھا سّراً، صن�ادی�َق ال  -غادة 

تبوُح بحقیقتھا لمخلوق .. لكّن ما نراهُ على خشب�ة 
 النافذة ما ھَو إّال غیٌض من فیِض لغتھا.

لقد وضعت د. أسماء غریب بوادَر فلسفة إی�م�ان�ی�ة 
المنحى، تقّدمیة الطابع، مولّدةً بذلك تصّوفاً ج�دی�داً 
لحضارة جدیدة، وقد كاَن ذلك جلیّ�اً ف�ي ت�ج�رب�ت�ھ�ا 
العرفانیة التي توحي بعالقة روحیة ف�ری�دة ب�ی�ن�ھ�ا 

 وبیَن العالَم .
وفي روایتھا الموسومة: "أنا النقطة" تح�اك�ي د. 
أس��م��اء غ��ری��ب "ال��ح��ّالج" ف��ي س��م��ّو ن��ظ��ری��ت��ھ 
اإلیمانیة العمیقة حیَن اعتبر "النق�ط�ة" أص�ل ك�ل 
خط، وكّل ما ی�ق�ع ع�ل�ی�ھ بََص�ر ف�ھ�َو ن�ق�ط�ة ب�ی�َن 
 نقطتین. وھذا دلیل على تجلّي الحق في كّل شيء.

تقول د. أسماء غریب : [ ... إن�ھ�ا ن�ق�ط�ة وك�ف�ى، 
تكتب األشعار، وترس�م األن�ھ�ار، وت�ن�ث�ر األزھ�ار، 
إنّ�ھ��ا ش��م��س ال��ع��رف��اء واألول��ی�اء، والّص��ّدی��ق��ی��ن، 
النجباء، تكوُن ح�اض�رةً ف�ي ك�ل األك�وان وبش�تّ�ى 
الصور والزمان وال یعنیھ�ا َم�ن ی�ت�ش�بّ�ھ ب�ھ�ا ِم�َن 
األوغاد وال من یسرق كلماتھا وینسبھا إل�ی�ھ، وال 
من یسعى إلى تدمیر َعرشھا من ع�ت�اة الّض�الّ�ی�ن، 
الّراكضیَن وراَء جنون الدج�ل، والش�ع�وذة، م�ل�ك�ة 
متّوجة بید الرحمن، ویدھا ب�ی�ض�اء الش�یّ�ة ف�ی�ھ�ا، 
وعصاھا ثعباٌن یلتھم كّل حب�ال الّس�ح�رة ال�فَ�ج�رة، 
الفاسدین في ساحات الفراعنة الغالین والمضلّی�ن، 
إنّھا العالیة وكفى ... ) إلى أن ت�ق�ول : (فس�ب�ح�اَن 
َمن َخطَّ بالنق�ط�ِة ح�روَف ال�وج�ود، وج�ع�ل م�ن�ھ�ا 
ریشت�ھ وق�ل�م�ھ یُ�رقّ�م ب�ھ�ا ال�ل�وح ف�ي ك�ّل م�ك�ان 

أن�ا -وزمان ] .(د. أس�م�اء ال�غ�ری�ب، م�ن روای�ة 

 م.)2021دار الفرات للثقافةواإلعالم،  -النقطة 
وفي إشارة إلى ضرورة أن یرى اإلنسان ال�ن�ق�ط�ة 

تكون حاضرة معھ، ولكي تتحقق لھ كینونتھ،   وأن
تقول د. أسماء: تقول السیدة العالیة في مذّكرات�ھ�ا 
إّن اإلنساَن ال یمكنھ أن تتحقق لھ كینونتھ ما لم یَر 

 النقطةَ في كّل شيء .
وِمن غابات الّرؤى والُمشاھدات وحدائقھا الّسّریة 
یبدأ كّل شيء من ھ�ن�اك. وك�م�ا ع�لّ�م�ت�ھ�ا الّس�ی�دة 
العالیة، تقول د. أسماء غریب إنّھا ھ�ي ال�م�خ�ت�ب�ر 
الكیمیائي التي تنقع فیھ أولى الّصَور قبَل أن تصیَر 
خلقاً جدیداً، ومن ھ�ذا ال�م�خ�ت�ب�ر ك�ان�ت ول�م ت�زل 
النّقطةُ تعمل ع�ل�ى ال�ن�ف�س ال�ب�ش�ری�ة، ف�َم�ن ك�ان 
بحاجة إلى ُحلم یبني بھ توازنھ العقلي ش�ّك�ل�ت�ھ ل�ھ 
وأرسلتھ، وَمن كان یرید رؤیة شخص عزیز علیھ 
فقدهُ بالموت، أَرتھُ إیّاه في ُحلٍُم أو رؤیا، وَمن كاَن 
یحتاج نصیحة كلّمتھ في قلبھ بھا. وَمن كاَن مؤّھالً 
للّسماع الّروحي عزفت لھ أنبل وأنقى المع�ل�وم�ات 
وأرسلتھا لھ إل�ھ�ام�اً ف�ي ف�ك�رِه یش�ع�رك ب�ال�دفء 
والحنان، إنھا أمُّ كّل الُمب�دع�ی�ن. م�ن ك�ان رّس�ام�اً 
صاحبتھ وصارت ُملھم�ت�ھ، وَم�ن ك�ان م�وس�ی�ق�یّ�اً 
رعتھُ بألحانھا منذ بدایة الّس�لّ�م إل�ى س�اب�ع درج�ٍة 

 فیھ. (نفس المصدر السابق).
أقول إنّھا تُمّھد ل�م�س�اح�اٍت ِم�َن ال�ظّ�ف�ر ب�ال�ن�ق�ط�ة 
وت��رس��ُم دورھ��ا ف��ي ت��خ��طّ��ي األزم��ات وع��ب��ور 

 أمُّ كّل الُمبدعین! -وكما أسمتھا -المشكالت، إنّھا 
یَذكُر "اندرسن امبرت" في مقدمة كتابھ "مناھ�ج 

النقد األدبي" : األدُب تعبیٌر والنّقد دراس�ة. ودون 
شك فإّن حركتي الروح ھاتین؛ التعب�ی�ُر وال�ّدراس�ة 
تلتقیان في الشخص الواحد نفسھ، ففي كّل ش�اع�ٍر 
ناقد یساعده على أن یعنى ب�ب�ن�اء قص�ی�دت�ھ. وف�ي 
الوقِت ذاتھ یوجد في أعماق كّل ناقد شاعٌر یع�لّ�م�ھ 
من الداخل كیف یتعامل مع ما یق�رأ .. وال�دك�ت�ورة 
أسماء غریب مّمن یُجیُد ھذه اللغة تماماً، ب�ل إنّ�ھ�ا 
ال تنفّك تحمُل حركتي الروح ھاتین في نّصھ�ا ذات 

 التنسیق الالّفت.
وبعیداً عن النظریة التف�ك�ی�ك�ی�ة ال�ق�ائ�ل�ة ب�ت�ك�س�ی�ر 
السطح الالمع للنص األدبي ل�ك�ي ت�ب�ل�غ أع�م�ال�ھ�ا 
المعتمة التي ق�د ال ی�ری�د أن ی�ب�وَح ب�ھ�ا ص�اح�َب 
النص .. فإّن ما تكتبھ الدكتورة أسماء غ�ری�ب ھ�و 
ذلك النغم الخفي الذي تحّسھُ النفس عند قراءتھ ما 
یدّل على ذائقتھا العالیة وتمّكنھا اللغوي وثقاف�ت�ھ�ا 
الواسعة، فھي تستخدم األسلوب األدب�ي ال�ُم�ب�ّس�ط 
دونما إسفاف أو سطحیة، وتشیر في ال�وق�ت ذات�ھ 
إلى معاٍن شریفة، ومضامین عالی�ة ال�م�ق�ام ت�ل�ی�ق 
بفھمھا الواعي المستوعب لتفاصیل ح�ی�ات�ی�ة ھ�ي 
األكثر إشراقاً وأعظم نضجاً، یراھا العارف ب�ع�ی�ن�ھ 
الثالثة وكأنّھ یلتقي بنفسھ فإّن ما رآه صار یحاك�ي 

 سریرتھ.
 -كم�ا ف�ي نّص�ھ�ا الش�ع�ري  -وفي نّصھا الروائي 

تجیُد الممارسة بیَن األسلوب الخبري واالنزیاحي، 
فھي مرةً تأخذَك بعیداً لمشارك�ة ال�ط�ب�ی�ع�ة وت�ح�ی�ا 
الجمادات، ثم ال تبتعد كثیراً عن المواقف المألوف�ة 

 والمعتادة في حیاتنا.
إن م��ن��ش��أ ھ��ذا اإلب��داع ھ��و ث��ق��اف��ت��ھ��ا ال��واس��ع��ة 
واطالعھا الواعي ووقوفھا ع�ل�ى م�خ�ت�ل�ف أن�واع 

 فنون المعرفة.
وفي النھایة أقول لمت�رج�م�ت�ن�ا ال�ك�ب�ی�رة ك�م�ا ق�ال 

 الجواھرّي:
 أْسِعْف فَمي یُطلِْعَك ُحّراً ناِطقاً 

 َعَسالً، ولَیَس ُمداِھناً َمعسوال               
َك من َمھیٍب وادعٍ   �ِ َدرُّ

 نَْسٍر یُطاِرُحھُ الَحَماُم َھدیال .                  

                 ءد. أ 
                        ّواوا ة واا دا 

                           ..   َِ 

 بقلم: ھیثم كاظم المحمود
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 حاصره البرد
 اللیل یسكنھ الخوف

 نادلة البارأخلت الباحة من كرسيّ 
 وطاولة نسى العاشقان األصابع محمومة فوقھا

 فسحة بین السیاج ومقعدك
 ما انتبھ الجالسون لھا

 مكالمة أخذتك للبعدعن الحانة
 امرأة تبحث في الطرقات عن رفقة تبّدد الحزن

 التفتت الیك ،
 آمالھا شجر یستضیف السریر اغصانھ

 عاقرتك الكأس التي عفتھا من برھة
 انتھیت الى وجل تلقاه كّل مّرة في اغترابك

 األصدقاء لیس في كؤوسھم ثماالت
 لغطھم عن السّكرّي وسیدة المساج

 ونادلة الملھى الذي تركت بھ النساء الثیاب عاریة من األجساد
 السالل خالیة من الرّمان وفاكھة اللیل

 ھل أنھ الكلب یخشى المساء ؟
 أم البرد یخشى وحشة التجوال في الحدیقة ؟

 انتھى بك الوقت للكلب تسألھ
 ھل أضاعت لیلتھ الدفء

 بین الراقصات وحانة تتسیّد اللیل فیھا بغيّ 
 أتى الزمان على داللھا

 وغادرت لغة الرغبة الشفاه
 ثّم انحنت عتمة العمرفي كوخ الذكورة

 تصبو لكأس یعلّى اشتھاءا
 ،.. سیدي

 أیھا الغریب
 المدینة حانة غادرت أفیاءھا

 األشجار عري یسائلك ارتداء عباءة
 لن یغسل الماء صوفھا

 ابنة النادل "آرنا " التفتت الیك تسكنھا رغبتان
 أن ترى الماء في كفّیك
 أو ترى القمیص نافرا

 وأنت الذي في رأسھ البلدان أمكنة
 عزف النبیذ نایا لك

 احتسیت األسى على الكلب مّرة
 وأخرى على الماء الذي غار عن نافورة ظللك الرذاذ بھا

 التعرف أّن الكأس فارغة
 وأنك الذي یشرب الھواء

 تبّسمت فراشة البار
 دفء سرى

 تمّدد الكلب مبتّش السریرة
 ثبت للكأس من وھدة

 : ساءلك األصدقاء
 بیرة ؟

 كیف ال ؟
 أنا اآلن رایة في سمائھا

 بل نجمة نست اسمھا قرب واحدة من الحانات
 . التعرف الشقي ّ الذي اصطفاه

………………….. 
 28/09/2021یریفان/أرمینیا، 

 *یریفان، عاصمة أرمینیا                                
 

(1) 
 ن

 
 

 ،.. یریفان
 لم یعرفني المفتاح من قبل

 لكن بسط الكفّ 
 بائعة األلعاب انفردت سبّابتھا
 صوب الحلم المخفّي برأسي

 حجر یصطّف على جسد الشارع
 بلغة خرساء یكلمني

 أوبرا المدینة وسط الغابة
 تحرسھا الخطى من سطوة الخوف

 أنت بین السابلة التعرف الرقم الذي اصطفاك
 خطاك تائھة بین الواجھات وأجساد النساء

 تحّدث الصدیق عن ساحة بباریس یوما جبتھا واألصدقاء
 عیونكم زرازیر تسكنھا الحیرة

 أّي من الثمر الفرنسّي طعمھ العسل
 وأّي بعینیھا لوحتك التي رافقتك من بابل

 لكّن الجالسات على المدرج
 لن یلتفتن لنظراتك

 الشمس بباب األوبرا رسمت على الوجوه الفوانیس
 معلّقة باألصابع

 أنت في یریفان اآلن ،
 ما لباریس وبرجھا ؟

 وما للفرنسیات؟
 لن تغادرك الصور

 تلك حانة على بعد عشرین من األوبرا
 " نادلة فیھا "انانا

 على الصدر صلیب معلّق فیھ المسیح
 في العینین شجار

 بین براءة وشمت صورتھا
 وانقیاد للجموح

 حملت لكم البیرة تفتّر عن بسمة
 قرأتم لفظة الغرباء في رسمھا

 بصّحتكم -
 قلت مختلسا نظرة للورك یسجنھ البنطال

 نقّرت مرتجفا على المنضدة
 سلّم لي علیھ "

 " بّوس لي عینیھ
 مظلّتك التي حمتك من مطر تخشاه
 انتبھت الیك ضاحكة على الطاولة

 صدیقك الرسول نادى علیك
 أبا علّي أنت لآلن لم تشرب البیرة، -
 سیّدي شربت الذي أشتھیھ من العینین -

 بي سكرة لم تدّق الرأس أناملھا
 انتبھوا للتي قبالتنا

 صفصافة تعانق الخلّ 
 . لن ترى اآلخر في المكان

……………... 
 27/09/2021یریفان/ أرمینیا، 

 
 

 قصائد
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 أرمینا -عادل الیاسري/ یریفان        

بفضل كونھما توأم، كان ب�ی�ن�ھ�م�ا ت�واص�ل    
كبیر في التفكیر, جمیلة كانت ت�ح�ب ال�رس�م، 
كما كانت وداد أیضاً, ولكن جمیلة كانت أكث�ر 
حماساً وحباً لموھبتھا في الرسم، كم�ا ك�ان�ت 
األم أیضاً تشج�ع�ھ�ا ع�ل�ي ال�رس�م ول�ك�ن ف�ي 
أوق��ات ف��راغ��ھ��ا ح��ت��ى ال ی��ؤث��ر ذل��ك ع��ل��ي 
مستواھا وتفوقھا الدراسي, أخ�ب�رت ج�م�ی�ل�ة 
أّمھا بإعالن إدارة ال�م�درس�ة ھ�ذا ال�ع�ام ع�ن 
مسابقة (ألجمل لوحة) وأنّھا ترید المشاركة، 
أبدت األم موافقتھا وشّجعتھا علي ذلك، بدأت 
جمیلة في رسم لوحتھا وكانت سعادتھا بالغة 
عندما تنظر إلي اللوحة ی�وم�اً ب�ع�د ی�وم وق�د 
اقتربت من نھایتھا، كما ك�ان�ت وداد س�ع�ی�دة 
أیضاً بلوحة أختھا وتساعدھا وتقترح علی�ھ�ا 
بعض األفكار واأللوان, ولكنّھا مابین ال�ح�ی�ن 
واآلخ�ر ال ت�خ�ل��و تص�رف��ات�ھ�ا م�ن مش��اغ�ب��ة 
لجمیلة وتسألھا : ألم تشرق الشمس ب�ع�د ی�ا 
جمیلة؟، تض�ح�ك ج�م�ی�ل�ة وت�واص�ل ال�رس�م، 
مّرت األی�ام س�ری�ع�اً واق�ت�رب م�وع�د ت�ق�دی�م 
اللّوحات إلي الم�درس�ة، م�ك�ث�ت ج�م�ی�ل�ة ف�ي 
فراشھا حزینة إلصابت�ھ�ا ب�ن�زل�ة ب�رد ح�ادة، 
وكان علیھا أن تنصاع ألوامر الط�ب�ی�ب ال�ذي 
نصحھا بالراحة التامة أیّام�اً، ت�رع�اھ�ا أم�ھ�ا 
وتسھر بجوارھا تقدم لھا الدواء، كم�ا ك�ان�ت 
وداد حزینة أیضاً ألنھا تعلم مدي حزن أختھا 
الشدید على ضیاع ھ�ذه ال�ف�رص�ة، وأن غ�داً 
ھ��و م��وع��د تس��ل��ی��م ال��ل��وح��ات إل��ي إدارة 
المدرسة، ولكونھا الوحیدة التي تعلم ما ك�ان 
یدور في رأس أخت�ھ�ا، م�ن خ�الل ح�دی�ث�ھ�م�ا 
معـًا، استیقظت لیالً وظلّت ساھرة أمام لوح�ة 
أختھا وأكملت ما بقي منھا ورس�م�ت ش�م�س�اً 
أضافت بریقـًا وحیویّة للوحة، وھ�و م�ا ك�ان 
ینق�ص�ھ�ا، ق�ّدم�ت وداد ل�وح�ت�ھ�ا إل�ي ل�ج�ن�ة 
المساب�ق�ة ب�ال�م�درس�ة، ال�ت�ي ق�ررت ف�وزھ�ا 
بأجمل لوحة لھذا العام، أسرعت وداد ف�رح�اً 
لتخبر جمیلة التي احتض�ن�ت�ھ�ا ب�ذل�ك، ل�م�ع�ت 

 عین األم بدموع الفرح وقالت : 
 ھذه جائزة (أجمل ُحب).

 قصة قصیرة
 

       ُ أ 

  مراد ناجح عزیز/مصر



الكثی�رون ی�رب�ط�ون ب�ی�ن ف�ی�روز    
وقھوة الصباح، وبفنتازیة س�ح�ری�ة 
ی��ت��خ��یّ��ل ل��ھ��م إن ف��ی��روز وال��ق��ھ��وة 
"طقس صباحي" وال زلُت وأنا ف�ي 
خانة الثمانین من العمر أدمن ع�ل�ى 
ھ��ذا ال��ط��ق��س ال��ج��م��ی��ل ك��ل ص��ب��اح 
وأستسلم تماماً لسحر صوتھا وھ�ي 

 تغني :
  یا بیاع الخواتم بالموسم اللي جاي

  -جیبلي معاك شي خاتم 
  یا بیاع الخواتم راح یتركني حبیبي

 أحبس لي حبیبي بخاتم.
وتدخل ف�ي ل�ح�ظ�ات ت�أم�ل ص�وف�ي 
حین یأسرك سح�ر الص�وت وس�ح�ر 
اللحن وسحر األحساس وھكذا یأخ�ذ 
ب��ت��الب��ی��ب ال��ع��ق��ل ال��ت��ي ھ��ي ف��ع��الً 
"معجزة الجم�ال" ف�األس�ت�م�اع إل�ى 
فیروز لیس سھالً إن فیھ معاناة من 
نوع خاص لمن تحمل كل كلمة وك�ل 
ل��ح��ن ع��ن��دهُ ط��وف��ان��اً م��ن الص��ور 
والذكریات التي عاشھا ولم یعشھ�ا، 
ورب�م�ا أن�ا ال�م�غ�ت�رب م�ع�ن�ي ب�ھ�ذه 
األرھاصات الح�ل�وة وال�م�ّرة، ح�ی�ن 
أس��ت��م��ع ألغ��ن��ی��ة ب��غ��داد وھ��و أم��ٌر 
یعنیني ویعزیني وھن�ا أق�ف ع�ن�دھ�ا 
ألصلي لمدینتي الحبیبة الغافیة على 
ضفاف دجلة الخیر وم�ف�ارق�ھ�ا م�ن�ذ 
رب��ع ق��رن وھ��ي تص��دح (ب��غ��داد 
والش��ع��راء والص��وُر ذھ��ب ال��زم��ان 
وض��وع��ھُ ال��ع��ط��ُر)، ف��أدم��ن��ا ع��ل��ى 
صوتھا الم�الئ�ك�ي ال�رخ�ی�م ف�ال ت�ت�م 
ص��ب��اح��ات��ن��ا وم��ف��ردات أی��ام��ن��ا إال 
بصوت جارة ال�ق�م�ر ی�ن�ب�ع�ُث داف�ئ�اً 

  ھامساً یمنح الفرح والتفاؤل.
وقد سطرت مسیرة فنی�ة وأنس�ان�ی�ة 
مس�ت��م�رة آلك��ث�ر م�ن س��ت�ی��ن ع��ام��اً 

أغ�ن�ی�ة، ج�اءت  800قدمْت خاللھا 
ن��ھ��اد رزق ودی��ع الش��ھ��ی��رة ب��أس��م 
ف��ی��روز م��ن ق��ری��ة ج��ب��ل األرز ف��ي 
قض��اء الش��وف ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ت��ب��دأ 

 1940مشوارھا الغنائ�ي م�ن�ُذ ع�ام 
وكان ع�م�رھ�ا أن�ذاك س�ت�ة س�ن�وات 
لتنظم إلى الكورس األذاعي اللبناني 
وأكتشاف خ�ام�ة ص�وت�ھ�ا ال�غ�ن�ائ�ي 
"حلیم الرومي" الذي أطلق ع�ل�ی�ھ�ا 

 أسم "فیروز".
وما أشھى الحدیث ع�ن "ف�ی�روز"  

ج��ارة ال��ق��م��ر، عص��ف��ورة الش��رق، 
ق�ی��ث�ارة الس�م��اء، س��ف�ی��رة األح��الم، 
س��ی��دة الص��ب��اح، ال��م��ع��ج��زة، والدة 

، قدمت م�ع األخ�وی�ن 1935بیروت 
الرحاب�ن�ة ال�ع�دی�د م�ن األوب�ری�ھ�ات 
واألغ��ان��ي، وس��رع��ان م��ا ل��م��ع��ْت 

م��ع  1952ب��ال��ن��ج��وم��ی��ة ب��ع��د ع��ام 

األخ��وی��ن ف��ي ت��ول��ی��ف وم��زج ب��ی��ن 
األن��م��اط ال��غ��رب��ی��ة والش��رق��ی��ة م��ع 
األل��وان ال��ل��ب��ن��ان��ی��ة ف��ي مض��م��ون 
م��وس��ی��ق��اھ��ا وأرث��ھ��ا ال��ح��ض��اري، 

  وفولكلورھا التأریخي العریق.
وساعدھا ص�وت�ھ�ا ال�ع�ذب ال�رخ�ی�م 
الذي ی�م�ت�از ب�أنس�ی�اب�ی�ة وش�ف�اف�ی�ة 
مخملیة عذبة تداعب شغاف ال�ق�ل�ب 
ط��واع��ی��ة، م��ع ع��رض س��الی��دات 
للطبیعة اللبن�ان�ی�ة الس�اح�رة ب�خ�ی�ال 
فنتازي ممتع حین تحكي (غنی�ات�ھ�ا) 
القصیرة ب�ل�س�ان ح�ك�وات�ي ل�ب�ن�ان�ي 
متجلبب لحد الطربوش بذل�ك ال�ح�ب 
والعشق الصوفي المؤطر ب�األنس�ن�ة 
وبرومانسیة قرویة فط�ری�ة م�ج�ردة 
من العبثی�ة الص�ب�ی�ان�ی�ة ف�ھ�ي ح�ق�اً 
ثورة في الموسیقى العربیة خ�اص�ة 

بعد الحرب على ل�ب�ن�ان،  1970بعد 
وذلك ألن أغنیاتھا بسیطة ال�ت�ع�ب�ی�ر 
مع عمق الفكرة الموسیقی�ة وت�ن�وع 

ل��ل��ح��ب   ال��م��واض��ی��ع ح��ی��ث غ��نّ��تْ 
ل��ت��م��س��ك��ھ��ا ب��ال��ق��ض��ی��ة  -وال��ق��دس 

واألط�ف�ال، ول�ل�ح�زن  -الفلسطین�ی�ة 
وال��ف��رح وال��وط��ن واألم، وغ��نّ��ْت 
یاجارة الوادي الرائع�ة م�ن ت�ل�ح�ی�ن 
ال��ع��ب��ق��ري ال��م��ص��ري م��ح��م��د ع��ب��د 
ال��وھ��اب، وم��ن ب��ع��د ال��ث��م��ان��ی��ن��ات 
أتجھت موھبتھا ال�ف�ن�ی�ة إل�ى األل�ق 
والسمو الروحي باستثمار الموھ�ب�ة 
الموسیقیة الخالقة لدى أبنھا (زی�اد 
رحباني) حیث طلعْت علینا بتول�ی�ف�ٍة 
جدیدة ب�ی�ن ال�م�وس�ی�ق�ى ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة 
والموسیقى ال�ع�رب�ی�ة وال�م�وس�ی�ق�ى 
الش�رق�ی�ة وال��م�وس�ی�ق�ى ال�ع�ال�م�ی��ة، 
وأب��دع��ت ف��ي ت��ق��دی��م��ھ��ا ل��ل��ع��م��ل 
المسرحي، وأحیاناً تأخذ المسرح�ی�ة 
نقداً ل�ح�اك�م الش�ع�ب، وف�ي ت�م�ج�ی�د 
البطولة، وھل في ال�ل�ی�ل�ة ال�ظ�ل�م�اء 

  یفتقُد البدُر في (غنیتھا) الرائعة:
  یا أنا -یا أنا 

   ویاك صرنا القصص الغریبھ
   یاأنا أنسرقْت مكاتیبي -یا أنا 

   وعرفوا أنك حبیبي!!!
أن��ھ��ا روائ��ع ودرر م��ا غ��نّ��ت ھ��ذه 
الشحرورة اللبنانیة بمقاربات حسّیة 
ووتریة تبدو وكأنّھا مس�ت�وح�اة م�ن 
أن��غ��ام س��م��ف��ون��ی��ة ال��م��وس��ی��ق��ار 

 40النمس�اوي ال�م�ب�دع "م�وزارت 
ذات األی��ق��اع��ات ال��وت��ری��ة  41أو

 المتماثلة.
:  ومن أغاني فیروز األك�ث�ر ش�ھ�رة

رب��م��ا أخ��رج م��ن دائ��رة ال��ح��ی��اد 
وبأنتقائیة أكتب لك�م األغ�ان�ي ال�ت�ي 
أھواھا وأعشقھا أمنیت�ي أن ت�ل�ق��ى 

 :  رضاكم
ج��ارة ال��وادي وأك��ت��ب أس��م��ك ی��ا 
ح��ب��ی��ب��ي، ونّس��م ع��ل��ی��ن��ا ال��ھ��وى، 
وسألوني ال�ن�اس، وأع�ط�ن�ي ال�ن�اي 

یا أنا، وق�دم�ت ع�دداً  -وغني، وأنا 
من األغاني لمحمد عبدال�وھ�اب ف�ي 
ستینات ال�ق�رن ال�م�اض�ي م�ن�ھ�ا ی�ا 
ج���ارة ال���وادي، وخ���ای���ف أق���ول، 

مسرحی�ة م�ن أش�ھ�رھ�ا  15وقدمت 
بیاع الخواتم، كما قدمت ثالث أف�الم 
سینمائیة، وب�ھ�ذا أج�زم أن ف�ی�روز 
ظاھرة األنبعاث الثقافي لبیروت ف�ي 
الخمسینات والستینات والسبعینات، 
وھي المطربة الوحیدة ال�ب�اق�ی�ة م�ن 

 جیل الكبار في الغناء العربي .
 

  قالوا فیھا :
ج���اءت الس���ی���دة ذات الص���وت  -

م�ك�ت�وب غ�رام  -المائي، ھج�م�ت ك
من كوكٍب آخر، ھج�م�ت ك�ت�ف�اص�ی�ل 
ح�ٍب ق��دی�م، وم�ررن�ا ت�ح��ت أق��واس 
ص��وت��ھ��ا ال��ح��ض��اري ف��ت��ح��ض��رن��ا، 
وغمرتنا بالن�ش�وة وال�وج�ود (ن�زار 

 قباني) 
أن��ھ��ا ت��ج��ع��ل الص��ح��راء أص��غ��ر، -

وت��ج��ع��ل ال��ق��م��ر أك��ب��ر (م��ح��م��ود 
 درویش)

إن ص��وت ف��ی��روز أج��م��ل ص��وت  -
س�م�ع��ت�ھُ ف��ي ح�ی��ات�ي، وھ��و نس�ی��ج 
وح��دة الش��رق وال��غ��رب. (م��غ��ن��ی��ة 

 األوبرا الھنغاریة "أنا كورسك".
وأخیراً/ ماذا تعن�ي زی�ارة ال�رئ�ی�س 
ال��ف��رنس��ي أی��م��ان��وئ��ی��ل م��اك��رون 

 لفیروز؟
ربما تعني أن زیارة م�اك�رون ی�ری�د 
توجیھ رسالة ما!! من خالل تقدیم�ھ 
فیروز على ك�ل ك�ب�ار ال�م�س�ؤول�ی�ن 
والزعماء السیاسیین الل�ب�ن�ان�ی�ی�ی�ن، 
وأع���ج���ب���ت���ن���ي م���داخ���ل���ة ال���ك���ات���ب 
واألعالمي "غسان ش�ی�رب�ی�ل" ف�ي 
ھذه الزیارة الملفتة ل�ل�ن�ظ�ر ق�رأت�ھ�ا 
في جریدة الشرق األوسط اللندن�ی�ة: 
{إن�ھُ ج��م�ی��ٌل أن ی�دخ��ل أی��م�ان��وئ�ی��ل 
ماكرون لبنان ف�ي زی�ارت�ھ ال�ث�ان�ی�ة 
ال��ج��دی��دة م��ن م��ن��زل ف��ی��روز م��اراً 
باألحیاء المنكوبة ومیناء الع�اص�م�ة 
المدمر، ولعل الرئیس الفرنسي أراد 
تذكیر اللب�ن�ان�ی�ی�ن ب�ال�ج�س�ر األخ�ی�ر 
الذي عاند العواصف الذي ھو جسر 
فیروز ال�ذي ل�م ی�ب�ق ال�ك�ث�ی�ر م�م�ا 

 یجمع بین اللبنانیین}.
ال���ع���اب���رون ال  -وھ���ك���ذا ال���دن���ی���ا 

یتكررون، والراح�ل�ون ال ی�ع�ودون، 
 القادم أجمل.  -وربما  -ربما 

 
 
 

 وز ف  أور ااة
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ـعـبـونـي  ُمـِعـز الـشَّ
 تونس 

 
  

ِة الـَحـیَـاةْ   َرأَْیـتُـھُ بَـْیـَن أَِزقـَّ

ِھ الـبَـْھـَجـةُ   بِـَكـفـِّ

 َو الـبِـْشـُر تَـنَـاثَـرَ 

 بَـْیـَن َمـَسـاِحـیـِق الـَمـْلـَھـاةْ 

ُع الـسَّـَعـاَدةَ َو الـبَـَسـَمـاتْ   تَـَراهُ یُـَوزِّ

 َو یُـْنـبِـُت االْنـِشـَراَح بِاألَْنـفُـِس الـَعـلِـیالَتْ 

 َواِھـبًـا أََمـالً فِـي الـفَـیَـافِي َو الـفَـالَةْ 

 َرأَْیـتُـھُ یُـوقِـُد قَـنَاِدیـَل الـَحـیَـاةْ 

ـًرا ُصـُخـوَر الـعُـبُـوِس َو الـَحـَسـَراْت ...  ُمـفَـجِّ

مَّاعْ  ِھ الـُمـبَـْھـَرجِ الـلـَّ  بَـْیـَن َشـَراِشــِف ِزیـِّ

 أَْلـَواٌن، ِصـبَـاٌغ َو أَْلـُف قِـنَـاْع،

 َخـْلـَف ِطـالَِء َوْجـِھـِھ لَـْوَعـاٌت ِسـَراعْ 

قَـةً   لَـَمـْحـتُـَھـا تَـْعـتَـِصـُر بَـْسـَمـةً ُمـَعـتـَّ

 بِـأَْقــَداحِ األَْوَجــاعْ 

 

********** 

 

 َدنَـْوُت ِمـْنـھُ َو َھـاتَـَف ِوْجـَدانِـي

جٍ طَـالَـَمـا لِـْلـبِـْشـرِ   َدْمـَعـةَ ُمـَھـرِّ

َل أَْحـَزانِـي َو آالَِمـي  َحـوَّ

ـُروِر لِْألَنَـامِ   : یَـا َحـاِمالً ِمْسَك الـسُّ

 !َما بَاُل َعْینَِك تَْدَمُع َو أَْنَت لِْلبَْھَجِة َخْیُر ِمثَاِل ؟

انِ   أَطَـلّـْت ُشـُجـوٌن تَـْحـَت َمـَسـاِحـیـِق الـفَـنـَّ

 َو أَْنـَشـَدْت َعـْیـنَـاهُ بِالَ أَْلـَحـاِن :

 ُدُمـوُع قَـْلـبِـي تَـِحـجُّ لِـَمـآقِـيَّ 

هْ  ٍة َو َمـرَّ  فِـي الـیَـْوِم أَْلـَف َمـرَّ

 َو َعـْیـنِـي تَـأْبَـى االْنـِھـَمـارَ 

ى بِـقَْطـَرهْ   بِـَرَذاٍذ أَْو َحـتـَّ

 یَـا َعـْیـنِـي أَْدِمـِعـي اآلنَ  ! آهٍ 

ـْبـُر َمـاَت َو بِالـفُـَؤاِد َجـْمـَرْه ...  فَالصَّ



أود بدایةً أن أضع في خلفیة ھذه الك�ت�اب�ة   
بعد قراءت�ي ل�دی�وان ال�ف�ن�ان ال�م�ب�دع د.  -

م����وف����ق س����اوا (م����والت����ي أن����ِت) أن 
ت�خ�ی�ل�ی�ة ف�ي آٍن   م�ب�دع�ن�ا حس�ی�ة  قصائد

 ..  معاً 
بمعنى أدق : تمیل أكثر للتخییل والذي یعد  

أساس من أھم أساسیات ف�ن الش�ع�ر ح�ت�ى 
تنجز أثرھا وإثارتھا بشكل مختلف، وح�ت�ى 
في الجمل التقریریة والمباشرة، فكثی�را م�ا 
یكون التقریر خارج الصندوق ال�م�ع�ت�اد أو 
المألوف، وبالطبع ال یبرأ ھذا التخی�ی�ل م�ن 
االستناد على الواقع أو الحقی�ق�ي ال�ح�ی�ات�ي 
وإالَّ بدا كنوع م�ن ال�ت�ھ�وی�م�ات، وغ�ذ ف�ي 
اإللغاز والغموض وھ�و م�ا نش�ھ�د ب�ب�راءة 

 منھ بضمیر مستریح.  القصائد
لذا فتخیلھ اإلبدعي یكون من الس�ھ�ل ع�ل�ى 
القارئ أن یربطھ بنفسھ باعتبار أنھ إنسان 
وأن الشاعر إنسان بینھما وشائج إنسان�ی�ة 
مش��ت��رك��ة، وی��ع��ی��ش��ون عص��راً واح��داً 
ویتشاركون في معاناة شمولی�ة واح�دة، ال 

ال�ق�ارئ ع�رب�ی�اً ل�ھ ن�ف�س   سیم�ا إذا ك�ان
 الثقافة ویقف على نفس التراث .

ب�ال�ت�خ�ی�ی�ل ال�خ�الب   إننا نشعر باالستمتاع
ح�ت�ى إذا أخ�ذن�ا إل��ى ب�ع��ض ال�م�ن��ع�ط�ف��ات 
المظلمة، أو صدمنا بال�م�واق�ف ال�ذي ن�ج�د 
فیھا شخصیة المبدع نفس�ھ خص�وص�اً ف�ي 
الحاالت التي نجده فیھ�ا م�ل�وح�اً ب�م�ش�اع�ر 
الظلم والرفض واالستنكار، أو بحاالت م�ن 
العزلة أحیاناً والخطر أحیاناً لخلق نوع م�ن 
ال��ت��وت��ر ال��ذي ی��زی��د اإلحس��اس وی��وق��ظ 

 الشعور .
وكأن اإلحساس یزحف من نف�س ال�م�ب�دع  

إلى نفوسنا، أو كأن الشعر مص�ب�اح زی�ت�ي 
یضئ في ضب�اب ال�ن�ف�س أو ب�ی�ن ظ�الل�ھ�ا 
الداكنة، وھو ما یشعر القارئ في ال�ن�ھ�ای�ة 
بالفوز بمتعة القراءة .. وال نذھب لم�ف�ھ�وم 

 اللذة الذي ذھب إلیھ روالن بارت.
وتقوم عملیة تأمل الشع�ر وال�ت�ح�اور م�ع�ھ 

 بجعلھ كائناً ینبض بالحیاة .
الن�ق�دی�ة   إن أھم ما تصبو إلیھ ھذه القراءة

/  أو اإلضائیة ب�م�ع�ن�ى أدق�ل�دی�وان ال�م�ب�دع
موفق ساوا ھ�و دع�وة ال�ق�ارئ ألن ی�ع�ب�ر 
النصوص كما ی�ع�ب�ر ال�رؤی�ا ، ی�ت�ل�م�س�ھ�ا 

بالن�س�ب�ة   ویحاورھا، وبذلك سیكون الشعر
 لھ مادة للمحبة والعشق ..

أن��ھ ال��م��ل��م��وس األول ال��ذي ب��ادر ب��ھ 
إل��ى اآلخ��ر، وم��ن ق��ب��ل ك��ان   ال��م��ب��دع
ملموساً لصاحبھ فقط على مراح�ل   الدیوان

كتابة قصائدة المتعددة، وبم�ا ی�ع�ن�ي أیض�اً 
أنھا مبادرة ال تخلو من مغامرة، وم�غ�ام�رة 
ال تخلو من جرأة، وجرأة ال تخلو من روح 
اقتحامیة تعضدھا ثقة بالنفس، ثقة ع�اری�ة 

 من معاني الغرور واالندفاع الموتور .
  

  وإذا كان
الفن خزانة أسرار الفنان، وھا ھ�و ال�ف�ن�ان 
ذو الموھبة المتفجرة منذ ط�ف�ول�ت�ھ األول�ى 
أ.د/ موفق ساوا یبدأ ب�وح�ھ األدب�ي ال�ف�ن�ي 

ب�ع�د إع�ادة ت�رت�ی�ب��ھ م�ات�ح�اً م�ن ال�ذاك��رة، 
مستخدماً تقنیة الفالش باك التي ت�ع�ود ب�ھ 

المبك�رة ح�ی�ن ك�ان ت�ل�م�ی�ذاً   لھذه المرحلة
اإلبتدائیة ، وحیث بدأت تجربت�ھ   بالمدرسة

مع الكتابة الناقصة دوماً لیبلور لن�ا واح�دةً 
من أھم سماتھ الح�ی�ات�ی�ة وال�ف�ن�ی�ة ف�ي آن 
معاً، أال وھي سمة اإلصرار والتحدي، فھو 
یكتب وال یتخلى عن كتابتھ الن�اقص�ة ل�ك�ن�ھ 
یعود لیستكملھا ن�اش�داً ك�م�ال ال�ق�ص�ی�دة ، 

 واالكتمال بھا دون فواصل :
 وسنواتْ … سنواٌت 

 و القصیدةُ ناقصھْ  أكتبُ         
 …ناقصْھ   دوما                      

 سنواٌت مضْت و تَْمضي
 و أنا أركُض وراَءھا

 أسعى ... أبحُث ...
 . عن قصیدتي الكاملھْ        

 أكتب و سأكتب...
 …مھما طال عمري

 …الفاصلھ حتى تزوَل بیننا        
ومنذ ھذه الكتابة األولى البد أن نلمح داللة 

التي یتوجھ إلیھا عادةً بالخطاب،   ال (ھي)
والتي ال ت�ق�ف ب�ال�ط�ب�ع ع�ن�د ح�د ك�ون�ھ�ا 
القصیدة ولكنھا تتعداھ�ا ل�ت�ك�ون ال (ھ�ي) 

م�ن ال�ف�رات   ُسريٍّ   الموصولة بقلبھ بحبل
  ودجلة، یقول شاعرنا في مقدمة دیوانھ :

" في الحقالنیة* اجتاح�ن�ي ھ�دی�ُر ال�ف�راِت 
ُ  ال�خ�ی�ر ف�أل�ت�ق�ى  وفي بغداد عانقني دج�ل�ة
ال�ن��ھ��ران ب��ی��ن ض��ل��وع��ي ل��ت��ول��َد ح��روف��ي 

 الضوئیة الناطقةُ بالحبِّ "
السیدة) التي یكشف لنا ع�ن  -ھذه ال (ھي 

ماھیتھا وكینونیتھا م�ن خ�الل اس�ت�خ�دام�ة 
فمن یكون ت�ل�ك   لصیغة التساؤل التعجبي :

  السیدة؟ : ھي
 یُطیُعھا البحرُ …سیَِّدةٌ 
 الریاحُ   تَھابُھا

 …أغنیةٌ للناِس ھَي في كلِّ البِقاعِ 
 البعُض یرتِجفُ …   ِمْن إسِمھا

 …و ِمْن ِظلِّھا البعُض یخاف
 ھي لألرِض ماءٌ 
 وللطیوِر سماءٌ 

 …وھي لكلِّ داٍء دواُء 
 الُمْغلَقھْ  األبوابِ   یْفتَُح كلَّ … اسُمھا

ؤانَ  یْقلَُع من الحقول  الزُّ
 یزرع فیھ الریحانَ 

ْكبانُ   ثم یغدو أنشودةً یسیر بھا الرُّ
 …و الِخْلجاْن  في المُدنِ 

 ما أعظم اسمِك سیِّدتي !!
 …في القلوبِ 

 وفي كلِّ العصوِرو األزماْن .
 - ھي إذن بشكل كلي متوحٍد شام�ل ح�ی�ات�ھ

  كما یُقرُّ بذلك خالل مقدمتھ:
"مسیرة حیاٍة عشتُ�ھ�ا ل�آلخ�ری�ن وم�ازل�ُت 

 بتفاٍن ومحبٍّة صادقٍة".
وإذا كان ذلك في ُكٍل شامل ومتحد، فإن لھا 
مقاعد تتبادلھا خالل خطابھ اإلبداعي حسیَّاً 
وم�ع�ن��وی�اً، ف�ك�م��ا ن��راھ�ا ال�ح�ی��اة ، ن�راھ��ا 

الوطن، ونراھا تل�ك ال�ح�ب�ی�ب�ة ال�م�ع�ش�وق�ة 
ھ�ی�ف�اء) ال�ت�ي ی�ع�ش�ق  -  الحسیَّة (الم�رأة

ف��ي ك��ل   وال ی��ك��ت��م��ل إالَّ ب��ھ��ا  ع��ی��ون��ھ��ا
  حاالتھ :

 قُْل لَِمْن یسِرقُ 
 عیوَن ھیفا ِمْن عیوني        
 في َوَضحِ النھارِ                         

 ھْل تْذبُُل أو تموُت جذوُر األشجارِ 
 حین تُْسَرُق الثماُر؟                      

 بالمطرِ  ھل تْنطَفُِئ الشمسُ 
 بالناِر؟ أو یحترُق الماء

  كیـف أرى علََّمْتني عیوُن ھیفا
  و كیف أْھَوى ، و كیف أبحثُ   
 عّمْن ال یرى فأمنَُحھُ                

 عیوَن ھیفا
  یا أیتھا العیوُن التي

 أشعَِّت الّضْوَء على ِكتابي 
 كلَّ ُحُروفي   أنطَْقتِ  

 ویا أیّتُھا الشمُس التي
قْت ظالَم غربتي    مزَّ

 عرفُت درَب الخروجِ ِمْن خریفي
 ویا أیتھا العیوُن التي

 طّھَرْت جسدي…َعمََّدتْ 
 …قْد الَذ فِراًرا 

  قلقي و َخْوفي
ھذه المحبوبة التي جعلت الدفوع العاطف�ی�ة 
تتسید خطابھ الشعري والتي یعترف أنھ ق�د 

 عاش قبلھا في رحلة بحث دائم عنھا :
 منُذ عصورٍ   كنُت أبحثُ 

 عن عصفورٍ             
 من جناحْیھِ   آالمي بَِرفَّةٍ   یْمُحو

  عن َمـَمـرٍّ     
  و المكانِ  یقوُدني خارَج الزمانِ 

 عن ُشَعاعٍ من الشمسِ 
ُق سدائـَل الظالِم   ِمْن َحْولي یَمـزِّ

 عن ھْیفا  كنُت أبحثُ      
 …بْلَسمـًا لِِجراحي    

حتى وجدھا ، فراح یترجم مشاعره لھا في 
غزل عذريٍّ عفیٍف دون مجوٍن ف�اض�حٍ وال 

 خدٍش للحیاء واضح :
 …الیوَم وجدُت ھیفا

 …ھیفا!! 
 غزوِت قلبي

ًدا  فدخلُت فِْرَدْوَسِك ُمَغـرِّ
 …أْغـنِیَـتَـینِ …أغنیةً 

 یا ساحرةَ العینینِ  
تَـْینِ   …إنّي أراِك مرَّ

ةً   في الُحْلِم مرَّ
 ومرةً 

 حین أطبُع على وجنَتَْیكِ  
 بل قُْبلَتَْینِ  …قبلةً 

 یا ھیفا وأشتھي
 النّاِعَمتْینِ  أن أرقَص بین ذراعْیكِ 
  فیُْثِملُني عْطُرِك الّساِكنُ 

ْعِر الغَجريِّ .  في الشَّ
ھذه الدفوع العاطفیة الجیاشة ال�ت�ي ت�ج�ع�ل 
الحب كعملة واحدة ذات وج�ھ�ی�ن، وج�ھ لـ 

 ( ھیفاء ) واآلخر لـ ( للوطن ) :
 عندما كان العنكبوتُ 

 ینِسُج في زوایا غرفتي َشبََك الخیوطِ 
ا   زارني حبك سّرً

 ففاض فراتُِك لْیالً على ُسُھولي
 و فاضْت دجلةُ منِك على ُحقُولي .

غیر أن الوجھ اآلخر لھذه ال�ع�م�ل�ة ی�ن�ب�ُض 
بنازعٍ ثوري مش�وب ب�اإلحس�اس ب�ال�ظ�ل�م، 
والرفض الذي یعبر عنھ المبدع بشكل فن�ي 
دون ت�م�رد ص�ارخ، أو ص�دام یض�ع�ھ ف�ي 
خانة الضد أو الخصم أو العدو لھذا الوط�ن 
ال��م���ح��ب���وب ال���ذي یض���ع��ھ ف��ي ق��ف���ص 

  :  بتھمة الُحلم  اإلتھام
 سألوني عِن اسمي و عُمري و عَملي

 : فقاھُر الظالمِ   أما االسمُ  -
 فال یُْحَسُب باألعوامِ  و أّما العُمُر : 

 : خدمةُ االنسانِ   والعملُ 
 أین السََّكُن و ما الرمُز؟ -
 أسُكُن في قلوِب الناسِ  -

 و رمزي عصفوٌر على األغصانِ 
 دستوري؟ -
 أن تمَحى الفوارُق بین البَشِر و األوطانِ  

 شعاري؟
 جوعانُ   أْن ال یبقى في العشِّ عصفوٌر 

 و أّما انتمائي : فللعصافیِر و الحَمامِ  
 وضعي االن؟ -
 أنا إنسان ُمَھمٌَّش في وطني      
ٌق في ھذا الزمانِ    ُمَمزَّ

 و اآلن أسألُُكْم : ما تُْھَمتي
 أھي تخلیُص الورِد من الزؤانِ         

 أو نصُب الفَِخـاخِ للِغـْربانِ 
 ھل تُْھَمتي أن أحلَم یوما 

 بجمعِ باقاٍت من الزھِر فیھا كل األلوانِ 
 أو أْن أرى وطني بستانًا

ُد فیھ العصافیُر بأمان؟  …تغرِّ
  أمَّا بعد ..

ذو   فإن خطاب مبدعن�ا أد / م�وف�ق س�اوا
لغٍة تبعث الدھشة في نفوس ق�ارئ�ی�ھ، ول�ھ 
ومضاٌت خاطفةٌ تبعث الحی�وی�ة ف�ی�ھ ح�ی�ث 
تنبض كلماتھ بالحیاة وتش�ع ب�ال�ح�ب، ھ�ذه 

ف��ي ھ��ذا   ال��دھش��ة ھ��ي مص��در اإلم��ت��اع
اإلبداع .. وھو یصل بخط�اب�ھ إل�ى م�ن�اط�ق 
تعبیریة وأسلوبیة تنحو نحو االبتك�ار، م�ن 
خالل اعتماده على المفارقات التي ینت�ج�ھ�ا 
عن طریق اإلسلوب اإلستفھامي ال�ت�ع�ج�ب�ي 
واإلستنكاري، ما یجعل القارئ ل�ھ یس�ت�ف�ز 
ذھنھ، ویشارك�ھ ف�ي إن�ت�اج دالالت وم�لء 
فراغات فیحولھ بشكل بسیط وع�ف�وي إل�ى 

 قارئ إیجابي .

(ِأم ) اند  اءة 
 للفنان د. موفق ساوا

 
 بقلم / محمود عبد الصمد زكریا
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كانت لحظة فارقة في مسیرتي اذ والول مرة اجتاز حدود  98عام 
اقلنا الباص من كراج عالوي الحل�ة ال�ى  البالد عبر منفذ طریبیل

وھذه المرة عبر عرض  ساعة واكثر19عمان ... بوقت الیقل عن 
(السحب ترنو الي) لمؤلفتھ (د عواطف نعیم) بعد ان ح�از ع�ل�ى 

 جائزة افضل عرض في مھرجان المسرح العراقي.
  وھنا للمشاركة في مھرجان المسرح االردني الذي صار یضیف عروضا عربیة

وھنا ایضا وعلى خشبة المركز الملكي اطل على الجمھور العربي الول مرة عبر ھذه الخشبة الملكیة 
ف�ي ھ�ذا   وناسھا ومسرحیوھا والتي اطلقتني كطیر فالت من القفص ف�ي وض�ع ص�ع�ب وق�اس...

العرض انتبھ لتجربتي عددا من الفنانین العرب وبقیت في ذاكرتھم وھذا ماعرفتھ بعد انتھاء سنوات 
لم اكن  كان العرض عن انتظار امراتین الزواجھما الذاھبین للحرب وقدمتھ بطریقة مبتكرة، الحصار

اعرف كیف یتحرك العالم خارج جغرافیانا وال اعرف اال تكیت وال مظاھر جدیدة غابت عنا بس�ب�ب 
بعدھا وفي وقت الحق عشت في عمان اشھرا قلیلة واكتشفت جزءا منھا ...كنت ، طول فترة الحصار

اتحرك بین لویبدة حیث االصدقاء وبین اماكن سكن متعددة اجوب بینھما مثل تائھ .. وكلما شاھ�دت 
ك�ان  شیئا جمیال ال اتورع عن البكاء حزنا على اھلنا الذین یعیشون في ھذه االث�ن�اء ح�ی�اة ب�دائ�ی�ة

وكلما صادفت ع�راق�ی�ا  الحصار قد بلل ارواحنا بالسواد واضفى علیھا اسى ووجع ودمار اجتماعي
واذا ترید ان ت�ك�رم  كانت البیبسي كوال بطلة الحصار ھرع معي لیسقیني قنینة بیبسي كوال منعشة

وھنا وبعد حوارات مع اصدقاء لي  عراقیا ضیفھ على لتر بیبسي كوال فستشفع لك یوم الحساب ....
لوركا بك�ل س�ح�ره وج�م�ال�ھ )  نضجت عندي فكرة تقدیم مسرحیة عرس الدم للشاعر القتیل (لوركا

  وعذوبتھ یفتح لي افقا مغایرا.
ثمة اصدق�اء ھ�ن�اك ف�ي ع�م�ان  اعود الى بغداد بعد سلسلة اوجاع وتیھ واشرع ببروفات ھذا العمل

ساتي على ذكرھم اوقفوني على اقدامي وھدءوا من روعي وھم مازالوا عالمات مضیئة في سیرتي 
االجتماعیة والمسرحیة ومنھم بال شك المخرجان (حكیم حرب) و(حسین ن�اف�ع) وع�ددا اخ�ر م�ن 

  اصدقاء عراقیین وعرب ربطتني بھم عالقات متینة حتى الیوم.
اعددت الن�ص  عدت الى بغداد ولیس ھناك سوى جمالیات البروفة واسرارھا من یعید لي توازني...

اعدادا متقنا حتى ان الممثلین رموا النص االصلي ولم یقبلوه اال بعد ان فاجأتھم باالع�داد وال�رؤی�ة 
وعوضنا عن بع�ض  الجواد والخطیبة واالم واالبن وابتكرت شخصیة المحقق...   التي ارید تقدیمھا

 ).المشاھد عبر الكیروغرافیا ببصمات (ضیاء الدین سامي
حاز  حاز العرض على جوائز االبداع في االخراج والتمثیل من وزارة الثقافة بعد ان عرض في بغداد

العرض ایضا على ملف نقدي ضخم نظرا لحداثة المعالجة والرؤیة المخ�ت�ل�ف�ة وات�ذك�ر ان ال�رائ�د 
اللبناني (یعقوب شدرواي) قال بعد ان شاھد العرض في عمان في مھرجان جدید اسمھ مھرجان بترا 
المسرحي والذي اقامتھ نقابة الفنانین االردنیین انھ لم یشھد في حیاتھ معالجة لھذا النص مثلما رأھا 

واتذكر ان المخرج (محسن العلي) عندما تم ترشیح احد عروضھ لمھرجان القاھرة التجریبي  .... ھنا
ان عرض عرس الدم لكاظم النصار ھو من یستحق الترشیح ولیس انا وھي لفتة ال :  قال لھم انذاك

تحصل كثیرا في مشھدنا المسرحي القائم على تقالید لیست كلھا محل تطبیق ملزم ف�ھ�ن�اك ازاح�ات 
  تاریخیة معروفة وشاخصة وھناك تغییب ..الخ

وھنا وبعد مرور اكثر من عشرین عاما على العرض مازال (د صالح القصب) یقول ان ھذا العرض 
ولالسف ال امتلك تس�ج�ی�ال ص�وری�ا وال ح�ت�ى ص�ورا  ھو من افضل ماقدم النصار في مسیرتھ ...

  فوتوغرافیة لھذا العرض ...
ثمة منغصات كثیرة حدثت اثناء العروض لم یحن الوقت االن لتدوینھا والمھم كیف یمكن االستف�ادة 

  من تلك االخطاء والمنغصات في العروض الالحقة.
  عبرت الحدود برا الى عمان اكثر من مرة للمشاركة في مھرجانات عربیة 2000و 97بین االعوام 

ظننت  وظللت افر باذاني لم اكن اعرف ماھو االمیل كما ان صدیقة عربیة لي قالت اعطني امیلك ...
مواطنین نظرة  10ومرة بالسرفیس وقفت في المكان الخطأ فنظر الي  انھا تقصد عنواني اوال ادري

وعندما یرن  وال اعرف ماھو الخلیوي .. وكلما تحدث احدھم بھذا الجھاز اظل افر باذاني بردو شزر
واندھش من كم الم�ع�ل�وم�ات  وفي ھذه االثناء اتلقف جریدة الزمان كأنھا منشورا سریا افز واشھق

  والتحلیالت التي التصلنا.
اجرى معي الراحل (عبد االمیر جرص) حوارا عن المسرح وكتب مقدمة ذات طابع سیاسي ونشرت 

كانت عمان تبعث الھدوء واالسترخاء ولكن من این لنا ذلك ونحن نعیش ای�ام�ن�ا   بعد ذاك ... ولكن
الصعبة ھناك في البالد ...عمان باناقتھا وكافتریاتھا ومدنیتھا ومسارحھا وم�واص�الت�ھ�ا ودی�ن�ارھ�ا 

  ولكم عمي انفلكنا... ولكم عمي اندھرنا ...:  ولم اسمع انذاك من احد عبارة القوي
 فبدال ان نشق زیجنا .....  راح اشك ھدومي

وحین یسألني مفوض االمم المتحدة عن س�ب�ب  نذھب الى (الشمیساني) ونفتح ملفا للجوء االنساني
 : اقول لھ تركي للبالد

  عمي دھرونا دھیرة ذولھ جماعة شھد ارناؤؤط
  ارید اشرد ...ارید اھج عمي
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 أصوات طلقات ناریة
استلقت على األرض بضع دقائق وھي تضع یدھا على قلب�ھ�ا ل�ع�ل�ھ�ا ت�الح�ق 
دقاتھ المرتجفة, تلعن الیوم الذي رأت فیھ مھا, زحفت عل�ى رك�ب�ت�ی�ھ�ا ل�ت�ق�وم 
بعدھا محاولة إشغال نفسھا في إعداد الطعام وتزیین المائ�دة, مض�ى ال�وق�ت, 

 تنبھت لصوت دقات الساعة إنھا التاسعة لیال ولم یعد سلمان للبیت:
 ترى أین ذھب؟  -
انتظرتھُ طویال لكنھ لم یعد, غلبھا النعاس لتغفوا على بساطھ�ا األح�م�ر ال�ذي  

صنعتھ بیدھا من الصوف, وفي حین غفلة صدحت أطالقات ناریھ مألت سماء 
 القریة, ُضرب الباب بقوة فزعت من غفوتھا:

 سلمان ماذا یحدث في الخارج؟  -
علیِك العودة الى بیت اھلك, لن استطیع حمایتك ھنا, ھیا قومي لی�س ل�دی�ن�ا  -

 وقت.
 أنت ترعبني, كیف سأخرج والسماء تشتعل بالنار قد یصیبنا مكروه. -
 سیصیبنا إن بقینا ھنا.  -

وضعت عباءتھا السوداء فوق رأسھا واخذ بیدھا سلمان ل�ی�ھ�رب�ان م�ن ب�اب 
الدار الخلفیة, الطلقات الناریة تالحقھما, بقیا ممسكان بید بعضھم�ا یس�اب�ق�ان 
أصوات رجال غرباء عن العشیرة, اللذین الحقوھم بین المزارع, تعثرت نورا 
بعباءتھا حتى سقطت على األرض باكیة تتوسل توقفھم عن اللحاق بھم, ل�ك�ن 
ال جدوى, حملھا سلمان على كتفھ واستمر بالھروب من ال�ل�ص�وص إل�ى إن 
أقترب من بیت أھلھا طلبا للنجدة منھم, وقف معھ جمی�ع ال�رج�ال ح�ت�ى ج�اء 
بقیة شباب العشیرة لیواجھوا الطالقات الناریة ونشبت معركة ض�اری�ة ب�ی�ن�ھ�م 

 حتى استطاعوا التخلص منھم وقتلھم .
عاد سلمان لیرى ما حل بنورا وجدھا تنزف من ذراعھا, تألم ألجلھا حیث أنھا 
أصیبت عندما سقطت بـإطالقة ناریة لكنھا لم تخبره خوفا من اشتباك�ھ م�ع�ھ�م 
لوحده, جلس بجانبھا متحیرا كیف سیتمكن من معالجتھا وھ�ي ت�م�ت�ل�ك جس�دا 
رقیق لیس كباقي األجساد الذي تعود على عالجھا, طلب منھا الص�ب�ر ع�ل�ی�ھ, 
وتحمل قساوتھ؛ فال یوجد في ھذا اللیل من یسعفھا, قام بتضمیدھا لحین حلول 

 الصباح علھ یخفف من ألمھا.
 كانت ترمقھ كل لحظة بنظرة خاطفة وتعود لتغمض عینیھا:

ھل ستكون احن علي من أمي, ھل ستصبر علي رغم عن�ادي وخ�وف�ي؟ ال  -
أنكر انك شاب جمیل ولكن ھل قلبك كجمال وجھك, أن�ا أالن ك�ط�ائ�ر م�ج�روح 
وبدل أن تأكلھ أنت تقوم بعالجھ, لیتني استطیع رد جمیلك ھذا, خائفة أن افشل 
مرة أخرى معك, أنت تعطیني حناناً لم احصل علیھ حت�ى ِم�م�ْن ك�ن�ت اس�ك�ن 

 أحشائھا.
 اعلم انك تسمعیني اخبریني ھل یؤلمك شيء؟ -

 رفعت جفنھا متساقطة منھ بعض قطرات الدمع المتفرقة:
 یؤلمني ذراعي, وقلبي بشدة, قالتھا وھي تخفي مشاعرھا عنھ.  -
لم یبق شيء لبزوغ الشمس, وعندھا سأنقلك إلى المش�ف�ى ب�أس�رع وق�ت   -

 ممكن, فقط اصبري وتماسكي معي.
  

 الرسام
 ما رأیك لو أخذنا استراحة قلیلة.  -
 كما تحب فلنخرج إلى الحدیقة.  -
 ال اخرجي أنت أنا ارغب فقط بلحظات من الھدوء.  -

بعد إن تأكد من ابتعادھا اخرج نورا من مخبأھا وأجلسھا على الفرشاة محاوال 
 محادثتھا:

 ما رأیك باللوحة إني أرسمك فیھا.  -
تناولت فُرشاتاً صغیرة كانت في وسط العلبة وحاولت ان ترسم شرنقة بیض�اء 
فوق األلوان التي تلطخت بھا اللوحة, مزیحة بعض من السواد مضیفة خ�ی�وط 
رفیعة تغزلھا فتاة صغیرة, وھي تغوص وسط أحراش كثیرة ق�د ت�وغ�ل�ت ف�ي 
األرض, وأعاصیر قد رس�م�ھ�ا ك�دوائ�ر ت�ل�ت�ف ح�ول ال�ف�ت�اة, ح�ت�ى أمس�ك 

 لیكمل ھو ما رسمت مخططا لید تمكنت من إخراجھا من دوامتھا. بالفرشاة 
 دخلت الكاتبة وھي تحاول التلصص على ما یفعلھ واذا بھا تقول:

 الفرشاة الصغیرة تتحرك!  -
 تجمد الرسام في مكانھ, وبادر یقول:

ال انت متوھمة انھ انا من حركتھا, تعالي واكملي لي القصة, فما زلت احاول  -
 اكمال الشخصیة في مخیلتي.

 اذا فلنكمل. -

 



مراجعة اصل ال�ك�الم ال�ذي یس�ت�ع�م�ل�ھ الس�ی�اس�ی�ون     
العراقیون وكشف عوراتھ، ضروري للحالة الماس�اوی�ة 
التي یمر بھا العراق منذ ستة عقود، اف�ت�ق�د ال�م�ج�ت�م�ع 
خاللھا استخدام السیاس�ی�ی�ن ل�غ�ة واض�ح�ة خ�ال�ی�ة م�ن 
الغموض والكذب وال�ن�ف�اق وال�ت�أوی�ل. اذ ط�رأت ع�ل�ى 
المشھد السیاسي العراقي اح�داث خ�ط�ی�رة، ك�ان ع�ل�ى 
االح�زاب والس�اس�ة ال�ت�ص�دي ل�ھ�ا ب�ط�ری�ق�ة س�ی�اس�ی��ة 

م��ت��ن��اغ��م��ة اخ��الق��ی��ا م��ع م��ب��دأ الص��راح��ة “  ق��ی��م��ی��ة” 
والمسؤولیة الوطنیة في جانبیھا االداري والمج�ت�م�ع�ي. 
بمعنى آخر ان تكون منسجمة مع المباديء المخ�ت�ب�ری�ة 

وب�ن�اء ال�دول�ة ال�م�دن�ی�ة ”  الوطن�ی�ة“ المتعلقة بالمسألة 
مصلحة الحزب على المصالح ” تغلیب“الحدیثة، ولیس 

ال�وط�ن�ی�ة ك�م�ا ھ�و دارج ل�دى م�ج�م�ل االح�زاب داخ��ل 
السلطة وخارج�ھ�ا. ی�ق�ودن�ا ذل�ك ال�ى ال�ت�س�اؤل: ك�ی�ف 
یحصل التقارب الموضوعي ب�ی�ن ال�م�ج�ت�م�ع وال�ط�ب�ق�ة 

ال�ج�م�ع ”  الحزبی�ة“ السیاسیة اذا لم تستطع ھذه الطبقة 
بشكل واض�ح وص�ری�ح ”  لغتھا السیاسیة“ بین مفردات 

لصالح الوطن ومجتمعاتھ؟ وماذا یمیّز كل ھذه االحزاب 
عن بعضھا، عقائدیا وتنظ�ی�م�ی�ا، وھ�ي ج�م�ی�ع�ھ�ا غ�ی�ر 
صادقة امام ال�م�ج�ت�م�ع وال ت�دی�ن ب�ال�والء اال ل�ل�ح�زب 
وللطائفة والعشیرة ولیس للوطن كما تعزو الی�ھ وق�ائ�ع 

  اھدافھا االستراتیجیة العملیة والتثقیفیة ؟.
ال�ك�الم “ الى ان اسلوب اللغة ”  علم السیمیائیات“ یشیر 

في الحیاة السیاسیة ال�ع�ام�ة، ق�درة الذك�اء ”  ـ السردي
الغموض والتأویل والتسویف ل�غ�ای�ات س�ی�اس�ی�ة ت�ت�ی�ح 
لالحزاب اآلیدیولوجیة ـ العقائ�دی�ة س�ح�ب ال�ب�س�اط م�ن 
تحت اقدام المجتمع وتضلیلھ باشكال نمطیة مباشرة او 
غیر مباشرة. وھي اسالیب تتقنھا وتتمیّز بھ�ا االح�زاب 
السیاسیة العراقیة ومنتسبوھا داخل ال�م�ح�ی�ط ال�ح�زب�ي 
وخارجھ، على قاعدة ما علینا االس�ت�ف�ادة م�ن�ھ لص�ال�ح 
الحزب، لیس بالضرورة كشف دالالتھ للعلن. ویبدو كما 
تشیر الوقائع واالحداث المتعلقة بالح�ی�اة ال�ع�ام�ة ع�ل�ى 
المستویین الوطني والمجتمعي وما یحیطھما من مشھد 
سیاسي واداري واقت�ص�ادي وق�ان�ون�ي وام�ن�ي م�رت�ب�ك 
الكثر من ثمانیة عش�ر ع�ام�ا ع�ج�اف، ان ال�ع�دی�د م�ن 
االحزاب وقیاداتھا الفاعلة على الساحة العراقیة، داخ�ل 
السلطة وخارجھا، لم تتعلم ان لم نقل، لم تتقن مھنة فن 

ال�ل�غ�ة ” السیاسة او قادرة الن تت�ص�ال�ح م�ع اب�ج�دی�ات 
م�وض�وع�ی�ا وواق�ع�ی�ا ب�ال�ق�در ال�ك�اف�ي م�ن “  السیاسی�ة

 الصراحة والمصداقیة والوضوح. 
فالممارسة السیاسیة في اطاریھا النظري والعم�ل�ي ف�ي 
الشأن العراقي ملیئة بالتناقضات والتبریرات الساذجة.. 
فعلى سبی�ل ال�م�ث�ال ال ال�ح�ص�ر، ان�ت�ش�رت ف�ي اآلون�ة 
األخیرة على لسان بعض الس�اس�ة ال�م�ت�ن�ف�ذی�ن ح�زب�ی�ا 
وسلطویا، تصریحات وادعاءات، استھجنھ�ا ال�م�ج�ت�م�ع 
وتعرض لھا االعالم بشك�ل واس�ع. كش�ف�ت ع�ن ع�ورة 
االحزاب اآلیدیولوجیة ونفاقھا العق�ائ�دي ف�ی�م�ا ی�ت�ع�ل�ق 

، ال�ق�ض�ی�ت�ی�ن “ الدولة والمصالح الوطنیة” بموقفھا من 
المركزیتین اللتین سعى السیاس�ی�ون الغ�راض ح�زب�ی�ة 

ردی�ف�ا لـ “  الس�ل�ط�ة ومص�ال�ح ال�ح�زب” مقایضتھما بـ 
، ب�م�ع�ن�ى آخ�ر االس�ت�ح�واذ ع�ل�ى “ الدولة ومصالحھ�ا” 
” ال�دول�ة“ ع�ل�ى حس�اب “  ال�ح�زب” لصالح “  السلطة”

الوطنیة. فاالحزاب دون استثناء تتحدث بانھا الى جانب 
، ل�ك�ن�ھ�ا م�ن ” الجی�ودی�م�وغ�راف�ي“ الدولة وحفظ امنھا 

ال��ن��اح��ی��ة ال��ع��ق��ائ��دی��ة، ال ت��دی��ن اال ب��ال��والء ل��ل��ح��زب 
  ومصالحھ.

  مصالح الدولة
انھ لمن المؤكد اذا ما انسل�خ ال�ح�زب وق�ادت�ھ الس�ب�اب 
آیدیولوجیة، عن اح�ت�رام مص�ال�ح ال�دول�ة وال�م�ج�ت�م�ع 
وم�ق��ایض�ت��ھ�ا ب�م��ص�ال��ح ال�ح��زب، فس��ی�خ��س�ر ال�ق��اع��دة 
الجماھیریة ولم ت�ع�د ل�ھ م�ك�ان�ة م�ؤث�رة ب�ی�ن االوس�اط 
السیاسیة والشعبیة، كما ویفقد ثقة المجتمع بھ وعجزه 
عن انتاج االساسیات الخاصة بتطویر الحیاة السیاس�ی�ة 

  وتفاصیلھا المجتمعیة في كل مناحي الحیاة في العراق.
 

یفت�رض م�ن ال�ن�اح�ی�ة ال�م�وض�وع�ی�ة وال�م�ب�دئ�ی�ة، ان 
، واض�ح�ة “ لغ�ة ح�ك�ی�م�ة” یمارس، الحزب، اي حزب، 

وصادقة تجتمع على اساسھا كل اع�ت�ب�ارات ال�م�ج�ت�م�ع 
ولیس العكس الذي تعمل بھ أغلب االح�زاب ال�ع�راق�ی�ة، 
التي اصبح وجودھا وصوتھا مج�رد ض�وض�اء، بس�ب�ب 
ما اقترفتھ من مآثم وطنیة ومجتمعیة وك�ذب وتس�وی�ف 

ع�ل�ى ال�م�ص�ال�ح ال�ع�ل�ی�ا ”  مصالحھا الحزب�ی�ة“ وتغلیب 
للدولة والشعب الذي یفترض على االحزاب من ن�اح�ی�ة 
المبدأ خدمتھ وصیانة حیاتھ بإعتباره مصدر الس�ل�ط�ات 

  واساسھا الحقیقي.
قبل ان یتولى منصب رئاسة جمھوریة العراق الع�رب�ي، 
قام برھم صالح بالتصویت على االستقالل عن ال�ع�راق، 
بل خرج عن قواعد احترام الجمیل واحت�ق�ر ال�ع�راق�ی�ی�ن 
بالقول (أنا اتمضمض النظ�ف ف�م�ي ع�ن�دم�ا اذك�ر اس�م 
العراق)، واآلن وھو ما زال رئ�ی�س�ا ل�ل�ع�راق وی�ط�م�ح 
لوالیة جدیدة، عسى ان یتمضمض لغسل فم�ھ م�ن آث�ام 
النفاق واالنتھازیة التي افضت الى عدم والئ�ھ ل�ل�ع�راق 

 ومصالح شعبھ، بل احتقاره حتى اسم العراق!. 
ول�ع�ل م�ن الض�روري ب�م��ك�ان االش�ارة ال�ى ان اغ�ل��ب 
االحزاب القومیة الكردیة والسیاسیین االكراد یتح�دث�ون 
عالنیة وبقناعة مطلقة بأن (مصالح ال�ك�رد وك�ردس�ت�ان 
أوال، وعملھم على المستوى ال�ع�راق�ي غ�ای�ة ووس�ی�ل�ة 
لتحقیق مآرب�ھ�م ال�ك�ردی�ة) أن�ھ خ�ی�ار ض�م�ن ال�دع�ای�ة 
الموجھة لصالح الطبقة الحاكمة ولیس لصال�ح الش�ع�ب 

ب�ث�ت ق�ن�اة ال�ع�راق�ی�ة  2021الكردي. في اواسط تموز 
الفضائیة خمس حلقات مق�اب�ل�ة م�ع م�ف�ی�د ال�ج�زائ�ري، 
ادع��ى وھ��و ال��ق��ی��ادي وال��وزی��ر الس��اب��ق ع��ن ال��ح��زب 
الش��ی��وع��ي ال��ع��راق��ي ف��ي ال��ج��زء ال��خ��اص ب��م��ج��زرة 

بشتاشان عدم معرفتھ بالجریمة الت�ي ارت�ك�ب�ھ�ا ح�زب “
االت��ح��اد ال��وط��ن��ي ال��ك��ردس��ت��ان��ي ب��ح��ق ال��ع��ش��رات م��ن 

 المناضلین العراقیین ضد نظام صدام.
لیس غریبا بعد مرور عقود على تلك الحادث�ة األث�ی�م�ة  

ان تغیب الذاكرة، لكن الغرابة ان یجھلھا قیادي یفترض 
ان یعرف أدّق التفاصیل التي تمر ع�ل�ى ح�زب�ھ، وان ال 
تصیبھ شحطات فكریة وآیدیولوجیة وس�ی�اس�ی�ة م�ث�ی�رة 

  للسخریة بسبب عقدة لسانھ لقول الحقیقة.

  لجنة صیاغة
وفي مقابلة اجراھا معھ قبل اسابیع االعالمي المع�روف 
نجم الرب�ی�ع�ي، ص�رح ال�وزی�ر الس�اب�ق وال�ق�ی�ادي ف�ي 
المجلس االسالمي االعلى ب�اق�ر ج�ب�ر ص�والغ ب�ان ك�ل 
عضو من اعضاء لجنة صیاغة الدستور قد تلقى م�ب�ل�غ 

الف دوالر مقابل توقیعھ على اقرار الدستور على  150
عالتھ.. الغریب في االمر ان ال احد من احزاب الس�ل�ط�ة 

” الشیعة والسن�ة وال�ك�رد“ وممثلیھا في لجنة الصیاغة 
قد انتقد تصریح صوالغ واتھمتھ ب�ال�ك�ذب، اال ال�ن�ائ�ب 
السابق عضو اللجنة القاضي وائل ع�ب�د ال�ل�ط�ی�ف ع�ن 
العراقیة وعضو اللجنة وال�ن�ائ�ب الس�اب�ق ع�ن ال�ح�زب 

  الشیوعي العراقي حمید مجید موسى.
لیس مھما ان عبد اللطیف القاضي المخضرم او ح�م�ی�د 
مجید القیادي الشیوعي او غی�رھ�م�ا م�ن األعض�اء ف�ي 

الف دوالر من  150لجنة الصیاغة قد استلم مبلغا تافھا 
بریمر مقابل التوقیع على اقرار الدستور الذي ج�اء ب�ھ 

  االحتالل وخبیر یھودي وضعھ.
وھ��م دع��اة “ ال�خ��ط��ی��ر ك��ی��ف س��م��ح ھ��ؤالء الن��ف��س��ھ��م 

التغطیة على نوایا االحتالل وتضلیل شعب�ھ�م ”  الوطنیة؟
لقبول دستور یحتوي على الكثیر من التأویل والث�غ�رات 
القانونی�ة ال�ت�ي تض�ر ب�م�ص�ال�ح ال�ع�راق وال�ع�راق�ی�ی�ن 
ومستقبلھم. اال ك�ان االح�رى ب�ھ�م ال�خ�روج آن�ذاك ف�ي 
وسائل االعالم للوقوف دفاعا عن وطنھم بوجھ ت�م�ری�ر 
ال��دس��ت��ور وكش��ف مس��اوئ��ھ وخ��ط��ورت��ھ ام��ام الش��ع��ب 

 العراقي؟. 
وكیف لھم ان یكونوا شھود زور آنذاك بامتناع�ھ�م ع�ن 

الش�ع�ب�ي “  االس�ت�ف�ت�اء” قول الحقیقة من أّن ما سمي بـ 
على الدستور لم یكن اال مسخرة. والحقیقة التي یعرفھا 
القاصي وال�دان�ي، ان س�ل�ط�ة االح�ت�الل ف�رض�ت ع�ل�ى 
مجل�س ال�ح�ك�م اب�ان االن�ت�خ�اب�ات ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة االول�ى 
باعتبارھا استفتاءا على الدستور ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ان 

% م�ن اص�وات 30  نسبة المشاركة لم تكن تتعدى الـ�
  الناخبین!

فحسب، س�ت�الح�ق “  التاریخ” ولیس لعنة “ اللغة”لعنة 
االحزاب وق�ادت�ھ�ا الس�ی�اس�ی�ی�ن ـ� ال�ح�ك�وم�ی�ی�ن م�ن�ھ�م 
والحزبیین، الذین شاركوا على مدى ثمانیة عشر ع�ام�ا 
في خداع الشعب العراقي وایقاع الضرر بھ وبمصال�ح�ھ 
الوطنیة والمجتمعیة، وانتھاكھم الحقیقة وحفظ االم�ان�ة 
وخراب الوطن ون�ھ�ب خ�ی�رات�ھ وال�م�ت�اج�رة ب�اراض�ی�ة 

ال�ع�م�ل�ی�ة ” وحرمتھ الجغرافیة، واستخدام ما یسم�ى بـ� 
لص�ال�ح ال�ط�ب�ق�ة ال�ح�اك�م�ة ـ� ال�ت�ي ح�ول�ت “  السیاسیة

التنافس السیاسي الشریف الى صراع مصال�ح ون�ف�وذ، 
من الصعب وضع حد لھ او التمرد علیھ لصالح الش�ع�ب 

  والدولة ومصالحھا المقدسة..
انھ من أسوأ الخطایا التي ارتكبتھا وترتك�ب�ھ�ا االح�زاب 

ن�ح�و ”  الط�اع�ة ل�ل�ح�زب“ العقائدیة وقادتھا جرف نظام 
االب��داع ال��ف��ك��ري “ ال��ھ��ی��م��ن��ة ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ح��ری��ة 

، الذي من شأنھ ان ینھض بالكادر الحزبي ”والمجتمعي
لیصبح فاعال وط�ن�ی�ا ف�ي ال�ح�ی�اة الس�ی�اس�ی�ة واص�الح 

قداس�ة “ االوضاع العامة وتطویرھا، لیحل محلھ مفھوم 
وجعلھ منھجا لتحقیق مآرب الح�زب وق�ی�ادات�ھ ” الحزب

  الحزبیة للھیمنة على احتكار السلطة والدولة معاً.
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 ھل أَنتظر؟
 أَم أُلبي دعوة شیاطیني البواسل؟

ألھاجرة تغریني باإلنتظار.. أستمتع بالع�ط�ش، ك�ح�ی�ل�ة 
دفاعیة لتقیید جماحي الم�وغ�ل ب�ال�م�ش�اكس�ة، وام�ت�ث�االً 

 لموالي المعلّم.
عني، أطلَقھ (أناھا) من ع�ق�ر روح  لكن ثمة صفیر، شجَّ

 القاصة، أشار لي أْن تَقَدَّم..
 شدَّْت أذني تعالیم كونفوشیوس.. نھرتني..

 كانت تجبرني على التربع وممارسة الیوغا.
 یغمزني (أناھا) ویومئ برأسھ أْن ادخل..

أتوسل بالمعتقدات أن تمنحني فرصة الس�ی�اح�ة ب�ع�رب�ة 
 قطار متري..

تھتز عرباتھ.. ترج دماغي.. أھ�ت�ز ك�راقص�ة ش�رق�ی�ة 
 تنوي اختتام رقصتھا على نغم سریع.

ح بیدي لكونفشی�وس،  ألعربة تمارس اھتزازھا، وأنا ألوِّ
موّدعاً من خالل النافذة، مستمتعاً برحلتي ف�ي مس�ارب 
مخیال القاصة.. أتحس�ـ�س بص�ری�اً ب�ی�وت�ھ�ا ال�م�ن�ث�ورة 

 وأرصفتھا التي أكلھا ملح الدموع.
اسھا بال عیون.. استبدلوا البصر بالبصیرة،  حرَّ

 یتلمسون عقارب الساعات بأصابع من نعناع.
ح بعصا الصبر.. یحاول إقناع الم�اّرة  شیخ الطریقة یلـوِّ

 بأدعیة، وبعض بخور.
 یعاودني صفیر (أَنَاھا)..

یدعوني للترجل.. یشیر لي إلى عارضة ال�ق�ط�ار ع�ن�د 
 تقاطع طریق.

البد أنھ تقاطع طرقات اإلغتراب.. ھذا التقاطع أعرفھ.. 
 لقد تِھُت بین تشعباتھ دھوراً.

 عارضة ترتفع.. معلنة ثیمة اإلنتظار.
 أنتظر أنا و (أناھا)..

یطول انتظارنا.. لیل حالك، وبرد یتغلغل في الضلوع.. 
 ثمة صوت ناي یتسلل عبر العتمة، وصوت ریح.

 یتمادى اإلنتظار بقلة أدب، وصالفة..
 تتحول العارضة إلى شبح فحٍل.. تتمرغ األنوثة تحتھ.

 یعوي قطارنا الذي سئم المكوث.
 یھمھم، تصطك عجالتھ.. بال جدوى.

 ألعارضة الفحل.. ترتفع، وتھبط قلیالً، ثم ترتفع ثانیة
مابین متعة الع�ارض�ة ال�ف�ح�ل، واس�ت�ھ�ت�ارھ�ا ب�ال�زم�ن 

 المنتظر على قارعة األسى.
 تتھاوى األناث.. األمھات، األخوات، العاشقات..

 فال عودة لمن غاب.
 الرجاء من المكوث أو التعلّق على حبال األمل.

 تتقمص العارضة دور مقصلة..
 تھوي ببشاعة.. بسرعة جنونیة..

 تقطع رؤوس الجمیع (بعدالة) فذة.
 تتناثر الرؤوس.

 أھم بالعودة إلى كونفشیوس..
 لكن.. ثمة أوراق تھبط من السماء تتناثر على رأسي..

 مكتوب علیھا.. العودة لمن غادر..
 والشاھد.. ماثل أمامك.

ألِج عقل القاصة، مطأطئأً رأسي، م�ن�ك�س�راً.. ال أل�وي 
 على شيء، سوى أن أجد مالذاً آمناً ینتشلني من قلقي..

فأرتمي في زاویة قصیة من رأسھا.. متوسداً أس�م�ال�ي، 
 ألھجع.

لكن النحس.. ذلك الصدیق ال�وف�ي، رف�ض م�غ�ادرت�ي، 
فتوسد صدري وغط في نوم خلتھ الموت.. رفعت ی�دي 
� شاكراً، حیث توھم�ت ب�أن ن�وم�ت�ھ ھ�ذه، ھ�ي ھ�دن�ة 
معي.. وماھي إال لحظات.. ش�ع�رُت ب�ھ ی�ت�س�رب ب�ي، 
یعتعت انتباھي إلى خلیة على م�ق�رب�ة م�ن�ي.. أص�خ�ُت 
السمع.. كان ھمساً، وأذناي تشكوان الطنین الذي خلفت�ھ 

 أصوات عجالت القطار.. اقتربت اكثر.
 صوت: لما تحالفتِ معھم؟

 ألقاصة : أنا؟
 صوت: أجل.

ألقاصة : لَْم أتحالف، لم أقھرك.. فأنت (أألعلى).. لكنھم 
 أغروني.

 أألعلى : ثم؟
 ألقاصة : عدت.

 أألعلى : لم تعودي بعد.. غادري جبل الدخان أوالً.
 ألقاصة : كان حلماً.

أألعلى : أنا من سم�ح�ت لـ� (ھُ�َوِك) أن ی�ح�ت�ال ع�ل�ى 
 (أناِك).

 ألقاصة : لكنّي عدت.
 أألعلى : والدخان الرمادي؟

 ألقاصة : تركت اإلسم عندھم وھربت.
 أألعلى : ھربت؟

 ألقاصة : عفواً لجأت إلیك.
 أألعلى : س س حرفان ألسم واحد.

 ألقاصة : أنا احتلت علیھم، وأعطیتھم س واحد.
أألعلى : لوال ثقتي بك لتغافلت، وتركت (ھَوِك) ی�ع�ب�ث 

 بِك.
 سیضایقك (ھَوِك) قلیالً.. لكن ال تیأسي، سأكون معك.

 أنا : ماھذا؟
 ھل أنا في عقل بشري، أم مصحة عقلیة؟

 ترتج الجمجمة، ویتكسر صدى كلمات رنانة.
 صوت مھیب یجلجل في المكان.

 صوت : لسَت في مصح.. لكنَك وقعَت على المعنى.
 أنا : أي معنى.. أي معنى أیھا الَمھیب؟

صوت : أنا أألعلى ضمیر القاصة.. ك�ان�ت ص�اح�ب�ت�ك 
 ستدخل أحد المصحین.. بوكا أو الشماعیة*.
 أنا : معذرة موالنا المقّدس.. أظنھا ممسوسة.

أألعلى : قاصتك ھذه، تَِمسُّ الشیطان نفس�ھ وال تُ�َم�ْس.. 
 لكن (ھَوھا) أغواھا.

أرتعدُت.. اصطك�ت أس�ن�ان�ي، ھ�ی�م�ن�ْت ع�ل�ى جس�دي 
فصول من شت�اء.. إرت�ع�ش�ت.. ب�أي م�أزق أن�ا.. ب�أی�ة 

 ورطة ورطتُني!
 أألعلى : ھیھ.. أنت أیھا الفنان.. أنت أیضاً لسَت بریئاً.

 أنا : أنا یاموالي؟
 أألعلى : ھل أذكِّرك بالمقابر التي ارتْدتھا؟

أتذكر (عائن�ة) ال�ب�ض�ة و (ش�م�ھ�روس) ال�ذي أدخ�ل�ك 
مجنّات البغایا و (الصفر وال�زرق األق�زام) ال�ط�ب�ال�ی�ن 
ونافخي المزامیر و (الول�ھ�ان) ھ�ذا ال�ذي أل�ھ�اك ع�ن 

 الوضوء ساعة ولوجك المسجد؟
أولس�ت م��ن ص�لّ��ی�ت ص��الة اإلس�ت��غ�ن�اء، ب�دل ص��الة 

 اإلستسقاء؟
 التدَّعي العفاف.

 أولست القائل.. كم ُحلمةً وردیةً نالت رضاه؟
أولسَت من ادَّعیت.. بأنك شفیع العوانس, وأنت ع�ان�س 

 مذ یوم ُولِدْت؟
 یا إلھـي.. یكاد رأسي ینفجر.. أكاد أجن.

أألعلى : كذاب.. أجل أنت ك�ذاب وم�دعٍ أیض�اً.. أن�ت 
 مجنون مذ صوت الجنجل، وممسوس بالنََزق.

 أنا : وما عليَّ أن أعمل؟
أألعلى : أكِرمنا بصمتك، ودع ال�ق�اص�ة ت�ت�خ�لّ�ص م�ن 

 رائحتھم.. وتستعید س.. نَْم، وال تُزعجنا بھذیاناتك.
محموم أنا.. أجل أنا محموم.. السكینة لي إال ب�ت�ط�ھ�ی�ر 
نفسي بھا.. سأرتل لھ�ا آخ�ر ال�ت�رات�ی�ل.. ف�ق�د أض�ن�ان�ي 
مضجعي العانس، وشقیقات وجعي معلّقات ع�ل�ى ح�ب�ل 
الورید.. لقد س�ئ�م�ن م�ن رف�ی�ف وری�دي.. ی�ا إلـ�ھ�ي.. 
بشفاعة حبیبك المصطفى، بسالم آل ال�ب�ی�ت، ب�ك�رام�ة 
الكیالني، بح�ق ب�غ�داد ع�ل�ی�ك.. إرح�م ب�ن�ات أف�ك�اري 

 العاریات.
یتھ�دج ص�دري، ت�ن�س�اب ق�ط�رات م�ال�ح�ة ب�ی�ن أن�ف�ي 

 والمحاجر.
ھ��ی��ا ان��ھ��ض ی��ا ف��ن��ان.. ع��د   أألع�ل��ى : یص��رخ ب��ي

 لكونفوشیوس.
كیف ذاك وقد رفضن�ي.. وال�ی�وغ�ا   أنا : بصوت الھث
 ماعادت تناسبني.

یبتسم (أناھا)، ویشیر لي إلى بضعة وری�ق�ات، م�غ�ل�ف�ة 
 بقماش أخضر، منقوش علیھ (إلى الوراء در).

أتلقفھا بفرحة طفل صباح عید.. تحسستھا، ك�م�ا ال�ی�ت�ی�م 
 حین یتلمس العیدیة.

 لكن لماذا تأمرني ھذه القاصة باإللتفاف، والنكوص؟
 وما ھذه اللھجة اآلمرة؟

 أقلب األوراق
 ماھذا؟
 نضال!

 من تك نضال ھذه؟ 
 علّھا إحدى صدیقات القاصة.. وقد تكون ساحرة مثلھا.

الال.. ماھذا الھراء.. ألدمع المالح أغشى ع�ی�ن�ی�ك.. أل�م 
 تقرأ الكنیة التي لحقتھ؟

آه.. القاصة على مایبدو لم تشَف من مرض المعسكرات 
 بعد.. وتعتقد بأن س مناضالً.

أناھا : التستعجل األمور أیھ�ا ال�ف�ن�ان.. إق�رأ بص�م�ت، 
ودعنا من ھلواستك أیھا المحموم، ال�م�ث�خ�ن ب�ال�ن�س�اء، 

د في دنان الخمر.  المتعمَّ
أنا : أنا.. أم صاحبتك التي ترى الـ (عالم ب�ال ع�ی�ون)، 

 وتزین (المدن باألحالم)، وتزیف الحقائق؟
 أناھا : ھل نسیت تلك اللوحات؟

 أنا : عن أیة لوحات تتحدث؟
أناھا : یغمز بخبث أللوحات إیاھا التي تناقلْتھا بش�غ�ف، 

 محالُت شرعنة األذى.
أنا : لست معنیاً بالشرعنة أو التحریم.. ماھي إاللطخات 

 لون على خامات قماش قدیم.
 أناھا : ورسوماتك بقلم الرصاص؟

 أھي لطخات لون، على قماش قدیم أیضاً.. أم أنھا
رصاص، ذخیرة.. تقذف ب�ھ�ا وج�ھ ال�ع�ف�اف.. م�ب�رراً 

 لِذاتِك نََزقك؟
حتى القلم الجاف، لقد سّولَت لھ، وجعلتھ ینز دم�اً رغ�م 

 جفافھ.
ھَوي : التسكت.. التدعھا تخترق م�ع�اق�ل ق�وت�ك.. ك�ن 
باسالً كما عرفتك، بادرھا بھج�وم إج�ھ�اض�ي.. اس�ت�دعِ 

 شیاطینك لیزینوا صورتك أمامھا.
أناي : إكشف عن ورعك حین وّضأَت قھرك بالدم�وع، 

 وركعَت على قارعة رصیف الغربة تنتحب.
 أنا : ألم تسمع صاحبتك بالقتل الوقائي؟

 أناھا : بلى، ولكن.. .
 أنا : ولكن ماذا؟.

 حتاَم تشككون حتى بالحقیقة أنتم معشر أھل القص؟
أناھا : أكمل ق�راءة م�ا نص�ح�ك ب�ھ (أألع�ل�ى)، وإل�ى 

 الوراء در أیھا الفنان.
استفزتني إشارة أصابعھ، وغمزة عینھ، وإیماءتھ.. حین 

 قال امضِ.
ھَُوي : لقد س�خ�رت م�ن�ك ذات األرب�ع ع�ی�ون، وح�ق 

 الشیطان.
 أناھا : إقرأ.. ثم ناقش.

ھَوي : (محرضاً) ھیا اقصف معاقل أبي نض�ال ھ�ذا.. 
ه سمعة نضال.. ھیا اتھمھا.  أو شوِّ

 أنا : أیة بلوى حطّت على رأسي.. أیة كارثة تلك التي.
 ھَُوھا : (مقاطعاً) ال تتفلسف رجاًء.

 أبا نضال!
ماھذا القابع في خالی�ا (أألع�ل�ى) ال�ذي ی�رش�دھ�ا إل�ى  

 الرشاد، وھي منقادة من أكمام ردائھا لـ (ھَُوھا)؟
 ما ھذه الغرائبیة الصوفیة في وجدانیاتھا!

كلما اقتََربَْت من (األعلى) نَكَصْت إلى (ھُ�َوھ�ا) ال�ق�اب�ع 
 في قبو روحھا و(ھَُوي) القابع في قبوي یحرِّض.

لكن بوحھا ھدھد قلقي.. قال إطمئ�ن.. أج�ل س�أط�م�ئ�ن، 
ألتخلص من الصدى الذي یتردد في ھ�ذه ال�ج�م�ج�م�ة.. 
أط�م�ئ��ن ت�م��ام�اً.. ص�ّرة ال�ق��م�اش األخض�ر ت��دع�ون��ي 
لإلستمتاع بـ (بسمة على وجھ الماء).. ألب�ت�س�م ق�ل�ی�الً.. 
قبل النوم، فالنعاس أثقل أجفاني.. سأنام، أجل انا ل�م أن�م 
منذ ركبت عربة القطار الصاع�د إل�ى نس�غ روح ھ�ذه 
القاصة الساكنة المسكونة بي.. أشعر ب�ھ�دوء.. أت�ن�ف�س 

 ببطء.
 أناھا : ھیھ ..ھیا ..ھیا ادخل.

 أنا : دعني كما المقابر.. أنام بصمت.
أناھا : أجل.. صدقت، ولكن إل�ى ح�دود.. أن�ت أل�ف�ن�ان 
ولست مقبرة، لكن القاصة وضعتك (على أعتاب العال�م 
اآلخر).. ھیا ادخل بسالم.. ھن�اك س�ت�ش�ع�ر ب�أن�ك ب�ی�ن 
أصدقائك الذین غادرتھم منذ سن�ی�ن.. إن�ھ�م اآلن ع�ل�ى 

 مرآى القاصة.
أنا : "یا فتّاح یا رّزاق".. ھذه القاصة على مایبدو غ�ی�ر 

 راغبة بالھدنة، ومصّرة على اغتیال راحتي.
 أناي : راحتك بین خمائلھا، فادخل.

یالجمال ھذه الروح العذبة.. ماھذا العالم الفسیح الَعِطر.. 
وَمْن ھذه الروح التي تترن�ح ب�دالل، ك�ع�اش�ق�ة أدرك�ت 

 المنى؟
 یتسرب صوت مالئكي ، شفیف یردد : تلك أنا..

 ھذا ماحباني بھ الرحمن.. فتأمل.
ماعادت المرایا تعني شیئاً.. منذ طف�ول�ت�ي وأن�ا أس�ع�ى 
خلف حلم ال أدرك معناه، كنت متوھجة، أمتلك عنف�وان 
الصقور، یحدوني األمل باستثمار ط�اق�ت�ي ع�ل�ى ن�ح�و 
یرضي الصوت الذي یصدح في األعماق، یحثني عل�ى 
المضي قدما لتحقیق أھدافاً لطالما حلمت بھا بوعي مني 

 أو بغیرما وعي.
 أنا : لكنك كنتِ مقتنعة بأن (الحب وھم جمیل).

روح القاصة : حتاَم تب�ق�ى ھ�ك�ذا، ت�ن�ت�ق�ي م�ن ال�ج�م�ل 
 مایخدم موضوعك وتھمل الباقي؟!

 أكمل.. لَِم اجتزأت كالمي؟
أنا : لكنك أنتِ القائلة (ألعثور على عقل یفھمك أصع�ب 

 من الحصول على قلب یھواك).
روح القاصة : أجل.. وبدلیل تواجدك اآلن.. ألسَت اآلن 
في عقلي، تنبش في خ�الی�اه، ب�ال ح�ی�اء، وغ�ی�ر م�ب�اٍل 

 لحرمتھ.
 أنا : ھل أساءك تواجدي ھناك؟

روح القاصة : وجودك یسعدني، لوال عبثك الصبیان�ي، 
والتغزل ببنات أفكاري.. لكن أمك�ث.. ع�لّ�ك تس�ت�ط�ی�ب 

 المكان وتبقى.
 أنا : لكني صوفي مجذوب.. یتسول المعرفة.

تتالشى روح القاصة، ف�ي (أرض األح�الم) ول�م ی�ب�ق 
غیر الصدى.. أج�ل الص�دى، أص�ی�خ الس�م�ع، ألج�م�ع 

 الحروف المتناثرة..

حرام .. ألرسم حرام.. ألشیاطین ت�ت�ج�س�د ف�ي الص�ور 
(یتالشى الصوت، والصورة).. ل�ك�ن ع�ط�رھ�ا م�ازال 

 یؤثث المكان.
أجل.. ألمكان مؤثث بعطرھا، وال یست�ف�ز الص�م�ت إال 
شھقاتي الالھثة، وال یعبث بأناق�ة ع�ط�رھ�ا إال َع�َرق�ي 

 الذي انھمر كمزنة في ھاجرة الوجع.
ألملم روحي، وأعود إلى حیث مخدعي، فأتوسد قھ�ري 

 وأسمالي.. وأنام.
باغتني، في عز النوم (أن�اھ�ا).. ع�ت�ع�ت روح�ي وھ�و 
یردد: ممسوس أنت أیھا ال�ف�ن�ان.. إح�ت�لّ�ك الش�ك، م�ن�ذ 
الصرخة األولى.. رضعَت حلی�ب�اً، ف�اف�ت�رض�ت�ھ خ�م�راً 

 یرھّل العقل لتنتعش األحالم.. عققت حلمتھا، ونفرت.
أنا : ھي أیضاً.. صاحبتك الق�اص�ة ی�اس�ی�دي.. أل�م ت�درَّ 

 حلیباً من حلمة صدرھا، حین تغشاھا أنیمار؟
 أناھا : التحاول تبریر نََزقك، فتخلط األورق.

أنا : لیس عقوقاً یاسیدي.. لكن المقابر ع�ل�م�ت�ن�ي ف�ن�ون 
رفض المسلّمات.. والحّالج أھدان�ي ال�ط�ّواس�ی�ن، واب�ن 
أبي الحواري علمني رتق الشق�وق، وال�ج�ن�ی�د وھ�ب�ن�ي 
الزھد، والرفاعي ھددني ببرھانھ المؤید، واب�ن ع�رب�ي 

 وضعني رقماً في شجرتھ النعمانیة.
أناھا : وأب�ل�ی�س ص�دی�ق�ك ال�ع�ت�ی�د، ع�لّ�م�ك ال�ع�ص�ی�ان 

 واإلستكبار.
أنا : لسُت ھكذا یا موالي، فانا شرقي المولد وال�ن�ش�أة.. 
وبوذا، استضافني بین الوجود والعدم.. لست وج�ودی�اً، 
ولست عدمیاً.. أنا مؤمن.. لكني وَسط�ي.. م�ؤم�ن، وال 
أنتمي إال لوعیي.. سمعت ب�وذا ی�ق�ول ل�ك�ون�ف�ی�ش�ی�وس 

 "أسفاً، فكل مخلوق حي یفتك باآلخر"
وحین توسلت دود المقاب�ر ب�ع�دم اس�ت�م�راء ل�ح�م ب�ن�ي 
ل  جنسي.. صرخ بي بوذا "إجعل من ذات�ك ن�وراً، ع�وِّ

 على نفسك، التعتمد على أحد سواك".
أناھا : لكنك نسیت ابن مریم حین دعاك إلی�ھ.. أل�م ی�ق�ل 

 "أنا ھو خبز الحیاة، فمن یُقبل إلي ال یجوع أبدا".
 أنا : بلى یاموالي.. لكني مازلت أبحث.

 أناھا : لو تمعنت قلیالً.. القتنعت.
 أنا : وكونفیشیوس؟

 أناھا : على حق.
 أنا : وبوذا؟

 أناھا : على حق.
 أنا : والمسیح؟

 أناھا : على حق.
 أنا : والقاصة؟

 أناھا : مازالت تبحث.
 أنا : إذاً سأعود إلیھا، فأنا قرینھا.

 قرینتي؟
 310، وأنا 177ربما.. لكنھا  

أتسلل صوب دیوجین.. أشاكس فانوسھ، علّھ یدلني إل�ى 
 الحقیقة.

 أیة حقیقة تلك أیھا المجذوب؟
 فأنت كما األعمى حین یتوسل ضریر، لیستدل الطریق.

 ھذا ماقالھ أناي.
سأطرق أبواب ابن القیم، والقرطبي، والزرعي ول�وق�ا 
ویوحنا.. وسأستدعي أصحاب التناسخ والحلول وح�ت�ى 

 المشعوذین من مشارق األرض ومغاربھا.
ط�اف�ت روح�ھ�ھ، 1431رج�ب  8التتعب نفسك، ففي 

وتأكد ذلك.. أما روحك فلن تطف إال بت�ق�دی�م ال�ق�راب�ی�ن 
 والنذور.

قالھا صوت، وانصرف.. ذلك الصوت أعرفھ.. الی�ح�ّل 
 إال بأیام اآلحاد.

لقد قرعوا أبوابھا ذات حزن.. زاروھ�ا، ل�ی�ؤدوا أم�ان�ة 
 الرسالة.

لن یقدم ی�وم أھ�ون، والُج�ب�ار وال دبُ�ار وم�ؤن�س وال 
 َعروبة وال ِشیار

 أعرفھ تمتماً.. یشرفنا في یوم أول.
 لكنھ أفزع الصمت بیوم األثنین.. عفواً بیوم أھون..

ربما كان وقع تلك الحادثة قد أربك مجساتھا ب�ال�ت�ذك�ر؛ 
حین بحثْت عن سلم یوصلھا إلى سطحھا، وح�ی�ن�ھ�ا ل�م 
تجد سوى جذع نخلة یتكئ على الجدار، فتسلقتھ بمشقة، 
ثم اعتلت الجدار الذي أوصلھا إلى سطح دارھا بسالم.. 

 وال أظنھا وصلتھ بسالم تماماً.
 ماھذا الھراء یا ھذا .. قالھا أناھا.
 تركني ممھوراً بالقھر.. ومضى.

 
 تنویھ :

(جبل الدخان)، (س�م�وك)، (نض�ال أب�ونض�ال)، (إل�ى 
الوراء در، (عالم بالعیون)، (مدن األحالم)، (إطمئن)، 
(بسمة على وجھ الماء)، (على أعتاب العالم اآلخر) .. 
ھي قصص من مجموع�ة (إل�ى ال�وراء در) ل�ل�ق�اص�ة 

 العراقیة سوالف ھالل.
 أألتا: ألقابع في منطقة الشعور في الدماغ البشري.

 ألھو: القابع في منطقة الالشعور في الدماغ البشري.
أألنا األعلى: ألقابع في منطقة ماثبل الشعور في الدم�اغ 

 البشري.
 حسب تقسیمات سیجموند فروید.

 بوكا: معتقل أنشأه األمریكان بعد احتالل العراق.
 ألشماعیة: مصح في بغداد لالمراض العقلیة.

ة ا  .. ن 

 *ر ز   ا ف ل

 
 / العراق بقلم: عمر مصلح
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 سأُحدثَك اآلن

 وأعلم أنك تقرؤني

 وان سكت الكالم عن الكالم

  ودَك الصمت حصونھ

  بیننا و احتضَر الحرف

 بظالم اللحد ونام

 سأُحدثَك اآلن

 عن رمیم القلب

 حین یموت

 ویرحل مع الغسق 

 : الھجاً 

 َمن أنِت ؟-

 ومن أي كویكب أتیِت؟

 ما أسمِك وأي أرٍض لفظتكِ 

  *أسمي شبعاد-

 من أرض العشب والسواد

 ھكذا ُخلقت مع الشمس

 صرُت أنا ونورھا عاشقین

 أُولَُد باْسمھا تُولَُد بْسمي

 ِصرُت أنا والشمس تَْوأمینْ 

 لم أكْن أعلم أني انعكاسھا

 أطیُر مع تسابیِح ھدیل حمائمھا

 أبحُر في عمق ُحَمِمھا

 أرفع أشرعتي أُلقي مرساتي

 بآفاقھا تاه وجھي 

 وھو یمضي عابراً طیفك

  ولكْم عشقُت خرافةَ حبكَ 

 بیتي  وبنیُت من الجِن والمحارِ 

 ..أصغیُت للریحِ 

 وھي تقرأُ لي اشعارھا

 تغازلني تحتضن صمتي

 تھدھد وجعي

 : فیھذي قلبي مذھوالً 

 یكفیك ان تكوني

 في أجفان اللیل نجمھ

 یكفیك ان تكوني

 في قلب النھاِر نسمھ

 موعد بال میعاد

 یكفیك شبعاد

 .. ال ترجعي

 مثل میت یُعاد

 وان ضاقت بك األبعاد

 واحترق العمر و غارتْ 

 

 
 

 

 

 بك األرض بال َمَعاد

 مملكتُِك عرشكِ 

 رایاتُِك والعماد

 تجھل معنى غیابھ

 لیلة المیالد

 و الزال یتسع في البعاد

 یكبُر في دفاتري البتول

 ! عجباً  : تلھجُ   وھي

 كیف فرطَت بي؟

  كیف أطفأَت شموعي ؟

  وأنا أبحث عنكَ 

 في ساحاتي وأروقتي

  في دھالیز عمري

 المحمول على رئتي

 شھقةً ونبضةً ألوردتي

  لألشیاء الساكنة

 في أصداف أوھامي

 لشوقي وھو یعلُن ھذیاني

  !..ومن بعید

 أْوَمأْت عیناك لي

ةٍ   وھي-  تطوُف بي في ھوَّ

 -ال یراھا العابرون حولي

 :تعالي

 رمیم فؤادي ال رفیق لھْ 

 یُنادُم صمتي ،یُقري وجعي 

  ویُؤنُِسني

 یتماھى بوحدتي

  فاسرعُت بخطوي

  ال احد یراني..نحو سرابك

 أنا وحدي

 لنھر ضوئكَ 

  أغرس أشالئي،

 تغتَسل ظلماتي

 عتمات صبري  وأضيءُ 

 بقندیلَك یاشمس عمري 

 وغسق احتضاري

 وھو یقتاُت نُْسَغ قُّداسي

 في موتي الُمَعادْ 
............................................................................ 

 ملكة الحب والجمال /شبعاد*

 من ساللة أور األولى

م  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 سامح ادور سعدهللا
 مصر 

 
 

 في السماء غیومٌ 
 تخبرك

 عن یوٍم غریبٍ 
 و نشید العصافیر محجوزٌ 

 ال یعلو إلى فوق
 من یدرك خبایا الغیب ؟

 على أجنحة النسور أرسل أقواًال 
 إلى أماكن مجھولة تلقیھا

 في القلب تخبر العالم كل ما
 عندما رفض الناس سماع صوتي

 و لماذا أطالب بشیئٍ 
 ؟ لیس لي فیھ حق

 أأنا متفرد في أفعالي ؟
 .. و إن كان للنور فضل

 فلماذا الظلمة تفرض سطوتھا ؟
 و تقول: لي كل المجد

 أعرني یا عقلي أھتماًما
 : و قل لي

 لماذا الغیوم تزین لوحات السماء
 و السحاب یرسم عالمات الغیب

 رغم أنك تجھل كل شيء
 فلماذا تبعث نظراتك خلسة ؟

 صوب إعالنات السماء
 للسماء ؛جنود كثیرة

 بعض حر و أخر أسیر
 أیعقل أن نقول عنھا أسیرة
 ھي حرة في جمیع األفالك

 یا نسمة الریح.. أأنت رحالھ ؟
 تلونین و تكتبین وترسمین

 على لوحات القلوب
 أم تكذبین و تقولین: عنِك ھذه حرفتي

 إذاً خبري كل ما في القلب 
 الظاھر على وجھي

 و اعلمي البشر
 بما تحمیلھ لھم مني

 و إن صدقتي
 عن الحق أخبري

 أن الغیوم مھما طالت
 قادمٌ  أن الصفاء

 

 د  وار ازورد..
 

  اعتماد حیاوي/العراق

 اسماعیل خوشناو
 العراق

21/11/2021 
 

 
 ِمْن طُفُولتي

 َرْغبَتي

 تَْمَسُح بیََدیھا

 آثاَر السَّواد

 النُّوُر في ُكتُبٍ 

 وُغباٌر َعلى نوافِِذھا

 یَْلعَبُ 

 لُْعبَةَ اْألَْوغاد

 لَوحاتٌ 

 على ُرفُوِف ذاِكَرتي

لَْت إِلى أََجٍل َغْیِر ُمَسمَّىً    أَجَّ

قاد  َعْن َحیاتِھا الرُّ

 أَْمواُج َدسٍّ 

 تَّرُسُم بِریَشتِھا

 َخْربَشاتٍ 

ماد  َوتُعَثُِّر نِیَّةَ الضِّ

 ِجراٌح تَصیحُ 

 َوأَْمواتٌ 

  على حافِِة اْنتِظار

 َمتى َستقومُ 

 َوتَُشمَّ 

 ِمَن اْلُكتُبِ 

باد  َعْطَر الزَّ

 

   مر و ِب
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 ...سبحانك
 ...كل األشیاء رضیت سوى الذلِ 

وأن یوضع قلبي ف�ي ق�ف�ص ف�ي ب�ی�ت 
 ...السلطان

وقنعت یكون نصیبي في الدنیا كنصی�ب 
 ...الطیر

 ...ولكن سبحانك
 ...حتى الطیر لھا أوطان

 ...وتعود إلیھا
 ...وأنا ما زلت أطیر

فھذا الوط�ن ال�م�م�ت�د م�ن ال�ب�ح�ر إل�ى 
 ...البحر

 ...سجون متالصقة
 ...سجان یمسك سجان

كانت تلك كلمات ثوریة لثورة ش�ع�ری�ة 
ترید إسقاط األنظمة العرب�ی�ة ال�ظ�ال�م�ة 
قبل عشرات السنین، والش�ع�ب ال�ی�وم 

 ...یرید إسقاط النظام
قیلت قبل عشرات السنین من ھ�ت�اف�ات 

 ...ونداءات إسقاط النظام الیوم
قیلت ل�م�ا ك�ان ال�ن�ظ�ام ال ی�ف�ك�ر أح�د 
بإسقاطھ بل الكثیرین كانوا خانعی�ن ل�ھ 
مبایعی�ن وھ�ات�ف�ی�ن ل�ل�ن�ظ�ام وب�ب�ق�اءه 
وفداءه ب�ال�روح وال�دم، م�ث�ل�م�ا قض�ى 
على مذبح الحریة كثی�ری�ن ألس�ق�اط�ھ�ا 

 ...ولكن لم تفلح
ثورة من الشعر ال�ج�م�ی�ل ك�ان�ت ن�وراً 
م��ھ��دت ل��ل��ث��ورة ع��ل��ى األرض ن��اراً، 

 ...والثورة نار ونور
س�ق��ط ال��ح��اك�م وم��ع��ب��ود ال��ج��م��اھ��ی��ر، 
والرئی�س ال�ق�ائ�د ال�م�ن�اض�ل، والس�ی�د 
المفدى، وبالروح بالدم نفدیك، كتساقط 
أوراق ال��خ��ری��ف ی��ابس��ة وع��اج��زة 
فكنس�ت�ھ�ا ال�ج�م�اھ�ی�ر ك�ن�س�اً ل�م�زب�ل�ة 

 ...التاریخ
كانت ھذه ال�ك�ل�م�ات ال�ث�وری�ة خ�ات�م�ة 
إلحدى قصائد الثائ�ر الش�اع�ر (م�ظ�ف�ر 
النواب) جعلتھا مقدمة للح�ل�ق�ة األول�ى 
من سبعة حل�ق�ات ق�ادم�ة م�ن م�ق�االت 
حولھ وشعره، وھو وما حولھ وش�ع�ره 
ثورة متقدة النیران لم تطف�ئ�ھ�ا س�ن�ی�ن 

 ...الحرمان والخسران والخذالن
ف��ع��ذب ال��ك��الم ص��ادق��ھ ال ی��ل��ف��ھ ق��ب��ر 

 ...النسیان
فھو یبقى في كل زماٍن وم�ك�اٍن ش�اھ�د 
ع��ل��ى ت��اری��خ مض��ى وحض��ر وب��ق��در 
العطاء ووفق التصرف سیصنع الج�ی�ل 

 ...المستقبل
شاع�ر م�ع�ارض ل�ل�ظ�ل�م م�ن�ذ ن�ع�وم�ة 

 ...أظافره حتى خشونتھا
وم�ن�ذ م�ط��ل�ع ش�ب�اب��ھ ح��ت�ى اآلن ف��ي 
ش��ی��خ��وخ��ت��ھ وھ��و م��ع��ارض ل��ل��ظ��ل��م 

 ...والظالمین حیثما حلوا
 

شاعر ھرب م�ن زن�زان�ة س�ج�ن�ھ ال�ى 
الحریة بقصة ھروب رائعة ك�ق�ص�ائ�ده 
الرائعة، ویلجأ ألھوار ج�ن�وب ال�ع�راق 
الثائرة لیكمل مسیرة الثورة ضد الحك�م 

 ...البعثي الظالم
مظفر عبد المجید النواب، والنواب من 
النیابة والحكم، إذ ك�ان�ت ع�ائ�ل�ت�ھ ف�ي 
الماضي تحكم إحدى الوالیات الھندی�ة، 

وھذه العائل�ة ال�ع�ری�ق�ة ب�األس�اس م�ن 
شبھ الجزیرة العربیة، ثم استق�رت ف�ي 
بغداد ألن�ھ�ا ك�ان�ت م�ن س�الل�ة اإلم�ام 
الورع موسى بن جعفر ال�ك�اظ�م ع�ل�ی�ھ 
السالم، الذي قتلوه غیلة بالسم على ید 
ھارون الرشید، فھاجرت العائل�ة وم�ن 
یلوذ بھا الى الھند باتجاه ال�م�ق�اط�ع�ات 
الشمالیة (ب�ن�ج�اب، ل�ك�ن�او، كش�م�ی�ر) 
ونتیجة لس�م�ع�ت�ھ�م ال�ع�ل�م�ی�ة وش�رف 
نسبھم، أصبحوا حكاماً لتل�ك ال�والی�ات 

 .في مرحلة من المراحل
وبعد استیالء اإلنكلیز على الھند، أبدت 
العائل�ة روح ال�م�ق�اوم�ة وال�م�ع�ارض�ة 
المباشرة لالحتالل البریط�ان�ي ل�ل�ھ�ن�د، 
فنفوھم على أثر ذلك للعراق بلدھم األم 
حیث تغفو أم�ج�اد ال�ع�ائ�ل�ة وم�اض�ی�ھ�ا 

 .الشریف والعتبات المقدسة
اضطر مظ�ف�ر ل�م�غ�ادرة ال�ع�راق، ب�ع�د 
اشتداد التنافس الدامي بین ال�ق�وم�ی�ی�ن 
والش��ی��وع��ی��ی��ن ال��ذی��ن ت��ع��رض��وا ال��ى 
المالحقة والمراقبة الشدیدة، م�ن ق�ب�ل 
النظام الحاكم، فكان ھروبھ ال�ى إی�ران 
عن طریق البصرة، إال ان ال�م�خ�اب�رات 
اإلیرانیة قبل الثورة اإلسالمیة في ت�ل�ك 
األیام (السافاك) أل�ق�ت ال�ق�ب�ض ع�ل�ی�ھ 
وھو ف�ي ط�ری�ق�ھ ال�ى روس�ی�ا، ح�ی�ث 
أخضع للتحقیق البولی�س�ي ول�ل�ت�ع�ذی�ب 
الج�س�دي وال�ن�ف�س�ي، إلرغ�ام�ھ ع�ل�ى 

 .االعتراف بجریمة لم یرتكبھا
سلمتھ السلطات اإلی�ران�ی�ة ال�ى األم�ن 
السی�اس�ي ال�ع�راق�ي، ف�ح�ك�م�ت ع�ل�ی�ھ 
المحكمة الع�س�ك�ری�ة ب�اإلع�دام، إال ان 
المساعي الحم�ی�دة ال�ت�ي ب�ذل�ھ�ا أھ�ل�ھ 
وأق��ارب��ھ أدت ال��ى ت��خ��ف��ی��ف ال��ح��ك��م 

 .القضائي الى السجن المؤبد
وف��ي س��ج��ن��ھ الص��ح��راوي (ن��ق��رة 
السلمان) القریب من الحدود السعودیة

العراقیة، أمضى وراء القض�ب�ان م�دة -
من الزمن ثم نقل الى س�ج�ن (ال�ح�ل�ة) 

 .الواقع جنوب بغداد
في ھذا السجن الرھیب ال�م�وح�ش ق�ام 
م��ظ��ف��ر وم��ج��م��وع��ة م��ن الس��ج��ن��اء 
السیاسیین بح�ف�ر ن�ف�ق م�ن ال�زن�زان�ة 
ال�م�ظ�ل��م�ة، ی��ؤدي ال�ى خ�ارج أس��وار 
السجن فأحدث ھروبھ مع رفاقھ ض�ج�ة 
م��دوی��ة ف��ي أرج��اء ال��ع��راق وال��دول 

 .العربیة المجاورة
شكلت ل�ج�ن�ة م�ن�ظ�م�ة داخ�ل الس�ج�ن 
ضمنھم الش�اع�ر م�ظ�ف�ر ال�ن�واب، ت�م 
حساب المسافة ال�واج�ب ح�ف�رھ�ا م�ن 
البدایة وح�ت�ى ن�ھ�ای�ة س�ی�اج الس�ج�ن 
المحاذي لكراج وقوف سیارات الحمل، 
حیث سیبدأ العمل ب�ح�ف�ر ح�ف�رة ت�ق�در 
بمترین عمقاً ثم األنحراف أربعة عش�ر 

متراً یساراً حتى یصل النفق الى ب�اح�ة 
الكراج. وجرى تھیئة مستلزمات الحفر 
وھ�ي ع��ب��ارة ع��ن أدوات بس��ی��ط��ة ال 
تتجاوز المالعق والس�ك�اك�ی�ن وأدوات 
حدیدیة صغی�رة م�ع�م�ول�ة ع�ل�ى ش�ك�ل 

 .فؤوس ال تلفت النظر
بدأ الحفارون عملھم ب�ع�د إن أح�اط�وه 
ب�الس�ری��ة ال�ت��ام�ة، وك�ان�وا ی�ت�ف��ن�ن��ون 
بالتخلص من تراب الحفر الذي أص�ب�ح 
معضلة كبیرة نظراً لكثرتھ، وب�ع�د أی�ام 
طویلة من الحفر حلت ساعة الھ�روب، 
حیث ھرب خمسة وأربعین سجیناً ألقي 
القبض على أربعة عش�ر م�ن�ھ�م ف�ی�م�ا 
بعد، في ح�ی�ن مض�ى ب�ق�ی�ة الس�ج�ن�اء 
ال��ھ��ارب��ی��ن ك��ل ف��ي أت��ج��اھ��ھ ل��غ��رض 
األلتحاق بصفوف ال�م�ن�اض�ل�ی�ن ال�ذی�ن 
ی��ع��م��ل��ون م��ن أج��ل أس��ق��اط ال��ح��ك��م 
الدكتاتوري في العراق وإقام�ة ال�ن�ظ�ام 
الدیمقراطي الب�دی�ل، وب�ذل�ك أص�ب�ح�ت 
حادثة نف�ق س�ج�ن ال�ح�ل�ة واح�دة م�ن 
الصفحات المشرقة في س�ف�ر ال�ن�ض�ال 
البطولي للشعب العراقي ف�ي م�واج�ھ�ة 

 .الطغیان والدكتاتوریة البغیضة
وبعد ھروب مظفر النواب الم�ث�ی�ر م�ن 
السجن توارى عن األنظار ف�ي ب�غ�داد، 
وظل مختفیاً فیھا ستة أشھر، ثم توج�ھ 
الى أھوار جنوب العراق ومن ث�م ال�ى 
(األھ��واز)، وع��اش م��ع ال��ف��الح��ی��ن 

 .والبسطاء حوالي سنة
كرس مظفر النواب ح�ی�ات�ھ ل�ت�ج�رب�ت�ھ 
الشعریة وتعمیقھا، والتصدي لألح�داث 
السیاسیة التي تالمس وجدان�ھ ال�ذات�ي 

 .وضمیره الوطني
شاعر كانت قصائده م�م�ن�وع�ة، ف�رف�ع 
الشعب المنع ع�ن قص�ائ�ده ب�ع�د زوال 
الظالمین بثورات الیوم، بی�ن�م�ا الزال�ت 
ممنوعة من النشر في بلدان خ�ل�ی�ج�ی�ة 
وعربیة لم تتحرر ب�ع�د م�ن ظ�ال�م�ی�ھ�ا 
ومس��ت��ع��ب��دی��ھ��ا م��ن م��ل��وك وأم��راء 

 ...وسالطین وحاكمین
شاعر عنده العاھرة في مش�رب أفض�ل 
ممن یبیع قضیتھ ووطنھ وش�ع�ب�ھ م�ن 
رؤساء وحكام وملوك وسیاسیین رغ�م 
مباركة رجال دی�ن وع�ل�م�ان�ی�ی�ن ل�ھ�م، 

 :-العاھرة–حیث یقول مخاطباً إیاھا 
 !سیدتي كیف یكون اإلنسان شریفاً...؟

وجھ�از األم�ن ی�م�د ی�دی�ھ ب�ك�ل م�ك�ان 
 ...والقادم أخطر

ن��وض��ع ب��ال��ع��ص��ارة ك��ي ی��خ��رج م��ن��ا 
 ...النفط

 ...نخبك.. نخبك.. سیدتي
 ...لم یتلوث منك سوى اللحم الفاني

 ...فالبعض یبیع الیابس واألخضر
 ...ویدافع عن كل قضایا الكون

 !!...ویھرب من وجھ قضیتھ
 

مظفر النواب شاعر ذو عینین ال أعور 
مثل بعض رجال ال�دی�ن والس�ی�اس�ی�ی�ن 
(اإلسالمیین والعل�م�ان�ی�ی�ن) واألح�زاب 
ممن ینظرون بعین مصلحتھم وھواھ�م 
ویتركون العین األخرى التي تعارضھم 

 ...وتختلف معھم أو تنصحھم
ھو المعارض في زمن كانت الس�ی�اس�ة 
فیھ لمن ی�ح�ك�م ف�ق�ط، وھ�و ال�راف�ض 
لل�دك�ت�ات�وری�ة وال�ظ�ل�م ف�ي وق�ت ك�ان 

 ...الناس مشغولة عنھا ببالویھا
ھو الصوت الھادر باإلحساس المرھف 
والكلمات الناری�ة وال�ت�ع�ب�ی�ر ال�خ�ط�ی�ر 
الذي من الم�م�ك�ن أن ت�ج�ر ص�اح�ب�ھ�ا 
لإلعدام في بعض الدول العربی�ة اآلن، 
وأكیداً فمحكوم بالموت من دون نق�اش 
من كان یتداول كلماتھ في ال�ع�راق ف�ي 
زمان حكم النظام البع�ث�ي الس�اب�ق ف�ي 

 ...العراق
ھو الحالم وسط قصب األھوار ج�ن�وب 
العراق وھو مطارد لیقتلوه ولك�ن�ھ ف�ي 
تلك اللحظة كان یحلم بعراق فیھ ح�ری�ة 
وكرامة وعیش رغید لل�ش�ع�ب وراح�ة 

 ...بعد عناء طویل
ھو صاحب المبدأ الذي لم یتنازل ع�ن�ھ 

 ...ولم یساوم علیھ
عندما یت�م�ن�ى ال�ب�ع�ض أم�وال وث�روة 
ووظیفة ومنصب وصحة وعافیة، ك�ان 
مظفر النواب یتمنى أن یس�ق�ط ال�ق�م�ع 
وال�ظ��ل��م، وأن ی��ع��ود ال��م��ن��ف��ی��ون م��ن 
أوطانھم بس�ب�ب م�زاج�ات ال�ح�اك�م�ی�ن 
الظالمین بنفي كل من ی�ع�ارض�ھ�م ھ�ذا 
إذا نفوھم فعالً فالغال�ب ھ�و م�ج�رد أن 
تكون معارضاً فسیتم سجنك أو تغییب�ك 
أو اإلعدام، وإن حالفك ال�ح�ظ وھ�رب�ت 
من الوطن الى اورب�ا ف�أن�ت م�ح�ظ�وظ 

 !!بأمتیاز ویسمونك منفي
ویتمنى مظفر أن یعود الم�ن�ف�ی�ون ال�ى 
ب�ل�دان�ھ��م، ھ�ذا ب�ع�د س�ق�وط األن�ظ�م��ة 

 ...الظالمة
یقول: (في قصیدة ثالث أم�ن�ی�ات ع�ل�ى 

 بوابة السنة الجدیدة)
 ..أي إلھي

 ...إن لي أمنیة
 ...أن یسقط القمع بداء القلب

والم�ن�ف�ى ی�ع�ودون ال�ى أوط�ان�ھ�م ث�م 
 ...رجوعي

  2................. نلتقیكم في الحلقة/ 
 “العراقیة االسترالیة”من             

  

رات ااب واا  
 

  حیدر محمد الوائلي
 

 الحلقة األولى



ُسّمیت (كاَد وأخواتھا)، أو(أفعال الم�ق�ارب�ة) م�ن ب�اب    
 تسمیة الكّل باسم البعض، والواقع أنھا ثالثة أقسام:

 ما یدّل على المقاربة، وھي: (كاَد، كَرَب، وأْوَشَك). -1
م��ا ی��دّل ع��ل��ى ال��رج��اء، وھ��ي: (عس��ى، َح��َرى،  -2

 واخلْولََق).
ما یدّل على اإلنشاء، وھي: (َجعَل، طفَِق، أخَذ، علَِق،  -3

 وأنَشأَ).
........ 

ھي أفعال ناقصة ناسخة، تعمل عمل (كان وأخواتھا) في 
أنھا تنسخ حكم المبتدأ اسماً مرفوع�اً ل�ھ�ا، وح�ك�م خ�ب�ر 
المبتدأ خبراً منصوباً لھا؛ لكن اختالفھ�ا ف�ي أنَّ خ�ب�رھ�ا 
جملة فعلی�ة ف�ع�ل�ھ�ا مض�ارع، أو ی�ق�ت�رن ف�ع�ل�ھ�ا ب(أْن 
المصدریة)، وإن ورد في كالم العرب خبرھا اسم�اً ف�ھ�و 

 نادر، فیھ خالف.
......... 

 {یََكاُد َزیْتُھَا یُِضيُء، َولَْو لَْم تَْمَسْسھُ نَاٌر}.
یكاُد: فعل مضارع ناقص ناسخ، مرفوع وع�الم�ة رف�ع�ھ 

 الضمة الظاھرة على آخره.
زیُت: اسُمھا، مرفوع وعالم�ة رف�ع�ھ الض�م�ة ال�ظ�اھ�رة 
على آخره، مض�اف. ھ�ا: ض�م�ی�ر م�ت�ص�ل م�ب�ن�ي ع�ل�ى 

 السكون في محل جر، مضاف إلیھ.
یُضيُء: فع�ل مض�ارع م�رف�وع وع�الم�ة رف�ع�ھ الض�م�ة 
الظاھرة على آخره، فاعلھ ضمیر مستتر جوازاً ت�ق�دی�ره 

 ھو، یعود إلى (زیت).
جملة (یُضيُء)، من الفعل وال�ف�اع�ل، ف�ي م�ح�ل نص�ب، 

 خبر (یكاد).
.... 

ب�ع��ض�ھ��ا ف��ي خ�ب��ره ی��ق��ت�رن ال�ف��ع��ل ال��م�ض��ارع ب(أْن) 
 المصدریة، نحو:

 (عسى الُمحتلُّ أْن یرحَل).
عسى: فعل ماضٍ ناقص ناسخ، مبني على الفتح الم�ق�دَّر 

 على األلف، منع من ظھوره التعذر.
: اسم (عسى)، م�رف�وع وع�الم�ة رف�ع�ھ الض�م�ة  الُمحتلُّ

 الظاھرة على آخره.
أْن: حرف مصدریة ونصب للفعل المضارع، مبني ع�ل�ى 

 السكون، ال محل لھ من اإلعراب.
یرحَل: فعل مضارع من�ص�وب وع�الم�ة نص�ب�ھ ال�ف�ت�ح�ة 
الظاھرة على آخره، فاعلھ ضمیر مستتر جوازاً، تقدی�ره 

 ھو، یعود إلى (المحتل).
ل من (أْن والفعل) في مح�ل نص�ب، خ�ب�ر  المصدر المؤوَّ

 (عسى).
..... 

ج��م��ی��ع��ھ��ا أف��ع��ال ب��اتّ��ف��اق ال��ن��ح��اة؛ م��ا ع��دا (عس��ى)؛ 
فالكوفیون، وشیخھم (ثعلب)، وابن السراج؛ یرون أن�ھ�ا 
حرف، تعمل عمل (إنَّ وأخواتھا)؛ ألن�ھ�ا تش�ب�ھ ال�ح�رف 

 (لعلَّ) في أنھا تفید الترّجي، وفي كونھا ال تتصرف.
 خالف ھذا یرى نحاة البصرة، وشیخ النحاة سیبویھ:

إذا اتصل بھا ضمیر رفع أو اسم ظاھ�ر؛ ف�ھ�ي ف�ع�ل،  -1
  تقول:

 ...  عَسیَْت، عَسیِْت، عَسیُْت، عَسیْتُما، عّسیْتُم، عَسیْتُنَّ
 یُعرب الضمیر اسماً لھا في محل رفع.

(جعَل زیٌد یقرأُ). زیٌد اس�م�ھ�ا م�رف�وع، وج�م�ل�ة (ی�ق�رأ) 
 خبرھا في محل نصب.

إذا اتصل بھا ضمیر نصب؛ فھي حرف، واستشھ�دوا  -2
  بقول صخر بن جعد الحضرمي:
تََشكَّى ف�آت�ي ن�ح�َوھ�ا       "فقلُت عَساھا ناُر كأسٍ وَعلَّھا

 فأعوُدھا"
)، (ھ�ا) اس�م�ھ�ا ف�ي  عسى: حرُف ترجٍّ تعمل ع�م�ل (إنَّ

 محل نصب، (ناُر) خبرھا مرفوع.
 وھذا رأي نحاة البصرة وسیبویھ.

......... 
مذھب سیبویھ وجم�ھ�ور ال�ب�ص�ری�ی�ن أّن اق�ت�ران خ�ب�ر 
(عسى) ب(أْن) كثیر، ولم یرد في القرآن إالّ مقترناً بھ�ا، 

ُ أَْن یَأْتَِي بِالْفَتْحِ}.  نحو: {فَعََسى هللاَّ
 تقول: (عسى الُمحتلُّ أْن یرحَل عن الوطِن).

ال یتجرد خبرھا من (أْن)، ك�م�ا ی�رى س�ی�ب�وی�ھ، إالّ ف�ي 

 الشعر، واستشھد بقول ھدبة بن خشرم العذري :
"عسى الكرُب الذي أمسی�ُت ف�ی�ِھ... ی�ك�وُن وراَءهُ ف�رٌج 

 قریُب".
(عس��ى) ف��ع��ل م��اضٍ ن��اق��ض ن��اس��خ، (ال��ك��رُب) اس��م��ھ 
مرفوع، جملة (یكوُن وراَءهُ فرٌج قریُب) خبره في م�ح�ل 

 نصب.
...... 

اقتران (ك�اَد) ب(أْن) ق�ل�ی�ل، ع�ك�س (عس�ى)، ج�اء ف�ي 
 القرآن:

{فََذبَُحوھا َوما كاُدوا یَ�فْ�عَ�لُ�وَن}. {ی�ك�اُد ال�ب�رُق ی�خ�ط�ُف 
 أبصاَرھُم}.

 وفي الشعر قول شاعر یرثي مصعب بن الزبیر:
"لّما رأى ط�ال�بُ�وهُ ُمص�ع�ب�اً ُذِع�روا... وك�اَد، ل�و س�اع�َد 

 المقدوُر، ینتصُر"
 

لقد ورد اقتران خبر (كاَد) ب(أْن) قلیالً ف�ي الش�ع�ر، ق�ال 
 أحد شعراء البصرة:

"َكاَدِت النَّفُْس أن تَفِیَْض َع�لَ�یْ�ِھ... إِْذ َغ�َدا َحْش�َو َریْ�طَ�ٍة 
 َوبُُروِد".

.... 
یجب اقتران خبر (حَرى) ب(أْن)، في الشعر وفي غی�ره، 

 نحو:
(حَرى الُمتسابُق أْن یفوَز). وھي تدل على ال�رج�اء م�ث�ل 

 (عسى).
..... 

یجب اقتران خب�ر (اخ�ل�ولَ�َق) ب(أْن)، ف�ي الش�ع�ر وف�ي 
 غیره، نحو:

 (اخلولقْت السماُء أْن تمطَر)، وھو من أمثلة سیبویھ.
..... 

 یقترن خبر (أوشَك) ب(أْن) كثیراً، كقول الشاعر:
أَْن  -إذا قِیَل ھاتُ�وا-"ولو ُسئَِل الناُس التراَب ألَْوَشُكوا... 

 یََملُّوا ویَْمنَعُوا".
 وتجرده منھا قلیل، كقول الشاعرأمیة بن الصلت:

اتھِ -"یوشك َمْن فرَّ من منیَّتِِھ...   یوافقُھا" -في بعض ِغرَّ
الشاھد فیھ عدم اقتران خبر (یوشك) ب(أْن)، وھو جملة 

 (یوافقُھا)، وھو قلیل.
....... 

یتجرد خ�ب�ر (ك�َرَب) م�ن االق�ت�ران ب(أْن)، ق�ال ش�اع�ر 
 تمیمي:

"كَرَب القلُب من جواهُ یذوُب... حیَن ق�اَل ال�وش�اةُ: ھ�ن�ٌد 
 غُضوُب"

وقلَّ اقتران خبرھا ب(أْن)، كما قیل: " ك�َرَب ال�ف�ق�ُر أْن 
 یكوَن كفراً" .

 ومنھ قول الشاعر :
"سقاھا ذوو األحالِم َسجالً عل�ى ال�ظَ�م�ا ... وق�د ك�َربَ�ْت 

 أعناقُھا أْن تُقطَّعا"
....... 

ال یجوز اقتران أفعال الش�روع ال�خ�م�س�ة ب(أْن) ل�دالل�ة 
(أْن) على االستقبال، وخبر ھذه األفعال یق�ت�رن ب�ال�ح�ال، 

 نحو:
(أنشأَ القارُئ یُرتُِّل القرآَن). (طفُِق أحمُد ی�أك�ُل ط�ع�اَم�ھُ). 
(جعَل الصائموَن یُسبِّحوَن). (أخذْت ال�ط�ال�ب�اُت ی�ق�رأَن). 

 علَِق أبوَك یُتابُع األخباَر).
.......... 

(كاد وأخواتھا) أفعال جامدة غیر متصّرف�ة، ت�ل�زم ح�ال�ة 
الماضي فقط، وال یُشتّق منھا مضارع وال أمر، ف�ي ح�ال 
كانت ناقصة، ما عدا الفعلین (كاد، وأوشك) ، فقد یردان 
على صیغة المضارع، ویعمالن عم�ل األف�ع�ال ال�ن�اقص�ة 

 الناسخة.
 {یََكاُدوَن یَْسطُوَن بِالَِّذیَن یَتْلُوَن َعلَیِْھْم آیَاتِنَا}.

اتھِ -"یوشُك َمْن فرَّ من منیَّتِِھ...   یوافقُھا" -في بعض ِغرَّ
وقد ورد من (أوشَك) إعمال اسم الفاعل (ُم�وِش�ك)، ق�ال 

 أبو سھم الھذلي:
"فَُمْوِشَكةٌ أْرُضنَا أَْن تَعُ�وَدا ... ِخ�الََف األنِ�ی�سِ َوُح�ْوش�ا 

 یَبَابَا".
موشكة خبر تقدم على ال�م�ب�ت�دأ، وھ�ي اس�م ف�اع�ل م�ن 
(أوشك) تعمل عملھ، اسمھا ضمیر مستتر، أرضنا مبت�دأ 

 متأخر ، (أن تعودا) خبر (موشكة).
..... 

انفردت (عسى، اخلولَق، أوشَك) بأنھا تأتي ناقصة، وقد 
تأتي تامة، فاعلھا المصدر المؤول من (أْن والفع�ل) ف�ي 

 محل رفع،نحو:
{وعَسى أْن تكَرھُوا شیئاً وھو خیٌر لُكْم وعَسى أْن تُحبُّوا 

  شیئاً وھو شرٌّ لُكْم}.
(عسى أْن ی�ن�ج�َح س�ع�ٌد). (اخ�ل�ولَ�ق أْن ی�ق�ِدَم م�ح�م�ٌد). 

  (أوشَكْت أْن تِصَل ھنٌد).
لقد استغنت ھذه األفعال عن خبرھا الم�ن�ص�وب واك�ت�ف�ت 
ل من (أْن والفعل) بفاعلھا المرفوع، وھو المصدر المؤوَّ

 ، فھي تامة.
  یتصرف ما یأتي منھا تاّماً..

......... 
إذا اتصل ب(عسى) ضم�ی�ر رف�ع، ف�ی�ج�وز ف�ت�ح الس�ی�ن 

 وكسرھا، نحو:
(عَسیُت، عِسیُت)، (عَسیِت، عِسیِت)، (عَسیَت، عِسی�َت)

 ، (عَسیَن،
 عِسیَن)... والفتح أكثر.

قرأ (نافع): {فَھَْل َعِسیْتُْم، إِْن تَ�َولَّ�یْ�تُ�ْم، أَْن تُ�فْ�ِس�ُدوا فِ�ي 
 األْرضِ}، بكسر السین،

 وقرأ باقي القّراء بفتحھا.
  

........ 
: (طفَِق زیٌد یقرأُ): خبر (طفَِق) (الجملة الف�ع�ل�ی�ة) 1فائدة

من الفعل (یقرأُ) وفاعلھ الضمیر الُمس�ت�ت�ر ف�ی�ھ ج�وازاً، 
 وتقدیره (ھو).

ھنا أخالف من یقول إنَّ خبر (كاد وأخواتھا) ھو (ال�ف�ع�ل 
 المضارع)، وھذا

أراه خطأً یُرّدده كث�ی�رون، ف�ال�ف�ع�ل ال ی�ك�ون خ�ب�راً، ب�ل 
 الجملة الفعلیة.

....  
 

: (أوشَك المتسابقاِن أْن ی�ف�وزا): خ�ب�ر (أوش�َك) 2فائدة 
 ھو المصدر المؤّول

 من (أْن والفعل)، في محل نصب.
ھنا أخالف من یقول إنَّ خبر (كاد وأخواتھا) ھو (ال�ف�ع�ل 

 المضارع)، إذ
أرى ھذا خطأً، ألن (أْن) مص�دری�ة، وھ�ي وال�ف�ع�ل ف�ي 

 تأویل مصدر، أي اسم.
............................. 

 ،12إلى لقاء جدید في الحلقة 
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من الصعوبة بمكان الكتابة عن المعرض الشخصي ل�ل�ف�ن�ان ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي    
الكبیر والمتمیز إیاد الموسوي ومج�م�وع�ت�ھ ال�ج�دی�دة ال�ت�ي س�ت�ط�رح ف�ي 
معرضھ القادم في زم�زي ج�ال�ی�ري ب�إم�ارة دب�ي، وذل�ك الزدح�ام ال�رؤى 
واالفكار في غمار االجواء الروحیة وفي رحاب الط�ب�ی�ع�ة ول�م�ا ت�زخ�ر ب�ھ 
أعمالھ من اكتشافات جمالیة فقد زاوج الموضوع االنساني بمعادلة ھندسیة 
بصریة وبألوان مستوحاة من الطبیعة، وقدم إنتاًجا بصریًا وتشك�ی�ل�یً�ا غ�ی�ر 
مسبوق؛ حیث تفصح األعمال عن بحوثة الف�ن�ی�ة وت�ج�ل�ی�ات ال�روح وح�ب�ھ 
للطبیعة والتعبیر عن حقیقة وحدة الوجود مستخدًما عناصر متعددة تع�ك�س 
بوضوح الحرفیة المتجذرة في تجربتھ الفنیة وال�ت�ي یض�ف�ي ع�ل�ی�ھ�ا ب�ع�ًدا 
فلسفیًا لسبر مكنونات الذات االنسانیة والتي وجد فیھا تماھیًا بین ما یعتم�ل 
في داخلھ وبین كبیر المتجلّین "جالل الدین الرومي" حیث ینتقل من زم�ن 
إلى زمن آخر یحمل في طیات�ھ ال�م�وروث ال�ح�ض�اري ال�ع�راق�ي والش�رق�ي 
العربي وتراكم الحض�ارات وال�ت�ج�ارب ال�ف�ن�ی�ة ب�ت�ن�وع ب�ارع ل�ل�م�واض�ی�ع 
والفضاءات البصریة، فكل لوحة تتمیز بخصوصیة اجوائھا وتعك�س رون�ق 

 .وجمال فن العمارة الذي یجمع بین الماضي والحاضر
ویُوصف الفنان إیاد الموسوي بالفنان التجریبي الذي ال ینف�ك ع�ن ال�ب�ح�ث 
في آفاق عالمھ الفني متأمًال في طاقاتھ الروح�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة، ك�اش�فً�ا ع�ن 
أسراره، مستشرفًا ما یمكن فیھ م�ن ع�وال�م ال�ب�راءة وال�ج�م�ال م�ن خ�الل 
النوافذ المضیئة التي تتكرر في لوح�ات�ھ ال�م�م�زوج�ة ب�إت�ق�ان م�ع ال�ھ�م�س 

 .الموسیقي والفضاء المضيء باألمل واالنفتاح على آفاق الحیاة
إنني أتمنى ان یستمتع كل من یزور المعرض بنتاج إیاد الموسوي ال�م�ل�ھ�م 
والذي یُدخل البھجة والسرور م�ق�ت�رنً�ا ب�ع�الم�ات االن�ب�ھ�ار واالن�ط�ب�اع�ات 

 .االیجابیة والمتفائلة
 

Unity of Soul in the Vast Expanse of Nature 

By: Donia Al-Hssani, Iraqi Poet and a journalist 
It is utterly challenging to write about the personal 
exhibition of the great and distinguished plastic 
artist Iyad Al-Mosawi and his new collection, which 
will be presented in his next exhibition at Zamzy 
Gallery in Dubai. This is due to the crowding of vi-
sions and reflections in the midst of the spiritual at-

mosphere and in the vastness of nature, and because 
his works are rich in aesthetic discoveries. He coupled 
the human theme with a visual engineering formula 
and colors inspired by nature and presented an un-
precedented visual and plastic production. The works 
reveal his artistic research, the manifestations of the 
soul, his love for nature, and the expression of the real-
ity of the unity of existence, using multiple elements 
that clearly reflect the craftsmanship rooted in his ar-
tistic experience, which gives it a philosophical dimen-
sion to probe the innermost human being, in which he 
found an identification between what is inside him and 
the great ranger "Jalal al-Din Rumi". He moves from 
time to another, carrying with it the Iraqi and Eastern 
Arab civilizational heritage and the accumulation of 
civilizations and artistic experiences with a brilliant 
diversity of themes and visual spaces. Each painting is 
characterized by the unique characteristic of its at-
mosphere and reflects the splendor and beauty of ar-
chitecture that combines the past and the present. 
The artist, Iyad Al- Mosawi, is described as an experi-
mental artist who does not stop searching for the hori-
zons of his artistic world, contemplating his spiritual 
and intellectual energies, revealing his secrets, foresee-
ing the possible worlds of innocence and beauty 
through the luminous windows that are recurrent in 
his paintings perfectly blended with musical whisper 
and a space luminous with hope and openness to life's 
horizons. 
I hope that everyone who visits the exhibition will en-
joy the inspiring creative production of Iyad Al- Mosa-
wi, which brings joy and pleasure, coupled with signs 
of fascination and positive and optimistic impressions. 

 

ب ار  وحة او 
 
 
 
 
 

 دنیا علي الحسني/ العراقبقلم:
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م��اذا یس��ت��ف��ی��د ال��دارس م��ن   
ت��ث��ب��ی��ت الش��اع��ر أو ال��روائ��ي 
لزمان كتابة الن�ّص وم�ك�ان�ھ�ا؟ 
سؤال طرحتھ كثیراً، وقد ك�ن�ت 
أالحظ ذلك ف�ي ب�ع�ض دواوی�ن 
الش��ع��ر ال��ق��دی��م��ة. ھ��ل ل��ھ��ذا 
اإلثبات من حاجة؟ وكم یساع�د 
الزمان والمكان في فھم النّص 
وإدراك ظ�����روف نش�����أت�����ھ 
ومسبّباتھ؟ فث�ّم�ة ارت�ب�اط ب�ی�ن 
النّص ولحظتھ ال�ت�اری�خ�یّ�ة، إذ 
ن��ادراً م��ا ت��ت��ح��ّرر ال��ن��ص��وص 
األدب�یّ��ة م��ن س��ی��ط��رة ال��زم��ان 
وال��م��ك��ان، وی��ع��ّزز ھ��ذا م��ن 
أھّمیّة الن�ظ�رة ال�ن�ق�دیّ�ة حس�ب 
الم�ن�ھ�ج االج�ت�م�اع�ي ل�دراس�ة 

 النصوص.
أذكر أنّني ع�ن�دم�ا ب�دأت أل�ق�ي 
نصوصي الش�ع�ریّ�ة وأنش�رھ�ا 
أواسط التسعینیّات م�ن ال�ق�رن 
المنقضي، أش�ار ع�ل�ّي ب�ع�ض 
األك�ادی�م�یّ�ی�ن، ك��ن�ص�ی�ح�ة ل��ي، 
ولغیري من الشباب ال�داخ�ل�ی�ن 
إلى معترك الكتابة األدب�یّ�ة، أن 
ثبّتوا التاریخ في نھایة الن�ّص، 
ف��ل��ربّ��م��ا ك��ان ھ��ذا م��ھ��ّم��اً ف��ي 
المستقبل. ھ�ذه ال�ن�ص�ی�ح�ة ل�م 
آخذ بھا كثیراً ـ� ف�أث�ب�تُّ ح�ی�ن�اً، 
وت��غ��اض��ی��ت ع��ن ذل��ك أح��ی��ان��اً 
أخرى. لعّدة أسباب لعّل أھّم�ھ�ا 
أنّني دائم التغی�ی�ر ف�ي ال�ن�ّص، 
إضافة وحذفاً، فأّي التاری�خ�ی�ن 
سأع�ت�م�د؟ ھ�ل أع�ت�م�د ت�اری�خ 
النسخة األول�ى أم األخ�ی�رة أم 
أجعل التاریخ م�م�ت�ّداً ب�ی�ن أّول 
ت����اری�����خ وآخ�����ر ت�����اری�����خ؟ 
والمقصود بالت�اری�خ ھ�ن�ا ذك�ر 
ال���ی���وم والش���ھ���ر والس���ن���ة، 
ونوعھا م�ی�الدیّ�ة أو ھ�ج�ریّ�ة. 

 یبدو لي أّن العملیّة مربكة.
لكْن، ثّم�ة ف�وائ�د ج�ّم�ة ص�رُت 
أدركھا وأالح�ظ�ھ�ا ف�ي ت�ث�ب�ی�ت 
الزمان والمكان، وربّما أّش�رت 
على م�راح�ل ت�ط�ّور الش�اع�ر، 
ومالحظة ال�دارس�ی�ن ل�ط�ب�ی�ع�ة 
أدوات�ھ ال�ف��نّ�یّ�ة وم��وض�وع�ات��ھ 
ومعجمھ الش�ع�ري، وت�ق�ن�یّ�ات�ھ 
األس��ل��وب��یّ��ة، ف��ھ��ذه ك��لّ��ھ��ا أو 
بعضھا قد تظ�ھ�ر ف�ي ن�ّص أو 
ف��ي دی��وان، إنّ��ھ��ا ن��وع م��ن 
 المفاتیح للداللة على األسلوب. 
ھذا جیّد إذاً، والب�ّد م�ن�ھ. وق�د 
استخدم ھذه الملحوظات ك�ث�ی�ر 

م��ن ال��دارس��ی��ن ف��ي م��الح��ظ��ة 
ال��ت��ط��ور ف��ي أش��ع��ار م��ح��م��ود 
دروی��ش م��ث��الً، م��ن��ذ دی��وان 
"أوراق ال��زی��ت��ون" الص��ادر 

، وحتّى آخر دی�وان 1964عام 
"ال أری��د ل��ھ��ذه ال��ق��ص��ی��دة أن 
تنتھي" الصادر بعد وفاتھ عام 

، وكان الشاعر ق�د أع�ّد 2009
قص��ائ��ده ل��ل��ن��ش��ر ف��ي دی��وان 
ف��ع��اج��ل��ھ ال��م��وت، ف��ب��ق��ی��ت 
الم�خ�ط�وط�ة، أو أنّ�ھ�ا قص�ائ�د 
م��ن��ج��زة وم��ن��ش��ورة وأل��ق��اھ��ا 
الشاعر في أمس�ی�ات م�ت�ع�ّددة، 
أو قصائد ُعثر علیھا في مكتبھ 
منجزة وال تح�ت�اج إل�ى ت�ع�دی�ل 
وأخرى أجرى علیھ�ا الش�اع�ر 
ب��ع��د ال��ت��ع��دی��الت ال��ط��ف��ی��ف��ة 
كاستبدال كلمة محّل كلمة. ھذه 
ھ���ي االح���ت���م���االت ال���واردة 
لقصائد ھذا ال�دی�وان، وذك�رھ�ا 
إل��ی��اس خ��وري ف��ي "ح��ك��ای��ة 
الدیوان األخ�ی�ر"، ف�ھ�و ال�ذي 

]. 1أعّد وبّوب ھ�ذه ال�ق�ص�ائ�د[
إّال إّن خوري یعود ویقول "ل�م 
أفعل شیئاً تقریباً، وأّن درویش 
كان صادقاً، حین روى لنا، أنّھ 
ت��رك م��خ��ط��وط ع��م��ل ش��ع��ري 
ج�دی�د ف�ي ع�ّم�ان، وأنّ�ھ ش�ب�ھ 

 ].2جاھز"[
دروی�ش ف�ي ال�غ��ال�ب ل�م ی�ك��ن 
یؤّرخ لقصائده، كما فعل م�ری�د 
ال��ب��رغ��وث��ي م��ث��الً. واك��ت��ف��ى 
بالطبعة األول�ى م�ن ال�دواوی�ن 
التي اتّخذت تواری�خ ل�ل�ك�ت�اب�ة، 
وم���الح���ظ���ة ال���م���وض���وع���ات 
وتط�ّورھ�ا وت�ق�ن�یّ�ات ال�ت�ع�ب�ی�ر 
عنھا في شعره عند الدارسین. 
ربّ�م��ا ألّن دروی��ش ك��ث��ی��راً م��ا 
ی��ع��ی��د ص��ی��اغ��ة قص��ائ��ده، ف��ال 

والحالة ھذه من وجھة  -یصلح
إث�ب�ات ال�ت�اری�خ ح�تّ�ى  -نظ�ري

تاریخ ال�م�رح�ل�ة األخ�ی�رة م�ن 
 كتابة القصیدة أو تعدیلھا.

ث��ّم��ة أم��ر ض��روري ل��ل��ت��اری��خ 
ومالحظتھ في النصوص، وق�د 
اح��ت��اج إل��ی��ھ ال��دارس��ون ف��ي 
مسائل الریادة، كما ھ�و ال�ح�ال 
في دراسة ظاھرة الشعر ال�ح�ّر 
وقص��ی��دة ال��ن��ث��ر وأّول روای��ة 
ع��رب��یّ��ة، وم��ا ش��اك��ل ذل��ك، 
فالخالف الن�ق�دي م�ا زال ب�ی�ن 
الدارسین فیمن یستح�ق ری�ادة 
الشعر الحّر؛ أنازك المالئكة أم 
ب��در ش��اك��ر الس��یّ��اب، ل��ت��ك��ون 
الحجة تاری�خ�یّ�ة مس�ت�ن�دة إل�ى 
تاریخ كتابة أّول نّص، فقصیدة 
الم�الئ�ك�ة "ال�ك�ول�ی�را" ُك�ت�ب�ت 

، في ح�ی�ن 1947ونُشرت عام 

أّن الس���یّ���اب أص���در دی���وان 
"أزھ��ار ذاب��ل��ة" ف��ي الس��ن��ة 
ذاتھا، ویلّخص ھ�ذه ال�م�س�أل�ة 
م��ق��ال ل��ل��ك��ات��ب غ��ی��ث خ��وري 
"الس��یّ��اب وال��م��الئ��ك��ة.. ج��دل 
الری�ادة ح�ول الش�ع�ر ال�ح�ّر"، 
"یقول بدر شاكر الس�یّ�اب ف�ي 
مقّدمة دیوانھ "أساط�ی�ر"، إّن 
أّول تجربة لھ من ھ�ذا ال�ق�ب�ی�ل 
ك�ان�ت ف�ي قص�ی��دة "ھ��ل ك��ان 
ح���ب���اً" م���ن دی���وان أزھ���ار 
ذابلة،..، وتقول نازك المالئك�ة 
ف��ي ك��ت��اب��ھ��ا قض��ای��ا الش��ع��ر 
ال��م��ع��اص��ر: إّن ب��دای��ة ح��رك��ة 

ف���ي  1947الش���ع���ر ال���ح���ّر 
العراق، بل من ب�غ�داد، وك�ان�ت 
أّول قصیدة حّرة الوزن تُ�ن�ش�ر 
ھي قصیدتي "الكولیرا"، وق�د 
نُشرت ف�ي ب�ی�روت، ووص�ل�ت 
نس��خ��ھ��ا إل��ى ب��غ��داد ف��ي أّول 

، 1947ك�ان�ون األّول   دیسمبر/
وفي النصف الثاني من الشھ�ر 
نفسھ ص�در ف�ي ب�غ�داد دی�وان 
ب��در ش��اك��ر الس��یّ��اب "أزھ��ار 
ذاب��ل��ة"، وف��ی��ھ قص��ی��دة ح��ّرة 

 ].3الوزن"[
مع أّن ھذا الجدل غیر مقط�وع 
فیھ إلى الیوم، إّال إّن ل�ل�ت�اری�خ 
حض��وراً ب��ارزاً، وك��ّل ال��ج��دل 
یستن�د إل�ى ت�ل�ك ال�ت�واری�خ أو 
یشّكل بؤرة مركزیّة في تطّوره 
لیشمل قض�ای�ا غ�ی�ره. ف�ی�ع�ی�ده 
كثیر من الدارسین ویس�ت�ن�دون 
إل�ی��ھ، وق��د اھ�ت��ّم�ت ال��م�الئ��ك��ة 
ب��إب��راز رح��ل��ة ال��ق��ص��ی��دة م��ن 
ب�ی��روت إل��ى ال�ع��راق، وك��ذل��ك 
دیوان السیّاب ال یحتوي، ك�م�ا 
یفھ�م م�ن ق�ول ال�م�الئ�ك�ة، إّال 
قصیدة ش�ع�ر ح�ّر واح�دة ھ�ي 

 المشار إلیھا أعاله.
أّما الحّجة الثالثة ف�ي ال�ت�اری�خ 
وتثبیتھ فتأتي مّما ی�ع�ان�ي م�ن�ھ 
الیوم الوسط الثقافي الم�ف�ت�وح 
إل��ك��ت��رون��یّ��اً، وخ��اّص��ة ع��ل��ى 
الفیسبوك، إذ یعاني ك�ث�ی�ر م�ن 
الش���ع���راء الش���ب���اب وغ���ی���ر 
المشھورین إلى الس�ط�و ع�ل�ى 
قص��ائ��دھ��م، وإع��ادة نش��رھ��ا 
ب��أس���م���اء أخ���رى ل��ھ���واة أو 
ش��ع��راء م��غ��م��وری��ن، ف��ی��ك��ون 
ال��ت��اری��خ ح��ك��م��اً ف��ي غ��ال��ب 
األح��ی��ان، وك��ث��ی��راً م��ا ش��ھ��د 
ال�وس�ط ال�ث�ق��اف�ي اإلل�ك�ت�رون��ي 
ص���راع���ات ع���ل���ى نص���وص 
مسروقة، وت�خ�ّص�ص�ت ب�ع�ض 
الصفحات الفیسبوكیّة لل�ك�ش�ف 
عن السرقة وإعادة األمور إلى 
نصابھا، والتشھی�ر ب�الس�ّراق، 

وحذف حساباتھم، وقد أعل�ن�ت 
الش����اع����رة وال����م����ت����رج����م����ة 
الجزائریّة الدكتورة حنین عمر 
عن توفّر تقنیّ�ة ف�ي اإلن�ت�رن�ت 
ی��م��ك��ن اس��ت��خ��دام��ھ��ا ل��ح��م��ای��ة 
النصوص من السرقة، فك�ت�ب�ت 
ع��ل��ى ص��ف��ح��ت��ھ��ا: "ش��ك��را 
ف��ی��س��ب��وك ال��ذي ح��ّل مش��ك��ل��ة 
لصوص المنشورات. من اآلن 

لمن یأخذ  IPفصاعدا بلوك للـ 
منشوراً ویزیل اسم كات�ب�ھ م�ن 
تحتھ عمداً وین�ش�ره دون ذك�ر 
صاحبھ األصلي. ھیّا بنا ننظ�ف 
ص�ف��ح�ات��ن�ا ال�ف��ی�س��ب�وك��یّ�ة م��ن 

 ].4اللصوص"[
وما زالت كثیر م�ن ال�خ�الف�ات 
تقع بین الكتّاب في أم�ر إث�ب�ات 
الس��رق��ة ل��ی��س ف��ي نص��وص 
بعینھا، بل یخشى ال�ك�تّ�اب م�ن 
أن یُ���ِغ���ی���ر اآلخ���رون ع���ل���ى 
أفكارھم فیسرقونھا، وھ�ذا م�ا 
حدث مثالً بین ال�روائ�ي أح�م�د 
أب�و س�ل��ی�م ال�ذي ك�ت��ب روای��ة 
"ی��اس��ی��ن" وب��ی��ن ال��روائ��یّ��ة 
بدیع�ة ال�ن�ع�ی�م�ي ال�ت�ي نش�رت 
روای����ة "ع����ن����دم����ا ت����زھ����ر 
البنادق"، والروایتان تتناوالن 
مذبحة دیر یاسین، وقد ت�ف�ّج�ر 
الخالف بین الك�ات�ب�ْی�ن ب�ع�د أن 
قالت مذیعة ف�ل�س�ط�ی�ن�یّ�ة ع�ل�ى 
فضائیّة فلسطین خالل لقاء مع 
الشاعر مراد الس�ودان�ي ح�ول 

]، إّن "ی��اس��ی��ن" 5ال��روای��ة[
للروائي أحم�د أب�و س�ل�ی�م ھ�ي 
ال�روای�ة األول�ى ال�ت�ي ت�ت�ن��اول 

]، 6م���ذب���ح���ة دی���ر ی���اس���ی���ن[
وصارت النعیمي تطالب بحقّھ�ا 
في أنّھا ھي أّول من ك�ت�ب ف�ي 
المذب�ح�ة، ول�ی�س أب�و س�ل�ی�م، 
وتتطّور المسألة بینھما ل�ت�تّ�ھ�م 

الكات�ب  -الحقاً  -الكاتبة النعیمي
أب��و س��ل��ی��م أّن ف��ي روای��ت��ھ 
م�ق�ت�ب�س�ات ك�ث�ی�رة م�ن روای��ة 

]، 7"عندما ت�زھ�ر ال�ب�ن�ادق"[
وقد وصل األم�ر ب�ی�ن�ھ�م�ا إل�ى 
التحكیم األدبي الذي س�ی�س�ت�ن�د 
إلى التاریخ ق�ط�ع�اً، ب�اإلض�اف�ة 
إلى المقارنات النّص�یّ�ة إلث�ب�ات 
السرقة أو نفیھ�ا. إض�اف�ة إل�ى 
أّن روایة النعیم�ي س�اب�ق�ة ف�ي 

) ع�ل�ى روای�ة 2020ال�ن�ش�ر (
). ومن جانب 2021أبو سلیم (

آخر، فقد أعل�ن أب�و س�ل�ی�م أّن 
روای��ت��ھ أس��ب���ق م���ن روای���ة 
النعیمي في الكتابة، ولیس ف�ي 
النش�ر، وك�ان ق�د ق�ّدم�ھ�ا إل�ى 
جائزة كتارا عن ف�رع ال�روای�ة 
غیر المنشورة إّال أنّھ س�ح�ب�ھ�ا 

لظروف والتباسات معیّنة، كما 
یوضح ذلك م�ن�ش�ور ل�ھ ع�ل�ى 
صفحتھ في ال�ف�ی�س�ب�وك، ج�اء 

]: "ش��رع��ت ب��ك��ت��اب��ة 8ف��ی��ھ[
روایة "یس" في شھر كان�ون 

، وأَنھیتھا 2019ثاني من عام 
في شھر أیلول من العام ذات�ھ، 
وكعادتي أَترك أَيَّ عمل أُن�ج�زه 
لش��ھ��ر أَو اث��ن��ی��ن ك��ي أُع��ی��د 
قراءتھ ب�ع�ی�ن أخ�رى، ث�ّم ب�ع�د 
ذل�ك أرس��ل��ت��ھ��ا ع��ب��ر اإلی��م��ی��ل 
للصدیق�ة ال�ك�ات�ب�ة ص�ف�اء أب�و 
خضرة إلبداء ال�رأي ب�ت�اری�خ: 

، وأَرس��ل��ت��ھ��ا 16/12/2019
لألُستاذ المدقِّ�ق ال�ل�غ�وي ع�ب�د 
الكریم أبو ش�ن�ب ف�ي ال�ت�اری�خ 
ذات���ھ، وب����ع���د ذل����ك ق���م����ت 
ب��ت��رش��ی��ح��ھ��ا ل��ج��ائ��زة ك��ت��ارا 
ك�����م�����خ�����ط�����وط ب�����ت�����اری�����خ 

، وع�ن�د س�ح�ب 29/12/2019
ترشی�ح روای�ة "ب�روم�ی�ث�ان�ا" 
للبوكر بسبب ت�وق�ی�ع ات�ف�اق�یّ�ة 
التطبیع بین اإلمارات ال�ع�رب�یّ�ة 
وال��ع��دوِّ الّص��ھ��ی��ون��ّي، آث��رت 
س��ح��ب روای��ة "ی��س" م���ن 
الت�رشُّ�ح ل�ج�ائ�زة ك�ت�ارا أیض�ا 

 ".19/8/2020بتاریخ 
بقیت مسألة أخرى ف�ي إث�ب�ات 
التاریخ والمكان، ربّما كش�ف�ت 
عن أھمیة اإلثبات؛ وھي م�دى 
األثر الح�اص�ل ف�ي ال�ن�ص�وص 
وطبیعتھا وت�ق�ن�یّ�ات ك�ت�اب�ت�ھ�ا، 
الس��یّ��م���ا ف���ي ح��ال���ة األدی���ب 
ال��م��غ��ت��رب وال��م��ھ��ّج��ر، ف��ھ��ل 
اختل�ف�ت م�ث�الً ك�ت�اب�ة م�ح�م�ود 
درویش ف�ي مص�ر ع�ن�ھ�ا ف�ي 
بیروت، أو عنھ�ا ف�ي ت�ون�س، 
أو عنھا في رام هللا؟ ربّما وجد 
ال��دارس��ون ب��ع��ض ال��ت��أث��ی��ر، 
وربّما لن یلحظوا شیئا ذا ب�ال؛ 

 -على س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال -فلم یكن
ل��ھ��ذه ال��م��س��أل��ة ف��ارق دالل��ي 
واض��ح ف���ي دی���وان "ل���ی���س 

] ل�ل�ش�اع�ر ال�م�ص�ري 9إثماً"[
الم�غ�ت�رب ف�ي ال�ن�م�س�ا ط�ارق 
الط�یّ�ب، ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أّن 
الدیوان موّحد في تقنیّة ك�ت�اب�ة 
نص��وص��ھ وت��ج��م��ع��ھ��ا ث��ن��ائ��یّ��ة 

واإلثم"، وموثّ�ق�ة  -"لیس إثماً 
التاریخ والمكان. لقد ُكتبت تلك 
النصوص على مدار ما یق�ارب 

 28/11/2007السن�ت�ی�ن م�ن 
، وف��ي 15/10/2009وح�ت��ى 

) 42أماكن مت�ع�ّددة: أم�ری�ك�ا (
) نص��وص، 7نّص��اً، ومص��ر (

) نص�����وص، 3وت����ون�����س (
) نص�وص. وی�ع�ّد 3والنمس�ا (

ھذا الدی�وان ن�م�وذج�اً ص�ال�ح�اً 
لدراسة تضاؤل أثر الزم�ك�ان�یّ�ة 
في تلك النصوص، ولعّل كتاب�ة 
ال��ن��ص��وص ب��ط��ری��ق��ة واح��دة 
وإخضاعھا ل�ف�ك�رة ال�ت�ق�اب�الت 
الثنائیّة جعل الزم�ان وال�م�ك�ان 

 ھامشیّین.
 البقیة في الصفحة التالیة:

ّا   وأ ّدص ا ا ّما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فراس حج محمد/ فلسطین
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وعلى خالف ذلك، فقد وجد أث�ر 
كبیر للتاریخ والمكان في قصائد 
الشاعر العراق�ي م�وفّ�ق س�اوا، 

 2021فقد أصدر دی�وان�ھ ع�ام 
"موالتي أنِت"، ویضّم قص�ائ�د 

-1976كتب�ت م�ا ب�ی�ن ع�ام�ي 
2021. 

لقد التزم الشاعر كتابة التاری�خ 
والمكان مص�اح�ب�اً ل�ع�ن�وان ك�ّل 
قص���ی���دة، وم���ن خ���الل ت���ل���ك 
اإلش��ارات ال��زم��ك��ان��یّ��ة ی��ظ��ھ��ر 
بجالء تأثیر الزمان والمكان في 
موضوع الق�ص�ائ�د وأس�ل�وب�ھ�ا؛ 
ف����ف����ي قص����ی����دة ب����ع����ن����وان 
"است�ج�وب�ون�ي ألنّ�ن�ي أح�ل�م"[

] مكتوبة في بغ�داد ب�ت�اری�خ 10
، ث�ّم�ة م�راوغ�ة 23/12/1985

واضحة من خالل اتّك�اء ال�ن�ّص 
ف��ي ال��ت��ع��ب��ی��ر ع��ن ال��م��ع��ان��ي 
السیاسیّة بال�رم�وز، ك�ال�غ�رب�ان 
والع�ص�اف�ی�ر وال�ورد وال�زؤان، 
ھ��ذه ال��م��ع��ان��ي ال��ت��ي ص��ارت 
مفھومة عندما نش�ر ال�ق�ص�ی�دة 
ب�ج�ری��دة "ن�داء ال�م�س��ت�ق�ب��ل"، 
وھي جریدة م�ع�ارض�ة ل�ل�ن�ظ�ام 
العراقي (أیّام ص�دام)، ونش�رت 

 .13/6/2001في 
ھ��ذا أث���ر م���ن آث���ار ال���ح���ال���ة 
السیاسیّة، وتوجیھھا ل�ل�ك�ت�اّب، 

نوعاً ما-لیكتبوا بطریقة تحمیھم
م�ن ال�م�س��اءل�ة أم�ام أج�ھ��زة  -

القم�ع ال�ع�رب�یّ�ة ال�ت�ي ال ت�وقّ�ر 
شاعراً، وال تح�ت�رم ع�ال�م�اً، أو 
مفّكراً، وظھرت عند ك�ث�ی�ر م�ن 
شعراء العرب الذي كانوا یتّقون 
شّر تلك األج�ھ�زة ب�م�رواغ�ت�ھ�ا 
بالرموز أو بالسخریة، واالبتعاد 

 عن المباشرة والوضوح.
سیتخلص الشاعر م�وفّ�ق س�اوا 
من ھذه الطریقة، وھو ی�ت�ح�ّدث 
عن السیاسة في ظرف مختلف، 
فعندما أصبح شاعراً مغترباً في 
سدني/ أسترالیا ك�ت�ب ب�ت�اری�خ: 

،  قصیدة ب�ع�ن�وان 20/3/2002
"عَرفوني"، ویھدیھ�ا إل�ى ك�ّل 
َض للتعذیب، تح�ّدث  مناضل تََعرَّ
فیھا بصراحة ومباش�رة م�ع�ل�ن�اً 
أنّ��ھ ض��ّد ك��ّل م��ا ی��ح��دث ف��ي 

 ]:11العراق، فختمھا بقولھ[
 وما زالت دموعي بلسماً 

 ـًاعلى جروحي وعزم
 على تنفیذ مشروعي:

 "لن یبقى في العراقِ 
ج��اھ��ل/ أو ج��ائ��ع/ أو م��ك��بّ��ل/ 

 بالقیوِد".
إّن مثل ھذه الخاتمة تحمل نفَساً 
ثوریّاً، وتصمیماً على السیر في 
طریق تلك الثورة حتّى ی�ت�ح�قّ�ق 
مشروع الشاع�ر ال�ذي ل�ّخ�ص�ھ 
بالتخلّص من ال�ج�ھ�ل وال�ج�وع 
والقیود، ل�ی�ب�ّش�ر ب�وط�ن ی�ن�ع�م 
ب���ال���ح���ّریّ���ة ال���ت���ي ُح���رم م���ن 

 ممارستھا وھو في بغداد.
وم�ا ب�ی�ن ھ�ات�ی�ن ال�ق�ص�ی�دت�ی��ن 
ال��ل��ت��ی��ن ت��ؤّش��ران ع��ل��ى ث��ب��ات 
موقف الشاعر تجاه م�ا ی�ح�دث 
في بالده، ت�ب�دو قص�ائ�د أخ�رى 
ك��ت��ب��ھ��ا الش��اع��ر، وھ��و ف���ي 
إسطنبول/ تركیا، ی�ظ�ھ�ر ف�ی�ھ�ا 
الحنین إلى العراق، بلده ووطنھ 
ومحّل لھ�وه ال�ط�ف�ول�ي وص�ب�اه 
وعش�ق�ھ األّول. م�ن ذل�ك ع�ل��ى 
سبیل المثال أذكر قصیدة "ح�يِّ 

] المكتوبة بتاریخ: 12األحبّة"[
ف���ي م���دی���ن���ة  16/9/2000

 إسطنبول، أقتبس منھا مطلعھا:
 "أصوُغ ِمْن أحزاِن ُغْربَتي

 أفراحا
 و تُضیئوَن في ُدجى َمْسَكني

 ِمْصباحا
 أصنُع ِمْن خْفِق الفُؤاِد َجنَاحاً 

 أطیُر بھ إلى أھلي شاِدیاً 
 صّداحا"

بناء عل�ى ك�ّل م�ا ت�ق�ّدم ذك�ره، 
أحّب أن أشیر إلى ما قد یقع فیھ 
ال��دارس��ون أح��ی��ان��اً م��ن س��وء 
تفسیر لقصیدة ما إن لم یعی�روا 
زمن الكتابة أھّمیّة، ك�م�ا ح�دث 
في أحد كتب اللغة الع�رب�یّ�ة ف�ي 
فلسطین مع قص�ی�دة "ال�م�دی�ن�ة 
ال�م�ح��اص�رة" ل��ل�ش��اع�ر م��ع�ی��ن 
بسیسو، حیث یفّسر المعلّم�ون، 
وم�ن ق�ب��ل�ھ��م، م�ؤلّ��ف�و ال�ك��ت��اب 
القصیدة على أنّھا قی�ل�ت وغ�ّزة 
ت��ح��ت االح��ت��الل الص��ھ��ی��ون��ي 
ال�غ��اش��م، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أّن 
ال��ق��ص��ی��دة وردت ف��ي دی��وان 
"ال���م���ع���رك���ة" الص���ادر ع���ام 

، أّول دواوی�ن الش�اع�ر، 1952
ول��م ی��ك��ن ق��ط��اع غ��ّزة ت��ح��ت 
االحتالل الص�ھ�ی�ون�ي، ب�ل ك�ان 
ت��اب��ع��اً إداریّ��اً ل��م��ص��ر. وك��ان 
الشاعر یتنقّل بین مصر وغّزة، 
وع��دم م���ع��رف���ة ال��م���ع��لّ���م��ی���ن 
وال��م��ؤلّ��ف��ی��ن ل��ھ��ذه ال��ح��ق��ائ��ق 
التاریخیّة أربك الط�الب واخ�ت�ّل 
معنى النّص، وانحرفت القصیدة 
ع�ن ج��اّدة الص��واب، وت�ّم أخ��ُذ 
القصیدة إلى معاٍن ل�م ت�ك�ن ف�ي 

بطن الشاعر وال في عقل�ھ، وال 
ی��ح��ت��م��ل��ھ��ا نّص��ھ. ف��ق��د ك��ت��ب 
المؤلّفون بین یدي النّص تقدیماً 
ل�ل��ق��ص��ی�دة، أق��ت��ب��س م��ن��ھ ھ��ذه 
الفقرة الدالّة: "وقد اتّخذ مع�ی�ن 
بسیسو من شعره سالحاً یُع�ّري 
بھ ال�ظ�ال�م، ومص�ب�اح�اً یض�يء 
للمناضل العربّي دروب ال�ك�ف�اح 
المسلّح، فھو أحد أرك�ان ش�ع�ر 
ال��نّ��ك��ب��ة ال��ذي ص��ّور ال��وی��الت 
وال���م���ص���ائ���ب ال���ت���ي ص���بّ���ھ���ا 
االستعمار على فلسطین عاّم�ة، 
وعلى (غّزة ھ�اش�م) خ�اّص�ة"[

]. فلم یكن في زمن القصیدة 13
ق��د ش��اع مص��ط��ل��ح "ال��ك��ف��اح 
ال�م��س��لّ��ح" أو ول��د ف��ي س��ی��اق 
األدبیّات الفلسطینیّةـ بل لم تك�ن 
فصائلنا الفلسط�ی�ن�یّ�ة ق�د ول�دت 
ھي أیضاً. ولم تتحّدث القص�ی�دة 
عن فلسطین أو عن النكبة التي 

 حدثت 
) أو عن غّزة ال�م�ح�ت�لّ�ة 1948(

 كما توّھم مؤلّفو الكتاب.
 -لقد أول�ت ال�دراس�ات األدب�یّ�ة 

وخ��اّص��ة ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ت��ن��اول 
ع��ن��ای��ت��ھ��ا  -األع��م��ال الس��ردیّ��ة

بالزمن، فوجد مثالً زمن الكتابة 
وزمن النشر، وزم�ن األح�داث، 
وأث��ر أح��د ھ��ذه األزم��ان ف��ی��م��ا 
س�واھ��ا، وخ�اّص��ة ف�ي الس��ی��رة 
الذاتیّة، وأثر زمن ال�ك�ت�اب�ة ف�ي 
زم��ن األح��داث ع��ل��ى س��ب��ی��ل 
المثال، كما قد یثور سؤال ل�دى 
النقّاد إن تأخر ك�ات�ب ف�ي نش�ر 
عملھ األدبي ف�ت�رة ط�وی�ل�ة م�ن 
الزمن، فیبحث�ون ف�ي ال�دواع�ي 
واألسباب، واآلث�ار، ك�م�ا ح�دث 
مع الكاتب الفل�س�ط�ی�ن�ي م�ح�ّم�د 
ع�ب��د هللا ال�ب��ی��ت�اوي ف�ي نش��ره 
روای�ات��ھ ب��ع�د ع��ّدة ع�ق��ود م��ن 
كتابتھا، فروایة "المھزوزون" 

ونش�رت  1967كتبت في العام 
، وروای���ة 1996ف���ي ع���ام 

"الص��راص��ی��ر" ك��ت��ب��ت ع��ام 
، 2006ونش��رت ف��ي  1968

وروایة "شارع العّشاق" كتبت 
ونش��ر ف��ي ع��ام  1969ف��ي 

]. كما أنّھ ال ب�ّد م�ن 14[2007
أن ینتبھ الدارس إل�ى م�ا ك�ت�ب�ھ 
الروائي یاسین رفاعیّة في آخر 
روایتھ "من یتذّكر تاي"، ف�ق�د 
أثبت الكاتب في نھای�ة ال�ّروای�ة 
ھذه الملحوظة: "جرت أح�داث 
ھذه الّروایة الواقعیّة بین عامي 

، األس���م����اء 1973و 1967
 ]15واألمكنة كلّھا حقیقیّة."[

كما ق�د تش�ی�ر مس�أل�ة ال�ت�اری�خ 

ك��ذل��ك إل��ى م��م��ارس��ة ع��م��ل��یّ��ة 
ال��ك��ت��اب��ة وأوق��ات��ھ��ا وت��ذب��ذب��ھ��ا 
وانقط�اع�ات�ھ�ا ل�دى ال�ك�ات�ب أو 
الش�اع�ر، ف�ت�دّل ع�ل�ى إن�ت�اج��ھ؛ 
غزارة وانعداما حسب ما یؤشر 
إلیھ التاریخ، فیظھر م�ث�الً ع�ن�د 
الشاعر طارق الطیّب في دیوانھ 
الس���اب���ق "ل���ی���س إث���م���اً" أّن 
مجموعة من النص�وص ك�ت�ب�ت 
ف���ي ی���وم واح���د، وب���ع���ض���ھ���ا 
متسلسلة في التاری�خ، ی�وم�یّ�ة، 
وب�ع��ض��ھ��ا یش��ی��ر إل�ى ان��ق��ط��اع 
الكتابة إلى فترات متباعدة حیناً 
وم��ت��ق��ارب��ة ح��ی��ن��اً آخ��ر. وھ��ذا 
االلتفات إلى مثل ھذه الملحوظة 
ق��د ی��ف��ی��د ف��ي دراس��ة ال��ح��ال��ة 
اإلب�داع�یّ�ة ل�ل�ش��اع�ر، ل�ت�ت�ش�ّك��ل 
صورة عن الكتابة واستدعائ�ھ�ا 

 بشكل شبھ یومي.
وربّما ك�ان ل�ل�م�ك�ان أث�ر أیض�اً 
لیتّحد الزمان والمكان م�ع�ا ف�ي 
ھذا الحكم، كأن ی�ك�ون الش�اع�ر 
أو الكاتب معت�ق�الً أو م�ن�ف�یّ�اً أو 
محاصراً أو ف�ق�ی�راً أو ق�د غ�یّ�ر 
ان����ت����م����اءه الس����ی����اس����ي أو 
األیدیولوجي، أو م�ا ش�اب�ھ م�ن 
ت��ل��ك ال��ح��االت ال��ت��ي ت��ح��ّد م��ن 
ال�ك�ت��اب�ة أو ت��دفّ�ق�ھ��ا، وم��ن ث��ّم 
التحّكم بھا. وبالعودة إلى دیوان 
"لیس إثماً" للمّرة الثالثة یتبیّن 
األماكن الصالحة لل�ك�ت�اب�ة ع�ن�د 
الشاعر طارق الطیّب، فما یلفت 
النظر حض�ور ال�م�ق�ھ�ى، ك�أح�د 
أمكنة كتابة تلك النصوص، وإن 
ل��م ت��ك��ن ك��ث��ی��رة، إّال إّن ذك��ر 
المقھى مع المدین�ة ی�ؤّش�ر إل�ى 
أھّمیّة بدرجة معیّنة لھذا المكان 

 في عقل الشاعر ووجدانھ.
والبّد للدارس من أن یشیر إل�ى 
اھتمام علماء التفسیر والحدیث 
الشریف ب�زم�ن ن�زول اآلی�ة أو 
السورة ومكان النزول أو زم�ن 
قول الحدیث الشریف وم�ك�ان�ھ، 
إذ یتعلّق بالزمن والمكان أحكام 
م��ح��ّددة، وخ��اّص��ة ف��ي إزال��ة 
التعارض الظاھري أو ال�ف�ع�ل�ي 
بین النصوص الدینیّة والن�اس�خ 
والمنسوخ، وقد فّصل ال�ع�ل�م�اء 
في ھذا الجانب ك�ث�ی�راً، وأول�وه 
عنایة مض�اع�ف�ة م�ن ال�ت�دق�ی�ق 
والتمحیص، لما لھ من أث�ر ف�ي 
ع��ق��ی��دة ال��م��ؤم��ن واس��ت��ق��راره 
نفسیّاً، فاحتاجت ل�ذل�ك ال�ك�ث�ی�ر 
من االجتھادات الف�ق�ھ�یّ�ة ل�م�ث�ل 
ھذه التم�ح�ی�ص�ات ال�زم�ك�ان�یّ�ة، 
وصارت مركزیّ�ة ف�ي األب�ح�اث 
الفقھیّة واالجتھادات الش�رع�یّ�ة 

والف�ك�ر اإلس�الم�ي ع�م�وم�اً؛ إذ 
تتعلّق بھا قضایا ومسائل أخرى 

 سیاسیّة واجتماعیّة.
وارت��ب��ط ال��زم��ن ب��ال��م��ك��ان ف��ي 
القرآن الكریم؛ ف�ق�ّس�م ال�ق�رآن�ي 
تقسیماً زمك�ان�یّ�اً دون ان�ف�ص�ال 
ب�ی��ن�ھ��م�ا، ف��ك�ان ھ�ن��اك ال��ق��رآن 
المّك�ي ال�ذي ن�زل ع�ل�ى ال�ن�ب�ي 
(ص) ق��ب�ل ال��ھ�ج��رة، وال��ق��رآن 
المدني الذي نزل بعد ال�ھ�ج�رة، 
فالزمان یدّل على المكان ق�ط�ع�اً 
في ھ�ذا ال�ت�ص�ن�ی�ف، ف�ال�ھ�ج�رة 
بوصفھا حدثاً ت�اری�خ�یّ�اً ت�ح�م�ل 
الداللتین: الزمانیّة وال�م�ك�ان�یّ�ة. 
وھذا علم مستفیض مبسوط في 
مص��ادره ال��م��ع��ت��ب��رة، ی��ك��ف��ي 
اإلشارة إلیھ ھنا ألھّم�یّ�ة ت�ع�لُّ�ق 

ب��ال��زم��ان  -أّي ن��صّ  -ال��ن��صّ 
 وبالمكان.

ف��ی��م��ا س��ب��ق إظ��ھ��ار ل��ح��ض��ور 
الزمكانیّة في النصوص األدبیّة، 
وأھّمیّتھا في فھم تلك النصوص 
فھماً صحیح�اً، ح�تّ�ى ال ی�ب�ت�ع�د 
الدارسون في التأویل، ویق�ع�ون 
في ش�راك ال�م�ع�ان�ي ال�م�ل�ت�وی�ة 
والتفسیرات غ�ی�ر ال�م�ن�ض�ب�ط�ة 
لتلك ال�ن�ص�وص، ألنّ�ھ ی�ت�رت�ب 
علیھا الكثیر من األحكام األدبیّة 

 -والفنّیّة، ول�ع�ّل ھ�ذه ال�ق�ض�یّ�ة
تؤّدي إل�ى مس�اءل�ة  -الزمكانیّة

م��ق��ول��ة ال��ن��اق��د روالن ب��ارت 
"م��وت ال��م��ؤلّ��ف" ف��ي ب��ع��ض 
ج��وان��ب��ھ��ا أو ف��ي ت��ط��ب��ی��ق��ات��ھ��ا 
المختلفة، إذ ال بّد من أْن ترتبط 
ب��ال���زم���ان وال��م���ك���ان ظ���روف 
خارجیّة عن النّص، تساعد ف�ي 
فھمھ ف�ھ�م�اً أفض�ل ك�م�ا ب�یّ�ن�ت 
أعاله في تفسیر بعض القصائ�د 
أو األعمال األدبیّة بش�ك�ل ع�اّم، 
وال مفّر أحیاناً إّال أن یعود الناقد 
إل�����ى م�����ؤثّ�����رات ال�����ن�����ّص 

ال�ت�ي س�اھ�م�ت ف�ي   الخارج�یّ�ة
تشكیلھ، إّال إذا ت�ّم حص�ر ھ�ذه 
ال�م��ق��ول��ة "م��وت ال��ن�اق��د" ف��ي 
ضرورة أّال یفّسر الك�ات�ب نّص�ھ 
وال ی��ت��دّخ��ل ف��ی��ھ، ك��م��ا س��ب��ق 

 ].16وناقشت ذلك سابقاً[
...................................................................... 
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 وقالت لي: وھل في الحب عیب؟
 فقلت :العیب إال تعشقیھ

 فؤاد الصب باإلخفاق نار
 وعھد الحب إال تھجریھ

 حیاة المرء باألحالم غیث
 تنشدیھ  وعیب الشعر إال

 صالة القلب باألشواق نور
  ونور الحب إال تجرحیھ

  جھاد النفس باإلقدام
  زاد

 وعیب الحب إال تكملیھ
 سقام الجسم بالعشاق بادٍ 

 الحب فیھ  یدل على اكتمال
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 عـادل عطیـة/ مصـر

 
 كّسرت ناي أبي، الجمیلة.

 ومن َشعر أمي، أخذت ضفیرة.
  ومن قمیص أخي الملّون،

 خیط طویل ھذا مداه..
 یا لإلنشداه!

 طائرتي الورقیة 
 صارت حسناء، رقیقة.

 أطلقتھا للریاح،
 ذات صباح.

 في یدي كانت سجینة.

 سافرت في كل الدنیا..
 ال جواز سفر.

 ال تأشیرة.
 وال لغة على اللسان ثقیلة.

 لكن طائرتي الورقیة،
 المحمیّة بالمشاعر..

 لم تعد تطیر!
 علقت ممّزقة الجناح،

 في ذات الصباح،
 على أسوار المدینة، حزینة!

 

  فصل في ترتیب الخلق
  خلق على معلقة االرض

  ذاكرة تمأل الطوفان
  بالعشب والمیاه

  الغبشة تبحث عن جذوتھا الضائعة
  بینما السماء أضاعت طرقھا
  بین جدلیة الحرب والتنفس

  ومحاصرة النور في االكواب
  تتراوح بدایات األزمة

  یبقى الخلود مكاشفة االسرار
  لغة المغامرة في االبصار

  یقرأ نبض كاساتنا المعصورة
  ویزاول حراثة العشق

  في خاصرة الغیم
  من عمر قایین وھابیل

  حتى ذوبان الورد والحجر
  دمعة تسللت بین اصابع الریح

  تراب وسیل ادمغة
  حروب تفتش عن قتالھا

  صراخ یطلق رؤیاه
  للعشب والمیاه

  اناقة تستظل تحت اللیل
  تثیر زوایا العتمة

   من ذاكرة كل االلوان
  حتى فصل االخصاب واالستنساخ

  وسقوط االلھة
  ومعانقة الھواء للھواء

  الى ارصفة النجوم
  حتى ازقة الجیوب

  المفخخة سرا
  قبل االنیاب

  دم في الساحات
  في االنفاق

  دم ازرق ابیض احمر
  ال فرق

  في المجازر
  یعانق فحولة المجد
  ویطیر مع المالئكة

  االمھات االمیرات النابضات بقلوبھن
  یصبغن شعرھن بحناء دجلة والفرات

  بالعنب والمزمار والتوابل
  المحبة اصالح في العشق والتوقد

  لیس لطائرات الغربان
  سوى عربات الرماد والترحال

  المحملة بصواریخ الوقت واألصنام
  من یعید للفراغ ساللھ الضائعة

  تاجھ المكسور
  للحلوة ضفائرھا الصارخة

  وشم على شامة النھر
  من یعید ترتیب الخلق
  او یھز خاصرة الزرقة

  على طرب النجوم
  الشھداء تحملوا ھذا العبء

  من ذاكرة الشمس حتى ملحمة االنشاد
  حتى ھمزة العصر

  المأھولة بالنیران واالنتفاضات
  من یعید نظافتي المقدسة

  الى حدائق المعدنوس والبصل
  الذي لم یعرف البكاء

  وسط كل الدموع
  والحروب واالوجاع

  الرؤوس والفساد والخسائر
  بقایا اسمال تأن في االزقة

  تتقیأ ألسنة الموت
  تضارس تكشف روعتھا فصولھا

  الضاربة في الطین
  ارض فقدت طفولتھا

  وجھھا الذي كان یزینھ االس
   المرصع بالحماسة

  المستحیل رجل الفكرة والمحنة

  یحوم حول الحكایات واالضواء
  جداول بعمر رقبة السماء

  ستعید بھاء جنونھا في االرغفة
  في عجینة الخلق

  والراكضون خلف ظاللھم الممزقة
  یحاصرھم الخوف

  یبقى الحلم ابدیة النصر
  والنبوءة تختصر تاجھا

  المحتفلة امام جوھر الماء
  المتراصفة كخرز الدومینو

  العصر تنین احمق
  یجر افخاذه نحو ھشاشة االنفاق

  بفضل جمرة في القلب
  او خاتمة في اسفل الصدر

  تعید ابدیة الضوء
  الى البقاء

   كل شواظ االرض
  لھا تأشیرة دخول
  الى عذوبة الموت
  سنمضي كالجمر

  نجر العصر الى فحولة الطین واالسماء
  نصنع فجرا للتسامح

  ووقتا لألھزوجة
  الن الوقت یركض

  دون انتزاعھ
   ھزي یا جدائل البرق امواجك

  كل الشارات
  من البدء حتى الساعة
  ومن الجلد حتى النخاع

  منقوشة بالدم
  فالنھرب من االرض

  الى االرض
  ومن الثقب الى الشمس

 ابانا الذي في االرواح
********** 

               ا  (ة اذا) 
  

            
  بغدیدا -عبدهللا نوري الیاس/ العراق 

 
ا  

  مأ ف ا 
  وعد حسون نصر / سوریا

  
ألنِك أنثى فأنِت المسؤول األول عن سمعة العائلة، عن شرفھا ومكانتھا بین الناس، ألنِك أنثى كل ما فیِك عورة، صوتِك، جس�دِك، 
شعرِك، ضحكتِك، عطرِك، حتى حمرةَ شفاھِك وكحل عینیِك عورة، وأيُّ خلل في میزان ق�ی�م األس�رة أن�ِت س�ب�ب�ھ ألَن م�ق�ادی�رِك 

 !اختلفت عن مقادیر األسرة، لذلك یجب أن تتساوى كفتا میزان قیم األسرة بغسل العار وأنِت العار
أسباب كثیر تكمن وراء جرائم الشرف، التي عادةً ما یقوم بھا ذكٌر من العائلة، وقد یقتل األنثى ألنھا أحبّْت م�ث�الً أو ت�ع�طّ�رْت أو 
لبسْت ألوان الربیع وكانت مزھرةً في عین الجمیع، لذلك وجب قطفھا كي ال تكبر ویفوح عطرھا أكثر، وال�ع�ط�ر غ�ی�ر مس�ت�ح�ب 
للنساء فھو یثیر رغبات الرجال، لذلك تطول وتتطاول ألسنة المجتمع حول الفتاة ویبدأ رمي الكالم والتعلیقات أمام ذكور ال�ع�ائ�ل�ة 
بالعامیة (ملء رأسھم بالتحریض والكالم المستفز) فتأتي رّدة فعل ھؤالء الذكور بغسل عارھم وقتل أنثى ب�ری�ئ�ة ك�ان ھ�ّم�ھ�ا أن 
تكون أكثر إشراقاً في نظر الجمیع. كذلك من أسباب قتل األنثى بداعي الشرف الطالق أو االنفصال عن الزوج، أو رفض الموافقة 
على زواج تّم الترتیب لھ كما حصل في مجتمعنا السوري منذ فترة في إحدى المحافظات، فقد ق�ت�ل ذك�ور ال�ع�ائ�ل�ة ال�ف�ت�اة ألن�ھ�ا 
رفضت الزواج من ابن عمھا. أیضاً من األسباب األخرى االرتباط بعالقة غیر مرضي عنھا من قبل األسرة، أو ممارسة ال�ج�ن�س 
قبل الزواج وھذا ذنب ال یغتفر إالّ بالقتل عند أغلب العائالت في المجتمعات العربیة عامةً ولیس فقط في سوریة. حتى االغتص�اب 

یكون داف�ع�اً أیض�اً  قد الذي قد تتعرض لھ األنثى دون إرادتھا أو رغبتھا دافع لقتلھا بغایة الشرف، كذلك اكتشاف ما یُسّمى بالمثلیة الجنسیة وإن كانت مبطّنة
 .لجریمة شرف

 رغم انتشار العنف على جسد المرأة وروحھا ومسمعھا من ضرب وإھانات وقتل تحت مسّمى شرف العائل�ة، إالّ أن ال�ك�ث�ی�ر م�ن األش�خ�اص وال�م�ن�ظ�م�ات
ا الیومی�ة حایاإلنسانیة والتربویة وقفت بوجھ ساطور الشرف بكل قوتھا متحّملةً ندباتھ وجراحھ على أیدیھم وأجسادھم بكل إصرار لوقف تدفق عدد من الض

ة وری�تحت ُمسّمى جریمة شرف، حتى القانون كان سداً منیعاً في وجھ تخلّف ُمّدعي الشرف، ففي خطوة تعكس تشّدداً تج�اه ج�رائ�م الش�رف، ص�در ف�ي س�
التي كان یستفید بموجبھا م�ن ال�ع�ذر ال�ُم�خ�فّ�ف ل�م�ن ارت�ك�ب  37من قانون العقوبات السوري بالمرسوم التشریعي رقم  548مرسوم أُلغیت بموجبھ المادة 

واج�ت�م�اع�ي ن�ي جریمة قتل دفاعاً عن الشرف، وقد كانت المادة الملغاة تخلو من أّي تحدید للحد األدنى للعقوبة تجاه ھذه الج�رائ�م، ل�ذا وم�ن م�ن�ط�ل�ق إنس�ا
أن ، ووقانوني وأخالقي یجب التصدي لروح اإلجرام الشائعة بین فئة وشریحة من مجتمعاتنا العربیة مّمن یؤمنون أن شرفھ�م ی�ق�ب�ع ف�ي أجس�اد نس�ائ�ھ�ن

ا یرف�ع رأس�ھ ورأس وھنعارھم ال یُغَسل إالّ حین تُساق النساء كالنعاج ُمكبّلة األیدي واألرجل لتُرمى أمام جزارھا یُكبّر على شاتھ ویقطع بساطوره رأسھا، 
ث�ر ت�ك� العائلة بنظره، فالعار سقط مع سقوط رأس الجانیة! فرحمةً بنسائكم وأطفالكم ومجتمعاتكم یجب أن تقف إنس�ان�ی�ت�ك�م ب�وج�ھ ج�زاري الش�رف ل�ك�ی�ال

 .ضحایاھن تحت ُمسّمى جانیات
  

 ناصر رمضان عبد الحمید
 مصر

 

 



بعد شھٍر تقری�ب�اً ... ص�اح�ب�ت ح�رارت�ي ال�م�رت�ف�ع�ة ب�ع�ض   
األعراض النفسیة التي انتابتني بعدئٍذ، والت�ي ولّ�دت ش�ك�وك�اً 

 . لدى والدّي بسالمة عقلي، وإصابتي بالجنون
كانت ھیئتي وتصرف�ات�ي ال�ی�وم�ی�ة ت�ث�ی�ر  فخالل تلك الفترة ...

القلق لدى أھلي الذین كانوا ال یتوّرعون عن إبداء ش�ك�وك�ھ�م 
، إذ كانوا یرّجحون أّن ط�ائ�ف�اً م�ن ال�ج�ن�ون ق�د  سّراً وعالنیة

مّسني، ولم یفصل عن یقینھم ھذا سوى أن یتأك�دوا م�ن ذل�ك 
 . بدلیل جليّ 

إذ أصبحُت أشعَث الشعر وطویلھ، كَث الل�ح�ی�ة، غ�ی�ر م�ھ�ن�َدم 
بمالبسي، فضالً عن أنھا جّد ممزقة، غیر آبٍھ بشيء م�ن ذل�ك 

 . القبیل، مغایراً لَِما كنُت علیھ في السابق
 . وإضافة إلى ملبسي، كان مأكلي ومشربي كذلك

إذ لم أكن أطعم إال القلی�ل، ح�ت�ى إن�ي أف�ّوت ط�ع�ام وج�ب�ة أو 
 وجبتین على معدتي كل یوم، وال أش�رب إال م�ا یس�د رم�ق�ي،

 .  رغماً عني، ألني ال أشعر بشھیة األكل
كنُت حینئٍذ قلیل النوم، سارح الفكر، صامتاً على كل حال، وإن 

 . تكلمُت فإنما أكلّم لیلى في نفسي فحسب
ثم إني كنُت ال أنفّك عن كتاب�ة رس�ائ�ل�ي ل�م�ع�ش�وق�ت�ي ل�ی�ل�ى، 
الواحدة تلو األخرى، دون أن أشعر بقلیِل ك�ل�ٍل، وال ب�ط�ف�ی�ِف 
َملِل، إذ كان یُخیَّل إلّي أني أرسلھا ع�ن ط�ری�ق ھ�دھ�ٍد خ�اص 

ھ�دھ�د   یلقي كتابي إلیھا كل یوم وكل ل�ی�ل�ة، ك�م�ا ك�ان ی�ف�ع�ل
 .  سلیمان علیھ السالم لبلقیس ملكة سبأ

وفي خضّم تلك األمور التي أحاطتني، لم أكن أعبأ بقلق والدّي 
 .علّي، بل لم أكن أدري بما یرون مني، وال ما یسمعونھ

غیر أن تلك الساعة كانت ھي الحد الفاصل بین ش�ك�وِك أب�ويَّ 
 . ویقینِھم

ففي تلك الساعة ... دخلت لیلى عل�ّي وأن�ا ف�ي غ�رف�ت�ي دون 
سابق إنذار ودون أن تطرق الباب، ف�ي ال�ل�ح�ظ�ة ال�ت�ي ك�ن�ُت 

 . أتمنى زیارتھا لي بفارغ الصبر
وحین رأیتھا... قمُت لھا إجالالً، وانحنیُت ل�ھ�ا إك�ب�اراً، ف�م�ث�ل 
لیلى یجب على مثلي أن یقوم وینحني، وأن یس�ت�ق�ب�ل�ھ�ا ك�م�ا 

 . یستقبل األمراء نظائرھم
وكنت أغّض البصر عنھا كم�ا ی�غ�ّض ال�ع�ام�ة أبص�اَرھ�م ع�ن 
أمیرتھم حین تجوز بین الصفوف، ف�أج�ل�س�ت�ھ�ا ق�ب�ال�ت�ي ك�م�ا 
یجلس الوافدون، ورحُت أرحب بھ�ا، وأس�أل�ھ�ا ع�ن ح�ال�ھ�ا، 

 . وأسترق منھا نظرات العشق التي أذابتني بین یدیھا
وكما ھي عادة المستقبِلین...أعددت لھا طعاماً وشراباً خاصیِن 
بأرباب الجالل والجمال، ولم أسبقھا في لقمٍة حتى ت�م�ّد ی�دھ�ا 

 . ھي، ولم أشرب من كأس حتى تشرب ھي
وتوالت أحادیثنا... وتطرقنا الى عشق لم یُخبَ�ر ب�ھ أح�د، ول�م 

 . یُبتَل بھ أحد بمثل ما ابتلِینا بھ نحن
بعدھا توالت ضحكاتنا وقھقھات�ن�ا ال�ت�ي ك�ان�ت ت�رج�م�ة ح�ی�ة 

 . وصادقة ألعیننا، وما یجول في أفئدتنا
وفي ذلك الوقت... ونحن في أشد حاالتِنا رومانسیةً، وساعاتِنا 
حمیمیةً... دخل والداي بغتةً الى الغرفة وكأنھما كانا یراقبانني 

 . عن كثب، فیشاھدان ما أفعل، ویسمعان ما أقول
لم تستطع أمي أن تكتم صرخة عالیة أطلقتھا، وسقط أبي على 
ركبتیھ جاثیاً وھو ینوء برقبتھ من الذھ�ول وال�ح�ی�رة. وح�ی�ن 
رأیُت ذلك المشھد الذي ھما فیھ ، أشفقُت ع�ل�ی�ھ�م�ا ج�داً ل�م�ا 
رأیُت ما بھما من شَدٍه ، فسألتھما أن یدنوا منا ویسلّم�ا ع�ل�ى 
لیلى التي طویَت القفار ألجلي، لكني حینھا أشفقُت على نفسي 
أضعافاً مضاعفة، إذ ع�رف�ُت أن ال وج�ود ل�ل�ی�ل�ى م�ع�ي ف�ي 
غرفتي، وإنما كان وھماً محضاً بدأُت أعیشھ من ف�رط ولَ�ھ�ي 

على والدّي، كنُت بنف�س ال�ق�در   بھا، وبالقدر الذي حزنُت فیھ
 . قد تیقنُت أنني قد جننُت ال محالة

إحتضنتني أمي بكل قوة، وھي تذرف الدموع بال توقف، وأبي 
كان یعیش حالة انھیار ال مثیل لھا بسبب جنون ابن�ھ ال�وح�ی�د 
الذي انتظره لسنواٍت كي یشّب بین أبناء المحلة، ف�ی�زفّ�ھ ال�ى 

 . عروسھ بیدیھ

ولقد رأیتھ یلطم على رأسھ وھو یقول : اآلن ق�د ت�ی�ق�نّ�ا م�ن 
 . جنون یوسف

تلك الساعة التي تیقّن  -أیھا السادة  -ال أستطیع أن أصف لكم 
فیھا والداي من جنوني، وھما یحاوالن أخذي الى أحد األطباء 
النفسیین ... كما ال یسعني أن أصف لكم أیض�اً ح�ال�ة ال�خ�وف 
التي اعترتني من أن قد أساق بعد ذلك الى مشفى الم�ج�ان�ی�ن، 
فتنقطع بي السبل عن رؤیة معشوقتي األبدیة لیلى، السیّما أن 
والدّي وجدوا رسائلي تحت وسادتي ، وھي التي ظننُت أني قد 
أرسلتھا الى لیالي بأجنحة الطیر الس�ارب�ة ك�ل ن�ھ�ار ول�ی�ل�ة. 
فأجھشت أمي بالبكاء، وعال نحیب�ھ�ا وھ�ي ت�ق�رأ إح�دى ت�ل�ك 
ً ل�ل�خ�الص  الرسائل على مسمع أبي الذي لم یعد یعرف طری�ق�ا

 -: مما أنا وھو فیھ
 ... أمیرتي النبیلة(

 ... ولقد أرسلُت إلیك ِ رسالً تترى
ل،  فمنھم من أوجَز فأبلَغ ، ومنھم من اجتھَد ففصَّ

ومنھم من ألقى كتابي وتولّى ، ومنھم من جثا ع�ل�ى رك�ب�ت�ی�ھ 
ف�م�ا ك��ان م�ن أم�رِك إّال أن ق�اب�ل��تِ�ھ�م ب�الص�م��ت،   . وان�ت�ظ�ر

ً أل�ق�ی�ُت  وازدریتِھم باللّمز، وكأنّي ما أرسلتُھم إلیِك، وال ك�ت�ب�ا
علیِك، وال بأحرفي إیّاِك عنیُت، فلّما طال بقاؤھم بین یدیِك م�ن 

ھ�ّم�وا   غی�ر ن�ائ�ل،  دون طائل، وزاد مكوثھم في مجلسِك من
بالعودة مسرعین، یخبّون الصحراء خبّاً ، ویستھدون بأنجمھا 
شرقاً وغرباً، فلما علمُت بقدومھم، استق�ب�ل�تُ�ھ�م ع�ل�ى أب�واب 

لمعرفة جواب�ِك،   تعّجالً منّي  مدینتي شوق الظامئ لقطرِة مط،
عندي في ریِح ثیابِك، ولقد أذھلَني أنّھم جم�ی�ع�اً ع�ادوا   وأَمالً 

 ).. والسالم. خالي الِوفاض
في الیوم التالي كان لنا موعد ضربھ لي أبي مع طبیب ن�ف�س�ي 

 . حاذق في شارع (المغرب) في بغداد
إنتظرُت مع أمي في صالة العیادة، ودخل أبي ب�م�ف�رده غ�رف�ة 
الطبیب، وقد أخبره عني كل شيء، على أمٍل منھ أن یم�ن�ح�ن�ي 

 . الطبیب جرعة دواء، تعید لي سابق عقلي الذي ضاع
بعد فترة قصیرة ... أدخلوني على الطبی�ب .. ف�أج�ل�س�ن�ي ھ�و 

 ... على السریر الخاص بالمریض بكل احترام ، وجلس قبالتي
قال لي الطبیب : إذن ... أنت تعشق لیل�ى ... ف�دع�ن�ي أس�أل�ك 

 ، لماذا عشقتھا الى ھذه الدرجة من الھیام ؟  أیھا العاشق
قلت : یاسیدي ... ألنھا لیلى ... ومثل لیلى ال تتك�رر ف�ي دھ�ٍر 

 . مرتین
قال : ألم یكن باإلمكان أن ت�ع�ش�ق ام�راةً غ�ی�رھ�ا ؟ الس�یّ�م�ا 

 . ھجرتَك یاولدي  أنھا
یاسیدي ... إن لیلى ھي جمیع النساء ، فال امرأة تكون   قلت :

دون أن یكون فیھا من سحرھا شيء ، وال لھا أن تطی�ب دون 
 . أن یكون لھا من عطرھا عبَق

 قال : وھل تعشقَك ھي ؟
 ...  قلت : لم یعد مھماً أن تعشقني ھي أو ال

نعم یاسیدي... ك�ن�ُت ف�ي م�ا مض�ى أس�أل ن�ف�س�ي وأص�ح�اب 
الحكمة والخبرة ع�ن عش�ق�ھ�ا ل�ي، وك�ن�ُت أمض�ي س�ن�وات�ي 
بالحیرة والخوف، إذ كنُت أفتش عن برھان یریحني ، ویطیّ�ب 
خاطري، ولم أحصل على جواب مقنع، حتى تغلغل عشقھا ف�ي 
دمي، ونفذ في كل جزیئاتي ، ف�ل�م أع�د ق�ادراً ع�ل�ى أن أت�ق�ي 

 . عشقھا، وال أن أتنحى عنھ قید أنملة
 . یبدو أنك عاشق ال كغیرَك من الرجال، دفقَت عشقاً  -قال :

 . وال ھي كغیرھا من النساء تجلّت حسناً 
فكما یبرع الصائغ في صیاغة قالدٍة ما، فقد برعت الحی�اةُ ف�ي 

 . جمالھا، وأبدعت في عشقكَ 
قلت: صدقَت یاسیدي، لقد خامرت أزھار الربیع قلبھا، وعاشر 

وصاحبت قطرات المطر روحھا، فط�ھ�رت   نور القمر وجھھا،
ھي بأشعة الشمس، حتى إذا بلغت مبلغھا من النضج ، إشرأّب 

 . لھا عنقي رجاَء الوصول الى ذلك النبل والطھر الذي فیھا
قال : إن األشواق لترتوي من حسنھا، فتنبت في قلبك النبی�ل، 

إنفج�رت م�ن�ھ   فإذا سقطت قطرة من تلك األشواق في نبٍع ما،

 . اثنتا عشرة عیناً، من حیث تدري ومن حیث ال تدري
 قلت : وكیف ال یكون ذلك یاسیدي...؟

فلیلى ال تغیب عن ناظرّي ، فأینما أولِّ وجھي في ھذا الفض�اء 
 . الوسیع فثّمةَ تجلیات لھا فیھ

 ؟  تجلیات لھا -قال متعجباً : 
قلت : نعم... تجلّیاتھا في كل زاویة من زوایا ھذا العالم... ف�ي 
سمائھ ونجومھا، في شجره وأوراقھا، في أبحره وأم�واج�ھ�ا، 
في أرضھ وباطنھا، في ناره وأوارھا، في النفس وأس�رارھ�ا، 
والطیور وأعشاشھا، والعصافیر وزقزقاتھا، بل ھ�ي ف�ي ك�ل 

 . حجٍر ومدر
 قال : فأین تجد وجھھا؟

قلت : إني أنظر الى السماء ف�أج�دھ�ا م�رآة ل�وج�ھ�ھ�ا، وأرى 
القمر تجلٍّیاً لنور ذلك الوجھ، حتى ك�أن ال�ن�ج�وم ق�د ت�ن�اث�رت 
كحبات لؤلؤ على جیدھا فانعكست أنوارھا على جمیع الكائنات 

 . وھي ترى ذلك االنعكاس بكل تجلٍّ 
 قال : وأین تجد شفتیھا ؟

 . ورود األقحوان بألوانھا المتعددة  قلت: أراھا متجلّیة في
 قال : وأین تجد أجفانھا؟

 . قلت : متجلّیة في أزھار البنفسج
 قال : ووجنتیھا ؟

 . قلت: متجلّیةً في حمرة الشفق
 قال : وخصالت شعرھا ؟

 . قلت : أراھا متجلّیة في سنابل القمح الصفراء
 قال : وبراءتھا ؟

 . قلت : في أزھار الیاسمین البیضاء
 قال : وَمیسھا ؟

 .  قلت: متجلّیاً في الظباء
 قال : وغنجھا ؟

 . قلت : متجلّیاً في تبختر الطاووس
 قال : وأین تجد نرجسیتھا ؟

 .  قلت : متجلّیةً في أزھار النرجس
 قال : إذن شغلتَك لیلى بأثیرھا عن كل اآلفاق؟

ً ل�روح�ھ�ا  قلت : نعم یاسیدي ... فما رأیُت الشم�س إال ت�ج�لّ�ی�ا
 المتوھجة ، وما وجدُت نسیَم الھواء إال تجلّیاً لشفافیتھا،

والمطَر إال تجلّیاً لندى شفتیھا، والسحاب إال تجلّیاً لما تضمره 
من خیر للناس ومحبة ، ثم إن جریان األنھار ھو اآلخ�ر ت�ج�لٍّ 

 . لھدوئھا
 وماذا جنیَت من ھذه التجلّیات أنَت ؟ -قال:

الفجر ، فأخذُت منھ بریقاً ما ال یخب�و   رأیُت وجھھا في -قلت :
فیھ فؤادي، ووجدُت شبابھا في الربی�ع األخض�ر، وق�د أخ�ذُت 
منھ وھجاً ما ال أشیخ بھ أبداً ، وقد حّوطني عش�ق�ھ�ا م�ن ك�ل 
جانب فمنحتني ھي منھ ما أروي بھ ذاتي مادم�ُت ح�ی�اً، ف�ك�أّن 

 . النار المضطرمة انعكاس لعشقھا
وال أكذبَك یاسیدي...لو أخبرتَك أن الذھب المصف�ى ق�د ت�ك�ّوَن 
من معدنھا األصیل، والفضة قد صیغت من نقائھا، حتى ھالني 

 . من أمرھا مالم أتمكن من تفسیر وال تأویل مفاتنھا
قال: حسبَك یاولدي... فقد أخذت لیلى منك كل مأخٍذ، واستوت 
على فؤادك كالقصاب حین یستوي على جسد ذبیحتھ لینحرھ�ا 

 . وھي مستسلمة لسّكینھ
قلت : نعم یاسیدي، لقد استوت لیلى على قلبي وكل جوارحي، 
واستوت على روحي وجسدي، فال حیلة لي منھ�ا، وال ط�اق�ة 

 . لي عنھا
قال : أي فؤاد ذلك الذي تضمھ بین أضالعَك حتى أھ�ال�َك ال�ى 

 جمرة من الفحم ناطقة ؟
 . ال مناص لي من الفرار  قلت : 

 قال : فمتى تھجع یاولدي؟
قلت: إني أجد ھجیعي من الخیاالت المستح�ی�ل�ة ع�ل�ّي، خ�الف 

م�م�ك�ن�ة، ح�ت�ى   یجدون ھجیعھم خیاالتٍ   أولئك العشاق الذین
أصبحُت وأمسیُت ال أرى سوى لیلى ، فال ِسنة تأخ�ذن�ي ح�ت�ى 
یزورني طیفھا، وال كرى ینتابني حتى یفیقني صوتھا، فما لي 
من نصیب من الرقاد، سوى األرق والسھاد ، حتى أُِحلُْت ال�ى 

 . إھاٍب متفحم ال یضّم إال أضالعاً متجمرة
قال : یاولدي ... لیتني أملك بساط الریح، فأستقلّ�ھ، ف�ی�م�ض�ي 
بي سریعاً كالبرق الى لیلى ، فآتي بھا إلیك، تنعم بما فیھا م�ن 

 . جمال، وتتلذذ منھا باألجمل
قلت : إنھا عندي مثل قطعة ماٍس، ال ش�يَء ف�ی�ھ�ا أج�م�ل م�ن 

 . شيء
 قال : أھي رسالتك الفریدة العارفة بأسرار كلماتَك ؟

قلت : نعم ... فما رسائلي المكتوبة تلك إال م�ج�رد دواة تُ�َخ�ط 
 . في قرطاس

ق�د ح�ك�م�ت ع�ل�ى ق�ل�ب�َك   إال أنھ�ا -یاولدي  -فما أظنھا   قال:
بالشقاء ما حیَِي، وعقلَك بالج�ن�ون م�ادام، وجس�دَك ب�ال�ف�ن�اء 

 . مابقيَ 
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 من قصة 14الحلقى/ 
 

  ا و  
 
 
 

  عبدالباري المالكي/العراق



وأنا أصغي لصفیر الش�ت�اء, ھ�ن�ا     
في ال�ب�الد ال�ب�اردة روح�ا وط�ق�س�ا, 
أشعر بأن حدیثي ف�ي الس�ی�اس�ة م�ا 
عاد یمثّل لي إال أوج�اع�اً وحس�راٍت 

وأنا أن�ظ�ر ل�وط�ن�ي ع�ن ب�ع�د , رب�م�ا ال أرى س�وى   أعیشھ  وانفعاالً 
الویالت والخراب, وصور المآسي ال�ت�ي ت�ف�ّض�ل وس�ائ�ل اإلع�الم ب�ك�ل 
أشكالھا وأسالیبھا على نقلھ, فال ت�ن�ق�ل ل�ي مش�اھ�د األم�ل ال�ت�ي أدرك 
ندرتھا في األیام العسیرة الصعبة التي یعی�ش�ھ�ا أب�ن�اء ب�ل�دي ال�ح�ب�ی�ب 

 ... العراق
وعلیھ, سأسدل الستار ھذه المرة على ھموم ومتاعب السیاسة, أللتف�ت 
إلى أعماق نفسي, وأنا ألوذ بدفء مص�ط�ن�ع, ف�ي ال�ب�الد ال�ت�ي ی�ع�ن�ي 

 ... الشتاء لھا ما یشبھ العزلة
في مراجعة الذات , عندما یخیّم الصمت , وی�دبُّ ال�خ�در ف�ي األوص�ال, 
أعود لشتاءات الطفولة, حین نستفیق على ھمسات رقیقة من أمھ�ات�ن�ا, 
ابنتي الحلوة, لم یبق وقت لدیك , سیق�رع ال�ج�رس, وأف�ی�ق م�ت�م�ل�م�ل�ة 
یتشبث بي النعاس, ألجد أمي وھي مبتسمة قد أعّدت لي كل شيء, وم�ا 
علّي سوى غسل وجھي, وتناول إفطاري, وارتداء م�الب�س ال�م�درس�ة, 
والشرائط البیض التي تغدو ك�ال�ن�وارس ع�ل�ى ج�ان�ب�ي ش�ع�ري, ك�ان�ت 
لحظات الصباح األولى ثقیلة, وھي تشھد لسعة برد ونش�اط الب�د م�ن�ھ, 
ولكن ما أمتعھا اآلن وھي تمرُّ علّي كأنھا شریط سین�م�ائ�ي ج�م�ی�ل, م�ا 
أنبل أمھاتنا, وھّن یصنعن لنا فرحا بحجم ال�ح�ل�م, رغ�م أن�ھ�ن ی�خ�ف�ی�ن 

 ... أحزانا كالجبال
أكن أدرك الدمع القاسي الذي یسیل بقسوة من عینیھا , حتى ب�ل�غ�ُت   لم

سن النضج واإلدراك, ألفھم الحزن الذي صار مرعًى ألیّ�ام�ھ�ا , ت�ن�ھ�ُل 
منھ الصبر, وتقدم لنا نحن أب�ن�اءھ�ا ك�ل ش�يء یش�ع�رن�ا ب�ال�ط�م�أن�ی�ن�ة 
والدفء ...آٍه أیھا الدفء, الذي ال یشبھھ أيُّ دفء, أل�ّوح إل�ی�ك ی�ا أم 
ھیثم الباسلة, وأنت تبعثین لي رسائلك على وھج اشتیاقنا المتبادل, م�ع 
كل كلمة منك أشعر بنفحة حنان تعی�دن�ي ألحض�ان�ك , م�خ�ت�ص�رة آالف 
األمیال بیننا, ألنني مؤمنة بأن وھج األر واح القریبة, ال یخضع لقی�اس 

 ... المسافات
أرنو إلى وطني , الذي یعیش ھذه األیام برداً خجوالً, في ش�ت�اء س�ری�ٍع, 

أستغلھ إلذكاء أناقة أحبھا , لك�ن ص�ی�ف�ن�ا ال�الھ�ب ال ی�ج�ی�ز ھ�ذا   كنتُ 
الخیار, أما ھنا فأكتفي بأناقة التدثّر بالدفء, كي أزیح كتل الصقیع م�ن 

 ... ذھني أوال, ومما یحیط بي ثانیا
مثل األوربیین , أخلد لل�س�ب�ات ال�ذي أن�ظ�م دق�ائ�ق�ھ  -مضطرةً  -صرُت 

الشائكة, فأنظّم ما تبعثر من شتات أفكاري, وأبدأ ب�إن�ج�از ش�يٍء أظ�ن�ھ 
مفیدا لي على صعید ما أّجلتُھ من مشروعات�ي ف�ي ال�ك�ت�اب�ة, وح�ق�ی�ق�ة 
األمر إن ھذا الفصل یعدُّ الوقت المثالي لتأمالتي وأحالمي التي أسك�ب�ھ�ا 
بأناة على الورق, المفترض طبعا, ألننا تركنا ھذا الطقس الكت�اب�ي م�ن�ذ 
ھبوب عواصف التكنولوجیا علینا واللجوء إلى الشاشات وال�ح�واس�ی�ب 
والكي بوردات, لذلك لم نعد نقرأ م�ق�االٍت ی�ك�ت�ب أص�ح�اب�ھ�ا ت�ع�ری�ف�ھ�م 

مس�ب�وق�ة ب" ب�ق�ل�م " ف�ال�ق�ل�م اآلن نس�ي ال�ك�ث�ی�رون م�ن�ا   بأنفسھم
شیئا من الماضي, ومع ھذا فأنن�ي   استخدامھ, ولذلك صار الورق أیضا

أالحظ ازدھار معارض الكتاب التي تنطلق في عواصم العالم, كما أالحظ 
الفتا القتناء الكتاب, رغم وجود بدائل إلكترونیة, لكّن الكث�ی�ر م�ن   إقباالً 

ی�ف�ض�ل�ون�ھ ورق�ی�ا,  -وأن�ا م�ن�ھ�م  -القراء والباحثین عن جدید الكتب 
العتبارات عدیدة منھا , إلحساسي الشخصي بأنھ أقرب لي من ال�ك�ت�اب 

إذن أعط�ي ن�ف�س�ي فس�ح�ة ت�أم�ل ك�ي ... المحمول على ملف إلكتروني
أعیش الشتاء األوربي البارد, بدفء الكتابة والغور الجمیل ف�ي ال�ذات, 

 ألیست ھذه أفضل من ھموم السیاسة ؟
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 ا اء   
أور      

    
 منال الحسن 

  ھولندا

 لبنان -بیروت  -شارع بدارو  -صدر في بیروت عن دار زمكان للطباعة والنشر 
 صفحة. 96یقع الكتاب في  (طرٌق على باٍب مفتوح).دیوان الشاعرة اللبنانیة: رنا یتیم 

 لوحة الغالف والتصمیم واللوحات الداخلیة لالستاذ الفنان عبد الحلیم حمود.
((أّن المتعارف عیھ بأّن الباب ھو المانع والحّد الفاصل ما بین المحیط الخارجي والمحیط ال�داخ�ل�ي,  

اي ما بین الشاعر وما بین محیطھ الذي یعیش فیھ, ونحن حینما نطرق على الباب انما نبغى ون�ری�د 
الدخول الى المحیط الداخلي, اي نعبر من خالل الباب من المحیط الخارج�ي ال�ى ال�م�ح�ی�ط ال�داخ�ل�ي, 
نطرق على الباب لكي یُفتح لنا لنتأمل ما وراءه ونكتشف العوالم المخفیة عنّا, ولكن, اذا ك�ان ال�ب�اب 
مفتوحاً فلماذا نطرق علیھ ..؟؟!! . أّن الباب أو مدخل ھذا الدیوان مفتوحاً (طرٌق على باٍب مف�ت�وح), 
معدٌّ ومھیئ للترحیب واالستقبال, فذات الشاعرة ھنا جلیة وواضحة المالمح , لْم تتخَف أو تتخ�ذ م�ن 
الباب حّداً فاصال یمنعھا عن المحیط الخارجي, فمن خ�الل ھ�ذا ال�ع�ن�وان س�ن�رى وج�دان الش�اع�رة, 

 وموسیقیة مفرداتھا, وكمیة المشاعر واالحاسیس. 
اّن الشاعرة في دیوانھا البكر ھذا تعلن بوضوح ودون وساطة او تخفّي عن ذاتھا الشاع�رة , ال�ذات 
الشعریة العاریة من السالم والحّب واالمان واالنتماء , إالّ ِمَن الخراب والتشظي والغربة, ھذا الوج�ع 
المزمن الذي یكبّلھا ویحاول ان یكّسر اجنحة احالمھا ویقتل آمالھا ویحیلھا الى رماد, ورغم ك�ل ھ�ذا 
الرماد الذي یجّمل واقعھا بكل ھذا القبح , تحاول ھذه الذات الشاعرة أن تنبعث وتنفض عن ك�اھ�ل�ھ�ا 

 جزء من مقالة نقدیة عن ھذا الدیوان بقلم : الكثیر من الخراب والشظایا ... 
 كریم عبدهللا/العراق).                                                   

 إارات ة

  ا ار
 
 

 زینب كاظم البیاتي/ العراق

 
 
 
 

  لمن تشتكین أیتھا العاھرة
 وبھذا األسم قد سموكِ 

 
  وكل من تظنیھم سیخرجونكِ 

 من مأزق سیساوموكِ 
 

  سیطلبون ان تتغاضي
  وعلى فعلتھم یحكم القاضي

 
 مذنبة

  
  لكنھا كانت بریئة

  وأنت أنت من سبى جسد الخطیئة
 

 وارتدى وجھا بقانون الخراب
  لتدنس ثوب عفتھا وتأمر بالعقاب

 
  فلھذا كنت من شّرع للغاب شریعة

 عرضھا أبیض
  وعھرك حاول أن یبیعھ

 
 جاعت وأوالدھا جوعى
  أرملة ال أحد لھا یرعى

 
  یربّت على مصائبھا عوز وانكسار

  وحضرتك یحسب فعلتھا خزي وعار
 

  انت أول من زنى
  وارتشى وانحنى

 
  لیقسم بإسم هللا زور

  ال یفرق بین ظلماء و نور
 

   كاذب من قال عنِك ابنة لیل
  واضحة كالنھار
  صامدة دون میل

 
  اخبریھم إن هللا یأبى محاباة الفساد

  العھر في الروح یسكن
 ال على األجساد
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 النََّدى
 یَتَوسَُّد ُوَرْیقَاِت اْلَوْردِ  
 یَُموُت َغِرْیباً  

 ِحْینَ 
یَاِحْینُ    تَُموُت الرَّ

(قَْوٌل ِمْن َخاِرِج اْلَمْنِطقَِة 
 اْلَخْضَراِء)

 اْلَحیَاةُ 
 تَْفقُدُ 

 َمْعنَاَھا
 ِحْینَ 

 یَْبِكي األَْطفَالُ 
********   

 
 تََدثََّر بِأَْحَالِمھِ 

 تَنَاثََرتْ 
 أَْقَالُمھُ 

نَةُ   اْلُملَوَّ
 َعلَى َمَساَحِة أُْمنِیَاتِ 

لِ  َراِسيِّ اْألَوَّ  َعاِمِھ الدِّ
 أَْقفَلَ 

 َعْینَْیھِ 
 َعلَى َحقِْیبَتِھِ 

 اْلَمْوُعوَدةِ 
 فُتَحَ 

 بَاَب اْلفَْجرِ 
 نَاَولَھُ 

 اْألَِمْیرُ 
 تَنُزُّ َدماً   َحقِْیبَةً 

 تَْحِمُل َرْأَس َوالِِدِه اْلَمْجُزورِ 
 َحَمَل أَْقَرانَھُ 

 َحقَائِبَھُْم فَِرِحْینَ 
 َحَملَ 

 (( ھَُو)) 
 تَابُوَت أَبِْیھِ 

********   
 

 َصاَرتْ 
 اْلَحقَائُِب تَوابِْیتاً 

 ُكلُّ 
  اْلَحقَائِبِ 

الَةُ   َحمَّ
 َرْأِس أَبِْیھِ 

 قَِرْینُھُ 
 یَْكتُُب َسیَّاَرةً 

 ((ھَُو))
یّاَراتِ   یَْمَسُح ُزَجاجَ   السَّ

 فِي
ْعِب ،  َساَحاِت الرُّ

ُذوذِ   َوالشُّ
 فِي

 َداِرِھْم َمَصابِْیحٌ 
نَةٌ   ُملَوَّ
 َداُرهُ 

 ُمْطفَأَةُ اْألَْنَوارِ 
 فِي

 اْلَحَدائِقِ 
 یَْلھُو أَْطفَاُل اْلَحاَرةِ 

 بَاْصِطیَادِ 
 اْلفََراَشاتِ 

 یَبِْیعُ 
 ((ھَُو))

 ُعلََب السََّجائِرِ 
 فِي

 اْلَمْلَعبِ 
 یَْرُموَن اْلُكَرةَ 

 فِي اْلَھَدفِ 
 ((ھَُو)) یَْرِمي

ُعلََب اْلَمْشُروبَاِت اْل�فَ�اِرَغ�ةُ فِ�ي 
  اْلِكْیسِ 

*********** 
 

 ((الُملَثَُّم)) یَْحلُُم بَِوْجبَِة َغَداءٍ 
ُسولِ   َمَع الرَّ

 ((ھَُو))
 یَْحلُمُ 

 بِقِْطَعِة لَْحمٍ 
 فِي

 بََراِمْیِل اْلفََضَالتِ 
 ((ھَُو))

 یَْكَدحُ  
 ((ھَُو))
لُ   یَتََسوَّ
 یَأُْوونَ 

 إِلَى قُُصوٍر فَاِرَھةٍ 
 یُفَتِّشُ 

 ((ھَُو))
 َعنْ  

 ُجْحٍر یُْؤِویھِ 
 ((اْلُملَثَُّم))

 یَْجَمُع ُرُؤوساً 
 لِیُْصبِحَ 

 أَِمْیراً 
 ((ھَُو))

 یَْجَمُع ُعلَباً فَاِرَغةً 
 لِیَأُْكلَ 
 ُخْبزاً 

*********  
 

 َما َعادَ 
 یََراھُْم لِْلَمْدَرَسةِ 

 یَْذَھبُونَ 
نَ   لَوَّ
 الدَّمُ 

 لَْوَحاتِ 
ْسمِ   َدفَاتِِر الرَّ

 ِحْینَ 
 َحطَّْت فَْوَق ُرُؤوِسِھمْ 

 ِحَممُ 
 ((اْلَھاَونَاِت))

 تَُصاِحبَُھا َصْیَحاتُ 
 التَّْكبِیرِ 
 َجلَبُوا

 َحقَائِبَھُمْ 
 اْلَمْحُروقَةَ 

  ُمَعبَّأَةً 
 بِأَْشَالِء ُمَعلِِّمْیِھمْ 

 َوسبُّوَراِت الدَّْرسِ 
 َوأَنَاِمَل تُْمِسكُ 
نَةً   أَْقَالماً ُملَوَّ

 َوَسبَّابَةٍ 
 َمْمُدوَدةٍ 
 تَْستَْفِھمُ 

*******  
 

 ((اْلَھَمُر))
 تَْقطَُع الطُُّرقَاتِ 

 اْلیَْومَ 
 نَْجَمعُ 

 َخَراِطْیَش اْلَمْوتِ 
 تَنَاثََرتْ   َوَحقَائِبَ 
 أَْقَالُمَھا

 فَْوَق ِسیَاِج اْلَمْدَرَسةِ 
 َحَملَتِ 

 اْلَعَصافِْیرُ 
 تََشظِّیَاِت األَْزَھاِر اْلَمْحُروقَةِ 

 لِتَْبنِي
 أَْعَشاشَ 

 َمْوِسِم إِْخَصابٍ 
 َجِدْیدٍ 

******* 
 أَْطفَاُل بَِالِدي :

 ُدُموِعي
 َال تَْكفِي

 آَھاتِي
 َال تَْشفِي

 ِجَراَحاتُِكُم اْلُمتََواَرثَةَ 
 ُمْنُذ قُُرونٍ 
ا أَْذُكرُ   ِممَّ

 َوَما تَْذُكُرونَ 
 قََدُرنَا الدَّْمعُ 
 قََدُرنَا اْلقَْمعُ 

 َغَزَواٌت تَْتلُو َغَزَواتٍ 
 َغَزَواُت اْألَْرضِ 

 َوَغَزَواُت السََّماءِ 
 قُُروٌن تِْلَو قُُرونٍ 

 أَْجَداُدُكمْ 
 أَْجَداُدنَا

 َوُسیُوٌل ُكْبَرى
 ُسیُوُل ِغْریٍَن َو َماءٍ 

 ُكْبَرى ِمْن ِدَماءٍ   ُسیُولٌ 
  َوَمْوَجاٌت َوْحِشیَّةٌ 

 ِمْن َوبَاءٍ 
 فََھلْ 

 ِمْن َدَواءٍ 
 فََھلْ 

 ِمْن َرَجاءٍ 
 فِي

 َزَمِن ((الطَّنَاِطِل)) ؟؟
*********   

 
 طَلَبَ 

 اْلَحَمامَ 
 فَأَتَْتھُ ((اْألَبَاشي))

 َواْلِحَمامُ 
  أََرادَ 

 النُّْورَ 
 فََداَھَمھُ الظََّالمُ 

 إْختَلَطَْت أَْشَالُءھُمْ 
 َوَمَعاِولُھُمْ 

  فِي
 ((الَمْسطَِر))*

 َمْن ِمْنُكمْ 
  یَْعِرفُ 
 أَبَاهُ ؟؟

 فَتُِّشوا ُجیُوبَھُمْ 
 َعْن َھَدایَاُكمْ 

 َعْن ُصَوِر أُّمَھاتُِكمْ 
  َعلَُّكمْ 

 ِآلبَائُِكْم تَْھتَُدونَ 
 ُكلُّ 

 اْلُجیُوِب فَاِرَغةٌ 
فُوھُمْ   تََعرَّ

 بِالشَّمِ 
 َرائَِحةُ الَّلَْحِم اْلَمْشِويِّ 

 َوَرائَِحةُ اْلبَاُرودِ 
 َواِحَدةٌ 

 فِي اْلَحیَاةِ 
 َواْلَمْوتِ 

 َرائَِحةُ آبَائُِكْم َواِحَدةٌ 
 َسیََسعُھُمُ 

 تَابُوٌت َواِحدٌ 
 فََال تَْجَھُدوا بِاْلبَْحثِ 

وا لَھُْم قَْبراً   أَِعدُّ

 َواِحداً .......
  َرأَْیتُمْ 

 أَْلِسنَةَ الَّلََھبِ 
 َولَْم تََروا

  أَْلوانَ 
 الَّلَِعبِ 

 ِألَْجِل ھَذا
َب ((اْلُملَثَُّم))  نُصِّ

 أَِمْیراً 
 لِْألَُمَراءِ 
 َعبَاَءةُ 

ئَابُ  قَْتَھا الذِّ َك َمزَّ  أُمِّ
 لََغُموا اْلَمآِذنَ 

 لَْم یَْطُرقُوا
 اْألَْبَوابَ 

 ((اْلَھَمَراُت))
  لَمْ 

 تَُمیِّزْ 
 بَْیَن الشَّاِرعِ 
ِصْیفِ   َوالرَّ

 اْلُكلُّ 
 َمْمنُوعٌ 

 اْلُكلُّ ُمبَاحٌ 
قَةُ   إِنََّھا((اْلفَْوَضى)) اْلَخالَّ

 َھلْ 
 تَْعلَم

 َصیَُّروا
شَّاَش قَلَماً   الرَّ

 اْلَعْبواتِ 
 َمَدافِيءَ 

 ((َدَعابُلََك)) َعْبَواٍت َالِصقَةً 
 أَْھَدوكَ 

 ُكلَّ 
 َما َال تَْحلُم

 َعلَُّموكَ 
 َما َال تَْعلَم

 ((األَُمَراُء)) لَھُُم اْلَجنَّاتُ 
 أَْنَت َوأَبُوكَ 
 إلَى َجَھنَّمَ 
 أَْن تَْلبَسَ 
 ِسْرَواالً 

 َالبُدَّ أَْن تَْنَزعَ 
كَ   أُمُّ

 ِسْرَوالْ 
 -((الیانكي)) یَقُوُل :

 لُِكلِّ 
 َشْيٍء ثََمنٌ 

 تَبِیعُ 
 لَْحَمَھا
 لِتُْؤِكلَكَ 

 لَْحماً 
 ھَذا

 قَانُونُ 
 بَْیٍع َوِشَراءٍ 

ْبحُ   الرِّ
ْبحُ   ثُمَّ الرِّ
ْبحُ   ثُمَّ الرِّ

 ُكلُّ ُمْفَرَداتِ 
 اْلُمْعَجمِ 

 َھْل تَْفـــــــــَھْم ؟؟؟؟؟
 َرْأُسكَ 

 ُمطَأِْطئٌ 
 ظَْھُرَك َمْحنِيٌّ 

  نَقِّبْ 

 فِي األَْزبَالِ 
 َال تَْسأَلْ 

ْحتَِاللِ   َعْن َمْعنَى اْإلِ
 إِْحَذرْ 

 أَْن تَُصابَ 
 بِأَْحَالِم ((ناظم))*

 َوتَْسأَل َعنْ 
 النُُّجومِ  

*********   
 

 أَْطفَالُ 
 بَلَِدي
  إِیَّاُكمْ 

قُوا  أَْن تَُصدِّ
 بُِوُعوِد اْلُحّكامِ 

 بُِدَعاِة ((السََّالِم))
لَ   بَِمْن فَصَّ

 اْلَحَاللَ 
 َواْلَحَرامَ 

 ُجلُّ َما أَْخَشاهُ  
 أَنَُّكْم بُِوُعوِدِھْم َوُدُموِعي 

 تَْغَرقُونَ 
 أُْحِرقَْت َدفَاتُِرُكمْ 

 أََكلَْت اْلِكَالُب السَّائِبَةُ  
 ((لَفَّاٍت)) أََعَدْتَھا

َھاتُُكْم :  -أُمَّ
 قُْبلَةٌ َعلَى اْلَخدِّ ، َوُخْذَھا

  َولَِدي أَْخَشى
 أَْن تَُجوعَ 

  تَقَیَّأَتْ 
 َحقَائِبُُكْم ((لَفَّاٍت)) َوُحُروفاً 

 َولَْوُن الدَّمِ 
  لَْوَحاُت الَمْرَسمِ 

 َھیَّا بِنَا
 نَطُوفُ 

 نَِصْیُح فِي السَّاَحاتِ 
  نَْدُخُل ُكلَّ 
 الّصفُوفِ 

 لَِمنْ 
 ھِذهِ 

 اْلُكفُوفُ 
 نَْسأَُل َعمَّنْ 

 لَْم یَْكتُبْ 
ورَ  اَر َوالدُّ  الدَّ

  نَْسأَلُ 
 َعمَّنْ 

 أَْحَرقُوا
ھُورَ   فِي َكفَّْیِھ الزُّ

 نَْسأَُل َعمَّنْ 
 َكانَ 

 ُكلَّ ُصْبحٍ 
 یُْطِعُم الطُّیُورَ 

 نَْسأَُل َعمَّنْ 
 أََضاعَ 

 َكفَّْیِھ فِي الطَِّرْیقِ 
 نَْسأَلُ 
 َعمَّنْ 

 أََضاَع َوْجبَةَ اْلفُطُورِ 
  َعمَّنْ 

 َكتََب اْلُمَعلِّمُ 
 اْسَمھُ فِي اْلِغیَابِ 

 نَْسأَلُ 
 َعمَّنْ 

 َسقَطَ ِمَن اْلِحَسابِ 
***********  

 
 َكْیفَ 

 لََك َولَِدي
 أَْن تَْقَرأَ 

 ((بِإِْسِم َربَِّك اْألَْكَرِم))
 -أَْحَرقُوا اْلقَلََم َوقَالُوا :

((إِْقَرْأ بِ�إِْس�ِم َربِّ�َك ((اْل�ُم�لَ�ثَّ�ِم)) 
 الَِّذي یَُعلُِّم ((بِاْألَلَِم))

 َعلََّم الطِّْفَل َما َال یَْفَھُم))
 آٍه لَْو تَْعلَمُ 

 َوَالَشكَّ أَنََّك تَْعلَمُ 

لھَ اْلُملَثََّم))  أَنَّ ((اْإلِ
 بِِدَماِء أَبِیكَ 

مَ   تَیَمَّ
 یَا ِطْفلِي

 َمْمنُوٌع َعلَْیكَ 
 أَْن تَْحلُمَ 

 َمْمنُوٌع َعلَْیكَ 
 أَْن تَْفَھمَ 

 َمْمنُوٌع َعلَْیكَ 
 أَْن تَتََعلَّمَ 

 َھْل تَْفَھُم ؟؟؟
********* 

 
 لَمْ  

َداً))*  أَْنَسَك َولَِدي ((ُمَحمَّ
 فَلََدْینَا

ٍد)) ٍد)) َو((ُمَحمَّ  أَْلَف((ُمَحمَّ
 فِي الشَّْرقِ 

 فِي
 اْلَغْربِ 

 طَِرْیُق َمْوتِ 
 اْألَْطفَالِ 

 ُمَعبَّدٌ 
ُدنَا))  ((ُمَحمَّ
 َماَت بَِال أَبٍ 
ُدنَا))  ((ُمَحمَّ

 قُتِلَ  
 قَْبَل أَْن یُولَدَ 
ُدنَا))  ((ُمَحمَّ

 َجَزَرهُ 
 ُمَصْلِوتٍ 

 ُمَكبِّرٌ 
ُدنَا))  ((ُمَحمَّ

 قَتَلَھُ ُمْستَْكبِرٌ 
ُدنَا))  ((ُمَحمَّ

 قَتَلَھُ 
رٌ   ُمَحرِّ

ُدنَا))  ((ُمَحمَّ
 یَْحبُو

 َوْسطَ الطَّاُعوِن اْألَْسَودِ 
ُدنَا))  ((ُمَحمَّ

 بَِدِمھِ 
مُ   یَتَیَمَّ
 قَاتِلُھُ 

 فِي اْلَمْعبَدِ 
 فََمْن نَْبِكي

 ِمْحنَةُ 
  َمنْ 

 نَْحِكي
 أَيِّ 

ٍد)) ؟؟؟؟  ((ُمَحمَّ
*********  

 
ٍد))  یَا أََخا ((ُمَحمَّ

 -َكْي تَْسلََم :
 َعلَْیكَ 

 أَْن تَْعبَُر ُكلَّ بُُحوِر اْلَھمِّ 
 بَْحَر اْلُجوعِ 

 بَْحَر اْلَمَرضِ 
 بَْحَر اْلَجْھلِ 

 بَْحَر اْألَْوَحالِ 
 َوبَْحرَ 

 الدَّمِ 
 َكْي تَْسلَمَ 
 لِْآلِن َعبَْرتَ   َكْم بَْحراً 
 یَا َولَِدي

 َھلْ 
 تَْعلَُم ؟؟؟

 
*(أن أج��م��ل م��ا س�م��ع��ت�ھ م��ن 

 أصوات
 سؤال طفل عن النجوم)

 ناظم حكمت 
*(م���ح���م���د ال���دّره) ال���ط���ف���ل 
الفلسطیني الذي قتل ب�رص�اص 

 الصھاینة وھو في حضن أبیھ.

 نص شعري ...     
  

 (ِْا) َُِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العراقحمید الحریزي/



  سأحاول بمكر طفل أن أطلع على الشمس قبل أن تطلع عليّ 
وأن أشتري طالًء جدیدا وأصبُغ القدیم من جدران اللیل بلون ال یشبھ درَع خنفساء، أظنھ قد 

  سئم نفسھ
سأحاول أن أضع نفسي في فم سیجارة لتفھم فقط كیف لرأسھا المح�ت�رق أن یس�اوي ھ�الك 

  رئتي،
٠٠٠ 

ال أعلم لَِم أحب فترات الحمَّى التي تصیب جسدي، یُصبح جلدي عندھا صدیقًا لك�ل األش�ی�اء، 
كل شيء في الغرفة یستریح فوق جلدي، الوخز الذي أشعر بھ یص�ی�ب�ن�ي بش�ع�ور اح�ت�ض�ان 
شيء وھمي، الحرارة في مفاصلي تُعطي شعوًرا مبھًما بمسافات تم قطعھا في سبی�ل أش�ی�اء 
غیر مفھومة، ال أعلم لكنھ شعوٌر دافٌئ، شعوٌر حمیمي، حتى ھلوسة التقلبات ع�ل�ى الس�ری�ر 
فیھا شيء ما یستحق أن یلتھب لھ جسدي، أعلم أن ھذا یبدو غیر منطقي ب�ال�م�رة ل�ك�ن ف�ي 

 .!الحمى أستطیع استحضارك من الفراغ بشكل غیر مفھوم
 

 لذلك الحمى لیست ُمشكلتي، مشكلتي أنني حقا ال أتذكر اآلن األحداث،
 .النسیان وحدة مضاعفة

٠٠٠ 
  لقد ضقت ذرًعا وأنا أحاول أن أفسر سّر الشامة التي أحتلت مساحة من جسدي،

في البدایة ظننت أنھا خریطة العالم، كنت أنزع القمیص وأنظر في المرآة ألحدد مكاني ع�ل�ى 
  الخریطة، أتحسسھا برفق حتى ال یختل توازُن العالم،

وقلت أنھا لربما تكون جرًحا قدیًما لم أشعر بھ، لكنھا لم تكن تنزف ح�ت�ى ظ�ن�ن�ت أن�ھ�ا رب�م�ا 
تكون زر إیقاف لجسدي لذلك تجنبت العبث بھا، وفي لیلة بائسة ضغطت علیھا كثیًرا لینتھ�ي 

  كل شيء لكن لم یحدث أي شيء،
  ربما ھي نھایة ضائعة لقصة مبتورة؟

ال أعرف لكنھ بات یُزعجني وجودھا، أصبحت ثقیلة، عدم مع�رف�ة الس�ب�ب ث�ق�ی�ل، ح�اول�ت 
تجاھلھا لكنني منذ تعلمت القراءة وأنا أحاول أن أقرأ ما است�ط�ع�ت، ل�م�اذا ت�وج�د ع�ل�ى 

  جسدي شیفرة؟
  ما الذي یُحاول جسدي قولھ عبر شامة ؟

٠٠٠ 
كل ما في العالم یرید أن ینطق، الجدران والسماء والریش الساقط على ك�ت�ف�ي، 
یحاولون قول شيء ما وأن�ا أح�اول أن أف�ھ�م رس�ائ�ل ال�ع�ال�م وال�غ�رق�ى، أری�د 

 .الفرصة لكتابة رد فقط عندما أفھم الرسالة
٠٠٠٠ 

  أي عمر ھذا الذي أسقطْتھ النواصي
أشیر ل�ذاك ال�ذي ی�ح�س�د ن�وم�ي وال ی�ع�ل�م أي ح�م�ام�ة  

 تحرسھ من البعید
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ا  و  
ر رد  

 
 
 

 نیسان سلیم رأفت 
 العراق

     
 

 
 
 
 
 

 نادیة محمد عبد الھادي/ مصر
 

 

 یامن أدمنت جرحي
  رجمت الوجد بالكفر 

 رفعت أقالمي وجففت صحفي من الود
 عزفت كل احالمي على أوتار البعد

 لملمت قبالتي الحارة في جلید الصمت
 قلمت لك أوجاع القلب

 حلیت لك ماء شراییني 
 برد  لتحیا فیھا دون نصب أو

 منحتك
 كل ریحانة نبتت على لحمي 
 لتعرس بھا وقت الجدب 

 روحي
 تھفو لضجیج نبضك 
 فوق أوراقي الصفراء 

 حرفي یقیم العزاء كل لیلة
 حین 
 وقع ظلك على القلب  البسمع 

  كل كلمات الحب لم تعد تستھویني
 بعدك

 كل الكون باھت صفیق الصوت
 كل الحروف تتساقط على األرض
 وحدي أتكوم على كرسي الفقد ،

 أحتسي وحشتك وقطرات الملح 
  أصرخ في صمت لكل العالم لیعلم ضعفي

  أنزع عن جلدي رداء الحب
 ! حبیبي

 أسرع لفؤادي 
 لتدخلني حصن الورد 

 قبل موتي من البعد
.................................... 

 تعرس : اي الدخول بالعروس بالزفاف

 أد  

 



 الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني“ العراقیة االسترالیة”بریشة رسام    
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 الفنان طالب الطائي/ العراق“ العراقیة االسترالیة”بریشة رسام 
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ب��ع��د غ��ی��اب تس��ع س��ن��وات ع��ادت 
بطولة كأس العرب للتألق من ج�دی�د 
وبشكل اقوى وارقى وبحل�ة ج�دی�دة 
موندیالیة على ارض الدوح�ة ال�ت�ي 
اعلنت انھا استعدت جیدا للمون�دی�ال  
القادم ف�ق�د اف�ت�ت�ح�ت ك�أس ال�ع�رب 
وت��ح��ت اش��راف م��ب��اش��ر م��ن ق��ب��ل 
االت�ح�اد ال�دول�ي ل�ك�رة ال�ق�دم ع�ل�ى 
م��ل��ع��ب ال���ب��ی��ت اح���د ال��م��الع���ب 
الموندیالیة والذي امتأل بالجم�اھ�ی�ر 
التي قدرت بنحو ستین الف مت�ف�رج 
والتي انبھرت بحفل االفتتاح الرائ�ع 
وال��ذي حض��ره ام��ی��ر دول��ة ق��ط��ر 
الشیخ تمیم بن حمد ورئیس االتحاد 
الدولي جیاني انفانتین�و وع�ددا م�ن 
الق�ادة ال�ع�رب ب�االض�اف�ة ال�ى ع�دد 
كبیر من نجوم الكرة  وشھد ال�ح�ف�ل 
اع��الن ام��ی��ر دول��ة ق��ط��ر ان��ط��الق 
ال�ب�ط�ول�ة وك�ل�م�ة ل�رئ�ی�س االت�ح�اد 
الدولي باللغة الع�رب�ی�ة وج�اء ح�ف�ل 
االفتتاح م�ب�ھ�را وع�رب�ی�ا م�م�زوج�ا 
بالع�ال�م�ی�ة اس�ت�خ�دم�ت ف�ی�ھ اح�دث 
وسائل التكنلوجیا ولعل ابرز مام�ی�ز 
حفل االفتتاح الفقرة الغ�ن�ائ�ی�ة ال�ت�ي 
تم من خاللھا مزج بعض ال�م�ق�اط�ع 
القصیرة من السالم الوطن�ي ل�ل�دول 

حفل االف�ت�ت�اح ال�ج�م�ی�ل … العربیة 
حاول ابراز الثقاف�ات ال�ع�رب�ی�ة وت�م 
ربط الماضي بالحاضر  واستح�ض�ر 
ش��ی��ئ��ا م��ن ال��ت��اری��خ  ح��ت��ى ان 
الشخصیة العربی�ة الض�اح�ك�ة ج�ح�ا 
وح�م��اره ك��ان ل��ھ حض��ور..ف��ق��رات 
م��وس��ی��ق��ی��ة وغ��ن��ائ��ی��ة وع��روض 
راقصة  وتمثیلیة اك�ث�ر م�ن رائ�ع�ة 
وح�ت��ى اس��اط��ی��ر ال��ف��ن  ك��ان ل��ھ��م 
نصیب من الحضور امثال ام كل�ث�وم  
وفیروز وعبد الحسین عب�د ال�رض�ا 

وس�ع��ی��د ص��ال��ح وغ��ی��رھ��م رس��ائ��ل 
عظیمة ع�ب�ر ع�ن�ھ�ا ال�ح�ف�ل م�ن�ھ�ا 
المن�اداة ل�ل�وح�دة ال�ع�رب�ی�ة وع�ودة 
الطیور المھاجرة والعقول ال�ع�رب�ی�ة 
ھ��ذا ال��ح��ف��ل ال��ذي ی��ع��ت��ب��ر ح��ف��ال 
اسطوریا بكل ما للكلمة م�ن م�ع�ن�ى 
استمتع الجمیع  بھذا الحفل ت�م م�ن 
خاللھ رفع اعالم ال�دول ال�م�ش�ارك�ة 
وعزف االناشید الوطن�ی�ة وك�ل م�ن 
حضر وشاھد الحفل استحضر عل�ى 
الفور الكلمات الشعریة التي ك�ت�ب�ھ�ا 

ب��الد ال��ع��رب …  ف��خ��ري ال��ب��ارودي
اوطاني من الشام الى ب�غ�دان وم�ن 

 نجد الى یمن الى مصر فتطوان. 
وربم�ا ك�ان�ت م�ن م�ح�اس�ن ال�غ�اء  

ب��ط��ول��ة ك��أس ال��ق��ارات م��ن ق��ب��ل 
االتحاد الدولي حیث ت�م االس�ت�ع�ان�ة 
ببطولة العرب لتكون افضل ب�روف�ة 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اس��ت��ع��دادات ق��ط��ر 

وك�ذل�ك  2022للعرس الموندی�ال�ي 
ستك�ون ال�ب�ط�ول�ة افض�ل ت�ح�ض�ی�ر 
ل��ب��ع��ض ال��م��ن��ت��خ��ب��ات االف��ری��ق��ی��ة 
استعدادا لكاس افریقیا التي س�ت�ق�ام 
بدایة العام ال�ق�ادم ف�ي ال�ك�ام�ی�رون 
وایض��ا س��ت��ك��ون افض��ل م��ح��ط��ة 
اع��دادی��ة ل��م��ن��ت��خ��ب��ات ع��رب اس��ی��ا 
اس��ت��ع��دادا ل��ل��ت��ص��ف��ی��ات ال��ح��اس��م��ة 

 . 2022والمؤھلة لموندیال قطر 
شھ�د ال�ی�وم االول ل�ل�ب�ط�ول�ة ارب�ع 
مباریات ف�ف�ي ال�م�ج�م�وع�ة االول�ى 
تعادل اسود الراف�دی�ن م�ع م�ن�ت�خ�ب 
سلطنة عم�ان ب�ھ�دف ل�ك�ل م�ن�ھ�م�ا 
تقدمت عمان اوال م�ن رك�ل�ة ج�زاء 
سج�ل�ھ�ا ص�الح ال�ی�ح�ی�ائ�ي وع�ادل 
للعراق حسن عبد الكریم م�ن رك�ل�ة 
جزاء ایض�ا ف�ي االن�ف�اس االخ�ی�رة 
للمباراة والتي شھدت طرد ال�الع�ب 

 یاسر قاسم.
وحققت قطر العالمة الكاملة بالف�وز 
على المنتخب البحریني بھدف حمل 
امضاء عبد العزی�ز ح�ات�م ج�اء ف�ي 

 شوط المباراة الثاني.
وف�ي ال�م��ج�م��وع�ة ال�ث��ان�ی��ة س��ح��ق 
ال��م���ن���ت���خ��ب ال���ت���ونس��ي ن���ظ���ی���ره 

الموریتاني بخمس�ة اھ�داف ل�ھ�دف 
احرزھا س�ی�ف ال�ج�زی�ري وم�ح�م�د 
ب�ال�ع�رب�ي ب�واق�ع ھ��دف�ان وی�وس��ف 
المساكني وسجل ھدف م�وری�ت�ان�ی�ا 
الوحید موالي بسام من ركلة ج�زاء 
وف���ي ال���م���ب���اراة االخ���رى ف���ازت 
االمارات على سوریا بھدفین لھدف 
سجل لالمارات كایو كان�ی�دو وع�ل�ي 
ص��ال��ح وق��ل��ص ال��ف��ارق لس��وری��ا 

 الالعب ورد السالمة.
 

بطولة العرب لھا تاریخ�ھ�ا ال�م�م�ی�ز 
 48حیث انطلقت منذ مای�ق�رب م�ن 

ح��ی��ث  1963س�ن��ة وت��ح�دی��دا ع��ام 
اح��ت��ض��ن ل��ب��ن��ان م��ن��افس��ات ھ��ذه 
البطولة الذي احرزھا نسور قرطاج 
وكان عدد الفرق المش�ارك�ة خ�م�س 
فقط اما في اخر بطول�ة ف�ك�ان ع�دد 

ف��ری��ق وف��ي ال��ن��س��خ��ة  12ال��دول 
 منتخبا عربیا. 16الحالیة یشارك 

الفریق العراقي یدخل البطولة وھ�و 
سبق لھ ان حمل كاسھا اربع م�رات 

 من خالل خمس مشاركات :
 )1964 ،1966 ،1985 ،1988 (

اما المنتخب السعودي ف�ن�ال ال�ل�ق�ب 
م��رت��ی��ن ون��ال��ت ت��ون��س ومص��ر 

 والمغرب اللقب مرة واحدة.
جمیع مباریات البطولة ستقام ع�ل�ى 

ست مالعب موندیالیة وھ�ي اس�ت�اد 
البیت والمدینة التعلیمیة وال�ث�م�ام�ة 

 .974والجنوب واحمد بن علي و 
جمیع المالعب تم تھیئتھا الستقب�ال 
المشجعی�ن م�ن ذوي االع�اق�ة وت�م 
ت��خ��ص��ی��ص م��ق��اع��د خ��اص��ة ل��ھ��م 
وم��داخ��ل خ��اص��ة م��ع اش��خ��اص 
یستقبلونھم وتم تھیئة غرف خاصة 
للمساعدة الحسی�ة الط�ف�ال ال�ت�وح�د 
وذوي االعاقة الذھنیة وكذلك سی�ت�م 
ت��ج��ھ��ی��ز ذوي الض��ع��ف ال��ب��ص��ري 
بتطبیقات خاصة تتیح لھم االستماع 

 للوصف الصوتي للمباراة.
تواقیت المب�اری�ات ت�ت�ی�ح ال�ف�رص�ة 
للصحفی�ی�ن وال�ج�م�اھ�ی�ر ب�م�ت�اب�ع�ة 
جمیع المباریات االربع التي س�ت�ق�ام 
ف��ي ال��ی��وم ال��واح��د وخص��وص��ا ان 

 المالعب قریبة من بعضھا.
جوائز ال�ب�ط�ول�ة ب�ق�ی�م�ة خ�م�س�ی�ن 
م��ل��ی��ون ح��ی��ث س��ی��ح��ص��ل ال��ف��ائ��ز 

مالیین دوالر  5بالمركز االول على 
م�الی�ی�ن وال�ث�ال�ث ع�ل�ى  3والثاني 

م��ل��ی��ون��ی��ن وال��راب��ع ع��ل��ى م��ل��ی��ون  
ونصف الملیون وكل منتخب یت�اھ�ل 
الى دور الثمانیة مبلغ ملیون دوالر 
وجمیع الفرق المشاركة سوف تنال 

 الف دوالر.  750
 ........البقیة في الصفحة التالیة:

ا  بس ا قام  
  اح را و واري .. ا ب  دو اب

  ا ا  ا  ن دور
وا   ند اد اا  

ا    ا  
 

 رافق قاسم العقابيالعراقیة االسترالیة، سیدني، 
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ا  بس ا قام  
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