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 عضو مجلس النواب المحترم ستیوارت روبرت
 وزیر التوظیف والقوى العاملة والمھارات والشركات الصغیرة والمملوكة من قبل عائالت

 
 

 تصریح إعالمي

 2021دیسمبر/كانون األول  9الخمیس 
 

 م JobTrainer ان ار  ا 
  ءا   ت  

 
ملیار دوالر قد ساعد عشرات اآلالف من األسترالیین من خلفیات متنوعة ثقافیًا ولغویًا في  2التابع لحكومة موریسون والذي تبلغ قیمتھ  JobTrainerتُظھر األرقام الجدیدة أن صندوق 

  یل في الدورات التدریبیة.تسجاالرتقاء بمھاراتھم في المجاالت التي تحتاج إلى تطویر وذلك عبر دفعة جدیدة على الصعید الوطني من المتوقع أن تؤدي إلى المزید من ال
 

ع الوظیفي أو الخلفیة، على التفكیر في لوضوتم إطالق حملة وطنیة جدیدة عبر اإلنترنت وعلى شاشة التلفزیون ھذا األسبوع تھدف إلى حث جمیع األسترالیین، بغض النظر عن العمر أو ا
  اعات الرقمیة المزدھرة في أسترالیا.لقطتعلُّم مھارات جدیدة من خالل دورات مجانیة أو منخفضة الرسوم في المجاالت التي یكثر علیھا الطلب، مع التركیز على قطاعات الرعایة وا

 

ت في تشیشولم، غالدیس لی�و، إلط�الق افاانضم وزیر التوظیف والقوى العاملة والمھارات والشركات الصغیرة والمملوكة من قبل عائالت، ستیوارت روبرت، إلى عضو المقعد متعدد الثق
  المتنوعة ثقافیًا ولغویًا. JobTrainerحملة 

 

 تسجیل من الطالب الذین یتحدثون لغة ثانیة في المنزل. 64,000یدعم بالفعل أكثر من  JobTrainerوتظھر أحدث البیانات أن برنامج 
 

أسترالي قاموا بالتسجیل في الدورات حتى اآلن لتعلُّم مھارات جدیدة أو إعادة تشكیل مھاراتھم كي تصلح لمھنة ف�ي  271,038كما قال الوزیر روبرت إن ھذا الرقم یمثل ما یقرب من ربع 
  .JobTrainerصناعات ذات أولویة من خالل برنامج 

 

ھم القیام بھ كجزء من التعافي االق�ت�ص�ادي علیوقال الوزیر روبرت: "ھذه أرقام مشجعة للغایة وھي تعترف بالمھارات المتنوعة لألسترالیین متعددي الثقافات والدور الحاسم الذي یتعین 
 الذي تقوده المھارات، والذي أظھر عالمات قویة بالفعل".

 

ك للحصول على مھارات للعمل في ھذه ة ل"وتُظھر أحدث أرقام الوظائف الشاغرة أن ھناك مئات اآلالف من الوظائف متاحة اآلن عبر مجموعة من الصناعات المثیرة. وھناك أموال متاح
 الوظائف والتي نرید أن نرى أكبر عدد ممكن منھا یشغلھا أسترالیون من خلفیات متنوعة ثقافیًا ولغویًا.

 

ھو تذكرتك المباشرة للحصول على المھارات التي ستمنحك ذلك. وھذا أمر رائ�ع ل�أل�س�ت�رال�ی�ی�ن  JobTrainer"إذا كنت ترغب في تغییر وظیفتك، أو الحصول على وظیفة، فإن برنامج 
 ومربح القتصادنا."

 

یعادل المبلغ المقدم من ق�ب�ل ال�ك�وم�ن�ول�ث لغ توصلت حكومة موریسون إلى اتفاقیات مع كوینزالند ونیو ساوث ویلز وغرب أسترالیا وجنوب أسترالیا وإقلیم العاصمة األسترالیة لتقدیم مب
لضمان حصول األسترالیین من خلفیات متنوعة ثقافیًا ولغویًا على إمكان�ی�ة ال�وص�ول ال�م�س�ت�م�ر إل�ى  JobTrainerملیون دوالر من أجل توسیع وتمدید برنامج  500والذي تبلغ قیمتھ 

 تدریب مجاني أو منخفض الرسوم.
 

 مكان تدریب على المستوى الوطني للمساعدة في سد الفجوات في المھارات. 463,000سیشھد دعم حوالي  JobTrainerوقال الوزیر روبرت إن توسیع حكومة موریسون لصندوق 
 

انض�م إل�ى  -. وأضاف الوزیر روبرت قائًال "لن تندم على ذلك JobTrainer"أنا أشجع جمیع األسترالیین، بغّض النظر عن العمر أو الجنس أو الخلفیة، للنظر في محاولة القیام بدورة 
 القوى العاملة الماھرة الیوم".

 

إما للحصول على مؤھل كامل أو دورة قصیرة. تم االتفاق على قائمة الدورات المتاحة بین لجنة  JobTrainerیمكن ألي باحث عن عمل أو أي شاب أسترالي التسجیل من خالل برنامج 
 المھارات الوطنیة وحكومة كل والیة وإقلیم بناًء على مجاالت االحتیاجات المحددة من المھارات ونمو العمالة.

 

  www.yourcareer/jobtrainer.com.auلمعرفة المزید عن الدورات المتاحة في منطقتك، قم بزیارة موقع: 
 )02( 62777610لالتصال اإلعالمي: مكتب الوزیر روبرت 

 

 التمھید

للمتنوعین ثقافیًا ولغویًا، سیتم ترجمة ھذا البیان اإلعالمي إلى اللغة الصینیة المبسطة والتقلیدیة، والفیتنامیة، والعربی�ة،  JobTrainerكجزء من حملة برنامج 
 والكوریة.

، ویتم تقدیم مب�ل�غ مس�اٍو ل�ھ م�ن ق�ب�ل ال�والی�ات JobTrainerإلنشاء صندوق  2021و 2020ملیون دوالر في عامي  500خصصت حكومة موریسون مبدئیًا 
  مكان بھذا المبلغ. 300,000واألقالیم، لیبلغ إجمالي المبلغ ملیار دوالر. وقد تم تمویل حوالي 

ك�ان�ون  31ح�ت�ى  JobTrainerملیون دوالر إضافیة لتمدید وتوسیع صندوق  500، خصصت حكومة موریسون 2021و 2020في المیزانیة الفیدرالیة لعامي 
  ، مع مساھمات مماثلة یتم االتفاق علیھا مع حكومات الوالیات واألقالیم.2022األول/دیسمبر 

 33,800مكان تدریب إض�اف�ي، ب�م�ا ف�ي ذل�ك  163,000ملیار دوالر، وتوفیر حوالي  2وسیؤدي التمدید إلى رفع إجمالي التمویل المتاح في إطار الصندوق إلى 
  في المھارات الرقمیة لتعزیز القوى العاملة الرقمیة في أسترالیا. 10,000مكان مخصص لدعم التدریب في رعایة المسنین و

ي ال ی�ت�ل�ق�ی�ن وات�وتم تحدید معاییر األھلیة للباحثین عن عمل على نطاق واسع لضمان أن تتمكن السیدات اللواتي یتطلعن إلى العودة إل�ى س�وق ال�ع�م�ل، أو ال�ل�
  مدفوعات دعم الدخل، من الوصول إلى أماكن التدریب.
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   طا  وزارة 
  ااق 

  
 
 
 
 

 د. عماد عبد اللطیف العراق
 
 
 
 

على غرار استح�داث وزارة ل�ل�س�ع�ادة ف�ي 
 ..دول أخرى 

أقتَِرح على السید رئیس مج�ل�س ال�وزراء"ال�ت�واف�ق�ي"ال�ق�ادم (ألنّ�ھُ ل�ن ی�ك�وَن 
قُّحاً" بالتاكید).. تضم�ی�ن ال�ب�رن�ام�ج ال�ح�ك�وم�ي ل�وزارت�ھ ف�ق�رةً ت�نُ�ّص ع�ل�ى "

استحداث وزارة للتعاسة الوطنیة في العراق .. ألنّھُ "شخصیّاً" سیعمل في اطار 
 "معن�ویّ�ة)"ت�ع�ی�س�ة  –ظروف، وبیئة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة (ونفسیّة 

 .للغایة
 

 أھداف التأسیس
تعمل ھذه الوزارة، بالتعاون والتنسیق مع وزارات التخطی�ط وال�م�ال�ی�ة وال�ع�م�ل 
والثقافة والتربیة والتعلیم والصحة وأمانة ب�غ�داد، ل�ی�س م�ن أج�ل "اج�ت�ث�اث" 
أسباب التعاسة العراقیة(ال�ُم�زِم�ن�ة وال�ُم�س�ت�دام�ة)، وإن�ّم�ا ف�ق�ط ع�ل�ى مس�اع�دة 

 .العراقیین على التكیّف والتعایش مع ھذه التعاسة ، وجعلھا قابلة لإلحتمال
 
 الھیكل التنظیمي" والتشكیالت الرئیسة"

قس�م  :أّوالً : المدیریة العامة للتعاسة السیاس�ی�ة..(وت�رت�ب�ط ب�ھ�ا "أقس�ام" م�ث�ل
تعاسة النظام السیاسي، قسم ال�ت�ع�اس�ة ال�دی�م�وق�راط�ی�ة، قس�م ت�ع�اس�ة األح�زاب 
والكتل والمكونات، قسم تعاسة اإلسالم السیاس�ي، قس�م ت�ع�اس�ة "الش�ی�وع�ی�ی�ن 

 ).والعلمانیین والُمستقِلّین".. وأي أقسام أخرى تقتضیھا مصلحة العمل
قس�م  :ثانیاً: المدیریة العامة للتعاسة المجتمعیّة.. (وترتب�ط ب�ھ�ا "أقس�ام" م�ث�ل

التعاسة العشائریة، قسم التعاسة"النسویة"، قسم التعاسة الزوجی�ة واألس�ریّ�ة، 
 ).قسم تعاسة األعراف والتقالید.. وأي أقسام أخرى تقتضیھا مصلحة العمل
قس�م  :ثالثاً: المدیریة العامة للتعاسة اإلقتصادیة..(وترت�ب�ط ب�ھ�ا "أقس�ام" م�ث�ل

التعاسة الریعیّة، قسم تعاسة البطالة والفقر، قسم تعاسة اإلختالل الھیكلي، قس�م 
تعاسة السیاسات اإلقتصادیة ، قسم تعاسة العالقات اإلقت�ص�ادی�ة ال�دول�ی�ة.. وأي 

 ).أقسام أخرى تقتضیھا مصلحة العمل
رابعاً: المدیریة العامة للتع�اس�ة ال�دی�ن�ی�ة..(وت�رت�ب�ط ب�ھ�ا "أقس�ام" م�ث�ل: قس�م 
تعاسة"الرموز"، قسم تعاسة ُخطَب ال�ُج�ـ�/مـ�/ع�ة "ال�ُم�ب�ارك�ة"، قس�م ت�ع�اس�ة 
الممارسات، قسم تعاسة "الخارجین" عن الـدیـن والم�ـ�/ذھ�ب والـ�ِم�لّ�ـ�/ة، قس�م 
تعاسة الوقفین الـ/ُسـ/ نّـِ /ي والـ/ شیـ/عیـ .. وأي أقسام أخرى تقتضیھا مصلحة 

 ).العمل
خامساً: المدیریة العامة ل�ت�ع�اس�ة ال�خ�دم�ات وال�م�راف�ق ال�ع�ام�ة..(وت�رت�ب�ط ب�ھ�ا 
"أقسام" مثل: قسم تعاسة التربیة والتعلیم، قسم تعاسة الصحة وال�ب�ی�ئ�ة، قس�م 
التعاسة البلدیة، قسم تعاسة الماء والكھرباء والم�ج�اري، قس�م ت�ع�اس�ة ال�ط�رق 
والجسور، قسم تعاس�ة ال�م�ط�ارات"ال�دول�ی�ة".. وأي أقس�ام أخ�رى ت�ق�ت�ض�ی�ھ�ا 

 ).مصلحة العمل
 

 األسباب الموجبة
ض ال�ت�واف�ق   بلوغ التعاسة في العراق مدیات ومعّدالت خطیرة(وَحِرَجة) .. تُ�ق�وِّ

 .المجتمعي والسلم األھلي، وتشّكُل تـ/ھدیـ/ داً للسالم واألمن الدولیین
 
 

 ذ ذل
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 دنیا شوبرا كنتا مشكو/ سیدني
 

 
كأنك سیدةٌ تحترم م�ن ی�ط�ی�ق�ھ�ا ف�ي الص�ع�اب، وت�ھ�ی�ُن م�ن    

 ..یستسلم لرحمتھا... كأنك اعصار ال مفر منھ وال نجاة
 ...غریبةٌ اطباعك ایتھا الحیاة

تسیرین فوق مسراتنا حافیةً متألمةً م�ن ن�ت�وءات ض�ح�ك�ات�ھ�ا، 
ومن متناء احداقھا، وتشفقین عل�ی�ن�ا ح�ی�ن�م�ا ت�ن�ھ�ار دم�وع�ن�ا 
وینكسر وقارنا وسلطاننا، فتحتضر رغباتنا وتضمحل امنی�ات�ن�ا 
بین اسطر من الشقاء والع�ن�اء ل�ح�ی�ن ال�وص�ول او ال وص�ول 
الیھا!! حینھا تنادینا.. ننطلق فرحاً ویھزنا السرور، لعلھ االمل، 
لعلھ ذلك الحب الحقیقي الذي انت�ظ�رن�ا ھ�ن�اك ف�ي اال م�ب�ت�غ�ى، 
وارتقَب خطواتنا منذ اجٍل بعید.. ف نق�ف ح�ی�ث وص�ل�ن�ا، ب�ی�ن 

 ..االنتظار الجدید والسراب الحقیقي
 

تمنحینا فرحات، ف ترانا نزحف كاالطفال متأملین انھا لعبت�ن�ا، 
انھا سھونا ودعابتنا... عبثا نكترث... ح�ی�ن ت�ت�ش�اب�ك ان�ام�ل�ن�ا 
بالیأس والُسئم، تبحثین عنا في ثواني العم�ر وت�رض�ع�ی�ن�ا م�ن 
ثدییك علقٌم، وفي احضانك تھزین ثوراتنا منشدةً لن�ا ان�اش�ی�دك 
المتعجرفة، ف نختار ان نمحي العمر، ونكبر وتشیخ الذكریات، 
وتتمزق كل المشاھد والصور ورغم ذلك نتفائل لنن�ھ�ض، وان 
كانت تلك االقدام ھزیلْة، مثقلةٌ والطموح قد ذبل ب�ی�ن األن�ف�اس 
العسیرة... ف تمر االقدار فوق مالمحنا المتخاذلة، فوق شفاھنا 
الساكنة... فتروین حینھا لنا اقاصیص الصغار، تلھمنا، تثی�رن�ا 
لكنھا تخیفنا فتجعلنا نغمض االعین ونتغاظى دون اي انتص�ار، 

 !!!والحیاة تتلذذ باالذالل  مترقبین وقع المجھول ...
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) من الدوریة العلمیة الفصلیة المحكَّمة (ابن رشد). إنَّ صدور كل عدد من ھذه المجلة ھو توكید إلصرار 45العدد ( یصدر في األیام القلیلة القابلة،   
ن جمود ي مالباحثات والباحثین على إنجاز جھود أخرى بمسیرة البناء والتقدم في بلدانھم؛ دعماً لحركة التنویر والتغییر وإزاحة ركام الزمن الماض

  وتخلف حدث بظروف غیر مؤاتیة..
ك�ل إّن أعداد (ابن رشد) إذ تحمل الفلسفة الرشدیة فھي توكید على منھج النھضة الفكریة ورسم مسارات حیاة جدیدة تقوم عل�ى ال�ح�داث�ة وإزاح�ة 

ال  ل�ت�يالعقبات والمعرقالت بتطویع المصاعب وحل المشكالت العقدیة.. ومن ھنا فلطالما اعتذرت ھیأة التحریر عن نشر تلك البحوث التقلیدی�ة أو ا
  تتضمن تجدیداً أو التزاماً بحراك التنویر ومنطق العقل العلمي.

  یر:إلیكم ھنا في أدناه تغطیة كاملة لفھارس العدد وبحوثھ وتصورات أخرى عن اشتغال المجلة، یرجى التفضل باالطالع في ھذا الرابط مع التقد
http://www.averroesuniversity.org/AUHMAGISSUE045b.pdf  

) مثمنین عالیاً تلك المنجزات البحثیة المھمة ومنتجیھا ومقدرین عالیا أدوارا كب�ی�رة 45نحیي كل تلكم األقالم والعقول العلمیة المساھمة بھذا العدد (
للزمیل الفاضل مدیر التحریر الدكتور محمد عبد الرحمن یونس ومعھ ألق اشتغال أغلفة المجلة وتصمیمھا م�ن ط�رف ال�زم�ی�ل ال�ف�اض�ل س�ك�رت�ی�ر 

 ت�اذالتحریر الدكتور معتز عناد غزوان بدعم بھي مشرق من الفنانین التشكیلیین الكبار المشھورین ومنھا لوحات العدد، ال�ت�ي ج�اءت ب�ریش�ة األس�
دة أیضا..     المتمرس الدكتور صالح القصب وھو المبدع المتألق المعروف بمیادین المسرح ومدارسھ المجدِّ

ھ�ا ع�ل�ی�ونحن بھذه المناسبة نؤكد على المحاور التي نشرنا عنھا في العدد؛ آملین استمرار وصول البحوث في تلك المحاور ولألھمیة نعید التوكی�د 
  ھنا:

ی�ق دور األدب في تناول الموضوعتین االجتماعیة والسیاسیة جمالیاً بما یخدم التغییر عبر تعمیق الوعي وتنویر العقل اإلنس�ان�ي ب�م�الم�ح ال�ط�ر  .1
  باإلشارة ضمناً إلى توظیف الدرس السایكوسوسیولوجي ورؤى تؤكد تجنّب تغلیب مضامین الخطاب على جمالیاتھ..

كم المشكالت اللغویة في استیعاب تسارع حركة والدة المصطلح العلمي بمقابل ظاھرة مشاغلة باللھجي المحلي وما إجابة البحوث العلمي على تل  .2
   الظواھر حصراً..

  دراسات فلسفیة تتبنى التنویر الرشدي نسبة البن رشد سواء في أدائھ بعصره أم بمتابعات القراءة الفلسفیة الجمالیة الیوم بعصرنا.  .3
  كما نواصل محاور النشر األخرى المعھودة بتنوعاتھا، بخاصة ھنا بالتركیز تحدیداً منھا على تناول أدب المسرح وفنونھ ومعالجتھا كافة.  .4

اضنة الحنجدد العھد على إدامة جھودنا مع البحث العلمي تحدیداً وبأولویة علیا على كل ما عداھا من أنشطة أخرى لجامعة ابن رشد بوصفھا حالیاً 
ی�ة (لمراكز البحث العلمي) حصراً كونھا مؤسسة مستقلة بجھودھا فازت بتقدم باھر في المستوى إذ أن تسلسلھا یتقدم على مئات ال�دوری�ات ال�ع�ل�م�

ع ومراكزھا في بلدان الشرق األوسط وفي العراق.. ونحن نسعى لتعزیز المھام وقدرات اإلنجاز التي نؤمن أنھا ستتع�اظ�م وت�ت�ق�دم ب�ف�ض�ل�ك�م ل�ن�ت�اب�
بین أیادیكم منجزا بتواضع جھدنا لكن بعظیم جھود البحث والباحثین، نقدمھ إھداء إلیكم  45المسیرة بتمام التحدي واإلصرار. فمرحبا وھا ھو العدد 

  طاقةَ تنویر من أجل التغییر وحركة البناء والتقدم.
 

  د. تیسیر عبد الجبار اآللوسي

 ِ  ٌ ٌد 
ا ا (ر ا)  
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كتاب المجتمع العراقي للكاتب رش�ی�د     
ص�ف�ح�ة م�ن  199الخیون، ص�ادر ف�ي 

ال��ق��ط��ع ال��م��ت��وس��ط ف��ي ارب��ع��ة فص��ول 
والمقدمة اضافة الى عدد م�ن ال�م�الح�ق 
والنصوص الدستوریة وفھرس االع�الم 

 .واالماكن
 

ی�ع�رض ال�ك�ات�ب ف�ك�رة او في الم�ق�دم�ة 
ممارسة ال�ت�ع�ای�ش ال�دی�ن�ي وال�م�ذھ�ب�ي 
العراقي التي تبدو مش�دودة ال�ى ح�د م�ا 
الى الخلفیة التاریخیة ذلك بما فی�ھ�ا م�ن 
اح��داث م��ث��ق��ل��ة ب��ال��خ��ص��وم��ة ال��دی��ن��ی��ة 
الطائفیة والوئام على ح�د س�واء، وب�م�ا 
فیھا من نصوص دینیة وفقھیة وقوم�ی�ة 
ال تساعد في الغالب م�ن االح�ی�ان ع�ل�ى 
سالس�ة ال�ع�ی�ش وال�ت�ض�ام�ن وال�ت�ك�اف�ل 
االج�ت��م��اع�ي ع��ل�ى اخ��ت�الف ال��ق�وم��ی��ات 
واالدیان والمذاھب, والعراق لیس الب�ل�د 
الوحید من ب�ل�دان ال�م�ن�ط�ق�ة ف�ي ت�ع�دده 
وفي تاریخیة اضطراباتھ ل�ذا ل�ی�س م�ن 
الص�ح�ی�ح ت��م�ی�ی�ز ال�ع�راق ب��ت�اری�خ م��ن 
ال��ع��ن��ف ال��دم��وي او ال��ع��ص��ی��ان. ھ��ن��اك 
معوقات للتعایش تشتد تأثیراتھا ب�دواف�ع 
س��ی��اس��ی��ة م��ث��ل��م��ا ھ��و ال��ح��ال ال��ی��وم 
واالضطراب االجتماعي لیس ابن ی�وم�ھ 
بل ظھ�ر ع�ب�ر ت�راك�م ت�خ�ط�ى م�ح�ط�ات 
عدیدة من التسامح والوئام عبر التاریخ 
وح��دث ھ��ذا ب��ع��د غ��ی��اب ت��راث ال��ع��م��ل 
العراقي المشت�رك ال�ح�زب�ي والس�ی�اس�ي 

 .... في عھود الدولة السابقة
 

 في الفصل االول 
ی��ق��دم ال��ك��ات��ب م��وج��زا ع��ن ال��واق��ع 
الجغرافي والسكاني للع�راق، م�ؤك�دا ان 
العراق م�ن ال�ب�ل�دان ال�ق�دی�م�ة ب�ت�ع�ددھ�ا 
الدیني والمذھبي مع اختالف النسب م�ن 
عص��ر ال��ى آخ��ر. وی��ك��اد ھ��ذا ال��ت��ن��وع 
السكاني بالنسبة للعراق یحاكي ت�ن�وع�ھ 
ال�ج�غ�راف�ي او ال�ب�ی�ئ�ي وتس�م�ی�ت�ھ ب�ی�ث 
نھرین اي بیت النھرین القدی�م�ة م�ث�ل�م�ا 
ھو الحال في السریانیة واآلرام�ی�ة ھ�ي 
المعبرة االعمق عن طبیعة تلك البالد او 
ان��ھ��ا ب��الد االن��ھ��ر. وھ��ن��اك م��ا یش��ب��ع 
الفضول في ربط ال�ع�راق ب�ال�م�اء ح�ی�ث 

اق��ام ب��ھ ون��م��ا الص��اب��ئ��ة ال��م��ن��دائ��ی��ون 
وعبادتھم تعتمد على الماء، ماء األن�ھ�ر 
الحي. ومعلوم ان بیئة الماء تلد تسامح�ا 
وتواضعا ولیونة في التعایش، بین�م�ا ق�د 
ال ت��ل�د الص�ح��ارى ح��ی�ث ی�ب��س ال��ح�ی��اة 
وجفوتھا سوى الشدة والتعصب ھذا مع 
عدم نفي ما لدى البدوي من ایثار وك�رم 
تفرضھ الصحراء ن�ف�س�ھ�ا ایض�ا، ف�ل�وال 
سجیة الضیافة والمروءة ل�م�ات ع�اب�رو 

 الصحارى عطشا وجوعا. 
ومھما تحدثوا ع�ن خص�وص�ی�ة ل�ل�ع�ن�ف 
العراقي على مر العصور وبقیة البلدان, 
ف�م��ن ی��ب�ح��ث ف��ي غ��ی��ر االرض س��ی��ج��د 
المتشابھ بل االكثر واالقسى عنفا وتبقى 
فس�ح ال��ت�ع��ای��ش ب��ال��م�س��ام��ح�ة والس��الم 
واضحة في تاریخ العراق وعال�م�ھ م�ث�ل 
العوالم االخرى تبدو، وك�أن�ھ�ا م�ت�وازن�ة 
مع دورات العنف والتك�اره االج�ت�م�اع�ي 
ول��ھ��ا اس��ب��اب��ھ��ا، ف��ال��ب��ل��د ك��ان م��رك��زا 
المبراطوری�ة م�ت�رام�ی�ة االط�راف وھ�و 
الوسط الدائم في الحروب ب�ی�ن ج�ی�وش 
المشرق والمغرب. ولوال تلك الفسح من 
المعایشة ما اح�ت�ف�ظ اھ�ل ال�ع�راق ب�ھ�ذا 
العدد من االدیان والمذاھب وال�ق�وم�ی�ات 

 الى جانب بعضھا البعض. 
ی�ت��ع��ای��ش ع��ل��ى ارض ال��ع��راق خ��م��س��ة 
ادیان: الصابئة المن�دائ�ی�ة، واالی�زی�دی�ة، 
وال��ی��ھ��ودی��ة، وال��م��س��ی��ح��ی��ة ب��م��خ��ت��ل��ف 
م�ذاھ�ب��ھ�ا واالس��الم ب��م�خ�ت��ل�ف م��ذاھ�ب��ھ 
اضافة ال�ى م�ا ی�ت�واج�د م�ن ال�ك�اك�ائ�ی�ة 
والبھائیة وعدد ق�ل�ی�ل م�ن ال�زرادش�ت�ی�ة 
ویبقى ت�واج�د ھ�ذه ال�ج�م�اع�ات ح�ق�ائ�ق 

 .تاریخیة سواء قل عددھا ام كثر
 

 في الفصل الثاني 
یستعرض الكاتب التعایش الدیني لح�ق�ب 
زمنیة تارة یجد العراقیین فیھا ان�ف�س�ھ�م 
جنبا الى ج�ن�ب ع�ل�ى م�خ�ت�ل�ف ادی�ان�ھ�م 
وتارة الدیانات االخرى مطاردة ومنكفئة 
على نفسھ�ا, اال ان ال�ت�ج�رب�ة الس�اب�ق�ة 
وال�الح�ق�ة ت�ؤك�د ان م�ا ج�رى وی�ج��ري 
خ��ارج ال��وئ��ام وال��ت��ع��ای��ش الس��ل��س ال 
یتصدره ویمارسھ غیر عصبة م�ن ت�ل�ك 
الطائفة وھ�ذا ال�دی�ن ول�ی�س ب�أب�ی�ض�ھ�ا 

 واسودھا مثلما یقال. 
ونجد عرضا لوجود تعایش االدیان غی�ر 
المسلمة مع ال�م�ح�ی�ط ال�م�س�ل�م ال�واس�ع 
بمعنى ان بقاء ھذا التع�ای�ش م�ری�ح�ا او 
بنفرة یعتمد بنسبة كبیرة على المسلمین 
وما ینطوي علی�ھ ف�ق�ھ�ھ�م وم�ا ت�ح�م�ل�ھ 

 كتبھم تجاه اآلخر. 

 
 والفصل الثالث 

یقدم شرحا مفصال لنماذج من الت�س�ام�ح 
وال�ت��ك��اره ب��ی��ن الش�ی��ع��ة والس�ن��ة وھ��ي 
متشابھة كثیرا على الرغم م�ن اخ�ت�الف 
االزمنة فما حدث ایام الخالفة الع�ب�اس�ی�ة 
تجده تكرر في بدایة ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن، 
وتكرر في الق�رن ال�ح�ادي وال�ع�ش�ری�ن، 
ول��ك��ن االح��داث ش��ھ��دت فش��ل ان��ق��ی��اد 
الطائفتین او المذھبین ب�م�ج�م�ل�ھ�م�ا ف�ي 
تص��ادم ش��ام��ل، وم��ع��ل��وم ان عص��ب 
التعایش في المج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي ی�ع�ت�م�د 
الیوم اعتمادا كل�ی�ا ع�ل�ى ح�االت ال�وئ�ام 
والنزاع بین الطائفتین ذل�ك م�ن ن�اح�ی�ة 
التمثیل السكاني ومظاھرھ�ا ال�ت�ي ع�ل�ى 
بقیة االدی�ان م�الح�ظ�ة ت�ب�ج�ی�ل�ھ�ا. ن�ع�م، 
ھ��ن��اك ع��دد ك��ب��ی��ر م��ن م��ح��ب��ط��ات ف��ي 
التعایش ال�م�ذھ�ب�ي اال ان ف�ي ال�ت�اری�خ 
والحاضر تجارب من وئام واجتماع بی�ن 
الطوائف ولو تقصینا احداثھ ل�وج�دن�اھ�ا 
كثیرة ویعتد بھا. وكانت فكرة ال�ت�ع�ای�ش 
حاض�رة ت�اری�خ�ی�ا ف�ي ذھ�ن�ی�ة الس�اس�ة 
ال�ع�راق�ی�ی�ن ورج�ال ال�دی�ن ف�ي ال�ع�ص��ر 
الحدیث وھم یستعدون لت�ش�ك�ی�ل ال�دول�ة 
الحدیثة والعیش بتجاور مریح ح�رص�ت 
كل االطراف على المشاركة في االع�ی�اد 
الدین�ی�ة وتش�ك�ل ال�م�ج�ل�س ال�ت�أس�ی�س�ي 

ع��ل��ى اس��اس  1924ال��ع��راق��ي ال��ع��ام 
 .التكاتف بین كل االدیان والمذاھب

 
 الفصل الرابع 

ضم ما یتع�ل�ق ب�ال�ھ�اج�س ال�ق�وم�ي م�ن 
ناح�ی�ة ال�زواج وال�م�ع�ام�ل�ة ول�م یش�ھ�د 
ال��ت��اری��خ ال��ع��راق��ي م��واج��ھ��ات ش��ام��ل��ة 
ج���ام���ع���ة ب���ی���ن االدی���ان وال���م���ذاھ���ب 
والقومیات، فلن نعثر على حرب عرب�ی�ة 
كوردیة او كوردیة تركمانیة ش�ام�ل�ة او 
مواجھات شیعی�ة س�ن�ی�ة ش�ام�ل�ة خ�ارج 
سلطة ام�ی�ر او اغ�ا، وال ی�رت�ب�ط االم�ر 
بالمبالغة بتعفف العراقیین عن العنف او 
نأیھم عن ارتكاب الحماقات الطائفی�ة او 
ال��ع��ن��ص��ری��ة االخ��رى ب��ق��در م��ا ی��ت��ع��ل��ق 
بالمصلحة االجتماعیة وبتقدیر الخس�ارة 
في حالة اندالع حرب ج�م�اع�ات ش�ام�ل�ة 
مثل التي حدثت في بلدان اخرى یض�اف 
الى ذلك التداخل العشائري واالجتم�اع�ي 
بین فرقاء المجتمع الع�راق�ي وال�خ�ل�ف�ی�ة 
التاریخیة الطویلة بین التجاور ال�م�ری�ح 
وغیر المریح ومع ذلك م�ن ال�م�ف�روض 
اال یُطم�أن ال�ى ت�ل�ك ال�ك�واب�ح، وت�ھ�م�ل 
اشاعة ثقافة ال�ت�س�ام�ح وف�ي م�ق�دم�ت�ھ�ا 

 . النظر في الخطاب الدیني والمذھبي
عكست روایات التس�ام�ح وال�ت�ك�اره ف�ي 
الكتاب طبیع�ة ال�ت�ع�ای�ش ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 
العراق�ي وتش�اب�ھ ال�ح�وادث وال�م�واق�ف 
بین العصور والسبب ان ال�م�ج�ت�م�ع ظ�ل 
مأسورا ألحكام ووصایا ف�ق�ھ�ی�ة ال ی�ج�د 
ال�ف�ق�ی�ھ الس�ی�اس�ي او زع�ی�م ال�ج�م�اع�ة 
صعوبة من استخدامھا اداة ف�ي ت�ح�ری�ك 
االتباع وما یلخص من ذلك التشابھ ب�ی�ن 
ال�ح�وادث وال�م��م�ارس�ات ف�ي م�ح�ی�ط�ھ��ا 
الدیني والمذھبي ان المج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي 
عاش ویعیش في دوام�ة ال�م�اض�ي ب�ی�ن 
ھبوط وصعود. وفي نظرة س�ری�ع�ة ال�ى 
دساتیر العراق وعلى وج�ھ ال�خ�ص�وص 

ت�ج�د ال�م�اض�ي  2005الدستور االخ�ی�ر 
ح��اض��را ب��دءا م��ن ال��دی��ب��اج��ة وان��ت��ھ��اء 

 .باالحكام الخاصة بالنساء
اال ان م�ع ك�ل ھ�ذا ال�ت�ع�ل�ق ب�ال�م�اض��ي 
الس��ل��ب��ي ف��ي م��ع��ظ��م��ھ ی��ب��رز ال��م��اض��ي 
االیجابي مؤثرا ایض�ا ف�ل�ط�ال�م�ا ش�ح�ذت 
م�م�ارس��ات وم�ق��االت االج��ی�ال الس��اب�ق��ة 
واستعملت ضد الحاضر بقوة فلیس م�ن 
ح��ی��ل��ة ل��دى ال��داع��ی��ن ال��ى االن��ف��ت��اح 
والتسامح بمفھوم التساھ�ل وال�ت�غ�اض�ي 
سوى استعمال السالح نفس�ھ وال�ت�ذك�ی�ر 
بمحاوالت األولین ایضا ل�ل�ت�ع�ای�ش وم�ا 
یكبح التكاره فیھ فم�ا ی�ب�دو ان�ن�ا ام�ة ال 
ت�غ��ادر ت��اری��خ��ھ��ا بس�ھ��ول��ة وال ب��د م��ن 

 االستفادة من ارث ال یخلو من فسحة.
وبناء على ذلك ال�ت�ق�اب�ل ال�ت�اری�خ�ي ف�ي 
ال�ت�ع��ای�ش ب�ی��ن ال��دع�وة ال�ى ال�ت��س�ام��ح 
والتحریض على التكاره لم یدخل الی�أس 
ال��ى ن��ف��وس الس��اع��ی��ن ال��ى م��ج��ت��م��ع 
تصالحي ولیس بالض�رورة ان ی�ن�ت�ص�ر 
العنف والتشدد على صوت الحكمة ب�ی�ن 
العراقیین فالصورة رغم قتامت�ھ�ا ھ�ن�اك 
كوة تبعث بنور قادم ربما م�ن ال�م�اض�ي 
اذا كنا ال نق�وى ع�ل�ى م�غ�ادرت�ھ ت�ح�اول 
ح�م�ای��ة ال��دی�ن وال�م��ذھ�ب م�ن ج�ب��روت 
السیاسة ول�ع�ب�ة الس�ل�ط�ة وال�ع�ودة ال�ى 
قاعدة الش�راك�ة ف�ي االرض . وی�ط�رح 
ال��ك��ات��ب ف��ك��رة ان ال��ت��س��ام��ح وت��ف��ھ��م 
اختالفات اآلخ�ر ی�ن�ب�غ�ي ان یس�ودا ف�ي 
الحیاة االج�ت�م�اع�ی�ة رغ�م ال�ف�وارق ف�ي 
المبادرات والمعتقدات وان ذلك ال ی�زال 
ممكنا لو تم التمییز بین االخت�الف�ات ف�ي 
الدین والتق�ارب ال�ذي ی�ف�رض�ھ ال�ع�ی�ش 
المشترك داخل مجتمع واحد وھذا یع�ن�ي 
ان تنوع االدیان والمذاھب ال یتسبب في 
فرقة الم�ج�ت�م�ع ب�ل یس�اھ�م ف�ي اث�رائ�ھ 
وتعزیز الصالت االجتماعی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة 

 .بین مجموعاتھ وافراده

 ب ر ان.. 
 (ا اا اث ا واره)

 
 

 شمیران مروكل/ العراق
  

 2021دیسمبر/كانون االول  06 
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المخرج العراقي الكبیر والناق�د ال�ج�م�ال�ي وأس�ت�اذ 
الجمالیات البروفیسور عقیل م�ھ�دي ی�وس�ف ك�ان 

 ومازال محطة مبھرة
  

من المحطات التي سجل�ت�ھ�ا ال�ذاك�رة ال�م�س�رح�ی�ة 
العراقیة بفخر وكبریاء، منذ ارتقى منصات ال�ب�وح 
المسرحي بتمظھراتھ وفضاءاتھ الجمالیة ، وكانت 
لھ استنباطاتھ الفلس�ف�ی�ة ، وب�ن�اءات�ھ ال�ت�ك�وی�ن�ی�ة 
لعناصر الع�رض ال�م�س�رح�ي، ف�ح�ق�ق�ت ع�روض�ھ 
االستجابة المثلى على مستوى ال�ف�رج�ة الش�ع�ب�ی�ة 
والنخبویة والتي أثارت الم�ت�ل�ق�ی�ن ب�م�س�ت�وی�ات�ھ�م 
المختلفة فضالً ع�ن ال�م�ت�خ�ص�ص�ی�ن وال�م�ع�ن�ی�ی�ن 

  .والمھتمین بمافیھم النقاد
ھذه القامة المسرحیة العراقیة الشاھقة التي تُع�ن�ى 
بالفنون المسرحیة، بما ان�ط�وت ع�ل�ی�ھ م�ن س�ف�ر 
مسرحي أصیل سواًء في التألیف، أم اإلخ�راج، أم 
التدریس، أم النقد الجم�ال�ي إس�ت�ط�اع�ت أن ت�ق�دم 
العدید من ال�م�ن�ج�زات ال�م�س�رح�ی�ة ال�ت�ي ح�ل�ق�ت 
بالمسرح العراقي إلى مراتب وقمم ع�ال�ی�ة م�ح�ل�ی�اً 

 ..وعربیاً 
وقد كان تألیف وإصدار الكتب المس�رح�ی�ة خ�اص�ة 
والثقافیة عامة أحد الوجوه الناصع�ة ل�ھ�ذا ال�ن�اق�د 
الجمالي حیث ناھزت مؤلّفاتھ السبعین ، بحثت ف�ي 
شؤون وم�ن�اح�ي ال�ف�ن�ون ال�م�س�رح�ی�ة ب�أب�ع�ادھ�ا 
الجمالیة واإلبداعیة والفكریة، شعوراً منھ بأھم�ی�ة 
الثقافة المسرحیة التي تدخل في أساسیات ال�درس 
المسرحي األكادیمي القائم على النظریة والتطب�ی�ق 
وال�ت�ج��ری�ب واإلس�ت�ل��ھ�ام م�ن م��دارس ال��م�س��رح 
العالمیة التي درسھا أكادیمیاً ، حی�ث حص�ل ع�ل�ى 
شھادة الماجستیر والدكتوراه من جامعة ف�ی�ت�س / 

، وھا ھو الیوم ی�ت�ح�ف�ن�ا 1983-1982بلغاریا عام 
بترجمة إبداعیة رصینة وأصیلة لرائعة من روائ�ع 
أحد منظري المسرح العالمیین لإل�س�ت�ف�ادة م�ن�ھ�ا، 
من خالل وضعھا بین أیدي الدارس�ی�ن فض�الً ع�ن 
صناع المسرح من مخرجین وممث�ل�ی�ن وس�واھ�م، 

والمتمثلة بكتاب (ف�ن ال�م�م�ث�ل) ل�ل�ك�ات�ب (ك�وج�و 
 -كوجیف)، وقد ترجمھ ع�ن ال�ب�ل�غ�اری�ة، وص�در 

عن (دار الفنون واآلداب) و(مركز إن�ان�ا  -مؤخراً 
لألبحاث والدراسات والترجمة) ـ العراق (البصرة)

 .) صفحة من القطع المتوسط182، ویقع في (
وفي لفت�ة م�وح�ی�ة وم�ع�ب�رة ودال�ة ع�ل�ى ال�وف�اء 
والعرفان لزمیل دراستھ في جامع�ة ف�ی�ت�س ذات�ھ�ا 
ورفیق مسیرتھ االبداعیة ف�ي فض�اءات ال�م�س�رح 
المتنوعة، أھدى أستاذ الج�م�ال�ی�ات ال�ب�روف�ی�س�ور 
عقیل مھدي یوسف ھذا الكتاب الى ذك�رى ال�ف�ن�ان 

 .. المسرحي الراحل الدكتور فاضل خلیل
یرى البروفیسور عقیل مھدي یوس�ف وھ�و ی�ق�دم 
تعریفاً لھذا الكتاب الذي یمثل أھمی�ة قص�وى ل�ك�ل 
المعنیین بالمسرح وعن�اص�ره األس�اس�ی�ة الس�ی�م�ا 
(الممثل) مستلھم�اً ج�وھ�ر وأس�س م�ا دع�ا ال�ی�ھ 
مؤلفھ (كوجو كوجیف)، أنھ : یم�ث�ل ھ�ذا ال�ك�ت�اب 
لدینا، تجربة أولى، لیتعرف القارئ بشكل تفصیل�ي 
على التعبیرات المتنوعة لفن الم�م�ث�ل، وط�ب�ی�ع�ت�ھ 
الجدلیة المشروطة بعالقات ابداعیة معقدة، ما بین 
الممثل، المؤلف، المخرج، (الفن�ان ال�دی�ك�وریس�ت 
والتقني)، الموس�ی�ق�ى، وال�م�ت�ف�رج، ف�ي م�واك�ب�ة 
الحیاة نفسھا، واتجاھاتھا، وما تركتھ األجی�ال م�ن 
إرث ابداعي، من مشاعر وأح�اس�ی�س مس�رح�ی�ة، 
(سواء في طرائق "الم�ع�ایش�ة" أو "ال�ت�ق�دی�م") 
التي تجسدت في مركز طروح�ات ال�م�ن�ظّ�ری�ن ف�ي 
ال��م��س��رح: دی��درو، ل��ی��س��ن��غ، ك��ری��ج، ان��ط��وان، 

 …راینھارت، ستانسالفسكي، برخت
إن ال�ن�ظ�رات ال�ج�م�ال�ی�ة ال�م�ط�روح�ة،  :ویض�ی�ف

موضحة بانطباعات، وتأمالت في فن الممث�ل، ف�ي 
مس��ارح (ال��دول ال��غ��رب��ی��ة), وف��ي (ال��م��س��رح 
االشتراكي),،ویكشف ھذا ال�ت�ق�اب�ل ب�ی�ن�ھ�م�ا، ع�ن 
األفكار األساسیة، وعن روح فن ال�م�م�ث�ل ال�ح�ی�ة، 
بشباب مستدام، والتي بات من الصعب عل�ی�ھ�ا أن 
تبدو مق�ف�ل�ة ف�ي م�ق�والت ت�ج�ری�دی�ة أزل�ی�ة ألن: 
"أناُس ال�م�س�رح یش�ی�خ�ون، وی�رح�ل�ون، ول�ك�ن 

 ."المسرح، لن تدركھ الشیخوخة
یتناول الكتاب الذي تضمن تمھیداً للمؤلف (ك�وج�و 
كوجیف)، وس�ب�ع�ة فص�ول، ن�ج�د أن (ك�وج�ی�ف) 
یحاول أن یتماھى مع المسرح حین یؤكد : "ن�ح�ن 
في المسرح نرید اقتراحاً كامالً وفعاالً لألفكار، ھذه 
األفكار ال�ت�ي ول�دت بش�ك�ل رئ�ی�س�ي م�ن الس�ب�ب 
الج�ذري ل�ل�ع�رض ن�ف�س�ھ، وال�ت�ي ت�م ت�ط�وی�رھ�ا 
وإثرائھا من قبل المشاركین اآلخرین، التي تظ�ھ�ر 

  ."من خالل الشخص الحي الفاعل
في الفصل األول یوفر الكاتب كوجیف إجابة ممیزة 
وموسعة ومھمة عن سؤال: ما ھو فن الت�م�ث�ی�ل؟، 
كما یخوض في غمار التفسیر في الفصل الثان�ي لـ

(خصائص اإلحس�اس ال�م�س�رح�ي) م�ت�وق�ف�اً ع�ن�د 
عجائب السحر المسرحي بتجلیاتھ المخ�ت�ل�ف�ة، ف�ي 
حین یناقش المؤلف ف�ي ال�ف�ص�ل ال�ث�ال�ث ط�ب�ی�ع�ة 
تمثیل (الدور) المسرحي، الذي یتحرك ویتغیر م�ع 
الحیاة بأفكاره، ومعایی�ره ال�ج�م�ال�ی�ة، ال�ى ج�ان�ب 
التغیرات الجسدیة واألخالقیة والروحیة المستم�رة 
في قدرات الفنان المسرح�ي ن�ف�س�ھ، وی�رص�د ف�ي 
الفصل الرابع إبداع الممثل ضمن أسالیب مت�ع�ددة، 
وم��ن ث���م ی���ن��اق���ش ف���ي ال���ف��ص���ل ال���خ���ام���س 
الطریقةالمسرحیة االبداعیة ل�ل�م�م�ث�ل وأس�ال�ی�ب�ھ، 
لیوطدھ�ا ف�ي ال�ف�ص�ل الس�ادس ب�ال�ت�وق�ف ال�ج�اد 
والمثمر عند العالقة الحیویة والمطلوبة دوم�اً ف�ي 
العملیة االبداعیة بین (الممثل وأخالقیة المس�رح)، 
ویكرس أخیراً الفصل السابع لتوضیح (المنظ�وم�ة 
والنظرات في فن الممثل) الذي یعتبره بمثابة ت�ح�د 

 .لرفاق الطریق المسرحي

 ي  روا.. 
   (ا )  
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إنطالقاً من قرار الجمعیة العام�ة ل�ألم�م    
م ح�ول ت�ح�دی�د 2003المتحدة في ال�ع�ام 
كانون األول، أصبح  -التاسع من دیسمبر 

یوماً لتظافر الجھود لمح�ارب�ة  -ھذا الیوم 
الفساد بكل أش�ك�ال�ھ، وإس�ت�ع�راض ح�ال�ة 
الدول التي تفشى فیھا ال�ف�س�اد وم�ا آل�ت 
ألیھا أوضاعھا الكارثیة وتداعی�ات�ھ�اع�ل�ى 
ش��ع��وب��ھ��ا، ح��ی��ث تُس��ت��ذك��ر ال��ف��ع��ال��ی��ات 
واألنشطة والتشریعات والقوانین المتعددة 
ونتائجھا للحد من ھذه الظاھرة التي عمت 
معظم ش�ع�وب ال�ع�ال�م وخص�وص�اً ال�دول 
النامیة وھذا اإلھتمام الدولي والعالمي لھ 
تأثیر كب�ی�ر م�ن أج�ل كش�ف ك�اف�ة أن�واع 

بش��ك��ل م��ن��ظ��م وم��ن��س��ق ع��ب��ر   ال��ف��س��اد
م��ؤس��س��ات دول��ی��ة م��ن خ��الل ال��ت��ع��اون 

 والتنسیق ومطاردة مجرمي الفساد. 
بعد أن ساد ال�ن�ھ�ب ل�ألم�وال وال�ت�خ�ری�ب 
االقتصادي ال�م�س�ت�م�ر واإلس�ت�ی�الء ع�ل�ى 
معونات األمم المتحدة والُمنح التي تقدمھا 

لتلك الدول النامی�ة ل�غ�رض إع�ادة  الدول 
 بنائھا.

ل�ق�د ج�اء ف�ي إت�ف�اق�ی�ة األم�م ال�م�ت�ح�دة   
(ال�دی�ب�اج�ة) إن ال�دول  -لمكافحة الفساد 

األطراف ف�ي ھ�ذه اإلت�ف�اق�ی�ة إذ ت�ق�ل�ق�ھ�ا 
خطورة ما ی�ط�رح�ھ ال�ف�س�اد م�ن مش�اك�ل 
ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنھا 
، مما ی�ق�وض م�ؤس�س�ات ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
وق��ی��م��ھ��ا وال��ق��ی��م األخ��الق��ی��ة وال��ع��دال��ة، 
ویع�ّرض ال�ت�ن�م�ی�ة ال�م�س�ت�دام�ة وس�ی�ادة 

مادة  71القانون للخطر. تحتوي اإلتفاقیة 
مقسمة على ثمان�ی�ة فص�ول. ل�ق�د أص�ب�ح 
األھتمام بظاھرة الفساد وخ�ط�ورت�ھ ع�ل�ى 
إستقرار المجت�م�ع�ات م�ن خ�الل الص�الت 
القائمة بین الفساد وسائر أشكال الجریمة 
وخصوصاً الجریمة المنظ�م�ة وال�ج�ری�م�ة 
اإلقتصادیة بما فیھا غسیل األموال. وم�ن 

ت��وس��ع ن��ط��اق   خ��الل األم��م ال��م��ت��ح��دة
الدراسات والبحوث حول الفساد وتأثیراتھ 
وال�ب��ح��ث بش��ك��ل ت��ف��ص�ی��ل��ي ح��ول أن��واع 

مكتب  -الفساد .وقد أصدرت األمم المتحدة
األم��م ال��م��ت��ح��دة ال��م��ع��ن��ي ب��ال��م��خ��درات 

ف�ی�ن�ی�ا  -والج�ری�م�ة ش�ؤون ال�م�ع�اھ�دات 
(الدلیل التشریعي ل�ت�ن�ف�ی�ذ إت�ف�اق�ی�ة األم�م 
المتحدة لمكافحة ال�ف�س�اد) وال�ذي یش�م�ل 
ال�ك��ث�ی��ر م��ن ال�ت��داب�ی��ر ال��وق��ائ�ی��ة وإن��ف��اذ 
القوانین، والتعاون الدولي ...ألخ وإلتزاماً 
باإلتفاقیة أصدرت ال�دول ال�م�وق�ع�ة ع�ل�ى 
اإلتفاقیة العدید من الدراسات والتوجیھات 
تخص كل بلد كما في الع�راق وب�ال�ت�ع�اون 
مع الخبراء وال�م�ؤس�س�ات ال�دول�ی�ة وق�د 

تقریر ع�ن ال�ع�راق ح�ول  -أصدر المكتب 
مراجعة ھیئة مك�اف�ح�ة ال�ف�س�اد وت�ط�ب�ی�ق 
التشریعات والقوانین المتعلقة عن طری�ق 
قائمة التدقیق وتقییم الذات إلتفاقیة األم�م 

ش�ع�ب�ة ش�ؤون  -المتحدة لمكافحة الفساد 
المعاھدات، وتواصالً مع ھذه النقط�ة قُ�دم 
بحث حول الف�س�اد اإلداري وال�م�ال�ي ف�ي 

للباحثة (سعاد عبد الفتاح مح�م�د) -العراق
) ص���ف���ح���ة یش���م���ل 19م���ك���ون م���ن (

الخالصة،منھجیة البحث، مفھوم ال�ف�س�اد 
اإلداري والمالي، وأنواع الفساد من حیث 
الحجم، ومن ن�اح�ی�ة اإلن�ت�ش�ار، وأس�ب�اب 
الفساد وتأث�ی�رات�ھ وم�ن أھ�م�ھ�ا (أس�ب�اب 
س�ی��اس�ی��ة وی�ق��ص��د ب��ھ غ�ی��اب ال�ح��ری��ات 
والنظام الدیمق�راط�ي، ض�م�ن م�ؤس�س�ات 
المجتمع المدني، ضعف األعالم والرق�اب�ة 
وأسباب إجتماعیة ، وأسباب إق�ت�ص�ادی�ة، 

وتنظیمیة، وتأثیرات الفساد ...إلى ن�ھ�ای�ة 
البحث) كما صدر برنامج األم�م ال�م�ت�ح�دة 
لمكافح�ة ال�ف�س�اد وھ�ي ت�وص�ی�ات ع�م�ل 
الخبراء إلداة التقیی�م ال�م�ع�م�ق�ة ل�ح�اج�ات 
تطبیق إتفاقیة األم�م ال�م�ت�ح�دة ل�م�ك�اف�ح�ة 
الفساد والتوصیات األسترش�ادی�ة ل�ف�ری�ق 

-7العمل المنعقد في عم�ان ل�ل�ف�ت�رة م�ن 
األردن. كما صدر -عمان  2009أیلول 10

تقریرنشاطات الحكومة العراقیة في مجال 
تطبیق اتفاقیة األم�م ال�م�ت�ح�دة ل�م�ك�اف�ح�ة 
ال��ف���س���اد م���ن ق���ب��ل ف���ری���ق ال���خ���ب���راء 
الحكوم�ی�ی�ن.، ح�ی�ث أش�ار ال�ت�ق�ری�ر إل�ى 

حیث تم إنض�م�ام  2007لسنة 35القانون 
العراق إلى إتفاقیة األمم المتحدة لمكافح�ة 
الفساد والتي أصبح ملزماً بتنفیذ بن�ودھ�ا. 
وتخویل ھیئ�ة ال�ن�زاھ�ة ب�األش�راف ع�ل�ى 
تنفیذ بنود األتفاقیة، ت�ن�ظ�ی�م ورش ع�م�ل 
وبدعم من الخبراء، دراسة وتحلیل فقرات 
ب�ن�ود األت��ف�اق�ی��ة، وت�ط�رق ال�ت�ق��ری�ر ال��ى 
التوصیات العامة، قیام الجھاز ال�م�رك�زي 
ل�ألحص�اء ف��ي وزارة ال��ت�خ�ط�ی��ط ب�وض��ع 
دراسة إستق�ص�ائ�ی�ة ع�ن ظ�روف ال�ع�م�ل 
ونزاھة موظفي الخدمة الم�دن�ی�ة ك�ق�ی�اس 
لمدركات الفساد، التوصیات المتخص�ص�ة 
ببعض مواد األتفاقیة ومنھا تشكیل فری�ق 
عمل للتنسیق م�ع ل�ج�ن�ة إع�داد مش�روع 
قانون الخدمة الم�دن�ی�ة ال�ج�دی�د وتش�ك�ی�ل 
لجنة ل�وض�ع م�ع�ای�ی�ر ت�ح�دی�د ال�م�ن�ص�ب 
والوظائف األكثر عرضة للفساد وتشك�ی�ل 
لجنة لوضع آلیة وطنیة موحدة لل�ت�ث�ق�ی�ف 
والرقابة ع�ل�ى ع�دم ت�ع�ارض ال�م�ص�ال�ح 

 بالخدمات الحكومیة.
وقد أشارالبحث (الفساد اإلداري والم�ال�ي 
في العراق) للباحث سعاد عبد الفت�اح ف�ي 

بأن الفساد األداري والمالي في   الخالصة
العراق ظ�اھ�رة ق�دی�م�ة أص�اب�ت ال�ج�ھ�از 
األداري منُذ نشأت ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي 
ب��دای��ة عش��ری��ن��ی��ات ال��ق��رن ال��م��اض��ي 

ك�م�ا ك�ان  1968وإستفحلت بعد إن�ق�الب 
التغییر بالنظام الس�ی�اس�ي ودخ�ول ق�وات 

م وخ�وض 2003اإلحتالل األجنبی�ة ع�ام 
االنتخابات بطری�ق�ة دی�م�ق�راط�ی�ة وح�ری�ة 
تامة موضع إستبشار من قبل المواط�ن�ی�ن 
لتغیی�ر م�ع�ال�م ال�ظ�ل�م وال�ھ�در وال�ت�ب�ذی�ر 
لألموال العامة وعدم العدال�ة ف�ي ت�وزی�ع 
ال�ث�روات ال�ع�ام��ة ب��ع�د م��ع�ان�اة ال�ح��روب 
والحصار ولكن الحقی�ق�ة م�خ�ی�ب�ة ل�آلم�ال 
لوجود نخب سیاسیة مختلفة األطیاف كان 
إھتمامھا بالدرجة األولى توزی�ع حص�ص 
القیادات العلیا أو ال�ح�ق�ائ�ب ال�وزاری�ة أو 
اإلدارات العامة مما أضحى العراق مم�ث�الً 

في الدول األنظ�ف ف�ي س�ل�م  129المركز 
 الفساد(تقریر منظمة الشفافیة العالمیة).

 وھناك أنواع للفساد وھي:
  

الفساد السیاسي ویت�م�ث�ل ب�اإلن�ح�راف  -1
 عن النھج المحدد للتكتل اوالحزب

الفساد اإلداري وی�ت�ع�ل�ق ب�اإلن�ح�راف  -2
اإلداري أو الوظیفي وإستغ�الل ال�م�وظ�ف 

م��وق��ع��ھ وص��الح��ی��ات��ھ ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى 
 المكاسب والمنافع بطرق غیر مشروعة.

الفس�اد ال�م�ال�ي ویش�م�ل اإلن�ح�راف�ات  -3
ال��م��ال��ی��ة وم��خ��ال��ف��ة األح��ك��ام وال��ق��واع��د 

 المعتمدة
الفساد األخالقي ویتمثل ب�اإلن�ح�راف�ات  -4

األخالقیة وسلوك الفرد وتص�رف�ات�ھ غ�ی�ر 
ال�م�ن��ض�ب�ط��ة ب�دی��ن أو ت��ق�ال�ی��د أو ع��رف 
إجتماعي مقبول. والفساداإلداري والمالي 
ھو س�وء إس�ت�خ�دام ال�ن�ف�وذ ال�ع�ام ال�ع�ام 
ل��ت��ح��ق��ی��ق أرب��اح خ��اص��ة ك��م��ا ج��اء ف��ي 
موسوعة العلوم األجتماعیة وھذا یش�م�ل 
ال��رش��اوي ل��ل��م��س��ؤول��ی��ن ال��م��ح��ل��ی��ی��ن 
والس��ی��اس��ی��ی��ن وھ��و أیض��اً خ��روج ع��ن 
القانون والنظام ال�ع�ام م�ن أج�ل ت�ح�ق�ی�ق 
مصالح سیاسیة وإقتصادیة وإج�ت�م�اع�ی�ة 

 للفرد أو لجماعة معینة.
  

 أنواع الفساد من ناحیة اإلنتشار :
فساد دولي الذي ی�أخ�ذ م�دى ع�ال�م�ي  -1

ضمن مایطلق علیھ ب(العولمة) والق�ص�د 
منھ تمریر منافع إق�ت�ص�ادی�ة ن�ف�ع�ی�ة م�ن 
خالل المؤسسات اإلقتص�ادی�ة ال�م�رت�ب�ط�ة 

  بالكیان السیاسي أو قیادتھ.
فساد محلي وھو ال�ذي ی�ن�ت�ش�ر داخ�ل  -2

 البلد الواحد .
وعند النظر في حالة ال�ع�راق م�ن ن�اح�ی�ة 
الفساد فبالرغم من وجود ثالث مؤسسات 
رقابیة تعمل على مكافحة الفس�اد األداري 
والمالي إال إن الفساد في العراق إس�ت�م�ر 
في نشاطاتھ المخربة لإلقت�ص�اد ال�ع�راق�ي 
ولم یكافح الف�س�اد إال ف�ي نس�ب م�ت�دن�ی�ة 
ونتیجة لھذا الفساد نھبت أم�وال�ھ وال�ت�ي 
تقدر ب�أل�ف م�ل�ی�ار دوالر. وال�م�ؤس�س�ات 

 الثالث:
ال�م�ف�ت�ش�ون  -ھیئة النزاھة الع�ام�ة ب -أ 

دیوان الرقابة المال�ی�ة فض�الً  -العامون ج
عن ھیئة النزاھة ال�ب�رل�م�ان�ی�ة وال�ج�ھ�ات 
المسؤولة عن مك�اف�ح�ة ال�ف�س�اد ع�ال�م�ی�اً 

  وھي:
البنك الدول�ي  -2منظمة األمم المتحدة  -1
م�ن�ظ�م�ة  -4ص�ن�دوق ال�ن�ق�د ال�دول�ي  -3

 الثقافة العالمیة .
  الفساد في العراق :

یعتبر العراق من أعلى الدول في م�ع�دالت 
الفساد اإلداري والمالي حسب ب�اروم�ی�ت�ر 

 الفساد. لقد تسبب الفساد بـ
تدھور البنى التحتیة -2نقص الخدمات  -1
تدھور للتنمیة الصناعی�ة وال�زراع�ی�ة  -3

ال�ع�ق��ود  -1وم�ن اب�رز م�ظ�اھ�ر ال��ف�س�اد 
الش�رك�ات ال�وھ�م�ی�ة وال�ت�ي  -2الوھمیة 
 228ھ��در أم��وال -3%  60-30تش��ك��ل 

ملیار دوالر موجودة ع�ل�ى ال�ورق وھ�ي 
 -5وظائف وھ�م�ی�ة  -4خاصة بالمشاریع 

رواتب لموظفین فضائیین ویشمل ج�م�وع 
روات�ب ت�ق�اع�دی�ة  -6من الحشد الشعب�ي 

 فساد الوظائف القضائیة. -7وھمیة 
  الفوائد من مكافحة الفساد :

 -2إطالق التن�م�ی�ة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع�ات  -1

توف�ی�ر ح�ی�اة  -3التقدم في كافة المجاالت 
حرة كریمة للمواطنی�ن وت�وف�ی�ر وظ�ائ�ف 
أفضل وأعمال قادرة على تحقیق المساواة 

تعلیم أفضل ورعای�ة ص�ح�ی�ة  -4والعدالة 
ت�ح�ق�ی�ق ال�ن�زاھ�ة  -5ذات مستوى أعل�ى 

إت�خ�اذ اإلج�راءات وس��ن  -6والش�ف�اف�ی�ة 
ت�ن�م�ی�ة  -7التشریعات لمكاف�ح�ة ال�ف�س�اد 

 الوعي حول قضیة الفساد .
إجراءات مكافحة الفساد : سن القوان�ی�ن، 
وضع قوانین حمایة لمن یبلّغ عن ج�رائ�م 
ال�ف�س�اد، إنش�اء م�ؤس��س�ات م�ت�خ�ص�ص��ة 
بمكافحة ال�ف�س�اد، ت�ف�ع�ی�ل دور ال�ج�ھ�ات 
الرقابیة ف�ي م�واج�ھ�ة ال�ف�س�اد، تش�ج�ی�ع 
المواطنین على اإلبالغ وعدم اإلس�ت�س�الم 
للفاسدین ، تطبیق مبدأ عالنیة المحاكمات 
للجلسات التي تحكم فیھا على الفاس�دی�ن، 
منع اإلستفادة من اإلم�ت�ی�ازات ل�م�رت�ك�ب�ي 

 جرائم الفساد.
وأخیراً نكتب ونقول إن مشكلة الفساد في 
العراق مشكلة متفاقمة وم�ت�أزم�ة بس�ب�ب 
فقدان القیادة الحقی�ق�ی�ة وھ�ي ال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة 
والتشریعیة والقضائیة والسلطة ال�راب�ع�ة 
وھي اإلعالم بكل أن�واع�ھ وك�ذل�ك بس�ب�ب 
النظام السیاسي ال�م�ح�اص�ص�ي ال�ط�ائ�ف�ي 
الذي جلب الفساد وفي مقدمتھا الت�خ�ری�ب 
اإلق�ت�ص��ادي ون��ھ�ب األم�وال وت��ھ�ری��ب�ھ��ا 
وع�م�ل�ی�ة غس�ی�ل األم�وال وب�ع�دم ت�ح�م�ل 
المسؤولیة واإلنتماء الوطن�ي واألخ�الص 
للش�ع�ب ف�الس�ل�ط�ات أع�اله أذا ل�م ت�وح�د 
ج�ھ�ودھ�ا وت�ق�وم ب�ق��ی�ادة ح�م�ل�ة وط�ن�ی��ة 
ش�ع�ب��وی�ة ل�م�ك��اف�ح��ة ال��ف�س�اد ب�م��س�اع��دة 
المؤسسات الوط�ن�ی�ة ال�م�ت�خ�ص�ص�ة ق�أن 
الفساد سیستمر أكثر فأكثر وبكل أن�واع�ھ 
وبسبب النُخب السیاسیة القیادیة الفاسدة. 
لمدة ثمانیة عشر عاماً الفساد نخر ودم�ر 
ال�دول�ة ال�ع��راق�ی�ة م��م�ا ت�ط��ل�ب األم�ر أن 
ینتفض الشعب ال�ع�راف�ي وأذا ل�م ت�وض�ع 
نھایة للفساد فس�وف ی�ك�ون ال�رد ال�ق�ادم 

 أعظم من قبل الشعب العراقي.
 
  المصادر 

......................... 
-2وكیبیدیا (ال�م�وس�وع�ة ال�ع�ل�م�ی�ة)  -1

الدلیل التشری�ع�ي ل�ت�ن�ف�ی�ذ ات�ف�اق�ی�ة األم�م 
اتف�اق�ی�ة األم�م -3المتحدة لمكافحة الفساد 

ال��ع��راق -4ال�م��ت�ح��دة ل�م��ك��اف�ح��ة ال�ف��س�اد 
مراجعة ھیئة مك�اف�ح�ة ال�ف�س�اد وت�ط�ب�ی�ق 

الفساد اإلداري والمالي في -5التشریعات 
-6سعاد عبد الفتاح محم�د-بحث -العراف 

ت�ق�ری�ر  -تقریر تحالف من أجل ال�ن�زاھ�ة 
برنامج األمم المتحدة لمك�اف�ح�ة  -7موجز.

 -8الفساد (توصیات فریق عمل الخبراء) 
-2010الخطة الوطنیة لمكافحة الفس�اد (

2014.( 

 

  ا  ادا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صبحي مبارك/ سیدني
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 كوني، یا سیدتي، ماشئتِ  

 كوني       

 ُخفّاًشا أو یمامھْ 

 كوني     

 غْیثًا یمطُر صحرائي

 أو طیَر ُحبٍّ في سمائِي

 كوني    

 …ناًرا

 أْحِرقِي كلَّ أشیائي      

 أْو ُكونِي شبًَحا واْختَِرقِي أسواري

 كوني یا سیدتي ما شئتِ 

 فأنا بِك ُمْغَرٌم حدَّ الجنونِ 

  

 كوني  

 حقًال یَْستَْقبُِل المطرْ 

ُع أغصاَن الشجرْ …أو لؤلؤا  یَُرصِّ

 كوني 

 طیًرا في سمائي

 واختاري ما شئت من األسماءِ 

  

 كوني یا امرأةً  

 او تاًجا على راِسي…شْوًكا    

 فال فْرَق اآلن عندي

 بین صبحٍ ولیٍل داجِ 

 كوني ما شئتِ       

 او نھرا من َدْمعِ ُعیُوني…ُحْزنًا 

 ابتكري موتي

 فحیاتي

 بدونك صحراءُ       

 و ما نفعْت ُشُجوني

  

 إني أْدَخْلـتُـِك یا امرأةً 

 لغتي و جـنَّةَ بستاني

 أطلقُت الشمَس بعینیِك و الوردَ 

 …وكلَّ األلوانِ             

 وشَّْحُت سماِك بأغنیتي

 بُزْرقَِة أْحزاني… بالحبِّ 

 أْسَكـْنـتُـِك ُروحي

 فعزْفِت كلَّ ألحاني 

 كوني

 یا امرأةً ما شئتِ 

 او نھرا من دمعِ عیوني…حْزنًا 

 إن شئتِ …وابتكري موتي 

 أو         

 كما شئِت، فْلتَُكوني

  

 یا امرأةً من قلٍق عذبٍ 

 من عْتٍب دائمْ …من خوٍف 

 سكَن الفیروُز بعینیكِ 

 َوْسنَاُن، كطفٍل نائمْ 

 رْفِرفِي في قلبي

 فأنا فیِك طیٌر ھائمْ 

 أبحث عن ركٍن یَأِْویني

 … عن تعویذاتٍ 

 وتمائَم تحُرُسِك من بعِض جنوني

  

 كوني، سیدتي ما شئتِ 

 عشقًا صوفیًّا ...

 أو نھًرا من دمعِ عیوني

 واْبتَِكري موتي، كما شئتِ 

 أِحبُِّك أْن تُكوني           

 فََكما ِشْئتِ                 

 …كوني                

م ... ِ  

 موفق ساوا/ سیدني
 2002تموز 
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1. 
 بعَد أن ماَت غراُب نوح

 ترَك لي ِسّراً ریَشھ األْسَود
 وصراَخھ الُمخیَف في كیٍس أْسَود.

 وقال:
 ال تعبْث بالریش

 فتسوّد أیاُمك
 وال تسمع الصراخ

 فتُصاب بالصمم.
 لكنّني فتحُت الكیس

 ونثرُت الریَش في البحر
 فاسودَّ البحر

 ثُمَّ نثرُت الصراَخ في الھواء،
 فبكْت حروفي طویالً من األلم

 ولم تزْل.
 
2. 

 بعَد أن مشیُت ألَف عاٍم على الشاطئ
 وجدُت ذاَت فجٍر عجیب

 بقایا سفینة نوح.
 فدخلتُھا بعینین دامعتین

 وقلٍب یرفرُف كحمامِة نوح.
 صلّیُت فیھا ألَف عام

 وبكیُت ألَف عام
  ونمُت على خشبِھا العاري العتیق

 ألَف عام
 وتأّملُت الّشمَس والقمَر فیھا

 ألَف عام.
  لكنّني،

 وا أسفاه،
 لم ألتِق أحداً ِمن الناجین.

 
3. 

 بعَد أن غرَق عباس بن فرناس
 ترَك لي جناحیھ الكبیرین

 وأوصاني أن أكمَل المشوار.
 لبستُھما،

 وبسرعِة البرِق، سقطتُ 
 مثل عباس بن فرناس في البحر.

 لكنَّ البحَر كان بي رحیماً 
 إذ تركني ُجثّةً طافیة
 على مائھ أبد الدھر،

 ُجثّة سعیدة تنطُق بأسراِر الحروف
 وتفكُّ مغالیَق الكالم.

 
4. 

 بعَد أن ماَت ھرمان ھیّسھ
 ترَك لي مخطوطتَھ الكبرى: سدھارتا.

 فقرأتُھا بجنوٍن لیَل نھار،
 وقرأتُھا بجنوٍن بلُغاٍت شتّى

 حتّى أدركُت أنَّ المرأةَ إناٌء من ذھبٍ 
 وأنَّ الذھَب إناُء المرأة

 وأنَّ اللّذةَ إناٌء من ھواء
 وأنَّ الھواَء إناُء اللّذة.

 
5. 

 بعَد أن رقصُت طویالً في شبابي
 مع زوربا،

 تعبْت قدماي حّد اإلعیاء.
 فجلسُت طویالً على رمِل الشاطئ،

 وربّما نمتُ 
 فرأیُت ُحروباً شتّى

 ومراكَب تغرق
 وُجثثاً تطفو

 وعواصَف تترى.
 فلّما أفقتُ 

 وجدُت زوربا أكذوبةً جمیلة
 ورقصتَھ وھمي األعظم.

 
6. 

 بعَد أن ماَت الفرات
 ترَك لي وصیّتَھ على الشاطئ،

 قاَل فیھا:
 اذھْب إلى دجلة

 وقْل لھا بما جرى،
 فإن حّدثتَك فھو الُمراد.

 وإن لم تحّدثكَ 
 فخْذ حروَف اسمي األربعة

 واحرْقھا واحترْق بھا:
 في الفاِء سترى فوضى ال حّد لھا،

 وفي الراِء سترى ُرعباً بحجِم الجبال،
 وفي األلِِف سترى شاعراً تائھاً،
 وفي التاِء سترى مركباً یغرق.

 اركب المركَب وتعال
 فال جدوى ِمن كلِّ ھذا المقال.

 
7. 

 بعَد أن ماَت جالُل الدین الروميّ 
 ترَك لي سّراً وصیّتَھ الھائلة،

 قال: أیّھا الُحروفّي،
 صلِّ صالةَ الُحّب،

 صلِّ صالةَ الحاِء والباء:
 في الفجِر نقطتین،
 في الظھِر نقطتین،

 في المغرِب ثالَث نقاط.
 وفي اللیِل قُْم فارقصْ 

 حتّى مطلِع الفجر
 رقصةَ الطائِر الذبیح.

  أن...
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أدیب كمال الدین 
 أدیالید -أسترالیا

 ُا 
 
 
 
 
 
 

سعاد محمد الناصر 
 العراق 

  
 

 أنا امرأةٌ 
 سئمُت المتداول

 أبحُث عن لغٍة أخرى
 سأھدھُد عرَش األبجدیة

 وأنتقي منھا حرفَ 
 أ
 ل

 ص
 ا
 د

 یرافقني أینما ذھبت
 ویفتُح لي أروقةَ الحیاة

 لن أعلَن یأسي
 ستُفجُر من زحمةِ 
 أفكاري قصیدة

 من ضلِعھا أمتشقُ 
 الُحلم

 وأُحارُب ماحولي من
 ضیاع

 وعالٍم مترھٍل ومستحیل
 شغٌف یتھددني

 ألكتشَف الحقیقة
 وأغرُس حرَف الصاد

 في أروقِة العالم
 فستكوُن أغنیةً 

 تسكنھم في غبطةٍ 
 وسالم

 ال جنونٌ 
 وال رغبةٌ 
 مستحیلة

 سنخرُج ونشُم الھواء
 النظیف

 ونفتُح أذرعنا
 وتُبدُع...فطنتنا
 والحلُم یصبحُ 
 أكثَر واقعیّة

 حاولوا أن تفرحوا
 حاولوا أن تُغیروا

 طوبى لشٍئ غامضٍ 
 ماداَم حرُف الصاِد معكم

 تسلقوا جدراَن ھذا العصر
 بحرف الصاد

 سیكوُن عرساً ال ینتھي
 كونوا معي

 فالصاُد عكازتي
 دائًما برفقتي
 سیسمعُنا هللا

 یاأخوتي
 إنھُ صراُخ الحقیقة
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ھل أص�ب�ح�ت ال�دی�م�ق�راط�ی�ة "ح�ل�م�اً"    
یضاف إلى أحالمنا المتكّسرة أم "وھ�م�اً" 
یضاف إلى أوھامن�ا ال�م�ت�ك�ّدس�ة، أم أن�ھ�ا 
أضحت "س�راب�اً" ب�ع�ی�د ال�م�ن�ال، ف�ك�لّ�م�ا 
نركض نحوه یبتعد عنّا؟ عل�ى ال�رغ�م م�ن 
أن شعوبنا تتوق إلیھا بما یوفّر لھا ال�رف�اه 

  والحریة والمساواة والمشاركة والعدل.
منذ أن حصل ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�دی�م�ق�راط�ي ف�ي 
أوربا الشرقیة في أواخر ثمانینیات ال�ق�رن 
الماضي وھي الموجة الثانیة بعد ال�ت�غ�ی�ی�ر 
الذي حصل في الیونان والبرتغال وإسبانیا 
(منتصف السبعینیات)، ح�دث�ت ت�م�ل�م�الت 
في منطقتنا، لكن موجتھا كانت منخفض�ة، 
فتبخّرت ریاح التغییر عند شواطئ ال�ب�ح�ر 

  المتوسط.
وإذا ك��ان��ت ال��م��وج��ة ال��ج��دی��دة ع��اص��ف��ة 
وس�ری�ع�ة، إالّ أن�ھ�ا ح�م�ل�ت م�ن داخ�ل�ھ��ا 
عوامل الكبح والن�ك�وص، خص�وص�اً ع�دم 
اكتمال العوام�ل ال�م�وض�وع�ی�ة وال�ذات�ی�ة. 
وعلى الرغم م�ن ارت�ف�اع رص�ی�د ال�ف�ك�رة 
الدیمقراطیة بحیث اص�ط�ب�غ إس�م�ھ�ا ب�ك�ل 
ش����يء إالّ أنّ����ھ����ا ظ����لّ����ت م����ج����ّرد 

تستخدمھا األح�زاب وی�ت�داول�ھ�ا   شعارات
إل�ی�ھ�ا ح�ت�ى أص�ح�اب   السیاسیون وینظّر

األیدیولوجی�ات الش�م�ول�ی�ة ال�ی�س�اری�ة أو 
القومیة أو الدینیة، فال فرق، مثلم�ا ك�ان�ت 
"اإلشتراك�ی�ة" ف�ي الس�ت�ی�ن�ی�ات، إل�ھ�ام�اً 
للقصائد والبرامج والش�ع�ارات. وس�رع�ان 
ما بدأ الناس یتنّدرون على ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
"المطبّق�ة" ب�ع�د أن ك�ان�ت ح�ل�م�اً وردی�اً 
موعوداً، وذلك ل�ك�ث�رة م�ا س�م�ع�وا ورأوا 
وواجھوا م�ن ك�الم وم�م�ارس�ات وخ�ط�ب 
بشأنھا وبالضد منھا، ح�ت�ى أن ج�م�اع�ات 
عشائریة وأخرى عسكریة وثال�ث�ة دی�ن�ی�ة 
وطائف�ی�ة م�ت�ع�ّص�ب�ة وم�ت�ط�ّرف�ة أم�ط�رت 
رؤوسنا بالدعوة إلیھا وكأنھا ال�دواء ل�ك�ل 

 داء.
 

لكن حلم التغییر ال�دی�م�ق�راط�ي ب�دا وك�أنّ�ھ 
مثل مطر صیفي، أي ھبّة سریعة غ�اض�ب�ة 
حیث تحّولت السماء الصافیة الزرقاء إل�ى 
رمادیة وتلبّدت الغیوم في كل مكان ومالت 
الس��م��اء إل��ى الس��واد وال��دك��ن��ة ف��أل��ق��ت 
ح��م��ول��ت��ھ��ا بس��رع��ة وق��وة، ث��م أع��ق��ب��ھ��ا 
صراعات واحتدامات بعضھا ك�ان ع�ن�ف�ی�اًّ 
ومسلّحاً، بفعل إلتباس ال�ل�ح�ظ�ة ال�ث�وری�ة 
موضوعیاً، وخص�وص�اً ت�أث�ی�رات ال�ع�ام�ل 
الدولي واإلقلیمي الذي لعب دوراً س�ل�ب�ی�اً، 
بالتدّخل المباشر أو غیر المب�اش�ر، وذات�ی�اً 
افتقادھا مقّومات التغییر ومس�ت�ل�زم�ات�ھ ال 
م��ن ح��ی��ث األداة (ال��ق��ی��ادة ت��ن��ظ��ی��راً أو 

ممارسة)، وال من حیث البرامج، وال ث�ّم�ة 
ال�ق�ض�ای�ا ال�ك�ب�رى   توافقات وطن�ی�ة إزاء

والمصیریة، وال سیّما في المرحلة األول�ى 
ما بعد التغیی�ر، ح�ی�ث تس�ّرب�ت ال�ف�وض�ى 
والفس�اد ال�م�ال�ي واإلداري وال�ع�ن�ف إل�ى 

 مفاصل الدولة وأروقتھا.
یضاف إلى ذلك، أن "الشرعیات القدیمة" 
وقوى الثورة المضادة لعب�ت دوراً ك�اب�ح�اً 
ومعرقالً لعملیة التحّول الدی�م�ق�راط�ي، ب�ل 
شّكلت حجر عثرة أمام ط�م�وح�ات ال�ن�اس 

ت�أس�ی�س ش�رع�ی�ة ج�دی�دة   وأحالمھم في
أساسھا رضاھ�م وم�ن�ج�زات ی�م�ك�ن�ھ�ا أن 
تنتشل البالد من الواقع ال�ق�دی�م إل�ى واق�ع 
ج��دی��د أفض��ل. ول��م یص��اح��ب م��ح��اوالت 
تأسیس شرعیة ج�دی�دة ق�ی�ام مش�روع�ی�ة 
قانونیة تستند إلى حكم القانون، خصوص�اً 
وأن الفوض�ى ض�رب�ت أط�ن�اب�ھ�ا وط�ب�ع�ت 
غالبیة التجارب الجدیدة، األمر الذي عطّ�ل 

 التنمیة بجمیع مجاالتھا.
فلیست الحریات، وال سیّما حریة التع�ب�ی�ر  

واالنتخابات بدیالً عن التنمیة المست�دام�ة، 
خصوصاً في ظّل استفحال الفس�اد ال�م�ال�ي 
واإلداري وھشاشة الحّك�ام ال�ج�دد وھ�زال 
ت��وج��ھ��ات��ھ��م ال��ف��ك��ری��ة والس��ی��اس��ی��ة 
واالجتماعیة وتأثیرات ال�ق�وى ال�خ�ارج�ی�ة 
علیھم، األمر الذي دفع ال�م�ج�ت�م�ع�ات إل�ى 
نوع من العزوف عن المش�ارك�ة، ب�ل إل�ى 
قنوط حقیقي، حیث تفّشى السالح المنفل�ت 

والتجاوز على المال ال�ع�ام وال�ن�زوع إل�ى 
الحصول على االمتیازات والمكاسب ع�ل�ى 
حساب الوطن ومصالحھ الع�ل�ی�ا ب�م�ا ف�ی�ھ 
الصراع على السلط�ة دون االل�ت�ف�ات إل�ى 
 ھموم الناس ومعاناتھا التي ازدادت تعتّقاً.

ولعل ما حصل في تونس آخر م�ع�ق�ل ك�ان 
یعتّد بھ على إمكانیة نجاح الت�ج�رب�ة خ�ی�ر 
دلیل على تكّسر األحالم والعودة إلى مربّ�ع 
فرض القوة أو التعّكز علیھا تحت عناوی�ن 
مختلفة، إللغاء الخ�ص�وم أو ت�ھ�م�ی�ش�ھ�م. 
وبالطبع فالمبّررات موج�ودة وك�ٍل ی�ّدع�ي 
أنھ یمتلك الحقیقة واألفضلیة وھو األق�رب 
إل��ى "ال��دی��م��ق��راط��ی��ة"، واالس��ت��ن��اد إل��ى 
الدستور حتى وإن قام على المكّونات، أي 
تقسیم المجتمع عمودیاً وأفقیاً على أساس 
طوائف وإثنیات كما ھو الدستور العراقي، 
في حین ذھب التحّول "الدیمقراط�ي" ف�ي 
الیمن إل�ى اإلس�ت�الء ع�ل�ى ال�ح�ك�م ب�ق�وة 
الس��الح وزاد ال��ط��ی��ن ب��لّ��ة ب��ال��ت��دخ��الت 
اإلق�ل��ی��م��ی��ة، خص��وص��اً ب��وص��ول ال��وض��ع 
الداخلي إلى ط�ری�ق مس�دود. وك�ان األم�ر 

ما زالت تعی�ش   كارثیاً في "سوریا" التي
مأساة حقیقیة، بت�ف�ق�ی�س ب�ی�ض اإلرھ�اب 
واس��ت��م��رار داع��ش وإق��ام��ة دول��ت��ھ ب��ی��ن 
الموصل، في العراق ال�ت�ي ت�ّم اح�ت�الل�ھ�ا، 
وقبلھا "الرقّة" السوریة ال�ت�ي اع�ت�م�دت 

 عاصمة للخالفة.
أما في لیبیا فقد اندلع العنف ولم ی�ت�وقّ�ف  

من�ذ ع�ق�د م�ن ال�زم�ن وإل�ى اآلن، وھ�ي 
تعیش حروباً ونزاعات وتدّخالت أج�ن�ب�ی�ة. 
وبعد تجربة متعثّرة لس�ن�ت�ی�ن م�ن ال�ح�ك�م 
االنتقالي في السودان بعد حكم عمر حس�ن 
البشیر العسكري، وإذا بان�ق�الب عس�ك�ري 
یطیح بالشركاء ال�م�دن�ی�ی�ن، وك�أن�ھ ی�ع�ی�د 

 الخرطوم إلى المربّع األول.
 

وبغّض النظر عن األدوار الس�ل�ب�ی�ة ال�ت�ي 
لعب�ت�ھ�ا ال�ق�وى اإلس�الم�ی�ة ب�ع�د ح�رك�ات 
االح��ت��ج��اج ف��إّن مس��ت��ق��ب��ل ال��ت��وج��ھ��ات 
الدیمقراطیة الولیدة ظّل رخ�واً، ب�ل ش�دی�د 
الھشاشة، ناھیك عن عدم ت�وف�ی�ر ال�ب�ی�ئ�ة 
المناسبة والسلمیة للتنمیة، وھو ما یدع�و 
إل��ى ال��ق��ل��ق، ب��ل وال��ق��ن��وط م��ن اح��ت��م��ال 
مواجھات عنفیّة في الت�ج�ارب ال�م�ش�ّوھ�ة 
والمثلومة، ولوال تدّخل الجیش في مص�ر، 
لك�ان�ت األم�ور ق�د ذھ�ب�ت ب�ع�ی�داً ب�ات�ج�اه 

 "األخونة".
فھل أصبحت الدیمقراطیة وھماً أم ما تزال 

 حلماً یحتاج إلى اإلقتراب من الواقع؟
................................. 

 * أكادیمي ومفّكر عراقي

      ا
اطا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عبد الحسین شعبان*
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 -مقدمة خارج النص :
روای�ة (أط��ی��اف خ��ال��ص�ج��ي) ل��ل��روائ��ي 
المبدع االستاذ ن�اظ�م ج�ل�ی�ل ال�م�وس�وي 
یمكن اعتبارھا تجاوزاً لحاج�ز الص�م�ت، 
واقتحام عالم المسكوت ع�ن�ھ ف�ي أدب�ن�ا 
وت��وث��ی��ق ت��اری��خ وح��ی��اة ومس��اھ��م��ات 
األقلیات الدینیة وال�ق�وم�ی�ة ف�ي ال�ع�راق 
وفي مقدمتھا ی�ھ�ود ال�ع�راق ح�ی�ث (إن 
أكثر المؤلفات التي صدرت ع�ن ك�ت�اب�ن�ا 
سواء كانوا مس�ل�م�ی�ن أم مس�ی�ح�ی�ن ق�د 
جاءت متحاملة كثیرا على ھ�ذه ال�ط�ائ�ف�ة 

وابتعدت عن الموضوعیة والح�ی�ادی�ة)، د. 
الروائی�ون ال�ع�راق�ی�ون  -خالدة حاتم علون

دار میزوبوتامیا للطباعة وال�ن�ش�ر  -الیھود
  .33والتوزیع ص

حس��ن�ات ھ�ذه ال��روای�ة ھ��ي   وب�ذل��ك أول
الجرأة وموضوعیة الكتاب�ة ف�ي ت�وص�ی�ف 
وتعریف بح�ی�اة وم�م�ارس�ات ال�ی�ھ�ود ف�ي 
العراق ولو في منطقة محدودة في م�دی�ن�ة 
الشامیة العراقیة مدینة العنبر التابعة ال�ى 

 محافظة الدیوانیة .
وھو جزء من تاریخ ھ�ذه ال�ق�وم�ی�ة ح�ی�ث 
((یعود وجود ھذه الطائف�ة ال�ی�ھ�ودی�ة ف�ي 

سنة) ق.م، إذ 2500العراق الى ما یقارب (
تشیر بعض المصادر الى الس�ب�ي ال�ب�اب�ل�ي 
االول لیھود السامرة ونابلس ف�ي ال�ع�ام (

)ق م والسبي البابلي الثاني في الع�ام 722
 ) ق م.588(

وعلى الرغم من الوضع المضط�رب ال�ذي 
عاشھ أبناء الطائفة اال أنھ ال یمكن إغ�ف�ال 
منجزاتھم واسھاماتھم في ت�اری�خ ال�ع�راق 
ال�ح�دی�ث وب��ن�ائ�ھ ون�ع��ن�ي ب�ھ ب��ع�د ال�ع��ام 

  )) المصدر السابق نفسھ1920
إذ كان لھم دور بارز في لبرلمان العراقي، 
وفي الوزارات العراقیة ومن أشھر وزراء 
المالی�ة ف�ي ت�اری�خ ال�ع�راق ھ�و س�اس�ون 
حسقیل، والمبادرة في ت�أس�ی�س ال�م�دارس 
ح�ی�ث ش�ی�دت اول م�درس�ة ل�ل�ب�ن�ی�ن ع��ام 

 1893واول مدرس�ة ل�ل�ب�ن�ات ع�ام 1864
بدعم من ال�م�ح�س�ن ال�ی�ھ�ودي خض�وري، 

وھ�ي  1884واول مطبعة في الموصل عام 
م��ط��ب��ع��ة ب��ی��خ��ور، وإص��دار ال��ع��دی��د م��ن 

 الصحف.
كما أن لھم دوراً بارزاً وفع�االً وی�ع�ت�ب�رون 
من الرواد في كتابة ال�ق�ص�ة ف�ي ال�ع�راق، 
ن�اھ�ی��ك ع�ن الش�ع��ر وال��ف�ن��ون ال��غ�ن��ائ�ی��ة 
والموسیقیة وفي مقدمتھا المقام الع�راق�ي، 
وال ن����ری����د أن نس����ھ����ب ف����ي ھ����ذا 

سلیمھ   وھل ھناك من ال یعرف  الموضوع
 مراد باشا وغیرھا ...

ولم یفارق الحنین الى العراق الی�ھ�ود م�ن 
أصول عراقیة في اسرائی�ل او ف�ي غ�ی�رھ�ا 
وخصوصا ف�ي م�ج�ال ال�روای�ة وال�م�ن�ت�ج 

من شعر وقص�ة وروای�ة   األدبي الیھودي
ومذكرات... ولسنا ب�ح�اج�ة ال�ى ذك�ر دور 
الیھود في مجال العل�م وال�م�ع�رف�ة واألدب 

انشتاین وفروید   مثل  واالقتصاد في العالم
وماركس وفرانز كافكا ومارسیل ب�روس�ت 

 وجیمس جویس...
عاش الیھود في العراق بأمن وس�الم م�ن�ذ 
السبي البابلي وما بعده ح�ی�ث س�م�ح ل�ھ�م 
اإلی��ل��خ��ان��ی��ون ب��ال��ع��ودة ال��ى م��وط��ن��ھ��م 
واعطوھ�م ح�ری�ة ال�ع�م�ل وال�ع�ب�ادة، وق�د 
تعایشوا وانسجم�وا م�ع ال�ع�راق�ی�ی�ن زم�ن 
العثمانیین واالن�ك�ل�ی�ز وان�ت�ش�روا ف�ي ك�ل 
م�ن�اط�ق ال�ع��راق م�ن الش��م�ال وال�ج�ن��وب 
والوسط، وقد كان یضرب بھم ال�م�ث�ل م�ن 
حیث الصدق ف�ي ال�ت�ع�ام�ل وع�دم ال�غ�ش 
وحفظ االمان�ة وع�دم االع�ت�داء وال�ج�ن�وح 
للسلم ف�ي ح�ی�ات�ھ�م ال�ی�وم�ی�ة ، ول�ك�ن�ھ�م 
تعرضوا لإلیذاء وال�ق�ت�ل وال�ت�ھ�ج�ی�ر ع�ن�د 
صعود المد القومي في العراق (وم�ن ھ�ن�ا 
ب�دأ الص��راع م�ت��زام��ن�ا ب��ی��ن ت��ح��ریض��ات 
القومیین وأعجابھم بالنازی�ة وب�ی�ن أب�ن�اء 
الطائفة الذین واجھوا ج�ب�ھ�ت�ی�ن خ�ارج�ی�ة 
م��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��ص��ری��ح��ات ھ��ت��ل��ر وذك��رى 
الھولوكس�ت وداخ�ل�ی�ة أج�ج�ت�ھ�ا ال�ح�رك�ة 
الصھیونیة في محاولة لقل�ع ج�ذور أب�ن�اء 
الطائفة وترحیلھم الى فلسطین ب�ت�ح�ری�ض 

المصدر   15من التیار القومي ضدھم) ص
 السابق نفسھ .

وقد كان ھناك تخادم ك�ب�ی�ر ب�ی�ن ال�ط�ب�ق�ة 
الس��ی��اس��ی��ة ال��ح��اك��م��ة ف��ي ال��ع��راق م��ن 
أربعینیات القرن الماضي وبین ال�م�س�اع�ي 
الصھیونیة ومس�ع�اھ�ا الس�ت�ق�ط�اب ی�ھ�ود 
العالم وجذبھ�م إل�ى ك�ی�ان�ھ�م الص�ھ�ی�ون�ي 

العنصري، مما أجبر الیھود العراقیین ال�ى 
الرحیل وإسقاط جنسیتھم الع�راق�ی�ة ظ�ل�م�ا 
وعدوانا، على الرغم من تمسكھ�م الش�دی�د 
بوطنھم العراق، متجاوزین كل ما تعرضوا 
لھ من األذى من قبل ب�ع�ض ال�م�ت�ع�ص�ب�ی�ن 
والرع�اع م�ن ق�ت�ل وف�رھ�ود أم�ام أن�ظ�ار 
السلطات الحاكمة، سیبقى ھذا الفعل طمغة 

 عار بوجھ من قام بھ آنذاك.
ومن الضروري جدا التمییز بین الیھ�ودی�ة 

م��ث��ل ب��ق��ی��ة   ك��دی��ن س��م��اوي وك��ق��وم��ی��ة
ال�ق��وم��ی�ات وب��ی��ن الص�ھ��ی��ون��ی�ة ك��ح��رك��ة 
عنصریة فاشیة ل�ب�س�ت ل�ب�وس ال�ت�ط�رف 
الدیني والعرقي ارتكبت المجازر الوحشی�ة 
والترحیل الق�س�ري ض�د الش�ع�ب ال�ع�رب�ي 
ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ي ب��ال��ت��خ��ادم وال��ت��ع��اون م��ع 
الرأسمالیة البریطانیة واألم�ری�ك�ی�ة وق�ی�ام 
دول��ت��ھ��م ال��ع��ن��ص��ری��ة اس��رائ��ی��ل ذراع 
االمبریالیة العالم�ی�ة ف�ي م�ن�ط�ق�ة الش�رق 
االوسط والعالم. طبعا ھناك وج�ھ�ات ن�ظ�ر 
مختلفة حول موضوع ھل الیھودی�ة دی�ان�ة 
كبقیة الدیانات یمكن ان یعتنق�ھ�ا م�خ�ت�ل�ف 
الناس من مختلف القومیات في العال�م، أم 
ھي دیانة وقومیة في الوقت ن�ف�س�ھ ل�ن�اس 
بعینھم وال ی�م�ك�ن أن ی�ك�ون ی�ھ�ودی�اً م�ن 
خارج قومیتھم، حیث إن الیھودی�ة ل�ی�س�ت 
تبشیریة كما ھي الم�س�ی�ح�ی�ة او االس�الم، 

مس�ل�م   فلیس كل عربي مسلم ول�ی�س ك�ل
 عربي...

قص��ة ح��ی��اة وت��ح��والت ع��ائ��ل��ة ی��ھ��ودی��ة 
 -عراقیة:

الروائي ناظم ال�م�وس�وي ی�ت�ت�ت�ب�ع ت�اری�خ 
خ��ال��ص��ج��ي)   وت�ح��والت اس��رة (ی��ع��ق��وب

الیھودیة، الساكنة في م�دی�ن�ة ال�ف�ض�ی�ل�ی�ة 
أب عن جد، ویب�دأ روای�ة   والكفل العراقیة

تاریخ ھذه االسرة الضاربة في التاریخ من 
آالف السنین، فیؤرخھا منذ ال�ع�ق�د ال�ث�ان�ي 
من القرن العشری�ن، ف�إن ع�زرا ب�ن داود 
خالصجي یقرر االنتقال من مدینتھ بالق�رب 
من الكفل الى مدینة الحمیدیة ال�ت�ي ت�ح�ول 

ب��ع��د  1921اس�م��ھ�ا ال��ى الش��ام�ی��ة ع�ام 
االحتالل البری�ط�ان�ي ل�ل�ع�راق ب�ن�اء ع�ل�ى 
نصی�ح�ة ال�ی�ھ�ودي ال�ح�ك�ی�م اب�ي م�وس�ى 
باستثمار ثروتھ في مدینة الحمی�دی�ة ال�ت�ي 
توقع ل�ھ�ا مس�ت�ق�ب�الً زاھ�راً م�ن ال�ن�اح�ی�ة 

 االقتصادیة والعمرانیة.
عزرا یمتلك كنزا من ال�روب�ی�ات واالق�راط 

وق�د نص�ح�ھ   الذھب�ی�ة ورث�ھ�ا م�ن وال�ده
الیھودي ال�ح�ك�ی�م اب�و م�وس�ى ب�اس�ت�غ�الل 
ث�روت��ھ وع��دم ت�ج��م��ی��دھ�ا (ح��رك ن��ق��ودك 
الجامدة، بقاء االموال في الخزائ�ن ك�ب�ق�اء 

.وق�د 11الذھب في توابیت الفراعنة) رص
شبھ (ح�رك�ة االم�وال ك�ج�ری�ان ال�دم ف�ي 

. فھي تع�ن�ي ال�دی�م�وم�ة 17الشریین) رص
والحیاة والنمو، فما دامت تجري وتت�ح�رك 
فالحیاة متحركة نامیة وأن توقف جریانھ�ا 

 ماتت الحیاة وتوقفت.
یص��ط��ح��ب ع���زرا م��ع��ھ ف���ي رح��ل��ت���ھ 
االستطالعیة للحم�ی�دی�ة ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 
تحفظ وخوف زوجتھ، یص�ح�ب اب�ن اخ�ت�ھ 
(صالح) الشاب النشط قوي ال�ب�ن�ی�ة، وق�د 
تمكن�ا م�ن ت�ج�اوز ال�ع�دی�د م�ن ال�ع�ق�ب�ات 
الطبیعیة من أنھر ومست�ن�ق�ع�ات وم�ط�ب�ات 
أثناء مسیرتھم وھم على ظھ�ر خ�ی�ول�ھ�م.. 
وكانت تب�ھ�رھ�م ال�ط�ب�ی�ع�ة الس�اح�رة ل�م�ا 
یشاھدونھ في طریقھم من زراع�ة وان�ھ�ار 
وخیرات طبیعیة كلما اقتربوا م�ن ال�م�دی�ن�ة 
التي س�ح�رت�ھ�م ب�رائ�ح�ة وش�ذا ع�ن�ب�رھ�ا 
الشھیر ووفرة ال�م�ی�اه وخص�وب�ة األرض 
وك�ث�اف��ة ال��ب�س��ات�ی��ن، وال��ث�روة الس�م��ك�ی��ة 

 والطیور وطیبة وبساطة اھلھا.
اتخذوا من الی�ھ�ودي (ی�ع�ق�وب) س�م�س�ارا 
ركیزة ومستشارا عبر اغرائھم بالمزید من 
ال�روب�ی�ات ال��ت�ي ك�ان��ت ك�ل ھ��م�ھ، ف�ك��ان 

في تحركاتھم في المدینة متكتم�ی�ن   دلیلھم
على ن�وای�اھ�م ف�ي ش�راء وت�م�ل�ك اراضٍ 

وعقارات وبساتین المدینة مستغلین حاجة 
الناس للمال، وك�ذل�ك كس�ل وع�دم وج�ود 
ثقافة التغییر وال�ت�ط�وی�ر ل�ع�ق�ول اغ�ل�ب�ی�ة 
الس�ك��ان ل��ت��ط�وی��ر ح�ق��ول�ھ��م وم�زارع��ھ��م 

ح�ی�ث اس�ت�ق�ر ع�زرا   وتعظی�م م�واردھ�م.
وعائلتھ المكونة من زوجتھ نس�م�ة وول�ده 
ال�ی��اھ�و وب�ن��ت�ی��ھ زب��ی�دة ول�ؤل��ؤة ونس�ی��م 
ومنشي، باإلضافة ال�ى أب�ن اخ�ت�ھ ص�ال�ح 

ق�ائ�الً وواص�ف�اً 1916وزوجتھ سلوى عام 
الحمیدیة (إنن�ا ف�ي أج�م�ل ب�ق�اع األرض)

 .51ص
وقد تمكن عزرا من ت�وظ�ی�ف ال�ع�دی�د م�ن 
أذكى الشباب ل�خ�دم�ت�ھ وت�ح�ق�ی�ق أھ�داف�ھ 
ومنھ�م اإلخ�وان (س�ل�ی�م وف�اض�ل) وھ�م�ا 

ویعرفون أغل�ب   یھودیان یسكنون المدینة
س�ك��ان��ھ�ا ون��ف��س��ی�ات��ھ��م واس��ت�غ��الل ن��ق��اط 
ضعفھم، وقد مكنھم عزرا من التجوال ف�ي 
كل قرى المدینة ومناطقھا كباعة متجولین 
على ظھر الحمیر یحملون بضاع�ت�ھ�م م�ن 

وحاجیات منزلیة لب�ی�ع�ھ�ا او   مواد غذائیة
مقایضتھا وبالتالي التعرف على الم�ن�اط�ق 
وجس نبض كل منھم وحاجت�ھ ال�ى ال�م�ال 

 ومدى استعداده لبیع أرضھ وبستانھ..
) دونماً من اربعة 25وقد تمكن من شراء (

(رحمن) االكثر ذكاء ب�ی�ن�ھ�م   اخوة ووظف
لیكون في خدمتھ وتنفیذ مطال�ب�ھ وح�م�ای�ة 

 ارضھ وضم المزید من االراضي ألمالكھ.
فكان عزرا یتسلح بالصبر واالرادة والعزم 
واالستفادة م�م�ن ح�ول�ھ ل�ت�ح�ق�ی�ق م�راده 
وسلوك طریق السلم والسالم ف�ي ال�ت�ع�ام�ل 
مع اآلخرین وح�ل ال�م�ش�اك�ل ع�ب�ر دھ�ائ�ھ 
واسلوبھ اللین البسیط وحكمتھ وعب�ر ب�ذل 
المال كوسیلة فعالة ف�ي كس�ب ود ورض�ى 
اآلخرین... ینقذ احد النساء من ال�ق�ت�ل م�ن 
قبل زوجھا ألن�ھ�ا أخ�ذت م�ن�ھ روب�ی�ت�ی�ن، 
یصادر منھ األس ویعطیھ خمس روبیات... 

 كما أنھ یأمر بإیصال الخمر للفالحین!
ك�ل ھ��ذا دالل��ة ع�ل��ى ع��ق�ل ت�اج�ر وع�ق��ل 
اقتصادي مدب�ر م�ن�ت�ج، وع�ق�ل م�ن ی�ف�ھ�م 
نفسیة اآلخرین لیوظفھا لصالحھ، ح�ی�ن�م�ا 

وق�دوت�ھ�م...   یكسب ودھم ویكون مرجعھم
فأخذ (األھ�ال�ي ی�ت�ق�اط�رون ل�ب�ی�ع ورھ�ن 

، وقد ك�ان ح�ك�ی�م�اً ف�ي 97أراضیھم) رص
إب�ق��اء ال��ف�الح��ی�ن ی��ك�دح��ون ف��ي أرض��ھ��م 
وتقاس�م ال�م�ح�ص�ول م�ع�ھ�م، ك�ذل�ك كس�ب 
بعضھم (تنازل عن المحصول لسنة واح�دة 
فیشیع الخبر في صفوف الفالحین ویأتونك 

 صاغرین!).
حینما تطلب االمر شق نھ�ر ج�دی�د إلرواء 
أراضیھ الواسعة، انجز المھم وب�ذل ال�م�ال 
وجند صاحب الخبرة، فكان ما سمي الحق�اً 
بنھر (الیھودي) الذي استبشر ب�ھ ال�ن�اس 
ألنھ قضى لھم حاجاتھم، فأینع�ت األرض، 
واطمأنت القل�وب وك�ان ال�ج�م�ی�ع ل�ھ م�ن 
الشاكرین، في حین عجز جمعھم من إنجاز 
ھذه المھمة، مما یدل ع�ل�ى ق�ل�ة ال�ت�دب�ی�ر 
وعقم التفكیر بالنس�ب�ة ل�ل�ف�الح وال�م�زارع 
ال��ع��راق��ي ال��ذي اع��ت��اد االت��ك��ال��ی��ة وع��دم 
ال�م��ب�ادرة، وھ��ا ن�ح��ن نش�ھ��د أن ال��ف��الح 
یشتري الخضار والبیض والدجاج والسمك 
واللحوم وحتى اللبن والدبس من ال�م�دی�ن�ة 
في الوقت الذي ھو قادر عل�ى ان�ت�اج�ھ ف�ي 
أرض��ھ وم��ا ح��ول��ھ��ا م��ن ارض ب��ور ل��م 

 من قبلھ.  تستغل
ك�ذل�ك ب��ادر ال��ى إنش��اء ت��وراة ل�ل��ی�ھ��ود، 
ومضافة كبی�رة ل�ل�وج�اھ�ة وم�ن ع�الم�ات 
الزعامة والسیادة.. نتیجة مقاومة العشائر 
للمحتل اإلنجلیزي وطعن (عبد هللا الجزار) 
أحد الجنود البریطانیین مخاطباً إی�اه (خ�ذ 
الخنجر من ھدیة... من أبطال ال�ح�م�ی�دی�ة)

. وحرق مقر الح�اك�م ال�ع�س�ك�ري، 102ص
وفرھود مخزن التموین، نقم االنكلیز عل�ى 
العشائر وقرروا استباحة المدینة.. ی�ت�دخ�ل 

ال�ق�ائ�د االن�ك�ل�ی�زي   عزرا ویذھب لمقابل�ة
(جیفرسن) مع ولده منشي، وعل�ى ال�رغ�م 

من تعنت وغطرسة القائد االنكلیزي (نح�ن 
م�ن ن�غ�ی�ر ال�ع�ال�م، ك�ل االرض ب�أی�دی�ن�ا)

، ولكن القائد االنكلیزي استمع ل�ھ 104ص
باعتباره ھو من (آوى ال�ق�ائ�د ل�ج�م�ن ف�ي 
بیتھ)، فوعده االنكلیز باالنسح�اب ل�ت�ھ�دئ�ة 

 الموقف..
تضاعفت أرباح عزرا م�ن ب�ی�ع م�ن�ت�ج�ات�ھ 
الزراعیة وتموره ل�الن�ك�ل�ی�ز ل�ع�دة م�رات، 

 واكتنزت خزائنھ بالروبیات وبالذھب ...
\ االنكلیز یمنحون االقلیة الی�ھ�ودی�ة 1921

حقھا في العیش بأمان كمواطنین عراقیی�ن 
 من الدرجة األولى..

خالل ھذه الفترة ازدھرت الحیاة وتأسس�ت 
البنوك التي ھي عصب االقتصاد واست�ب�دل 
اسم المدینة من الحمیدیة الى الشامیة كم�ا 
أسلفنا، تشیید جس�ر، وم�درس�ة اب�ت�دائ�ی�ة 

 .1926للبنین عام 
دخول اول س�ی�ارة ال�ى الش�ام�ی�ة ی�ق�ودھ�ا 

ألول م�رة  8عزرا نوع الود موزبیل رق�م 
 في تاریخ الشامیة.

ق�رار ت�غ�ی�ی�ر  1932آذار  16شھد ی�وم 
العملة من الروبیة الى ال�دی�ن�ار ال�ع�راق�ي، 

روبی�ة،  16فاصبح كل دینار عراقي یعادل 
یستبدل عزرا اموالھ بس�ھ�ول�ة، وی�ت�ع�رف 
 محافظ الدیوانیة (محمود ندیم الطبقجلي).

ال�ذي قص�ده   قصر الضیافة المھیب  یشید
الوج�ھ�اء وزع�م�اء ال�ع�ش�ائ�ر واق�ام ف�ی�ھ 
الوالئم الباذخة، وانش�أ م�خ�ازن ل�ل�ح�ب�وب 

 والتمور.
، فیخلفھ 1938یتوفى عزرا خالصجي عام 

ابنھ االكبر الیاھو ع�زرا داود خ�ال�ص�ج�ي 
حنكة وتدبیر، الذي   الذي ال یقل عن والده

كص�ال��ح   ی�ت�واص�ل م�ع ی�ھ�ود ال�دی��وان�ی�ة
ات�م�ام   ساسون وغیرھم، الذي ساعده في

أثناء مروره بأزمة مالیة بسب�ب   مشاریعھ
ك��ث��رة الص��رف ع��ل��ى ش��راء االراض��ي 
واالم��الك، ول��ك��ن��ھ س��رع��ان م��ا اس��ت��ع��اد 

اض�ع�اف م�ا ك�ان   واكتنز االم�وال  عافیتھ
 600یملك، حیث وصلت ودائعھ اكثر م�ن 

 دینار في مصرف الرافدین...
یتخلص م�ن م�ح�اوالت اب�ت�زازه م�ن ق�ب�ل 
بعض رموز السلطة مثل القائمقام (ج�م�ی�ل 
العزاوي)، فیكت�ب ف�ي م�ذك�رات�ھ (ع�ری�ف 

 .140متملق وقائمقام خسیس) ص
على الرغم من ذلك فق�د ت�ع�رض�ت ع�ائ�ل�ة 
عزرا الى كارثة أرھبتھا كثیرا ح�ی�ث وج�د 
منشي شقیق الی�اھ�و م�ق�ت�وال ض�ح�ى ی�وم 

، ولم یعرف قات�ل�ھ 1941الجمعة من شتاء 
رغم االھتمام الكب�ی�ر م�ن ق�ب�ل الس�ل�ط�ات 
بالحادث وت�ع�اط�ف ال�ع�ش�ائ�ر وش�ی�وخ�ھ�ا 

 واستنكارھم لجریمة القتل .
ارتباك االوضاع االمنیة اثر حدوث انق�الب 

، وق�د ت�ع�رض  1948بكر ص�دق�ي ع�ام 
الیھود للكثیر من االذى نتی�ج�ة ذل�ك، ف�ق�د 
عم الفرھ�ود ام�الك�ھ�م وق�ت�ل ع�دد م�ن�ھ�م، 

 فلزموا منازلھم واغلقوا محالھم.
یلط�ف اج�واء الس�رد ب�ذك�ر قص�ة عش�ق 
ھارون خالصجي لل�غ�ج�ری�ة ال�ف�ات�ن�ة ذات 
النھود الناتئة سمرة. ل�م ی�ك�ت�ف ال�روائ�ي 
ب��ت��اری��خ ع��ائ��ل��ة ع��زرا خ��ال��ص��ج��ي، ب��ل 
اصطحبنا الى مركز لواء الدیوانیة لیعرفنا 
ب��ن��م��اذج م��ن الش��خ��ص��ی��ات ال��ی��ھ��ودی��ة 

 وسلوكیاتھا في المدینة ومنھم:
*دكان ساسون ال�ی�ھ�ودي، ال�ذي ی�ح�ت�وي 

االرق�ى ف�ي   على كل ش�يء وم�ن الس�ل�ع
السوق التي ال ت�ع�رف ال�غ�ش (اذا اردت 
حاجة اص�ل�ی�ة وغ�ی�ر م�غ�ش�وش�ة ف�ع�ل�ی�ك 

. وم��ن 167بس��اس��ون ال��ی��ھ��ودي) ص
الطریف ان عدتھ في القسم ل�ی�س ال�ت�وراة 
وال ال��ق��رائ��ن ب��ل (ال��ج��م��ج��م��ة وال��ف��اس 

 169والشاھول) ص
 * ألفت حالق االطفال.

 *

یعقوب الكئیب الذي مات غرقا في نھر الدیوانیة.
* كرجیة الیھودیة والسمك العراقي الطازج مثل 

 الشبوط والقطان والبني.
* صیون الماكر بائع الخمر صاحب م�ق�ول�ة ك�ل 

  شيء یباع بالدین اال الخمر.
 * الیاھو الصغیر العب الطاولة الذي ال یبارى.

* سندق الساحر، وھو النموذج السیئ الس�اق�ط 
من بین الی�ھ�ود ح�ی�ث ك�ان ی�ت�ع�ام�ل ب�الس�ح�ر 
والشعوذة واستغالل النساء الذي قت�ل ع�ل�ى ی�د 

 احداھن بعد أن تلصص علیھا.
* المعلم سلیم الیھودي/فنان مختلف ال�م�واھ�ب 

 محنط ونحات وموسیقي وملحن.
* شمعون بائع أفخر أنواع االقمشة الذي ال یبیع 
القماش الرديء وال یتعامل بھ، وك�ان ی�ھ�دي ام 

 العروس قطعة قماش فاخرة مجاناً.
 * كان منھم اطباء مھرة في المركز الصحي.

*واشنطینو التاجر الھندي شوشمي الذي أھ�دى 
   الیاھو شجرة الواشنطینونیو .

* الممرضة صالحة الجمیلة الشقراء وال�ق�اب�ل�ة 
المتجولة التي عشقھا الكثیرون، والتي انزل�ق�ت 
للرذیلة عل�ى ی�د اح�د الش�ب�اب ال�ذي اس�ت�ب�اح 

 جسدھا.
یصف لنا الروائي ما ت�ع�رض ل�ھ ال�ی�ھ�ود م�ن 
تعسف (عن وطنھم الى وطن آخر فاجعتھم أعظم 

. ی�ق�ول: 181من فاجعة الراحلین عن الدنیا) ص
(إن آخر ما سمعنا من مل�ك الس�ن�اب�ل ال�ذھ�ب�ی�ة 

 .1968صبیحة یوم عام 
 أماطل وي الروح عاوني یلمار

  ماترضھ تمشي ویاي محرجھ بالدار
كأننانر ساسون یقذف أئھ ل اخلف رقصة امذوح 

 بسكاكینالمنف�وو یرد على یاھو
 امحرجھ والبیبانتبجي اعلھ مباي

 ویاي)  وي یوالجران ه تبجي
ھكذا ھي فاجعة ھذه الطائفة ال�م�ث�اب�رة ال�ج�ادة 
المنتجة المسالمة في العراق حیث سحبت من�ھ�ا 
الجنسیة وطردت من وطنھا التي تمسكت بھ كما 

 تمسكت بالحیاة.
وقد اكمل الدیكتاتور ھذه الفواجع ب�إع�دام ع�دد 
من الیھود (المسلمین) مثل ناجي زلخة، وع�ب�د 
الحسین جیتھ وبقیت جثثھم مع بعض العراقیی�ن 
تتدلى على اعواد المشانق في ساح�ة ال�ت�ح�ری�ر 
وبدون رحمة، وفق مسرحیة مفتعلة بالتج�س�س 
لصالح اسرائیل، الغرض منھا مصادرة اموالھ�م 

 وممتلكاتھم.
كان الروائي م�ت�م�ك�ن�اً م�ن االمس�اك ب�ح�ب�ك�ت�ھ  

الروائیة، خفیف الظل في سرد الوقائع وتوثیقھا 
ادبیا، منصفا ھذه الطائفة متعاطفا معھا ضد م�ا 
تعرضت لھ من ظلم من دون سبب سوى خ�دم�ة 

 الصھیونیة العالمیة.
كان السرد بضمیر االنا على لس�ان الش�خ�ص�ی�ة 
الرئیسة عزرا داود واب�ن اخ�ت�ھ ص�ال�ح، وم�ن 

االبن األكبر الیاھو، ولكننا لم نسم�ع ق�والً   بعده
ولم نر فعالً لصالح بعد اس�ت�ق�رار ال�ع�ائ�ل�ة ف�ي 
الشامیة.كانت ھناك شخصیات ثانویة في الروایة 

 مثل یعقوب وأشقاء الیاھو.
كان الروائ�ي واق�ع�ی�اً ف�ي ت�وص�ی�ف وت�ع�ری�ف 
سلوكیات شخصیاتھ الیھودیة فھي لم تكن تعمل 
وتفعل فعلھا لوجھ هللا بل من أج�ل مص�ل�ح�ت�ھ�ا 
والحصول على المزید من ارباح وكن�ز األم�وال 

 ولكن دون استخدام العنف.
لم تخُل ساحة العمل وال�ت�ج�ارة م�ن ع�راق�ی�ی�ن 
أذكیاء ومدبرین ومنتجین مثلھم عائلة آل غ�الم 
التي كانت توازي عائلة اخالصجي في ال�ت�ج�ارة 

 والتدبیر الذكي المدبر.
تمیز اسل�وب ال�روائ�ي ب�ج�زال�ة ال�ل�ف�ظ وث�راء 

 المفردة فجاء السرد ممتعا غیر ممل.
لم یغفل توصیف المكان وطبیعتھ من خالل سفرة 
وتنقل عزرا وصالح الروائي یمتلك معلومة حول 
طبیعة وتقالید االھالي من العرب وم�ن ال�ی�ھ�ود، 
وابرز تقالیدھم وشعائرھم وع�ادات�ھ�م، وادوات 
عملھ�م ف�ي ال�زراع�ة خص�وص�اً م�ث�ل ال�دك�رة 

من مفردات   والمرواح والھام والمخلفة والنكلة
 جني المحصول من الشلب ودراستھ.

والسؤال االخیر الذي لم نسمعھ من الروائي ھو:
أین ھي اآلن م�ل�ك�ی�ة ال�ی�ھ�ود م�ن االراض�ي  -

والمحالت، ھل صادرت�ھ�ا   والبساتین والعقارات
 الحكومات أو تقاسمھا االثریاء والوجھاء؟

روا  طة ااا  ( فأط)

 للروائي األستاذ ناظم جلیل الموسوي
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 تقدیم:
  قال أبو العتاھیة

 یَِعزُّ دفاُع الموِت عن كّل حیلٍة 
  ویعیا بداء الموت كلُّ دواءِ 

 
كانت اللوحةُ المعلّقةُ على جدار الغرفة قبالةَ الباِب … 

صادمةً و غریبةً: تحتلُّ منھ ما یقارُب المتَر وت�ھ�ی�م�ُن 
ع�ل�ى ل�وح��اٍت أخ��رى ص��غ�ی��رٍة ُوّزع��ْت ع��ل�ى ال�ج��دار 
المستط�ی�ِل دون م�ن�ط�ق أو ن�ظ�اٍم وك�لّ�ھ�ا م�ن ال�ن�وع 
الرخیص الذي یباع في األسواق العامِة تشّكُل م�ن�اظ�ر 
طبیعیةً أو فاكھةً في أطب�اٍق ول�ع�ّل ال�م�ك�ان ال�ط�ب�ی�ع�ّي 
لبعضھا ھو جدار المطبخ لكّن أھل ال�ق�رى ال ی�زی�ن�ون 
ُص للنوم والجل�وس ف�ي ن�ف�س  إالمكانا واحدا قد یُخصَّ

 ٠الوقِت 
كنُت كلما دخلُت الغرفة أطیُل النظر إل�ى ت�ل�ك ال�ل�وح�ة 

أحاوُل فكَّ رموزھا وك�ث�ی�را م�اك�ان یُ�ع�ج�ُزن�ي   الكبیرة
الفھُم ربّما ألّن تجربتي في الحیاة لم تكتمْل بعدُ :غراٌب 
على شجرٍة عاریة من ال�ورق وال�ث�م�ر، ف�ي ال�ف�ض�اء 
طیور سوداء تبحث لھ�ا ع�ن مس�ت�ق�رٍّ وأس�ف�ل ال�ج�ذع 

… تكّدست الجماجم فاغرةَ األفواه، ف�ارغ�ةَ ال�م�ح�اج�ر
اللوحةُ تزخر بالظالم والكدر إالّ ركنا علویا منھا یش�ّع 

 …منھ بعُض الضوء وخیوطُ شمٍس تكاد تشرق
ك�ن�َت … "على أرضیة الغرفة سجاد اف�ت�رش�ھ جس�دك 

عظیما مھیبا في ردائك األبیض، تلفّع�َت ب�ال�ب�ی�اض إالّ 
بعضا من صفحة الوجھ وع�ی�ن�ا ت�م�ّردت ف�ل�م تُ�غ�َم�ْض 
فكانت لنا نافذةً مفتوحةً ع�ل�ى الس�ن�واٍت ال�ت�ي درج�ن�ا 
خاللھ�ا م�ن ال�ط�ف�ول�ِة إل�ى الش�ب�اب ف�ال�ك�ھ�ول�ة وان�َت 
توجھنا، وكانت لك نافذةًتطّل م�ن�ھ�ا ع�ل�ى ع�الَ�م أف�قُ�ھ 

حدود ،م�وّح�د ف�ال ث�ن�ائ�ی�ات، م�ن�س�ج�ٌم ف�ال   رحٌب فال
متناقضات ،أنواُره ال تغیُب وشمسھ ال تنطفئ فقد مّدت 
أصابعھا الرقیقةَ لتس�ت�ّل م�ن�ك روح�ا ت�وّھ�ج�ْت ب�ھ�ا و 
تركْت للت�راِب جس�دك ول�ن�ا ذك�ری�اِت ح�ی�اٍة م�ت�م�ّوج�ٍة 

 ٠زاخرٍة "
كانت ساحةُ الداِر تعّج بالنساء ما بین باكیٍة وم�ت�ل�فّ�ع�ٍة 
بالصمِت الحزیِن، وما بین مواسیٍة تستنفُر اإلیماَن في 
نفوس أھِل المیِت وأخرى تع�ّدد خص�ال�ھ ح�تّ�ى تُ�ھ�ی�َج 
األشجاَن و تحّرَض على البكاء والنحیِب فالمأتُم ی�ج�ُب 
أن یكوَن"ساخنا" واالّ اعتبر الن�اُس أّن ال�م�یّ�َت غ�ی�ُر 
عزیز على ذویھ و أنھم قد ملّ�وا م�ن�ھ ل�ط�وِل م�ا ب�ق�ي 

والنحی�ِب ت�ك�ثُ�ر   طریَح الفراِش،وما بین نوباِت البكاءِ 
األخ�ی�رِة ل�ل�م�ت�وفّ�ى: ھ�ل   التساؤالُت ح�ول ال�ل�ح�ظ�اتِ 

ص��ع��دت روُح��ھ ف��ي یُس��ٍروخ��فّ��ف هللا ع��ن��ھ م��ع��ان��اةَ 
االحتضاِرألنھ في دنیاه كان لطیفا ك�ری�م�ا أم ل�ق�َي م�ن 
المعاناة ما بھ ُغسلْت ذنوبُھ قبل أن ی�وَض�َع ف�ي ق�ب�ره 
حیث ینتظره ُمنك�ر ون�ك�ی�روف�ي ی�د ك�لٍّ م�ن�ھ�م�ا دف�ت�ُر 
الحساِب وتقرر لھ إحداھّن ال�ج�ن�ة ألن�ھ�ا ع�رف�ت�ھ م�ن 
حفظة القرآن ویصوم رمضان وتعت�رض أخ�رى ع�ل�ى 
ذلك ألنھا سمعت أنھ لم یُصلِّ في حیاتھ ولم یُعَرْف عنھ 
ارتیاد المساجد وت�ھ�م�س ف�ي أذن�ھ�ا أن�ھ ك�ان یش�رب 
الخمرة ثم تتفقان أنھ كان صاحب أمانة ولم یُ�ؤذ أح�دا 

وق�د ن�ج�د … في قریتھ فل�ی�غ�ف�ر ل�ھ هللا ج�م�ی�ع ذن�وب�ھ
بعضھّن في ركٍن ركین وقد نسی�ن ال�م�وق�َف وال�م�ك�ان 
فانخرطن في الحدیث عن شؤونھّن الحیاتیة ال�ی�وم�ی�ة 
ویتھامسن أحیانا حول تركة المرحوم بل ویحصین كّل 
شيء عّدا ویقّسمنھ على ال�ورث�ة ت�ك�ّھ�نً�ا وش�رع�ا ف�ال 
ترى إال ح�اج�ب�ا ی�رت�ف�ع أو ج�ب�ی�ن�ا ی�ق�طّ�ب أوش�ف�ت�ی�ن 
تنفرجان بابتسامٍة وسرعان ما ت�ع�ودان إل�ى اإلط�ب�اق 
عندما یقتحم بعُض الرجال الصفوَف وترتفع أصواتھ�م 
بـ "هللا أكبر" فیتذكر الج�م�ی�ُع أّن ال�م�ق�ام م�أت�ٌم و أّن 
المیَت سیُؤَخ�ُذ إل�ى م�أواه األخ�ی�ِر ف�ت�رت�ف�ع األص�واُت 

وتُس�ت�ح�َض�ُر اآلخ�رةُ و   معِولةً یخالطھا نشیٌج خ�اف�ت
تُلعُن الدن�ی�ا ال�غ�ّرارةُ ،ال�داُر ال�ف�ان�ی�ةُ ال�ُخ�لّ�ُب ال�ت�ي ال 
تُستأَمُن على نف�ٍس ق�طّ ،وتص�دُر ال�ح�ك�م�ةُ م�ن أف�واه 
العجائِز والفتیاِت على السواء في نبذ الملذات وتطلیق 

لكّن ذلك كلھ لن یمنَع إحداھّن … الدنیا لضمان اآلخرة 
فتتف�ّرُس   من إلقاء نظرٍة متفّحصٍة على المحیطین بھا

الوجوه لتمیَّز الصدق من النفاِق حتّى تجَد بعد ان�ف�راِط 
الموكِب ما بھ تمأل فراغ األمسیاِت مع الجارات عن�دم�ا 
یجتمعن عل�ى ك�ؤوِس الش�اِي وال�ح�ل�وی�ات ال�م�ن�زل�ی�ة 

ففالنة ق�د حض�رت ل�ل�ت�ع�زی�ة   الصنع وأحادیث الھراء
مكحلةَ العینین س�اف�رةً (م�ع�روف ع�ن�ھ�ا ق�لّ�ة ال�ح�ی�اء 
والضرب بالتقالید ع�رَض ال�ح�ائ�ط)وف�الن�ة ل�م ت�ذرف 
دمعةً واحدةً (ربّما شماتة وربما تحّجر ق�ل�ب) وف�الن�ة 
كاد یُغمى علیھا (عرف عنھا الشفقة ورق�ة اإلحس�اس 
و ربما كانت لھا بالمرحوم عالق�ة خ�اص�ة) أم�ا ف�الن�ة 
فكانت تجّرد محتویات المنزل بنظراتھا لتمیَّز السم�ی�َن 

 …من الغّث (وكأنھا سترُث)
كان الطقُس في ذلك الیوم من شھر ماي قائظا أع�ل�ن�ت 
فیھ الشمس عن استبدادھا وعنجھی�ت�ھ�ا م�ن�ذ س�اع�ات 
الصباح األولى فأخرست ال�ع�ص�اف�ی�ر وج�م�دت ح�رك�ة 

و ب�ع�ث�ت ف�ي األجس�اد خ�درا   الشجر أغصانا وأوراقا
كان الجّو ثقیال مشبعا بالحّر وال�دم�وع و أل�م … وثقال 

الفقد وروائح العرق وكأّن وسط ال�دار ھ�ذا ل�م یش�ھ�د 
االحتفال بوالدة الذكور واإلناث ولم تلعلع فیھ زغ�اری�د 
النجاح في امتحانات البكالوریا وأفراح التخ�رج لس�ت�ة 
من األبناء وانتدابھم في وظائف مھمة ومشرفة ،ك�أّن 
وسط الدار ھذا لم توّزع فیھ حلویات األعیاد ولم ی�ك�ن 
فیھ ط�ب�ل وزم�رورق�ص و أع�راس، ك�أن�ھ ل�م یش�ھ�د 
اجتماع العائلة الكبیرة أبناء و أصھارا وأح�ف�ادا ع�ل�ى 

ولم یُس�م�ع ف�ی�ھ م�زاح   موائد الغداء والعشاء والسمر
وقھقھة ونقاشات حادة ترتفع فی�ھ�ا األص�واُت وی�ح�ت�ّد 

 …المزاُج 
 

ھبّت الریُح. ت�ل�ك ال�ری�ح ال�ج�ن�وب�ی�ةُ اآلت�ی�ة م�ن ق�ل�ب 
الصحراء محّملة بالغبار وشظایا الن�ار واق�ت�رب ج�م�ع 
ال�رج��ال م�ن ب��اب غ�رف��ت��ك واخ�ت��ل��ط ال�ت��ك��ب��ی�ُرب��ع��وی��ل 
النساءإعالنا عن قرب خروج�ك ف�ي ال�رح�ل�ة األخ�ی�رة 
محموال على األكتاف بعد أن وضعت عن كتفیك ع�بء 

 یتبع… خمٍس وسبعین سنةً 
................................................... 

 * (مقطع من روایة سیرذاتیة لم تكتمل بعد)

 آ ُ 
  و* 

 زینب حداد/ تونس 
 

 

)(ُش اَْ 
 

 حمزة الحاسي/ لیبیا
 

 

 نُھَزُم بَِصْوِت سیارٍة قَادٍم ِمن بَِعیدٍ 

 أو ِمْن تَحِطیِم ُزَجاِج المطابخِ 

غارِ  َغاِر ...الصِّ  ِمن الصِّ

لوِع ال یُھَزمُ   نُھزُم َوَھذا الِذي بَْیَن الضُّ

 كْم علَّقنَا التَّمائَِم َعلَى ِمْكحلِة اللَّْیلِ 

ُرفاتِ   كم عاتبْتنا طُیوُر الشُّ

 التِي لَم تَنَمْ 

بَاحِ    من صخِب ضحكاتُنا للصَّ

 كم أْوَدعنَا في غْمِر الشَّمِس قُبلَةً 

 وسكنَّا اللَّیَل بََجسٍد واِحدٍ 

غبةِ  ْلنَا فراَشنا الُمَزْخَرَف بِالرَّ  تأمَّ

 كتْبنَا َكالماً على ألِسنِة بَعِضنا

ِة الِمراسِ   بِلُغٍة حادَّ

 وِطْرنا َحْیُث ال َمكاَن وال زماَن یَعِرفَُنا

 نحُن القَاِدموَن من َزمِن الُحبِّ 

 قد كفرنا بزمِن الُمعِجزاتِ 

 كلُّ القَصِص تَرفٌ 

 ال تُحَكى وال تَُصاغٌ 

ْجتُِك سلطانةً على َعْرِش الَكالمِ   اآلَن... وقد توَّ

 صاَر بُِوسِعي أْن أْؤمَن بِكِل ُمعجزٍة فیكِ 

 وأُعلِّقَھا ِعقداً من أرَخبِیَل على ُعنُقِي

 وِعنَد التِقاِء سكرتَْى ِعشقٍ 

 أحاوُل االْنصھاَر في سلسالِكِ 

 بتَمتَماِت َصْوتِي

 كما انَصھْرنا أللِف لیلٍة ولیلةٍ 

 فینساُب َشْيٌء منِك بِداِخلي

 كَما اْنسابْت َدمعةٌ ِمْن روح

 على حزِن وحدتِنا

  ونَناُم ِمْلَء أْنفَاِسنا

 قرباً 

 ولِقاءً 

 وارتِجافاً 

 .لْیتَنا أال نُفِیقَ 
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ان الكائنات ال�ح�ی�ة، ح�ی�وان�ی�ة أو ن�ب�ات�ی�ة،    
والكائنات الخرافیة، تقوم بأعمال ال تت�ح�م�ل�ھ�ا 
طاقتھا، وسنناقش في ھذا ال�ف�ص�ل ال�ك�ائ�ن�ات 

 التالیة:
 * الكائنات الحیة:

 الدیك الذي یحمل المأذنة. -
 العصفور والحیة المساعدان. -
  بول البھائم الذي یحبّل. –
 الماء الذي یحّول األشیاء. -
 الحیة التي تفكر. -
الفأرة التي تدر ذھبا والغ�ص�ن ال�ذي ی�ث�م�ر  -

 لؤلؤا.
البعیر المأمور والغول ال�ذي ی�خ�اف ع�ل�ى  -

 روحھ.
 * ومن الكائنات الخرافیة:

 طیر السعد الذي یختار. -
 * ومن النباتات:

 الیقطینة الولودة. -
 االزھار التي تحول االنسان إلى غربان. -
 األشجار التي تثمر أزھارا نادرة. -
 التبغ. -
 عنقود العنب الذي یكفي الناس. -
 ورق الشجر الذي تعید رائحتھ البصر. -
 الرمانة التي تحبّل. -

 * الكائنات غیر الحیة:
 البرق العاشق. -
 الخرزة الفاعلة. -

*** 
 الدیك الذي یحمل المأذنة: -

النص الف�ل�س�ط�ی�ن�ي " أول�ھ�ا ك�ذب وأخ�رھ�ا 
 كذب" ( )

((صیاد فقیر، في یوم ما یشاھد مجموعة من  
الطیور، وقد نزع أحدھم ریش�ھ ف�إذا ب�ھ ف�ت�اة 
جمیلة .. فأسرع إلى الریش وأحرقھ.. و أخ�ذ 
ال�ف��ت��اة م��ع��ھ وت��زوج ب��ھ��ا.. فش��اھ��دھ��ا اب��ن 
السلطان.. وطلب م�ن أم�ھ أن ی�ت�زوج ب�ھ�ا، 
فأخبرت والده وقال�ت ل�ھ أط�ل�ب م�ن الص�ی�اد 
بعض األمور التعجیزیة.. ففعل السلطان ذلك، 
حیث طلب من الصیاد حی�اك�ة بس�اط ك�ب�ی�ر.. 
فتساعده زوجتھ في ذلك.. بعدھا یطلب منھ أن 
یحضر لھ طفالً رضیعاً یحكي حكایة ك�اذب�ة.. 
و ب�م�س�اع�دة زوج�ت�ھ ی�ح�ض�ر ال�ط�ف�ل أم��ام 
السلطان ویحكي الطفل ح�ك�ای�ت�ھ ق�ائ�الً: "ل�م�ا 
كنت شاباً خرج�ت ل�ل�ت�ن�زه ب�ع�د أن ت�ح�زم�ت 
بسور المدی�ن�ة وأخ�ذت ال�م�ئ�ذن�ة ك�الس�ك�ی�ن.. 
فرأیت رج�الً ی�ب�ی�ع ال�ب�ط�ی�خ ف�ي الص�ح�راء 
والسماء تمطر فأخذت ب�ط�ی�خ�ة و ض�رب�ت�ھ�ا 
بالمئذنة فغاصت بھا فخلعت مالبس�ي ون�زل�ت 
في البطیخة وإذا بھا مدینة كبیرة فأخذت أسی�ر 
في شوارعھا، وإذا بدیك یمشي ویحمل المئذنة 
في منقاره.. فأخذتھا منھ وضربتھ بھ�ا ف�ت�ورم 
جسمھ.. فذھبت إلى أحد الدكاك�ی�ن واش�ت�ری�ت 
منھ دواًء .. وضعتھ ع�ل�ى م�ك�ان ال�ورم وإذا 
بشج�رة ك�ب�ی�رة ت�ن�ب�ت ع�ل�ى ظ�ھ�ر ال�دی�ك.. 
فصعدت علیھا وإذا بي في سھل كبیر، ح�ی�ث 
شاھدت فالحاً یبذر السمسم ونملتین تس�ح�ب�ان 
حبة السمسم، وإذا بالحبة تنفلق ع�ن س�ی�ل م�ن 
الزیت فركبت القارب وأتی�ت ل�ك�م ". فص�اح 
ابن الملك: ھذا كذب.. فق�ال ل�ھ ال�ط�ف�ل: أن�ت�م 
طلبتم ذلك.. أال ت�خ�اف هللا.. ت�ری�د أن ت�أخ�ذ 
زوجة الصیاد الفقیر؟ وھكذا ترك الملك وإبن�ھ 

 الصیاد وزوجتھ.)).
*** 

 العصفور، والحیة المساعدان: -
النص العراقي "ال تصنع م�ع�روف�ا م�ع ب�ن�ي 

 آدم" ( )
((كان في قدیم الزمان وسالف األوان رج�ل  

قد عرك االیام وخبر االن�ام ی�ع�ی�ش م�ع ول�ده 
الوحید في أحدى ال�م�دن ال�ن�ائ�ی�ة یص�ارع�ان 
تقلبات الدھر ب�ج�ل�دھ�م�ا وذك�ائ�ھ�م�ا وی�ن�االن 
مأربھما وامتدت السنون فبلغ االب من الع�م�ر 
عتیا ووھن عظمھ واشتعل رأس�ھ ش�ی�ا والح 
ھامة الیوم أوغد ولما شعر بق�رب أج�ل�ھ دع�ا 
ول�ده وف��ل��ذة ك�ب��ده وأوص��اه ق�ائ��ال خ��ذ ھ��ذه 
النصیحة مني فقد اس�ت�ن�ت�ج�ت�ھ�ا م�ن ت�ج�ارب�ي 
ومعامالتي مع الناس في عمري المدید وھا أنا 
قبل أن أفارق الدنیا أحذرك ثم أح�ذرك وأق�ول 
لك أیاك أن تصنع معروفة مع بني آدم الن�ھ�م 
یخونون األمانة ویقابل�ون االحس�ان ب�االس�اءة 
والخیر بالشر فایاك ایاك منھم ومن م�ك�ائ�دھ�م 
وبخاصة اذا كنت صاحب نعمة وفضل علیھ�م 
، ولم یم�ھ�ل�ھ ال�م�وت ب�ع�د ھ�ذا ال�ح�دی�ث اال 
ساعات قلیلة انتقل بعدھ�ا إل�ى ع�ال�م االم�وات 
فأخذ ولده ی�ك�اف�ح وح�ی�دا ف�ي ط�ل�ب ال�رزق 
ویطمح في نیل الغني والجاه بجد وداب وبینما 
ھو یسعى في مناكب األرض ف�ي مس�اء ی�وم 
من أیام الشتاء القارصة ال�ب�رد اذا ب�ع�ص�ف�ور 
مھیض الجناح یقفز ق�ف�زات ی�ائس�ة أم�ام�ھ ال 
تمكنھ من الطیران فحزن لمرآه وأس�رع ال�ی�ھ 
وضمھ بین یدیھ واضعة ایاه في ص�دره ل�ی�ن�ال 
الدفء ثم انساب إلى ال�ب�ی�ت فض�م�د ج�راح�ھ 

وداواه حتى شفي ولكن العصفور لم ی�ن�س م�ا 
فعلھ معھ بل أقام في بیتھ و كان كل یوم یطی�ر 
صباحا من عشھ ویأتي بعد مدة حامال ق�ط�ع�ة 
من الیاقوت الثمین فیضعھا في غ�رف�ت�ھ ف�وق 
المائدة التي تجاور سریره ثم یزق�زق ویص�ف�ر 
إلى أن یستیقظ الرج�ل ع�ل�ى أل�ح�ان�ھ ال�ع�ذب�ة 
فینظر الیھ وإلى ھدیتھ الثمینة فیلتقطھا ب�اس�م�ا 
ویضعھا في خزانتھ وم�رت االی�ام والس�ن�ون 
والرجل یزداد غنی و جاھ�ا ، وف�ي ی�وم م�ن 
أیام الربیع قرر الذھاب إلى الصید ف�ب�ك�ر م�ع 
اتباعھ وحاشیتھ وقضوا نھارا ممت�ع�ا وح�ظ�وا 
بصید وافر وبینما ھو یطارد أحد الغ�زالن اذا 
بھ یرى أمامھ افعى مریضة مقطوعة الذنب ال 
تتمكن من الحركة اال بجھد ومشقة ف�رق ل�ھ�ا 
ونزل من فرسھ وحملھا وعالجھا بما عنده من 
دواء وفي المساء اصطحب�ھ�ا م�ع�ھ إل�ى داره 
وأخذ یالحظھا ویداویھا حتى شف�ی�ت ول�ك�ن�ھ�ا 
كصاحبھا العصفور ل�م ت�ن�س فض�ل�ھ وك�ان�ت 
تخرج كل یوم باحثة في أفاق االرض وت�ع�ود 
حاملة جوھرة ثمینة تضعھا بین ی�دی�ھ ولس�ان 
حالھا یقول : انني ال أتم�ك�ن أن أف�ی�ك م�ھ�م�ا 
قدمت لك الن فضلك علي لن ینسى وأنا مدینة 

 لك بحیاتي وال دین أكثر من ھذا وأعظم .
ومرت السنون تلو السنین وھو یرتفع منزل�ة   

ومكانة حتى صار من شیوخ البلد وزع�م�ائ�ھ�ا 
المقربین عند ملكھا الذي كان ال ی�ف�ص�ل ف�ي 
أمر اال بعد أن یستشی�ره وق�د أق�ام ل�ھ قص�را 
فخما فیھ كل م�ا تش�ت�ھ�ي األن�ف�س م�ن أث�اث 
وریاش وحدائق تنع�ش ال�ق�ل�وب وت�ط�رد ع�ن 
الحزین ھمومھ وآالمھ وقد تفرقت في نواح�ی�ة 
الحراس والخدم واالم�اء ك�أن�ھ ب�الط ع�اھ�ل 

 عظیم ال تغیب الشمس عن ملکھ .
وفي مس�اء أح�د األی�ام خ�رج ھ�ذا ال�رج�ل   

المح�ظ�وظ م�ن قص�ره ب�ی�ن أف�راد ح�اش�ی�ت�ھ 
وحرسھ یتنزه خارج المدینة قاصدا بست�ان�ا ل�ھ 
كأنھا قطعة من جنان ال�خ�ل�د وب�ع�د أن ت�م�ت�ع 
بساعات رفرفت فیھا أط�ی�اف الس�ع�ادة ون�ع�م 
فیھا مرحا ولھوا عاد في المس�اء إل�ى قص�ره 
وبینما ھو یسیر في الطریق اذا بھ یسمع أن�ی�ن�ا 
خافتا قربھ ف�ن�ظ�ر إل�ى ج�ان�ب�ھ ف�رأى رج�ال 
طریحا جریحا یئن في وسط حف�رة وھ�و ف�ي 
حالة یرثى لھا فأشفق علیھ ورق لحال�ھ وھ�ب 

ال »لمساعدتھ ناسیا نصیحة والده الذي قال ل�ھ 
تصنع معروفة م�ع ب�ن�ي آدم ، ألن ح�م�ی�ت�ھ 
ونخوتھ جعلتاه یغض النظ�ر ع�ن ذل�ك ف�أخ�ذ 
الرجل إلى داره وع�ال�ج�ھ فش�ف�ي ث�م أل�ح�ق�ھ 

 بحاشیتھ وقربھ منھ
وتعاقبت االیام وكان ھذا الرجل یعجب بغنى   

صاحبھ وعلو منزلتھ وتم�ادي ھ�ذا االع�ج�اب 
فانقلب إلى حسد فظیع أحرق أحشاءه وج�ع�ل�ھ 
مقیا مضطربا ال یقر لھ قرار وفي صباح ی�وم 
من االیام دخل على سی�ده ف�وج�د ف�ي ص�دره 
جوھرة ال یمتلك مثلھا الملوك فاستشاط غضبا 
وحقدا ولكنھ لم یؤذ اال نف�س�ھ ألن س�ی�ده ك�ان 
أمنع من عقاب الجو رف�ع�ة وش�رف�ا ف�ان�ت�ظ�ر 
تقلبات ال�زم�ان ودورة االف�الك ح�ت�ى وات�ن�ھ 
الفرصة وكانت ف�رص�ة ال�ع�م�ر ف�ق�د س�رق�ت 
جواھر الملك من خزینتھ ف�ج�ن ج�ن�ون أول�ي 
األمر ونادي في المدینة مناد یقول : من یخب�ر 
الملك ع�ن ال�م�ج�رم ال�ل�ص فس�ی�ن�ال ال�غ�ن�ي 
والحظوة لدیھ ف�وج�د ف�ي ال�وق�ی�ع�ة بص�اح�ب�ھ 
غنیمتین أحداھما شفاء حرقة الحسد في صدره 
والثانیة نیلھ الغني والتقرب م�ن ال�م�ل�ك وھ�م�ا 
أمران ال یمران بخیال أكثر الناس جاھا وق�وة 
فخف مسرعا وطلب مقابلة سلطان البالد سرا 
فسمح لھ بالدخول فدخل علیھ منحن�ی�ا خ�اش�ع�ا 
حتى وصل أمامھ فأمره بالجلوس فجلس بعیدا 
عنھ ثم قص علیھ ما عند س�ی�ده م�ن ج�واھ�ر 
ثمینة البد أن ت�ك�ون ھ�ي ن�ف�س�ھ�ا ال�ج�واھ�ر 
المسروقة فوجد الملك في ذلك فرصة لی�ش�ف�ي 
غلیلھ من ھذا الثري العظیم ال�ذي ك�ان ی�ف�وق�ھ 
غنى وقوة ومنزلة فأرسل جنوده الیھ فأتوا ب�ھ 
مكبال بالقیود وھم یوسعونھ لكما وضربا حتى 
وقف أمامھ فقال لھ: اآلن أطلعت ع�ل�ى س�رك 
لقد كنت لصا تسطو ع�ل�ى أم�وال ال�ن�اس وال 

 تتحرج من السطو على
خزائنى وھذا صاحبك شاھد عل�ی�ك ف�م�ا ك�ان 
منھ اال أن نظر إلى ص�اح�ب�ھ ن�اک�ر ال�ج�م�ی�ل 
نظرة جعلتھ یرتجف خزیا وع�ارا ورع�ب�ا ث�م 
انحني أمام الملك وقال لھ : انھ یاس�ی�دي واش 

کاذب البد أن الحسد قد أحرق أحش�اءه ف�أق�ب�ل 
الیك بكذبتھ الشنعاء ھذه وأؤكد لك انني رج�ل 
أمین ال علم لي بما حدث الجواھرك كما أنن�ي 
لست محتاجا الیھا اذ أملك أكثر منھا بأضعاف 
مضاعفة ، فلم یصغ الملك إلى كالمھ بل أم�ر 
بم�ص�ادرة أم�وال�ھ وج�واھ�ره ث�م ط�ل�ب م�ن 
حراسھ أن یشدوا وثاقھ وی�ل�ق�وه ف�ي غ�ی�اھ�ب 

 السجن حتى یحین یوم محاكمتھ.
ولما كان�ت قض�ی�ت�ھ خ�ط�ی�رة ف�ق�د أم�ر أن    

ت�ج�رى ال�م�ح�اك��م�ة أم�ام�ھ وأن ی�ت�ول�ى ھ��و 
 االشراف علیھا خوفا من أن یحكم براءتھ .

أما الحیة والعصفور فلم یقر لھما ق�رار م�ذ    
رأیا ماحل بصاح�ب�ھ�م�ا واس�ودت ال�دن�ی�ا ف�ي 
أعینھما وص�ارا یض�رب�ان أخ�م�اس�ا ب�أس�داس 
ولكنھما ك�ت�م�ا م�ا ب�ھ�م�ا ك�ي ال ی�ع�ل�م أح�د 
بحقیقتھما ثم تشاورا فیما س�ی�ف�ع�الن ف�ط�ل�ب�ت 
الحیة من العصف�ور أن ی�م�ض�ي إل�ى الس�ج�ن 
ویسأل سیدھما عما حل بھ وعما ینتظ�ره ب�ع�د 
ذلك لیفكرا بوسیلة تنق�ذه ف�م�ض�ى ال�ع�ص�ف�ور 
وحط على كتف سیده الذي أخ�ب�ره ب�ال�وش�ای�ة 
التي قام بھا ذلك الخائن جزاء م�اق�دم�ھ ل�ھ اذ 
أنقذه من الموت وأعلى منزلتھ ثم أردف ق�ائ�ال 
وأنا استحق ماحل بي الن�ي عص�ی�ت وص�ی�ة 
والدي الذي منعني من تقدیم أي معروف لبني 
آدم النھم ینكرون النعمة ویجحدون المع�روف 
ویقابلون االحسان باالساءة ثم أخبر العصف�ور 
أن الملك قد حدد یوم ال�ج�م�ع�ة ال�ق�ادم م�وع�دا 
لمحاكمتھ وسیحضر ھو وأع�اظ�م ال�دول�ة م�ع 
ولي العھد جلسة المحكمة وھ�دف�ھ�م ف�ي ذل�ك 
ایجاد سبیل سرعي لمصادرة أموالھ والق�ض�اء 
علیھ كي ال یطال�ب ب�ھ�ا ف�ی�م�ا ب�ع�د ، ف�ط�ار 
العصفور وأخبر ص�دی�ق�ت�ھ ال�ح�ی�ة وب�ع�د أن 
تشاورا فیما بینھما قرت نفساھا والح�ت ع�ل�ى 

 أعینھما مالمح الثقة واالطمئنان .
وح�ان ی�وم ال�ج�م�ع�ة وھ�و ال�ی�وم ال�م�ع�ی��ن   

للمحاكمة واجتمع أعیان ال�ب�الد ودخ�ل�وا إل�ى 
قاعة المحكمة وتجمع ال�ن�اس م�ن ك�ل ح�در، 
وصوب في الطرقات وھ�م ی�ذرف�ون ال�دم�وع 
أسى على ما سیحل بھذا الشخص العظیم الذي 
أغرقھم بفضل�ھ واحس�ان�ھ وزرع ال�ن�ور ف�ي 
طریقھم المظلم واعانھم في النكبات حتی م�ال 
علیھم حیاتھم وملك مجامع قلوبھم وبین�م�ا ھ�م 
في غمرة الحزن اذا ب�األب�واق ت�دوي م�ع�ل�ن�ة 
قدوم الملك فنھض الج�م�ی�ع اح�ت�رام�ا وك�ل�ھ�م 
ینظرون الیھ ن�ظ�رات ل�و ت�ح�ول�ت إل�ى ن�ار 
الحرقتھ واحالتھ إلى جمرة مشتعلة وأح�رق�ت 
كل من یتبعھ فتقدم الملك محاطا بحرسھ ومعھ 
وزیره وولده ولي العھد ودخلوا قاعة المحكمة 
في ابھة عظیمة ثم نودي على ال�م�ت�ھ�م ف�ت�ق�دم 
ذلیال یئن من السیاط التي انصبت على جس�ده 
کلھیب النار ثم تقدم بخضوع وانحن�ى راك�ع�ة 
ثم أمر القاضي بأن یتلى علی�ھ ق�رار االدع�اء 
بأسناد تھمة الخیانة والسرقة الیھ وطلب الحكم 
علیھ بالم�وت م�ع مص�ادرة أم�وال�ھ، وم�ا أن 
انتھى القاريء من قراءة ال�ق�رار اذا بص�وت 
یرتفع من ولي العھد اھتزت لھ الق�اع�ة وھ�ب 
الجمیع واقفین ولكنھم تسمروا في أماكن�ھ�م ال 
یعرفون ماذا یفعلون ف�ق�د رأوا اف�ع�ى ھ�ائ�ل�ة 
یقطر السم الزعاف من أن�ی�اب�ھ�ا ت�ل�ت�ف ح�ول 
رقبتھ وتفتح فاھا مھددة ب�غ�رس أن�ی�اب�ھ�ا ف�ي 
عروقھ فحاروا في أمرھم الن�ھ�م إذا ت�ق�دم�وا 
منھا أو حاولوا ایذاءھا ھ�ل�ك ول�ي ال�ع�ھ�د ال 
محالة فلم یجدوا أفضل من الصبر وال�ت�ف�ك�ی�ر 
وبینما ھم في حیرتھم وذھولھم ن�ظ�ر ال�رج�ل 
المتھم فرأى صاحبتھ الحیة ملتفة ح�ول ع�ن�ق 
ولي العھد فعلت شفتیھ ابتسامة وعلم أن�ھ�ا ل�م 
تنسھ في أشد حاالت الخطر وتأكد من ال�ن�ج�اة 
مما حل بھ فالتفت إلى الملك وطلب أن یس�م�ح 
لھ بحل وثاقھ كي یتقدم وی�ن�ق�ذ اب�ن�ھ ال�ح�ب�ی�ب 
وولي العھد وھو یتعھد ب�أال یص�ی�ب�ھ أي أذى 
فسمح لھ الملك وھو ال ی�ك�اد یص�دق اذ ك�ان 
كالغریق یتعلق ولو ب�ع�ود ص�غ�ی�ر ال ی�غ�ن�ي 
صاحبھ شیئا ثم تقدم من االفعی ومد یده ال�ی�ھ�ا 
فتحولت الیھ ثم أمرھ�ا ب�االنص�راف ف�اخ�ت�ف�ت 
من بینھم ، فلما رأى الملك ما قدمھ ھذا الرجل 
وكیف أنقذ ولده الوحید وفلذة كبده وقف معل�ن�ا 
العفو عنھ شاكرا ایاه على حسن صن�ی�ع�ھ ول�م 
یكتف بذلك بل أنعم علی�ھ ب�رت�ب�ة رف�ی�ع�ة ف�ي 
الدولة وجعلھ من خاصة حاشیتھ المقربین الیھ 
وطلب منھ أن یقص علیھ قصتھ فقص ال�رج�ل 

على الملك كیف انھ أنقذ العصفور والحیة ف�ل�م 
ینسیا احسانھ وكیف انھ أنقذ ھذا الرجل ف�ق�اب�ل 
احس�ان�ھ ب��االس�اءة ح�ت��ى ك�اد ی�ورده م��وارد 
التھلكة ثم قال ل�ل�م�ل�ك ل�و ك�ن�ت أری�د الس�وء 
لجاللتكم أو كنت أطمع في ملككم الذي وھ�ب�ھ 
هللا تعإلى لكم لما تمكن أحد من م�ن�ع�ي ف�أن�ي 
أقدر أن آمر الحیة فت�ق�ت�ل أي ش�خ�ص أری�ده 
دون أن یعلم أو یعل�م اآلخ�رون ج�ل�ی�ة األم�ر 
وبعد أن أنھى حدیثھ ھش الملك لھ وأبدى أسفھ 
عما بدر من�ھ م�ن تس�رع ف�ي ال�ح�ك�م ع�ل�ی�ھ 
وتصدیق أقوال الوشاة الخائنین ثم أم�ر ب�ف�ت�ل 
الرجل الخائن بعد أن نادي المنادي في المدینة 
مخبرا الناس بجلیة األمر ومبشرا أیاھم بن�ج�اة 
المحسن الحبیب إلى نفوسھم كما أنھ ازداد ثق�ة 
ب�ھ واط�م��ئ��ن�ان��ا ال�ی��ھ وھ�ك��ذا ك�ان��ت ع�اق��ب��ة 

 الخونة.)).
*** 

 بول البھائم الذي یحبل: –
ھناك عدة طریق لحصول البنت على ج�ن�ی�ن  

في الرحم بالنسبة للقصص الشعبي، وخ�اص�ة 
الخرافي منھ، فھناك التھام حب الرمان من ی�د 
شخص خرافي, وھناك أكل الجبنة كما ح�دث 
في النص الفلسطیني "جبین�ة" ( ) . أو أك�ل 
البیضة النیة التي تحبّل كما في النص الُعمان�ي 
"الدیلھمي وزوجتھ الشری�رة" ( ) . وھ�ن�اك 
بول البھ�ائ�م ف�ي ال�ن�ص الس�ودان�ي "ف�اط�م�ة 

 البریئة".
*** 

 النص السوداني "فاطمة البریئة"
((كان محمد وأختھ فاطمة یتیمین من ج�ھ�ة    

األب واألم، وقد تزوج محمد، فك�ان�ت زوج�ة 
األخ تسيء معاملة فاطمة، وفي یوم م�ا اش�ت�د 
بھا العطش فطلبت من زوجة أخ�ی�ھ�ا ج�رع�ة 
ماء فأشارت الیھا أنتشرب من ب�ول ال�ب�ھ�ائ�م، 
فشربت وأصابھا الحمل، فأخبرت زوجة األخ 
زوجا، فطلب محمد من عبده ان یقتلھا. وھكذا 
أحكمت الزوجة خ�ط�ت�ھ�ا ح�ت�ى قض�ت ع�ل�ى 

 فاطمة بالقتل.)).
*** 

البعیر المأمور، والغول الذي ی�خ�اف ع�ل�ى  -
 روحھ:

الغول في ھذه ال�ح�ك�ای�ة یض�ع روح�ھ ف�ي    
ثالث دودات، ویضع الدودات في قرن غ�زال 

 أجرب، ألنھ یخاف على نفسھ من القتل.
وفي السردیات القدیمة عند المسسل�م�ی�ن ھ�ذه  

السردیات التي ال أق�ول ان�ھ�ا األس�اس ال�ذي 
بنیت علیھ ھذه الحكایة، وانم�ا ت�ت�ن�اص م�ع�ھ�ا 

  تطرح ھذا األمر.
عن أنس قال: ((قدم رس�ول هللا ص�ل�ى هللا   

علیھ وسلم المدینة، فلما دخل ال�م�دی�ن�ة ج�اءت 
األنصار برجالھا ونسائ�ھ�ا، ف�ق�ال�وا: إل�ی�ن�ا ی�ا 
رسول هللا فقال: "دعوا الناقة فإنھا م�أم�ورة"، 

 فبركت على باب أبي أیوب )). ( )
وقرأت مرة في كتاب من أدبیات الشیعة ان    

االمام علي بن أبي طالب قد أوصى ب�ن�ی�ة أن 
یضعوا جثمانھ على ظھر بعیر واینما ناخ فھو 

 مكان قبرة.
وفي النص الموریتاني "نجاة الول�د ال�ث�ام�ن    

یخ�ب�ئ ال�غ�ول روح�ھ داخ�ل   من الغول" ( )
بیضة وعند كسرھا یموت. وقصت�ن�ا "ال�ث�ان�ي 
عشر" فیھا ھذه الثیمة. وكذلك النص العم�ان�ي 
"الفقیر" ( ) الذي فیھ ناقة تبرك عند باب بیت 
السارق. وفیھا مثل ھ�ذه ال�خ�ب�ر ع�ن ال�ن�ب�ي، 
واالمام علي. وفي ال�ن�ص الس�وري "االم�ی�ر 
حسن والغول" ( ) مثل ھذا الغول إذ ی�ح�ت�ف�ظ 
بروحھ في الم�ك�ن�س�ة. وف�ي ال�ن�ص الس�وري 
"الجمل واالخوات الثالثة" ( ) یخبّيء الج�م�ل 

 روحھ في قنینة زجاجیة خشیة أن یقتل.
*** 

 النص العراقي "الثاني عشر" ( )
((كان ھناك رجل شجاع یحكم امارة ی�ع�ی�ش  

ھو ورعیتھ في وئام، وقد نذر لو رزق ب�اب�ن 
آخر لسماه "الثاني عش�ر"، ف�ول�د ل�ھ ذل�ك ، 
وكبر ابنھ "الثاني عشر"، وأخذ والده ی�ف�ض�ل�ھ 
على اخوتھ، وبذكائھ أخذ القی�ادة م�ن أخ�وت�ھ، 
مرض والدھم، ف�أوص�ى ق�ب�ل أن ی�م�وت أن 
یضعوا نعشھ على جمل ویتركوه وأینما یب�رك 
یدفنونھ. ووصلوا في اللیل إلى بقعة أناخ فی�ھ�ا 
الجمل، واستعدوا للدفن في الصب�اح، وأرادوا 
أن یشعلوا نارا إال انھم لم یجدوا قریة بال�ق�رب 

منھم فصعد "الثاني عشر"عل�ى راب�ی�ھ ف�رأى 
نارا من بعید فامتطى ج�واده وذھ�ب ن�ح�وھ�ا 
فرأى مجموعة خیم وفارس تصدى لھ وس�أل�ھ 
عما یرید فأخبره ببغیتھ ف�رح�ب ب�ھ ال�ف�رس، 
وقال لھ لقد جئنا إلى ھ�ن�ا ألن م�ل�ك ال�غ�ی�الن 
أختطف اختنا وخاطفھا وح�ش م�خ�ی�ف، وق�د 
أخبرتنا إحدى الساحرات ان نجاة اختنا ی�ك�ون 
على ید فارس مغوار یطل�ب ن�ارا وأخ�ب�رت�ن�ا 
بصفاتھ وھي تنطبق علیك وس�ت�ك�ون األم�ی�رة 
زوجة لك، فطلب منھم م�راف�ق�ت�ھ ل�ح�ی�ن دف�ن 
وال�ده، وط�ل�ب م�ن أخ��وت�ھ أن ی�ع�ودوا إل��ى 
مدینتھم النھ سینقذ األم�ی�رة، ف�ام�ت�ط�ى ظ�ھ�ر 
جواده ورحل إلى مدینة الغیالن ف�رأى ھ�ن�اك 
قصرا كبیرا وسبعة غیالن یحرسونھ ف�ق�ت�ل�ھ�م 
جمیعا، ودخل القصر، فرأى األم�ی�رة وغ�ول 
نائم، قالت لھ: لم تستطع من قت�ل�ھ ألن روح�ھ 
مخبوءة في ثالث دودات، والدودات مختفی�ات 
في قرن غ�زال، ف�امض�ي إل�ى ال�غ�اب�ة ت�ج�د 
أربعین غزاال بینھا غ�زال أج�رب ف�اص�ط�اده 
واقطع رأسة واكسر قرنھ ت�ج�د ث�الث دودات 
فاسحقھا فیموت ف�ف�ع�ل م�ا ام�رت ب�ھ وم�ات 
الغول، فجمع كل المجوھرات وأخ�ذ األم�ی�رة 
وعاد إلى أخوتھا، وتزوج م�ن األم�ی�رة وع�اد 

 إلى مملكتھ.)).
*** 

 طیر السعد الذي یختار: -
طیر السعد ھو طیر مخلوق من قبل التفكیر    

الجمعي الش�ع�ب�ي ال�ع�ام، ف�ال وج�ود ل�ھ ف�ي 
الواقع، وانما موجود في أذھ�ان ال�ع�ام�ة م�ن 
ال��ن��اس، خ��اص��ة ف��ي أذھ��ان ال��ق��ص��اص��ی��ن 
 والحكواتیة، انھ یجلب السعادة لمن یحط علیھ.

وطیر السعد ھذا حیلة لجأ لھا التفكیر الشعبي  
النتخاب ملكا عل�ى ق�وم م�ا، ف�ی�ق�وم ال�ق�اص 
الشعبي بإطالق ھذا الطائ�ر وع�ل�ى أي رأس 

 یقف یكون ھو الملك.
ان سلوك ھذا الطائر غیر واضح ال�ت�ص�رف  

والفعل ألن خالقة، التفكیر الجمعي، ل�م ی�ذك�ر 
لنا ان ھذه الطریقة في االختیار صح�ی�ح�ة، أم 
انھا غیر صحیحة. وھل الطائر یحط على أي 
شخص بتفك�ی�ر ع�ق�الن�ي م�ن�ھ أم ال؟ إّال ان 
الطریقة ھذه في القصص الشعبي معتم�دة ف�ي 

 االختار.
من ھذا الطیر جاء المثل الشعبي ((كأن عل�ى  

رؤوسھم الطیر)). والكنایة ھ�ذه ح�ال�ة ت�ت�س�م 
بالسكون، والتّرقب، والَخش�ی�ة. ف�ال�ن�اس وھ�م 
جلوس ال یحركون ساكنا النھم یخشون أن ال 
یحط الطیر على رؤسھم ف�ی�خ�س�روا م�ن�ص�ب 
الملك، وھم في حالة ترقب. وكذلك ھناك م�ن 
ال یرید منصب الملك فیخشى أن ی�ح�ط ع�ل�ى 

 رأسھ.
وفي القصة المصریة "موسى والعبد" ( )    

مثل ھ�ذا ال�ط�ی�ر ال�ذي ی�خ�ت�ار ع�ب�دا ل�ل�م�ل�ك 
 المتوفي لیكون ملكا على الجمیع.

أم�ا ال�ق�ص��ة الش�ع�ب�ی��ة ال�م�غ�رب��ی�ة "ط�ائ��ر    
الحكمة" ( )، فتكون ط�ری�ق�ة اخ�ت�ی�ار ال�م�ل�ك 
بإغالق أبواب المدینة عشرین یوما وبعد ذل�ك 
فتحھا وأي شخص غریب یدخلھ�ا ی�ك�ون ھ�و 

 الملك.
*** 

 النص العراقي "الشیخ الكریم" ( )
((شیخ كریم. في یوم ما یجد ن�ف�س�ھ ف�ق�ی�راً    

معدم الحال بعد أن ك�ان غ�ن�ی�اً. وح�ی�اًء م�ن 
اآلخرین یذھب مع زوجتھ وأطفالھ إلى مدی�ن�ة 
أخرى یبیع فیھا ما تبقى من آثاث ال�ب�ی�ت لس�د 
رمق عائلتھ. وعندما یذھب إلى السوق، ی�أت�ي 
شخصان إلى زوجتھ ویسأالنھ�ا ع�ن ح�ال�ھ�ا، 
فتخبرھما بقصة زوجھا، بعد ذل�ك ی�ع�ود ل�ھ�ا 
أحد ھذین الشخصین ویخبرھا أن زوج�ھ�ا ق�د 
طلب�ھ�ا ف�ت�ذھ�ب م�ع�ھ ف�ی�ن�ض�م إل�ى ص�دی�ق�ھ 

 ویخطفانھا.
یعود ال�زوج وی�ع�رف قص�ة زوج�ت�ھ م�ن    

أطفالھ، فیخرج باح�ث�اً ع�ن�ھ�ا. ف�ي ال�ط�ری�ق، 
وعندما ھّم الوالد بعبور النھر مع أحد أطفال�ھ، 
ھجم ذئب على طفلھ الثان�ي وم�ن ش�دة ھ�ل�ع�ھ 

 سقط ابنھ الذي كان یحملھ في النھر وغرق.
ذھب الشیخ إلى مدینة أخرى. ی�ع�م�ل ف�ی�ھ�ا    

متسوالً. وكان من عادة تلك ال�م�دی�ن�ة ع�ن�دم�ا 
یموت ملكھم یطلقون ط�ی�راً یس�م�ون�ھ "ط�ی�ر 
السعد"، وعندما یحط ھذا الط�ی�ر ع�ل�ى رأس 
رجل ما یتوجونھ ملكاً لھم، وھكذا شاء ال�ق�در 
أن یحط ھذا الطیرعل�ى رأس الش�ی�خ ف�ی�ت�وج 
ملكاً على تلك المدینة، فیحكم أھ�ل�ھ�ا ب�ال�ع�دل. 
وفي یوم یأتیھ أحد ال�غ�رب�اء ویش�ت�ك�ی�ھ اح�دى 
النساء التي تزوج منھا ولكنھا خانتھ مع اثن�ی�ن 

أرسل الم�ل�ك   من الشباب على ظھر السفینة. 
في طلبھا، وعندما ام�ت�ث�ل�ت أم�ام�ھ ع�رف�ھ�ا، 
فتحدثت لھ عن قصتھا، وھكذا عرف أن ھذین 
الشابین ھما أوالده حیث تخلص أح�دھ�م�ا م�ن 
الذئب بمساعدة أحد الفالحین، وخ�رج ال�ث�ان�ي 
من النھر بشبكة أحد الصی�ادی�ن. ف�ق�ام ال�م�ل�ك 

 وقتل الرجل الغریب وصاحبھ.)).

        ت) ب- 
(ا ا ا  تا أم 

 1ح/  –أفعال الكائنات الحیة  -الفصل الرابع 

 العراقداود سلمان الشویلي/ 
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السخریة والتھكم یعتبران بمثابة     
االنقالب على الواق�ع، وث�ورة ل�ی�س 
لھا حدود من اجل التغییر واالنف�ت�اح 
على واقع افض�ل، وی�ق�ال دائ�م�ا ان 
الكلمة ھي بمثابة شعلة التن�ط�ف�يء، 
وكینونة ثابتة م�ت�ج�ذرة ض�د ال�ظ�ل�م 
والتسلط والجبروت، ف�ع�ن�دم�ا ت�ق�ف 
ك��ل الس��ب��ل ع��اج��زة ام��ام ال��ط��م��وح 
وال��ع��ی��ش ب��ك��رام��ة وغ��ی��رةوش��رف، 
یقف الشاعر واالدیب والكاتب لیاخذ 
م��ك��ان��ھ وت��ب��دا م��ع��ھ رح��ل��ة ط��وی��ل��ة 
ومسیرة ثائرة ب�ك�ل م�ع�ن�ى ال�ك�ل�م�ة 
وھ�ي ب�م��ث�اب��ة ق��راءة ل�ل��ح�ی��اة ب��ك��ل 
مافیھامن آالم وم�ت�اع�ب وم�ك�اب�دة، 
ھ��ذه ال��رح��ل��ة ھ��ي مس��ی��رة ث��اب��ت��ة، 
وقصیدة مقاتلة، فالشاع�ر وال�ك�ات�ب 
ی�ب�ق�ى ش�ام�خ�ا وث�ائ�را الی�ت�ردد وال 
یتاخر من اجل العیش داخل مج�ت�م�ع 
آمن وحریة كبیرة وفسحة امل غ�ی�ر 
مقیدة، ف�ف�ي ك�ل ارج�اء ال�م�ع�م�ورة 
یكاد یكون االدب والقص�ة وال�روای�ة 
والفن، ھي لوحات م�ت�ع�ددة وض�وء 
مشع واشعاع فكري كبی�ر، والن�ری�د 
ان ندخل في تشعب امام موض�وع�ن�ا 

 او نعطي امثلة على ذلك
فالشعراء لھم صوالت وج�والت ف�ي 
ھذا المجال وعلى مس�ت�وى ال�ع�ال�م، 
النھ بص�راح�ة م�ع�ظ�م ح�ك�ام ال�ع�ال�م 
یخشون ثورة الش�ع�راء، وی�خ�اف�ون 
قص��ائ��دھ��م ووق��ف��ات��ھ��م ض��د ال��ظ��ل��م 
واالستبداد، فالقصیدة الشعری�ة ھ�ي 
ت��ع��ب��ی��ر ح��ي ع��ن ض��م��ی��ر الش��اع��ر 
والكاتب وبكل حیث�ی�ات�ھ�ا وك�ل�م�ات�ھ�ا 
وعنوانھا، ودراست�ن�ا ھ�ذه ھ�ي ف�ي 
ك��ت��اب (ال��ع��لَّ��ة وال��ب��ل��س��م)،ل��ل��ك��ات��ب 
واالدی��ب االس��ت��اذ م��ح��م��د ل��ق��م��ان 
ال��خ��واج��ة وھ��و م��ن اص��دارات دار 
ال�ف�رات ل�ل�ث��ق�اف�ة واالع�الم، وال��ذي 

م وال��ذي ٢٠٢١ص��در ھ��ذا ال��ع��ام 
صمم غالف�ھ االس�ت�اذ اس�ع�د ی�ح�ی�ي 
مس��ل��م، وألدی��ب��ن��ا ال��خ��واج��ة ك��ت��ب 
واص��دارات ع��دی��دة ت��وزع��ت ب��ی��ن 
الش��ع��ر وال��روای��ة وال��ق��ص��ة وال��ف��ن 

) م�ن�ج�ز ث�ق�اف�ي، ١٨ووصلت ال�ى(
ففي ھذا الكتاب الذي اح�ت�وى ع�ل�ى 
مقاطع تتخذ شكل قصائد نث�ر م�رك�ز 
ب��م��ع��ظ��م اس��ل��وب��ھ��ا وت��ع��ددات��ھ��ا 
واشكالھا، رغم ان االستاذ الخواج�ة 
ارتاى ان تكون ھ�ذه ال�م�ق�اط�ع ھ�ي 
ثورتھ المتجددة الن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن 
ومابعدھا، ففي م�ق�ط�ع م�ن ع�ن�وان 

 (كانت العلَّة) فیقول:
 

 كانت العلَّة في بعض منھا
 ..خلل في الراي الجمعي
 وكان البلسم قریب جداً 

 ..في ید السلطة
 لكن اخذھا الفساد

 واستشراء االحزاب
 فتاه الرشد وتعذر الطیب

 ،.نحن على موعد امل
 في تصحیح المسار

 لیرجع الصاري كما كان
 ولیُعرف السبب

 فیبطل العجب
...................................... 

وباسلوب تھكمي یقف ب�ك�ل وط�ن�ی�ة 
وش�ج�اع�ة ل�ی�ق�ول ف�ي م�ق�ط�ع آخ��ر 

 بعنوان (من یقتلع الجذر)
 من یقتلع الجذر

 شجرة تطفَّلت
 على كل الغالل

 وعمَّت ارضك یاوطن
 شجرة سقاھا االسالم السیاسي

 من یوقف نمّوھا؟
 ثم یقتلع الجذر؟

 من یجلب البلسم؟
 من یطبب العلَّة؟

 اذا كانت الذیّلیة حرج

 وجزء من التكوین
 فكن ذیالً لوطنك

............................ 
ویؤكد شاعرنا ع�ل�ى ث�ورة تش�ری�ن 
وشھداءھا والذین ھ�م س�اری�ة ع�ل�م 
ال��ع��راق ف��ف��ي م��ق��ط��ع آخ��ر(وان��ت 

 (تتامل
 وانت تتامل
 كنت تقول

 استلّي لك خنجرآً 
ي مجرى قلبك الخائن  وحزِّ

ي یاآفة ھذا الجسد العمالق  تنحَّ
 ستقتلني یاصدیقي وانت غائب

 انا الارغب العیش بعدك
 فھا انت تختار طریق صدیقك

 حملوك مثلما حملوه
 وستزیَن بالعلم شھیداً 

 وترافقھ التراب
 انھا الحریة التي اختارھا كل منكم

 میتة الشرف والكبریاء
 لیست كمیتة سریر االستطباب

............................ 
االس��ت��اذ م��ح��م��د ل��ق��م��ان ال��خ��واج��ة 
الیتوانى ابدا ف�ي قص�ائ�ده م�ن اج�ل 
التطَلع والغد االفضل وھ�و ی�خ�اط�ب 
القاتل والمقتول وھما جزء الی�ت�ج�زأ 

 في تركیبة الشعب العراقي الجریح
یصّور لن�ا ب�ھ�ذه ال�ك�ل�م�ات غ�اض�ب�ا 
م��ت��ھ��ك��م��ا م��ن ال��واق��ع ال��م��ر وھ��ي 
صراحت�ھ ب�ان ی�ك�ون ھ�ذا ال�ن�س�ی�ج 
العراقي المتكامل واح�د ب�ك�ل م�ع�ن�ى 
الكلمة ففي مقطع آخر (وطن الق�ات�ل 
 انت)؟ یعبر بنا الى مساحات واسعة

من الوجد والحب الكبیر الى ال�وط�ن 
 الواحد لیقول،

 وطن القاتل انت؟
 ام وطن المقتول؟

 كیف اناسل شتالت الورد بسلمیتي؟
 كیف اعیدك بھا؟

 یااصحاب العقول من غیري؟
 انا في جنّة سحر السلمیة

 من یرجع لي رشدي
 من یرجع لي صدیقي، او وطني؟

 او یاخذني عنده فأكون مثل صدیقي
 اللھم اني اریح_واستریح

............................ 
وفي مقط�ع آخ�ر م�ن(ال�وط�ن ی�ری�د 

 ابناء بررة)
یعّرج ع�ل�ى ح�ب ال�وط�ن وخ�ی�م�ت�ھ 
المستدامة بك�ل ك�ل�م�ات�ھ وت�ط�ل�ع�ات�ھ 
بھذه الكلمات یرید ان یرج�ع ح�ق�وق 
الش��ھ��داء ال��ذی��ن ذھ��ب��وا م��ن اج��ل 

 الوطن
، وھو یناشد الغ�ی�رة ال�ع�راق�ی�ة ب�ان 
ی��ك��ون ل��ھ��ذا ال��وط��ن اب��ن��اء ب��ررة 
ی��ح��م��ل��ون ھ��م��ھ ال��ی��وم��ي وواق��ع��ھ 

 الصعب المعاش، لیقول،
 من الواضح ان بیضة التجھیل

 تصنع من فراخھا قردة
 او قردة اذناب

 القرد یقلّد مثل ان یستثمر عقلھ
 الوطن یرید ابناء بررة

 ولنا ان نحطّم النصب المعنوي
 الذي یشیّده مابعد ھذه المجریات

 لسكن ابراھیم ذریتھ
 بواٍد ذي زرع عند نھرین خالدین

........................... 
العلَّة وال�ب�ل�س�م) یس�ت�ح�ق ال�ق�راءة (

والمط�ال�ع�ة ف�ھ�و ص�ورة ح�یّ�ة ع�ن 
 عراقنا الجریح ورغم انھ یحتوي

على قصائدومق�اط�ع ك�ث�ی�رة س�وف  
 نكون عندھا الحقاً بعد ھذه الدراسة

ونحن نعرف حدود امكانیات ال�ن�ش�ر 
وال نرید ان ن�ع�ب�رھ�ا ، وھ�ن�ا ن�ق�ول 
الدیبنا المبدع االستاذ محم�د ل�ق�م�ان 

 الخواجة جمیل ان تكون لسان حال
المجتم�ع ب�ك�ل اط�ی�اف�ھ وم�ك�ون�ات�ھ، 
فالعراق واحد ونحن نحبھ اب�دا ب�ك�ل 

 شوق ووجد وعاطفة مشبوبة

(وا ا) اند  اءة 
 لالدیب محمد لقمان الخواجة 

 

 قراءة ومتابعة ::
 العراق -رزاق الدجیلي  
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  الى الراِحَل في األبدیةِ  

 إنَھْض من قاِع الموتِ 

  وأعبر بِنا أزماناً بینَ 

   السنواِت الضوئیِة والالمكانِ 

  ھناَك حیُث أنتَ 

 فوَق ضباَب السحابِ 

 كما أنَت شفاٌف وخفیُف كالِظلِّ 

  فال أحٌد ِسواَك یُبِحُر في أسراِر السماءِ 

  لقد قالوا لنا 

 إنَّ ُكلَّ ما وراِء الموِت راحةً وسكینة

 ھكذا علَّمونا األنبیاَء والُرُسلِ 

  أن نَركَع ونُصلي بخشوعٍ 

     ونطلُُب دائماً الرحمةَ والمغفرةَ 

  تَحَت وطأِة عذاَب الخوِف ال یستطیَع البشِر فھِمھ 

  لتكوَن نھایَتُنا ُمنِصفةً في الغیبیاتِ 

   أریُد اآلَن أن أشكو الى العدالِة اإللھیة

 عن الظُلَم في عالِِم اإلنساَن القاسي

  ولكنّني أضیُع ما بیَن قلِق الوجودیة لإلنسانِ 

 وبالتعمَق في غموِض الحیاةِ 

    وما یَحُدُث ما بَعَد الموتِ 

 یأیھا المبِحُر في الالزمانِ 

   أُبُرز لنا َحقیقةً َملموسة

 وُخذنا إلیھا سبیلَ 

 أكشف لنا ُكلَّ ما فوَق اإلدراَك الفِكرِ 

حیَل األبدي  وما بَعَد الرَّ

 أفتح لنا أبواَب السماءِ 

َف على أسراِر غیبٍ    كي نتعرَّ

 یُرِعبُنا ویُھِزُمنا ویُكِسُرنا في الحیاِة كثیراً 

  نحتاُج أن نعِرَف عن العالِم الروحي ھناك

 وعن حقیقِة الغیبیاِت بالكائِِن الحّسي

 أخبرنا عن ما ال نُحِسَن إدراِكھ

  فیما وراَء الغیابِ 

 وإنحِدر في الرمزیاِت التي ستَأُخُذنا إلیھا

   ھناَك حیُث توجد قوةٌ ما خفیة

  تُحیَِّر عالِمنا المرئي

  وتقوُدنا الى ھالِك النھایات 

  أُصُرخ صرَختَُك العظیمة من داخِل الموتِ 

 وأحملنا الى یقیٍن یَنُجُدنا

 ھل ھناَك حیاةٌ بعَد المماِت ؟

  أم ھي مسلماٍت بضعِف اإلنسانِ 

  من مواجھِة الخوِف بلحظِة العبوریة 

   بین الحیاة والموتِ 

   قُْل یا ذا الغائب الخافُِق فینا

 ھل رأیَت الذي ما فوَق عناقیَد النوِر؟

  ھل ھُناَك لُّجةً حیّة بالروِح اإللھیة ؟

  ھل ھُناك ِسفَر الخلوِد ؟

  ھل سنتجدُد بِذاِت اإللھیة العاِدلة ؟ 

   ُدلَّنا الى الیقینِ 

 ثمَّ ضيء بنورِه فوَق الُممكناتِ 

   لنَرى ـ ونَسَمُع ـ ونُؤِمنُ  

 بذاِت اإللھیة الخالِدة

 بُزھِد الُمشِرِق للظاميِء للحیاةِ 

  ذا أنا في زماٍن حیُث أحیا

  بقلبي المكسوِر وأسئلتي

  وھذه ھي حدوَد مكاني

   في جروحي وأغترابي

  وھا ھي ثروتي من الحزِن األلیمِ 

   والنداَء بصوتَي المجروِح الطویلِ 

  بما فقدُت بغربِة نفسي الحزینة

 وبَِمْن كسَرني بِفقدانِِھ المرّ 

  أحتاُج لقوٍة ھائلة ألتغلُب على ِصراعٍ 

  أنَھَك تفكیري وَشلَّ شعوري

   بأختراقي لحظاَت العدِم لما بَعَد الغیابِ 

  فما بیَن ھُنا والالھناَك یقیٌن مفقود

    بغیبِة سفٍر جبارة 

  في نوِم الموِت األبدي

  الذي َجَرَحنا عمیقاً 

   وأدمانا وأرَعبنا وأبكانا أزماناً 

  ھل لَنا یأیُھا الغائُِب بأزمنِة الُمحالِ 

 ! أن نستَِمدَّ ِمنَك یقیناً 

  كي نموُت بزماٍن ھنا بال خوفٍ 

  ونَحیا بأزِمنِة الخلودِ 

 . ُمباركیَن نِعمة الحیاِة األبدیة فینا؟

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

 ... اَ ال
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 والغلــطُ    وحّل الزیغُ   غاَب الصحیحُ    

 ولم یعـــــــْد بیننا من فكـرهُ وســـطُ    

 

 إال قلیال أشاعوا الحـــّب في وطــــنٍ    

 النقطُ   فوَق الحروِف بھ لم تـــــوضع    

 

 نقـــــــــرأهُ   وضاع معنى جمیل حین    

 الحقُّ فـــــــیھ بغـــــــیِر الحّق یختلطُ      

 

 ومن بھــــــم قد وثقنا حیَن غـــربلھم     

 من األنظاِر قد سقــطوا  دھٌر رديءٌ       

 

 ال أفــَق یمنحنا من غیمِھ أمــــــــــال      

 یومـــــــا ولیـــس جبال الھّم تنفرطُ        

 

 نحــــیا على قلٍق مواُل غنـــــــــــوتنا      

 كالنـــــاي حین بجرِح القلــِب یرتبطُ       

           

 الصبُر یعــــــــرفنا نـــــأوي لساحلھِ       

 غذاَء الروِح نلتقطُ   كالطــــــــیِر منھُ       
 

 لواله لم نلــــــَق یوما في جوانـــــحنا      

 نغتبطُ   الھـــــــمّ   ھذا  رغمّ   بھ  فكرا      
 

 نبقى نقـــــــــوُل بأّن الصــــــبَح أمنیةٌ       

 اللیُل والشططُ   ویمضي  ال بّد یأتــــي      

 



د. شاكر خصباك من م�وال�ی�د أ.أن    
الحلھ ی�ع�د واح�داً م�ن أع�الم  1930

العراق المعاصر فھو قاص وروائ�ي 
وك�ات�ب مس�رح�ي وم�ت�رج��م وك�ات��ب 
مذكرات ومقاالت أضافة أنھ أكادیمي 
كبیر في علم الجغرافی�ا، وق�د حص�ل 

، 1974على درجة األس�ت�اذی�ة ع�ام،
وھذا النبوغ ل�ی�س غ�ری�ب�اً أن خ�ال�ھ 
شاعر ثورة العشرین، محمد م�ھ�دي 

؟، وت�م�ُر  البصیر، وھل یخفى الق�م�رُ 
ذكرى وفاة القامة العراقیة الث�ق�اف�ی�ة 
والعلمیة البروفیسور أستاذي الجلیل 

-11-22"ش��اك��ر خص��ب��اك" ف��ي 
والیوم ھي الذكرى الس�ن�وی�ة  2018
 الثالثة.

أن ید المنافي الظالمة لعبت بالدكتور 
األك��ادی��م��ي ا.د."ش��اك��ر خص��ب��اك" 
بالترحال م�ن ال�ی�م�ن إل�ى ال�والی�ات 
المتحدة األمریكیة مؤخراً وقد أصیب 

 -سنة  87عن عمر -بفقدان الذاكرة 
بعد وصولھ إلى األرض المش�ؤوم�ة، 
ھ�ل س�ی��رح�ل ع�ن��ا خص��ب�اك وح�ی��داً 
غریباً وبال وداع ومن دون رع�ای�ة؟ 
وھذا ما نت�وق�ع�ھُ ل�أل�س�ف ف�ي زم�ن 
ال��خ��راب ال��ع��راق��ي (ال��ن��اق��د حس��ن 

 سرمك).
ھكذا رحل عنا إلى األبد ف�ي أم�ری�ك�ا 
مغترباً قسراً، ورب�م�ا ل�ع�ب�ت األق�دار 
والصدف الغبیة، في نسج م�ق�ارب�ات 
في وجع المنافي واألقصاء الم�ت�ع�م�د 
والدفن في مقابر الغرباء بینھُ وب�ی�ن 

 الجواھري والبیاتي وغیره.
ف�ي م�ح��ور ال��ح��دی�ث ع�ن ال�دك��ت��ور 
"ش��اك��ر خص��ب��اك" م��ب��دع غ��زی��ر 
األن�ت�اج م�ت�ع�دد ال�م�واھ�ب ھ�و ذل��ك 
الع�ال�م ال�ج�غ�راف�ي ال�ك�ب�ی�ر واألدی�ب 
الثري العطاء وأستحضار ھذا الرم�ز 
العلمي واألدبي ما ھو أال أش�ارة ف�ي 
ت���ق���ی���ی���م ال���ك���ب���ار، واألع���ت���راف 
بأستحقاقاتھم ف�ي س�ی�ول�ة أق�الم�ھ�م 
وأیادیھم البی�ض�اء، وفض�ل�ھ�م ع�ل�ى 
األجیال المستقبل�ی�ة ال�م�ت�الح�ق�ة ف�ي 
رسم سیمیاء اللغة واألدب والروایة، 
فخصباك ھ�و ذل�ك ال�م�ب�دع ف�ي ف�ن 
أب��راز ال��ج��م��ال وال��ح��ب والس��الم 

واألنسنة التي تفوح بعبق ع�ط�اءات�ھ 
ف�ي األرب�ع�ی�ن�ی�ات   الثرة، ظھر أدیب�اً 

حقق حضوراً متم�یّ�زاً ب�ارزاً، ول�م�ع 
نج�م�ھُ ف�ي الس�ب�ع�ی�ن�ات م�ن ال�ق�رن 
الماضي كعالم في ع�ل�م ال�ج�غ�راف�ی�ا، 
وتمیّز مشروعھُ الفكري ال�م�ن�اھ�ض 
لألستبداد، برؤیة واقع�ی�ة ف�ي ت�ب�ن�ي 
مواقف ال�م�ظ�ل�وم�ی�ن وال�م�ق�ھ�وری�ن 
وال��ت��ص��دي ل��ك��ل أش��ك��ال الس��ل��ط��ة 
المستبدة، وھي تلك ال�م�واق�ف ال�ت�ي 
زجتھُ في المعتقل، وتسبب بعزلِھ من 
ع��م��ل��ِھ األك��ادی��م��ي، م��م��ا أض��ط��رهُ 
لمغادرة العراق م�ح�ق�ق�اً ن�ب�وغ�اً ف�ي 
القصة والروایة والم�س�رح وال�ن�ق�د، 

ع�م�الً  35روایة م�ن أص�ل  15ولھُ 
أدبیاً، ومثلھا م�ؤل�ف�ات وت�راج�م ف�ي 

  علم الجغرافیا.
وثمة خاطرة ُمّرٍة تجیُش في ص�دري 

لماذا ن�ح�ت�ف�ي ب�ال�ف�ارس  -وتؤرقني 
بعد ترجلِھ؟ ورحیلِھ األبدي!، ورب�م�ا 
ثقیٌل علّي أن أق�ول ك�ل�م�ة وداع�اً ی�ا 
بروفیسورنا ال�ذي أع�ط�ی�ت ل�ل�وط�ن 

ع�ام�ا م�ن ع�م�رك وزم�ن�ك ول�م  60
ت��أخ��ذ م��ن��ھُ ش��ی��ئ��اً، وأی��ن ال��وط��ن 
ل��ی��س��ت��ذك��ر ھ��ذه ال��ق��ام��ة ال��ع��ل��م��ی��ة 
والثقافیة الموسوعیة، وأین ھ�م م�ن 
شاكر خصباك العالمة الحیّة المبدعة 
ونتاجاتھ العلمی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة وال�ت�ي 
أتخم بھا خزان�ة ال�ذاك�رة ال�ع�راق�ی�ة، 
والیوم قد شبع من الت�رح�ال، غ�اص�اً 
من كأس عذابات المناف�ي وال�غ�رب�ة، 
التي فیھا موتاً مج�ان�ی�اً ی�وم�ی�اّ ع�ب�ر 
شھیق ھوائھا ال�م�زك�وم ف�ي ال�وق�ت 
الضائع لتلك اللعبة الزم�ن�ی�ة ال�غ�ب�ی�ة 
ف�ي م�ح��ط��ة الش��ی��خ�وخ��ة ال��ل��ع�ی��ن��ة، 
وعطالتھا العدیدة، وأن ف�ارس�ن�ا ق�د 
ترجل، وھا ھو قد مشي ف�ي ط�ری�ق 
ال��رح��ی��ل األب��دي، وع��ن��دھ��ا ن��م��ج��د 
ال��ف��ارس ع��ن��دم��ا ی��ك��ب��وا حص��ان��ھ 
ویترج�ل ل�ی�ودع�ن�ا، وت�ق�وم ح�ی�ن�ھ�ا 
قیامة أعالن الح�دادع�ل�ى م�وت ت�ل�ك 
القام�ة ال�ت�ي ك�ان ی�وم�اً م�ن رم�وز 
الثقافة الكبار، وأح�د رك�ائ�ز ال�ت�راث 
العراقي شأنھ شأن الرموز ال�ع�ل�م�ی�ة 
والثقافیة والفنیة، ولیس ب�الض�رورة 
ألحتیاجاتھ المالیة ربما ألن�ھُ ی�ع�ی�ش 
من ریع مؤلفاتھ ونت�اج�ات�ھ ال�غ�زی�رة 
الثرة ، ولكنھ بح�اج�ة إل�ى ال�ت�ث�م�ی�ن 
والتقییم والتكریم والع�رف�ان، الب�أس 

علیك أست�اذي ال�ج�ل�ی�ل أرق�د بس�الم 
إنھا بدعة حكام بعد سقوط المنظومة 
األخالقیة في العھد األم�ری�ك�ي ال�ذي 
س��م��اه األع��الم��ي ال��ع��رب��ي ال��راح��ل 

 حسنین ھیكل.
ومن مفارقات القدرأن ینس�اهُ وط�ن�ھ 

 -العراق وتحتفي بھ (صنعاء) الیمن 
بمنجزات الدك�ت�ور ش�اك�ر  -مشكورة 

وع�ل�ى  2008  -6-10خصب�اك ف�ي 
ق�اع��ة م��رك�ز ال��دراس�ات وال�ب��ح��وث 
الیمن�ي ب�ع�ن�وان (مض�ام�ی�ن ت�راث�ی�ة 
ونقدیة عن المنجز الع�ل�م�ي واألدب�ي 
ل�ل��دك�ت��ور واألدی��ب ال��ع�راق��ي ش��اك��ر 
خصباك) أحتفاءاً بِھ وتق�دی�راً ل�دوره 
األبداعي العلمي، وبمن�اس�ب�ة ص�دور 
مؤلفاتھ األدبیة في ثمانیة م�ج�ل�دات، 
وقد شارك في األح�ت�ف�اء ع�دد ك�ب�ی�ر 
من األدباء والنقاد وأصدقاء األدی�ب، 

    وبعض ممن درس على یدیھ.
ح��ی��ن تس��ت��ع��رض م��ن��ج��زات ش��اك��ر 
خص��ب��اك وأب��داع��ات��ھ األك��ادی��م��ی��ة 
الموسوع�ی�ة ال�ت�ي ت�ب�ھ�ر ال�م�ت�ل�ق�ي 
العراقي والعربي والع�ال�م�ي، ورب�م�ا 
تعجز عن حصرھ�ا لس�ع�ت�ھ�ا وت�ع�دد 

 فروعھا :
 1947  -1945مقاالت مبكرة بی�ن  -

منھا بحوث ثقافیة وأدبی�ة (دراس�ات 
أدبیة، نجیب محفوظ، كتابات نق�دی�ة، 
القافلة الض�الّ�ة، م�ك�ان�ة ال�م�رأة ف�ي 
بالدنا، حدیث عن الفن، كلیبات�را ف�ي 
خ��ان ال��خ��ل��ی��ل��ي، ال��ك��ات��ب ال��روس��ي 
"أن��ط��ون تش��ی��خ��وف" وعش��رات 
ال��م��ق��االت ف��ي ت��وض��ی��ح م��ع��ال��م 
أھتماماتھ الفكریة المبكرة في می�دان 

 الكتابة األدبیة األجتماعیة.
وھوقاص وك�ات�ب مس�رح�ي جّس�د  -

دور ال�م�س�رح وأھ�م��ی�ت�ھ ف�ي ح�ی��اة 
ال�ب��ش�ر ب�األط��ار ال��واق�ع��ي ال��م�ل��ت��زم 
بحواراتِھ المكثفة وبأس�ل�وٍب رش�ی�ق 
وبتجلیاتھا الدرامیة والمفعمة باألم�ل 
ال��ذي ج��ع��ل��ھ م��ن أس��س ال��ب��ن��اء 
ال��درام��ي، ویص��ف��ھُ ب��أن��ھُ أكس��ی��ر 

أذ ل��وال األم��ل ل��ت��ع��ط��ل��ت   ال��ح��ی��اة
دینامی�ك�ی�ة ال�ح�ی�اة ع�ب�ر مس�ی�رت�ھ�ا 
االطویلة والمم�ل�ة م�ث�ل: (مس�رح�ی�ة 
ال�ق��ھ�ق��ھ�ة، ال�دردش��ة، وھ��و وھ��ي، 
والش����يء، وب����ی����ت ال����زوج����ی����ة، 

 الدكتاتور).
التخصص في علم الجغرافیا حصل  -

على اللیسانس من جام�ع�ة ال�ق�اھ�رة 
، وب��ع�دھ��ا حص��ل ع��ل��ى 1951ع�ام 

شھادة ال�دك�ت�وراه م�ن أن�ك�ل�ت�را ف�ي 
، 1958الج�غ�راف�ی�ھ ال�ب�ش�ری�ة ع�ام 

وُع��یّ��ن ف��ي ك��ل��ی��ة اآلداب ف��ي قس��م 
الجغرافیا، وكنت ح�ی�ن�ھ�ا ط�ال�ب�ا ف�ي 
كلیة الترب�ی�ة قس�م ال�ج�غ�راف�ی�ا، م�ع 
األسف أنھُ لم یدرسني ب�ل ك�ن�ت م�ن 
ال��ط��الب ال��م��ت���اب��ع��ی���ن ل��ب���ح��وث���ھ 
ومح�اض�رات�ھ ف�ي ح�ق�ل ال�ج�غ�راف�ی�ا 

 البشریة.
وأخیراً/ ل�ی�س م�ن الض�روري ف�ي  

ھذه المقال�ة ك�ت�اب�ة ت�ف�ص�ی�ل�ی�ة ع�ن 
األستاذ الدكتور شاكر خص�ب�اك ف�ھ�و 
یس�ت��ح��ق أن ن��ك��ت�ب ع��ن��ھُ م��ج��ل��دات 
وأطروحات لكن الھدف ھو ال�ت�ذك�ی�ر 
ب��ھ��ذا (ال��عَ��ل��ْم) ال��ذي خ��دم وط��ن��ھُ 
واألنسانیة ع�ب�ر فض�ائ�ی�ن واس�ع�ی�ن 
ھما* األبداع األدبي في مجال القصة 
وال��روای���ة وال���م���س��رح، ال���ث���ان���ي: 
ال��دراس��ات ال��ج��غ��راف��ی��ة ب��ق��س��م��ی��ھ��ا 
البشري واألجتماعي، وم�ع ذل�ك ت�ّم 
تجاھلھُ بقسّوة م�ن ح�ك�وم�ات زم�ن�ِھ 
ومن بعض نق�اداألدب ال�م�ش�ھ�وری�ن 
ربما ألن شھرتھ العلمیة طغت ع�ل�ى 

 شھرتھ األدبیة.
وداعاً أیھا الجبل األشم وتحیة أجالل 
وأك�رام ألس��ت�اذي ال�ج�ل��ی�ل ال�ب��روف 
"شاكر خص�ب�اك" ول�ت�ك�ن ال�م�ق�ال�ة 
مرثیة م�ن أح�د ت�الم�ذت�ك ف�ي ك�ل�ی�ة 

 .1961التربیة جامعة بغداد عام 
 

  مراجع البحث
----------------- 

أع���الم األدب���ي  -روب��رت ك���ام��ب���ل-
  المعاصر بیروت مترجم

 -األرت��ی��اد وال��ك��ش�ف ال��ج��غ��راف��ي  -
  الدكتور شاكر خصباك

 -دراس��ة  -أن��ط��وان تش��ی��خ��وف  -
  الدكتور شاكر خصبلك

ال��ج��غ��راف��ی��ة  -ش��اك��ر خص��ب��اك  -
 1977األجتماعیة 

 

  إ دي
 اور " ك "

 
 
 
 
 

 بقلم: عبد الجبار نوري/ السوید
 2012تشرین ثاني  

18  

 
  

 

Wednesday
AL-iraqia No. 810

15 Dec 21 • Year 17 



في محیط زمني كان یجمعنا عنوة، ھ�و ف�ي     
مشفى لعالج القلب الذي كان یعاني منھ ط�وی�ال 

ی��خ��رج ح��ت��ى  أن وتض��اع��ف��ت مش��اك��ل��ھ ف��م��ا
ف�ي  وأن�ا أی�ام . من جدید ب�ع�د بض�ع�ة إلیھ یعود

عملیة ومن بعد انتقالي إل�ى دار  إلجراء مشفى
للنقاھة وسط غابة تنتشر فی�ھ�ا أش�ج�ار الس�در 

م�ن  أك�ث�ر والسندیان الباسقة. ك�ن�ا ع�ل�ى م�دى
شھرین نتواصل على النقال لیطمئن أحدنا عل�ى 
اآلخر ونتحدث عن مشاریعنا المشتركة وكیفی�ة 

 متابعتھا.
في العاصم�ة األل�م�ان�ی�ة ب�رل�ی�ن، ووس�ط وق�ت 

والمشاریع التي كانت تش�غ�ل�ھ  باألحداث مزدحم
تش�ری�ن ال�ث�ان�ي  4رحل عنا فجر یوم الخمیس 

ع��ن ع��م��ر ن��اھ��ز ال��خ��امس��ة  2021ن��وف��م��ب��ر 
ال�ح�اض�ر،   والستین الفنان التشك�ی�ل�ي ال�غ�ائ�ب

لم یمھلھ تح�ق�ی�ق  مفاجئ منصور البكري بشكل
ما كان یع�د ل�ھ م�ن مش�اری�ع ف�ن�ی�ة ف�ي غ�ای�ة 
األھمیة، معرضھ ال�ف�ن�ي ال�ج�دی�د ف�ي ن�وف�م�ب�ر 

ال�ف�ن�ی�ة ع�ن  ب�أع�م�ال�ھ وطباعة كت�اب�ھ ال�خ�اص
ك�ان ی�ع�د إلص�دار  أنھ "كلكامش". المھم أیضا

 40آخر یتضمن جمیع أعمال "الكاریكاتیر" الـ 
التي كان ینجزھا وھو في المستشف�ى ال�واح�دة 
تلو األخرى یومیا. لقد رحل منصور وھو ع�ل�ى 
درایة من أنھ سیواجھ حتمیة الم�وت بش�ج�اع�ة 
فائقة، طالما حدثني عنھ بالقول: (أن�ا ال أخ�اف 

ال�ف�ن�ي ال�ذي  إن�ج�ازي الم�وت ع�زی�زي عص�ام
 افتخر بھ واعتز، سیخلدني حیاً) ..

بأنھ كان على موعد   حتى اللحظة لم اصدق أنا 
مع الزائر األجل، ولم أستطع نفس�ی�ا اس�ت�ی�ع�اب 

ینطبق كذل�ك  األمر قد حدث فعال .  ذلك على أنھ
على األقارب واألصدقاء والمعارف ال�ع�راق�ی�ی�ن 

  واأللمان، والعرب
ولم یصدق أحد بأن العراقي فنان ال�ك�اری�ك�ات�ی�ر 
المتمیّز منصور البكري قد غ�ادرن�ا إل�ى م�ث�واه 
األخیر، وبذلك انطفأ ش�ع�اع ع�راق�ي آخ�ر ك�ان 
یحلم بوطن یحتضنھ قبل أن ت�أت�ی�ھ ال�م�ن�ی�ة ف�ي 

 الغربة القاتلة.
ال�رغ��م م�ن ت��ع�دد ال��ع�ن��اص��ر ال��ق��ی�م��ی��ة  وع�ل��ى

والمعنویة التي تجمع بین الفض�اء االف�ت�راض�ي 
للحدث ومفھوم ال�زم�ان وال�م�ك�ان ال�ذي ج�ع�ل 
الفقید منصور البكري یتكیّف مع ما كان ینتظره 

خبر رحیلھ "الم�ف�اج�ئ"  أن إال  األیام. في قادم
البال�غ، ل�م ی�ك�ن  على قدر كلمة "موت" وأثره

بالمعنى الع�ام ل�ف�اج�ع�ة ن�ھ�ای�ة   للجمیع مفاجأة
الحیاة، بقدر ما كان خبراً م�ؤل�م�ا وح�زی�ن�اً ب�ال 

منصور ك�ان أس�ی�ر  أن وعلى ما یبدو حدود !..
أح���اس���ی���س دف���ی���ن���ة ل���م ی���ت���م���ك���ن م���ن 

تجنبھا. یق�اوم ل�ل�ع�ی�ش وم�واج�ھ�ة  أو اختزالھا
النھایة بانضباط وھدوء. بفضل إرادتھ وع�ن�اده 
وھو یصارع المرض، تمكن من إع�ط�اء األم�ل 
لنفسھ للبقاء على قید الحیاة بأقصى قدر ممكن. 

ی�واج�ھ ت�رات�ی�ل  أن لكن ك�م ك�ان ص�ع�ب�ا ع�ل�ی�ھ
لھا؟. بید  حدٍّ  ھواجس وآالم دون المقدرة لوضع

أن شقیق�ت�ھ الس�ی�ن�م�ائ�ی�ة آم�ال ال�ب�ك�ري ال�ت�ي 
حرصت على االھتمام بشقیقھا، ك�ان�ت ت�ت�رق�ب 
ع�ن ك��ث�ب وخ�وف ال�م��ش�ھ�د ال�درام��ي ل��ح�ی��اة 

رس�ال�ة ع�ل�ى  أك�ت�وب�ر 9منصور.. كتب لي في 
ب�ع�د  إال االط�الع ع�ل�ی�ھ�ا أس�ت�ط�ع ال�م�وب�ای�ل ل�م

ن�وف�م�ب�ر ی�ق�ول:  6خروجي من الم�ش�ف�ى ف�ي 
ل�ك  أتم�ن�ى ((عزیزي عصام بعد التحیة والسالم

  أختي صحة ومزاج عال للعمل ...
آم���ال وھ���ي س���ی���ن���م���ائ���ی���ة تس���أل���ن���ي إذا 

نفسي في العمل فكتبت ل�ھ�ا ال�ت�ال�ي  أرھق كنت
تح�ی�ات�ي..))  أجمل علیھ... وأحب أن تتطلع أنت

((كل ما عملتھ عزیزتي آمال بك�ل ح�ب وم�زاج 
وب��ت��ف��ك��ی��ر م��رك��ز  وب��دون ش��ت��رس "إرھ��اق"

وبھدوء، الذي یزعجني دائما تصرف�ات ال�ن�اس 

اعمل باحترافیة عالیة وعارف شغلي  ألني معي
 ،أعصاب�ي بالشغل فیتلفوا ویخبصون وھم ھواة

عصام الیاسري ھو الوحید الذي أعمل معھ بكل 
مح�ت�رف ب�ال�ع�م�ل ال�م�ھ�ن�ي  ألنھ راحتي ومزاج

ون�اط��ی�ن�ي ك��ل راح�ت��ي  واإلع��الم�ي والص�ح�ف�ي
لي كان منصور یسابق ال�زم�ن،  بالعمل)). یبدو

وربما كان یخاطبنا في كلمة "وداع مؤثرة" ال 
تفصل بینھ وبین محیطھ المھني والبشري، قبل 

ع�ال�م آخ�ر وم�ن ث�م  إلى مرتبة مغادرتھ الحیاة
 وقداستھ. األخیر الوداع

 
برحیل الفقید الفن�ان ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي ال�م�ت�خ�ص�ص 
برسوم "الكاریكاتیر" منصور البكري، خسرن�ا 
وخسر العراق والثقافة والفنون العراقیة مبدعا 

 وطنیا ال یعوض. 
تشتمل أعمالھ ومسیرتھ الفنی�ة، أو م�ا ی�ت�م�یّ�ز 

في فن رسم "الكاریكاتیر" تج�ل�ی�ات  أسلوبھ بھ
وظواھر إبداعیة قل نظیرھا. كما كان طرفا ف�ي 

  أعمـالـھ لیجســد في الغـالب في األحـداث سـرد
مكان�ةال�وط�ن وح�ی�اة ال�م�ج�ت�م�ع. حص�ل ع�ل�ى 
شھادات تقدیر عربیة وعالمی�ة، م�ن�ھ�ا ش�ھ�ادة 
تقدیر (مدونة تحتوي على الكث�ی�ر ال�م�ع�ل�وم�ات 

منتدى  2017أكتوبر  28والصور قدمھا لھ في 
 بغداد للثقافة والفنون برلین. 

ھذا ال�ت�ك�ری�م ج�اء ب�ع�د  أن إلى اإلشارة وتجدر
ف�ي ال�م�ع�رض ال�دول�ي  األول�ى فوزه بال�ج�ائ�زة

ف�ي  2017تموز  21في  أقیم  للكاریكاتیر الذي
مدینة "أغادیر" بالمغرب، وكان من المقرر أن 
یحدث قبل ذلك، حیث كان یحلم بھذه ال�م�ف�اج�أة 
وم�����الق�����اة ھ�����ذا ال�����ف�����ض�����اء ال�����واف�����ر 

والثقافیة. لقد أس�دل ال�ق�در  اإلبداعیة بشخوصھ
من تراجیدیا خ�ات�م�ة  األخیر الستار على الفصل

   فنان كان بعیداً عن وطن انكفأ إزدھاره.
 

  أقول: أن إال وال یسعني في ھذا المقام
عن السنوات ال�ط�وی�ل�ة  أتحدث أن أرید ال بأنني

من العالقة المثمرة بی�ن�ي وب�ی�ن م�ن�ص�ور، وال 
الص��ح��ی��ة ال��ت��ي ت��ف��اق��م��ت ف��ي  أوض��اع��ھ ع��ن

معاناتھ الجسدیة ومن  إلى وأدت األخیرة اآلونة
ع�ن  ان�م�ا ثم قرب أجلھ، وھو المحب ل�ل�ح�ی�اة .

كان رجال ذا ح�س  فإنھ اإلنسان، طبیعة منصور
یك�ون  أن إال بإمكانھ وطني ال یستكین، ولم یكن

صریحا واضحا في آرائھ ومواقفھ ف�ي ال�ك�ث�ی�ر 
م��ن ال��ق��ض��ای��ا ال��ت��ي ت��ع��ن��ي وط��ن��ھ وش��ع��ب��ھ 

وق�یّ�م  مب�ادئ ومستقبلھما. رجال ملتزما صاحب
ظل مخلصا لھا طول ح�ی�ات�ھ.. زم�ی�ال وص�دی�ق�اً 
 عزیزاً دمث الخلق، كثیر الجود والنبل والعطاء.
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الشع�راء ُرس�ل الس�الم, ع�ل�ى أج�ن�ح�ة ارواح�ھ�م 
الرقیقة یحملون الحّب والوطن واآلم�ال وال�ھ�م�وم 
واألحزان, الذین یمتلكون روح الحریة ال�م�ط�ل�ق�ة, 
ویستمدون مادة إل�ھ�ام�ھ�م م�ن ال�واق�ع ال�ذي ھ�م 
یعیشون فیھ, الذی�ن ی�م�ت�ل�ك�ون خ�ی�االً ی�رون م�ن 
خاللھ الحقیقة مجّردة, ویسمعون م�ا ل�م یس�م�ع�ھ 
األنسان العادي, أّن اقل األش�ی�اء وأح�ق�رھ�ا ش�ان�اً 
یستطیعون أن یبثّوا فیھ الحیاة ویكون معبّراً ع�ّم�ا 
یحدث حولھم , ویحّولونھا ال�ى م�ف�اج�آت ك�ث�ی�رة 
مثیرة مدھشة, فنستط�ی�ع أن ن�ت�ل�ّم�س م�ن خ�الل 
قصائدھم األفراح واألحزان, ون�ع�ی�ش م�ع�ھ�م ك�ّل 
العذابات التي یتألمون ویحّسون بھا . ك�ّل ش�اع�ر 
یحاول أن یعبّر عن مكنونات نفسھ بلغة م�خ�ت�ل�ف�ة 
عن اللغة السطحیة المتعارف علیھا ب�ی�ن ال�ن�اس, 
لغة ترتفع ویرتفع معھا الشاعر كل�م�ا أب�ت�ع�د ع�ن 
كل ما ھو عادي ومألوف, ف�ی�ق�وم ب�ت�ح�ط�ی�م نس�غ 
اللغة, فتكون ل�غ�ت�ھ ك�ال�ب�رق والص�اع�ق�ة, ف�تُ�ح�ّل 
ال�ت��ن�اف��ر وال��ت�ع��رض وال��غ��راب�ة م�ح��ّل ال��ت�ج��ان��س 
والنظام, فتكون ھذه اللغة مفاجئة للمتلقي, ت�ح�م�ل 
في طیّات�ھ�ا الص�دم�ة, ك�م�ا ف�ي دی�وان الش�اع�رة 
اللبنانیة : رنا یتیم . اننا أمام لغة رذاذھا ی�ت�س�اق�ط 
كالَوفر في أعماق المتلقي فتورق أزھ�راً م�ل�ّون�ةً, 
رفرفة لغة ھذا الدیوان كجناح فراشة رقیقة تُ�ث�ل�ج 
صدر المتلقي ب�ع�ذوب�ت�ھ�ا, ف�ھ�ي ال�ل�غ�ة الش�ف�ی�ف�ة 
ال��غ��زی��رة ال��م��ع��ن��ى م��ث��ق��ل��ة ب��ال��دالالت وال��رم��وز 
والرؤى, مسافاتھا ال حدود لھا كت�ف�اص�ی�ل�ھ�ا, وال 
مدى یحّدھا كالینابیع تتفّج�ر ك�ّل ح�ی�ن (ع�ن�د ك�ّل 
ق��راءة ج��دی��دة), ف��ب��ع��د ك��ل ق��راءة ن��ج��د ع��ذب 

  سلسبیلھا الفیّاض.
 

 الباب -المدخل 
أّن المتعارف علیھ بأّن الب�اب ھ�و ال�م�ان�ع وال�ح�ّد 
الفاص�ل م�ا ب�ی�ن ال�م�ح�ی�ط ال�خ�ارج�ي وال�م�ح�ی�ط 
الداخلي, اي ما بی�ن الش�اع�ر وم�ا ب�ی�ن م�ح�ی�ط�ھ 
الذي یعیش فیھ, ونحن حینما نطرق ع�ل�ى ال�ب�اب 
إنما نبغى ونرید الدخول إلى المحیط الداخل�ي, اي 
نعبر من خالل الباب من ال�م�ح�ی�ط ال�خ�ارج�ي ال�ى 
المحیط الداخلي, نطرق على الباب لكي یُف�ت�ح ل�ن�ا 
لنتأمل ما وراءه ونكتشف العوالم الم�خ�ف�ی�ة ع�نّ�ا, 
ولك�ن , إذا ك�ان ال�ب�اب م�ف�ت�وح�اً ف�ل�م�اذا ن�ط�رق 

 علیھ ..؟؟!! .
أّن الباب أو مدخل ھ�ذا ال�دی�وان م�ف�ت�وح�اً (ط�رٌق 
ع�ل��ى ب��اٍب م��ف��ت��وح), م�ع��دٌّ وم��ھ�ی��ئ ل��ل�ت��رح��ی��ب 
واالستقبال, فذات الشاعرة ھ�ن�ا ج�ل�ی�ة وواض�ح�ة 
المالمح, لْم تتخَف أو تتخذ من الباب ح�ّداً ف�اص�ال 
یمنعھا عن الم�ح�ی�ط ال�خ�ارج�ي, ف�م�ن خ�الل ھ�ذا 
العن�وان س�ن�رى وج�دان الش�اع�رة, وم�وس�ی�ق�ی�ة 
مفردات�ھ�ا, وك�م�ی�ة ال�م�ش�اع�ر واالح�اس�ی�س. اّن 
الشاعرة في دیوانھا ال�ب�ك�ر ھ�ذا ت�ع�ل�ن ب�وض�وح 
ودون وساطة او ت�خ�فّ�ي ع�ن ذات�ھ�ا الش�اع�رة , 
ال��ذات الش��ع��ری��ة ال��ع��اری��ة م��ن الس��الم وال��ح��ّب 
واألمان واالن�ت�م�اء, إالّ ِم�َن ال�خ�راب وال�ت�ش�ظ�ي 
والغربة, ھذا الوجع المزمن الذي یكبّلھا وی�ح�اول 
أن یكّسر أجنحة احالمھا ویقتل آم�ال�ھ�ا وی�ح�ی�ل�ھ�ا 
الى رم�اد, ورغ�م ك�ل ھ�ذا ال�رم�اد ال�ذي ی�ج�ّم�ل 
واقعھا بكل ھذا القبح, تحاول ھذه الذات الش�اع�رة 
أن تنبعث وتنفض عن كاھلھا الكثی�ر م�ن ال�خ�راب 

 والشظایا.
من خالل قراءتنا لدیوان الشاعرة, ن�ج�د ال�م�ق�درة 
والحنكة لدى الشاعرة على تطویع ال�خ�ی�ال ال�ذي 
تتمتع بھ وجع�ل�ھ ك�ال�واق�ع, ف�ت�أت�ي ل�غ�ة ال�دی�وان 
مفاجأة صادمة للمتلقي, یختفي وراءھ�ا ال�م�ع�ن�ى 

الذي ت�ری�ده الش�اع�رة وتس�ع�ى ال�ی�ھ, ل�غ�ة غ�ی�ر 
مألوفة وشاّذة. ھنا سنستمع بوضوح الى م�ع�ان�اة 
الشاعرة حین ترسمھا لنا عن طریق لغت�ھ�ا ھ�ذه, 
ورغ�م ج��راح��ات��ھ��ا ال��ك��ث��ی��رة إال أن��ن��ا س��ن��س��ت��ل��ّذ 
بجمال�ی�ت�ھ�ا وع�ذوب�ت�ھ�ا وھ�ي ت�ت�دف�ق س�ی�الً َم�َن 
المشاعر النبیلة والقادمة م�ن أع�م�اق�ھ�ا ال�ب�ع�ی�دة 
والتي حّرك ركودھا ما تعانیھ وت�ت�ع�رض ل�ھ م�ن 

ال�م�رأة س�ن�ت�ك�ش�ف  -معاناة, فمن خالل القصیدة 
ھذه االعم�اق وت�ت�وھ�ج أم�ام�ن�ا ت�ع�رض ل�ن�ا ك�ّل 
عوالمھا, وتجع�ل�ن�ا ن�ت�ف�اع�ل م�ع�ھ�ا. ان ال�ن�س�ی�ج 
ـ�/ ال�خ�راب/  الشعري في ھ�ذا ال�دی�وان م�م�ت�ل�ئ ب
الموت/ الخ�ی�ب�ات/ ال�ث�ق�وب/ ال�غ�ی�اب/ االغ�ت�راب/ 
والمحنة, كّل ھذا یتوزع في مفاصل ھ�ذا ال�دی�وان 

أمرأه تمت�ل�ك  -ویلّونھ بكّل ھذا الوجع عند شاعرة 
خیاالً خصباً ولغة تعبیریة تجریدیة یجب ال�وق�وف 
عندھا طویال. من خالل بوابة االھ�داء ت�ف�ت�ح ل�ن�ا 
الشاعرة ابواب قلبھ�ا وت�ج�ع�ل�ن�ا ن�ھ�رول وراءھ�ا 
ون�ح��ن ن��ح�اول ان ن�ج��د ال��ط�ری��ق ل�ل��غ�وص ف��ي 
بوحھا , وتعلن لنا عن نفسھا وبوضح, تعل�ن ع�ن 
والدة ش�اع�رة ت�غ�ت�س�ل ب�م�اء ال�ع�ش�ق ف�ي زم�ن 
الحرب والموت والغربة/ ن�ح�ن الش�ع�راء, الزل�ن�ا 
نغتسل بماء العشق , قبل دخ�ول�ن�ا َع�ی�ن الش�ع�ر/. 
حالما ندخل عوالم الشاعرة ومن خ�الل ال�ق�ص�ی�دة 
االولى/ خصر الیقین/, نجد اللغة التعبیریة ق�ادم�ة 
الینا من اعماق الشاعرة متوھجة صادمة م�ث�ی�رة 
للتأمل والخیرة/ صلصال روحي, ِسجال ال�م�س�اء, 
معتق بالالزورد/, تندفع كل محتویات ھذا النس�ی�ج 
الشعري معتّ�ق�ة ب�ال�خ�ی�ال ال�دی�ك�ت�ات�وري وامض�ة 
كاللھب تعبّر عن لواعج الذات الباطنة وترس�م ل�ن�ا 
صوراً حیّة نابضة بالحیاة. وسرعان ما ت�واج�ھ�ن�ا 
الحرب بكل قُبحھا وآالمھا وخیباتھ�ا ف�ي قص�ی�دة/ 
ولیمة حّب في زمن الحرب/ ھنا نجد ھذا ال�م�زی�ج 
المترابط ما بی�ن ال�ت�ھ�ك�م ال�م�ری�ر واألل�م ال�دف�ی�ن 
والس��خ��ری��ة, ف��ت��ك��ون الص��ور ب��ّراق��ة ب��ال��خ��ی��ب��ة 
والضیاع/ لن یغسل مطر الیوم, الدم الُمراق ع�ل�ى 
أرصفة المتاھة/. ثم تأتي / نطفة ھارب�ة/ زئ�ب�ق�ی�ة 
اللغة المحّملة بطاقاتھا الكام�ن�ة وھ�ي ت�ح�اول ان 
تخلق لنا المعنى الذي تریده/ توجعني, كل بی�وض 
االحتماالت, التي لم تُلقحھا, تلك اللیل�ة, ف�ي ن�ھ�ر 
انفعالي/ حیث العاط�ف�ة ال�م�ت�أج�ج�ة ف�ي ص�ح�راء 
الروح الكب�ی�رة ال�ب�اح�ث�ة ع�ن الض�ی�اء ف�ي زم�ن 
الظالم واللیل الطویل. ال تتركنا الشاعرة اال وھ�ي 
تتحدث عن/ ق�رع�ة ال�م�وت/ وھ�ي ت�ت�ح�دث ع�ن 
االحوال ال�وج�دان�ی�ة ال�ت�ي ی�م�ك�ن ان ی�ح�ّس ب�ھ�ا 
االنسان/ ف�ي ق�ل�ب�ي م�دی�ن�ة, م�أھ�ول�ة ب�ال�دم�ار/, 
وسرعان ما تصدمنا/ سلّة الفراغ/ ح�ی�ث ال�غ�رب�ة 
والوحدة والتشظّي والتوھان/ ھ�ذا ال�ث�ق�ب, ال�ذي 
أحدثتھ یوما, في جدار قلبي, ت�ح�ّول ال�ى ُش�رف�ة, 
اطّل منھا, على غ�اب�ة م�ن اح�الم, دف�ن�ت ف�ی�ھ�ا/, 
فتتدفق شرایینھا نازفة یُف�زع�ھ�ا ع�ال�م االغ�ت�راب 
والخیبة/ شریان مغلق بوجھ الماء/, ح�ی�ث ت�ع�بّ�ر 
تعبیرا فنیا عن االلم المفزع والمخیف الذي ی�ح�وم 
حولھا/ وجھي الذي سقط, ف�ي اغ�ت�راب ع�ی�ن�ی�ك, 
من شاھق الخیبة, ألّوح لھ بید مثق�وب�ة, وتص�ح�و 
الشعرة على/ ح�روب ب�ال�س�ت�ی�ك�ی�ة/ ل�ت�ص�ور ل�ن�ا 
االحوال والمواقف النفسیة المعق�دة/ اص�ح�و, ف�ي 
متصف الدوران الثالث, لعجلة الحل�م, ك�ي, أزی�ل, 
غبش الفجر ع�ن وج�ھ�ك/, ف�ن�ط�رق ع�ل�ى ب�اب�ھ�ا 

فنحدھا معّدة الستقبالنا وترّحب ب�ن�ا/ ل�م   المفتوح
تكن عالقتي ب�األب�واب, ع�ل�ى م�ا ی�رام, ف�م�ع ك�ل 
ھبوب للریح, تمّزق اصابعي, تل�وی�ح�ة اغ�ت�راب/, 
فتتكاثر الثقوب/ تقب االحتماالت/ فتغیّ�ر الش�اع�رة 
الترتیب المعتاد للغة وتكّسر قواعدھا وت�رس�م ل�ن�ا 
صورا مثیرة/ الحیاة دخان في رئتي, منذ الشھق�ة 
االولى/, فنتنفس الشعر عند الشاع�رة م�ن خ�الل/ 
رئة ثالثة/ فنجد اللغة الش�اذة وال�م�ح�ّرض�ة ع�ل�ى 
االحتجاج وھي تسعى ان تثی�ر ح�ف�ی�ظ�ة ال�م�ت�ل�ق�ي 
وتستفّزه أیّما استفزاز/ أتس�لّ�ق, ح�ن�ج�رة ال�ب�وح, 
أرف��رف ف��ي س��م��اء قص��ی��دة ش��اس��ع��ة ال��م��دى/, 
ونقبض على/ مقبض الغیاب / ف�ت�ؤل�ف الش�اع�رة 

بین أشیاء ال تآلف بینھا ف�ي ال�واق�ع وت�رم�ز ال�ى 
أشیاء ال تطابق بینھا على اإلطالق/ تسلّقت رئ�ت�ھ 
المتھرئة, حنجرتھ المثقوبة, فخل�ع الم�ة الص�ب�ر, 
وما تبقى من أسلحة التوّھج, وس�ق�ط ف�ي م�ك�ی�دة 
الُسعال/, فتسعى الشاعرة جاھدة ان تتیح ل�ل�غ�ت�ھ�ا 
ان تتحّرك ح�ّرة م�ت�م�اس�ك�ة/ ع�روس, ب�ال�ق�ص�ب 
ال��ع��ت��ی��ق, م��ط��ّرز فس��ت��ان��ھ��ا, أن��ھ��ك��ھ��ا الص��راخ, 
والحجر/, ونتلم�س ب�ع�ض ال�ب�ص�ی�ص ف�ي/ ذن�ب 
الض�وء/ وث�م�ة فس�ح�ة م�ن األم�ل الض�ع�ی�ف ف�ي 
محاولة للتخفیف من ال�ع�بء واالل�م ال�ذي ی�ج�ث�م 
فوق صدرھا/ وألني ابن�ة الص�م�ت, ل�ْم أن�ُج, م�ن 
صخرة سیزیف, الرابضة عل�ى ص�دري/, ف�ت�ح�ّش 
ذاكرتنا/ ذاكرة المناجل/ ونرى في غرفة ودھال�ی�ز 
قلب الشاعرة/ أقول للحقول, التي تل�ّوح ل�ي, م�ن 
أقصى ال�ج�وع, وت�ح�ش�رن�ي ف�ي زاوی�ة, م�واس�م 
الخرافة/, وت�ج�ث�م ف�وق روح الش�اع�رة/ ص�خ�رة 
ال�م��ح�اول��ة/ ف�ن��ج��د ق��وة ال�خ��ی��ال ونس��م��ع ل��ھ��اث 
الم�ف�ردات وھ�ي تش�ّع كص�ور یُ�ج�ی�د ت�ج�م�ی�ع�ھ�ا 
مونتیر حاذق ویجعلھا كشریط ف�ی�ل�م ی�ت�ح�رك ف�ي 
دواخلنا ونحن نتنفّسھا/ في ھذا الصب�اح, ك�ل ھ�ذا 
الكّل, یش�ت�ھ�ي اس�ت�راح�ة غ�ری�ق, أن�ھ�ك�ھ ت�الط�م 

 الموج, في بحر یشبھ, طوق نجاة/ .
أّن باب ھذا الدیوان مفتوح على مصراعیھ (ق�ل�ب 
الشاعرة), وكلّما نطرقھُ ونس�ت�م�ر ف�ي مس�ی�رت�ن�ا 
الضوئیة س�ن�ك�ت�ش�ف م�ن�اب�ع ال�ج�م�ال وال�الزورد 
واالبداع الفّذ . كّل طَرقة یطرقھا الزمن عل�ى ب�اب 
قلبھا تتفتح القصائد على شكل خیبات م�ت�ك�ررة ال 
ترید ان تنتھي أو تفارق قلب�ھ�ا/ دی�وان�ھ�ا, ف�ن�ح�ن 
حینما نقُف على باِب قلبھ�ا/ ب�اب دی�وان�ھ�ا نس�م�ع 
الصراخ یعّج في أعماقِھ, كلّما تدخ�ل ف�ي م�رح�ل�ة 
للُسبات/ ُسباُت ال�ت�أوی�ل/ یُ�ف�زع�ھ�ا وی�ك�ّدر ص�ف�َو 
حیاتھا ضجیج طاحونة المدینة/ وأنا أج�م�ُع ق�م�ح 
الكالم, لطاحونة المدین�ة, ت�ع�جُّ بص�م�ِت ال�ج�ی�اع/, 
ولتصرخ في مكان آخر من ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة/ ف�ق�د 
سئمُت , وأن�ا أن�ث�ُر األق�ف�ال, ف�ي خ�واء ُم�م�ت�ّد/, 
ویبقى صباحھا مكفھّراً وھ�ي ت�ح�اول أن ت�ل�ت�ق�ط 
أنفسھا من خالل دھشٍة ال تُمسكھا قبض�ة ق�ل�ب�ھ�ا, 
أو ھ�ي ال تس�ت�ط�ی�ع أن تص�ور ل�ن�ا ھ�ذا ال�ق�ب��ح 
والبؤس والظلم والظالم الذي وجدت ن�ف�س�ھ�ا ف�ي 
دّوامتھ وھي تتساءُل بحزن الوجود ع�ن ج�دواھ�ا, 
فھا ھي الفراشة الرقیقة تھمُس ل�ن�ف�س�ھ�ا ال�ق�ل�ق�ة 
والمكبّلة ب�ال�ح�ی�رة/ دھش�ةُ ال�م�ج�ازات/ ف�ي ھ�ذا 
الصباح, الخال�ي م�ن ال�دھش�ة, أح�اول أن أل�ت�ق�ط 
فكرة, تركھا الّراكضون, الى الحیاة. لقد ال�ت�ب�س�ت 
علیھا األمور وأختلط الحّق مع ال�ب�اط�ل, وت�أّزم�ت 
الروح وراودتھا األفكار العنیفة التي أزاح�ت ع�ن 
قلبھا بھ�ج�ة ال�ح�ی�اة, ف�ن�س�م�ع ل�ھ�ا ھ�ذا الص�وت 
ال�م�ت�ح�ش�رج ب�األل�م وال�خ��ی�ب�ة وال�ق�ن�وط/ ش�ب�ھ��ة 
انتحار/ یسالني الطبی�ب, ك�م م�ّرة راودت�ك ف�ك�رة 
االنتحار.؟, فتجیبھُ وھي تغّص مت�ع�ث�رة ب�غ�رب�ت�ھ�ا 
وعجزھا/ كلّما تعثّرت بغّص�ة م�ف�اج�ئ�ة, ت�أب�ى أن 
تغادر, ضفاف صوتي , وأع�ج�ز أن أن�ق�ل�ھ�ا, ال�ى 
ُحنجرة الن�ّص/. ف�ن�رى ونس�م�ع رق�رق�ة ال�دم�وع 
المنھمرة في / نذور األرواح / فھا ھي تعج�ز ع�ن 
التكھ�ن ب�ال�م�س�ت�ق�ب�ل وأح�داث�ھ, وت�ع�ل�ن ع�ج�زھ�ا 
المفرط بالقادم من االیام/ خل�ع�ت ب�اب ال�ب�ص�ی�رة, 
ع��ن ج��ح��اف��ل اإلغ��م��اض, ب��ع��د أن , أع��ی��ت��ن��ي 
االنتماءات/, نعم ھي الذات الممّزقة على مس�اح�ة 
الوطن, ال تدري ما الذي سیحدث غ�داً/ ف�ي ل�ی�ل�ة 
خریفیة, على أعت�اب ب�ی�ت�ن�ا/. وت�ح�اول الش�اع�رة 
جاھدة على النسیان وعدم تذّكر ما حدث وی�ح�دث 
علّھا تستطی�ع أن ت�ع�ی�د ل�ل�ح�ی�اة ب�ع�ض ب�ری�ق�ھ�ا 
المنھوب/ ثقوب النسیان/ عل�ى رص�ی�ف ال�م�ع�ن�ى, 
تقرأ أكّف الصم�ت, ت�ج�م�ع ض�ج�ی�ج ال�ف�راغ, ف�ي 
قوافي الظنون/. وكلّما ینخفض من�س�وب الس�ع�ادة 
ف�ي ق�ل�ب�ھ�ا, ت�ح�اول أن ت�ل�ت�ج�أ ال�ى وج�ھ ال��ذات 
األخرى, في محاولة یائسة لرسم الفرح/ إنكم�اش 
المجاز/ وجھُ الص�ب�اح, م�رك�ون, ف�ي َج�ْی�ٍب آخ�ر 
(أحبَّك), ھمستُھا لقلبَك/. وتعود إلیِھ وھ�ي تس�م�ع 
صدى النایات/ خصلة ماء, مع�لّ�ق�ة ع�ل�ى ق�م�ی�ص 

الِغوایة, أتیتَك, شفیفة المع�ن�ى, غ�زی�رة ال�م�غ�ن�ى, 
ُمثقلة بوحي الرؤى/. فھي النھر ال�رق�راق ال�ع�ذب 
فھا ھي تصرخ/ لْم أتخلَّ عن عادتي, في أن أك�ون 
لَك نھراً, وبیني وب�ی�ن�ك مس�اف�ة, ت�ك�س�ر ش�م�وخ 
العطش الضارب, في ظھر الریح/. فھا ھي ع�ل�ى/ 
ضفاف الغرق/ تنتظر تلویحة نجدة تن�ت�ش�ل�ھ�ا م�ن 
أفٍق یضّج بالقحط/ یدَك المثقوب�ة, ك�ان�ت أخ�ل�ص, 
َمْن لّوحت لي, ِمن أقاصي, ضف�اف ال�غ�رق/. ل�ق�د 
تبّدلت م�الم�ح ال�ح�ی�اة وذھ�ب�ت مس�ّرات�ھ�ا ب�ع�ی�داً 
یغطّیھا الرم�اد/ ش�وق ال�رم�اد/ ف�ھ�ا ھ�ي/ ت�غ�ل�ي 
مالمحھا السمراء, ف�وق ج�م�ر األرق/, تش�رب�ھ�ا 
الخیبات فـ / لْم یعْد وجھنا, صالحاً ل�ل�ف�رح, ح�ی�ن 
یغدو الشوق, محض دخان/. فال شمس وال ض�وء 
وال مواسم سھرات تراقص فی�ھ�ا ال�ق�م�ر/ س�ھ�رة 
الشمس/ ال شمس تشرق, ِم�ن خ�اص�رِة ال�ی�أس, 
حاسرة الضوء, حافیة الن�دم/. ال�م�الح�ظ ف�ي ھ�ذا 
الدیوان/ القلب, كلّما ندخل أكثر الى عوال�م�ھ ت�ب�دأ 
الصرخات/ القصائد تصبح أكثر مم�ا ف�ي ب�دای�ت�ھ, 
وكأّن الیأس ق�د دّب ف�ي روح الش�اع�رة وض�رب 

ف�ل�م ی�ع�د ھ�ن�اك م�ن أم�ِل ف�ي   أطنابھ عمیقاً فی�ھِ 
عودة الشمس وشروقھا, فك�ّل ش�يء ھ�و ع�ب�ارة 
عن خراب وضیاح ووحشة, لقد ض�اع ك�ل ش�يء 
بالنسبة للشاعرة, فلم یعْد ل�ھ�ا ِم�ْن ش�يء س�وى 
اللجوء الى أحض�ان ال�ح�ب�ی�ب, وم�ن�اغ�ات�ھ وط�ل�ب 
النجدة منھ حیناً, أو الل�ج�وء ال�ى ال�ذك�ری�ات ل�ع�ّل 
فیھا ب�ع�ض الس�ل�وى, ف�ت�ط�وف ف�ي ھ�ذا ال�ع�ال�م 
الغ�اّص ب�ال�ذك�ری�ات واألم�ن�ی�ات/ ط�واف الِش�ْع�ر/ 
أج�زم أنّ�ن�ي, ص�رُت ص�ن��دوق�اً, ی�م��ت�ل��ُك رف��اھ�یّ��ة 
المسامیر, یطوف فوق توابیت الش�ع�ر, ل�ك�نّ�ي م�ا 
زلت, أحمُل, على عاتق ج�ب�ی�ن�ي, أن�ی�ن الص�ور/. 
ویبقى الحبیب یرافقھا رغ�م م�ح�ن�ت�ھ�ا وغ�رب�ت�ھ�ا, 
وتبقى تنتظر الفرح/ إطار وانتظار/ اإلط�ار, ال�ذي 
عیّبَك عن الصورة, اب�ق�اَك ف�ي م�دی�ات ال�رغ�ب�ة/. 
وتبقى اشوقھا المكبوتة ح�زی�ن�ة م�ع�ّذب�ة/ اش�واق 
مصلوبة/ على حبل غسیل الشوق, أصلُب / ت�ب�ق�ى 
مصلوبة تنتظر . فال خالص والوج�ع ی�ج�ث�م ف�وق 
صدرھا / حفر في الظّل / على حافة ق�م�ی�ص, قُ�ّد 
من وجع, یجثو, عند آخر موعد, م�ع ع�ی�ن�ی�ھ�ا/ . 
ف�ت�ث�رث�ر ال�ن�ار ف�ي ق�ل�ب�ھ�ا, ون�راهُ ب�وض�وح ف��ي 
قصیدتھا / ثرثرة النار/ الرتعاش أنفاس�َك, ث�رث�رة 
النار, تُنضج رغیف البوح, في مساكب اللھفة / . 
لْم یعد لالنتظار من جدوى وق�د ت�ح�ّول ق�ل�ب�ھ ال�ى 
شجرة عاریة من الحّب والمشاعر واألح�اس�ی�س, 
لقد جّف قلبھَ وما عاد ینبض بالعشق/ انتظ�ار ب�ال 
جدوى/ انتظ�رھ�ا ط�وی�ال, وح�ی�ن ع�ادت, وج�دت 
قلبھ شجرة, ھجرتھ�ا ال�ط�ی�ور, ال�ى ع�زاء آخ�ر. 
وحاولت أن تتحاشى الغوایة في/ شبھ�ة ال�غ�وای�ة/

منذ شھر, وأنا أتحاشى رج�ف�ة ق�ل�ب�ي, وان�ق�ب�اض 
المسامیر فیھ/, آِه یا لوجع المس�ام�ی�ر ح�ی�ن تُ�ّدق 
في الق�ل�ب ال�رق�ی�ق.!!!. ف�ی�ج�يء م�وس�م ال�ھ�ج�ر 
والھج�رة وھ�ي ل�ّم�ا ت�زل ت�ع�ان�ي م�ن ال�ط�ع�ن�ات 
المتالحق�ة/ ھ�ج�ر ای�ل�ول/ أنس�لّ�ق م�دى ص�وت�َك, 
حافیة الم�ف�ردات, ك�خ�ی�وط ای�ل�ول, ق�ابض�ة ع�ل�ى 
صدر قصیدة, مطع�ون�ة ب�ال�ھ�ج�ر/, وی�ب�ق�ى األم�ل 
یراودھا في/ قِب�ة ق�ل�ب�ي/ ف�ھ�ي ال�م�رأة ال�ع�اش�ق�ة 
المحبّة للخیر والسالم والِشعر واالنتماء ل�ألرض/ 
أنا امرأة, تتوضأُ, بماء ال�ع�ش�ق/. ف�ی�ح�لُّ الش�ت�اء 
الطویل في قلبھ�ا/ قص�ائ�دھ�ا, ت�ن�ت�ظ�ُر ال�ال�ش�يء/ 
وجھ الشتاء/ لطالما خذلني, ذاك الباب ال�ُم�وارب, 
في وجھ الشتاء/, ولكّن بابھا المفتوح ل�ْم ی�خ�ذل�ن�ا 
ابداً في ھذه الرحلة العمیق�ة ف�ي م�ك�ام�ن ق�ل�ب�ھ�ا/ 
قص�ائ��دھ��ا, ف��ل��ق�د ك��ان��ت م��خ��ل�ص��ة ف��ي ب��وح��ھ��ا, 
ومخلصة للِشعر, وھي تتحفنا ب�ب�اك�ورة أع�م�ال�ھ�ا 
الش�ع�ریّ��ة, وت��ج�ع��ل�ن��ا ن��ن�ت��ظ�ر ان�ق��ض�اء الش�ت��اء, 
ونھوضھا من ُسبات ال�خ�ی�ب�ات, ل�ت�ت�ف�ج�ر م�ن�اب�ع 

 اإلبداع مّرة أخرى . 

(ء ا م ز ،اءا ) 
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م��ن ال��ط��ب��ی��ع��ي االش��ارة ال��ى أن     
التجربة الصینیة خالل العقود االربعة 
االخیرة تقریبا طرحت جم�ل�ة أس�ئ�ل�ة 
من بینھ�ا: ھ�ل تس�ت�م�ر الص�ی�ن ف�ي 
الجمع بین النقیضین، ن�ظ�ام الس�وق 
االشتراكي والت�وج�ھ ال�م�ت�زای�د ن�ح�و 
اللیبرالیة االق�ت�ص�ادی�ة ؟ ھ�ل یش�ك�ل 

ن�ظ�ام�اً “  اقتصاد السوق االشتراكي” 
انتقالیاً الى ال�رأس�م�ال�ی�ة، أو ن�ظ�ام�اً 
انتقالیاً الى اشتراك�ی�ة دی�م�وق�راط�ی�ة 
حدیثة مبتكرة أو نظاماً انتقالی�اً؟ وم�ا 
ھي ال�ت�ن�اقض�ات والص�راع�ات ال�ت�ي 
تجري في الصین المعاصرة؟ ما ھ�ي 
نقاط ال�ق�وة والض�ع�ف ف�ي ال�ط�ری�ق 
المتبع ؟ وما ھي نقاط ال�ق�وة ف�ي ی�د 
القوى المعادیة للرأسمالیة (الساعیة 

 نحو االشتراكیة، على األقل)؟
وھكذا یح�ت�ل ال�ج�دل ح�ول مس�ت�ق�ب�ل 
االشتراكیة في الصین مكاناً م�رك�زی�اً 
وح�یّ�اً، وی�م�ك�ن أن ی�ل�م ھ�ذا ال�ج�دل 
بالزوایا المتعددة للواقع االج�ت�م�اع�ي 
ال��م��ع��ق��د، وم��ا ی��ت��ی��ح��ھ م��ن ف��رص 

 .للتحلیل، والتحرك نحو التغییر
إن ھذه األسئلة، وغیرھا الكثیر، ھ�ي 
الت�ي ش�ك�ل�ت م�وض�وع�ا ل�م�ق�ارب�ات 
مختلفة للتجربة الصین�ی�ة. وإذا ك�ان 
الب�د أن ی��ت�م ال��ح��ك�م ع��ل��ى ال��ب��ش��ر، 
والقوى السیاسیة التي یمثلونھا بناًء 
على األفع�ال ال األق�وال، ل�ذا یص�ب�ح 
السؤال الواجب اإلجابة عنھ م�ت�ع�ل�ق�اً 
بمستقبل ھذا االختیار األساسي القائم 

 .في الواقع
وفي ضوء ذل�ك ھ�ن�اك م�ن ی�رى أن 

ل��ط��ب��ق��ة “ ال��م��ش��روع ال��ح��ق��ی��ق��ي لـ�� 
الص��ی��ن��ی��ة ذو ط��ب��ی��ع��ة ”  ال��ح��اك��م��ة

اش�ت�راك�ی�ة ” رأسمالیة، وبذلك تك�ون 
مجرد طریق مختصر لب�ن�اء “  السوق

ال��ھ��ی��اك��ل األس��اس��ی��ة ل��ل��رأس��م��ال��ی��ة 
وم�ؤس��س��ات��ھ��ا، م��ع ال�ت��ق��ل��ی��ل ب��ق��در 
اإلم��ك��ان م��ن االح��ت��ك��اك��ات واآلالم 

 )1(المصاحبة للتحول إلى الرأسمالیة 
ف��ي ح��ی��ن ی��رى ب��اح��ث��ون آخ��رون 
العكس، حیث یسود اع�ت�ق�اد ع�ن�دھ�م 
بان ھذه التحوالت یمكنھا أن ت�ف�ض�ي 

تعزیز مواق�ع االش�ت�راك�ی�ة ف�ي “ الى 
 .”الصین

واستنادا الى المالحظات السابقة فان 
متابعة االدب االق�ت�ص�ادي ال�م�ت�ع�ل�ق 

مدارس “ بالتجربة الصینیة تتیح فرز 
متن�اقض�ة ب�ی�ن ال�م�اركس�ی�ن ” فكریة

الص��ی��ن��ی��ی��ن ح��ول ھ��ذه ال��ت��ج��رب��ة، 
 )2(باعتبارھم ادرى بشعابھا 
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” ال�ج�ذور“ وھي ما زالت متمسكة بـ 
ط�ری�ق “ وترى ان الصین تسی�ر ف�ي 

”. اشتراكیة ذات خص�ائ�ص ص�ی�ن�ی�ة
وال جدال ان ھ�ذا ال�م�ن�ط�ق یش�رع�ن 
بعض السیاسات ال�ح�ك�وم�ی�ة وم�ن�ھ�ا 

م�ث�ال ذل�ك، ان ”.  اشتراكیة السوق“

ھذه المدرس�ة ت�ؤی�د اص�رار ال�ح�زب 
المبادئ األس�اس�ی�ة “ على التمسك بـ 

والتي تضم الماركسیة وفك�ر ”  األربع
ماوتسي تونغ، رغم ان ھ�ذا األخ�ی�ر 
قد تم تجاوزه حقاً من ج�ان�ب ن�ظ�ری�ة 

ب��ی��ن��غ ب��ال��ت��رادف م��ع  -دن��غ س��ی��او
ال�ف�ك�ر ال�ھ�ام “ مقوالت جیانغ زیمین 

وم�الح�ظ�ات ھ�ی�و ”  للممثلین الثالث�ة
ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي ” ج��ن��ت��او بش��أن 

 .“والمجتمع المتجانس
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فتنطلق من أفق مختلف تماماً، ح�ی�ث 

 

 

  
 

یرفض بعض مفكریھ�ا،  رفض�ا  ك�ل�ی�ا
 إصالحات العقود االربعة األخیرة. في
رأیھم، ان القیم الراھنة ذات ال�ع�الق�ة
بـ “التحویل” او “االنتق�ال” م�رادف�ة
لنوع من استعادة إرتكاسیة للماضي.
 ویقوم رأیھم األساس على ان الصین
استعادت الرأسمال�ی�ة  وان  الش�غ�ی�ل�ة
 عادوا ثانیة الى ما ك�ان�وا  ع�ل�ی�ھ  ف�ي
المجتمع القدیم، الشریر. وافتراضھ�م
 النظ�ري  ی�ق�ول  ب�أن  م�اوتس�ي  ت�ون�غ
أس��س  وط��ور  اش��ت��راك��ی��ة  م��ت��ق��ن��ة
وعادلة، وان نظریة دنغ سیاو - بینغ
قد احتوت على تح�ری�ف�ی�ة  إج�م�ال�ی�ة.
 وانطالقا  م�ن  ال�م�الح�ظ�ات  الس�اب�ق�ة
فإنھم ی�رفض�ون  ش�رع�ی�ة “ اق�ت�ص�اد
 السوق االشتراكیة” ألنھم  ی�ع�ت�ق�دون
بأن ال مف�ر  ان  ھ�ذه  الس�وق  أق�ی�م�ت
 على افتراض ان ال�م�ل�ك�ی�ة  ال�خ�اص�ة
مقدسة وحتمیة، وبالتالي فإنھا ت�ق�ود
ال���ى  ال���م���ن���افس���ة  واالس���ت���غ���الل

واالستقطا .ب
 وتجد نظ�رة  ھ�ذه  ال�م�درس�ة  ال�ث�ان�ی�ة
تبریرھا في تعمیق الظلم االجت�م�اع�ي
وازدی��اد  االس��ت��غ��الل  واالس��ت��ق��ط��اب
الخطیرین خ�الل "ع�ھ�د  اإلص�الح".
 ف�ن�ت�ی�ج�ة  ل�إل��ص�الح – ب�ح�س�ب  ھ�ذه
ال��م��درس��ة- ع��ان��ت  ط��ب��ق��ت��ا  ال��ع��م��ال
 والفالحین،  ال�ل�ت�ان  ب�دع�م�ھ�م�ا  ج�اء
ال��ح��زب  الش��ی��وع��ي  الص��ی��ن��ي  ال��ى
السل�ط�ة،  م�ن  ال�ت�ھ�م�ی�ش  ال�م�ت�زای�د
سی�اس�ی�اً واق�ت�ص�ادی�اً. وظ�ھ�ر فس�اد 
خطیر ف�ي ص�ف�وف ك�وادر ال�ح�زب، 

وانضم اتعس المستغلین الرأسمالیین 
 .الى الدوائر العلیا في السلطة
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فتماثل في بعض األوج�ھ ال�م�درس�ة  

الثانیة. ی�ع�ت�ق�د ال�م�ت�م�س�ك�ون ب�ھ�ذه 
المدرسة أیضاً ان الصین في مرح�ل�ة 
التراكم األول�ي، وان ھ�ذه ال�م�رح�ل�ة 
ت��ح��م��ل ع��ن��اص��ر م��ن اس��ت��غ��الل 
ال���رأس���م���ال���ی���ة ال���ب���ی���روق���راط���ی���ة 
والكومبرادور. ومع ذلك، فقیاساً ال�ى 
الصین في ظل ماوتسي ت�ون�غ ف�إن�ھ�ا 
تنظر الى المرحلة الراھنة كفترة م�ن 
التقدم التأریخي العظیم. ھم یواف�ق�ون 
على ان في الرأس�م�ال�ی�ة ك�ث�ی�راً م�ن 
األخطاء، إال ان�ھ�ا وف�رت ال�م�رح�ل�ة 

 .االكثر تقدماً في تاریخ االنسانیة
وتذھب ھذه الم�درس�ة ب�ع�ی�دا ل�ت�ع�ب�ر 
أیضاً عن امتعاض شدید ألن الص�ی�ن 
قد شجعت االصالح االقتص�ادي ف�ق�ط 

 .وأھملت االصالح السیاسي
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عص�ر “ ترى انھ ینبغي ان ی�ف�ھ�م ان 
باعتباره یمثل طورا مبكرا ”  اإلصالح

” االشتراكیة التق�ل�ی�دی�ة“لالنتقال من 
ال��ت��ي ب��دأھ��ا س��ت��ال��ی��ن وم��او ال��ى 

ون�ق�ط�ة ”.  االشتراكیة الدیمقراط�ی�ة“
البدء فیھا ن�ظ�ری�اً ھ�ي ان�ھ رغ�م ان 
االش��ك��ال االش��ت��راك��ی��ة الس��ت��ال��ی��ن��ی��ة 
وال��م��اوی��ة ت��خ��ت��ل��ف ع��م��ا اف��ت��رض��ھ 
مؤسسا الماركسیة، الس�ی�م�ا ف�ي م�ا 
یتعلق ب�ال�ن�ق�ص ف�ي ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
والروح اإلنسانیة إال ان�ھ�ا ت�ظ�ل م�ع 
ذلك اشتراكیة في طبی�ع�ت�ھ�ا. وی�ت�أث�ر 
مفكرو ھذه المدرسة عموماً بنظریین 
من أمثال المجري لوكاش واالیطال�ي 
غرامشي، وبنوع التفكی�ر ال�ذي س�اد 
ف��ي م��ؤت��م��ر ال��ح��زب الش��ی��وع��ي 
الس�وف��ی��ی��ت��ي ال��ذي ان��ع��ق��د ف��ي ع��ام 

. وی��رى ھ��ؤالء ان ن��م��وذج 1978
االشتراكیة المثالي ھذا، ھ�و ال�ت�ن�وع 
الدیمقراطي ال�ح�زب�ي ال�م�وج�ود ف�ي 
أورب��ا الش��م��ال��ی��ة. ل��ھ��ذا، ف��ھ��م إذ 
ی�دع��م��ون االص��الح�ات االق��ت��ص��ادی��ة 

الص��ی��ن��ی��ة ك��خ��ط��وة م��ھ��م��ة أول��ى، 
یحاججون بأن الخطوة ال�ث�ان�ی�ة ھ�ي 
العمل من أجل نظام سیاسي تنافسي، 
نظام ربما یتألف حص�راً م�ن أح�زاب 
تكرس نفسھا ل�ال�ش�ت�راك�ی�ة وت�ن�ش�ئ 
حكما جیدا، وبناء اقتصاد مختلط، أي 

یماثل ال�ى ”  اقتصاد سوق اشتراكیة“
حد ما، ما لدى الصین اآلن، مشفوعاً 
بتطبیق ن�ظ�ام اك�ث�ر ت�ق�دم�ی�ة وی�ق�ام 
بص���ورة واس���ع���ة ع���ل���ى ال���رف���اه 

 .االجتماعي
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ترى ان الصین تمر في واق�ع ال�ح�ال 
الی�وم، ب�ف�ت�رة ان�ت�ق�ال م�ن ان�ت�ص�ار 
الثورة الدیمقراطیة الى االش�ت�راك�ی�ة. 
واألساس النظري الذي یس�ت�ن�د ال�ی�ھ 
م�ف�ك��رو ھ�ذه ال�م��درس�ة ھ��و اس��اس 
معقد، لكن یمكن التقاطھ ھ�ن�ا. ف�ك�م�ا 
معروف افترض ماركس وأنجل�ز ف�ي 
األصل، ان ال�ث�ورات ال�ب�رول�ت�ی�اری�ة 
ربما تحقق االنتصار، ف�ي آن واح�د، 
في اقطار أوربیة ع�دة، ح�ی�ث ی�ك�ون 
التقدم الرأسمالي قد بلغ شأنا ب�ع�ی�داً. 
وبعد ان تأخذ البرول�ی�ت�اری�ا الس�ل�ط�ة 
في ھذه ال�ب�ل�دان س�ت�ح�دث، والش�ك، 
فترات انتقال عدیدة بما فیھا الت�ح�رك 
من الملكیة ال�خ�اص�ة ال�ى ال�م�ل�ك�ی�ة 
العامة، وانحالل او انقراض ال�ط�ب�ق�ة 
ال�م��س��ت�ِغ��ل��ة، وم��ح��و ال��ف��وارق ب��ی��ن 
الطبقات، وانحالل او انتھاء التب�ادل.. 
الخ، ال ینب�غ�ي ان ت�ت�ح�ق�ق ك�ل ھ�ذه 
ال��ت��غ��ی��رات ل��ك��ي ی��ق��ول ال��م��رء ان 

 .االشتراكیة قد تحققت
وترى ھذه النظریة ان فترة االن�ت�ق�ال 
منذ انتصار الثورة الدیمقراط�ی�ة ال�ى 
االشتراكیة، تستوج�ب ان ت�ت�ع�ای�ش، 
خاللھا، أشكال م�خ�ت�ل�ف�ة ل�ل�م�ل�ك�ی�ة، 
ولھذا فان ن�ظ�ام اق�ت�ص�اد الس�وق ال 
یسمح بھ فقط، وإنما یصبح ضروری�ا 

 .وفقا لمتطلبات ھذه المرحلة
................................. 

 :الھوامش
ل�م�زی�د م�ن ال�ت�ف�اص�ی�ل ق�ارن:   (1)

جوزیف كریكوري ماھوني وزیولین�غ 
ل��ي، "أف��ق م��اركس��ي ل��ال��ص��الح��ات 

حدیث مع جیزینونغ ی�ي.  -الصینیة" 
ف���ي:الص���ـ���ـ���ی���ن: االش���ت���راك���ی���ة، 
"الرأسمالیة، السوق. م�ا ھ�ي اآلن؟ 
وال��ى أی��ن ت��ت��ج��ھ؟"، (م��ج��م��وع��ة 
م��ق��االت)، ت��رج��م��ة ع��زی��ز س��ب��اھ��ي 
(بغداد: منشورات الثق�اف�ة ال�ج�دی�دة، 

 .19)، ص 2013
ل�م�زی�د م�ن ال�ت�ف�اص�ی�ل ق�ارن:   (2)

جوزیف كریكوري ماھوني وزیولین�غ 
ل��ي، "أف��ق م��اركس��ي ل��أل��ص��الح��ات 

ح�دی�ث م�ع ج�ی�زی�ن�ون�غ  -الصینیة" 
یي....، (مجموعة مقاالت)، ت�رج�م�ة 
ع�زی�ز س�ب�اھ�ي (ب�غ�داد: م�ن�ش�ورات 

)، مص�در 2013الث�ق�اف�ة ال�ج�دی�دة، 
 .21-19سابق، ص 
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 توطئة:
تشكل خاصیة مفھوم ومدلول الفضاء المغ�ل�ق ف�ي 
مساحة روایة(أغن�ی�ة ھ�ادئ�ة)ذل�ك ال�ق�ط�ب ال�ق�ائ�م 
ب��ذات��ھ وص��وال ن��ح��و م��ق��ول��ة ال��ل��غ��ة وال��م��ل��ف��وظ 
التواصلي في تم�ف�ص�الت ال�زم�ن ال�روائ�ي وع�ب�ر 
مواقع مھیمنة من مؤدیات ممارسة الدوال الفعلی�ة 
والض��م��ن��ی��ة ف��ي م��ف��ت��رض الص��ن��اع��ة ال��دالل��ی��ة 
المخصوصة في تداولیة رؤى وحركیة وتأش�ی�ری�ة 
الصفات واألفعال والظواھر البنیویة والسی�م�ی�ائ�ی�ة 

المرھونة في حیثیات الشكل الوظیفي المتباین م�ن 
خالل عالقات البنیة الھامش الم�ت�آت�ی�ة م�ن م�ج�ال 
الفعل السردي المتاح على مسرح مشاھد التم�ث�ی�ل 

  والتماثل النصي.
 

ـ األبعاد الفضائیة الشخصانیة في أبن�ی�ة ال�ھ�ام�ش 
 السردي.

نستشف من خالل تمفصالت دفقات فص�ول روای�ة
(أغ��ن��ی��ة ھ��ادئ��ة)ب��أن ال��ع��ام��ل الش��خ��وص��ي ذات 
تصریفات أحوالیة زمن�ی�ة، راح ی�ط�رح ذات�ھ م�ن 
خالل موقعھ المعاین فیھا ض�م�ن ج�م�ل�ة ت�ف�اص�ی�ل 
خاصة تتمركزعبر حوامل ارت�ك�ازی�ة م�وغ�ل�ة ف�ي 
العالمة واإلیحاء والتخیل المشحون بأدق م�واج�ی�د 
الداللة الذاتیة المعزولة وما ترمي إلی�ھ م�ن وراء 
ظاھریة سلوكھا المؤول: ( فتحت ل�وی�ز مص�اری�ع 
نوافذ شقتھا.كانت الساعة قد ت�ج�اوزت ال�خ�امس�ة 
صباحا بقلیل..ومصابیح اإلنارة العمومی�ة م�ازال�ت 
موقدة..كان ثمة رجل یسی�ر ب�م�ح�اذاة ال�ج�دار ف�ي 
الشارع تجنبا لل�م�ط�ر ال�ذي ھ�ط�ل ب�غ�زارة ط�وال 

) م�ن ھ�ن�ا ل�ع�ل�ن�ا ن�ع�ای�ن مس�اح�ة 27اللی�ل./ ص
الصوت الساردي، وھو یقف ع�ن�د ح�دود ال�رؤی�ة 
الشخصانیة المراقبة والتي ال تتخطى آنیة المشھد 
الخارجي،وھو األمر الذي لم یبد معھ أي ح�اف�زی�ة 
اس�ت�ن��ب�اط�ی��ة ـ� ت�ن�اف��ذی�ة ،إل�ى دواخ��ل ش�خ��ص�ی��ة 
لویز،سوى الحكي بتقدیم السارد المنظور الم�س�ار 
المكاني الذي سوف یمنح الشخصیة وم�ا ح�ول�ھ�ا 
من استجابة تمتلك أح�داث�ا ش�ع�وری�ة خ�اص�ة ف�ي 
الصورة الداخلیة من حیز الشخصی�ة ال�م�رس�ل�ة : 
(التفعیل:المرسل ـ وحدة الشخصیة/األداء:من�ظ�ور 
مكاني/فاعل الحك�ي ـ� أج�واء الش�خ�ص�ی�ة ـ� أرادة 
الفعل)وعلى ھذا النحو من الترسیمة تمنحنا ق�ی�م�ة 
م�ؤش�رات ال�زم�ن ال�م�ك�ان�ي ف�ي ح�دود ال�وح�دات 
السردیة في المشھد المعروض قاب ق�وس�ی�ن،ث�م�ة 
رؤیة مصاحبة لم ت�ب�ت�ع�د ب�م�وق�ع ال�م�ك�ان إال م�ن 
ناحیة ما یوفر إلى السارد الشاھد والشخصیة،ذلك 
االق�ت�ران ب�ی�ن: (الس�ارد + الش�خ�ص�ی�ة = ب�ؤرة 
المكان = رؤیة مناظرة ــ بی�ن أن�ا الش�خ�ص�ی�ة ـ�ـ�ـ 
فضاء المشاركة : الرؤیة المصاحبة ـ� الس�ارد = 
الش��خ��ص��ی��ة = الص��ورة ال��داخ��ل��ی��ة ل��ل��ح��ال��ة 
الش�خ�وص�ی�ة)ف�ف�ي األول�ى م�ن زم�ن الش�خ�ص�ی��ة 
( فتحت لویز مص�اری�ع ن�واف�ذ ش�ق�ت�ھ�ا ) ك�ح�ال�ة 
تجاوز یذھب بمصداقیة المتكلم إلى تحدید التوقی�ت 
الزمني إیاه بما ی�ھ�ی�أ ل�ع�ام�ل االس�ت�ب�ط�ان فس�ح�ا 
لدواخل الصورة الخارجیة للمكان نفسھ ب�ال�خ�ط�ی�ة 
الزمنیة(كانت الساعة قد جاوزت الخامسة صب�اح�ا 
بقلیل)وھو األمر الذي یسترع انتباھ�ا ب�أن م�وج�ة 
الزمن في حالة المكان جاء ضمن مخزون خ�ل�ف�ی�ة 
موقعیة موحیة بالحك�ي ع�ن دالل�ة دواخ�ل ال�ح�ال 
الشخوصي لدى لویز،وما یترتب علیھ من مشاھ�د 
ذات رؤیة مص�اح�ب�ة أخ�ذت ت�رت�ك�ز ف�ي ال�خ�ارج 
ال�م�ك�ان�ي ت�ارة وب�ت�س�ل�ی�ط الض��وء ع�ل�ى ال�داخ��ل 
الشخوصي تارة أخرى : ( كان ث�م�ة رج�ل یس�ی�ر 
بمحاذاة الجدار في الشارع تجنبا لل�م�ط�ر..ص�ف�رت 

)27الریح في االن�اب�ی�ب وس�ك�ن�ت أح�الم�ھ�ا./ ص

فالسارد كلي العلم ی�ق�وم م�ن�ا ب�أف�ت�راض ال�م�ع�ادل 
الحلمي صوتا وإحالة نحو الدور العاملي ال�م�س�ن�د 
للشخصیة كعالقة فاعل حالة أو إرادة ف�ع�ل م�واز 
بأستشعاراتھ نحو ع�الق�ة ال�م�ص�اح�ب�ة ف�ي ال�دور 
المرسل : (ال�ف�اع�ل ال�م�رس�ل : ل�وی�ز = م�ع�ادل 
مناوب = صف�رت ال�ری�ح ف�ي األن�اب�ی�ب = ال�دور 
العاملي = سكنت أحالمھا ـ�ـ� ال�ن�ت�ی�ج�ة = ع�الق�ة 
مضمر) أشرنا فیما سبق أن ھناك رؤیة مص�اح�ب�ة 
ومتماھیة ما بین ( المنظور الفاعل ) بالمقابل م�ن 
ناحیة ال�ن�اظ�ر ال�ف�ع�ل�ي ذات�ھ،وھ�ذان ال�م�ت�ق�اب�الن 
یشكالن بذاتھما أحداثا ونفاذا ف�ي م�ع�ادل�ة (ع�الق�ة 
ترابط ـــ التقابل والتمثیل) وھذا ما بدا واضح�ا ف�ي 
مسار ھذه الوحدات: ( لویز ت�ح�ب أن ت�ن�ظ�ر إل�ى 
الخارج، وتحدیدا قبالة شقتھا ح�ی�ث ی�وج�د م�ن�زل 

) م�ن 27صغیر رابض بین عمارتین كئیبتین./ ص
ھنا نفھم ما تشتمل علی�ھ ع�الق�ة ال�م�ص�اح�ب�ة ف�ي 
الرؤیة وم�ا ت�ت�رت�ب ع�ل�ی�ھ ال�م�ع�ادل�ة ف�ي ث�ن�ائ�ی�ة 
(التقابل = التمثیل ) ومن ناحیة ما یمك�ن�ن�ا ال�ج�زم 
بأن مظاھر الرؤیة لدى الشخصی�ة،ج�ع�ل�ت ت�ت�ص�ل 
بعالقة وجودھا الكیاني المعزول ـ�ـ� ال�م�غ�ل�ق،إزاء 
عالم�ة ج�م�ل�ة (م�ن�زل ص�غ�ی�ر ـ� ب�ی�ن ع�م�ارت�ی�ن 
كئیبتین) وذلك الحال یعود بالشخصیة نحو الرؤی�ة 
المعادلة م�ا ب�ی�ن واق�ع ح�ی�ات�ھ�ا ال�م�رك�ون وب�ی�ن 
الحی�وات ال�ت�ي ت�ن�ت�ظ�رھ�ا،ف�ي ب�ی�ت م�ری�م وب�ول 
وطفلیھما،وقد تكون القیمة التصویریة من ن�اح�ی�ة 
أخرى،محض عالقة مكانیة م�ت�ن�ام�ی�ة تس�ع�ى إل�ى 
الكشف عن متعلقات خاصة م�ن ح�دوث�ی�ة األف�ع�ال 

 الروائیة المؤجلة والداللة والتدلیل.
 
ـ الف�ض�اء الش�خ�وص�ي ب�ی�ن ال�وق�ائ�ع ال�م�ج�ردة 1

 واألطر المغیبة:
أن بنیة الروایة االجتماعیة ـ النفسانیة،تتطلب م�ن 
قارئھا الناقد أو ال�دارس ال�ب�ح�ث�وي،األل�ت�ف�ات إل�ى 
أدق جزیئات المت�ت�ال�ی�ات ال�م�ت�خ�ی�ل�ة ف�ي م�ب�ث�وث 
ال��م��رس��ل ال��ح��دث��ي ال��م��زود ب��ال��ذوات وال��م��واق��ع 
الشخوصیة ،لذا فإن فعل شحذ المقص�د ال�م�خ�ب�وء 
أو ال�م�ؤج�ل ف��ي ب�ن�اء الض��رورة الس�ردی�ة،ج�ع��ل 
یتماھى بمقتضى طاقة تخییل مترابطة وم�ن�ف�ص�ل�ة 
في أحوال النص الروائي الذي بین یدی�ن�ا ـ� درس�ا 
وانموذجا،أقول من جدید بأن المسار الم�رك�ب ف�ي 
شخصیة (لویز) المربیة لدى عائلة الزوجان مریم 
وبول، ت�ت�ط�ل�ب ن�وع�ا خ�اص�ا م�ن ث�ن�ائ�ی�ة ال�ف�ع�ل 
العاملي،األول : تتمثل في ت�ك�وی�ن ع�ال�م ال�م�رب�ی�ة 
المجتھدة وكیفیة قیام دورھا كحاضنة داف�ئ�ة ل�ك�ال 
الطفلین (میال ـ� آدم ) أم�ا ال�ث�ان�ي: ف�ی�ت�رك�ز ف�ي 
استبطان مجمل اإلیح�اءات والص�ور وال�ت�داع�ی�ات 
الخاصة في مجال رؤی�ة وف�ع�ل الش�خ�ص�ی�ة ل�وی�ز 
كوحدة عاملیة في ذاتھا االجتماعی�ة وال�ن�ف�س�ان�ی�ة 
الخاصة بھا.ولكي نؤكد الجانب األخیر دون األول 
نقرأ ھذه الوحدات من أجزاء ال�ن�ص : ( ش�ع�رت 
بق�ش�ع�ری�رة بس�ب�ب ق�ل�ة ال�ن�وم،وكش�ط�ت ب�ط�رف 
ظفرھا زاویة النافذة..رغم ما تبذلھ م�ن ج�ھ�د ف�ي 
ت�ن��ظ��ی��ف��ھ��ا م�رت��ی��ن ف��ي األس��ب��وع،ال ت��زال ت��ب��دو 
مكدرة،یكسوھا الغبار وبعض البق�ع الس�وداء..ف�ي 

بعض األحیان تمعن في تنظیف الزجاج حتى لتك�اد 
تكسره..راحت تفركھ بطرف إصبع�ھ�ا ب�ق�وة ح�ت�ى 

)تحدد العالقة ھ�ن�ا م�ا ب�ی�ن 27تكسر ظفرھا. /ص
موقع السارد وما تختاره الرؤیة الشخ�وص�ی�ة م�ن 
اتجاھات حاصلة في وقائع السرد،كما أنھ�ا ت�رت�ب�ط 
بأھواء ومزاجیة نفسانیة م�ا،إذ راح�ت تس�ت�ب�ط�ن 
االختالف أئتالفا في بؤرة تعیین م�غ�ای�رة،أق�ول أن 
الدور األخري المناط بشخصیة لوی�ز ت�ت�ك�اث�ر م�ن 
وراءه مض�ام��ی�ن دالل�ی��ة تس��ت�ح�ق م�ن��ا ال��ت�وق��ف 
عندھا،ألجل معاینتھا بروح الت�ق�ی�ی�م وال�ت�م�ح�ی�ص 
وذروة التحلیل المثم�رة.ف�ي ك�ل ھ�ذا ون�ح�ن إزاء 
مظاھر تعبر عن حكایة المربیة المثال�ی�ة ح�ق�ا ف�ي 
مكونات ع�الق�ت�ھ�ا ب�دءا م�ن م�ن�زل�ھ�ا أو ش�ق�ت�ھ�ا 
الغاطسة بالھامش المكاني،أو متابعة جملة ح�االت 
تنتمي بدورھا الحاكي عن سیرتھ�ا ب�راب�ط ك�ون�ھ�ا 
المرأة الت�ي ت�دی�م ح�ف�ظ ح�دود م�ھ�ن�ت�ھ�ا بص�ورة 
موفقة،فھي ال تتجاوز بطبعھا وج�ود ب�ق�ع ال�غ�ب�ار 
على زجاج نافذتھا،ذلك لی�س ألن�ھ�ا داخ�ل أھ�ل�ی�ة 
دور المربیة التي سوف تعمل بأب�ھ�ى الص�ور ف�ي 
رعایة طفلي الزوجان مریم وبول ف�ح�س�ب،ب�ل أن 
ھناك صورة داخلیة للشخص�ی�ة ت�ك�ون أق�رب إل�ى 
ال�ب�ؤس أو الش�رود ال�ذھ�ن��ي ع�ن م�وق�ع ح�ال�ھ��ا 
المكاني في شقتھ�ا ال�ت�ي ال ت�ت�ع�دى ح�دود ح�ال�ة 
وغرفة مكممة بنافذة واح�دة بص�رف ال�ن�ظ�ر ع�ن 
حدود نافذ الحالة التي تطل منھا نحو مش�ھ�د ذل�ك 
الرجل الذي یحاذي الجدار تجنبا للمطر،أو م�ن�ظ�ر 
ذلك البیت الصغیر بین الع�م�ارت�ی�ن ال�ك�ب�ی�رت�ی�ن،أو 
حال�ة خ�روج ال�دم م�ن ط�رف أص�ب�ع�ھ�ا رأی�ن�اھ�ا 
حاولت وبیأس ك�ب�ی�ر م�ن ت�ج�اوز أزم�ن�ة ق�ھ�رھ�ا 
المتمثلة ببقع الغبار رمزا معادال،وصوال ب�ھ�ا إل�ى 
تحضیراتھا الخاصة داخل الش�ق�ة،ألج�ل م�وع�دھ�ا 
األول في العمل في شقة الزوج�ان : (ل�م تس�ت�ط�ع 
االن�ت�ظ�ار ف�ي ب�ی�ت�ھ�ا..ورغ��م أن�ھ�ا ب��ك�رت ك�ث�ی��را 
والساعة لم تكن جاوزت الس�ادس�ة ص�ب�اح�ا،ح�ث�ت 
الخطى إلى محطة قطار الشبكة الجھویة المربعة ـ 

RER  ـ واستغرقت ربع ساعة تقریبا لت�ص�ل إل�ى
)ن�ع�ای�ن أن 29محطة سان موردي ف�وس�ي. / ص

الس�ارد م��ن خ�الل ھ��ذه ال�وح��دات م�ن ال��وص��ف 
ال��خ��ارج��ي،ال��ذي ك��ان ال��م��راد م��ن��ھ أن ی��ح��م��ل 
الشخصیة مؤشرات خلوص�ھ�ا ال�ن�ادر إل�ى خ�دم�ة 
عملھا بالشكل الالئق،فضال عن أنھ ھن�اك م�ا ت�ود 
الروائیة سلیمان�ي تض�م�ی�ن�ھ م�ن ص�ورة ن�ف�س�ی�ة 
مالئمة لفحوى شخصیتھ�ا ال�ع�ام�ل�ة ف�ي ال�وص�ف 
الخارجي، لیقرر بھا ذلك المغزى من حالة الحی�رة 
والتوتر العصابي الذي كان ماث�ال ف�ي الش�خ�ص�ی�ة 
المتوج�ھ إل�ى م�وق�ع ع�م�ل�ھ�ا،ول�ك�ن ھ�ن�اك س�ؤال 
یالزمنا یجعلنا في توتر أشد من حال�ة الش�خ�ص�ی�ة 
،یتلخص ھذا السؤال بما تود إیصالنا إلیھ ال�ك�ات�ب�ة 
لیلى سلیمان�ي م�ن وراء ك�ل ھ�ذا ال�ت�رك�ی�ز ح�ول 
دقائق شخصیة مربیتھا لویز؟مث�اال ن�ق�ول ھ�ل أن 
المربیة لویز الرؤیة ال�ب�ؤری�ة ف�ي م�راك�ز ال�ن�ص 
مثال؟ أم إن فع�ال�ی�ة ال�ب�ن�اء ال�ھ�امش�ي م�ن ال�دور 
العاملي في الن�ص تس�ت�ن�د ع�ل�ی�ھ ك�ام�ل ال�م�ح�اور 
الثیمیة األخرى المكملة ل�ل�روای�ة؟.ف�ي ال�واق�ع إن 
جم�ی�ع مص�اح�ب�ات الش�خ�ص�ی�ة ل�وی�ز ال�خ�ارج�ی�ة 
والداخلیة،قد أتى بما ھو تجسیدا لمالمح ض�م�ن�ی�ة 
في مشاھد ال�م�ح�اور ال�ن�ص�ی�ة م�ن ب�ن�ی�ة وأف�ع�ال 
شخوصیة وبطریقة تجاوز الرؤیة الن�ف�س�ی�ة ع�ل�ى 
حس��اب ح��دود ص��ور ال��م��ظ��اھ��ر ال��خ��ارج��ی��ة 
للشخوص،بأستثناء حدود ش�خ�ص�ی�ة ل�وی�ز ال�ت�ي 
تحدد بھا السرد ك�ح�ال�ة م�ت�واری�ة ع�ن ت�واص�ی�ف 
السرد العابر.وعندما نركز في الوح�دات ال�خ�اص�ة 
بمقصورة غرفة ال�ق�ط�ار،ن�الح�ظ م�دى ال�دق�ة ف�ي 
عینات ھذه الوحدات : (جلست في ع�رب�ة ال�ق�ط�ار 
قبالة شیخ صیني نائم،متكوم على نفسھ وقد أسن�د 
ج��ب��ھ��ت��ھ إل��ى زج��اج ال��ن��اف��ذة.ت��ف��رس��ت وج��ھ��ھ 
المنھك،وفي كل محطة كانت تھم بإی�ق�اظ�ھ.خش�ی�ت 
أن یظ�ل ط�ری�ق�ھ،أن ی�ح�م�ل�ھ ال�ق�ط�ار ب�ع�ی�دا ع�ن 

وجھتھ،أن یفتح عینیھ ف�ي آخ�ر م�ح�ط�ة،ویض�ط�ر 
إلى أن یقفل راجعا،لكنھا لم تفعل.م�ن ال�ح�ك�م�ة أال 

 ).29تلكم الغرباء./ ص
 
 ـ النوى والمحفزات في المتخیل السردي:2

لقد قام روالن بارت في تطویر مصطلحي(النوى ـ 
المخفزات) في ك�ت�اب�ھ ال�ق�ی�م (ال�ت�ح�ل�ی�ل ال�ب�ن�ی�وي 
للقصة القص�ی�رة)وق�د ب�ی�ن ب�ارت م�دى ال�ت�ق�ارب 
الواقع ما بین مفھوم الحافز والنواة،فالنوى تشك�ل 
مفاصل حقیقیة للق�ص�ة ـ� ب�ح�س�ب ب�ارت ـ� وھ�ي 
تتمیز بكون الفعل الذي تستند إلیھ ی�ب�دأ ب�ال�ت�ن�اوب 
المتتالي الستمرار النص أو یدیم�ھ أو ی�غ�ل�ق�ھ،أم�ا 
المحفزات فھي تعمل عل�ى م�لء ال�ف�س�ح ال�واق�ع�ة 
 بین النوى حسب أي الناقد روالن بارت في كتابة.

 
 ـ تعلیق القراءة:

وبھذا النحو من التعی�ی�ن ن�رى أن ال�ك�ات�ب�ة ل�ی�ل�ى 
سلیماني،كانت تم�لء ال�ف�س�ح ال�م�ت�رت�ب�ة م�ا ب�ی�ن 
العالقات الوجودیة المقاربة ما بین األف�ع�ال.ف�ع�ل�ى 
سبیل المثال ال الحصر،ن�الح�ظ م�ن خ�الل ع�ی�ن�ات 
مشھد الرجل الصیني النائم،والذي ح�رص�ت ل�وی�ز 
على عدم إیقاظھ خوفا م�ن ردود ف�ع�ل�ھ الس�ل�ب�ی�ة 
نحوھا،بمثابة الحالة من ملء الفواصل ال�م�رس�خ�ة 
م�ا ب��ی��ن ب��دای��ة ك�ل م��رح��ل��ة ف��ع��ل��ی�ة م��ن الس��رد 
الروائي،ولوال أننا یم�ك�ن�ن�ا أیض�ا ع�دھ�ا ب�م�رح�ل�ة 
سردیة ما من ال�م�ت�ن ال�ن�ص�ي ـ� إي ح�ادث�ة ن�وم 
الرجل ـ ولكن ال یمكننا عدھا بغی�ر مس�م�ى (ب�ن�ی�ة 
الھوامش السردیة)دخوال منھا إلى السرد الب�ؤري 
المركز ف�ي ال�ن�ص.وك�ل م�ا أری�د ق�ول�ھ ف�ي ھ�ذا 
المبحث بأن بنیة الھوامش في العم�ل ال�روائ�ي،م�ا 
ھي إال المقاربة الداللیة المنسجمة نح�و ال�م�ق�ول�ة 
والقیمة الروائیة الدالة والمكثفة. وع�ل�ى ن�ح�و م�ا 
نس�ت�دل م�ن خ��الل م��اھ�ی��ة ب��ن�ی�ة ال��ھ�وام�ش ف��ي 
الروایة،كمثال أحداث أن أجور ل�وی�ز ت�ث�ق�ل ك�اھ�ل 
میزانی�ة ال�زوج�ان،رغ�م أن ال�زوج�ة وال�زوج ل�م 
یتبرما من ذلك،ألن لویز احتلت مكانة محوریة في 
دینامیة األسرة، ولما أصبحت الزوج�ة م�ری�م م�ن 
مقدار سعادتھا بالمرب�ی�ة ل�وی�ز ت�ق�ول: (م�رب�ی�ت�ي 
س��اح��رة. الب��د أن��ھ��ا ت��م��ل��ك ق��درات خ��ارق��ة،ف��ق��د 
استطاعت أن تغیر ھذه الشقة الخانقة الضیقة إل�ى 

) نعم كما ت�خ�ب�رن�ا 31مكان ھادىء ومشرق. / ص
الروایة بأن المرب�ی�ة ل�وی�ز ق�د خ�اط�ت أزرار ك�ل 
معاطف وثیاب األسرة،وأعادت خیاطة حواشي كل 
المالبس والستائر،فیما أخذت تروض بكاء میال و 
آدم عند ذھاب الزوجان إل�ى ع�م�ل�ھ�م�ا ب�ح�ك�ای�ات 
غریبة تتكرر فیھا شخصی�ات ھ�امش�ی�ة م�ن أی�ت�ام 
وفتیات م�ف�ق�ودات و أم�ی�رات س�ج�ی�ن�ات وقص�ور 
أفرغتھا الغیالن من أھلھا، ك�م�ا وھ�ن�اك ح�ك�ای�ات 
موحشة تحكیھا ع�ن ع�وال�م ح�ی�وان�ات اس�ط�وری�ة 
ع��ن ط��ی��ور ب��أن��وف مش��وھ���ة،ودب��ب��ة بس���اق 
واحدة،ومخلوقات فنت�ازی�ة وط�وط�م�ی�ة ذات ق�رن 
أحادي،أو تلك الحكایات التي یموت فیھا ال�ط�ی�ب�ون 
في النھایة من دون أن یخلصوا ال�ع�ال�م م�ن الش�ر 
واألشرار.ھكذا وجدنا بنیة الھوامش الروائی�ة ف�ي 
ن�واة م�لء ال��ف�راغ�ات ال�ن��ص�ی�ة م�ا ب�ی�ن األف�ع��ال 
المرك�زی�ة ف�ي ال�روای�ة،ول�ك�ن ق�د ال ت�ك�ون ھ�ذه 
الھوامش والنواة ھي قمة دلیل األفعال الج�وھ�ری�ة 
في مستحدثات الدالالت الك�ب�ی�رة ف�ي ال�روای�ة،أم�ا 
حكایات الفتیات المفقودات واألمی�رات الس�ج�ی�ن�ات 
في قصور الغی�الن ھ�ي ال�خ�ال�ص�ة ال�م�ب�ث�وث�ة ف�ي 
نسبیة المتن الروائي،التي قد یقدر ل�ھ�ا أن ت�ك�ون 
الحقا تجسیدا معادال أو فعال مرمزا في م�وض�وع�ة 
غرائب�ی�ة م�ن مس�اح�ة ال�م�ض�م�ون ال�روائ�ي ذات 

 الداللة المؤجلة.
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 عادیّـوَن ِجـداً،
ع��اِدیّـ��وَن ن��ح��ـ��ُن، ب��ال "تَ��ف��وی��ٍض" أَو 

 "فَتـوى" من أََحـٍد !
َھْب أَنَّ فـي عیونِنـ�ا قَـ�ذًى، ال نـ�رى َوَھـ�َج 

 أَلـواِن سیكیروس،
ال أَحـالَم دالـي وال "َخ�ربَش�اِت " ب�ی�ك�اس�و 

 والدادئیین ..!
وشعاراٌت ، لَـ�ْم تُش�بِ�ْع   ال تُسِكُرنا ُملصقاتٌ 

 حتى نفسھا .. راَحْت تَْقتـاتُ 
 على ِكْلِس الحیطـاِن ...

 
َرط��انَـ��ةَ "تَ��ف��ك��ی��ِك"   ع��اِدیّـ��وَن، ال نَ��ف��قَ��ـ��ھُ 

 "البُنیَـِة"..
………………. 

 ! ِصغـاراً ، لَـْم نعرْف لُعبَـةَ البولِنغ
كنّـا نلھـو بالحجـارِة وُكراٍت نَصن�عُ�ھ�ـ�ا م�ن  

 الِخـَرِق ..
ةَ " إبن مالِك" .. !!   لَـْم نَْحفَْظ أَلفِیـَّ

مـا تَعلّمنا الَصرَف وال الَعروَض ُمـ�ْذ َس�طَ�ْت 
 علینا دیـداُن الفُضـوِل ..

عاِدیّـوَن، ع�ن�دمـ�ا تَ�بَ�رَعـ�َم ف�ی�ن�ـ�ا م�ا ب�ی�ن 
،  الجوانِـِح، لِـْم نُعاِكْس بنـاَت الَحـيِّ

ُكنّـا نَصیَُّد َخْطفَـاً ُع�ی�ـ�ونَ�اً تَ�تَ�لَ�ّص�ُص َخ�ل�َف 
 الستائـِر واألبـواِب المواَربَـِة ..

ْت س�ت�ارةٌ  فَتَنُطّ قُبـَّرةٌ في الَصـدِر ُكلَّمـا إِھ�تَ�زَّ
ُد ب�راِع�َم أَش�واٍق  وإصطَفََق بـاٌب، ِھـَي ُمَج�رَّ

ِة الَغَجـِر وحاِدلَـةِ  ٍة ، قَلِقَـٍة، بیَن َعفَویـَّ  بَِریـَّ
 الَمحظـوِر" "..!

............................ 
عاِدیّـوَن كالھ�ـ�واِء أَیّـ�اَم زمـ�اٍن َرَحـ�َل، لَـ�ْم 
ِة األَم�ِل، ك�لَّ�م�ا إس�ت�ی�قَ�ْظ�ن�ـ�ا،  نُشَف من ِعلـَّ

 نقـوُل "صبـاُح الخیـِر"..
ونَشَرُب ما تَیَسََّر من ش�اٍي ُم�َح�لّ�ًى، داِكـ�ٍن 

، ت�م�ام�اً م�ث�ل .. كظُلَمـِة دروِب المستق�ب�ل.!
ع�اِدیّـ�وَن نُ�خ�ط�يُء أَح�ی�ان�اً،   بق�ی�ة ال�َخ�ل�ق

 ونُصیُب أحیانـاً أَقَلَّ 
 

َجتنا خیباٌت لئیمةٌ ، لِكنَّ قَ�بَ�ض�ات�ن�ا لَ�ّم�ا  َضرَّ
.. لَْم تَرتَِخ ،  تََزْل على جمرِة الُحلُِم تَُشدُّ

 ! إِْن َخِسرنا ، نقـوُل .. نعم، َخِسرنا
ال نَتَمـادى فـي "إجتراِح" ِع�لَ�ٍل ال ن�ھ�ـ�ای�ةَ 

 لَھا ..
ُب م�ن مس�ؤول�ی�ِة م�ا نَ�رتَ�ِك�ُب م�ن  ال نَتَھ�رَّ

 أخطاٍء .. وال نََمسُّ أََحـداً بِنَمیَمٍة،
ُح ُخدوَد اإلقحـواِن ..  تَُجـرِّ

نُِحبُّ ونَكـرهُ، مثُل اآلخریـن .. ل�ِك�نَّ ف�ی�ن�ـ�ا  
م��ن ال��وفـ��اِء م��ا أَع��َج��َز "ال��َع��طّ��ـ��اَر" ع��ن 

 إصالِحـھ ..!
***** 

�ص�ة ب�الش�م�ِس  َھـْب أَنَّ َس�َح�ن�اتِ�ن�ا ال�ُم�َح�مَّ
 والِحمِض النوويِّ ال تُعِجُب البعَض،

أَو أَنّنـا ال نُجیُد خطـاَب "الس�اَدِة "، ل�ك�نّ�ن�ا 

  بََشـٌر..!
تََعلّمنـا كیَف نُحِسُن تُفّـاَح الَمقیِل ، وفاك�ھ�ـ�ةَ 
الَعْقـِل ..نُقَلِّـُم ب�م�ق�ّص�ـ�اِت ال�ُح�لُ�ـ�ِم غ�ی�ـ�وم�اً 
َضنینَـةً، َعـلَّ ُخضـَرةً ما تَْنبُُت ُخبّیـزاً، ع�ل�ى 
أقَلِّ تقدیٍر، في قَحِط ُحقـوِل ال�روِح، أو فـ�ي 

 حـدائَق ال نَملُِكھـا
 

 نُزیِّنُھـا بنُقـوٍش من خیـاٍل مقھـوٍر ..!
ال نُریـُد ُصكوكـ�اً بِ�ی�َض�اً م�ن أَمِس�ن�ا .. وال 

 .. تَباریـَح لمستقبَلِنـا
نُریـُد حاِض�ـ�راً س�ھ�الً، َرِخ�یَّ�ـ�اً نَص�ن�ُع ف�ی�ھ 

 مستقبلَنـا، كما نَھـوى، أو نَتوھُّم
 

ة ".. ٍة، أو " تَقِیـَّ  دوَن ُضنـوٍن َخفِیـَّ
ُل الربیَع ُخبـزاً طازجاً وریحاناً ،  نُـأوِّ

ُخ�ل��ـ��واً م��ن َم�ج��ـ��اِز فَ��رادی��ٍس ال تَ��نُ��وُش��ھ��ا 
 األصابُع وال الحنین،

نَِضـلُّ أو نَھتَدي ، أَنّـى شاَءْت لنـا المق�ادیـ�ُر 
 والُصَدُف،

دوَن نَذیـٍر ِمـ�ن َغ�ی�َھ�ِب َغ�ی�ٍب ، أَو نَْص�ـ�ٍل 
   َصـِدىٍء.. دوَن رصاصـٍة َخرقـاَء، َخرساءَ 
 نَرضى "بِحظـوِظ الریِح وحریة الطیـِر!!"

 
 عادیّـوَن ُكنّـا، ولَّمـا نَـَزْل !

 نحُن َخیزراُن الِمَحِن، ال قََصبَھـا ،
َسئمنَا الھمَس بالُكُمـوِن وب�الَغـ�ِة ب�اِط�ن�یَّ�ـ�ِة 
ھـ�ٍة ب�آیـ�اِت هللا  الَكَمـأِ عنـ�َد ھـ�اویَـ�ٍة، ُم�َم�وَّ

 الُحسنى ..!
ال ن��رى ال��فِ��رَدوَس، س��وى ُغ��ب��ـ��اٍر ح��ادِّ 
النِصـاِل، ورایـاٍت سوٍد.. نقیُع ُكـلِّ األلـ�واِن، 
ِھـَي َدسیَسةٌ تَتََس�لَّ�ُل ِمـ�ْن َم�خ�ـ�َدِع ال�نُ�ـ�ذوِر 

 وُمتـوِن الفَتاوى،
 ال تَعِرُف الِحكَمـةَ ..

 أَحالَِت "الوصـایا العشِر إلى لذائَذ عشٍر"!
ومـ��ا عـ��اَدْت ب��ح��اَجـ��ٍة لِ��فَ��كِّ م��غ��ال��ی��ـ��ِق 

 اإلسطورِة ..

............................. 
نُنَقُِّب عن َشَجِر ال�ریـ�ِح، یَس�وطُ ِظ�لَّ�ـ�ھُ م�ن 

 الوحَشِة ، بعدمـا َخَذلَتنا البراھیُن ،
وقبَل أَْن یُعثََر علین�ـ�ا فـ�ي َش�ت�اِت هللا، وقَ�ْد 

 ُمتنـا " ْوداَعھ "* فـي أرٍض ال
تَ��تَ��س��ام��ى ب��أج��داثِ��ن��ـ��ا، ألنّ��ن��ـ��ا ھ��راِط��قَ��ـ��ةُ 

 الزمـاِن ..!
ُكنّـا نَنـوُء بقنادیـَل َعطشى لزیٍت .. تَمنُح�ن�ـ�ا 

ِب م�ن  النِسیاَن، ُم ع�ل�ی�ن�ـ�ا ب�ال�تَ�َس�رُّ أوتَتََكـ�رَّ
   ُشقوِق َخـرائِب الَمعنـى ،

 َعلَّنـا نُعیُل ِجـراَء َجساَرٍة َمنسیٍَّة ،
صـاَر طاغیَـةً عنـوداً .. غاِمضـ�اً   فالُمرتجـى

 مثَل ُمرتَِّب موظٍَّف نزیـٍھ !
* * * 

ثُـ��مَّ َھ��ْب أَنّ��ن��ـ��ا غ��ی��ُر َع��َم��ل��یّ��ی��َن (غ��ی��ُر 
ُح لنِسٍر َسِكرَ   براغماتییَن)، ما ِزلنـا نُلَـوِّ

ظَلَّ یَرِسُم في ال�ھ�ـ�واِء دوائـ�َر،  .. في العُلى
 .. حتى نَِسَي أَْن یَُحطَّ لیستریحَ 

............................. 
 أَتدري لِمـاذا نحُن ُسَعداَء ؟!

ألنَّ ھنـاَك َمْن قاَل "ال فَرَحةَ ت�وازي فَ�رح�ةَ 
   النجاِة من الموِت !!"

تُرى، َمْن یَك�ـ�وُن أك�ثَ�َر ِم�نّ�ـ�ا فَ�َرَحـ�اً، وُك�لُّ 
 ساَعٍة تَصَعقُنـا " فَرَحـةٌ "!! ؟

............................. 
 عاِدیّـوَن ، عاِدیّـوَن ...

 حتى النُخـاِع ، عاِدیّـوَن ،
نَنـاُم فـي َصح�ـ�ٍو یَ�ن�ثُ�ُر ال�ج�ن�ـ�وَن، ونُ�وقِ�ظُ 

 النُعاَس َمنقوعـاً بضباِب األسئلِة،
ع��اِدیّـ���وَن.. نَ���ح��ُرُس ال��ذاكـ���َرةَ وفَـ���راَش 
المعانـي من ھُبـوِب الُخرافَـِة ومـن ُم�راب�ی�َن 
ماِكـریَن، و"ُرواٍة" یَستَْنبِحوَن ِكالَب مـاٍض 

لَتْ     سحیٍق، برؤًى تَرّھلَْت فَتََھدَّ
یُراُد لَھـا أَْن تكوَن ُخبـزاً لُمستقبٍل م�ھ�ض�وٍم 

 فـوَق طاولَـِة حاِضـٍر كسیٍح ..
 

َدّج��ال��وَن، یَ��ن��فَ��خ��ـ��وَن ف��ي ِك��ی��ِر ال��َج��ھ��ال��ِة 
 والُخرافَـِة، یَستَْنبِتوَن َشْتالِت َعمـاٍء یانعـة

كالروبوت ..!! تَُخ�ضُّ قِ�َرَب لَ�بَ�ٍن، ح�اِم�ٍض 
أَصالً .. َمسوطیَن بوعـِد فِ�رَدوٍس، مـ�ا ع�اَد 
منـھ أََحـٌد یَقُصُّ عل�ی�ن�ـ�ا م�ث�َل ال�ح�ج�ی�ِج م�ا 

 رأى ..!!
.......................... 
 وبَعُد ..! 

أَیكـوُن بوسِع الذاِكـ�رِة أَْن تُ�ع�ی�َد لِ�ل�ُم�َخ�یَّ�لَ�ِة 
، ال��ذي أَْف��لَ��َت م��ن��ھ��ـ��ا ق��ب��َل زمـ��ٍن  ال��َح��ثَّ

 َعتیـٍق ..؟!
………………. 

*"ْوداَع��ھ" ع��ام��ی��ة ع��راق��ی��ة، یُ��راُد ب��ھ��ا 
َودیَعة ... أَي دفُن المیِت م�ؤق�ت�اً ف�ي أرض 
غیر التي ستكون مثواه األخ�ی�ر، ح�ت�ى ی�ت�مَّ 

 نقُل ُرفاتھ إلى الموضع المراد لھ.

 اات ُّدة!
 

برلینیحیى علوان/   
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(رح�ل�ة   من وحي خاطرة األستاذة می�رڤ�ت ب�رب�ر
في قلبك) قمُت برحلة فنطازیة، إذ تخیلتُني صدیقاً 
باً للسید وموجوداً في دماغھ بصفة ما وبإسم  مقرَّ

  .(ض) لحظة ولوجھا إلى قلبھ
ض : أسمع وقع أقدام خطاً، ألصیخ السمع جیداً.. 

  .أجل ھي أصوات أقدام
ھي : (تتلفت یمیناً ویساراً) عليَّ التح�رك ب�ھ�دوء 
كي ال أثیر َجلَبَة، كأي لص م�ح�ت�رف أو ش�رط�ي 

 .من الَعَسس البصاصین
ض: ألمكان آمن والداعي للخشیة، ولك�ن ال�ح�ذر 

  .واجب، فألتأكد
ھي : الحمد �.. ألم�ك�ان ھ�ادئ، وب�ن�ات أف�ك�اره 
نائمات، ھاھي (دالل) وھ�ذه (مش�اكس�ة)، ول�ك�ن 

 مابال (مجاملة) غائبة؟ 
  .أظنھ بعثھا بمھمة دیبلوماسیة

  .ض : أسمع صوتاً غریباً.. إنھ صوت أنثوي
ھي : (مجاملة) وافترض�ن�اھ�ا ب�م�ھ�م�ة رس�م�ی�ة، 

 ولكن أین (غزل)؟ 
دالل: (تتمط�ى ف�ي ف�راش�ھ�ا، وت�ج�ی�ب�ھ�ا بص�وت 
ناعس) أوتسألین عن (غزل)، وسیدنا قد وظّ�ف�ھ�ا 

 لخدمتك منذ التعرف بك؟ 
 متى تتخلصن من الكذب یامعشر النساء؟ 

ض: إذاً ھي رحلة تجسسیة، سأعتذر من اآلنس�ة 
 ).(مجاملة) وأقعد لھذه الـ ھي (ركبة ونص

عناد : (یظھر من بعید غاضباً) أیھ�ا الس�ی�د، ل�ق�د 
 حللت في دماغ سیدي، ورحب بك، فمالك ولقلبھ؟

  .ھذا لیس من حقك
وصول�ی�ة : (ت�غ�ادر ف�راش�ھ�ا وت�ھ�رع ن�ح�وھ�م�ا 
بالبیجاما) مابك یا(عناد) دع الضیف یش�ع�ر ب�أن�ھ 
في داره، (تنحني لـ ض) أعذره یاس�ی�دي، ف�ع�ن�اد 

 .الفتى المدلل عند سیدنا
غیبة : (تفتح باب غرفتھا، وت�ن�ادي) "ن�م�ی�م�ة.. 
یانمیمة، ھیا اصحي تعالي "ش�وف�ي ال�ف�ض�ای�ح، 

 ."واحد غریب وحبیبة سیدنا لحالھم بالدار
نمیمة : (تطل بنصف جسمھا الع�اري م�ن خ�ل�ف 
الباب) ألم أقل لكما أن سیدنا اختار ھذه األنس�ان�ة 
فقط النھا جمیلة، وال ت�م�ت�ل�ك غ�ی�ر "ھ�ال�خ�ل�ق�ة 

  ."الحلوة
عناد : (یؤنب بنات أفكار السید) ماالذي أی�ق�ظ�ك�ن 

 في ھذه الساعة؟
ھیا.. لتذھب كل واحدة إل�ى م�خ�دع�ھ�ا، (لـ� ض) 

  .وانت أیھا السید، كن مؤدباً وغادر المكان
ض : عفواً یاس�ی�د (ع�ن�اد) أن�ا ك�ن�ت ف�ي غ�رف�ة 

 ..العقل، وسمعت أصوات أقدام في غرفة القلب فـ
. 

عناد : (مقاطعا) ھذا لیس من شأنك، عد إلى عقل 
 .سیدي، ودع السیدة وشأنھا

 .ھي : شكراً سید عناد
عناد : ال تشكریني، وأنِت أیضاً.. غادري ال�م�ك�ان 

  .فوراً.. حتى في ساعات راحتنا تقلقینا
ھي : سأغادر فوراً.. (تحدث نفسھا) "قال روحي 
ق�ال.. اي وهللا م�ان��ي م��ت�زح�زح��ة م�ن ھ�ون إال 

 "ألعرف أنا وین من قلبھ
 ض : أین أنا؟

  !في ھیكل بشري أم مصحة عقلیة
ھي : (تتقدم من ض وتسألھ باستغراب) ھیھ أیھا 

 السید، ماذا تعمل ھنا؟ 
ض : (ی��ت��ق��دم ن��ح��وھ��ا) أن��ا وال��د ح��ب��ی��ب��ت��ھ 

 .واستحضرني لنتفاھم بموضوع زواجھ منھا
ھي : (بعصبیة) " شو ق�ل�ت ب�اب�ع�دي؟ ی�وم ام�ك 

 "مش فایت
عدائیة : (تأتي راكضة وھي تربط خ�ی�ط ق�م�ی�ص 

 نومھا فتھاجم ض) جئَت من أجل ماذا؟
ھي : (ت�ل�ھ�ث غ�ی�ض�اً) أج�ب�ھ�ا ق�ب�ل أن تص�ح�و 

 )(عصبیة
ض : (یبتسم باستخفاف) وماذا س�ت�ف�ع�ل اآلنس�ة 

 (عصبیة) مثالً؟
عدائیة : (تحمل بیدھا عصایة العجی�ن) س�ت�ع�رف 

 ).عندما یكون برفقتھا شقیقنا (غضب
ھي : (لعدائیة محرضة) لقد استخف بك ھذا الذي 
یبدو علیھ الوق�ار.. ھ�ی�ا اس�ت�دع�ي (عص�ب�ی�ة) و 

 .(غضب) لیعبثا بأناقتھ
حكمة : (تدخل علیھما بكل وقار وق�د ارت�دت زی�اً 
رسمیاً) عفواً أیھا السید، لَِم ال تتحاش�ى ش�ق�ی�ق�ن�ا 
(غضب) وتأخذ ابنتك لمكان آخر، عسى أن ت�ج�د 

 .لھا عریساً یلیق بھا، فسیدنا مرتبط بًالسیدة ھي
 ض : (معانداً) وإذا رفضت؟

عدائیة : (تنادي بصوت ع�اٍل) ت�ع�ال�ي ی�ا (تُ�َھ�م) 
 .حان اآلن موعدك مع الدعایات

تَُھم : (تأتي راكضة، شبھ عاریة، وال تسترھ�ا إال 
ج��ری��دة ع��رب��ی��ة) أن��ا ج��اھ��زة و"ع��ل��یّ��ا وع��ل��ى 

 ."أعدائي
ھي : "ھأل راح تحترم حالك وت�ن�ق�ل�ع م�ن ھ�ون 

 واال عاجبیتك الشرشحة"؟
ض: (یضحك) عفواً سی�دت�ي، ك�ن�ت أم�زح، ف�أن�ا 
قرین السید، فحین ینام أصح�و، ألج�ی�ب ع�ن ك�ل 
مایجول بخاطرك أیتھا األنث�ى ال�ج�م�ی�ل�ة األن�ی�ق�ة 

 .الرائعة
 ھي : " ابتدینا بحركات التلطیش والتطبیق"؟

حكمة : أنت رجل وقور وال ی�ل�ی�ق ب�ك ال�ت�ح�رش 
 ببنات الناس

ض : عفواً سیدتي، ھذا رأي سیدي بالسیدة ھ�ي، 
وما أن�ا إال ض�م�ی�ره.. ف�ارج�ع�ي ی�اس�ی�دت�ي ھ�ي 

 ."لسریرك ونامي "نومة العوافي

 ز تار 
1ح  

 
 عمر مصلح / ألعراق

ا ا 
 
 
 
 
 
 
 

  نادیة محمد عبد الھادي/ مصر
 

 سأفتح بمشرط الحنین
 جسد (التار جفیا) كي أقف أمام البیت

 أرن الجرس فتخرج لي مبعثر الكلمات
  اتعلق بك أرسم بفرشتي على نسیج الحب

 كوة صغیرة بصدرك 
  أدخلھا فأختبأ فیھا

 كلما ضاق حزام اللیل برأسي
 أبكي وروحي تنتفض كطیر مذبوح 
  حول شجرة قلبك 

 فیھدأ قلبي   
  تضع كفك على صدرك 

  فتخرج زھرة سوداء
 ...... ترمیھا بعیدا

……..................................................................…………. 

ال�ت�ارج��ف�ی�ا،/ ك�ل�م��ة اب�ت�دع��ت�ھ�ا ان�ا ل��ل�ت�اری��خ :  م�ل�ح�وظ��ة
  والجغرافیا معا

 ُمـِعـز الشَّعبُوني/تونس
 

 یموت في البعض األمُل و تذبل الریاحینْ 
 و فینا ینبعُث العزُم و تورق اإلرادةُ 
 و تُزھُر أشجار الـفُـلِّ و الیاسمینْ 

 فنرسُل في األجواء آماالً وفي األنفِس الحنینْ 
 ُرَوْیَدَك أیھا القنوط البائُس الحزینْ 

 ماذا دھاك حتّى تمأل الكون تأفّفًا و أنینْ 
ـا ُمـھـیـنْ   و تنشر في األركاِن یـأًسـا و ھـّمً

 ماذا دھاك حتّى تغطّي وجھك ظالما و ُعبوسا لعینْ 
 و السماء زاھیةٌ و األرض تكسوھا ابتسامة جنینْ 

 و الطیور تغنّي فوق أشجار األمل الجمیلْ 
 ھالَّ زرعَت الّرجاء و األماني في الـمیادینْ 
 و بثَْثَت البھجةَ و البِـْشـَر بْین العاشقینْ 

 و أسقیَت الولھاَن الشَّـقيَّ ماَء أمـٍل سلسبیلْ 

”َُْر اُط “ 
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  قدمنا عرض أرض جو لمؤلفھ د. كریم شغیدل
  مطار مھجور یستلم طرودا غریبة

  باالحرى لیس ھناك طرودا
  صحراء قاحلة ومطار مھجور ..ال احد یأتي وال احد ھناك

  صمم السینوغرافیا د جبار جودي وحاز جائزة االبداع عنھ
  كان ابطالھ مازن مصطفى ومحمد ھاشم وشعاع وشھرزاد شاكر

  كنا انا والمؤلف نحاول ان نجرب ثیمات ونصوص لھا صلة بالحصار لكن بطریقة حدیثة
  عرض على مسرح الرشید لثالثة ایام وھنا صعد احد فنانینا الكبار الى االدارة العلیا وقال لھم

  ھوالء یخربون المسرح العراقي كیف تسمحون لھم بالعرض ...یا للھول
 ثم نسیت ان اذكر في ذات السیاق ان عرض جزرة وسطیة لمؤلفھ الشاعر خالد مطلك قد عرض 

 96في مھرجان المسرح العراقي الثالث عام 
 وھي اول فرصة تمنح لي في الفرقة القومیة للتمثیل بعد ان قدمت عددا من العروض في 

  منتدى المسرح
  كان ھذا تقلیدا تعمل علیھ الفرقة الستقطاب طاقات جدیدة مجربة في المنتدى

  كان ابطالھ مازن محمد وسوران علي شریف وشعاع ومھند ھادي
  جزرة في شارع عام تصبح بیتھم ومن ثم یدب الخالف بینھم لبیع البیت وتقاسمھ

  الضیاع والتشرد ونتائج الحرب والحصار
  المؤلف خالد مطلك كتب

 .... ان المخرج یمتلك مخیلة صاروخیة وانتج عرضا موازیا صادما
  الحقا فھمت ان القیمة للمخیلة الفذة دون ان تضعھا في نظام عرض صارم

  قدمنا العرض فاحدث دویا ... وھنا قال احد اعضاء التحكیم
 ) على المنصة (یجب ان النسمح لعروض الضد ان تتسلل لخشبات مسارحنا

  یا للھول
  بعد سلسلة عروض مع الفرقة مثل ارض جو

  وعرس الدم وجزرة وسطیة والسحب ترنو الي
  قررت التوقف والتقاط انفاسي وغربلة القمح من التبن استمر التوقف ثالثة اعوام متتالیة

   حتى بدایة
  ......حیث بدأت طبول الحرب تدق من بعید2003عام 

  اخترنا نصا لمؤلفھ عبد الخالق كریم بعنوان للحرب بقیة
  تم تغییره الحقا الى للحب بقیة

 مرت البروفات بسلسة تغییرات للممثلین حتى استقرت اخیرا على سامي قفطان وعبد
  الستار البصري ورنا احمد 

  وھو نص في الحرب ونتائجھا مكتوب بلغة بلیغة حزینة ومدمرة
 الیستطیع ایما ممثل ان یتصدى لشخصیاتھ دون ان یظل یبكي لفجاعة مصائر شخصیاتھ 

  وذكریاتھم عن الحرب
  قدم الممثلون اداءا مبھرا ومثیرا

 ومرة اخرى وما ان عرض العمل حتى تعالت االصوات من جدید لرجمنا ومحاسبتنا 
 وتقدیمنا للعدالة

  یا للھول  
  كان ھذا اخر عمل قدمناه على مسرح الرشید قبل ان یحترق

  وقبل ان اشیر في الحلقة القادمة لعرض بستان الكرز ومعالجتھ 2003وقبل ان اطوي مرحلة ماقبل 
  البد لي ان اعترف ان ھناك فرقا بین الشجاعة والتھور

  وبین النضج العالي وسوء تقدیر االمور
  فرق بین االتكاء على الوعي الحاد

  وبین االندفاع الصاروخي بدون بریك قامع
    في ذاك الزمن كانت الشجاعة استثناء

  وانا لست كذلك
  ولو كنت بھذا النضج ولو عاد الزمن الى الوراء

  كنت ساختار طریقا اخر
  عمي اندھرنا وانفلكنا .....عمي صخام ولطام وعزا اسود

  انت صدك تحجي
............................................................................................ 

 البقیة في الحلقة القادمة
 

رة وا  
 2000عام  

 5/كاظم النصار/ العراق  ح 

 أیھا السحر الذي نافس روح سمرقند
 وجعلني الجھة الخامسة للشعر

أكتب لك بحبر أرق من الندى وأنقى من الفج�ر وأرش ل�ك 
 دروب الرسائل

 بكل الحكایا الدمشقیة
أجمع لك المفردات م�ن ق�ل�وب ال�ع�اش�ق�ات وأخ�ف�ي ل�ھ�ف�ة 
الشوق تحت خصر أغنی�ة ش�رق�ی�ة رقص�ت ع�ل�ى ل�ح�ن�ھ�ا 

 أمنیاتنا ذات لیل حریري
رغم اعتكافي وتمردي على الغرام وانف�ص�ال روح�ي ع�ن 

 الكتابة
 : اعود الیوم ألكتب لك على حجر األمنیات

 " أشتاقك أیھا الشاھق الشامخ كما النخیل "
وكأنك قلب أمي ال�ذي أع�ود ال�ی�ھ م�ھ�م�ا غ�ل�ب�ن�ي ال�ع�ن�اد 

 والجفاء
 وكأنك بغداد قبل أن یداھمھا البكاء

 أھاجر مني الیك وقلبك دلیلي وبوصلة ھیامي
 خمسون امرأة غازلتك علنا ولم تلتفت اال لظل إبتسامتي

خمسون فكرة أنسجھا للبعاد وقندیل تعبك الخافت یزرعني 
 على شرفة وقتك

كلماتك التي غازلتني بھا سرا وعلنا شیدت لھا متحفا م�ن 
 الیاسمین

 وكلما ذبل أرشھ ببقایا القبالت
 حسبتك قمرا عابرا یضیؤني قلیال ویرحل

 وحسبتني شاطئا یحرس حدود أضلعك
 فما رحلت عن لیلي وما أیتمتك أمواجي

یا شھوة الدعاء على سجادة صالة یلمع قلبي عشقا ك�ل�م�ا 
 عانقتك

 ویغیر الفرات عادات حزنھ كلما قبلتني
فأنت الزحام الذي یعبث بوحدتي ویجعلھا تحتمل كل تأوی�ل 

 الزغارید
 وأنت غرور الحظ حین یتزین بھ النرد

 وأنت القصیدة التي تجعلني أنثى استثنائیة
 ما یمیزني أن الرحیل ال یخطفني من التفكیر بك

 ألني مصابة بك
 ومن عادات الفقراء أنھم یداوون أمراضھم بالدعاء

 وأنت الدعاء والداء
 یا اسم روحي قبل أن تلدني الحیاة

 كم أنا جائعة ألغنیات حسنك
 لیت تقویمي یستند على أشھرك

 وأنال كل أعیاد إبتسامتك

 میثاق كریم الركابي
 الناصریة -العراق
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 قالْت لَھ
 ال أعلم ال أدري
 ماذا یحدث لي؟

 مْن سواَك دنیاي
  كل أیامي

 كل عمري
 یتساقط حولي كالكلمات

 كالرمال في أمواج البحر
 وأكون أنا

 ؟-ماذا- قال لھا 
 طیفاً من ُحلم

  ؟-ماذا - یصرخُ 
  یسأل عنك

 عن ھذي البروق
  في سمائي والرعود 

    عن صحرائي
 و ھذي األدغال

 الممتدة كالطوفان نحوي؟
  ؟ -ماذا - آة أنا

  قوامیس حروف أضاعت كلماتھا
 تنظر بعینین من الزورد 

  تھمس بفٍم أبكمٍ 
 و وجھ من بلور

 ترسم في أفقي سماوات
 لم یَرھا أحد سواي
 صافیة لعناق قلبین

 یرتفعان  في جسد واحد
 مثل طائرین قد أشرقت
  فوق جناحیھما شمس

 ُكحلّْت بالغیوم
 أجّجْت فیھما الحنین

 یاشغف العشق یا رمقاً 
  تمھلْ 

 وأنت تبدل صمتي منون
 عمري  یا طیر ھذا الحب یا كل

 تمھل
 و أنت تغور في اغتربي كالمجنون

  رحماكَ 
 إقتربْ   

 أتسعت  فالمسافات قد
 و تالشى نبض الوجد فینا 

 !ھكذا إَذنْ  ..آه
 !اما كفاك عذابي

 ..قد رحلَت واختفیتْ 
  سؤال  دون وداع دونما ضجة أو

 أھكذا دون كلمة تنبسھا الشفاه؟ 
 أھكذا تختفي الدموع والورود والتمتمات؟

  -ماذا؟ -وھا أنا اآلن

 ! لم أقلھا
  -ماذا؟ - أنَت من قالھا

 قد أشرقْت شمَس روحینا
  لكنّھا غابتْ 

 في غیاھب أقدارنا
 !ال عادْت بل نامتْ 

 قد غفْت في حضِن بحر ِاألمنیات
  أشرقتْ 
  غادرتْ 
 وانتھتْ 

 !.. ھا ھي اآلن
 مضغتھا ذاكرة الموت الشفوق وابتلعھا الموج

 *في ثنایا الشیخ العجوز 
  دون ھمس
 دون حرف

 ھكذا دونما شيء
 ینتھي كل شيء

 ونضیع وتضیع األغنیات
 فمْن یعیدھا إلي ؟

 مْن سواَك یا دنیاي
…………………. 

 اسم قدیم للبحر /الشیخ العجوز*

 ...  ْاك دمي و
 

 اعتماد الفراتي/العراق

 ماء ار
 
 
 
 
 

 د. نصر عبد القادر 
 مصر

 

 

 التوِصد بابََك في وجھي

 إني داعیَك إلى الُخْلدِ 

..  ریْحاُن الجنَِّة في كفَّيَّ

 فھْل ألتَذُّ بِھ وحِدي ؟

 ورحیُق الُخلِد بأكوابي..

 وكئوسي فاَضت بالشَّھدِ 

 والطِّیُب یفوُح بأعطافي..

 وساللي تضحُك بالوردِ 

 في َرحلي مالْم تلَْق لَھُ 

 في دنیا البھجِة من نِدِّ 

 ذَھٌب ، یاقوٌت ،َمرجاٌن؟ -

 بل أروُع من ھذا عندي -

 أھداني هللاُ محبَّتَھُ ..

ا یُھِدي  فاغنْم بعضاً ممَّ

 قلبي قِنِّینةُ أشواٍق..

 فتَطَیَّْب وانَھْل من ِوردي

 ذي كفِّي أبُسطُھا..فابُسط ْ 

 كفَّیَْك.. وال تجَحْد ُودِّي

 واخُرْج من ذاتَِك ُمنَعتقًا..

 من كلِّ إساٍر أو قیْدِ 

 في روِحَك بحٌر لألنواِر ..

 عمیٌق..موصوُل المدِّ 

 فافتَح طاقاِت الروحِ ..

 وِطر

 بجناحِ الشوِق.. إلى الُخلدِ 

 للنوِر األعظِم مسرانا..

 نَرقَى بفضاٍء ُممتَدِّ 

 نعلو..وتلوُح لنا الدنیا..

 ِظّالً یتَالَشى في البُعِد ..

                  

  
 
 
 
 

زینب كاظم البیاتي/ 
 العراق

  

)1( 
  قالت أرملة

  ال بقایا ألشالء الحروب
  سوى جثتي

  و األغاني التي كانت ترتدي
 لون الموت لتصھل ..

  قال یتیمھا
 سمعت.. من یموت یفقد 
 حواسھ كلھا 

  ألم یعلموا ان أمي في القبر
 تسمع وترى ...

  لكنھا ال تستطیع السیر إليّ 
  فقْد أكل العوز أقدامھا

 حتى شبع من الجوع ؟!!
  

(2) 
  عبثا یحاول الصیاد إن كان الماء ضحال

  تلعب األراجیح حتى وان كانت فارغة 
  مھما كانت التماسیح شرسة فھي تعیش في بركة

  یحتاج الصمت لصمت أكبر كي یتحدث بطالقة
 القلوب الالھثة ال تریحھا شربة ماء بل لقاء جامح
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إست�ط�اع ال�ف�ن�ان ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي إی�اد    
الموسوي ف�ي مس�اره ال�ف�ن�ي ص�ق�ل 
األفكار والتقنیات الفنیة ال�خ�اص�ة ب�ھ 
لتعزز قدراتھ اإلبداعیة وحس الت�ن�وع 
واالب��ت��ك��ار ل��دی��ھ، ال��ذي أت��خ��ذ م��ن 
ال��رم��زی��ھ وال��ت��ج��ری��د وال��ت��ك��وی��ن��ات 
الھندسی�ة، م�ن�ھ�اج�اً إلب�داع أع�م�ال�ھ 

ف�ي م�ع�رض�ھ  ق�دم�ھ�ا  المتمیزة التي 
 وحدة الروح في رحاب الطبیعة: 

ب�ع�ب�ارت  وقد استبدل عنوان االعمال 
 "  :أدبیة وشعریة مثل لوحة

تحت نجوم السماء بنیت في قلب�ي ل�ك 
  منزالً،

ال�غ��ری�ب وأن��ا  م�ن��اج�اة الس�ف��ر أن�ت 
  القریب،

 نسیم عشقك یأخذني بعیداً،
العاشقین ق�ل�وب ف�ي ن�ورھ�ا مش�ك�اة 

  ومصباح،
وغیرھا من األعمال التي شكلت رؤیة 
حمیمة ح�اورت ال�ف�ن ال�ب�ص�ري ف�ي 
ج���دل���ی���ة م���ع ال���رم���زی���ة ل���خ���ل���ق 

تجسد وحدة ال�روح ال�خ�ال�دة  مفاھیم 
ف��ي ال��ف��ض��اء ال��ك��ون��ي، وال��ح��ض��ور 
المثالي للذات في تعایشھا مع الطبیعة 
فھو بھذه الرؤی�ة ال�زاخ�رة ب�ال�رم�وز 
یعبر بالمشاھد نحو عمق األح�اس�ی�س 

والمحتوى، من خ�الل ال�ت�أل�ی�ف ب�ی�ن 
المحتوى والتجسید الذي یخلق تكامالً 
جمالیاً، قادراً على إظ�ھ�ار ال�الم�رئ�ي 
من خالل البحث في م�ع�ان�ي ال�م�رئ�ي 

  .ضمن رؤیة ثالثیة االبعاد
إی�اد ال�م�وس�وي  وتعد أعمال الف�ن�ان 

بحثاً في الحیاة والواقع مكتشفاً من�اف�ذ 
الجم�ال ال�خ�ف�ی�ة واالب�ت�ك�ار ال�ف�ك�ري 
والوجودي في ت�ف�اص�ی�ل األح�اس�ی�س 
ال��ت��ي ت��ن��ب��ع م��ن م��خ��زون ال��ذاك��رة 
والخیال واألحالم، لتخلق بدیالً جمالی�اً 
عن ذلك الواقع المتعثر الذي ی�ع�ی�ش�ھ 
االنس���ان ف���ي عص���رن���ا ال���ح���ال���ي، 

نسقاً تعبیریاً متوافقاً  وبوصفھا تبتكر 
مع ال�وج�ودی�ة وج�وان�ب�ھ�ا ال�روح�ی�ة 
والتأمل�ی�ة، وت�خ�ل�ق انس�ج�ام ال�ك�ون 
بمعالجة المح�ت�وى بص�ی�غ تش�ك�ی�ل�ی�ة 
جمالیة یمكن التفاعل معھا عن طریق 
العواطف وال�وج�دان�ی�ة. ف�ق�د ت�م�ث�ل�ت 
أعمال ال�ف�ن�ان ردة ف�ع�ل ض�د ح�رك�ة 
الواقع المادي الیومي في االبتعاد ع�ن 
التقلید المرئي والنقل المباشر وب�ح�ث 
ی��ت��ع��م��ق ف��ي االن��ط��ب��اع واالحس��اس 
العاكس للوعي بالحقائق ال�خ�ارج�ی�ة، 
الذي یوحي بعالم مثالي یمیزه التعبی�ر 
عن الحاالت الوجدانیة وال�روح�ان�ی�ة، 
فلوحة " الموس�وي" ت�ب�ت�ك�ر ع�ال�م�اً 
لألفكار التي تعبر عنھا، وما الطب�ی�ع�ة 
إال منطلق نحو التوافق والتداخل ب�ی�ن 
االنس�ان وال��ح�ل��م ال��ج�م��ی�ل وال�زاخ��ر 
ب��االل��وان واالض��واء، ح��ی��ث ی��ق��وم 

بتغلیف التجربیة ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة  الفنان 
والبصریة بفضاءات غ�ای�ة ب�ال�ج�م�ال 
ویفرز ال�رم�وز وی�ح�رك�ھ�ا ب�ح�ی�وی�ة 

لك�ش�ف 
المعاني الخفیة والتعبیر عن�ھ�ا 
تش��ك��ی��ل��یً��ا، وق��د أھ��ت��م "إی��اد 
ال��م��وس��وي" ب��رم��وز ال���ھ��ن��دس���ة  
وال��ع��م��ارة اإلس��الم��ی��ة، وی��ع��ب��ر ع��ن 
فلسفة المیتافیزیقیا بالتصویر المثال�ي 
والمشاھد الخیالیة التي تبعد اإلنس�ان 

  .من الحیاة المادیة المفرطة
ویتعامل الموسوي مع رموز التشكی�ل 
البصري التي یخزنھا في ذاكرتھ م�ن�ذ 
نعومة أظ�ف�اره وال�ت�ي ت�خ�ت�زل واق�ع 
طف�ول�ت�ھ وم�ع�ارف�ھ وق�راءات�ھ، وك�ل 
مایمیز ع�ال�م�ھ الص�اخ�ب ب�ال�ق�ص�ص 
والحكایات ال�ت�ي ت�ت�ش�ك�ل ب�م�خ�ی�ل�ت�ھ 
وتتبلور في طرح فني تشكیلي ی�م�ن�ح 
الل�وح�ة ح�ی�وی�ة ال�ت�ف�اع�ل وال�ت�أث�ی�ر 
ال��ح��س��ي وال��ب��ص��ري ل��ل��وص��ول ال��ى 

خفي من تفاصیل الحیاة وللحقی�ق�ة  ما 
ال��ت��أم��ل��ی��ة ال��ع��ال��ی��ة، وص��والً ن��ح��و 
المحتوى المبتكر فھ�و ی�وظ�ف�ھ�ا ب�م�ا 
یلیق وذائقتھ وخیالھ وحلمھ وف�ك�رت�ھ 

المحلقة في عوالم روحھ، وم�ن ت�ل�ك 
الجمال�ی�ة ی�رت�ب ع�الم�ات ال�ت�ش�ك�ی�ل 
البصري ویتحول من القراءة والس�رد 
إلى ال�ت�ف�اع�ل ال�ح�س�ي وال�ل�ون�ي ف�ي 
معالجة تشكیلیة أصیل�ة، ف�ق�د أع�ت�م�د 
ف��ي تص��م��ی��م ل��وح��ات��ھ ع��ل��ى الش��ك��ل 
الھندسي (الھرمي والطاقي ال�ك�ون�ي، 
ومثلث الحب، مث�ل�ث الس�ع�ادة) ال�ذي 
یتضمن عدة عناصر م�ث�ل:(ال�ط�ب�ی�ع�ة 

ال�خ) وذل�ك …  الحلم، الزمن، ال�م�رأة
ب���ت���ف���ع���ی���ل رم���زي ی���غ���وص ف���ي 

ال�وج�ود وال�ك�ون م�ن خ��الل  أس�رار 
ع��الق��ات ح��م���ی��م���ة ب���ی��ن الش��ع���ر 
وال��م��وس��ی��ق��ى وال��ت��ش��ك��ی��ل ال��ون��ي، 
وبس���ھ���ول���ة یس���م���ع ال���م���ش���اھ���د 

أصوت ال�م�وس�ق�ى وال�غ�ن�اء  ألعمالھ 
الص���وف���ي والش���ع���ر ف���ق���د ك���ان 
"الموسوي"، یس�ت�وح�ي رس�وم�ات�ھ 
من عالم الجمال والطبیع�ة ونص�وص 
شعریة ومقطوعات موس�ی�ق�ی�ة ح�ی�ث 

 :یخضع تلك الرموز ال�وج�ودی�ة م�ث�ل
المرأة، الرجل، وال�ط�ف�ل) وج�دل�ی�ات (

مع الوجود والحیاة والطبیع�ة  العالقة 
والخصوبة وع�الق�ت�ھ�ا ب�اس�ت�م�راری�ة 
الحیاة .مما یعني بالنسبة لھ الحض�ور 
الجمالي ل�ل�وج�ود ب�ح�ض�ور ت�م�ث�ی�ل�ي 
یخلق التأمل وال�ت�ف�اع�ل ب�ی�ن الش�ك�ل 
والمحتوى كجالیة وجودیة ، ما ی�ھ�ب 
ال�رم�ز ط�اق��ة ف��ي ال��ف�ھ��م ال��وج�دان��ي 

 . للوحاتھ

 : ان اي واا ا 
 تجربة فریدة للفنان التشكیلي العراقي إیاد الموسوي

 
  قراءة/الكاتبة دنیا علي الحسني/ العراق

 



تبدأ شاعرتنا خطابھا ال�ف�ن�ي ع�ن     
الشعِر ع�ل�ى لس�ان الش�اع�ر : ق�ال 
الشاعُر ولیس على لسانھا، فتذكرنا 
ب���ب���دای���ة ھ���وم���ی���روس إلل���ی���اذت���ھ 
الشھیرة : غني یا ربةَ الشعر، ھ�ذه 
البدایةُ التي تسمو بف�ن الش�ع�ِر إل�ى 
مكانٍة قدسیٍة حیث یضع ھومی�روس 
خطابھ على لسان ربة الشعر، ونجد 
أن شاعرتنا أیضاً تسمو بفن الش�ع�ر 
إلى درجٍة من القدسیة حین ت�ج�ع�ل�ھ 
في حد ذاتھ صلوات، وحین ت�أنس�ن�ھ 
وتجعلھ یصلي ف�ي م�ح�راب ال�ن�وِر، 

 :  ویتوضأ، ویتطھر
 قال الشاعُر :

 الِشعُر القاطُن سیدتي 
 صلواٌت في غسِق الصبحِ 

 یتوضأُ نزَق األزھارِ 
 یصلي في محراب النوِر .. تطھََّر .

فھل یحقق وجھ الش�ب�ھ ھ�ذا ت�ق�ن�ی�ة 
 التناص بشكل ما ؟.. نقوُل : لعلھ !

ھذه العالقة المت�ب�ادل�ة ال�ت�ي ت�ف�ج�ر 
الس�ؤال ع��ن م�اھ��ی��ة ھ�ذا الش��اع��ر 
وعالقتھ بالتجربة / محموُل الدی�وان 

 ككل : فمن ھو ھذا الشاعر؟ 
ك�م��ا ت�ن��ب�ئ ع�ن�ھ الش�اع��رة:  -ھ�و 

م��ج��ن��ون الش��ع��ر/ ج��ن��ي م��ن وادي 
عبق�ر / أش�ع�ث أغ�ب�ر/ مس�ج�وٌن / 
/ حجاٌج/ ب�ھ�ل�وٌل/ م�ج�ذوٌب / أمويٌّ

 ...  مجنون القریة / صوفي النزعةِ 
فیا لھا م�ن ج�م�ل�ة م�ن الص�ف�ات ال 
تجتمع اال في شخصیة استثنائیة بكل 
ما تفتحة اللف�ظ�ة م�ن فض�اء دالل�ي 
یستوجب الوقوف في ما ق�د ی�ن�ج�زه 
ھ��ذا ال��ف��ض��اء م��ن س��م��ات ث��ق��اف��ة 

 الشاعرة على غرار :
استلھام التراث المنجز م�ن خ�الل  -

توظیف : مجنون الشعر التي ت�ح�ی�ل 
إل�ى ش��خ�ص��ی��ة ق��ی��س ب��ن ال�م��ل��وح 
مجنون لیلى الي كان الشعر وسیلتھ 
وما أكثر مجانین الشعر في مصارع 

 العشاق .
بھلول الشعر وبھلول القریة ال�ت�ي  -

تنتج مزاوجة االستفادة م�ن ال�ت�راث 

العربي وال�ف�ل�ك�ل�ور الش�ع�ب�ي ح�ی�ث 
یستحضر الذھ�ن ش�خ�ص�ی�ة ب�ھ�ل�ول 
ال�رش��ی��د الش��ھ��ی�رة ال��ذي ك��ان م��ن 

 مشاھیر عقالء المجانین .
ومجنون أو ب�ھ�ل�ول ال�ق�ری�ة ت�ل�ك  -

التیمة الشعبیة التي شاعت في قرى 

 مصر وغیرھا من البالد العربیة .
إض��اف��ةً إل��ى اس��ت��دع��اء ال��ذھ��ن  -

لش��خ��ص��ی��ة ال��ح��ج��اج ح��ت��ى ول��و 
استخدم�ت الش�اع�رة األس�م كص�ف�ة 

 لكثرة المحاججة.
ثم وصف القصیدة ب�ال�م�ع�ل�ق�ة ف�ي  -

 قولھا : أغنیتي وُمعلقتي .
أو استلھام ب�ع�ض ال�م�س�م�ی�ات م�ن 

 األدب العالمي :
رومیو / أنطونیو / بیضاء ال�ث�ل�ج/  -

 صاحبة الثوب األحمر .. إلى آخره.

ھ��ك��ذا ت��ن��ج��ز ش��اع��رت��ن��ا ال��ق��ض��ی��ة 
( موضوع القصیدة أو مح�م�ول�ھ�ا ) 

ال���م���ع���ادل   –م���ن ت���ح���ت ال���رم���ز 
 الشاعر .  –الموضوعي 

 الخصوصیة النسویة :
............................ 

والقارئ لدیوان ( قال الشاعر ) البد 
سیستشعر ال�خ�ص�وص�ی�ة ال�ن�س�وی�ة 
التي تلوح بین الحین والحی�ن خ�الل 
ف�ي خ��ط�اب الش��اع�رة ع��ل�ى غ��رار 

 قولھا :
 ما ذنبي إن كنُت أمیرة  -

 كیما تفوز بقبلٍة فوق األكف 
 وربما فوق الجبین . -
 من خیبتي أعطیتھم عمري  -
الغدربي مما حسبت ظاللھم س�ن�داً  -

 قویاً .

- 

 حنت ھواتف حبنا لمكالمة 
 یشدو بھا ھمس المحب صبابة . -
ھل من خ�ل�ی�ل أو ح�ب�ی�ٍب ی�ا ت�رى -

 ألد� .
 حظ الملیكة من دنایا حظكم -
 وترى القبیحة حظھا ما أجملھ . -
یا س�ی�دي رف�ق�ا ب�روح ث�ائ�رة او  -

 حائره تشكو العطب .
وتركُت قلبي وانصرفُت إلى حن�ای�ا  -

 غرفتي 
استقبلت أذناي أعذب ُحجٍة من فیھ  -

 ، با� قولي وانصحیني یا قمر .
 الصورة الفنیة :

م�ا زال إن�ت��اج ال��ت�ج�رب��ة الش��ع�ری��ة 
تصویراً عند شاعرتنا یقف ع�ن ح�د 
إنتاج التوقیعة التصویریة البس�ی�ط�ة 
مع مشھدیھ بسیطة ال دخل لح�رف�ی�ة 

 التصویر بھا ، وذلك على غرار :
الغیم ال�ن�ائ�م ف�ي أحض�ان ال�ی�أس  -

 المعتم .
 من علیاء سماء تمطر  -
 حوائط قلب قد داس علیھ العسكر -
 افرغ شحنات الغضب قوفي -
 ینفخ بالونة ذاتي ویطیرني  -
 ولنصنع للنور مخده -
ذئب جاءك یسعى یتخف�ى ب�ال�ب�اس  -

 الجده 
 سأشید من قلبي قصراً  -
 مرھبنة ستأتي في وقار المتقین -
 خلفي جیوش الوھم تطلب ھامتي -

 جمالیات الموسیقى 
شاعرتنا تستطیع أن تحكم قب�ض�ت�ھ�ا 
على مقود موسیقى الشعر ف�ال ن�ج�د 
كس���وراً ع���ورض���ی���ة أو ھ���ن���ات، 
ویساعدھا ف�ي ذل�ك م�ا ی�ن�ت�ج ع�ن 
إیقاع موسیقى الحرف في لل�ق�واف�ي 
المتواترة على غرار : مخده / حده / 
برده / مده / جده / ض�ده / رش�ده/ 
رغ��ده / ع��م��ده ... وح��ی��ن ت��ع��م��د 

 للقوافي القریبة على غرار :
قد عشت انتظ�ر ال�م�دد/ وم�ا أت�ي   -

 منھم أحد 

  دان (ل اُ)  اءة 
 ة / ى د

 
 بقلم / محمود عبد الصمد زكریا
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م�ظ�ف�ر ال�ن�واب ش�اع�ر أح��ب ال�ع��راق    
وأحبھ، وشاعر م�أل ق�ل�ب�ھ ح�ب�اً ل�ل�ع�راق 
ودافع عن حریتھ شاباً ص�غ�ی�راً وش�ی�خ�اً 

 ...كبیراً 
ھو الحالم في ب�ل�د یُ�ق�دس اإلنس�ان ك�م�ا 
تُقدس األدیان فاإلنسان واألدیان ق�دس�ی�ة 
واح��دة، وألن اإلنس��ان أص��ل ال��ت��ش��ری��ع 
وأساسھ وألجلھ جاءت األدیان ك�ت�ط�ب�ی�ق 

 .وتنظیم عملي لسعادة اإلنسان ونجاتھ
وال إنس��ان ب��ال وط�ن... وك�ی��ف ی�ع��ی��ش 

 !اإلنسان بال وطن...؟
فمن الممكن أن یج�وع وی�ف�ق�ر وی�ت�ع�ذب 
ولكن من الممكن أیضاً بع�دھ�ا أن ی�أك�ل، 
ویستغني، ویرتاح، ولكن من الصعب أن 
یعیش اإلنسان ب�ال وط�ن، أو أن ی�ك�ون 
الوطن جحیماً ال ی�ط�اق بس�ب�ب ح�اك�م�ی�ھ 

 ...وسیاسییھ الذین یسمونھ سوء العذاب
وممن یتباكى على فلس�ط�ی�ن واح�ت�الل�ھ�ا 
وھو قاتل لشعبھ وظ�ال�م ل�ھ، ل�ی�س�ت�ك�م�ل 
رجولتھ الناقصة بالدعایة ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة 
المجانیة التي باعوھا في مزادات الل�ع�ب�ة 

 ...السیاسیة
 (ھو القائل: (في قصیدة الوتریات اللیلیة

یا وطني المع�روض ك�ن�ج�م�ة ص�ب�حٍ ف�ي 
 ...السوق

 ...في العلب اللیلیة یبكون علیك
 ...ویستكمل بعض الثوار رجولتھم

 ...ویھزون على الطبلة والبوق
 !!...أولئك أعدائك یا وطني

من باع فلسطین سوى أعداؤك أولئك ی�ا 
 !وطني...؟

 ...من باع فلسطین وأثرى با�
س�وى ق�ائ�م�ة الش�ح��اذی�ن ع�ل�ى ع�ت�ب��ات 

 ...الحكام ومائدة الدول الكبرى
فإذا أذن اللیل تطق األكواب ب�أن ال�ق�دس 

 ...عروس عروبتنا
 !!...أھالً.. أھالً 

 ...من باع فلسطین سوى الثوار الكتبة
وھذا الثوري المتخم ب�الص�دف ال�ب�ح�ري 

 ...ببیروت
 ...تكّرش حتى عاد بال رقبة
 ...القدس عروس عروبتكم

ف��ل��م��اذا أدخ��ل��ت��م ك��ل زن��اة ال��ل��ی��ل ال��ى 
 ...حجرتھا

 ...وسحبتم كل خناجركم وتنافختم شرفاً 
وص��رخ��ت��م ف��ی��ھ��ا أن تس��ك��ت ص��ون��اً 

 ...للعرض
 ...فما أشرفكم

 ...أوالد القحبة..!! ھل تسكت مغتصبة
ھل عرفت�م م�ن ھ�م أع�داء ال�وط�ن، ھ�م 
أوالد القحبة، كما یصرح ال�ن�واب ب�ذل�ك، 
ولعل قائل یقول أنھا كلم�ات (م�ع�ی�ب�ة) و

(مشینة) ولكن أكثر عیباً وشیناً منھا ھو 
خیانة ال�دی�ن وال�وط�ن والش�ع�ب ول�ی�س 

 ...العیب التكلم بصراحة
یبرر مظفر النواب ذلك في ج�م�ل�ة ق�ال�ھ�ا 
في أحد المناسبات قبل أن یلقي قص�ی�دت�ھ 
(ثالث أمنیات على بوابة السنة الجدی�دة)

ھذه القص�ائ�د ل�م ت�ك�ت�ب ل�م�ن�اس�ب�ة :قائالً 
كتبت لدھٍر من الحزن والتحدي ال خ�وف 
أن یط�ول م�ا دم�ن�ا ن�ن�ب�ض واألفض�ل�ون 

إذك��رول��ي ح��زن��ي  ...ی��ح��م��ل��ون الس��الح
وخمري وغض�ب�ي وك�ل�م�ات�ي ال�ق�اس�ی�ة، 
بع�ض�ك�م س�ی�ق�ول ب�ذی�ئ�ةً... (ال ب�أس)... 
أرون��ي م��وق��ف��اً أك��ث��ر ب��ذاءةً م��م��ا ن��ح��ن 

 !!...فیھ
 !ھل عرفتم من ھم أعداء الوطن...؟

ال كما ك�ان ی�ق�ول ال�ح�ك�ام ال�ع�رب ع�ل�ى 
الدوام مدافعین عن شرف فلسطین ال�ذي 

 .ھتكوه، وتخلوا عنھ كلیاً الیوم
كان بعض أولئ�ك ال�ظ�ال�م�ی�ن ی�ق�ول ب�أن 
العدو ھو (إسرائیل) و(أم�ری�ك�ا) وك�ث�ی�راً 
ما أغرقوا شعوبھم وب�ق�م�م�ھ�م ال�ع�رب�ی�ة 
الذلیلة بتصریحاتھم وخطب�ھ�م ال�م�س�ب�ق�ة 

 ...الكتابة واألعداد
أقول (بع�ض) ألن آخ�ری�ن ك�أغ�ل�ب دول 
الخلیج یتفاخرون بتطب�ی�ع ال�ع�الق�ات م�ع 
إس�رائ�ی��ل وی��ت�م��ل�ق��ون ألم��ری�ك��ا ص��ب�اح��اً 

 ...ومساءاً علّھا ترضى عنھم
 !!ھل عرفتم من ھم أعداء الوطن؟

تبین جلی�اً أن ل�ی�س أول�ئ�ك ھ�م األع�داء 
بالدرج�ة األول�ى ب�ل ال�ح�ك�ام ال�ظ�ال�م�ی�ن 
والسیاسیین الفاسدین الذین ھم ص�ن�ی�ع�ة 

 ...(أمریكا) و(إسرائیل)
أعدائك یا وطني ھم السیاسیین الفاسدین 
ورج��ال ال��دی��ن ال��ف��اس��دی��ن واألح��زاب 
الفاسدة والجم�اھ�ی�ر ال�ج�اھ�ل�ة ال�م�غ�ف�ل�ة 
الذلیلة المستعبدة لیصنعوا ب�م�ج�م�وع�ھ�م 

 ...).(الحكام الظالمین
كل األنظمة العربیة الفاسدة من ال�م�ح�ی�ط 
إلى الخلیج ھي أم�ا م�ع�ت�رف�ة ب�إس�رائ�ی�ل 
وس��ف��ارات��ھ��ا ف��ي ب��ل��دان��ھ��ا والش��رك��ات 
اإلسرائیلیة ومخابراتھا ت�ع�ب�ث م�ا تش�اء 
بتلك ال�دول م�ن ال�م�ح�ی�ط إل�ى ال�خ�ل�ی�ج، 

 .وخصوصاً في الخلیج
والبلدان التي فیھا قواعد أمریكیة دائمة، 
وبحم�ای�ة م�ن أن�ظ�م�ة ال�دول ال�م�ض�یّ�ف�ة 
كسعودیة الملك عب�د هللا، وق�ط�ر األم�ی�ر 
خلیفة التي فیھا أكبر قاعدة أمریكی�ة ف�ي 
الشرق األوسط رغم أن قطر م�ن أص�غ�ر 
الدول في العالم على مسمع وم�رأى م�ن 
جمیع مقرات قنوات الجزیرة ال�ف�ض�ائ�ی�ة 
في قطر والتي تثیر الفت�ن ف�ي ك�ل ح�دٍب 
وصوب، وإمارات األمیر خلیفة، وك�وی�ت 
األم��ی��ر ص��ب��اح، وی��م��ن ع��ل��ي ع��ب��د هللا 
صالح، وبحرین الملك خلیفة وفیھا أك�ب�ر 
قاعدة ب�ح�ری�ة أم�ری�ك�ی�ة ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة، 
والتي قمعوا ثورة شعبھا السلمیة بقوات 
درع ال��ج��زی��رة ال��خ��ل��ی��ج��ي ال��م��دش��ن��ة 
ب�األس�ل�ح��ة ب�ت�ح��ش�ی�د وت��م�وی�ل خ��ل�ی�ج��ي 
وبقیادة س�ع�ودی�ة وب�م�واف�ق�ة أم�ری�ك�ی�ة، 
لیتباكوا حكامھم وسیاس�ی�ی�ھ�م ال�ذی�ن ت�م 
توجیھھم لذلك ع�ل�ى الض�ح�ای�ا ال�م�دن�ی�ن 
والمسلحین الذین یتقاتلون م�ع ال�ج�ی�ش 

 .السوري
لماذا التناقض، أم ألن السلط�ة ال�ح�اك�م�ة 
ف�ي ال��ب��ح�ری��ن ت��ت�م��اش��ى م�ع أھ��وائ��ك��م، 
وغالبیة شعبھا ال�ح�ر ال ی�ت�م�اش�ون م�ع 

 .رغباتكم الدنیئة
قمعوا ثورة البحرین ولكن الزال�ت ث�ورة 
جماھیر البح�ری�ن ق�ائ�م�ة ومص�ّرة ع�ل�ى 

 ...سلمیتھا، مع خذالن الناصر
وال نشرة أخبار تغ�ط�ي ال�م�ظ�اھ�رات وال 
تنشر صور دھس نظام ال خلیفة وق�وات 
درع ال��ج��زی��رة ل��ل��م��ت��ظ��اھ��ری��ن ال��ع��ّزل 
بس�ی��ارات األم�ن، وال ت��غ�ط��ی��ة ل�ت��ف��ری��ق 

 ...المظاھرات بقوة السالح
ونفس ق�ام�ع�ي ث�ورة ال�ب�ح�ری�ن وق�ات�ل�ي 
المتظاھرین المدنین العّزل فی�ھ�ا، ت�راھ�م 
ب��ك��ل ص��الف��ة وإس��ت��ھ��ت��ار (ت��خ��ج��ل م��ن 
صالفتھم وإستھتارھم حتى القحبة) حیث 
یؤیدون ثورات أخرى مس�ل�ح�ة ودم�وی�ة 
في لیبی�ا وس�وری�ا ف�ھ�م مس�ی�ری�ن وف�ق 

 ...أجندات غربیة ال یحیدون عنھا
ولعل سائل یسأل حول التواجد األمری�ك�ي 

 !في العراق...؟
 

فال�ت�اری�خ یش�ھ�د ب�أن ال�رئ�ی�س الس�اب�ق 
صدام حسین وحزبھ ھم صنی�ع�ة أم�ری�ك�ا 
ودع��م��ت��ھ ب��ال��م��ال والس��الح والس��ی��اس��ة 
لمحاربة إیران وح�ت�ى اج�ت�ی�اح ال�ك�وی�ت 
كان الذریعة لدخول المنطقة حیث عص�ى 
الولد المطیع صدام أباه أمریكا وب�ال�رغ�م 
من ذل�ك ص�ف�ح�ت ع�ن�ھ وت�رك�ت�ھ ی�ق�م�ع 
الثورة الشعبیة إلسقاط نظام ح�ك�م ص�دام 

لتسھل أمریكا لصدام وجھاز  1991سنة 
أمنھ قمع الثوار العراقیون وقمع ال�ث�ورة 
الشعبیة الع�ارم�ة ب�أبش�ع وس�ائ�ل ال�ق�ت�ل 
واإلرھاب والتي لم یفعل ال ال�ق�ذاف�ي وال 
األسد ربع نصف ربع م�ا أق�ت�رف�ھ ص�دام 

 ...من جرائم یومھا
ومن بعدھا إحترقت ورق�ت�ھ ول�م ت�رض�ى 
عنھ أمریكا فحارب�ت�ھ ث�م أس�ق�ط�ت�ھ، وق�د 
رفضت شرائح كبیرة من الشعب العراقي 
تواجد القواعد األمریكیة رغم ت�رح�ی�ب�ھ�م 
الكبیر بإسقاط ال�ن�ظ�ام الس�اب�ق وق�د ب�دأ 
انسحاب الق�وات ق�ب�ل أی�ام وس�ی�ك�م�ل�ون 

 ...2011االنسحاب نھایة العام 
ب�دأ االنس�ح�اب األم�ری�ك�ي ال��ن�ھ�ائ�ي م��ن 
قواعده المؤقتة في العراق لی�س�ت�ق�ر ف�ي 
قواع�ده ال�ث�اب�ت�ة وال�دائ�م�ة ف�ي ال�خ�ل�ی�ج 

 ...العربي جداً 
ما بال من لدیھم قواعد أم�ری�ك�ی�ة دائ�م�ة 
ساكتین عنھا بل یحمونھا، بل أن الك�ث�ی�ر 
من شركاتھم وإست�ث�م�ارات�ھ�م ت�ع�م�ل ف�ي 
مشاریع بناء وترمیم وص�ی�ان�ة وت�م�وی�ل 

 .تلك القواعد األمریكیة
ھل عرفتم عب�ق�ری�ة م�ظ�ف�ر ال�ن�واب أی�ن 

 !تكمن...؟
إنھا تكمن بأنھ یع�رف أس�اس ال�م�ش�اك�ل 
ولبھا، ویصرح بھ�ا ع�الن�ی�ة وال ی�خ�اف 
لس��ب��ب واح��د وك��ب��ی��ر ھ��و أن��ھ ش��ج��اع 

 ...وواعي
شاعر ك�ان س�ل�م�اً ل�م�ن س�ال�م ال�ع�راق، 
وح��رب��اً ل��م��ن ح��ارب��ھ وخص��وص��اً م��م��ن 
ح�ارب�ھ م�ن دول ج�وار ال�ع�راق وج��وار 
ج�واره، وال زال�ت ت��ع�ادی�ھ رغ�م إع��الن 

بعضھا مساعدتھا للعراق الیوم فیما ب�ع�د 
سقوط النظام السابق ودعمھا لھ، ول�ك�ن 
أج�ھ��زة م��خ�اب��راھ��ا وت�م��وی��ل ش�رك��ات��ھ��ا 
الفاسد ووسائ�ل إع�الم�ھ�ا وس�ی�اس�ی�ی�ھ�ا 
الداعمین بالخفاء ومنھم بالعالنیة للعنف 
والقتل والتفجیرات والفساد ف�ي ال�ع�راق 
ال�ی��وم ع��ن ط�ری��ق ب�ع��ض الس��ی��اس�ی��ی��ن 
العراقیین الحالیین ومسؤولین منت�خ�ب�ی�ن 

 ...(لألسف) وبقایا النظام السابق
یقول: (في قص�ی�دة ث�الث أم�ن�ی�ات ع�ل�ى 

 بوابة السنة الجدیدة)
لم یعد یذكرني منذ إخ�ت�ل�ف�ن�ا غ�ی�ر ق�ل�ب�ي 

 ...والطریق
 ...صار یكفي

 ...كل شيٍء طعمھ طعم الفراق
حین لم یبق وجھ الحزب وجھ الن�اس ق�د 

 ...تم الطالق
حینما ترتفع القامات ل�ح�ن�اً أم�م�ی�اً ث�م ال 

 ...یأتي العراق
 !!...كان قلبي یضطرب، كنت أبكي

 ...كنت أستفھم عن لون عریف الحفل
عن من وج�ھ ال�دع�وة، ع�ن م�ن وض�ع 

 ...اللحن
 ...ومن قاد، ومن أنشد

 ...أستفھم حتى عن مذاق الحاضرین
 ...یا إلھي.. یا إلھي.. یا إلھي

 ...إن لي أمنیة ثالثة
 ...أن یرجع اللحن عراقیاً وإن كان حزین

 ...ولقد شط المذاق
لم یعد یذكرني منذ إختلفنا أحٌد في الحف�ل 

 ...غیر االحتراق
 ...كان حفالً أممیاً 

 ...إنما قد ُدعي النص ولم یدعى العراق
 

مظفر النواب الشاعر الذي تنبأ بض�رورة 
ال�ث��ورات ال��ع��رب��ی��ة ال��م�ب��ارك��ة، ل��ت��غ��ی��ی��ر 
األنظمة العربیة الظالمة الالمباركة، ل�ك�ي 
ال یص�ب�ح ح�ال�ن�ا ف�ق�راء م�ن�س�ی�ون ب�ی�ن 

 ...حكومات الَكَسبَة
 (فھو القائل: (في قصیدة وتریات اللیلیة

 ...أقسمت بتاریخ الجوع ویوم السغبة
لن یبقى عربٌي واح�ُد إن ب�ق�ی�ت ح�ال�ت�ن�ا 

 ...ھذي الحالة
 ...بین حكومات الَكَسبَة

تمنى مظفر وطناً ال ی�ب�اع ویُش�ت�رى ف�ي 
مزایدات السی�اس�ة وال�م�ص�ال�ح ال�ف�ردی�ة 
وتموت دولة اإلنسان، أو دولة ی�ح�ك�م�ھ�ا 
متعصب أو جاھل أو حاقد أو ط�ائ�ف�ي أو 
س�ّج��ان دی��ك�ت��ات�ور ق�ات��ل ك��م�ا ف�ي أك�ث��ر 

 .األنظمة العربیة
  3................. نلتقیكم في الحلقة/ 

 “العراقیة االسترالیة”من             
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وأنا أشاھد على شاشة إحدى القنوات الفضائیة العراقی�ة ح�ف�الً أق�ی�م ب�م�ن�اس�ب�ة ت�خ�صُّ 
وقدمت كل   الطفولة وعالمھا وحقوقھا، تذكرُت نشاطي حین كنت مسؤولة جمعیة خیریة

بتمویل ذاتي لم تساعدني فیھ حكومة أو أي جھة سیاسیة، كان ھمي   تقدیمھ  ما بوسعي
إنسانیا بحتاً،. لم ابحث من خاللھ عن مكاسب او استغل ظرفا معینا، كما فعل آخرون من 
الذین تاجروا بآالم الفقراء، واستغلوا أوضاع المساكین لیصعدوا لنوایاھم ع�ل�ى س�الل�م 
من لؤم وحقارة وخسة، كنت في نشاطي، أشاھد حاالت عجیبة یرق لھا الصخر وی�ن�دى 
لھا جبین اإلنسانیة، لذلك لم یكن یمر عليَّ إال وأشعر فیھ ب�ال�ح�زن الش�دی�د واالس�ى ح�د 
البكاء، ألنني أرى ما یصعب تصدیقھ، فالناس الفقراء الذی�ن ال ی�ج�دون ق�وت ی�وم�ھ�م، 

، اما ال�م�رض�ى وال�م�ع�اق�ون ف�ھ�م   یلجؤون إلى أكوام القمامة لیبحثوا عّما یسدُّ جوعھم
یعیشون البؤس بعینھ، وال ادعي انني قدمت الكثیر لھذه الشریحة المظلوم�ة م�ن أب�ن�اء 
وطني، لكني قدمت ما أستطیع ومعي الخیرون الذین یشعرون بألم اآلخرین ومعانات�ھ�م، 
وما زادني حزنا على أطفالنا األحبة، انني ھنا حیث أقی�م ف�ي أورب�ا. أش�اھ�د م�ا ت�ف�ع�ل�ھ 
الحكومات لألطفال وما تحققھ من أجل اسعادھم واعطائھم كل ما یحتاجون�ھ، ب�ل ك�ل م�ا 
یتمنونھ، وإذا شكا طفل ما من حاجة أو شيء، فإن القیامة تقوم كما ی�ق�ال، ل�ت�ھ�رع ك�ل 
الجھات من أجل أن یذللوا معاناة ھذا الطفل وان یستجیبوا لشكواه، وبھذا فھم یضمنون 

  .لھ حیاة ھانئة سعیدة، تضع الركائز القویة لتحقیق مستقبل منیر باھر
اما نحن، ومع كل األسف، فال تجد الطفولة اآلمنة صدى إال في شعاراتنا، وفي أدب�ی�ات�ن�ا 
واحتفاالتنا التي یختار القائمون علیھا نموذجا من األطفال، مم�ن ال یش�ك�ون ع�وزا وال 
یعیشون حیاة صعبة وال یعانون من أزمة معینة، وانا ھن�ا ال أل�وم ال�ج�ھ�ات ال�ق�ط�اع�ی�ة 
المعنیة بشؤون الطفل، فھي تتسلّم معطیاتھا من السیاسة العامة للبلد والحكومات ال�ت�ي 
كان یجب أن تخطط آلفاق الطفولة ومستقبل األطفال، الذی�ن ت�رك االالف م�ن�ھ�م م�ق�اع�د 
الدراسة، وامتھنوا أعماالً بعیدةً جدا عن أع�م�ارھ�م وط�اق�ة ت�ح�م�ل�ھ�م، ت�رى اال یش�ع�ر 
المسؤول أو السیاسي بالحزن وھو یشاھد احد أبناء بلده یتسول في الشوارع والساحات 
أو الذي یقف في اإلشارات الضوئیة یبیع الماء، أو یتوسل أصحاب الس�ی�ارات م�ن أج�ل 
مسح زجاج النوافذ مقابل مبلغ زھید جدا، بینما یجب أن یكون م�دل�ال ی�خ�رج م�ن ب�ی�ت�ھ 
سعیدا لیصل مدرستھ وھو بغایة االستعداد للدراسة وتحقیق امالھ وطموحاتھ، اال یشاھد 
المسؤول الكثیر من أطفال الوطن ونسائھ ی�ب�ح�ث�ون ف�ي أك�وام ال�ق�م�ام�ة، أو ی�ط�رق�ون 
األبواب من أجل الحصول على ما یؤمن لھم أدنى مستویات الحیاة اإلنسانیة، وھل یقب�ل 
ان یعاني أطفالھ وان یتركوا مقاعد الدرس من أجل أن یوفروا لقمة ال�ع�ی�ش ل�ع�وائ�ل�ھ�م 
التي یعاني الكثیر منھم من العوق واألمراض التي اقعدتھم، وال سبیل لھم للعیش س�وى 

  أن یخرج ابناؤھم إلى الشوارع والساحات وھم بأعمار الورد؟
واألدھى من ذلك، ان بعض ھؤالء األطفال م�ن األی�ت�ام ال�ذی�ن ف�ق�دوا آب�اءھ�م م�ن أج�ل 
الوطن، وإن بعض النساء من األرامل الالئي استشھد أزواجھن دفاعا عن الع�راق، ف�ل�م 
یكن نصیبھن إال التعب واالذالل وتحمل مش�اق ال�ح�ی�اة ومص�اع�ب�ھ�ا وت�ع�ق�ی�دات�ھ�ا دون 

التي یجب أن تشمل بھا كل عوائل الشھداء ال�ذی�ن   الحصول على أدنى الحقوق الطبیعیة
لھم الحق األول ألنھم بذلوا أرواحھم من أجل حمایة البلد وأھلھ , فھل تجازى عائالت�ھ�م 

 باإلھمال وتعرض أبنائھم وھم بأعمار غّضة إلى العوز والفاقة والفقر والجوع ؟
إن بناء البلدان یرتكز أوالً على بناء األسرة , التي تعتمد على سالمة الطف�ول�ة واح�ت�رام 
حقوقھا , لیبدأ البنیان من األساس القوي حتى یرتفع سلیما معافى بعی�دا ع�ن األم�راض 
والمتاعب , ولو نظرنا إلى لوائح حقوق الطفل ضمن لوائح حقوق اإلنسان لعرفنا ح�ج�م 

 ... الجریمة التي ترتكب بحق الطفولة في بالدنا
أن تعید النظر بواقع الطفولة ,   لذلك على المسؤولین والحكومات وكل الطبقة السیاسیة

وتعطي لألطفال ما یستحقون أسوة ببلدان العالم , وأن تحفظ طف�والت�ھ�م م�ن أج�ل أن ال 
 . یھدد متقبلھم بالضیاع , فتضیع معھ البالد بأسرھا

 

ا 

في صباح یوم من أیام فصل الربیع وكعادتھا الحقول والبساتین وقد استعدت لھذا 
الفرح الكبیر باألغنیات والتھلیل , فاألشجار الكبیرة تكسوھا الخضرة واألزھار 
الصغیرة تتفتح ویصبح وجھ الحیاة جمیالً, بدأت الزھور تتبادل بعضھا لبعض تحیّة 
الصباح, كانت تقف شجرة الصفصاف عالیة بجوار ھذه الزھور الصغیرة التي امتألت 
غروراً بجمالھا وكأنھا تعیش بمفردھا في البستان دون أن تراعي مشاعر اآلخرین من 
النباتات واألشجار التي تخالفھا في الجنس والشكل واللون , رأت شجرة الصفصاف أن 
من واجبھا أن تفعل شیئاً في مثل ھذه الظروف وأن تعطي درساً لھذه الزھور الصغیرة 
في حسن معاملة الجار , تقّمصت الصفصافة دور الُمعلمة في الفصل وقالت : صباح 
الخیر یا زھوري الصغیرة , رّدت الزھور تحیّة الصباح , ثم بدأت الصفصافة حدیثھا 

یا صغیراتي وأنا أستمع إلي حدیثكم الجمیل بعضكم إلي بعض   وقالت : لقد سعدت جًدا
وكم انتم متحابون أبناء أسرة واحده وھذا أمر طیّب، ولكنكم تعیشون بمعزل عن باقي 
أشجار البستان وتتحدثون عن الربیع وكأنھ لم یأت إال من أجلكم و إلسعادكم, لدرجة أن 
أحًد منكم لم یلتفت إلّي ھذا الصباح ویبادلني التحیّة, رّدت الزھور بكل غطرسة وقالت : 
ولكنك لست من فصیلتنا كباقي األشجار , بادلتھا شجرة الصفصاف الحدیث بكل رقة 
وعطف وقالت : الناس جمیعا البد وأن یكونوا متحابین حتى وإن اختلفت فصائلھم 
طالما یعیشون في وطن واحد ، تمادت الزھور الصغیرة في حدیثھا بكل غرور وقالت : 
ولكننا بالفعل أجمل من في البستان ألیس كذلك؟, رّدت الصفصافة وقالت : نعم ، ولكنكم 
لستم أجمل مخلوقات هللا في الكون , كما أنكم ترون الجمال من وجھ واحد ونسیتم كل 
ما أنعم هللا بھ علیكم من الماء والھواء واأللوان والرائحة , طأطأت الزھورالصغیره 
رأسھا وقالت : شكرا لك یا شجرة الصفصاف ونحن نعتذر عما بدر منّا وقد تعلمنا منك 
الكثیر ونتمنى أن تسامحینا, ابتسمت الصفصافة وقد بدا علي وجھھا عالمات السعادة 
وقالت : حسناً یا صغیراتي وھیّا بنا إذاً نستمتع بجمال الربیع وھوائھ العلیل , ونغنّي 

   (أھالً أھالً یا فصل الربیع).  جمیعا ..
 

 اة
في احدي القرى البعیدة كانت تعیش جماعة من اإلوز الصغیر حول بحیرة من الماء 
یلعبون ویسبحون فیھا في خفة ورشاقة, وال یوجد ما یعكر صفو حیاتھم الجمیلة , الكل 
سعید ھنا یستأنسون إلي جوار اإلوزة األم فقد كانت دائماً حارساً وقائداً لھم , فكانوا 
یلعبون جماعة ویسبحون جماعة ویدافعون عن أنفسھم جماعة , مّرت شھور قلیلة 
كبُر خاللھا اإلوز الصغیر وأصبح یافعاً ولھ طموحات وأحالم یتمني أن یحققھا , وذات 
یوم طلبت جماعة اإلوز من اإلوزة األم أن تترك لھا حریة العیش بعیداً للبحث عن حیاة 
أفضل , أرادت األم أال تكون عقبة أمام طموحات وأحالم أبناءھا فوافقت ونصحتھم أن 
یكونوا یداً واحدة وال یتفرقوا , خرجت جماعة اإلوز یملؤھا أمل كبیر في تحقیق 

إلي   أحالمھا , لم یمضي وقت طویل علي بدایة الرحلة وإذا بھم یختلفون فیما بینھم
  أین یتجھون ؟

فقال أحدھم : نمضي من ھذا الطریق , وقال آخر : ال بل نمضي من ھذا الطریق , 
واستقر األمر بأن مضي البعض منھم في طریق والبعض األخر في طریق , واصلت 
جماعة اإلوز رحلة السیر ولم یمضي إال وقت قلیل حتى اختلفوا أیضاً فیما بینھم أین 
یسكنون ؟ فقال أحدھم : نبني بیتاً في ھذا المكان , وقال آخر : ال بل نبني بیتاً في مكان 
آخر , تفرقت جماعة اإلوز واحد تلو اآلخر فلم یعد لھا قائداً وال مرشداً , وفجأة ھبّت 

وھطلت األمطار بغزارة , فعادت الطیور إلي أعشاشھا تحتمي بھا   ریح عاصفة
وتجّمعت كل أسرة یستأنس بعضھا إلي بعض في دفئ وطمأنینة ولم یعد ھناك سوي 
أصوات الحیوانات الضالة , وجماعة اإلوز التي تفرقت , لم یجد من قرر أن یمضي 
وحیداً في ھذا الطریق أو ذاك ونیساً لھ ولم یستطع من أراد أن یبني بیتاً بمفرده من 
تحقیق ذلك , مّر وقت عصیب علي جماعة اإلوز المتفرقة , وبعد أن ھدأت العاصفة 
وتوقفت األمطار قرر كل واحد منھم أن یصلح ما أخطأ فیھ , ولم یكن ھناك وسیلة 
سوي أن یبحث األبناء عن بعضھم لبعض , وكانت سعادتھم بالغة بأن عادوا إلي حضن 

أسرة جمیلھ یلعبون جماعة ویسبحون في الماء جماعة ویدافعون عن   اإلوزة األم
 أنفسھم جماعة .

 قصص قصیرة
 
 
 

 مراد ناجح عزیز
  مصر



ھي ستة أحرف تدخل على الجملة االس�م�ی�ة ف�ت�ن�س�خ 
وح�ك�م ال�خ�ب�ر خ�ب�راً  حكم المبتدأ اسماً منصوباً ل�ھ�ا،

مرفوعا لھا، أي عكس عمل (كان وأخواتھ�ا)، و(ك�اد 
  وأخواتھا)،

 وھي:
 إنَّ تفید التوكید. -1
: تفید التوكید. -2  أنَّ
: تفید التشبیھ. -3  كأنَّ
: تفید االستدراك. -4  لكنَّ
 لیَت: تفید التمنِّي. -5
: تفید الترجي واإلشفاق. -6  لعلَّ

)، بنظ�ره؛ أص�ل�ھ�ا  وقد عدَّھا سیبویھ خمسة؛ ألنَّ (أنَّ
.(  (إنَّ

) إذا  كما أن سیبویھ ع�دَّ (عس�ى) ع�ام�ل�ة ع�م�ل (إنَّ
 اتصل بھا ضمیر نصب؛

(أف�ع�ال 11وقد عرضنا ذلك مع الشاھ�د ف�ي ال�ح�ل�ق�ة 
 المقاربة).

....... 
الفرق بین التمنّي وال�ت�رّج�ي أنَّ ال�ت�م�نّ�ي ی�ك�ون ف�ي 

 الممكن، نحو: (لیَت الُمسافَر عائٌد).
 وفي غیر الممكن، كما قال جمیل بثینة:

ودھ�راً ت�ولَّ�ى، ی�ا …  "أال لیَت ریعاَن الشبابِ جدی�ُد 
 بثیَن، یعوُد".

أّما الترّجي واإلشفاق فال ی�ك�ون�ان إال ف�ي ال�م�م�ك�ن، 
 والترّجي یكون في المحبوب:

(لعلَّ الخیَر ق�ادٌم)، واإلش�ف�اق ف�ي ال�م�ك�روه، ك�ق�ول 
 الیائس: (لعلَّ الموَت قادٌم).

...... 
 خبر إنَّ وأخواتھا:

 اسم مفرد: (كأنَّ وجھَ حبیبتي قمٌر). -1
 وجھ: اسم كأنَّ منصوب، قمٌر: خبرھا مرفوع.

قال قراد بن أجدع الكلبي: "فإْن یُك ص�دُر ھ�ذا ال�ی�وِم 
 ولّى... فإنَّ غــداً لناظِرهِ قریـُب"

جملة فعلیة: (علمُت أنَّ ال�ُم�ح�اِض�ری�َن یس�ت�ع�دُّوَن  -2
 لالحتجاجِ).

ال�ُم��ح��اِض��ری��َن: اس�م أنَّ م��ن��ص��وب ب��ال�ی��اء. ج��م��ل��ة 
.  (یستعدُّوَن)من الفعل والفاعل، في محل رفع خبر أنَّ

 جملة اسمیة: (لعلَّ أبا زیٍد قدوُمھُ قریٌب). -3
أبا: اسم لعلَّ منصوب باأللف، جملة (ق�دوُم�ھُ ق�ری�ٌب) 

 من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر (لعلَّ).
 شبھ جملة: {وإنََّك لَعلى ُخلقٍ عظْیم}. -4

الكاف: ضمیر متصل مبن�ي ع�ل�ى ال�ف�ت�ح، ف�ي م�ح�ل 
.(  نصب، اسم (إنَّ

شبھ الجملة من الجار والمجرور (على خلقٍ)، متعلق 
)، في محل رفع.  بمحذوف، خبر (إنَّ

لقد اختلف البصریون والكوفیون في نوع ال�م�ح�ذوف 
 الذي یتعلق بھ شبھ الجملة، إّما اسم أو فعل.

....... 
) وأخواتھا على اسمھ�ا إالّ إذا  ال یجوز تقدیم خبر (إنَّ

 كان شبھ جملة، وھو جائز، وواجب:
(علمُت أنَّ في الدار زیداً). ھنا (یجوز) تقدیم الخبر -1

  شبھ الجملة على االسم،إذ یمكنك القول:
 (علمُت أنَّ زیداً في الدار).

(علمُت أنَّ في الداِر صاحبَھا). ھنا (یجب) ت�ق�دی�م  -2
ع�ل�ى  الخبر شبھ الجملة؛ ألنَّ في االسِم ضمیراً ی�ع�ود

 شيء من الخبر (الدار).
ال یمكنك القول: (علمُت أنَّ صاحبَھا في ال�داِر) وأن�ت 

 تقصد الدار.
........ 

تدخل (الم االبتداء المفتوحة)، (الالم الُمزحلقة) عل�ى 
:(  خبر (إنَّ

اَر لَفِي َجِحیٍم}.  {إنَّ اْألَْبَراَر لَفِي نَِعیٍم، َوإِنَّ اْلفُجَّ
 (إنَّ النصَر لَقادٌم).

ھذه الالم للتوكید وحقھا أن تدخل على ص�در ال�ك�الم، 
) للتوكید  ولما كانت (إنَّ

روھا إلى الخبر، لذا سمیت (الالم الُمزحلقة).  فأخَّ
 یتأخر الخبر عن االسم،  -1وھنا یجب أن: 

  یكون الخبر مثبتاً غیر منفي، -2
 یقترن الخبر الجملة الفعلیة وفعلھا ماض متصرف  -3

 ب(قد)، نحو: (إنَّ زیداً لَقد قاَم).
 وأجازوا دخولھا على معمول الخبر المتوسط: (إنَّ 

 َعْمراً لَكتابََك قارٌئ).
�َذا لَ�ھُ�َو اْل�قَ�َص�ُص  تدخل على ضمیر الف�ص�ل: {إِنَّ ھَٰ

.{  اْلَحقُّ
تدخل على االسم إذا تأخر: (إنَّ ف�ي ال�ف�ص�ِل ألس�ت�اَذ 

 النحِو).
)، واس�ت�ش�ھ�دوا  أجاز الكوفیون دخولھا في خبر (لكنَّ

  ببیت شعر أجمع النحاة على
 أن قائلھ مجھول، ولیس لھ سابق وال الحق:

"یلومونَني في حبِّ لیلى عواذلي... ولكنَّني من حبِّھ�ا 
 لَعمیُد"

الشاھد فیھ دخول (الالم) في خبر لكنَّ (عمی�ُد)، وھ�و 
 شاذ في كالم العرب، أنكره نحاة البصرة.

........ 

إذا دخلت (ما) غیر الموصولة أو المصدریة على ھذه 
 الحروف أبطلت عملھا، أي

یبقى المبتدأ مرفوعاً وخبره مرفوعاً، ما عدا (ل�ی�َت)؛ 
 فیجوز إعمالھا أو إھمالھا:

 {إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ}. -1
 ظننُت أنَّما الصدیُق مخلٌص. -2
 كأنَّما سعٌد بحٌر في علِمھِ. -3
 ما توقََّف المطُر، لكنَّما صابٌر حضَر. -4
 لعلَّما الحبیُب یعوُد. -5
لیتَما المھاج�روَن ع�ائ�دوَن، ل�ی�ت�م�ا ال�م�ھ�اج�ری�َن  -6

 عائدوَن.
..... 

إذا كانت (ما موصولة) فإنھا ال ت�ك�فّ�ھ�ا ع�ن ال�ع�م�ل، 
 وتُكتب منفصلة:

(لعلَّ ما في یِدَك مفیٌد). (ما) ھنا اسم موصول بمع�ن�ى 
 (الذي) في محل نصب، اسم (لعلَّ)،

 وخبرھا (ُمفیٌد).
كذلك إذا كانت (ما مصدریة)، ف�إن�ھ�ا ال ت�ك�ف�ھ�ا ع�ن 

 العمل وتنفصل عنھا:
(أسعدني أنَّ ما قلَت بلیٌغ). (ما والفعل ق�ل�َت) مص�در 

ل تقدیره (قولك) وھو في محل   مؤوَّ
)، وخبرھا (بلیٌغ).  نصب، اسم (أنَّ

...... 
) ی�ج�وز  ، ول�ك�نَّ ، وأنَّ االسم المعطوف على اس�م (إنَّ

 فیھ وجھان:
النصب ألنھ معطوف ع�ل�ى م�ن�ص�وب: (إنَّ زی�داً  -1

 وَعْمراً شاعراِن). (إنَّ زیداً شاعٌر وَعْمراً).
الرفع على تقدیر جملة جدی�دة ی�ك�ون ال�م�ع�ط�وف  -2

 فیھا مبتدأ خبره محذوف:
  (إنَّ زیداً قائٌم وَعمٌرو). التقدیر: وَعمرٌو كذلك.

��ابِ��ئُ��وَن  {إِنَّ الَّ��ِذی��َن آَم��نُ��وا َوالَّ��ِذی��َن ھَ��اُدوا َوالصَّ
 َوالنََّصاَرٰى}

التقدیر(والصابئوَن كذلك). وللنحاة والم�ف�س�ری�ن ف�ي 
 ھذا آراء مختلفة.

) فإن المعطوف عل�ى اس�م�ھ�ا ال  أما (لیَت ولعلَّ وكأنَّ
 یكون إال منصوباً.

ل�ی�َت أخ�اَك ح�اض�ٌر وأب�اَك. ل�ع�لَّ الش�واع�َر ق�ادم�اٌت 
 والمدعّواتِ.

........ 
 ، ، وك�أنَّ ، وأنَّ تخف�ی�ف ھ�ذه ال�ح�روف: تُ�خ�فَّ�ف (إنَّ

:(  ولكنَّ
) یبطل عملھ�ا، وال ی�ل�ی�ھ�ا إالّ األف�ع�ال  إذا ُخففت (إنَّ

 الناسخة: (كان وأخواتھا)،
و(كاَد وأخواتھا)، و(ظنَّ وأخواتھا)، ویقترن خ�ب�رھ�ا 
 بالالم لتمییز (إْن) الناسخة المخففة من (إْن) النافیة..

.{ُ  {َوإِْن َكانَْت لََكبِیَرةً إِالَّ َعلَى الَِّذیَن ھََدى هللاَّ
{َوإِْن یََكاُد الَِّذیَن َكفَُروا لَیُْزلِقُونَ�َك بِ�أَْبَص�اِرھِ�ْم}. {َوإِْن 

 َوَجْدنَا أَْكثََرھُْم لَفَاِسقِیَن}.
 أجاز بعض النحاة إعمالھا، لكنَّ إھمالَھا أحسُن.

) یبقى عملھا ویكون اسمھا (ضمی�ر  -2 إذا ُخففت (أنَّ
 الشأن) محذوفاً، وال یكون خبرھا إالّ جملة:

(علمُت أْن أبوَك قادٌم): أن مخففة من الثقیلة، اسم�ھ�ا 
  ضمیر الشأن محذوف في محل نصب، الجملة

االسمیة (أبوَك قادٌم) من المبتدأ والخبر في محل رف�ع 
 خبر (أْن) المخففة، والتقدیر: (علمُت أنَّھ أبوَك قادٌم).

(اعلَْم أْن سوَف ینتصُر الثائروَن): (أْن) م�خ�ف�ف�ة م�ن 
الثقیلة، ناسخة، اسمھا ض�م�ی�ر الش�أن م�ح�ذوف ف�ي 

جملة (ینتصُر الثائروَن) ف�ي م�ح�ل رف�ع  محل نصب،
خبر إْن المخففة، والتقدیر: (اعلْم أنَّھُ سوَف ی�ن�ت�ص�ُر 

 الثائروَن).
 {وأْن ال إلھَ إالّ ھَو}. التقدیر: (وأنَّھ ال إلھَ إالّ ھَو).

ْنَساِن إِالَّ َما َسعَى}. التقدیر: (وأنَّھُ لیس  {َوأَْن لَْیَس لِْإلِ
 لإلنساِن إال ما سعى).

{َونَْعلََم أَن قَْد َصَدْقتَنَا}. وال�ت�ق�دی�ر: (ون�ع�ل�ُم أنَّ�ھُ ق�ْد 
 صدقتَنا).

{َوأَْن لَو اْستَقَاُم�وا َع�لَ�ى ال�طَّ�ِری�قَ�ةِ َألَْس�قَ�ْی�نَ�اھُ�ْم َم�اًء 
 َغَدقًا}. التقدیر: (وأنَّھُ لو استقاموا...).

) بقي عملھا، ویكون اسمھا  -3   إذا ُخففت (كأنَّ
 ضمیر شأن محذوفاً، وخبرھا الجملة بعده:
 (كأْن سعٌد أسٌد). التقدیر: (كأنَّھُ سعٌد أسٌد). 

  اسمھا ضمیر الشأن المحذوف في محل نصب،
 خبرھا الجملة االسمیة (سعٌد أسٌد)، في محل رفع.

{َكأَْن لَْم تَ�ْغ�َن بِ�اْألَْم�سِ}. ال�ت�ق�دی�ر: (ك�أنَّ�ھُ ل�م تُ�غ�َن 
 باألمسِ).

 (كأْن قْد شفى المریُض). التقدیر: 
 (كأنَّھُ قد شفى المریُض)

) بطل عملھا ویجوز دخولھا ع�ل�ى  -4 إذا ُخففت (لكنَّ

 الجملة االسمیة وعلى الفعلیة، وتكون عاطفة، نحو:
  {لكْن الظالموَن الیوَم في ضالٍل ُمبین}.

.......... 
.( ) ومواضع فتح ھمزة (أنَّ  مواضع كسر ھمزة (إنَّ

وج�وب  -2وجوب الكس�ر.  -1في ھذاالمقال سأُحّدد : 
جواز الكسر أوالفتح؛ بأسلوب ُمبسَّط ب�ع�ی�د  -3الفتح. 

  عن التعقید.
 مواضع الكسر وجوباً:

 (  ھناك حقیقة نحویة ثابتة بالنسبة لكسر ھمزة (إنَّ
 إذ تُكتب (مكسورة) عند وقوعھا في جملة االبتداء؛

ل الكالم، أو وس�ط�ھ،   مھما كان موقع تلك الجملة، أوَّ
  ویمكن حصر ذلك في الجمل التالیة:

 الجملة االبتدائیة: {إِنَّ اْألَْبَراَر لَفِي نَِعیٍم}. – 1
 إنَّ الثّواَر لصامدوَن.

..... 
جملة ال�ق�ول وم�ا ف�ي م�ع�ن�اه: ق�ال األس�ت�اُذ: إنَّ  -2

الصدَق سالُح المخلصیَن، وأضاف: إنَّ خیَر ال�ع�ل�م�اِء 
َمْن انتفَع بعلِمھ الناس، فعقَّ�َب س�ع�ی�ٌد: إنَّ مص�اح�ب�ةَ 

  عالٍم فقیٍر خیٌر منھا لجاھٍل وافِر الماِل.
...... 

 جملة الخبر لمبتدأ ھو اسم عین (ذات):  -3
 زیٌد إنَّھُ فاضٌل.

..... 
جملة صلة الموصول: حض�ر ال�ذی�ن إنَّ�ھ�م زی�ن�ةُ  -4

 الداِر.
..... 

 جملة الحال: قِدمْت سلوى وإنَّھا لفي أحسِن حاٍل. -5
...... 

 الجملة االستئنافیة: التواضُع ِمن أسمى األخالقِ، -6
 إنَّھ تاُج المبدعیَن، وزینةُ المؤمنیَن.

....... 
 جملة جواب القسم: وهللاِ، إنَّ كلمةً طیبةً ألثمُر  -7

 ِمن فعٍل خبیثٍ.
وھنا یُشتََرط أن تدخل في خبرھا (الالم ال�ُم�زح�لَ�ق�ة)، 

 والمقصود بھا الم االبتداء التي تحركت للخبر.
....... 

 الجملة المعطوفة على جملة ابتدائیة:  -8
 إنَّ الُحبَّ لَسرٌّ من أسراِر الكوِن، وإنَّھ لمفتاٌح للقلوبِ.

...... 
 في الجملة الُمؤكِّدة ألخرى بالتكرار:  -10

 إنَّ الصبَر جمیٌل، إنَّ الصبَر جمیٌل.
....... 

 بعد (أال) االستفتاحیة: {أْال إنَّھْم ھُُم الُسفھَاُء}، -11
 أْال إنَّ الجاھلَّ مسكیٌن. 

....... 
بعد فعل من أفعال القلوب وقد ُعلَِّق عنھا بال�الم:  -12

 علمُت إنَّھ لَشاعٌر.
...... 
بعد (حیُث) الظرفیة ال�ت�ي تُ�الزم اإلض�اف�ة إل�ى  -13

 جملة: اجلْس حیُث إنَّ الحكماَء یجلسوَن.
........ 

) دون غیرھا بأنَّ خبرھا تلح�ق�ھ  مالحظة: انفردْت (إنَّ
(الم) التوكید المفتوحة (الُمزحلقة) نحو: (إنَّ األب�راَر 
لفي نعیٍم)، إنَّ الطالَب لحاضروَن، وإنَّھم لمنشغ�ل�وَن؛ 
لھذا فإنَّ دخول الالم في خ�ب�رھ�ا م�ن ع�الم�ات كس�ر 

 ھمزتھا.
......................... 

 مواضع الفتح وجوباً:
) ع�ن�دم�ا یص�حُّ س�ب�ك مص�در  یتوجب فتح ھمزة (أنَّ
ل م�ن�ھ�ا، وم�ن اس�م�ھ�ا، وخ�ب�رھ�ا، وال�م�ق�ص�ود  ُمؤوَّ
ل أنَّھ یُفَسَُّر بكلمة واح�دة تُش�ت�ق م�ن  بالمصدر الُمؤوَّ

معنى الجملة، ویُعرب ھذا المصدر حسب موقع�ھ م�ن 
 اإلعراب كما مبین أدناه:

...... 
ر: من المعلوِم أنََّك صادُق القوِل. من  -1 المبتدأ الُمَؤخَّ

المعلوم خبر متقدم على المبتدأ، وفُھَم ذلك لكونھ شبھ 
جملة، و(أنَّ واسمھا وخبرھا) مصدر مؤول في م�ح�ل 

  رفع مبتدأ متأخر، والتقدیر: (من المعلوِم صدقَُك).
....... 

الخبر: ال�م�ع�ل�وُم أنَّ�َك ص�ادٌق. (أنَّ وم�ع�م�والھ�ا؛  -2
اسمھا وخبرھا) في محل رفع خبر المبتدأ ال�ذي ج�اء 
اسم مع�ن�ى، م�ع�رف�ة (اس�م ال�م�ع�ن�ى م�ث�ل: ال�ث�اب�ت، 
 المقصود، المفھوم، أّما اسم الذات فمثل: زید، بحر).

....... 
الفاعل: (أسعَد الحضوَر أنَّ الحفَل بھیٌج). المصدر  -3

المؤول من (أنَّ ومعمولَیھا؛ اسمھا وخبرھا) في محل 
 رفع فاعل.

...... 
نائب الفاع�ل: (ُس�ِم�َع أنَّ ال�م�ح�ت�لِّ�ی�َن راح�ل�وَن).  -4

  (أمفھوٌم أنَّ أخاِك قادٌم ؟).
المصدر المؤول من (أنَّ ومعمولَیھا) ف�ي م�ح�ل رف�ع 

 نائب فاعل.
....... 

المفعول بھ: (سم�َع ال�م�ل�ح�نُّ أنَّ م�ط�رب�اً ص�وتُ�ھُ  -5
  جمیٌل). المصدر

المؤول من (أنَّ ومعمولَیھا) في مح�ل نص�ب م�ف�ع�ول 
 بھ.

  (ظنَّ األحراُر أنَّ الغزاةَ راحلوَن).
المصدر المؤول في محل نص�ب س�دَّ مس�ّد م�ف�ع�ول�ي 
)، المتعدي إلى مفعولی�ِن أص�ل�ھ�م�ا م�ب�ت�دأ  الفعل (ظنَّ

 وخبر.
  (أعلَم المذیُع المستمعیَن أنَّ الغزاةَ راحلوَن).

المصدر المؤول من (أنَّ ومعمولَیھا) في م�ح�ل نص�ب 
 سدَّ مسدَّ المفعولین الثاني والثالث للفعل (أعلَم)

المتعدي إلى ثالثة مفاعیل، ثانیھما وثالثھما أصلھما  
 مبتدأ وخبر.

......... 
في محل جر ب�ال�ح�رف: (ش�ع�رُت ب�أنَّ ط�ی�فَ�ِك ق�د  -6

 زاَرني).
المصدر المؤول من (أنَّ ومعمولَی�ھ�ا) ف�ي م�ح�ل ج�ر 

 بحرف الجر، الباء.
...... 

في موقع معطوف عل�ى مص�در ص�ری�ح : (ت�ذّك�ْر  -7
 نصیَحتي، وأنِّي حذَّرتَُك من أصحابِ السوِء).

�ري أنِّ�ي  ل م�ث�ل�ھ: (ت�ذكَّ أو معطوف على مصدر م�ؤوَّ
 نصحتُِك، وأنِّي حذَّرتُِك من أصحابِ السوِء).

......................................... 
 جواز الكسر أو الفتح:

) ومعمواله  یجوز كال الحالین عندما یكون الحرف (إنَّ
(اسمھ وخبره) قابال للتفسیر بجمل�ة ف�ی�ج�وز ع�ن�دھ�ا 

  الكسر،
) ومعمواله التأویل بمصدر فیجوز  أو یقبل الحرف (أنَّ

 الفتح كما یلي:
...... 

بعد (إذا الفجائیة): (خرجُت فإذا إنَّ زیداً یقابلني).  -1
 (خرجُت فإذا أنَّ زیداً یقابلني).

........ 
في جواب القسم وخبرھا غ�ی�ر ُم�ق�ت�ِرن ب�ال�الم :  -2

 (لَعَْمُرَك إنَّ أباَك نبیٌل). (لَعَْمُرَك أنَّ أباَك نبیٌل).
مالحظة: في القَسم إذا اق�ت�رن خ�ب�رھ�ا ب�ال�الم ی�ك�ون 

 كسرھمزتھا وجوباً، نحو:
 (لَعَْمُرَك إنَّ أباَك لَنبیٌل).

...... 
بعد فاء الجزاء الواقعة ف�ي ج�واب الش�رط: (َم�ْن  -3

 یزْرني فإنَّھُ لكریٌم). (َمْن یزْرني فأنَّھُ كریٌم).
....... 

إذا وقعت بعد مبتدأ ھو في المعنى قول، وخب�ر إنَّ  -5
قول، والقائل واحد: (خیُر القوِل إنِّي أحمُد هللاَ). (خی�ُر 

 القوِل أنَّي أحمُد هللاَ).
ففي األولى (إنِّي أحمُد هللا) جملة في محل رفع، خ�ب�ر 

 المبتدأ.
وفي الثانیة (أنَّي أحمُد هللاَ)؛ (أنَّ ومعموالھ�ا) مص�در 
مؤول في محل رفع خبر المبتدأ، أي أنھ بتقدیر ك�ل�م�ة 

  واحدة، ولیس جملة.
........................ 

 خالصة الكالم: 
إذا كانت الھمزة مكسورة فھي واسمھا وخ�ب�رھ�ا ف�ي 

 تقدیر (جملة).
إذا كانت الھمزة واسمھا وخبرھا مف�ت�وح�ة ف�ھ�ي ف�ي 

 تقدیر (كلمة واحدة).
......... 

محبَّتي لكم، م�ع االح�ت�رام والش�ك�ر ال�ج�زی�ل ل�ع�ن�اء 
 المتابعة.

(ال النافیة للجنس) من النواس�خ  13نلتقي في الحلقة 
 الحرفیة.
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عندما تجرأت ی�وم�ا أن اع�رض اول أش�ع�اري 

على والدي رحمھ هللا.. لم أكن واثقا ك�ل ال�ث�ق�ة 

بأنھ سیرضى ع�ن�ھ�ا م�ط�ل�ق�ا ف�م�ا ك�ان وال�دي 

إنسانا عادیا یمكن أن یقبل ب�ك�ل م�اھ�و ع�ادي. 

لقد كان مفك�را ق�ب�ل أن ی�ك�ون ادی�ب�ا وش�اع�را 

وكاتبا ورساما ودبلوماسیا وسیاسیا إلى درج�ة 

إنني كنت أخطو إلیھ بكتاباتي خطوة إلى األم�ام 

وأعود بنفسي إلى الوراء خطوتین لیس خشی�ة 

وال حی�اءا ب�ل ك�ن�ت أھ�اب ھ�ذا ال�م�ت�ف�رد ب�ك�ل 

 ماذكرتھ عنھ.

أتیت أحمل أوراقي طالبا م�ن�ھ أن یس�م�ع م�ن�ي 

فابتسم وقال.. وأخیرا.... وكأنھ ی�ب�غ�ل�ن�ي ب�ھ�ذه 

الكلمة بأنھ كان یعرف  بأني اكتب الشعر. ف�ق�ال 

 كلي آذا صاغیة فھات ماعندك....

فقرأت لھ اول قص�ائ�دي وع�ی�ن�اي ت�ھ�رب م�ن 

الكلمات لتراقب وقع ما اقرأ على تقاسیم وجھھ 

التي كان معتادا ان یخفیھا عندما یست�م�ع ألم�ر 

ما او موضوع ما للوھلة األولى فھو من النوع 

الذي الیبني قراره ول�و ب�ت�ع�ب�ی�ر ع�ل�ى أم�ر ل�م 

یكتمل وإن كان في ذلك األمر م�ای�ل�ف�ت ف�ب�ع�ض 

األمور قد تبدو جم�ی�ل�ة ف�ي ب�دای�ت�ھ�ا ل�ك�ن ھ�ذا 

الجمال سرعان م�ا ی�ت�ال�ش�ى ب�ع�د. وك�ان ذل�ك 

اإلخفاء المعتمد یتطلب فراسة ممیزة الی�ت�م�ك�ن 

 منھا إال من كان متمرسا علیھا.

أتممت القص�ی�دة وأن�ا ان�ظ�ر إل�ی�ھ م�ن�ت�ظ�را ان 

ینبس بحرف فلم یفعل إال بعد أن توھ�م�ت ب�أن�ھ 

 سیطردني من مكتبھ.

لكنھ بعد فترة وجیزة نظر إلي وكانھ ل�م یس�م�ع 

مني شیئا وبادرني قائال... عالء... اسمع م�ت�ى 

ھذا وقل لي رایك ف�ی�ھ.. واخ�ذ ی�دن�دن  ج�م�ل�ة 

موسیقیة جمیلة جدا من مقدمة أغنیة لم�ط�رب�ھ 

المفضل عب�د ال�ح�ل�ی�م ح�اف�ظ وأخ�ذ ی�ك�رر ذات 

الجملة مرات ومرات حتى سئ�م�ت�ھ�ا ف�ق�اط�ع�ت�ھ 

 قائال وماذا بعد؟؟؟

 ضحك وقال... وماذا بعد انت یاولد؟

قلت ماتعني یا أبي... قال: ما سمعتھ م�ن�ك ك�ان 

جمیال كھذه الجملة الموسیقیة التي دندنتھا ل�ك 

لكنھا لم تفض إلى ماترید ان تقولھ فماذا أردت 

 أن تقول.

اسمعني یا ب�اب�ا... وال�ح�دی�ث ل�وال�دى.. الش�ع�ر 

لیس نظما محكما وكلمات جمیلة ب�راق�ة ف�ق�ط.. 

الشعر قبل كل شيء فكرة . فال�ف�ك�رة ھ�ي رح�م 

القصیدة وجوھرھا. ان�ت م�ت�م�ك�ن م�ن أدوات�ك 

ل�غ��وی�ا وع��روض�ی��ا وان�ی��ق ب�اخ��ت��ی�ار ك��ل�م��ات��ك 

وصورك ولكن مازلت تجھل استحضار الفك�رة. 

إن اس��ت��ح��ض��ار ال��ف��ك��رة ل��ل��ق��ص��ی��دة ی��ا ول��دي 

كاستحضار األرواح التي یتحدثون عن�ھ�ا ألج�ل 

الوصول إلى حقیقة ما. وال روح ل�ق�ص�ی�دة ب�ال 

 فكرة عندھا تصبح القصیدة نصا مبھم القصد. 

 ھل فھمتني؟

رغم ان رأیھ لم یكن كما تمنیت ل�ن�ف�س�ي ل�ك�ن�ھ 

كان أول مصباح ھدایة لي فرحت بھ كثیرا ف�ق�د 

اوصلھ لذھني بطری�ق�ة ن�اق�د وم�ع�ل�م م�ح�ت�رف 

ینقش على حیط�ان ذاك�رة ت�ل�م�ی�ذه ال�م�ع�ل�وم�ة 

نقشا. ومن ی�وم�ھ�ا إل�ى اآلن وان�ا ات�ذك�ر ق�ب�ل 

الشروع بكتابة اي نص دن�دن�ت�ھ ال�ت�ي م�ازال�ت 

تقول لي حّضر یا عالء روح الفكرة لنصك قب�ل 

 أن تخیط لھا ثوبا.

انا محظوظ جدا ألنھ كان والدي وأول نعمة م�ن 

نعم هللا التي حباني وأك�رم�ن�ي ب�ھ�ا رح�م�ھ هللا 

وأحسن مأواه. وابقاه ذكرا وروحا مرفرفة ف�ي 

 سمائي.

اة روح ا 
 
 
 عالء االدیب/ تونس 

ا   
  او 

 

 
 

غاده حسن یوسف المقابلھ/
  األردن

 
 یا من بكت على قارعِة الطریق
 تبحُث صباحاً مساءاً عن صدیق

 بضیق  حرٌب ھدمت واصبحنا
 تفجرت حولنا قنابٌل اشعلت حریق

 نشَب في بیتنا وقتل الرفیق
 وعندما صحونا سمعنا الصفیق

 ما كنا نسمُع غیر النعیق
 صیاح یجوب أركان الزقق

 ھجرنا المكان بسرعٍة دون ُمعیق
 لباسنا رٌث ممزٌق عزیق

 جوٌع اعیانا ولم نجد الدقیق
 برٌد قارٌص وصیاحنا نقیق

 نقفُز من مكاِن آلخٍر ضفدٌع لصیق
 تتدحرج القنابل حولنا خرٌز عقیق

 تلمُع بضوئھا شمٌس سحیق
 نغادر األرض طیوٌر ال نطیق

 ووصلنا األمان لحُن سالٌم وتصفیق
 اھال وسھال باخ لي اتى من بعید
 یركض یھروُل یسارُع ُمستفیق

 حتى اطمئَن بجماٍل َحقیق
 وأتى الفرج یحتضني من جدید

 بشرى توالت بفجٍر مجید
 ننتظر كل عام، خیٌر نُرید
 الكوُن جاءنا بفعٍل رشید

 أمسحي دموعِك أن في الغِد عید
 وكانت تبكي على قارعة الطریق



تسمى ھذه المھنة بلھجة أھالي الموصل(ن�ق�ی�غ�ة)،    
النقارة فن الحجارة أو التحج�ی�ر، ون�ح�ت وت�ھ�ذی�ب 
الحجارة الستخدامھا ف�ي اإلنش�اءات، وال�ن�قّ�ار ھ�و 
الشخص الذي ی�ق�ّص وی�ن�ح�ت وی�زخ�رف ال�رخ�ام 
وحجر الحالن لغرض تھی�ئ�ت�ھ ل�ل�ب�ن�اء، فض�الً ع�ن 
الكفاءة والذوق الفني الذي یمكنھ م�ن رس�م ون�ح�ت 

 الزخارف، التي تزین واجھات الدور والغرف. 
یُطلق على الحرفین المختلفین ال�ذي یش�ارك�ون ف�ي 
ھذه ال�ع�م�ل�ی�ة، اس�م ال�ن�ق�ارون، أو ال�ن�ح�ات�ون، أو 
الحجارین، أو ُمھذبي الحجارة. وھي ص�ن�ع�ة ش�اق�ة 
ومتعبة وخطرة، ذات طابع أسروي، مھنة المتاعب 
الصعبة والفن والدقة وعشق الجمال ومتعة الناظر، 
وھذه المھنة تتطلب قوة عضلیة ولیاقة بدنیة عال�ی�ة، 
یجب توفرھا لدى الشخص الذي یم�ت�ھ�ن�ھ�ا،  م�ھ�ن�ة 
یدویة تعتمد على رجال أشداء بقواھم العضلیة، فیھا 
صراع بین الحجر واإلنسان لینتھي المط�اف ب�ع�م�ل 
فني رائع الجمال، وتقتصر م�ھ�ن�ة ال�ن�ق�ارون ع�ل�ى 
صناعة األعمدة الرخ�ام�ی�ة، ال�ت�ي ت�ع�ل�وھ�ا ت�ی�ج�ان 
منحوتة على شكل وریقات شجر، ذات رونق جمیل 
تركب ف�وق األب�واب وواج�ھ�ات ال�ب�ی�وت وت�ك�ون 
منقوشة ومكتوبة ومزخرفة، باإلضافة إل�ى ال�ن�واف�ذ 
وشواھد القبور، وھناك أعمال كثیرة تدل ع�ل�ى ق�دم 
ھذه المھنة، علما أن الرخام والحجر یستخرجان من 

 مقالع قریبة جدا من مدینة الموصل.
برع وأبدع النقّارون الموصل�ون ف�ي ھ�ذه ال�م�ھ�ن�ة، 
وھم أفراد األسر المسیحیة، وأعمالھم بق�ی�ت ش�اھ�داً 
على اج�ت�ھ�ادھ�م وإب�داع�ھ�م، ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن أب�ن�ی�ة 
الموصل القدیم�ة، م�ن ك�ن�ائ�س ومس�اج�د وج�وام�ع 
ودور تراثیة وأبنیة مختلفة، على ال�رغ�م م�ن ك�ون 

 معظمھم من األمیین.
انقرضت مھنتھم بعد ظھور  م�واد ال�ب�ن�اء ال�ح�دی�ث 
ومعامل قطع الرخام، وراح الكثیرون م�ن األھ�ال�ي 
یزینون واجھات األبنیة وال�دور ب�ال�م�رم�ر ال�م�ل�ّون 
(لصق)، الذي لم یجّرب لفترة ط�وی�ل�ة وال ی�ع�رف 
أحد مدى مق�اوم�ت�ھ ل�ل�ت�ق�ل�ب�ات ال�ج�وی�ة. ب�دأت ھ�ذه 
الصنعة تفقد إصالتھا تدریجیا، وقل ع�دد ال�ن�ق�اری�ن 
كثیرا، بسبب اختالف ط�راز ال�ب�ن�اء ال�ح�دی�ث ع�ن 
طراز األبنیة الموصلیة القدیمة، ولشیوع مواد البناء 
الحدیثة ك�األس�م�ن�ت وال�ح�دی�د وال�ك�اش�ي، وظ�ھ�ور 
البدائل التي تزین واجھة الب�ن�ای�ة، ول�م ت�ع�د ل�ل�ن�ق�ار 
الحدیث ضرورة، باستثناء عدد قلیل من�ھ�م، ی�م�ت�ل�ك 
المھارة التي یمتلكھا الن�ق�ار ال�ق�دی�م، وال�ع�م�ل ال�ذي 
ینجزه بسیط وان�ع�دام ال�زخ�ارف وال�ن�ق�وش ف�ی�ھ�ا، 
ودخلت المكائن في ھذه المھنة وال�ت�ي ت�ق�وم ب�ع�م�ل 

 النقار وتنحت ما تحتاجھ البنایة الحدیثة.
ھناك ثالثة أنواع من النقارین، األول یسّم�ى (ن�قّ�ار 
مقطع)، یعمل في م�ق�ال�ع ال�رخ�ام وح�ج�ر ال�ح�الن، 
ویس�ت�خ�رج ال�رخ�ام وال��ح�الن م�ن ق�ب�ل ال�ن�ق�اری��ن 
وعّمالھم، بكتل كبیرة تدعى (القد) باست�خ�دام أدوات 

الحفر والتف�ج�ی�ر ب�ال�ب�ارود، وی�ق�وم ن�قّ�ار ال�م�ق�ط�ع 
بتھذیب (القد) وتكسی�ره إل�ى ك�ت�ل حس�ب ال�ط�ل�ب، 
ویساعده حّمال المرمر ویسمى باللھجة ال�م�وص�ل�ی�ة 
(حمال الفغش)، القوي البنیة الذي یقوم بنق�ل ال�ك�ت�ل 
الثقیلة وتحمیلھا ف�ي ع�رب�ة ال�ن�ق�ل. وال�ن�وع ال�ث�ان�ي 
یسّمى (نقّار والیي)، أي ن�قّ�ار ی�ع�م�ل ف�ي ال�م�دی�ن�ة 
(الوالیة)، وھو الذي یقوم بتقط�ی�ع وت�ھ�ذی�ب (ال�ق�د) 
والكتل الكبیرة على وفق قیاسات خ�اص�ة، ویص�ق�ل 
سطح القطع ویزخرفھا حسب المطلوب، ثم یس�اع�د 
البناء في تثبیتھا في مكانھا. والثالث یسمى (ش�قّ�اق) 

 وھو الذي یشّق حجر الحالن والرخام بالمنشار.
یبدأ دور النقار بعد إكمال األسس في البنایة، ف�ی�ق�وم 
بتھیئة المرمر الذي یكسو أسفل ال�ج�دران (اإلزار) 
لحمایتھا من الماء والتآكل ومنع دخول الفئ�ران إل�ى 
داخل المنزل، والمرمر الخاص بالحیطان واألبواب 
والشبابیك والدوالیب (الخزانات الجداریة). ویتطلب 
ھذا شّق (القد) بواسطة م�ن�ش�ار ك�ب�ی�ر خ�اص إل�ى 

 ألواح رقیقة بمساعدة (شقاق المرمر).
یھ�ذب ال�ن�قّ�ار س�ط�وح ال�ق�ط�ع ب�الش�وك�ة، وی�ن�ح�ت 
سطوحھا بالقدوم، بمھارة فائقة وكأنھ ینح�ت ق�ط�ع�ة 
من الخشب، فتصبح مستویة أو محدبة، وقد یصقلھا 
بعد ذلك بالمبرد إن طلب م�ن�ھ ذل�ك. وی�ق�وم ال�ن�ق�ار 
الماھر بنقش أحد سطوحھا، بأدوات ال�ن�ق�ش ب�ح�ف�ر 
أخادید طویلة ونتوءات بارزة، وتسمى ھذه العم�ل�ی�ة 
(التقحیف). وینحت بزخرفة ع�ل�ى األح�ج�ار أع�ل�ى 
باب مدخل المنزل، برسوم قد تتشابھ في الكثیر م�ن 
المنازل، مثل رسم أسدین متقابلین أو عق�رب ت�م�ن�ع 

 العین الحاسدة أو خطوط عمودیة بارزة.
یعّد النقّار األلواح التي ترّكب فوق رك�ن�ي األب�واب 
والشبابیك، والمصطلح ع�ل�ى تس�م�ی�ت�ھ�ا (ق�اغ�ی�ش) 
ویزخرفھا حسب الطراز المطلوب من قبل صاحب 
المنزل، ویوجد أنواع من ھذه النقوش یطلق ع�ل�ی�ھ�ا 

 –روم�ي   –عدل  -دور  -نابین ومفتاح  –(قّسامي 
قاخمة). ثم یعد األعم�دة (ال�دن�ك) واألق�واس ب�ی�ن�ھ�ا 
والتي تكون بسیطة بدون زخرفة، أو بزخرفة تشب�ھ 

 ورقة العنب تسّمى (قندلة). 
یُعمل من الرخ�ام األب�ی�ض أو ال�ح�الن فض�الً ع�ن 
است�خ�دام�ات�ھ�م�ا ف�ي ال�ب�ن�اء (ال�م�زّم�ل�ة واالن�ج�ان�ة، 
وسندانات ال�زھ�ور، وج�اون دّق ال�ك�بّ�ة، وش�واھ�د 
القبور، ولعبة الحالوسي وأحجار الغسی�ل ال�ق�دی�م�ة. 
ومن الرخام األزرق فرشة تدویر ال�خ�ب�ز، وم�ن�اب�ر 
ومحاریب المساجد وال�ج�وام�ع، والس�الل�م (ال�درج) 
في المنازل، والكوة والكبش الذي یبنى ف�ي م�ق�دم�ة 

 اإلیوان وتحت الكوشك البارز على الطریق).
األدوات واآلالت التي یستعملھ�ا ال�ن�ق�ار ال�م�وص�ل�ي 

 وبجانبھا لفظ الكلمة باللھجة الدارجة الموصلیة. 
المنشار الك�ب�ی�ر (م�ی�ش�اغ ك�ب�ی�غ): وھ�و م�ن�ش�ار -1

 2.75إل�ى  2.5فوالذي قوي، یتراوح طول�ھ ب�ی�ن 
متر، وعرضھ عشرة سنتم�ت�رات ت�ق�ری�ب�ا، وی�ث�ب�ت 
بصورة عمودیة وسط إطار خشبي متین مستط�ی�ل، 
بواسطة قطعتین من الحدی�د، تس�م�ى ال�واح�دة م�ن�ھ�ا 
(قفیص)، وفي أحدھما یوجد لولب (برغي)، لج�ع�ل 
المنشار متوترا وتركز في نھایة (البرغي) السائب�ة، 
خشبیة تشد الى أطار المنشار وتسمى ھذه ال�خ�ش�ب�ة 
(ید المنشار)، ھذا الم�ن�ش�ار لش�ق ال�م�رم�ر وح�ج�ر 
الحالن، ویقوم بعمل�ی�ة الش�ق اث�ن�ان م�ن الش�ق�اق�ی�ن 
 بحركات سحبا ودفعا على القطعة بصورة عمودیة.

المنشار الصغیر (میشاغ زغیغ): ویشبھ م�ن�ش�ار -2

النجار، ولكنھ أثخن واصلب معدنا وأس�ن�ان�ھ خش�ن�ة 
ویستعمل لحفر أخادید طویلة في قطع المرم�ر ع�ن�د 
(تقحیفھا)، أو لقطع أجزاء صغیرة من قطع المرمر 

 عند نقشھا. 
المخل: وھو عتل�ة ف�والذی�ة م�ع�روف�ة، تس�ت�ع�م�ل -3

لزحزحة قطع المرمر الكبیرة التي تسمى (الق�دود)، 
وفصلھا عن حجر المقطع (الفص)، ویستعمل لرف�ع 
احدى نھایتي(القد) لتوقی�ف�ھ بص�ورة ع�م�ودی�ة. وال 
یستعمل النقارون إال المخل الغلیظ القوي، ال�ذي ال 

 یقل طولھ عن المتر.
مخل الطوب: ویكون أطول من ال�م�خ�ل ال�ع�ادي -4

واق�ل غ�ل�ظ�ا، ون�ھ�ای�ت�ھ ح�ادة اع�رض م�ن ق�ط�ره 
ویستعمل لحفر حفر ع�م�ی�ق�ة ض�ی�ق�ة ف�ي (ال�ف�ص) 
لتفجیره بالبارود، وطول ھذا المخل أكثر م�ن م�ت�ر 

 ونصف.
القدوم (قدومي): وتشبھ قدوم النجار إال أنھا أكبر -5

 وحافتھا اعرض وتستعمل لنحت المرمر والحالن.
الشوكة (الشوكي): وھي أداة حدیدی�ة ث�ق�ی�ل�ة ل�ھ�ا -6

طرفان ھرمیان یستدقان ت�دری�ج�ی�اً ال�ى أن تص�ب�ح 
حافة كل طرف رفیعة ح�ادة، وتس�ت�ع�م�ل ل�ت�ش�ذی�ب 

 جوانب قطع المرمر بصورة أولیة خشنة.
الزاویة (الزیوي): وھي أداة حدیدیة لھا ض�ل�ع�ان -7

یشكالن زاویة قائمة، وطول الضل�ع ال�ط�وی�ل س�ت�ة 
 انج وطول الضلع القصیر أربعة انج (عقدة).

المتر ویستعمل المت�ر ال�خ�ش�ب�ي ال�ذي ال ی�ل�ت�وي -8
بسبب الرطوبة، ویقسم الى عشرین قسما وكل قس�م 

 یسمى (عقدة).
القطاع : أداة فوالذیة لھا طرفان أحدھم�ا ط�وی�ل  -9

أسطواني واألخر ھرمي یست�دق ت�دری�ج�ی�ا ال�ى أن 
ینتھي بحافة ح�ادة ع�رض�ھ�ا س�ن�ت�م�ت�ر. ویس�ت�ع�م�ل 

 القطاع لحفر حفر طویلة في (الفص) وتقطیعھ.
ینكینات: مسامیر فوالذیة ضخمة مربعة ی�زی�د  -10

وزن الواحدة على الكیلوغرام، وط�ول�ھ ب�ی�ن ث�الث�ة 
عقدة وأربعة عقدة. وحافة الیكنین حادة تشب�ھ ح�اف�ة 

 (مخل الطوب).
أوراق الحدید: قطع حدیدیة مس�ت�ط�ی�ل�ة الش�ك�ل  -11

یبلغ طول الواحدة ثالث عق�دة وع�رض�ھ�ا اق�ل م�ن 
ع�ق��دة وس��م�ك��ھ�ا نص�ف س��ن�ت��م�ت��ر وتس��ت�ع��م�ل م��ع 
(الینكینات) وتوضع في الحفر الطویلة ال�ت�ي ت�ح�ف�ر 

 بالقطاع لتقطیع (الفص).
الشاطوف: أداة ثقیلة تستعم�ل لس�ح�ق األح�ج�ار -12

ال��ك��ب��ی��رة. ویس��ت��ع��م��ل (الش��اط��وف) أیض��ا ل��دق 
 (الینكینات) عند تقطیع (الفص).

السیخ: قضیب ف�والذي ط�وی�ل ب�غ�ل�ظ اإلب�ھ�ام  -13
 احدى نھایتھ رفیعة واألخرى مثقوبة تشبھ الحلقة.

المعلقة: قضیب حدیدي طویل ارفع من الس�ی�خ، -14
نھایتھ مطروقة بشكل قرص یت�ع�ام�د م�ع ال�ق�ض�ی�ب 
وتستعمل لرفع فتات المرمر من أسفل حفرة الطوب 

 أثناء حفرھا بالمخل.
البزوني: وھ�ي االل�ة ال�راف�ع�ة ال�م�ع�روف�ة ب  -15

(الجك) الذي یستعمل لرفع جانب سیارة الحمل عن�د 
حدوث عطب أو انفجار ف�ي اح�دى دوال�ی�ب�ھ�ا. ول�م 
یعرف النقار الموصلي ھذه االل�ة أال ب�ع�د ال�ح�رب 
العالمیة األولى وبدأ یستعم�ل�ھ�ا ل�ت�وق�ی�ف (ال�ق�دود)، 
وتتكون من سلك معدني طویل یلّف بعتلة على بكرة 
كبیرة وفي رأسھ كالّب (جنكال) ح�دی�دي ت�رف�ع ب�ھ 
األثقال بعد إمراره فوق بكرة سحب معلقة في ثالث 

 أعمدة خشبیة قائمة فوق مكان البناء.
قلم الح�دی�د: إزم�ی�ل ف�والذي م�رب�ع أو م�دور  -16

نھایتھ مستقیمة حادة، بعرض القلم نفس�ھ ویس�ت�ع�م�ل 
لنقش المرمر بضرب نھایتھ غ�ی�ر ال�ح�ادة م�ط�رق�ة 

 وطولھ أربع عقدة تقریبا.
الحكاكي: إزمیل رقیق عریض نھایتھ مستق�ی�م�ة -17

 حادة، ولھ مقبض خشبي ویستعمل لصقل المكانات 
الضیقة العم�ی�ق�ة ال�ت�ي ال ی�م�ك�ن ص�ق�ل�ھ�ا ب�ال�ق�دوم 

 ویستعمل أیضا للنقش و (التقحیف).
الكغد: ویسبھ (الحكاكي) إزمیل رقی�ق ع�ری�ض -18

نھایتھ مقوسة ویستعمل لصقل الس�ط�وح ال�م�ن�ح�ن�ی�ة 
 الضیقة وللنقش و (التقحیف).

الجغادي: أداة ف�والذی�ة ص�غ�ی�رة ل�ھ�ا م�ق�ب�ض  -19

خشبي، تستعمل ل (تجفیت) أسنان المنشار. وك�ل�م�ة 
(تجفیت) تعني إمالة أسنان المن�ش�ار ی�م�ی�ن�ا ویس�ارا 
بصورة متتالیة، لتصب�ح ح�اف�ة ال�م�ن�ش�ار ع�ریض�ة 

 وبذلك یسھل تحریكھ عند شق المرمر.
المبرد (المبغد): ویشبھ مبرد الخشب ویستعم�ل  -20

 لصقل المرمر بعد نحتھ بالقدوم. 
 الدبورة: مطرقة كبیرة الحجم تستعمل للتقسیم.-21
 المبرد الصغیر: ویستعمل لحد أسنان المنشار.-22

یشرفني أن یكون والدي ھو أحد النقارین والبنائین، 
الذین عملوا في ھذه المھنة، وأتذك�ر ال�م�واق�ع ال�ت�ي 
اشتغل فیھا منھا م�ح�ط�ة ق�ط�ار ال�م�وص�ل، س�اح�ة 
التحریر في بغداد وحدیقة األمة، عدد من ال�ك�ن�ائ�س 
في سھل نینوى، قصر ال�م�ل�ك ف�ی�ص�ل ال�ث�ان�ي ف�ي 
سرسنك، باإلضافة إلى األبنیة الت�ي ش�ی�دت�ھ�ا ھ�ی�ئ�ة 
المصایف والس�ی�اح�ة ف�ي مص�ی�ف ص�الح ال�دی�ن. 
ومطرانیة السریان ال�ك�اث�ول�ی�ك ف�ي ح�وش ال�ب�ی�ع�ة 
الموصل. ومدین�ة رب�ی�ع�ة ع�ل�ى ال�ح�دود ال�ع�راق�ی�ة 

 السوریة.
ثم انتقل بالعمل مع أصدقائ�ھ ال�ن�ق�اری�ن ل�ل�ع�م�ل ف�ي 
مدینة الحضر التابعة لمدیریة اآلثار العامة، وأتذك�ر 
جیدا كم كان سعیدا بعد إعادتھ وتركیب تمثال م�ل�ك�ة 
الحضر، وإعادة م�ع أص�دق�ائ�ھ ال�ن�ق�اری�ن ع�دد م�ن 
أقواس قصور الحضر، وكذلك عمل في إعادة سور 

 مدینة الموصل القدیمة.
من النقارین المسیحین وتناقلھا أوالدھم من ب�ع�دھ�م، 
منھم: أیوب رحیمو، وس�ل�ی�م�ان م�ل�ك�ون، وف�رم�ان 
دوز، وتوفی�ق ال�دھ�ی�ن، واب�ل�ح�د ب�ل�و، وج�رج�ی�س 
ھ�ن�دوش، وع�ب��د األح��د س��اع�ور، وع�زی��ز دم��ار، 
وخضر أیوب، وبتي نعیسي، وابلحد معمار ب�اش�ي، 
وبھنام حنا شموني، وخضر عب�ادة ال�ذي ع�م�ل ف�ي 
أثار الحضر، وكان من أشھر الن�ح�ات�ی�ن واس�ت�ط�اع 

 إصالح عشرات التماثیل المكسورة.
ومن النقارین وال�ب�ن�ائ�ی�ن ك�ام�ل أی�وب كص�ك�وص 
وأخیھ خلیل، والنقار والبناء نجیب فندقلي، وال�ن�ق�ار 
سالم فندق�ل�ي، وال�ب�ن�اء ع�ب�ودي ط�ن�ب�ورج�ي. وف�ي 
أواخر القرن التاسع عشر قتل خمسة نقارین بحادث 
انھیار جرف المقطع علیھم، ومن ال�ذی�ن ق�ت�ل�وا ف�ي 
حوادث المقاطع أو في المدینة: عبد المولى كشح�ي. 
سلوم عبادة. داود دیس. ش�اد ق�ن�دي. رح�و ع�ب�ادة. 
مت�ي ص�وف�ی�ا. ف�اض�ل خ�ات�ون. ج�م�ی�ل ص�ھ�ی�ون. 
منصور القرشي. رح�م هللا ج�م�ی�ع ال�ن�ق�اری�ن ال�ذی�ن 
توفوا، وتغمدھم هللا بواسع رحمتھ وأس�ك�ن�ھ�م فس�ی�ح 

 جناتھ.
 وللحدیث تكملة في الجزء الثاني.

......................................... 
 المصدر

بطرس بھنام، صنعة نحت المرمر ف�ي ال�م�وص�ل،  
 مجلة التراث الشعبي، بغداد

أسحق عیسكو، صناعة الرخام في الموصل، مجلة  
 التراث الشعبي
 أزھر العبیدي 

33  

Wednesday 
AL iraqia No. 810 

15 Dec 21 • Year 17 

     41ج/أیام زمان   

رون/ا1 

بدري نوئیل یوسف/إعداد: 
 السوید



34  

Wednesday 
ALiraqia  No. 810 

 15 Dec 21 • Year 17 

 رغم الصار بیھ من اقرب الناس  
 طیب ابقھ ولحد ماصیر شایب 

 اكو واحد یدگ ویاك شینات 
 وانت ویاه واگف بالصعایب

 شفت بوكتي ھذا اشكال والوان 
 وكف عقلي ودخت من العجایب 

 تغیر كلشي بینھ وصرنھ مو خوش 
 وناسك گامت اتدور طالیب 

 اسف ماكو بعد مقیاس للناس 
 الگرعھ اتساوت اوي ام الگصایب 

  
 اذا مو الك اكتب ما احس بشوگ 

 وانھ على مودك اكتب بشعري 

 جربتك ھواي وشفتك اوفھ الناس 
 یا أول حبیب اتحملت قھري 

 تسألني بحیاتي شگد تمر اشكال 
 لیش انت الوحید الساكن بفكري 

 وتسألني بحیاتي شبیھا من اھموم 
 لیش انھ من اشوفك یطفھ كل جمري

 یا اول محـطھ گلبي بــیھا ارتــاح 

 یانـھـر الحنان وبالگلب یـجـَري
 اكو ھواي التحطھم عالجرح ویطیب  

 واكو التحجي ابراك وانت نافعھھ
 مرات الشداید تنفع المضنوك 

 بس زلمھ الزین الشده یجرعھھ 
 ومرات التحبھ اتجربھ خاف یخون 
 وترسملھ الخطوط االنتھ واضعھھ 

 اتحطھ اعلھ المحك بس ھو غادر بیك 
 ویسمعك سوالف منتھ سامعھھ 
 انھ الشایف بشر متنظفت لالن 

 عاشت عالخبث بس ھذا واقعھھ 
 وانھ الشایف بشر بالشده من تنخاه 

 بچفوف االخوه الشده یصفعھھ 

 درات
 

 / العراقمریم البیاتي

  ما أجیب اشھود من أحجي كالم
 كلھا تدري احجایتي ما بیھا خلھ

  ما ادور عون وكت األمتحان
 لو صعب جان السؤال اكدر احلھ
   لو علھ العنكود اعتھ ابھالذراع

  و اترس السلة و أعبي النوب سلھ
  جم جنح مخلوع خلیتھ یطیر

 جم حلم متروك حطیتھ ابمحلھ
   من حجي الخرسان اعزفلك نشید
  من حرف مذبوح اصدرلك مجلھ

  من عطش صحراء اطلعلك محیط
 بس افك جفي تشوف الخیر كلھ
 من تراب الكاع افرشلك عقیق

 حتى خیط النور بیدیھ أفلھ
  من ونین الروح بانیلي ضریح

  خاف ملك الموت ال سیفھ یسلھ
  مستقیم و خطي مابي انحناء

  صح طریقي ابعید لكن ما أملھ
  حطني وسط النار ما صیرن رماد

  امشي ویھ ابلیس بس ما سوي زلھ
   ھواي جربني و عرضلي بمغریات

 ما كدرلي و ظلت بنفسیتھ علھ
  ما أصیر ابیوم تابع لو أجیر

    آنھ شخصیتي ابطبعھا مستقلھ
  و ما أرید انسان یتبع خطاي
  حتى لیكولون مشاه یستغلھ

  انھ حلمي اجبیر بس ظرفي عسیر
  تمطر اھمومي افك صبري مظلھ
  انھ وھجي شاخص ابوجھ الظالم

  شما یطول اللیل انھ اكدر اذلھ
  أنھ اسمي األبدي و تكویني طیب

  آنھ بصمة بابلي ابلوح المسلھ
  راسي قمة طود و جتافي السفوح

 شلون ترضاھا أصیر ابیوم تلھ

ا 
 

  سمیر صبیح 
 

  تذكر من احط بوسات الك عالباب
  و الباب الصبح من تطلع ایكلك

  تذكر من اجي لشوفتك جیة الروج
  و على حطتك جرف ظلیت ما ملك

  النھ من البحر خلصان و ابقى اویاك
  و ال جرفك یكضني و تعبت خلك

 بصراحة انت جرح و ادري امن اخیطھ یطیب
  غالتك لو صبر مانعني ما شلك

  السمھ بعینك شبج عوف االوھام و طیر
  خل ایدك بدي لو موت حلك

  بعدك و السھر و اللیل و اآلھات
 تولني نھش و تشوف ما كلك

 نسمة بعاصفة لو رحت ھم الكاك
  ظل باللیل ماكو و میزت ظلك

  و اندلك و اجیك و اكدر اوصلك
  ادورك ما امل و الكاك و اندلك

 و لو حبة رمل عنوانك بصحراء
 اشمن اوصلك ریحتك بالكاع و اوصلك 

 
*********** 

  الشاعر جبار فرحان -حلك بحلك 
 

 خیطت جرحي امس
  من جان عندي خلك 

  اضحك و لو بالجذب بس جوه انھ احترك
  مرات اشوف الجذب

  و اسكت و اكولن صدك
  و مرات آنھ اعتذر حتى احنھ نبقى سوه

  ما نزعل و نفترك
  مدیت ایدك غفل حتى آنھ یمك اجي

  و تشبكني روحك شبك
  كتلي انھ احبك نعم حتى احنھ نركض سوه

  مارید جذع النخل خلیني اضوك العثك
  اھمس بأذني ھمس و العب ابشعري لعب

  بالك تھد نشوتي و تشعلني من العرك
 طفیت بیدي الشمع و اللیل اصبح ستر
  ابرد شمع یعتلك فاضحني خیط العسل
  اشفافي جنھن نھر فراشة انتھ صرت

 و اتبوس حلك بحلك

 قصیدة 
 

      
 

 سرمد اسحق أسطیفانا
   سیدني       

 ابوذیات غزل 

 
 

 الشمس كلي یصاحب شعلة منھة
 وترى وجنة حبیبي شعلة منھة
 ثاري العین تكره شعلة منھة

 مثل ماتكره الروح المنیة
 

 مثل جنح الفراشھ شفاك ورقھ
 وربیع الشوك منك راد ورقھ
 كل بوسھ حبیبي اطیك ورقھ
 واذا حلك ابحلك دفتر ھدیھ

 
 طار وما كلت للناس عالطار

 وشسولف عالجرح بالكلب عالطار
 جنت ویاك شایل خلك عطار
 طفل ما تشتري وتلعب علیھ

 
 غزل عینك رھن روحي وجرھھ

 وشعل نیران لبكلبي وجرھھ
 ارید ابوسك من شفتك وجرھھ

 حتى انقل ھموم البیك الیھ
 

 سكر كأس الخمر من ضاك نفسك
 واكو غیرك حلو بس ماكو نفسك

 اریدك یاحبیبي اتبوس نفسك
 بس ابداخلك تنویھا الیھ

 
 أحب التین والمنجا ولكنار

 وحبك صار في قلبي ولك نار
 هللا إإل خلق جنة وخلق نار

 خلقك مثل القمر تضوي علیة
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یعد الناقد األدبي ولید أب�و ب�ك�ر م�ن   
النقاد المعدودین في الساحة الثقافیة، 
عربیّا وفلسطینیاً، ویتمیّز بشخصی�ت�ھ 
النقدیة الحادة والجادة، وق�د أت�ی�ح�ت 
لي الفرصة أن أقرأ لھ نقدا م�ت�ن�وع�ا، 
كتباً ومقاالت. لكن ھذه الصورة ألب�ي 
بكر الناقد أو ھذا الجان�ب األب�رز م�ن 
حیاتھ الكتابیة لیس�ت ھ�ي ال�وح�ی�دة، 
وق��د ن��ازع��ت��ھ��ا ال��ك��ت��اب��ة اإلب��داع��ی��ة 
المتنوعة في الفنون السردیة ما ب�ی�ن 
الروایة وال�م�س�رح�ی�ة. وم�ا ی�ف�اج�ئ 
القارئ ھو أن الناقد ولید أبو بك�ر ق�د 
بدأ حی�ات�ھ األدب�ی�ة ش�اع�را، ف�أص�در 
دیواناً ش�ع�ری�اً ی�ت�ی�م�اً ت�ح�ت ع�ن�وان 
"الوجھ الطیب لألحزان"، وقد ص�در 
عن دار كاظمة لل�ش�ع�ر ف�ي ال�ك�وی�ت 

. ث�م ت�وق�ف ع�ن إص�دار 1977عام 
الش��ع��ر، ورب��م��ا أیض��اً ت��وق��ف ع��ن 

  كتابتھ.
ومن الالفت للنظر أیضاً أن ولی�د أب�و 
بكر قد أصدر كتاباً واحدا ی�ت�ی�م�ا ع�ن 
الشعر ف�ي ب�اب ال�دراس�ات ال�ن�ق�دی�ة 
ت��ح��ت ع��ن��وان "ف��ي دائ��رة الش��ع��ر 
ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ي". ص��در ع��ن وزارة 

. وضم 2013الثقافة الفلسطینیة عام 
كتابھ "األرض والثورة" قراءات في 
الروایة الفلسطینیة، في حین ی�ت�ن�اول 

قراءات  -كتابھ "الكتابة بنكھة الموت
في سرد فلس�ط�ی�ن�ي ح�دی�ث" الس�رد 
النسوي دون الشعر، والشيء ن�ف�س�ھ 
یقال عن كتاب "ال�م�زاج ف�ي ال�ن�ص 
األدبي ومخاطر التط�ب�ی�ع ف�ي الس�رد 
الفلسطین�ي". وق�د أش�رت إل�ى ھ�ذه 
الكتب تحدیدا لما فی�ھ�ا م�ن إم�ك�ان�ی�ة 
لدراسة الش�ع�ر، ف�ال�م�وض�وع ال�ع�ام 
لھذه المؤلفات یمكن أن یكون للش�ع�ر 
نصیب فیھ، ولكن ال�ك�ات�ب ی�ن�ف�ر م�ن 
الشعر نفوراً الفت�ا ل�ل�ن�ظ�ر، ف�ی�ق�ص�ر 
مجال الدراسة على السرد وحده؛ م�ا 

على أھ�م�ی�ت�ھ�ا  -یجعل ھذه الدراسات
تعان�ي م�ن ع�دم اك�ت�م�ال  -ورصانتھا

ال��م��ش��ھ��د، وق��د أل��غ��ت الش��ع��ر م��ن 
  اعتبارھا.

على أّي حال، لقد انحاز أبو بك�ر إل�ى 
الفنون السردیة كتابة ودراسة ونقداً، 
وش�م��ل��ت دراس��ات��ھ ال��ن��ق��دی��ة الس��رد 
ب���أن���واع���ھ: ال���ق���ص���ة ال���ق���ص���ی���رة 
والمسرحیة وال�روای�ة. وأم�ا ج�ھ�ود 
المؤلف في الترجمة فت�ش�ی�ر إل�ى أن 
جھوده انصبت على الروایة والقص�ة 
وال��م��س��رح أك��ث��ر م��ن غ��ی��رھ��ا م��ن 
الحقول األخرى، وخ�اص�ة ال�ت�رب�وی�ة 
والتعلیمیة، وعندما اختار أن ی�ت�رج�م 
شیئا من العربیة إلى اإلن�ج�ل�ی�زی�ة ل�م 
یختر أن ی�ت�رج�م الش�ع�ر، ب�ل ت�رج�م 
مجموعة من القصص ت�ح�ت ع�ن�وان 

 "P a l e s t i n i a n  S h o r t  
Stories وأھ�م�ل الش�ع�ر إھ�م�اال ."

 تاّماً. فھل یومئ ھذا إلى أمر ما؟
ربما حدث عن�د "أب�و ب�ك�ر" ص�دم�ة 
تجاه الشعر ونفور من كل شعر وم�ن 

الشعراء جمیعاً، على إثر نشر دیوانھ 
األول، فلم یح�ظ ب�ال�ق�ب�ول وال�دراس�ة 
والتلقي النقدي ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أن 
 المرحلة التي نشــــر فیھا الدیـــــوان

) كانت مرحلة الشعر بامتیاز، 1977(
ففت�رة ال�خ�م�س�ی�ن�ی�ات وح�ت�ى أوائ�ل 
التسعینیات كان الرائ�ج ف�ي ال�ح�رك�ة 
الثقافیة ھو الش�ع�ر، ل�ذل�ك وج�د ف�ي 
ھذه الفترة ش�ع�راء ك�ث�ی�رون، وك�ان 
حضور الروایة قلیال وھ�امش�ی�اً، ول�م 
یكن لھا ھذا الرواج الذي ت�ت�م�ت�ع ب�ھ 

 في العقدین األخیرین.
حالة "أبو بكر" في ھجرتھ الم�ب�ك�رة 
للشعر، وھجرتھ النھائیة إلى الروای�ة 
والنقد ربما كانت ق�ل�ی�ل�ة ف�ي زم�ن�ھ، 
فالكل ی�ری�د أن ی�ك�ون ش�اع�راً، وق�د 
أش��ار غس��ان ك��ن��ف��ان��ي ف��ي ك��ت��اب��ھ 
"ف��ارس ف��ارس" ف��ي واح��دة م��ن 
مقاالتھ النقدیة الساخرة إل�ى ت�ھ�اف�ت 
"الكتّاب" على كتابة الشعر والتلبُّس 
بھ في زمنھ ذاك. یشبھ ھ�ذا إل�ى ح�د 
بعید تھافت الكتّاب الیوم على الروایة 
واالرتماء في أحضانھا، فولد نت�ی�ج�ة 
ذل��ك س��ی��ل م��ن ال��روای��ات غ��ی���ر 
ال��ن��اض��ج��ة، ھ��ذا الس��ی��ل ال��روائ��ي 
المَرضي كثیرا ما یشیر إلیھ أبو ب�ك�ر 
نفسھ في كتاباتھ ال�ن�ق�دی�ة، وخ�اص�ة 
كتابیھ "التثاقف وآثاره المدمرة عل�ى 
الس��رد" و"ال��ف��ك��رة األص��ی��ل��ة ف��ي 
النسی�ج ال�داخ�ل�ي ل�ل�روای�ة"، وی�ع�د 
الروایة عمال أدبیا فنیا صعبا ی�ح�ت�اج 

 إلى موھبة خاصة.
من باب آخر، فإن حالة "أب�و ب�ك�ر" 
اإلبداعیة ھذه لھا نظائر ك�ث�ی�رة ع�ن�د 
كتاب عالمیین وعرب وفلسطی�ن�ی�ی�ن، 
وقد أشرت إلى ذلك عند الحدی�ث ع�ن 
"غسان كنفاني شاعرا"، ف�ك�ان م�ن 
الطبیعي أن یبدأ الكاتب أولى كت�اب�ات�ھ 
في الشعر أو فیما یشبھ الش�ع�ر، ف�إذا 
تیقن أنھ لن یحقق فیھ ذاتھ أو أنھ لن 
یكون لھ شأن كبیر فیھ، فإنھ ی�ھ�ج�ره 
إلى غیره، كم�ا ص�رح م�ث�ال ال�ك�ات�ب 
حسن حمید في أحد اللقاءات. وك�ذل�ك 

 فعل مكسیم غوركي من قبل.
عدا ذلك، فإن الناظر في تل�ك ال�ف�ت�رة 
التي نشر فیھا أبو بكر دیوانھ الیت�ی�م، 
كانت ظاھرة الشعراء الكبار ع�رب�ی�اً: 
أدون��ی��س وأنس��ي ال��ح��اج وم��ح��م��د 
ال�م��اغ�وط ون�زار ق�ب��ان�ي وغ�ی��رھ��م، 
باإلضافة إلى أن شعر المقاوم�ة ك�ان 
في أوج تألقھ فلسطینیا، إذ تربّع على 
عرشھ ثالثة ش�ع�راء ك�ب�ار: م�ح�م�ود 
دروی�ش وس�م�ی�ح ال��ق�اس�م وت�وف�ی��ق 

زیاد، ھذا الثالثي وما كان یمث�ل�ھ ك�ل 
واح��د م��ن��ھ��م م��ن ت��وج��ھ ف��ن��ّي أو 
موضوع�ات�ي أو أس�ل�وب�ي اس�ت�ول�وا 
على ج�م�ھ�ور الش�ع�ر ومس�ت�م�ع�ی�ھ، 
وعلى نقاده، وعلى ن�اش�ری�ھ، فش�ك�ل 
ھؤالء الثالثة "لعنة" ما ل�ك�ث�ی�ر م�ن 
الشعراء الفلسطینیین، فلم ی�ح�ال�ف�ھ�م 
الحظ للظھ�ور ول�ل�ط�ب�اع�ة ولش�ی�وع 
أشعارھم كھؤالء الثالثة، فكل ذن�ب�ھ�م 
أنھم وجدوا في ھذا ال�ع�ص�ر، ت�م�ام�اً 
كما ھو الحال مع كثیر م�ن الش�ع�راء 
المبدع�ی�ن ال�ذی�ن ھ�رس�ت�ھ�م س�ل�ط�ة 
المتنبي الش�ع�ری�ة ل�زم�ن ط�وی�ل ف�ي 
عصرھم. وربما امتدت سلطتھ إلى ما 

 بعد عصره كذلك.
لقد وجد أبو بكر ش�اع�را ف�ي ال�وق�ت 
الذي وجد فیھ ح�ن�ا أب�و ح�ن�ا وس�ال�م 
جبران وعلي الخلیلي وخالد أبو خالد 
وم��ری��د ال��ب��رغ��وث��ي وع��ز ال��دی��ن 
المن�اص�رة، وغ�ی�رھ�م م�ن الش�ع�راء 
الفلسطینیین، وكلھم قد احتملوا وھج 
ھ��ؤالء ال��ث��الث��ة (دروی��ش وال��ق��اس��م 
وزیاد)، فآمنوا بمشاریعھم الش�ع�ری�ة 
وتابعوا مسیرتھم، ف�أك�ث�ر م�ا ی�وج�ع 
المبدع أن یصمت النقاد ع�ن�ھ، أو أن 
یق�ارن�وه ب�غ�ی�ره ف�ی�ج�ع�ل�وه ف�ي ذی�ل 
القائمة. ف�ق�د ظُ�ل�م�ت ھ�ذه ال�ق�ام�ات 
الشعریة كثیراً، سواء في اإلع�الم أو 
في الدراسات أو في نشر كت�ب�ھ�م، م�ا 
ت��ب��ع��ھ ظ��ل��م ف��ي ت��ل��ق��ي ال��ج��م��ھ��ور 

  ألشعارھم.
ب�ك�ل ت�أك��ی�د، ف��إن ال��ن�اق�د وال�روائ��ي 
والمترجم والمسرحي ولید أب�و ب�ك�ر، 
لم یعد ش�اع�راً، وإن أص�ّر ع�ل�ى أن 
یذكر دیوانھ الیتیم ف�ي ق�ائ�م�ة ك�ت�ب�ھ 
ال�ت��ي ی��ن��ش��رھ��ا ف��ي ذی��ل ك��ل ك��ت��اب 
یصدره، وإنما سیبقى داّال على حنی�ن 
في نفس كاتب�ھ ل�م�رح�ل�ة م�ّرت ول�ن 
تعود، ولیُختصر ھذا الدی�وان وی�ؤول 
إلى مجرد اسم في "ب�ب�ل�ی�وغ�راف�ی�ا" 
الشعر الذي ت�ك�ت�ف�ي ب�ت�ع�داد أس�م�اء 

الدواوین مع م�ؤل�ف�ی�ھ�ا ودار ال�ن�ش�ر 
والسنة، كم�ا ف�ع�ل ال�دك�ت�ور ی�وس�ف 
حطین�ي ف�ي ك�ت�اب�ھ "دی�وان الش�ع�ر 
ال�ف��ل��س�ط��ی��ن�ي" ح��ی�ث اح��ت�ل دی��وان 
"ال�وج��ھ ال��ط��ی��ب ل��ألح��زان" ال��رق��م 

"، لینت�ھ�ي األم�ر ع�ن�د ھ�ذا 2501"
ال�ح��د ف��ي ش��اع�ری��ة ول��ی�د أب�و ب�ك��ر 
وشعره. كما انتھى غیره من أصح�اب 
الدیوان الواحد، كم�ا ھ�و ال�ح�ال م�ع 
الدكتورة سلمى الخضراء ال�ج�ی�وس�ي 
صاحبة الدیوان الیتی�م "ال�ع�ودة إل�ى 

، ف��ت��ت��رك الش��ع��ر، * ال��ن��ب��ع ال��ح��ال��م"
لتتفرغ إلى مشروعھا الثق�اف�ي األھ�م 
في ترجمة األدب العرب�ي إل�ى ال�ل�غ�ة 
اإلنجلیزیة ضمن مشروع "ب�روت�ا"، 

 .1980حیث بدأتھ عام 
ومھما یكن من أمر، فإنھ ی�ن�ب�غ�ي أن 
أوضح مسألت�ی�ن م�ھ�م�ت�ی�ن ف�ي ھ�ذا 
السیاق؛ األولى أن االلتفات إل�ى ھ�ذه 
المالحظة ف�ي خ�ری�ط�ة اإلب�داع ع�ن�د 
ال��ك��ات��ب، أي ك��ات��ب، ت��ك��ش��ف ع��ن 
التحّوالت اإلبداعیة لدیھ، وتبین م�دى 
احترام الكاتب لمواھبھ وتقدیرھا حق 
قدرھا، لیذھب ن�ح�و ت�ل�ك ال�م�ج�االت 
التي یستطیع أن ی�ح�ق�ق ف�ی�ھ�ا ذات�ھ 
على الوجھ الذي یأمل ویتمن�ى. وأم�ا 
الثانیة، فمن حق ال�ك�ات�ب أیض�اـ� أي 

أن یجّرب ما أتیح لھ من فن�ون  -كاتب
تعبیریة، ومن حقھ أن ی�ف�ش�ل، وم�ن 
حقھ أن ینجح، وم�ن ح�ق�ھ أن ی�ق�یّ�م 
تجربتھ ھو نفسھ، بع�ی�دا ع�ن ت�ق�ی�ی�م 
اآلخرین، "فما عات�ب ال�ح�ر ال�ك�ری�م 
كنفسھ". ولعل ولید أبو بك�ر ب�ع�د أن 
أصبح ناقدا یشار إلیھ بالب�ن�ان ی�ن�ظ�ر 
إلى باكورة إن�ت�اج�ھ الش�ع�ري ن�ظ�رة 
مختلفة اآلن، وفي أغلب الظّن أن ل�ھ 
على نفسھ شاعراً انتقادات ب�ن�ی�وی�ة، 
جعلتھ ال یندم على ما فعل من ھ�ج�رة 
الشعر، وربما لسان حالھ ی�ق�ول ك�م�ا 
قال الروائي التونسي كمال ال�ری�اح�ي 
أنھ رحم القراء من رداءة ش�ع�ره، إذ 
قال ذلك وھو یضحك، غیر نادم ع�ل�ى 
ھذا الھجران الجمیل واالن�غ�راس ف�ي 
لحم السرد وأعص�اب�ھ إل�ى آخ�ر ح�ّد 

 ممكن.
یبدو ل�ي أّن ح�ال�ة "أب�و ب�ك�ر" ف�ي 
ھجران الشعر تشبھ حالة الخلی�ل ب�ن 
أحمد الفراھیدي الذي رغم اش�ت�غ�ال�ھ 
بالشعر إال أنھ لم یُعرف شاعراً، وقال 
قولتھ المشھورة: "ما یأتیني م�ن�ھ ال 
أرض��اه، وم��ا أرض��اه ال ی��أت��ی��ن��ي"، 
وكذلك أبو بكر فإنھ رب�م�ا وص�ل إل�ى 
ھذه القناعة، رغم اشت�غ�ال�ھ ب�ال�ن�ق�د، 
ومنھ نقد الشع�ر، وإن ك�ان ب�م�ؤل�ف 
واح��د. ول��ع��ل ذل��ك أیض��ا ص��ح��ی��ح، 
وینطبق على إن�ج�ازات "أب�و ب�ك�ر" 
الروائیة والمسرحیة المتعددة، فإن�ھ�ا 
لم ت�ج�ع�ل م�ن�ھ روائ�ی�ا مش�ھ�ورا أو 
مسرحیا بارزا، وإنما استح�وذ ع�ل�ی�ھ 
النقد، فصار عالمة ممیزة فیھ. ول�ع�ّل 

 ھذا یكفیھ ویغنیھ.

 اءة   ااع اد واي
 للكاتب ولید أبو بكر 

 

  فراس حج محمد/ فلسطین



بعد شھٍر تق�ری�ب�اً ... ص�اح�ب�ت ح�رارت�ي     
المرتفعة ب�ع�ض األع�راض ال�ن�ف�س�ی�ة ال�ت�ي 
انتابتني بعدئٍذ، وال�ت�ي ولّ�دت ش�ك�وك�اً ل�دى 

 والدّي بسالمة عقلي ، وإصابتي بالجنون.
كانت ھیئتي وتصرفاتي  فخالل تلك الفترة ...

الیومیة تثیر القلق لدى أھلي الذین ك�ان�وا ال 
یتوّرعون عن إبداء شكوكھم سّراً وعالنی�ة، 
إذ كانوا یرّجحون أّن طائفاً من ال�ج�ن�ون ق�د 
مّسني ، ولم یفصل عن یقینھم ھذا سوى أن 

 . یتأكدوا من ذلك بدلیل جليّ 
إذ أص�ب�ح�ُت أش�ع�َث الش�ع�ر وط�وی�ل�ھ، ك�َث 
اللحیة، غیر مھنَدم بمالبسي، فضالً عن أنھا 
جّد ممزقة، غیر آبٍھ بشيء من ذلك الق�ب�ی�ل، 

 . مغایراً لَِما كنُت علیھ في السابق
وإضافة إلى ملبسي ، كان مأكل�ي ومش�رب�ي 

 . كذلك
إذ لم أكن أطعم إال القلیل ، ح�ت�ى إن�ي أف�ّوت 
طعام وجبة أو وجبتین على معدتي كل ی�وم، 

 وال أشرب إال ما یسد رمقي،
 .  رغماً عني، ألني ال أشعر بشھیة األكل

كنُت حینئٍذ قلیل النوم، سارح الفكر، ص�ام�ت�اً 
على كل حال ، وإن تكلمُت فإنما أك�لّ�م ل�ی�ل�ى 

 . في نفسي فحسب
ثم إني ك�ن�ُت ال أن�ف�ّك ع�ن ك�ت�اب�ة رس�ائ�ل�ي 
لمعشوقتي لیلى، الواحدة تلو األخ�رى، دون 
أن أشعر بقلیِل كلٍل، وال بطفیِف َملِل، إذ ك�ان 
یُخیَّل إلّي أن�ي أرس�ل�ھ�ا ع�ن ط�ری�ق ھ�دھ�ٍد 
خاص یلقي كتابي إلیھا كل ی�وم وك�ل ل�ی�ل�ة، 

ھدھد سلیم�ان ع�ل�ی�ھ الس�الم   كما كان یفعل
 .  لبلقیس ملكة سبأ

وفي خضّم تلك األمور التي أحاطتني، لم أكن 
أعبأ بقلق والدّي علّي، بل لم أكن أدري ب�م�ا 

 . یرون مني، وال ما یسمعونھ
غیر أن تلك الساعة كانت ھي الحد ال�ف�اص�ل 

 . بین شكوِك أبويَّ ویقینِھم
ففي تلك الساعة ... دخلت لیلى علّي وأنا في 
غرفتي دون ساب�ق إن�ذار ودون أن ت�ط�رق 
الباب، في اللحظة التي كنُت أتمنى زی�ارت�ھ�ا 

 . لي بفارغ الصبر
وحین رأیتھا ... قمُت لھا إجالالً، وان�ح�ن�ی�ُت 
لھا إكباراً، فمثل لیلى یجب ع�ل�ى م�ث�ل�ي أن 
یقوم وینحني، وأن یستقبل�ھ�ا ك�م�ا یس�ت�ق�ب�ل 

 . األمراء نظائرھم
أغّض البصر عنھا كما یغّض الع�ام�ة   وكنت

ح�ی�ن ت�ج�وز ب�ی�ن   أبصاَرھم عن أم�ی�رت�ھ�م
الصفوف، فأجلست�ھ�ا ق�ب�ال�ت�ي ك�م�ا ی�ج�ل�س 
الوافدون، ورحُت أرحب بھا ، وأسألھ�ا ع�ن 
حالھا، وأسترق منھا نظ�رات ال�ع�ش�ق ال�ت�ي 

 . أذابتني بین یدیھا
وكما ھي عادة الم�س�ت�ق�بِ�ل�ی�ن...أع�ددت ل�ھ�ا 
ط�ع��ام�اً وش�راب��اً خ��اص��ی�ِن ب�أرب��اب ال��ج��الل 
والجمال، ولم أسبقھا في لقمٍة حتى تمّد یدھا 

 . ھي، ولم أشرب من كأس حتى تشرب ھي
وتوالت أحادیثنا ... وتطرقن�ا ال�ى عش�ق ل�م 
یُخبَر بھ أحد، ولم یُبتَل بھ أحد بمثل ما ابتلِینا 

 . بھ نحن
بعدھا توالت ضحكاتنا وقھقھاتنا التي ك�ان�ت 

ألعیننا، وما یجول في   ترجمة حیة وصادقة
 . أفئدتنا

وفي ذلك الوقت ... ونحن ف�ي أش�د ح�االتِ�ن�ا 
رومانسی�ةً، وس�اع�اتِ�ن�ا ح�م�ی�م�ی�ةً ... دخ�ل 
وال�داي ب�غ�ت�ةً ال�ى ال�غ�رف�ة وك�أن�ھ�م�ا ك�ان��ا 
یراقبانني عن ك�ث�ب، ف�ی�ش�اھ�دان م�ا أف�ع�ل، 

 . ویسمعان ما أقول
لم تس�ت�ط�ع أم�ي أن ت�ك�ت�م ص�رخ�ة ع�ال�ی�ة 
أطلقتھا، وسقط أبي على ركبتیھ جاثی�اً وھ�و 
ینوء برقبتھ من ال�ذھ�ول وال�ح�ی�رة. وح�ی�ن 
رأیُت ذلك المشھد الذي ھ�م�ا ف�ی�ھ، أش�ف�ق�ُت 
علیھما جداً لما رأی�ُت م�ا ب�ھ�م�ا م�ن ش�َدٍه، 
فسألتھما أن یدنوا منا ویس�لّ�م�ا ع�ل�ى ل�ی�ل�ى 
التي طویَت القف�ار ألج�ل�ي ، ل�ك�ن�ي ح�ی�ن�ھ�ا 

أشفقُت على نف�س�ي أض�ع�اف�اً مض�اع�ف�ة، إذ 
عرفُت أن ال وجود للیلى معي ف�ي غ�رف�ت�ي، 
وإنما كان وھماً محضاً بدأُت أعیشھ من فرط 
ولَھي بھا، وبالقدر الذي ح�زن�ُت ف�ی�ھ ع�ل�ى 
والدّي، كنُت بنفس القدر قد تیقنُت أن�ن�ي ق�د 

 . جننُت ال محالة
إح�ت�ض�ن�ت�ن��ي أم�ي ب�ك�ل ق�وة، وھ�ي ت��ذرف 
الدموع بال توقف ، وأبي كان ی�ع�ی�ش ح�ال�ة 
انھیار ال مثیل لھا بسبب جنون ابنھ ال�وح�ی�د 
الذي انتظره لسنواٍت ك�ي یش�ّب ب�ی�ن أب�ن�اء 

 . المحلة ، فیزفّھ الى عروسھ بیدیھ
 ولقد رأیتھ یلطم على رأسھ وھو یقول:

 . اآلن قد تیقنّا من جنون یوسف
ت�ل�ك  -أیھا السادة -ال أستطیع أن أصف لكم 

الساعة التي تیقّن فیھا والداي من ج�ن�ون�ي، 
وھ��م��ا ی��ح��اوالن أخ��ذي ال��ى أح��د األط��ب��اء 
النفسیین ... كما ال یس�ع�ن�ي أن أص�ف ل�ك�م 
أیضاً حالة الخوف التي اعترتني م�ن أن ق�د 
أساق بعد ذلك الى مشفى المجانین، فتنق�ط�ع 
بي السبل عن رؤیة معشوقتي األبدیة لی�ل�ى، 
الس�یّ�م�ا أن وال�دّي وج��دوا رس�ائ�ل�ي ت�ح��ت 
وسادتي، وھي التي ظننُت أني قد أرس�ل�ت�ھ�ا 
الى لیالي بأجنحة الطیر الس�ارب�ة ك�ل ن�ھ�ار 
ولیلة. فأجھشت أمي بالبكاء، وعال نح�ی�ب�ھ�ا 
وھي تقرأ إحدى تلك الرسائ�ل ع�ل�ى مس�م�ع 
أبي الذي لم یعد یعرف طریقاً للخ�الص م�م�ا 

 أنا وھو فیھ:
 ... أمیرتي النبیلة(

 ... ولقد أرسلُت إلیك ِ رسالً تترى
فمنھم من أوجَز فأبلَغ، وم�ن�ھ�م م�ن اج�ت�ھ�َد 
ل، وم�ن�ھ�م م�ن أل�ق�ى ك�ت�اب�ي وت�ولّ�ى،  ففصَّ

 . ومنھم من جثا على ركبتیھ وانتظر
فما كان من أمرِك إّال أن قابلتِھ�م ب�الص�م�ت، 
وازدریتِھم باللّمز، وكأنّي ما أرسلتُھم إل�ی�ِك، 
ً أل�ق�ی�ُت ع�ل�ی�ِك، وال ب�أح�رف�ي إیّ�اِك  وال كتبا
عنیُت، فلّما طال بقاؤھم بین یدیِك م�ن دون 
طائل، وزاد مكوثھم في م�ج�ل�س�ِك م�ن غ�ی�ر 
نائ�ل، ھ�ّم�وا ب�ال�ع�ودة مس�رع�ی�ن، ی�خ�بّ�ون 
الصحراء خبّاً، ویستھدون ب�أن�ج�م�ھ�ا ش�رق�اً 
وغرباً، فلما علمُت بق�دوم�ھ�م، اس�ت�ق�ب�ل�تُ�ھ�م 
على أبواب مدینت�ي ش�وق ال�ظ�ام�ئ ل�ق�ط�رِة 

ل��م��ع��رف��ة ج��واب��ِك،   ت��ع��ّج��الً م��نّ��ي  م��ط��ر،
عندي في ریِح ثیابِك ، ولق�د أذھ�لَ�ن�ي   وأَمالً 

 . أنّھم جمیعاً عادوا خالي الِوفاض
 ).... والسالم

في الیوم التالي كان لنا موعد ضربھ لي أبي 
مع طبیب نفسي حاذق في شارع (الم�غ�رب) 

 . في بغداد
إنتظرُت مع أمي في ص�ال�ة ال�ع�ی�ادة، ودخ�ل 
أبي بمفرده غرفة الطبیب، وقد أخب�ره ع�ن�ي 
كل شيء، على أمٍل منھ أن یمنحني الطب�ی�ب 
جرعة دواء، تعید ل�ي س�اب�ق ع�ق�ل�ي ال�ذي 

 . ضاع
بعد فترة قصیرة ... أدخلوني على الطبیب .. 
فأجلسني ھو على السریر الخاص بالمریض 

 ... بكل احترام، وجلس قبالتي
قال لي الطبیب : إذن ... أنت تعشق لیلى ... 

فدعني أسألك أیھا العاشق، ل�م�اذا عش�ق�ت�ھ�ا 
 الى ھذه الدرجة من الھیام ؟

قلت : یاسیدي ... ألنھا لیلى ... ومثل لیلى ال 
 . تتكرر في دھٍر مرتین

ألم یكن ب�اإلم�ك�ان أن ت�ع�ش�ق ام�راةً   قال :
 . ھجرتَك یاولدي  غیرھا؟ السیّما أنھا

ی�اس�ی�دي ... إن ل�ی�ل�ى ھ�ي ج�م�ی�ع   قلت :
النساء، فال امرأة تكون دون أن یكون ف�ی�ھ�ا 
من سحرھا شيء، وال لھا أن تطیب دون أن 

 . یكون لھا من عطرھا عبَق
 قال : وھل تعشقَك ھي ؟

قلت : لم ی�ع�د م�ھ�م�اً أن ت�ع�ش�ق�ن�ي ھ�ي أو 
نعم یاسیدي ... كنُت في ما مضى أسأل ...  ال

نفسي وأصحاب الحكمة والخبرة عن عشقھا 
لي، وكنُت أمضي سنواتي بالحیرة والخوف، 
إذ كنُت أفتش عن برھان یریح�ن�ي، وی�ط�یّ�ب 
خاطري، ولم أحصل على جواب مقنع، حت�ى 
ت�غ�ل��غ�ل عش�ق�ھ��ا ف��ي دم��ي، ون�ف��ذ ف��ي ك��ل 
جزی�ئ�ات�ي، ف�ل�م أع�د ق�ادراً ع�ل�ى أن أت�ق�ي 

 . عشقھا، وال أن أتنحى عنھ قید أنملة
قال : یبدو أنك عاشق ال كغیرَك من الرج�ال، 

 . دفقَت عشقاً 
 . وال ھي كغیرھا من النساء تجلّت حسناً 

فكما یبرع الصائغ في صیاغة قالدٍة ما، فق�د 
برعت ال�ح�ی�اةُ ف�ي ج�م�ال�ھ�ا، وأب�دع�ت ف�ي 

 . عشقكَ 
قلت : صدقَت یاسیدي، ل�ق�د خ�ام�رت أزھ�ار 

وعاشر نور ال�ق�م�ر وج�ھ�ھ�ا،   الربیع قلبھا،
وصاحبت قطرات المط�ر روح�ھ�ا، ف�ط�ھ�رت 
ھي بأشعة الشمس، حتى إذا بلغ�ت م�ب�ل�غ�ھ�ا 
م��ن ال��ن��ض��ج، إش��رأّب ل��ھ��ا ع��ن��ق��ي رج��اَء 

 . الوصول الى ذلك النبل والطھر الذي فیھا
قال : إن األش�واق ل�ت�رت�وي م�ن حس�ن�ھ�ا، 

ف�إذا س�ق�ط�ت ق�ط�رة   فتنبت في قلبك النبیل،
إنف�ج�رت م�ن�ھ   من تلك األشواق في نبٍع ما،

اثنتا عشرة عیناً، من حیث تدري ومن حی�ث 
 . ال تدري

 قلت :  وكیف ال یكون ذلك یاسیدي...؟
فلیلى ال تغیب عن ناظرّي، فأینما أولِّ وجھي 
في ھذا الفضاء الوسیع فثّم�ةَ ت�ج�ل�ی�ات ل�ھ�ا 

 فیھ.
 قال : (متعجباً ) تجلیات لھا؟

قلت : نعم ... تجلّیات�ھ�ا ف�ي ك�ل زاوی�ة م�ن 
زوایا ھذا العالم ... في سمائھ ونجومھا، في 
شجره وأوراقھا، في أبحره وأم�واج�ھ�ا، ف�ي 
أرض�ھ وب�اط��ن��ھ�ا، ف��ي ن��اره وأوارھ�ا، ف��ي 
النفس وأس�رارھ�ا، وال�ط�ی�ور وأعش�اش�ھ�ا، 
والعصافیر وزقزقاتھا ، بل ھي في كل ح�ج�ٍر 

 . ومدر
 فأین تجد وجھھا؟  قال :

قلت : إني أنظر الى الس�م�اء ف�أج�دھ�ا م�رآة 
لوجھھا، وأرى القمر تجلٍّیاً لنور ذلك الوجھ، 
حتى كأن النجوم قد ت�ن�اث�رت ك�ح�ب�ات ل�ؤل�ؤ 
على جیدھا فانعكست أنوارھ�ا ع�ل�ى ج�م�ی�ع 

.  الكائنات وھي ترى ذلك االنعكاس بكل تجلٍّ
 قال : وأین تجد شفتیھا؟

ورود األق�ح�وان   قلت: أراھا م�ت�ج�لّ�ی�ة ف�ي

 . بألوانھا المتعددة
 قال : وأین تجد أجفانھا؟

 . قلت : متجلّیة في أزھار البنفسج
 قال : ووجنتیھا ؟

 . قلت: متجلّیةً في حمرة الشفق
 قال : وخصالت شعرھا ؟

قلت : أراھ�ا م�ت�ج�لّ�ی�ة ف�ي س�ن�اب�ل ال�ق�م�ح 
 . 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 ش�غ�ل�ت�َك ل�ی�ل�ى ب�أث�ی�رھ�ا ع�ن ك�ل 
 اآلفاق؟

قلت : نعم یاسیدي ... فما رأیُت الشم�س إال 
تجلّیاً لروحھا المتوھجة، وما وج�دُت نس�ی�َم 

 الھواء إال تجلّیاً لشفافیتھا،
والمطَر إال تجلّیاً لندى شفتیھا، والسحاب إال 
تجلّیاً لما تضمره من خیر للناس ومحبة، ث�م 

 . إن جریان األنھار ھو اآلخر تجلٍّ لھدوئھا
 قال: وماذا جنیَت من ھذه التجلّیات أنَت؟

الفجر، فأخذُت م�ن�ھ   قلت : رأیُت وجھھا في
بریقاً ما ال یخبو فیھ فؤادي، ووجدُت شبابھا 
في الربیع األخضر، وقد أخذُت منھ وھجاً م�ا 
ال أشیخ بھ أبداً، وقد حّوطني عشقھا من كل 
جانب فمنحتني ھي منھ م�ا أروي ب�ھ ذات�ي 
مادمُت حیاً، فكأّن النار المضطرمة ان�ع�ك�اس 

 . لعشقھا
وال أكذبَك یاسیدي ... لو أخبرتَك أن ال�ذھ�ب 
المصف�ى ق�د ت�ك�ّوَن م�ن م�ع�دن�ھ�ا األص�ی�ل، 
والفضة قد صیغت من نقائھا، ح�ت�ى ھ�ال�ن�ي 
من أمرھا مالم أتمكن من تفسی�ر وال ت�أوی�ل 

 . مفاتنھا
قال :  حسبَك یاولدي ... فقد أخذت لیلى منك 
كل مأخٍذ، واستوت عل�ى ف�ؤادك ك�ال�ق�ص�اب 
حین یستوي على جسد ذب�ی�ح�ت�ھ ل�ی�ن�ح�رھ�ا 

 . وھي مستسلمة لسّكینھ
قلت :  نعم یاسیدي، لقد استوت لی�ل�ى ع�ل�ى 
قلبي وكل جوارحي، واست�وت ع�ل�ى روح�ي 
وجسدي، فال حیلة لي منھ�ا، وال ط�اق�ة ل�ي 

 . عنھا
قال : أي فؤاد ذلك الذي تضمھ بین أضالعَك 

 حتى أھالَك الى جمرة من الفحم ناطقة ؟
 . قلت :  ال مناص لي من الفرار

 قال : فمتى تھجع یاولدي ؟
ق�ل��ت : إن��ي أج��د ھ��ج��ی�ع��ي م��ن ال��خ��ی��االت 
المستح�ی�ل�ة ع�ل�ّي، خ�الف أول�ئ�ك ال�ع�ش�اق 

ممكنة، حتى   یجدون ھجیعھم خیاالتٍ   الذین
أصبحُت وأمسیُت ال أرى س�وى ل�ی�ل�ى، ف�ال 
ِسنة تأخذني حتى یزورني طیفھا، وال ك�رى 
ینتابني حتى یفیقني ص�وت�ھ�ا، ف�م�ا ل�ي م�ن 
نصیب من ال�رق�اد، س�وى األرق والس�ھ�اد، 
حتى أُِحلْ�ُت ال�ى إھ�اٍب م�ت�ف�ح�م ال یض�ّم إال 

 . أضالعاً متجمرة
قال : یاولدي ... لیتني أم�ل�ك بس�اط ال�ری�ح، 
فأستقلّھ، فیمضي ب�ي س�ری�ع�اً ك�ال�ب�رق ال�ى 
لیلى، فآتي بھا إلی�ك، ت�ن�ع�م ب�م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن 

 . وتتلذذ منھا باألجمل  جمال،
قلت : إنھا عندي مثل قطعة ماٍس، ال ش�يَء 

 . فیھا أجمل من شيء
قال : أھي رسالتك الفریدة الع�ارف�ة ب�أس�رار 

 كلماتَك؟
قلت : نعم ... فما رسائلي المكتوبة ت�ل�ك إال 

 مجرد دواة تَُخط في قرطاس. 
ق�د   إال أن�ھ�ا -ی�اول�دي -فما أظ�ن�ھ�ا   قال :

حكمت على قلبَك بالشقاء ما حیِ�َي، وع�ق�ل�َك 
 . بالجنون مادام، وجسدَك بالفناء مابقيَ 
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 من قصة 15الحلقى/ 
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في مسرح�ی�ت�ھ (أن�ا م�ك�ب�ث)، ی�ق�دم ال�ك�ات�ب       
وال�م�خ�رج م�ن�ی�ر راض�ي رؤی�ة ج�دی�دة ل�م�س�رح 
شكسبیر، ھذا المسرح الذي لط�ال�م�ا ش�ك�ل ج�زءاً 
حیویاً من التاریخ ال�م�س�رح�ي ال�ع�راق�ي وذاك�رت�ھ 
الخالدة بأعمال كبیرة رسخت في وجدان الجمھور 

 .وصناع الجمال على حد سواء
فالمسرح العراقي یعد من أفض�ل ال�م�س�ارح ال�ت�ي 
تناولت مسرحیات ھذا الكاتب العال�م�ي, وق�دم�ت�ھ�ا 
بطرق مبت�ك�رة وب�م�ف�اھ�ی�م عص�ری�ة، ب�ع�ی�داً ع�ن 
التقلیدیة, فالبی�ئ�ة ال�ع�راق�ی�ة ك�ان�ت ب�ی�ئ�ة خص�ب�ة 
الس��ت��ع��ارة األع��م��ال الش��ك��س��ب��ی��ری��ة, وال��ت��ج��ارب 
المسرحیة كانت تبعث برسائل مش�ف�رة م�ن خ�الل 
تلك األعمال التي تتحدث عن االستبداد وال�ت�س�ل�ط، 
والسیما في ما مر بھ الع�راق م�ن ظ�روف, ل�ذل�ك 
تبقى أعمال شكسبیر خالدة تتحدى الزمن وتع�ان�ق 

 .الخلود
الكاتب والمخرج المسرحي منیر راضي في كت�اب�ھ 
الجدید (أنا مكبث) كان یرمي إلى ھدف مع�ی�ن، أال 
وھو استدعاء التاریخ، لیصنع لشكسبیر مح�اك�م�ة 
تدینھ وتدین الحاضر بعامل جمالي، لیحقق ال�ن�ص 

 .مآربھ ضمن مفاھیم معاصرة بتشكیلة شكسبیریة
 

 صیاغة فنیة
د. حیدر منعثر، المخرج الم�س�رح�ي، ت�ح�دث ع�ن 

 :(أنا مكبث) قائالً 
األدب الش�ك�س�ب�ی�ري ی�ب�ق��ى ح�اض�راً ف�ي ح�ی�ات�ن��ا 
المسرحیة مھما طال الزمن، إنھ ن�ب�ع ال ی�ن�ض�ب، 
ومن أراد أن یغرف منھ س�وف ت�ح�فّ�ھ ال�م�خ�اط�ر 
والمحاذیر، ألنھ بمثابة البحث والتنقیب في م�ن�ج�م 
متخم بالمجازفة والتوریط، إال أنھ م�ا زال م�غ�ری�اً 

شھیاً تصبو إلیھ األقالم واألفكار والرؤى (كتاب�ة)، 
ومن ثم ممارسات فعلیة ومعالجات صوری�ة ع�ل�ى 
مذبح الخشب�ة (إخ�راج�اً وس�ی�ن�وغ�راف�ی�ا وص�وراً 

 وتصوراً). 
قرأت (أنا م�اك�ب�ث)، ت�ل�ك ال�م�ج�ازف�ة وال�م�ق�ارب�ة 
النصیة لل�زم�ی�ل م�ن�ی�ر راض�ي، ف�وج�دت�ن�ي ف�ی�ھ�ا 
أتراقص ما بین نغمتین إلیقاعین م�غ�ای�ری�ن، م�رة 
مع األدب واللغة بصیاغاتھا الف�ن�ی�ة (ال�م�ن�ی�ری�ة)، 
التي شدت السباق واللحاق بلغة إشكالي كبیر ھ�و 
شكسبیر، عبر معالجة ل�ف�ك�رة مش�اكس�ة ت�خ�ال�ف 
ماكبث المعتاد المتعارف لنا ف�ي خ�زان�ة ذاك�رت�ن�ا، 
لیذھب إلى محاكم�ت�ھ درام�ی�اً بش�ك�ل ف�ی�ھ ص�ن�ع�ة 
مسرحیة لفنان مسرحي یع�رف أس�رار ال�خ�ش�ب�ة، 

 وعلى مستویین ھما: الحكائي.. والفني. 
وقد تحقق في ھذا المضمار جھد واضح وصل إلى 
حد المبالغة في الزخرفة البالغی�ة لص�ی�غ ال�ح�وار 
وتنقالتھ في الوصف والتعبیر.. وصوالً إلى فخامة 
الحوار وتجلی�ات�ھ ال�م�م�ت�زج�ة ل�إلمس�اك ب�ال�ب�ؤرة 
األساسیة، التي نسج الكاتب فی�ھ�ا وع�ل�ی�ھ�ا نص�ھ 

 -م�رة ث�ان�ی�ة  -وفرضیتھ األدبیة. ویأخذني النص 
إلى التراقص على نغم آخر.. تقودني إلیھ مس�اح�ة 
االبتكار وما یمكن أن یوفره ھذا النص ل�ل�م�خ�رج، 
ول��ي ك��ذل��ك. ف��وج��ود ھ��ذا ال��ك��م وال��ن��وع م��ن 
الشخصیات الشكسبیریة الفخمة، تاریخاً وصن�ع�ة، 
ووضعھا في بوتقة وسجال مغایر لما نعرفھ عنھ�ا 
في محكمة درامیة كنت أتمنى أن تجنح لغة الكاتب 
فیھا إلى (عصرنة) الفضاء االف�ت�راض�ي ل�ھ�ا م�ن 
ناحیتي اللغة والفرض�ی�ة، وھ�و ب�ذل�ك ال�م�ح�ت�وى 
سیمنحني شھیة م�ف�ت�وح�ة وم�غ�ری�ة ف�ي ال�ب�ح�ث 

 وركوب مشاكسة مغایرة. 

 
(أنا مكبث) .. كتاب�ة م�ج�ت�ھ�دة تس�ت�ح�ق ال�وق�وف 
عندھا وفحصھا بجدیة، ودون محاباة سطحیة، لو 
أردنا فعالً أن نبارك للكاتب ونحثّھ ع�ل�ى مش�اری�ع 
كتابة محترمة وف�ع�ال�ة.. ن�غ�ذي ب�ھ�ا ف�ق�ر ال�ن�ص 
المسرحي العراقي، أو ق�ل�ة حض�وره ف�ي ح�ی�ات�ن�ا 

 . المسرحیة
 مغایرة الشك

التاریخ شفرات ملغزة، التسلیم بھا یعني ت�ع�ط�ل  ”
الفكر، وإذا تعطل الفكر مات اإلنسان، وإذا ت�ع�ط�ل 

 “.النص المسرحي مات السؤال
ھذا ما صرحت بھ الدكتورة س�اف�رة ن�اج�ي، ال�ت�ي 

وألن اإلنسان شك متواتر ال یقبل بما ھ�و  :أضافت
صائر، بل السؤال ھو لماذا صار؟ ھذا الش�ك ك�ان 
أزمیل البحث في م�وق�ف ش�ك�س�ب�ی�ر م�ن ال�واق�ع، 
والدین, والسلطة, واإلنسان، للبحث عن الح�ق�ی�ق�ة 
الضائعة ببن التاریخ وشعریة ال�درام�ا. أن تش�فّ�ر 
التاریخ ببواطن معناه أن تذھب ب�ات�ج�اه ال�م�اض�ي 
لتصوغ مفاھیم الحاضر وعالقتھ بالت�اری�خ، وأن�ت 

ال�م�ن�ت�ص�ر “ بذلك تستعیر معنى مقولة ابن خلدون 
ولكن بصیاغة درامیة مغای�رة، إذ ” یكتب التاریخ،

تجعل من الف�ن�ان الش�اع�ر م�ع�ی�ار ھ�ذه ال�م�ق�ول�ة 
ومضمونھا بوصفھ م�ن وع�اظ الس�الط�ی�ن ال�ذی�ن 
یصفھم الوردي بأنھم المحرفون الذی�ن یص�ن�ع�ون 
الطغاة لتحقیق منفعتھم، إذ یجعل�ون ال�ح�ق ب�اط�الً 
والباطل حقاً، وھذه مشكلة مستفحلة ف�ي ث�ق�اف�ت�ن�ا 
العربیة التي تصف األبطال والجبناء بحسب معیار 
براغماتیة السی�اس�ة، وك�أن ال�ن�ص ی�ق�ول بش�ك�ل 
موارب إن لیس فقط ال�م�ؤرخ الس�ی�اس�ي ی�ح�رف 
الحقائق وإنما ھو المفكر الفنان، وھو ف�ع�ل إدان�ة 

 .للمثقف
أنا مكبث) الذي یتقاسم ب�ھ ن�وات�ن�ا، ی�ث�ی�ر الش�ك (

حول مدونات التاریخ، ومنھا تراجیدیات شكسب�ی�ر 
الكبرى، وھو یستحضر نواتھا في تصارع إرادات 
في قلب معادلة حضورھا عبر م�وق�ف ش�ك�س�ب�ی�ر 
منھا، وصیاغ�ت�ھ ل�ح�ض�ورھ�ا اإلنس�ان�ي، ل�ی�ك�ون 
شكسبیر خارج اللعبة الدرامیة، وھو ھنا ی�ت�ن�اص 
مع طرد أودیب من طیبة ألنھ أس�اء إل�ى ال�ن�ظ�ام، 
وكذلك فعل شكسبیر، سؤال الشك الذي ن�رم�ي ب�ھ 
في فضاء التلقي الذي ینفتح على تس�اؤالت ب�ح�ث 

 . في مدونات وشخصیات وأحداث التاریخ
نص (أنا مكبث) مكتنز بالتشفیر والمغ�ای�رة، وھ�و 
یغوص في إشكالیات الیوم عبر أیقون�ة مس�رح�ی�ة 

 . رسخت الكثیر المثیر من المفاھیم

 .. را   ( أم) 
 معالجة مشاكسة تخالف المعتاد
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 سلمان
 وعند بزوغ أشعة الشمس:

كیف حالك أالن؟ كنت ترتج�ف�ی�ن ط�وال س�اع�ات    -
 اللیل.

 أنا بخیر, لكن یدي تؤلمني.   -
ال تقلقي ستشفین, لم یكن جرحاً عمی�ق�اً, ال�ل�ع�ن�ة    -

 علیھم قد أضاعوا علي أن أتذوق طبخك.
لن یفوتك ش�يء س�أع�د غ�ی�ره, وس�أب�ق�ى ع�ن�د    -

 كالمي, قالتھا وھي تبتسم برقة.
 مسح على رأسھا, قائالً:

ال علیِك یا صغیرة, فلن یھرب الطعام, فقط ت�م�ن�ي   -
 أن نبقى معا في خضم ھذه األحداث.

ناداه ابن عمھ فرحان, بأن یعجل�وا ب�خ�روج�ھ�م م�ن 
المشفى حتى یتسنى لھم م�ع�رف�ة ال�ل�ص�وص ال�ذی�ن 
ھجموا علیھم, كانت القریة تغلي باألحداث ال�غ�ری�ب�ة 
التي تحدث بین الحین واآلخر, لصوص ی�ن�ت�ش�رون 
لیال وقطاع طرق یسرقون كل من م�ر إل�ى ق�ری�ت�ھ�م 
في سنجار, لم یكن في السابق اثر لھم, ك�ان�ت ق�ری�ة 
ھادئة مس�ال�م�ة ت�ع�ی�ش ع�ل�ى م�ا ی�ح�ص�دون�ھ م�ن 
مزروعات وما تدره ع�ل�ی�ھ�م ال�م�واش�ي م�ن أل�ب�ان 
ولحوم قد تزید منھا للبیع لمدن قد تبعد عنھم ب�ع�ض 
أمیال, لكن أصبحت رحالتھم للمدن تن�ب�ئ ب�ال�خ�ط�ر, 
فكل ما خرجت سیارة محملة بالمؤن قد تتعرض ف�ي 

 طریقھا للسلب والقتل.
*** 

بعد مرور بض�ع�ة أی�ام م�رت وھ�ي ت�ح�م�ل الس�الل 
الملیئة بالفواكھ من جانب من�زل�ھ, ت�غ�ن�ي بص�وت�ھ�ا 

 العذب ویرد علیھا:
 ھال بھلي ھال بروحي. -
 مجبل! عیب ما ھذا الكالم, سیسمعونك.  -
لیسمعني الجمیع, م�ن یص�دق ان�ِك م�ررت�ي م�ن   -

 بابنا.
خذ ھذه التفاحة, لونھا احمر واصفر وطعمھا مثل   -

 العسل خبأتھا خصیصاً لك.
 أنت قلبي وعلیھ تربعتي.  -

أطلت نورا بخطاھا بین األشجار تداعب أذنھا كلمات 
مجبل ومھا, متحیرة من وضعھما إلى متى سیظل�ون 
بھذه الحالة والى أین سیأخذھم الزمن, اقتربت أكث�ر 
حتى تحشرجت األصوات واختفت الفاكھة وتف�ارق�ت 

 األیدي:
 مھا! منذ متى وأنت ھنا؟  -
نورا, أتیت ألساع�دِك ف�ي ال�زراع�ة, ف�ك�رت ان�ك   -

مازلت عروس وال یجب أن ت�ت�ح�م�ل�ي ال�ع�م�ل ك�ل�ھ 
 لوحدك.

إذا تعالي فلنحصد السنابل قبل أن یقطفھا ال�ح�ف�ار   -
 ألذي رأیتھ ذلك الیوم.

 حدثیني عنھ ماھیة قصتھ؟  -
 رأیتھ بنفس الیوم ألذي رأیتك فیھ.  -
 ماذا! رأیتني؟  -
نعم, وكنت أرید أن أسألك متى س�ت�ت�زوج�ی�ن؟ أم   -

 ستبقي على ھذا الوضع؟
عندما تقسم لنا الدنیا, ولكن�ي خ�ائ�ف�ة أن یص�ب�ح   -

 مصیري كمصیرك ویزوجوني شخصاً ال اعرفھ.
 لماذا ال یتقدم لخطبتك؟ وتنتھي ھذه القصة.  -
كیف ذلك و ابن عمنا عماد كقاطع الطریق یفرض   -

علّي ھیمنتھ عند كل خاطب, وحبیبي ال یرید مشاك�ل 
ونحن االثنان ننتظر لعل�ھ ی�ت�زوج ح�ت�ى أت�زوج أن�ا 
مجبل. انتظري ال تلھیني بق�ص�ت�ي وص�ف�ی�ل�ي ش�ك�ل 

 الحفار.
اقسم لك ھو كباقي البشر ولكنھ واضح ع�ل�ی�ھ ان�ھ  -

لیس من قریتنا, ملثم والسواد یغطي وج�ھ وع�ی�ن�اه 

تتطایر منھا الشرار ولو بیده كان قطعن�ي ك�م�ا ك�ان 
 یقطع الخشب بداخل الحفرة.

 یا الھي من أین جاءنا ھذا؟  -
داعبت الریاح وجنتیھما المحتارة, ت�ح�ث�ان ال�خ�ط�ى 
على المسیر نحو مستقبل غریب مجھ�ول, ت�ح�ل�م�ان 
وتضحكان وترمیان النكات التي ال تنفك أن تمر م�ن 
أفواه إحداھن حتى تبتس�م ل�ھ�ن األش�ج�ار, ُمص�درة 
حثیثھا وخشخشتھا غیر مب�ال�ی�ة ب�ت�س�اق�ط أوراق�ھ�ا 

  فالثمار ما تزال متماسكة.
 *** 

اجتمع األھالي لمناقشة األحداث التي اس�ت�ج�دت ف�ي 
قریتھم, حیث احتدم النقاش وتزاحمت األصوات ك�ل 
منھم یرمي باللوم على األخ�ر ف�ي دخ�ول األغ�راب 
لقریتھم, والسماح لشبابھا بالھجرة وتركھا بی�د م�ن 
ال یقدر على حمایتھ�ا, ك�ان م�ن ض�م�ن ال�ج�الس�ی�ن 
الجار الجدید ج�م�ی�ل ال�ذي اخ�ذ الص�م�ت وس�ی�ل�ت�ھ 
لالستماع ألصواتھم المعاتبة دون فائدة, ك�ان ال ب�د 
أن یقحم نفسھ في خضم ال�ح�دی�ث, ح�ت�ى ال تش�وب�ھ 

 شائبة:
رغم أني غریب عنكم لكن باستط�اع�ت�ي ال�وق�وف   -

 معكم, ارجوا أن ال أكون مصدر شك لدیكم.
استدارت جمیع األنظار ألیھ, حیث لم یكونوا یعل�م�وا 

 بوجوده بینھم:
االجتماع ألھالي القریة فقط, من استضاف�ك ھ�ن�ا؟   -

 قالھا سلمان وھو یترأس المجلس.
أنا من جعلت نفسي ضیفا علیكم, لكوني ق�د أك�ل�ت  -

 من زادكم, فعیب علي أن ال أشارككم ھمومكم.
شكرا لك, فھذا عشمنا بك. تمتم بھا وھو ی�ت�وخ�ى   -

 الحذر منھ.
ساد المجلس ص�م�ت یش�وب�ھ الش�ك, ھ�ل ی�ك�م�ل�ون 
حدیثھم بوجوده أم یجب إنھاء الجلسة والتنب�ھ م�ن�ھُ 
في المرة القادمة؟ كسر الصمت ب�خ�ط�ت�ھ ال�ت�ي م�ن 
الممكن أن تكون الس�ب�ب ف�ي ال�خ�الص واس�ت�ط�اع 
إقناع عدد من شباب القریة للوقوف بوجھ الس�ل�ط�ة 
الحاكمة التي أھملتھم وحاربتھم, رسم ل�ھ�م ص�ورة 
خیالیة عن الحكم تحت رایة اإلسالم الصحیح, ال�ذي 
سیكون ھو الفیصل بالحكم ویكون رأس الدول�ة ھ�و 
الحاكم باسم هللا وھو خلیفتھ على ال�ن�اس ك�م�ا ك�ان 

 في زمن الرسول علیھ الصالة والسالم.
ھذا الطرح الجدید جعل البعض یتمس�ك ب�ھ, خ�اص�ة 
انھ ضمن لھم حسب خیالھ ال�ج�ن�ة وال�ح�ور ال�ع�ی�ن 
وك�ذل�ك أن�ھ�م ل�ن ی��ك�ون ع��ل�ی�ھ��م أي وزر وأن�ھ��م 
سیعودون ك�م�ا ول�دت�ھ�م أم�ھ�ات�ھ�م م�ن دون ذن�ب, 
والبعض اآلخر رفض الفكرة من أساسھا؛ فاإلح�داث 
لیست ل�ھ�ا ع�الق�ة ب�ال�دی�ن, ك�ث�ی�ر م�ن ال�ل�ص�وص 
موجودین ف�ي داخ�ل ال�ق�ری�ة وم�ت�وغ�ل�ی�ن, وأیض�ا 

 یدعون بالدین.
ھجماتھم الكثیرة دلیل على وجود خائن في الق�ری�ة,  

وقدرت بعض الغرباء على التملك لمناص�ب م�ھ�م�ة, 
لم یمتلكھا شیوخ القریة أنفسھم, جعلتھم یستغربون 
كیف حصلوا علیھا؟ انتھت الجلسة ولم یتمكنوا م�ن 

 إیجاد الحلول المناسبة لھم.
توالت األیام وازدادت ال�م�ش�اح�ن�ات ب�ی�ن األھ�ال�ي,  

حیث أصر جمیل على نصب الخیام واالعتصام فی�ھ�ا 
حتى یستجاب ل�م�ط�ال�ب�ھ�م, األم�ور ازدادت س�وءاً, 
لوجود الكثیر من المغرر بھم والذین قاموا بقتل ك�ل 
من یمر من حدود القریة والذي أدى إل�ى زع�زع�ت 

 األمن أكثر في قریتھم.
   

 الرسام
 لما ال نأخذ استراحة اخرى, ونكمل غدا.  -
 ال سنكمل الیوم اجلسي واقرئي لي.  -

استمع لھا بك�ل ج�وارح�ھ, والش�رن�ق�ة ب�دأت ت�غ�زل 
خیوطھا أكثر فأكثر في خیالھ, نورا مست�ل�ق�ی�ة ع�ل�ى 
الورود تحسب كل ورقة فیھا, والرسام یلقي بألوان�ھ 
على اللوحة وھو یمتع خی�ال�ھ ب�ھ�ا, رم�ى ال�ف�رش�اة 

 وھو یبكي ویقول:
من الذي یستطیع أن یقتل البراءة في قلب صغیر    -

 كھذا.
بقدر البراءة التي في الشرنقة ھ�ن�اك الش�ر ال�ذي   -

 قد یحرقھا.
صمت االثنان لبرھة وقد مأل قلبیھ�م�ا ال�ح�زن, رف�ع 
الرسام یده و أشار للكاتب�ة ب�االس�ت�م�رار ب�ال�ق�راءة. 
وفي ھذه االثناء شعر ب�ت�ح�رك اح�دى اوراق�ھ ال�ت�ي 
تركھا على االرض, حاول عدم لفت انتب�اه ال�ك�ات�ب�ة, 

 قام من مجلسھ:
 ما بك؟  -
 ال شيء فقط تطایرت اوراقي وقمت ألجلبھا.  -

رف�ع إح��دى االوراق وإذا ب��ھ ی��رى م��ھ��ا وم��ج��ب��ل 
یجالسان بعضھما ویتأرجحان على حبل الستائر, ل�م 

 یصدق ما راه, تمتم:
 ما اجملكما.  -
 ماذا قلت؟  -
  قلت ان شخصیات قصتك جمیلة جدا. -
 شكرا لك, لنرى من سیجعلھا اجمل, أنا أم أنت؟  -

التفت إلیھا مبتسما ولم یرد على كالمھا بحرف فق�ط 
 اكتفى بالعودة الى الرسم.

 من قصة 5الفصل /
 

ت اط   

  صوت قلبي
 
 

 شیماء نجم عبدهللا/ العراق
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في البدء إن أي منجز ھو عبارة عن ممارسة فردیة خالصة ف�ي 
حدود لحظة انجازه, بصفتھ تصور ذاتي لجمیع متلقیات ال�وج�ود 
ومعانیھا من قبل صاحب المنجز, اال ان�ھ ی�دخ�ل ح�ی�ز ال�ج�م�ع�ي 
لمجرد ولوجھ عالم التداول والتواصل مع االخ�ر, وال�ذي ت�ج�ري 
علیھ بعد ذلك عملیة التقصي والتتبع والكشف (القراءة) ع�ن م�ا 
حاول النص التستر علیھ او اخفائھ, او على ما ی�ری�د أن ی�ق�ول�ھ 
النص, وھذا ھو الذي یحض على التأمل وال�ت�ف�ك�ی�ر ف�ی�ھ إلع�ادة 
بنائھ وفق المشتركات الوجدانیة والثقافیة والمعرفیة واالنسانی�ة 

أو األخ�ر   التي تھم وجود الطرافان, سواء كانت األنا ال�ُم�رس�ل�ة
المتلقي. ھذا ھو حال المنجز التشكیلي ایضا بصفتھ قوال جم�ال�ی�ا 
ومفھومیا, تنطوي عناصره االساسیة, م�ن ل�ون وخ�ط وح�رك�ة 
وفراغ وشكل, على م�ف�ردات ذل�ك ال�ق�ول, ال�ت�ي ل�ھ�ا م�ع�ان�ی�ھ�ا 

 المعجمیة ومنظومتھا الداللیة والرمزیة والمجازیة الخاصة بھا.
لذلك یبدو أن الفنان التشكیلي (محمد عباس حلم�ي), ك�ان ل�دی�ھ  

كماً كبیرا من القول والتراكمات الفنیة والجمالیة, الت�ي ل�م ت�ح�ن 
الفرصة المناسبة للفیض بھا إال في اآلون�ة األخ�ی�رة, وال�ت�ي ال 
تتجاوز الثالث سنوات تقریبا, حیث دخل منجزه التشك�ی�ل�ي ح�ی�ز 
التداول والتواصل الجمالي والفني والمعرفي ع�ل�ى ش�ك�ل ت�دف�ق 
عارم, أو انفجار لوني غیر مسیطر علیھ, والذي لفت الیھ ان�ت�ب�اه 
الخطاب النقدي وبقوة, فغزارة انتاجھ وسرعة شھرتھ وان�ت�ش�ار 
أعمالھ في جمیع أرجاء المشھد التشكیلي العراقي والع�رب�ي, م�ا 
ھو اال دلیل على وجود ما ھو مستفز ومغري للخطاب النقدي في 
تجربتھ الفنیة, من حیث المفردات التقنیة واالسل�وب�ی�ة, وف�ھ�م�ھ 
الجمیل لكیفیة تشغیل عناصره اإلرتكازی�ة األس�اس�ی�ة, م�ن ل�ون 

 وحركة وفراغ.
وھنا یجب التنبھ , الى أن وبالرغم من غ�زارة االن�ت�اج وس�رع�ة 
الشھرة واالنتشار, إال أن الفنان (محمد عباس حلمي) ل�م ی�خ�ت�ل 
لدیھ ضبط ایقاع منج�زه ال�ف�ن�ي, م�ن ح�ی�ث م�ف�ردات�ھ ال�ت�ق�ن�ی�ة 
واالسلوبیة, بل على العكس تماما, حیث نجد أن تجربة الفنان ق�د 
أخ�ذت ب��ال�ن��م�و ال�م�ط��رد ن��ح�و ال�دق��ة وال�م��ھ�ارة ف�ي االت�ق��ان, 

جمیع أعمالھ ملفتة لالنتب�اه, م�ح�ق�ق�ة ع�ن�اص�ر ال�دھش�ة   فكانت
والصدمة واالمتاع, وكذلك دافعة للمتلقي ب�ال�ت�ف�اع�ل م�ع�ھ�ا, ب�ل 
نجحت وبقوة في استدراجھ نحو تتبع العناصر التكوینیة لسطحھ 

وحركة وفراغا وخطا وشكال وضوء, ل�ی�ش�اط�ره   التشكیلي, لونا
في نھایة التمعن والتذوق الجمالي, في تأسیس معنا أو فھ�م�ا أو 
تأویال جدیدا, عبر الحساسیة التأملی�ة ,ال�ت�ي ح�ف�زت�ھ�ا م�ف�ردات 
السطح التشكیلي, في نفس وذھنیة المتلقي, عبر تلك المشتركات 
الوجدانیة واالنسانیة والثقافیة والمعرفیة بین األنا المخاتل�ة ف�ي 

 النص, واألخر الفاضح لتلك المخاتلة.
لقد جسد الفنان (محمد حلمي) عالمھ ال�ج�م�ال�ي واالنس�ان�ي ف�ي 
فضاء تجربتھ الفنیة من خالل االیح�اء ال�ى أھ�م�ی�ة اس�ت�ح�ض�ار 
الخزین ال�ث�ق�اف�ي وال�ب�ی�ئ�ي واالج�ت�م�اع�ي, ال�ذي ی�ن�ت�م�ي ال�ی�ھ 

والمنعكس في اللون واالسلوب واالتجاه, لیخل�ق ح�واره   الفنان,
االنساني عبر مكنوناتھ ذات الخصوصیة الحضریة التي ی�ھ�م�ی�ن 
علیھا الطابع المدني, أي أنھا تجربة فنیة داعمة لمب�ادئ وی�ق�ی�م 
الحریة ومدافعة عنھا بوعي جمالي رفیع, حیث شك�ل�ت ك�ل ھ�ذه 
المفردات الثقافیة والبیئیة رح�م ت�ج�رب�ت�ھ ال�ف�ن�ی�ة ف�ي الس�ط�ح 
التشكیلي و العالم اللوني, والتي ظھرت بدورھا كشف�رة ل�ت�ح�دی�د 
االجابة عن سؤال ثالثیة اللون والح�رك�ة وال�ف�راغ ف�ي غ�ال�ب�ی�ة 
أعمالھ الفنیة, التي تتفاعل وفق عالقة ت�م�وض�ع�ی�ة ع�ل�ى ش�ك�ل 

والمح�ی�ط�ة  فیض لوني وحركي عارم في أرجاء فراغاتھ البینیة 
بجسیمات سطحھ التشكیلي , الذي ی�م�ت�از ب�ال�ن�ف�س ال�ت�ج�ری�دي 
التجریبي, حیث امتزجت فیھ العدید من أسالیب و ت�ق�ن�ی�ات ع�ال�م 
الفن التشكیلي, بھدف الت�وف�ی�ق ب�ی�ن م�ا ھ�و واق�ع�ي وت�خ�ی�ل�ي 
وُحلُمي, من خالل اإلستثمار الواعي لتلك االتجاھات واالس�ال�ی�ب 

(محمد حل�م�ي) أن  الفنیة, بصورة تكاملیة أنیقة , حیث استطاع 
یَُمكن نصھ الجمالي من انجاز خط�اب�ھ ال�ذي ی�ری�د ب�ك�ل م�رون�ة 

 وحریة.
ان تجربة الفنان ترتكز على ثالثة عناصر أساس�ی�ة, ھ�ي ال�ل�ون 
والحركة والفراغ الى درجة الھوس, الذي یرتقي ال�ى ن�وع م�ن 
التواصل الروحي بین الفنان من جھة, وبین تلك العناصر الثالث�ة 

الغنائ�ی�ة, أو   من جھة أخرى, وھذا ھو دیدن التیارات التجریدیة
التجریدیة الحركیة, لذلك نجد أن التفاعل التخ�ادم�ي ال�زاخ�ر ف�ي 
أعمال الفنان (محمد حلمي), بی�ن ال�ل�ون ال�ت�ج�ری�دی�ة ال�غ�ن�ائ�ی�ة 
والحركة من جھة, وبین الفراغ والحركة من ج�ھ�ة أخ�رى, ھ�و 
تفاعل شبحي وخفي, یجسد الت�وازن الض�روري ال�ذي ی�ت�ط�ل�ب�ھ 
العمل الفني, بحیث أن كل عنصر من ھذه العن�اص�ر ال�ث�الث�ة, ل�ھ 
ذخیرتھ التعبیریة والتكوینیة الخاصة بھ, تتیح لھ ان یقول ھاانذا 
العب دوري في استدراج حساسیة المتلق�ي, م�ن خ�الل ت�ك�ث�ی�ف 
العالقة بین المرئي والالمرئي, التي أفصحت عن ع�الق�ة ال�ف�ن�ان 
الروحیة والحمیمیة بینھ وبین اللون والحركة وال�ف�راغ, اض�اف�ة 
الى میولھ لخلق أواصر االنسجام والتداخل بینھما في ع�ال�م م�ن 

وأنت تغرق في تلمس وتحسس  المیتافیزیقیا الفنیة, التي تجعلك 
مفردات سطحھ الشكل�ي, ف�ت�ن�ص�ت ف�ي ال�وق�ت ذات�ھ ل�ح�ك�ای�ات 
أسطوریة سرمدیة, أبطالھا اللون والحركة وال�ف�راغ, وھ�ي ف�ي 
حالة تزاحم محتدم حول اثبات الذات في الوجود والسیطرة ع�ل�ى 
السطح الشكلي, ولشدة حساسیتھ اللونیة العالیة ك�اد ال�ف�ن�ان أن 
یفقد الثقة بالفرشاة, أو أي أداة أخ�رى م�ن مس�ت�ل�زم�ات ال�ع�م�ل 

استعمال أناملھ في وضع وتحریك اللون ك�م�ا  الفني, وذلك لكثافة
یتحسسھ ھو مباشرة, مثلما ھو حال العازفین المح�ت�رف�ی�ن ع�ل�ى 
اآلالت الموسیقیة, وخ�اص�ة ال�وت�ری�ة م�ن�ھ�ا, وھ�ذا ق�د ی�دف�ع�ك 
التحسس التأملي ال�ى وض�ع أذن�ك ق�ری�ب�ا م�ن الس�ط�ح ب�ھ�دف 
االصغاء الى اللون أكثر من مشاھدتھ, وذلك لما یزخر ب�ھ ال�ل�ون 
من كثافة ایقاعیة مبھرة، حیث یظھر اللون مكثفا ومنت�ص�ب�ا ف�ي 

السطح منفردا ومتبخترا, ساحبا أشكالھ المتواریة خلف�ھ   واجھة
یتشظ�ى ف�ي   والمندلقة نحو ذاتھا التي ال تشتھي الظھور, وتارة

الفراغ الكوني سابحا كاألجرام السماویة ف�ي ال�ف�ض�اء ال�ف�س�ی�ح 
راقصا بحركة اھلیجیة كونیة , یتنوع ویتشكل ذات�ی�ا, م�ن خ�الل 

التالحم العفوي والصدف�وي, ع�ب�ر االس�ت�ث�م�ار ال�م�دھ�ش ل�ل�ون 
الخامة األسود, مكتفیا بتأللؤه عن بعد سح�ی�ق ع�ب�ر ال�م�س�اف�ات 
الكونیة . اذن أن�ھ ص�راع ب�ن�ك�ھ�ة ال�ت�خ�ادم ال�ف�ن�ي وال�ج�م�ال�ي 

 والمفھومي.
ھنا البد أن نلحظ ظاھرة التموض�ع ال�دی�ل�ك�ت�ی�ك�ي ب�ی�ن االم�ت�الء 
والفراغ الممارس في السطح التشكیلي للفنان (م�ح�م�د ح�م�ل�ي), 
حیث یضع المتلقي النوعي قبل العام, أمام طبیعة مبھرة, ع�ن�دم�ا 
یكون الفراغ ممتأل, في نفس اللحظة یكون االمتالء فراغا, وھ�ذا 
ھو نتاج التموضع الدیلكتیكي بین اللون والحركة والفراغ, حی�ث 
یظھر الفراغ السلبي, البیني وال�م�ح�ی�ط�ي, ذات ال�ل�ون األس�ود, 
وكأنھ یوحي الى ذھنیة المتلقي المعرفي, بان ھناك لمسة كونیة, 
لما یتماھا بھ الفراغ تماھیا فیزیائیا مع طبیعة الكون ال�م�ظ�ل�م�ة, 
الذي تتناثر فیھ االجرام التي ب�ال�ك�اد تُ�ث�ب�ت وج�ودھ�ا م�ن خ�الل 
التخادم االنعكاسي للضوء فیما بینھا, اضافة ال�ى ال�ت�م�اھ�ي م�ع 
الحس الروحي الماورائي للكون, الذي ال یمكن الت�ق�اط�ھ إال م�ن 

 خالل التجلي الصوفي.
اذن بین التواري والظھ�ور, والص�م�ت وال�ق�ول, ت�ف�ت�ح ت�ج�رب�ة 

آفاقھا اللونیة والحركیة في سماء الفراغ,  (محمد عباس حلمي) 
مستجیبة للنزع الكون�ي. وك�ی�ف ال؟, وھ�و ال�م�ح�ل�ق دوم�ا ف�ي 
السماء, التي أتاحت لھ مھنتھ كك�اب�ت�ن ط�ی�ار ف�رص�ة ال�ت�ح�ل�ی�ق 
ومواجھة الفراغ بحركة متسامیة نحو الفضاء, حیث ت�ت�رآى ل�ھ 
لیالً البلدان والعواصم والمدن, كأنھا نجوم تتألأل, اض�اف�ة ل�رؤی�ة 

بصور واضحة بعیدا عن   ما في األفق الكوني من كواكب ونجوم
شوائب األرض وغ�ب�ارھ�ا, وھ�ذا م�ا رس�خ ال�م�ی�زة األس�اس�ی�ة 
لمشروعھ الفني, من خالل وھج ألوانھ وص�راح�ت�ھ�ا وت�ن�وع�ھ�ا, 
وحریة حركتھا وتشكلھا في فضاء السطح التش�ك�ی�ل�ي, وھ�و م�ا 
یفس�ر ك�ذل�ك ح�ال�ة االنس�ج�ام وال�ت�ص�ال�ح م�ع ال�ذات ال�ب�اح�ث�ة 
والمبتكرة, والمتناغمة مع طبیعة سلوك الفنان الش�خ�ص�ي. وك�ل 
ذلك كان ُمعبرا عنھ من خالل كتلة االحساس التأم�ل�ي ال�م�رھ�ف, 

 خالقة التواصل االرتدادي بین سطحھ التشكلي والمتلقي.

 س  ت  وا ما ا 
 

 
 بقلم : وصفي الشمري       
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في مقال سابق بحثنا أسباب قیام ث�ورة     
أكتوبر في میعادھا وما رافقھا من أح�داث 
وأھم ما اجترحھ أصحابھا من مآثر ك�ب�رى 
على طریق حلم البش�ر ف�ي ال�خ�الص م�ن 
العبودیة واإلستغالل. وندرس، ھنا، بعض 
أس��ب��اب إن��ھ��ی��ار ول��ی��د ال��ث��ورة، اإلت��ح��اد 

 .السوفیتي
 

 ثورتان في آن واحد
تشیر الماركسیة الى أن التغییرات الثوریة 
الكبرى ال تحدث بف�ع�ل إرادوي، ب�ل ع�ب�ر 
نضوج شروط قیام ھذه ال�ت�غ�ی�ی�رات. وأن 

ال��ط�ری��ق ل��ق��ی��ام ال��ث��ورة   أھ�م م��ا ی��ف��ت��ح
اإلش��ت��راك��ی��ة ی��ك��م��ن ف��ي ق��ی��ام ال��ث��ورة 
البرجوازیة وتك�ام�ل ال�ب�ن�ی�ة اإلق�ت�ص�ادی�ة 
للرأسمالیة واس�ت�ن�ف�اذ دورھ�ا ال�ت�اری�خ�ي 
وتطور البرولیتاریا عدداً وف�اع�ل�ی�ة. ك�م�ا 
ت��ؤك��د ال��م��اركس��ی��ة ع��ل��ى أن تس��ت��خ��دم 
البرولیتاریا سلطتھ�ا الس�ی�اس�ی�ة إلن�ت�زاع 
الرأسمال من البرجوازیة والسیطرة ع�ل�ى 
وسائل اإلنتاج، كي ی�ح�ل ال�ت�ن�اق�ض ب�ی�ن 
الملكیة الخاصة وبی�ن ج�م�اع�ی�ة االن�ت�اج، 
ھ�ذا ال��ت�ن�اق��ض ال�ذي ی�ق�ف وراء س�رق��ة 

 .فائض القیمة من منتجیھ الحقیقیین
لقد كانت قوى اإلنتاج في روسیا متخ�ل�ف�ة 
قبیل ثورة إكتوبر، واتسمت رأس�م�ال�ی�ت�ھ�ا 
بالط�اب�ع ال�ب�رج�وازي الص�غ�ی�ر. واج�ت�ھ�د 
الماركسیون حینھا، وفي طلیعتھم ل�ی�ن�ی�ن 
ف��ي ال��ت��وص��ل ال��ى ف��ك��رة كس��ر ال��ح��ل��ق��ة 
األضعف في السلسلة الرأسمالیة والس�ع�ي 
إلنجاز مھام ثورتین في وق�ت واح�د، ألن 
ل��ل��ب��رول��ی��ت��اری��ا، ول��ی��س ال��ب��رج��وازی��ة، 
وبالتحالف مع الفالحین، القدرة الح�اس�م�ة 
على تحویل الثورة الدیمقراطیة إلى ث�ورة 

 ).1اشتراكیة (
اال أن الجمیع وفي مق�دم�ت�ھ�م ل�ی�ن�ی�ن، ق�د 
خشي م�ن م�خ�اط�ر فش�ل ھ�ذا اإلج�ت�ھ�اد، 
وح��ذر م��راراً م��ن ال��ت��خ��ل��ف ال��ت��ق��ن��ي 
واإلقتصادي لروسیا، وتعددت دعواتھ الى 
كھربة البالد وتطویر الصناعة وال�ت�ق�ن�ی�ة 
الحدیثة من جھة وتن�م�ی�ة ال�ب�رول�ی�ت�اری�ا، 
عدداً ووعیاً وتنظیماً من جھة مكملة. كم�ا 
ظل الجمیع، یعولون ع�ل�ى ش�رط ض�م�ن�ي 
وغیر معلن، یتمثل في قیام ثورات عمالیة 
في البلدان الرأسمالیة ال�م�ت�ط�ورة، ت�ؤدي 
الى إستیالء البرولیتاریا على السلطة مم�ا 
ی��ع��ظّ��م ال��ق��درة ع��ل��ى م��واج��ھ��ة ال��ن��ظ��ام 

 .الرأسمالي معاً 
لكن الذي ح�دث ف�ي ال�واق�ع ك�ان م�غ�ای�راً 
ل�إلج��ت��ھ��ادات، ف��ل��م ت��ح��ق��ق اإلن��ت��ف��اض��ات 
العمالیة ف�ي ال�دول ال�رأس�م�ال�ی�ة ن�ج�اح�اً، 
وأدى اإلنتقال السریع من مرح�ل�ة ال�ث�ورة 

إل��ى م��رح��ل��ة ال��ث��ورة “  ال��ب��رج��وازی��ة” 
، ال��ى ت��ب��ن��ي م��اس��م��ي “ اإلش��ت��راك��ی��ة” 

بشیوعیة الحرب، التي لم تتعامل بعقالنی�ة 
مع الواقع ومع نزعات التملك والموروث، 
ولم تظھر إدارة إقتصادیة ن�اج�ح�ة ت�ح�ق�ق 
إنتاجاً وفیراً وعیش�اً رغ�ی�داً، یس�اھ�م ف�ي 

 .التحكم بالصراع الطبقي سلمیاً 
ویكمن الدور التاریخي الذي لع�ب�ھ ل�ی�ن�ی�ن 
حینھا، في قدرتھ ع�ل�ى إج�راء م�راج�ع�ات 
فكریة، إستجابة ل�م�ا ت�ف�رزه ال�ت�ط�ب�ی�ق�ات 
العملیة، فجاء بسیاسة النی�ب ال�ت�ي أك�دت 
على أن فترة اإلنتقال بین الثورتین ت�م�ث�ل 
عملیة تاریخیة طویلة ومع�ق�دة، ت�ت�ع�ای�ش 
فیھا أربعة نماذج إقتصادیة، ولیس ق�ط�اع 
الدولة لوحده. غیر أن رحیل لینی�ن س�م�ح 

 1929لستالین بإلغاء سیاسة النیب ع�ام 
وإعادة المسار الخاطيء وتطبیق ال�ت�أم�ی�م 
الش�ام�ل لس�ائ�ر وس�ائ�ل االن�ت�اج وف��رض 

الس��وف��وخ��وزات ف��ي ال��ری��ف، وت��ع��ج��ی��ل 
التصنیع وإنشاء نظام التخطیط ال�م�رك�زي 
ذي ال�ط�ب�ی�ع�ة اإلداری�ة واألوام�ری�ة. وق��د 
أل��ح��ق��ت ھ��ذه الس��ی��اس��ة أب��ل��غ األض��رار 
باإلقتصاد السوفیتي وخاصة في ال�زراع�ة 
وإنتاج الغذاء، وھ�و م�ا ع�ك�س�ت�ھ ن�ت�ائ�ج 

ال�ت�ي ل�م  1932-1928الخطة الخمسی�ة 
% من أھدافھا في ان�ت�اج 64تحقق سوى 

% 35% في انتاج النف�ط و 42الفحم و 
 !في انتاج الحدید

وبدالً م�ن رؤی�ة ھ�ذه ال�ت�ل�ك�ؤات وإج�راء 
المراجعات المناسبة، جرى إطالق ال�ع�ن�ان 
ألوھام، تقول ب�أن ت�ط�ور م�ل�ك�ی�ة ال�دول�ة 
والملكیة التعاونیة سیؤدي الى اندماجھ�م�ا 
في ملكیة الشعب بأسره، مما یحق�ق ق�درة 
اقتصادیة ھ�ائ�ل�ة، تض�م�ن ك�م�ی�ات واف�رة 
ونوعیات راق�ی�ة ف�ي االن�ت�اج الص�ن�اع�ي 
والزراعي، وأن ق�ان�ون ال�ق�ی�م�ة وال�رب�ح 
والتكالیف وال�ق�ی�م�ة ال�م�ض�اف�ة وال�ع�رض 
والطلب ونظام األجور والحوافز واالسع�ار 
وغ��ی��رھ��ا، ال وج��ود ل��ھ��ا ف��ي اإلق��ت��ص��اد 
اإلشتراكي! وأدت ھذه األوھام، خاصة ف�ي 
السبعینیات، الى تفوق النم�و اإلق�ت�ص�ادي 
للوالیات المتحدة على االتحاد السوف�ی�ت�ي، 
الذي صار یعاني م�ن تص�اع�د ف�ي وت�ائ�ر 
التضخم وفي سوق المض�ارب�ة ب�ال�ع�م�الت 
وشمل التردي قطاعات ال�ب�ن�اء وال�زراع�ة 

 ).2والخدمات وتجارة المفرد (
 

 اإلمبریالیة آخر مراحل الرأسمالیة
طرح لینین فكرة بلوغ الرأسم�ال�ی�ة أع�ل�ى 
مراحلھا المتمثل�ة ب�اإلم�ب�ری�ال�ی�ة، وج�رى 
التمسك بدوغماتیة عجیبة ب�ھ�ذه ال�ف�ك�رة، 
ورفضت مقولة كاوتسكي ال�ت�ي اح�ت�م�ل�ت 
وجود مرحلة أعلى من الرأسمالیة، ت�ت�ح�د 
فیھا الدول اإلمبریالیة وتنھي الحروب في 
ما بینھا وتستثمر ال�ع�ال�م م�ن ق�ب�ل رأس 

 .المال المالي
لقد تمكنت الرأسمالیة بعد الحرب العالم�ی�ة 
الثانیة من التكیف مع تناقضاتھا وأزماتھا 
الدوریة، ولو الى حین، عبر إعادة ھی�ك�ل�ة 
اإلقتصاد العالمي وإستیعاب أخر مبت�ك�رات 
التكنولوجی�ا ف�ي اإلن�ت�اج، وراح�ت ت�ج�دد 

 .بنیتھا وأنماط ھیمنتھا على العالم
وفي الوقت الذي تم فیھ التغاضي عن ھذه 
ال�ح�ق�ائ��ق، ج�رى ت��ح�ری�م أی��ة م�راج�ع��ات 
نظریة یمكن أن تفسر ھذه القدرة من جھة 

وتعمد الى تط�وی�ر ال�ت�ج�رب�ة اإلش�ت�راك�ی�ة 
لتعود متفوقة في المبارة من جھة مكمل�ة. 
كما تم تكفیر كل من یشك في أن اإلن�ت�ق�ال 
الى اإلشتراكیة ھو ال�م�ض�م�ون األس�اس�ي 

 .لألزمة العامة للرأسمالیة
  

 الدیمقراطیة السیاسیة
ت��ع��د ال��دول��ة حس��ب م��ف��ھ��وم م��ارك��س، 
مجموعة المؤسسات المع�ن�ی�ة ب�م�م�ارس�ة 
القھر من أجل المحافظة على ھیمنة طبق�ة 
إجتماعیة على باقي الطبقات، ولھذا ف�ھ�ي 
نتیج لالنقسام ال�ط�ب�ق�ي، وت�زول ب�زوال�ھ. 
ودعت الماركسیة البرولیتاریا الى إن�ت�زاع 
أداة القمع ھذه من البرج�وازی�ة وال�ق�ض�اء 
على اإلستغالل الرأسمالي بواسطتھا، فیما 
أصطلح علیھ بدكتات�وری�ة ال�ب�رول�ی�ت�اری�ا، 
التي اع�ت�ب�رت الس�ل�ط�ة الس�وف�ی�ت�ی�ة ب�ع�د 

 .أكتوبر تجسیداً لھا
ولھذا دافع لینین عن إحتكار السل�ط�ة م�ن 
ق��ب��ل ال��ح��زب، ف��ي ص��راع��ھ م��ع روزا 
لوكسمبورغ وكاوتسكي، وبنى فكرتھ عن 
ھ��ذا ال��ح��زب ال��واح��د ع��ل��ى أس��اس ق��ی��ام 
أعض�ائ�ھ، م�م�ن ی�م�ت�ل�ك�ون وع�ی�اً ع�ال�ی��اً 
وی�ن��ذرون أن��ف��س�ھ��م ل�ل��ن��ض�ال، ب��ت�وع��ی��ة 
البرولیتاریا بحقوقھا وقیادتھا إلنتزاع تلك 
الحقوق، في ثورة تنتزع السلطة والث�روة 
وتضعھا بید منت�ج�ی�ھ�ا. ف�ال�ح�زب ط�ل�ی�ع�ة 
الطبقة العاملة وھیئة اركان�ھ�ا وق�ی�ادت�ھ�ا، 
منغمر في صفوف الناس ولھ علیھم دال�ة 

 .معنویة وسیاسیة
وق��د وف��رت ال��ح��رب األھ��ل��ی��ة وال��ت��دخ��ل 
الخارجي والصراعات داخل الحزب نفسھ، 
ف�رص�ة م�ھ��م�ة ل�ح��ل األج��ھ�زة ال�رق��اب�ی��ة 
كالجمعیة التأس�ی�س�ی�ة وت�ح�وی�ل الس�ل�ط�ة 
الكاملة إلى ال�ح�زب ف�ق�ط ث�م ال�ى ق�ی�ادت�ھ 
وأخیراً تم ترسیخ قی�ادة ال�زع�ی�م ال�واح�د، 
سكرتیر اللجنة المركزیة، باعتباره ال�ق�ائ�د 
األوحد للدولة والحزب والم�ج�ت�م�ع، األم�ر 
الذي ج�رى م�ع�ھ ت�غ�ی�ر دور ال�ح�زب ف�ي 
المجتمع م�ن م�ؤس�س�ة س�ی�اس�ی�ة ف�ك�ری�ة 
طلیعیة واعیة مھمتھا نشر الوع�ي ورف�ع 
مستوى الجم�اھ�ی�ر إل�ى م�ؤس�س�ة إداری�ة 
ت��ق��ود ك��اف��ة م��ؤس��س��ات ودوائ��ر ال��دول��ة 
المدنیة والعسكریة واإلقتصادیة والثقافیة. 
وكان بدیھیاً أن ی�راف�ق ال�ت�ح�ول الس�اب�ق 
إنتماء الكثیرین من النفعیین واإلنتھازیین 
ب�ل وح��ت�ى ال�م��ع�ادی��ن ل�إل��ش�ت��راك�ی��ة ال��ى 

ال�ح��زب، مش��ك��ل�ی��ن ط��اب��وراً خ��امس��اً ف��ي 
 .صفوفھ، أتضح دوره المدمر فیما بعد

وأدى غیاب أیة مراجعات ف�ك�ری�ة ت�ك�ش�ف 
طبیعة الدیمقراطیة اإلشت�راك�ی�ة، وخ�اص�ة 
ج�وھ�رھ�ا أي ال�ح�ری�ة، ال�ى خ�راب ن�خ��ر 
الحزب، الذي تماھى مع الدولة، فتف�اق�م�ت 
البیروقراطیة وتنامي ال�ف�س�اد، وھ�ی�م�ن�ت 
فئات بیروقراطیة، أو م�ا یش�ب�ھ ال�ط�ب�ق�ة، 
تنھب ملكیة الدولة وتھیمن علیھا وتحتكر 

 ).3كل أفضلیات النظام اإلشتراكي (
 

 الحاجات الثقافیة والروحیة
تشیر الماركسیة الى ترابط حل ال�م�ش�ك�ل�ة 
القومیة مع نج�اح ال�ث�ورات االج�ت�م�اع�ی�ة 
وتحریر البرولیتاری�ا. وی�رت�ك�ز ال�م�ف�ھ�وم 
اللینیني حول المسألة القومیة على ال�رب�ط 
بین المسألة الوطنیة والقومیة من ج�ھ�ة، 

ال�ط�ب�ق�ی�ة م�ن  -وبین المسألة االجتماعیة 
ج��ھ��ة أخ��رى، ح��ی��ث رف��ض ل��ی��ن��ی��ن ك��ال 
الت�وج�ھ�ی�ن، إخ�ت�زال ال�م�س�أل�ة ال�ق�وم�ی�ة 
ب�ج�ان�ب�ھ��ا ال�ط�ب��ق�ي أو نس�ی��ان ج�وھ�رھ��ا 

 .الطبقي
حق األمم ب�ت�ق�ری�ر ” وتمسك لینین بشعار 

فكتب یقول (الب�د ل�إل�ش�ت�راك�ی�ة “  المصیر
ال��ظ��اف��رة م��ن أن ت��ح��ق��ق ب��الض��رورة 
الدیم�ق�راط�ی�ة ال�ك�ام�ل�ة، وم�ن أن ت�ح�ق�ق 
بالتالي ال المساواة التامة في الحقوق بین 
األمم وحسب، بل أن تطبق أیضاً حق األمم 
المضطھدة المظلومة في تقریر مص�ی�رھ�ا 
بنفسھا، أي ح�ق�ھ�ا ف�ي ح�ری�ة اإلن�ف�ص�ال 

 ).السیاسي
لكن األمر إنقلب تماماً ب�ع�د وف�ات�ھ، ح�ی�ث 
إعتبر ستالین النزع�ات ال�ق�وم�ی�ة ظ�اھ�رة 
داخلیة بالغة الخطورة، ویجب أن ت�خ�ض�ع 
لسلطة الطبقة العاملة. وطبقت قبیل وب�ع�د 
الحرب الثانیة سیاسة إضطھاد غیر م�ب�رر 
لبعض القومیات واألقلیات، وفرضت اللغة 
الروسیة على الجمیع وكان نادراً م�ا ت�ج�د 

 .قیادیاً غیر روسي في قیادة الحزب العلیا
وفیما لم یجر التمییز بین الدی�ن ك�ح�اج�ات 
روحیة لألفراد وكمعطى ثقاف�ي وحض�اري 
وتراثي، وبین الفكر السیاسي الدیني الذي 
یطرح نموذجاً ومثاالً لتأطیر المجتم�ع ك�ي 
یتقبل سلطتھ، شنت ح�م�ل�ة واس�ع�ة ع�ل�ى 
المؤسسات الدینیة، السیما ما تدخل من�ھ�ا 
بالسیاسة وتعاون مع الدوائر ال�م�ن�اھض�ة 
لإلتحاد السوفیتي. وتمت ل�أل�س�ف إھ�م�ال 
نصیحة أن�ج�ل�س م�ن إم�ك�ان�ی�ة إس�ت�خ�دام 
ال�ج��ان��ب اإلنس��ان��ي ل��ل��دی��ن ف��ي م��ح��ارب��ة 

 .اإلستغالل والقھر
وراحت تذوب تدریجیا وتتالش�ى ال�ق�ی�م 
ال�ع�ظ��ی�م��ة ال��ت�ي تض�م��ن�ت��ھ�ا ال�ق��وان�ی��ن 
واألنظمة في الدول اإلشتراكیة كم�ب�ادئ 
ال��ع��دال��ة وال��ح��ری��ة وال��ت��واض��ع وح��ب 
االخ��ری��ن والش��رف وم��م��ارس��ة ال��ن��ق��د 
وال�ن�ق�د ال��ذات�ي وال�ت�ع��اون وال�م�س��اواة 
وحریة اإلب�داع وغ�ی�رھ�ا. ول�ع�ل أبش�ع 
مثال على ذلك، إخفاء رسالة لینین ال�ى 
المؤتمر الثاني عشر، والت�ي ش�خ�ص�ت 
بدایة الكارثة، في وقت حنّط فیھ جس�ده 

 !بعد موتھ، كمومیاء مقدسة
…………………………….. 

فیما ان�ت�ق�د م�ف�ك�رون ب�ارزون م�ث�ل    (1)
ب��ل��ی��خ��ان��وف ذل��ك، ات��ف��ق ك��اوتس��ك��ي 
وت����روتس����ك����ي وب����وخ����اری����ن وروزا 

 .لوكسمبورغ مع ھذه الفكرة
عام�ر ع�ب�د هللا: م�ق�وض�ات ال�ن�ظ�ام    (2)

 .اإلشتراكي العالمي
 المصدر السابق  (3)

 ... و دروس ا أ 

 ذا امر اد ا؟
 

 2021/نوفمبر 2تشرین 21  د. إبراھیم إسماعیل             
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ن��ع��م, ق��د یش��ی��ر ال��ع��ن��وان إش��ارة    
فولكلوریة واض�ح�ة, إال أن ل�ھ دالالت 
وأمثلة كثیرة, أظھرت قیمة ال�ف�ول�ك�ل�ور 
كتراث یعت�ز ب�ھ ال�ف�رد ال�ع�راق�ي ع�ب�ر 
نصوص سردیة, ولعل روایة ال�ع�رب�ان�ھ 
من الروایات التي اشتغلت على توظیف 
الفولكلور سردیاً, وربما تع�د م�ن أك�ث�ر 
الروایات التي وظف�ت ال�ل�غ�ة الش�ع�ب�ی�ة 
بھذه الكثافة, فقد وظ�َف األدی�ب ال�ل�غ�ة 
المحلیة توظی�ف�اً س�ردی�اً ص�رف, وھ�ي 
میزة غالبة على ثالثیتھ الشھیرة, رب�م�ا 
فاقت ھذه الروایة ال�غ�ارق�ة ب�م�ح�ل�ی�ت�ھ�ا 
روای�ات ن��ج��ی�ب م��ح��ف��وظ ع��ل��ى ف��ارق 
بینھما, إذ لكل منھما ص�ف�ات أس�ل�وب�ی�ة 
واضحة في س�ردی�ات�ھ�م�ا, ف�ف�ي روای�ة 
العربانھ التي تبدو للوھلة األول�ى أن�ھ�ا 
تبحث عن طبقٍة فقی�رٍة, وال�ت�ي ش�ك�ل�ت 
العربانھ وھي آلة یب�ی�ع ف�ی�ھ�ا ال�ب�اق�الء 
والحمص, عبر تجوال في داخل أح�ی�اء 
أو بین سكان القریة, فھي محٌل م�ت�ن�ق�ٌل 
للكسب, الروای�ة اق�ت�رب�ت م�ن الس�ی�رة 
الذاتیة لمحنة الشخص�ی�ة ال�ت�ي ش�ك�ل�ت 
متوالیة من األلم وال�ع�ذاب إض�اف�ة إل�ى 
قسوة الظروف, وشظف ال�ع�ی�ش ال�ت�ي 
عانى م�ن�ھ�ا ال�ف�رد ف�ي ری�ف ال�ع�راق, 
والذي تقلبت على سیاستھ أنظمٍة شتى, 

بینھم�ا ن�ظ�ام ی�رع�ى ھ�ذه   فلم یكن من
الشریحة التي تش�ك�ل أك�ث�ر م�ن ث�ل�ث�ي 
س�ك��ان ال��ع�راق وت�ل��ك م��ف�ارق��ة ت��دع��و 
للتساؤل! الروائي یعالج ھذه االشكال�ی�ة 
عبر توظیف تراكمات كبیرة وكثیرة من 
المأساة التي عانى منھا أب�ن�اء ال�ری�ف, 
ھذه التراكمات أنت�ج�ت روای�ة م�ح�ك�ی�ة 
بلسان شخوصھا, الكاتُب حسناً قد فع�ل, 
وذلك عندما ترك الشخ�ص�ی�ات ت�ت�ح�رك 
بفضاء رحب وواسع وب�ح�ری�ة واس�ع�ة 
جداً, فقلمھ كان ناقالً لم�ا یُ�م�ل�ى ع�ل�ی�ھ, 
وھي میزة ط�غ�ت وھ�ی�م�ن�ت ع�ل�ى ك�ل 
الثالثیة, ضاق الریف وشح الرزق ف�ی�ھ 

مظلوم إلى المدین�ة, عس�ى أن   و انتقل
یجد فرصة لحیاٍة حرٍة كری�م�ٍة, ال�روای�ة 
نسیج أفقي, الخطاُب الذي اشتغلت علیھ 
ھو نقد الحال�ة ال�ت�ي ع�اش�ھ�ا ال�ع�راق, 
ونقد ألنظمة الحكم التي است�ول�ت ع�ل�ى 
البلد وأخ�ذت م�ق�درات ال�ن�اس, وص�ار 
الحیاة أس�وأ م�م�ا ك�ان�ت, ال�واض�ُح أن 
الروایة یساریة الفكر, وتجلّى ھذا ع�ب�ر 
خ���ط���اب ال����ك���ات���ب ال���ذي أوض����ح 
اآلی��دی��ول��وج��ی��ة ال��خ��اص��ة ال��م��ب��ط��ن��ة 
وال�ظ��اھ��رة, ف�ھ��و ات��خ�ذ ف��ك��ر ال��ی��س��ار 
سیاسیاً, وأراد من خالل ھذا ال�ف�ك�ر أن 
یس�ب�َغ ع�ل�ى ال�روای�ة ن�زع�ة یس�اری��ة, 
اتضحت الحقاً بسلوك شخصیة مظ�ل�وم, 

الذي ھو حمل داللة الظل�م وال�ت�ھ�م�ی�ش 
 والقھر في أغلب سنین حیاتھ.

الحرُب وما تمثلھُ في نفسیة األدی�ب, إذ 
أظھر الخطاب المضمر للروایة على أن 
األدیب, كان كارھاً للحرب, وم�ا ت�خ�ل�ف 
من آثار, فلم یعد باإلمكان اعتبار الع�م�ل 
األدبي أصلیاً ولو كان األمر ك�ذل�ك, ل�م�ا 
كان لھ معنى بالنسبِة ل�ق�ارئ�ھ ( ق�ول), 
وانطالقاً من م�ب�دأ وح�دة ال�ف�ك�رة, ف�إن 
الروایة كل�ھ�ا ت�دور ف�ي س�ی�اق ال�ف�ك�ر 
النقدي, الرافض لكل مظ�اھ�ر اس�ت�غ�الل 
البشر لغایاٍت دونیة, النقم على الح�رب, 
الدیكتاتوریة, االقطاع, الفقر... ك�ل ھ�ذه 
وغیرھا من أم�ور ت�ج�لّ�ت ف�ي ن�ف�س�ی�ة 
الكاتب, وصار یقدم عرضاً ن�اق�داً ن�اق�م�اً 
على كل ھذه ال�م�ظ�اھ�ر الس�ل�ب�ی�ة, ل�ع�ل 
العمل الذي ق�اد ال�ك�ات�ب أن یس�ت�ن�ط�ق 
الشخصیات بلغتھا, ھو محاولة منھ, أن 
یعیَد لشخصیة المعذبة بعض ك�رام�ت�ھ�ا, 
وما ھذه المحاول�ة إال ان�ت�ف�اض�ة ق�وی�ة 
بوجھ االستبداد واالستغالل الذي فُ�رَض 
على الشخصیات األقل حظوة في سب�ی�ل 
الحیاة الحرة الكریمة, وكما یقر میش�ی�ل 
فوكو: إن حدود أي ك�ت�اب ل�ی�س�ت أب�داً 
واضحة المعالم, إنھ _ خ�ل�ف ال�ع�ن�وان 
والسطور األولى وآخ�ر ن�ق�ط�ة_ خ�ل�ف 
ترتیبھ ال�داخ�ل�ي وتش�ك�ل�ھ ال�م�س�ت�ق�ل_ 
ملحق بنظام من االحاالت لكت�ب أخ�رى, 
ونص�وص أخ��رى وج��م��ل أخ��رى: أن��ھ 

 عقدة في شبكة.

نعم, ھذه السلس�ل�ة م�ن األح�داث ال�ت�ي 
یرویھا لنا الروائي حمید الحریزي, ھ�ي 
سردیات الكل في الك�ل, ال ب�دَّ أن ت�ق�رأ 
العمل السردي كامالً ح�ت�ى آخ�ر س�ط�ر 
منھ بل أخر جم�ل�ة, ل�ك�ي تس�ت�ط�ی�ع أن 
تمسك بخیط الس�ل�س�ل�ة الس�ردی�ة ال�ت�ي 
تكاملت عناصرھا باالشت�غ�ال ع�ل�ى ب�ث 
السرد باألحداث والمواق�ف ال�ت�ي ن�م�ت 
وت��ط��ورت ب��ف��ع��ل ط��ب��ی��ع��ة األش��ی��اء, 
فاألحداث ج�رت ن�ح�و س�ل�م تص�اع�دي, 
نحو غایٍة یعرفھا ال�م�ت�ل�ق�ي ف�ي ن�ھ�ای�ة 
القراءة. الحلُم بحیاٍة ح�رٍة, ھ�و الش�غ�ُل 
الشاغل الذي اش�ت�غ�َل ال�ك�ات�ب ع�ل�ی�ھ�ا 

: (أح�الم 27كثیراً, فیذكر ف�ي ص�ف�ح�ة 
أتذكرین كم وردة غرسنا ع�ل�ى ش�اط�ئ 
دجلة, فما من مكان جمعن�ا إال وزرع�ن�ا 
وردة, أال ت��ذك�ری�ن ك�م ف��رخ عص�ف��ور 
أعدناه إلى عشھ الصغیر...) ھذا الن�ص 
ھو أمنیة واألمنیات من الم�س�ت�ح�ی�الت, 
على بساطة ھذه األمنیات إال أنھا تك�ون 
بالكاد مستحیلة ! ھذه ال�ت�ف�ات�ة تُ�ح�س�ب 
للكاتب, فالقضیةُ ھي ك�ی�ف�ی�ة ال�ت�ن�ظ�ی�ر 
ل�ھ�ذه ال�ح�ی�اة, اخ�ت�ی�ار االس�م (ك�ف�اح) 
للشخصیة الرئیسة, لم یكن اعتباطیاً ب�ل 
كان بمھارٍة عالیِة الدقة, واالتقان وھ�ي 

إلى حزٍب یساريٍّ معروف برؤاه   اشارة
وآی��دی��ول��وج��ی��ت��ھ ال��واض��ح��ة. ال��ل��ھ��ج��ةُ 
المحلیة قد ت�ك�ون غ�ی�ر م�ف�ھ�وم�ة ف�ي 
بیئاٍت أخرى غیر بیئ�ة ال�ل�ھ�ج�ة, وھ�ن�ا 
تدخل عملیة تالقح األف�ك�ار وال�ث�ق�اف�ات 

لتكون بوابة على مزج ھذه الرؤى عب�ر 
لقاحات تأتي بمفعولھا المؤثر. فقد أب�رز 
الروائي في روایتھ ( العربانھ) ال�ھ�وی�ة 
المحلیة لشعب العراق, بل إن�ھ اش�ت�غ�ل 
على إحیاء الكثیر مما لھ صلة بالت�راث, 
وما ھذا إال تأكید لتأصی�ل ھ�ذه ال�ھ�وی�ة 
ونقلھا إلى المتلقي ج�اھ�زة وذل�ك ع�ب�ر 
اشتغال كثیف على كافة تقنی�ات الس�رد, 
من لغة وشخصیات وحتى أح�داث.. ك�ل 
ھذه كانت في ذھن الكاتب ل�ح�ظ�ة خ�ل�ق 
النص الس�ردي ك�ام�الً, ال�م�ادة خص�ب�ة 
ومتفاعل�ة ف�ي ذھ�ن ال�ق�اص, ول�ك�ن�ھ�ا 
تحتاج إلى فنان لیُّصیَر خلقاً جدیداً, ن�ع�م 
األدیب الحریزي كان خالقاً ولیس مجرد 
سارداً, إنھ خلق األحداث وأحی�ى ھ�وی�ة 
شعبیة مس�ح�وق�ة وھ�امش�ی�ة ف�ي ن�ظ�ر 
السلطة التي حكمت, ن�ج�د أن ام ك�ف�اح 
وھي المرأة ال�ط�ی�ب�ة ال�ح�ن�ون, ت�ع�ط�ي 
دالالت على عن المرأة العراقیة الریفی�ة 
التي ھي جب�ٌل م�ن ال�ق�وة والص�ب�ر(ھ�ا 
یمھ, صملھ..) وغیرھا من الكلمات التي 
لن یفھمھا إال ابن تلك المن�اط�ق ! ل�ك�ن 
توظیف ھذه الكلم�ات روائ�ی�اً وج�ع�ل�ھ�ا 
لسان الحكي للشخ�ص�ی�ة ج�ع�ل ال�ق�ارئ 
یتتبع داللة ھذه الكلمات ووظیفتھا ھ�ن�ا 
في الروایة, استدعاء الل�س�ان الش�ع�ب�ي 
وبھذه الكثاف�ة ال�غ�ارق�ة ف�ي م�ح�ل�ی�ت�ھ�ا 
تحتاج إلى وضع ق�ام�وس ی�ع�رف ھ�ذه 
المصطلحات للمتل�ق�ي ال�ذي ق�د ی�ف�وت�ھ 
منھا الكثیر, ثم ظاھرة األمثال الشع�ب�ی�ة 
التي وردت بكثرة في الروایة ح�ت�ى ق�ام 
ب��اح��ث ب��ت��أل��ی��ف ك��ت��اٍب ك��ام��ل ح��ول��ھ��ا 
یس�ت�دع��ي أن ن�دق�َق ف�ي ھ�ذه ال��ف�ك��رة 
الجدیدة ! ك�ی�ف ن�ج�ح ال�ق�اص ب�رس�م 
االحداث من وحي واقٍع ع�اش�ھ, ون�ق�ل�ھ 
عبر مخیلتھ الت�ي ك�ان�ت ح�اف�ظ�ة ل�ھ�ذا 
التراث ! وكأنھ أراد بھذا الخل�ق إح�ی�اء 
ما یُراد لھ أن یندثر م�ن ت�راث ش�ع�ب�ي, 
وقد یأتي الیوم التي تعتز الدولة بتراثھا 
الشعبي فتقوم مؤرشفة وح�اف�ظ�ة ل�ھ�ذه 
الھویة ال�ت�ي ت�م�ث�ل الش�ع�ب أو ت�م�ث�ل 

 شریحة كبیرة فیھ.
الھویةُ المحلیة, كانت تظھر عبر أسماء 
مدن أو تاری�خ م�دن أو ع�الم�ة أخ�رى 
تظ�ھ�ر ھ�ذه ال�ھ�وی�ة, ل�ك�ن ف�ي روای�ة 
العربانھ, یبرز العنوان كعتبة أولى یمثل 
ھویة, وھذه الھویة تجلت عبر ت�ك�ث�ی�ف 
اللھجة المحلیة ھیمن�ة ك�ب�ی�رة, ف�ك�ان�ت 
ال�روای��ة ع��ب�ارة ع�ن ح��ك�ای��ة ش��ع�ب��ی��ة 
صرفة, وقد اختفى الكاتب وراء أق�ن�ع�ِة 
شخصیاتھ, وتظھ�ر ش�خ�ص�ی�ة ال�ك�ات�ب 
عندما یخاطب المتلقي, فنرى شخ�ص�ی�ة 
المؤلف تظھر في لحظة التنظیر لتختفي 
ل�ح�ظ��ة الس��رد, وھ��ذه م��ی�زة خ�ط��اب�ی��ة 
تمیزت في الثالثیة كلھا, إذ ك�ث�ی�راً م�ن 
تذوب شخصیة الك�ات�ب, ت�ارك�اً ال�ح�ك�ي 
والص��راع ل��ل��ش��خ��ص��ی��ات أن ت��خ��وض 
حیاتھا بن�ف�س�ھ�ا, ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أن 
الكاتب ھو الخالق والمؤلف إال إن میزة 
السرد أن ال یحتكر القاص الحكایة كلھ�ا 
ف��ت��ك��ون ال��روای��ة ع��ب��ارة ع��ن س��ی��رة 

 شخصیة.

 د را ظ 
 اءة  روا ام   اي

 إبراھیم رسول
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