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 ..العراقیّوَن اآلن
 یقفوَن بإجالٍل على "خطِّ الفقر الوطنّي"

 .. واحداً تلَو اآلخر
 مؤمنیَن إیماناً راسخاً بخطِّة التنمیِة الوطنیة

 "وبـ "الورقة البیضاء
 ..وبأنَّ من یعیش اآلن

 "في "شاعورة أم ِجِدر
 "وفي"سوك العوَرة

 "وفي"َسْبع البور
 "وفي "حي أور"، و"حي طارق

 سیتزلُّج بعد أربعِ سنواٍت من تشكیِل حكومتنا القادمة
 "على سفوح جبال األلب"الدیناریّة

 وسوف یمتلُك شقّةً في لندن
 وكوخاً في ُجُزر المالدیف

 ..ویختاً في مرسیلیا
 وأینما تلتفِْت ستِجْد یابانیاً ُمستنَسخاً، یھزُّ رأَسھُ بوداعِة بوذا،

 .وحكمة زرادشت، وصبِر"الساموراي" النبیل 
 .. العراقیّوَن.. وبالذات بعَد إعالن"النتائج النھائیة" لإلنتخابات األخیرة

 .لن یحزنوا، ولن ینتِحبوا.. َولن یُصابوا بالكآبة
 .العراقیّوَن یمشوَن دائماً، یمشوَن أبداً .. وال یعرفوَن إلى أین

 /فباصات"مصلحة نقل الرّكاب"، الحمراء ُ اللون/ ماركة لییالند
 مثل "شختورة" الھور تلك

 إنقرضْت منُذ عصوٍر سحیقةٍ 
 .كدیناصوٍر سومريٍّ طیِّب القلب

 حتى أبتسم علیك أن تشید قالعا من الغزل
 أن تجعل الحنین كمطر یغسل شوارع غرناطة وقت الفجر

 أن تصوغ لي كل ذھب العشق وتجعلھ أساور بید العمر
ل فضة الصبر لسنونو ینسى كل أغنیات وتنھیدات الرحیل  أن تحوِّ

 أن یكون الوعد حامال معھ كل روح الملح
 حتى أبتسم اجعل كل أسماء حسناواتك تنزلق من أضلعك

 ویكون قلبك كما أبتغي
 یكون قصیدة یتسع معناھا للسماء

 ألنك رجل تجعل النساء من حولك في حالة حرب ومنافسة وشتیمة
 یا روائح البحر وثقة األرض وغرور السماء

 أنا لك حلم
 حتى أبتسم تعلق على حروف اسمي كل قنادیل روحك

 وترجعني لزمن البراءة
 أو ربما یحالفني الحظ واكون بجعة تغازل بركة لیلك

 أو أخرج من جلدي ألكون لغة صمتك
 أھبط كقمر متعب على سریرك

 وألتصق كوشم على ذراعك
 حتى أبتسم علیك أن تحمل ثالثمائة عام من الجنون

 أن أكون مفتاحا لجنائنك
 أن أقفز كمغامرة من تجاعید عینیك

 ألنك آخر حكایا السندباد
 وألني آخر لیالي شھرزاد

 حتى أبتسم لتكن شتائي الذي أھواه
 بردا یجعلني أتوق للدفء
 وآسا یراقب اللیل بالعطر

 وجسدا یجید االنصھار بأسرار أحضانك
 دعني أطل على شباك صمتك وأترقب بوحك بالكلمات

 فانا امرأة ال تستوعب العشق اال بالكلمات
 ال یشتعل قلبھا بالغرام اال برسائل تخلف بي كل قوى االشتیاق
 ال أجید الركض خلف اسمك أو أعطي طیفك كل أسباب االنتماء

 لكن یكفیني أن آخذ من شظایا غیابك ألشوه بھا كل مرایا الجمود
 أنا لست عاشقة لكني مجرد أنثى تنظر الیك بقلمھا النابض

 فكلما مررت بالشوارع القدیمة تذكرت تجاعید وجھك
 وكلما مر بذاكرتي وجوه اصدقاء طفولتي تذكرت ابتسامتك

 وكلما سمعت باألخبار عن المعاھدات والمھادنات وصمت الرصاص
 تذكرت عھودي بالجفاء

 ما بیننا لیس حاضرا عابرا..بل ھو أمس عمیق كأسم مدینتنا
 فیا مئذنتي في الشعر

 حتى أبتسم ارسمني شمسا تشرق كل صباح على كتفیك
 فما بقي مني ومنك ال یتسع اال لعناق طویل

 .وقبلة تجعلني كل تاریخك في الشغف

 میثاق كریم الركابي
 الناصریة -العراق

 د. عماد عبد اللطیف
 العراق
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ویظل الشعر واح�ة ی�ق�ص�دھ�ا ال�م�رھَ�ق�ون   
، ی�ح�ل�ق  يَّ الظمأى، ین�ش�دون ال�راح�ة وال�رِّ
فوقھم بجناحیھ ویلقي علیھم ب�ظ�الل�ھ وھ�و 
یمرق في األعالي الساحرة. یرطب ق�ل�وب�ھ�م 
التي ش�واھ�ا ال�ع�ش�ق ع�ل�ى ن�اره ال�ھ�ادئ�ة. 
یعینھم على مقارعة ال�ح�ی�اة. ی�ج�ذب�ھ�م إل�ى 
نھره لیعوموا وشمس الجمال تشرق علیھ�م 
من كل اتجاه. سیظل الشع�ر م�الًذا وم�أوى، 
رغم حجریة العصر وقسوتھ، وطغیان اآلل�ة 

 وجبروتھا. سیظل الروح والقلب الخفاق.
 

، 2021مساء السبت الثالثین م�ن أك�ت�وب�ر 
كانت مدینة شبراخیت ال�وادع�ة ف�ي حض�ن 
النیل، وألول مرة في تاریخھا، عل�ى م�وع�د 
مع شع�راء ق�ِدم�وا م�ن أم�اك�ن ب�ع�ی�دة م�ن 
العالم، لیسطروا على ص�ف�ح�ت�ھ�ا قص�ائ�دھ�م 
ویمتعوا جمھورھا المثقف بإبداعاتھم سمعً�ا 
ورؤیة، وذلك ضمن فعالیات مھرجان طنط�ا 
الدولي للشعر في دورت�ھ الس�اب�ع�ة، وال�ذي 

 یترأسھ اإلعالمي محمود شرف. 
وعاًما بعد عام یأخذ مھرجان طنطا ل�ل�ش�ع�ر 
مكانَھ الالئق ویؤكد جدارة مكان�ت�ھ وب�أبس�ط 
التكالیف المادیة. ورئیس المھرجان الشاعر 
اإلعالمي م�ح�م�ود ش�رف وب�ح�رص�ھ ع�ل�ى 
نجاح ھذا المھرجان السنوي، إن�م�ا ی�ق�ت�ف�ي 
بص�ورة م�ط�ورة آث�ار أق�دام أب��ی�ھ الش�اع��ر 
الراحل عبد هللا السید شرف. ذلك الذي ك�ان 
یستقبل الشعراء في ب�ی�ت�ھ ب�ق�ری�ة ص�ن�ادی�د 
القریبة من طنطا كل عام مرتین، فإذا باالبن 

 یستقبل شعراء من جمیع أرجاء العالم.
واستغرق المھرجان ثالث�ة أی�ام ح�ی�ث ك�ان 
االفتتاح في مدینة طنطا العریقة والمشھورة 
باحتضان ضریح الصوفي الش�ھ�ی�ر ب�الس�ی�د 
البدوي الذي جاء باألس�رى وخ�ل�ص�ھ�م م�ن 
نیر عدوھم، بین�م�ا ك�ان ال�ی�وم ال�ت�ال�ي م�ن 
نصیب بلدتین فرعیتین ھما مدینة شبراخیت 
وقریة مجول، م�ن�اص�ف�ة، ث�م ح�ف�ل ال�خ�ت�ام 
بمدینة طنطا ف�ي ال�ی�وم األخ�ی�ر. ف�أم�ا م�ن 
حضروا أمسیة مجول من الشعراء األج�ان�ب 
فھم الشاعر ك�ری�س ف�ان�وي م�ن ال�والی�ات 
المتحدة، والشاعرة م�ری�م ال�زع�رون�ي م�ن 
دولة اإلمارات، والشاعر محمد ن�ج�ی�ب م�ن 
السودان، والشاعر أحمد العجمي م�ن دول�ة 

 البحرین.
وف�ي ش�ب�راخ�ی�ت ك�ان م�ن ب�ی�ن ال�ح�ض�ور 

جیوك سونغ من كوریا ال�ج�ن�وب�ی�ة، الشاعر 
الشاعرة باسمة غنیم من األردن، الش�اع�رة 
فاتنة الغرة من فلس�ط�ی�ن، الش�اع�رة خ�ل�ود 
الفالح من لیبیا، فضال عن شعراء مصریین 
منھم الشاعرة ھاجر عمر والشاعر ال�ك�ب�ی�ر 
أحمد سویلم. وقدم ال�ح�ف�ل ب�ط�ری�ق�ة رائ�ع�ة 

 الشاعر محمد الحناطي. 
ومن أبرز الشعراء األجانب الشاع�ر الش�اب 
الذي سأتحدث عنھ اآلن أندرو م�ان�ی�ك�ا م�ن 

 زیمبابوي.
ھذا الشاعر الشاب م�م�ث�ل ك�وم�ی�دي الم�ع، 
وموھبتھ في التمثیل تض�ف�ي ج�م�اال وت�أل�ق�ا 
على أشعاره الجمیلة المتألقة أص�ال ف�ت�زداد 
وھًجا وعذوبة. شارك في احت�ف�االت م�ھ�م�ة 
ك�ث�ی�رة داخ�ل ال�ق��ارة الس�م�راء فض�ال ع��ن 
الوالیات المتحدة. وھو دائًما یسع�ى ل�ل�ت�ق�دم 

 مرتكًزا على تصمیم وتحدٍّ قویین. 

 
 ومن بین أقوالھ:

ب�إم�ك�ان�ك   متى سیكون استعراضك التال�ي؟"
الحصول على التوقیت الذي ترید، م�ا دم�ت 

واإلرادة متوف�رة ل�دی�ھ، ل�ذل�ك ف�إن�ھ  ." ترید
  یصل.

 :ویقول أیًضا
كثیًرا ما نسأل: ما ھو األسوأ الذي یمكن أن 

 ؟یحدث
 منجذبین نحو أسوأ سیناریوھات الحالة،

 .كما لو أن ھذا كل ما تقدمھ الحیاة
قبل أسبوعین، توقفت وسأل نفس�ي م�ا ھ�و 

 أفضل ما یمكن أن یحدث؟
حیاتي وأنا، بدأ أحدنا ینظر إلى اآلخر بشك�ل 

 .مختلف تماًما
وی�ع��ت��رف أن��درو ب�أن ال��م�رة األول��ى ال��ت��ي 
راودتھ فیھا ف�ك�رة ال�وق�وف أم�ام ال�غ�رب�اء 

وسأل�ھ أح�دھ�م  2009إلضحاكھم كانت عام 
لماذا لم یضحك؟ في ال�ح�ق�ی�ق�ة ك�ان ال�ق�ل�ق 
مستولیًا علیھ. كان یحلم واستش�ع�ر ال�ح�رج 
ل�ح�ظ�ة دخ�ول�ھ ال�ح�ل�م. ل�ك�ن�ھ ص�ح�ا ع�ل��ى 
انتصاراتھ. بدأ أندرو مانییكا حیاتھ الع�م�ل�ی�ة 

 2010في جوھانسبرج، حیث فاز في ع�ام 
بمسابقة شعر طالب جوھانسبرج الدولیی�ن، 
ثم توالت نجاحات�ھ وخص�وًص�ا ف�ي ج�ول�ت�ھ 

ثم أخذ نجمھ الشع�ري  2017األمریكیة عام 
 یلمع في سماء القارة السمراء.

یقول: أنا أح�ب الش�ع�ر. ذل�ك الش�يء ال�ذي 
 یتغلغل فیك قبل أن تعرفھ

ومن أقوالھ یھنئ ح�ب�ی�ب�ت�ھ وزوج�ت�ھ ب�ع�ی�د 
 میالدھا بارًعا في اصطیاد غیر المألوف:

 "... ثم كان ظھورك...
لیس من المفترض أن تخذلني الكلمات، لكن 
علیھا أن تصف ما الذي تعنینھ ل�ي، وك�ی�ف 
أن وجودك في حیات�ي ج�ع�ل م�ن�ي ش�خ�ًص�ا 
أفضل، حسنً�ا، س�ی�ك�ون فص�ة ط�وس�ل�ة أو 
روایة قصیرة، لك�ن�ي س�أق�ول إن�ن�ي أح�ب�ك، 
وأنك جلبت الضیاء إلى عائلتي، وأتمنى فقط 
األفضل من كل شيء ألجلك، وأنت ت�ب�دئ�ی�ن 
عامك القادم، عقدك القادم، حیاتك ال�ق�ادم�ة. 
ولیواصل إلھ آبائنا مباركتك، فأنت نعمة لي. 

 عید میالد سعید یا ملیكتي." 
 

نشر كتابھ الش�ع�ري األول  2019وفي عام 
بعنوان "رجل ال�ح�روف"، وال�ذي وع�دن�ي 
بأن یرسلھ لي بالبرید. یقول أندرو: أرى أنھ 
ل�ی��س ھ��ن��اك أفض��ل م�ن أن ی��ف��رح ال��م��رؤ 
بأعمالھ الخاصة؛ ألن ذل�ك م�ا ی�خ�ص�ھ ف�ي 

 الحیاة. 
 ونراه یكتب في تقدیمھ لذلك الكتاب:

"رج��ل ال��ح��روف" م��ج��م��وع��ة ش��ع��ری��ة 

استغرقَت وقتًا طویال ل�ت�ب�زغ إل�ى ال�وج�ود. 
وأنا إذ أقدمھا إلیك، قارئي ال�ع�زی�ز، ف�إن�ن�ي 
آمل أن تستمتع بقراءة قص�ائ�دھ�ا ب�ق�در م�ا 

 استمتعت أنا لحظات كتابتھا.
إنھا تتناول مواضیع الفقد، الحب، اس�ت�ع�ادة 
المفتقد، كما تعرض مفاھیم الب�ق�اء وح�رك�ة 
الحیاة. وكلما توغلَت في قراءتھا، أتمنى لك 
أن تكون في نفس األجواء التي حاولت فیھا 
أن أصطادھ�ا ل�ك. أت�م�ن�ى أن ت�رى قص�ت�ك 
الخاصة بك في القصائد التي ش�ارك�ت�ك ب�ھ�ا 
ھ��ن��ا. ودائ��ًم��ا م��ا اع��ت��ق��دت، ب��ال��رغ��م م��ن 
اختالفاتنا، أن األرض التي نعیش علیھا ھي 
في قصة أن نعلي من ص�ف�ة اإلنس�ان�ی�ة ف�ي 
ھذا العالم. لذا، وأینما كنت في ھذا الوج�ود، 
وأیا كان عملك، ف�إن "رج�ل م�ن ح�روف" 
ھو حرفي إلیك، ھو تذكیر یخترق الص�خ�ب، 

 یقول بأننا معًا، وأنك محلُّ تقدیر."
نعود إلى المھرجان الذي أقیم في بیت ثقافة 
شبراخیت ل�ن�ؤك�د ع�ل�ى ن�ج�اح�ھ، ف�ق�د ب�ذل 
القائمون على أمور الثقافة ف�ی�ھ أقص�ى م�ا 
یستطیعون من جھد، لكني تمنیت لحظتھا لو 
أقیم على النیل لیست�م�ع ال�ن�ی�ل إل�ى قص�ائ�د 
الشعراء وی�ع�ط�ر أن�ف�اس�ھ�م بس�ح�ر م�وج�ھ 
الرھیف. أتمنى تحقیق ذلك في قابل األعوام. 
ما حدث شيء جمیل ومحمود، لك�ن�ن�ا دائ�ًم�ا 
نصبو لما ھو أجمل. وبالنسبة للشعراء غیر 
العرب فكانت ھ�ن�اك ت�رج�م�ات ل�ق�ص�ائ�دھ�م 
ألقاھا على الجمھور الشاعر م�ح�م�د ع�زی�ز 

 أمین عام المؤتمر.
لقد استمع ورأى ب�ع�ی�ن�ی�ھ ج�م�ھ�وُر الش�ع�ر 
بش�ب�راخ�ی�ت، وألول م�رة، ش��ع�راء أج�ان��ب 
بلغات م�خ�ت�ل�ف�ة ی�رددون أش�ع�ارھ�م أم�ام�ھ 
ویمألون فضاءه الروحي واألدبي بأصواتھم 
وألسنتھم المتعددة. یا لھا من تج�رب�ة ث�ری�ة 

 حقًّا!
 

 جاءوا وذھبوا غارسین الحلم. 
 تركوا في القلوب رذاذ الجمال. 

وكان "أندرو مانیی�ك�ا" م�ن ال�ذی�ن ح�ف�روا 
حبھم في قلوب جمھور شبراخ�ی�ت ف�ط�ل�ب�وا 
التصور معھ مرات، صوًرا جمیلة ل�ل�ذك�رى، 
واستمر بقاؤه في وجدانھم بعد أن ع�اد إل�ى 
بالده وستظل بینھ وبینھم عالقات قویة على 
صفحات التواصل االجتماعي وغ�ی�رھ�ا م�ن 

 وسائل تقریب المسافات أو إلغائھا.
حاولت تقدی�م�ھ إل�ی�ك�م ف�ي س�ط�ور ق�الئ�ل، 
وأنتظر كما وعدني وأكد لي ھاتفیًّا فیما بعد، 
وصوَل مجموعت�ھ الش�ع�ری�ة ع�ب�ر ال�ب�ری�د، 

 ألكتب عنھا دراسة تحلیلیة.

ا  "م روأم" ا 
 

 

 محمد محمد السنباط /ي مصر     
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 ا د   
  ر أب ال؟   

 
 

 وعد حسون نصر/ سوریا
 
 

یس�ت��وق��ف��ك إع��الن وارد ع��ل�ى ص��ف��ح��ات ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي ف��ح��واه (ع��م دّور ع م��ھ��ن��دس/ـ��ة 

للعمل بمحل قمایش بالحریقة، الشغل ھ�و    … عمارة
 10بیع وتلبیق قمایش للزباین، دوام تقریب�اً م�ن الـ� 

یللي مھتم ی�ح�ك�ی�ن�ي). ط�ب�ع�اً ھ�ك�ذا ك�ان�ت  8حتى الـ 
صیغة اإلعالن الوارد على صفح�ات م�ع�ن�ی�ة ب�ف�رص 

 !العمل في سوریة
إذا نظرنا إلى اإلعالن من جوانب مخت�ل�ف�ة ن�رى م�ن 

حیث الجانب الشخصي لصاحب اإلعالن أنھ یری�د أن یُس�ّخ�ر م�ال�ھ لش�راء 
كفاءة أصحاب الشھادة، فھو یمتلك المال وقادر ع�ل�ى ش�راء ال�ع�ق�ول، أو 
لیخبرنا برسالة صغیرة مضمونھا أن في ھذه ال�ب�الد ال�م�ال س�یّ�د األح�ك�ام 
والحیاة، أو فاتتھ فرصة أن یكون في حوزتھ المال والعلم مجتمع�ی�ن ف�أراد 
أن ینتقم لذاتھ بشرائھ أصحاب العلم بمالھ، فال مجال لتف�س�ی�ر آخ�ر، أو ق�د 
یكون ھذا الشخص راغباً بتعیین شخ�ص وص�ل ب�ع�ل�م�ھ إل�ى ن�ی�ل ش�ھ�ادة 
الجامعة ولم تتَح لھ فرصة عمل بمجال ال�ق�ط�اع ال�ع�ام أو ح�ت�ى ال�خ�اص، 
فأراد ھذا الشخص مساعدتھ، ومع أن ھذا التفسیر غیر من�ط�ق�ي ب�ن�ظ�ري، 
أو یجوز أنھ رأى في نفسھ منزلة عالیة رغب أن یُسّخر ل�ھ�ا م�ھ�ن�دس�ی�ن. 
لكن الفكرة، ما ھو الرابط بین شھادة الھندسة ومھنة بیع ال�ق�م�اش؟ ل�م�اذا 
لم یطلب خریج اقتصاد أو إدارة أعمال بحیث یكون لھ مبّرر أنك ترغب ف�ي 
محاسب كفؤ یحمل عنھ مشقّة الحسابات من بیع وشراء. ل�ك�ن م�ا ع�الق�ة 
الھندسة باأللوان إذا كنت ت�ج�د راب�ط�اً ب�ی�ن األل�وان وال�ذوق وال�ق�م�اش؟! 
استدعِ خریج فنون أو مھن یدویة، فھو أقدر على دمج األلوان من غ�ی�ره، 
أو كان باستطاعتك طلب ُمصّمم أو ُمصّممة أزیاء، كل ھؤالء أكثر فائدة لك 
من المھندس أو مھندسة العمارة، ھل ترغب أن تبني قصراً م�ن ال�ق�م�اش 
أو متجراً من الخیطان أو حدیقة من األزرار والس�ح�اب�ات م�ث�الً؟ ال ی�وج�د 
تفسیر لھذا اإلعالن الغبي سوى أن�ھ ُمس�ت�ف�ز، وص�اح�ب�ھ ی�ری�د أن یُ�ھ�ی�ن 
أصحاب الشھادة والفروع العالیة بنقوده مستغالً حاجة ال�ك�ث�ی�ری�ن ل�ل�ع�م�ل 
ضمن ظروف البلد الصعبة لیجعل منھم أقل م�ن�ھ ش�أن�اً، ف�ھ�و س�یّ�د ال�م�ال 
وقادر على وضع شبابنا المثقف لألسف تحت رحمة ن�ق�وده وم�ت�ج�ره. ل�ذا 
ولكیال نكون تحت رحمة أرباب العمل والمال، نأمل من حكومتن�ا ال�ك�ری�م�ة 
بوزاراتھا أن تضع ضمن مخططاتھا وبرامجھا مستقبل شبابنا الذي تخ�ّرج 
في الجامعات باختصاصات ُمتعّددة وتقوم بتوفیر فرص العم�ل ل�ھ�م ض�م�ن 
كفاءتھم، ھنا فقط ستسیطر على جزء ال بأس بھ من البطالة، كذلك ت�ح�م�ي 
مثقفینا من الوقوع في مصیدة بعض الجاھلین من أصحاب المال وال�ع�م�ل. 
أیضاً ال ضرر لو أن بعض شركات القطاع الخاص تُعلن بین الحین واآلخ�ر 
عن مسابقات لتعیین أصحاب الشھادات والكفاءات ض�م�ن اخ�ت�ص�اص�ات�ھ�م 
داخل المؤّسسات، فأقل ما یمكن ھنا أن یتمتّع الخریج ب�وظ�ی�ف�ة ت�ل�ی�ق ب�ھ 
وباختصاصھ وبضمان مالي وصحي واجتماعي، ألنھ من الُمعیب أن ن�ق�رأ 
صیغة ھكذا إعالن على صفحات التواصل التي تغزو العالم ال�ح�ق�ی�ق�ي وإن 
كان الغزو من العالم االفتراضي إالّ أنھ وصل للكثیری�ن، وج�ع�ل ال�ك�ث�ی�ری�ن 
ینتابھم الفضول قبل الدھشة لمعرفة ما الربط بین بیع القماش والھ�ن�دس�ة، 
مع العلم أننا أصبحنا في زمن ال�ع�ج�ائ�ب ب�ع�د أن أض�ح�ى ال�م�ال والس�الح 
وحتى النفوذ بحوزة من ھم لیسوا أھالً ل�ذل�ك، ول�أل�س�ف وظ�ف�وھ�م ب�غ�ی�ر 

 .مكانھم
نأمل أال نصل بالجھل إلى أكثر من ذلك كي ال نرى مع االح�ت�رام وال�ت�ق�دی�ر 

 ....!لجمیع المھن أحدھم یطلب خریج طب للعمل ُمستخدماً في متجره
 

  ف وف!            

 

 
 اربیلكفاح محمود كریم/

 
شاَف ویشوف كلمة عربیة فصیحة لھا معاني كثیرة من أبرزھا نَظََر    

ورأى، ویستخدمھا الع�ام�ة م�ن غ�ال�ب�ی�ة أھ�ل ال�ع�راق، ول�ع�ّل أج�م�ل 
استخداماتھا ھو المثل الذي توجُت بھ مقالتي ھذه " ماشاف وشاف!" 
للتعبیر عن أصحاب النعم الجدیدة والمفاجئ�ة وغ�ال�ب�اً ال�م�ش�ك�وك ف�ي 
أمرھا، ویأتي المثل للتعبیر الن�اق�د ل�ح�ال�ة ش�اذة ف�ي ال�غ�ن�ى وال�ث�راء 
السریع، أو اع�ت�الء ال�م�ن�اص�ب وال�وج�اھ�ة خ�ارج ق�وان�ی�ن وأع�راف 
التسلسل الطبیعي للتطور الوظیفي أو االجت�م�اع�ي م�ن خ�الل ع�م�ل�ی�ة 
مشبوھة غیر طبیعیة، وما أكثرھم في ی�وم�ن�ا ھ�ذا ف�ي ال�ب�ل�دان ال�ت�ي 
تعرضت لتغییرات حادة دون سیاقھا الطبیعي، وب�ت�دخ�ٍل ج�راح�ي أّدى 
إلى ظھور أعراض غیر م�ت�وق�ع�ة أو م�دروس�ة، ف�ف�ي ال�ع�راق وم�ن�ذ 

، حیث أسقطت الوالیات المتحدة الھیكل اإلداري للنظام العراق�ي 2003
السابق دون أي برنامج مدروس لبدیل یفقھ مشاكل العراق ال�ب�ن�ی�وی�ة 
واالجتماعیة والسیاسیة؛ وذلك باستخدام عناصر ال تمتلك في جلّھا أي 
جذور عمیقة أو معرفة دقیقة في معضلة العراق منذ ت�أس�ی�س ك�ی�ان�ھ 
السیاسي في عشرینیات القرن الماضي وحتى یومنا ھذا، حیث ك�ان�ت 
األدوات التي استخدمت في معظمھا من ال�ع�ن�اص�ر ال�ت�ي ط�اف�ت ع�ل�ى 
السطح فجأة، وھم في غالبیتھم أناس یعرف�ھ�م األھ�ال�ي م�ن ال�ن�ك�رات 
والمغمورین لكنھم األكثر حیلة أو ف�ھ�ل�وة ف�ي ال�ت�ع�ام�ل م�ع ال�وض�ع 
الجدید، والقصة لیست حص�ری�ا ب�ال�ذی�ن ی�ل�ع�ب�ون ف�ي الس�ی�اس�ة، ب�ل 
اصبحت ظاھرة امتدت الى كل مفاصل ال�دول�ة واوج�ھ�ھ�ا األك�ادی�م�ی�ة 
وبازار الشھادات والعسكریة واالمنیة خاصة الرتب الممنوحة (الدمج) 
واالقتصادیة وبالذات مكاتبھا التابعة لالحزاب والكت�ل وال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات 
التي تمتص ثروات البلد وابنائھ، ناھیك عن العصابات ال�ت�ي ت�ھ�ی�م�ن 
على معظم االنشطة المالیة واالقتص�ادی�ة ت�ح�ت م�خ�ت�ل�ف ال�ت�س�م�ی�ات 

 والعناوین.
 

ولغرض مصادرة او احتواء مؤسسات الدولة التشریعیة والتنفیذیة     
تم ترتیب الوضع الجدی�د ال�ذي ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى ص�ن�ادی�ق االق�ت�راع ف�ي 
الجلوس على كراسي الحكم بأذرع میلیشیاویة لضمان السیطرة ع�ل�ى 
الناخبین في عملیة التحول من النظام الشمولي إل�ى ال�ن�ظ�ام ال�ج�دی�د، 
حیث بدأت تلك القوى بتأسیس میلیشیات من الش�رائ�ح ال�ع�اط�ل�ة ع�ن 
العمل والمسطحة الوعي والم�خ�درة بش�ع�ارات ط�ن�ان�ة ب�اس�ت�خ�دام�ھ�ا 
كأدوات إلیصالھا إلى دفة الحكم بشرعیة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة ال�م�ف�ت�رض�ة، 

التي ت�م�ی�زت ب�ع�م�ل�ی�ات ت�زوی�ر  2018واتضح ھذا جلّیاً في انتخابات 
ھائلة لم یعترض علیھا أي حزب أو كتلة، بینما قامت الدنیا ولم ت�ق�ع�د 
حینما بدأت بواكیر الوعي لدى الناخبین، خاصةً في مناطق نفوذ ت�ل�ك 
القوى التي أثبتت فشلھا في الحكم بكل أشكالھ، حیث رفضت الغ�ال�ب�ی�ة 
من السكان رغم كل التأثیرات أن تمنحھم الشرعیة؛ ولذلك تراھم م�ن�ذ 
ظھور نتائج االنتخابات التي كشف�ت ج�زًءا م�ن ح�ق�ی�ق�ت�ھ�م، ی�ھ�ددون 
بإسقاط أو إلغاء نتائج االنتخابات ألنھا لم تلبي رغبتھم في البقاء على 
كراسي السلطة التي لم تنجح في تحویلھم إلى رجال دولة خ�الل أك�ث�ر 

 من ثمانیة عشر عاماً:
 لیبقى الطبع غالباً على التطبع في نظام الذي (ما شاف وشاف!؟).  
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، ال ت�ع�رف ال�ق�وى واألح�زاب ال�ت�ي ش�ارك�ت ف�ي 2003في عراق ما بعد 
تأسیس العملیة السیاسیة برعایة أمیركی�ة إی�ران�ی�ة ب�م�ف�ھ�وم ال�م�ع�ارض�ة 
البرلمانیة، فھي ال تلتفت إلى الفعل الس�ی�اس�ي ال�ذي ی�ح�ف�ل ب�ھ أي ن�ظ�ام 
دیمقراطي، أو یمتلك الحد األدنى من ھذه الممارسة، فالقوى السیاسیة ف�ي 
العراق ال تبحث سوى عن السلطة ومغانمھا، وال تعترف بأي فعل سیاس�ي 
آخر ضمن لعبة الدیمقراطیة، وھو ما یبدو أنھ سیتكّرر مع مشھ�د م�ا ب�ع�د 

، المبك�رة ال�ت�ي أف�رزت ص�ع�ود 2021أكتوبر/ تشرین األول  10انتخابات 
 .قوى وخسارة أخرى

مقعدا برلمانیا، ویفترض أنھ�ا ال�ت�ي ت�م�ت�ل�ك  73الكتلة الصدریة صاحبة الـ
حق تشكیل الحكومة، بترشیح رئیس وزراء ألربع سنوات مق�ب�ل�ة، وج�دت 
نفسھا محاصرة، ومعھا تحالف "تقدم" بزعامة رئیس البرلم�ان الس�اب�ق، 
محمد الحلبوسي، والدیمقراطي الكردستاني بزع�ام�ة مس�ع�ود ال�ب�ارزان�ي، 
بطعون، ورفض وتھدیدات علنیة من القوى الخاسرة، وفي مقدمتھا القوى 
والملیشیات الوالئیة "التي تدین بالوالء والتبعیة إلیران". ول�م ت�ج�د ھ�ذه 
القوى التي تعتبر أبرز القوى الخاسرة في انتخابات أكتوبر بّداً من الض�غ�ط 
على القوى الفائزة، م�ن أج�ل اس�ت�م�رار م�ك�اس�ب�ھ�ا واس�ت�م�رار وج�ودھ�ا 
بالسلطة، ألنھا؛ وكما أسلفنا، جزٌء من منظومة سیاسیة فاسدة ف�ي ع�راق 

، ال تؤمن بأي فعل سیاسي، ما لم تكن في السل�ط�ة أو ج�زءا 2003ما بعد 
منھا، وتأخذ حّصتھا من مح�اص�ص�ٍة م�ق�ی�ت�ٍة ل�م ت�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى ال�ت�وزی�ع 
المكوناتي للشعب العراقي، شیعة، ُسن�ة، أك�راد، وإن�م�ا ن�زع�ت إل�ى ح�ی�ز 
أضیق، ھو حیز التوافقات السیاسیة والمحاصصاتیة، فالس�ل�ط�ة ف�ي ع�ی�ن 

الذي أضح�ى ن�ھ�ب�اً  2003ھؤالء مغنم، فما بالك إن كانت في عراق ما بعد 
 لتلك القوى؟

 
قد تجد الكتلة الصدریة نفَسھا مضطّرةً مرةً أخرى لتشكیل حكومة توافق�ی�ة 

 ترضي جمیع األطراف
الیوم، وعلى الرغم من قدرة الكتلة الصدریة على تشكیل كتلٍة برلمانیٍة ھي 
األكبر، وبالتالي صاحبة الحق في تشكیل الحكوم�ة، ف�إن�ھ�ا وف�ي ظ�ل ھ�ذه 
الضغوط الھائلة التي تمارسھا القوى الوالئیة الخاسرة في االنتخاب�ات، ق�د 
تجد نفَسھا مضطّرةً مرةً أخرى لتشكیل ح�ك�وم�ة ت�واف�ق�ی�ة ت�رض�ي ج�م�ی�ع 
األطراف، وتعطي لھم سھم�اً م�ن م�غ�ان�م الس�ل�ط�ة، إرض�اء ل�ھ�ذه ال�ق�وى 
الخاسرة ودرءاً ألي مش�ك�الت ق�د ت�ؤدي إل�ى وق�وع ال�ع�راق ف�ي ط�ائ�ل�ة 

  .المجھول سنوات مقبلة
إیران التي یبدو أنھا وجدت نفسھا في م�وق�ٍف ال ت�ح�س�د ع�ل�ی�ھ ف�ي ظ�ل  

خسارة كبیرة للقوى الموالیة لھا، تدفع باتجاه تشكیل حك�وم�ة ت�واف�ٍق م�ن 
خالل تواصل غیر مباشر مع زعیم الكتلة الصدریة، مقتدى الصدر، وال�ذي 

یبدو أنھ یعرف حجم تحّركاتھ وحدودھا. وبالتالي، من غیر ال�م�س�ت�ب�ع�د أن 
 .یرفض مثل ھذه العروض، أو یقاوم مثل ھذه الضغوط

مع ذلك، ما یمكن أن تحصل علیھ القوى الخاسرة الموالیة إلی�ران م�ن أي 
توافق یبدو أقل بكثیر مما كانت تطمح إلیھ قبل االنتخابات. ولعل ال�م�ك�س�ب 
األكبر الذي ستتدافع علیھ ھذه القوى، وتسعى إلیھ، ھو م�ؤّس�س�ة ال�ح�ش�د 
الشعبي التي تعتبر قوتھا الض�ارب�ة، وال�ت�ي وإن ك�ان�ت ت�ع�ت�ب�ر م�ؤس�س�ةً 
عسكریةً حكومیة، إال أنھا ال تعترف فعلیا سوى بقوتھا وسالحھا، وك�ث�ی�را 
ما كانت نّداً للدولة، وھو ما تعرفھ جیداً إیران التي ستكون ح�ریص�ة ع�ل�ى 

 .أال تمّس ھذه المؤسسة في السنوات األربع المقبلة
 

شخصیة رئیس الوزراء المقبل ستبقى ملفاً شائكا وق�اب�ال ل�ل�ت�ف�اوض ب�ی�ن 
 مختلف القوى السیاسیة

سیحصل الوالئیون على ھذا الوعد، ولكن الس�ؤال: ھ�ل ی�م�ك�ن أن ت�ن�ف�ذه 
الحكومة المقبلة؟ وبأي ضمانات؟ ال یبدو أن النتائج التي ی�م�ك�ن أن تص�ل 
إلیھا أي نھایاٍت في العراق قابلة للقراءة الدق�ی�ق�ة، ف�ي ظ�ل واق�ع ع�راق�ي 
متغیر، خاضع ھو أیضا لمتغیرات عدیدة محیطة بھ. لكن یمكن القول ألن ال 
ضمانة بالتأكید بأن الحكومة المقبلة قد ال تضطر، في ل�ح�ظ�ة ف�ارق�ة، إل�ى 
ضم الملیشیات الوالئیة التي تشكل، في غالبیتھا، العم�ود ال�ف�ق�ري ل�ھ�ی�ئ�ة 
الحشد الشعبي، للقوات األمنیة، وإلغاء ھ�ذه ال�ھ�ی�ئ�ة ب�ال�ك�ام�ل، وح�ل ك�ل 
مفاصلھا وإعادة ھیكلتھا، مستغلة أن ھذه الھیئة مؤّسسة حكومی�ة ت�ت�ب�ع، 
بالدرجة األولى، للقائد العام للقوات المسلحة، رئیس الوزراء، ناھیك طبع�ا 
عما یمكن أن تسوقھ الحكومة من أسباٍب أخرى، تت�ع�ل�ق ب�خ�روج ال�ح�ش�د 
الشعبي على إرادة القائد العام، وما یسببھ ذلك من فوضى أمنیة وسیاس�ی�ة 

 .واقتصادیة
لیس األمر بھذه السھولة، خصوصا أن شخصیة رئ�ی�س ال�وزراء ال�م�ق�ب�ل 
ستبقى ملفاً شائكا وقابال للتفاوض بین مختلف القوى السیاسیة، ما ی�ع�ن�ي 
أن رئیس الحكومة الجدید یجب أن یخضع، ھو اآلخ�ر، ل�ت�واف�ق�ات ال�ق�وى 
السیاسیة، ومنھا بالتأكید القوى الموالیة إلیران التي ال یبدو أنھا مس�ت�ع�ّدة 
للقبول بمرّشح من التیار الصدري. وبالت�ال�ي، ال�ت�واف�ق، ب�دع�ة الس�ی�اس�ة 

 .، سیبقى قائما حتى على شخص رئیس الحكومة2003العراقیة بعد 
التوافق مصطلح لھ مدلوالتھ الخاصة بالعملیة السیاسیة في عراق ما ب�ع�د 

، فھو یعني، من بین ما یعنیھ، توافق القوى السیاسیة على ت�ق�اس�م 2003
المغانم التي تنتجھا السلطة، من دون توافق فعلي على ما یمكن أن تق�ّدم�ھ 
الحكومة المقبلة من خدماٍت وتنمیة للمواطن ال�ع�راق�ي، أو م�ا ی�م�ك�ن أن 
تحقّقھ من استرداد لسیادة بلٍد م�ا زال خ�اض�ع�ا إلم�الءات ال�خ�ارج وق�واه 

 .النافذة

 بقلم: إیاد الدلیمي ا ة أى  ااق                



08  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 811 

29 Dec 21 • Year 17 

 (اوال)

 َمملكةُ األْنغاِل* و األْبغاِل**
 04/09/2021سیدني، 

  

إن��قَ��ل��ب��ْت األح��واُل ال��ج��ّوی��ةُ إل��ى ِرم��اٍل 
وعواصَف ... َش�حَّ ال�م�ط�ُر ف�َج�َزَرْت م�ی�اهُ 
النھر وخیَّم الظالُم ثقیال ... صارْت الطی�وُر 
األلیفةُ ت�ح�لّ�ُق ف�ي الس�م�اِء أس�رابـً�ا ف�وَق 
الجباِل وعلى السھوِل وفي الغاباِت، ت�رك�ْت 
كلَّ شيٍء، ما خفَّ حملُھُ وما غال ثمنُھ بحثا 
لھا عن ُمستَقَرٍّ ثّم اجتمعْت في وك�ٍر أع�ل�ى 
شجرٍة ُمثِمرٍة تُرفِرُف و تَُزقِزُق واتّفقْت بعد 
طوِل ائتِماٍر أن تؤّسَس جمھوریّة ل�ل�ط�ی�وِر 
ا غ�ی�َر ُم�َذیّ�ٍل وی�ك�وُن  تكوُن لھم وطنً�ا ح�ّرً
ھا أعالي النّخیِل والشجِر و ق�ّررْت أنّ�ھ  مقرُّ
على َمْن یریُد حیاةً سعیدةً أْن یخلَع ال�رداَء 
القدیَم فیغتسَل بماِء الُمْزٍن فیك�ت�س�َي ریش�ا 
خفیَف الوزِن وال یُْبقي علی�ِھ ِم�خ�لَ�ب�ا ح�اّدا 
وال منقاًرا َصلبـًا حتّى ال یعت�ِدَي أح�د ع�ل�ى 
أح��ٍد ف��ن��ن��ت��ش��َر ف��ي الش��وارع نس��ت��ج��دي 
ك��األغ��راِب واألی��ت��اِم ك��م��ا ھ��و ال��ح��اُل ف��ي 

.(....…) 
وما ك�ادْت ال�ط�ی�وُر تس�ت�قِ�رُّ ح�تّ�ى غ�زاھ�ا 
األنغاُل واألبغاُل فََحطَّموا جم�ی�َع األعش�اِش 
وسرقوا فاكھةَ األشج�اِر َوھ�ّرب�وا ال�ن�خ�ی�َل 

أسَّ�َس ال�غ�زاة …  والتموَر لقّوادھم الكبیِر 
َمملكةُ األْنغاِل واألْبغ�اِل ف�دام�ْت س�ن�ی�ن�ا ... 
إنَّھم "أوالُد النغیِل" ُحفاةً ... ول�ق�د ن�ِغ�ل�وا 

فھل یومـًا ستنمو ل�ل�ط�ی�ور …  بین الطیوِر 
 من جدیٍد أجنحةٌ؟!.

..................................... 
ھو حی�وان ھ�ج�ی�ن م�ن س�الل�ة  * النغل : 

الخیول ی�ن�ت�ج ع�ن ت�زاوج ذك�ر ال�ح�ص�ان 
 وأنثى الحمار (األتان) 

** البغل : ینتج عن ت�زاوج ذك�ر ال�ح�م�ار 
 .وأنثى الحصان

 
 

 ثانیا)(
 ُخفَِضْت اإلضاءة

 2021/12/12 
  

)1( 
منُذ ِوالدتي ع�ل�ى خش�بَ�ِة ال�م�س�رِح و أن�ا 
أَُدغدُغ عواطَف جمھوري حتّى أسحبَھُ إل�ى 

مناطِق رؤیتي الضوئیِة دون حاجٍز وھ�م�يٍّ 
 أو ُمَعْرقِالٍت مروریٍّة.

 
)2( 

 … سماُع صافَرِة اإلنذاِر 
ق�ِت الس�ت�ارةُ إل�ى ...   فُخفَِضْت اإلضاءة ُم�زِّ

أرب��ِع قِ��طَ��ٍع ف��اْن��ك��ش��َف ال��م��س��رُح، ص��فّ��َق 
الجمھوُر فَرحـًا بِبَْدِء العرِض الجدیِد وس�طَ 
الھالِل و تناثرِت الدوالراُت ف�وق ال�ّرؤوِس 
و تدحرجْت برامیُل النّفِط  فارغةً!! في ك�لِّ 

 …االتجاھاِت 
ھجَم الج�م�ھ�وُر (ف�رھ�وًدا)* ج�دی�دا ت�ح�ت 
أعیُِن الُمخرجیَن ال�م�ت�خ�فّ�ی�ن وراَء أق�ن�ع�ٍة 

 …ُمظلّلٍة وإضاءٍة زرقاءَ 
و س��م��اِع ن��اق��وِس …)**  م��ع (ال��ت��ك��ب��ی��رِ 

 الموِت***
 

)3( 
غابْت شمُس َسمائي ... وعّششت الجرذاُن 
في خشبِة مسرح�ي وقُ�ِرض�ْت مص�اب�ی�ح�ي 
ف�غ��ادرُت، إض�ط��راًرا، أض�وائ��ي ت�ارةً إل��ى 
الشرِق وأخرى إلى الغرِب وب�ات�ت الص�ال�ةُ 

 …دون أبواٍب 
تحّجرِت القلوُب فلْم نَُعـْد نسمُع غ�ی�َر أن�ی�ِن 

 األّمھاِت وصوِت آآآآھااااااااااتي
........................................................ 

فرھود: ھي أعمال عنف ون�ھ�ٍب نش�ب�ت  * 
في بغداد, العراق واستھ�دف�ت ال�ی�ھ�ود ف�ي 

 .1941حزیران عام 
 ** القاتل والمقتول یصرخـان"هللا أكبر"

*** ناقوس الم�وت ھ�و رن�ی�ن ال�ن�اق�وس 
(جرس الكنیسة) لإلعالن عن ال�وف�اة ف�ور 

  حدوثھا.
 (المصدر ویكیبیدیا)

 قصیدة

 *) ان(
 موفق ساوا    

 26/05/2012سیدني، 
 

 

 ھْل یَعِرُف الَمْخِصيُّ َمْكُرمةً 
 فیَأْتیھا؟    

 یا نِتَاَج "معاِمِل الِخْصیاِن"
 ھْل أنتُم غیَر أجسادٍ 

 تَكلَّستْ 
 وماَت الحسُّ فیھا؟
 تُْصفَعوَن على القِفا

 فال َكرامھْ 
 تُْجلَُدوَن بسیاِط الذلِّ 

 فال شھامھْ 
 تلفَّْعـتُـْم بِِرداِء العبیدِ 

 فصرتُمُ 
 في حقوِل األسیاِد فّزاعْھ.

 
 وفي قصوِر الجالّدِ 

 نساُؤُكْم َجوارٍ 
 وذكوُرُكْم یُضاَجعونَ 

 فیا لْلفظاعْھ!
 حلیَب الغدِر أُْرِضعـتُمْ 

 وفي "معامِل الِخصیاِن"*
ْخـتُـمْ           فَرَّ

 مھّمتُكم أن تَعِصبوا منّا العیون
 و تدفعونا في طریِق الِمحنْ    

 ُحفاةً ُعراةً نشحُذ على أبوابِ 
 الوطنْ                           

ـتُـكـم           َمَھمَّ
 أن تقطَعوا أْوصالَنا

 أن تَقـتُـلوا أحالَمنا        
خوا أْوكاَرنا                 أن تُفَخِّ

 أن تھِدموا مداِرَس أطفالِنا          
 وُدوَر األْیتامْ     

تُكم        َمَھمَّ
 أن تجعلوا مدائِنَنا أطالًال 

 تُعشُِّش فیھا الغربانْ 
 أن تقتُلوا أوالَدنا جوعـًا
 وأرُضنا بالخیراِت ُحبلى

 إذا فاض الرافدانِ 
 …تفیُض نَْوًرا و ثْمرا 

 
 أنتُم، ما أنتُُم!؟

 أشباهُ رجاٍل تخّرجوا
 من "معامِل الِخصیاْن"

 باعوا الوطنْ 
 …و قبَُضوا األثماْن 

 جئتم لصوصـًا  
 آل (الخصیان)  ألنظمٍة تحكمھا

 وھل یعرُف الَمخصيُّ مكُرَمةً 
 ھل یدرُك قیمةَ األوطان

 وطینتُھ
 من المْرتِزقِة و الغلمانْ 

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

 * (معامل الخصیان) كان تجار الرق یبتاعون األسرى ذكوراً وإناثاً، ولما تحولت 
 إلى تجارة مربحة عمدوا إلى خصاء كثیراً من ھؤالء األرقاء، وبیعھم بأثمان 
 غالیة، فراجت تلك البضاعة وكثر المشتغلون بھا، وأنشأوا ما كان یعرف ب 

   .(معامل الخصیان) في أوروبا، وتحدیداً في (فردون) بمقاطعة (اللورین) بفرنسا

ر ري 

 موفق ساوا
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في مجموعة أدیب كمال الدین الشعری�ة   
ب�ع�ن�وان  2017الصادرة في فرنسا عام 
وھي مختارات  -(الحرف وقطرات الحّب)

شعریة ترجمھا إلى ال�ف�رنس�ی�ة ال�دك�ت�ور 
یختصر المترجم في تق�دی�م�ھ  -ناجح جغام

للمجموعة الظروَف ال�م�أس�اوی�ة ل�م�ب�دعٍ 
منفّي مثل أدیب كمال الدین ُمت�س�ائ�ال: م�ا 
الذي یمك�ن أن ت�ف�ع�ل�ھ ل�م�واج�ھ�ة ُع�ن�ف 
التاریخ؟ ماذا یبقى عندما یُفقَُد كّل ش�يء، 
ویتراكُم الُحطام أكثر فأكثر، عندما یُصبح 
مھُد اإلنسانیة شبیھاً بقبر، وضوء قذیف�ة 
ینفجر فوق قذیفة، عندما ت�ك�ون ب�الد م�ا 

  بین النھرین خراباً؟
یج�ی�ب: ال�ل�غ�ة، ال�ل�غ�ة ال�ع�ن�ی�دة، ت�ب�ق�ى. 
ویضیف من�اقش�اً: ألن ال�ل�غ�ة ُولِ�دْت م�ن 
الحیاة فھي تملك دوراً ضروریاً وص�ح�ی�اً 
للحفاظ على الحیاة نفسھا. فن�ح�ن ن�ع�رف 
أنّ��ھ إض��اف��ة إل��ى ك��ی��ن��ون��ت��ھ��ا اإلب��داع��ی��ة 

بإمك�ان�ھ�ا أن ت�ع�م�ل   الجمالیة، فإّن اللغة
 أداةً لتأكید البقاء.

 (سأشعُل حرفاً من حرفٍ 
 حتّى أبقى ُمبصراً طواَل حیاتي).

 "قصیدتي تسبح وتضحك"
 

 صراع العقل الُمتسائل
************* 

إّن عنونة أدی�ب ل�م�ج�م�وع�ت�ھ ت�ح�ّدد ل�ن�ا 
رحلةَ بحٍث، وتعطی�ن�ا إش�ارةً ب�اإلحس�اس 
الوجودي ألدیب ك�م�ال ال�دی�ن. إذن، ھ�ل 
َسیُغفر لنا إذا سألنا: أیكون عنوان ك�ت�اب 
"ح�ی�ات�ي، ح��ی�ات�ي!" ط�ب��ق�اً ألدی�ب، ھ��و 

  السؤال؟
إّن العدید من الث�ی�م�ات والص�راع�ات ف�ي 
شعر أدی�ب ق�د ت�ّم االحس�اس ب�ھ�ا ح�ی�ن 
ش�ارك�ت الش�خ��ص�ی�ة األس�اس��ی�ة، بش�ك��ل 

  مباشر، في طقوس حقیقیة أصیلة.
 (إذا كتبَت قصیدةً عن المطر

 فاحذْر أن تكتبھا
 -ما لم تكْن روُحَك 

 -قبَل جسدَك 
 قد تبلّلْت بالمطر.)

 "تلك ھي القصیدة"
س�ت��ع��ان�ي روح الش�اع��ر م�ن أل��م ش��دی��د 
وعذاب مبّرح. أدیب یتحدث عن س�ل�س�ل�ة 
من األسئلة التي یج�ب أن ی�واج�ھ�ھ�ا ك�ّل 

  لیلة:
 (عالماُت االستفھاِم كثیرة

 أراھا تتراقُص فوق الرؤوس كّل لیلة.
 فأتوقُف عن الكتابة...)

 "رقصة مزیّفة"
وھذا ی�ذّك�رن�ا ب�ال�ب�ح�ث ع�ن ال�م�ع�ن�ى أو 
الحقیقة ف�ي وج�ود اإلنس�ان، وھ�و م�ب�دأ 

من مب�ادئ ال�ف�ل�س�ف�ة ال�وج�ودی�ة ألل�ب�ی�ر 
 كامو.

  
 ُمْعضلة المنفى

************ 
ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن اع�ت�ق�ادن��ا أّن م�ق�ارن��ة 
الوطن بالمنفى ھي م�ق�ارن�ة ق�اط�ع�ة ف�ي 
اختالفھا، حین قارن أدیب الجنّة بج�ھ�نّ�م، 

   كما أشار أدناه:
 (لذا دمدْم قصیدةَ المنفى 

 وأنَت في الوطن.
 ودمدْم قصیدةَ الوطن

 وأنَت في قطاِر الجنِّة الذاھِب إلى َجھنّم.)
 " تلك ھي القصیدة"

فإّن من الممكن، كذلك، أن نواج�ھ ت�أوی�الً 
مختلفاً للوطن كمكان امتأل بُخَدعٍ ال نھایة 
لھا والتي یمكن للمنفى أن یمألھا ب�م�زی�د 
من الخدع، مّما یجعل القارئ حائراً ف�ی�م�ا 

زائ�ف�ة م�ث�ل   إذا كانت اإلقامة في المنف�ى
 البقاء في الوطن.

 (المنفى ُخْدعةٌ إضافیّة
  من ُخَدعِ الوطِن التي ال تنتھي.)

 " أُْغِرُق ذاكرتي في الماء"
 

 صراع اللغة المجازیة والذاكرة
****************** 

ت�ع�م��ل ص�ور أدی�ب الش�ع�ری��ة ك�أغ��ل�ف��ة، 
االس�ت�ع�ارة،   فبغّض النظر عن مدى ذكاء

بغّض النظر عن مدى رقّة اإلخفاء، ف�ھ�ي
ال تسمح للواقع ب�ال�ظ�ھ�ور  -أي الصور -

بش��ك��ل ك��ام��ل. إن��ھ یش��ی��ر إل��ى األق��ن��ع��ة 
المسرحیة للطبی�ع�ة الش�ك�س�ب�ی�ری�ة وإل�ى 

ب��واس��ط��ة   األم��ث��ل��ة الش��ائ��ع��ة ل��إلخ��ف��اء
 التراب، اللغة المجازیة وتشّكلھا:
 (التماثیُل أشدُّ كذباً من صانعیھا.

  التماثیُل أشدُّ كذباً 
 من وجوِه طغاتِھا وملوِكھا.)

 "رقصة سریة"
قص��ی��دة أخ��رى تش��ی��ر، أیض��اً، إل��ى أن 
ال�ذاك��رة ی��م�ك��ن ل�ھ��ا، ك��ذل��ك، أن ت�خ��ل��ق 

 متاعب خطرة للعقل البشري.
 (حرفي یصارُع العمى كي یراكِ 

 أو یرى رماَد ذكراِك.)
 " شبح قصیدتِك األخیرة"

  
  قسوة الحقیقة

********* 
ما ِم�ن ح�ل وس�ط ی�ط�ل�ق�ھ ص�وُت أدی�ب. 
فحقیقة ال�ح�ی�اة ی�ج�ب أن ت�ب�ق�ى ظ�اھ�رة 
للعیان. وغالباً ما یستخدم متحدثو ال�ل�غ�ة 
اإلن���ك���ل���ی���زی���ة األص���ل���ی���ون ال���ع���ب���ارة 
االصطالحیة: "الحق�ی�ق�ة ال�ع�اری�ة"، م�ع 

ذلك فأدیب ھ�ن�ا ی�م�ن�ح�ن�ا ت�أوی�الً ح�رف�ی�اً 
للحقیقة العاریة ككیان ال یمكن�ن�ا أن ن�راه 

 إّال عندما نكون عاریین أو مكشوفین.
 (كاَن عاریاً تماماً 

 بوجٍھ َغطّاه التُراب.)
 " الموتى یرقصون عند الباب"

 (الموُت ال یحبُّ إّال الُعراة!)
 "رقصة مزیّفة"

كش�ف   یتّم تحصیل الحقی�ق�ة ع�ن ط�ری�ق
مخادعة، ع�ن ط�رق   أیّة صور مزیفة أو

ال��ت��خ��ل��ص م��ن أیّ��ة اس��ت��ع��ارات م��ادی��ة 
متداخلة: المطر، الماء، الض�ی�اء، ال�ن�ار، 
والتي قد تخفي طبیعة الواقع الش�خ�ص�ي. 
فأنَت ال یمكنك أن تخفي الحقی�ق�ة ب�إح�دى 
الصور، ألّن الحقیقة ھي توك�ی�د ال ی�ق�ب�ل 
الجدل، یُ�وَص�ف، ب�ط�ری�ق�ة س�ل�ب�ی�ة، م�ن 

  خالل استخدام أضداده الكاذبة.
 (یفاجُئ المطُر ذاكرتي دائماً 

 بأكاذیبھ الجمیلة
 فأستقبلھُ فرحاً بدموعي.)

 "رقصة مزیّفة"
كذلك تأخذ الحقیقة شكَل البیان الشخص�ي 

 الذي ال یتوقف لتعبیر ذاتّي متكرر:
(جلَس حرفي في منت�ص�ِف ال�ل�ی�ِل ع�اری�اً 

 أماَم المرآة
 وبدأَ یكتُب مرثیّتي عبَر الساعات

 واألیّام والسنین.)
 "قطعة ذھب"

 
 ُحّب اللغة والكلمات والحروف
****************** 

تصلنا ال�ح�ق�ی�ق�ة ع�ب�ر ال�ل�غ�ة. اُْك�تُ�ِش�ف�ت 
الحقیقةُ عبر مش�اھ�دة األجس�اد ال�ع�اری�ة 
كلّھا، لنساء ع�اری�ات، ول�ل�م�وت�ى ال�ذی�ن 

طُ��لِ��َب م��ن��ھ��م أن ی��ك��ون��وا ع��راة ح��ی��ن 
 یواجھون اآلخرین.

ولتأكید الحق�ی�ق�ة، نس�ت�خ�دُم ال�ل�غ�ة ال�ت�ي 
تعط�ي ك�ّل ح�رف م�ن األب�ج�دی�ة ط�ب�ی�ع�ةً 
مقّدسةً تجعل الكلم�ات وال�ت�ع�ب�ی�ر س�الح�اً 
للصدق، اللغ�ة ال�ت�ي ت�ت�ی�ح ل�ل�ش�اع�ر أن 
ی�ك��ون ھ�و ن��ف�س��ھ م��ج�ن��ون��اً وم��ت��ح��رراً، 

م�ن خ�الل نس�اء ی�م�ن�ح�ن�ھ م�رآةً   وغالباً 
 لیرى أعماق روحھ.

 (أن تعیَش ِمن دوِن نقطة
 یعني أنَّك تعیش ِمن دوِن حرف.

 وأن تعیَش ِمن دوِن حرف
 یعني أنَّك تعیش ِمن دوِن مرآة.)

 "مرآة حروفیّة"
إّن البقاء على قی�د ال�ح�ی�اة ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
قدرة الشاعر عل�ى م�واج�ھ�ة ن�ف�س�ھ م�ن 
خالل النساء وال�ك�ل�م�ات وان�ع�ك�اس ذل�ك 

 ذاتیاً بشكل حاسم.
(في المنفى لیَس ھ�ن�اك ِم�ن م�رآٍة ل�ت�رى 

 نَْفَسك
ولذا صاَر الّشاعُر یَتَمرأى في حرفھ ل�ی�َل 

  نھار.)
 " أُْغِرُق ذاكرتي في الماء"

وقد تشج�ع ال�م�الح�ظ�ةُ ال�دق�ی�ق�ةُ ال�ق�ارئ 
لعمل أدیب كمال الدین ح�تّ�ى ی�ت�ح�ّرى إذا 
كانت الكلمات في تعری�ف�ات�ھ�ا ال�م�ع�روف�ة 

كانبثاقات في خیال الشاعر   موجودة فقط
 وأنھا یمكن ان توجد في الواقع.

 (القصیدة،
 أعني الجملة،
 أعني الكلمة،

 بحروفھا التسعة
 عصیّة على الوالدة

 ما دامت عصیّة على الوصول إلى نَْفِسھا
 في آخر المطاف!)

 "قصیدة بال عنوان"
شيء واحد یمكننا أن نكون متأكدین م�ن�ھ 
ھو أّن الشاعر الذي ی�زدري ل�غ�ةَ ال�ح�بِّ 
سیدفع الثمن جن�ون�اً ل�ی�ت�ح�ّدث ل�ن�ا ب�ل�غ�ة 
الحّب. مثل�م�ا نس�م�ع ذل�ك ف�ي ال�ق�ص�ی�دة 

 األساسیة لھذا الكتاب:
 (إذا كنَت شاعراً فكْن عاشقاً 

 حتّى تكتمل عندَك قصیدةُ الجنون.)
 "تلك ھي القصیدة"
************ 

"حیاتي، ح�ی�ات�ي!" ش�ع�ر: أدی�ب ك�م�ال 
الدین، منشورات ومطبعة فیوج�ي ف�ی�ل�م، 

 2021أدیالید، أسترالیا 
الدكتورة آن ماري سمث: ن�اق�دة وك�ات�ب�ة 

 أسترالیة من أصل فرنسي

ل ا أد ا   

 "!: " ،م  ادرة 
 

  اوف وا، ات، ا واة
 ري رة آنا 

Anne-Marie Smith 
 ناقدة وكاتبة أسترالیة من أصل فرنسي



ما كنُت ألكتَب في ھ�ذا ال�م�وض�وع   
لوال ما أقرؤه یومیا ع�ل�ى ص�ف�ح�ات 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي م��ن أف��ك��ار 
وم��واق��ف یُص��ّر أص��ح��اب��ھ��ا ع��ل��ى 
استصغار المرأة وإھانتھا إن لم یكن 
باالعتداء على ح�رم�ت�ھ�ا ال�ج�س�دی�ة 
فبالعنف اللفظي وبالسخریة المدّمرة 
لمعنویاتھا واعتبارھا ك�ائ�ن�ا ن�اقص�ا 
ووسیلة إمتاع یتلخص وجودھ�ا ف�ي 

 أنھا شيء لالستعمال الجنسي.
سیقول أحدكم: وما الجدی�د ف�ي ھ�ذا 
فتراثنا وتاریخ�ن�ا م�ن ق�رون م�ب�ن�ّي 
على قوالب نمطیة جنسانیة ھي التي 
تخلق الفرق وع�دم ال�م�س�اواة ب�ی�ن 
الذكر واألنثى، وإذا كانت المجتمعات 
الحدیثة تع�م�ل ع�ل�ى خ�ل�ق "ت�وازن 
ج��ن��س��ان��ي ی��ت��م��ث��ل ف��ي ال��م��ش��ارك��ة 
المتساویة والنشطة للنساء والرجال 
في مجاالت اتخاذ ال�ق�راروال�ح�ص�ول 
على الموارد و ال�خ�دم�ات وال�ت�ح�ك�م 
بھا" فإّن مجتمعاتنا العربیة وعقلیتنا 
الشرقی�ة ت�ف�ض�ل أن تُ�ع�ل�َي ال�ج�دار 
الفاصَل بین ال�ن�س�اء وال�رج�ال وأن 
تتحنّط في مواقفھا الب�دائ�ی�ة وت�ب�ق�ي 
على الصورة المتوارثة للمرأة ال�ت�ي 
كانت توأد خوفا من ع�ارق�د ت�ل�ح�ق�ھ 

   بأھلھا.
إّن م��ع��ام��ل��ة ال��ذك��ور ل��إلن��اث ف��ي 
المجتمعات العرب�ی�ة أص�ب�ح�ت دل�ی�ال 
ع�ل�ى م�َرض ھ�و ال�ِج�ی�نِ�ی�ف�وب�ی�ا أو 

 الرھاب من المرأة. 
فكل مظاھر العنف الموجھ إلى المرأة 
تواري خوفا منھا إلحساس كامن في 
أعماق ال�رج�ل أن�ھ�ا األق�وى وأن�ھ�ا 

 تمثل تھدیدا لھیمنتھ الذكوریة.
قرأت م�ؤخ�را نص�ا م�ن�ش�ورا ع�ل�ى 
وسائل ال�ت�واص�ل االج�ت�م�اع�ي ع�ن 
المرأة ولو صدر عن كاتب رجعّي لما 
استنكرت أو استغ�رب�ُت ل�ك�ن�ھ ص�در 
عن شاعر مثقٍف لم أكن أحمل ع�ن�ھ 
إال أجمل االن�ط�ب�اع�ات ول�وال ب�ع�ض 
التعالیق التي أعقبت المقاَل لما كلفُت 

یختل�ف … نفسي عناء التعقیب علیھ
ال��ع��رب ع��ل��ى ك��ل ش��يء ل��ك��ن��ھ��م 
یجتمعون على تقزیم المرأة وإدانتھا 
بسبب وبدون س�ب�ب : ھ�ي ال�ط�م�ع 
والجشُع وھي الغدر والخیان�ةُ وھ�ي 
الشّر والكی�ُد وھ�ي ال�زور وال�ن�ف�اق 

حتّى جمالھا ال�ط�ب�ی�ع�ي …والخدیعةُ 
ك�م�ا ف�ع�ل  یجد فیھ بعضھم إدانةً لھ�ا

صاحب ال�م�ق�ال ال�م�ذك�ور أع�اله إذ 
یراھا حبیس�ةَ ھ�ذه ال�رغ�ب�ة ف�ي أن 
تكون جمیلة ع�ل�ى ال�دوام "ات�خ�ذت 
ال���م���رآةَ ص���دی���ق���ة م���الزم���ة ل���ھ���ا 
ومستشارة موثوق�ا ب�ھ�ا ف�ي م�ج�ال 

ب�ل …  التزین واكتساب ھیئة ج�ذاب�ة
أكاد أزعم أّن المرأة قد تنسى ب�ع�ض 
اإلھانات وإْن أغضبْتھا، ولكنھا أب�دا 
لن ت�ن�س�ى َم�ن ی�ط�ع�ن بش�ك�ل�ھ�ا أو 

ھ�ی��ئ�ت��ھ�ا أو ج�م��ال�ھ��ا ویُ�ھ��ی�ُن ذل��ك 
ف�ذل�ك إث�م … وخصوصا أمام ال�م�لء

 …!!"كبیر أحّذر منھ
یرى صاحبنا إذن أّن المرأة ال تعیش 
إال لجمالھا وال ترى في الكون غ�ی�ر 
ذاتھا تَتَعّشقھا في المرآة وفي عیون 
الناس، بل یرى صاحب�ن�ا اّن ك�رام�ة 
المرأة ال تثور إال دفاعا عن جم�ال�ھ�ا 
الظاھر، لیست المرأة في نظره أكث�ر 
من دمیة توضع في واجھة للفرج�ة، 
لیس لھا كیان وال شواغل وال أح�الم 
وال مش��اری��ع غ��ی��ر ال��م��س��اح��ی��ق 
واألص��ب��اغ، ت��م��ث��ال ال روح ف��ی��ھ، 
ویذھب صاحبنا أبعد من ذلك ف�ی�ق�ول 

أّن أسب�اب�ا ك�ث�ی�رة … "و أخّمن أیضا
تجعل المرأة تأنف أن یت�خ�ذ زوج�ھ�ا 
معشوقةً او زوجةً أخرى ف�ي ك�ث�ی�ر 
من الثقافات وھذه األس�ب�اب ل�ی�س�ت 
مقتصرة فقط ع�ل�ى م�ا ھ�و م�ت�داول 
ومعروف كاالستخف�اف ب�ھ�ا ك�ك�ی�ان 
إنساني ذي اعت�ب�ار وال ح�ت�ى ع�ل�ى 
ال��خ��وف م��ن ن��ق��ص ف��ي ال��م��ادی��ات 
وال��واج��ب��ات ال��ح��س��ی��ة وال��ع��اط��ف��ی��ة 

ال�م�رأة ال�ت�ي …  األخرى وغیر ذلك 
یفعل زوجھا ذلك تشعر ك�أن�ھ ی�ق�ول 
لھا (أنت امرأة ناقصة أو أقّل ج�م�اال 
من النساء أو جم�ال�ك أدن�ى م�ن أن 
یعجب أو یجذب وأن ھذه المعش�وق�ة 

ال�خ) وس�ت�رّد ال�ف�ع�ل … أجمل من�ك 
ع��ل��ى ذل��ك ب��ط��رح م��ج��م��وع��ة م��ن 
األسئلة (بأّي ش�يء ت�ل�ك ال�ع�ش�ی�ق�ة 
أجمل مني؟ وھل انا بشعة أل�ى ھ�ذه 
الدرجة لكي تبحث عن غ�ی�ري؟ ھ�ل 

؟ ھل …انا ناقصة طول أو عرض أو
 …أنا عوراء أو عرجاء أو "؟)

ھل أبش�ع م�ن ھ�ذه الص�ورة ت�ج�رد 
المرأة من كل االعتبارات اإلنس�ان�ی�ة 
ومن كل القیم والمفاھیم لتحبسھا في 

إطار من الفراغ الف�ك�ري وال�روح�ي 
والعاط�ف�ي ول�ت�ح�ّول�ھ�ا إل�ى ص�ورة 
كرتونیة معلقة على جدار، ت�ت�أم�ل�ھ�ا 
عیون فارغة بلھ�اء ل�ت�ل�بّ�َي ب�ج�م�ال 
ال�خ�ط�وط وال�ت�ع�اری�ج ن�داء غ�ری�زة 
ش�ب�ق�ة م�ك�ب�وت��ة، ف�َم�ن ال�م�ھ��ووس 
بالجمال الظاھري: المرأة أم الرجل؟ 
المرأة التي تجملت ألن الجمال یریح 
النفس وھ�و م�ط�ل�ب ط�ب�ی�ع�ي وھ�ي 
تتجمل لنفسھا ال لآلخری�ن، ص�ح�ی�ح 
أنھا تقف أمام مرآتھ�ا ل�ك�ن�ھ�ا ت�ق�ف 
كذل�ك أم�ام اآلل�ة وأم�ام ال�ح�اس�وب 
وتقود ال�ط�ائ�رة وال�ح�اف�ل�ة وس�ی�ارة 
التاكسي باللیل والنھار، وھ�ي ت�دی�ر 
م�ؤس�س��ات ب�ل دوال، ھ�ي ال�وزی��رة 
وھي الفالحة وھي ربة البیت، وھي 

تجدھ�ا ف�ي ك�ل … الطبیبة والمعلمة 
المواقع أنیقةً،عطرةً نظی�ف�ةً ج�م�ی�ل�ةً 
ون��اش��ط��ةً م��ت��ح��رك��ة ذات مش��روع 

 … سیاسي واجتماعي
المرأة كائن ح�ّي، إنس�ان�ةٌ م�ك�ت�م�ل�ة 
وھي تشق طریقھا بخطى ثابتة وھذا 
ما یخی�ف ال�رج�َل، ال�رج�ل الش�رق�ّي 
بالخصوص، یخاف أن ت�ع�َي ال�م�رأةُ 
بإمكاناتھا وأن تتركھ في موقع خلفّي 
فتضعف سیطرتھ علیھا ألنھ یرید ان 
یبقى دائما المثل ال�ن�م�ط�ّي لـ� "س�ي 
السید" وال تكتمل فحولتھ إال ب�األم�ر 
والنھي والغطرسة لذلك ھو یستن�ب�ط 
كل الحیل والوسائل لتق�زی�م ال�م�رأة، 
والغریب العجیب ل�دى ھ�ذا الص�ن�ف 

ھ��و  -وم��ا أك��ث��رھ��م -م��ن ال��رج��ال 
التناقض الذي بني عل�ی�ھ ت�ف�ك�ی�رھ�م 
وھو یؤكد أّن نظرتھم السلبیة للمرأة 
لیست إالّ من أع�راض ال�ّرھ�اب م�ن 
األنثى وأستعرض ب�ع�ض ال�ت�ع�ال�ی�ق 
التي أردف�ت ال�م�ق�ال ال�م�ذك�ور آن�ف�ا 
(كفانا هللا شّر النساء)، (إّن ك�ی�دھ�ّن 
عظیم)، (أّول حروفھا م�ر) وی�ق�ص�د 

 …المرارة 
ألیست ھذه المرأة ھ�ي ن�ف�س�ھ�ا األّم 
التي یقدسونھا ؟ ألیست ھي الحبیب�ة 
التي یتغزلون بھا وین�ت�ح�رون ع�ل�ى 
أع��ت��اب���ھ��ا عش���ق��ا؟ ھ���ذه ال��م���رأة 
(الشیطان) ألیست ھي نفسھا المالك 
ال��ذي ت��م��ت��ل��ئ ب��ھ ال��رس��وم ش��ف��اف��ا 
نورانیا؟ ألیست ھي البنت التي نن�وه 
ب��ع��ط��ف��ھ��ا وح��ن��ان��ھ��ا؟ ھ��ل ب��ل��غ��ت 

خوف ال�ذك�ر م�ن األن�ث�ى أن   درجة
شیطنھا كائنا حیّا لیھرب منھا إل�ی�ھ�ا 

 في خیالھ وعلى الورق؟.

ول��ن��ت��ج��اوز ھ��ذا ك��ل��ھ: ل��َم ك��ّل ھ��ذا 
االھتمام بالمرأة وج�زئ�ی�ات ح�ی�ات�ھ�ا 
وتص��رف��ات��ھ��ا؟ إن ھ��ي إال ن��ت��اج 
للمج�ت�م�ع ال�ذي ت�ع�ی�ش ف�ی�ھ وك�م�ا 
تكونون تكون نساؤكم، لماذا ال یكون 
حدیث عن الرجال وم�ا یس�ت�ح�دث�ون 
من س�ل�وك�ات غ�ری�ب�ة ف�ق�د وج�ھ�وا 
اھتمامھم كذلك إلى العنایة بالمظ�ھ�ر 
فلبسوا الَحْلَي وال�ح�ل�ل واس�ت�ع�م�ل�وا 
المساحیق واالصباغ واعتنوا بالقوام 
واألرداف ول��زم��وا ال��م��ق��اھ��ي ألن 
ال��م��رأة ق��د ح��م��ل��ت ع��ن��ھ��م ث��ق��ی��ل 
المسؤولی�ات، ول�َم ال ت�ت�ج�ن�د أق�الم 
المثقفین والشعراء وأشباه المثقفی�ن 
والشعراء وأش�ب�اه الش�ع�راء إلث�ارة 
ال��ق��ض��ای��ا األّم ال��ت��ي ت��ع��ان��ي م��ن��ھ��ا 
مجتمعاتنا فھل حلل�ن�ا ك�ل ال�م�ش�اك�ل 
التي ترزح تحتھا بلداننا من ف�وض�ى 
سیاسیة وتھم�ی�ش ل�ل�ك�ف�اءات وم�ن 
سوء حوكمة في الموارد وال�ث�روات 
وتجوی�ع وت�ج�ھ�ی�ل وق�ت�ل ل�م�واھ�ب 

وم�ن   الشباب ودفعھ�م ال�ى ال�م�وت
وم�ن   إرھاب وتھریب دمر االقتصاد

(والقائمة ال …  إھمال للبنیة التحیة 
ھل عالجنا ك�ل ال�م�ش�اك�ل … تنتھي)

االجتماعیة والقضایا الوجودیة لنجند 
األقالم واألفكار للتفاھات ول�م�راق�ب�ة 
المرأة وتشدید الحصار علیھا، دعوا 
جسَد المرأة للمرأة فھو ملكھا كما ان 
جسد الرجل ملك ل�ل�رج�ل وع�ال�ج�وا 
عقدكم فل�ی�س ال�م�ش�ك�ل ف�ي ع�ن�ای�ة 
المرأة بجمالھا بل المشكل في كیفی�ة 
النظر وتقییم الجمال، ی�راه ال�ب�ع�ض 
فتنةً فیدعو ألى حجبھ وم�ن�ع ال�ن�ور 
عنھ وبدل أن یعالج نفسھ ویتحكم في 
غری�زت�ھ ال�ح�ی�وان�ی�ة ی�ف�رض ع�ل�ى 
المرأة الحجاب وال�ن�ق�اب وب�ع�ض�ھ�م 
یدعوه حبُّ االمتالك الى حبس المرأة 
في المنزل ال تغادره وی�ح�رم�ھ�ا م�ن 
حقھا في ال�ع�م�ل وم�خ�ال�ط�ة ال�ن�اس 
وبعضھم یستغل الجمال فیجعلھ كأی�ة 
بضاعة للبیع وبعضھم یحصر كینونة 
المرأة فیھ ومن ھذا المنظور تص�ب�ح 
المرأة (شیطانا وشّرا) وفي الحقیق�ة 
الشیطان كامن في عین الناظر وحبذا 
لو نبحث عن الجمال الم�ع�ن�وي ألن�ھ 
ال�ب�اق��ي، ن��ب�ح�ث ع�ن��ھ ل�دى ال�رج��ل 

والمرأة ألن الجمال مط�ل�ب ط�ب�ی�ع�ّي  
وعندما جاء فا� جمیل یحّب الجمال 

رجل إلى سقراط الفیل�س�وف ش�اك�ی�ا 
الیھ قبح زوجتھ أجابھ سقراط "إنّ�ك 

 …لم تعرف كیف تنظر إلیھا"
حّرروا ال�م�رأةَ م�ن ق�ب�ض�ت�ك�م وم�ن 
عقدكم ومن أمراضك�م ف�ھ�ي إنس�ان 
كامل في عقلھ وحواس�ھ واحس�اس�ھ 
وجسدھا م�ن ط�ی�ن ك�ج�س�د ال�رج�ل 
واھتّموا بما ی�ط�ّور ال�ح�ی�اة ال�ع�اّم�ةَ 
وھي لن تتطّور إال بف�اع�ل�ی�ن اث�ن�ی�ن 

 ھما المرأة والرجل٪
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أقصد باالنثروبولوجیة في ھ�ذه ال�دراس�ة  
ھ�و ال�ب��ح��ث ع��ن ك�ون االنس��ان انس��ان��ا، 
للبشر، وفي ھذه الس�ط�ور س�أق�دم ق�راءة 
انثروبولوجیة عن قص�ی�دة "والدة" ل�م�ا 
فیھا من مثابات ی�م�ك�ن ان ت�وص�ل�ن�ا ال�ى 

 .رحلة االنسان في الحیاة، وقیمھ كافة
عندما تقرأ مجموعة ش�ع�ری�ة لش�اع�ر م�ا 
ت��ن��ت��اب��ك مش��اع��ر م��خ��ت��ل��ط��ة م��ن ال��ف��رح 
والحزن، ھذه المشاع�ر ت�دف�ع�ك ل�م�ت�اب�ع�ة 
القراءة، وعندم�ا ت�ق�رأ قص�ی�دة م�ن ھ�ذه 
ال�ق�ص��ائ�د تس��ت�وق�ف��ك األف�ك��ار، والص��ور، 
واللغة الشعریة، وما تنضح بھ من عاطفة 
شعریة عالیة، فتستفز ذائق�ت�ك ال�ق�رائ�ی�ة، 
وذائقتك النقدیة بالوقت نفسھ مھما ك�ن�ت، 

 .وكانت قراءتك تلك
في المجموعة الشع�ری�ة "م�والت�ي أن�ت" 
ل��ل��ش��اع��ر م��وف��ق س��اوا، اس��ت��وق��ف��ت��ن��ي، 
واستفزت ذائ�ق�ت�ي بش�ط�ری�ھ�ا، ال�ق�رائ�ی�ة 
والنقدیة، قص�ی�دة "والدة" ال�ت�ي ك�ت�ب�ھ�ا 
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الخالیة م�ن ال�ق�وال�ب ال�ج�ام�دة ل�ق�ص�ی�دة 
النثر، استفزت ما في ذائقتي النق�دی�ة م�ن 
ذك��ری��ات ك��ث��ی��رة ف��وج��دت��ن��ي أق��وم، ب��ع��د 
القراءة، الى تفكیك صورھا ال�م�ح�س�وس�ة 
من قبل كل ق�راء ال�ق�ص�ی�دة، ل�ت�ع�ود ب�ي، 
وبالقراء، الذاكرة الى ی�وم ال�والدة، والدة 
أغلب الناس على س�ط�ح ال�م�ع�م�ورة م�ن�ذ 

 .الساعات األولى للتاریخ
عرضت ھذه ال�ق�ص�ی�دة ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 
قص��رھ��ا ال��ن��س��ب��ي ح��ی��اة أغ��ل��ب س��ك��ان 
المعمورة منذ بدء الخلیقة الى یومنا ھ�ذا، 
فتحدثت عن أمور ك�ث�ی�رة، م�ن�ھ�ا: م�ك�ان 
الوالدة. والسكن، وال�ح�ال�ة االق�ت�ص�ادی�ة، 

  .والوعود، وید المساعدة
بین ال�والدة ف�ي ب�ی�ت ط�ی�ن�ي، وب�ی�ن ی�د 
ال�م�س�اع�دة م��ن ح�م�ام�ة، ك��ان�ت رح�ل�ت��ي 
االنثروبولوجیة ھذه ف�ي ال�ق�ص�ی�دة ال�ت�ي 
تقدم لنا نفسھا بدون صعوبات في أفكارھ�ا 
الش��ع��ری��ة، ول��غ��ت��ھ��ا، وف��ي ص��ورھ��ا، اذ 
انسابت كما ینساب الماء من تح�ت ك�وم�ة 

 .تبن
 
 :بیت الطین *

ان الحضارة العراقیة منذ السوم�ری�ن ال�ى 
عصرنا الحاضر ھي حضارة طینیة، ف�ھ�ي 
تعیش في ھذا السھ�ل ال�رس�وب�ي، الس�ھ�ل 
الذي یسیر فیھ دج�ل�ة وال�ف�رات ف�ی�ت�ح�ول 

التراب الى طین. وكل مساكن�ن�ا، وأدوات�ن�ا 
ھي مصن�وع�ة م�ن ذاك ال�ط�ی�ن، وك�ان�ت 

 .بیوتنا مظلمة، وباردة
ما ت�ق�دم�ھ ال�ق�ص�ی�دة ھ�ذه ھ�و "ط�ف�ول�ة 
االدراك"، أو "ادراك الطفول�ة ش�ع�ری�ا"، 
وكان ذلك ھو الم�ی�زة ال�ت�ي ام�ت�ازت ب�ھ�ا 
صور ھذه الق�ص�ی�دة ال�ح�س�ی�ة ال�م�درك�ة، 
والذھنیة الصادرة من خیال نشط الذي ل�ھ 
القدرة على جمع أشتات الص�ور ال�ذھ�ن�ی�ة 

 :وتحویلھا الى صور حسیة. یقول الشاعر
 ((في بیت من الطین *

 مظلم، أشبة بالسرداب
 236وضعتني أمي... )). ص

وراح�ت ال��ذك�ری�ات ت�ن�ھ��ال ع�ل��ى ذھ�ن��ي، 
ف��ان��ف��ت��ح ب��ی��ت ال��ع��ائ��ل��ة ال��ط��ی��ن��ي وك��ان 
كالسرداب برودة، وظالما، وكانت ال�ج�ّدة، 
القابلة المأذونة، قد تركت ال�م�ول�ود ق�رب 
أمھ، المرأة النفساء، فأخذتھما س�ن�ة م�ن 

 النوم. 
ان الصورة الذھنیة ھ�ي الص�ورة ال�ك�ل�ی�ة 
الجامعة للصور المح�س�وس�ة ف�ي األب�ی�ات 
الثالثة السابقة، وكذلك في بقیة القصی�دة، 

 .والمجموعة
ان مخی�ال الش�اع�ر ال�ن�ش�ط ال�ذي ل�ون�ت�ھ 
الذاكرة برواسبھا من الصور الح�س�ی�ة ق�د 
انتج لنا ھذا المقطع الثالثي، وبقیة مقاطع 

 .القصیدة
ان الوالدة ھذه تذكرنا بوالدة األب�ط�ال ف�ي 
القصص الشعبي من رحم المجت�م�ع ال�ذي 
انتجھا، ھذا المجتمع الذي مسكنھ قد شی�د 
من طین، ط�ب�ی�ع�ي أو م�ف�خ�ور، ط�اب�وق، 
ولقائھ بنسمة الحیاة والب�ك�اء ھ�و ت�ع�ب�ی�ر 
عن معاناتھ في ھذه ال�ح�ی�اة والص�ع�وب�ات 
التي سیواجھھا فیھا، ومنھا ح�ال�ة ال�ف�ق�ر 

 .والعوز
وبنفس القوة فان لغة الق�ص�ی�دة ھ�ي ل�غ�ة 
التخاطب الغیابي، ول�ی�س ل�غ�ة ال�ت�خ�اط�ب 
ال��م��ب��اش��ر، أي ان��ھ��ا ل��غ��ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى 
المحسوس واألشیاء الحقیقیة ولیس عل�ى 
ال�ت�ع�ج�ب م�ن رؤی�ة ت�ل�ك ال��م�ح�س�وس��ات 

 .واألشیاء
 
 :حالة الفقر والعوز *

عندما تستقبل المولود بیئة الحیاة، نسم�ة 
ال�ھ��واء ال��ب�اردة أو ال�ح��ارة، ف��ت�ض��ط��رب 
الرئتین ویشھق المولود، عندھا یتص�اع�د 
البكاء. البكاء كما یقول أبن�اء الش�ع�ب ف�ي 
تداوالت عرفھم وھم ینھلون م�ن ف�ك�رھ�م 
الشعبي، ان البك�اء ھ�ذا ھ�و بس�ب�ب ع�دم 
قبول الولید المجيء الى الدنی�ا ھ�ذه ال�ت�ي 
ف��ی���ھ��ا أص��ن���اف األھ���وال، والص���ع���اب، 

 .والعذاب
ول��م��ا ك��ان ال��ب��ی��ت ال��ذي ول��د ف��ی��ھ ھ��ذا 
المولود، ھو بیت من الطین (عكس البی�ت 
الكونكریتي)، الطبیعي أو المفخ�ور، وھ�و 
بیت الحضارات التي س�ب�ق�ت�ن�ا، ف�ان ال�ت�ي 
تستقبلھ ھي بیئة الجوع والف�ق�ر وال�ع�وز، 
انھ وعد بالعذاب من أول ل�ح�ظ�ات ل�ق�ائ�ھ 

بالدنیا، وھذا سبب البكاء والصراخ، حیث 
یصیح مثل أي م�ول�ود تس�ت�ق�ب�ل�ھ ال�ح�ی�اة 
بذراعی�ھ�ا، وك�ان ع�ل�ی�ة ان ی�ب�ح�ث ع�ن 
"اللبن" فلم یجده، ویبحث عن "ال�دث�ار" 

 .فلم یجده كذلك
 ((تلقفني الجوع والبرد *

 ...ووعد بالعذاب
 236كنت أصرخ)). ص

ان الشاعر یقدم صوره المزدانھ باألش�ی�اء 
المحسوسة، وھي صور من�ف�ردة ت�غ�ل�ف�ھ�ا 
الصورة الذھنیة ب�ع�د ج�م�ع ھ�ذه الص�ور 
المفردة. لھذا فصور القصیدة ھ�ي ص�ورة 

 :ذھنیة جامعة لصور مفردة حسیة
 ((فترتعش جدران *

 وترتج أبواب
 أنا الولید! وال لبن

 237أنا الولید! وال دثار ...)). ص
ان الفكرة ھي ع�ی�ن�ھ�ا الص�ورة ال�ذھ�ن�ی�ة 
المجسدة بما ھو مح�س�وس، وك�ذل�ك ھ�ي 
الصور المحسوسة، وھذا الترابط الذي ال 
انف�ك�اك م�ن�ھ ھ�و اح�دى م�ی�زات قص�ی�دة 

 .الشاعر موفق ساوا
ان أف�ك�ار الش�اع�ر ق��ادرة ع�ل�ى ال�ت�ش�ك��ل 

 .بصور عدیدة ومختلفة
 
 :الحمامة المنقذة *

في النھایة یعبر الشاعر في ھذه القصیدة، 
وفي أغلب قصائد المج�م�وع�ة، ب�ال�م�ع�ن�ى 
المجازي لصورھا عن المع�ن�ى ال�ح�ق�ی�ق�ي 
وال��واق��ع��ي ل��ت��ل��ك الص��ور ال��ح��س��ی��ة أو 

 .المتلبسة بثوب الذھنیة
 ((ھبت لصراخي *

 حمامة
 حطت على مھدي

 دثرتني بریشھا
 أرضعتني لبن

 237الحب و عصیر الحریة)). ص
وتعود بنا القصیدة مرة أخ�رى ال�ى ع�ال�م 
القصص الشعبي، والحكایات المرویة عن 
الغول واألطفال "أبطال صغار" وما زال�ت 
میزة صور الق�ص�ی�دة ان�ھ�ا ص�ور حس�ی�ة 

  :قصیرة تنتظم بصور ذھنیة كبیرة
 ((وروت لي حكایات *

 یھزم فیھا الغول
 237وینتصر األطفال)). ص

*** 
  :دور المجتمعات االنسانیة  *

نحن نعرف ان المجتمعات االنسانیة ت�ق�وم 
ب��إع��ادة ان��ت��اج ن��ف��س��ھ��ا، ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 
استمراریتھا في الزمن، وعلى ال�م�ج�ت�م�ع 
ان یضع قواعد لذلك، ومنھا تقدیم م�ا ھ�و 
ضروري ألبنائھا، كالمأكل والملبس، وم�ا 
یؤّمن لھم ظروف بیئیة ج�ی�دة، ل�ھ�ذا ف�ان 
األم بعد أن تضع ولیدھا في ب�ی�ئ�ة ف�ق�ی�رة 
نجد ھذا ال�ول�ی�د یص�رخ، الص�رخ�ة ال�ت�ي 
ت��ح��دث��ن��ا ع��ن��ھ��ا ف��ي الس��ط��ور الس��اب��ق��ة، 
ف�ت��س��ت�ج��ی��ب ح��م��ام��ة لص��راخ��ھ، ف��ت��دث��ره 
ب�ریش�ھ�ا، وت�غ�ذی�ھ م�ن ل�ب�ن�ھ�ا، وت�ع�ل�م��ھ 
حروف أسمھا، عندھا ین�ت�ب�ھ ھ�ذا ال�ول�ی�د 
على نف�س�ھ ف�ی�رس�م ت�ل�ك ال�ح�روف ال�ت�ي 
علمتھا إیاه الحمامة على الورق، ثم یق�وم 
بحفظ نشیدھا، عندھا ینبثق الضوء فكانت 

 .أمھ
 ((علمتني حروف اسمھا *

 فرسمت حروفھا على ورقي
 األبیض 

 بالحبر األحمر
  ...وحفظت نشیدھا

 وتبنتني
 فكان اسمھا ضوءا

 في دربي
 وصرت أنادیھا

 ...أمي
 238أمي..)). ص

*** 
یمكن القول ان كل م�ق�ط�ع م�ن ال�ق�ص�ی�دة 
(الشاعر لم یق�س�م�ھ�ا ال�ى م�ق�اط�ع إّال ان 
ال��دراس��ة ھ��ذه قس��م��ت��ھ��ا ك��ذل��ك ألس��ب��اب 
اجرائ�ی�ة) ھ�و نس�ق م�ت�ح�رك ف�ي فض�اء 
ال��ق��ص��ی��دة، وھ��و غ��الف ع��اط��ف��ي ی��ل��ف 

 .صورھا كافة
انساق القصیدة ھي األساس في ان ینس�ج 
ال�م��خ��ی�ال ص��وره ال��ح��س�ی��ة، وال�ذھ��ن��ی��ة، 

 .الجامعة لھا
ھذه رح�ل�ة ان�ث�رول�ول�وج�ی�ة قص�ی�رة، اذا 

 .صحت التسمیة، في قصیدة قصیرة

  -ا ا"  أم   "وا  
 "اءة امو  ة "ودة

 
 العراقداود سلمان الشویلي/ 

نش��رت ج��ری��دة ال��ح��ق��ی��ق��ة ع/ ل��ی��وم 
دراس���ت���ي ع���ن  28/12ال���ث���الث���اء 

المجموعة الشعریة "م�والت�ي أن�ت" 
للشاعر موفق ساوا. ش�ك�را ل�ال�س�ت�اذ 

 .عالء الماجد
 داود سلمان الشویلي
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من األمور التي تبعث على الفرح والتفاؤل في حیاتنا، ھو تجدد عاف�ی�ة ال�ن�ش�اط ال�ث�ق�اف�ي    
بصور وأشكال مختلفة، فبعد أن شھدنا نشاطا ملحوظا لعدد من المؤسسات الثقافیة الرسمیة 
وغیر الرسمیة، تضمن مھرجانات وجلسات حواریة واحتفاالت بتوقیع ك�ت�ب ج�دی�دة، ن�ق�ف 
الیوم عند التظاھرة الثقافیة األبرز، واألكثر فاعلیة في المجتمع وھو إقامة مع�رض ال�ع�راق 
الدولي للكتاب في دورة جدیدة حملت اسم الشاعر الفذ مظفر النواب، الذي یمثل رمزا عراقیا 
وإنسانیا لنا أن نفخر بھ في كل المحافل، ألنھ یمثل صدق االنتماء ل�ل�م�وق�ف، وك�ذل�ك ق�ی�م�ة 
العطاء اإلبداعي المتوقد بالجمال، سواء في شعره المكتوب بالفصحى أم في شعره المكت�وب 
باللھجة العامیة الدارجة، التي وصلت إلى كل ربوع العالم العربي رغم خصوصیتھا وأحیانا 
صعوبة فھم بعض مفرداتھا، إال أن اإلحساس الذي نبض فیھا، جعل المتلقي یسعى لف�ھ�م�ھ�ا 

 . بل حفظھا وتردیدھا
إن إقامة معرض دولي في بغداد في ظل ھذه الظروف المعقدة في كل الجوان�ب وال�م�ج�االت، 
ھو بمثابة تحٍد حقیقي، وانتماء عمیق لجذوة الحضارة اإلنسانیة، وھن�ا الب�د ل�ن�ا أن ن�وج�ھ 
تحیة اإلعجاب والتقدیر على القائمین علیھ، والسیما مؤسسة المدى للثقافة والفن�ون ودور 
النشر األھلیة والرسمیة، كما نحیي جمیع الذین شاركوا وحضروا ھذه الت�ظ�اھ�رة ال�ث�ق�اف�ی�ة 
الالفتة للنظر، والتي شھدت إقباال شدیدا یعبّر عن شغف العراقیین بالحیاة وأجوائھا الحیویة 
وفاعلیة الكتاب الذي ظل مجّسدا لقول أبي الطیب ال�م�ت�ن�ب�ي "أع�زُّ م�ك�اٍن ف�ي ال�دن�ى ظ�ھ�ُر 

 ."سابحٍ ...وخیُر جلیٍس في الزماِن كتابُ 
 

ان حاجتنا للكتاب دائمة، ففیھ نبض حیاتنا ألنھ یدلّنا للتعرف عل�ى ع�وال�م وث�ق�اف�ات ج�دی�دة 
وآفاقا تثري معارفنا وتقدم لنا تجارب ومعلومات وكذلك تمدنا بال�م�ت�ع�ة وال�ف�ائ�دة وت�ن�ش�ی�ط 

ق�ادرة ع�ل�ى   الذاكرة، وال أظن أن البدائل التي استحدثت، وأعني ثقافة القراءة اإللكترونیة،
محو حاجتنا للكتاب الورقي، الذي نشعر معھ بمتعة خاصة، وبأنھ یوفر لنا فضاء نتوق إلیھ, 
ولذلك نالحظ اإلقبال على اقتناء الكتاب ظل راسخا في حیاتنا، وبالذات م�ع ان�ع�ق�اد م�ع�رض 
الكتاب الدولي على أرض بغداد، والذي اعتدنا علیھ منذ طفولتن�ا، ح�ت�ى أن�ن�ي أت�ذك�ر أن�ن�ي 
قصدتھ أكثر من مرة في عمر طّري، كنت أتجول بین حدائق الكتاب الخاص باألطفال، وكنت 

م�ن�ذ الص�غ�ر،   أقتني منھ ما علق بالذاكرة حتى اآلن، لذلك ارتبط معرض الكت�اب ب�وج�دان�ي
ولعلي حین أزوره اآلن أو في السنوات السابقة وأحیانا أحضر ب�ع�ض ف�ع�ال�ی�ات�ھ ال�ث�ق�اف�ی�ة، 
حواریة، أم توقیع كتاب، أشعر بان الحیاة الثقافیة مازالت في ریع�ان�ھ�ا، وأن مش�ارك�ة دور 

 . النشر بھذا الحماس تجعلنا نشعر بالزھو والفرح

ما أالحظھ من إقبال على معرض الكتاب، یجعلني أشكك بإحصائی�ة ال�ق�راءة ل�دى ال�م�واط�ن 
العراقي أو العربي بشكل عام، فقلة القراءة المرصودة من قبل ھ�ذه اإلحص�ائ�ی�ات، ی�ج�ع�ل�ن�ا 
نشعر بدھشة واستغراب، أمام ھذه الممارسات الثقافیة والفعالیات والمعارض، فقد بنیت ھذه 
اإلحصائیات على استبیانات غیر دقیقة، مع مالحظتي الشخصیة بأن الكثیر من أبناء جیلنا ال 
یقرأ، وأن محاولتھ للحصول على أیة معلومة تت�ل�خ�ص ب�ال�ت�ع�ام�ل م�ع م�ح�ّرك ال�ب�ح�ث ف�ي 

م�ن�ھ�م أیض�ا م�ا ی�ق�رأ وی�ت�ف�اع�ل م�ع ال�ك�ت�اب،   "غوغل" واالكتفاء بما یریده، ولكن ھناك
 ... وخصوصا من زمالئنا المبدعین والكتاب

من ارتفاع أسعار بعض الكت�ب وخص�وص�ا م�ن  -وھم محقّون  -ورغم شكوى بعض الزوار 
دور النشر األھلیة العربیة، فإن االقتناء كان كبیرا، وإن تظاھرة المع�رض ال�دول�ي ل�ل�ك�ت�اب 
حققت نجاحا وحضورا في الشارع العراقي، الذي ینتظر دائما أیة فسحة ل�ل�ح�ی�اة ل�ی�ع�ی�ش�ھ�ا 

 ... بكامل إحساسھ بھا
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 عـادل عطیـة
 مصـر

 

 كالفكرة، تنبثق من حنایا الشمس

  كالخاطر، تجيء من بُعد المسافات

 طاھراً كالتنور

 رقیقاً كالھمس

 تطل على نافذتي الوحیدة

 تلّون الغبار

 ترسم قوس السماء على الجدار

 تغمر نھر مدینتي العتیقة

 المغموس في التاریخ،

 واالعتبار

 و تغوص في الطین، واألوحال

 ال تمسسك األقذار

 فما زلت مثل األمس

 متصالً بنقاء الشمس

 تغسل بالنور، األقذار

 تتحدى انكسارك على الموشور

 في ید عابث

 ناشراً ألوانك، بإقتدار

 تُراك وأنت تحلق في مدار األرض

 وفي الساحات،

 والخدور

 تواسي السائرین على التراب

 المتخبطین في الضباب

 وتواسي المقیدین بالسالسل

 في العذاب

 ألنھم عشقوا النور

  بغضوا الظالم

 لتصبح لھم الطھر المضيء

 شعاع واحد فقط، في الظالم

 



  

ال�م�ق�ال�ة م�ع�ادة ُك�ت�ب�ْت ی�وم ال�ح��ادث 
 5/12ال�م�ؤل�م، أع��ی�د نش�رھ��ا ال�ی�وم 

/  5/12ب�م�اس�ب�ة ت�أری�خ وف�ات��ھ ف�ي 
ولتكن مرثیة وداع ل�ت�ل ال�ورد  2018

"ع��ری��ان الس��ی��د خ��ل��ف" ع��م��الق 
القصیدة الشعبیة وھو یتوّس�د ال�ث�رى، 
ودعوة للحكومة ال�ع�راق�ی�ة ل�ل�ت�ص�دي 
لألھمال الغیر مبرر للفنان�ی�ن واألدب�اء 

 والعلماء العراقیین.....
 

 توطئة
لقد تعرض شاعرن�ا الش�ع�ب�ي ال�ك�ب�ی�ر 
"عریان س�ی�د خ�ل�ف" ل�ح�ادث س�ی�ر 

-27مؤسف وسط بغداد یوم ال�ث�الث�اء 
متمنین لھُ الش�ف�اء ال�ع�اج�ل  6-2017

وأن یس��ت��م��ر ب��رف��دن�ا م��ن ت��غ��ری��دات��ِھ 
الشعریة الجمیلة والمؤثرة في مسی�رة 

لذا نقول لھُ :  شعبنا النضالیة الشاقة،
أنھض یا عریان صوتك ی�م�ط�ر ح�ل�ْم، 

ل�ب�ك ی�ن�ب�ض ن�غ�ْم، أنھض یا عریان َك�
أنھض أللي یعشك العراق م�ا ی�ن�ھ�دْم، 

  أنھض یا ترافة شعر، ویا واحة زھر.
متن ال�م�وض�وع: ھ�و ش�اع�ر ش�ع�ب�ي 
عراقي من موالی�د ال�ن�اص�ری�ة، ق�ل�ع�ة 
سكر، بدأ نشر قصائده مطلع الستینات 
من القرن الماضي، حاصل على وسام 
الیرموك من جامعة الی�رم�وك األردن، 
وحاصل عل�ى دب�ل�وم ص�ح�اف�ة، وھ�و 
عضو نق�اب�ة الص�ح�ف�ی�ی�ن ال�ع�راق�ی�ة، 
وأتحاد الصحفیین ال�ع�رب، وم�ن�ظ�م�ة 
الصحافة العالمیة، وعضو في جمعی�ة 
الشعراء الشعبیی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن، وھ�و 
عضو في الحزب الشیوعي ال�ع�راق�ي، 
وألن��ھُ ن��ھ��ل م��ن رواف��د ھ��ذا ال��ح��زب 
الثمانیني الم�ن�اض�ل ل�ذا ش�ك�ل الس�ی�د 
خلف (ظاھرة) شعریة فریدة تخص�ص 
بھا : وھي الواقعیة الشعریة الیساریة 
ال��ث��وری��ة ال��ت��ق��دم��ی��ة ال��رافض��ة ذات 
المغزى السیاسي، فحصل ع�ل�ى س�ف�ٍر 
من ال�ن�ض�ال وال�ك�ف�اح ف�ي م�ق�ارع�ة 
الدكتاتوریة والنظم الشم�ول�ی�ة، ودف�ع 
فاتورتھا بالسجون والمعتقالت وح�ك�م 
علیھ باألعدام م�رت�ی�ن وقُ�ط�ع لس�ان�ھُ 
وُكسرْت أض�الع�ھُ وخ�رائ�ط ال�ت�ع�ذی�ب 
واضحة على جسدِه أنھا وس�ام ش�رف 
یفتخر بھا الش�اع�ر آلن�ھُ ح�اف�ظ ع�ل�ى 
شرف الكلمة وشرف الرجولة، وأب�دع 

ف��ي ك��ل ف��ن��ون الش��ع��ر ك��ال��ب��وذی��ة 
وال��دارم��ي ال��ت��ي ھ��ي دن��دن��ات ذل��ك 
الجنوبي العراقي المتعب وال�م�س�ت�ل�ب 
دوماً في بث أھاتِھ ومعاناتھ ف�ي ط�ور 
المحمداوي ونغم الصبي ف�ي ت�رج�م�ة 
واقع العراق السوداوي الحزین أصالً، 
وتعتبر قصائدهُ مرجعـًا لتط�وی�ر وع�ي 
الجماھیر في المطاولة والصبر ونش�ر 
ثق�اف�ة ال�م�واط�ن�ة وال�ت�م�س�ك ب�وح�دة 
العراق، وشاعرنا من جیل الس�ت�ی�ن�ات 
وبدایة السبعینات فترة المد ال�ت�ق�دم�ي 
اللبرالي الیساري في كتابة ال�ق�ص�ی�دة 

 الشعبیة المغنات بعضھا: 
أمثال مظفر النواب وشاك�ر الس�م�اوي 
وع�زی�ز الس�م�اوي ون�اظ�م الس�م��اوي 
وزھیر الدج�ی�ل�ي، ت�م�ك�ن ھ�ذا ال�ج�ی�ل 
المثقف في التولیف والمزج ب�ی�ن ھ�ذا 
ال�وع��ي ال��ث��ق�اف��ي ال�ث��ر م��ع ن�ت��اج��ات 
الحداثویة وال�ع�ص�رن�ة، ف�ھ�و ص�دی�ق 
الفقراء والمعدمین والعمال والشغی�ل�ة 
الكادحة، فھو بحق یمثّ�ْل أح�د أق�ط�اب 
الش��ع��ر الش��ع��ب��ي ف��ي ال��ع��راق، وم��ن 

 الرموز الثقافیة الوطنیة الجماھیریة.
 دواوینھُ الشعریة

ال�ك��م��ر وال��دی��رة، ك�ب��ل ل�ی��ل��ة، أوراق 
وم��واس��م، ش��ف��اع��ات ال��وج��د، ص��ی��اد 

 الھموم، تل الورد.
 

  ممیزات أسلوبھ الشعري
قصائدهُ ولیدة األحداث والص�راع�ات  -

ال��ط��ب��ق��ی��ة م��ع األوض��اع الس��ی��اس��ی��ة 
وتغیراتھا ال�م�رع�ب�ة خ�الل ع�ق�ٍد م�ن 
الزمن، وأغلب قصائدهُ تتسم ب�ال�ع�م�ق 
وبریق الفكرة بریفیتھ�ا وح�اض�رت�ھ�ا، 
لذا ت�رس�خ�ت ف�ي ال�ذاك�رة ال�ج�م�ع�ی�ة 
العراقیة، ومثّلْت الصوت الحقیقي ف�ي 
مقارعة األنظمة الشم�ول�ی�ة، وت�أل�ق�ْت 
ن��ج��وم��ی��ت��ھُ ل��ل��ع��ال��م��ی��ة م��ن خ��الل 
ال��خ��ص��وص��ی��ات ال��م��ح��ل��ی��ة وج��والت��ھُ 
الش��ع��ری��ة ل��م��ع��ظ��م ال��دول األورب��ی��ة 
وأمریكا والدنمارك وسویسرا وھولندا 

 وبلجیكا.
وأن م��ج��د ال��ق��ص��ی�دة وت��رن��ی��م��ت��ھ��ا  -

التأریخیة تكمن في م�ف�ردات ل�ھ�ج�ت�ھ 
القرویة الجن�وب�ی�ة، وم�ع�ظ�م قص�ائ�ده 
م��ح��زن��ة وال ت��ب��دو غ��ری��ب��ة ل��ك��ون��ھ��ا 
أن��ع��ك��اس واق��ع��ي ل��ت��أری��خ ال��ع��راق 
الس��وداوي ال��م��ح��زن ج��راء ت��ع��اق��ب 
حكومات الت�ع�س�ف وال�ف�ش�ل وغض�ب 
الطبیعة وش�ظ�ف ال�ع�ی�ش، وھ�و م�ن 
كبار الشعراء المع�اص�ری�ن وأب�رع�ھ�م 
ف��ي نس��ج الص��ور الش��ع��ری��ة، ورب��ط 

الموروث بالحدیث، فھي تح�ت�وي درر 
القصص واألخب�ار ل�ل�ح�ی�اة الش�ع�ب�ی�ة 
العراقیة، وأن ع�ال�م (ع�ری�ان) واس�ع 

 وممتد بأستمراریة.
في شعرِه ظ�اھ�رة ال�ن�س�ج ال�ل�غ�وي  -

المت�م�اس�ك وال�م�ت�وال�ف م�ع ال�ف�ن�ون 
األخرى والتي تمنحھا أرضیّة شع�ری�ة 
خصبة، لغتھُ الشعریة ریفیة مم�زوج�ة 
بنكھ�ة ال�ب�ادی�ة ال�م�ت�ق�ارب�ة ح�اف�ات�ھ�ا 
بجغرافیة موطنِھ الف�رات�ي ال�ج�ن�وب�ي، 

ف�ھ�ي   فطرز قصائ�ده بـ� (ال�ح�س�ج�ة)
مفردات ن�ادرة غ�ی�ر مس�م�وع�ة ع�ن�د 
أبناء الحضربل ربما صعبة الفھم على 
المتل�ق�ي، ول�ك�ن�ھ�ا ت�ن�س�ج�م ب�أض�اف�ة 
أشعاع�ھ�ا ال�ف�ن�ي وب�ری�ق�ھ�ا ال�ل�ف�ظ�ي 
وأی��ق��اع��ھ��ا ال��م��وس��ی��ق��ي وج��رس��ھ��ا 
الص��وت��ي ال��خ��اص وال��ت��ي رس��م��ت 
ش��خ��ص��ن��ة ع��ری��ان الس��ی��د خ��ل��ف، 
وأستعملھا كغایة فنیة ولیست وس�ی�ل�ة 

 للنقل الفني .
ی��ع��ت��م��د ش��ع��رهُ ع��ل��ى أس��ت��ح��ض��ار  -

الموروث التأری�خ�ي ل�ق�ی�م الش�ج�اع�ة 
والمروءة واألباء یعمل على توظیف�ھ�ا 
لمفردات الحی�اة ال�ی�وم�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة، 
وبالتأكید أن�ھ�ا مس�ت�م�دة م�ن أدب�ی�ات 
مدرست�ھ ال�ی�س�اری�ة ال�م�ف�ع�م�ة ب�ل�غ�ة 
الس��الم وال��م��ح��ب��ة وعش��ق ال��ح��ی��اة، 
ولتج�م�ی�ل وت�زوی�ق ال�ق�ص�ی�دة ی�ع�م�د 
الشاعر إلى تكرار الجمل وھ�ي ظ�اھ�ر 
بالغی�ة أس�ت�ع�م�ل�ھ�ا الش�اع�ر ال�ك�ب�ی�ر 

 ---"الجواھري" في قصی�دة (ن�ام�ي)
 نامي جیاع الشعب نامي

 حرستك آلھة الطعام
وأستخدمھا عریان في قص�ی�دة: ردي 
ردي، وت��رى ف��ي أغ��ل��ب قص��ائ��ده 
الشكوى من الزمن وھي شائ�ع�ة ع�ن�د 
أغ��ل��ب الش��ع��راء رب��م��ا ھ��ي ت��وری��ة 
ورمزیة یقصد ب�ھ�ا ت�ل�ك ال�ح�ك�وم�ات 
الشمولیة ك�ق�ول�ھ {دن�ی�ا وال وح�ت�ن�ي 

 مالوح السرحان} السرحان الذئب.
الدینامیكیة السردیة الشعریة تتجل�ى  -

في القصیدة الشعبیة ل�ع�ری�ان ب�ال�ذات 
حین یعلن الواقعیة للم�ف�ردة ال�ی�وم�ی�ة 
العراقیة وقوة تركی�ب�ة ال�ج�م�ل�ة ال�ت�ي 
تستمد عنفوانھا من الجم�ل�ة ال�ع�ام�ی�ة 

 الشعبیة.
 

نماذج من ش�ذرات وامض�ة ل�ل�ش�اع�ر 
 الجبل "أبو خلدون"

*قصیدة نذر/ تحكي م�ع�ان�اة ال�ع�راق�ي 
ال��م��س��ت��ل��ب دوم��ا:{أدك روح��ي ن��ذر 
للجایب أبشاره/وأورجھ على الج�روح 

المالھن جاره. جرح ینزف جرح ب�ان�ي 
علھ بسماره/ وال كلشي الجلیتھ یطی�ح 
زنج�اره، ھ�ل�ب�ت م�ات (ج�ی�ف�ارا)/ أو 

 منھ أنكطعت أخباره. -ھلبت (ھوشي
* قص��ی��دة ردي/ وھ��ي ش��ك��وى م��ن 

ردي   –الزمن وآھات في الحب {ردي 
یالھویتي بال وجادة/ أنوب من تھ�وی�ن 
وجدي. ردي تره ینباع ال�ع�ش�ك/ ول�ی�ا 

 كلب تھوین صدي. 
ال تھیجین الجروح / تره جروحي م�ن 
تنلجم تدي. وآنا من دم أو لحم/ موم�ن 
ص��خ��ر ج��ب��دة ال��ع��ن��دي. وآن��ا خ��الن��ي 

 الوكت ناعور/ بس أترس وأبدي} .
* قصیدة بالیھ وداع /{مثل العود م�ن 
ی�ذب�ل/ ب�الی�ھ وداع، ت�دری��ن�ي ھ��رش/ 
أوجرت بیھ الكاع، یا رخص ال�ع�ش�ك/ 

 من ینشره او ینباع}
* قصیدة فاتورة ال�م�واط�ن�ة/{أن�ك�ط�ع 
خیط الوفھ/ وض�ی�ع�ن�ھ اآلم�ال، وك�ث�ر 
حجي الجذب/ والمستحھ أنشال، وح�ك 
خلدون وأمھ وطیب�ة ال�ب�ال/ وال أذل�ن 

 غصب لجفوف األنذال}.
* قص�ی�دة ف��ي ال�ت�ح��دي/{وال ھ�م�ن��ي 
الشماتھ أشما حج�وا ع�ن�ي/ وی�ل�ت�م�ن 
علیھ مشتتات البال/ وأنفضھن ن�ف�ض 
أن��ھ��ض وال ج��ن��ي، أك��ول ات��غ��ی��رت 
وال��ن��اس م��ا ھ��ي ال��ن��اس/ رض��اع��ة 

 قواطي خیبوا ضني}.
* قصیدة في حب العراق{أنزف ص�ب�ر 
یا وطن / بي ألك میة جرح، كلما یھی�د 
األلم بجروحي أذر ال�م�ل�ح/ أف�دی�ك ی�ا 
وطني/ لو میة مّره أنذبح، مثلك مح�ب 

 ما ألي/ ومثلك جرح ما یصح}.
*قصیدة القیامة / ت�رم�ز إل�ى م�دی�ن�ة 
ع��راق��ی��ة قُِص��ف��ْت ب��ع��ن��ف ش��دی��د ف��ي 

:الحیط�ان 1991أنتفاضة آذار الخالدة 
منخل والدروب حفور/ووجوه ال�زغ�ار 
ال�ح�اض�ن��ھ الش�ب�اج /م�ن ی�ھ��ت�ز ق�ف��ل 
حسبالھم شاجور/مرعوبة ج�ن�ح وب�ال 

 وعي أدور .
آخر الكالم/ الم�ج�د لش�اع�ر ال�وط�ن�ی�ة 
والكفاح األستاذ أبو خل�دون "ع�ری�ان 
سید خلف" وتبـًا لشعراء ال�م�س�اوم�ة 
الذین وضع�وا أن�ف�س�ھ�م ع�ن�د مس�ط�ر 
وعاظ الس�الط�ی�ن ف�ھ�م ھ�ارب�ون م�ن 

 آدمیتھم وعلینا أن نحرق قصائدھم!

 اء رن  دي/   
 "  ن"ا  

 
 
 
 
 
 

 بقلم: عبد الجبار نوري/ السوید
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 التزویر والتتجیر

أثارت فضیحة الشھادات ال�م�زّورة ال�ت�ي حص�ل ع�ل�ی�ھ�ا   
طالّب عراقیون من بعض الج�ام�ع�ات ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة ع�اص�ف�ة 
شدیدة من النقد واالتھام في األواسط األكادیمیة والثق�اف�ی�ة 
اللبنانیة والعراقیة. ویُلق�ي ھ�ذا ال�م�ل�ف ب�ظ�الل�ھ ال�ق�ات�م�ة 
والكئیبة على أوضاع ال�ب�ل�دی�ن الس�ی�اس�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة 
والمعیشیة، والسیّما تفّكك الوحدة المجتمعیة بسب�ب ن�ظ�ام 

 المحاصصة والطائفیة القائم على الزبائنیة والمغانم.
وحسب ما ترّشح من معلومات فھناك ثالث جامعات لبنانیة 
متوّرطة في ھذه المسألة منحت شھادات ألعداد غفیرة من 
العراقیین لم یذھب بعض�ھ�م إل�ى ل�ب�ن�ان أص�الً، أو زارھ�ا 

وال�م�س�ؤول�ی�ن   ح�ی�ث اس�ت�غ�ّل ب�ع�ض ال�ن�واب  للسیاحة،
العراقیین مواقعھم وإمكاناتھ�م ل�ل�ح�ص�ول ع�ل�ى ش�ھ�ادات 
الماجستیر والدكتوراه. فثمة رغبات م�ح�م�وم�ة ل�ل�ح�ص�ول 
على شھادات أكادیمیة بأي ثمن، وقد علّقت وزارة التعل�ی�م 
العالي العراقیة شھادات الطل�ب�ة الص�ادرة ع�ن ال�ج�ام�ع�ات 
اللبنانیة الثالث لعدم التزامھا بالرصانة العلمیة، وورد ف�ي 
وسائل اإلعالم اللبنانیة إن إحدى المؤسسات المعن�ی�ة ھ�ي 
"الجامعة اإلسالمیة" التابعة للمج�ل�س الش�ی�ع�ي األع�ل�ى، 
التي سارعت إلقالة رئیستھا وت�ع�ی�ی�ن رئ�ی�س ج�دی�د ب�دالً 
عنھا، وفتح مجلس الخدمة المدنیة اللبن�ان�ي ت�ح�ق�ی�ق�اً ف�ي 

ألف شھادة مزّورة  27المسألة. ویصل الرقم المتداول إلى 
 أو مباعة.

أصبحت قّصة التزویر مسألة شائعة واعتیادیة في الع�راق 
بعد االحتالل، وشملت وزراء ووكالء وزراء ونواب وعدد 
من المستشارین، وبعضھم ال یحمل شھادة أصالً، كما شمل 
التزویر شھادات ال�م�ل�ك�ی�ة وت�ّم االس�ت�ی�الء ع�ل�ى م�ن�ازل 
وأراضي بع�ض�ھ�ا ل�غ�ائ�ب�ی�ن وش�م�ل�ت أع�داداً ك�ب�ی�رةً م�ن 
المسیحیین، وبعضھا بحّجة كون ساكنیھا من أعمدة النظام 
السابق، وتّم استئجار بعضھا من الدول�ة ب�أس�ع�ار ب�خ�س�ة 
باستغالل مراكز النفوذ، وأعتقد أن أمام مفوضیة ال�ن�زاھ�ة 
عشرات اآلالف من الدعاوى الخاصة بالتزویر ل�ل�ش�ھ�ادات 

 وقضایا الملكیة والنزاھة والِرشا والسرقات وغیرھا.
إن السمعة الطیبة التي كانت تتمتّع بھا الجامعات العراق�ی�ة 
تصّدعت بفعل عوامل عدیدة في الماض�ي وال�ح�اض�ر، م�ن 
أھمھا نظام المحاصصة القائم، فضالً ع�ن أن ال�ع�دی�د م�ن 
الجام�ع�ات األھ�ل�ی�ة ل�م ت�رت�قِ إل�ى م�ع�ای�ی�ر ال�ح�ّد األدن�ى 
المتعارف علیھا علمیاً، دون أن ننكر على بعض الجامعات 
العراقیة ما قّدمت�ھ وم�ا س�اھ�م�ت ب�ھ م�ن رف�د ال�م�ج�ت�م�ع 

 بكفاءات وطاقات علمیة محترمة في فترات سابقة.
بعد أن جمعت كلی�ات  1957تأسست جامعة بغداد في العام 

 1908عدیدة من أھمھا كلیة الحقوق التي أُنش�ئ�ت ال�ع�ام 
، وشھد العراق ن�ھ�ض�ة ع�ل�م�ی�ة  1927وكلیّة الطب العام 

كبیرة في العھد الملكي، وعلى ال�رغ�م م�ن ت�وس�ع ن�ط�اق 
التعلیم في العھد الجمھوري وارتفاع نسبة ت�ع�ل�ی�م اإلن�اث 

تموز / یول�ی�و  14ثالث أضعاف وشمولھ الریف بعد ثورة 
، إالّ أن ضعفاً أصاب مستوى التعل�ی�م، اب�ت�داًء م�ن  1958

"قرار الزحف" الذي أصدرتھ قیادة الثورة باعتبار جم�ی�ع 
الطلبة ناجحین حتى وإن رسبوا في صفوفھم، ثّم التدخالت 
التي شھدتھا الجامعات باسم ممثلّي اتحاد الطلبة، خصوصاً 

 الشیوعي.-في فترة احتدام الصراع القومي 
، 1963شباط / فبرای�ر   8وزاد األمر تشویھاً بعد انقالب 

حیث تّم سرقة أسئلة (امتحان ال�ب�ك�ال�وری�ا)، وازداد األم�ر 
فضاضة بحملة االعتقاالت الكبرى التي شھدتھا الجام�ع�ات 
والمدارس وسحب ید وفصل العدید من األساتذة الجامعیین 

 والمدرسین المؤھلین والكفؤین ألسباب سیاسیة.
وعلى الرغم من التقدم المضطرد والم�ل�ح�وظ ال�ذي حص�ل 
في مستوى التعلیم بالع�راق ف�ي الس�ب�ع�ی�ن�ی�ات ومس�اع�ي 
القضاء على األمیة وارتفاع رصید البحث العلم�ي وازدی�اد 
البعثات إلى الخارج، إّال أن االشتراطات السیاسیة أصبح�ت 
جزًءا من واقع الحیاة الجامعیة، خصوصاً في فترة الح�رب 

اإلیرانی�ة وم�ا ب�ع�دھ�ا، وال�ح�ص�ار االق�ت�ص�ادي  -العراقیة 
الجائر، فجرى التھاون أمام المعاییر العلمیة ف�ي ال�ق�ب�ول، 
فضالً عن المواصفات المطلوبة للنجاح، وقبل ذل�ك ح�ْم�ل�ة 
"التبعیث" التي شھدتھا الجامعات بإخراج ونقل عشرات، 
بل مئات األساتذة الكفؤین وال�م�ؤھ�ل�ی�ن وحص�رھ�ا ب�ت�یّ�ار 
حزبي واحد و بالموالین لھ، وإغالق الھوامش الم�ت�ب�ق�ی�ة، 
بل إن كلّیات بعینھا أصبحت ح�ك�راً ع�ل�ى م�ن ھ�و م�واٍل، 
واقتصر القبول على استمارات خاصة، حی�ث ت�م تش�ج�ی�ع 

العدید من مسؤولي الدولة على االلتحاق بالج�ام�ع�ات دون 
 الشروط والمعاییر العلمیة.

فقد تم تسریح مئات األسات�ذة  2003أما بعد االحتالل العام 
الجامعیین وإح�ال�ت�ھ�م ع�ل�ى ال�ت�ق�اع�د، وت�ح�ّول�ت ص�روح 

إلى منابر في المن�اس�ب�ات ال�دی�ن�ی�ة، ول�م   الجامعات أحیاناً 
تُراَع الشروط األكادیمیة في تأسی�س عش�رات ال�ج�ام�ع�ات 
األھلیة، ولذلك انخفض مستوى التعلیم إلى ح�دود ك�ب�ی�رة، 
واألم�ر یش��م��ل األس��ات��ذة وال�ط��ل��ب��ة واإلدارات وال��ف��ض��اء 
ال���ج���ام���ع���ي، خص���وص���اً وق���د ع���اش ال���ع���راق ف���ت���رة 

بس�ب��ب ال��م��غ��ام��رات وال��ح��روب وال��ح��ص��ار   اس�ت��ث��ن��ائ��ی��ة
واالحتالل، وانتشرت مظاھر الشعوذة والسح�ر وال�خ�راف�ة 
باسم الدین، وزاد األمر سوًءا الش�ح�ن ال�ط�ائ�ف�ي واإلث�ن�ي 
الذي تكّرس منذ مجلس الح�ك�م اإلن�ت�ق�ال�ي وأص�ب�ح ع�رف�اً 

 سائداً مدعوماً بنص دستوري تحت عنوان "المكّونات".
إن أخطر ما یواجھ أي مجتمع ھو التالعب بش�ی�ئ�ی�ن ھ�م�ا 
التعلیم والقضاء، فلم تتأثّ�ر ال�م�ع�ای�ی�ر ال�ع�ل�م�ی�ة ل�ج�ام�ع�ة 
السوربون وھي تناقش أطروحات طلبة تح�ت األرض ف�ي 

تشرشل ل فترة االحتالل النازي، ولعلّنا نستعید قوالً شھیراً 
بعد القصف األلماني النازي، ح�ی�ن رّدد إذا ك�ان ال�ق�ض�اء 
بخیر فبریطانیا بخیر، وقضیة مثل قضیة تزویر الشھادات 
ھذه ال بّد للقضاء العراقي أن یقول كلمتھ فیھا، إضافة إل�ى 

 مفوضیة النزاھة بعد تتجیرھا.
   

)2( 
 السیاسة والفكر: أیة عالقة؟

كلّما انحدر الكالم في السیاسة ازدادت الحاجة إلى االھتمام 
بھا كعلم ارتباطاً باألخالق وال�خ�ی�ر. والس�ؤال األول ال�ذي 
ینطلق من ھذه المقدم�ة: ھ�ل الس�ی�اس�ة ع�ل�م؟ ث�م م�اھ�ي 
مواصفات ھذا العلم؟ وھل ھو علم مستقّل مثل بقیة العلوم 
الطبیعیة، فحتى ھذه األخیرة یتّم توظیفھا أحیاناً ألغ�راض 
سیاسیة بعضھا دنيء. فھل یمكن الركون إلى علم خال من 
األھواء والعواطف واالن�ح�ی�ازات؟ وم�ا ع�الق�ة الس�ی�اس�ة 
بالفكر فھل ھي تخضع لھ أو ھو الذي ی�ت�ب�ع�ھ�ا، ث�م ل�م�اذا 
ینصرف ذھن "العامة" إلى أن�ھ�ا ع�م�ل ی�تّ�س�م ب�ال�ح�ی�ل�ة 
وإخفاء الحقائق، بل والكذب أحیاناً بنشر األباطیل والخ�دع 

 للوصول إلى األھداف المرجّوة؟
في   في كتاب األمیر لمؤلفھ میكافیلّي الذي احتفَي بصدوره

ع�ام�اً م�ث�لّ�ت الس�ی�اس�ة ج�وھ�ر  500بمرور  2013العام 
الفكرة الدارجة: "الغایة تبّرر الوسیلة"، بغض النظر ع�ن 
عدالة أو شرعیة ھ�ذه ال�وس�ی�ل�ة م�ن ع�دم�ھ�ا، خص�وص�اً 
بالنسبة للحاكم لكي یدوم حكمھ ویبسط سیطرتھ، علماً بأن 

رض�ا  -الشرعیة السیاسیة تقوم على عنصرین، أول�ھ�م�ا 
ال�م�ن�ج�ز ال�م�ت�ح�قّ�ق، ف�ي ح�ی�ن أن  -الناس، وث�ان�ی�ھ�م�ا 

 المشروعیة تقوم على "حكم القانون".
ولعّل االعتقاد الشائع أن "السیاسي" ال یتوّرع ع�ن ف�ع�ل 
أي شيء لتحقیق أھداف�ھ، ب�اإلدع�اء أن غ�ای�ت�ھ الش�ری�ف�ة 
تعطیھ مثل ھذا الحق مبّرراً أن الحقیقة م�ع�ھ ت�م�ی�ل ح�ی�ث 
یمیل بزعم أفضلیتھ، وھ�ك�ذا وق�ع ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ت�ی�ارات 
اآلیدیولوجیة الشمولیة أو غیرھا في مستنقع االستبداد أو 

تبریره أو االس�ت�ع�الء وال�ع�ن�ص�ری�ة أو ال�ت�م�ی�ی�ز ال�دی�ن�ي 
وال��ط��ائ��ف��ی��ة، ب��اس��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف وال��ت��ع��ذی��ب واالرھ��اب 
والدیماغوجیا والتضلیل، أي القوة الخشنة والناعم�ة، ف�ي 
حین كان المھاتما غاندي یعتبر الوسیلة من شرف الغای�ة، 

 الرتباطھما العضوي مثل "البذرة إلى الشجرة".
والسیاسة حسب أرسطو ف�ي ك�ت�اب�ھ "الس�ی�اس�ة" ت�ع�ن�ي 
األفعال النبیلة، وحسب ابن خلدون: السیاسة ھي ص�ن�اع�ة 

لینین "ت�ع�ب�ی�ر ل  الخیر العام، وھي أمانة وتفویض، ووفقاً 
مكثّف عن االقتصاد"، أما حنة أردنت: فإن أصل السیاس�ة 
ھي الحریّة، وھذه األخیرة ھي جوھر الفعل اإلنساني الذي 
یقوم على البراعة والش�ج�اع�ة. وی�ذھ�ب ك�الوزف�ی�ت�ز إل�ى 

  اعتبار الحرب سیاسة بوسائل عنفیّة.
یمكنني القول أن السیاسة ھ�ي ع�ل�م إدارة ال�دول�ة و ف�ن 
الممكن في الواقعیة السیاسیة وتوازن القوى، وھي تجمع 
اإلدارة والتدبیر والتنظیم والف�ن ض�م�ن ق�واع�د وم�ع�ای�ی�ر 
إنسانیة باقترانھا بفعل الخیر، وإّال ستكون السیاسة وفعلھا 
ومنتجھا شّراً، والشریر لیس شجاعاً حتى لو انتصر عل�ى 
عدّوه، القتران صفة الشر ب�ال�ج�ب�ن، أم�ا الش�ج�اع�ة ف�ھ�ي 
"فضیلة من فضائل القلب الحر"، حیث تقت�ض�ى م�ق�اوم�ة 
الشر، والسیاسي الناجح ھو من ی�ع�م�ل ل�ل�خ�ی�ر وال�ح�ریّ�ة 
والعدل والمساواة والتسامح وال�ج�م�ال، م�ق�رن�اً ال�وس�ی�ل�ة 

 بالھدف.
إذا كانت السیاسة كممارسة قائمة منذ القدم وھ�ي ص�راع  

واتفاق مصالح، فإن التأطیر النظري لھا كعل�م ب�دأ عش�ی�ة 
الثورة ال�ف�رنس�ی�ة وم�ا ب�ع�دھ�ا، ب�ان�ت�ش�ار أف�ك�ار روس�و 
ومونتیسكی�و و ف�ول�ت�ی�ر وھ�وب�ز ول�وك بش�أن ال�ح�ق�وق 
والواجبات بین الفرد والدولة في إط�ار ع�ق�د ی�ن�ظّ�م ذل�ك، 
حیث ارتفعت شعارات الحریّة واإلخاء والمساواة، حتى إذا 
ما جاءت "الدولة القوم�ی�ة" وب�دأ "عص�ر االس�ت�ع�م�ار" 
أصبح الفكر مرادفاً ل�ل�دول�ة وب�ات�ت الس�ی�اس�ة ال�م�ع�روف�ة 
بالبراغماتیة مرادفاً لھا، ھكذا ابتعدت السیاسة ك�ع�ل�م ع�ن 

 الوظیفة األخالقیة.
وكانت الحرب العالمیة الثانیة محطّة جدیدة لبلورة مف�ھ�وم 
نظري جدید لعلم السیاسة، والسیّما في الغ�رب ل�م�واج�ھ�ة 

ال�ح�رب   األفكار الیساریة ال�ت�ي ان�ت�ش�رت عش�یّ�ة وبُ�ع�ی�د
الباردة، حیث برزت المكارثیة واتُّھ�م ال�ع�دی�د م�ن ع�ل�م�اء 
السیاسة بالش�ی�وع�ی�ة وج�رى ط�رد ال�م�ئ�ات م�ن أس�ات�ذة 

 الجامعة.
وحینھا أدرك العقل السیاسي األمریكي أن الفكر ال یح�ارب 
بالقمع، حیث أنتج ذلك م�ق�ّدم�ات ل�ن�ش�وء ع�ل�م الس�ی�اس�ة 
بمعناھا الراھن الذي ن�راه ی�دّرس ب�ج�ام�ع�ات�ن�ا ب�م�ن�اھ�ج�ھ 
المختلفة. وكان من بین ألم�ع م�ن تص�ّدى ل�ھ�ذه ال�م�ھ�م�ة 
"ت�روس�ت األدم�غ�ة" ال�ذي ع�م�ل م�ع ال�رؤس�اء وم�ن�ھ�م 
كیسنجر وبریجینسكي وھنتنغتون وألموند باول وروست�و 
وغیرھم، وھؤالء بلوروا رؤیة رأسمالیة ل�ع�ل�م الس�ی�اس�ة 
الذي رّكز على التنّوع ومراحل النمو ودور النخب بإخضاع 

لتبریر السیاسات ال�ت�ي   الفكر للدولة، وأصبحت النظریات
اتخذتھا اإلدارات األمریكیة، وقد جئت ع�ل�ى ت�ن�اول�ھ�ا ف�ي 
كتابي الم�وس�وم "الص�راع اآلی�دی�ول�وج�ي ف�ي ال�ع�الق�ات 

 الدولیة".
وراجت نظریات مثل "التفریغ اآلیدیولوجي" أو "ن�ھ�ای�ة 
اآلی��دی��ول��وج��ی��ا" أو "ب��ن��اء ال��ج��س��ور" أو "ال��ت��آك��ل 

وبّرر ص�م�وئ�ی�ل ھ�ن�ت�ن�غ�ت�ون ال�ت�دخ�ل ب�اس�م   والتدّرج"،
الدیمقراطیة بتشجیع انقالب�ات عس�ك�ری�ة ك�م�ا حص�ل ف�ي 
أندونیسیا، ب�ح�ّج�ة ال�ت�ن�م�ی�ة م�ن األع�ل�ى وع�دم راھ�ن�ی�ة 
الدیمقراطیة. وصاغ ھنري كیسنجر "نظریة القوة". ونظّر 
بریجینسكي لمفھوم "حقوق اإلنسان" ف�ي ع�ھ�د ك�ارت�ر، 
وھو ذاتھ ص�اح�ب "ن�ظ�ری�ة ال�ق�وة وال�م�ب�ادئ"، ث�م ق�اد 
ریتشارد بیرل حملة نظریة لم�ك�اف�ح�ة اإلرھ�اب ف�ي ع�ھ�د 
جورج بوش اإلبن ، وھكذا تحّول علم السیاسة في الغ�رب 

 إلى تبریر آیدیولوجي ذرائعي یبّرر مناھج السلطة.
فھل یمكن بناء علم سیاسة جدید یعتمد المعاییر ال�دق�ی�ق�ة  

والصارمة ویحقق االستقالل النسبي عن السلطة ویس�ع�ى 
لخدمة اإلنسانیة؟ وذلك ما كان محطّ ن�ق�اش أك�ادی�م�ي ف�ي 
جامعة بغدادفي إطار مؤتمر التطورات المنھجیة والمعرفیة 

 في العلوم السیاسیة.
 

ویمكن أن نختتم بالقول: آن األوان لرد االعتبار للس�ی�اس�ة 
بحیث تضع "اإلنسان مقیاساً لكل شيء" حسب الفیلسوف 

 22/12/2021                     اإلغریقي بروتوغوراس.

     )1 (وا وا 
     )2( 

 ا وا: أ ؟

 
 
 
 
 
 
 

  عبد الحسین شعبان   
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  .. وطنٌ 

  .. یُحاصُرنا

 .. بأنَّاِت الرحیلِ 

  . إلى فضاءاِت الوداعْ 

  .. باألمسِ 

  ،.. كانَ 

  ،. وكاَن قلبَي للطریِق الزاَد لھْ 

  . والمْنسأةْ 

  .. یاأیھا العُْمُر الذيْ 

  ،.. أفلتَّ مْن قلبي

  ،.. ومْن بیِن الضلوعِ 

تْ   ،.. كنبضٍة فرَّ

  ،. إلى الموِت البطيءْ 

 .. أْو آھةٍ 

  . نََزفَْت مَن القلِب العَلیلْ 

  ،.. یاأیھا الوطُن الذيْ 

ا یزْل وطناً    ،.. لمَّ

  !. وإْن غاَل الحنیُن ِدمايْ 

  ،.. في غزةٍ 

  ،.. أو في دمشقَ 

  .. إلى الفراتِ 

 ،.. على الدواِم تراهُ 

  ،.. نزفاً 

  ،.. والنزیُف على الطریقِ 

  .. ُخطىً 

  ! . وموتْ 

  .. تلَك الصباباُت التيْ 

ا تزلْ    .. لمَّ

  ،.. للغرِب داءاً 

  !. والدواءْ 

 .. ھل یاتُرىْ 

ْت على مصراتةٍ    ،.. مرَّ

 ،.. أو في طرابلسَ 

  ،.. أو بني غازي الحزینةِ 

  !. والحیاةُ بھا َمَماتْ 

  .. ھانحُن نبعُد عن ھَوانا

  .. ألُف .. ألفٍ 

 ، . من جراحٍ َدامیة

  .. وُخطىً 

  ،.. على غیِر الطریِق تسیرُ 

  . مْن غیِر اْھتداءْ 

   .. یاأیھا الوطُن الذي

  ،.. بالشاِم كانَ 

 ، .. وكنَت أندلساً 

  ! . وُجرحْ 

  ،.. ودمي

  ،.. تحاصُرهُ الحرائقُ 

 . والفؤاُد غریبُ 

  .. ھل حاَن موعُدنا

  ،.. لكي نلقى األحبةَ 

 ، .. والدیارَ 

  .. دیاُرنا

   ،.. تلَك التى خرجتْ 

 .. وما عادْت إلینا

 !. في المساءْ 

  .. یاأیھا الوطُن الذي

َر لألحبَّةِ    ،.. فقَد التذكُّ

 ،. والصحابْ 

  ،.. فخرْجَت وْحَدَك في الصباحِ 

  ،.. بال تحایا

 ،. أو وداعْ 

 .. ھانحُن ندفُع عن ھوانا

  ،.. جْزیَةَ الفقِد القدیمِ 

  ،.. وجْزیَةَ الفقِد الجدیدِ 

  ،.. والنزاُل على الطریِق نسیرُ 

  ،.. مْن غیِر اھتداءٍ 

  ! . أو ُمعینْ 

*********** 

 قالْت لھ

 حنانیك

 .. أطفئ

 صوتك في رأسي

 .. ھذا الذي

 یغوص في عمق أغواري

 یطارد كوابیسي و أفكاري

 .. ھذا الذي

 یرتدیني معطفـًا

 و شتاء روحك بردي وناري

  یرتدیني انكساراً للیٍل داجٍ 

 ونھاٍر ساجٍ 

 لعصفك العاتيـًا یرتدیني ریح

 رحماَك یا ُمنْیَتي

 أطفئ صوتك في رأسي

 ما عاد قلبي یستفیق

  لضجة مبھمة

 في ظالمھا الغریق

  ویرتفع الصوت

  یغور في صمتي

  یؤرق ھواجسي

 فتتساقط حروفي ملتھبةً 

 وھي تسّوط ما تبقى من أشالئي

 واوحشتاه

 أما كفاكَ 

 اذ تغرورق بالنحیب قصائدي

  وھي تغني لألحالم

   لحبات قمح حمائمي

  ھي ذي اسطورتي

 میالدي  شمعة

 و نجمي الخفي

  وھو ذا رأسي

  مثقل بذاكرتي وخطاي

 فلیس لي إَذْن إالّ 

 :أن أناجیك 

 .. أطفئ صوتك

 یامن یحضرني كل لیلة

  یامن یعرفني ویكاُد ینساني

 یامن ال اسم لي غیر اسمھ

 وال رسم لي اال صورتھ

 یامن یطیل صمتھ ویتركني

  أمزق دفاتري

 وأرمي أقالمي

 .. ورغم ذا

 یا لیلة المیالد

  أرسلي برقیة حبٍ 

  بحروف من ضوء

 وبمعاٍن من شوق

 وقولي لھ عني

 كّل عمٍر وانت سرُّ ذاكرة حرفي

 كّل نبض وانت قلب قصیدتي

 اذ تعید إلّي روحي

 :بصوتك الحاني قائالً لي

 كّل أََوٍن وانتِ 

 عمري المآلن  

 بحضورِك في اغترابي

 رغم غیابي 

 یا ُسكناي وسّر بقائي

 كّل أََوٍن وانت ِأیامي

 أحالمي

  أوھامي

 في یقظتي ومنامي

 وانِت حبیبتي  كّل عمرٍ 

********** 

 ِوأم   ّ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتماد الفراتي
 العراق

ْو ... ٌوط . 

 
 
 
 شعر 

  ناجي عبد اللطیف 
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 الجزء السادس       
"لیالي الشتاء الطویلة" ھكذا عنون الشاع�ر 
ھذا العنقود من الھایكو، في كلِّ مقطوعة من�ھ 
نجد داللة لفظیة مباشرة أو غیر مباشرة على 
الشتاء بكلِّ ما یحملھ من قسوة وعاطفھ، ذكر 
ما یالزم فصل الشتاء ِمن مطر ورع�د وب�رق 
وریح وغی�وم وظ�الم، وم�ا ی�ن�ت�ج ع�ن ھ�ذه 
الظواھر التي ت�الزم�ھ م�ن أف�ع�ال ك�ال�ت�كَّ�س�ر 
واألرق والخوف والبرد والتساقط وال�وح�دة، 
كما أخذنا في ج�زء ك�ب�ی�ر م�ن ال�م�ق�ط�وع�ات 
للعاطفة التي یشتدُّ عودھا ف�ي ھ�ذا ال�ف�ص�ل، 
فك�ان ال�ح�ب رف�ی�ق�ا ل�ل�ش�وق وال�ح�ن�ی�ن ف�ي 
الحض�ور ف�ي ال�ن�ص�وص، ورد ال�ن�ب�ات ف�ي 
النصوص وكان ضمن دالالت غ�ی�ر م�ب�اش�رة 
على الحالة النفسیة التي ی�ع�ی�ش�ھ�ا الش�اع�ر، 

  كما ذكر الحیوان أیضا ضمن ذات السیاق.
ومن النماذج على الدالل�ة ال�م�ب�اش�رة وغ�ی�ر 

 المباشرة عند الشاعر:
 

 "عندما تغفو
 یداھمني عطرھا:

 أزھاُر النرجِس البرّي."
 

البدَّ لبصیلة زھرة النرجس من البرد لتنط�ل�ق 
للحیاة في الربیع، ف�ك�ان�ت ال�ح�ب�ی�ب�ة غ�اف�ی�ة، 
واخ��ت��ارھ��ا الش��اع��ر أن ت��ك��ون أزھ��ار م��ن 
النرجس ل�ی�ب�ع�د ع�ن�ھ�ا الص�ف�ات ال�م�ب�اش�رة 
ویكتفي بالح�ّس�ي م�ن�ھ�ا، ت�غ�ف�و ش�ت�اًء ل�ك�ن 
د ویداھمھ رغم غ�ف�وت�ھ�ا، ق�ل�ب�ھ  عطرھا یتمرَّ
الیقظ المتنبھ كان ح�اض�ًرا رغ�م أنَّ�ھ ل�م ی�أت 

  على ذكره.
 "فوَق سریري:

 تناُم القطةُ وحیدةً 
 تحلُم بالدفِء."

 
استخدم الشاعر یاء الملكیة فكتب: س�ری�ري، 
لیثبت أن السریر خاّص بھ، لكن القطة ن�ام�ت 
علیھ وح�ی�دة دون�ھ!، وھ�ن�ا ب�دأ ی�زرع ف�ی�ن�ا 
الحیرة أین كان ھو؟، نستطیع أن نست�دلُّ أن�ھ 
كان قریبًا من سریره ألنھ أش�ع�رن�ا أن�ھ أدرك 
أن ھ�ذه ال��ق�ط�ة ت��ح�ل�م، ف��ك�ان ف�ي وض�ع�ی��ة 
المراقب لنوم�ھ�ا، وأن ح�ل�م�ھ�ا ك�ان ال�دفء 
والحاجة للدفء ھنا داللة مباشرة على فص�ل 
الشتاء، فأول ما یتبادر لذھننا عند ذك�ره ھ�و 
البرد، وقد یأخذ معنى آخر یعود للعاطفة، لكن 
ھذا الم�ع�ن�ى ی�أت�ي ب�ع�د انس�ج�ام م�ع ال�ن�ص 
واسقاطھ على الشعور الداخلي لقارئھ ال م�ن 
الوھلة األولى، كما أن ھذا النص أع�م�ق م�ن 
المباشرة التي ال تقف الدھشة خ�ل�ف�ھ�ا، ف�ھ�ل 
القطة كانت قطة حقیقیة؟ أم أنَّھ�ا م�اض�ی�ھ أو 
حاضره، أو ح�تَّ�ى ذات�ھ ال�ت�ي س�ل�خ�ھ�ا ع�ن�ھ 
وجلس یتفرج ع�ل�ی�ھ�ا وال�ح�ل�م ی�ط�ف�و ع�ل�ى 
مالمحھا؟، یفتح الشاعر ھنا باب ال�ت�س�اؤالت 

  للمخیلة باقتدار وتمّكن.
 

 "على الغصِن الوحید
 یتساقط، (الحالوب)*:

 یا لقسوِة الشتاء.!"
استخدام الشاعر لمصطلح الح�ال�وب ل�م ی�أِت 
عبثًا بل للداللة على القسوة المفرطة ولیكم�ل 
ھذا المشھد المؤلم فینا جعل الغص�ن وح�ی�ًدا، 
لم یستخدم الثلج فھو أقل قسوة من الح�ال�وب 
ولم یكت�ب الش�ج�رة أو ی�ج�م�ع ال�غ�ص�ن إل�ى 
أغصان، بل جعلنا أمام ال�ج�ب�روت والض�ع�ف 

في مواجھة بصریة وحسِّیة برَع في رسمھ�ا، 
ن في الطبقات العلیا والبد م�ن  والحالوب یتكوَّ
اختالف في درجات الحرارة بین الطبقة ال�ت�ي 
تكَون فیھا والطبق�ة الس�ف�ل�ى ل�ی�ن�زل ب�ك�ام�ل 

  جبروتھ ویكسر الغصن الوحید.
استخدم الشاعر المباشر لیوصل�ن�ا إل�ى غ�ی�ر 
المباشر بفنیات عالیة، فال�ح�ال�وب ق�د ی�ك�ون 
داللة على الذكریات المؤلمة والغصن الوحی�د 
قد یكون القلب الذي ن�درك ھ�ن�ا أن�ھ الس�الح 
األخیر في المعركة، وقد نفھم أن الحالوب ھو 
الواقع وما ی�ح�م�ل�ھ م�ن ص�دم�ات وال�غ�ص�ن 
الوحید ھو األمل... عندما یجعلنا الشاعر أمام 
أكثر من صورة من خالل مقط�وع�ة م�ب�اش�رة 
إذن ھو نجح في تكوین شاعر وشاعری�ة ف�ي 

  ذھن قارئھ.
 "الغیوُم الكثیفةِ 

 تحجُب ضوَء القمر:
 تقلُق شجرةَ الموِز."

الغیوم التي تحجب ضوء القمر بكثافتھا دالل�ة 
واضحة على فصل الشتاء، ل�ك�ن اس�ت�خ�دام�ھ 
�ة أنَّ  للموز یضعنا في البدایة في حیرة خ�اصَّ
الموز ینمو في المناخ االستوائ�ي أو ال�م�ن�اخ 
الذي ال تكون فیھ األجواء باردة ج�ًدا وھ�ن�اك 
حدَّ لدرجة الحرارة المناسبة لنموه، لكن ب�ع�د 
التمعن في استخدامھ لكلمة "ت�ق�ل�ق" ت�ذھ�ب 
الحیرة، فنعرف أن الشجرة قلقة على حیات�ھ�ا 

  وأن الضوء حیاة لھا والغیوم تحجبھ عنھا.
الغیوم، القمر، شجرة الموز، ثالثیَّة قد تأخذنا 
للنفس البشریة وأحوالھا، الظروف، الحاجة، 
ق�ب  النفس.. وربما ل�ألم�ل ب�ال�ح�ض�ور وال�ت�رَّ

  والخوف من المجھول.
 "في آذارَ 
 ذھَب أبي

 وأمي ترضعنا الصبَر."
آذار الشھر األول من األشھر التي تل�ي فص�ل 
الشتاء، آذار نھایة القسوة وبدایة االن�ف�راج، 
لكن فعل الذھاب یزرع فینا الحزن، وی�ج�ع�ل�ن�ا 
ندرك استمراریة القسوة فذھاب األب م�ھ�ل�ك 
واألم التي ترضع الصب�ر ال�م�ن�ج�ی�ة م�ن ھ�ذا 
الھالك. األب ذھب وال�ف�ع�ل ھ�ن�ا م�اض واألم 
ترضع والفعل مستمر ال ی�ن�ت�ھ�ي ح�ت�ى آخ�ر 

  شھقة للریح في لیالي الشتاء الباردة.
ویدخلنا الشاعر معھ إلى عاطفتھ التي تتقاطع 
مع عواطفنا، من خالل ع�دد م�ن ال�ن�ص�وص 
التي یركز فیھا على الحب والشوق والح�ن�ی�ن 
�اق ق�ھ�وة الش�ت�اء  وھذه األمور یعتبرھا العشَّ

  ونكھتھ الالذعة، ومن النماذج على ذلك:
 "قدُح الشاي الساخن

  یبرُد كمكانھا

 بھدوٍء أشرُب حزني وانصرف."
مكانھا یبرد ألنھ خاٍل منھا، ال دفء فی�ھ، أم�ا 
قدح الشاي الساخن فیبرد ألن العاشق س�رق�ھ 
تأمل الم�ك�ان وأوج�ع�ھ ب�رده وك�أن�ھ أراد أن 
یشرك أحًدا معھ في ھذا ال�ب�رد ف�ك�ان ال�ق�دح، 
یغرق في التأمل ویغرقنا م�ع�ھ یش�رب ح�زن�ھ 
وینصرف ویتركنا نعود لكل مكان جلسنا ف�ی�ھ 
دون شریك وكان المقعد المقابل فارًغا، ن�ح�ن 

  والشاي وثالثنا الحزن.
 "ما أمتَع ضحكتھا.!

 طازٌج عطشي
 جوعھا یفترسني."

عندما تكون المادة القابلة لألكل طازجة تكون 
لذیذة وفاتحة للشھیَّة، فكیف وصف الش�اع�ر 
ببراعة عطشھ بأنَّھ طازج؟ تشبیھ بلیغ وغ�ی�ر 
مستھل�ك. ال�ع�ط�ش ط�ازج وج�وع ال�ح�ب�ی�ب�ة 
وح��ش م��ف��ت��رس، ت��ن��اول ال��ع��ط��ش وك��ان 
االرتواء، االرتواء بالضحكة الممتعة، النھایة 

  كانت بدایة والبدایة كانت نھایة.
 "تقضُّ مضجعي أحالمھا

 ال نوَم یأتي
 وأنا أردُد: تعالَي تعالَي."

لیست أحالمھ ھو ال�ت�ي ت�ق�ضُّ مض�ج�ع�ھ ب�ل 
أح�الم��ھ��ا ھ��ي، ك��ی��ف ت��راءت إل��ی��ھ؟، ك��ی��ف 
تداخلت في عقلھ؟، حت�ى غ�اب ال�ن�وم، ك�ی�ف 

  جعلتھ یردد: تعالي، تعالي؟
أحالم الشتاء ق�اس�ی�ة م�ث�ل�ھ ت�م�ام�ا، وج�اءت 
عبقریة الشاعر في عدم استھالك�ھ ل�ل�ص�ورة 
وھذا أمر تكرر في مقطوعاتھ، فھو یس�ت�خ�دم 
الصورة المعكوسة ویسقط ما یشعر بھ ع�ل�ى 
غیره أو العكس، ویس�ل�ب ال�م�ن�ط�ق أح�ق�ی�ت�ھ 
بالتحكم المطلق بالنص، فالم�ن�ط�ق ی�ق�ول أن 
تقّض أحالمھ ھو مض�ج�ع�ھ ال أح�الم�ھ، ل�ك�ن 
الشعر فّن ھو یعرف كیف یقلِّ�ب�ھ ذات م�ن�ط�ق 
وذات ال م��ن��ط��ق، ك��م��ا أن ت��ك��راره ل��ك��ل��م��ة 
"تعالي" جاء محكما وقد ال تعني ذات المعنى 
في المرتین، قد تكون في األولى طلب بالقدوم 

  والثانیة بالِرفعة.
 

 "شعرھا المتمّوج على صدري
 مازلُت أتحسسھُ برفقٍ 

 یا لتصحِر أناملي الحزینة !"
یتحدَّث الشاعر ھنا بلغة العاشق ال�ذي ی�ك�اب�د 
الفقد، فلو كانت الحبیبة حاضرة لما اس�ت�خ�دم 
لت األنامل لرب�ی�ع أو  كلمة "تصّحر" بل لتحوَّ
مركب یجاري الموج، ل�ك�ن�ھ اس�ت�ح�ض�ر م�ن 
ذاكرتھ شعرھا الذي كان یتمّوج ع�ل�ى ص�دره 
وفرده علیھ، الشعر الذي ما زال یتحسسھ في 
الحضور والغیاب، لكن الحزن یھزمھ ویح�ی�ل 

أن��ام��ل��ھ لص��ح��راء ت��وغ��ل ف��ي ال��ب��ح��ث ع��ن 
  السراب.

 "كلّما وقفُت على النھرِ 
 ذّكرتني األمواجَ 

 كیَف تمّسُد َشعَر صدري."
ھنا الشاعر یعیدنا لحالة مقاربة ل�ل�م�ق�ط�وع�ة 
السابقة، الشوق أیضا سید الحضور بأمواجھ 
�د  التي ال تھدأ، لكنھ ھنا یحتاج�ھ�ا ھ�ي ل�ت�م�سِّ
شعر صدره، ف�األم�واج ت�ح�م�ل�ھ إل�ی�ھ�ا ف�ھ�ي 

 المرأة التي تملك شعًرا ِمن صلبھا.
 "لْم أعْد كما كنُت مبتسماً 

 بال ھدًى اسیرُ 
 مشّرداً مَع الذكریات."

 
الحالة الشعوریة التي ت�رك�ھ�ا ال�غ�ی�اب ولَّ�دت 
الشتات، فما عاد الحال ذات الحال، ول�م ی�ع�د 
ھناك ما یھتدى بھ، والبدَّ لكلِّ شخص یع�ای�ش 
ذكریاتھ ویقتات على أص�وات ال�راح�ل�ی�ن أن 

دا وشریًدا.   یظلَّ مشرَّ
 

  "في لحظة الوداع"
مجموعة متتالیة من النصوص بدأھا الشاع�ر 
بھذه الجملة، ل�ی�ص�ف ل�ن�ا ال�ح�ال والش�ع�ور 
لحظتھا، الحزن والبكاء والذب�ول وال�ح�ق�ائ�ب 
الحزین�ة واألغ�ن�ی�ات ال�ت�ي تس�ت�ف�زُّ ال�ح�زن، 
تلویحات ذھبت مع الریح، وضی�اع ی�ب�دأ م�ن 
أول درجة على س�ل�م ال�ط�ائ�رة، اس�ت�ع�اد ف�ي 
لیالي الشتاء ھنا الكثیر من الصور الموجع�ة، 
ون�ق�ف ع�ن�د ب�ع�ض ال�م�ق�ط�وع�ات م�ن ھ��ذه 

  المتسلسلة:
 "في لحظِة الوداع

 دفنْت وجھھا بیَن صدري
 تبحُث عْن وطٍن."

وكأن الحبیبة ھنا ترجو أن ال یتركھ�ا ال�وط�ن 
وی�رح�ل، ف�ال�وط�ن ل�ی�س األرض ال�ت�ي ت�ط�أ 
علیھا، بل الذي یحملھ في صدره وھو األك�ث�ر 
رأفة بھا، تریده ھو كامال ال یتجزأ، ھو ی�درك 
ما تبحث عنھ ل�ك�ن ال�ق�در ش�اء أن ی�ت�رك�ھ�ا 
دونھ، ھنا یلوم الشاعر ویعاتب ذاتھ دون أن 

  نعي، یجلّد لحظة الوداع وانصیاعھ لھا.
 "في لحظِة الوداع

 كانْت تبتعُد تبتعُد تبتعدْ 
 وأنا كعبّادِة شمٍس .!"

عباد الشمس وتبَّاعھ�ا، ك�ان�ت الض�وء ال�ذي 
ظ��لَّ ی��الح��ق��ھ وی��م��ی��ل إل��ی��ھ رغ��م االب��ت��ع��اد، 
واستخدام الشاعر ل�ع�ب�اد الش�م�س اس�ت�خ�دام 
مدھش، فق�د ج�ع�ل�ن�ا ف�ي اط�ار ص�ورة ح�یَّ�ة 
وجعل كل نبتة عباد شمس فینا تمیل حیث من 
راحلوا، جعلنا ن�وق�ن أن�ن�ا عش�ن�ا ك�ل�ن�ا ذات 
اللحظة ال�ت�ي ع�اش�ھ�ا وھ�ن�ا ت�ك�م�ن ص�ن�ع�ة 

  الشاعر وتتجلَّى.
 "في لحظِة الوداع

  افترقنا
 كّل یحمُل حقیبةَ حزنِھ"

شبھ لنا الشاعر الحزن ھنا بالمادة التي یمكن 
حزمھا في حق�ی�ب�ة، م�ادة ل�ھ�ا وزن وتش�غ�ل 
حیًزا، وبأنھ بعد لحظة ال�وداع ح�دث ال�ف�راق 
فمض كل واحد فیھم یحمل حق�ی�ب�ت�ھ ال�م�ع�ب�أة 
بالحزن، جعل الشاعر ھنا ال�ح�زن م�ادة ی�دلُّ 
على ثقلھ ویعطي داللة أیًضا على أن ال شيء 
قابل للح�م�ل س�واه ألن�ھ ك�ان س�ی�د الش�ع�ور 

 حینھا.
 

 "في لحظة الوداع
 أقبّلھا كثیراً 

 وعیونھا تقول: ال ترحل."
یوصلنا الشاعر من خالل ھذا الن�ص ل�ل�ح�ال�ة 
الشعوریة لكلیھما ف�ي ل�ح�ظ�ة ال�وداع ح�ی�ث 
أخفى الكالم، فرّد الحبیبة على ال�ق�ب�الت ك�ان 
توّسل عیونھا لھ بأن ال یرحل، أنطق الشاع�ر 
اللحظة عن ط�ری�ق الش�ع�ور ال�ذي ال ی�م�ك�ن 
للكالم التعبیر عنھ وتكون العیون ھ�ي ال�ك�ف�ؤ 

 لذلك، فنتخیل حجم الوجع الذي كان لحظتھا.

ررة اا  
  اا  ا- م ا-  دان 

    
 بقلم: إیمان مصاروة/ فلسدین

 



التحقُت مع نخبة  1959في دفعة عام   
من الطلبة ب�ی�ن�ھ�م ال�ط�ال�ب�ة ازاد وھ�ي 
صامؤیل (اول طال�ب�ة ت�ن�ت�م�ي ل�ل�م�ع�ھ�د 
لدراسة الفنون المسرحی�ة) ب�ال�درس�ات 
الصباحیة في مع�ھ�د ال�ف�ن�ون ال�ج�م�ی�ل�ة 
ك�ان�ت اع�داد ال�م�ق�ب��ول�ی�ن م�ن ال�ط�ل�ب��ة 
موزعة على أقسام المعھد الثالثة، قسم 
المسرح، قسم الموسیقى وقسم الفن�ون 
التشكیلیة وح�دد ل�ك�ل قس�م م�ا ی�ق�ارب 
العش�ری�ن ط�ال�ب�ا ی�ت�م ق�ب�ول�ھ�م ب�ن�س�ب 

 مخصصة للمحافظات والعاصمة بغداد.
الدراسات المسائ�ی�ة ف�ك�ان�ت م�ف�ت�وح�ة  

ل��ق��ب��ول ال��ط��ل��ب��ة دون ش��روط ت��ح��دی��د 
العدد ... التدریسون في (قسم المسرح) 
خلیط من معلمین ع�ی�ن�وا ع�ل�ى أس�اس 
الخبرة وأبرزھم المرحوم ناجي الراوي 
وحامد االطرقجي ومحمد امی�ن ت�وف�ی�ق 
والى جانبھم من ھم بدرجة مدرس م�ن 
خریج�ي ال�ج�ام�ع�ات األج�ن�ب�ی�ة، ج�ع�ف�ر 
الس�ع�دي، وب�ھ��ن�ام م�ی�خ��ائ�ی��ل، وب��دري 
حسون ف�ری�د، وج�اس�م ال�ع�ب�ودي (م�ن 
خ��ری��ج��ي م��ع��ھ��د ك��ود م��ان ث��ی��ت��ر ف��ي 
شیكاغو)، واسعد عبد ال�رزاق (خ�ری�ج 

إیطالیا)، وجعفر علي (دبلوم عالي م�ن 
امریكا) فض�ال ع�ن م�ح�اض�ری�ن ل�م�واد 
ت��اری��خ وادب ال��م��س��رح وال��ت��م��ث��ی��ل 
واالخراج والصامت واالبتكار كالدكت�ور 
ك�م�ال ن�ادر وال�دك�ت��ور ع��ل�ي ال��زب�ی��دي 
وی�وس��ف ال��ع��ان�ي وس��ع�دون ال��ع�ب��ی��دي 
وسامي عبد الحمید "بع�ض�ھ�م ل�ف�ت�رات 
قصیرة" فض�ال ع�ن م�درس ال�م�ب�ارزة 
واللیاقة البدن�ی�ة االل�م�ان�ي الن�دوفس�ك�ي 
واالستعانة بالمصممة نعمت الحسو في 

 مجال االزیاء المسرحیة.
غ�ادرت ال�ى  1962بعد تخ�رج�ي ع�ام 

ب��راغ ل��ل��دراس��ة ف��ي ج��ام��ع��ة تش��ارل��ز 
وعدت الى العراق اللتح�ق م�درس�ا ف�ي 

ب�م�ع�ی�ة أس�ات�ذت�ي  1968المع�ھ�د ع�ام 
القدام�ى وزم�الء ج�دد، ق�اس�م م�ح�م�د، 
وفاضل قزاز، وحمید محمد ج�واد (م�ن 
خریجي موسكو)، وخالد سعید (خ�ری�ج 
كود مان ثی�ت�ر ف�ي ام�ری�ك�ا)، وع�ب�دهللا 

جواد (خریج إیطالیا)، محسن الع�زاوي 
(خ��ری��ج تش��ی��ك��وس��ل��وف��اك��ی��ا) ف��ي ت��ل��ك 
المرحلة وصل قس�م ال�م�س�رح واقس�ام 
ال�م��ع�ھ��د االخ��رى "م��ن ح��ی�ث ن�وع��ی��ة 
ك��ادره ال��ت��دریس��ي" ال��ى مس��ت��وى ال 
یضاھیھ فیھ اي معھد فن�ي ف�ي ال�وط�ن 

 العربي.
 

 الصور
صورتي م�ع اس�ت�اذي وزم�ی�ل�ي ب�ع�دئ�ذ 
المرحوم حامد االطرقجي خ�الل س�ف�رة 
مع طلبة القسم الى منطقة الصدور ف�ي 

وص��ور اخ���رى  1970دی��ال���ى ع���ام 
الساتذة قس�م ال�م�س�رح ف�ي م�ن�اس�ب�ات 
م�خ�ت�ل�ف��ة، وص�ورة ل��زم�ی�ل�ت��ت�ا ال�رائ��دة 
المسرحیة قدیسة ال�م�س�رح ازاد وھ�ي 

صاموئیل وصورة لطلبة قسم ال�م�س�رح 
وھ�م م�ن ال�ی�م�ی�ن  1959في دفعة عام 

وق��وف��ا ع��ب��د ال��رزاق (نس��ی��ت اس��م��ھ 
الكامل) ن�وري ال�ت�م�ی�م�ي، ك�ری�م ع�واد 
خلفھم عدنان اصغر، عبد القادر شك�ور 
االس�ت��اذ ج�ع��ف��ر الس�ع��دي، م��ن�ذر ع��ب��د 

ث�ام�ر ال�زی�دي، ج��واد ك�اظ��م، . ال�ح�م�ی��د
الج�ل�وس م�ن ال�ی�م�ی�ن  مولود المعیني،

عب�داالل�ھ ك�م�ال ال�دی�ن. وم�ح�م�د ع�ل�ي 
 الشاله 

ص��ورة اخ��رى. ی��ظ���ھ��ر ف��ی���ھ��ا م���ع 
ل�م  .. المجموعة الطالب وجدي ال�ع�ان�ي

ی�ظ�ھ�ر ف�ي الص�ورت�ی�ن ع�ب�د ال�م�رس�ل 
الزیدي ومحمد وھیب ل�ع�دم وج�ودھ�م�ا 
م��ع��ن��ا خ��الل ال��ت��ص��وی��ر. .. رح��م هللا 

 الراحلین واطال في عمر االحیاء.
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ن اا  ر  ت   
 
 

 بقلم :: د. عبداإللھ كمال الدین  

 قدیسة المسرح ازاد وھي صاموئیل

 مع استاذي وزمیلي بعدئذ
المرحوم حامد االطرقجي    

وھم من الیمی�ن وق�وف�ا ع�ب�د ال�رزاق (نس�ی�ت اس�م�ھ  1959طلبة قسم المسرح في دفعة عام 
الكامل) نوري التمیمي، كریم عواد خلفھم عدنان اصغر، عب�د ال�ق�ادر ش�ك�ور االس�ت�اذ ج�ع�ف�ر 

ال�ج�ل�وس م�ن ال�ی�م�ی�ن  ثامر الزیدي، جواد كاظم، مولود المعین�ي،. السعدي، منذر عبد الحمید
 عبدااللھ كمال الدین. ومحمد علي الشاله 

 اساتذة قسم المسرح 
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 (1) 

 "َس���ح���ابَ   الش���م���ُس، َذی���الً ِم���ْن غ���ی���ـ���وٍم، تش���ب���ھ  تَش���َح���طُ  ال���غ���روبِ  ج���ھ���ةَ  
ُجھا  ،"دالـي   المـدار،  قوسُ   بالُجلَّنـار، فیحتِرقُ   تُضرِّ

 ال�ط�ـ�یُ�ر یَ�ج�فَ�لُ  فَـرقَعَـةً، لَھـا  یُزمِجـُر، یَسوطُھا ..  تَبُْرقُ   عیـونٌ  " الَمطَـرِ   سائسِ "لـ  
 ..  والِصغـارُ 

طُ  ریـحٍ، ُمرھَقَةٍ  َصـریرُ   أوجـ�اعَ   ال�غ�ری�بِ   ف�ي  الَش�َج�ِر، یُ�ن�ِھ�ضُ   ھـ�امَ   بالرطوبـِة، یَُمشِّ
  الوحشِة.

  الصمِت ،  لھیبَ   الُشرفَـة، یَجوبُ   في  زاویَـةً   بنفسھ  أُخرى  أرضٍ   إبنُ   یَنتَبِذُ  
 .. یُعَنِّفُھـا  َضَجـٍر،  األلیفَـةَ .. یُعاتِبُھـا، وِمـنْ   أَشباَحـھ  لفائفـھ  بُِدخـانِ  یَرِسمُ 

�طَ إلـ�ى  ونََدٍم، كـي  َحنـانٍ   ِمـنْ   بجدولٍ   َدمعَھـا  وعندمـا تَبكـي، یَُكفِكفُ   ال�ن�ـ�ومِ  ال تَ�تَ�أبـَّ
 .." نـدى " الُحزَن، ِمثلَ 

  
َرْت رؤوسَ   َمـوجةٍ   لُحضنِ   نَفَسھ  أَسلَمَ   .. معانیھـا  أَعنـاقِ   من  الُمفرداتِ   طَیـَّ
 .. وال یأتـي  یأتـي  الذي  إنِكساٍر ، مفتـوحٍ ، على  غابـاتِ  فـي

...........................    
�ةَ   تَِع�بَ�ْت ن�ای�اُت ال�ل�ھ�فَ�ـ�ِة وس�طَ  ،  ال�ق�دی�م�ةِ   ال�ح�اراتِ   نَ�ع�ی�ـ�ِق ال�غ�ربـ�اِن... غ�َزْت أَِزقـَّ

 ِظلِّھـا،  علـى  ناَمتْ   التي
 .. الطیبـاتِ   الَجـّداتِ   بترانیـمِ   ُمھَدھَـَدةً 

  
ھ .. إِّدَخَرھـا ، یسقي  من اللؤلؤِ   بدمعـٍة ، أَغلـى  الغریبُ   یُجاِھـر  لَـمْ   ُكلـِّ

 ال�زھ�و  فَ�رط  م�ن  ال�رب�ی�ـ�عُ   ی�ت�آك�لُ   المنزِل ، یَ�ومَ   ُشُرفـاتِ   عند  الحزنِ   عرائشَ   بھـا
 ... والبھـاء

بَ�یِّ�نَ�ٍة،   ن�دوب�اً   َحـ�وافِ�ُرھـ�ا  َمطَـٍر ثقی�ل�ٍة، تَ�َرَك�تْ   ُحبَیباتُ   تََدحَرَجتْ   الریـحِ   ظھـرِ   على
 ..  الدارِ   الحدیقـِة، قُبـالَةَ   في  الرمـلِ   بِسـاطِ   على

   
ال�ف�اخ�تَ�ـ�ة، س�م�ی�ن�اً كـ�اَن،   ط�ائ�ر  ال�ط�ی�ـ�ِر، إالّ   وب�ق�یَّ�ةُ   ال�ع�ص�اف�ی�رُ   مذعـورةً، ھَ�ربَ�تْ 

 عـن .. مـاذا ؟  جسمھ، یُفَتِّشُ   ثُقلِ   ِمـنْ   یَلھثُ   ِمشیَتھ .. كأنـھ  في  یَفَْخجُ 
ـا  نصفـھ اآلخـَر ، أَمْ   عـن  یبحثُ  أَتُـراه  !؟  الجـوع  غائلـةَ   بھ  یدرأُ   َعمَّ

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

.................................. 
 ، (1)" كوكو ختي .. كوكو ختي ".. الَمغـاِربِ   في  الوحشةَ   لَعیـٌن ، یَرشُّ   طائـرٌ 
ـرُ     أَیـاٍم،  ُمنذُ   الغریبَ   تُبـاِرح  لَـمْ   َدنـَدنَـةٍ   أَوزانَ   بھـا  یَُكسِّ

  
 ل�ب�ی�وتٍ  البُكـاَء ، شـوقاً   الحنیـن .. تستحلِبُ   َرمـادَ   تَنْثُـرُ  " .. كوكو ختي .. كوكوختي"

 )2طَیِّبـٍة ، نَجیبَـٍة ..(  أَلیفٍة ، لِوجـوهٍ   درابینَ  في
یس��رة ..   ثُ��مَّ   ن�ف��ِس��ِھ ، یَ��م��نَ��ةً   یَ��دوُر ال��ط��ائـ��ُر ع�ل��ى ".. ك��وك�وخ��ت��ي .. ك��وك��وخ��ت�ي"

 األوداج ،  ُمنتَفِخَ 
ةٌ   األحراشِ، أَطَلَّتْ   من َخلفِ  صغی�رت�ھ�ـ�ا، س�وداَء بِ�بُ�ق�عٍ   جائعـةٌ.. سوداَء، تَصَحبُ   ِھـرَّ

بھـا فـي جولَـةِ   .. صیـدٍ   بیضـاَء، كأنھـا َخَرَجْت تُدرِّ
................................. 

األرَض بَ�ط�نُ�ھ�ا،   الَم�سَ   ق�ائ�م�ت�ی�ھ�ا ال�خ�ل�ف�ی�ت�ی�ن، ح�ت�ى  ع�ل�ى  األُمُّ   ُمتَ�وفِّ�َزةً ، أَقْ�عَ�تْ 
 ! " یفوتَ   أالّ   ھذا َصیـٌد سمیٌن، یجب "للصغیرِة أَنْ   أَشاَرتْ 

ق��ل��ی��الً ،   األُمُّ   أُذن��ی��ھ��ـ��ا .. قَ��فَ��َزْت.. ، إرتَ��َج��فَ��تْ   َذی��لَ��ھ��ـ��ا ، َش��دَّتْ   َرفَ��عَ��ْت الص��غ��ی��رةُ 
اً   كأَنَّ   مس�اف�ةً  إبتعََدت الفاختَةَ  صغیرتِھـا ..لكنَّ   كھربائیاً أَصابھـا إستعداداً لمساعَدةِ   َمسَّ

 ... وصغیَرتِھـا  األم من َمأَمنٍ  فـي لتكونَ 
ُد،   ع�ل�ى  یَ�دورُ   ال ی�ف�ت�أُ   وال�ج�اَر،  ال�دارَ   َمـ�ْن، ھَ�َج�ـ�رَ   م�ث�لَ   ُمرتبكـاً، أو ن�ف�س�ھ، یُ�ردِّ

 ".. كوكو ختي.. كوكوختي "  َملَلٍ   دونَ 
 .. وفَـرٍّ   من كـرٍّ   بقفزاتٍ   الفاختة ، یَلھوانِ   تناورُ   األُمُّ ، ظَلَّت الصغیرةُ  إنسَحبَت 

  ُشرفتھ ،  في  الغریبَ   أَفَزعَ   صلیلٌ   األُمِ   من األوراق ، صوتُ   الیابسِ   في  َخرَخَشةٌ 
 .. الُحزنِ   شارة  أخَرجھ مـن

  
  .. َمخنوقٍ   َحشَرَجـةِ   كصوتِ   أجنَحـةٍ   َخبْطُ 

ةَ   َحبََستْ   األحراشُ   !.. الغریبِ   عن  المشھَدِ   بَقیـَّ
......................................... 

  .. الَمطَـر  ھذا  شاِحبٌ 
 "! ..الَمطَـر  ُحـزٍن یبعثُ   أَيَّ  ".. "بَـْدرُ "یُعِرُف ، یا  الغریبُ 

 !! شمعة  بال  ، "البكـاء  عیدِ  " یومِ   فـي
 

                                             (2) 
 .. َمطَـرْ   َمطَـٌر .. بَعـده  َمطَـٌر ، ثُـمَّ 

س�ائ�ٍل   الغریَب حتى ال یََضَع، ھـذا، كالماً في قُبَّعةِ   َمطَـٌر یغِسُل األشجاَر واألرصفةَ، یُناِكدُ 
�ھ"ال�رس�م�ي  ال�دوام "ن�ھ�ای�ة  ال�ن�اس، ب�ع�دَ   على القارَعِة، ویَنَصِرَف، مثَل بقیَّةِ   ، ك�أنـَّ

 !.. مجـازاً   تَـوریةً ، ویُطِعُمھـا  الجیـادَ   لِیُسِرجَ   ینَصِرفَ   عاِطٍل !! أو قَـد  غیرُ 
 .. ال وقَت لدیـھ .." نـوبِة العَملِ  " من  اإلنتھاءَ   ، یریدُ " سائُس الَمطَـرِ " ھـو  كذلكَ 
 .. الَصرف  مجاري  واحدةً ، إختنقَتْ   السماء ، دفعَـةً   قَِربٍ   كلَّ   أَدلَـقَ 

 ن�ھ�ـ�اٍر، ك�أَنّـ�ھ  م�ن  ب�قِ�يَ   م�ا  ُخرافِـیٍَّة، علـ�ى  ثقوبٍ   ینھـاُل ، من  اللـھ  َمطَـرُ   ھـو ذا
    .. بَشوشةٍ   خیباتٍ   َعلٍ   من  الغریب ... یَنُخـلُ   لَِوحَشةِ   ُمتَأَّسیاً   اآللھـةَ  َدمعَ  یَسفَحُ 

  
 ".. "َمطَـٌر ، َمطَـرْ 

تھ  إنْ   أَغبََر .. لكن  الرمـاديُّ  ـةُ   َمسَّ  .. ِسحراً   اللـوِن، تَـألَألَ   فِضَّ
ال�َم�م�ـ�ر   ع�ال�ی�اً یَ�ق�َرُع بـ�الطَ   ك�ع�ب�اً   تُـ�راه  ِمطـَرقَـٍة غیـر ُمنتَِظـ�ٍم، أَم  صـوتَ   ما یشبَھ

 .. أُخـرى  لُفافَـةً   ُشروِده، فَیُشِعلَ   الغریَب من  المظلم، ینتَِشلُ 
  
الص�غ�ی�ِر ،   ال�زق�اقِ   ج�وفِ   م�ن  البحـ�ر، أَش�َرقَ   بطنِ   الحوریـاُت من  تطلَـعُ   ومثلمـا 

، یَلَمعُ  الُمظلِِم، ثوبٌ  األحـ�الِم ..   َعَس�لِ   م�ن  أَح�ل�ى  َجَسداً   مصقـوٍل، یَلِفُّ   كنصلٍ   فِّضيٌّ
  ! .. إمتنـاعٍ   طـولِ   بعـدَ   لَـّذةٍ   من  أَشھى

  
 ال�َم�غ�ـ�ِربَ  ی�ؤاِخـ�ذُ  ومنحنیـاٍت، كأنـھ  بُِمنَخفَظـاتٍ   البَلَُل..الذَ   فَـِرهٌ، ُمھفھٌَف، َجعَّـَده ثوبٌ 

 .. مالئكيٍّ   قَـدٍّ   بَضاَضـةِ  وبینَ  بینھ اإلصبـاح .. یُبـاھـي الكـوَن أَْن الشيءَ  بجریـرةِ 
.................................... 

  
قُ    .. الُخسران  سوى  فیھا  لُعبةً ، لیسَ   یُشبِھ  الغریُب في ما  یَُحدِّ

 َرجفَةٌ ،  تَعتَریـھ
 .. وَشبَقاً   غوایَـةً   یُثرثِـرُ   َجَسدٍ   لھـا ، ِمـنْ   بَرزانَـٍة ، ال معنىً   یَستَعیذُ 
 .. َرقَبَتھ  إلـى  یَنُـطُّ   بقلبِـھ  أََحسَّ   ُجفونَـھ ، إذْ   أَوَصدَ 

ـرَ   !ال أَطالـھ ؟  لعنقودٍ   حصرماً   أَقولُ   عليَّ ؟ ھَـلْ   ینبغي  ماذا ": فَكَّ
 أَصیرُ  َعسايَ  الِحَكِم والمواِعظَ   ُكلَّ   عنّـي  أَنضـو  إلـى ماضیھ، كـي  ماِضيِّ   َمـْن یُرِجـعُ 

 َك�لَ�یْ�لٍ  داِم�سٍ  أَب�یَ�َض، أو  ك�ال�ث�ل�جِ  ص�ھ�ـ�وِة حص�ـ�انٍ   على  أَخِطفُھـا  لھـا ..!! أو  أَھـالً 
   "! .. َخبَبٍ   علـى  نغفـو  بِبَعضٍ ، عندمـا  قََمـٍر .. نتََشبَّثُ   بال

           
 .. حولھـا ، أینما َحلَّتْ   ما  یَغـدو كلُّ   تَبقى .. َخـراباً   للبھـاءِ   آیَـةً 

 .. وال أَكثَـرَ   ِھـَي ، ال أَقَـلَّ   القَصیـدِ   أُمُّ 
  الھیـام ،  بَھـوِ   فـي  النَردَ   الَمـرایـا .. تَُجنِّنُ   تَُشـقِّقُ   فِتنَـةٌ 
  .. الظھـر  فـي  تنِْزلُ   كتلَك ، التي  لذیذةٌ   َصعقَةٌ   ھـيَ 

 ! " وال جـانْ   إنسٌ  " قالَھـا  ِعشٍق ، ما  إنشوَدةُ   ال .. ! ِھـيَ 
  

  الشحیحِ ، الكریـِم ،  الثوبِ   صاِحبَةِ   تَسریَحـةَ   یَُؤرِجـحُ  " َمطَـٌر ,, َمطَـرْ "
  الـ  فَتَحـة  البَلََل .. وال ما تَفعَلُھ  الفِتنَـِة، ال تَخافُ   أَمیـَرةُ   U.. الصدرِ   عندَ  
ْت رأَسھا   بَ�ھ�ـ�ا  تسریحةِ   بقایا  القَْطَر عنْ   تَنفِضُ   لكنھا ھَزَّ  م�ث�لَ  ال�َم�طَ�ـ�ُر، فَ�بَ�َدتْ   َخرَّ

 تصھَُل ..  ُمھـَرةٍ 
  !.. العاِصفَـةِ   ُسلَّمَ   تَتََسلَّقُ   إثنَتَیِن، وباألُخریَیْنِ   قائمتینِ   علـى  إستطالت

  
  .. إلیھ  الحاجـةُ   حذاءاً ، إنتَفَت  تخلَـعُ   فاتِنَتي  إنَحنَتْ 

 !! .. عن الغریِب ، ثانیـةً   المشھدَ   َحَجبَتْ   األحراشُ 
  

ةَ   تَـرَ   لَمْ   إنْ   عینٍ   قیمـةُ   ما  !.. ھـذي  الفِتنَـةِ   َربـَّ
............................... 
............................... 

 
مَ   ینتقَِم ..! وبالِمقَصِّ   أَن  نفسھ  علـى  الغریبُ   آلـى  !!.. األحراش  قاَمـةَ   یُقَزِّ

................................................................................................ 
صوت تتنادى بھ طیور الفاختة، وھي من فصیلة الَحمام البّري، عندم�ا  ".. كوكوختي " (1)

تفتقد مثیالتھا ، أضفى علیھا الخیال الشعبي العراقي من ِع�ن�دی�ات�ھ ح�واراً ب�ی�ن أُخ�ٍت ت�ح�نُّ 
ألُختھا، التي تزوجت في الحلة (محافظة بابل) ولم تَعُْد تراھا ُمذاك .. یوم ك�ان�ت ال�ح�ی�وان�ات 
واسطة النقل بین المدن .. تسأُل األخت الملت�اع�ة ح�ن�ی�ن�اً ألخ�ت�ھ�ا ف�ي ال�ح�لّ�ة، تس�أل ط�ائ�ر 

ب�م�ع�ن�ى م�اذا  "ِوْشتَاُك�ْل ؟"  "بالحلّة"فتجیبھا الفاختة "كوكوختي.. وین أُختي؟ ":الفاختة
 ال�م�ص�ریّ�ة  ، تُلفَظ باللھجة العراق�ی�ة ك�م�ا ال�ج�ی�م"باقِلّة  ":فتجیبھا  تأكل وھل ھي جائعة؟

                                        وھكذا ... " ماَي هللا ": فیأتي جواُب الفاختة "ِوْشتِْشَرْب؟"

  ا  أاُن

برلینیحیى علوان/   
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ھي ال�ت�ي س�أخ�رج   (دمعة واحدة  
بھ�ا م�ن ال�دن�ی�ا غ�ی�ر أن�ھ�ا دم�ع�ة 

 181غالیة) ص/
 عنوان الروایة :

كما ھو متفق ع�ل�ی�ھ م�ن  -العنوان 
قبل اغلب النقاد كونھ مفتاح الن�ص 
األدبي على وجھ الخصوص، وداال 
مھما على مضمونھ ، حامال ش�ف�رة 

 رسالة المؤلف الى المتلقي ..
في روایة (دمعة وحیدة)، لل�روائ�ي 
مؤید جواد طالل، والتي أفض�ل ان 
تكون معرفة بأل الت�ع�ری�ف ل�ت�ك�ون 
(ال�دم��ع�ة ال�وح��ی��دة)، وھ��ي دم��ع��ة 
الص�غ�ی�رة ن�ور ال�ت�ي ك�ان�ت ت�م��ده 
بالغذاء بمختلف أنواع�ھ، ال�م�رس�ل 
من قبل جیرانھ الطیب، عبر ص�ح�ن 
ثابت غیر متغی�ر؛ ل�ت�م�ده ب�ال�ح�ی�اة 

 واالستمرار على البقاء.
(نور) ترمیز لنور الحب واالنسانیة 
البریئة المن�زھ�ة ع�ن ك�ل غ�رض، 
نور، كانت تخترق الب�اب ال�م�وارب 
للوصول الیھ، وال تأخذ سوى قب�ل�ة 
االبوة والحن�ان ع�ل�ى خ�د ال�ب�راءة 
والتنویر من شخص خ�اض غ�م�ار 
ال��ح��ی��اة وذاق ال��وان مس��رات��ھ��ا 
وعذاباتھ�ا، أث�ر، وأف�ت�ق�ر، ع�اش�ر 
وباشر مختلف أنواع البشر، ولكن�ھ 
ل��م ی��خ��رج م��ن ال��ح��ی��اة اال ب��ھ��ذه 
ال��دم��ع��ة، دم��ع��ة ال��ف��ق��د وال��ح��زن 
الص���ادق ال���ب���ريء، ال���خ���ال���ص 

 االنسانیة، ومحبتھ وعطائھ ..
 -ج��اءت خ��ات��م��ة ح��ی��اة (م��اج��د)

الشخصیة الرئیسیة في الروایة ،أو 
م�رة بض�م�ی�ر األن�ا  -الراوي االول

المتكلم محدود العلم، وم�رة اخ�رى 
بضمیر ال(ھو) الراوي كلي العال�م، 
ھذا الماجد الذي عاش مش�ت�ت�ا ف�ي 
وطنھ العراق، الذي اف�ت�رس�ت�ھ آف�ة 
الطائفیة الق�ذرة، وم�زق�ت نس�ی�ج�ھ 
االج�ت��م��اع��ي، وزرع�ت ال��ك��راھ��ی��ة 
وال�ح�ق�د االع�م�ى ب�ی�ن م�واط�ن�ی�ھ، 
وعلتھ بالسواد والفساد، وبرك الدم 
واالشالء المقطعة وسط نداءات هللا 

 أكبر، وهللا منھا بريء ..
ھذا الماجد الذي عاش وھم العش�ق 
االفتراض�ي ع�ب�ر االن�ت�رن�ی�ت: آف�ة 
الوھم في العصر الراھ�ن، ال�خ�ال�ق 
الص�ان��ع وال��م�زی��ف ال��خ�ادع. ھ��ذه 
الشبكة العنكبوتیة ال�ت�ي ی�م�ك�ن ان 
تصطاد انفس الجواھر عند القائ�ھ�ا 
في محیطات المعرف�ة وال�ع�ل�م، ف�ي 
ح�ی�ن ال ت�ح�ص�ل اال ع�ل�ى اف�اع��ي 
وع��ق��ارب وأش��ن��ات و (ق��روش) 
الموت والخراب عندما تلق�ی�ھ�ا ف�ي 
مس�ت�ن�ق�ع��ات ال�غ�ری�زة ال�ح�ی�وان�ی��ة 

 اآلسنة والمتعفنة ..

كانت الرسائل وسیلة ال�روائ�ي ف�ي 
سرد حكایاتھ مع معشوقتھ شروق، 
وشقیقت�ھ�ا ذات االس�م ال�م�ض�م�ر، 

صاحبة (االن�ف   ولكنھا كما یصفھا
االعجازي الت�ك�وی�ن)، ی�ا ام�رأة ال 

 استطیع أن أذكر اسمھا ...؟
أن ما ل�ف�ت ن�ظ�ري ح�ق�ا ف�ي ھ�ذه 
الروایة، ھو االعجاب وال�ت�وص�ی�ف 
الم�رت�ب�ط ب�أن�ف م�ح�ب�وب�ت�ھ، ف�م�ن 
ال��م��ع��روف أن الش��ع��راء واالدب��اء 
ی��ت��غ��زل��ون ب��ال��ع��ی��ون، والش��ف��اه، 
وال�ن�ھ��ود، والش�ع��ر، ول�ك��ن ل�ی��س 
األنف. وھ�ن�ا ی�ج�ب ال�ت�وق�ف ع�ن�د 
األنف عضو التنفس، حیث الشھیق 
وال��زف��ی��ر ع��ن��د االنس��ان ال��ذي ان 
انقطع انقطعت الحی�اة، وان�ق�ط�اع�ھ 
ھي عالمة موت االنسان حیث ی�ت�م 
ج�س ن��ب�ض االنس��ان ل��ل�ت�أك��د م��ن 
ان�ق�ط�اع�ھ دل�ی�ل م��ف�ارق�ة االنس��ان 
للحیاة. االنف ایضا ھو عضو الش�م 
للروائح ال�زك�ی�ة وال�ن�ت�ن�ة، وك�أن�ھ 
ردیف اللسان عضو التذوق للطعام 

 الحلو والمر والمالح وو...
شكل االنف غ�ال�ب�ا م�ا ی�ت�واءم م�ع 
بیئة االنسان، فأنف االنس�ان ال�ذي 
یعیش في االجواء الح�ارة ت�خ�ت�ل�ف 
ع��ن أن��ف االنس��ان ف��ي االج��واء 
الباردة والرطبة، ب�ی�ن أن�ف ك�ب�ی�ر 
مفلطح كما عند األفارقة أو مستدق 
ط��وی��ل م��ع��ق��وف ك��م��ا ف��ي اورب��ا 
وس�ی��ب�ری��ا ف��ي ال�م��ن�اط��ق ال��ب��اردة 
والمعتدل المستق�ی�م ف�ي ال�م�ن�اط�ق 
المعتدلة كما عند العرب والمن�اط�ق 

 الدافئة ..
كما أن االنف قد یكون عند الب�ع�ض 
عضو التماس والترحی�ب ب�دال م�ن 
ق�ب�الت ال�ف��م ك�م�ا ف��ي ب�ع�ض دول 

 الخلیج العربي..
االنف مظھر م�ن م�ظ�اھ�ر اك�ت�م�ال 
الخلقة وتناس�ق�ھ�ا ل�ذل�ك ان�ت�ش�رت 
عملیات تجمیل االنف ف�ي م�خ�ت�ل�ف 
ب�ل�دان ال�ع�ال�م، ول�ی�س غ�ری�ب�ا ان 

 یعنون غوغول روایتھ ب(االنف).
وكذلك الشخصیة العجائب�ی�ة االن�ف 
في روایة (العطر) للكاتب الفرنس�ي 
(سیركی�ن)، ح�ی�ث ان ھ�ذا ال�رج�ل 
صاحب انف ع�ج�ائ�ب�ي ی�م�ك�ن�ھ أن 
ی��م��ی��ز ف��ي ال��ظ��الم االخش��اب م��ن 
روائ�ح�ھ��ا، ویس�ت��دل ع�ل��ى االن��اث 
والرجال والطیور عبر شم رائحتھا 
والتمییز فی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا، ك�ذل�ك ف�أن 
ھناك ع�دد م�ن ال�ح�ی�وان�ات ت�درك 
مكامن ال�خ�ط�ر ع�ن ط�ری�ق االن�ف 
ولیس بالنظر... واسطورة اوری�س 

ال   م��ع��روف��ة ،ف��ھ��ذا ال��غ��الم ال��ذي
یستطیع أن یكذب ألنھ عندما ی�ك�ذب 

 یستطیل أنفھ فیكشفھ ...
ویقال: م�ات ح�ت�ف أن�ف�ھ، ح�ی�ن�م�ا 
یموت االنسان على فراش�ھ، ك�ذل�ك 
ی���م���ث���ل االن���ف ع���الم���ة ال���ع���زة 
والشموخ، فیقال: شخ�ص ص�اح�ب 

 أنفة، وكما یقول الشاعر:
( ھم االن�ف واالذن�اب غ�ی�رھ�م ... 

 ومن یسّوي بأنف الناقة الذنبا )
وح��ی��ن ی��م��دح حس��ان ب��ن ث��اب��ت 

ال��غ��س��اس��ن��ة ویص��ف��ھ��م ب��ال��رف��ع��ة 
 والعلو، یقول:

(بیض 

الوجوه ك�ری�م�ة 
أحسابھم ... شّم األنوف من الطراز 

 األول ).
وعرف أن من یرید ان یسَم شخصا 
بالھوان والذلة یجدع أنفھ، ویجعلھ 
ذمیم الخلقة. یروى أن زوجة ھدی�ة 
بن الحزم ح�ی�ن�م�ا خ�اف أن ی�ك�ون 

ك�ان   حبھا لغیره بعد اعدامھ، ف�م�ا
منھا اال ان استلت سكینا وب�رھ�ن�ت 

 -على دوام ح�ب�ھ ف�ج�دع�ت أن�ف�ھ�ا 
فال اح�د  -لعلمھا أنھ مصدر الجمال 

 یرغب بھا بعد قطعھ ..
كما یعی�ر الش�خ�ص ب�أن�ف�ھ ول�ی�س 

أق�ن�ى األن�ف،   بعینھ، ولذل�ك ی�ق�ال
وللمرأة مارنة األنف. وكث�ی�رة ھ�ي 
حكایات السخریة والتندر من االنف 
في االدب العربي والغربي، وك�ذل�ك 
یقال (ش�ن�ق أن�ف�ك) ف�ي االدب ھ�و 
ت�وص�ی�ف ل�ل�درج��ة ال�ق�ص�وى م��ن 

 الحزن واالكتئاب وفقدن االمل .
وال ندري ما ھو ش�ك�ل وت�وص�ی�ف 
أن��ف (ح��ب��ی��ب��ة م��اج��د) االع��ج��ازي 

 التكوین وما ھو سبب ھوسھ بھ ..
الراوي كان ی�ت�ن�ق�ل ف�ي ت�وص�ی�ف�ھ 
واھ��ت��م��ام��ھ ب��ال��م��راة ب��ی��ن أن��ف��ھ��ا 
وفرجھ�ا، ع�ب�ر ن�ھ�دھ�ا وف�خ�ذی�ھ�ا 

 وفرجھا ..
حیث یتنقل ب�ی�ن أحض�ان ال�غ�وان�ي 
وب��ائ��ع��ات ال��ھ��وى م��ن م��خ��ت��ل��ف 
ال��م��ن��اط��ق واألش��ك��ال واالع��م��ار، 
الس�����م�����راوات والش�����ق�����راوات، 
والیانعات الص�غ�ی�رات وال�ك�ب�ی�رات 
الناضجات، وال ن�دري ك�ی�ف ی�رى 
ان��وف��ھ��ن، وك��ی��ف ی��ت��ع��رف ع��ل��ى 

ش��ھ�ی��ق��ھ��ن   دواخ�ل��ھ��ن م��ن خ�الل
 وزفیرھن على سریر اللذة ..

، 12عبر تنق�ل�ھ ب�ی�ن ع�ن�اوی�ن�ھ ال
یتنقل الراوي موصفا للمتلقي حی�ث 
ی��رى أن (ال��ج��م��ال ھ��و اإلل��ھ��ي 

، وك�أن�ھ یس�ھ�ل 114المطلق) ص/
لھیجل مھمتھ للتعریف ب�ال�م�ط�ل�ق، 
ویرى أن (الخبل ال�دی�ن�ي ك�م�س�ك�ن 

 .23روحي) ص/

یصف لنا العالقة غ�ی�ر ال�م�ت�وازن�ة 
ب��ی��ن ال��ذك��ر واالن��ث��ى ف��ي الش��رق 
ال�ع��رب��ي اإلس�الم��ي، ح��ی�ث ت��ك��ون 
المرأة ھ�ي ال�ط�رف األض�ع�ف ف�ي 
المعادلة، ضمن عب�ودی�ة ال�ع�اط�ف�ة 
والحب (ھكذا ھي العالقة بین الذكر 
واالن��ث��ى ف��ي الش��رق ال��ل��ع��ی��ن، 

 .30المتخلف المرئي) ص/
ھذه الثقافة وھذا الشرق الذي یرى 
ان ال�ع�الق�ة ال�ج�ن�س�ی��ة ش�ك�ال م��ن 
أشكال الدنس، وی�خ�ت�ص�ر الش�رف 
بعملیة (حفظ الفرج وكل شيء آخ�ر 
ثانوي وربما مباح ب�دءا ب�ال�خ�ی�ان�ة 

، ح�ی�ث 32وغیاب ال�وف�اء...) ص/
أصبح الحب مفقود في زمن ال�م�ال 
وبریق الذھب والسیارات ال�ف�ارھ�ة 

 والتقنیة العلمیة العالیة ..
یوضح ماجد كرھھ لألعیاد لمختلف 
االدیان، اال انھ یقول (رغ�م ك�رھ�ي 
لھذه األعیاد فأني انتظ�رھ�ا أح�ی�ان�ا 
ألع��رف م��ك��ان��ت��ي ع��ن��د األح��ب��ة 

 .35واألقرباء) ص/
نعم، أن ھذه المناسبات ھي ف�رص�ة 
للتزاور وتقدیم الھدایا، وال�والئ�م ، 
وال��ت��ص��ال��ح وال��ت��راض��ي وت��ف��ق��د 

 االقرباء واالصدقاء واالعزاء...
ك��م��ا ان��ھ ی��ك��ش��ف زی��ف الص��راع 
الطائفي ب�ی�ن م�خ�ت�ل�ف ال�ط�وائ�ف، 
الذي ال یخدم غیر الحكام وأدع�ی�اء 
الزعامات الدینیة؛ إلدامة تسلطھ�م، 
واال م�ا ع�الق��ة ال�ع��اھ�رة وال�ق��واد 
والس��ارق وال��م��ج��رم ب��م��ث��ل ھ��ذه 
الخالفات العقائدیة، وھل یع�ت�رف�ون 
اصال بالتعالیم الدی�ن�ی�ة ال�ج�وھ�ری�ة 
التي تدع�و ل�ل�ت�س�ام�ح وال�ت�ع�ای�ش 
السلمي (ھل ی�ح�ق ل�ق�واد وب�ائ�ع�ة 
ھوى التحدث وال�ت�ح�اور ب�ط�ری�ق�ة 
عصبیة كما ل�و أن�ھ�م�ا اع�داء ف�ي 
أمور كھذه ذات ط�اب�ع ت�اری�خ�ي أو 
عقائدي یمس جوھر الدین ی�ن�ب�غ�ي 
أن یكون ناھیا عن الفساد والمنكر) 

 .61ص/
یؤشر الروائي واقع تس�ی�د أدع�ی�اء 
الدی�ن ع�ل�ى الس�اح�ة الس�ی�اس�ی�ة، 
وساحة مق�اوم�ة ال�دی�ك�ت�ات�وری�ات، 
ومقاومة األعداء الخارجیی�ن ع�ل�ى 
االمة متسائال (فیما أذا ك�ان الس�ی�د 
حسن نصر هللا ب�ع�م�ام�ت�ھ الس�وداء 
ولحیت�ھ ال�ك�ث�ة، وخ�ط�اب�ھ ال�دی�ن�ي 

ع�ب�د -یمكن أن یص�ب�ح ب�دی�ال ع�ن 
او ان ی�م�ث�ل ب�دی�ال ع�ن  -الن�اص�ر

وال�ق�وم�ي ب�رم�ت�ھ)   الیسار العربي
 .63ص/

ی��ت��ح��دث ع��ن ال��خ��راب الش��ام��ل 
لالقتصاد، والمؤسسات الحكومی�ة، 
وال�م��ص��ان�ع وال��م��زارع، وان��ھ��ی��ار 
العمل وھیمنة ال�ب�ط�ال�ة، وال�خ�راب 
العمراني ألھم عالمات وش�واخ�ص 
وشواھ�د ال�ع�م�ران ف�ي ال�ع�اص�م�ة 
والمحافظات، مثل ش�ارع ال�رش�ی�د 

 ومقھى البرلمان وغیرھا.
تدور بنا كامیرا ع�ی�ن ال�راوي ف�ي 
الكثیر من معالم بغداد، العامر منھ�ا 
والمنھار ال�م�ت�دھ�ور، م�ث�ل ش�ارع 
المتنبي ومقھى الزھ�اوي وم�ق�ھ�ى 

 الشاھبندر وساحة المیدان، ووو...
لیتابع كوارث ال�خ�راب وال�ت�ب�دالت 
التي حدثت بعد االحتالل األم�ری�ك�ي 
ل��ل��ع��راق وھ��ی��م��ن��ة ق��وى ال��ف��س��اد 
واللصوص�ی�ة ع�ل�ى س�دة ال�ح�ك�م، 
مآسي القوى الفاشیة مثل ال�ق�اع�دة 

ف�ي   وداعش وجرائمھ�ا ال�ك�ارث�ی�ة
الع�راق وس�ی�ط�رت�ھ�ا ع�ل�ى أغ�ل�ب 
ال�م��ن�اط��ق ال��غ��رب�ی��ة م��ن ال��ع��راق، 
والم�ج�ازر ال�ت�ي ارت�ك�ب�ت�ھ�ا ب�ح�ق 
الناس ال�م�س�ال�م�ی�ن م�ن م�خ�ت�ل�ف 

 الطوائف واالدیان ..
 

 السیناریو االخیر :
(لم یعد في اإلمكان أحسن مما ك�ان 
ال في العراق وال ف�ي س�وری�ا، وال 

 .180في االردن) ص/
مخاطبا نفسھ أن ال شيء یست�دع�ي 
األسف، وھو منعزل وحی�د ی�ع�ط�ف 
علیھ رب عائلة محسن یرسل ال�ی�ھ 
كل یوم طعامھ بید ال�ط�ف�ل�ة (ن�ور)، 
في حین یعی�ده ھ�و إل�ی�ھ�م م�ح�م�ال 
بالفواكھ، الى حین تجده یوم�ا وق�د 
فارقت روحھ الحیاة ، تذرف ع�ل�ی�ھ 
دمعت األسى وھ�ي (دم�ع�ة وح�ی�دة 
من عینھا، دمعة وحی�دة ھ�ي ال�ت�ي 
سأخرج بھا من ال�دن�ی�ا غ�ی�ر أن�ھ�ا 

 .181دمعة غالیة ) ص/
یق�دم ل�ن�ا ال�روائ�ي ال�م�ت�م�ك�ن م�ن 
حرفتھ، مؤید جواد ط�الل، أس�ل�وب�ا 
روائیا ف�ی�ھ ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ت�ج�دی�د 
وال��ت��ح��دی��ث خ��ارج س��ی��اق الس��رد 
الت�ق�ل�ی�دي، وم�زج�ھ ب�ی�ن م�ظ�اھ�ر 
وس��ل��وك��ی��ات االن��ح��دار الس��ل��وك��ي 
واألخالقي بسبب الفق�ر وال�ت�ج�وی�ع 

والقھر من قبل االنظ�م�ة   والتھجیر
وقوى الرأسمال العال�م�ي، ی�غ�ط�س 
بنا في مستنقع الرذیلة لیری�ن�ا ق�ع�ر 
الواقع الم�ع�اش ب�ع�ی�دا ع�ن ب�ری�ق 
المصابی�ح والش�ع�ارات ال�م�زی�ف�ة، 
ل��ی��ع��ی��ش ط��ول وع��رض ال��ح��ی��اة 
فیخلص في النھایة إلى أن ما حدث 
وی��ح��دث، ھ��و أم��ر الب��د م��ن��ھ وال 

تغی�ی�ره او إع�ادة ت�وج�ی�ھ�ھ   یمكن
حسب المعطی�ات ال�ق�ائ�م�ة، وش�ل�ل 
القوى الیساریة والقومیة وعجزھا 
وفش��ل مش��اری��ع��ھ��ا ف��ي ال��وط��ن 
العرب�ي، ل�ت�ت�س�ی�د ال�م�ش�ھ�د ق�وى 
اإلس��الم الس��ی��اس��ي م��ن م��خ��ت��ل��ف 

 التوجھات.
 

امتلك أسلوب مشوق، یشد الق�ارئ 
على ال�رغ�م م�ن تش�اب�ك األح�داث 

فكان بارعا في   وتعدد الشخصیات،
شد القارئ للروایة حتى خ�ات�م�ت�ھ�ا 
بدمعة وحیدة ربما شاركھا ال�ق�ارئ 
ب�أك��ث��ر م�ن دم��ع��ة بس�ب��ب ال��واق��ع 

 المأساوي القائم .

ة  : رواو ل  داد ا  وا  
 
 
 
 
 

 العراقحمید الحریزي/  بقلم : األدیب 

  إیقاد شمعة ما بین األنـــــف والدمعة



سبق أن تناولنا قسمین من النواسخ   

الحرفیة: (ما یعمل عمل ل�ی�س) و(إّن 

وأخوات�ھ�ا)،؛وال�ی�وم ن�ت�ن�اول ال�ق�س�م 

 الثالث منھا، (ال النافیة للجنس).

ُسّمیت (ال النافیة للجنس) ألنھا تن�ف�ي 

الخبر عن جنس االسم، فعندما تق�ول: 

(ال طالَب حاضٌر)؛ فإن ذلك یعن�ي أن�ك 

 تنفي الحضور عن جنس الطالب.

أّما إذا لم یكن في الفصل طالٌب واح�د، 

بل طالبان أو أكثر، فیمكنك القول: (ال 

  طالٌب حاضراً)،

وھذه تسمى (ال التي ل�ن�ف�ي ال�واح�د)، 

ویك�ون اس�م�ھ�ا م�رف�وع�اً، وخ�ب�رھ�ا 

منصوب�اً، وت�ل�ك ال�ت�ي ت�ع�م�ل (ع�م�ل 

 لیس)، وقد مرَّ علینا شرحھا.

...... 

 ،( (ال النافیة للجنس) تعمل ع�م�ل (إنَّ

إذ ت�ن�س��خ ح�ك�م ال�م�ب��ت�دأ اس�م��اً ل�ھ��ا 

  منصوباً، وحكم الخبر

وف�ي ھ�ذا ال�ب�اب  -خبراً لھا م�رف�وع�اً 

ب�األخ�ص  -خالفات ب�ی�ن ال�ب�ص�ری�ی�ن

 والكوفییین. -سیبویھ

:(  شروط عملھا عمل (إنَّ

 أْن تكون نافیة. -1

أْن یكون ال�م�ن�ف�ي ب�ھ�ا ال�ج�ن�س،  -2

 ولیس الواحد.

..... 

أْن یكون اسمھا وخبرھا نك�رت�ی�ن،  -3

 فال تعمل في المعرفة:

(ال صدیَق حاضٌر). (ال ف�ارَس ق�ادٌم). 

��وِر فَ��َال أَنَس��اَب  {فَ��إَِذا نُ��فِ��َخ فِ��ي الصُّ

 بَْینَھُْم...}.

ال: نافیة للجنس، ح�رف م�ب�ن�ي ع�ل�ى 

 السكون، ال محلَّ لھ من اإلعراب.

صدیَق: اسم (ال) ال�ن�اف�ی�ة ل�ل�ج�ن�س، 

 مبني على الفتح، في محل نصب.

حاضٌر: خبر (ال) ال�ن�اف�ی�ة ل�ل�ج�ن�س، 

مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھ�رة 

 على آخره.

وم��ث��ل إع��راب��ھ��ا إع��راب (ال ف��ارَس 

 قادٌم).

:  أما في النّص القرآني فإنَّ

أنساَب: اسم (ال) النافیة للجنس مبن�ي 

 على الفتح في محل نصب.

ب��ی��َن: ظ��رف م��ن��ص��وب، م��ت��ع��ل��ق 

بمحذوف، خبر (ال) النافی�ة ل�ل�ج�ن�س، 

 في محل رفع.

....... 

ال ت��ع�م��ل إذا ك�ان ال�م��ب�ت��دأ م��ع�رف��ة، 

ب تكرارھ�ا: (ال ال�داُر ع�ام�رةٌ  ویتوجَّ

 وال أھلُھا مرتاحوَن).

ال: نافیة غیر عاملة، وما بعدھا مبت�دأ 

 وخبر في الجملتین.

..... 

ال تعمل إذا فصل بینھا و(الم�ب�ت�دأ)  -4

ب تكرارھا:  فاصل، ویتوجَّ

 {َال فِیَھا َغْوٌل َوَال ھُْم َعْنَھا یُنَزفُوَن}.

ال: نافیة غیر عام�ل�ة. (ف�ی�ھ�ا): ش�ب�ھ 

الجملة من الجار والم�ج�رور م�ت�ع�ل�ق 

بمحذوف، خبر المبتدأ، متقدم ع�ل�ی�ھ، 

في محل رفع. (َغوٌل): مب�ت�دأ م�ت�أخ�ر 

 مرفوع.

(ال عنَدَك ضیٌف، وال قریٌب). (ال عل�ى 

ِة خطیٌب، وال شاعٌر).  المنصَّ

  مالحظة:

في ھذا الباب خط�أ ش�ائ�ع ی�ت�ردد ف�ي 

كتب النحو، ومناھ�ج�ھ، ھ�و: (ی�ب�ط�ل 

  عملھا إذا فصل

بینھا واسمھا فاصل)؛ والصواب: (ال 

 تعمل إذا فصل بینھا والمبتدأ فاصل).

السبب أنھا ال تؤثر في المبتدأ ل�وج�ود 

 الفاصل، فكیف یسمونھ اسمھا؟.

..... 

ال تعم�ل (ال) إذا س�ب�ق�ھ�ا (ج�ار)،  -5

 نحو:

(سافرُت بال حقیبٍة). (غضَب زیٌد ِم�ْن 

  ال شيٍء).

ال: نافیة غیر عاملة، (حق�ی�ب�ة): اس�م 

  مجرور بحرف الجر، كذلك (شيء).

....... 

 حاالت (اسم ال النافیة للجنس) ثالث:

ما یُبنى على ما یُنصب بھ، وھ�و  -أوالً 

االسم المفرد، أي لی�س ال�م�ض�اف أو 

الشبیھ بالمضاف، ویدخل فیھ الم�ث�ن�ى 

وجمع المذكر السالم وج�م�ع ال�م�ؤن�ث 

 السالم، وجمع التكسیر:

ةَ إالّ ب�ا�ِ). (ح�وَل):  (ال حوَل وال ق�وَّ

اسم (ال)، مبني على الفت�ح ف�ي م�ح�ل 

ة).  نصب، ومثلھ (قوَّ

(ال شيَء بدیٌل ع�ن وص�ِل ال�ح�ب�ی�ِب). 

(شيء): اسم (ال)، مبني على الف�ت�ح، 

  في محل نصب.

(ال قاِرئَیِن حاضراِن). (قاِرئَیِن): اس�م 

(ال)، مبني على الیاء، مثنى، في محل 

 نصب.

(ال قارئِیَن حاضروَن). (قاِرئِیَن): اسم 

(ال)، مبني عل�ى ال�ی�اء، ج�م�ع م�ذك�ر 

  سالم، في محل

 نصب، (حاضروَن): خبرھا مرفوع.

ماٌت). (كاتب�اِت): اس�م  (ال كاتباِت ُمكرَّ

(ال)، مبني على الكسر، ج�م�ع م�ؤن�ث 

م�اٌت):  سالم، في م�ح�ل نص�ب، (ُم�ك�رَّ

 خبر (ال) مرفوع.

من شواھد النح�اة ب�ی�ت (س�الم�ة ب�ن 

 جندل السعدي):

باُب الَِّذي َمْجٌد َع�َواقِ�بُ�ھُ...  "أَْوَدى الشَّ

یِب" اِت لِلشِّ ، وال لَذَّ  فیِھ نَلَذُّ

اِت): اسم (ال)، مبني على الك�س�ر،  (لذَّ

ألن�ھ ج�م�ع م�ؤن�ث س�ال��م، ف�ي م�ح��ل 

 نصب.

(ال مدارَس مفتوحةٌ). (مدارَس): اسم 

 (ال) مبني على الفتح في محل نصب.

مالحظة: لقد عدَّ سیبویھ (ال واسمھا) 

 في موضع رفع باالبتداء.

...... 

 ما یُعرُب منصوباً، وھو نوعان: -ثانیاً 

المضاف: (ال ط�ال�َب ِع�ل�ٍم ن�ادٌم).  -1

(طالَب): اسم (ال) من�ص�وب وع�الم�ة 

 نصبھ الفتحة، مضاف.

(ِعلم): مضاف إلیھ مج�رور، (ن�ادٌم): 

 خبر (ال) مرفوع.

(ال طالبَي علٍم نادماِن). (ال طالبِي علٍم 

 نادموَن). (ال طالباِت علٍم نادماٌت).

... 

الشبیھ بالمضاف: (ال طالباً ع�ل�م�اً  -2

 نادٌم).

طالباً: اسم (ال) منص�وب ألن�ھ ش�ب�ی�ھ 

بال�م�ض�اف، ف�ھ�و اس�م ف�اع�ل ع�ام�ل 

 نصب مفعوال بھ،

وسمي (ش�ب�ی�ھ�اً ب�ال�م�ض�اف) ل�ج�واز 

 تقدیره ب(طالب علم).

  (ال حسناً خلقُھا مكروھةٌ).

(حسناً): اسم (ال)، م�ن�ص�وب، ص�ف�ة 

مشبھة ب�اس�م ال�ف�اع�ل رف�ع�ت ف�اع�ال 

 (ُخلُق)،

والتقدیر (حسنة خ�ل�ق)، ل�ھ�ذا س�م�ي 

 االسم شبیھا بالمضاف، حقھ النصب.

.......... 

إذا ُعطف على اسم (ال) نكرة م�ف�ردة، 

وتكررت (ال)؛ یج�وز ف�ي ال�م�ع�ط�وف 

 األوجھ التالیة:

البناء: كما قرأ أبو ع�م�رو، واب�ن  -1

ك��ث��ی��ر: {َال بَ��ْی��َع فِ��ی��ِھ َوَال ُخ��لَّ��ةَ َوَال 

 َشفَاَعةَ}.

النصب: لقد استشھد النحاة ب�ب�ی�ت  -2

 (أنس بن العباس بن مرداس):

"ال نس�َب ال�ی�وَم وال ُخ�لَّ�ةً ... اتَّس��َع 

 الخرُق على الراقِِع".

الرفع: من شواھد س�ی�ب�وی�ھ ب�ی�ت  -3

 اختُلف في نسبتھ:

"ھـذا لََعـْمـُركـُم الّصـغـاُر بـعـی�ـ�نِ�ـ�ِھ... 

 وال أُب". -إْن كــــاَن ذاكَ  -ال أمَّ لي

الخ�ال�ص�ة ی�ج�وز ال�ق�ول: (ال ط�ال�َب 

ح��اض��ٌر وال أس��ت��اَذ). أو (ال ط��ال��َب 

 حاضٌر وال أستاذاً).

 أو (ال طالَب حاضٌر وال أستاٌذ).

 ولكل حالة تأویلھا عند النحاة.

...... 

عند نعت اسم (ال) المبني بنعت م�ف�رد 

 یجوز (البناء والنصب والرفع):

(ال طالَب مجتھَد ح�اض�ٌر). (ال ط�ال�َب 

مجتھداً حاض�ٌر). (ال ط�ال�َب م�ج�ت�ھ�ٌد 

 حاضٌر).

 ولكل حالة تأویلھا عند النحاة.

....... 

یبقى عمل (ال ال�ن�اف�ی�ة ل�ل�ج�ن�س) إذا 

سبقتھا ھمزة االس�ت�ف�ھ�ام؛ ل�ل�ت�وب�ی�خ 

 كانت، أو للنفي

أو للتمني، كما استشھد النحاة ب�ب�ی�ت 

 قیس بن الملوح:

"أال اصطباَر لِلیلى أْم لھا َجلٌَد؟ ... إذا 

 أالقي الذي القاهُ أمثالي".

ومن شواھد ال�ن�ح�اة ب�ی�ت ل�م یُ�ع�رف 

 قائلھ:

...  ُ"أال ارُع�واَء لِ�َم�ْن ولّ�ْت ش�ب�ی�ب�تُ�ھ

 وآذنْت بمشیٍب بعَدهُ َھَرُم؟".

...... 

 حذف خبر (ال) النافیة للجنس:

یح�ذف خ�ب�رھ�ا إذا دلَّ ع�ل�ی�ھ دل�ی�ل، 

جوازاً عند (الحجازیین) ووجوباً عن�د 

 (التمیمییین والطائیین).

تقول: (ھْل ِمْن رجٍل حاضٌر؟). ی�أت�ی�ك 

ال�ج�واب: (ال رج�َل). ب�ح�ذف ال�خ�ب��ر 

  لوجود دلیل علیھ في

 السؤال، وھو (حاضر).

.......... 

(ظنَّ وأخ�واتُ�ھ�ا)  14نلتقي في الحلقة 

 من النواسخ الفعلیة.

 لكم التحایا مع المحبة واالحترام.
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 توطئة:    
أعتقد من جھتي الشخصی�ة أن أش�ك�ال وص�ی�غ 
الوظائف الداللیة في روایة (إنھ یحلم، أو یلعب، 
أو یموت) ألحمد سعداوي، تسعى إلى ت�وص�ی�ف 
حاالت منتھی�ة م�ن األح�داث،ت�م�ث�ال ل�ھ�ا ب�ذل�ك 
االرتباط العكسي في العالقة الزمنیة في مرتس�م 
المخیلة،فھو إي سعداوي،ینطلق في كل وحداتھ 
السردیة من ذاكرة فرضیة ب�الص�ی�غ�ة ال�زم�ن�ی�ة 
المستدعاة عبر كیفیة تحول(األن�ا ال�ف�اع�ل) ف�ي 
عدة محاور متواشجة أو م�خ�ال�ف�ة م�ن دالالت 
السیاق الموضوعي في النص.إي ب�م�ع�ن�ى أدق 
نقول أن معنى م�وض�وع�ة ال�روای�ة،م�ا ھ�ي إال 
إیھامات من جھة الفاعل المحور ت�ت�خ�ذ ل�ذات�ھ�ا 
ذلك المستوى الزمني وال�ع�ام�ل�ي وال�ذات�ي م�ن 
حیز كل ھیئة تصویریة ناتجة من حیاة المجاور 
اآلخر من الذات الموظفة في مقابالت الشخصیة 
الساردة،لذا فإننا وجدنا أغلب ما ح�دث وس�وف 
یحدث في ملحق األحداث الصاعدة في الص�ورة 
السردیة، ما تحملنا ن�ح�و ذل�ك ال�دال م�ن ع�ی�ن 
الفاعل األول من الرؤیة،وألنھ یحلم أو یلع�ب أو 
یموت،تظل فاعلیة الوظیفة للمحور المن�ف�ذ ب�م�ا 
یقارب النواة الالمحددة في محكومیة رواب�ط�ھ�ا 
الحلمیة المخاتلة في ھویات المستعاد من إع�ادة 
الحلم الغیري بھویة الھیئة الفاعلة م�ن ال�ف�اع�ل 

 ذاتھ في النص.
 

ـ�� ال��ب��ؤرة اإلی��ھ��ام��ی��ة وإج��رائ��ی��ة ال��م��ق��ت��ض��ى 
 االستعادي.

یعتبر البعد اإلیھامي عنصرا تقانیا تركیب�ی�ا ف�ي 
الحدود التي یكون فیھا جزءا من إطار تدری�ج�ي 
متصاعدا أو مستعادا في ح�دود ی�ح�ت�ف�ظ ف�ی�ھ�ا 
بوجود عالقة ت�ج�اور م�ع ع�ن�اص�ر زم�ن�ی�ة أو 
مكانیة أو نفسیة أو حلم�ی�ة ت�ك�ون ق�ری�ب�ة م�ن 
الفاعل المنفذ في خالصة مساریة مت�ح�ول�ة ف�ي 
سیاق م�ت�ع�اض�د م�ن وص�والت رؤی�ة ال�ف�اع�ل 
الشخوصي.لذا وجدنا أحداث الروایة ت�ت�وزع�ھ�ا 
عالقات متعددة ولكنھا منفردة من جھة ال�ن�س�ق 
واالختالف في تناوب المطروح الس�ردي،فض�ال 
عن االختالفات ف�ي ال�ت�ن�اوب ھ�ن�اك ح�ال�ة م�ن 
التضمین جاءتنا على أساس من آھلیة استنب�ات 
المؤول المتضارب في ال�رؤی�ة ح�ی�ن�ا وت�م�ث�ی�ل 
المعنى حینا. أما الس�ؤال ال�ذي ی�الزم�ن�ا ط�وال 
قراءتنا ل�ل�روای�ة ف�ن�س�ت�خ�ل�ص�ھ ب�ھ�ذه األوج�ھ 
اآلت�ی�ة:ھ�ل م�ا ی�ق�ص�ده ال�روائ�ي ف�ي م�ح�ام��ل 
شخوصھ ومنھا المحوري تحدیدا ذل�ك ال�ت�ح�ول 
الم�ع�اش داخ�ل ك�ل نس�ق ك�ی�ن�ون�ي م�ن ج�ھ�ة 
المحكي؟ وھل فعال أن ما قام بتوظیفھ س�ع�داوي 
ممكن أن یقدم لنصھ ذلك الوصول المتماھي ف�ي 
عالقتھ التشاكلی�ة ف�ي ج�وھ�ر ع�الق�ات ال�دل�ی�ل 
المحایث في صورة األنا أو اآلخر م�ن الص�ورة 
الكلیة في الح�ك�ي؟ وإذا ك�ان األم�ر ك�ذل�ك ب�م�ا 
ی�خ�ص م�راد ال�ق�ص�د ال�روائ�ي، ف�م�ا ك�ل ھ�ذه 
المجلیات ال�ال�ش�ع�وری�ة ف�ي م�ظ�اھ�ر ال�ت�ح�دی�د 
النصي وما وراء حقیقة ھذه المخاتلة الح�ل�م�ی�ة 
االسقاطیة في عملیة التجس�ی�د الس�ردي ل�ل�ذات 

الفاعلة؟ قد یكون حجم ھذا ال�ت�ض�ی�ی�ق ب�ھ�وی�ة 
األحوال الشخوصیة، افتتانا من الروائي ن�ف�س�ھ 
بحبكة إیھامیة ما، قد ال ت�وف�ر دائ�م�ا لض�رورة 
الس��ی��اق الس��ردي ذل��ك ال��ت��ع��اض��د ف��ي ص��ور 
المحسوس والمعلوم والمقروء، سوى ع�الق�ات 
تستنطق الخفاء من عین الوضوح وقد ال ت�وف�ر 
لنا مرحلة مؤشرة على تقانة فنیة إال في ح�دود 
دائرة فھم الروائي نفسھ والذي لم ی�ح�س�ن ف�ي 
بعض األحی�ان ت�ق�دی�م م�الم�ح ف�ك�رت�ھ بص�ورة 
منظورة ومختبرة. أن�ا ق�د ال أع�ن�ي م�ن وراء 
كالمي ھذا بأن النص موضع م�ب�اح�ث�ن�ا م�ح�ض 
حكایة أو یومیات من ذاكرة سردیة ال أكثر؟ ب�ل 
أود أن أشیر إل�ى ذل�ك االرت�ب�اط ب�ی�ن ح�ق�ی�ق�ة 
ال�ف�اع�ل ال��ح�ل�م�ي ال�ذات�ي م�رة وع�ن مس�اح��ة 
اشتغالھ في حاالت غی�ری�ة ت�ظ�ھ�ر ل�ن�ا وك�أن�ھ�ا 
صور من حاالت الفاعل نفسھ. لذا ف�إن�ن�ا س�وف 
نتعامل وإیاھا في حدود تماثالت انعك�اس�ی�ة م�ن 
حیز المتخیل القابض على صیغ�ة م�ن ال�ت�ح�ول 
الحلمي المخاتل بوسائط س�ب�ر أغ�وار ع�ام�ل�ی�ة 

الفاعل المنفذ وما   أحوال الحلم نفسھ في مالمح
یحیطھ من ذاكرة ومظاھ�ر زم�ك�ان�ی�ة وم�رح�ل�ة 

 اعتباریة خاصة من التصور النفسي.
 
     ـ التماھي المناصي والتشكیل التصوري:1

نالحظ أن ما جاءت بھ ال�ع�ت�ب�ة ال�م�ن�اص�ی�ة ف�ي 
تراتیبیة الفصل الثاني من الروایة ضمن ج�م�ل�ة 
المفتتح ال�ف�ص�ل�ي ب�ھ�ذا ال�م�وس�وم ال�ع�ن�وان�ي 
الفرعي (تعطیل الحكایة) ت�الزم�ھ�ا ف�ي م�ن�ح�ى 
واضح قاب قوسین ثمة وحدات سردیة منفصلة 
من واقع المتن الروائي، حیث بدا ال�روائ�ي م�ن 
خاللھا ملوحا إلى قیمة داللیة م�خ�ص�وص�ة ف�ي 
أت�ون ال�ع��الق�ة الس�ردی��ة ال�ك�ام��ن�ة ف�ي ال�م�ت��ن 
الفصلي: (ربما كان یف�ك�ر ب�م�ا ك�ن�ت أف�ك�ر ب�ھ 
سابقا..یفكر بالتلویحتین والیدین اللتین منع�ھ�م�ا 
الزجاج المظلل من أن تكونا شیئ�ا واح�دا./ن�دی�م 

تصدیر) ن�ف�ھ�م م�ن وراء ھ�ذه ال�ع�ت�ب�ة  43ص
ال��م��ن��اص��ی��ة، ب��أن ع��الق��ة ال��ف��اع��ل ال��م��ن��ف��ذ 
بالشخصیات األخرى من األحداث ال�روائ�ی�ة، ال 
تؤخذ بمنطق خطي ما وال من ج�ھ�ة مص�داق�ی�ة 
واقعیة من شأنھا حفظ للصورة المشھدیة، ذل�ك 

م�ن ال�م�رس�ل   التشویق المواضع لبنیة الالحق
التلفظي، ب�ل إن�ھ�ا ل�ع�ب�ة ش�ع�ری�ة ف�ي ال�ن�ات�ج 
(المابین) الذي كرستھ الموصفات النفس�ی�ة ف�ي 
أثراء فرضیة ال�ح�ل�م. وع�ل�ى ھ�ذا ال�ن�ح�و م�ن 
االعتبار یمكننا م�الح�ظ�ة ت�راك�ی�ب ال�ح�ل�م ل�دى 
مخیلة الشاعر بالروائي، لیقدمان لنا ذلك اإلطار 
المخصوص ما بین كینونة مخیلة الشاعر وبی�ن 
متن ولغة الروائي، وبقول آخر، یمكن�ن�ا ال�ن�ظ�ر 
نحو سیاق آلیات ال�ت�ح�ول م�ا ب�ی�ن ال�م�ك�ون�ات 
الحلمیة التي عاشھا الفاعل المنفذ ف�ي روای�ت�ھ، 
وھذه ھي ذاتھا مكونات المخیلة الح�ل�م�ی�ة ل�دى 
الشاعر، بدلیل أن بعض وحدات الحك�ي ن�ج�دھ�ا 
تركیبیة بروح المفعول االستعاري، ولی�س ك�م�ا 
تتضح ل�ن�ا ال�ع�الق�ات ف�ي ال�م�ت�ن الس�ردي ف�ي 
الصناعة الروائیة. من ھ�ن�ا ت�واف�ی�ن�ا م�ق�دم�ات 
الفاعل المنفذ في مستھل سرد الف�ص�ل ال�ث�ان�ي، 
بما یوفر لنا وجود ذلك التع�ال�ق ال�ح�ل�م�ي ن�ح�و 
سیاق خارج عن معنى تغطیة اللحظة اآلنیة م�ن 
الزمن المتخیل من الشخصیة ذاتھا: (وج�دت�ن�ي 
جالسا على تلة أثن�اء م�غ�ی�ب الش�م�س، ب�ی�ن�م�ا 
طیور السمیجي البیض�اء ت�ت�ھ�ادى ب�أج�ن�ح�ت�ھ�ا 

الطویلة في عمق السماء. كانت كفاي مطویتی�ن 
 في ردني قمصلتي العسكریة الكبیرة.

أحدق في األفق الترابي وال أرى شی�ئ�ا ج�دی�دا.  
لكني أستمر في التحدیق. لیس ھنالك شيء آخر 
في ھذه البریة ال�ق�اح�ل�ة، س�وى ھ�ذه ال�ط�ی�ور 
البیضاء فوقي / كنت وحیدا، كما كنت دائما، أو 
أنني ھكذا ألنن�ي أرغ�ب ب�ال�ق�ب�ض ع�ل�ى ذات�ي 
معزولة عن أي شيء. ووجدتني أستعید ش�ری�ط 
اللحظات األخیرة قبل انھدام البیت ع�ل�ى رأس�ي 
ورأس بنیة. لم أكن قلقا اتجاه شيء، ول�م أف�ك�ر 
ببنیة أو بمصیرھا، كانت سكینة ال�م�وت�ى ت�رق�د 

الروایة) تت�وال�ى الص�ورة  45على صدري./ص
ال��م��ت��ن��ازع��ة ف��ي ع��م��ق ت��داع��ی��ات ال��م��ح��ور 
الشخوصي، بما یوفر لنا تلك الھوی�ة ال�م�ك�ان�ی�ة 
ضمن بالغة استرجاع خطاطة الذاكرة، أو ذل�ك 
اآلخر الحاصل من خالل فجائعیة سق�وط ال�ح�ل�م 
في حادثة زمنیة، من شأنھا ال�ت�ص�رف بص�ورة 
األفعال كحالة حسیة قادمة من الالمكان أو ھ�ي 
شحنة األحساس الذاكراتي المدمج ف�ي م�ح�اور 
من دائرة االستلطاب لسلطة وھوایة الذاك�رة أو 
ھو اللعب بمادة الحل�م : (ق�ال ع�ب�ود ذل�ك ـ� ال 
تقلق أنھا مجرد غیبوبة ـ وھو یجلس بجواري، 
واضعا جالیكان الماء بجواره، س�ك�ب م�ن�ھ ف�ي 
قعر زمزمیة وشرب ثم أكمل ن�اظ�را إل�ى األف�ق 

الروایة ) یستعید الفاع�ل  46الترابي مثلي./ ص
الشخ�وص�ي ع�دة مش�اھ�د ت�رت�ب�ط ف�ي ص�ورة 
(المكان = الذات) بالرؤیة المخیالیة والنف�س�ی�ة، 
التي تتلون بلون طابع المشھدین، األول یتم بثھ 
م�ن خ��الل رؤی��ة ال��ج��ن��دي ف��ي واق��ع ال��ف��ت��ن��ة 
العسكریة، وال�ث�ان�ي م�ن خ�الل رؤی�ة ح�ل�م�ی�ة 
ارتبطت بجملة مفردات ذاكرة استرجاع�ی�ة م�ا: 
(أنھ شيء غیر اعتیادي، أنا أعرف ذلك، ول�ك�ن 
حتى أنا لیس لي عالقة بالموضوع.. أن�ا م�ج�رد 
شخص میت، وشابع موت، المشكلة ل�دی�ك أن�ت 
من یرید أن یجري ال�ح�ك�ای�ة ب�ھ�ذه ال�ط�ری�ق�ة./ 

الروایة ) ھكذا شاء الفاعل ال�م�ن�ف�ذ ب�أن  46ص
تنبني حكایتھ على إیقاع من األفول و االحساس 
ب�ال�ت�داخ�ل ال�ح�ل�م�ي، وت�ال�ش�ي ذات�ھ ب�ال�ذاك�رة 
واألمكان المكونة ح�ل�م�ی�ا ف�ي اإلب�دال الس�ردي 
وتحویل دفة الراوي المشارك إلى وقفات تأملی�ة 
سارحة في تفاصیل ذاكرة الصور المموھ�ة م�ن 

 وظیفة البناء الروائي.
 
ـ�� ال��ع��الم��ات ال��ب��ؤری��ة وم��ج��م��ل الش��ی��ف��رات 2

 الحلمیة :
تبدو مسألة تحول صیغة (الحلم التصوري) إل�ى 
حالة ممارسة معاشة بظاھرة تداخلیة م�ؤش�رة، 
ھي ما تم العثور على مثلھا في مواطن وح�دات 
عدیدة من تمفصالت ھذا ال�ف�ص�ل، ب�خ�اص�ة م�ا 
وجدناه تحدیدا بین عالقة الفاعل المنفذ وس�ائ�ر 
العناصر ال�ع�ام�ل�ی�ة ف�ي مس�اح�ة م�ج�م�ل�ة م�ن 

 شیفرات النص، مثاال:
(ـ أنما تراه یتعلق بحلمك أنت، أنت م�ن أج�رى  

ال�روای�ة ) ق�د  48ھذه التعدیالت المربكة./ ص
یتعلق مثل ھذا النوع من الدیالوج ب�الش�خ�ص�ی�ة 
الساردة، فقد أظھر لنا سعداوي أن الخطاب ھ�ن�ا 
موجھ ضمن لغة مشفرة وخاصة سیمیلوجیا في 
انتظمتھا الوظیفی�ة ب�م�ا راح ی�ت�ع�ل�ق وم�ھ�م�ة 
(أس�رار الس�ارد ) ل�ذا ف�إن الس�ارد ال�م�ش��ارك 
أصبح في حدود متابعة وخلق حكایتھ الحل�م�ی�ة، 
أو ت��ل��ك األج��زاء ال��ت��ي أخ��ذت ت��ن��ت��ج وج��ود 

المیتاروائي، حتى لیؤكد لن�ا ب�أن�ھ ھ�و ص�اح�ب 
الحكایة : (قلبت األوراق، كانت مجرد مس�ودات 

الروایة) ق�د ت�ب�ل�غ  48لشيء أردت كتابتھ./ ص
تشظیات األنا الراویة حدودا في جلبة م�ت�ن�اث�رة 
من أحالم الفاعل المنفذ وتصوراتھ البوھی�م�ی�ة، 
وص��وال إل��ى وق��وع��ھ ف��ي إل��ت��ب��اس��ات الش��ك��ل 
المفترض في موضوعة الروای�ة ال�ت�ي ت�ذك�رن�ا 
بحلقات سلسلة متعددة العقد، كما الحال ی�ذك�رن�ا 
ب�أح�الم��ھ ال��ت�ي ج��ع�ل��ت م��ن وال�د الش�خ��ص�ی��ة 
مصطفى والدا مفترضا بالنسبة لھ: (تمنیت ذات 
لیلة وأنا أغالب إغفاءة ثقیل�ة أن ی�ك�ون وال�دي 

الروایة) في الحقیقة تس�اورن�ا ف�ي  49أنا./ ص
تمفصالت روایة سعداوي موضع بحثنا أط�راف 
من الحكایا البالغة في طابعھا المحلي ال�م�ت�ع�ل�ق 
في الموضوعة والسلوك، لتغدوا لنا ف�ي ب�ع�ض 
المواقف وكأنھا محض تسج�ی�الت س�ی�ر ذات�ی�ة 
مكرسة في تدوین حیاة طفولة وشباب ال�ك�ات�ب، 
إال فیما ندر جدا ما نواجھ وح�دات س�ردی�ة ذات 
فعالیة ملفتة, وبخاصة بما یتعل�ق ب�ذل�ك ال�زم�ن 
الذي أمضى فیھ الفاعل داخل كوابیس أو ف�وب�ی�ا 
السیر إلى مسافات طویلة ، ھي ذاتھا المساف�ات 
التي قام بقطعھا جندیا فارا م�ن ح�رب ال�خ�ل�ی�ج 
إلى بغداد. كل ما أردت ق�ول�ھ ف�ي م�ب�ح�ث ھ�ذا 
الفصل من الروایة بأن الفاعل المنفذ في ك�ف�اءة 
الس�رد، ك�ان یض�اع��ف وی��غ�ال��ي ویس��رف م��ن 
احساسھ الحلمي ب�األش�ی�اء وال�ح�االت، ب�ل أن�ھ 
یحیا داخل شیفرات تعویضیة م�ن ح�ی�وات ذل�ك 
المشبع بإبداالت أوجھ الحل�م وإح�االت م�واط�ن 
الھویة.تكمن أھمیة فصل (تعطیل الحكایة) بذل�ك 
الشرود الذھني عن واقع الذات دخوال بدیال ف�ي 
مفاصل المنظور اإلیھامي في مكامن الشخ�وص 
في الروایة، لیبقى أخیرا ھو ذلك الج�ن�دي ال�ذي 
یتصفح شریط ذكریات�ھ وت�وھ�م�ات�ھ ف�وق ال�ت�ل 
التراب�ي س�اھ�م�ا ف�ي ع�وال�م ت�داخ�ل ح�ك�ای�ات�ھ 

 الحلمیة مع نفسھ قسرا.
 

 ـ تعلق القراءة :
أقول حاولنا في خالصة دراسة مبحثنا ھ�ذا إل�ى 
فصل (تعطیل الحكایة) اإلشارة إلى مدى تحمی�ل 
ھذا الفصل من تداعیات إی�ھ�ام�ی�ة ك�اب�وس�ی�ة ال 
مبرر لھا في البناء الروائي السل�ی�م وال�م�ق�ب�ول 
فنیا وداللیا، بل أن الروایة من خالل ھذا الفص�ل 
وصل�ت إل�ى ح�د اإلش�ب�اع ال�ھ�ل�وس�ي وف�ق�دان 
بوصلة الدلیل القرائي ال�م�ت�ف�ق ع�ل�ی�ھ ف�ي ك�ل 
طبیعة قراءة روائیة،لكننا أوضح�ن�ا س�ل�ف�ا ب�أن 
سعداوي في روایتھ ھذه، كان یسعى إلى إیصال 
رؤیة وفكرة وتقانة یجعل القارىء م�ن خ�الل�ھ�ا 
یرى األشیاء بموجب معادلة محك�وم�ة ب�ت�داخ�ل 
الحلم البدیل بین العناصر الشخوصیة، لذا ف�ھ�و 
جعل من عاملھ الم�ن�ف�ذ ن�دی�م ب�م�ث�اب�ة ال�ع�الق�ة 
الجامعة والمراقبة والشاھدة عل�ى ج�م�ل�ة آف�اق 
(الداخل ـ الخارج ـ الممكن ـ الالم�م�ك�ن) ورب�م�ا 
یصح أصدق تشخیصا لھذه الروایة وع�وال�م�ھ�ا 
اإلیھامی�ة، ھ�و ال�ح�ی�اة ف�ي ال�ح�ل�م أو ال�ق�ن�اع 
المتحول ما بین دلی�ل ال�واق�ع ال�م�أل�وف دخ�وال 
نحو عالقة ھذیانیة تجم�ع ال�ذاك�رة وال�ل�ح�ظ�ات 
المقصیة للواقع العیني بأصوات حلمیة مخ�ات�ل�ة 
تقع م�ا ب�ی�ن مس�اف�ة ال�م�ت�خ�ی�ل وم�وض�وع�ت�ھ 
المنفلتة عن حبائل زمن الشعور ب�ذل�ك الص�ح�و 

 التمثیلي من واقع البناء الروائي السلیم .

 وااوي ا أ ا  درا 
 روا ( إم ،أو ،أو ت)    

 )2الفصل الثالث ـ المبحث (  

 التماثالت االنعكاسیة للمتخیل وصیغة التحول الحلمي المخاتل 
               

 العراق   حیدر عبد الرضا/بقلم الناقد: 

 ،َُ ُإم  
 أو  َُ، أو َت



طرح علي عالوي وزیر المالی�ة ال�ح�ال�ي   
في الحكومة العراقیة رؤیتھ في أن أس�اس 
الصراع المجتمعي الم�س�ت�م�ر ف�ي ال�ع�راق 
على مدى قرن من الزمان، ھ�و أن نش�وء 
الدولة العراقیة كان حدثاً مصطنعاً شرع بھ 
المستعمر البریطاني بعد اح�ت�الل�ھ ل�ل�ع�راق 

 .خالل الحرب العالمیة األولى
مكونات الدولة العراقیة غ�ی�ر م�ت�ج�انس�ة "

تاریخیاً" قال عالوي ع�ل�ى ش�اش�ة ال�ق�ن�اة 
الرسمیة العراق�ی�ة، ف�والی�ة ال�ب�ص�رة ك�ان 
المفروض أن تكون مستعمرة ب�ری�ط�ان�ی�ة، 
ب�ی��ن��م��ا أُل��ح��ق��ت ال��م��وص��ل ف��ي م��ن��ت��ص��ف 
العشرینات. أما الكرد فكان ارتباطھ�م أك�ث�ر 
مع االت�راك وال�ب�اب ال�ع�ال�ي م�ن م�ن�اط�ق 
الوسط والجن�وب. ل�م ی�ك�ن ارت�ب�اط ب�غ�داد 

 .بالموصل وبالبصرة بالكثافة المطلوبة
عالوي ل�ی�س ب�الس�ی�اس�ي ال�ت�ق�ل�ی�دي م�ن 

ال�ذي أس�س�ھ  2003منتفعي نظام ما ب�ع�د 
الغزو األمریك�ي، ف�ھ�و م�ن ع�ائ�ل�ة غ�ن�ی�ة 
تنتمي الى النخبة الحاكمة في العھد الملكي 
وحصل على شھادات من جامعات معروف�ة 
ولھ كتب ذات طاب�ع ف�ك�ري، إال أن�ھ أیض�اً 
معروف بمیولھ اإلسالم�ی�ة وع�الق�ات�ھ م�ع 
أحزاب اإلسالم السیاسي وبتبن�ی�ھ ل�وث�ی�ق�ة 

ال�ذي  2002"اعالن شیعة الع�راق" ف�ي 
یؤسس لمظلومی�ة الش�ی�ع�ة م�ن�ذ ت�أس�ی�س 

 .الدولة العراقیة
ھذه المق�ال�ة ل�ی�س�ت ف�ي م�ج�ال ال�ت�ح�ل�ی�ل 
النفسي أو االجتماعي أو ح�ت�ى الس�ی�اس�ي 
لتب�ن�ي ع�الوي أو غ�ی�ره م�ن ق�ادة ن�ظ�ام 
المحاصصة المك�ون�ات�ی�ة ل�م�ف�ھ�وم ال�دول�ة 
العراقیة المصطنعة لتفسیر صراع الھویات 
الذي طغى عل�ى ال�م�ش�ھ�د الس�ی�اس�ي م�ن�ذ 

، فمن الواضح إن ھذا المفھوم یوفر 2003
أرضیة مناسبة لھؤالء السیاسیین ل�ت�ب�ری�ر 
فشلھم في بناء دولة المواط�ن�ة واالزدھ�ار 
وھدرھم لموارد ھائلة كان�ت ت�ك�ف�ي ل�ب�ن�اء 
دول من الحطام؛ بل ال�ھ�دف ھ�ن�ا ھ�و ف�ي 
مواجھة خرافة الدولة العراقیة المصطنع�ة 
التي تكاد أن تكون ثق�اف�ة س�ائ�دة ت�ت�ب�ن�اھ�ا 
أطراٌف متضادة سیاسیاً وفكریاً من ب�ع�ض 
اللیبرالیین الذین یرون الحضارة االورب�ی�ة 
ھي المعیار للحضارة اإلنسانیة، الى بع�ض 
ذوي التوجھات الماركسی�ة، إل�ى م�ن�ظّ�ري 
اإلس�الم ال�ج��ھ�ادي ب��دالل�ة اع�الن داع��ش 

بی�ك�و ع�ن�د إزال�ت�ھ�ا  -سقوط حقبة سایكس
عالمات الحدود "المصطنعة" بین سوری�ا 

 .2014والعراق في 
م��ن ال��الف��ت ھ��ن��ا، أن ھ��ن��اك دراس��ت��ی��ن 
موسوعیتین حول نش�وء ال�دول�ة وت�ط�ور 
النزعة الوطنیة في العراق اعت�م�دت�ا ع�ل�ى 
مفھوم ن�ظ�ري م�ن�اق�ض ل�م�ف�ھ�وم ال�دول�ة 
المصطنعة، وھو صیرورة الدولة العراقی�ة 
عبر عملیة ت�ح�دی�ث مس�ت�م�رة ل�ل�م�ج�ت�م�ع 
العراق�ي ال�ق�دی�م م�ن ال�ح�ق�ب�ة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة 
المتأخرة ولیس عب�ر ع�م�ل�ی�ة خ�ل�ق دول�ة 

 .جدیدة من العدم
فكتاب ح�ن�ا ب�ط�اط�و "ال�ع�راق: ال�ط�ب�ق�ات 
االجتماعیة والحركات الثوریة م�ن ال�ع�ھ�د 
العثماني حتى ق�ی�ام ال�ج�م�ھ�وری�ة"ع�ّد أن 
العراق قد مر في حالة ت�ح�ول ط�ب�ق�ي ب�دء 
تدریجیاً خالل القرن التاسع عشر واست�م�ر 
في القرن ال�ع�ش�ری�ن م�ن خ�الل االل�ت�ح�اق 
بالنظام الرأسمالي الصناعي العالمي وعبر 
اس��ت��ق��رار وت��وس��ع ال��ُم��ل��ك��ی��ة ال��خ��اص��ة 
وتمركزھا الشدید كنتیجة للتغییرات الكبیرة 

 1932-1858في قوانین م�ل�ك�ی�ة األرض 
وقوة سلط�ة ال�دول�ة وان�ت�ش�ار االتص�االت 

ونمو المدن وسری�ان األف�ك�ار وال�ت�ق�ن�ی�ات 
 .االوربیة

ك��م��ا ع��ّد ب��ط��اط��و أن ب��وادر ال��ت��ح��دی��ث 
االقتصادي واالج�ت�م�اع�ي والس�ی�اس�ي ف�ي 
العراق كانت قد ساھمت في ن�م�و الش�ع�ور 
القومي والوطني للعراقیین إذ كان ال�ح�اف�ز 
األھ�م ف�ي ن�م��و ھ��ذا الش��ع�ور ھ�و ال�غ��زو 
البریطاني عبر توحد الع�راق�ی�ی�ن (الش�ی�ع�ة 
والسنة في المدن مع العشائر) في مقاومة 

.  وع�ل�ى 1920ھذا الغزو خاصة في ثورة 
الرغم من رؤیتھ أن الثورة الم�س�ل�ح�ة ف�ي 

كانت أساساً "شأناً عشائریاً ح�ّرك�ھ  1920
الكثیر من األھواء والمصالح ال�م�ح�ل�ی�ة"، 
لكنھ في نفس الوقت عّد ھذه المرحلة نقطة 
البدء لنمو المجتمع الوطني العراق�ي. ك�م�ا 

 -افترض ب�ط�اط�و أن االن�ق�س�ام الش�ی�ع�ي 
السني ف�ي ب�دای�ة ت�أس�ی�س ال�دول�ة ت�ع�ود 
أصولھ الى أسباب اقتصادیة واجت�م�اع�ی�ة، 
لذلك عملت التحوالت الطبقیة المت�س�ارع�ة 
والتوسع المستمر للطبقة المتعلمة والتقدم 
السریع لل�ح�ی�اة ال�ح�ض�ری�ة ب�ع�د ت�أس�ی�س 
ال�دول�ة ع�ل��ى ت�آك��ل ال��والءات ال�ت��ق�ل��ی�دی��ة 
واستبدالھا بانتماءات ایدیولوج�ی�ة ج�دی�دة 
ع�اب��رة ل��ھ�ذه ال�والءات م�ث��ل الش��ی�وع��ی��ة 

 .والقومیة
 -على أج�زاء  -أما علي الوردي في كتابھ 

"لمحات اج�ت�م�اع�ی�ة م�ن ت�اری�خ ال�ع�راق 
ال��ح��دی��ث" ف��ق��د رأى أن ظ��ھ��ور ال��وع��ي 
السیاسي في العراق كان نتی�ج�ة ص�ی�رورة 
متواصلة تعرض خاللھا المجتمع الع�راق�ي 

والتي  1876آللیات التحدیث والحداثة منذ 
تض�م�ن�ت األف�ك�ار وال�م�خ�ت�رع�ات وال�ن�ظ�م 
األوروبیة الحدیثة باإلضافة الى ال�ت�غ�ی�رات 
االقتصادیة نتیجة فتح قن�اة الس�وی�س وم�ا 
صاحب ذلك من دخ�ول ال�م�واد اإلن�ت�اج�ی�ة 
وزیادة اعداد الزراع المست�ق�ری�ن وس�ك�ان 
الحضر مع ظھور طبق�ة االف�ن�دی�ة.ك�ل ھ�ذا 
أّدى الى البدء في التحول من حالة الصراع 
ال��ج��م��اع��ي حس��ب ال��وع��ي ال��ط��ائ��ف��ي 
والعشائري نحو الوعي ال�وط�ن�ي/ال�ق�وم�ي 
نتیجة االنفتاح االجتماع�ي ال�ذي أّدى ال�ى 
توسع المدارك وال�ن�ظ�رة ف�وق ال�ن�زاع�ات 
الضیقة، لكن مع ب�وادر ص�راع م�ن ن�وع 
آخر ھو الصراع بین القدی�م وال�ج�دی�د.ف�ق�د 
رفض الوردي الفكرة الغربیة التقلیدیة بأن 
خصائص البداوة تمثل مرحلة ب�دائ�ی�ة م�ن 
مراحل الت�ح�ول ال�ح�ض�اري ل�ل�م�ج�ت�م�ع�ات 
اإلنسانیة نحو المجتمع الصناعي المتطور، 

بل عّد أن الصراع الحدیث بی�ن ال�ح�ض�ارة 
والبداوة ھو صراع ثقافة وقیم حیث ال�ق�ی�م 
البدویة متغلغلة في أع�م�اق ال�ن�ف�وس م�ن 
ج��ھ��ة، م��ق��اب��ل ق��ی��م مض��ادة ج��اءت ب��ھ��ا 
الحضارة الحدیثة، ما یؤدي ال�ى ال�ت�ن�اش�ز 
االجت�م�اع�ي وازدواج الش�خ�ص�ی�ة بس�ب�ب 
التضاد بین الظاھر الحضاري وبقایا ال�ق�ی�م 

 .البدویة في األعماق
ك��ذل��ك رأى ال��وردي أن أس��اس ال��ن��زع��ة 
الطائفیة بین الشیعة والسنة في العراق ھو 
االنتماءاالجتماعي أك�ث�ر م�م�ا ھ�و أس�اس 
دیني أو جوھري، ف�ق�د ات�خ�ذت ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
طابع العصبیة القبلی�ة إذش�ك�ل�ت م�ا ی�م�ث�ل 
ال�ع��ق�دة ال��م�ك��ب��وت�ة ف�ي ش��خ�ص��ی��ة ال��ف��رد 
العراقي، بینما عّد أن اخ�ت�الف ال�م�ص�ال�ح 
والعقائد والتقال�ی�د وال�ق�ی�م ب�ی�ن م�ج�ام�ی�ع 
العراقیین تؤدي الى التنازع بین�ھ�م بس�ب�ب 
تعصب كل جماعة الى جانبھا من الحق�ی�ق�ة 

 .كمطلق ورفض منظور اآلخرین
لقد جادل ال�وردي أن ال�ب�دای�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 
للوعي السیاسي في العراق تجلت ك�ط�ف�رة 

إذ ب�دأت ت�ح�ت  1923-1906خالل الفترة 
رعایة المجتھدین ال�ذی�ن ك�ان�وا ق�د ق�ادوا 
الجدل حول مبدأ المشروطیة السیاسي ف�ي 
ایران، وانتھت بنفي ال�ح�ك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة 
للمجتھدین من النجف على أن ال ی�ع�ودوا 
اال بعد تعھدھم بعدم ال�ت�دخ�ل ف�ي الش�ؤون 
السیاسیة. وعلى الرغم من كث�رة االن�ت�ق�اد 
للوردي على طریقة تناولھ لثورة العشرین 

غ��ال��ب��اً بس��ب��ب ان��ت��ق��اده ل��ل��م��ؤرخ��ی��ن   –
"ال��خ��ط��اب��ی��ی��ن" ال��ذی��ن م��ّج��دوا ال��ث��ورة 
واعترافھ أن الت�راث ال�ب�دوي ك�ان ع�ام�الً 

إال أن�ھ ع�ّدھ�ا –مھماً م�ن ع�وام�ل ال�ث�ورة
"المدرسة الشعب�ی�ة األول�ى" ل�ل�ع�راق�ی�ی�ن 
حول مفاھیم الوطنیة واالستقالل وم�ح�ط�ة 
مھمة ضمن سیاق ھذا التحول من س�ی�ادة 
الوعي الدیني في المج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي ال�ى 

 .سیادة الوعي الوطني السیاسي فیھ
من الالفت أیضاً، إن ھناك وق�ائ�ع ألح�داث 
ساب�ق�ة ن�ق�ل�ھ�ا م�ؤرخ�ون ع�راق�ی�ون ق�ب�ل 
تأسیس الدولة ون�ق�ل�ھ�ا ع�ن�ھ�م م�ؤرخ�ون 
معاص�رون، ت�وّض�ح وم�ن دون ل�ب�س أن 
أجزاء العراق العثماني كانت متفاع�ل�ة م�ع 
بعضھا من الشمال الى الجنوب منذ عص�ر 
ال�م�م��ال�ی�ك ف�ي م��ن�ت��ص�ف ال��ق�رن ال��ث�ام��ن 
عشر.فقد ذكر المؤرخ سل�ی�م�ان ف�ائ�ق ف�ي 
ستین�ات ال�ق�رن ال�ت�اس�ع عش�ر أن ح�ال�ت 

 -رئیس الكتّاب السابق في ب�غ�داد  -أفندي 
قام باسقاط حكم سلیمان باشا (أحد ال�ح�ك�ام 

عبر تحالف�ھ  1810الممالیك في بغداد) في 
مع متصرف الموصل محمود باشا آل جلیل 
ومتصرف السلیمانیة عب�د ال�رح�م�ن ب�اش�ا 
(م��ن آل ب��اب��ان) و"ك��ث��ی��ر م��ن األم��راء 
والمشایخ العراقیین" فھجموا عل�ى ب�غ�داد 

 1812ألف جندي. كذلك في  15بجیش من 
عندما لجأ سعید بك (ابن الوالي الممل�وك�ي 
سلیمان الكبیر) الى شیخ ال�م�ن�ت�ف�ك ح�م�ود 
الثامر ھرباً من الوالي عبد هللا باشا، حی�ث 
ھُزم جیش الوال�ي ع�ن�دم�ا ال�ت�ق�ى ب�ج�ی�ش 
العشائر وزحف بعدھا سعید بك ل�ل�س�ی�ط�رة 
على بغداد ونّصب نفسھ وزیر على العراق 

 .بعد موافقة السلطان العثماني

وك���ذل���ك ذك���ر ال���م���ؤرخ رس���ول ح���اوي 
الكركوكلي في عش�ری�ن�ات ال�ق�رن ال�ت�اس�ع 

ح�ی�ن�م�ا ات�ف�ق  1789عشر،أح�داث س�ن�ة 
متسلم البصرة مصطفى آغا مع أمیر بابان 
في السلیمانیة عثمان ب�اش�ا ع�ل�ى ال�ت�م�رد 
ب�ال��ت��ح��ال��ف م��ع ش��ی��خ ال��م��ن��ت��ف��ك ث��وی��ن��ي 
السعدون. إال أن وزیر العراق سلیمان باشا 
الكبیر كسب عثمان باشا الى صفھ وھ�اج�م 
البصرة بعساكر الكرد وأنھى التمرد ف�ی�ھ�ا. 
وھذا یوضح م�دى ال�ت�ف�اع�ل ب�ی�ن ال�ح�ك�ام 
المحلیین في العراق من شمالھ الى جنوب�ھ 

سنة من تأسیس الدول�ة  140قبل أكثر من 
العراقیة بما یدحض فرضیة عدم االرت�ب�اط 
بین والیات العراق ق�ب�ل ت�أس�ی�س ال�دول�ة. 
لذل�ك ل�م ی�ك�ن م�ن ال�م�س�ت�غ�رب ان ت�أت�ي 
مجامیع المتطوعین الكرد مع أخوتھم م�ن 
باقي انحاء العراق للدفاع عن البصرة ضد 
البریطانیین ف�ي ب�دای�ة ال�ح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة 
األول�ى، ح�ی��ث اس�ت�ق��ب�ل�ھ�م أھ�ل الس�م��اوة 
بھوستھم المعروفة: "ثلثین الجنة لھادینا/ 
وثلث لكاكھ أحمد وأصحابھ"، دالل�ة ع�ل�ى 
تآخي العرب والكرد في الدفاع عن ال�وط�ن 

 .المشترك
أما إداریاً فقد كانت والیة بغ�داد م�ن�ذ ح�ك�م 
حسن باشا مؤسس إقلیم العراق الع�ث�م�ان�ي 
في بدایة القرن الثامن عشر وط�وال ع�ھ�د 
الممالیك، ترتبط بھا معظم م�راك�ز ال�ع�راق 

م�ن  -ما عدا م�دی�ن�ة ال�م�وص�ل  -الحدیث 
البصرة في الجن�وب ال�ى ع�ن�ة وراوة ف�ي 
الغرب ال�ى ال�ع�م�ادی�ة (إم�ارة ب�اھ�دی�ن�ان) 
والس�ل��ی��م��ان��ی��ة (إم��ارة ب��اب��ان) وراون��دوز 
(إم��ارة س��وران) ف��ي الش��م��ال. وح��ت��ى 
الموصل كانت قد أصبحت تحت تأثیر والي 
بغداد منذ عھد الممالی�ك. وف�ي ال�واق�ع ل�م 
ترتبط كردستان العراق بوالیة الموصل إال 

، أي عبر عقود قلی�ل�ة ق�ب�ل 1879بعد عام 
الحرب العالمیة األولى، وحتى في حی�ن�ھ�ا، 
كان ال�ع�راق (ب�والی�ات�ھ ب�غ�داد وال�م�وص�ل 
والبصرة) یعّد اط�اراً إداری�اً ج�ام�ع�ا ش�ب�ھ 
مندمج یدعى "خطة العراق" ووحدة أمنیة 
عسكریة بعنوان "ج�ی�ش ال�ع�راق" ت�ح�ت 

 .قیادة والي بغداد
وغ�ی�رھ�ا  -إن ھذه المعلومات الت�اری�خ�ی�ة 

الكثیر مما یدحض فرضیة الدولة العراق�ی�ة 
لیست بجدیدة بل ھي م�وث�ق�ة  -المصطنعة 

بشكل مفص�ل ف�ي أدب�ی�ات ت�اری�خ ال�ع�راق 
الحدیث، لكن الجدید ھو نزوع ال�ع�دی�د م�ن 
االكادیمیین والمثقفی�ن والس�ی�اس�ی�ی�ن ال�ى 

 ھذه الفرضیة، 
أوال ألنھا توفر تفسیراً م�ب�س�ط�اً وم�خ�ت�زالً 
لصراع الھویات الذي تصاعد ف�ي ال�ع�راق 

، وث�ان�ی�اً ألن�ھ�ا ت�م�ث�ل 2003خاصة ب�ع�د 
األس��اس ال��ف��ك��ري ل��ن��ظ��ام ال��م��ح��اص��ص��ة 
المكوناتي الذي أنشأتھ ال�ط�ب�ق�ة ال�ح�اك�م�ة 
ال��ح��ال��ی��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ق��ی��ادة االح��ت��الل 

 .األمریكي للعراق
فالمطلوب اآلن، خاصة بعد انتعاش النزعة 
الوطنیة العراقیة وھویت�ھ�ا ال�ج�ام�ع�ة ب�ع�د 
ثورة تشرین الشبابیة، ھو التصدي لخرافة 
الدولة العراقیة المصطنعة إذ یكون للجمیع 
من كتّاب ومفكرین وأكادیمیین ون�اش�ط�ی�ن 
دور مھم لدحض ھذه الخرافة وال�ت�أس�ی�س 
للمنظور الوطني ال�ج�ام�ع ال�م�س�ت�ن�د ع�ل�ى 
الس��ردی��ة ال��ت��اری��خ��ی��ة لص��ی��رورة ال��دول��ة 
العراقیة والتي تشكل المرتكز األھم للھویة 
الوطنیة العراقیة وعملیة بناء األم�ة ال�ت�ي 
تعثرت بشكل كبیر خالل القرن الماضي من 

 .عمر الدولة العراقیة
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  قرأت نص بستان الكرز لتشیخوف وسحرني  

كان النص طویال وملیئا بالتفاصیل وشخصیاتھ 

كثیرة لكن ھناك جملة تتكرر ف�ي ال�ن�ص ظ�ل�ت 

   تتردد

  این الموسیقیین

  ھل جاء الموسیقیون

 .... ھل وصل الموسیقیون

  انھم قادمون

 اعددت النص

  وكأن تشیخوف كان یقول

وین راحوا الم�وس�ی�ق�ی�ن ال�ح�ق�ی�ق�ی�ی�ن ل�خ�اط�ر 

  الحمزة

  او وینھم اللباسة كما تقول الروایات التاریخیة

ش�خ�ص�ی�ات ف�ق�ط ھ�م 5كثفت الن�ص واب�ق�ی�ت  

السیدة العائدة لمنزلھا واخوھا جاییف وابن�ت�ھ�ا 

والطالب والتاجر الذي یف�وز بش�راء ال�ب�س�ت�ان 

  اخیرا بالمزاد بعد ان اعتبره ثأرا مؤجال

لكني بنیت فرضیة ال�ع�رض ع�ل�ى ان�ھ�م ف�رق�ة 

موسیقیة یح�م�ل�ون االت م�وس�ی�ق�ی�ة ی�ع�زف�ون 

  نشازا

  وبانتظار العازفین الحقیقیین

  تلك كانت البؤرة المركزیة للعرض

اج�واء ال�ع�رض وال��م�ع�ال�ج�ة ان��ع�ش�ت م�خ�ی��ال 

الجمھور وفاجئت من على معرفة ب�م�رج�ع�ی�ات 

 النص وجمالیاتھ

 97قدم العرض في منتدى المسرح عام 

  وكتبت عنھ عشرات المقاالت وحاز تلقیا حارا

  قبل العرض

كانت شخصیة البنت قد تعثرت ولم نجد م�م�ث�ل�ة 

مناسبة انذاك لتمثل م�ع ال�راح�ل�ة (ن�غ�م ف�ؤاد) 

  االم

فدخل شخص ال اعرفھ على ب�روف�ات ال�ع�رض 

  وقال لي

 ...... جبتلك بنیة

  فقلت لھ

  العیني عزلنا الكوفي شوب ...مانحتاج بنیة

  وقلت لھ نحن نحتاج الى ممثلة ولیست بنت

قصة شحة الممثالت في البالد قدیمة منذ ف�ت�رة 

  دولة الخروف االسود اق قوینلو

لم ینتج المسرح العراقي ممثالت مھمات اال كل 

عقد ممثلة واحدة او اثنتین اوثالثة ف�ي احس�ن 

  االحوال

 

كانت مرحلة التسعیین�ی�ات تش�ك�ل ج�ی�ال ج�دی�دا 

خرج للتو من حرب مدمرة وغطس في حص�ار 

  طویل

  حصار یضرب ایضا في العظم المعرفي

كنا اشبھ بطائرة مخطوفة النعرف این س�ت�ھ�ب�ط 

  او ستنفجر ...ردود افعال مختلفة

  رویدا رویدا بدات تقالید المسرح تتھاوى

  انھ الجوع یاابا سندس

 

  والمكتبات كلھا في الشارع للبیع

  والساعات الیدویة ال زبائن لھا

ھرع المسرح ب�ق�ض�ھ وقض�ی�ض�ھ ال�ى اب�ت�ك�ار 

  فرجة استھالكیة غطت مساحة بغداد

ولم یبقى لنا من ضوء سوى من�ت�دى ال�م�س�رح 

  بشناشیلھ وبرودتھ التضرب بالعظم

مرة وقف�ت ف�ي ط�اب�ور ط�وی�ل ل�ل�ت�ب�رع الم�ي 

المریضة بالدم فاكتشفت ان ھذا الدور ال�ط�وی�ل 

  ھو لبیع الكلى ....یا للھول

الف دین�ار ان 11الیستطیع استاذ جامعي راتبھ 

  یشتري طبقة بیض واحدة

اما نحن ف�ن�ض�ع اق�دام�ن�ا ف�ي ال�ف�راغ ون�ذھ�ب 

لبی�وت�ن�ا مش�ی�ا ع�ل�ى االق�دام ف�ي اخ�رة ال�ل�ی�ل 

  الدامس

یوما تحدث مفاجأة صغیرة مثل احدھم  400كل 

یدعوك لتناول نصق دجاجة فتنقض علیھا ك�م�ا 

  لو كنا في قناة نیوشینال جغرافي

عدا ھذا كان حنفي القادم من ارض ال�ن�ی�ل ال�ى 

الصالحیة مجاور بنای�ة ال�ت�ل�ف�زی�ون ھ�و ال�ح�ل 

  فناكل باالجل عنده

مرقة ھواء ورز ب�م�ق�دار نص�ف ك�ف الی�ك�ف�ي 

لعصفور ...وح�ن�ف�ي ی�ب�ت�س�م ع�ل�ى ھ�ذا ال�ف�ل�م 

  المتكرر

 .... ولكنھ الحصار یا ابا سندس

في احد العروض كنا س�ت�ة اش�خ�اص ن�ت�ق�اس�م 

سندویج فالفل واحدة في مشھد الیحصل ح�ت�ى 

  في االفالم الھندیة

لم یكن احدا منا متھىء لھذا االفالس ال�ع�ال�م�ي 

ون��وب��ات ال��ق��ل��ب ال��م��ت��ت��ال��ی��ة بس��ب��ب الس��وق 

 وتداعیاتھ ....

 وتدھور العملة وانشاء مطابع محلیة لطبعھا

لم اكن اسم�ح ل�ن�ف�س�ي ان ان�زل�ق ف�ي م�ت�اھ�ة 

وجنون مایح�دث ف�اش�د ص�خ�رة ع�ل�ى جس�دي 

وان�ت��ظ��ر ان�ت��ظ��ارا م��ری�را ل��ی��س ام�ام��ي غ��ی��ر 

ال���م���س���رح ال���ح���ق���ی���ق���ي ... ل���ق���د درس���ن���ي 

قدیسون .وق�دم�ي ظ�ل�ت ع�ل�ى االرض ب�ج�س�د 

نحیل وارتدي معطفا طویال وثقیال ال اجد مبررا 

كافیا الیوم الرتدائھ.... ثمة خوف مب�ھ�م ..ل�ك�ن 

ق�اب�ل  ثمة شيء س�ی�ح�ص�ل ف�يّ   كان ھناك امال

  االیام

 

 99عام 

  صدرت مجموعتي الشعریة الوحیدة

  قبعات االرامل ترفرف عالیا

وھي مستلة من وجع االمھات وت�رم�ل�ھ�ن ف�ي 

  ھذه الحروب العبثیة

  بعدھا بقلیل طلقت الشعر بالثالثة

وان�غ�م��س�ت ف�ي ال��ب�ح��ث ع�ن اس�رار ال�ع��رض 

  وسحره ومیكانیكیتھ وعناصره

  كنت ارید ان اصرخ مدویا

  فالمسرح اسرع الخطابات استجابة للمتغیرات

  وكیف ال

  والحرب على االبواب

  حصلت على جریدة عربیة

ك��ان��ت ص��ف��ح��ت��ھ��ا االول��ى ت��ق��ول ان دب��اب��ات 

رامسفیلد ع�ل�ى اب�واب ح�دود ال�ع�راق ت�ج�ري 

  بروفات تعبویة

  لكن عبارة

  عمي انفلكنا

  عمي اندھرنا

عمي راح اشك ھدومي لم تك�ن ق�د دخ�ل�ت ف�ي 

  فضاء التلقي

كان تویتر وفیس بوك وسناب شات وی�وت�ی�وب 

ی�ج�رون ت�ج�ارب    وتیك توك وفص�ی�ل�ة دم�ھ�م�ا

وب��روف��ات ت��ح��ت االرض ت��م��ھ��ی��دا ل��ت��ح��وی��ل 

  المعارك

  من صواریخ عابرة للقارات

  الى طائرات بدون طیار

  مشفوعة بتغریدة تویتریة قابلة

  الحداث حرب عالمیة ثالثة

  الندري من سیكون بطلھا

  ربما شھد ارناؤؤط

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

 البقیة في الحلقة القادمة

رة وا  
 

 6/ ح 

 كاظم النصار/ العراق  
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 ذا ؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 إیمان بلبلي / كندا
 

  ألن النبض یرتقي بالتسارع
  ینعطف ملوحاً 
  یختبىء منعكفاً 

  یتراءى مستفحالً 
 ینوء مستكشفاً 
  یستعد مھادناً 
  یستفیق حالماً 
  یسترخي مدمناً 
  یبوح معترفاً 

  ینھمر مستسلماً 
 یتسامى مستعصیاً 

  ألن النبض عنوان اللھفة و سكناھا األزلي
  مستودع أسرارھا

  غایة قاصدیھا و مالذ صائدیھا
  یسّرب شحناتھا
 یُعید سكناتھا

 ینتشي حیث الحب
  شموخ و إنتماء حلم

 یقًض مضاجع المسافرین على متنھ
 المبحرین في أتونھ

  المخترقین لجتھ
  الصائدین متعتھ

 الساكنین في حضرتھ
 الخاشعین لرھبتھ

 ألننا بالنبض نحیا و نكابر
  تفضحنا دقاتھ
  سكون نبراتھ
 .جمود لحظاتھ

........ 
 ..نحب

 ألننا بالحب نحیا
 نتواصل مع ....األرض

 تضاریس العمر و تقلباتھ
  نعیشھ یانعاً غضاً 
  طري النھایات

  معجون بالرعشة
 و إمتالك اللحظة

  نمد بھ العمر بساتین ورد و باحات بنفسج
 ...نحلم بآماده

 .....نسترخي بذكریاتھ
 نقتنیھ زمرداً 

  نغرق في تموجاتھ
  نعیش جنونھ
 ...نتنسم أنفاسھ

 .نتزین بھ و نتباھى
 

 اة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 اسماعیل خوشناو 

 
 

 العراق
 
 

 بِلُْطفٍ 

 َحَكْت َمَع اْألَلْوانِ 

 ناِظَرتي

 َمَع ُكلِّ یَْومٍ 

  (Solange ) تَضیُف اْألَمیرةُ 

  بَیْتاً لُِعنْوانٍ 

 َزْھَرةٌ 

  باتَْت على الْقصائِدِ 

  بِبَصماِت َعْطِرھا

 َدواًء لِْألَماني

 أَمیرةٌ 

 أَینما َحلَّتْ 

  تَنْبُتُ 

ُھوِر اْألَْشواقُ   َمَع الزُّ

  َواْألَغاني

  اْالبْتِسامةُ على َشفَتَیْھا

  لَْوَحةٌ 

  ما نََزلَْت شاَرتُھا

 ِمْن أَناِمِل فَنَّانٍ 

  بعیدةٌ 

  والْقُْرُب أَْعلَنَ 

  بِأَنَّھا امامَك بَِخْطَوةٍ 

 أٌْو ثَوانٍ 

  حیاةٌ قَِد اْكتََملَتْ 

  بَْھَجةٌ 

 قَْد أَْصبََحْت قافیةً 

 لُِكلِّ بَیْتٍ 

 ِمْن أَبیاِت دیواني

    ٢٠٢١/١٢/٢٣ 

   ات اة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نادیھ محمد عبد الھادي

  مصر 

 

  الصباحات الجدیدة في

 أطفئ الشمعة الخامسة

  لفراقنا 

  أغسل قلبي بالملح

 أضع نظارة سوداء

 كي ال یراني النھار فیخبرك عن حزني النائم

 في بؤبؤتي 

 أصنع كعكة الصدقة حتى أھدیھا للمساكین

 لعل أحدھم یدعو بلقیانا معا

  أتودد للسماء أسألھا عنك لكنھا ال تجیب

    في مدینتنا مثل یقول (من القلب للقلب رسول) 

  لماذا أنا وحدي یعتصرني الحنین

 منذ أن خرجت منك ومعك شنطة سفر

 

  مازلت أرتدي عباءة قلبك

  ضحكاتك أرسمھا فوق وجھي

  أصافح بھا الناس بالحافلة/بالعمل / بالشارع 

  وعلى األطفال وھم ذاھبون للمدرسة

 اشترى بھا الخدمات من موظفي الدولة

  أصالح بھا ضابط المرور عند مخالفة سیارتي لألشارات،

  حین یصیبني مرض السكوت

 أخرج من عقلي صورتك فیتكسر الجلید بروحي 

 تنفجر عیون الماء بالحجر، 

 

 حین تفتح حواسي مآقیھا

 ترسل إشارات أشتیاق بعیدة 

  لتأتیني في صورة القمر 

 مضت القطارات یاحبیبي

  بین الضلوع وأنا أنتظر 

 .... على المحطة األخیرة للرحیل
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 ناءت بِھ أیاُمھُ الطاعنْة..

 ورنَّحْت منھُ الُخطَى الواھنةْ 

 على عصاهُ في المدى ضارٌب..

 یعثُُر في أوجاعِھ الُمزمنةْ 

 ُمرتحالً یحدو مواقیتَھُ 

 إلى غروٍب في دجى األزمنة

 منكفئاً یطوي جناَح األسى..

 على جراِح الرحلِة المحزنةْ 

                    ** 

 أسلمھُ القیظُ إلى ظُلٍَّة..

 وغافلت منھ المآقي ِسنَةْ 

 فرفرفْت في الُحلِم عصفورةٌ..

 لھا حفیُف النسمِة اللیّنةْ 

 لھا ابتساُم الورِد في مبسٍم ..

 یفتَرُّ عن ُصبٍح وعن دْنَدنة

نَھ..  جناُحھا بالسحر َمن لوَّ

 َمن طرَز الفُلّةَ بالسوسنة!

 وذا الھدیُل العذُب َمن لّحنَھْ 

 َمن ذا الذي أعارھا أُرُغنَھ!

                 ** 

 ُعصفورةَ الُحلِم التي

 زقزقَت..

 وأقلقَت أمواَجھُ الساكنةْ 

 وأشعلَت في شْیبِھ ثورةً 

 تراقصت نیرانُھا ألِسنةْ 

 ِمن أيِّ نبٍع غامٍض أقبلَت

 تِلَك العیوُن الثَّرةُ الفاتنةْ 

 أِمن ُربى الفردوِس حوریّةٌ 

 نوریّةٌ قد سَحرت أعیُنَھ؟

 أم ِمن صبایا الجنِّ طافت بھ..

 عابثةٌ تُجّرُب الشیطنة !

 أْم َسَكراُت العمر قد مثَّلت

 بعَض خیاالِت الفال الماجنْة !

                ** 

 یاوْیَحھُ ..والوجُد یلھو بھِ 

 والُسھُد یُبلي األعظَم الموَھنةْ 

 ُمنَشِطٌر..نصٌف أقرَّ الھوى..

 ونصفُھُ ینكُر ماأیقنَھْ 

 بیَن المنایا ھالٌك ھالٌك..

 إْن خبَّأَ الشوَق وإن أعلَنَْھ.

 وٌب ..
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  د. نصر عبد القادر/ مصر

 ة ارض
 د. عبدااللھ محمد جاسم

  العراق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ..سھرت اللیل منتظرة لغدٍ 
 ..قاومت نفسي أن ال تخذلني

 ..وال بكاء العین ودمعھا یغمرني

 ..أنا إمرأة ممنوعة

 ..أن ابوح بسري واشتكي
   .. وقید عليَّ أن ال اضع صورتي

 ..اكتب تحتھا عنوان وطنیتي

 ..جائز قتلي بحجة ُعلقت بعفتي

 ..یالوعتي من شریف القوم الذي شوھھ سیرتي

 ..أنا سیدة االرض ومني َمن یقال لھم سادتي
 ..ولو ال انا لم یخلق بجوٍف غیر جوفي بشرٍ 

 .. لَِم ھذا العناد

  ..یانطفة بعد حیض تداركتھا الخالیا

 ..ونشطرت من جسدي
 ..وتأتي تخاصمني

 ...تحبني

 ..تغازلني

 ..تعشقني

 ..وان غضبت منك تروم ان تقتلني
 ..أال یكفیك یاھذا عذابي وتذمري

 ..أال تبا لمن تلد غبیا

 ..یتربى على اساطیر جھالة مجتمعي

 ..أال تدري االقالم تكتب عني
 ..وكل الروایات تقصني

 وقصائد الشعراء تحاكي جمالي 

 ..وغروري وفتنتي

 ..قف ال تقترب فھذا الخط بیننا عنك یفصلني

 ..فتعلم كیف تعد قیم االخالق قبل ان تعدني
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بسرعة المكوك تنطل�ق ح�ال�م�ة ب�رب�ی�ع م�ت�وج 
ب��ال��ج��م��ال��ی��ات ال��ف��ك��ری��ة واالدب��ی��ة, ف��ي زم��ن 
ال�ك��واب��ی��س الس��وداء, زم�ن ال��ن��ك��وص واألل��م 
واالنكسارات ..التي خلفتھا االوضاع السیاس�ی�ة 
واالقتصادیة المرتب�ك�ة وال�ع�ب�ث�ی�ة ف�ي الش�رق 
االسود , او مایسمى بـ " الشرق المت�وس�ط" . 
أسست لقصیدتھا ولنصوصھا النثریة خطا الفتا 
م��ت��م��ردا ع��ل��ى الس��ائ��د وال��ت��ق��ل��ی��دي , ت��غ��ت��ال 
االرتداد..لتكسر أطر االنحسار ..تتس�ام�ى ع�ل�ى 
القیود االجتماعیة الصارمة جدا , والتي ت�غ�ی�ب 
عنھا العدالة السماوی�ة ب�ل وح�ت�ى االرض�ی�ة , 
لیكون صوتھ�ا ال�ح�ر نص�ی�را ل�ب�ن�ات ج�ن�س�ھ�ا 
المغیبات قسرا ...تأثرت برموز الش�ع�ر واالدب 
الجزائري وفي المقدمة منھم : "الطاھر وطار, 
یاسمینة خض�را، واس�ی�ن�ي األع�رج، وت�أث�رت 
بالقصیدة العراقیة وتحدیدا مع سع�دي ی�وس�ف, 
وسرجون بولص. تعشق السماء نقاءا, وتعشق 
التحلیق العال لفضاءات الجمال واالبداع ...انھ�ا 
الشاعرة والقاصة الجزائریة "م�ری�م ب�وش�ارب 
" التي حلت ضیفة ع�زی�زة ع�ل�ى ص�ح�ی�ف�ة " 
العراقیة االسترالیة " وك�ان ل�ن�ا ھ�ذا ال�ح�وار 

   الممتع معھا:
اللجوء إلى الصور واالیحات ال�ج�ن�س�ی�ة ف�ي * 

بعض اع�م�ال�ك األدب�ی�ة، ھ�ل ی�ع�د ذل�ك ط�ع�م�ا 
للمتلقي الشرقي الغارق بالنشوة والجسد أم ھ�و 

 احتجاج صارخ ضد السلطة الذكوریة ؟
أوجھ لكم التحیة وأشكركم على الح�وار  أوال،  -

، ثانیا قبل الشروع في اإلجابة أرغب أن نض�ع 
خطاً تحت كلمة "المفردات الجنسیة" ذلك ألن�ھ 
بنظري ال وجود لمفردة كھذه ف�ي م�ج�ال األدب 
وخاصة في اللغة الش�ع�ری�ة، بص�ف�ت�ي ش�اع�رة 
فإني أدمج المفردات من جمیع الحقول للتع�ب�ی�ر 
عن حالة ضوئیة قد یقوم القاريء بتأویلھا ك�م�ا 

  . یرغب
أم��اع��ن ت��وظ��ی��ف اإلی��ح��اءات ال��ج��ن��س��ی��ة ف��ي 

فال یخفى على القاريء الذي یتل�ق�ى  نصوصي، 
ما أكتبھ أني أحاول قدر اإلمكان عدم ت�ك�رار م�ا 
قالھ غیري من الشعراء، أغلب كتابات�ي ذات�ی�ة، 
كما أن معظمھا تتخللھا تل�ك ال�رغ�ب�ة الش�رس�ة 
في امتالك روح القارئ من خالل الت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
اللھفة والجوع الجسدي، وإني ال أرى ما یع�ی�ب 
ذلك مادام خالیا من االبتذال قریبا إلى التل�ق�ائ�ی�ة 

  . .والمصداقیة في التعبیر عن الذات
اما عن السلطة الذكوریة، فال أخفي علیك أن�ھ�ا 
تزعجني بشدة، ألن مجتمعاتنا العربیة م�وب�وءة 
بالجنس المظلم وكأننا نمارس ما لیس ل�ن�ا ح�ق 
فیھا، بیَد أن�ھ ح�ق مش�روع م�ث�ل ال�م�وس�ی�ق�ى 

وال یعتمد على أسلوب م�ع�ی�ن  والرسم والكتابة 
او جنس معین بل إنھ ی�ت�خ�ط�ى ح�دود ال�زم�ان 
والمكان لیصّل بین موجة الجسد وتَرُدِد موج�ات 

 المعنى بین ھذا وذاك.
 
مامدى تأثیر الق�ی�ود االج�ت�م�اع�ی�ة الش�رق�ی�ة  *

الصارمة على مساحة إبداع المرأة العربیة، ھل 
 ھنالك ثمة توازن بعبارة أخرى؟

في الحقیقة المبدع ال یقیّده شيء، ال أع�ت�رف  -
بالق�ی�د، م�ث�ال ف�ي قص�ة الش�اع�رة ال�رائ�ع�ة لـ 

والتي كانت ت�ن�ش�ر ت�ح�ت  "إیمیلي دیكنسون" 
إال أنھا رغ�م الض�غ�ط وال�ح�ص�ار  اسم مستعار 

كتبت م�ا ی�زی�د ع�ن أل�ف وث�م�ان�م�ائ�ة  العائلي 
قصیدة ُوجدت مخبأة بین أغراضھا ل�ت�ت�رك ل�ن�ا 
إرثا لغویا رائعا، كل ھذا یبرھن أن القیود غ�ی�ر 
موجودة، ال أحد یمتلك سلطة أن ی�ق�ی�د خ�ی�ال�ك، 
حتى التمرد لیس حكرا على الحرك�ة وال�ك�ل�م�ة، 
نحن نتمرد بأفكارنا أیضا، مع ذل�ك أت�ف�ق م�ع�ك 
في جانب أننا، خاصة الفئ�ة األن�ث�وی�ة، ن�ع�ی�ش 
تحت الضغط النفسي والقید المادي، ح�ی�ث إن�ن�ا 
في أحایین كثیرة ال نستطیع أن ن�ق�ول ك�ل�م�ت�ن�ا 
أمام آبائنا وأفراد عائلتنا، لقد ل�ج�أت م�ث�ال إل�ى 

التخفّي والزلت أف�ع�ل ذل�ك ح�ت�ى أج�د  أسلوب 
لنفسي الحریة الخالصة الخالیة من تبعة الھویة 
اإلجتماعیة التي صبغت ع�ل�ى س�ی�ك�ول�وج�ی�ت�ي 
نوعاً من الخوف الالمبرر من آراء ال�غ�ی�ر، أم�ا 
عن التوازن فال أظن أننا كمبدعین نستط�ی�ع أن 
نتوازن، فبغض النظر عن الجنس ال�ذك�وري او 

یعیش الكاتب داخ�ل أن�وات ك�ث�ی�رة إذ  األنثوي 
یقتبس من كل شخصیة م�وق�ف�ا م�ا، قص�ة م�ا، 
شاعریة ما، وھنا یخ�ط�ر ب�ب�ال�ي ال�ع�ق�اد ح�ی�ن 
قال:" ألن عندي حیاة واحدة ف�ي ھ�ذه ال�دن�ی�ا، 
وحیاة واحدة ال تكفیني، وال تح�رك ك�ل م�ا ف�ي 
ضمیري من ب�واع�ث ال�ح�رك�ة"، وإن دل ھ�ذا 
على شيء فإننا یدّل عل�ى ع�م�ق ت�أث�ر ال�ك�ات�ب 
والقاريء الجید بما یكتبھ وینتقیھ من ق�راءات، 
بصراحة أجدني مدینة جدا للكتاب ألني بف�ض�ل�ھ 

 . تعلمت كیف أعیش وحدي عزلة ھادئة
م�ری�م ب�وش�ارب،  مراكب الشاعرة والكاتبة  * 

أین تقودھا: للمرافىء االمنة ام لإلبحار الب�ع�ی�د 
  ؟

أنا شخصیة عنیدة، ملولة، م�ك�ث�ف�ة ب�ال�ح�زن  - 
مع قابلیة التمتع حتى ب�األل�م، ل�ذل�ك ال أظ�ن�ن�ي 
سأصل نقطة أق�ول ف�ی�ھ�ا ھ�ا أن�ا ق�د ارت�وی�ت، 
وعلیھ فمن المستبعد جدا أن أجد بر األمان ف�ي 

 . . . عوالمي الكثیرة
  

ب��وص��ف��ك ش��اع��رة ح��داث��ة... ھ��ل ت��ل��غ��ي * 
 * ؟ الشعریة في القصیدة  الحداثة 

ھناك فیلسوف قال جملة أحبھا كثیرا لعمق م�ا -
ال تُقَطَُّع الحداثة إلى   تعنیھ في جمیع المجاالت "

ما قبل وما بعد، ألنھا ھي نفس�ھ�ا ح�رك�ة ق�ط�ع 
وانفصال، وھي لیست حقب�ة ت�ب�دأ ع�ن�د ن�ق�ط�ة 
وتنتھي عند أخرى، ألنھا بدایة متجددة، ونش�أة 
مستأنفة، وانفصال ال م�ت�ن�اه"، ب�ال�ن�س�ب�ة إل�ى 
الشعر ھو حالة وجدانیة أكثر منھ أس�ل�وب ف�ي 
الكتابة، أحب سماع الشعر ال�م�ن�ظ�وم ول�ك�ن ال 
أتخیلني أكتبھ، أحب الموسیق�ى ال�ت�ي ت�ت�رك�ھ�ا 
نة لما فیھا م�ن خ�ف�ة وش�اع�ری�ة  األشعار الملَحَّ
ولكن بالنسبة إلي الشعر ھو اإلحساس ف�ي أي 
مكان أو حقبة زمنیة، الشع�ر ھ�و ال�رغ�ب�ة ف�ي 
وصف ما یمر بنا من جمال سواء في الحزن أو 
اللذة أو الغبطة، الشعر ھو ذلك المقط�ع ال�ھ�ائ�ل 

  . . من میثافیزیقیة الشعور
  

 متى تأتي القصیدة لمریم بوشارب؟* 
حین أكتئب، حین یغتالني الحزن، حین یتغل�غ�ل -

شعور األلم في العظم، حین أن�دھ�ش، وخ�اص�ة 
حیث�م�ا ت�وج�د ال�ط�ب�ی�ع�ة س�واء ب�ب�راءت�ھ�ا أو 
أشجارھا أو دفء المشھد الذي أراه وأستشعره 
من حولي، الكتابة تحتاج إل�ى ط�ق�وس خ�اص�ة 

 . . . وحیثما ُولدت الرغبة أینعت ثمار اإلبداع
ش�اع�ر  یقول الشاعر أدون�ی�س: ك�ل�م�ا أراد  * 

أوربي ان یكون عظیما یحاول أن یكون عرب�ی�ا، 
أعني أن یكون نبیا... إلى اي مدى تتف�ق�ی�ن م�ع 

 ھذا الرأي ؟
ال أظن أن على الشاعر أن یرتدي غیر جلب�اب - 

لغتھ وھ�وی�ت�ھ ألن�ھ س�ی�ف�ش�ل ت�م�ام�اً ف�ي ب�ث 
الشفافیة المطلوبة من الشعر، ذل�ك ألن�ن�ا ن�ق�رأ 
الشعر كیفما كان لنلمس روح الكاتب و جمال�ی�ة 
النص، أما عن النبّوة ف�ھ�ي ب�دون ج�ن�س�ی�ة أو 
ثقافة، إنھا الوحي الخالص لإلرھاص ال�ف�ك�ري، 
لذلك فإني ال أتفق ك�ث�ی�را م�ع ال�م�ف�ك�ر ال�رائ�ع 
أدونیس أو أني أسأت فھمھ، ال ش�ك أن ال�ل�غ�ة 
العربیة ثریة وماتعة والعرب ال�م�ت�م�ك�ن�ون م�ن 
لغتھم قد أبدعوا في الكتابة إال أن�ي أرى ل�غ�ات 

  . أخرى جدا رائعة وتستحق أن تترجم بعنایة
 
ھل تتفقین معي ف�ي أن ال�ن�ق�د الس�ائ�د ال�ی�وم *

أسیر المضمونیة، فھو ی�ن�ق�د األف�ك�ار وی�ھ�م�ل 
طریقة التعبیر، ونقد الشعر ھ�و ج�وھ�ری�ا ن�ق�د 

 للبنیة التعبیریة ؟
صراحة، ال أفھم كثیرا في مجال النقد كم�ا ال  - 

أمیل إلى قراءتھ، بالنسبة إلي النص یع�بّ�ر ع�ن 
ذاتھ أما عن ما أعرفھ فإن مع�ول ال�ن�ق�د إذا م�ا 
لمس صخرة النص فإن علیھ نحتھا بدل تفتیتھا 

 ... وتدمیرھا
 
ھل تصدمك اللغة أح�ی�ان�ا ف�ت�ع�ت�رض�ی�ن ع�ل�ى *

 نصوصك الشعریة بعض 
 أم أن الشعر یتقدم على اللغة ؟  

لوال اللّغة لما ُوجد المعنى، ال ی�م�ك�ن أن ن�ن�ك�ر 
أھمیة التعلیم والقدرة القراءیة العال�ی�ة ل�ل�ك�ت�ب 
بمختلف أنواعھا في تشكیل لغة ممتازة لل�ك�ات�ب 
حیث یعود لیتزّود بأجمل المفردات وین�ت�ق�ي م�ا 
یناسبھ لتغذیة الفكرة التي ھو بصدد ك�ت�اب�ت�ھ�ا، 

 . الشعر یتغذى من اللغة واللغة أم كل العلوم
في ظل التسارع الالفت لل�ت�ح�والت ف�ي األدب،  

 ھل یبقى مجال أو مكان لتیار إقلیمي أدبي؟
 
ب�ال��ن�س��ب��ة إل��ي أج��دن��ي م��ت�أث��رة ج�دا ب��األدب -

الروسي، ربما ألني عش�ت وك�ب�رت ف�ي ب�ی�ئ�ة 
مختلف الفئات، عایشت الف�ق�ر وال�ت�م�ای�ز  تضم 

والظلم و ھیئة العذاب وال یوجد م�ا ھ�و أع�م�ق 
من األدب الروس�ي ف�ي تس�ل�ی�ط الض�وء ع�ل�ى 
اآلالم البشریة في مجتمع یعاني من خلل النظ�ام 
والفقر، أما عم�وم�ا ف�إن ل�ك�ل ح�ق�ب�ة ت�م�یّ�زھ�ا 
الخاص، اإلغریقیون ساھموا بشكل خ�اص ف�ي 
تربیة األدب وتقلیمھ وم�ن ث�م دف�ع�ھ ل�ل�ن�م�و ، 
األدب االنجلی�زي م�دھ�ش خ�اص�ة ف�ي م�ج�ال�ھ 

وغیره، اما عن�د ال�ع�رب  المسرحي، أدب المجر
فإني أمیل لروایات ن�ج�ی�ب م�ح�ف�وظ أك�ث�ر م�ن 
غیره، ربما ألن�ھ ت�ع�ّم�ق ف�ي ت�ح�ل�ی�ل ال�ن�ف�س 

  . وحیثیات المجتمع
  
*ھل ما یزال الشعر دیوان العرب االول، أم أن  

الروایة احتلت مساحة أوسع لشمولیتھا وتن�وع 
 خطابھا؟

الروای�ة أك�ث�ر اتس�اع�ا ف�ي م�ج�ال ال�ق�راءة   - 
والتداول ذلك ألن الشعر یم�ك�ن ق�راءت�ھ بش�ك�ل 
منفصل دون التزام ب�إن�ھ�اء ال�دی�وان ك�ل�ھ، أم�ا 
الروایة الجیدة فھي تفرض نفسھا خ�اص�ة وأن 
شبابنا الیوم مولع بالمجال القصصي أك�ث�ر م�ن 
نزعتھ نحو الشعر، لقد احتل الشعر أیضا میدان 

الروایة و تدفق من خاللھ، أكرر أن الشعر حالة 
وجدانیة وكل وصف عمیق ل�ح�ال�ة م�ا أع�ت�ب�ره 

 .شعراً 
 
* إل��ى أي ح��د ع��ب��ر األدب ال��ج��زائ��ري ع��ن  

التحوالت السیاسیة والثقافیة واالجتماعی�ة ف�ي 
ب�وج�ود أس�م�اء م�ھ�م�ة ف�ي الس�اح�ة  الجزائر 
  األدبیة ؟

أعطت الجزائر ع�ب�ر ت�اری�خ�ھ�ا، ك�ت�اب�ا ذوي  -
شھرة عالمیة. أقدم روایة تؤول إلیھا ت�اری�خ�ی�ا 
في المنطقة وھي روایة ال�ح�م�ار ال�ذھ�ب�ي م�ن 
تألیف ال�ف�ی�ل�س�وف أب�ول�ی�وس، إب�ان اإلح�ت�الل 
الفرنسي برزت لدینا اسماء كبرى م�ث�ل م�ف�دي 
زكریا الذي نظم نشیدنا الوطني الرائع ، م�ح�م�د 
دیب الذي كتب روایات مدھشة في ادب ال�ث�ورة 
وغیرھم. الحیاة الصعبة تشاكس العقول الن�یّ�رة 
لذلك برزت ایضا لدینا اسماء فكریة المعة م�ث�ل 

 .. . مالك ابن نبي و محمد اركون وغیرھا
  

 العراق بلد الشعر والشعراء كما یصفون ... *
ھ�ل ت�أث��رت بش�اع��ر او قص��ی�دة س��وم�ری�ة أو 

 اشوریة مثال ؟
الرائع�ان  طبعا، انا اعشق القصیدة العراقیة ,  -

یوس�ف ال�ل�ذان ق�ام�ا  سرجون بولص و سعدي 
بتغذیة حواسي جمال�ی�ا ول�غ�وی�ا وحّس�ی�ا، ل�ح�د 
اللحظة كلما قرأت نصا ألحدھما تصیبني شھق�ة 
الدھشة وروعة الشعور , والانسى الكبیر ع�ب�د 

  . . الوھاب البیاتي وبلند الحیدري
 
* ھل ت�ن�ت�ظ�ری�ن وح�ي ال�ق�ص�ی�دة أن ی�ط�رق  

  بابك ....أم أن الوحي یولد داخل قصیدتك ؟
ال أنتظره صراحة، إنما اإلل�ھ�ام ھ�ب�ة إل�ھ�ی�ة  -

یأتي فجاة كلما ُولدت موسی�ق�ى ش�ع�وٍر م�ا ف�ي 
قلبي أو عقلي، سواء أكان بسبب أزمة نفس�ی�ة، 
حزن، قلق، تس�اؤالت، أو ج�م�ال وف�رح، إن�ن�ا 
نكتب لنزھر بغض النظر عن موضوع الكت�اب�ة، 
نكتب لننمو ونتفرع لنسق�ي أرواح�ن�ا ون�خ�ت�زل 

  . اللحظة في نص شاھق
 

* این تجدین مساحتك الحقیقیة م�ع الش�ع�ر او 
 الروایة؟!

إنني أكتب نصوصا ش�ع�ری�ة وأك�ت�ب قص�ص�ا  -
قصیرة أو لنقل مشاھ�د ع�اب�رة ك�لّ�م�ا داھ�م�ن�ي 
اإللھام وأعتنقت شعورا ال یمكن تج�اوزه، إن�م�ا 
كتابة الروایة ھي حلم طفولتي الذي یتربع ب�ی�ن 
أضلعي وأتمنى تحقیقھ قریبا، منذ سنوات ث�الث 
وأنا اكتب, وقریبا جدا س�ت�ك�ون روای�ت�ي ت�ح�ت 

 . الطبع

" اا"ارب ا  اا واة واور ا 

  " التمرد لیس حكرا على الحركة والكلمة..نتمرد بأفكارنا أیضا                                    
 *الشعر ھو ذلك المقطع الھائل من میثافیزیقیة الشعور 

  الجزائر اعطت عبر تاریخھا كتابا ذوي شھرة عالمیة مثل مفدي زكریا ومحمد دیب   
 

  حاورھا / عماد نافع
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 لتعریف بالشاعرة :
*********** 

دكتورة   نرجس حیدر عمران شاعرة سوریة متمیزة
صیدالنیة تھوى كتابة الشعر ببراعة فائقة لھا ان�ت�اج 
ادبي رائع:ثالث مجموعات شعریة :أجراس النرجس 

ت�ق�اس�ی�م ع�ل�ى ع�ود -بصمات على اوراق النرجس -
 -وت�رج�م�ت اش�ع�ارھ�ا ال�ى االم�ازی�ق�ی�ة  -النرجس 

-شاركت في المھرجان الدول�ي ل�ل�ك�ت�اب ف�ي مص�ر 
وب��رع��ت ف��ي ك��ت��اب��ة ال��م��ق��ال وال��ق��ص��ة وال��خ��اط��رة 

ك��ت�ب��ت ف��ي ال��م�وض��وع�ات االج�ت��م�اع��ی��ة   وال�روای��ة
 المختلفة :

وك�ت�ب�ت -الحب والسالم والطفولة والخ�ی�ب�ة وغ�ی�رھ�ا
وكتبت أغ�ن�ی�ة -لألطفال في مجلتي العصافیر وأسامة 

أذیعت في مصر(كان نفسي) واش�ت�رك�ت ف�ي ج�م�ی�ع 
ون�ال�ت ع�دة   المجالت في سوریة والمكاتب الثقافیة

جوائز وشھادات تقدیریة وقالدات ودروع وحص�ل�ت 
-:س�ف�ی�رة الس�الم   على ال�ق�اب رف�ی�ع�ة ال�م�س�ت�وى

من رؤساء المجالت والص�ح�ف   والدكتوراة الفخریة
 العربیة والدولیة.

 
 تحلیل النص :
******** 

تتألم الشاعرة من بعد الحبیب وعزمھ ع�ل�ى ال�رح�ی�ل 
ف�ت�ج�ل�س ك�ل -فال تجد أمامھا اال الص�ب�ر واالن�ت�ظ�ار 

مساء في شوق وحنین تشعر بالخیبة والتعلق باالم�ل 
وعندما یطول االنتظار التجد اال قطرات الصبر تطف�ئ 

وبأسلوب انشائي ندائي یفید ال�دھش�ة -  بھا نار قلبھا
والتعجب تنادي الحبیب الغائب الذي ی�ق�ت�ات ال�رح�ی�ل 

ب�ان�ھ�ا   وكأنھ جائع یلتھم في أمعائھ المزید من البع�د
یأخدھا خیالھا ان تقطع حبال الوصال وتمزق قمی�ص 

وم�ھ�م�اط�ال  -ولكن یمنعھا ال�ع�ن�اد   المودة والحنین
فقد كنت مبدعا في ل�م -الوقت لن یحرك ساكنا عندھا 

شمل االلم سارسل لك زجاجة آالم�ي وأوج�اع�ي م�ع 
-بانك مستبد ب�ي وب�أن�وث�ت�ي   برید الرؤى كي تشعر

والیھمك كثرة آھاتي دون ان یكون عندك ش�ع�ور أو 
وحكمت علي بالموت والقتل في كل ن�ب�ض�ة -احساس 

رت���ق وان�ا اح�اول -  حنین ألصبح غصة في حلق ال�ق�ص�ی�د

مشاعري المتمزقة التي أصنعھا قناعاً أو قمیصاً م�ن 
وارفض بكل شدة ان -  االبتسامة الزائفة طوال النھار

رغم انك السبب -یدون قلبي المیت في سجل الوفیات 
وأقلب ص�ف�ح�ات -في سقوط علتھ كلما أتعبتھ الوحدة 

مشاعري ألشعر بحرارة األلوان بینما اخت�زن�ت دم�ي 
وت�أج�ی�ل  -في جسدي استھلكھ وقت جفاف المشاعر 

فیامن تتأنق برباطة عنق ص�ام�ت�ا م�ت�ب�ھ�رج�اً -الفرح 
تحت قبعتك اعلم ان�ك ك�ل أوج�اع�ي   بالرحیل متخفیاً 

 وآالمي .
 

 التعلیق :
******* 

نرجس عم�ران م�ھ�ن�دس�ة وف�ن�ان�ة ورس�ام�ة :ف�ھ�ي 
مھندسة الحرف تضع الكلمة في موضعھ�ا الص�ح�ی�ح 

وف�ن�ان�ة : الن�ھ�ا ت�ج�ی�د اخ�ت�ی�ار -وتحسن اخت�ی�ارھ�ا 
التي ت�ج�ع�ل   الكلمات المتناغمة والحروف الموسیقة

ال��ق��ص��ی��دة وك��ان��ھ��ا ق��ط��ع��ة م��وس��ی��ق��ی��ة ل��ف��ن��ان 
 ورسامة :  بارع

النھاترسم بریشتھا حروف القصید لتبدو كانھا لوح�ة 
كما انھا أجادت تنوع االسالیب بین -  فنیة لرسام نابغ
الجمل الخبریة الدالة عل�ى ال�وص�ف   الخبر واالنشاء

والتقریر واالنشائیة التي تدل على التعجب وال�دھش�ة 
م�ت�ى تص�ل�ك ؟ -ف�ی�ام�ب�دع�ا -یالھث�ا -مثل :این انت -

ی��ام��ت��ب��ھ��رج��ا ب��ال��رح��ی��ل :ك��ل��ھ��ا اس��ال��ی��ب انش��ائ��ی��ة 
كما تألقت الش�اع�رة ف�ي ص�ی�اغ�ة  -  ورائعة  مؤثرة

 الصور البالغیة المؤثرة التي تخدم المعنى مثل : 
أق�ط�ع -كجائع تحثھ أمعاؤه -أبلل قلبي بقطرات الصبر

مشاعري الممزقة  -قارورة اوجاعي -قمیص الحنین 
 قطرات الصبر تطفئ نار القلب :-قمیص من ابتسامة 

استعارات وتشبیھات وكنایات ب�الغ�ی�ة رائ�ع�ة ف�ی�ھ�ا 
 تدل على مكانة الشاعرة االدبیة .  تشخیص وتجسید

 
 تعقیب :

******* 
تمتلك الشاعرة قدرة فائقة على االبداع وتمسك بق�وة 
بزمام اللغة العربیة وتتقن أس�ال�ی�ب�ھ�ا ول�دی�ھ�ا ث�روة 

 -لغویة فائقة وموروث ثقافي رائع 

م ة  درا (و) 
 للشاعرة سندریال سوریا المتألقة نرجس عمران 
 

  الناقد ناجي عبد العاطي  بقلم:
 النص : وجعي

  نرجس عمران/سوریا 
  

 
 أجالس مسائي بكل رباطة شوق
 فأنا المتكیة على وسائد الخیبة

 أبلل قلبي بقطرات الصبر
 لعل الصبر یختصر عمر االنتظار
 أین أنت یا الھثا خلف الغیاب ؟!

 تقتات الرحیل
 في كل صحون الوقت

 على  العمر  كجائع تحثھ أمعاء
 التھام المزید من البعد

 
 الخیال  یراودني

 الحنین  أن أقطع قمیص
 من دبر ومن أمام

 ومن كل عروة احساس
 من حدید العناد  فیفاجأني ببزة

 یعجز الوقت
 أن یحرك ساكنا فیھا

 فیا مبدعا في لم شمل األلم
 متى تصلك قارورة أوجاعي

  برید الرؤى ؟  مع
 لتعرف أنك مستبد بوقتي

 ألنوثتي  ھادر
 ومفرط في صرف األھات

   حد البذخ
 لتعرف أنك فارغ الحواس

 في ذات عشق
 

 میت في ذات حنین
 قاتلي في كل نبضة

 في حلق القصیدة  ألرقد غصة
 مشاعري الممزقة  وأرتق

 بقمیص من ابتسامة مارقة
 ارتدیھا قناعي في

 وضح النھار
 ألقول للحیاة

 أن قلبي المیت
 لن یرضى

 أن یدون في سجل الوفیات
 رغم أنك ...

 سقوط  أسقطتھ
 العلة
 الوحدة  كلما جزمتھ
 

 أتنقل بین فصول المشاعر
 وأحس بحرارة

 فیھا   األلوان
 فرزت دمي  أن االیام  رغم

 في ثالجة جسدي
 لیستھلكھ حین جفاف المشاعر

 عندما أجلت الفرح
 حتى إشعار لقاء البغة

 في ذات موت
 متبھرجا بالرحیل  فیا
 بربطة عنق من صمت  ومتأنقا

 وقبعة من خفاء
 اعلم أنك كل وجعي
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قطّتنا الصدیقة تنام على األریك�ة.    

ھذه القطّة كسولة، طفیلیّة، ال تعتمد 

على ذاتھا في توفیر طعامھا، ت�ظ�ّل 

تموء وتنوء واق�ف�ة ع�ل�ى الش�بّ�اك 

وفي األبواب تستفتحنا كي نفتح لھا 

أو نطعمھا. ھذه ال�ق�طّ�ة ف�ی�ھ�ا م�ن 

صفاتنا نحن البشر الشيء ال�ك�ث�ی�ر، 

تتقن المسكنة بكثیر من ال�ت�ق�ن�ی�ات، 

بارعة ف�ي س�رد إل�ح�اح�ھ�ا ع�ل�ی�ن�ا 

بموائھا المتغیر في ن�ب�رت�ھ ف�ي ك�ّل 

مّرة. أشّك أحیاناً ف�ي أنّ�ھ یس�ك�ن�ھ�ا 

روح م�ت�س�ّول ع�ب�ق�رّي ك�ّرس ك��ّل 

حیاتھ لیكون متسّوالً بارعاً. ق�طّ�ت�ن�ا 

ھي كذلك بالفعل. كلّما حضرُت ھ�ذا 

ال��م��ش��ھ��د ت��ذك��رت ب��ع��ض األط��ف��ال 

ال��ل��ح��وح��ی��ن ال��ذی��ن ی��ق��ف��ون ع��ل��ى 

اإلشارات الضوئیّ�ة وع�ل�ى م�ف�ارق 

الطرق لیبیعوا علب المحارم وعل�ب 

عطور السیارات. ال یكفّون عن دفع 

السائق أو الركاب ألن یشتروا منھم 

شیئاً، وال یتوقّفون عن ت�وّس�الت�ھ�م 

 مھما عاملوھم بجفاء.

ال تمّل قطّتنا م�ن ع�دم اس�ت�ج�اب�ت�ن�ا 

لھا، تقف م�رة ع�ل�ى ال�ب�اب وم�رة 

على الشبّاك، تحاول بی�دھ�ا ف�ت�ح�ھ، 

تنجح مرات في ذلك. ل�ت�ل�ت�ق�ي ھ�ي 

واللصوص البشریّة، أفسدت علی�ن�ا 

مّرة طبختن�ا األس�ب�وع�یّ�ة، ف�ل�ع�ق�ت 

اللبن المعد لتل�ك ال�ح�ف�ل�ة األس�ریّ�ة 

المت�واض�ع�ة. ع�ن�دم�ا تس�لّ�ل�ت إل�ى 

المطبخ من شبّاكھ. تعسكر عند أحد 

األب�واب، وت�درك أّن ب��اب�اً آخ�ر ق��د 

فتح، فتسرع في لمح الب�ص�ر، ل�ع�ّل 

أحدنا قد أخرج إلیھ�ا ط�ع�ام�اً. إنّ�ھ�ا 

تستثمر ب�وع�ي وب�راع�ة "ن�ظ�ری�ة 

 ماسلو" .

ھذه القطّة جمیلة، ولست أدري ھل 

ھي قطّ أو قطّة، ولكّن جمالھا یش�ي 

أنّھا قطّة. ھ�ك�ذا أق�ّدر. ف�ي ال�ع�ادة 

نحن نؤنّث القطط في الریف، ونذّكر 

الكالب، ون�ح�ّب ال�ق�ط�ط ج�م�ی�ع�ھ�ا، 

ونكره ال�ك�الب ح�تّ�ى اإلن�اث م�ن�ھ�ا 

 أیضاً.

وبعیداً عن ھذه المسألة ال�ط�ب�ی�ع�یّ�ة 

في القریة، فإنّنا من باب آخر، فإنّنا 

محظوظون بھ�ذه ال�ق�طّ�ة الش�ق�راء 

النقیة ذات الصوت الجمیل والم�واء 

الناعم اللطیف. ھذه القطّة ص�دی�ق�ة 

لطفلي الصغیر، ترافقھ أینما ذھ�ب، 

إذا رك���ض ركض���ت، وإذا أب���ط���أ 

أبطأت، وإذا مّد یده إلیھا مّدت إل�ی�ھ 

ی�داً. أدرك الص��غ�ی��ر ھ��ذه ال��ل�ع��ب��ة، 

فص��ار ی��خ��ت��ب��رھ��ا ل��ی��ت��ح��قّ��ق م��ن 

المسألة، ف�ی�رك�ض ل�ت�رك�ض م�ع�ھ 

ویمّد یده لتمّد یدھا، تعجب�ھ ال�ل�ع�ب�ة 

كثی�راً، وی�ن�ف�ق وق�ت�اً ط�وی�الً وھ�و 

یمازح ھذه القطّة الصدیق�ة. أج�ّرب 

اللعب معھما فال تسمح ل�ي ال�ق�طّ�ة 

بذلك، فتضربني، یض�ح�ك الص�غ�ی�ر 

من فعلتي، فأكّف عن العبث مع�ھ�ا، 

 وأتابع بصمت لعبتھما.

في الحقیقة أنا أحب القط�ط ك�ث�ی�راً، 

وأكره الكالب جّداً، على الرغم م�ن 

أنّني في طفولتي قتلت ب�ع�ن�ف ق�طّ�اً 

صغیراً، ما زلت إلى اآلن وقد مضى 

أكثر من خمسة وثالثین عاماً ع�ل�ى 

الحادثة أت�ذّك�ر ت�ل�ك الص�ورة ال�ت�ي 

صار علیھا، انشّق جسم�ھ نص�ف�ی�ن 

بفعل الضربة. أّي طفل ش�ق�ّي ك�ن�ت 

 في تلك اللحظة؟

عندما قتلت القطّ، لم أكن قد تعلّ�ق�ت 

بالكتب كثیراً أو االلتزام ب�ال�ط�ق�وس 

الدینیّة، لم یكن شائعاً أیّام طف�ول�ت�ي 

األولى ف�ي ال�ث�م�ان�ی�ن�یّ�ات م�ف�اھ�ی�م 

الرفق بالحیوان مثلم�ا ھ�ي ش�ائ�ع�ة 

ھذه األیّام، ولم ی�ك�ن ل�ھ�ا ذك�ر ف�ي 

المدارس، لذلك لم أتأثّر ب�ع�د ق�ت�ل�ي 

القطّ، ولم أندم على فعلتي إّال عندما 

ك��ب��رت، ول��م أت��ذّك��ر أّن أح��داً م��ن 

المحیطین ب�ي أن�ك�ر ذل�ك ع�ل�ّي أو 

عنّفني. مّر األمر ببساطة، م�ع أنّ�ن�ا 

لم نكن نقتل قطّاً كّل یوم. إنّما یحدث 

األمر صدفة أو خطأ لیس أك�ث�ر. ل�م 

یكن أحد م�ن ق�ری�ت�ن�ا ی�ت�ع�ّم�د ق�ت�ل 

القطط. كانت أك�ث�ر ع�دداً وحض�وراً 

من الیوم. اخ�ت�ل�ف ال�وض�ع ال�ی�وم، 

ومالت الكفّة لصالح الكالب لألسف. 

كّل صباح عندما أتوّجھ إل�ى ال�ع�م�ل 

تصادفني كالب ض�الّ�ة ك�ث�ی�رة، ب�ل 

إنّني أجدھا أحیاناً تحوم حول ب�ی�ت�ي 

قطیعاً كبیر العدد وم�ت�ع�ّدد األل�وان. 

أفّكر أح�ی�ان�اً أنّ�ھ�ا ت�ح�اول اح�ت�الل 

 البیت أو ما جاوره من األرض.

بعد ھذین األمرین، الكت�ب وال�دی�ن، 

ص��رت أرى ال��ق��ط��ط وال��ح��ی��وان��ات 

جمیعھا كائنات ال بّد من أن تع�ی�ش، 

وحرام علینا أن نمسھا بسوء. كنت 

أخجل من نف�س�ي ك�ث�ی�راً وأن�ا أق�رأ 

حدیث القطّة وحدیث الكلب وح�دی�ث 

القبرة المفجوعة بفراخھا، وص�رت 

دائماً ما أنبّ�ھ ص�غ�ی�ري إل�ى أنّ�ھ ال 

یجوز إیذاء القطّة، فال ی�خ�زھ�ا ف�ي 

 بطنھا بإصبعھ، ألّن ذلك یؤذیھا.

ال��م��ھ��ّم ف��ي ال��م��س��أل��ة أّن ق��طّ��ت��ن��ا 

الصدیقة كائن جمیل وذكي ولم ی�ع�د 

یزعجني، حتّى عندم�ا وج�دت�ھ�ا ق�د 

تسلّلت من شب�اك غ�رف�ة ال�ج�ل�وس 

لتنام ع�ل�ى األری�ك�ة. ض�ح�ك�ت م�ن 

فعلھا، ولم أنھرھا، كانت مت�ی�قّ�ظ�ة، 

  فأسرعت للخروج من حیث دخلت.

في ظّل ھذه ال�ری�ح الش�دی�دة ال�ت�ي 

طیّرت أشیاءنا، أین ذھ�ب�ت ق�طّ�ت�ن�ا 

الص��دی��ق��ة ال��ك��س��ول��ة ال��م��ل��ح��اح��ة؟ 

أفتقدھا في ھذا الج�ّو ال�ع�اص�ف، ال 

أخشى علیھا، ب�ال�ت�أك�ی�د، وال أف�ّك�ر 

فیھا بإنسانیّة زائدة عن الحّد؛ كأنّھا 

الج��ئ ی��ع��ان��ي األم��ّری��ن: ال��ج��وع 

والبرد، لكْن أفّكر فقط، كیف أّن تلك 

القطّة الكسولة التي لم تفارق�ن�ا ف�ي 

األیّ�ام ال��م�ش��م��س��ة ل��ت��ح��ص�ل ع��ل��ى 

 طعامھا ومبیتھا تختفي فجأة.

 

یبدو لي أّن عالم القطط ع�ال�م غ�ی�ر 

مفھوم الطبائع، وع�ل�ی�ك أن ت�ك�ون 

قطّاً لتفھم ھذا السل�وك ال�م�ت�ن�اق�ض 

 لقطّة كسولة وذكیة في اآلن ذاتھ.

 
 ا  ُأ 

 
 

 فراس حج محمد/ فلسطین

   ت روح
 
 
 
 

 لبنان/عبیر عربید
 

   انطلق قطاري باحثا
  في سّكتھ عن خلیل

  باحثا عن قلبھ المتآكل
  مدقّقا في كلّ دربٍ 

  في كلّ حيّ 
   فتّش األزقّةَ،
  نقّب الّسواقي
  أراد لبقائِھ

  في الحیاِة دلیال.
  ھو اآلن یعبُرُ 

  بسرعِة الّریحِ  
  لكنّھ

  یشعُر بجسِده
  كجلمود صخر

  یحجب عن ناظریھ
  الّسماَء والشمسَ 

  دموُع وداعٍ 
  وتلویُح منادیٍل.
  استسلَم األلُم،
   ولیٌل مّر علیھ
  شعره أزلیّا.

  أطلَّ الفجُر ذات صباح
  حامال عذَب النّسمات

  مبّشرا بھدوء
  یلفح وجھ المحبّین
  فارتسمت بسماتُھم

  فرًحا،
  ارتیاحا 

  كأنّھ النوُر للكفیِف،
  وللظّمآن سلسبیل
  تحیُل النّاَر جنّةً 

  تحیُل الظّلمةَ وھًجا،
  ال قبحا 

  ال كذبا
  ال تضلیل.

  عّم االنشراحُ      
  كأنّھ انبعاُث الّروح

  في جسم ھزیل
  أزاحت

  عن شمسھ الغمامة
  فتجلّت رؤیاه مھلّلة

  بالتقاء روِحھ مع من یعشق
   حاملةً إیّاه مرفرفةً 
  بالحّب الحقیقيّ 

  وخلیلھ بتوّحده
  وسادتھما

  سحابةٌ باسمة
  مرفرفة بین األكوان

  ھادئة
 حالمة.
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 طرق سلمان الباب بتثاقل:
 أراك على غیر عادتك؟  -
 طرقتھا ألني أضعت المفتاح.  -

استلقى على سریره واألفكار ت�ت�ص�ارع ف�ي 
 عقلھ متناسیا تضمید جرحھا:

 ألن تضمد یدي؟  -
لم تسمع صوتھ فقط أنفاسھ من كانت تكس�ر 

 الصمت:
 سأضمده, لكن من سیضمد جرح القریة؟  -
 وددت أن أطلعك على شيء.  -
 ما ھو؟   -
قبل أیام عندما كنت اعمل في ال�م�زرع�ة    -

رأیت شخصا یحفر األرض وقد أخف�ى ف�ی�ھ�ا 
شیئا, وعندما شعر بي رمى عل�ي ب�ال�ف�أس, 

 وبالكاد تمكنت من الھرب.
 ولماذا لم تخبریني في حینھا؟  -
ل�م أل�ح��ق ح��دث م�ا ح�دث, وأالن ح��ت��ى   -

 تمكنت من أخبارك.
 أتذكرین شكلھ؟  -
 ال أتذكر أني رأیتھ من قبل.  -

جملتھا األخیرة أدخلتھ في حیرة لم یس�ت�ط�ع 
ف�ك رم�وزھ�ا, ھ�ا ھ�و أالن أم�ام م�واج�ھ�ة 

 صعبة.
*** 

سلمان اخذ یقارن بین ما قالت�ھ ن�ورا وب�ی�ن 
أفعال جمیل, فھذا الج�ار ل�م ی�ظ�ھ�ر إال ب�ع�د 
السرقات التي حص�ل�ت وم�ا ش�اھ�دت�ھ ن�ورا 
یوضح سبب مالحقت�ھ�م وم�ح�اول�ة ق�ت�ل�ھ�م, 
التفت إلیھا واألف�ك�ار ت�دور ف�ي رأس�ھ ك�م�ا 

 تدور الرحى:
إن جعلتك تشاھدینھ الیوم ھل ستتع�رف�ی�ن   -

 علیھ؟
بالتأكید, إن تمكنت من رؤیة عین�ی�ھ ع�ن   -

قرب سأتعرف علیھ فھي كانت تشتعل كرھا, 
ولكن إن ھو ت�ع�رف ع�ل�ي م�اذا س�ی�ح�ص�ل 

 حینھا؟.
لن یتعرف علیِك, ستضعین الخم�ار ع�ل�ى   -

 وجھك.
القت فكرتھ القبول لدیھا, واست�ع�دا ل�ل�ق�ائ�ھ, 
حیث لفت جسدھا بعباءتھا السوداء ُمخ�ف�ی�ة 
جمال وجھھا بخمار اسود یحاكي ع�ب�اءت�ھ�ا 
المتمایلة مع ھفوات الریاح ال�رافض�ة ل�م�ن 
یص�دھ�ا, یس�ی�ران وی�دھ�م��ا ت�ط�ب�ق�ان ع�ل��ى 
بعضھما البعض, اقتربا من ال�ب�س�ت�ان ح�ی�ث 
فزعت نورا عندما رأتھ یح�ف�ر م�رة أخ�رى, 

 معتصرة ید سلمان, مخففا عنھا:
ال تخافي فقط ركزي في وج�ھ�ھ ھ�ل ھ�و   -

 من شاھدتھ؟
تسارعت دقات قلبھا محاولة االختباء خ�ل�ف 
سلمان, وبذات الوقت محاولة ال�ت�رك�ی�ز ف�ي 

 وجھ جمیل.
س��ل��م��ان, أراك ھ��ن��ا! ت��وق��ع��ت أن��ك ف��ي  -

 االجتماع.
ال, الیوم جئنا نتمشى أنا وزوجتي؛ لنتف�ق�د  -

 البستان.
كلمات قلیلة دارت بینھما, أثارت الش�ك ف�ي 

 قلب كل منھما, تبادال النظرات قائالن:
 نلتقي اللیلة.  -

توارت خلف األشج�ار, دق�ات ق�ل�ب�ھ�ا ك�ان�ت 
 أسرع من دقات الساعة:

على رسلك, أنت ترتجفین, وخطاك تتعثر,   -
 ھل ھو من رأیِت؟

 تتلعثم شفاھھا, وتتقطع أحرفھا, قائلة:
 كاد قلبي أن یتوقف, ھو ھو.  -
 ھو؟ قصدك جمیل ھو ذاتھ ألذي رأیتھ؟  -
نعم ھو, ذات العینین وذات الصوت وذات   -

 الفأس.
شككت فیھ عندما رأیتھ باالجتماع, ظ�ھ�ر   -

فجأة وكالمھ كان غیر مریح, المھم دع�ی�ن�ي 
 أعیدك ألھلك قد تكوني مستھدفة أكثر مني.

ال ال, أرید ال�ب�ق�اء م�ع�ك ال أری�د ال�ع�ودة    -

 ألھلي.
قبل أیام لم تكوني ترغبین ف�ّي, م�ا ال�ذي   -

 تغیر؟
الصمت كان ابلغ من كالمھا, رمقتھ بنظرات 

 الحب التي لم یعھدھا منھا.
 أنَت ھلي وبیتي.  -

لم یصدق ما سمعت أذناه, فمن رفضت�ھُ ف�ي 
لیلة عرسھا, ھا ھي أالن تخبره ان�ھ أھ�ل�ھ�ا 
وبیتھا, لم تسعھ الدنیا بل أنستھُ ك�ل م�ا م�ر 

 بھ من صعاب.
مرت لیلتھم بسالم حذر حیث ك�ان�ت ال�ق�ری�ة 

 تعاني من تصدعات األحداث المتوالیة.
*** 

ب�ع�د ص�م�ت رھ�ی�ب ق��د غ�ط�ى ال�م�ح�اف�ظ��ة 
بأكملھا, استیقظ األھ�ال�ي ف�ج�را ع�ل�ى دوي 
المدافع التي ل�م ت�ع�ِط ف�رص�ة ل�ل�رد, ح�ی�ث 
االنسحاب المفاجئ من قبل الجی�ش وت�وغ�ل 
دبابات ومدافع داعش اإلرھابي بی�ن ال�م�دن 
والقرى, ف�رض�وا ھ�ی�م�ن�ت�ھ�م ع�ل�ى ال�ن�اس 
البسطاء الذین لم یكونوا یملكون غیر ابس�ط 
أسلحتھم وھو صوتھم الذي الق�ى اإلخ�راس 
بقتلھم وجلدھم وسبي نسائھم, ولكن سلمان 
لم یترك فرصة لداعش لتمارس جرمھ�ا ف�ي 
مزرعتھ وال ح�ت�ى م�ح�اول�ة ال�م�س�اس م�ن 
أھلھ, حمل كدس من األسلحة ك�ان ی�خ�ب�أھ�ا 
في سرداب منزلھ وتأھب مع مجموع�ة م�ن 
شباب القریة لمواجھة اإلرھابیین, وف�ي ك�ل 
لیلة كانت لھم ھجمة وصد ورد معھم ح�ی�ث 

 لم یتمكنوا وقتھا من المساس بأرضھ.
عاد سلمان إلى بیتھ وھو منھك القوى, دخل 
ورمى بجسده المتعب عل�ى ال�ف�رش ون�ادى 

 بصوت خافت:
 نورا.  نورا -

لم یسمع أي رد منھا, قام من ف�راش�ھ وھ�و 
یتكأ على األرض بركبتیھ, وكرر ندائھ لن�ورا 
لكن دون جواب, غطاء كتفھا م�رم�ی�ا ع�ل�ى 
األرض ونعلیھا مقلوبین, بح�ث ع�ن�ھ�ا ل�ك�ن 
دون أن یص��در ص�وت, اق��ت��رب أك��ث��ر م��ن 
الس�رداب فس��م�ع ش�ھ��ی�ق وحش�رج��ة, ن��زل 
الساللم فوجدھا متكورة على نفسھا وتشھق 

 بین اللحظة واألخرى:
 نورا ما بالك تختبئین ھنا؟  -
أصوات االنفجارات تخیف�ن�ي وأن�ا وح�دي   -

 لیس معي من احتمي بھ.
 وأنا أین ذھبت؟  -
 أنت تقاتل معھم.  -
أنا أقاتل ألجل حمایتك وأھل القریة منھم,   -

ال أرید م�ن�ك س�وى دع�وات�ك ل�ن�ت�م�ك�ن م�ن 
الخ�الص م�ن�ھ�م, ف�ھ�م ك�ال�م�رض ال�خ�ب�ی�ث 

 یتوغلون في الجسد ویدمروا كل جزء فیھ.
 وما ھذا في یدك؟  -
ال شيء م�ج�رد ع�ب�وة ف�ی�ھ�ا ب�ن�زی�ن إن   -

حاولوا االق�ت�راب ق�م�ت ب�ح�رق�ھ�م, أرج�وك 
سلمان ال تتركني لوحدي, ال أرید أن یحص�ل 

 معي كما حصل مع مھا.
لن یحدث ھذا إال إذا مت عندھا أری�دك أن  -

 تكوني قویة كما أنت معي فأنا أثق بك.
حوطت كتفیھ ودموعھا كادت تغرق قمیصھ, 

 طبع قبلة صغیرة على رقبتھا ممازحا:
ھیا یا ص�غ�ی�رة ك�ف�اك ب�ك�اء, وات�رِك ھ�ذه  -

العبوة وإال ستحرقیننا, على ف�ك�رة ل�الن ل�م 

 أذق طبخك الموعود سأقتل وأنا لم أتناولھ.
سالم قول من رب الرحیم, ال ت�ق�ل�ھ�ا م�رة  -

 أخرى, وإال سأموت في مكاني.
 

*** 
في ذلك الحین دوى بین أوساط داعش اس�م 
سلمان الشاب القوي الذي ل�ن ول�م ی�رض�خ 
لھم, تتبعوا أخ�ب�اره ف�ك�ان م�ن ال�م�ق�ات�ل�ی�ن 
الشرسین الذین ال یكسرھم شيء وكثیرا م�ا 
كان یصطادھم ببندقیتھ حین ی�ق�ت�رب�ون م�ن 
مكانھ, قد أثار حفیظتھم حیث دار اسمھُ ف�ي 
اجتم�اع�ات�ھ�م ك�ث�ی�را, ف�ك�ان الب�د ل�ھ�م م�ن 
التخلص منھ, اعدوا عدتھم وت�ح�ض�روا ف�ي 
لیلة كانت مشؤومھ ح�ی�ن داھ�م�وا ق�ری�ت�ھ�م 
وج��روا ج��م��ی��ع رج��ال ال��ق��ری��ة إل��ى خ��ارج 
منازلھم, حتى توصلوا إل�ى م�ن�زل س�ل�م�ان, 

 وھجموا علیھ.
 
 سلمان سلمان. -

صیاح نورا مأل المكان ح�ی�ن س�م�ع�ت دوي 
بنادقھم قد اقترب, أخذت تنت�ق�ل م�ن ح�ج�رة 
إلى أخرى محاولة جر سل�م�ان م�ع�ھ�ا وھ�و 
یحمل بندقیتھ یصد بھا من یح�اول االق�ت�راب 
منھم, حملت إحدى البنادق لت�ع�اون زوج�ھ�ا 

 في المواجھة لكنھم كانوا أقوى منھما.
داھموا منزلھم بعد إن أردوا سلم�ان أرض�ا, 
نورا لم تتمكن من مواجھتھم حین ش�اھ�دت 
سلمان یقتل, بعد صراع معھم لم یج�ِد ن�ف�ع�ا 
فاعدادھم الكبیرة ك�ان�ت أق�وى م�ن الس�الح 
الذي كان یحملھ, فقد أسقطھا ھول ال�م�ن�ظ�ر 
لتقع مغشیا علیھا. أخذوھا دون أن یرح�م�وا 
بھا, ج�روھ�ا م�ن ش�ع�رھ�ا ل�ی�دخ�ل�وھ�ا إل�ى 
س��ی��ارت��ھ��م ال��ك��ب��ی��رة ال��م��ل��ی��ئ��ة ب��ال��ف��ت��ی��ات 
المخطوفات, كان علیھا أن تنصاع لھ�م وإال 
ستكون في ال�ح�ف�رة ال�ت�ي أع�دوھ�ا ألھ�ال�ي 
القری�ة ال�ذی�ن وق�ف�وا ف�ي وج�ھ�ھ�م, أخ�ذت 
سیارة القالب برمي ال�ت�راب ع�ل�ى ال�ح�ف�رة 
لتدفن الناس وھم أح�ی�اء, وض�رب ك�ل م�ن 
یحاول االقتراب منھ�م ورم�ی�ھ م�ع�ھ�م, ك�ان 
مشھدا مروع تھدمت بسببھ ك�ل آم�ال ن�ورا 

 بالتخلص منھم.
اس��ت��س��ل��م��ت ل��ق��درھ��ا, ف��داع��ش ك��ان م��ن 
اإلرھابیین الخطرین الذین ال یرف لھم جف�ن 
حین یقتلون البشر حتى لو كان طفل بريء. 

تعرضت ألشد االھانات قاموا بنقلھا من وكر 
ألخر, كانت تباع في السوق كأي شيء آخر, 
لم یتركوا لكرامتھا شيء حتى إنھ�ا وص�ل�ت 
إلى حد الھذیان بسبب ما تع�رض�ت ل�ھ, م�ن 
ھؤالء؟ وكیف تمكنوا م�ن دخ�ول ق�ری�ت�ھ�ا؟ 
وما شأنھم ببلدھا وأرضھا. كانت في دوام�ة 

 ال سبیل للخروج منھا سوى الموت.
بیعت ألحد قادة داعش المتشحین ب�ل�ب�اس�ھ�م 
األسود كأنھم غربان وقد یكون الغراب ارحم 
منھم في باقي أب�ن�اء ج�ن�س�ھ م�ن ال�ط�ی�ور, 
ابتدأت رحلت مقاومتھا الحقی�ق�ی�ة, ل�م ت�ك�ن 
تنصاع لزوجھا الحقیق�ي ف�ك�ی�ف س�ت�ن�ص�اع 
لمجرم محت�ل غ�اش�م ق�د اغ�ت�ص�ب أرض�ھ�ا 
وأالن یحاول اغتصاب طفول�ت�ھ�ا؟ ك�ان ی�وم 
ع��رس��ھ��ا م��ل��يء ب��ال��ن��س��اء ال��ت��ي ی��دع��ون 
بالداعشیات یرتدین اللباس األسود ال ی�ب�رز 
منھن سوى عیوناً ت�ط�ل�ق الش�رار, ی�دع�ی�ّن 

 اإلسالم وھن ال یعرفنھ حق المعرفة.
أقبلن علیھا یحاولن جعلھا تنصاع لمطالبھن 
لكنھا ازدادت جنوناً, ل�م ت�ع�رف م�اذا ت�ف�ع�ل 
كانت األبواب كلھا مغلقة أمام�ھ�ا ع�دا ف�ت�اة 
صغیرة كانت تحمل مع�ھ�ا ع�ود ث�ق�اب, ف�ي 
وسط خوفھا وحیرتھا طرأت في بالھا ف�ك�رة 
لعلھا ت�ن�ج�ح ل�ل�ت�خ�ل�ص م�ن ھ�ذا ال�ع�رس. 
أشارت للفتاة تطلب منھا المزید م�ن أع�واد 
الثقاب وطلبت من النساء أن یسكبن الك�ث�ی�ر 
من المشروبات كي یحت�ف�ل�ن ب�ال�ع�رس وان 
یكثرن من الشموع عل�ى األرض الس�ت�ق�ب�ال 
العریس حین مجیئھ وقد فع�ل�ن ك�م�ا ق�ال�ت, 
اقتربت الطبول واقترب الغ�رب�ان ب�ل�ح�ای�اھ�م 
البشعة, جلس ال�ع�ری�س ب�ق�رب�ھ�ا ح�اول أن 
یمسك یدھا, سحبتھا وكانت حجتھا ال�خ�ج�ل, 
رفع الكأس كي یسقیھ�ا أمس�ك�ت ھ�ي أیض�ا 
كأسھا وفي غفلة م�ن�ھ س�ك�ب�ت ب�ع�ض م�ن 
البنزین فیھ, كانت تخبئھ ف�ي ث�ی�اب�ھ�ا وج�اء 
وقتھ أالن, رمت الكأس في وج�ھ ال�ع�ری�س, 
مما أغضبھ فقام بحمل إحدى الشموع وقب�ل 
أن یحاول حرقھا توھج وجھھ بالنار لیُح�رق 
دون ھوادة, ث�ارت ال�ن�س�اء ع�ل�ی�ھ�ا رف�ع�ت 
غطاء األرضیة لتسكب كل الكؤوس وت�رم�ي 
علیھن بالبنزین وتحرق كل من في الحجرة, 
تعال�ت ال�ن�ی�ران وث�ارت ال�ج�م�وع ال�غ�ف�ی�رة 
محاولین إطفاء النیران لكن عبثا یح�اول�ون, 
احتضنت الطفلة ورمت بنف�س�ھ�ا م�ن ن�اف�ذة 
الحجرة لتسقط على كتفھا, قامت من أرضھا 
تسابق الجموع في حمل الماء كي ال یش�ك�و 
بفعلتھا, في كل خطوة ت�ب�ت�ع�د أك�ث�ر إل�ى أن 
وصلت إلى ح�دود م�ج�ھ�ول�ة اس�ت�م�رت ف�ي 
المسیر ال تعلم أین سیأخ�ذھ�ا ال�ط�ری�ق ك�ان 
جل ھمھ�ا ال�خ�الص م�ن ال�غ�رب�ان, ال�ت�ع�ب 
یضنیھا وال�خ�وف یس�ل�ب�ھ�ا ع�ق�ل�ھ�ا, ال�ل�ی�ل 
یغطیھا و ال�ن�ج�وم وض�ی�اء ال�ق�م�ر یُ�ن�ی�ران 
طریقھا, اغشي ع�ل�ی�ھ�ا ل�ت�غ�ف�وا ف�ي وس�ط 
التراب واألش�واك وف�ي أحض�ان�ھ�ا ال�ط�ف�ل�ة 
 تبادلھا الخوف من المصیر الذي سیالقیھن.

ومع حلول أول خ�ی�ط م�ن أش�ع�ة الش�م�س, 
وجدت نفسھا في العراء بعیدة جدا عن وك�ر 
األعداء. حملت الطفلة على ظھرھا, الطریق 
طویل ومشوارھا أصعب قد تمر من جان�ب�ھ�ا 
أي سیارة عسكریة تاب�ع�ة ل�ألع�داء ح�ی�ن�ھ�ا 
ماذا ستفع�ل؟ األف�ك�ار ت�ت�ق�ل�ب ف�ي رأس�ھ�ا, 
الطائرات تحلق لكن لمن ومن ی�ق�ودھ�ا؟ ل�ن 
تخاطر لن ترفع القماش األبیض, س�ت�س�ت�م�ر 
في المسیر حرارة الجو ت�ح�رق�ھ�ا وال�ع�ط�ش 
یسلب طاقتھا وجسم ال�ط�ف�ل�ة أص�ب�ح ث�ق�ی�الً 
على كاھلھا فالجوع وقلة الماء قد أنھك�اھ�ا, 
س�راب ق�د خ�ی��ل ل�ھ�ا أن ك��أس م�ن ال�م��اء 
أمامھا, اقتربت منھ مدت ی�دھ�ا ك�ي ت�أخ�ذه, 
شعرت بید بدل الكأس قد أمس�ك�ت ب�ھ�ا, ل�م 
تكن ترى من ال�ذي أم�ام�ھ�ا ك�ل ظ�ن�ھ�ا ان�ھ 

 داعشي, ھوت على األرض فاقدةً الوعي.

 من قصة 6الفصل /

ت اط   

 
 

 شیماء نجم عبدهللا/ العراق



30  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 811 

29 Dec 21 • Year 17 

حي الغمراوي تتشابھ معھ الكث�ی�ر م�ن األح�ی�اء  
في مدن مص�ر، ال�ذي ی�ت�ب�ع ال�ع�ش�وائ�ی�ات؛ أي 
منازل متراصة م�ت�ال�ص�ق�ة ف�ي ش�ك�ل ھ�ن�دس�ي 
واحد. ال یزید عن طابقین ف�ي أغ�ل�ب�ھ، ح�اك�ورة 
داخل حاكورة في زن�ق�ة خ�ان�ق�ة ج�م�ی�ع أج�زاءه 
یتداخل لیرسم الكل ف�ي واح�د، م�ن ال�ب�ال�وع�ات 
التي تطفح من الوسخ إذا انھارت بالوعة إح�دى 
البیوت الضیقة مثل علب الصفیح، ف�ال�ب�ی�ت�ان أو 
األكثر ی�ت�ش�ارك�ان ف�ي ح�م�ام�ان واح�د ل�ل�رج�ال 
والثاني للسیدات، والسطوح بھا عشش ال�ف�راخ 
ومختلف الدواجن، وحبال الغسیل الذى ی�ت�ن�اوب�ھ 
حرامیة الغسیل ب�ی�ن ح�ی�ن وآخ�ر، إذا ال�ت�ق�ط�وا 
ق�ط�ع��ة م�الب��س ول�و ب�ھ�ا مس�ح�ة م�ن ال��ق�ی�م��ة 
واألناقة، وألن ال�ح�رام�ي م�ن ال�ج�ی�ران غ�ال�بً�ا، 
یبیعھا في سوق الجملة أو خارج ال�ح�ي ت�م�اًم�ا، 
ل�ی�س ح�ت��ى م��ن أج��ل أال ی��ن�ك��ش�ف أم�ره ف�ھ��و 
معروف بین أبناء ح�واري األح�ی�اء ال�م�ج�اورة، 
وإنما واألھم لكي یحصل على ال�م�ال ال�م�ط�ل�وب 
لقضاء حاجتھ الملح�ة، ش�يء یش�ت�ھ�ی�ھ، ش�راء 

م�ف�ت�خ�رة   الكیف من المخدر الذي یدمنھ. ن�زھ�ة
  مع حبیبتھ.

كان خلف الرستاوي اإلبن ال�وح�ی�د ألم�ھ، ال�ت�ي 
ك�ان��ت ت��ع�م��ل ف��ي م��غ��س��ل�ة ف��ي ش�ارع ف��ی��ص��ل 
(محافظ�ة ال�ج�ی�زة). وت�ت�ف�ذل�ك، ف�ي ال�ح�وارات 
واألفعال بالفھلوة والشطارة، بادعاء أنھا ت�ف�ھ�م 

ش�ئ م�ع زب�ائ�ن ال�م�غ�س�ل�ة و ال�ب�اع�ة   في ك�ل
الجائ�ل�ی�ن وال�ج�ی�رة وال�ج�م�ی�ع . ت�ح�ت ش�ع�ار: 

وھ�ي   "الحمد � ع�ل�ى ال�ف�ق�ر وال�ج�دع�ن�ة ".
تالمس نبضھم بإحساسھا ومشاعرھا الرھ�ی�ف�ة، 

ب�ع�د   التي ال تخیب مع صنع أحل�ى ك�وب ق�ھ�وة
سنة (األفی�ون) ت�ح�ت لس�ان�ھ�ا ، ع�ن�دئ�ذ   وضع

تس��ت��غ��رق ف��ي ال��ت��ف��ك��ی��ر وتس��دی��د األح��ك��ام ف��ي 
صوابھا. وترب�ط ال�ع�ص�ب�ة ح�ول رأس�ھ�ا ب�ح�زم 
وتقول: " وقت الفكر خل�ص، ووق�ت ال�ف�رفش�ة 
حضر ". وتحتسي كوب آخر من القھوة المطع�م 
بن�دف�ة م�ن (ال�ح�ش�ی�ش) م�ع أن�ف�اس الس�ج�ائ�ر 
الساخنة ، كانت تحب وت�ق�در اب�ن�ھ�ا ال�ب�ل�ط�ج�ي، 
والمشاكس الذى تالحق�ھ ف�ي أقس�ام ال�ب�ول�ی�س، 

 وخناقات البلطجة.
فرح خلف ال�رس�ت�اوي ك�ان غ�ری�ب ج�ًدا، وب�ھ  

أشكال غریبة على شكل الج�ن وأق�ن�ع�ة م�خ�ی�ف�ة 
أصدقائھ والصب�ی�ا ال�م�س�ت�أج�ری�ن ع�ل�ى   یضعھا

وجوھھم، وی�ق�ف�ون ع�ل�ى ال�م�س�رح ال�خ�ش�ب�ي، 
بجانب فرقة اآلالت الموسیقیة م�ن ن�ف�س ال�ح�ي 
ت��ق��وده ال��م��ع��ل��م��ة ص��ب��ورة ال��م��رت��دی��ة ال��ع��ب��اءة 
السوداء، التي تلمع ب�ال�ت�رت�ر وال�غ�رز ال�م�ل�ون، 
وتربط حزام عریض من الكتان المحزم ب�ال�رب�اط 
المحكم بأكثر من التفاف من أسفل ن�ھ�دی�ھ�ا إل�ى 
(كرشھا) الضخم المليء بالمال ح�ول خص�رھ�ا؛ 

  الذي تضع فیھ أموال التحیات.
عندما یصعد الرجال لتحیة الع�ری�س وال�ع�روس�ة 
على المسرح الخشبي المزین بأحبال من الن�ور: 

ص�غ�ی�رة ، ب�ط�راز   حمراء وخضراء، وكلوب�ات
ل�الح�ت�ف�اء   حدیث، بأربع شبابیك بنفس األل�وان

بضیوف من محافظات مختلفة: شبرا، وفی�ص�ل، 
وال��زاوی��ة ال��ح��م��راء، والش��راب��ی��ة. ن��ج��وم��ھ 

المسرحیة : محمد عش�رة، أح�م�د ال�ل�ح�م، خ�ال�د 
الحوار من شخص   سمكة، مجدى أبو سنة. یبدأ

محدد بالدور من منطقة ما، ولیكن من (ال�زاوی�ة 
النبطشي یھتف ب�ح�م�اس   الحمرا)، ویطلق علیھ

وقوة : عم سید مراد صاحبي وصدیقي وبلطجي 
أصیل، ویستطرد في ذكر قائمة ب�أس�م�اء م�ن�ھ�م 
الحقیقي ومنھا الوھمیة حسب ذاكرتھ والوھمیة 
أي التي ربما رحلت عن الحیاة أو ف�ي الس�ج�ون 
أو ھاجروا ألماكن أخرى ع�ل�ى حس�ب ال�ذاك�رة: 
عاطف، طارق، ، مصلح أخ م�ج�دى أب�و س�ن�ة، 
حسن صدیق طارق، حنف�ي ع�ت�ری�س ال�م�رح�وم 
الغالي الفرز قوي، محمد عشرة، خ�ال�د س�م�ك�ة، 
ضیوف على مجدي أبو سنة، والفرقة بند شعبي 
أصیل من الدرجة ال�ع�اش�رة، ی�ب�دأ أح�م�د ال�ل�ح�م 
التحیة قائال بقوة: " سالم یا ع�م�ن�ا ع�ل�ى ط�ول 
السالم، سالم حایر، دای�ر ع�ل�ش�ان خ�اط�ر ن�اس 
الشرابیة، والزاویة وال�ن�اس، وال�ن�اس ی�اع�م�ن�ا 
اللي شرفتنا من غمرة، وحاسب یا سی�دي س�الم 

، وال�رج�ال�ة ال�ل�ي  علشان خ�اط�ر خ�ال�د س�م�ك�ة
شرفونا من الطالبیة، ش�ری�ب�ة ال�ح�ش�ی�ش ع�ل�ى 
الریق، وع�ف�اری�ت األس�ف�ل�ت وال�ن�ع�ش ال�ط�ای�ر 

 (عربة البیجو) ... ". 
ویزخر المسرح بتوالي ال�ج�دی�د م�ن ال�ح�ض�ور، 
الذي سیتحول بعد لحظات إلى دراما دام�ی�ة ب�ی�ن 
تالحق ال�م�ش�اھ�د، وی�ح�ض�ر آخ�ری�ن ل�ل�ف�رج�ة، 
والتطبیل وال�م�ؤازرة وت�ن�اول ال�ط�ع�ام وال�ك�ی�ف 

حیث من واجبات الضیافة والكرم ط�ب�ق   بوفرة،
الواجب. عبارة عن مستویات : كل مس�ت�وى ل�ھ 
درجة. األولى حبوب ال�ن�وف�اس�ی�ی�ن، ب�رون�ك�الز، 
باركونول، ن�وف�وت�رل، ك�ل ب�ل�ط�ج�ي ی�خ�ت�ار م�ا 
یناسب ذائقتھ، المستوى الثاني : طبق بھ ندف�ات 

، وی�أت�ي رج�ل  من الحشیش وسنن من األفی�ون
یض�ع ال�واج��ب وی�ن��ص�رف، وی��أت�ي آخ�ر یض��ع 
صندوق من ال�ب�ی�رة أس�ف�ل أق�دام ال�ب�ل�ط�ج�ی�ة ، 
ویتناوب الجم�ی�ع ال�ت�ن�اول م�ن ال�ط�ب�ق األول ، 
والثاني بین خلط�ة االس�ت�ح�الب أو االس�ت�ن�ش�اق 
والشم، أو في أكواب م�ن ال�م�اء أو الش�اي، أو 

لفائف السجائر بعد تفریغھا بل�ف�ھ�ا ب�م�اك�ی�ن�ة أو 
یدوي أو خوابیر أو على الشیشة كل على حسب 

  دماغ البلطجي الذى یتناول الواجب ".
في النھایة تُسلم الن�ق�ط�ة أي ال�ت�ح�ی�ة ب�ع�د دف�ع 
المال. وال بد أن یس�ت�ح�ض�روا س�ی�رة ال�م�رح�وم 
سید مراد العطرة البلطجي الكبیر، ویرد مب�اش�رة 

"سالم یا عمنا لسید مراد صاح�ب�ي   أحمد اللحم:
وحبیبي وكرسي في الكلوب". وھنا یعلو صوت 
النفخ بالمزم�ار ال�ت�ي تس�ت�ف�ت�ح ش�ھ�ی�ة ال�ع�راك 
المحموم، بإلق�اء ك�رس�ي ف�ي اح�دى ال�ك�ل�وب�ات 
برفعھ إلطفاءه وكسره حتى تنغلق الفاتح�ة .ھ�ذا 
قانون التحیة وختمتھ�ا، وی�دخ�ل م�ح�م�د عش�رة 

" حاسب یا عمنا سالم عل�ى   وسط حدیثھ قائًال:
طول السالم للشرابیة، وناس الشرابی�ة، مص�ن�ع 
األدب، والحي أب�ق�ى م�ن ال�م�ی�ت ی�ا ع�م�ن�ا، هللا 
یرحمھ، كان صاحبن�ا وص�دی�ق�ن�ا وم�ات�ف�وق�ن�اش 
بقى، احنا جایین ننبسط ". خالد س�م�ك�ة م�ھ�ل�ًال 
وغاض�بً�ا إل�ى أح�م�د ال�ل�ح�م : "ی�ا اب�ن ال�ك�ل�ب 
ی��اب��ن ... ی��ا اب��ن... اض��رب م��ح��م��د عش��رة 

 بالطبنجة". 
أحمد اللحم یتخاذل، ویھاب الموقف، یخرج خالد 
س��م��ك��ة ف��رد ن��اري ص��ن��اع��ة م��ح��ل��ی��ة ب��داخ��ل��ھ 
(خ��راط��ی��ش) ال��ط��ل��ق��ات، ال��ج��اھ��زة ل��النص��ی��اع 
واالنطالق على من یأتیھ الح�ظ ال�ل�ی�ل�ة، وی�ف�زع 
جمیع من في الفرح ، ویبدأ الكر والفر وال�ع�راك 
بالكراسي، وزجاجات البیرة الخضراء ، وب�ن�ج�و 
العریس والعروس بحم�ل�ھ�م�ا ح�م�ًال ب�ال�ك�راس�ي 
المستعارة من أح�د ال�ب�ی�وت إلن�ق�اذھ�م ج�م�ی�ًع�ا. 
یجري اللحم في غمضة عین، ویختبئ واقفاً ف�ي 
حاكورة بعیدة في أخر الحي منتظر عشرة، وھو 
یالغ�ي وی�ع�اك�س ام�رأة ل�ع�وب ی�ھ�واھ�ا. ی�أت�ي 
عشرة مترنًحا، مدوًخا یالحق أنفاسھ من ال�ف�زع 

  والركض، یسألھ اللحم :
 لماذا تأخرت؟! -

 یجیب بترنح وھو یلھث قائالً:
 كنت مختبئ وراء الكشك. -
  یصرخ فیھ:  
 أي كشك؟ -
 ونفاذ صبر یجیب :  بتراخ  
 كشك الكھرباء یا غبي. -
ویستطرد أنادى بنادي عل�ی�ك : " أح�م�د ..أب�و  

سنة ، بصوت منخفض ". ویمثل النداء واض�ًع�ا 
 سبابتھ على فمھ بھمس :

  أحمد .. أبو سنة. -
 یجیبھ عشرة باستھزاء. 
  ولماذا یا ناصح لم ترفع صوتك؟! -
أنا كنت خائف صوت�ي ی�ط�ل�ع یس�م�ع�ن�ي خ�ال�د  -

 سمكة یضربني بالفرد في دماغي.
أما مجدي أبو سنة صاح�ب ال�دع�وة ألص�دق�ائ�ھ  

الثالثة، أتى في أخ�ر ال�ل�ی�ل مص�اب�اً ب�ل�ك�م�ة ف�ي 
عینیھ الیسرى، بینما خالد سمكة یطیح بس�الح�ھ 
راكضا خلف البحث عن اللحم وال�خ�ائ�ن عش�رة. 
حتى ینفض الفرح. بح�ض�ور ص�اح�ب ال�ف�راش�ة 
بأن یلقي كرسي في الكلوبات الباقیة ، ثم ی�ق�ط�ع 
النور تماًما من الحي من أجل أن تنتھي م�ع�رك�ة 

  الزفاف..

  ھدى توفیق/ مصر

 ط  



أشتھر النقار الموصلي المسی�ح�ي، ب�ق�ص ال�ح�الن 
والمرمر وحفر ونقش المنحوتات، وھم المشاركین 
في البناء، وخیر دلیل على ذل�ك ك�ن�ائ�س ومس�اج�د 
ومحالت الموصل وسھل نینوى، وتمیّزت ال�ِع�م�ارة 
في الموصل عن ِمثیالتھ�ا ف�ي ال�ع�راق بِ�خ�ص�ائ�ص 
منحتھا لوٌن خاٍص، ویظھر اإلبداع في ال�ب�ن�اء ف�ي 
الموصل القدیمة، على الَرغ�م م�ن بَس�اط�ة ال�م�واد 
الُمستعملّة في البناء آنذاك، وی�ب�دو واِض�ح�اً إب�داع 
النقارون والبناؤون وال�ن�ق�اش�ون وال�خ�زاف�ون ف�ي 
إظھار ج�م�ال�ی�ة لِ�ل�بِ�ن�اء. وق�د ق�ت�ل ال�ع�ش�رات م�ن 
النقارین بسبب سقوط قطع الم�رم�ر ع�ل�ی�ھ�م أث�ن�اء 
العمل، أو بسبب انھیار جرف المقطع ع�ل�ی�ھ�م أ ي 

 جزء من المقلع.
صنعة اقتالع المرمر األزرق م�ن ال�م�ق�ال�ع، وق�ط�ع 
المرمر األبیض (الحالن)، م�ن ال�م�ق�ال�ع ال�ج�ب�ل�ی�ة 
ونحت ھذا المرمر ونق�ش�ھ، وص�ن�ع�ھ ت�ف�ردت ب�ھ�ا 
مدینة الموصل من غیرھا من المدن العراقی�ة، م�ن�ذ 
مئات السنین لوجود المرمر األزرق في ض�واح�ی�ھ�ا 
بوفرة، ولقرب بع�ض ال�ج�ب�ال ال�ت�ي ی�ق�ت�ل�ع م�ن�ھ�ا 
المرمر األبیض كجبل مقلوب، وجبل بعشیقة وجب�ل 

 باعذرا.
بُني البیت الموصل�ي ال�ق�دی�م ع�ل�ى ع�وام�ل ع�دی�دة 
أخ�ذت بِ�ال��ح�س�ب�ان، ِم�ن�ھ��ا م�ن�اخ��ی�ة واج�ت��م�اع�ی��ة 
واقتصادیة أیضا، فَُجدران البی�وت ال�ق�دی�م�ة ت�ك�ون 
م�ب��ن��ی�ةً م��ن ال�ح��ج��ر وال�ج��ص وال��ن�ورة، وت��زی��ن 
واجھاتھا بالمرمر األزرق (الفرش)، لمن�ع ت�آك�ل�ھ�ا 
ولبرودتھا في موسم الصیف، أما س�ق�وف ال�غ�رف 
فكانت مستوحاة من ال�ع�م�ارة ال�ع�راق�ی�ة ال�ق�دی�م�ة، 
كاستخدام القب�اب واألق�ب�ی�ة واألق�واس ول�ھ�ا ع�دة 
أغراض، فھي تُ�خ�ف�ف ال�ح�رارة ال�م�ت�س�رب�ة داخ�ل 
المباني، بسبب الفراغ�ات ال�داخ�ل�ی�ة ال�ك�ب�ی�رة، أي 
الفراغ الواقع بین القوس والسطح، وتسمح لِلھواء 
بحریة الحركة ضمن الفراغ الكبیر لِ�ل�م�ب�ان�ي، م�م�ا 
یلطف الجو الحار في فصل الصیف، وك�ان�ت تُ�ب�ن�ى 
من الجرار الفارغة لِتخفیف وزن السقف ولِ�ت�أم�ی�ن 
العزل الحراري، ومن ال�م�الح�ظ�ات ال�ُم�ھ�م�ة ع�ل�ى 
األبنیة الموصلیة القدیمة، ُخ�ل�وھ�ا م�ن الش�ب�اب�ی�ك 
المطلة على الطرق والشوارع لِمنع النظر إلى داخل 

 البیت.
تظھر الجمالیة ف�ي ال�ب�ی�ت ال�م�وص�ل�ي م�ن ال�ب�اب 
الخارجي، التي یبدو فیھا إبداع النقار الموصلي في 
الزخارف على الرخام، بِأشكال ھ�ن�دس�ی�ة ون�ب�ات�ی�ة 
وحیوانیة أیضاً، والباب ی�ت�م ال�ن�ق�ش ع�ل�ی�ھ أیض�اً 
ویُ�دق ع��ل�ی�ھ مس�ام�ی��ر ب�رؤوس م�دورة بِ�أش�ك��ال 
جمالیة، أما الُغرف الداخلیة فَتُزین القمری�ات ف�ی�ھ�ا 
بِقطع ُرخامیة ُمخرمة وفیھا ُزج�اج م�ل�ون ت�ع�ك�س 

 ألوان جمیلة كما 
 یتم النقش على الرخام المستعمل ببناء الجدران.

وأجمل ما یشاھده الزائر لبیوت الموصل ال�ق�دی�م�ة، 
بیوت فیھا الرخام األزرق البدیع، الذي المس�ت�خ�رج 
من المقالع القریبة من ال�م�دی�ن�ة، وی�ت�ف�ن�ن ال�ن�ق�ار 
لنقش أقواس األبواب والشبابیك، فجمیع الن�ق�ارون 
القدماء یتقنون في عملھم، وللتدلی�ل ع�ل�ى م�ھ�ارة 
النقار الموصلي القدیم ع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال، ت�ل�ك 
األیونات القدیمة التي زینت أقواسھا بزن�اج�ی�ل م�ن 
المرمر الغلیظ، وزنجیل اإلی�وان ی�ت�ك�ون م�ن ع�دة 
قطع، في كل قطعة أكثر من عشر ح�ل�ق�ات م�دورة، 
وكانت القطعة تحفر من قطعة مرمر واحدة بخلدھا، 
بمثقب ونحتھا وصقلھا بأدوات في نھایة البس�اط�ة. 
وكان طول كل زنجیل بطول حنیتین (عوجتین) م�ن 

حنایا (المنطقة)، وتث�ب�ت ن�ھ�ای�ات ال�زن�اج�ی�ل ب�ی�ن 
الحنیات فتظ�ھ�ر وك�أن�ھ�ا زن�ج�ی�ل واح�د م�ع�ل�ق ب 

 (المنطقة) من عدة أماكن.
تختلف البیوت الموصلیة باختالف الح�ال�ة ال�م�ادی�ة 
لساكنیھا، فَتتفاوت من ح�ی�ُث ال�م�س�اح�ة وال�ب�ن�اء، 
وكذلك تتف�اوت ب�ی�وت أص�ح�اب ال�دخ�ل ال�م�ح�دود، 
واألسیاد والباشوات واألُسر الغنیة والم�ت�ص�رف�ی�ن، 
ولكنھا تشترك بِأقسام ال�ب�ی�ت ح�ی�ُث ی�ق�س�م ال�ب�ی�ت 

 الموصلي إلى عدة أجزاء:
اإلیوان ھو فراغ كبیر بین غرفتین ویكون مف�ت�وح�اً 
على الحوش، وعلى شكل تجویف وی�ك�ون ارت�ف�اع 
سقفھ أكثر من ست�ة أم�ت�ار، ویُس�ت�خ�دم ل�ل�ج�ل�وس 
ومكان للتجمع وھو من لوازم الدار ف�ي ال�م�وص�ل، 
وی�ك�ون ُم�ب�ط�ن ب�ال�م�رم�ر تُش�رف ع�ل�ی�ھ األب��واب 
والشبابیك العائدة للغرف المق�ام�ة، ول�إلی�وان دور 
مھم في البیت الموصلي إذ یوض�ع ف�ی�ھ دی�وان م�ن 
الخشب، ویكون فیھ ال�ج�ل�وس ف�ی�ھ ب�دای�ة ال�رب�ی�ع 
والصیف، أما أرضیتھ تك�ون ع�ادة م�ن ال�ج�ص أو 
السمنت وتطورت فیما بعد أخ�ذت تص�ف األواوی�ن 

 بالكاشي المزخرف.
أما الحوش وھو الفناء أو الباحة، ال�ت�ي تُ�ح�ی�ط بِ�ھ 
بقیة أجزاء البیت من منافذ على الفن�اء (ال�ح�وش)، 
أو ُغرف في بدایة الدخول إلى ال�ب�ی�ت، وھ�و ف�ن�اء 
البیت ویكون غیر ُمسقف ویتوسطھ حدیقة صغی�رة 
تُسمى البستان، وال تتسع ھذه ال�ب�س�ت�ان أك�ث�ر م�ن 
شجرة أو شجرتین، تكون شج�رة ع�ن�ب أو ش�ج�رة 
زی�ت�ون ل��ت�ل�ط�ی�ف ال�ج�و، وت�ح�ت ال��ح�وش ی�ك��ون 
السرداب،  أما الغرف التي تقع على جانب اإلیوان، 
ُھناك غرفة أو ُغرفتان تطل عادة ش�ب�اب�ی�ك�ھ�ا ع�ل�ى 
الحوش أو ع�ل�ى اإلی�وان، ح�ت�ى تس�ت�ق�ب�ل ال�غ�رف 
اإلضاءة أوالً، والسیطرة على الحوش ثانیاً ، لِكونھ 
مسرح العائلة وتختلف الُغرف واحدةً ع�ن األُخ�رى 
فُھناك غرف صغیرة بحس�ب مس�اح�ة ال�دار، وقس�م 
ِمنھا تبرز في حیطانھا عمق تُسمى (ق�ب�ال�ي) وھ�ذا 
العمق یوضع لھ رف�وف وأب�واب ُم�زج�ج�ة، تُ�خ�زن 
فیھا حاجات البیت ویكون سقف الغرف�ة م�ب�ن�ي م�ن 
اآلجر والجص وتُسمى بالعق�دة، وت�ط�ور ب�ع�د ذل�ك 
البناء وتم اس�ت�خ�دام ح�دی�د الش�ل�م�ان أم�ا أرض�ی�ة 
الغرفة فتُبنى عادة إما من الجص األملس أو یص�ف 
بالمرمر. یلحق المنزل غرفة المونة وتُبن�ى بِ�ج�وار 
المطبخ عندما یكون البیت صـغی�راً وال ی�ت�وف�ر ف�ی�ھ 

 سرداب.
وھناك عدة أنواع من االخشیم في البیت الموصلي، 
وھي عبارةٌ عن فراغٍ یُ�ت�رك ب�ی�ن ال�غ�رف وی�ك�ون 
ضیقاً وُمغل�ف�اً ول�ھ ف�ت�ح�ت�ان: األول�ى ف�ي الس�ط�ح 
والثانیة في الحـوش ویُستخدم لِحفظ مواد ُمخت�ل�ف�ة 
ِمثل الحنطة أو وقود الت�ن�ور. وف�ي ك�ل ب�ی�ت ق�دی�م 
م�وص�ل��ي ال��رھ�رة، ال�ت��ي ت�خ�ت��ل�ف ع�ن الس��رداب 
وتتصف بِالعمق القلیل، وتكون أكثر األحیان مبلطة 
بالمرمر، وال�رھ�رة ت�ق�ع ت�ح�ت أح�د األج�ن�ح�ة ف�ي 
البیت، و ھناك ما یُسمى (بال�زن�ب�ور) ال�ذي ی�رت�ب�ط 
بمجرى أو تجویف أسطواني أو مكعب، بین الرھرة 
والسطح وتستخدم عادة َكتیار ھواء، یُس�ت�ف�اد م�ن�ھ 
في فترة الصیف أو لِتبرید ال�م�اء، ب�واس�ط�ة اإلن�اء 
الفخاري، والرھرة أحیاناً تُستخدم ف�ي الش�ت�اء ف�ي 
حالة عدم اتساع البیت لُِسكانھ، َكُغرفة جلوس ب�ع�د 
أن توض�ع ف�ی�ھ�ا ال�زوال�ي وم�ن�اض�د ال�ف�ح�م ال�ت�ي 

 تُستخدم لتدفئة الرھرة وعمل الشاي والقھوة.
أما السرداب وھو ُمشابھ للرھرة، وی�ك�ون أع�م�ـ�ق 
ویقع عادةً تحت حوش البیت أو على جوانبھ، ف�إذا 
كان تحت حوش البیت ت�ك�ون اإلض�اءة وال�ت�ھ�وی�ة 
فوق سطح الحوش، وتشكل بحدود أربع شبابیك أو 
اث�ن��ی��ن حس��ب مس��اح�ة ال��ح��وش. وھ��ن��اك إض��اءة 
وتھویة جانبیة تكون على جانب من ال�ب�ی�ت ُم�ط�ل�ة 
قلیالً بارتفاع عن الحوش، وتكون إما ُمستطیلة أو 
نصف دائرة وفیھا نق�وش م�ن ال�ح�دی�د ل�ل�ح�م�ای�ة، 
ویكون السرداب عادةً عمیقاً وقسم م�ن الس�رادی�ب 
مصفوفة جدارھا وأرضیتھا بالمرمر والقسم األخ�ر 
بالجص، ویمكن الدخول إلیھ بواسط�ة درج خ�اص 
بھ، ویُستخدم الس�رداب ع�ادةً ل�ع�دة أغ�راض م�ن�ھ 
لِخزن الحبوب وال�م�واد ال�غ�ذائ�ی�ة، وُھ�ن�اك ب�ع�ض 
السرادیب تُستخدم لِتربیة ال�ح�ی�وان�ات أو ل�م�زاول�ة 
بعض ال�ح�رف ف�ھ�و داف�ئ ش�ت�اًء وُم�ع�ت�دل ص�ی�ف�اً 

 وُمكیف لظروف المناخ.
والسرداب الُمعتم ھو أعم�ق م�ن الس�رداب وی�ك�ون 
امتداد لھ، یقع في طرفھ ویك�ون رط�ب�اً وب�ارداً ف�ي 
الصیف ویستخدم َكم�خ�زن أیض�اً ال�م�واد ال�غ�ذائ�ی�ة 
وشعـلة التنور، وھناك ملحقات أُخ�رى ف�ي ال�ب�ی�ت 
الموصلي مثل الخزانة ال�ت�ي تُ�ل�ح�ق بِ�ال�غ�رف م�ن 
داخلھا ویكون سقفھا ُمنخفضاً. والعلیا تنط�ل�ق م�ن 
الخزانة درج إل�ى أع�ل�ى وتُس�م�ى ال�ع�ل�ی�ا. وم�ك�ان 
الوقود ویكون مكانھ في موقع مناسب ف�ي ال�ب�ی�ت، 
وعلى األخص في سطح ال�دار تُ�ب�ن�ى ت�ل�ك ال�م�ك�ان 
للتنور لِعمل الخبز، وھناك مكان آخر یُ�خ�ت�ار ت�ح�ت 
الدرج أو في زاویة الحوش أو قرب القنطرة م�ك�ان 

 (االتفیة).
أما الزخرفة في معظم البیوت ال�م�وص�ل�ی�ة، م�ث�ب�ت�ة 
ومؤطره بالمرمر أو الجص المنسق وھ�ن�اك أن�واع 
من الزخارف منھا: الزخرفة ال�ھ�ن�دس�ی�ة، وتش�غ�ل 
مساحة من البیت الموصلي خطوطھا الم�ن�س�ج�م�ة، 
مع أُطر وحافات العناص�ر ال�م�ع�م�اری�ة ال�م�خ�ت�ل�ف�ة، 
وتغل�ب ع�ل�ی�ھ�ا ال�وح�دات ال�م�ك�ون�ة م�ن األش�ك�ال 
الھندسیة المتداولة، َكال�ُم�رب�ع وال�دائ�رة وال�م�ث�ل�ث 

 واألشكال 
النجمیة، والزخرفة النباتی�ة وت�ك�ث�ر ف�ي األش�رط�ة 
وداخل الساحات التي تحضرھا الزخرفة الھندس�ی�ة، 
وترسم ف�ی�ھ�ا ال�ث�م�ار وزھ�رة ال�رب�ی�ع (ال�ب�ی�ب�ون) 
وأوراق العنب والتین، والزخرفة الم�ج�ردة: ی�ك�ون 
استخدمھا محدود إال في بع�ض األش�رط�ة وال�زوای�ا 
واألطراف. والزخرفة الكتابیة: تُستخدم عل�ى ش�ك�ل 
أشرط�ة وت�ك�ون نص�وص�ھ�ا م�ح�دودة ع�ل�ى ش�ك�ل 
لوحات أو آیات قرآنیة، أما الحیوانیة فَتُرسم وج�وه 
األسود والنمور وعادة توضع على واجھ�ات ال�دار. 
وتظھر الجمالیة في الب�ی�ت ال�م�وص�ل�ي م�ن ال�ب�اب 
الخارجي، التي یبدو فیھا إبداع النقار الموصلي في 
الزخارف على الرخام، بِأشكال ھ�ن�دس�ی�ة ون�ب�ات�ی�ة 
وحیوانیة، أیضاً والباب یتم ال�ن�ق�ش ع�ل�ی�ھ أیض�اً، 
ویُ�دق ع��ل�ی�ھ مس�ام�ی��ر ب�رؤوس م�دورة بِ�أش�ك��ال 

جمالیة، أما الُغرف الداخلیة فَتُزین القمری�ات ف�ی�ھ�ا 
بِقطع ُرخامیة ُمخرمة وفیھا ُزج�اج م�ل�ون ت�ع�ك�س 
ألوان جم�ی�ل�ة. وی�ذك�ر أن أح�د ال�ن�ق�اری�ن واس�م�ھ 
سلیمان ادمو، كان قد ن�ح�ت زن�ج�ی�ل م�ن ال�م�رم�ر 
طولھ ذراع واحد م�ن ق�ط�ع�ة واح�دة م�ن ال�م�رم�ر 
األزرق، قطر كل حلقة من حلقات�ھ س�ن�ت�م�ت�ر واح�د. 

 ویقال انھ قد أھداه للسلطان عبد الحمید.
ومن النق�اری�ن أص�ح�اب ال�م�ق�ال�ع األخ�وة ب�ط�رس 
ویوسف وعبّو (عبد هللا) ومتي من عائل�ة ال�ن�قّ�ار، 
وُكنیتھا السابقة عائلة " أبو لحي". وول�دي م�ت�ي 
النقّار جمال وغانم النقّار (أبو لح�ي)، وك�ان غ�ان�م 
النقّار قد شاركھ في العمل نایف ھ�ن�دوش وفض�ی�ل 
عبّو السمعان ونوغي وكان للشركاء األربعة مق�ل�ع 
في باب سنجار، مجاور لمقبرة اإلنكلی�ز وب�م�س�اح�ة 

دونم استخدمھ اإلنكلیز بعد ذل�ك ك�م�س�ت�ش�ف�ى،  47
وبجانب ھذا المقلع كان ھنالك م�ق�ل�ع آخ�ر ألغ�وات 
باب البیض. ویملك أیضاً النقّار إبراھیم ع�ب�د األح�د 
(المكنى بابن أمینة) وأوالده سعید وفضیل ولط�ی�ف 
مقلع مسطّح باب سنجار، وإلبراھیم عب�د األح�د أخ 
نقّار أیضاً اسمھ یعكوب عبد األحد (والمك�ن�ى ب�اب�ن 

 أمینة أیضاً).
كذلك من النقارین المعروفی�ن ف�ت�وح�ي ع�ج�ع�وج،  

وولدیھ غانم وبھنام عجعوج، والنقار یوسف ك�بّ�ي 
وولده أدور، وكان ی�وس�ف ف�ن�ان�اً ی�ح�ف�ر ال�رس�وم 
والصور وكذلك یخط على المرمر. وم�ن ال�ن�ق�اری�ن 
المعروفین بمھارتھم یوسف توما المختار، ونجی�ب 
كلـّو، وحازم كلـّو، ونعیم ك�ل�ـّ�و، وف�ت�وح�ي ك�ل�ـّ�و، 
ونوئیل حودي، ونایف بطي وتوما عباص�ة، ون�اف�ع 
صلوح�ة وفض�ی�ل ع�ب�و الس�م�ع�ان واألخ�وة ح�ازم 
وكامل عطو، واألخوة فرج وكامل صوفیا، وخض�ر 

 االكزیر.
و صبیح شعو، و األخ�وة ح�ك�م�ت رح�ی�م�و وس�ع�ی�د 
الذي امتلك معمال لل�ح�الن، وت�وم�ا ك�ی�وت�ا وأوالده 
سمیر و نجیب و أبل�ح�د س�م�وع�ي واألخ�وة ح�م�ی�د 
وأدور السبع و األخوة رزوقي ونجیب عزوز وك�ان 
لھما معامل حالن، وقد امت�ل�ك ن�وزت اب�ن رزوق�ي 
معمال للحالن أما معمل حالن النعمان فكان لص�الح 
رزوقي، و عامر نجیب عزوز  انشأ م�ع�م�ال ك�ب�ی�را 
واص�ب�ح ذات ش�ھ�رة ف�ي ھ��ذه ال�م�ھ�ن�ة ، وك�ذل��ك 
النقارین  متي رفو  و م�ت�ي ص�ام�وئ�ی�ل و  ع�زی�ز 
منوسة ، وم�ن أص�ح�اب م�ع�ام�ل ال�ح�الن اإلخ�وة 
( عامر ، وفوزي ، وموفق حودي )، واسم معملھم 
حالن الثقة  . وم�ع�م�ل أوالد ع�ف�اص�ة ی�دی�ره أی�اد 
عفاصة باسم معمل الشھ�ام�ة، وك�ان ألی�اد م�ع�م�ل 
الزقورة، وك�ذل�ك م�ع�م�ل ف�ت�وح�ي، وم�ع�م�ل ح�الن 
غ�رن�اط��ة ل��ف�ارس وغ��ی�رھ��ا م��ن م�ع��ام�ل ال�ح��الن 

 للمسیحیین.
 المصدر

بطرس بھنام، صنعة نحت الم�رم�ر ف�ي ال�م�وص�ل، 
 مجلة التراث الشعبي، بغداد

أسحق عیسكو، صناعة الرخام في الموصل، مجلة  
 التراث الشعبي
 أزھر العبیدي

 ویكیبدیا 
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 الحیة التي تفكر: -

النص القطري "حیة البیت ال تض�رك وال 
تضرھا" ((باللھجة الدارجة نقول ل�ل�ث�ع�ب�ان 
حیة أو (داب) وال�ح�ك�ای�ة ت�ق�ول أن رج�ال 
وزوجتھ یعیشان ف�ي ب�ی�ت ع�ادي وت�ع�ی�ش 
معھما حیة تظھر أمامھما في الیوم أكثر من 
مرة إما ذاھبة إلى جحرھ�ا أو خ�ارج�ة م�ن�ھ 
وفي یوم من األی�ام وب�ی�ن�م�ا زوج�ة ال�رج�ل 
تكنس حوش المنزل شاھدت عددا من بیض 
ھذه الحیة في م�ك�ان ت�ح�ت ال�خ�ش�ب ال�ذي 
یستعمل للوق�ود وال�ت�دف�ئ�ة ف�خ�اف�ت ال�م�رأة 
وفزعت وقالت لزوج�ھ�ا اس�م�ع ی�ا زوج�ي 
العزیز باألمس عندما ك�ن�ت اك�ن�س ال�ب�ی�ت 
وجدت بیضا وكأنھ بیض حیة ف�أرج�وك أن 
تبحث عن طریقة مع ھذه الحی�ة اق�ت�ل�ھ�ا أو 
أخرجھا من البیت المھم أنا أخاف منھا ومن 
شكلھا وال أریدھا معنا في ھذا الب�ی�ت ف�ق�ال 
لھا زوجھا ال تخافي یا إمرأة ھذه حیة البیت 
ما تضر أھل الب�ی�ت وع�ل�ی�ك أال تض�ری�ھ�ا 
وھ�ي إن ش�اء هللا ل�ن تض�رك ف�ق�ال�ت ل�ھ�ا 
زوجتھ یا إبن الحالل الیوم عندنا حیة ب�ك�رة 
بیصیر عندن�ا ح�ی�ات روح ش�وف ال�ب�ی�ض 
الذي تحت الخشب باقي علیھ أسبوع ویفقس 
فقال لھا زوجھا ال تخافي فق�ال�ت ل�ھ ش�وف 
عاد یا أنا یا ھا الحیة في ھذا ال�ب�ی�ت؟ ف�ق�ال 
لھا زوجھا ال تستعجلین بالح�ك�م أن�ا ع�ن�دي 
طریقة وبأجربھا وب�ن�ش�وف ش�ل�ل�ي یص�ی�ر 
فقالت لھ زوجتھ ما ھذه ال�ط�ری�ق�ة ف�إن�ت�ظ�ر 
الزوج حتى خرجت الحیة م�ن م�ك�ان�ھ�ا ث�م 
ذھب وأخذ ال�ب�ی�ض ووض�ع�ھ ع�ن�ده ف�ل�م�ا 
رجعت الحیة افتقدت البیض وقامت ت�ب�ح�ث 
عنھ في كل مكان دون أن ت�ج�ده ف�زح�ف�ت 
حتی وصلت إلى زیر الماء الذي یست�ع�م�ل�ھ 
أھل البیت ووضعت كل سمھا فیھ حت�ى إذا 
شرب من ماؤه أحد م�ات وص�اح�ب ال�ب�ی�ت 
وزوجتھ یشاھدان ھذا المنظر بعدھا خرجت 
الحیة من البیت فقال ال�رج�ل ل�زوج�ت�ھ ھ�ل 
شاھد ماذا فعلت لقد وضعت لنا سم�ھ�ا ك�ل�ھ 
في زیر الماء فأخذ الرجل البیض ووض�ع�ھ 
في مكانھ تحت األخشاب وبعد قلیل رجع�ت 
الحیة ولم�ا رج�ع�ت ووج�دت ال�ب�ی�ض ف�ي 
مكانھ ذھبت إلى التنور وكان ممتلئة بالرماد 
البارد فلطخت جسمھا بالرماد وذھب�ت إل�ى 
زیر الماء وألقت بن�ف�س�ھ�ا ف�ی�ھ ث�م رج�ع�ت 
ولطخت جسمھا مرة ثانیة بالرم�اد وذھ�ب�ت 
إلى الزیر وألقت بنفسھا فیھ وأخذت ت�ك�رر 
ھذه المحاولة حتى أص�ب�ح ال�م�اء أس�ود ال 
یصلح للشرب وال ل�ل�ط�ب�ی�خ ف�ق�ال ال�رج�ل 
للمرأة أرأیت كیف لما فقدت بیضھا أرادت 
أن تقتلنا فوضعت سمھا في ال�م�اء وع�ن�دم�ا 
وجدت بیضھا وسخت الماء وغی�رت ل�ون�ھ 
بالرماد حتى ال نشرب�ھ وال نس�ت�ع�م�ل�ھ ألي 
شيء ھذه ھي حیة البیت ال تضرینھا ح�ت�ى 
ما تضرك فقالت الزوجة سبح�ان هللا ح�ت�ى 

 الحیوانات والزواحف تفھم !)).
*** 

وھ�ن�اك ح�ی��ة ت��ف�ك�ر ف�ي ال�ن��ص الس��وري 
"الحطاب واألفعى"، فھي تقول للحطاب: ال 
یمكنھما أن یستمراعلى نحو ما ك�ان�ا ع�ل�ی�ھ 
من قبل، فھو ال یمكنھ أن ینسى ولده، وھ�ي 

 ال یمكنھا أن تنسى ذیلھا.
*** 

الفأرة التي تدر ذھبا، والغصن الذي یثم�ر  -
 لؤلؤا:

  النص السوري/ الحلبي "الفأرة والذھب"
((یحكى أن ثالث أخوات فق�ی�رات، م�ات�ت  

أمھن، فلم تترك الھن سوى الم�غ�زل، ف�ك�ن 
یغزلن علیھ القط�ن، م�ن أج�ل أن ی�ع�ش�ن، 
وكن یرسلن كل یوم أختھ�ن الص�غ�رى إل�ى 
السوق، البیع م�اغ�زل�ن م�ن ق�ط�ن وش�راء 

 مایحتجن من طعام.
وذات یوم ذھبت الصغرى إل�ى الس�وق،    

كعادتھا، فرأت فیھ فارة في قفص، یعرضھا 
رجل للبیع، فأعجبت بھا، وبخفة حرك�ات�ھ�ا، 
وزقزقتھا، فاشترتھ�ا ب�ث�م�ن م�ا ب�اع�ت م�ن 
قطن، وحملتھا إلى البیت فرحة بھا، ولكنھا 
فوجئت بأختیھا تعنفانھا في شرائھا ال�ف�ارة، 
وتغلظان لھا ف�ي ال�ق�ول ث�م ت�ق�دم�ان ع�ل�ى 

 طردھا من البیت.
فخرجت حزینة باكیة، تحمل القفص، وفیھ   

فارتھا، تنط وتزق�زق فس�ارت ع�ل�ى غ�ی�ر 
ھدى، ال ت�ع�رف إل�ى أی�ن ت�ل�ج�أ، ف�ق�ادت�ھ�ا 
خطاھا إلى قبر أمھا، ف�ق�ع�دت ف�ي ج�واره، 
وراحت تتأمل ال�ف�ارة، وم�اھ�ي إال ب�رھ�ة، 
حتى أخذتھا سنة من النوم، ف�أغ�ف�ت، ول�م�ا 

نھضت، وجدت فارتھا قد وضعت قطعت�ی�ن 
معدنیتین، فحملتھما، وراحت تتأملھما، وال 

 تعرف ماتفعل بھما؟
وبینما ھي على ھذه الحالة، مر ب�ھ�ا رج�ل  

یحمل على رأسھ طبق�ا ف�ی�ھ زب�ی�ب، ی�ن�ادي 
لبیعھ، فلما رأتھ، عرضت علیھ القطع�ت�ی�ن، 
ورجتھ أن یعطیھا بھما قلی�ال م�ن ال�زب�ی�ب، 
فلما رأى الرج�ل ال�ق�ط�ع�ت�ی�ن ف�رح ب�ھ�م�ا، 
فتلقفھما، وناولھا الطبق كلھ، ثم ل�م�ا ع�رف 
أمرھا، خلع عباءتھ، وغطاھا بھ�ا، ووع�دھ�ا 
أن یأتیھا بخیمة تنصبھا على قبر أمھا، لتنام 
فیھا، واعتذر لھا لعدم قدرتھ على إی�وائ�ھ�ا، 

 ألنھ مثلھا مشرد، لیس لھ بیت.
ولما ك�ان ال�ی�وم ال�ت�ال�ي وض�ع�ت ال�ف�ارة  

قطعتین أخریین، فأعطتھما الفت�اة ل�ل�رج�ل، 
فجاءھا ب�ط�ع�ام وش�راب وكس�اء وف�راش، 
صار دأب الرجل، یمر بھا كل ی�وم، مس�اء، 
فیأخذ القطعتین، اللت�ی�ن تض�ع�ھ�م�ا ال�ف�ارة، 
ویزود الفتاة بكل ماتحتاجھ، وھي ال تعلم أن 

 القطعتین المعدنیتین، ھما لیرتان ذھبیتان.
وذات ی�وم م��ر م��وك��ب اب��ن الس��ل��ط��ان    

بالمقبرة، فرأي ال�خ�ی�م�ة م�ن�ص�وب�ة ف�ی�ھ�ا، 
فعجب ألمرھا، وأرسل الجند االستطالعھا، 
فعاد إلیھ بالفتاة والف�ارة، ف�ل�م�ا س�أل�ھ�ا ع�ن 
أمرھا، حكت لھ حكایتھا كاملة، وع�رض�ت 
علیھ القطعتین، ف�أخ�ذھ�م�ا م�ن�ھ�ا، ومض�ى 
یتأملھا، غیر مصدق، ثم عرض عل�ی�ھ�ا أن 
یصحبھا إلى قصره، لتقیم ع�ن�ده، ف�ت�رددت 

 في أول األمر، ثم قبلت.
وفي القصر، أفرد لھا ابن السلطان جناحا،  

وخصھا بالخدم، یس�ھ�رون ع�ل�ى راح�ت�ھ�ا، 
وی�وف�رون ل�ھ��ا أس��ب�اب ال�ع�ی��ش ال��ھ�ن��يء، 
واستمرت فارتھا تضع لھا كل یوم قطعتی�ن 

 من الذھب، یأخذھما ابن السلطان.
وكانت الحالة قد تردت ب�أخ�ت�ی�ھ�ا، ف�ب�اع�ت�ا  

المغزل، وأكلتا بثمنھ أیاما، ثم اضطرتا إلى 
سؤال الناس لقمة العیش، فكانتا تطوفان في 
ال�ط�رق��ات ت��ط�ل�ب��ان م��ن ال�ن��اس ال��ع�ط��اء، 
وتعودان إلى البیت، في المساء، ل�ت�ج�ت�م�ع�ا 

 بعد تشرد، وتقتسما ما التقطتا.
وذات ی��وم ك��ان��ت الص��غ��رى ف��ي ن��اف��ذة  

القصر، تتفرج على البلد والناس، وت�ت�ذك�ر 
شقیقتیھا، رأت بائسة ف�ق�ی�رة، ت�ت�ج�ول ب�ی�ن 
الناس، وتمد یدھا بالسؤال، فراحت تتأملھا، 
حتى إذا دنت م�ن ال�ق�ص�ر، ع�رف�ت ف�ی�ھ�ا 
أخ��ت��ھ��ا، ف��أس��رع��ت إل��ى ال��خ��دم ت��أم��رھ��م 

 بإحضارھا.
ولما دخلت علی�ھ�ا أخ�ت�ھ�ا، رق�ت ل�ح�ال�ھ�ا، 
وحزنت لما صارت إلیھ، فأعط�ت�ھ�ا ب�ع�ض 
الثیاب، وح�ث�ت�ھ�ا ع�ل�ى ال�م�ض�ي إلحض�ار 
 أختھا، كي تقیما معھا، في جناحھا بالقصر.

ولما حضرت أختاھا، وشاھدتا ماتنعم ب�ھ    
أختھما من عزة ورفاھیة، داخلھما ال�ح�س�د، 
وعشش في قلبیھما البعض للفارة، وال�ح�ق�د 
على أختھما، التي نالھا م�ن ال�ح�ظ، بس�ب�ب 
الفأرة، مالم ینلھم�ا، ف�أض�م�رت�ا ل�ھ�ا األذى، 

 ولكنھما أظھرتا الحب والوداد.
ومرت علیھما أیام كانتا تنعمان فیھا ب�م�ا    

تغدقھ علیھم�ا األخ�ت م�ن خ�ی�رات، وب�م�ا 
ترفل بھ ثالثتھن من نعیم، ول�ك�ن�ھ�م�ا ك�ان�ت�ا 
تتحینان الفرص، كي تغدرا بھ�ا، وذات ی�وم 
سافر ابن السلطان إلى بلد قریب ف�ي زی�ارة 
قص�ی��رة، ف��اغ��ت�ن��م��ت األخ��ت�ان ال��ف��رص��ة، 
واقترحتا عل�ی�ھ�ا أن ی�ذھ�ب�ن إل�ى ال�ح�م�ام، 

 فوافقت.
ومضت األخوات إلى الحمام، فأمضین فیھ  

وقتا، ثم ادعت إحدى األختین أنھا نسیت في 
البیت شیئا، وأن علیھا أن تذھب إلحضاره، 
فخرجت من الحمام، وأسرعت إلى القصر، 
ثم عمدت إلى الفأرة، فخنقتھ�ا، ث�م رج�ع�ت 

 إلى الحمام. 
ولما خرجت األخوات من الحمام، ورجع�ن 
إلى القصر، أسرعت الصغرى إل�ى ال�ف�ارة 
تطمئن علیھا، فوجدتھا م�خ�ن�وق�ة، ف�ع�رف�ت 
على الفور أن أختھا ھي التي قامت بخنقھا، 

فحزنت، وبكت ب�ك�اء م�رة، وع�م�دت إل�ى 
ركن في حدیقة القصر، فحفرت فیھ ح�ف�رة، 
دفنت فیھ ال�ف�ارة، وال�ت�ق�ط�ت م�ن األرض 
غصنة یابسة، فغرستھ فوق قبرھ�ا ع�الم�ة، 

 حتى یرجع ابن السلطان، فیراھا.
ولبثت بضعة أیام تكظم غ�ی�ظ�ھ�ا، وت�خ�ف�ي  

ح��زن��ھ��ا أم��ام أخ��ت��ی��ھ��ا، ح��ت��ى رج��ع اب��ن 
السلطان، فأخبرتھ بما كان، ف�زود أخ�ت�ی�ھ�ا 
بالمال والثیاب، وطلب م�ن�ھ�م�ا أن ت�غ�ادرا 
ال�ق�ص�ر، ع�ل��ى أن ت�زورا أخ�ت��ھ�م�ا ح�ی��ن 

 ترغبان.
وأخذت األخت بعد ذھابھما تزور كل ی�وم  

قبر فارتھا وتبكیھا ب�دم�وع غ�زی�رة، وذات 
یوم فوجئت بالغصن الیابس ال�ذي غ�رس�ت�ھ 
فوق القبر، عالمة، قد ب�زغ�ت ف�ی�ھ ب�راع�م 
صغیرة، وما ھي إال بضعة أیام حتى أورق 
الغصن وأزھر، ففرحت بھ فرح�ة، ودع�ت 
ابن السلطان إلى زیارتھ ومشاھدت�ھ، ف�ل�ب�ى 
دعوتھ�ا، ول�م�ا رأى ال�غ�ص�ن، أع�ج�ب ب�ھ 
اإلعجاب كلھ، وبینما ھو یتأملھ، ھبت نسمة 
خفیفة، فتمایل الغصن، وسقطت م�ن�ھ بض�ع 
زھرات، التقطھا اب�ن الس�ل�ط�ان، ف�إذا ھ�ي 
لؤلؤ ومرجان، فأخذ یقلبھا، وی�ت�أم�ل ف�ی�ھ�ا، 

 فرحا، وھنأ الصغرى بما تحظى بھ.
ومنذئذ أخذ ابن السلطان یزور الغصن كل  

یوم، وقت األصی�ل، ف�ی�ق�ع�د أم�ام�ھ ب�ع�ض 
الوقت، وی�م�ض�ي ف�ي ت�أم�ل�ھ، مس�ت�روح�ة 
بأطیب النسمات، والفتاة تط�وف ب�ی�ن ی�دی�ھ 
وتقدم لھ أشھى الفواكھ، وأط�ی�ب الش�راب، 
حت�ى إذا ھ�م ب�ال�ق�ی�ام، دن�ت م�ن ال�غ�ص�ن، 
وعطفت على أع�واده وأزھ�اره، ت�داع�ب�ھ�ا 
بیدھا، وتقول لھا: ھري لولو ومرجان حتى 
یفرح ابن السلطان ویمیل الغصن، فتتساق�ط 
بضع زھرات، یلتقطھا ابن الس�ل�ط�ان، ف�إذا 

 ھي لؤلؤ ومرجان.
وھكذا عادت الفرحة إلى ق�ل�ب الص�غ�رى،  

وسعدت بوفاء فارتھا لھا، وارتفعت مكانتھا 
عند ابن السلطان، فقربھا منھ، فھنئت برغد 
األیام، ولكنھا ذكرت ثانی�ة أخ�ت�ی�ھ�ا ورق�ت 
الحالھم�ا، وت�م�ن�ت ل�و تس�ت�ط�ی�ع ال�وص�ول 
إلیھما، وظل�ت ت�رس�ل ال�خ�دم ف�ي الس�ؤال 
عنھما أیاما، ولكنھا ل�م ت�ف�ل�ح ف�ي ال�ع�ث�ور 

 علیھما.
ولكن ذات یوم ف�وج�ئ�ت ب�إح�دى أخ�ت�ی�ھ�ا،  

تزورھا، فرحبت بھا، وفرح�ت ل�زی�ارت�ھ�ا، 
ف�أك�رم�ت وف�ادت�ھ�ا، وق�دم�ت ل�ھ�ا ال�ط�ع��ام 
والثیاب، وسألتھا عن أختھا، فأخبرتھ�ا أن�ھ�ا 
مریضة، ال تستطیع الح�راك، وب�ال�غ�ت ف�ي 
وصف مرضھا، فتألمت الحالھ�ا، وأغ�دق�ت 
علیھا مما عندھا، ثانیة، من طعام وش�راب، 
ثم رافقتھا إل�ى ال�ب�اب ت�ودع�ھ�ا، وق�ب�ل أن 
تخرج األخت سألتھا إن كانت ماتزال تزور 
قبر الفارة، كل ی�وم، وت�ب�ك�ی�ھ�ا، ك�ع�ادت�ھ�ا، 
وكانت تسخر منھا، فلم تنتب�ھ إل�ى قص�دھ�ا، 
ومضت تحدثھا عن الغصن ال�ذي غ�رس�ت�ھ 
فوق قبرھا، وعن أزھاره، وبما یتساقط منھ 
كل یوم، من لؤلؤ وم�رج�ان، ودع�ت�ھ�ا إل�ى 
رؤیتھ، فوعدتھا أن یك�ون ذل�ك ف�ي زی�ارة 

 أخرى.
وأخذت األخت تتردد ع�ل�ی�ھ�ا ب�ی�ن ال�ح�ی�ن  

والحین، فتظھر ل�ھ�ا ال�ح�ب وال�وداد، وإن 
كانت تضمر لھا الحسد وال�ب�غ�ض، وك�ان�ت 
الصغرى تستقبلھا وتفرح بھا، وفي كل ی�وم 
تصحبھا إلى الغصن لتزوره، وتراه، ول�م�ا 
زارتھا األخت التي كان�ت م�ریض�ة، ع�ل�ى 
زعم األخت الثانیة، فرحت بھا، وأك�رم�ت�ھ�ا 
وكانت ھي التي خنقت الفارة، فل�م�ا دع�ت�ھ�ا 
إلى زیارة ال�غ�ص�ن ورؤی�ت�ھ، ت�رددت، ث�م 
قبلت، ومضت، ولما مثلت أمامھ، أخذ منھا 
الحقد كل مأخذ، وودت لو ت�ق�ل�ع�ھ، ول�ك�ن�ھ�ا 

  صبرت نفسھا.
ومرة زارت األختان شقیقتھما الص�غ�رى،   

ث��م قص��د ث��الث��ت��ھ��ن ال��غ��ص��ن ل��ل��ف��رج��ة 
فغافلت إحدى األختین ش�ق�ی�ق�ت�ھ�م�ا،   علیھ، 

على حین شغلتھ�ا، األخ�رى ب�أم�ر م�ا، ث�م 

عمدت إلى قلیل من المل�ح، ك�ان�ت ت�ح�م�ل�ھ 
تحت ثوبھا، فرشتھ فوق الغصن، ثم ودعت 
األختان شقیقتھما، وخرجتا، وھما ت�ع�دان�ھ�ا 

 بأن تزوراھا باستمرار.
ول�م�ا ك�ان أص�ی�ل ذل�ك ال�ی�وم ن�زل اب�ن   

السلطان، كعادتھ، إلى حدیقة القصر، لیتأمل 
الغصن، وإذا بھ یفاجأ بالفتاة أم�ام ال�غ�ص�ن 
تبكي، وتلطم خدیھا، فدنا منھا، وضمھا إلى 
ص�دره، وأخ�ذ ی��واس�ی�ھ�ا، ث�م أخ�ب�رھ�ا أن 
الجاني لن یفلت من ال�ع�ق�اب، ول�م�ا س�أل�ھ�ا 
فیمن تشك، أكدت لھ أنھا ال تشك ف�ي غ�ی�ر 
أختیھا، ولكنھا تأسف إذ ال تعرف أین ھم�ا؟ 
وال أین تقیمان؟ ف�أك�د ل�ھ�ا أن�ھ ق�ادر ع�ل�ى 
إحضارھما على الفور، فقد شك فیھ�م�ا م�ن 
قبل، وأرسل وراءھما أحد الجند، ل�ی�ت�ع�رف 
موضع إقامتھما، وأنھ لیعرفھ، ثم سألھ�ا إن 

 كانت توافق على عقابھما، فأجابت أن نعم.
وفي الیوم التالي مثلت الشقیقتان أمام اب�ن   

السلطان، وإلى جانبھ كانت ت�ق�ع�د أخ�ت�ھ�م�ا 
الصغرى، فتمیزتا من الغیظ وودتا لو شقت 
األرض واب�ت�ل�ع�ت�ھ�م�ا، ول�م�ا س�أل�ھ�م�ا اب�ن 
السلطان عن سبب ف�ع�ل�ت�ھ�م�ا، أن�ك�رت�ا أول 
األمر، ثم لم تلبثا أن أقرتا، واع�ت�رف�ت�ا ب�م�ا 
تحمالنھ ألختھما من ب�غ�ض وحس�د، ف�ل�م�ا 
سمع�ت الص�غ�رى ك�الم�ھ�م�ا ح�زن�ت أش�د 
ال�ح��زن، وخ�رج��ت وق��د ت��رك��ت��ھ�م��ا الب��ن 

 السلطان، یوقع بھما مایشاء من عقاب.
وعندئین أمر ابن السلطان بتعطیش الخیول  

وتجویع الكالب، ثالثة أی�ام، ث�م ع�م�د إل�ى 
األختین فربط كل واحدة بذیل فرس، وأطلق 
الفرسین ی�ج�ران األخ�ت�ی�ن، ث�م أط�ل�ق ف�ي 

 أثریھما الكالب.
ورجع إلى الصغرى، فأعلن خطبت�ھ ل�ھ�ا،   

ف�أع�دت، وج�ھ�زت، ث�م أق�ی�م��ت األف��راح، 
فتزوجھا، وغدت أمیرة ال�ق�ص�ر، وع�اش�ت 

 مع ابن السلطان في ھناءة وسرور.)).
*** 

 الیقطینة الولود: -
((الیقطین، أو قرع العسل، ھو صنف م�ن   

النبات، وأكثر أنواع�ھ ش�ی�وع�ا ھ�و ال�ق�رع 
البلدي، ذو شك�ٍل دائ�ري، وم�ل�م�س ن�اع�م، 
سلس ومض�ل�ع ق�ل�ی�ال ول�ون�ھ ی�ت�راوح م�ن 
األصفر الغامق إلى اللون البرتقالي. القشرة 
سمیكة، یحتوي على البذور واللب. كما أن 

  بعض األصناف كبیرة بشكل استثنائي.)).
وفي بعض األحیان یحتاج القاص الش�ع�ب�ي  

إلى شيء خارج المألوف فیف�ع�ل ذل�ك دون 
رقیب أو حسیب. فعندما اح�ت�اج لش�يء م�ا 
أوجد الیقطینة التي تنشق عن امرأة ساح�رة 
فسارت قصتھ دون توقف، وھ�ك�ذا یس�ع�ف 

 المخیال الذائقة القصصیة لالنسان العامي.
*** 

     النص العراقي "ابنة األب"
((كانت ھ�ن�اك ف�ت�اة وزوج�ة االب ول�ھ�ا   

ابنت�ان، وك�ان�ت تس�وم ال�ف�ت�اة ص�ن�وف�ا م�ن 
التعذیب والعمل المجھ�د، وف�ي أح�د االی�ام 
خرجت الفتاة إلى ال�م�زرع�ة وھ�ي ت�ب�ك�ي، 
وكان من بین ال�زرع "ی�ق�ط�ی�ن�ة" ف�ان�ف�ل�ق�ت 
وخرجت منھا امرأة، وعرفت ھ�ذه ال�م�رأة 
سبب بكاء الفتاة وفي لمح البص�ر احض�رت 
ع��رب��ة ف��ی��ھ��ا م��البس��م��زركش��ھ وح��ل��ي 
ومجوھرات�وح�ذاء مص�ن�وع م�ن االح�ج�ار 
الكریمة، والبست الفتاة كل ھ�ذا وأرك�ب�ت�ھ�ا 
العربی�ة، وراح�ت ال�ف�ت�اة ت�زور ال�ح�دائ�ق 
والمتنزھ�ات ال�ت�ي ت�زورھ�ا زوج�ة اب�ی�ھ�ا 
وبناتھ�ا،وف�ي أث�ن�اء ال�ت�ج�وال ف�ق�دت ف�ردة 
حذاءھا الذي وجده ال�ح�رس وس�ل�م�وه إل�ى 
األمیر، فأخذ االمیر والحرس یبحث�ون ع�ن 
ص��اح��ب��ھ ال��ح��ذاء، ف��وج��دوھ��ا وت��زوج��ھ��ا 

 األمیر)).
*** 

 األزھار التي تحّول االنسان إلى غراب: -
ان أغلب الق�ص�ص ال�خ�راف�ي ف�ی�ھ ث�ی�م�ة   

التحویل من ك�ائ�ن إل�ى آخ�ر، ك�أن ت�ح�ول 
االنسان من انسان إلى ث�ور، أو ك�ل�ب، أو 

غزال، ... الخ. وكذل�ك ت�ح�ول ك�ائ�ن غ�ی�ر 
االنسان إلى كائن آخر. وكل ھذه الت�ح�والت 
تحدث أما بفع�ل الس�ح�ر، أو ب�ت�أث�ی�ر ك�ائ�ن 
آخر، أو بفعل ماء یرش على جس�م ال�ك�ائ�ن 

 المراد تحویلھ.
*** 

  النص العراقي "تضحیة أخت"
((كان ما كان وهللا ینصر الس�ل�ط�ان، ك�ان  

في أحد األقطار ملك جبار تدین لھ ال�ع�ب�اد، 
وتسیر في ركابھ الفرسان الشجعان، ووھبھ 
هللا اثني عشر أمیرا كأنھم نجوم السماء غیر 
انھ یتمنى ان یرزق ببنت، ولكن األقدار ل�م 
تلبي امنیتھ دون مقابل، وفي إحدى ال�ل�ی�ال�ي 
وھو نائم اذا بشبح یلوح لھ في الحلم ویق�ول 
لھ "لقد سئمت السماء من دع�ائ�ك وس�ت�ل�ب�ي 
طلبك بشرط حین تلد زوجتك الب�ن�ت ی�ج�ب 
ان تقتل أوالدك جمیعا أو أن ی�ھ�رب�وا م�ن 
المملكة. استیقظ الملك وأخبر أوالده ب�ذل�ك 
وطلب منھم أن ینتظروا اشارتھ، وھي عل�م 
احمر اذا ولدت أمھم البنت، واذا كان صبیا 
فالعلم األبیض وھو أمان.. انت�ظ�روا ل�ح�ی�ن 
والدة أمھم ورأوا العلم األح�م�ر م�رف�وع�ا، 
فھرب األبناء إلى الغاب�ة وب�ن�وا ل�ھ�م دارا، 
وتقاسموا فیما بینھم العمل، ولم یع�رف�وا ان 
الغابة مسحورة، وكل من یتقبل زھ�رة م�ن 

 زھراتھا یتحول إلى غراب.
كبرت الفتاة ورأت والدتھا یومی�ا ت�خ�رج    

اثني عشر ثوبا من خزانتھا وت�ظ�ل ت�ب�ك�ي، 
وبعد الحاح أخبرتھا بحكایة أخوتھا، فطلبت 
من والدھا أن یأم�ر م�ج�م�وع�ة م�ن ال�ج�ن�د 

 لیرافقوھا للبحث عن أخوتھا.
مرت الفاة بغابتھم، وقد تعب�ت ف�أرادت أن  

تستریح، فجل�س�ت ورأت اخ�اھ�ا الص�غ�ی�ر 
الذي یشبھھا، فطلبت منھ أن یض�ی�ف�ھ�ا م�ع 
جندھا، فدعاھا وكلم اخوتھ وأخبرھم ب�أن�ھ�ا 
أختھم وطلبوا منھا أن تخبرھم ع�ن أح�وال 

 مدینتھم .
خرجت الفتاة في یوم ما إلى الغ�اب�ة ف�رأت  

أزھارا فقطفت م�ن�ھ�ا اث�ن�ت�ي عش�ر زھ�رة 
قدمتھا الخوتھا، وعندما شموھا تحولوا إلى 
اث�ن�ي عش�ر غ�راب��ا، ف��ح�ارت ف�ي أم�رھ��ا 
وأخذت تجول في الغابة ھي والغربان حتى 
وصلت إلى كوخ امرأة عجوز، فاستأذن�ت�ھ�ا 
ان ترتاح عندھ�ا ب�ع�ض ال�وق�ت، فس�أل�ت�ھ�ا 
العجوز عن سبب حزن�ھ�ا ف�ق�ص�ت ع�ل�ی�ھ�ا 
حكایتھا، قالت العجوز: عندما ت�ری�دی�ن ان 
تعیدي أخوتك إلى حالتھم األنسیة علی�ك أن 
تصومي عن الكالم والضحك ل�م�دة س�ب�ع�ة 
أعوام، وفعلت البنت، وفي طری�ق ع�ودت�ھ�ا 
الھلھا شاھدھا أحد األمراء وتزوجھا قسرا، 
وظلت معھ صائمة ع�ن ال�ك�الم والض�ح�ك، 
وكانت لھا ضرة دبرت لھا المكائد حتى مر 
ساحر في المدینة فطلبت م�ن�ھ مس�اع�دت�ھ�ا، 
فقال للملك ان زوجتھ س�اح�رة وأن�ا أخش�ى 
علیك منھا یجب حرقھا في ال�ن�ار، فش�ك�ره 
الملك، وجمعوا حطبا لیحرقوھا، وكان ی�وم 
احراقھا ھ�و آخ�ر ی�وم م�ن الس�ب�ع س�ن�ی�ن 
لصیامھا، وجاء الغربان واوسعوا الجالدین 
نقرا، وقطعوا الحبال، فاندھش الملك، واراد 
حرقھا مرة أخرى، فجاء الغربان وحمل�وھ�ا 
بعیدا فتبعھا الملك ونظ�ر واذا اث�ن�ي عش�ر 
رجال معھا وھي تضحك وتتكلم، ف�أخ�ب�رت�ھ 

فأحرق المل�ك الس�اح�ر وزوج�ت�ھ   بقصتھا،
 األولى)).

*** 
 األشجار التي تثمر أزھار نادرة: -

في م�ل�ح�م�ة "ج�ل�ج�ام�ش"، وف�ي ال�ل�وح    
التاسع، یذكر أن ھنالك اشجاراً تحمل اثماراً 

   من األحجار الكریمة. تقول الملحمة:
(( ثم سار عشر س�اع�ات مض�اع�ف�ة وب�ع�د 

 إحدى عشرة ساعة بزغ الفجر .
وبعد أن قطع اثنتي عشرة ساعة مض�اع�ف�ة 
عم النور. وابص�ر أم�ام�ھ أش�ج�اراً ت�ح�م�ل 

 األحجار الكریمة. ولما رآھا اقترب منھا.
 فوجد األشجار التي أثمارھا العقیق .

وت��ت��دل��ى االع��ن��اب م��ن��ھ��ا وم��رآھ��ا یس��ر 
الن�اظ�ری�ن. ووج�د األش�ج�ار ال�ت�ي ت�ح�م�ل 

 الالزورد فما أبھى مرآھا .
رأى الشوك والعوسج الذي یحمل األح�ج�ار 

  الكریمة واللؤلؤ البحري)).
وفي القصة الش�ع�ب�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة "ال�م�ل�ك   

وأوالده الثالثة"، الوارد نصھا في ال�ف�ص�ل 
األّول، نرى أن شجرة المل�ك ھ�ي األخ�رى 
تحمل أزھ�ارا ل�ی�س م�ن ط�ب�ی�ع�ة األزھ�ار 

 النباتیة العادیة، بل أزھار نادرة.
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نحن ازاء تجربة فنیة أثارت كثیرا من االشكاالت     
المعرفیة والثقافیة والتذویت للقدرات الشخصیة حیث 

فنانة فط�ری�ة ال   تعد الفنانة المغربیة (مینة الغانمي)
تتقن اللغة العربیة أو أیة لغة أخرى سواء بالقراءة أو 
الكتابة ، لھذا ھ�ن�ا ی�ك�م�ن س�ر ال�غ�راب�ة وال�م�ف�ارق�ة 

، فھي فنانة خام  لإلشكالیة التي نحن بصدد مناقشتھا 
فطریة وتلقائیة ومحترفة بذات الوقت ترسم دون أن 
تعیر اھتمام إلقصاء األكادیمیة المحافظة للقیم الفن�ی�ة 

ف�اس��ل�وب��ھ��ا ی��ت��س�م ب�ال��ت��ق�ن��ی�ن وال��ق�ون��ن��ة  ال�ف��ط�ری��ة 
حسب رؤیتھا بعیدا عن الس�ذاج�ة وال�ت�ل�ق�ائ�ی�ة  الذاتیة

المفرطة، لذا یكمن االخ�ت�الف ب�االس�ل�وب ال�ف�ط�ري 
عنصر تمیز وفرادة اذا ما قورن اسلوبھا مع أقرانھ�ا 
من الفنانین والفنانات الذین یمتھنون الف�ن ال�ف�ط�ري، 
ویبدو بالد المغرب العربي قد اعتاد أن تنجب فنانین 
فطرین أبدعوا ونالوا شھرة محلیة وعالمیة دون أن 
یدرس�وا ال�ف�ن ب�األروق�ة األك�ادی�م�ی�ة أو ب�ال�م�ع�اھ�د 
المتخصصة للتمك�ی�ن ع�ل�ى م�ھ�ارات وأس�س ال�ف�ن 
البصري، فدولة المغرب أنجبت فنانة عالمیة ذاع�ت 
ش�ھ�رت��ھ�ا ف��ي ك��ل ب�ق��اع ال��ع�ال�م وھ�ي (الش�ع�ی��ب�ی��ة 

ألصول الفن بل ترك�ت  التي ال تفقھ وال تأبھ  طالل) 
فرشاتھا على سجیتھا ودعت أفكارھا التلقائ�ی�ة ت�خ�ط 
وتلون كیفما تشاء وحسب تصورھا وفھمھا وخیالھ�ا، 
فقد جذبت األنظار الیھا وكسرت قیود الفن والش�ھ�رة 
والذائقة، والكالم ینسحب أیضا على زمیلت�ھ�ا ب�ال�ف�ن 
المغربیة (بنحیلة الركراكیة) وكذلك (الفنانة التشكیلیة 
الجزائریة بایة محیي الدین التي أصبحت واح�دة م�ن 
أشھر الرسامی�ن ف�ي ال�ع�ال�م، رغ�م أن�ھ�ا ل�م ت�دخ�ل 

(بابلو   المدرسة) حیث تدربت على ید الفنان العالمي
بیكاسو) وتأثر بھا، وتعد (بایة محي الدین) م�ؤس�س�ة 
الفن البدئي الفطري ولھا الریادة في ھذا الف�ن ال�ن�ق�ي 
النظیف. (ینظر للفن على أن�ھ ع�م�ٌل ج�م�ال�يٌّ ی�ث�ی�ر 
مشاعر السرور والفرح والبھجة في الناس، وھو م�ا 
یسمى بالفنون الجمیلة، ال�ھ�ادف�ة ل�ت�م�ث�ی�ل وتص�وی�ر 
الجمال ومن أجل اللذة الب�ع�ی�دة ع�ن ك�ل م�ن�ف�ع�ة أو 

 مصلحة) .
الفن الفطري ھو فن خام وطاقة فھو ی�ع�ی�ش ب�ج�ان�ب 

المحت�رف�ة ك�ف�ن خ�ام ذات�ي ی�خ�ض�ع   الفنون العالمة
لتلقائیة وحرفیة الفنان دون تع�ق�ی�د ول�ب�س ال�م�ف�اھ�ی�م 

كس�ر  وھ�و والفلسفات والقوانین الف�ن�ی�ة ال�م�ذھ�ب�ی�ة ،
للعرف الف�ن�ي، ف�الع�ق�الن�ی�ة ب�ال�رس�م أم�ام ال�ف�ط�رة 

 والبدائیة.
الفنانة (مینة الغانمي) تحّول الفعل الیوم�ي ال�واق�ع�ي 
أي الحدث بك�ل ت�ف�اص�ی�ل مش�ھ�دی�ات�ھ ال�ى ف�ن�ت�ازی�ا 

(ت�ت�ل�خ�ص  فتحیل الواق�ع ال�ى م�ی�ت�ا ال�واق�ع  سحریة
الصفات الممی�زة ل�ل�ف�ان�ت�ازی�ا ف�ي إدراج ال�ع�ن�اص�ر 
الخیالیة داخل إطار متماسك ذاتیاً (متناسق بالداخل)، 
حیث یظل اإللھام النابع من األساط�ی�ر وال�ف�ول�ك�ل�ور 

 فكرة أساسیة منسقة. بداخل ھذا الشكل).
(الغانمي مینة) اتخذت م�ن م�ھ�ن�ة ال�ط�ب�خ ك�ح�رف�ة 
معاشیة فتعد الوالئم في المناسب�ات االج�ت�م�اع�ی�ة ف�ي 
مدینتھا و تصاحب أجواء وطقوس الف�رح واالب�ت�ھ�اج 
الذي یعیشھ الناس من خالل األعراس والتي ترافقھم 
ھي بحرفتھا كشیف ط�ب�خ، ف�ت�ع�ی�ش ل�ح�ظ�ة ال�ف�رح 

كمظاھر احتفال وتقالید م�ن ط�ق�وس ش�ع�ب�ی�ة   معھم
مكانیة فتتحول ھذه الطقوس الى حزم ل�ون�ی�ة مش�ع�ة 
على سطح لوحاتھا بكل تفاصیل ال�م�ش�ھ�د ال�ط�ق�س�ي 

وب�ف�ط�رت�ھ�ا ال�م�ع�ت�ادة   برؤیة ومقاربة ف�ن�ی�ة ن�ادرة
وتلقائیتھا، وھذه الفطرة ال تمثل مرجعیة فنیة ی�م�ك�ن 
احالتھا ال�ى اس�ل�وب ال�ف�ن الس�اذج ال�ف�ط�ري ودون 

رغم عدم اتقانھا الى اللغة كقراءة وكتاب�ة ول�م   وعي
تطلع ال من قریب وال بعید على المدارس واالسالیب 
الفنیة التشكیلة، ولم تواكب الحركة الفنیة ف�ي ب�ل�دھ�ا 
وعدم مشاھدتھا المعروض من نتاجات فنیة ف�ي أی�ة 
وسیلة س�واء ك�ان�ت ع�ل�ى االرض أو ف�ي وس�ائ�ل 

أو ال�م�ق�روء، ل�ھ�ذ  التواصل االجتماعي أو المرئي 
جاءت الفرادة والدھشة كیف لفنانة فطریة أن ت�ح�ی�ل 
ألوانھا وخطوطھا وخیالھا الى تحف لون�ی�ة ت�خ�ط�ف 
قلب المشاھد قبل عقلھ وفكره، وع�ن�دم�ا ن�ق�ول أن�ھ�ا 
تخلق لوحتھا بوعي وحرفیة كاملتین دون دراس�ة أو 
تدریب فتأتي ھنا الصدمة وال�ح�رف�ن�ة، ف�أن�ھ�ا تش�ك�ل 
لوحتھا ونصوصھا البصریة بقوننة واتقان أك�ادی�م�ي 

فھذه العالمة والس�م�ة تش�ی�ر  احترافي دون دراسة، 
ال�ى ظ�اھ�رة اب�داع ف�ط�ري ق�د یص�ل ال�ى ال�ذھ�ول 

الذي علق ف�ي  تصویر الواقع   وخاصة بقدرتھا على
ذاك�رت��ھ��ا ال��ی��وم�ی��ة ك��م�ش��ھ��د أس��ط��وري وف�ن��ت��ازي 
وسریالي، فھي تتقن اللعبة جیدا، فتعمل على من�ت�ج�ة 
المشھد وتقطیعھ الى جزیئات صغیرة محافظ�ة ع�ل�ى 
القیاسات والنسب والقیم اللونیة ، وكذلك نغمة االیقاع 
للظل والنور واألبعاد وانسجام األلوان واتزان�ھ�ا م�ع 

بدءا من النقطة الى الخط الى الش�ك�ل   الكتل الشكلیة
فتخلق حالة توازن بین الشیئیات وال�ف�راغ،   الھندسي

وھنا تكمن الحرفیة والتقنیة لكي تصل بالمتل�ق�ي ال�ى 
حالة النشوة والتحلیق مع أج�وائ�ھ�ا وخ�ل�ق�ھ�ا ال�ف�ن�ي، 
والفن ھنا قد حقق نشوتھ ف�ي ن�ف�س ال�م�ت�ل�ق�ي ك�غ�ای�ة 
جمالیة دون نفعیة حسیة بل ھي نفعیة نفسیة روح�ی�ة 
فكریة وھي أسمى غایة یصل الیھا الف�ن. (ال�ف�ن ف�ي 
نظر أرسطو البد و أن یحاكى الواق�ع ال�م�ادي ال�ذى 
نعیشھ بخیره و شره فعلى الفنان أن یعرض الشر كما 
یعرض الخیر حتى یتحقق تطھر النفس البشریة م�ن 
شرورھا عن طریق إثارة عاطفتي الخوف و الشفقة. 
واللذة الجمالیة عند أرسطو ھي تصفی�ة ل�الن�ف�ع�االت 

 الضارة بالنفس وتنظیماً للمشاعر المضطربة).
تجدھا توظف  عند النظر الى لوحات (مینة الغانمي) 

ال�م��ش��اھ�د ال��ی�وم��ی��ة ألج�واء األع��راس وط�ق��وس��ھ��ا 
الكرنفالیة البھیجة في مدینتھا مكناس الم�غ�رب�ی�ة م�ن 
تجمع الحشود لألقرباء واالصدقاء لعائلة الع�روس�ی�ن 
وما یرافقھا من حاالت تزیین لألمكنة وارت�داء ال�زي 
المغاربي المعروف من ثیاب وفساتین تراثیة وح�ل�ي 
واكسسورات وتزیین للجسد وأیضا عزف الموسیقى 
والدفوف والط�ب�ول وك�اف�ة االی�ق�اع�ات ال�م�وس�ی�ق�ی�ة 
والغنائیة منھا الت�راث�ي وال�ح�دی�ث، ف�ی�ظ�ھ�ر مش�ھ�د 
العرس مشھدا ایقاعیا فنیا شكلیا بھیجا، وھذه األجواء 
الواقعیة الساحرة تستفز مخیلة وذائقة وذاكرة الغانمي 

فتحولھ وتصنع منھ لوحاتھا ومشاھدھ�ا ال�ف�ن�ی�ة ب�ك�ل 
تأبى أن تصور ال�واق�ع  لكنھا بذات الوقت  تفاصیلھ، 

وتنقلھ على السطح التصویري فھي تق�ارب�ھ ف�ن�ت�ازی�ا 
خیالیا وترسم وتخلق من�ھ وض�ع�ا أس�ط�وری�ا، ف�ھ�ي 
ترصد السیمیاء التعبیریة عل�ى وج�وه ال�م�ح�ت�ش�دی�ن 
وأزیائھم وحركاتھم فھي تصور الحالة الن�ف�س�ی�ة ف�ي 
لحظة البھجة والفرح لكل م�ن ت�واج�د ع�ل�ى مس�رح 
الحدث وكأنھم یمثلون ح�دث�ا درام�ی�ا مس�رح�ی�ا، ف�ال 
تترك أیة عالم�ة م�ن ال�م�ش�ھ�د ال�م�س�رح�ي دون أن 
ترصده عینھا، ولكن ال نعني ھنا العین بمثابة كامیرة 

بل ھي ذاكرة لل�م�ش�ھ�د ك�ومض�ات  راصدة ومسجلة 
ودالالت وصور فتقاربھ وفق خی�ال�ھ�ا ل�ت�ص�ن�ع م�ن�ھ 
مشھدا سحریا خرافیا بأل�وان ح�ارة ت�ت�س�م ب�ب�ری�ق�ھ�ا 
ونصاعتھا ال�ل�ون�ی�ة ل�ل�دالل�ة ع�ل�ى أھ�م�ی�ة ال�م�ش�ھ�د 
التصویري ومبناه وتوظیفھ لیشكل نص�ھ�ا ال�ب�ص�ري 

 الثیمي االجتماعي الثقافي.
الشخوص والمكان واالكسسورات تج�دھ�ا م�ن�دم�ج�ة 
بحالة واحدة فھي مجتمعة لتكون الم�ش�ھ�د ال�ب�ص�ري 
بألوانھ التي تطغى ع�ل�ی�ھ األل�وان ال�ح�م�ر والص�ف�ر 
والزرق وباقي األلوان الن�اص�ع�ة ل�ت�ع�ط�ي ال�م�ش�ھ�د 
البصري بریقھ وألقھ وجاذبیتھ وقوة تأثیره على عین 
وروح المتلقي محققة حالة االتص�ال وال�ت�واص�ل م�ا 

 بین اللوحة بصفتھا نصا بصریا وما بین مشاھدھا.
(مینة الغانمي) على أن توظف وتجسد األث�ر  تتقصد 

التراث�ي والش�ع�ب�ي ب�ك�ل م�ح�م�والت�ھ ع�ن�د ت�ج�س�ی�د 
مجسماتھا كما أسلفنا، فتعطي للتراث الشع�ب�ي ق�ی�م�ة 
معنویة وتاریخیة وثقافیة فھو بمثابة رسالة ثقافیة فنیة 
اعالمیة للمكان والمجتمع وللطقوس الشعبیة الجمیل�ة 

 لمجتمعھا ومدینتھا ولبلدھا .
أنھا ال تجسد الش�خ�وص بص�ورھ�م  ما یلفت االنتباه 

الحقیقیة الواقعیة ب�ل ھ�ي ت�ج�رد الش�ك�ل وت�ت�الع�ب 
بتفاصیل الجسد وتسلط الضوء على الفعل ال�ح�رك�ي 
للعین ولیس رسما للعین فھي تص�ور ع�ی�ون ال�ن�اس 
المتجمھرة كفعل حركي أو ما بعد الحركي أي بمعنى 
ودوافع حركة العین، فتجد ال�ع�ی�ن ك�م�ا جس�دت ف�ي 
الوجوه احداھا في مكانھا الطبیعي والثان�ی�ة تض�ع�ھ�ا 
على الخد أو الذقن أو تظھر ب�ع�ض ال�ن�اس ب�ن�ص�ف 
وجھ وبعین واحدة ، وتحاول أن تسلط الض�وء ع�ل�ى 
ظالل العین وظالل الوجھ بأل�وان م�ت�ض�ادة وك�أن�ھ�ا 
تلبسھ قناعا وھذا القناع قد تجده قصدي كم�ا ت�رت�دی�ھ 
الناس في الحفالت التن�ك�ری�ة أو ت�ع�ب�ر ع�ن ل�ح�ظ�ة 

أو غیرة النساء من بعضھما  الدھشة والفرح والنشوة 
البعض في مثل ھذه المناسبات ، وخاصة أن االنسان 
في حالة النشوة تتغیر مالم�ح�ھ وس�ل�وك�ھ ف�ھ�ي ھ�ن�ا 

ترصد السلوك في حالة النشوة والھ�ذی�ان واالن�ف�الت 
من حالة االستكان�ة ب�ال�وض�ع ال�ط�ب�ی�ع�ي ال�ى ح�ال�ة 
الھذیان والنشوة واالبتھاج، اذن ھنا الفن ھ�و راص�د 
للسوك تحت مؤثر خارجي وھي الطقوس واألج�واء 
االحتفائیة في مناسبة ما لذا تعد (مینة الغانمي) حذقھ 
بشكل فطري تشتغل بوعي تام وتمتلك حدسا شعوریا 
وذھنیا راصدا ومحترفا لكل م�ا ی�دور ف�ي ال�م�ش�ھ�د 
وتضیف الیھ من عندیات خیالھا وان�ث�ی�االت�ھ�ا، وھ�ن�ا 
تعطي لفنھا سمة التفرد، ومما الشك فیھ ان المش�اھ�د 
للوحاتھا سیكتشف أنھا ال تترك وال تصور ال�م�ش�ھ�د 
من زاویة وبعد واحد بل تصور الناس مجتمع�ة ب�ك�ل 
تفاصیلھم الشكلیة والسلوكیة وت�رك�ز ع�ل�ى األزی�اء 

لتعطي المشھد البصري  والزینة والزركشة الجمالیة 
المج�س�د ھ�وی�ت�ھ وأب�ع�اده االج�ت�م�اع�ی�ة وال�م�ك�ان�ی�ة 
والثقافیة، فاعت�ادت أن ت�رس�م ال�وش�م ع�ل�ى ب�ع�ض 
أعضاء جسد النساء كالید والرقبة وال�وج�ھ وغ�ی�رھ�ا 
بشكل جمیل وكذلك یزین الحن�اء أی�دی�ھ�ن والش�االت 
وتصفیف الشعر وموض�ة األزی�اء وخ�اص�ة ارت�داء 
النساء لفستان الصایة األمازیغیة والمش�ب�ك وال�ح�ل�ي 
والمجوھرات واإلكس�س�وارت ال�م�ك�م�ل�ة لش�خ�ص�ی�ة 

األمازیغیة أو العربیة في مث�ل ھ�ذه  المرأة المغربیة 
األجواء البھیجة. (یتمیز الزي الس�وس�ي األم�ازی�غ�ي 
عند النساء باإلكسسوارات ال�م�راف�ق�ة ل�ھ م�ن ع�ق�ود 

وب��األل��وان ال��م��زركش��ة وم��ن ب��ی��ن ھ��ذه   وأق��راط
بمع�ن�ى ال�ق�رون “  تسكوین“اإلكسسوارات أو الحلي 
 یوضع كتاج فوق الرأس.

وھ�ي ع�ب�ارة ع�ن ”  الخالل�ة“ من أشھر الحلي كذلك 
وھ�ي ح�ل�ی�ة ”  ال�م�ش�ب�وح” بروش على شكل مثلث و

فضیة مزینة باألحجار الكریمة توضع ع�ل�ى ال�رأس 
على شكل عصابة، ومن أشھر ال�ح�ل�ي ال�ت�ي ت�م�ث�ل 

أو ”  ت�زرزی�ت“ اختصاص المن�ط�ق�ة ھ�ي ال�م�ش�ب�ك 
األساور الثقیلة، ال�ت�ي ك�ان�ت ال�ن�س�اء األم�ازی�غ�ی�ات 
تستعملھا لیس فقط للزینة لكن أیضا من أجل ال�دف�اع 

 عن أنفسھن، لھذا نجد األشكال ذات القرون الحادة.
 وھو ما یعني بالالتینیة ” تزرزیت“المشبك أو 

)fibula ،(أي ملزمة وھي مرادف لدبابیس الحمایة (
م�زخ�رف�ة  اللوحة لدى الغانمي ھي فسیفس�اء ل�ون�ی�ة 

ب��وج��وه ال��ن��س��اء ال��م��زی��ن��ة وال��م��ط��رزة ب��ال��ف��رح 
انثیاالت ش�ك�ل�ی�ة ت�ح�ت�ل   والنص البصري  واأللوان

المرأة  وجوه النساء الصدارة فیھا وھو تعظیم لمكانة 
أوال وتسلیط الضوء على الطقوس الشعبیة ال�م�ح�ل�ی�ة 
ثانیا ومن ثم تأكیدا على الھوی�ة ال�وط�ن�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة 

رغم  ترسم باطن األشیاء ولیس ظاھرھا لبلدھا ، فھي
 ظھور األشكال المجردة .

(مینة الغانمي) تأثرت بالمكان وحركت�ھ وش�خ�وص�ھ 
وم�ن  وطقوسھ الشعبیة التي تتسم باألثریة والتراثیة 

خالل معاشیتھا أللفة المكان واضفاء الروح ال�دی�ن�ی�ة 
وما اتسمت ب�ھ ھ�ذه األم�اك�ن م�ن  والتاریخیة علیھ 

قالع وحص�ون وم�زارات وم�ق�ام�ات ال�ت�ي ت�ع�ط�ي 
الحمیمیة والكنسیة واالصالة والقدم والروح الصوفیة 
لما تتمیز أبنیتھا من قبب وأقواس وف�ن�اءات ون�ق�وش 
وزخارف لھذا جاءت ل�وح�ات�ھ�ا م�زخ�رف�ة ب�ال�وج�وه 
واآلالت الموسیقیة والورود وال�دم�ى وخ�اص�ة ت�ع�د 

من المدن القدیمة والكبرى ومن أھ�م  مدینتھا مكناس 
معالمھا (مسجد السلطان سیدي م�ح�م�د ب�ن ع�ب�د هللا 

وسیدي ع�ب�د  ومسجد مكناس الكبیر (مسجد األزھر)
وال��ق��ص��ر  وقص��ر ال��ب��ی��ض��اء ال��رح��م��ن ال��م��ج��دوب

وب�اب  وق�ب�ة الس�ف�راء وقصر الدار ال�ك�ب�ی�رة الملكي
 ).والمدرسة البوعنانیة المنصور العلج

 الفنانة مینة الغانمي
 اأة    اوف ر ام ا اي
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تشعر أن المخرج المصرى : إس�الم إم�ام 
یستیقظ صباحا كل یوم لیف�ك�ر ك�ی�ف أب�ھ�ر 
الجمھ�ور.. ف�ب�ی�ن اب�داع�ھ ف�ي مس�رح�ی�ة 
المتفائل الي حفل افتتاح وختام المھ�رج�ان 
القومى للمسرح المصرى... وصل بنا إل�ى 
المسرحیة الكوم�ی�دی�ھ ال�م�ض�ح�ك�ھ "ح�ل�م 

المقتبسھ عن فیلم قدیم لشارل�ي    .."جمیل
ومن بطولة سامح حسین، س�ارة    ..شابلن

درزاوي، عزت زین، أحمد عب�د ال�ھ�ادى، 
رشا فؤاد، جالل ھجرسي، ومجموعة م�ن 

 .شباب المسرح الكومیدى
 

القصة التي ابتدأھا المؤلف بح�ف�ل خ�ی�رى 
لمساعدة ال�ف�ق�راء ف�ي  1945غنائي سنة 

مش�ھ��د ك��وم�ی��دى أوض��ح ت��ع��ال��ي وت��ك��ب��ر 
األغنیاء المفترض انھم ھم من یساع�دون 
الفقراء.. لیظھ�ر ب�ع�دھ�ا (س�ام�ح حس�ی�ن/ 
الفقیر) صاحب القلب الطیب الذي ی�ت�ق�اب�ل 
مع بائعھ الورد الجمیل�ة (س�ارة درزاوى) 

ت�ب�ی�ع ال�ورد …  ولكن�ھ�ا ل�أل�س�ف ع�م�ی�اء
ول��ك��ن��ھ��ا ال ت��راه.. ف��ی��ت��ع��ل��ق ب��ھ��ا ق��ل��ب 

وخصوصا ألن�ھ�ا ظ�ن�ت ان�ھ م�ن  (سامح)
االغنی�اء ال�م�ت�واج�دی�ن ب�ال�ح�ف�ل.. وت�دور 
العدید من المواقف الكومیدیة في مح�اول�ة 
(سامح) أحكام كذبتھ كغنى.. حتى منتصف 
اللیل عندنا ت�رح�ل ھ�ى ف�ی�دخ�ل ال�ح�دی�ق�ة 
سكیر (عزت زین) في دور ش�خ�ص غ�ن�ى 
كل مشكلتھ في الحیاة أنھ یمتلك العدید من 
القصور ویشعر دائما ب�ال�ح�ی�رة.. وبس�ب�ب 
سكره یتعرف علي (سام�ح) وی�خ�ب�ره ان�ھ 
قرر أن یخدم الفقراء بنقوده ویج�ب ع�ل�ي 

وب�ع�د …  (سامح) ان یوص�ل�ھ ال�ي ف�ق�راء
ال��ع���دی��د م��ن ال��م���واق��ف ال��ك���وم��ی���دی���ة 
واالستعراضیھ یستیق�ظ س�ام�ح ق�ي قص�ر 
الباشا (عزت زین) ل�ن�ك�ت�ش�ف ان ال�ب�اش�ا 
انسان قاسي متجبر یكره الفقراء و ان م�ا 
فعلھ باألمس لم ی�ك�ن اال بس�ب�ب الُس�ك�ر.. 
وت��ن��ق��ل األح��داث ل��ن��ك��ت��ش��ف ان( س��ارة 
درزاوى) یمكن�ھ�ا أن ت�ب�ص�ر م�رة اخ�رى 

… ج�ن�ی�ھ 200ولكن ب�ج�راح�ھ س�ت�ك�ل�ف 
فیقرر (سامح) أن یحصل على المبلغ ب�أي 

وتتوالى األحداث التي ت�ؤدي إل�ى …  شكل
… سجنھ تضحیة م�ن�ھ ف�داء ل�م�ح�ب�وب�ت�ھ

  وتتوالى األحداث
كالمعتاد ق�دم ال�ف�ن�ان (س�ام�ح حس�ی�ن)    -

السھل الممتنع في أسلوب جمع ب�ی�ن أداء 
شارلي ش�اب�ل�ن الص�ام�ت ف�ي ت�ح�رك�ات�ھ.. 
ون��ب��رات وح��رك��ات ال��راح��ل "اس��م��اع��ی��ل 
یاسین" الطیبھ .. ففي مشاھد متنوعھ ل�و 
اغمضت عینك واستمعت إل�ی�ھ فس�ت�ش�ع�ر 
انك تستمع الى ن�ب�رات ص�وت اس�م�اع�ی�ل 
یاسین في ف�ی�ل�م ال�م�ل�ی�ون�ی�ر بش�خ�ص�ی�ت�ھ 

واستطاع ان یستخ�دم … الطیبة المنكسره
ل�ی�س ف�ق�ط م�الم�ح وج�ھ�ھ و ل�ك�ن أیض�ا 
طبقات صوتھ بطریقھ اج�ب�رت�ن�ا ان ن�ب�ك�ي 

معھ في مشھد السجن وان نشع�ر ب�م�رارة 
  األلم والحاجة.

إبداع آخر تجده في الم�واق�ف ال�ت�ي ت�ب�دو 
خروجا من النص و لك�ن�ھ�ا ف�ي ال�ح�ق�ی�ق�ة 
مكتوب�ھ ف�ي س�ی�اق ال�ع�م�ل (وھ�ي إب�داع 
ثالثي من المؤلف والممثل�ی�ن وال�م�خ�رج) 
ب��ح��ی��ث اب��دع س��ام��ح حس��ی��ن ف��ي إل��ق��اء 
"االفیھ" لیندھش عزت زین كما ل�و ك�ان 
األمر خروجا عن النص ولكنھ في المواقع 
مكتوب منذ البدایھ.. وھذه موھ�ب�ھ رائ�ع�ھ 

 تحسب للممثلین والمخرج.
اكتشاف المسرحیة بالنسبة لي ك�ان ف�ي   -

الممثلة المبدعة (س�ارة درزاوى).. ال�ت�ي 
عرفھا الجمھور ال�ع�رب�ي ك�ب�ط�ل�ة مس�رح 
مصر في دور الفتاة الجمیلة .. ولك�ن ھ�ن�ا 
قدمت أوراق اعتمادھا كممثلة قدی�رة ف�ق�د 
ادت دور الفتاة العمیاء ب�ب�راع�ة تس�ت�ح�ق 
الذكر.. إذ ان�ھ واح�دة م�ن أص�ع�ب أدوار 
التمثیل ھو أن ت�ؤدي دور أع�م�ى (وأن�ت 
ع��ی��ن��اك م��ف��ت��وح��ة ب��دون ارت��داء ن��ظ��ارة 
سوداء) وان تجبر حدقة عینك ع�ل�ى ع�دم 
التحرك یمینا ویسارا بالرغم م�ن ت�ح�رك�ك 
ع��ل��ى خش��ب��ة ال��م��س��رح.. وح��ی��ث یس��ھ��ل 
تش��ت��ی��ت ال��م��م��ث��ل بس��ب��ب ال��م��ش��اھ��دی��ن 

إال أن��ھ��ا .  ..وأص��وات��ھ��م وت��ح��رك��ات��ھ��م
استطاعت وببراعة أن تثبت حدقة عی�ن�ھ�ا 

وھ��ذه …  ف�ي مس��ت��وى ث�اب��ت ال ی��ت��ح�رك
ك�م�ا أن�ھ�ا …  براعة و قدره تحسد عل�ی�ھ�ا

نجحت و بتفوق في استخدام طبقة صوتھا 
الت�ي ت�رت�ف�ع ف�ج�أة ف�ي مش�اھ�د ال�غ�ض�ب 
بطریقة أضحكت ال�ج�م�ھ�ور ل�ت�ث�ب�ت ان�ھ�ا 
لیست فقط فتاة جمیلة و إنما أیضا مم�ث�ل�ة 

  ..قدیرة
ع�ل��ي خش��ی��ة ال��م��س��رح ص�ال ال��م��م��ث��ل  -

والمخرج ال�ق�دی�ر (ع�زت زی�ن) (م�وال�ی�د 
وال��ذي ی��م��ث��ل م��ن��ذ أن ك��ان ف��ي  1958

السابعة من عمره) لیبدع ف�ي واح�دة م�ن 
أص�ع��ب األدوار ال�م��رك�ب��ة ف��ي ش��خ�ص��ی��ة 
الباشا.. الذي ساعدتھ مالمح وجھ ونبرات 
صوتھ و بنیتھ الجسیمة على إقناعنا بأن�ن�ا 
أمام باشا م�ن بش�وات ال�زم�ن ال�م�اض�ي.. 
الباشا الطیب الحائر الراغب ف�ي مس�اع�دة 
الفقراء وقت ُسكره ... لینقلب بعدھا ج�ب�ار 
متكبر یرفض حتي مساعدة ب�ائ�ع�ة ال�ورد 
العمیاء. ..حتى إن ق�م�ة اب�داع�ھ ك�ان ف�ي 
مشھدین، األول وھو یقطع ورق�ة ال�ن�ق�ود 

(مائتان جنیة) رافضا أن یساعد بھا بائع�ة 
الورد مفضال أن یقطع النق�ود وال یس�اع�د 
بھا أحدا.. والمشھد الذي یلیھ مباشرة بعد 
أن شرب الخمر وسكر وتحول الى شخص 
طیب یبكي من أجلھا ویتھم العالم بالقس�وة 

  …ع�ل��ى ت��رك ال��م��س�ك��ی�ن��ة ب�دون ع�الج
مشھدین استطاع فیھا أن یقنعنا كجم�ھ�ور 
بقدرتھ علي تجسید المتناقض�ات ب�ح�رف�ی�ة 

  ..بالغة متشبھا بالقدیر زكى رستم
وبشكل یستحق االشاده والتقدیر قدم كال   -

واألستاذ ناج�ح   األستاذ مازن المونتى  من
 .والممثلھ رشا فؤاد نعیم

أداَء رائعا في تمثیل المواقف ال�ك�وم�ی�دی�ھ 
في ادوار ال�ب�اش�وات و س�ی�دة ال�م�ج�ت�م�ع 

ب��ی��ن��م��ا اض��ح��ك��ت��ن��ي الش��اب��ت��ی��ن  ..ال��راق��ى
ھ��ن��ادى م��ح��م��ود وع��ل��ی��اء   ال��ج��م��ی��ل��ت��ی��ن

 في تمثیل المواقف الكومیدیھ القاسب
ال��ن��ص ت��أل��ی��ف ط��ارق رمض��ان. ال��ذي   -

استطاع أن یقدم معالجة جدیدة جدا للفی�ل�م 
القدیم . بمقدمة كومیدیة رائع�ة وتس�ل�س�ل 
م�ن�ط�ق�ي ل�ألح�داث.. واس�ت�خ�دم ال�ك�ل�م��ات 
ال��ب��س��ی��ط��ھ والس��ھ��ل��ھ ول��م ی��ق��ع ف��ي ف��خ 
استخدام ك�ل�م�ات ق�دی�م�ة ل�ی�ن�اس�ب عص�ر 

 ..القصھ
كالمعتاد أبدعت المتمیزة نعیمة ع�ج�م�ي   -

(الفائزة بجائزة ف�ي ال�م�ھ�رج�ان ال�ق�وم�ى 
للمسرح في دورتھ األخی�رة) ف�ي تص�م�ی�م 
ال��م��الب��س م��ن��اس��ب��ة ل��ل��ف��ت��رة ال��زم��ن��ی��ة 

واع��ت��م��دت  .«الس��ات��ان وال��دان��ت��ی��ل»م��ن

األل��وان ال��زاھ��ی��ة ك��األص��ف��ر، واألزرق.. 
والوردي المنقط باألبیض الذي ظھرت ب�ھ 
(سارة ف�ي ال�م�ش�ھ�د االخ�ی�ر) و ھ�و م�ن 

  ..المودیالت المشھورة خالل ھذه ال�ف�ت�رة
وإن كان ھناك عتاب وحید فقط ان (ح�ذاء 
سامح كان من الكوتشي وھو ما ال یناس�ب 

 ).العصر وقتھا
الدیكور من أعمال حازم شبل ال�ذي ق�دم  -

دیكورات نستطیع أن نصفھا ب�ال�م�م�ت�ازه.. 
فالمسرحیھ اعتمدت على مشاھد رئی�س�ی�ة 

ب�ی�ت  -مكان المول�د  -مشھد الحدیقة (  ھم
 -المستشف�ى  -داخل السجن  -نجیب باشا 

  كشك الورد في الحدیقة).
وقد استطاع ببراعة اس�ت�خ�دام ال�خ�ل�ف�ی�ات 
المتحركھ في سرع�ة اس�ت�ب�دال ال�م�ش�اھ�د 
ال��ت��ي ك��ان��ت مص��ن��وع��ة ب��دق��ة ك��ب��ی��رة 
وخصوصا مشھد ال�ح�دی�ق�ة ذات ال�ت�م�ث�ال 
الضخم... بل واستحق تصفیق المشاھدی�ن 
في مشھد المستشفى حیث ص�ن�ع خ�ل�ف�ی�ة 
(س��ت��ارة) م��زدوج��ة الص��ورة.. إذ م��ع 
اس�ت�خ�دام االض�اءه األم�ام��ی�ة ت�ظ��ھ�ر ل�ن��ا 
جدران المست�ش�ف�ى ذات ال�ل�ون ال�رم�ادي 
الساده.. ولكن بعد ن�ج�اح ع�م�ل�ی�ة ع�ی�ون 
(ساره) تظھر ن�ف�س ال�خ�ل�ف�ی�ة ف�ي ش�ك�ل 
حدیقھ وش�م�س وق�وس ق�زح وذل�ك ع�ن 
طریق إسقاط إضاءة م�ن ال�خ�ل�ف.. وھ�ي 

  براعة فنیة تستحق اإلعجاب والتقدیر.
موسی�ق�ى ھش�ام ج�ب�ر، وأغ�ان�ي ط�ارق   -

علي أیضا قدما شكل رائ�ع م�ن ال�ن�غ�م�ات 
  الھادئة المناسبة للفتره الزمنیة.

االضاءة كانت أكثر من جیدة، باست�خ�دام   -
خلفیة المس�رح الس�وداء ك�أس�اس ال�ع�م�ل 
لتوحى بظالم النفس البشری�ة.. م�ع ت�رك�ز 
االضاءه القوی�ھ ع�ل�ي االب�ط�ال ال�ط�ی�ب�ون 

واإلضاءات بأشع�ة ال�ق�م�ر  (سامح/ ساره)
في لیل الحدیقھ واالضاءه الصفراء القویة 
في قص�ر ال�ب�اش�ا... واب�داع�ھ ف�ي مش�ھ�د 

  المستشفى إضاءة الخلفیة المزدوجة.
في النھایة نعترف أن إبداع إس�الم إم�ام   -

اس�ت�ط�اع   في ھذه الم�س�رح�ی�ة ك�ان رائ�ع�ا
توظیف كافة أدوات المسرح بشكل م�م�ت�از 
ل�ك�ى ی�ق�دم مس�رح�ی�ة ك�وم�ی�دی�ة غ�ن�ائ�ی�ة 
واستعراضیة بشكل محترم وراقى.. وك�م�ا 
اعتدنا م�ن�ھ ع�ل�ي االھ�ت�م�ام ب�ال�ت�ف�اص�ی�ل 
الدقیقھ للعمل فحتى مالبس كل ممث�ل (ف�ى 
دور الفقراء) كانت مختل�ف�ة ع�ن ال�م�م�ث�ل 
اآلخر على عكس المعتاد من االس�ت�س�ھ�ال 
في عمل مالبس موح�دة .. وغ�ی�رھ�ا م�ن 
التفاصیل الدقیقة ال�ت�ي ت�خ�ب�رك أن�ك أم�ام 

  ..مخرج قدیر یمتلك كافة أدوات اإلخراج
   حلم جمیل) مسرحیة ال یمكن أن تنساھا(
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 تصحیح الخطأ
عندما سلمني مساعدي لموافقت�ي نس�خ�ة ت�ع�ب�ر ع�ن 

، توقفت لل�ح�ظ�ة  2022تحیاتي وتمنیاتي الطیبة لعام 
ً  “ أفكر  ھل ھذا كل ما یمكنني قولھ ، فقط أتمنى عام�ا

إلى أي مدى ی�م�ك�ن أن ”  جدیداً أفضل وأكثر إشراقًا ؟
یكون العام المقبل أسعد وأكثر إشراقًا في حین أننا م�ا 
زلنا نعاني م�ن ن�دوب ع�م�ی�ق�ة وج�روح ن�ازف�ة م�ن 

 2021الضیق االجتماعي والسیاسي الذي خلفھ عام 
؟ یجب أن نتحرك اآلن. ال ی�وج�د وق�ت نض�ی�ع�ھ ألن 

 الخسائر ستكون بحجم یفوق قدرتنا على الفھم.
 

 تسییس الوباء
یعد الوباء أكثر األزمات تحدیًا التي تواجھ أمتن�ا م�ن�ذ 
أكثر من قرن ، وال یزال أحد قض�ای�ا ح�ق�وق اإلنس�ان 

 800000األساسیة في عصرنا. مات ما ی�ق�رب م�ن 
ب�ال�م�ائ�ة  60أمریكي من الوباء ، ومع ذلك تم تطعی�م 

فقط من إخواننا األمریكیی�ن. ك�م ھ�و م�ح�زن وم�ث�ب�ط 
لل�ھ�م�م أن�ن�ا ق�م�ن�ا ب�ت�س�ی�ی�س ف�ی�روس ق�ات�ل ، ألن 
ال��ج��م��ھ��وری��ی��ن أك��ث��ر ع��رض��ة ب��ث��الث م��رات م��ن 
الدیمقراطیین لرفض التطعیم. وال ترفض والیتان م�ن 
أكثر الوالیات اكتظاظًا بالسكان ، فلوریدا وتكساس ، 
فرض ل�ق�اح أو إخ�ف�اء ال�ت�ف�ویض�ات ف�ح�س�ب ، ب�ل 
تحظران على البلدیات المحلیة ممارس�ة ص�الح�ی�ات�ھ�ا 
الخاصة. فھل من المستغرب إذن أن ت�ك�ون حص�ی�ل�ة 

 القتلى ھي األعلى في البالد؟
إن رفض التطعیم ھو االستفادة من احتیاط�ات أول�ئ�ك 
الذین تم تط�ع�ی�م�ھ�م دون ال�م�س�اھ�م�ة ف�ي م�ن�اع�ت�ن�ا 

سیكون أكث�ر م�ن  2022الجماعیة. وبحلول ربیع عام 
ملی�ون م�ن إخ�وان�ن�ا األم�ری�ك�ی�ی�ن ق�د م�ات�وا بس�ب�ب 
الفیروس وال یزال العدید م�ن ال�ق�ادة ال�ج�م�ھ�وری�ی�ن 
لدیھم الجرأة لمعارضة التطعیم اإللزامي. حان الوق�ت 
لالعتراف بأن ك�ل واح�د م�ن�ا ل�دی�ھ ال�ت�زام أخ�الق�ي 

 بالتطعیم والمساھمة في تحقیق مناعة القطیع.
عالوة على ذلك ، فإن رفض الكثیر م�ن األم�ری�ك�ی�ی�ن 
للتطعیم یسمح لنوًعا تلو اآلخرمن الفیروس بالظھور 
والتسبب في المزید من األلم والمعاناة. مناعت�ن�ا ض�د 
المرض ھي مورد جماعي ، ولن یكون أي م�ن�ا آم�نً�ا 
حتى نكون جمیعًا آمنین. الوباء غیر سیاسي ومصاب 

بال رحمة وق�اسٍ  2022بعمى األلوان ، وسیكون عام 
مؤلم ما لم ننھض ونتصرف كوحدة واحدة. ال ین�ب�غ�ي 
أن یكون التطعیم اختیاًرا بل شرطًا طالما یمكن ل�غ�ی�ر 
الملقحین أن ینقل�وا ال�ع�دوى ل�ألخ�ری�ن. ل�ی�س ل�دی�ن�ا 

 متسع من الوقت.
 

 الدیمقراطیة تحت الھجوم
دیمقراطیتنا تتعرض لھج�وم مش�ؤوم. ال�ج�م�ھ�وری�ون 
یمزقونھا لبنة لبنة. والیة تلو األخرى تم�رر ق�وان�ی�ن 
تمییزیة وقواعد عبث�ی�ة وت�زوی�ر ل�ت�أم�ی�ن الس�ی�ط�رة 

 االنتخابیة وترفض
قبول نتیجة انتخابات حرة ونزیھة. ما زلنا نترنح من 
االقتحام العنیف لمبنى الكابیتول لمنع االنتقال السلمي 
للسلطة واستیعاب ما یسمى بزعیم مختل أخالقیاً ، ال 
یتعدى شغفھ بالسلطة إال ازدراءه لقوانین الب�الد. ل�ق�د 
كانوا على استعداد للتضحیة بالحریة الت�ي م�ات م�ن 
أجلھا عدد ال یحصى من األمریكیین ، فقط لالستمت�اع 
بتصمیمھ االستبدادي. ماذا یق�ول ذل�ك ع�ن مس�ت�ق�ب�ل 
أمریكاع�ن�دم�ا ی�ری�د ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن ال�ج�م�ھ�وری�ی�ن 
االستیالء على السلطة بأي ثمن متابعین طواعیة مثل 
ھذا النرجسي األعمى والمضطرب والمتع�ص�ب ال�ذي 

 یمزق مؤسساتنا الدیمقراطیة عالنیة ؟
دیمقراطیتنا تواجھ خطرا غیر مسبوق. یجب أن نعزز 
حقوق الت�ص�وی�ت ون�م�ن�ع ت�ع�ی�ی�ن أنص�ار ل�ت�خ�ری�ب 
االنتخاب�ات وم�ح�ارب�ة ال�ف�س�اد الس�ی�اس�ي ع�ل�ى ك�ل 
المستویات وجعل السلط�ة الس�ی�اس�ی�ة ت�ع�ت�م�د بش�ك�ل 
متناقص على المال. لقد منحنا انت�خ�اب ب�ای�دن األم�ل 
في الحفاظ ع�ل�ى دی�م�ق�راط�ی�ت�ن�ا وم�واج�ھ�ة ااألزم�ة 
السیاسیة واالجتماعیة ال�ت�ي اج�ت�اح�ت األم�ة. ول�ك�ن 
الحفاظ على مجلسي النواب والشیوخ للدیمق�راط�ی�ی�ن 

سیكون إما حلیفًا أو مم�ات�اً؛ وإال ف�إن  2022في عام 
أجندة بایدن ستتح�ط�م وس�ت�ت�س�ل�ل االس�ت�ب�دادی�ة إل�ى 
الداخل مما سیؤدي إلى انھیار المؤسسة األم�ری�ك�ی�ة. 
یجب علینا أن ننھض في انسجام تام ، وأن ن�ح�اس�ب 

ی�ن�ای�ر وأن ن�ح�اف�ظ ع�ل�ى  6الخونة وراء انتف�اض�ة 
ع�اًم�ا  240الدیمقراطیة األمریكیة التي یبلغ عمرھ�ا 

ونحمیھا وھي التي كانت بمثابة منارة لألمل والحریة 
 للمجتمع العالمي.

 
 التنّكر لتغیّر المناخ

لن یحدث تغیّر المناخ في وقت ما في المست�ق�ب�ل. إن�ھ 
العواصف غیر الم�س�ب�وق�ة   –یحدث اآلن. نحن نعیشھ 

واألعاصیر الممیت�ة وال�ح�رائ�ق ال�ت�ي ت�ل�ت�ھ�م م�ئ�ات 
المالیین من األشجار كل عام. مستویات الب�ح�ر آخ�ذة 
في االرتفاع ، والشواطئ تتقلص ، وال�دول ال�ج�زری�ة 

تغرق ببطء أمام أعینن�ا. آالف األن�واع ال�ت�ي ال ت�زال 
مجھ�ول�ة ل�إلنس�ان ت�خ�ت�ف�ي ف�ي م�ن�ط�ق�ة األم�ازون. 
الشعاب المرجانیة تموت بمعدل م�خ�ی�ف م�ع ت�ع�رض 

في ال�م�ائ�ة م�ن�ھ�ا ل�خ�ط�ر ال�ف�ق�دان ف�ي  30أكثر من 
غضون العقود القلیلة القادمة. من ال�م�ؤك�د أن ت�غ�ی�ر 

 المناخ ھو تھدید وجودي یواجھ كوكبنا.
أسباب ھذه المأساة التي تتك�ش�ف واض�ح�ة ب�م�ا ف�ی�ھ 
الكفایة. یعد التعدین المرجاني والصید الجائر والصید 
بالتفجیر والتلوث وحرق الوقود األح�ف�وري وت�رب�ی�ة 
ال�ح�ی�وان�ات وال�ن�ق�ل م��ن ب�ی�ن ال�ع�وام�ل ال��رئ�ی�س�ی��ة 
المساھمة. یستمر ت�غ�ی�ر ال�م�ن�اخ ف�ي إح�داث ھ�ج�رة 
جماعیة ؛ أُجبر المالیین على الفرار من منازلھم التي 
أصبحت غیر مضیافة بسبب الف�ی�ض�ان�ات وال�ح�رائ�ق 
والكوارث األخرى التي غذتھا البیئة المت�غ�ی�رة. وم�ع 
ذلك ، ال یزال لدینا عدد كبیر من ال�م�ت�ن�ك�ری�ن ل�ت�غ�یّ�ر 
المناخ الذین یرفضون األدلة العل�م�ی�ة ال�ت�ي ال ج�دال 
فیھا ویرفضون االعتراف بما ھو أمام أعینھم. أح�ی�ي 
التزام بایدن بمعالجة مخاطر تغیّر المناخ وأدع�و ك�ل 
مؤسسة عامة وخاصة للعب دورھا في مكافحة ت�غ�یّ�ر 
المناخ. سیكون العام المقبل أسوأ ما لم تتوحد ال�ب�الد. 
یجب أن نتحرك اآلن ل�ت�الف�ي األث�ر ال�ك�ارث�ي ل�ت�غ�یّ�ر 

 المناخ قبل فوات األوان.
 

 إساءة معاملة األطفال الغیر مفھومة
من الصعب أن یستوعب المرء أنھ یذھب في أم�ری�ك�ا 

ملیون طفل إلى المدرس�ة وھ�م ج�ائ�ع�ون  13أكثر من 
ویعیش واحد من كل خمسة في أسر تعاني من انع�دام 
األمن الغذائي. یعاني األطفال السود والالتین�ی�ون م�ن 
الفقر بشكل غیر متناسب. كیف یعق�ل أن ت�ق�ع أغ�ن�ى 
دولة على وجھ األرض بشكل مخٍز ف�ي ف�ق�ر األط�ف�ال 

ط�ف�ًال  11بین المكسیك ولیتوانیا؟ یعیش طفل من كل 
ملیون طفل في ج�م�ی�ع أن�ح�اء  6.5، أي ما یقرب من 

البالد في فقر مدقع ، أضف لذلك حقیقة أن ھذا الع�م�ر 
 ھو وقت نمو الدماغ السریع لدى اإلنسان.

واألكثر إھانة ھو االتجار باألطفال الذي یحدث في كل 
والیة. معظم ضحایا االت�ج�ار ب�ال�ب�ش�ر ف�ي ال�والی�ات 
المتحدة مواطنون. أولئك الذین یُجبرون عل�ى ال�ع�م�ل 
بالجنس لیسوا مجرد ھاربین أو شب�اب م�ھ�ج�وری�ن ، 
بل ھم أطفال من مناطق حضریة وریفی�ة ، وم�ن ك�ل 
طبقة وعرق. تلقى المركز الوطني لألطفال المفقودین 

ت�ق�ری�ر ع�ن االت�ج�ار  17000والمستغلین أكثر م�ن 
وحده. وم�ن  2020المحتمل بالجنس لألطفال في عام 

طفل تم اإلبالغ عن ھروبھم ف�ي  26500بین أكثر من 
ض�ح�ای�ا م�ح�ت�م�ل “ ذلك العام ، كان واحد من كل ستة 

ومن المحزن أن�ھ وأن�ا ” لالتجار الجنسي مع األطفال.
أكتب ھذه الكلمات المؤلم�ة ت�م االت�ج�ار ب�ط�ف�ل آخ�ر 
ألغراض جنسیة. سیبقى الوضع على حالھ تماًما ف�ي 

؛ لن تشفي ھذه الجراح المأساویة م�ا ل�م  2022عام 
ننھض ونضع ح�دا ل�ھ�ذه ال�م�ھ�زل�ة ال�ت�ي ال ی�م�ك�ن 

 تصورھا في أمریكا الیوم.
 

 تعرض حقوق المرأة لالعتداء
حتى یومنا ھذا ، وبعد عقود من المساواة الم�زع�وم�ة 
، ال تزال المرأة تتعرض للتمییز في ھذا البل�د. ك�ان�ت 

ف�ي ال�م�ائ�ة م�م�ا  84ت�ك�س�ب  2020المرأة في عام 
یوًما إضافیًا م�ن  42یكسبھ الرجل ؛ سیستغرق األمر 

. 2020العمل للنساء لكسب ما فعلھ الرجال ف�ي ع�ام 
,النساء ذوات البشرة الملونة أس�وأ ح�اًال وی�واج�ھ�ن 

ف�ي  9ما یقرب من   –بطالة أعلى من النساء البیض 
ف�ي ال�م�ائ�ة ل�ل�ن�س�اء  8.5المائة لل�ن�س�اء الس�ود و 

 في المائة للنساء البیض. 5.2الالتینیات ، مقابل 
وم�ن ھ��م ھ��ؤالء ال�رج��ال ال��ذی�ن ی��ع�م��ل�ون ك��ق�ض��اة 
ومحلفین لحرمان ال�م�رأة م�ن ع�ن�ص�ر م�رك�زي ف�ي 
استق�الل�ی�ت�ھ�ن ال�ج�س�دی�ة، ل�ت�م�ری�ر ق�وان�ی�ن ت�ح�ظ�ر 
اإلجھاض ؟ ما ھو الحق الذي یملك�ون�ھ ل�ی�ق�رروا م�ا 
یمكن للمرأة أن تفعلھ أو ال تستطیع فع�ل�ھ ب�ج�س�دھ�ا؟ 
ھذا مجرد مظھر بغیض آخر النتھاك الحقوق األصیلة 
للمرأة. االفتراض الكامن وراء حظ�ر اإلج�ھ�اض ھ�و 
أن النساء الالئي یحمل�ن ع�ن غ�ی�ر قص�د ال ی�درك�ن 
الثقل المترتب على أفعالھن. وغالبًا ما یفترض أولئك 
ال��ذی��ن ی��ع��ارض��ون ح��ق��وق اإلج��ھ��اض أن ال��ق��ی��ود 

المفروض�ة ع�ل�ى اإلج�ھ�اض ل�ن ت�ؤث�ر س�ل�بً�ا ع�ل�ى 
الرعایة الصحیة للمرأة ، في ح�ی�ن أن�ھ�ا ف�ي ال�واق�ع 
تعرض صحة المرأة للخطر. ال یم�ك�ن ل�ل�دی�م�ق�راط�ی�ة 
الحقیقیة أن توجد بدون المساواة بین الجنسین. فعلى 

، ف�إن م�ح�ن�ة  2022الرغم من أطیب تمنیاتنا ل�ع�ام 
المرأة لن تتغیر ما لم نركز ع�ل�ى ھ�ذه ال�ف�ج�وة ب�ی�ن 
الجنسین ونت�ص�رف بش�ك�ل ح�اس�م ون�ق�وم ب�ت�س�وی�ة 
الفجوات بین الجنسین عندما ی�ت�ع�ل�ق األم�ر ب�ح�ق�وق 

 المرأة.
 

 بالء األسلحة الناریّة
إن البالء الذي یعاني منھ األمریكیون بشكل كبیر ھ�و 

أم�ری�ك�ي  40.000انتشار األسلحة. قُتل ما یزید عن 
ھذا العام بسالح ناري. فقط تخیل ، اعتب�اًرا م�ن ع�ام 

س�الًح�ا ن�اریً�ا ل�ك�ل  120.5یمتلك األمریكیون  2018
م�ل�ی�ون ب�ن�دق�ی�ة أو  400أي حصیلة  –مواطن  100

سالح ناري في الوالیات المت�ح�دة ، وھ�و م�ا ی�ك�ف�ي 
أسلحة ناریة لكل جندي في العالم. یعیش ما  8لتوفیر 

یقرب من خمسة مالیین طفل في منزل یتم فیھ تحمی�ل 
سالح ناري ونزع فتیل�ة أم�ان�ھ ، وت�زداد اح�ت�م�ال�ی�ة 
تعرض النساء للقتل على ید ش�ری�ك مس�يء ب�خ�م�س 
مرات عندما یتمكن المعتدي من الوص�ول إل�ى س�الح 
ناري. لكن لیس ھناك غضب. ن�ح�ن ن�ن�ادي ونص�رخ 
بشأن الحاج�ة إل�ى ق�وان�ی�ن م�راق�ب�ة الس�الح. ی�ق�ول 
المدافعون عن األسلحة الناریة والج�م�ع�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة 

) باستخفاف ، أن  RNAللبنادق واألسلحة الناریة (
البنادق ال تقتل الناس. لكن البنادق تقتل الناس عندما 

 یكون الوصول إلیھا سھالً.
كم عدد حوادث إط�الق ن�ار ف�ي ال�م�دارس ی�ج�ب أن 
نتحمل بعد ؟ كم من األطفال األبریاء یجب أن ی�م�وت�وا 
عبثا ؟ متى نستیقظ من ھذا الكابوس، من ھذا ال�واق�ع 
األمریكي الفرید ؟ لألسف الشدید سیُ�ق�ت�ل ع�دد ك�ب�ی�ر 

، إن ل�م ی�ك�ن أك�ث�ر،  2022من األشخاص في عام 
بسالح ناري ، وكل تمنیاتنا بالعام الجدید لن تنقذ أي 
أرواح. یجب أن نص�در تش�ری�ع�ات ل�ل�س�ی�ط�رة ع�ل�ى 

أل�ف ش�خ�ص ب�رئ  40السالح اآلن ق�ب�ل أن یُ�ق�ت�ل 
آخرین رمیا بالرصاص. دماؤھم مل�ط�خ�ة ب�أی�دي ك�ل 
مشّرع یرفض دعم قوانین مراقبة السالح المعقول�ة ، 
حیث إن مقتل شخ�ص واح�د اآلن بس�الح ن�اري ھ�و 
عدد كبیر جًدا. یجب أن ننخرط في مظاھرات س�ل�م�ی�ة 
حاشدة ومس�ت�م�رة وعص�ی�ان م�دن�ي ح�ت�ى یس�ت�ع�ی�د 

 المشرعون رشدھم ویسنوا قانون مراقبة األسلحة.
 

 التمییز العنصري والعرقي
إن فجوة األجور العرقیة ھي نفس�ھ�ا ك�م�ا ك�ان�ت ف�ي 
الخمسینیات ، حیث كان العمال السود یحصلون عل�ى 

في المائة من البیض. ح�ت�ى ف�ي  22أجور أقل بنسبة 
الحاالت التي ال ینبغي أن یحدث فیھا تمییز عنصري، 
في العالج الطبي ، یصف األطباء بانت�ظ�ام ع�دًدا أق�ل 
من األدویة المسكنة لأللم للمرضى السود ، معت�ق�دی�ن 
أنھم یشعرون بألم أق�ل م�ن ال�ب�ی�ض. یُس�ج�ن الس�ود 
بمعّدل یزید عن خمسة أضعاف معدل سج�ن ال�ب�ی�ض؛ 

ف�ي ال�م�ائ�ة م�ن إج�م�ال�ي  13وفي حین أنھم یشكلون 
ف�ي  40سكان الوالیات المتحدة ، ف�إن�ھ�م یش�ك�ل�ون 

المائة من إجمالي ن�زالء الس�ج�ون م�ن ال�ذك�ور. م�ا 
یقرب من واحد من كل ثالث�ة أوالد س�ود وواح�د م�ن 
كل ستة فتیان التینیون ولدوا ال�ی�وم س�ی�ذھ�ب�ون إل�ى 
السجن في حیاتھم ، بینما بال�ن�س�ب�ة ل�ألوالد ال�ب�ی�ض 
واحد م�ن ك�ل س�ب�ع�ة عش�ر. م�ت�وس�ط ص�اف�ي ث�روة 
األسرة البیضاء أكبر بعشر م�رات م�ن ص�اف�ي ث�روة 

 األسرة السوداء.
أثّر الوباء على األمریكیین بشكل غیر متناسب بسب�ب 
الجنس والعرق. الھنود األمریكیون ومواطنو أالس�ك�ا 
األصلیون واألسبان والالت�ی�ن�ی�ون ھ�م أك�ث�ر ع�رض�ة 

مرة من األمری�ك�ی�ی�ن  1.6بمعدل  19-لإلصابة بـكوفید
البیض وأكثر عرض�ة ل�ل�وف�اة م�ن ال�م�رض ب�م�ق�دار 
الضعف. وعندما یتعلق األمر بالحق ف�ي ال�ت�ص�وی�ت، 
اترك األمر للجمھوریین لسن أي قانون أو تطبی�ق أي 
تشریع قدیم لتقلیل عدد األشخاص ال�م�ل�ون�ی�ن ال�ذی�ن 
یمارسون حقھم ف�ي ال�ت�ص�وی�ت ح�ی�ث ی�ع�ت�ب�رون�ھ�م 
ناخبین غیر شرعیین في أمریكا البیضاء. ھذا التمییز 

المستمر والمتعمد یدمر تماسكنا االجت�م�اع�ي وال�ق�ی�م 
، 2022التي نتمسك بھا. لن ینتھي التمییز ف�ي ع�ام 

لكن یجب أن نبدأ في معالجة ھ�ذه اآلف�ة ال�ت�ي ت�ؤدي 
 بشكل أساسي إلى تآكل النسیج االجتماعي لمجتمعنا.

 
 ازدراء المھاجرین

 –ھذا بلد المھاجرین الذین جعل�وا أم�ری�ك�ا ع�ظ�ی�م�ة 
إثراء تنوعنا الثقافي وال�م�س�اھ�م�ة بش�ك�ل ك�ب�ی�ر ف�ي 
مساعینا العلمیة ،وتعزی�ز ك�ل م�ن�اح�ي ال�ح�ی�اة. ل�ق�د 
زرعوا األرض وش�ی�دوا ال�م�ن�ازل وال�ط�رق وج�ع�ل�وا 

 أرض الوفرة أغنى وأفضل.
األط�ف�ال   –ما حدث في عھد ترامب یتجاوز االزدراء 

المنفصلون عن والدیھم ، والمحتج�زون ف�ي أق�ف�اص 
غیر صالحة للحیوان�ات األل�ی�ف�ة ، وط�ال�ب�ي ال�ل�ج�وء 
الذین تم إبعادھم بالقوة الوحشیة. لجمیع المھ�اج�ری�ن 
الحق في الكرامة واحترام ح�ق�وق اإلنس�ان ال�خ�اص�ة 
بھم. وعلى الرغم من أننا جمیعًا نری�د أن نص�دق أن 
معاملة ترامب للمھاجرین كانت انحرافًا ، إال أننا حتى 
یومنا ھذا ما زلنا نفتقر إلى سیاس�ة ھ�ج�رة س�ل�ی�م�ة. 

مھاجراً ھذا العام  650لیس عندما مات ما ال یقل عن 
أثناء محاولتھم عبور الحدود بین الوالیات ال�م�ت�ح�دة 
والمكسیك. لیس عندما یجبر المھربون مھاجرین م�ن 
المكسیك وأمریكا الوسطى على العیش في م�خ�ی�م�ات 
والعمل في مزارع في الوالی�ة ، وھ�و مش�روع غ�ی�ر 
قانوني شبیھ بالرق في العصر الحدیث. لیس ع�ن�دم�ا 
مات البعض ، وتع�رض آخ�رون ل�الغ�ت�ص�اب بش�ك�ل 
متكرر. ل�أل�س�ف ، م�ا ك�ان ذات ی�وم رب�ی�ع ال�ف�خ�ر 
األمریكي ، أصبحت م�ع�ام�ل�ت�ن�ا ل�ل�م�ھ�اج�ری�ن مص�در 

لن یغیر أي ق�در  2022الخزي والعار. مع حلول عام 
من التمني ھذا الواق�ع ال�م�ح�زن. ن�ح�ن ب�ح�اج�ة إل�ى 
سیاسة ھجرة شاملة ل�دع�م أرك�ان مش�روع أم�ری�ك�ا 

 الفرید مرة أخرى.
 

 وسائل اإلعالم تتعرض للھجوم 
على الرغم من أن أمریكا ال تزال تتمتع إلى حد ك�ب�ی�ر 
بحریة الصحافة ، إال أن وس�ائ�ل اإلع�الم ت�ت�ع�رض 
لتھدید خطیر. كان�ت ھ�ج�م�ات ت�رام�ب ع�ل�ى وس�ائ�ل 

” ع�دو الش�ع�ب“ اإلعالم روتی�ن�ی�ة واص�ف�ا إی�اھ�ا بـ� 
، إذ اع�ت�ب�ر اإلع�الم ”  األخبار الكاذبة“وصاغ عبارة 

تھدیًدا لمخططھ االستبدادي. تساھم وسائ�ل ال�ت�واص�ل 
االجتماع�ي غ�ی�ر ال�م�ن�ظ�م�ة بش�ك�ل ك�ب�ی�ر ف�ي نش�ر 
المعلومات الخاطئة والترویج ل�ل�ع�ن�ف ، ك�م�ا ت�ن�ش�ر 

 Foxالمحطات اإلخباریة الكبرى مثل فوكس نیوز (
News األك�اذی�ب ون�ظ�ری�ات ال�م�ؤام�رة. وت�واص�ل (

الش�رط�ة اس�ت��ھ�داف الص�ح��ف�ی�ی��ن ، م�ث��ل ال��م�ص��ور 
الصحفي المستقل جیریمي بورتي ال�ذي ت�م اع�ت�ق�ال�ھ 
واتھامھ بارتكاب جنحتین وج�ن�ای�ة الش�ھ�ر ال�م�اض�ي 
أثناء توثیقھ لمعسكر للمشردین في سوسالیتو بوالی�ة 
كالیفورنیا. في احتج�اج ب�ورت�الن�د ب�والی�ة أوری�غ�ون 
قالت المصورة الصحفیة المستقلة غ�ری�س م�ورغ�ان 

 إن ضابط شرطة دفعھا بمسدسھ.
الص�ی�ف ”  حیاة الس�ود م�ھ�م�ة“في أعقاب احتجاجات 

الماضي حیث تم تقیید الصحف�ی�ی�ن ودف�ع�ھ�م وإط�الق 
النار علیھم باستخدام ذخیرة أقل فتًكا ، تم اعتقال م�ا 

صحفیین أو توجیھ اتھامات ج�ن�ائ�ی�ة  110ال یقل عن 
 300لھم فیما یتعلق بتق�اری�رھ�م. وت�ع�رض ح�وال�ي 

، وك�ان ھ�ن�اك أك�ث�ر  2020صحفي لالعتداء في عام 
مدینة. ولن یكون العام  79حادثة إجماالً في  930من 

المقبل عاًما بارًزا ل�ل�ص�ح�ف�ی�ی�ن األم�ری�ك�ی�ی�ن م�ا ل�م 
نستخدم أدواتنا الخاصة ونقاتل بقوة أقالمنا ، م�م�ا ال 
یسمح ألحد بالتالعب بحری�ت�ن�ا ل�ك�ش�ف ال�ن�ق�اب ع�ن 
السیاسیین الفاسدین الذی�ن یش�ع�رون ب�ال�ت�ھ�دی�د م�ن 

 الصحافة.
بعد كل ما قیل وفعل ، لن یتض�اءل إی�م�ان�ي ب�أم�ری�ك�ا 

مستعصیة ، ول�ك�ن  2022أبًدا. قد تكون تحدیات عام 
مرة أخرى تغلبنا على الع�دی�د م�ن ال�م�ح�ن م�ن ق�ب�ل 
ویمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى ونظھر أقوى من أي 
وقت مضى طالما أننا نضع مصالح أمریك�ا ال�وط�ن�ی�ة 
فوق أي أجندة سیاسی�ة ح�زب�ی�ة. ل�ن ی�ت�ال�ش�ى ن�ج�م 
أمریكا أب�ًدا ، وس�ن�رت�ق�ي دائ�ًم�ا إل�ى مس�ت�وى ن�داء 

 الساعة. ھذه ھي أمریكا التي أعرفھا.

 أ 
   ً قق ط ا2022 
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 تسكت بعد من احجي اني ویاك ال
 تكتلني بسكوتك واني ما أقبل 
 بعیونك اتیھ أمن الصبح للیل 
 ومیخالف اتیھ الخاطرك اندل 

 
 گمت امن ارد انام اتمنى احلم بیك 
 ویابختي امن اشوفك بالحلم تسأل 
 یاعمري وحیاتي وراحتي ودنیاي 

 مجنون بغرامك ما ارید اعقل
 

 ھال یامجفي ومجلب بھا ماي 
 روحك جفت وروحي بھا ماي
 اذا تكصي ترید تطش بھا ماي
 امسحك من حیاتي وھاي ھیھ

  

 بیك ادري كلش زین تغدر بالیجیك
 مو حقي من سویت ما أمنت بیك 

 اتمنى مثل الثوب حزني امن انزعھ 
 بس الحزن بالروح یاھوو الیطلعھ 

  
 مو بالسھولھ یروح حزن العلیھ 

 ھذا الحزن بالروح من زغري بیھ 
 خل یقسي وكتي ویاي یتعب وعلھ 

 بس ال ادنگ الراس للچنت اذلھ 

 درات
 

 / العراقمریم البیاتي

  ما عندي ھدنة اویھ الزمن دومي بصراع
  ما أدري یمتھ انھایتھ

  آنھ اللي الویت المحن بھذا الذراع
  الما مرة سلم رایتھ

  طابوكة كلبي ما رجف سده منیع
  و الریح أبد ما ھزتھ

  حافر على وجھي الحزن خطھ السریع
  ما یوم خفف سرعتھ

  یمشي ابتعرج ما یكف دربھ التفاف
  ما أدري شنھي غایتھ

  صارت طویلة رحلتي و بدیت أخاف
  ال عمري خلصت رحلتھ

  القدر ضیع فرحتي فات القطار
  سھرانة عیني و شافتھ

  احبابي ابد متدخلت ابال قرار
  اصنام ظلت صامتھ

  اخباري للدیرة اوصلت ضیم و مرار
  و الناس ضحكت شامتھ

  زھرة شبابي ذابلة عمري احتضار
  بیھ الخالیا میتھ

  الحلم كلما ینتعش ایخنكھ السراب
  كدامي یسحل جثتھ

  محسوب كلشي یا بشر عندك حساب
  بعدین تعرف قیمتھ

  باجر أموت و اندفن تحت التراب
  من ربي اطلب رحمتھ

  و قماش ابیض ینعرض فوك الجدار
  و اسمي یزین الالفتھ

  ابنادم و دربھ الكبر مامش فرار
 یرحل و تبقى سمعتھ

 ا ا 
اا ا ا  

 
 

 عالء االدیب/ تونس بقلم :
 
 

تمیّز الك�ث�ی�رون م�ن ش�ع�راء الش�ع�ر الش�ع�ب�ي ف�ي    
العراق باستخدام السھل الممتنع في قص�ائ�دھ�م ح�ت�ى 
انّھم بدأوا یتبارون فیما بینھم بقوة المفردة وصی�اغ�ة 
الفكرة بعیدا عن المستھلك من ال�ق�ص�ائ�د. وق�د ظ�ھ�ر 
ذلك جل�یّ�ا ف�ي قص�ائ�د ج�ی�ل الس�ع�ی�ن�ی�ات م�ن ال�ق�رن 
المنصرم. ویعود ذلك الى العدید من األسباب أولھا في 

رأیي المتواضع ھو إن معظم شعراء الشعر الشعبي ھم م�ن ش�ع�راء الش�ع�ر ال�ع�رب�ي 
الفصیح الذي كان قد شھد تطورا كبیرا في السبعینیات من خالل ذھاب ش�ع�رائ�ھ ال�ى 
السھل الممتنع كطریقة من طرق الحداثة داخل العمود السیما ما ات�ح�ف ب�ھ الش�اع�ر 
الكبیر نزار قباني العالم بأسره من قصائد جاءت بسھلھا الممتنع إضافة جدیدة جمیلة 

 مستحبة لألذواق والمسامع.
أما السبب الثاني فیعود الى الرغبة الجامحة لدى العدید من شعراء اللغة الدارجة ف�ي 
االبقاء على ماینظمونھ رغم التھدیدات ال�ت�ي ك�ان�ت ت�واج�ھ�ھ�م وت�واج�ھ م�درس�ت�ھ�م 
الشعریة من قبل المؤسسات الثقاف�ی�ة ال�ت�اب�ع�ة ل�ل�دول�ة ب�ی�ن ال�ح�ی�ن واآلخ�ر ب�ح�ّج�ة 
المحافظة على سالمة اللغة العربیة الفصحى من اكتساح ساحتھا وتشویھھا والتعتی�م 
علیھا من قبل شعراء اللغة الدارجة ف�ذھ�ب ھ�ذا األم�ر بش�ع�راء ت�ل�ك ال�م�درس�ة ال�ى 
ترصین نصوصھم وتجمیلھا وتحسینھا حتى غ�دت م�ط�ل�ب ك�ّل ال�م�ل�ح�ن�ی�ن ل�ألغ�ن�ی�ة 
العراقیة التي من خاللھا استطاع الشعراء الشعبیون مقاومة مشاكسات السلطات ف�ي 
حینھا فما أن صار النص اغنیة حتى خلد في االذھ�ان وال�ذاك�رة.ول�م�ا ان�ت�ب�ھ�ت ت�ل�ك 
السلطات الى نجاح الشعراء في تمریر نصوص�ھ�م ال�ى ال�ن�اس ع�ن ط�ری�ق االغ�ان�ي 
ذھبت الى تشكیل لجان لتقییم الصالح من الطالح منھا وفقا لمبتغاھا وسیاستھ�ا .ف�ق�د 
حجبت الكثیر منھا بحجة اثارتھا للشجن تارة وع�دم م�الئ�م�ت�ھ�ا ل�ط�ب�ی�ع�ة ال�م�ج�ت�م�ع 
األخالقیة تارة اخرى ومن الج�دی�ر ب�ال�ذك�ر ب�أن اك�ث�ر ت�ل�ك االغ�ان�ي ك�ان�ت لش�ع�راء 
وملحنین ومطربیین شیوعیبن كانت السلطات قد حض�رت اغ�ان�ی�ھ�م لس�ن�ی�ن ط�وی�ل�ة 
ألسباب سیاسیة لیس اال. امثال مظفر النواب وعریان السید خلف وزامل سعید ف�ت�اح 
وكاظم الرویعي وغیرھم من الشعراء .وكوكب حمزة وطارق الشبل�ي وغ�ی�رھ�م�ا م�ن 
الملحنین ومطرب المنلوج العراقي المعروف عزیز علي وفؤاد سال�م وغ�ی�رھ�م�ا م�ن 
المطربین .ومن ھنا یمكننا ان ان نستخلص طبی�ع�ة االص�رار ع�ل�ى اب�ق�اء ودی�م�وم�ة 
وتطویر تلك المدرسة الشعریة بكل الطرق التي تت�ی�ح ل�ھ�ا ان ت�ب�ق�ى ق�وی�ة وم�ت�ی�ن�ة 
بمبناھا ومعناھا وان تكون شاھدة على العصر من خ�الل نض�ال�ھ�ا وم�ق�اوم�ت�ھ�ا ل�ك�ل 
انواع التعسف الذي واجھتھ.لقد كان للسھل الممتنع في قصائد الش�ع�راء الش�ع�ب�ی�ی�ن 
دورا كبیرا في رسوخ نصوصھم المغناة بأذھان العراقیین على الرغم من ان الب�ع�ض 
منھا كان یرمز لدالالت تشیر الى ماوراء الكلمات وفقا لمفاھیم معینة تخص نخبة من 
شرائح المجتمع اال انھا كانت مستساغة من قبل الجم�ی�ع لس�ال�س�ة ال�م�ف�ردة وس�ح�ر 
اللحن كما في اغنیة لیل البنفسج للشاعر مظفر النواب والتي غن�اھ�ا ال�م�ط�رب ی�اس 
خضر ولحنھا الملحن طالب القرغولي. ولو اردنا ان ندخل عالم السھل ال�م�م�ت�ن�ع ف�ي 
الشعر الشعبي العراقي لوجدناه عالما قد یكون اوس�ع م�ن ذات�ھ ف�ي الش�ع�ر ال�ع�رب�ي 
الفصیح لألسباب التي اسلفنا ذكرھا .كان عل�ى ت�ل�ك ال�م�درس�ة الش�ع�ری�ة ان ت�ع�ی�ش 
وتستمر من خالل االبداع لترسخ رسوخ الطود الش�ام�خ ف�ي وج�ھ ال�ری�ح ف�ك�ان ل�ھ�ا 

 ماكان.

 سرمد اسحق أسطیفانا
   سیدني       

 اذت ل
 
 
 

 نحبھ وماكعد ویاه حظنھ
 وجني من الدفو حسیت حظنھ
 انھ مارید طمع بس ردت حظنھ
 بس من الحظنھ شیفكھ من ادیھ

 
 أفز من یكبل ولیفي وافر بیھ

واشبكھ ومن فرحتي أركص وافر 
 بیھ

 أذا بالشتھ وجو بارد وافر بیھ
 أحس تموز حضنھ یصیر الیھ

 
 

 سھام عینك بكلبي حیل شرعا
 وسفن حبك بخلیج الروح شرعا
 وردت مذھب یحلل بوس شرعا

 واذا ماكو ارد للجاھلیھ
 
 

 ھاك اشعل كلب كلبي و وجھاك
 اعلھ حالھ راح اعلمنك و اوجھاك
 بشالك من تلف شعرك و وجھاك

 تلف روحي مثل لف المنیھ
 

 سنة دمعي ترة حفرة وسنة سال
 وسنة بحبال ربطني وسالسل

 وسنة مجنون خالني وسنة سل
 وسنة ھدني وكعد یضحك علیة

 
 

 وحك رصعة اخدودك وحك شفتاك
 انسبیت بیوم وسط الروح شفتاك
 اشیخلصني بعد شرتاح شافتاك

 وبعدك والقرب نفس االذیھ
 
 

 عشرتك یالعفتني مانبیھا
 ألن صورة وصالك مانبیھا
 ارید اھدیك روحـي مانبیھا
 ألن ذكرك یسببلي االذیة

 
 التعب والضیم جنبي الراحھ جنبك
 اشتضن من نار كلبي راح اجنبك
 عشك العقل خلص راح اجن بك

 واموت بعشرتك وابلیك بیھ

  اع
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