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                                                                أدیالید -استرالیایحیى السماوي/ رؤ 

  : إني أرى ـ فـیـمـا یـراهُ الـنـائـُم األعـمـى

 .. فـراشــاٍت تُـكـبِّـُر فـي الـحـدائـق ِ

  : قـال عـّراُف الـمـدیـنـةِ 

 إنـھـا األطـفـاُل یـمـتـشـقـون أكـوابـا ً بال لـبـنٍ 

 یـفـیُض بـھـا الـشـحوبْ 

* 

 یـتـقـدَّمـون األّمـھـاتِ 

 

 وخـلـفـھـم سـیـٌل مـن الـدَّم ِ والـدمـوع ِ كأنـھُ الـطـوفـان ُ

 َســدَّ عـلـى األباطرِة الـدروبْ 

* 

 وأرى على َسـَعـِة الـفـضـاِء الـطّـلـق ِ الفـتـة ً

 : تـنـزُّ حـروفُـھـا بـزالزِل الِحـلـِم الـغـضـوبْ 

 * 

  .. �ِ ما �ِ 

  لـكنْ 

 كـنـُز " قـیصـَر " لـلــشـعـوبْ 

* 

 وأرى تـنـانـیـَر الـجـیـاع ِ

 

 .. تـكـرُّ بـالـجـمـِر الـجحیِم عـلـى قـصـوِر الـُمـتـخـمـیـنَ 

  أرى الـّذئـاَب تـفـرُّ 

 .. تـسـتـجـدي الـّسـالم َ مـن الـِظـبـاِء الـُمـسـتـضـاَمـةِ 

 والحـمـائِـَم بـعـَد غـربـتِھـا تـؤوبْ 

* 

نَ  یـَش الـُمـلـوَّ  .. وأرى طواویـَس الـمـدیـنـِة تـخـلـُع الـرِّ

 .. تـسـتعـیـُر من الـقـنـافـِذ جـلـَدھـا

 : ولحى الـذقـون المـسـتعارةِ  

 .. في بـرامیِل الـقِـمــامـة ْ

* 

 وأرى أبا ذرِّ الغفاريْ 

ور ِ   شاھـرا ً سـیفا ً بوجِھ األولیاِء الـزُّ

 .. تـتـبعـھُ مالیـیـُن الجـیـاع ِ

 .. وعـروةَ بـن الـورِد ُمـْمـتـِشـقـا ً ُحـسـاَمـھ ْ 

* 

 أھَي الـقـیامة ُ ؟

 : قال عـّراُف المدینةِ 

 إنَّ لـلـدنـیـا قِـیـاَمـتھـا الـتي تُـفـضي إلى یوم الـقِـیـامـة ْ
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 في یوٍم من تلَك األیّام
 .ساقوني" إلى السلیمانیٍّة ُجندیّاً "

 .فوَر وصولي أحببُت جمیَع نساِء المدینة
 .وال واحدةً منھُنَّ أحبّتني

 .. الكردیّاُت" .. عادةً "
 .یكَرْھَن الجنود

 "كانت أجمُل امرأٍة بینھّن"تارا
 "وبالطبع .. كنُت أُِحبُّ "تارا

 و بالطبع .. كانت"تارا" ال تُِحبُّني
 تارا" التي"

 .ال تُِحبُّ الجنود
 عندما أذھُب إلى الُسلیمانیِّة اآلنَ 

 یُصادفني وجھھا
 الذي یشبھُ "ّمنَّ السماواِت" جّداً 

 و یغُصُّ قلبي
 بالكثیُر من الضوء

 في عشبھا األخضر الفاحم
 وبالكثیر من الكلمات

 في فمھا الذي یقوُل أشیاَء صغیرة
 تشبھُ "النمنَم" الُكرديَّ 

 عندما "یدبُُك" فوق فستانھا األسَود
 و یتطایَُر القلیُل منھ

 .فوق روحي 
 عندما أذھُب إلى الُسلیمانیِّة اآلن

 عادةً .. ال أِجدھا

 ال أدري لماذا النساء
 شبیھاُت الحقیقةِ 

 .یكِذْبَن َعلَيّ 

 عندما أذھُب إلى الُسلیمانیّة اآلن
 أمشي في شوارعھا وحدي

 "ال عَسَل لي في فَِم "تارا
 یدفَُع الجوَع عنّي

 وال جبالً من رائحِة "الِعْلِج" الُمرِّ 
 یعصمني من الغرق

 في ظَھِرھا الشاسِع البھيّ 
 "وال قلیالً من َحطَِب شجرِة "البطم

 "ترمیِھ "تارا
 .على بَرِد روحي

 عندما أذھُب إلى الُسلیمانیِّة اآلن
 "أتذّكُر "تارا

 لماذا السیّدةُ الُسلیمانیّةُ 
 التي تشبھُ اللیَل جّداً 

 "تبدو طویلةً مثل "تارا
 كأنّھا یوٌم قدیم؟

 عندما ال أذھُب إلى الُسلیمانیّةِ 
 ال شيَء یحدُث لي

 كأنّني لم أُكن یوماً ھناك
 وكأّن بغداد

 لیست نسیاناً سابقاً 
 یتذّكُرهُ اآلنَ 

 رجٌل طاعٌن في الِسنِّ 
 تُحاِصرهُ "التاراُت" حدیثاُت الوالدةِ 

 .و یشعُر بالخذالن

 د. عماد عبد اللطیف
 العراق

 را 
 اُُِ   اد

 امن     و ت ارض
 

 وعد حسون نصر / سوریا
 

اإلنسان فقط صفة للتفریق بیننا وبین كائنات األرض.. فمع األسف الشدید بات الحیوان في منازل بعض األثریاء أفضل ب�ك�ث�ی�ر    
من اإلنسان العربي، وخاصةً في زمن الحرب والنار والبارود، زمن أصبحنا فیھ مشّردین في بقاع األرض، ُم�ھ�ّج�ری�ن ال س�ق�ف 
فوقنا یحمینا من حرارة أو مطر السماء، وال جدران تحتضن أحالمنا وألعاب أطفالنا وصور ذكریاتنا بص�ح�ب�ة ك�ب�ارن�ا، وال ح�ت�ى 
فراش مھترئ یحتضن جسدنا لحمایتھ من قسوة األرض. وھنا أخص شعوب العالم العربي، من زعزعت الحرب أمنھم وسالم�ھ�م 

 .من العراق إلى الیمن فسوریة بلدي الحبیب
كثیرةٌ ھي الشعارات الرنّانة التي تنادي بالسالم للشعوب، تنادي بالحریة واإلنسانیة، واألكثر تلك األیام التي یتضامن بھا أصح�اب 

 الشعارات بتخصیصھا لھؤالء المنھكین، فأین شعاراتكم ونحن اآلن نعاني أقسى أنواع الذل من تھجیر وحرمان وقھر وفقر؟
ت�ن�ا ف�ي رالم نعد نبصر النور تحت ذریعة أن الحرب سلبت وقودنا، فال طاقة بدیلة ننیر بھا عتمة أیامنا، كذلك عّشش البرد في عظامنا وغدا رفیق سھ 

 لیالي الشتاء القارس، والحّجة أن النفط أضحى في خزانات الغرب بسبب الحرب.
ت ارانفد الدقیق من مخابزنا ولم نعد نسمع صوت رّق العجین، ونام أطفالنا جائعین یحلمون برائحة الرغیف. كل ھذا الذل ومازال الب�ع�ض ی�رف�ع ش�ع� 

وجبة شھی�ة  رمىحقوق الطفل واإلنسان ویوم المھاجر ویوم المساواة، فأین المساواة یا سادة إذا كنّا نموت على حدود الغربة ُمھّجرین نُلَفُّ بكیس ونُ 
ر للوحوش في براري الغربة، فال أم تبكي فراقنا وال أب یرمي كمشة من التراب على وجھنا؟! أصبحنا نحن الس�وری�ی�ن أرق�ام�اً ع�ل�ى ش�واھ�د ال�ق�ب�و

 ولوائح النزوح وحتى في صفحات المفقودین! 
رب بین أھل�ھ�ا! الحدعونا من كل األیام وشعاراتھا للتضامن معنا! أعیدوا لنا بالدنا كما كانت فقط ال نریدھا األفضل! نریدھا كما كانت قبل إشعالكم فتیل 

ث�رت�م وب�ع�أعیدوا جثّة مھاجر إلى تراب قبور العائلة لتزرع أّمھ اآلس على قبره وترویھ بدموعھا! أعیدوا دمیة لطفل شّردتم ضحكاتھ وقتلت�م ف�رح�ت�ھ 
ث�ری�ن مبعألعابھ! أعیدوا حبیباً إلى حبیبتھ الحالمة بالطرحة والفستان األبیض وكمشة حب ودفء وطفل یحمل خصالھما! أعیدوا شملنا بعد أن أصبحنا 

ك�ل ت ب�في أصقاع األرض تجمعنا شاشة جوال، وتُعبّر عن ضحكاتنا وجھ ورسوم في لوحة المفاتیح! أعیدونا لنجتمع في ساحات األعیاد نلقي المعایدا
ذّل، ف�وج�ع�ن�ا ال مودة ونتبادل الحلوى والضحكات، ال نرید أیاماً تصف معاناتنا، نرید وطناً یحضن طموحاتنا ویُعید لنا كرامتنا، فلم نعد نقوى على تلقي

م بات أكبر من یوم واتفاقیة وتضامن، ألننا نحن السوریین بتنا بحاجة على مقومات نعیش بھا داخل وطننا ال ع�ل�ى ح�دود ال�دول ت�ح�ت ش�ع�ارك�م ی�و
 ....!التضامن مع اإلنسانیة ویوم للمھجرین
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بعد مخاض عسیر وترقب وإنت�ظ�ار     
ی���وم���اً ع���ل���ى إج���راء  78ب���م���رور 

االنتخابات المبكرة بتأریخ العاشر م�ن 
، ص�ادق�ت  2021أكتوبر تشرین األول 

المحكمة اإلتحادیة العلیا على نتائ�ج�ھ�ا 
وق���ب���ل  2021  -12-27ب���ت���أری���خ 

المصادقة ردت المحكمة الدعوى ال�ت�ي 
أقامھا ھادي الع�ام�ري زع�ی�م ت�ح�ال�ف 
الفتح والذي طلب ف�ی�ھ�ا إل�غ�اء ن�ت�ائ�ج 
االن��ت��خ��اب��ات ب���ع��د أن أدع��ى ب���أن 
االنتخابات مزورة بالرغ�م م�ن ال�ن�ظ�ر 
من قبل المفوضیة ال�ع�ل�ی�ا ال�م�س�ت�ق�ل�ة 
ل�إلن�ت�خ�اب�ات ب�ال�ط�ع�ون وإع�ادة ال�ع�د 
والفرز الیدوي للعدی�د م�ن ال�م�ح�ط�ات 
في المراكز االنتخابیة إال أن ال�ن�ت�ائ�ج 
ك��ان��ت م��ت��ط��اب��ق��ة م��ع ال��ع��د وال��ف��رز 
اإللیكتروني. لقد مثل الع�ام�ري اإلط�ار 
التنسیقي لل�ك�ت�ل واألح�زاب الش�ی�ع�ی�ة 
وفي الم�ق�دم�ة األح�زاب وال�ت�ح�ال�ف�ات 
الخاسرة في االنتخابات ، مما دفع ذل�ك 
إلى توتیر األوضاع األمنیة والسیاسیة 
وم��ح��اول��ة إغ��ت��ی��ال رئ��ی��س ال��وزراء 
الكاظ�م�ي. ك�م�ا ب�رزت ع�ل�ى الس�اح�ة 
العراقیة ومشھدھا لغة التھدید ب�ال�ق�وة 
المسلحة ودفعت المئات م�ن ع�ن�اص�ر 
الحشد الشعبي المسلحة إلى ال�ت�ظ�اھ�ر 
واإلعتصام أمام ال�م�ن�ط�ق�ة ال�خ�ض�راء 
وتحشید كل وسائ�ل اإلع�الم ال�م�ت�اح�ة 
م��ن أج��ل ت��خ��ری��ب ن��ت��ائ��ج ال��ع��م��ل��ی��ة 
االنتخابیة ، كما مارسوا الضغ�ط ع�ل�ى 
ال��م��ف��وض��ی��ة ال��ع��ل��ی��ا ال��م��س��ت��ق��ل��ة 

وعلى الھیئة القضائیة ف�ي  لإلنتخابات 
المفوضیة وكذلك المحك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة 
من أجل الخروج بتغی�ی�ر ف�ي ال�ن�ت�ائ�ج 
والقرارات لصالح الكتل الخاسرة وك�ل 

ك�ان   ماجرى بع�دم ال�ق�ب�ول ب�ال�ن�ت�ائ�ج
بس�ب��ب ال��م�ن��اص��ب وال��ن�ف��وذ واألذرع 
المسلحة التي تمتلكھا الكتل ال�م�ت�ن�ف�ذة 
وبسبب عدم قناعتھا بال�خ�س�ارة ال�ت�ي 
ُمنیت بھا إال أن كل ھذه المحاوالت ل�م 
تنجح و لم یعترفوا بالنتائج إال بع�د رد 
دعاوي الطعون والمص�ادق�ة م�ن ق�ب�ل 
المحك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة. وب�ع�د ال�ت�أخ�ی�ر 
أصب�ح ال�ط�ری�ق س�ال�ك�اٌ ن�ح�و ت�ن�ف�ی�ذ 
التوقیتات الدستوریة وتنفیذ متط�ل�ب�ات 
الدورة االنتخابیة التشریعیة ال�خ�امس�ة 
لكي یمارس م�ج�ل�س ال�ن�واب ال�ج�دی�د 

 دوره في التشریع والرقابة.
لقد ُرفعت المصادقة من قبل الم�ح�ك�م�ة 
اإلت�ح��ادی��ة إل��ى رئ��ی�س ال��ج�م��ھ��وری��ة 

م�ن ت�أری�خ  وخالل خمسة عشر یوماً 
المصادقة ی�ق�وم رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة 
بدعوة مجلس النواب حس�ب م�رس�وم 
جمھوري، لعقد جلستھ األولى برئاس�ة 
النائب األكبر سناً ح�ی�ث ی�ج�ري ف�ی�ھ�ا 
أداء الیمین الدستوریة من قبل الن�واب 
وھو شرط أساسي إلكتمال ال�ع�ض�وی�ة 
حس�ب ال��دس�ت�ور، وك�ذل�ك ی�ت�م ف�ی�ھ��ا 
إنتخاب رئیس مجلس النواب والنائبین 
األول والثاني. ویكون إنتخ�اب رئ�ی�س 

صوت�اً  165مجلس النواب باألغلبیة ب
 329وكذلك ال�ن�ائ�ب�ی�ن م�ن م�ج�م�وع 

ورئ�اس�ة ال�ب�رل�م�ان  مقعداً أو ص�وت�اً 
تفتح باب الترشیح لرئاسة الجمھوریة 
خ��الل خ��م��س��ة عش��ر ی��وم��اً وع��ل��ى 

ن�ائ�ب�اً  220المرشح الفوز ب�ت�ص�وی�ت 
وفي حالة اإلخفاق یتجھ البرلم�ان إل�ى 
التصویت الجدید وال�م�رش�ح ال�ح�اص�ل 
عل�ى أع�ل�ى األص�وات ی�ك�ون رئ�ی�س�اً 
للجمھ�وری�ة ب�غ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن ع�دد 

 النواب الحضور .
وك��م��ا ج��رت ف��ي ال��دورات األرب��ع��ة 
السابقة ستكون ال�م�ن�اص�ب الس�ی�ادی�ة 
(رئ��ی��س م��ج��ل��س ال��ن��واب، رئ��اس��ة 
الجمھوریة، ورئیس مجلس ال�وزراء) 
حسب المحاصصة والتي الی�وج�د ل�ھ�ا 

-نص دس�ت�وري ب�ل إت�ف�اق ت�واف�ق�ي 
ُع��رف��ي وحس��ب ھ��ذا ال��ق��ال��ب غ��ی��ر 
الدست�وري س�ی�ك�ون رئ�ی�س م�ج�ل�س 
النواب من المك�ون الُس�ن�ي، ورئ�اس�ة 
ال�ج�م��ھ�وری��ة م��ن ال�م��ك�ون ال�ك��ردي، 
ورئاسة مجلس الوزراء م�ن ال�م�ك�ون 
الشیعي (تق�ل�ی�د ل�ب�ن�ان�ي) وع�ل�ى ھ�ذا 
األس��اس س��وف ت��ق��ّس��م ال��م��ن��اص��ب 
األخرى وحسب المحاصصة الط�ائ�ف�ی�ة 
والمذھبیة والقومیة والسیاس�ی�ة ال�ت�ي 
عانى ویعاني منھ�ا الش�ع�ب ال�ع�راق�ي. 
وحتى ھ�ذه ال�م�ح�اص�ص�ة ال�ت�واف�ق�ی�ة 
سوف تخضع وت�ت�أث�ر ب�ت�ف�رع�ات ك�ل 
م�ك�ون وال��ت�ي س�ت��ع�رق�ل إن��ج�از ھ��ذه 
المھمة وسوف تجري في ھذه ال�ف�ق�رة 
المساومة والبیع والش�راء م�ن داخ�ل 
ال�ُك�ت�ل ك�م�ا ج�رى ذل�ك ف�ي ال��دورات 

 السابقة.
ولھذا س�ی�ب�دأ س�ب�اق م�ارث�ون�ي ح�ول 
اإلسراع نحو تكوین الكتلة األكبر وقبل 
إنعقاد الجلسة األولى لمجل�س ال�ن�واب 
لكي تعلن في ال�ج�ل�س�ة األول�ى ول�ك�ن 
بسبب عدم ال�ت�وض�ی�ح ح�ول م�ن ھ�ي 
ال��ك��ت��ل��ة األك��ب��ر ف��ي ح��ی��ن ال��ن��ص 

) م�ن 76الدستوري یذكر في (المادة (
 الدستور أوالً :

یكلف رئیس ال�ج�م�ھ�وری�ة، م�رش�ح  -
الكتلة النیابیة األكثر ع�دداً، ب�ت�ش�ك�ی�ل 
مجلس الوزراء، خ�الل خ�م�س�ة عش�ر 
ی��وم��اً م��ن ت��أری��خ إن��ت��خ��اب رئ��ی��س 
ال�ج�م�ھ�وری�ة) وال�ت�ف�س�ی��ر ل�ح�ل ھ��ذه 
اإلشكالیة ھو تألیف الكتل وتحال�ف�ات�ھ�ا 
قبل إجراء االنت�خ�اب�ات، وب�ع�د ظ�ھ�ور 
النتائج تحسب أصوات ال�ت�ح�ال�ف�ات أو 
الكتل واألكثر ع�دداً ھ�ي ال�ت�ي ت�ك�ون 
الكتلة األكبر. ورأي آخ�ر ب�أن ت�ت�ك�ون 
الكتلة األك�ب�ر ھ�ي ال�ت�ي ت�ت�أل�ف ب�ع�د 
االنتخابات وقبل عقد ال�ج�ل�س�ة األول�ى 
لمجلس ال�ن�واب. ول�ھ�ذا س�وف ی�ع�اد 
نف�س الس�ی�ن�اری�و ل�ل�دورات الس�اب�ق�ة 

 فیبقى الحال كما ھو علیھ.

 
 ماذا بعد المصادقة :

 كما ذكرنا:
رف��ع ال��م��ص��ادق��ة إل��ى رئ��ی��س  -1

 الجمھوریة
خ�الل أس�ب�وع�ی�ن یص�در م�رس�وم  -2

جمھوري لدعوة مجلس ال�ن�واب ع�ق�د 
 الجلسة األولى 

إنتخاب رئیس المجلس من المكون  -3
السني والنائب األول والن�ائ�ب ال�ث�ان�ي 

 صوت،  165باألغلبیة المطلفة 
إنتخ�اب رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة م�ن  -4

 220المكون الكردي بثلث�ي األعض�اء 
 صوت 

 إعالن الكتلة األكبر  -5
رئیس الجمھوری�ة ال�ج�دی�د ی�ك�ل�ف  -6

مرشح الكتلة األكبر ب�رئ�اس�ة م�ج�ل�س 
الوزراء (من المكون الشیعي) وتق�دی�م 

ی�وم�اً  30الوزراء أمام البرلمان خالل 
رئ��ی��س م��ج��ل��س ال��وزراء ی��ق��دم  -7

برنامج الوزارة ھذه أھم ال�م�ت�ط�ل�ب�ات. 
ولكن ھذه اإلجراءات التمرر بس�ھ�ول�ة 

 لوجود:
 الصراعات السیاسیة بین الكتل  -أ

 الخالفات بین أطراف كل تحالف  -ب
توزیع المناصب الس�ی�ادی�ة حس�ب  -ج

ال��م��ح��اص��ص��ة ال��ط��ائ��ف��ی��ة وال��ق��وم��ی��ة 
وك�ذل�ك ال�وزارء   والسیاسیة واإلثنیة
 والمدراء العامین. 

ومن خالل التحلیالت الس�ی�اس�ی�ة ن�ج�د 
الشعب العراقي لن یسكت على الن�ظ�ام 
المحاصصي وأسل�وب�ھ وم�احص�ل م�ن 

وإس�ت�م�رارھ�ا  2019إنتقاضة تشرین 
قد أع�ط�ت درس�اً ل�ل�ط�ب�ق�ة  2020في 

السیاسیة الی�ن�س�ى وأج�ب�ر ال�ح�ك�وم�ة 
السابقة على إجراء انتخ�اب�ات م�ب�ك�رة 
وبالرغم من ال�ت�س�وی�ف وال�م�م�اط�ال�ة 

ق��ب��ل ال��ك��ت��ل ال��م��ت��ن��ف��ذة إال أن  م��ن
االن�ت��خ��اب��ات ق��د ت��م��ت. وظ��ھ��ر ع��ل��ى 
الساحة السیاس�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة ت�ح�ال�ف 
جدید والذي جاء من اإلنت�ف�اض�ة وھ�و 

ن�ائ�ب�اً  28تحالف من أجل الشعب فی�ھ 
ح�راك  9ن�ائ�ب إم�ت�داد + 9یمثل�ون (

مس�ت�ق�ل�ی�ن) وھ�و  10الجیل ال�ج�دی�د 
تحالف معارض ی�ع�ل�ن بش�ك�ل ص�ری�ح 
بأنھ تحالف من أجل الشعب وال ی�دخ�ل 
ف�ي م�ن�اقش�ات تش�ك��ی�ل ال�ح�ك�وم�ة أو 
ال��دخ��ول ف��ي م��ح��اص��ص��ة ف��ھ��و ض��د 
المحاصصة وستبقى معارضتھ إیجابیة 

ال�ق�ادم�ة  عمل ال�ح�ك�وم�ة ویراقب بدقة
وھذا التحالف یعتبر ن�واة ل�ل�م�ع�ارض�ة 
تحت قبة البرلمان وأذا م�ا س�ار ع�ل�ى 
برنامجھ الذي وعد بھ الش�ع�ب س�وف 
یكون لھ مستقبل واعداً ف�ي الس�ن�وات 

 القادمة. 

أما التحالف�ات األخ�رى ف�ھ�ي م�ت�ن�ف�ذة 
وھمھا المصالح وث�روات�ھ�ا وال�ت�س�ت�ر 
على الفساد، ب�إع�ت�ق�ادي ھ�ذه ت�ع�ت�ب�ر 
البدایة نحو توسیع ھذا ال�ت�ح�ال�ف م�ن 
أجل التغ�ی�ی�ر.واآلن وب�ع�د ال�م�ص�ادق�ة 
على النتائج، بدأت الحوارات المكوكیة 
لوفود تمثل الكتل وھ�ن�اك مش�روع�ی�ن 
نحو بناء الكتلة األك�ب�ر، إت�ج�اه ی�م�ث�ل 
اإلطار التنسیقي الشیع�ي وال�ذي یض�م 
دول��ة ال��ق��ان��ون ب��رئ��ل��س��ة ال��م��ال��ك��ي، 

دول�ة -وتحالف الفتح (ھادي العامري) 
المواطن (عمار الحكیم) عصائب أھ�ل 
الحق (قیس الخزعلي) ومعھم أح�زاب 

اإلط��ار ال��ت��ن��س��ی��ق��ي ط��رح  -ص��غ��ی��رة
مشروع حكومة توافقیة والعم�ل ع�ل�ى 
جذب مكون سني وھو ت�ح�ال�ف ال�ع�زم 
ب�ق�ی�ادة خ�م�ی�س ال�خ�ن�ج�ر وح�زب أو 
تحالف كوردي ویطم�ح ال�م�ال�ك�ي ب�أن 
یكون ھو رئیس مجلس الوزراء القادم 

 بالرغم من أخطائھ وكوارثھ. 
واإلتجاه الثاني یمثل ال�ت�ی�ار الص�دري 
ومن یأتي معھ وھو ص�اح�ب مش�روع 
حكومة األغلبیة الوط�ن�ی�ة ب�ع�ی�دة ع�ن 
المحاصص�ة وأح�ت�م�ال ج�ذب ت�ح�ال�ف 
(تقدم) المكون السن�ي ب�ق�ی�ادة م�ح�م�د 
الحلبوسي. كما س�ی�وج�د ت�ح�ال�ف م�ن 
أجل الشعب الذي قرر عدم الدخول م�ع 
أي من الطرفین ألنھ سی�ك�ون ت�ح�ال�ف 

 معارض. 
وخ��الل ھ��ذه ال��ف��ت��رة س��وف ت��ن��ش��ط 
اللقاءات والحوارات م�ن أج�ل ت�أم�ی�ن 
المناصب والمصالح من خالل التواف�ق 
وبطبیعة الحال سوف ت�ت�وت�ر األج�واء 
السیاسیة بحیث تعمل الكتل ال�م�ت�ن�ف�ذة 
على عرقلة سیر التوقیتات الدستوری�ة 
وعلى سبیل ال�م�ث�ال ت�ج�ع�ل ال�ج�ل�س�ة 
األولى مفتوحة لتالفي التوقی�ت�ات ك�م�ا 
ذكر محمود المش�ھ�دان�ي م�ن ت�ح�ال�ف 
عزم وھو النائب األكبر سناً وس�ی�ك�ون 
ھو رئیس الجلسة بأنھ سیجعل الجلسة 
م��ف���ت��وح���ة ول���غ��رض أن ت���ك��ت���م���ل 
المفاوضات والتالعب بین ال�ك�ت�ل م�ن 
أجل توزیع المناصب وتح�دی�د ال�ك�ت�ل�ة 
األكبر وكل ھذا یجري خ�ارج اإلل�ت�زام 

 بالدستور .
وسوف نتابع ما سیحصل في م�ج�ل�س 

في ج�ل�س�ت�ھ األول�ى ال�م�زم�ع  النواب 
ب�ع�د أن  9/1/2022عقدھ�ا ب�ت�أری�خ 

یباشر أعضاء الب�رل�م�ان ال�م�ن�ت�خ�ب�ی�ن 
 عملھم .

 

!؟دا  ذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صبحي مبارك/ سیدني
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نرى من خالل (السیلویت) ظالًّ لط�بّ�اخٍ ق�زٍم وھ�و   … إضاءة من خلف خشبة المسرح

 إطفاء اإلضاءِة)( …یطبُخ في قدٍركبیرٍ 

على خشبة الم�س�رحِ... ن�رى أرب�ع�ةَ أش�خ�اٍص م�خ�تَ�لِ�ف�ي األزی�اِء   فتح إضاءة فیضیة

وما إْن یُشاھدھم الناُس حتى یھُجموا علیھم ویُط�ّوق�وھ�ْم … والقبّعاِت واإلكسْسواراِت 

 فیختفوَن عن األنظاِر.

یتراجُع الن�اُس ف�ي ك�ّل االت�ج�اھ�اِت ف�ی�ظ�ھ�ُر …  نسمع صوت قرعِ الطباخِ على القدِر 

 الشخوُص االربعةُ ُمنبطحین أرضا، ومع موسیقى توحي بحدٍث قادٍم.

یُخِرج الطباُخ من القِدِر صندوقا كْرتونیّا بھ عّدةُ ثقوٍب و بداخلھ ِمصباٌح أصفُر یرف�ُع�ھ 

نشاھُد الصندوَق یَرُمُش لثواٍن معدوداٍت ثّم نسم�ُع م�ن�ھ …  نحو األعلى ویتركھ ُمَعلّقا 

ث�م ن�رى أرب�ع�ةَ … (یتكّرر الص�وُت)"إنّا صنعنا لكم الضوَء و الظالَم" صوتـًا ُمجسًَّما 

صنادیَق تنزُل بحبٍل فیستلُم كلٌّ من األشخاِص االربعة صندوقا وھو ُمب�ت�ھ�ٌج وی�ن�ت�ح�ي 

 زاویةً من زوایا خشبِة المسرحِ وینادي على بضاعتھ:

 أنا سّماني أبي (أبو الخیِل) عندي شاٌي طیٌّب بریحِة الھیلِ …الرجل األوُل : أنا 

وال شربا م�دى   ھیّا أیّھا الناُس العطاشى ُخذوا قدحا من ھذا الشاي ولن تحتاجوا أكال

 الحیاة.

 

 أنا أسماني أبي (أبو جلعوط) عندي لكم أفضُل بلّوط… الرجل الثاني : أنا

دون ت�ّرھ�ات   وال تصّدق�وا اإلش�اع�ات وأق�ول ل�ك�م  ال تُصّدقوا الخرافاِت والسخافاتِ  

 خذوا بلّوطا واحدا وستشبعون مدى الحیاة.

 

  أنا أسماني أبي (أبو جعجوع) عندي ماٌء صاٍف من الیُنبوع…الرجل الثالُث : أنا

 النقوِد !!! ولن تجوع لكن ادفْع لي بعضَ   اِشَرْب كأًسا واحًدا ولن تموتَ  

 

ف�ق�ط أق�وُل:   رجٌل رابٌع   : أنا لن أقوَل لكم إنھم یكذبوَن إْذ ال دلیَل عندي على دجلِھ�م

… صغی�رةً   نعم، خَرَزةً … أنا أبیُع كّال منكم خَرَزةً … بضاعتي عن بضاَعتِھم مختلفة ٌ 

 …واحدةً فقط 

بإبھاِمِك األْیمِن وسیأتیِك البحُر بُس�فُ�ٍن   أؤّكُد،… فافُركیھا بإبھاِمِك األیمنِ إْن كنِت أنثى 

واختاري وإن لم تُعجبِك البضاعةُ ففي قص�ري ُم�ن�اِك   نقّي… ُمحّملٍة بأجَمِل الِعرساِن 

 وشرفي فداؤِك.  ودواؤِك الشافي،

خیوٌل  فاْفُرِك الخرزةَ بسبابتَك الیُمنى و ستأتیَك عرباٌت ذھبیّةٌ، تجّرھاأّما إن كنَت ذكرا 

…من صلع�ت�ي بِشرفي وشرِف ھذِه الخرزِة المصنوعةِ … فّضیةٌ ُمَحّملَةٌ بأجمِل النساءِ 

 ھا شلوني أقصُد شلونھا بضاعتي، مو أحسن من ذولھ القشامر.

 !!!ھرولةً في اتّجاِه المھازلِ … ویھروُل الناُس، قطعانـًا،  نحو الرجاِل األربعة  

 سیناریو صوري    
 

    و 
 ة ازل

 

 موفق ساوا
 2010سیدني 

 ورغم أني ال أمتھن الحب إال أني كثیرا من الخیبات أتكئ 
 علیھا كلما المسني الشعر

 وبكل خیباتي وانكساراتي و أمیتي في الرجال...أنا أحبك
 أحبك ألنك آخر أخبار الدھشة بھذا العمر المریر

 ألنك صندوق ضم بداخلھ كل األمنیات وضحكات األطفال
 ألنك بابتسامة واحدة تجعل البالد تنسى جفافھا من الفرح

 ألنك الوقت الالمع الذي یھب الذكریات القادمة كل قیمة الحنین
 ورغم أني ال أمتھن لغة الوصل وأجید لعبة الغیاب

 اال أن قلبي متورط بوجھك
 ھل تعرف ماذا یعني أن أتورط بك...؟

 یعني أني أترك كل مغریات العشق وأكتفي بشتیمة الشعر
 ھذا الشعر الذي أخرجني من جمود الحیاة ونفخني قصیدة

 تستریح على عرش قلبك المتعب
 أحبك في ھذا العام بقدر أوھام المغتربین في الرجوع

 أحبك بقیمة النفط المسروق وعدد الخبز المسروق
 وھالة البلد المسروق

 بعدد كفوف األمھات المرفوعة قھرا نحو السماء
 بعدد النساء اللواتي حصدن كل خیبات الحب
 كل أھانات الحیاة..كل خذالن الوعود باللقاء

 وبالرغم أني في بیت ال تطل نوافذه على الحب
 وال یؤرخ احتفاالتھ اال....صمتا

 ال یرتق أیامھ البالیة اال....بالجفاء
 فأنا...بكل تعبي أحبك

 بیتنا حزین یا حبیبي وجدرانھ تكاد تبكي من الوحشة
 ألنھ فقیر األفراح وفقیر التواصل وفقیر الحریة

 والبیوت التي تعاني من أزمة البھجة تھرم بسرعة
 وبالرغم من ھشاشة أملي اال أني ما زلت أحیا

 ما زلت أبتسم على الرغم من سعال حزني
 ما زلت أنسج خیوط البشائر من وجھك البعید

 فیكفیني أن أمتلك شبرا من الفرح معك
 حتى لو كان بیتنا آیال للحزن

 ویكفیني لمسة یدك تكون موقدا لروحي
 أزیح بھا كل برد الصمت وتشتت العائلة

 یكفیني أني أصل إلیك وأعانقك بھذه البرقیات
 یكفیني جنوبك من كل االتجاھات

 ربما أنا لست امرأة مثالیة في الحب والحیاة
 لكني امرأة تشعر بأنین األشجار كلما قطعت بشراسة

 أشعر بنبض الوطن المتعب
 أشعر بحنین ذراعیك لضمي ألف سنة من الشوق

 كل الوجوه جامدة إن لم تتحصن بوجھك
 كل البحور ساكنة ووحدك أمواجھا

 كل القصص مملة إن لم تكن أنت بطلھا
 وبرغم كل المسافات تبقى عزف أناشید األفراح

 ألنك كل صباح تحول األیام لنوتات عشق
 .كل عام وأنت شغف الحیاة وجنون الكتابة

 میثاق كریم الركابي
 العراق
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بغیاب مفھوم جامع للمواط�ن�ة ان�ت�ش�رت    

وس��ادت أن��م��اط ك��ث��ی��رة م��ن ال��م��ف��اھ��ی��م 

واألدبیات السیاس�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة ال�ت�ي 

تُذیب الوطن والش�ع�ب ف�ي ب�وت�ق�ة ال�دی�ن 

والمذھب والعشیرة والقری�ة او ال�م�دی�ن�ة، 

حتى أصبح الوالء الح�داھ�ا یس�ب�ق ال�والء 

للوطن الجامع واالنتماء ل�ل�ش�ع�ب األك�ب�ر، 

وتصدر ھذا الوالء أو االنتماء لل�م�ذھ�ب او 

العشی�رة ق�ائ�م�ة االول�وی�ات ع�ل�ى حس�اب 

ال�م�ف�ھ��وم ال�ج�ام��ع، وق�د ل��ع�ب�ت األح��زاب 

الدینیة والمذھبیة دورا ك�ب�ی�را ف�ي ت�ق�زی�م 

المواطنة وحصرھا في ط�ائ�ف�ة ب�ذات�ھ�ا أو 

دین بعینھ، وساندھا بش�ك�ل ك�ب�ی�ر ال�ن�ظ�ام 

العشائري وتقالیده التي ترت�ق�ي ف�ي ك�ث�ی�ر 

من ممارساتھا على نظام الدول�ة وم�ن ث�م 

 القانون.

إن مسألة التداخل السیاسي ب�ی�ن ال�دی�ن    

والوطن واالنتماء في بلداننا وكیفیة اق�ح�ام 

الدین في السیاسة وشؤون الدول�ة وك�ی�ف 

یحق لنظام او حزب او م�ج�م�وع�ة ف�رض 

تعالیم دین بذاتھ على مواطني تل�ك ال�دول�ة 

متعددة ال�م�ك�ون�ات ال�دی�ن�ی�ة وال�م�ذھ�ب�ی�ة، 

ال�وط�ن ف�ي ظ�ل م�خ�ت�ل�ف أن��واع   ح�ول�ت

االنظمة الحاكمة فیھ (ملك�ی�ة وج�م�ھ�وری�ة 

ودیمقراطیة ودكتاتوری�ة وإس�الم�ی�ة) إل�ى 

م�ج��رد ش�ع��ارات و م�ھ��رج��ان�ات وأغ��ان��ي 

وأناشید لتمجید القائد أو الح�زب أو ال�دی�ن 

والمذھب، بعیدا عن أي مفھوم ل�ل�م�واط�ن�ة 

التي تنضوي تحتھا كل ھذه المس�م�ی�ات أو 

الكائنات، فھي بالتالي اصغر منھا ب�ك�ث�ی�ر، 

لكنھم اي أصحابھا عملوا لسنوات ط�وی�ل�ة 

على تق�زی�م ال�وط�ن وإذاب�ت�ھ ف�ي ش�خ�ص 

دكتاتور او في كیان ح�زب م�ھ�م�ا ك�ب�ر أو 

صغر لن ی�ت�ج�اوز اال نس�ب�ة ض�ئ�ی�ل�ة م�ن 

 مجموع أبناء وبنات الوطن.

 

ی�ت��س��اءل ال��ك��ات�ب وال��ن�اش��ط ال�م��ص��ري    

مدحت قالدة قائال: كیف ل�ن�ا ان ن�م�زج او 

نخلط الدین بالنجاسة، وحینما س�أل�ت�ھ ع�ن 

النجاسة قال: إن الدین ق�داس�ة والس�ی�اس�ة 

ن��ج��اس��ة، ف��ك��ی��ف ی��ح��دث ذل��ك، م��ت��ھ��م��ا 

السیاسیین في شرقنا بالتعاون م�ع ب�ع�ض 

ممن یسمون أنفسھم رجال الدین بممارسة 

النجاسة ویقص�د ف�ی�ھ�ا ال�ت�ح�ای�ل وال�ك�ذب 

وربما الت�ن�اف�س غ�ی�ر الش�ری�ف م�ن اج�ل 

ال��وص��ول ال��ى الس��ل��ط��ة، وال��وص��ول إل��ى 

السلطة في بلداننا تستخدم ك�ل ال�م�ع�اص�ي 

من اجل الكرسي، حتى وان كانت ع�ب�ر م�ا 

یسمى بصنادیق االقتراع، وھي بذلك تبتع�د 

كل البعد او تتقاطع بالمطلق مع المرتكزات 

األساسیة للدین الذي یعتمد أس�س ق�ی�م�ی�ة 

وروحیة مق�دس�ة ال ی�م�ك�ن ال�ت�الع�ب ف�ي 

ثوابتھا، ومجرد إدخالھ أو است�خ�دام�ھ ف�ي 

السیاسة كاحزاب او مجموع�ات س�ی�اس�ی�ة 

غرضھا الوصول إلى دفة الحكم ھو تدم�ی�ر 

لكیان الدولة وت�ح�وی�ل�ھ�ا ال�ى دك�ت�ات�وری�ة 

تحرق االخضر والیابس، وتش�وی�ھ ل�ل�دی�ن 

ونقائھ الروحي، وبالتالي ف�ان ھ�ذا ال�ن�م�ط 

من االنظمة التي تُقزم االوطان وتذیبھا ف�ي 

شخص دكتاتور أو في كیان حزب سی�اس�ي 

او مذھب دیني او دین بذاتھ ع�ل�ى حس�اب 

المواط�ن�ة ال�ت�ي تض�م م�خ�ت�ل�ف م�ك�ون�ات 

المجتمع عرقیا وقومیا ودی�ن�ی�ا وم�ذھ�ب�ی�ا، 

تؤدي الى أنماط من القساوة ال�ت�ي ت�ح�دث 

عنھا مدحت قالدة في مقالھ (قساوة وطن، 

تلك القساوة التي انتھت الى جرائم ل�الب�ادة 

) وال��ت��ط��ھ��ی��ر Genocideال��ج��م��اع��ی��ة (

) ك��م��ا Ethnic cleansingال��ع��رق��ي (

حصل في كوردستان الع�راق ف�ی�م�ا ٌس�م�ي 

باالنفال وحلبجة، او مثیالتھا التي ت�ع�رض 

لھا االیزیدیون عبر تاریخھ�م ھ�م واالرم�ن 

في كوردستان ترك�ی�ا وال�ع�راق، وف�ي ك�ل 

ھذه الج�رائ�م ت�م م�زج ال�دی�ن ب�الس�ی�اس�ة 

معتمدین على فتاوى م�ن�ح�رف�ة او اط�الق 

اسماء ایات قرآنیة على تلك الجرائم، ك�م�ا 

ف�ي (األن�ف�ال) ال�ت�ي اس�ت�خ�دم�ت ك�ع�ن��وان 

لجرائم تھجیر الكورد وتغییب ما یقرب م�ن 

مائتي ألف مواطن مدني ودفنھم أحیاء ف�ي 

صحراوات ج�ن�وب ووس�ط ال�ع�راق، وك�ذا 

الحال في جرائم منظمة داع�ش االرھ�اب�ی�ة 

ضد االیزی�دی�ی�ن ف�ي ك�ارث�ة س�ن�ج�ار ع�ام 

م التي راح ضحی�ت�ھ�ا االف ال�ق�ت�ل�ى 2014

وسبي آالف النس�اء واالط�ف�ال ب�اس�ت�خ�دام 

نصوص دین�ی�ة ف�ي وط�ن ت�ھ�ی�م�ن ع�ل�ی�ھ 

أح��زاب دی��ن��ی��ة م��ذھ��ب��ی��ة ال ت��ق��ب��ل اآلخ��ر 

وتتحمل وزر تغییب آالف مؤلفة أخرى من 

الرجال والشباب دونما محاك�م�ة ال لس�ب�ب 

 اال لكونھم من طائفة دینیة مغایرة لھم.

 

اوجاعنا في أوط�ان الش�رق االوس�ط ال    

حصر لھا، فقد تبع�ث�ر ال�وط�ن ب�ی�ن ال�دی�ن 

والم�ذھ�ب وال�ع�ش�ی�رة وال�ح�زب وال�ق�ری�ة 

والشیخ والدكتاتور، وأصبحت الوطنیة ف�ي 

ظل ھذه الكائنات مجرد اغنیة او نش�ی�د او 

ش�ع��ار أج��وف أو س��ل�م ألع�ت��الء ك��راس��ي 

 السلطة لیس إال!

 طا 
 ود اءات وامءات!

 
 

 كفاح محمود كریم/ أربیل
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رو   
 
 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أسترالیا / أدیالید

 سألني سائٌل: متى تَتَلفّت القصیدة؟

 قلُت: حیَن تبحُث عن حرفٍ 

 ینقُذھا مّما ھي فیھ.

* 

 قاَل: متى ینبغي على الملوِك أن ینتحروا؟

 قلُت: إذا صاروا ُشعَراء.

 ضحَك وسألني ثانیةً:

 ھل القصیدةُ ملكةٌ قتیلة؟

 قلُت: نعم، والقاتُل مجھول.

 

* 

ْعر؟  قاَل: ِمن أّي باٍب دخلَت إلى الشِّ

 قلُت: من باِب االضطرار.

 قاَل: ھذا باٌب ھائٌل، صْفھُ لي أرجوك.

 قلُت: ھو ِمن ھَْولھ ال یُوَصُف أبداً.

* 

 قاَل: البارحة قرأُت لَك َمرثیّةً لروٍح لم تمْت بعد.

 قلُت: نعم، تلَك ھي روحي.

 * 

ْعر؟  قاَل: بأيِّ ملعقٍة ینبغي قیاس الشِّ

 قلُت: بملعقِة األلم.

* 

ْعر؟  قاَل: َمن علّمَك كتابةَ الشِّ

 قلُت : الموت.

 قاَل: لكنَّك حّي!

 قلُت: نعم، أنا المیّت الحّي.

* 

ْعر؟  قاَل: ھل تستطیُع المرأةُ كتابةَ الشِّ

 قلُت: نعم، إذا كانْت ال تُْحِسُن فَنَّ القُْبلَة.

* 

 قاَل: ھل البحُر شاعٌر؟

 قلُت: نعم، كلُّ بحٍر ھو شاعر.

 قاَل: واألنھار؟

 قلُت: ال، ما عدا الفرات فھو شاعٌر خطیر.

 قاَل: ودجلة؟

 قلُت: تلَك ُمطربةٌ وممثّلةٌ من طراٍز فرید.

* 

ْعر؟  قاَل: ھل سمعَت بسوِق الشِّ

 قلُت: ھو أسوأ األسواق.

* 

 قاَل: َمن یسرُق القصائد؟

 قلُت: األغبیاُء والُمھّرجون.

 قاَل: واللصوص؟

ْعر  قلُت: اللصوُص ال یسرقون الشِّ

 ألنّھم یكرھون األبجدیّة.

* 

 قاَل: متى تستطیُع القصیدةُ الطیران؟

 قلُت: حیَن تكوُن أجنحتُھا ِمن دموع.

 ار ...  زة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 حیدر حاشوش العقابي
 

 احمل البجع  مازلت
 تحت قمیصي فلم اتعلم الصید

 في جلید الصحراء     
 انا جدار یبكي بجواره الكثیر

 وینزفون دموعھم بجیبي المثقوب       
 بشظایا الزمن المر     

*****  
 ما عادت

 تماسیح الوقت تبھرني
 بدموعھا

 لقد شفیت اخیرا
 من عادة الزقزقة

****  
 لم یبق سوى متحف

 قدیمة لروحي العالقة بالذكرى
 وقمر اقبره من االحالم بلطف

*****  
 بجوار
 خیمتنا

 كنت امیز النعوش
 والساعة
 بالجدار

 كیف امد جسوري لالخرین     
 وعكازي مكسور
 بفأس الحروب

****  
 قالت:

 التحزن كثیرا
 ستكفن حلمك االخیر

 بریش النعام
 قلت:

 ایتھا االشجار
 لماذا غادرتك الطیور

 نشیج  وھي تنشد بلطف    
 الحریة ...      

*****  
 صارت االشجار

 كالبھائم
 اذا اردت ان تكون بخیر

 علیك ان تصادق واحدا منھا
**** 

 الخبز بطعم
 الحدید بأفواه الیتامى

 من سیغطي نعوش البقیة
 من الموتى؟
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 أحّن لھ ..،  

  أبتاع واحدة لھا طیفھ

 أنثني عن سفر

 تأخذني األیام بھ

 ألمكنة تكّسر الخوف تحت ظاللھا

 اشتبك القطا واألصابع

 عّل في أطرافھا ملح اللیالي

 أو زھرة تألألت حبّاتھا أّول المطر

 انبجس النھر عن زائر

 عن ظّل تتوّسطھ ّاألریكة

  الباب

 بلّلت الشمس رأسھ

 للنجم الذي أحببت

 نقشا سومریّا تزخرفھ الحاءات

  نایا على الوجھ

 خمرتھ توھّجت

 للنجم الذي أحببت

 لیس من شبھ

 مرآتھ الماء

 في سحب الشتاء لھا مسلّة

 في قصب نسجنا الجلود من سیقانھ

  األغنیات صبایا أوبساتین

 لن تدور الكؤوس بھا

 من الشمس استعارت نوافذھا

 من الرّمان بھا لمسة

 حلم في كّف فاتنة لم تعش زفافھا

 العصافیر من خوفھا  ألّن الرماد الذي بثّتھ

 أشار لھا،

 أّن صیّادا خبّأ الرأس في ظلمة

 جاء یغتال القمر

 سرى الخوف رعشة،

  وجوم على القلب

 احتست ذلّھا األنھار

 الرصاص بھا ورد توّزعھ الجنّ 

 حلوى ..،

 میاھا للصغار        

 وخمرة لمن مّست النار قلوبھم

 أرأیت سیدتي المشتھاة جلودنا

 خشبا ..،

 سومرّي القسمات

  ینشره الطارئون

 أسّرة علیھا ثیاب الحاكمین واحالم النساء

 وجوعنا المتلبس الصحراء یعوي

 ذئب تطارده الكالب

ونصفھ الشاة ثكلى بحمل لم یمسك الرعاة 

 قرنھ

 لم یأتھ العشب قربانا

  أبیض دمھ

 ألّن األرض فیھ استودعت سّرھا

 وأحالم األّولین بنجمة ترّد اللیل عنّا

 بقھوة الصبا ح.

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

 إارات  

صدر للشاعر عادل الیاسري عن دار تموز في     
دمشق دیوانھ السادس (ورد محّمل بالمطر) الذي 
یضم سبعة عش�ر نص�ا ش�ع�ری�ا ت�ع�ك�س ت�ج�رب�ة 
الشاعر، واالن�ث�ی�االت الص�وری�ة الش�ف�ی�ف�ة ال�ت�ي 
وظفھا في ھذه ال�ق�ص�ائ�د، وال�ت�ي اخ�ت�زن�ھ�ا ف�ي 
ذاكرتھ من خالل ت�ط�واف�ھ ورح�الت�ھ ب�ی�ن ال�م�دن 
والبلدان، والتي كان ی�ح�س خ�الل�ھ�ا أن ال�ع�راق 
الذي ت�رب�ى ب�ی�ن ذراع�ی�ھ ح�اض�را ف�ی�ھ�ا ب�أل�م�ھ 

 . ومعاناتھ وبفرحھ المنشود
وایضا صدرت لھ وخالل العام نفس�ھ وع�ن ال�دار 
ذاتھ�ا م�ط�ول�ت�ھ الش�ع�ری�ة ال�ت�ي ت�ع�ك�س دورت�ھ 
الحیاتیة ومساراتھا المتعددة وانتقاالتھ ال�م�ك�ان�ی�ة 
التي صقلت تجربتھ ال�ح�ی�ات�ی�ة والش�ع�ری�ة م�ع�ا، 
والتي اسماھا (النھر موقد الم�اء) وھ�ي ت�ج�رب�ة 
غیر مألوفة سابقا تتضمن كتابة الس�ی�رة ال�ئ�ات�ی�ة 

) 57بالشعر، وفي قص�ی�دة واح�دة ت�م�ت�ن�د ال�ى (
صفحة یحضر المكان فیھا دائما، م�ث�ل�م�ا ی�ح�ض�ر 
األصدقاء الذین الزمھم والزموه، غیر غافل ع�ن 
التركیز على الحضور الطاغي للفكر الذي ینت�م�ي 

 . الیھ في نشأتھ وفي تجربتھ

ا ّ أ 
 
 

 عادل الیاسري 
 بابل 

 2020/آب /  1 
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 ا اطورات ا  
وا  ا  

 
 أمریكیا -یوآرش ھیدو/شیكاغو  

بادئ ذي بدٍء وقبل الخوض ف�ي ال�م�وض�وع     
یتعین علینا أن نتعرف على أصل ومعن�ى ك�ل�م�ة 

 (الدیمقراطیة).
الدیمقراطیة لفظة یونانیة م�رك�ب�ة م�ن ك�ل�م�ت�ي 

التي تعني الش�ع�ب و (ك�رات�ی�ا   Demo)(دیمو 
Kratia التي تعني الحكم أو السل�ط�ة وب�دم�ج (

) أي حكم Democraticاللفظتین تتكون كلمة (
الشعب أو سلطة الشعب، اي شكل ال�ح�ك�م ال�ذي 

 تكون فیھ السلطة لصالح جموع الشعب. 
في بالد الیونان نشأت الدی�م�ق�راط�ی�ة إذ ع�رف�ت 
المدن الی�ون�ان�ی�ة ك�أث�ن�ا وإس�ب�ارط�ا ن�وعـً�ا م�ن 
الدیم�ق�راط�ی�ة ال�ق�ائ�م�ة ع�ل�ى أس�اس مش�ارك�ة 
السكان ف�ي إت�خ�اذ ال�ق�رارات ال�ت�ي ت�ع�ب�ر ع�ن 

 مصالح ورغبات ھوالء السكان وتطلعاتھم.
إال أن الدیمقراطیة بشكلھا ال�م�ع�روف ال�ی�وم ل�م 
تنشأ بین عشیة ومضحاھا، بل نشأت وت�ط�ورت 
بعد كفاح ط�وی�ل وش�اق وم�ری�ر ق�دم�ت خ�الل�ھ 

 الشعوب تضحیات جسیمة. 
في النظام ال�دی�م�ق�راط�ي، یش�ارك الش�ع�ب، ك�ل 
الشعب في الحكم من خالل ممثلین لھ ینت�خ�ب�ون 
إنتخابـًا حًرا ونزیھـًا ف�ي دول�ة ی�ت�س�اوى ف�ی�ھ�ا 
جمیع اف�راد الش�ع�ب ف�ي ال�ح�ق�وق وال�واج�ب�ات 
بغض النظر عن  الجنس أو العرق أو ال�ل�ون أو 

 الدین.
وفي النظام الدیمقراطي یكون ال�ق�ان�ون ح�ام�ی�ـً�ا 
لجمیع المواطینین دون تمییز، كما أن ال�ج�م�ی�ع 
یخضعون للقان�ون وال ی�م�ك�ن أن یس�ن ق�ان�ون 
یمس حریات االفراد المكفولة دستوریـًا. الح�ی�اة 
والحریة والتلمل�ك وال�ب�ح�ث ع�ن الس�ع�ادة ھ�ي 
حقوق طبیعیة لكل مواطن. ومقابل ھذه الحق�وق 
والحریات ھناك، بالطبع، واجبات ومس�ؤول�ی�ات 
أو إلتزامات یتعبن على كل م�واط�ن أن ی�أخ�ذھ�ا 

 بنظر االعتبار حفاظـًا على المصلحة العامة.
فالدیمقراطیة، إذن، ھي شكل م�ن أش�ك�ال ن�ظ�ام 
الحكم الذي یتیح للشعب أنیقرر مصیره  وی�دی�ر 
شؤونھ بنفسھ عن طرق إن�ت�خ�اب م�م�ث�ل�ی�ھ ف�ي 
مختلف المجالس والمؤسسات. ویتبن�ى ال�ن�ظ�ام 
الدیمقراطي السلیم مبدأ الفص�ل ب�ی�ن الس�ل�ط�ات 
الثالث، ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة وال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة وال�ق�ض�ائ�ی�ة 

 ویحرص على استقالل القضاء وحصانتھ.
كما ان النطام الدیم�ق�راط�ي ی�ق�وم ع�ل�ى أس�اس 
التعددیة السیاسیة، أي حریة تش�ك�ی�ل األح�زاب 
والنقابات ومنظمات ال�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي ض�م�ن 

 الحدود التي یقرھا دستور البالد.
ولنتساءل االن، ت�رى ھ�ل ی�م�ك�ن ال�ج�م�ع ب�ی�ن 

 الدیمقراطیة وحكم الحزب الواحد؟!.
لقد أثبت التأریخ على نحو ال یق�ب�ل ال�ن�ق�اش أن 
جمیع تجارب األنظمة الشمولی�ة ال�ت�ي ت�ھ�ی�م�ن 
ع��ل��ى مص��ائ��ر الش��ع��وب ك��األن��ظ��م��ة ال��ف��اش��ی��ة 
والدكتاتوری�ة ون�ظ�ام ال�ح�زب ال�واح�د ھ�ي ف�ي 
حقیقة االمر ومھما كان�ت األی�دی�ول�وج�ی�ة ال�ت�ي 
یحملھا ذلك النظام أو ذلك الحزب مع�ادی�ة ل�ق�ی�م 
الحریة ونقیض للدیمقراطیة وال تقیم أي اعتب�ار 
للكرامة االنسانیة، كما أن تلك االنظم�ة ال ت�ق�دم 
لشعوبھا غیر الفقر والتخلف والخراب والدم�ار، 
ومصیر ھذه األنظمة مھما طال ال�زم�ن س�ت�ؤول 
في نھایة المطاف ال�ى ال�زوال م�رة وال�ى األب�د 

 وھذا ھو منطق التأریخ.
إن سقوط و زوال النازیة في ألمانی�ا وال�ف�اش�ی�ة 
في إیطالیا وإنھیار االتحاد السوفیتي و األنظ�م�ة 
االشتراكیة االخرى ف�ي ب�ل�دان أورب�ا الش�رق�ی�ة 
التي كانت تدور ف�ي ف�ل�ك االت�ح�اد الس�وف�ی�ت�ي، 
ونظام البعص في ال�ع�راق وغ�ی�رة م�ن األن�ظ�ة 
الش��م��ول��ی��ة، ل��خ��ی��ر دل��ی��ل ع��ل��ى م��ا ن��ق��ول. 
ویمكننا،جازمین، بأن بقایا االنظم�ة الش�م�ول�ی�ة 
واالستبدادیة والدكتاتوریة حیثما وجدت ستسقط 

 واحًدا تلو اآلخر عاجًال أم آجالً.
لقد أثبت الواقع أن النظام الدیمقراطي ال�ت�ع�ددي 
ھو أفضل نظام حكم توصلت ال�ی�ة الش�ری�ة. وال 
یمكن فصل الدیمقراطیة عن التعددیة ال�ح�زب�ی�ة، 
فمیالد االح�زاب الس�ی�اس�ی�ة ال�م�ت�ق�دم�ة إق�ت�رن 
بالدیمقراطیة فال دیمقراط�ی�ة ب�دون أح�زاب وال 

 احزاب بدون دیمقراطیة.
كما أن من شروط الدیمقراطیة الحق�ی�ق�ی�ة فص�ل 
الدین عن  السیاسة أو ال�دول�ة ك�م�ا حص�ل ف�ي 
أوربا التي كانت أولى بوادر ال�دول�ة ال�ع�ل�م�ان�ی�ة 
فیھا ابان القرون الوسطى حین ظ�ھ�ر ع�دد م�ن 
المفكرین والفالسفة الذین دعوا إلى تحریر عقل 
االنسان وإیرادتھ من سطوة الكنی�س�ة وھ�ی�م�ن�ة 
رجال الدین وإنشاء حكومات تعتمد مبدأ الف�ص�ل 
بین الدین والدولة مع ضمان حریة الدین. وب�ع�د 
فصل الدین عن الدولة وزوال سل�ط�ة ال�ك�ن�ی�س�ة 
وقیام الدولة المدنیة ونشوء البرلمانات وإجراء 
اإلنخابات النیابیة التي تجسد تمثیل الشعب ب�ك�ل 
ط�ب��ق��ات��ھ وش��رائ��ح��ھ ف��ي إدارة ش�ؤون ال��ح��ك��م 
والدولة وتأمین حریة التفكیر واالخت�ی�ار، ب�دات 
إنطالقة كبرى للتقدم العلمي والمعرفي والت�ق�ن�ي 
المذھل في أوربا. وفي النظام الدیمقراطي یسود 
االستقرار وتتھیأ ظروف إجتماعیة واق�ت�ص�ادی�ة 
تساعد المواطن على الت�ح�رر م�ن ق�ی�ود ال�ع�وز 

والفاقة الى حد كبیر مما یدفع ال�م�واط�ن�ی�ن إل�ى 
االھتمام بالشؤون العامة والحرص على حریتھم 

الحریة ” وحقوقھم قبل كل شئ وبصبح شعارھم 
 “.قبل كل شئ.

قلنا آنفًا أن العلمانیة شرط ضروري من ش�روط 
الدیمقراطیة الحقیقیة، فالدیمقراطیة والعلمان�ی�ة 
قد أضحیا توأمین ال ینفص�م�ان. وال�ع�ل�م�ان�ی�ة ال 
تعني إطالقـًا، كما یتوھ�م ال�ج�ھ�ل�ة وی�روج ذوو 
النوایا السیئة، معاداة الدین أو فصل الدی�ن ع�ن 
المجتمع أو قمعھ أو إلغاَءه أو دعوة المواطن�ی�ن 
إلى اإللحاد، بل إنھا بب�س�اط�ة ت�ع�ن�ي ع�دم رب�ط 
الدین بالدولة أو السیاسة. إن إق�ح�ام ال�دی�ن ف�ي 
الدولة یفسد كلیھما والنتائج تكون وخیمة ع�ل�ى 
المجتمع ال محالة. إن ح�ری�ة ال�م�ع�ت�ق�د ال�دی�ن�ي 
تندرج ضمن حقوق الفرد وحریاتھ، كما أن عدم 
اإلیمان في الدولة الدیمقراطیة العلمان�ی�ة ی�ن�ظ�ر 
الیھ كشأن خاص تمام�ا وك�ون ال�م�واط�ن غ�ی�ر 
مؤمن ھو حق من حقوقھ بموجب الئحة حق�وق 

 االنسان.
إن التجربة الغنیة  لالنسان�ی�ة م�ن�ذ ال�ق�دم وإل�ى 
عصرنا الحالي، وال س�ی�م�ا ال�ت�ج�رب�ة االورب�ی�ة 
تشیر الى صواب فكرة فصل ال�دی�ن ع�ن ال�دول�ة 
وتفرغ كل منھما لشؤونھ الخاصة، الدین للعبادة 
وممارسة الطقوس، والدولة للسیاسة والشؤون 

 المادیة في حیاة الفرد والمجتمع.
 

الخالصة : النظام الدیمقراطي التعددي والمرتكز 
على فصل الدین عن الدولة ھ�و ال�ن�ظ�ام األم�ث�ل 
ال��ذي ی��م��ك��ن أن ی��ح��ق��ق ل��ل��ش��ع��وب الس��الم 
واالستقرار والحریة ویضمن لألف�راد ك�رام�ت�ھ�م 
وی�ح��ق��ق ال�رخ��اء وال��ت�ق��دم واإلزدھ��ار وی��ن��ھ��ي 
الصراع بین االفراد والجماعات. ھذا م�ن ج�ھ�ة 
ومن جھة أخرى ستظل الشعوب التي تعیش في 
ظل األنظمة الشمولی�ة واإلس�ت�ب�دادی�ة وان�ظ�م�ة 
الحزب الواحد المَؤدلَج، سواء كانت أیدیولوجیة 
دینیة او قومیة او اشتراكیة، س�ت�ظ�ل م�ت�خ�ل�ف�ة 
بائسة مستعبدة. وان ھ�ذه األن�ظ�م�ة ال�ت�ي ھ�ي 
نقیض الدیمقراطیة وعدوھا، غ�ال�ب�ـً�ا م�ا ت�ك�ون 
أنظمة قمعیة أرھابی�ة ت�ع�ام�ل الش�ع�ب م�ع�ام�ل�ة 
القطیع. لكن ھذه االنظمة لن تقوى على ال�ب�ق�اء 
طویالً وسرعن ما تنھار ویسدل عل�ی�ھ�ا الس�ت�ار 
النھا أنظمة ال توكب العصر وال توائم متطلب�ات�ھ 
وم��ا یش��ھ��ده ال��ع��ال��م م��ن ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم 
التكنولوجي واإلعالمي وم�ا یص�اح�ب ذل�ك م�ن 

 الوعي السیاسي.
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 الشاعر: موریس كونیھ
 1979 -1932من كوت دیفوار 

 
 قصیدة: كما لو على فرع شجرة

 
عر، كمثل طائر  الشِّ

 حط على قلبي
 كما لو على فرع شجرة،

 وجعل غناؤه یتردد من حولي.
 

 أنا مثل تلك الشجرة
 التي ال تحمل شیئًا من الثمر
 لكنھا مع ذلك تعطي ظاللھا

 
 الشعر كمثل طائر

 حط على قلبي
 كما لو على فرع شجرة

 وعن طریق أغنیاتھ
 أحبني الناس.

*********** 
 

 الشاعر: بول أكاكبو تیبام
 ؟) -1916(توجو 

 
 قصیدة: أختي اإلفریقیة

 أختي األفریقیة، یا ذات القد الممشوق
 تكشفین للسماء عن جمالك الحالك

 أیتھا الشقیة الواعیة الناشطة بمطبخھا
 الكادحة بحقلھا أو مصنعھا

 المثابرة الجسورة في حجرة الدراسة
 مع أطفال ضجرین یجھدونھا

 أیتھا المحبوبة الصابرة في بیتھا
 المطالبة بحقوقھا في تعقل ورزانة
 أنت النبع األثیري یا أخي العزیزة

 الذي منھ ترتوي أرواحنا المتعطشة.
 قتال بال رحمة: تعدد أزواج

 الضغط على الرقبة: تعدد الزوجات
 جرحان غائرن في زند أفریقیا

 التي إلى العظمة والنبالة تصبو
 فھلمي ألنك النبع األثیري یا أختي العزیزة

 الذي منھ ترتوي أرواحنا المتعطشة.
****************** 

 
 الشاعر: جون بابتیست تاتي لوتار

. سیاسي وشاعر ك�ون�ج�ول�ي ش�غ�ل م�ن�ص�ب  2009-1938(الكونجو 
وزیر التعلیم العالي ووزیر اآلداب والثقافة ومن أعمالھ: قصائد البحر

ت�ح�اور  -م�ع�ای�ی�ر ال�زم�ن -الوجھ الخفي للشم�س -جذور كونجولیة -
 ) -الھضاب

 
 قصیدة: اللحن المصاحب

 في ھذه المنطقة اإلستوائیة
 یخشى اإلنسان الزوابع

 كما یكون قلب الشجرة حساًسا لمقدم العاصفة
 وكما ینطفئ الظمأ تحت أشجار الكوال
 أعود من إحدى ممالك الرمال العتیقة

 تحت أحابیل الشمس
 یقطع البدوي أكباد اإلبل ویبكیھا

 دون الفوز بركن ركین
 یقضي فیھ بقایا أیام العمر

 وفي البعید یتراءى ذراع بحر راكٍد َمَواتٍ 
 غرقت زوارقھ وسفائنھ

 لم یبق منھا إال صواریھا
 شاھًدا على ماض من القوة المضمحلة

 في ھیكل یغصُّ بالندوب
 مثلھ كاألرض المھتزة تكشف مواًدا

 المعة مصقولة لتذروھا الریح الرملیة
 ھنا تستأنف السَّنة مسیرھا على لھیب

 تؤججھ نفحات یلفحنا بھا فُم الشمال
*********** 

 
 الشاعر: جون كلود كنتان

 ....)-1948(الجابون 
 

 قصیدة: غابة فلورنسیة
 

 عندما یحتویِك ذراعاي
 وأثمل وأنتشي

 بأریج من جسدك المزھر
 الذي ھو الوعاء الحي

 للسماوات والجحیم
 یئز قلبي وینخلع من جذوره ویتفتت

 
 تتأمل روحي في عینیِك الوادعتین

 أعماقا تسكنھا األصداف
 آالفا من أقواس قزح

 ونداءات فاتنة لتوحد جسمینا
 یركض قلبي

 یرتجف ویتمدد
 

 فإلیك حبي
 والطیران اإلجباري

 للمعاني المتفجرة
 التي فیھا تزور األعاصیر قلبي

  
ا  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ترجمة: 

 محمد محمد السنباطي
 مصر
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 الساعة السادسة صباحا
أنفض عنّي النوم والغطاء والدفء والكس�ل 

الوقت للحلم والشرود، أل�ف ش�أن … اللذیذ 
 …وشأن في انتظاري 

 
 التاسعة صباحا

یرّن الھاتف فیخرجني جرسھ من ع�م�ل�ی�ات 
الطرح والجمع التي تش�غ�ل ذھ�ن�ي ف�أش�غ�ال 
البناء التي امتدت على سبعة أشھر قد أكلت 
األخض��ر وال��ی��اب��س م��ن األم��وال ال��م��ّدخ��رة 
"ل��ل��ی��وم األس��ود" ك��م��ا ی��ق��ول أش��ق��اؤن��ا 
المصریون وطلب�ات ال�م�ق�اول ال تش�ف�ق أو 

 …ترحم 
 

 یأتیني صوتھا من وراء البحار:
لم أنم جیدا البارحة، أنا …صباح الخیر أمي 

عملي مرھق ویقتض�ي م�ن�ي … مرھقة جدا 
التركیز واالنتباه، حاجیات األطفال وأخ�ذھ�م 
ال��ى ال��م��درس��ة وم��ن��ھ��ا، ش��ؤون ال��م��ن��زل، 
التبضع، الطبخ، أخذ السیارة الى المیكانیكي 

…وفوق ھذا كلھ الغربة و البرد والثلج … 
علی�ھ أن ی�ف�ھ�م … لقد تعبت، لم أعد أتحمل 

ف��إم��ا ال��ع���ودة إل��ى أرض ال��وط��ن وإم���ا 
كل كلمة من كلماتھا صخرة بین ….  الطالق

أرید أن أھّون … ضلوعي وغصة في حلقي 
علیھا فیقاطع الھاتَف ن�داء ال�م�ق�اول أس�ف�َل 

 الدرج :
م�دام، ل��و س�م��ح�ت أح�ت��اج ب�ع��ض ال�م��ال  -

الشتراء موادَّ على وشك النفاد ك�م�ا أح�ت�اج 
 العمال الیوم.  ماال لخالص

طیب، علّي الذھاب الى البنك فلیس عن�دي  -
 سیولة.

 
 التاسعة والنصف صباحا

أدخل غرفتي على عج�ٍل ألن�ظّ�م م�ا تش�ّوش 
من ھندامي وما تش�ّع�ث م�ن ش�ع�ري. ع�ل�ّي 
الخروج إلى البنك والعودة منھ خالل ساع�ة 
واحدة. سأقطع مسافة نصف الكی�ل�و راج�ل�ةً 
ثم أستقّل سیارة تاكسي حتى ال أض�ط�ّر إل�ى 
تضییع الوقت ب�ح�ث�ا ع�ن م�ك�ان أرك�ن ف�ی�ھ 

یرّن الھاتف مجددا …السیارةَ وسط المدینة 
ویصدع صوت زوجي ی�ك�اد ی�ف�ّج�ر ال�ج�ھ�از 
"لقد نسیُت أخذ سلعٍة صاحبھا ین�ت�ظ�ر أم�ام 

 الدكان، لَِم لم تنبّھیني إلى ذلك "
ال أرّد ع��ل��ی��ھ ألّن ال��ن��ق��اش م��ع��ھ س��ی��ط��ول 

 وسیتحّول إلى خصام وسیتعّكر مزاجي.
 …ما المطلوُب وكفى لَجاجا فأنا  -
تأتینني بھا وسألتقیك في منتصف الطریق  -

 حتى ال أعطّلَِك.
 

أرتدي أّول حذاء یصادفن�ي،ال ی�ھ�ّم إن ك�ان 
متناسقا مع أث�واب�ي أم ال ،ال ی�ھ�ّم أن ك�ان 
مغب�ّرا أو ن�ظ�ی�ف�ا، ال�م�ھ�ّم أن�ھ ب�دون ك�ع�ب 

أنتر حق�ی�ب�ت�ي وأت�ج�ھ … ومریح في المشي 

سبیلي، ی�أخ�ذ …  نحو الباب فیعترض الكلبُ 
في القفز ویمسك قدمي بأنیابھ ح�ت�ى ی�ع�ط�ل 
حركتي، ھو اآلخر یطالب بحق�ھ ف�ي ال�ل�ع�ب 
ویحّب أن أسابقھ في الحدیقة حتى یحرق كل 
الطاقة التي اخت�زن�ھ�ا ب�دن�ھ ال�ق�وّي أّم�ا أن�ا 
فاحترقت كل طاق�ت�ي والس�اع�ة ل�م ت�ت�ج�اوز 

أخاتل الكلَب و أركض نحو ب�اب … العاشرة 
الخروج، أغلقھ وأسرع الخطى ف�ك�ل دق�ی�ق�ة 
 تلّكؤ تعني تعطیَل مھاّم أخرى تنتظر عودتي.

أت�ذّك�ر ف��ي ط�ری�ق��ي أن�ن��ي ل�م أتص��ل ب�أم��ي 
منذ یومین "ألووو، صباح الخیر   التسعینیة

 أمي، كیف أصبحِت؟"،
َمن؟آآآه ھي أنِت ؟ أصبح�ُت ك�م�ا أراد ل�ي  -

هللا أن أك�ون، أن�ا م�ریض�ة وأن�ت وإخ�وت�ك 
 منشغلون عني، سأموت وأنا غاضبة علیكم.

أمي أنت تحظین ب�رع�ای�ة ال�ج�م�ی�ع ل�ك�ن�ك  -
 …تعرفین ظروفي 

 تغلق الھاتف في وجھي...
أواص���ل ط���ری���ق���ي وف���ي ال���ح���ل���ق غص���ة 

 واألعصاُب مشدودة.
 

 العاشرة وخمس عشرة دقیقة
وبدأت األخ�ب�ار   فتح سائق التاكسي المذیاع

ت��ت��ھ��اط��ل "حص��اد ال��ك��وف��ی��د ب��ال��ع��ش��رات 
تفكیك خلی�ة إرھ�اب�ی�ة … واإلصابات باآلالف

…كانت تخطط لتفجیر مؤسسات عموم�ی�ة 
غ�رق م�رك�ب ع�ل�ی�ھ م�ئ�ات … إنتحار ش�اب

إض���راب ف���ي ق���ط���اع … ال���م���ھ���اج���ری���ن 
 …"و…و…المحروقات

 رّن الھاتف مجّددا "أھال أمي، كیف حالك "
كیف سأجیب اب�ن�ي؟ ھ�ل س�أق�ول إن�ي أك�اد 

أنفجر وأّن الحیاة باتت بال طع�م وال رائ�ح�ة 
 وأّن متاعبي بعد التقاعد قد تضاعفت؟

 قلت : أنا بخیر، ما جدیدك أنت؟
وبدأ یسرد علّي ھ�م�وم�ھ : مش�اك�ل ال�ع�م�ل 

 ………وارتفاع األسعار و
ما …أصبحت األصوات ضجیجا في مسمعي 

زال علّي أن أتحّمل اح�ت�ج�اج الس�ائ�ق ع�ل�ى 
وضعیة الطرق�ات وف�وض�ى ح�رك�ة ال�م�رور 
وسبَّھ وش�ت�م�ھ ألص�ح�اب الس�ی�ارات ال�ذی�ن 

ومازال علّي أن أتحّمل رذالةَ … یتجاوزونھ 
بعضھم في الطریق إذا ترجلُت من الس�ی�ارة 
وتخلل الزحام وما تثیره األحذیة م�ن غ�ب�ار 
وما ینبعُث من ال�ق�م�ام�ة ال�م�ط�روح�ة ع�ل�ى 
قارعة الطریق من روائح وما سی�ق�ع م�ن�ھ�ا 

 …على وجھي من ذبابٍ 
 

 الرابعة مساء
 كیف لي كسُر الحصار؟

یبلغني عزف (أنوشكا شنكار)عل�ى ال�ق�ی�ث�ار 
یبدأ الن�غ�م ك�ال�ھ�م�س خ�اف�ت�ا وك�ال�ن�س�ی�م …

یدغدغ البشرة خفیفا لی�ن�ا أو ك�أن�ھ ال�دخ�اُن 
رھُف فشّف فابیّض فت�ص�اع�َد م�ت�ح�ّررا م�ن 

تأخذ الجدران ال�ت�ي ك�ان�ت … جاذبیة األرض
تحاصرني في االنھیار وت�دّب ان�ت�ع�اش�ة ف�ي 
ذھني المتكلّس المشلول ویتساقط الطین عن 
جسدي فكأّن روحا قدسا قد تخلل�ن�ي ل�ی�ب�ع�ث 

الساعةُ التي ت�ع�ّد ع�ل�ّي … النور في الروح 
أنفاسي وت�وزع ح�رك�ات�ي حس�ب روزن�ام�ة 
زم�ن��ی�ة ی��ع�ل��وھ��ا ض��ب�اب ف��ت�ن��ط��ف�ئ األرق��ام 

بین الضل�وع رعش�ة ت�ت�ح�ف�ز …  والعقارب 
معھا الشرایین الستقبال دفق من الدم یتجدد 

یخترقني ال�ن�غ�م …  مع كل نقرة على األوتار
وی��ح��رك ف��ي ال��وج��دان ت��راك��م��ات ال��ھ��م��وم 
واألحزان والفراغ ثم ینف�خ ف�ی�ھ�ا ف�ت�ت�ط�ای�ر 

ی��غ��م��رن��ي إحس��اس …  ك��أوراق ال��خ��ری��ف 
بالالمباالِة، الشيء یعنیني، ال شيء یقیدني، 
شریط الذكریات والمتاعب یلح على الظھور 
فأسكب علیھ من النغمات بحرا م�ن ال�ج�م�ال 

…والسحر فیغرق في األلح�ان ال�ن�وران�ی�ة 
ی�ن�ص�ّب ع��ل�ّي ال�ع��زف م�اء زالال ف��ی�غ�ت�س��ل 
وجداني من األدران وتنتشي الروح وتسك�ر 

تلیُن األشیاء من حولي و كأّن الموسیقى … 
تذّوب مادتھا الصلبة، ینشط الذھن ویت�ح�فّ�ز 
ال�خ�ی�ال ف�ی�ع�ّب م�ن ع�زف األوت�ار وأن�ام��ل 

 (شنكار) كؤوسا من العشق والشوق. 
 

یصبح الدم نغما یس�ري ف�ي ال�ع�روق ی�ج�دد 
الحیاة، أدخل ع�وال�َم م�ن الس�ح�ر والش�ع�ر، 
أخرج من الجاذبیة ألجدني في عالم السكینِة 

ما ع�دت أدري ھ�ل أن�ا … وطمأنینة الروح 
ھل النور حولي أم …في الكون أم الكون أنا 

ھل العزف ع�ل�ى ق�ی�ث�ار أم ھ�و … النور أنا 
ألتقي ذاتي بعد غی�اب ع�ن�ھ�ا … منبثق مني 

 اآلن نغم وغدا أمر.…فأعانقھا وأذوب فیھا 

 ك

 ُ  ُ   
 

 زینب حداد/ تونس
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    التبغ: -
في ال�ع�ال�م ال�واق�ع�ي، ن�ج�د ال�ب�ط�ل    

یستعمل مادة شائ�ع�ة وھ�ي ال�ت�ب�غ، أو 
الملح، ف�ي م�واج�ھ�ة ظ�اھ�رة جس�دی�ة 
"فسیولوجیة" وھي النوم. أي إنھ قاب�ل 
ما ھ�و واق�ع�ي ب�آخ�ر واق�ع�ي أیض�اً، 
ویضعھ ف�ي ع�ی�ن�ی�ھ. أم�ا ف�ي ع�ال�م�ھ 
الثاني، فإننا ال نجد مثل ھ�ذا ال�ت�ع�ام�ل 

 بین األشیاء والظواھر.
ھذه الجزئیات الصغیرة "ال�م�وت�ی�ف�ات  

الصغیرة"، إستطاع ال�ق�اص الش�ع�ب�ي 
أن یستلھا م�ن ال�واق�ع وی�وظ�ف�ھ�ا ف�ي 
ال��ن��ص دون ت��ح��وی��ر أو زی��ادة أو 
نقصان، وقدمھا لنا بصورتھا الواقع�ی�ة 

 ، بعیدة عما ھو خیالي.
والتبغ ھو مادة نباتی�ة إال ان�ھ ی�ف�ع�ل   

فعال قویا وذلك بإراحة العقل وال�ن�ف�س 
 مما یجعل الجسم یعیش فترة انتعاش.

ھناك حكایة سوریة بعنوان "الض�ب�ع   
، فی�ھ�ا االب�ن الس�ادس ھ�و ()والشاب" 

ال��ذي ی��ح��رس األغ��ن��ام ب��ع��د اخ��وت��ھ 
الخمسة الذین ینامون فتسرق األغ�ن�ام، 
ح�ی�ث ی��ج�رح أص��ب�ع�ھ ویض��ع ع�ل��ى 
الجرح ملحا ف�ی�ؤل�م�ھ ال�ج�رح ف�ی�ب�ق�ى 

 ساھرا.
*** 

 ()"األخوة الثالثة"  النص العراقي:
((كان یا ما ك�ان، ك�ان ھ�ن�اك م�ل�ك    

عنده زوجتین،الكبیرة تركھا ف�ي ب�ی�ت 
والثانیة"الصغی�رة"ك�ان ی�ح�ب�ھ�ا   قدیم،

كثیرا، وأساكنھا قصر كبیر ف�ی�ھ خ�دم 
وحشم، وعند ھذا المل�ك ث�الث�ة أوالد، 
ال�ك�ب�ی�ر ھ�و اب��ن ال�ك�ب�ی�رة، واألث�ن��ان 

 اآلخران ھم أبناء الزوجة الصغیرة.
وكان عند ھذا الملك شجرة أثم�ارھ�ا    

من ذھب، وكان ك�ل ص�ب�اح ی�رى ان 
أثمارھا غی�ر م�وج�ودة، ف�ق�ال ألوالده 
یجب أن ت�ح�رس�وا الش�ج�رة ل�م�ع�رف�ة 
السارق، أول لیلة حرسھا ابن الزوج�ة 
الص�غ�ی��رة ال��ك�ب�ی��ر، ف��ن�ام وفش��ل ف��ي 
مھمتھ، وفي اللیلة الثانیة حرسھا أخوه 
الصغیر وفشل مثل فش�ل أخ�وه. وف�ي 
ال�ل�ی�ل�ة ال�ث�ال�ث��ة ج�اءال�دور ع�ل�ى اب��ن 
الزوجة الكبیرة، وضع تبغ في ع�ی�ن�ی�ھ 
وظل مستیقضا طول اللیل فرأى نس�ر 
ك��ب��ی��ر وأخ��ذ ی��ق��ط��ع ث��م��ر الش��ج��رة، 
فیضرب�ھ االب�ن ع�ل�ى رأس�ھ وی�ھ�رب 

 النسر، ویخبر االبن والده بذلك.
نادى على أوالده وقال ل�ھ�م اذھ�ب�وا    

مع أخیكم وابحثوا ع�ن ال�ن�س�ر، ذھ�ب 
االوالد الثالثة متتبعین دم النسر ع�ل�ى 
األرض، وفي الطریق وجدوا ص�خ�رة 
ك�ب��ی��رة، ب��ات��وا ق��رب الص��خ��رة وف��ي 
الصباح رأوھا تت�ح�رك ف�رأوا ال�ن�س�ر 
یخرج من تحتھا، وبعد أن طار الن�س�ر 
رأوا بئر ت�ح�ت الص�خ�رة، ف�ق�ال ل�ھ�م 
الولد الكبیر سأنزل في البئر ب�واس�ط�ة 
الحبل ألرى ماذا بھ. نزل االبن ف�رأى 
مدینة كبیرة فیھا قصر كبیر ول�ھ ب�اب 
واحد، وفقھ رأى فتاة جمیلة، فرمت لھ 
الفت�اة ح�ب�ال ط�وی�ال، وس�ح�ب�ت�ھ ل�ھ�ا، 
فأخبرھا بسبب مجیئھ، وأخ�ب�رت�ھ ھ�ي 
بسبب وجودھا محبوسة في القص�ر إذ 
خطفھا النسر من أھلھا ھي وأخ�وات�ھ�ا 
األث�ن��ت�ی��ن، وق��ال�ت ل�ھ اخ�ت��ب�ئ ت�ح��ت 
السریر وعن�دم�ا ی�أت�ي ال�ن�س�ر وت�رى 
عینیھ مفتوحتان اض�رب�ھ ع�ل�ى رأس�ھ 
واذا قال لك ثني قل لھ ما علمتني أم�ي 

 على التثني. وفعل االبن ذلك.
قام االبن واخرج اخواتھا، وأخذ كل    

الذھب، وشده بطرف ال�ح�ب�ل فس�ح�ب�ھ 
اخوتھ إلى االعلى، وشد الحبل بأح�دى 
البنات وكتب في قصاصة ورق�ی�ة ھ�ذه 

الب�ن�ت آلخ�ي ال�وس�ط�ان�ي، وس�ح�ب�ت 
لالعلى، وشد الحب�ل ب�ال�ث�ان�ی�ة وك�ت�ب 
على ورقة ھذه البنت ألخي الص�غ�ی�ر، 
وعندما اراد شد الحب�ل�ب�ال�ف�ت�اة ال�ث�ال�ث�ة 
رفض���ت ان تص���ع���د الن أخ���وت���ھ 
سیغدرون بھ، وبعد الحاح علیھا ق�ال�ت 
لھ:عن�دم�ا ی�غ�درون ب�ك وی�ری�دون أن 
اتزوج أحدھم فاني أطلب ھ�دی�ة وھ�ي 
دجاج�ة وأف�راخ�ھ�ا م�ن ذھ�ب، وان�ت 
اذھ�ب إل�ى ت�ل�ك الش�ج�رة ت�ج�د ف�ی�ھ�ا 
حمامة، أطلب منھا الدجاجة وأفراخھ�ا 
الذھب. وص�ع�دت إل�ى األع�ل�ى ف�ق�ام 
االب��ن��اء وق��ط��ع��وا ال��ح��ب��ل وغ��دروا 

    بأخیھم.
ف��ذھ��ب االب��ن إل��ى ت��ل��ك الش��ج��رة،    

ورأى نس��را ی��ری��د أن ی��أك��ل أف��راخ 
ال��ح��م��ام��ة، ف��ق��ت��ل��ھ، وع��ن��دم��ا ج��اءت 
ال��ح��م��ام��ة أرادت ق��ت��ل االب��ن إال ان 

بما حدث، فقالت ل�ھ   أفراخھا أخبروھا
أطلب ما ترید.قال لھا أخ�رج�ی�ن�ي م�ن 
البئر فأرسلتھ إلى أختھا وأخرجتھ م�ن 

بدل االبن مالبسھ النظ�ی�ف�ة م�ع   البئر.
ال�راع��ي واخ�ذ م��ن�ھ ن��ع�ج��ة، ذب�ح��ھ��ا 
ووضع "الكرشة" على رأس�ھ وذھ�ب 

 إلى صائغ واشتغل عنده.
جاء وزیر الملك وطلب من الصائ�غ    

ان یص��وغ دج��اج��ة وأف��راخ��ھ��ا م��ن 
الذھب. قال االبن أنا أصوغھا برط أن�ا 
الذي أع�ط�ی�ھ�ا ل�زوج�ة ال�م�ل�ك. وف�ي 
نصف اللیل یحرق ریشة أع�ط�ت�ھ�ا ل�ھ 
الحمامة، فجاءت الحمام�ة ل�ھ وط�ل�ب 
منھا أن تأتیھ بدج�اج�ة وأف�راخ�ھ�ا م�ن 
ذھب، وكان لھ ذلك. ودخل على الف�ت�اة 
وأغلق ال�ب�اب وفض�ب�ك�ارت�ھ�ا وخ�رج 
وأخبر أبیھ بالقصة، فتنازل االب ع�ن 

 الملوكیة البنھ.)).
*** 

 عنقود العنب الذي یكفي الناس: -
ھ�ن��اك ح��ك��ای�ة س��وری�ة ب��ع�ن��وان "    

تش�ب�ھ�ھ�ا م�ن  () الصیاد والس�ل�ح�ف�اة" 
 ناحیة العنقود.

*** 
 النص السوري

 ()"سعالي الدین والدجاجة"
((ابن الملك الصغیر ی�ت�زوج دی�ك�اً،    

بعدھا ینقلب الدیك إل�ى ف�ت�اة ج�م�ی�ل�ة، 
وعندما ی�راھ�ا ال�م�ل�ك ن�ف�س�ھ ی�رغ�ب 
ف��ی��ھ��ا.. ف��ی��ط��ل��ب م��ن ول��ده أم��وراً 
تعجیزیة، منھا أن یحضر عن�ق�وداً م�ن 
العنب لو أكل منھ كل الناس ال ین�ق�ص 
حبة واحدة.. ف�ت�س�اع�ده زوج�ت�ھ ع�ل�ى 
ذلك.. وفي المرة الث�ان�ی�ة ی�ط�ل�ب م�ن�ھ 
ً ی��ت��س��ع لس��ائ��ر ال��م��خ��ل��وق��ات،  بس�اط��ا
ویحصل علیھ.. بعدھا یط�ل�ب م�ن�ھ أن 
ً ی�ح�ك�ي ح�ك�ای�ة  یحضر طفالً رضی�ع�ا
كلھا كذب.. وبمساعدة زوجتھ یح�ص�ل 

ف�ی�ح�ض�ره أم�ام ال�م�ل�ك،   على الطفل
فیتحدث الطفل قائالً: "قبل أن ی�ت�زوج 
ج��دي م��ن ج��دت��ي ط��ل��ب��ت م��ن��ھ��ا أن 
تعطیني لیرة ذھبیة، فأعطتني، فذھب�ت 
وإشتریت أرضاً بثمانین قرشاً، وأقمت 
فیھا ولم أزرعھا.. فمر بي شاب وق�ال 
لي: " مرحباً یا شاب م�اذا زرع�ت ؟" 
فقلت لھ:"لم أزرعھا لحد األن"، ف�ق�ال 
لي:"إزرع سمسماً، فإشتریت سم�س�م�اً 
وزرعتھا .. فمر بي شاب آخ�ر وق�ال: 

"ازرع�ھ�ا ب�ط��ی�خ�اً أح��م�ر".. ف�رح��ت 
أجمع السمسم من األرض فجمعتھ كلھ 
إال حبة واحدة، فبحثت ع�ن�ھ�ا ك�ث�ی�راً، 
حتى عثرت علیھا في فم نملة، فأخ�ذت 
أشدھا والنملة تش�دھ�ا م�ن ن�اح�ی�ت�ھ�ا.. 
حتى انشطرت إل�ى نص�ف�ی�ن.. وس�ال 
زیتھا بغزارة حتى مألت م�ن�ھ خ�م�س 
صفائح كب�ی�رة.. ف�إش�ت�ری�ت ب�ع�د ذل�ك 
بذور البطیخ األحمر وب�ذرت األرض 
بھا.. فلما أثمرت بعت منھا كثیراً.. ث�م 
أردت أن آكل م�ن�ھ�ا واح�دة ف�أمس�ك�ت 
بالسكین وقطعتھا بھا، فأفلتت الس�ك�ی�ن 
من یدي و وقعت في داخ�ل�ھ�ا ف�دخ�ل�ت 
ورائ�ھ�ا أب�ح��ث ع�ن�ھ��ا، ف�رأی�ت��ھ�ا ب�ی��د 
القص�اب ع�ل�ى ال�ن�اح�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة م�ن 
الطریق وحین ھممت بالعبور الیھ م�ر 
القطار بیني وبینھ، فأمسكت قلیالً حتى 
مر القطار ف�أت�ی�ت ال�ی�ھ وق�ل�ت: "ھ�ذه 
السكین ل�ي"، ف�ق�ال: "ك�ال ان�ھ�ا ل�ي" 
فقلت لھ: "بل ھي سكیني"، فقال: "ب�ل 
سكیني"، وھن�ا ق�ال ال�م�ل�ك ب�غ�ض�ب: 
"كیف یأخذ الس�ك�ی�ن وھ�ي ل�غ�ی�ره.". 
وكان بید الطفل سكیناً یشیر بھا فطع�ن 
الملك و وزیره، و ق�ال ل�ل�ن�اس: "ان�ھ 
یغضب ألن ال�ق�ص�اب أراد أن ی�أخ�ذ 
سكین غیره، ثم یسعى ھو لھالك اب�ن�ھ 
لیستولي على زوجتھ".. وھكذا أصب�ح 

  ابن الملك ملكاً)).
*** 

ورق الش�ج�ر ال�ذي ت�ع�ی�د رائ�ح�ت�ھ  -
 البصر:

مثلما للشجر دور كبی�ر ف�ي ح�م�ای�ة    
االنس��ان ب��إخ��ت��ب��ائ��ھ ب��ی��ن أغص��ان��ھ��ا 
وأوراقھا، لھا الق�درة، ھ�ي أو ب�ع�ض 
عناصرھا، الورق مثال، في أن ت�ك�ون 
عالجا ألمراض مستعصیة، وفي نص 

ی�ط�ح�ن أب�و ن�ی�ة ورق  () "أبو ن�ی�ة" 
السدر الذي یشفي من ال�ع�م�ى ف�ی�ع�ود 
البصر إلى العینین. ومثلما كان ل�ب�ط�ل 

   نصنا اآلتي.
*** 

 ()"الخلخال"  النص السوداني:
((ھ�ن��اك ش��ی�خ ث��ري ی�دع��و اب��ن��اءه    

الثالثة، بعد أن ح�ار ف�ي اخ�ت�ی�ار م�ن 
یدبر االمور ب�ع�د م�وت�ھ،ف�أع�ط�ى ك�ل 
واحد منھم كیسا من المال وطلب منھم 
أن یخرجوا ویضربوا في ال�ب�الد وم�ن 
أص��اب��ھ ال��ت��وف��ی��ق ت��ول��ى االم��ر م��ن 
بعده.وكان االبنان الكبیر والصغیر من 
أم، واألصغر م�ن أم أخ�رى. ف�خ�رج 
األخوة، وكان االكبر واالوسط وص�ال 
إلى مدینة فیھا ل�ھ�و وغ�ن�اء ورق�ص، 
وفیھا فتاة جمیلة اسمھا فاطمة، م�اھ�رة 

، وكانت تشت�رط  () في لعبة "المانقال" 
على من یتقدم لخطبتھا أن ینازلھ�ا ف�ي 
ھذه اللعبة. ولم یست�ط�ع أح�د ال�ت�غ�ل�ب 
علیھا. وھزم االب�ن االك�ب�ر، وغ�ل�ب�ت 
األخ الثاني. فاشتغل األكبر في م�ق�ھ�ى 
، واشتغ�ل األوس�ط ح�م�اال ل�دى أح�د 

 التجار.
أما االبن األصغر فقدخرج مع أح�ى    

ق��واف��ل ال��ت��ج��ار، ف��ح��ذق ف��ي ال��ب��ی��ع 
والشراء،وتزایدت ث�روت�ھ، ف�ع�اد إل�ى 
مدینتھ، وفي الطریق مّر على المدی�ن�ة 

التي فیھ�ا أخ�وت�ھ، ورأى ف�ي الس�وق 
ح��م��اال ھ��و أخ��وه وع��رف��ھ، ف��أغ��راه 
باالشتغال عنده، وجل�س ف�ي ال�م�ق�ھ�ى 
التي یشتغل فیھا االبن االك�ب�ر ف�أغ�راه 

 حتى اشتغل عنده.
وتعارفا،وذھب األخ�وة ج�م�ی�ع�ا إل�ى   

مدینة فاطمة، والعبھا االب�ن األص�غ�ر 
فتغلب علیھا، فأراد الن�اس أن ی�ق�ت�ل�وه 
فس��ل س��ی��ف��ھ، ول��وح ب��ھ ف��ي ال��ھ��واء 
فطاروا من خولھ، فصارت فاطمة من 
نصیبھ، فدب الحسد في نفوس اخ�وت�ھ، 
وأحست فاطمة بما یدور في نفسیھ�م�ا، 
وكانت تملك خلخاال غ�ری�ب الص�ن�ع، 
فقدم إلى االبن االص�غ�ر ف�ردة واح�دة 
من الخلخال ح�ت�ى ت�ك�ون ع�الم�ة ل�و 

 افترقا.
وھ�ذا اس�م  -في الصباح فرق حسن   

بین اخوتھ، فاختلیا ب�ھ  -االبن األصغر 
وفق، عین�ی�ھ،وت�رك�اه ال ی�ق�وى ع�ل�ى 
الرجوع. وعادا وأخ�ب�را ف�اط�م�ة ب�أن 

 أسدا قد أفترسھ.
وعادا إلى ابیھما وقصا علیھ القص�ة،   

فسأل االب فاطمة م�ن ش�خ�ص ت�ری�د 
الزواج فردت علیھ: من یأت�ي ب�ال�ف�ردة 

 الثانیة لھذا الخلخا.
أما حسن فأخذ یتخبط ف�ي الص�ح�راء  

حتى انتھى تحت شجرة جل�س ت�ح�ت�ھ�ا 
فسقطت أوراقھا ع�ل�ی�ھ، ف�أخ�ذ واح�دة 
وفركھا وشمھا فأعید لھ البصر. وتاب�ع 

 سیره إلى أھلھ. وعمل عند صائغ.
وجاء االبن الكبی�ر ب�ال�خ�ل�خ�ال یس�أل  

الص�ائ�غ، وف�ي ال�ی�وم ال�ث�ان�ي أع�ط�اه 
الصائغ الفردة الثانیة للخلخال، ف�ق�ال�ت 
فاطمة أرید الصائ�غ، وع�ن�دم�ا حض�ر 
أمامھا سألتھ ع�ن ص�ان�ع ھ�ذه ال�ف�ردة 
فأخبرھا وأحضر حسن أمامھا، فحكت 
للشیخ القصة، ف�ج�ع�ل�ھ وری�ث�ة، وك�ان 

 نصیب اخوتھ الحرمان.)).
*** 

 النص العماني الرمانة التي تحبّل: -
 ()"قحیص" 

((یحكى أن رجال اسمھ صال�ح ك�ان    
یمتلك أربع زوجات یعدل فیما ب�ی�ن�ھ�ن 
ل�م ی��رزق م�ن��ھ��ن ب�ط��ف��ل. ف�ف��ي ی��وم 

األیام ذھب صالح إل�ى ال�م�ج�ل�س   من
الذي یتجمع فیھ أھل القریة، سألھ أح�د 
الحاضرین عن عدد أوالده ف�أج�اب هللا 
عز وجل أن ی�رزق�ن�ا م�ن�ھ�ن ب�ال�ذری�ة 

 الصالحة.
وكان ب�ی�ن ال�ح�ض�ور ش�ی�خ ع�رف    

بالحكمة، فاقترح على صالح أن ی�ق�وم 
ب��إع��ط��اء ك��ل زوج��ھ م��ن زوج��ات��ھ 

 رمانة ".»
وف��ي ط��ری��ق ال��ع��ودة إل��ى ال��م��ن��زل  

اشترى صالح أربع رم�ان�ات، أع�ط�ى 
كل زوجة من زوجاتھ رمانة، ف�أك�ل�ت 
ثالثة من الزوجات، كل واحدة من�ھ�ن، 
رمانة بأكملھا، أّما الزوجة الرابعة فق�د 
أب��ت إال أن ی��أك��ل زوج��ھ��ا نص��ف 
الرمانة، وبعد مدة من الزمن وھب هللا 
صالحا من كل زوجة طفال ف�ك�ان ك�ل 
األطفال أصحاء الجسم إال الطفل الذي 
أنج�ب�ت�ھ ال�زوج�ة ال�راب�ع�ة، ف�ق�د ك�ان 
ضعیف الجس�د قص�ی�ر ال�ق�ام�ة س�م�ي 

وعندما كبر األط�ف�ال ك�ان�وا  بقحیص.
ی��خ��ج��ل��ون م��ن اص��ط��ح��اب أخ��ی��ھ��م 
قحیص، وكانوا یس�ت�خ�ف�ون ب�ق�درات�ھ، 
وفي یوم من األیام قرر اإلخوة الث�الث 
أن یذھبوا إلى الصید، وك�ان ق�ح�ی�ص 
مختبئا یسمع ما یدور بینھم من ح�وار، 
حینھا سألھم أن یرافقھ�م اذھ�ب والزم 
حضن أمك. رفضوا في ب�دای�ة األم�ر، 
وقالوا لھ ال مجال للعب ھناك فأن�ت ال 
تستطیع أن تصید ذبابة. ثم أصر ع�ل�ى 

 الذھاب معھم، فوافقوا.
وعندما وص�ل�وا إل�ى م�ك�ان الص�ی�د   

تفرق كل واحد منھم عن اآلخ�ر ب�ح�ث�ا 
عن الطیور، فاص�ط�اد ق�ح�ی�ص ع�ددا 
من الطیور وعاد إل�ى ال�ب�ی�ت ت�رتس�م 
ابتسامة النصر على وجھھ، ف�ي ح�ی�ن 
تأخر إخوتھ في الع�ودة إل�ى ال�م�ن�زل، 
وعندما سألھم أبوھم عن سبب تأخرھم 
قالوا: طھ�ي ص�ی�دھ�م، إال أن ص�وت 
بطونھم قد فضح أم�رھ�م. ورغ�م ذل�ك 
كانوا یحاولون إقناع بع�ض�ھ�م ب�أن م�ا 
حدث كان مجرد صدفة بسبب غیرتھ�م 

 منھ..
وذات مرة قرروا أن ی�ذھ�ب�وا ل�زی�ارة  

جدت�ھ�م ب�ال�ق�ری�ة ال�م�ج�اورة، ف�أخ�ذوا 
یخططون فیما بینھم لھذه ال�زی�ارة م�ن 
دون علم قحیص، ولكنھ سم�ع م�ا دار 
بینھم من حوار من غ�ی�ر أن یش�ع�روا 
بھ، فسألھم أن یراف�ق�ھ�م ألن ال�ط�ری�ق 
محفوفة بالمخاطر وأنھم س�ی�ح�ت�اج�ون 
مساعدتھ، ولكنھم لم یعیروه اھ�ت�م�ام�ا، 
بعدھا قام اإلخوة ال�ث�الث�ة ب�إع�داد ع�دة 
السفر، وامت�ط�وا خ�ی�ول�ھ�م، وت�ق�دم�وا 
بینما قح�ی�ص ل�م ی�ك�ن ی�م�ل�ك ف�رس�اً، 
ولكنھ امتطى شاتھ الھزیلة النحیلة فشد 
الرحال یتابع أثر حوافر الخیول ال�ت�ي 
غاصت في التراب، فاعترض اإلخ�وة 
عدد كبیر من الذئاب المفترسة، بع�دھ�ا 
سمع قحیص إخوتھ ینادون وم�ا ك�ادوا 
ی�ن��ت�ھ��ون م�ن " ق��ح��ی�ص ت�ع��ال، أوه 
قحیص تعال" ص�راخ�ھ�م ح�ت�ى رأوا 
قحیصا ممتطی�اً ش�ات�ھ ال�ھ�زی�ل�ة ال�ت�ي 
تسیر بسرعة الب�رق، وع�ن�دم�ا وص�ل 
إلیھم رمى قطعة لح�م ب�ع�ی�دا ف�ذھ�ب�ت 
الذئاب ل�ت�أك�ل�ھ�ا، ح�ی�ن�ھ�ا م�ر األخ�وة 
الثالثة بسالم، بع�دھ�ا أم�روه ب�ال�ع�ودة 
إل��ى ال��م��ن��زل، ورج��اھ��م أن ی��أخ��ذوه 
معھم، وأنھم سیحتاجون إلیھ، ولك�ن�ھ�م 

 رفضوا فتظاھر بالعودة.
وت�اب��ع�وا رح�ل��ت�ھ��م ح��ت�ى اع�ت��رض   

طریقھم واد مليء بالعقارب، وحاول�وا 
ج�اھ�دی�ن ع�ب�ور ھ�ذا ال�وادي، ول�ك��ن 
م�ح�اوالت�ھ�م ب�اءت ب�ال�ف�ش�ل، ف�أخ��ذوا 
ینادونھ "أوه قحیص تعال، أوه قحیص 

وما كادوا ین�ھ�ون ص�راخ�ھ�م ح�ت�ى  »
وجدوا قحیصا أمام�ھ�م ی�رك�ب ش�ات�ھ، 
ونزل ببطن الوادي وھو یقول أق�ت�ل�ي، 

 وأنا أقتل، شاتي قتلي، وأنا أقتل.
عبروا الوادي، بعدھا طلبوا م�ن�ھ أن   

یعود إلى المنزل، ورجاھم مرة أخرى 
أن یرافقھم. وتابعوا سیرھم فاع�ت�رض 
طریقھم واٍد غزیر، حینھا ل�م تس�ت�ط�ع 
خیولھم أن ت�ع�ب�ر ھ�ذا ال�وادي ف�ن�ادوا 
على قحیص، فرأوه بالقرب منھم وھو 
وشاتھ ال�ھ�زی�ل�ة وھ�و ی�ق�ول أش�رب، 
شاتي شربي، وأنا أش�رب ق�ط�رة م�اء 
واحدة، فعبروا الوادي، بعدھ�ا ط�ل�ب�وا 
من قحیص أن یتابع المسیر معھم إل�ى 

 بیت الجدة حتى وصلوا..)).
*** 

ال��ن��ص الس��وري/   ال��خ��رزة ال��ف��اع��ل��ة: -
 ()" الولد األقرع"  الحمصي

  26/01/22نلتقیكم في العدد القادم 

        ت) ب- 
(ا ا ا  تا أم 

 3ح/  -أفعال الكائنات الحیة  -الفصل الرابع 

 العراقداود سلمان الشویلي/
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ش�ی�رك�و   قال الش�اع�ر ال�ك�وردي ال�ك�ب�ی�ر     
 بیكس: ((نحُن نكوُن اجمَل حیَن ال نتشابھ

 في النظراِت وفي التحلیقِ 
  وفي لوِن الكلماِت ورائحتِھا!

 
شیركو بیكھ س (انت سحابةٌ.. فأمطرك ) 

مختارات شعریة، ترجمة وتقدیم (دانا احمد 
 2004))-، السلیمانیة١مصطفى) ط

 
ألنھ ایقونة الحب والوفاء یھدي حك�م�ت ش�ب�ر 

رف��ی��ق��ة درب��ي وزھ��رة ح��ب��ي   ((ال��ى  ك��ت��اب��ھ
 أمونة))

فمن یك�ون ب�ھ�ذا الض�م�ی�ر ال�ن�ق�ي وال�وج�دان 
الصافي وبھذه الدرجة من الوفاء الی�م�ك�ن أن 
یظلم أحدا، والیم�ك�ن أن ی�ن�ح�از ل�غ�ی�ر ال�ح�ق 
والجمال والعدل، والمس�اواة ب�ی�ن ك�ل ال�ب�ش�ر 
بغض الن�ظ�ر ع�ن ال�دی�ن وال�ق�وم�ی�ة وال�ع�رق 
والجنس، ھكذا ھو حكمت شبر صاحب ال�روح 
النقیة وصاحب الفكر التقدمي االنساني الن�ی�ر، 
فاجتمعت في شخص�ھ س�ج�ی�ة ال�روح ورف�ع�ة 
الفكر، فانارت ل�ھ ط�ری�ق ال�ح�ق ال�ذي دع�م�ھ 
بالمعرفة القانونیة وھو استاذ القانون ال�دول�ي 

ول�ھ ال�ع�دی�د   ولھ تاریخ ناصع في ھذا المجال
من المؤلفات القانونیة الت�ي ت�ن�ت�ص�ر ل�ق�ض�ی�ا 

والمستغلة م�ن   الشعوب المضطھدة المظلومة
قبل القوى الراسمالیة الدولیة ومن قبل القوى 
الش��وف��ی��ن��ی��ة وال��دی��ك��ت��ات��وری��ة ال��ق��وم��ان��ی��ة 

 المستبدة ...
یتحدث أ.د عبد الفتاح علي ال�ب�وت�ان�ي م�ع�رف�ا 

 االستاذ الدكتور حكمت شبر قائال:
((كنت قد تع�رف�ت ع�ل�ى ھ�ذا االنس�ان ال�رائ�ع 
الھاديء الطبع ، ال�رزی�ن وال�م�وس�وع�ي ف�ي 

عن�دم�ا ك�ان والی�زال ی�ق�ی�م ف�ي  2015صیف 
مجمع (آف�رو س�ت�ي) الس�ك�ن�ي ف�ي م�ح�اف�ظ�ة 

 دھوك...
موقف حكمت شبر لیس ولید الیوم تجاه الكرد 
ةانما ھو موقفھ منذ ب�دای�ة ح�ی�ات�ھ ال�ن�ض�ال�ی�ة 
والسیاسیة وھو تلمیذ في كلیة الحقوق ب�غ�داد 
(فاھتمامھ بالكرد وقضی�ت�ھ�م ت�ع�ود ال�ى وق�ت 
مبكر بالنسبة لھ وھو موقف تقدم�ی�ق�ل م�ث�ی�ل�ھ 

الذي اقترح ع�ل�ی�ھ أن   حینذاك، اود واقول أنا
یجمع ماكتبھ من قصائد ص�ادرة م�ن ش�ع�وره 
ع��ن ال��ك��ورد وك��وردس��ت��ان، وم��ا ات��خ��ذه م��ن 

-9مواقف أزاء قضیتھم في كتاب خ�اص) ص
10 

باحث ومفك�ر ك�وردي  -وكتب ابراھیم محمود 
سوري (ح�ك�م�ت ش�ب�ر ش�اع�ر ال�وج�دان أن�ى 

 توجھت ركائبھ)
(رجل تجاوز ال�ث�م�ان�ی�ن ع�ام�ا، ح�ی�ث ی�ت�رآى 
لناظره ومن لدیھ سالمة الفك�ر ودق�ت�ھ ـ� ق�م�ة 
جبل یككل رأس�ھ ووج�ھ ب�ی�اض یش�ھ�د ع�ل�ى 
رفعتھ، شیبتھ الوقور، لك�ن�ھ ف�ي داخ�ل�ھ رغ�م 
أوجاعھ یعیش حیاة ط�ف�ال م�أخ�وذا بص�ف�ائ�ھ�ا 
ونقائھا وسالسة معناھا ... رج�ل ط�ف�ل ح�ی�ن 
یھب للقاء صدیق، محب، صاحب، زائر، جار، 
یمنحھ سكینتھ، ینتظر منھ النظر المحفز ع�ل�ى 

الحیاة العمیقة...رجل یعی�ش   الحیاة وشاعریة
آخر، بتعدد لغاتھ، وھو ن�ف�س�ھ م�ت�ق�ن ل�غ�ات، 
وھي في تنوع مقاماتھا، وجغرافیتھا ویتفاعل 
معھا ادراكا منھ، أن الحیاة م�ت�ع�ددة األلس�ن.، 
وھو القائل على الرغم منأنھ تجاوز الث�م�ان�ی�ن 

  من العمر
 ((لم أشتك یوما فعشقي للحیاة مصاحب

 عمري ثمانین روحي جمرة التشجب)).
وعلى الرغم من كونھ مسكون بالغروب ال�ذي 
أث��ق��ل ع��ل��ى روح��ھ، ح��ی��ث ف��ارق��ت��ھ زوج��ت��ھ 
"ایمان".... كما في رثائھ ل�ھ�ا ف�ي أك�ث�ر م�ن 

 یقول :  قصیدة
 ((ابكي على ایمان دمعا من دم

 رحلت وأبقتني أعیش بمأتم )).
فحكمت شب�ر الی�ن�ط�ق ع�ن ال�ھ�وى ان�م�ا ھ�و 
ینطق عن فكر وحكمة وقانون، باعتباره رجل 

وثق�اف�ة ق�ان�ون�ی�ة ع�ال�ی�ة   عمیقة  ثقافة عامة
المستوى وباعتباره یساریا تقدمیا یؤمن بحق 
الشعوب في تقریر مصیرھا وباعتباره معایشا 
وصدیقا ورفیقا للكثیر من الكورد من مخت�ل�ف 
المستویات الس�ی�اس�ی�ة وال�ق�ان�ون�ی�ة واالدب�ی�ة 
والیمكننا أن نغفل مدى اعتزازه وح�ب�ھ ل�ألدب 
واالدب��اء االك��راد ول��م��ج��م��ل ال��ف��ن واألدب 

 الكوردي حیث یقول في بیكس:
(جثمت على روحي مدارات القدر ... ف�ت�ص�دع 

 الحلم المافى وأنتحر
 عصفت بأجنحتي عواصف لوعة ...

 فألم بي وجع وقلبي یعتصر
"بیكس" صدیقي كیف أنسى طلت�ھ .. س�ل�ب�ت 

 قلوب الحاضرین ولم تذر
 كنت الربیع بأرض كوردستان ... 
  عطر شعرك الدنیا على وقع المطر
 "فلك" مضى عنا بصمت تاركا ... 

 أقوام تشكو ظلم غیالن البشر
 یأیھاالصوفي یامن أھمل الدنیا ..

 یھنأ المترفین ویظللھم عار وشر)
وقصیدتھ الرائعة بحق صدیقھ المؤرخ الك�ب�ی�ر 

  بعنوان:  كمال مظھر وھي
 

 (قمر كردستان) 
 (ھنیئا بیومك والمولد ... 

 بیدر الدجا ونور الغد
 سنى البیدر في داجیات اللیالي ..

 وذخرا لقومك في الموعد)
وجمیل جدا ما قالھ بحق نوروز ع�ی�د ال�ك�ورد 

 : القومي الخالد
 (نوروز یاعیدایعشعش في دمي

 ویزیدني حبا ألجمل عالم                  
 نوروز یانور الربیع وبھجة األیام

 یاعاشقا لشعب حالم )                    
ثم یستمر الكاتب ف�ي ت�ع�داد وص�ف�ات ال�ك�ب�ی�ر 
ح�ك��م��ت ش��ب��ر، وھ��و ال��م��ح��ب ال��ع��اش��ق ال��ذي 
الیشیخ (مدینة ال�ح�ب أح�ی�ا ف�ي ش�وارع�ھ�ا.. 

 الحب یملؤني والھجر یضنیني
 عرفت زمان حب في حدائقھا...

 وكنت في ذروة والعشق یحیني) 
یصفھ الكاتب بأنھ (انسان متخم بالح�ی�اة)وخ�و 
فعال كذلك لكل من عرفھ وعایشھ فحكمت شبر 
ش��ع��ل��ة م��ن ال��ح��ب وال��وف��اء وال��رك واالب��اء 

  والشموخ، ومخزون معرفي كبیر؟
ینظر ح�ك�م�ت ش�ب�ر وی�ع�رف ف�ي ال�ع�دی�د م�ن 

كما یقول ال�ك�ات�ب   مؤلفاتھ في القانون الدولي
(حكمت یوجد أنھ بین الكاف وال�ن�ون وال�ك�اف 

وق�د   والدال ... حیث عنیت ب(الكاف وال�ن�ون
 بـرزت ھكــذا "كـن" 

ما اردت االفصاح عنھ في كلمة "كوردستان" 
في حرفیتھا (حكمت شبر شاع�ر ل�ھ ی�ن�ب�وع�ھ 

 25الجمالي، وھو رافده في قول الشعر)ص
واالول واالخ��ی��ر، وم��ای��خ��ص(ال�ك��اف وال��دال) 
فتشكل كلمة لحمتھا بالمقابل (كد) وما في ذلك 

 من معاناة.
وعن مدى تعلق واھتمام وح�ب ح�ك�م�ت ش�ب�ر 

 لكوردستان یقول :
(حین تصغي الیھ أوتتبادل ال�ن�ظ�رات، وب�ی�ن�ن�ا 
ضحك مطلوب للحظة الخاصة، نقدر الل�ح�ظ�ة، 
وبراعة المثار فیھا ، نعرف جیدا الى أي مدى 
تعلق ھذا العراقي النجفي، البغدادي، ال�ع�راق�ي 
یكوردستان، باكورد، وبدھوك أرجوحة الح�ل�م 
الندي بین ذراعین جبلیت�ی�ن، ال أظ�ن�ھ ب�غ�اف�ل 
ع��ن��ھ��م��ا، وع��ن الص��در ال��رح��ب ال��ذي ی��م��ث��ل 
المساحة الفاصلة ب�ی�ن�ھ�م�ا ... ف�ال غ�راب�ة أن 
یكون ھذا الحب وھ�ذا ال�ت�ع�اط�ف م�ع ال�ك�ورد 
وكوردستان من قبل عالم فاضل ومفكر تقدمي 
واستاذ قانون دولي یؤمن بالعدالة والم�س�اواة 
وحق كل الش�ع�وب ب�ال�ع�ی�ش وت�ك�وی�ن دول�ھ�ا 
القومیة المستقلة ال�م�ت�ض�ام�ن�ة م�ع ب�ع�ض�ھ�ا، 

وق��م��ع ای��ة   ورف��ض ظ��ل��م وف��رض الس��ی��ط��رة
صغیرا بالقیاس   قومیة مھما كان عدد افرادھا

ال�ى ال�ق��وم�ی��ات االخ��رى أو ال�ق��وم�ی��ة االك��ب��ر 
 واالقوى ...

ون��ق��ول أن م��ن ی��الح��ظ ك��وردس��ت��ان ع��ل��ى 
یرى أنھا مقطعة االوصال بین تركیا   الخریطة

وال��ع��راق، وس��وری��ا، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن 
اجزائھا متواصلة متماسكة الی�ف�ص�ل ب�ع�ض�ھ�ا 
البعض فاصل، البد أن یشعر بااللم حیث ح�رم 
ھذا الشعب الجريء المسالم المقدام م�ن ح�ق�ھ 
بتكوین دولتھ القومیة المستقلة وھي حل�م ك�ل 
فرد كوردي، ولكن لالسف یفسر الب�ع�ض ھ�ذا 
التض�ام�ن وال�ت�ع�اط�ف م�ع الش�ع�ب ال�ك�وردي 

ف��ي   وك��أن��ھ ت��ع��اط��ف م��ع ال��ط��ب��ق��ة ال��ح��اك��م��ة
كوردستان العراق ومن یمثلھا من االقطاعیین 
واالغ��اوات وال��ف��اس��دی��ن والس��راق ال��ذی��ن 
یستغلون الشعب ال�ك�وردي وی�ت�ع�اط�ف�ون م�ع 

ویتخادم�ون م�ع�ھ�ا م�ن أج�ل   مختلف االنظمة
حكم�ھ�م وس�ی�ط�رت�ھ�م ودی�م�وم�ة اس�ت�غ�الل�ھ�م 
 للفقراء والكادحین واحرار الشعب الكوردي ..

أن حكمت شبر وأمثالھ یتعاطفون م�ع الش�ع�ب 
الكوردي المقھور من قبل أبناءق�وم�ی�ت�ھ وم�ن 

القومیات المھیمنة  االخ�رى ول�ی�س م�ع   قبل
 -الحاكم المستبد المغرور... وھو القائل:

(لم یعرف التاریخ مثل الكورد قوم... مزقت أو 
 ...46صالھم زمر اللئام)ص

مھما كان ھؤالء اللئام عربا او كردا او ات�راك�ا 
ف�ھ�و ی�ن�ت�ص�ر ل�ل�ش�ع�ب   او فرس او غ�ی�رھ�م

الكوردي وحقھ المشروع في وطن موحد ح�ر 
 مستقل ..

 ولھ قول رائع بحق صدیقھ جالل زنكبادي:

 ( یامن مشیت مع العباقرة العظام ... 
 وما مجدت من یأفك

 اقمت للخیام مجدا خالدا.. 
 لم تنس من أغناك في علمك

 جالل یاشقیق الفكر والروح ... 
 فجرا تجلى في رؤى قلبك)

(ان قصیدتھ المتحدثة ب�ط�ری�ق�ت�ھ�ا ع�م�ا ل�ح�ق 
باحبتنا االیزدین من ضیم، وما تعرضوا لھ من 
ترھیب وقتل وتخریب ما كان وتعرض للع�ن�ف 
والتھجیر وسبي نسائھم، م�ن ج�ھ�ة ع�ن�اص�ر 
االجرام الدواعش، تؤرخ لھذه الحظة الم�دی�دة 
وال��رھ��ی��ب��ة وال��ق��ص��ی��دة م��ھ��داة ال��ى ل��ی��ل��ى 

 االیزیدیة :
 (ما ذنب لیلى تباع الیوم جاریة ... 

 لداعر ین اساؤا لعبة القدر
 ما خافقھا عسف یكدرھا .. 

 فراشة تملك الدنیا بال كدر
 كانت برقة زھرة الشیح فاتنة... 
 تغار منھا زھور المرج والشجر

 لكن نازلة حلت كعاصفة ... 
 فالتاع من غدرھا جبل من الدرر

..... 

..... 
.... 

 سنجار عنوان البراءة والصفاء... 
 ھدمت معابده تخضب بالدعاء
 وتخاطفت فتیاتھ قوم قساة ... 

 بیعت بأسواق النخاسة في العراء)
كما تغنى ح�ك�م�ت ش�ب�ر ك�ث�ی�را ب�وط�ن ال�ك�رد 
وشاركھم آمالھم وأم�ان�ی�ھ�م ف�ي اق�ام�ة وط�ن 
قوم�ي م�وح�د ، م�ق�اوم�ا ل�ل�ن�ھ�ج الش�وف�ی�ن�ي 
ال��ع��ن��ص��ري ل��ب��ع��ض ال��ح��ك��وم��ات ال��ع��راق��ی��ة 

وم�ن�ع�ھ�م م�ن اق�ام�ة   لقم�ع ال�ك�ورد  وغیرھا
 دولتھم القومیة ....

ولحكمت شبر مقالة طویلة یدافع م�ن خ�الل�ھ�ا 
قانونیا وانسانیا ومبدئیا عن حق ال�ك�ورد ف�ي 
اق��ام��ة وط��ن��ھ��م وع��ن ح��ق ت��ق��ری��ر ال��م��ص��ی��ر 

  عنوانھا
(ھل یمكل اش�ق�ائ�ن�ا ال�ك�رد ال�ح�ق ف�ي ت�ق�ری�ر 

 المصیر ؟؟
وقد وثق في كتابھ موضع القراءة الع�دی�د م�ن 
الق�ص�ائ�د ب�ح�ق ك�وردس�ت�ان وال�ك�رد وال�م�دن 
الكوردیة التي عشقھا لجمالھا ولجمال اھ�ل�ھ�ا 

 -مثل :
دھوك ع�روس�ة ك�وردس�ت�ان، وع�اش�ق�دھ�وك، 
والى ذكرى الخالدین بیكس وفلك ال�دی�ن وال�ى 

 أم كردیة ثكلى ).
وقد كانت القضیة الك�ردی�ة وال�ك�ورد ح�اض�رة 
ف��ي اغ��ل��ب روای��ات��ھ االدب��ی��ة ال��ت��ي ك��ت��ب��ت 

وث�ق ح�ك�م�ت   حولھا كثیرا ، ح�ی�ث  واطلعت
شبر نضاالت الشعب الكوردي وما قام بھ م�ن�ذ 
شبابھ في الدفاع واالنتصار للقضیة الك�وردی�ة 
، وعالقاتھ الوثیقة مع العدید من أعالم الثقافة 
واالدب والسیاسة الكورد ، وما زال م�ن أش�د 
المدافعین عن حق الكورد في وكن مستقل حر 

التمتع بال�ح�ری�ة وال�رف�اه،   وعن حقھم كشعب
وم��ن ی��ع��رف ح��ی��ات��ھ ی��رى ان ح��ك��م��ت��ت 

ل��ی��س   ی��ق��ض��ي اغ��ل��ب اش��ھ��ر الص��ی��ق  ش��ب��ر
مصایق ت�رك�ی�ا او ای�رات او اورب�ا وھ�و   في

قادر على ذلك ول�ھ اب�ن�اء واش�ق�اء واص�دق�اء 
واقارب في ھذه البلدان بل یقضیھ�ا ف�ي ش�ق�ة 
صغیرة یمتلكھا في محافظة دھوك حی�ث ی�رى 

 فیھا المتعة والسكینة واالمان والجمال ....

 اءة ة  ب (مروز ردن)
 رؤى ومشاھدات ولقاء أحبة بعیون الدكتور حكمت شبر 

   :: األستاذ عبد الفتاح علي البوتاني اعداد وتقدیم
 

 بقلم األدیب حمید الحریزي
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المعروف عن مفردة (الرثاء) وفي جملة م�ا    
تفید من معنًى : انھا بك�ائ�ی�ات ون�ح�ی�ب ی�ن�دب 
فیھا الباكي عّمن رحل�وا ع�ن�ھ! ش�ع�را ك�ان ام 
نثرا! ولعل أق�دم م�ن رث�ى ذات�ھ ھ�و الش�اع�ر 
(مالك بن الّریب) الذي مرض في الطریق ب�ع�د 
أن كان قد عاد من حرب كان فیھا غازی�ا، ف�ل�م 
یجد من یُواسیھ ویخ�ف�ف ع�ن�ھ، س�وى أدوات 

  القتال التي اشتھر بھا، إذ أنشد بحزن وألم :
 أال لیت شعري ھل أبیتّن لیلةً 

  بجنِب الغضا أزِجي القّواص النواجیا
 تذكرُت من یبكي علّي فلم اجدْ 

  سوى السیف والرمُح الّردیني باكیا !
وإذا كان الشاعر االنكلیزي (ت�ي. أس. ال�ی�وت 

T.S.ELIOT في قص�ی�دت�ھ ذائ�ع�ة الص�ی�ت (
) یرثي فی�ھ�ا Waste Land(األرض الخراب 

 1922موت الحضارة الغربیة، وذلك في ع�ام 
أي قبل قرن من الزمان، فأن�ن�ا ب�دورن�ا س�وف 
نعثر في قلب شاع�ر ع�راق�ي م�ب�دع أال وھ�و، 
عیسى حسن الیاسري، الفائز ب�ج�ائ�زة الش�ع�ر 

ال�ذي ھ�و  2002العالم�ي ف�ي روت�ردام ع�ام 
اآلخر بات قلب�ھ ی�ب�ث ل�واع�ج�ھ وأح�زان�ھ إل�ى 
القریة بألم فال یجد اذنا صاغیة، ح�ی�ث ی�ذھ�ب 
الى القول باحب�اط (ال أح�د یص�غ�ي إل�ى ب�ك�اء 
األخر) لذا تعالوا معي نستمع إلى نش�ی�ج�ھ ف�ي 

 مرثاتھ أاللیمة:
 سوف لن اثقَل علیكم بمراسیَم دفني / 
 زخةُ مطٍر / 
  وبضُع غاقاٍت یحلقّن قریبا من نعشي / 

  ومرافقتك لي ـ/
  وَجناز یلیُق بملك ..!

واذا كان المعروف عن المرایا، انھا تعكس ك�ل 
مایقع عل�ی�ھ�ا م�ن م�رئ�ی�ات، دون رت�وش او 
تزویق، سواء أكانت معدنا ص�ق�ی�ال ام زج�اج�ا 
مطلیا! ولكن بشرط اإلضاءة، ففي الظالم ف�ان�ك 
لن ترى شیئا، فھل نج�د ف�ي دی�وان الش�اع�رة 
ایناس ھشام البصریة، م�ای�دع�وھ�ا ال�ى رث�اء 
المرایا؟ فالمعروف ع�ن ال�م�رای�ا إن�ھ�ا ت�ج�ع�ل 

المرء أمام نفسھ وجھا لوجھ ومباش�رة دون�م�ا 
مواربة! اذ ت�ع�م�ل ت�ل�ك ال�م�رآة، ع�ل�ى كش�ف 
(ال��ذات!) ال��داخ��ل��ی��ة، ب��ك��ل م��ا ت��ح��م��ل��ھ م��ن 
تناقضات! حیث یبدو أم�ام�ھ�ا االنس�ان ع�اری�ا 
تماما، بدون رتوش ..أو أصباغ مزیفة ... وق�د 
یُصاب الرائي بصدمة! وھ�و ی�رى ب�اّم ع�ی�ن�ھ 
ذاتھ الحقیقیة، وما تحملھ من قیّم، وق�د ت�ك�ون 
رّدة فعلھ عنیفة فیعمل على ت�ك�س�ی�رھ�ا، وب�دال 
من ان تكّف تلك المرآة عن كشف الخل�ل داخ�ل 
الذات، فان ك�ل ش�ظ�ی�ة م�ن�ھ�ا س�وف تص�رخ 
امامھ، بكیت وكیت.!! وستظل تعدد لھ م�ث�ال�ب�ھ 

 واحد ..اثنان.. ثالثة.. والى ماشاء هللا! 
نحن بحاجة حقیقیة اذن لل�وق�وف ط�وی�ال ام�ام 
تلك المرآة، وب�دال م�ن ان ن�ھ�ش�م�ھ�ا، ن�ت�ق�دم 
نحوھا لنقبّلھا، النھا قد وض�ع�ت ای�دی�ن�ا ع�ل�ى 

آخ یالك من ظالم! Lالجرح، فنّدت عنھ صرخة 
  بدال من ان نرثیھا كما فعلت الشاعرة ایناس!

ولو تناول�ن�ا دی�وان الش�اع�رة إی�ن�اس ھش�ام  
(رثاء المرایا ) نجدھا تُعّرف الشعر بان�ھ (ذل�ك 
الكائن األسطوري ب�رأس�ی�ن وجس�د/ ب�اج�ن�ح�ة 
مثنى وثالث / ذلك الكائن الذي نخلقھ / ف�تُ�ن�ف�ُخ 
فیھ الروح) وض�م�ن ھ�ذا االط�ار ی�أت�ي اھ�داء 
الدیوان الى جدھا بعبارة ذات كثافة عالیة قالت 
فیھ الش�اع�رة ال�ك�ث�ی�ر (ال�ى ج�دي ال�ذي ك�ان 
یأتیني كحمامة بیضاء تنقُر نوافذ الحلم) أما لو 
تتبعنا قصائدھا العاطفیة الُمشبّعة بالوجدان�ی�ات 

 Sentimentalityالرومانسیة ن�ح�و االخ�ر 
الذي ھو الحبیب ال�م�ج�ھ�ول ، ح�ی�ث ن�ج�د ان 
مواقفھا متذبذبة معھ ،ف�م�ّرة تص�ع�د ب�ھ ن�ح�و 
السوام�ق وم�ّرة أخ�رى ت�ل�ق�ي ب�ھ ن�ح�و ق�ع�ر 
الوادي! لذا سألجا الى الّسرد ال�ق�ص�ص�ي، اذا 
صح التعبیر، في محاولة مني لتحلیل قصائدھ�ا 
النثریة تلك، فھي تعبّر عن حكایة مرثاتھ�ا م�ع 
ھذا الحبیب ناكُر الجمیل، والذي أكاُد ألمُحھ انھ 
الیستجیب ل�ل�ن�داءات ال�ع�اج�ل�ة! ف�ف�ي ع�ن�وان 
الحدى قصائدھا یظھر لنا جلیّا انھ�ا ف�ي ح�ال�ة 
من الیأس والقنوط اذ یجيء ال�ع�ن�وان بص�ورة 

استفھامیة اس�ت�ن�ك�اری�ة (أی�م�ط�ُر غ�ی�م�ن�ا ؟؟) 
لیترجم لنا ھذا االنطباع ، وھ�و الس�ؤال ال�ذي 
الیحتاج الى جواب، الن الجواب مفھوم ضمناً! 

 بما یطلق علیھ اصطالحا :
Rhetorical Question  
وكانني بالجواھري الكبیر التي رثى ب�ھ�ا أخ�اه 
الذي استشھد في معركة الجسر، تأتي قصیدتھ 
تحت العنوان الموس�وم (اخ�ي ج�ع�ف�ر) وال�ت�ي 
مطلعھا( أتعلُم انت أْم أنَت الت�ع�ل�ُم ...ان ج�راَح 
الض�ح��ای�ا ف�ُم !!) وال�ت��ي ی��ج��يء ض��م�ن ھ��ذا 
المفھوم االستفھامي! ولننظر االن الى قص�ی�دة 
الشاعرة ایناس وھي تت�س�اءل ف�ي ل�ھ�ف�ة ب�ّح 
فیھا النداء (أیمط�ُر غ�ی�ُم�ن�ا/ وی�ب�ق�ى الس�ؤال/ 
یضّج براسي وما من جواب /وت�غ�دو الس�ن�ی�ن 
خفیفة / كمّر الّسحاب/ بعیدا ..بع�ی�دا/ وم�ا م�ن 
ج�واب/ ك�ط�ی�ٍف ی�ط�ّل ب��ل�ی�ل�ة ص�ی�ف/ ك�وھ��ج 
السراب/ فھال ت�م�ط�ری�ن !!) أّم�ا ف�ي قص�ی�دة 
( ذكرى ھوًى) نجدھا تت�ُوهُ ف�ي ل�وم ال�ذات اذ 
تتألم بصم�ت وت�أك�ل�ھ�ا ال�ح�س�رات وال�زف�رات 

(یافؤادي لیتك ت�ن�س�ى/ م�اج�رى/ ك�ان   بلوعةٍ 
فجراً اشرَق الكون بھ / ثم ص�ار ال�ح�ب َوھ�م�اً 
وانطوى / كان َم�رج�اً ُمش�رق�ا/ غ�یّ�َب ال�ھ�ج�ًر 
الّسنا عن ُصبحھ) ولعلھا كانت تنحو في إیق�اع 
قصیدتھا نحو إیقاع قصی�دة االط�الل ل�ل�ش�اع�ر 
إبراھیم ناجي التي غنتھا ام كلثوم وال�ت�ي ك�ان 
مطلعھا (ی�اف�ؤادي التس�ْل ای�ن ال�ھ�وى ..ك�اَن 
صرحاً من خیاٍل فھوى ..أسقني وإشرب ع�ل�ى 

وف�ي   أطاللھ .. وأرِو عني طالما الدمع روى!)
مناجاة عذبة تتأسى فیھا مع ما جرى لل�ح�ب�ی�ب 
اذ تخاطبھ بّوٍد (خْذ وقتك) ال تأِت على ُعج�ال�ة/ 
وارتشف القھ�وة ك�م�ا ت�رتش�ُف ال�وق�َت / ف�ي 
ٍل/ وانفث دخانك طوی�ال / خ�ذ وق�ت�ك  لحظِة تأمُّ
كي تصن�ع غ�ی�م�ةً/ الت�اِت ع�ل�ى ُع�ج�ال�ة/ خ�ذ 
وقتك .. وخذ عطرك/ ودع الحلم یشق طری�ق�ھ/ 
ویكتمل ... اما ف�ي قص�ی�دة (وج�ھ�ك ذاك�رت�ي) 
نجدھا تصعد وایّ�اه ن�ح�و الّس�م�ّو ال�روح�ي اذ 
تنشد : تبعث بي ألف سؤال وسؤال/ ف�ل�ت�ش�ع�ل 
الحرائق الُمخب�أة/ وك�ل م�ای�ات�ي ع�ل�ى ال�ب�ال/ 
ووجھك الصامت مایزال/ وجھًا عص�یّ�ا/ ع�ل�ى 
الرحیل والنسیان/ الیعرف الفرار والقرار/ وال 
الزمان والمكان/ وج�ھ ی�أب�ى ال�م�غ�ادرة/ وج�ھ 

 بحجم الذاكرة ..
والشاعرة بعد ذلك تمیل الى التكرار والت�اك�ی�د  

على الالزمة كما یطلق عل�ی�ھ�ا ف�ي ال�م�س�رح، 
الدور، وقد تكرر ذلك ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن   اواعادة

قصائدھا، في محاولة لجعلھا اشبھ باالغنیة او 
بقصد العمل على دع�م ال�ث�ی�م�ا ال�رئ�ی�س�ة ف�ي 
القصیدة، عن طریق التأكید عل�ى م�ات�ری�د م�ن 
بوٍح، وَعتب، وَغضب، وح�ب، وذل..! ی�ظ�ھ�ر 
ھذا جلیا في قصیدة (ألنھ ق�ل�ب�ي) ح�ی�ث ت�ق�رع 
أجراس الشوق في قلبھا الغض، اذ تتفّجع بأل�م 
لتنتھي القصیدة نھایةً ص�ادم�ة (ك�ان ی�غ�ض�ب 
تارة ..ویھدأ أخرى / یُك�اب�ر ..یُ�غ�ادر/ ی�ك�س�ره 
الشوق ..فیعود الیك / ألنھ قلبي / ك�ان ی�أت�ی�ك 
مع كل فجر/ یتسرب من النافذة / مع كل ق�ط�رة 
مطر/ یحم�ل ال�ورود وی�ح�م�ل ال�ھ�دای�ا/ وألن�ھ 
قلبي ../ كان كالنھر نقیا / كان ك�ال�ط�ف�ل ن�ق�ی�ا/ 
وكنَت انَت َحجر !) ونجد مثل ذلك الت�ك�رار ف�ي 
قصیدة (عشرون مرة) اذ تل�ق�ي الش�اع�رة ف�ي 
ھذه القصیدة الكثیر من األسئلة الُمنھك�ة ال�ت�ي 
تطلب من الحبیب او من الزمن اإلجابة ع�ل�ی�ھ�ا 
(عشرون مرة وال مرَّ الربیع / من ھ�ن�ا ...ال�ى 

متى یبقى الشتاء فوق بق�ای�ا ح�ق�ل�ن�ا ؟) ح�ی�ث 
یُالحظ إیقاع حرف القاف ھن�ا وت�ك�راره ألرب�ع 
مرات ( یبقى ، فوق ، بقایا ، حقلنا ) بما یطلق 

او ال�ج�ن�اس  Alterationعلیھ النقاد اإلنكلیز 
بالعربیة ،ویصل الحزن لدیھا في اقص�ى م�دى 
لھ فتتیّبس لدیھا العروق من فرط ماتعان�ي م�ن 
الٍم وصراع ففي قص�ی�دة (دم م�ق�دس) ت�ب�ت�ع�د 
كثیرا عن الخط�اب ال�م�ب�اش�ر اذ ت�ت�ح�دث ع�ن 
الشھید الذي یحترق مثل حقل س�ن�اب�ل !ت�رث�ی�ھ 
الشاعرة إیم�اًء دون ان ت�ب�وح ب�ھ م�ب�اش�رة، 
وبألم یستغرق المھا الخاص، اذ ت�ت�ح�دث ع�ن 
الدم الُمباح، الدم العبیط، دُم الش�ھ�ی�د اذ ت�ق�ول 
(سرقوا منك غبطة الحی�اة / س�رق�وا ال�روح / 
فراح ی�ط�ع�ن ش�ھ�ی�ق�ك ال�م�وت/ ھ�ا ان�ت ذا / 
مضّرج بدماك / لم تعد ت�غ�ری�ك ال�ح�ی�اة / ف�ن�ْم 
بسالم / حتى التستیقظ من ص�راخ�ك / أش�ج�ار 
الحور ) والحقا من قصیدھا یرتفع ل�دی�ھ�ا ل�وم 
ال�ذات ل�ت�أخ�رھ�ا ف�ي ھ�ج�ره، اذ تص�رح ب�ھ��ا 
بُمباھاٍة واضحة انھا قد اسقطتھ من ذاك�رت�ھ�ا! 
اذ كانت تتمنى لو كانت ق�د ف�ارق�ت�ھ م�ن�ذ زم�ن 
أبعد ( فُمْذ فراقك صرُت احلى/ ص�رُت اج�م�ل / 
صار العمُر اغلى/ وص�رُت اك�م�ْل / ف�ی�ال�ی�ت�ن�ا 
افترقنا من زمان) والیمّر الوق�ت ط�وی�ال ح�ت�ى 
تستدرك الشاعرة ھذا الموقف ، بعد ان یخزھ�ا 
الندم (ورح�ُت اض�ی�ع ب�وھ�ٍم ..ب�ح�ل�م / أالح�ُق 
كالمجنون خطاك / كل الوجوه م�ّرت ب�ي / ك�ل 
الناس جرت بي إالّك ) وكاني بالشاعرة بعد ان 
تمنّت للحبیب ھذا الموت المعنوي،تعاتب�ھ ب�أل�م 
یعتصر الفؤاد عصرا ففي قصیدة ( لن ن�ع�ود ) 
اذ تذكره بلقطات یوم كانا م�ع�ا (وك�ل ف�ن�اج�ی�ن 
القھوة ال�ت�ي ت�ن�ت�ظ�ر ش�ف�اھ�ن�ا/ ك�ی�ف ل�ي ان 
اقنعھا / بأنن�ا ل�ن ن�ع�ود / ك�ی�ف ل�ي ان ات�ل�و 
دعائي دون/ ان اس�ت�ح�ض�َر اس�م�ك/ ل�ح�ظ�ات 
السجود !) وح�ی�ث ان ال�ن�دم الش�دی�د ق�د أخ�ذ 
یقتات من روحھا فتس�ت�درك ل�ت�خ�اط�ب�ھ ب�ن�داء 
خافت ( لّوح لي / ك�ي ال اض�ّل ال�ط�ری�ق/ ك�ي 
تصیر السماوات ُمبلّلة / بالندى / ویصبح الغیم 
اوشحةً بیضاء / نلّف بھا اللیالي / ت�ع�اَل وخ�ذ 
ب�ی�دي ح�ی�ث ت�ن�ع��دم ال�ن��ھ�ای�ات/ ودع روح��ى 
تتسامى / فتعود الیك / م�الك�ا دون اج�ن�ح�ة !) 
وعلى ھذه النھایة تنغلق دائرة الع�ت�ب وال�ل�وم 
والدعاء ، في طلب الرجاء بالعودة الیھا ..واذا 
كانت اغلب قصائدھا تات�ي ض�م�ن ھ�ذا الس�رد 
من الشعر المنثور الذي یكاد یتمحور حول ھذا 
الھ�دف ال�وج�دان�ي ال�ع�اط�ف�ي، اال ان قص�ی�دة 
(اغتیال وطن) تأتي كافضل ماتذكره من م�راِث 
في الدی�وان (عش�رون رص�اص�ة/ ل�م ت�ك�ف�ھ�م 
واحدة / فھم الی�ع�ت�رف�ون ب�األی�م�ان ال�م�ف�ردة/ 
عشرون رصاصة / كانت تطعن وجھ الس�م�اء/ 
بینما كانت روحك تمدُّ یدیھا/ كي ت�رق�ع ث�ق�وب 
الجسد/ التي تمطر ف�وق ال�ی�اس�م�ی�ن/عش�رون 

 رصاصة / كانت ثمنا الغتیال وطن !).
وأخیرا وبقدر ما اش�ع�ر ب�ع�ذوب�ة م�ن�اج�ات�ھ�ا   

للحبیب الذي النراه اذ لم یرد على لس�ان�ھ م�ن 
خطاب اال في قصیدة واحدة ت�ات�ي ع�ل�ى ش�ك�ل 
ح�وار ف��ي قص��ی��دة (مش�ھ��د) وأخ�ی��را اس��وق 
للشاعرة من بغداد الى البصرة اجمل تم�ن�ی�ات�ي 

 لھا في عطاء افضل قادم. مع تراتیل مودتي .

   امد  (  سإ) ة 
 (رء ا .. ا .. رء ات)...!

  بقلم:: حسن حافظ
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في مكتبة قسم اللغ�ة ال�ع�رب�ی�ة       
 1988ب��ج��ام��ع��ة ال��م��وص��ل ع��ام 

إقترب مني طالباً طویل القام�ة ف�ي 
یده الیمن�ى م�ل�خ�ص�ات وك�راری�س 
وبدایات قصائد، ومشاریع ك�ت�اب�ة، 
وأحالم خضر مازالت تقیم حلفاً مع 
فراشتین تتقاطعان عل�ى وردة، ل�م 
تزل القصیدة الموصل�ی�ة ال�ح�داث�ی�ة 
في بدایتھا ولم تزل ال�ت�ن�ظ�ی�رات ال 
تتجاوز ت�ل�خ�ی�ص�ات أنس�ي ال�ح�اج 
لسوزان برنار وك�ت�اب�ات أدون�ی�س 
التي ال تلتفت الى الماضي، ظ�ل�ل�ن�ا 
الى م�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة ن�ب�ح�ث ع�ن 
الشعر المف�ق�ود ال�م�خ�ت�ل�ف، وك�ان 
بھنام عطا هللا من الش�ع�راء ال�ذی�ن 
یبحثون عن ذلك، البحث عن كتاب�ة 
خ��ارج ال��ذاك��رة خ��ارج ال��ع��اط��ف��ة 
وال��ب��ح��ث ع��ن مس��اح��ات ج��دی��دة، 
وبراري لم تكتشف وضخھا بم�زی�د 
من التوتر الشعري، فإنشغل بھ�ن�ام 
م��ن��ذ أول م��ج��م��وع��ة ش��ع��ری��ة 
بالمقموع وال�م�خ�ف�ي وال�م�ق�ص�ّي، 
وحاول أن یمحو الخطیئ�ة ب�ال�رؤی�ا 
وی��ت��ح��ال��ف م��ع ال��غ��ری��زة ط��ب��ی��ع��ة 
الجسد؛ لیمھد لآللھة المجھول�ة االّ 

 تعّدھا زلةّ.
 

إن�ھ خ�ی�ار ال�خ�روج ع�ل�ى ت�ع�ال�ی��م 
الغیب، إنھ أیض�ا دخ�ول ال�ع�اص�ف�ة 
وم��ا ص��ورة ال��ح��ص��ادی��ن ال��ذی��ن 
یرمقوق السنابل ف�وق الش�ھ�وات، 
إّّال ص�ورة أخ�رى إلق�ت�ح�ام ال�ت�اب�و 
ویرمق یسرق النظرات، والش�اع�ر 
مشغول في ھذه المرحل�ة ب�ال�ب�ح�ث 
ع��ن مس��اح��ة ل��ل��ت��وازن ی��ل��ت��ق��ي 

اللبیدو الغریزة مع م�ا ت�ری�ده   فیھا
ال��ت��ي ت��ع��د    اآلل��ھ��ة ال��م��ج��ھ��ول��ة

الزالت، ویؤكد م�ا ذھ�ب�ن�ا إل�ی�ھ م�ا 
جاء في قصی�دة (ح�ق�ل ال�ف�ج�ی�ع�ة) 
حیث العشابین ی�ل�ت�ق�ط�ون األدغ�ال 
من الحقل لتنمو أش�ج�ار ال�ف�ج�ی�ع�ة 

  وتكبر أي لینمو التابو:

 (إنھا الطبیعة فائقة التكوین
  وھاماتھا أناشید مھیبة

 تدق مسامیر
 الخدیعة بأضلعنا

 ترتج تخیالتنا الشفافة
 تحت وقع التأمل

 عندھا أرى:
 الحصادین..

 یرمقون السنابل فوق الشھوات 
 العشابین..

  یلتقطون الدغل 

 من حقل الفجیعة).
 

وال��ذات الش��اع��رة ت��خ��ون ط��رق 
ال�ت��ع�ب��ی�ر ال�م��ع��ت�ادة س�ال��ك�ة ط��رق 

  التعبیر الوحشیة نلحظ :
 

 (أقضم فحولتي بأنیابي).
محاولة لقضم الشھوة واإلستم�رار 
في التعبیر الوحشي العاصف ف�ھ�و 
یوقّت الف�راغ وال�خ�راف�ة؛ ل�ت�ص�ی�ر 

إستعاراتھ ملیئة باأللقاب الس�اذج�ة 
الذي تجبره ع�ل�ی�ھ ص�ی�ف ال�دالل�ة 
وربما ی�ع�ن�ي ب�األل�ق�اب الس�اذج�ة، 
الشعر والش�ع�ری�ة ال�ت�ي ی�ف�رض�ھ�ا 
السائد الج�م�ال�ي وال�ق�ص�ی�دة ال�ت�ي 
نح�ن ق�د وق�ف�ن�ا ع�ل�ی�ھ�ا، (فص�ول 
ال��م��ك��ائ��د) ق��د أھ��داھ��ا ال��ى م��ع��د 
الجبوري لیصّرح لمعد وج�ی�ل�ھ إن 
الشعر الحدیث منغمس ب�ال�غ�م�وض 
وك���أن ال���ذات الش���اع���رة ت���ل���ق���ي 

  منفیستو جدید :
 

 (ألن عناصري
 ھائجة بإنغماس الغموض

 إقتناص الخمول
 رزم الغبار).

الب�ح�ث ع�ن الش�ع�ر ف�ي  
المھم�ش وال�ج�ان�ب�ي ف�ال 
الفة في ھذه العبارات وال 
نسق ج�م�ال�ي وال ب�ھ�رج 

إن��ھ��ا ع��ب��ارات   م��ج��از،
ص�ادم�ة م�وحش�ة واق�ع��ة 
في الحیرة واألسئلة، إن�ھ 
ھ��دم ل��ل��ث��اب��ت ع��ب��ارات 
م���رب���ك���ة وم���رت���ب���ك���ة، 
ومغادرة ل�ك�ل ش�يء ھ�ي 
م��ح��اول��ة خ��ل��ق ش��ع��ری��ة 
جدیدة، فال�ق�ن�ص ل�ل�ط�ی�ر 
لألشیاء المتح�رّك�ةال�ح�ی�ةّ 
الس��اب��ح��ة ف��ي ال��ح��ری��ةّ 
ول��ی��س ل��ل��خ��م��ول وك��أن 
ال��خ��م��ول ح��ل��م الش��اع��ر، 
ل�ك��ن��ھ ال�خ��م��ول ال�ج��م��ی��ل 
المثمر، والذات الش�اع�رة 
مثق�ل�ة ب�خ�ط�ی�ئ�ة ال�زوال 
والھیمنة لذلك ھ�ي ت�رزم ال�غ�ب�ار، 
وال��ال��ش��يء والش��اع��ر؛ إذ ی��ھ��دي 
قص��ی��دت��ھ لش��اع��ر اخ��ر ی��ؤم��ن 
بالحقیقة في حین أن بھنام عط�اهللا 
یؤمن بالمع�ن�ى ان�ھ زم�ن ال�م�ع�ن�ى 
وعالم المع�ن�ى وال�ت�أوی�ل ال�م�ت�ع�دد 

 والھدم.
 

وفي قصیدة (خرائب الشھرة) التي 

یوغل الشاعر ف�ی�ھ�ا ف�ي م�ن�ول�وج 
اإلنقطاع وجمال�ی�ات�ھ ع�ب�ر غ�راب�ة 
التصویر ونشاز النغم وال�م�ف�اج�آت 
واألسرار التي تف�ض�ي ال�ى ال�ق�ل�ق 
وال�ت�ن��اف�ر ب��ی�ن الش�اع�ر وواق�ع��ھ، 
فللش�ھ�رة خ�رائ�ب؛ ألن ال�ق�ص�ی�دة 
ال�ح�دی�ث�ة ال ت�ع�ن�ی�ھ�ا الش�ھ�رة إن�ھّ 
التحرك ضمن أفق جدی�د ل�م ت�أل�ف�ھ 

  القصیدة العربیة :
 (أمضغ السراب بإرتجاج النوائب

  حیث الكآبات رفوف معلّقة
 بھواء األضرحة

 وفخاخ تنصب لي..).
 

توغل الذات الشاعُرةُ في اعج�اب�ھ�ا 
ب��ال��ع��ن��ف وال��ھ��ذی��ان وال��ھ��م��وم 
الشخصیة والفوض�ى والس�وداوی�ة 
لتصیر الذات الش�اع�رة ھ�ي ال�ذات 
المنبوذة انھ االنشقاق عن التع�ب�ی�ر 

  القدیم :
 
 (أتوضأ بالدقائق  
 المتعثرة حولي). 

وم��ن ع��الم��ات خ��رائ��ب الش��ھ��رة 
الوضوء ب�ال�دق�ائ�ق س�م�ة اإلنس�ان 
ف��ي ال��ع��ص��ر ال��ح��دی��ث، ف��ال��زم��ن 
یح�اص�رن�ا وی�ف�رُّ م�ن ب�ی�ن ای�دی�ن�ا 
لنن�ت�ق�ل ال�ى زم�ن آخ�ر ھ�و زم�ن 
ال�م�وت�ى ت�ح�ت الش�واھ�د ف�ن�س��رق 
خ��ی��ب��ت��ھ��م وخ��ی��ب��ة ت��وق��ف��ھ��م ع��ن 

  الحیاة .
 

أج�ل إن��ھ��ا ش��ع��ری��ةّ الص��دم��ة، وال 
یستطیع أحٌد أن یجافي الحقیقة اننا 

ال�م�وص�ل ن�ت�وھ�م أن�ا ك�نّ�ا   كنا في
نكتب القصیدة الحدی�ث�ة، ف�ي ح�ی�ن 
كانت تنمو في قره ق�وش ش�ع�ری�ة 
من نمط آخر، وكأن بریت�ون ی�ع�ود 
الى ھذه المدینة الصغی�رة، ل�ی�زرع 
فیھا الشع�ر ال�م�ف�ق�ود وال�م�ق�ط�وع 

 والمفصول عن أیة أبّوة شعریة.

ل ا دا ا  وا   

ا     ر  
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 توطئة:  
أن تكرار األفعال ودیمومتھا اإلنتاجیة،قد تسمح للقاص بإقامة 
جملة استبداالت تحولیة وتولیدیة في مجال وظائف األنموذج 
القصصي،بخاصة ما یخص تلك الج�وان�ب ال�م�ت�ع�ال�ق�ة ب�ی�ن 
ترسیمة (العالمة = الرمز).فما دامت الوظیفة العالمیة تمثیال 
في بلوغات العالقة الرمزیة بالضرورة القص�وى،ف�م�ا ع�ل�ى 
البنیة الرمزیة سوى أن تكون العاملیة الفاعل�ة ف�ي ت�ح�والت 
المعنى إلى دالالت مسندة في عاملیة المفعول المفت�رض م�ن 
الحقیقة الحاصلة في منظور المعنى المسند إلیھ اقترانا ب�ت�ل�ك 
التوالدات الوسائطیة المؤولة م�ن ال�دال ال�ق�ص�ص�ي.أن م�ن 
حتمیات البن�ى ال�م�رك�زی�ة ف�ي ع�وال�م أق�اص�ی�ص ال�ك�ات�ب 
األمریكي الرائد إدغار إلن بو،ما یتبع ذلك االحتمال الح�رف�ي 
في حقائق القص العلیم.ولكنن�ا ع�ن�دم�ا ن�م�ع�ن ف�ي م�ج�االت 
نصوصھ القصصیة من خالل نظرة فاحصة،ن�ج�دھ�ا ع�ب�ارة 
عن ممكنات ترمیزیة في مؤشرات الص�ی�اغ�ة ال�ت�م�اث�ل�ی�ة أو 
التمثیلیة الحاصلة في حدود دائ�رة اس�ت�ق�رائ�ی�ة م�ن م�ف�اھ�ی�م 
التعابیر واألوصاف وذلك العنصر العاملي الذي غ�دا ی�ن�ح�و 
الفتا في بث مج�اھ�ی�ل ال�م�ح�ت�وى ال�دالل�ي ن�ح�و ت�داع�ی�ات 
م��م��س��رح��ة م��ن ال��رؤی��ة اإلج��رائ��ی��ة ال��م��ح��ك��م��ة الص��ن��ع 
والصنیع.وھنا قد یحق لنا التساؤل فیما إذا كانت نصوص بو 
القصصیة في زمن�ھ ت�ح�دی�دا، ت�ب�دو ع�ب�ارة ع�ن إی�ھ�ام�ات 
وكوابیس وسوداویة حصرا في نطاق من داللة االغتراب أو 
الوحشة في احاسیس المكونات الخاصة بالكاتب نفسھ أم أنھ�ا 
من جھة ھامة تبدو ھي الطبیعة البنائیة للرمز التي نشئت ف�ي 
ظروف خاصة من الكتابة اإلمكانیة بأیة وسیلة ما م�ن غ�ای�ة 
تحقیق اآلثر النفسي للكاتب في توظیفھ للخاصیة الرمزیة ف�ي 
مساحة دوالھ القصصیة القصیرة.أق�ول أن خ�ال�ص�ة ق�ول�ن�ا 
المعاین في دراسة عوالم قصة (اللوحة ال�ب�ی�ض�وی�ة) وقص�ة 
(طریقة الدكتور طار والبروفیسور فخر) والقصة الت�ي ھ�ي 
موضع دراستنا (البقعة الذھبیة) إذ بعثت فین�ا ذل�ك ال�ت�ع�ل�ی�ل 
المحتمل بأن مجموع عوالم ھذا القاص الفذ،ما ھ�ي إال ت�ل�ك 
البنیات اإلمكانیة المقیمة في شروط تنصیصھا الل�ح�ظ�وي و 
اآلني، لیس ألن فضاء القصة القصیرة یعد م�ج�اال م�خ�ت�زال 
حصرا،بل ألن طبیعة الصورة السردیة في مكونات نصوص 
ھذا القاص، تتطلب في محمول موضوعاتھا ت�ل�ك ال�ح�االت 
من الحبكة التي تلزم كاتبھا تشكی�ل أح�داث وش�خ�وص ذات 
تركیز رمزي مفرط في تمایزیة الم�وض�وع�ة ال�م�ن�ت�ق�اة ف�ي 
الحیز النفسي والمزاجي السلوكي للك�ات�ب ن�ف�س�ھ.ل�ذا وج�دن�ا 
بالمقابل ثمة دالالت مض�اع�ف�ة ف�ي ھ�ذا ال�ج�ان�ب و قص�ة 
(اللوحة البیضویة) إذ تترائى لنا من جھة ما وكأنھ�ا م�ب�ال�غ�ة 
سریالیة في شكل بورتریھات مكانیة وزمانیة وذاتیة ت�دف�ع�ن�ا 
إلى قراءتھا على النحو الذي ی�وف�ر ل�ن�ا ذل�ك ال�ت�م�اس�ك ف�ي 
مفترض التماثل الرمزي،كذلك ال�ح�ال ی�ن�ط�ب�ق ع�ل�ى دالل�ة 
أجواء قصة مشفى المجانین في قصة (طریقة الدكت�ور ط�ار 
والبروفیسور فخر) فأغلب ما جاءت بھ ھاتین ال�ق�ص�ت�ی�ن،ال 
یبتعد عن إیقاعات االسلوب التھكمي ال�م�ش�رئ�ب ف�ي ت�م�اث�ل 
أوجھ خاصة من األفعال الرمزیة ال�رج�وع�ی�ة ب�ال�زم�ن إل�ى 
الوراء ألجل التقاط بدای�ات وم�ت�ت�ال�ی�ات ال�ل�ح�ظ�ة ال�ذروی�ة 

 المضاعفة من فضاء النص.
 ــ قصة ( البقعة الذھبیة ) :

المخاتلة الزمنیة بین تراتبیة ال�م�رم�ز وش�ی�ف�رات االس�ت�ع�ادة 
 الرمزیة المخاتلة .

 مدخل:
تعتمد دالالت وآلیات قصة (البقعة ال�ذھ�ب�ی�ة) وم�ن�ذ م�ط�ل�ع 
مستھلھا العتباتي على جملة مسببات ظرفیة وأحوالیة م�ع�ق�دة 
في شكل اسقاطات محاورھا الحكئیة المشبعة بجوانب حدث�ی�ة 
جاریة على لسان السارد ال�م�ش�ارك.وع�ن�د ال�ن�ظ�ر م�ن�ا إل�ى 
تمفصالت الحركة ال�زم�ن�ی�ة ف�ي مس�ت�ھ�ل ال�ن�ص،ت�واج�ھ�ن�ا 
م�ك��ون��ات مس��رودة ف��ي ح��دود خ��ط��ی��ة زم��ن ذات أب��ع��اد 
استرجاعیة معرضة وأخباریة تنقل لن�ا مس�ت�ل�زم�ات الس�ارد 
المشارك كوحدة مرویة مواصلة إلى طرح السرد في خطوط 
مواضعة من السرد والحوارات: (قبل سنین ع�دی�دة ت�وث�ق�ت 
عرى صداقتي بالسید ویلیام لوغراند،وكان ھذا الصدیق ثریا 
یتحرر من أسرة ھوغونوتیة قدیمة .. لكن سلسلة من النك�ب�ات 
نزلت بھ أوردتھ موارد الفقر،ولكي ینأى بنفسھ عن ال�م�ھ�ان�ة 
والمذلة ترك نیو ـ أورلیان مدینة أسالفھ ـ وأستقر في جزی�رة 

م�دی�ن�ة أس�الف�ھ./   سولیقان ـ بالقرب من ترك نیو ـ أورل�ی�ان
) وبالنظر إلى طبیعة إظھارات السارد الم�ش�ارك ف�ي 35ص

تطعیم السرد بتلك المؤثثات الوضعیة للمكان ضمن مل�ف�وظ�ة 
 الحاضر بالفعل المضارع من على لسان الحكي.

 ـ آلیات الموصوف بین زمن الخطاب والرؤیة الخطیة :1
قد تلعب حیثیات البصیرة السردیة لدى بو في جمل�ة م�واق�ف 
النص،بھاالت مماثلة تلعب دورا ب�ارزا م�ا ب�ی�ن اح�ت�وائ�ی�ة 
(الموقف العارض ـ الموقف المعمق ) وصوال إلى اقتران�ات 
إمكانیة موحدة من شأنھا تكثیف اللحظات الحسیة نحو وق�ائ�ع 
ذھنیة تتساند في مؤثرات التفاعل السردي،ابتعادا نحو حلقات 
واصلة من بؤرة األرتكاز األفعالي والص�ف�ات�ي ل�ل�ش�خ�وص 
القصصیة.وتبعا لھذا المجال م�ن ال�ت�ن�ص�ی�ص ال�ذي أش�رن�ا 
إلیھ،یكون بإمكاننا معاینة حجم الواصلة الوصفیة عند م�دخ�ل 
النص،وإلى درجة شعورنا بأن بو كان یسلخ مرحلة توصیفیة 

باھرة في رسم معالم الجزیرة وما تحملھ من نباتات مص�ن�ف�ة 
بموجب قائمة أسماءھا وص�ف�ات�ھ�ا،ك�ل ذل�ك م�ن أج�ل ف�ع�ل 
مسببات البیئة التي أختار المكوث ف�ی�ھ�ا الش�خ�ص�ی�ة وی�ل�ی�ام 
لوغراند مع خادمھ الزنجي: (أختار صدیقي ویلیام ل�وغ�ران�د 
أعماق ھ�ذه اآلج�ام،ال�ت�ي ت�ق�ع ف�ي ال�ن�اح�ی�ة الش�رق�ی�ة م�ن 
الجزیرة،وأبتنى لنفسھ كوخا،وسرعان ما تحول ھذا التعارف 
إلى صداقة وثیقة العرى،فقد وجدت في معتزلھ ھذا ما یبع�ث 
على االھتمام ویدعو إلى التقدیر/كان فصل الشتاء في جزیرة 
سولفیان معتدل المناخ،یندر أن یلجأ المرء ف�ی�ھ إل�ى إش�ع�ال 
الحطب..ولكن حدث في یوم من األیام منتصف شھر تش�ری�ن 

أن أشتد الب�رد ف�ي ت�ل�ك ال�م�ن�ط�ق�ة  18األول ـ أكتوبر سنة ـ 
اشتدادا ملحوظا.. ورأیت نفسي قبیل غ�روب الش�م�س، وأن�ا 
أسعى عبر الحشائش،إلى كوخ صدیقي،بعد انقط�اع ع�ن�ھ دام 

) أن من جمالیات القص لدى ب�و إن�ھ�ا 36بضعة أسابیع/ ص
تمتاز بكلیة الموصوف، فھو ال یدع ثمة وحدة تنفر من نسی�ج 
سرده،إال ولھا تلك ال�ع�الق�ة ال�خ�ص�ب�ة إزاء م�وج�ھ مس�ن�ده 
البؤري،لذا فإن ابعاد حسابات حكایتھ ال تفرط بأدنى عینة م�ا 
إال وتقود إلى نسیج جوھر التبئیر في عینھ،وھذا ما ص�ادف�ن�ا 
لمثلھ في قصة (اللوحة البیضویة) وقص�ة مش�ف�ى ال�ج�ان�ی�ن 
حیث تتضافر جمیع االسباب إلى خلق ح�ال�ة ارت�ك�ازی�ة ف�ي 
سیاق النص الكلي، فھذا الوصف للزمان والم�ك�ان الس�اح�ر، 
لیس محض سیاحة ف�ي أعش�اب ال�ج�زی�رة، ب�ل إن�ھ�ا وج�ھ 
المالمح الوقوعیة المكملة إل�ى ط�ب�ی�ع�ة ص�ورة الش�خ�ص�ی�ة 
وكیفیات خوضھا في تجارب غریب�ة م�ع ص�دی�ق�ھ وخ�ادم�ھ 

 الزنجي.
 ـ الحشرة الذھبیة:2

 مدار المحفز الحبكوي ومغزى عالمة اإلمكان:
في الحقیقة أننا ال نستطیع أن نجعل من تحلینا للن�ص ك�ح�ال�ة 
مختبریة من شأنھا النظر إلى األشیاء من خالل ناظور ط�ب�ي 
فاحص،بل أننا سوف نتعامل مع عالقات ال�دالل�ة ف�ي ح�دود 
مؤشر موضوعي تعقیبي من ش�أن�ھ ال�ت�ح�دی�ق ف�ي مس�ت�وى 
العالمة في النص كدلیل إیصالي للوصول إلى أنظمة ال�دوال 
المثیرة في صناعة استنتاجاتنا التحلیلیة لمأرب ال�ن�ص.أق�ول 
مجددا أن وظیفة السارد المشارك في النص،كانت بطریقة ما 
تعد كوسیلة إیصالیة دون شك،لذا فإن الحكم على م�م�ارس�ات�ھ 
داخل النص،یمكننا عدھا بالشاھد عن صحة وصفنا من ناحیة 
الدقة والعنایة.وذلك یعود لكون السارد المشارك كان مترجم�ا 
وشاھدا ل�ن�ق�ل أھ�م م�ت�ع�ل�ق�ات الش�خ�ص�ی�ة ول�ی�ام وخ�ادم�ھ 
الزنجي،ناھیك عن دوره المشارك كش�خ�ص�ی�ة مض�اف�ة ف�ي 
النص،وعلى ھذا النحو وجدناه یتلقى من صدیقھ خبر عث�وره 
إلى تلك البقعة الذھبیة أو الحشرة الذھبی�ة أن ص�ح�ة ت�رج�م�ة 
المصدر المعجمي للنص،وما یتبع ھذه ال�ب�ق�ع�ة م�ن م�ع�ای�ی�ر 
وخیارات وحوافز تخولھ إلى أن یقع ف�ي م�أزوم�ی�ة ذھ�ان�ی�ة 
غریب�ة م�ن ن�وع�ھ�ا: (وم�ا إن أس�دل ال�ل�ی�ل س�ت�اره ح�ت�ى 
أقبال،فرحبا بي ت�رح�ی�ب�ا ح�ارا،وأب�ت�س�م ال�زن�ج�ي اب�ت�س�ام�ة 
عریضة،وراح یعد لنا دجاجة من دجاجات المستن�ق�ع�ات..أم�ا 
لوغراند فكان في طفرة من الحماسة ألنھ عثر ع�ل�ى ص�دف�ة 
غریبة مشطورة،ھي نوع جدید من الصدف،واألھم م�ن ھ�ذه 

بقعة من ن�وع س�ك�اراب�وس ـ� ب�م�س�اع�دة   الصدفة أنھ أسقط
جوبیتر واحتفظ بھا،وھو یعتقد أن ھذا النوع من ال�ب�ق ج�دی�د 
تماما،ویود االطالع عل�ى رأی�ي بص�ددھ�ا ف�ي الص�ب�اح. / 

) الشك تماما من أن بو كان یتبع في سرد قصتھ ذل�ك  37ص
االسلوب الخاص من (الحبكة المتماھیة) إي ھذا النوع ال�ذي 
یجعل من طریق الوصول إلى المغزى ال�دالل�ي ب�أك�ث�ر م�ن 
طریقة،وعند معاینة عدة طرق في وسائل بلوغ ھ�ذه ال�ح�ب�ك�ة 
نجد أنفسنا داخل حبكة جدیدة في مستوى خاص م�ن ال�ذروة 
ذاتھا،إذ أن حالة التعرف على مكامن الش�يء ف�ي م�ث�ل ھ�ذا 
األنموذج من الحبكة المتماھیة،قد یقودنا إلى جملة م�ح�ق�ق�ات 
غایة في التكھ�ن والش�د ال�م�وض�وع�ي،ل�ذا ت�اب�ع�ن�ا مس�ت�وى 
غموض المكاشفة في متعلق البقعة ذاتھا،وذلك عن�دم�ا ط�ل�ب 
السارد المشارك من لوغراند بمرأى ھذه الحشرة اآلن،ف�ك�ان 
رد لوغراند بأن أمر رؤیتھ�ا ی�ت�ط�ل�ب م�ن�ھ االن�ت�ظ�ار ح�ت�ى 
الصباح.وبھذا الحال كان الغرض من لوغراند لیس ال�ت�م�وی�ھ 
طبعا،بقدر ما كان األمر متعلقا في شخصی�ة ال�م�الزم ( ج ) 
التابع لحامیة الحصن على حد مصادر الن�ص: (ـ� ول�م�اذا ال 
یكون ذلك ھذه اللیلة؟فأجابني:ل�ی�ت�ن�ي ع�رف�ت أن�ك ھ�ن�ا ف�ي 
كوخي..لقد مض�ت م�دة ط�وی�ل�ة م�ن ال�زم�ن ل�م أراك ف�ي 
أثنائھا،فكیف لي أن أتنبأ بمقدمك ھذه اللی�ل�ة ب�ال�ذات؟..ف�ح�ی�ن 
كنت عائدا إلى البیت التقیت بالمالزم ـ ج ـ وقد دفعني الحمق 

) م�ن ھ�ن�ا ن�ع�ای�ن م�دى 37إلى أن أعیره البقة الذھبیة./ ص
رج��اح��ة ھ��ذه ال��م��م��ارس��ة ال��خ��اص��ة ب��وظ��ی��ف��ة ال��ح��ب��ك��ة 
المتماھیة،ح�ی�ث أن ج�م�ی�ع وس�ائ�ل االن�ف�راج ت�ب�ق�ى وھ�ن 
مؤشرات متداخلة في االسباب واالحوال المتفاوتة م�ن ق�ب�ل 
الشاھد السردي في النص،وھو م�ا یش�غ�ل فض�اء تس�اؤالت 
الزمن الواقع ما بین طلوع الشمس وحجم ذلك ال�ك�ائ�ن ال�ذي 
ھو بحجم البندقة: (وفي ھذه األثناء أعطیك فكرة عن شكلھ�ا؟ 
قال لوغراند ذل�ك وج�ل�س إل�ى خ�وان ص�غ�ی�ر ع�ل�ی�ھ ق�ل�م 
ومحبرة،بأستثناء الورق،وعبثا بحث عنھ في الدرج.وقال في 
ن��ھ��ای��ة األم��ر:ال ب��أس ف��ي ذل��ك،ف��ھ��ذه ال��ورق��ة س��ت��ق��وم 
مقامھا..وأخرج من جیبھ طلحیة ورق قذرة جدا،ورسم علیھ�ا 

رسما غلیظا...وفیما ھو منھمك بعملھ ھذا قربت مق�ع�دي م�ن 
) ل�ع�ل 38النار ألنني أحسست بالبرد یسري في جسم�ي./ص

القارىء إلى ھ�ذه ال�وح�دات م�ن ال�ن�ص تس�اوره اآلن ع�دة 
بداھات في مكون جل اھتمامنا حول تسلیط الضوء على ھ�ذه 
المقاطع،دون الخوض منا في س�رد ب�اق�ي م�ع�ل�الت ال�ن�ص 
تباعا،لذا أقول ب�دوري أن ب�ن�اء ھ�ذا ال�ن�وع م�ن (ال�ح�ب�ك�ة 
المتماھیة النسق) تقودنا تف�رع�ات�ھ�ا ال�ب�داھ�ی�ة إل�ى م�ن�ظ�ور 
العالمة الدالة في شكلھا المكین من الرؤیة،فلو ت�ج�اوزن�ا ك�ل 
واردات النص عبثا دون قصدیة ما، لما استطعنا فھم م�غ�زى 
ھذه الحبكة أبدا،بخاصة وأنھا روح ال�ج�وھ�ر ف�ي م�ق�ص�دی�ة 

 الشیفرة الرمزیة في كشوفات المعنى المضمر.
 ـ عالقة محكیات النص: جھات موضوعة النص:3

ق�د نس�ت�ط��ی�ع دوم�ا أن ن�ف��ص�ل ب�ی��ن مس�ت�وی��ات ص�ی�اغ��ة 
النص،ولكننا ال نقدر على فصل شروط عالقة الفاعل المن�ف�ذ 
في محكیات النص نفسھ،ب�خ�اص�ة إذا ك�ان األم�ر م�رت�ب�ط�ا 
بجھات موضوعة ل�ھ�ا أو اواص�رھ�ا ف�ي أنس�اق ال�م�رس�ل 
النصي.أقول أن العالقة ما بین محكیات الش�ط�ر األول�ي م�ن 
السرد لھ مخصوصیة بالغة في فھم حدود العالمة الم�ح�م�ول�ة 
في نوازع تلك الخطاطة التي قام الشخصیة ل�وغ�ران�د ع�ل�ى 
الرسم علیھا،في حین كان السارد المشارك مشغوال ب�ال�ت�دف�ئ�ة 
قرب النار،وفي أثناء انتھاء لوغ�ران�د م�ن رس�م ش�ك�ل ذل�ك 
المجسد للبقة الذھبیة،جاء طارئا فإذا بھ الباب ی�ف�ت�ح وی�دخ�ل 
ذلك الكلب الضخم م�ق�ت�ح�م�ا ال�غ�رف�ة:(وی�ق�ف�ز ع�ل�ى ك�ت�ف�ي 
ویغمرني بلعقة،ألنني كنت أبدي لھ في زیاتي السابقة ك�ث�ی�را 
من االھتمام..ولما كف عن قفزه وقمزه،أل�ق�ی�ت ن�ظ�رة ع�ل�ى 
الورقة،والحق یقال أنني وجدت نفسي في حیرة م�م�ا رس�م�ھ 
صدیقي..كما أنني ال أجد لجمجمتھا شبیھ�ا ف�ي ك�ل م�ا وق�ع 
علیھ نظري من ھوام ! فرد علي قائال الج�م�ج�م�ة..ح�ق�ا إن�ھ�ا 

) ھ�ك�ذا ت�ب�اش�رن�ا  38تبدو على القرطاس كما تراھا. / ص
مؤشرات العالمة في عالقة محكیات الن�ص ض�م�ن واص�ل�ة 
سیاقیة معقدة في النواة والحصیلة المرمزة،إذ في مقاب�ل ذل�ك 

جعلت من السارد المشارك   الخلیط من اإلیھام والغشاوة التي
یرى ذلك المجسد على الورقة بم�ث�اب�ة ال�ج�م�ج�م�ة،ل�ی�س إال. 
لنعود اآلن إلى رؤیتنا الخاصة بما یخص العالقة بین ال�ف�ع�ل 
السردي وضروب جھات الموضوعة،لنجد أن الشخصیة في 
حال نموذج الجمجمة ھي الع�الم�ة م�ث�اال،أم�ا ت�ل�ك ال�ح�ش�رة 
الذھبیة ھي (فاعل حالة ) وجھة للموضوعة في دلیل (عالقة 
مرسل) في حین یبقى السارد ھو الشاھد على (فع�ل االرادة ) 
النابعة من جھة الشخصیة ل�وغ�ران�د، م�رورا ب�ذل�ك ال�خ�ادم 

حدود العالقة على   الزنجي الذي ھو یشكل بذاتھ بمثابة إطار
النحو الذي یمكننا جعلھ كینونة(فاعل محیط) ینبغي أیضا أخذ 
وظیفة السارد المحكي ككفاءة وجود سردي أو ملفوظي على 
نحو یمكننا من جعل أغلب معطیات العالقة ال�دائ�رة م�ا ب�ی�ن 

 -لوغراند ـ الخ�ادم ال�زن�ج�ي   (السارد المشارك ـ الشخصیة
البقة الذھبیة ـ الجمجمة) كملفوظات فعل معرفة إلى م�رح�ل�ة 
ملتبسة في جھات الموضوعة أو العالمة المحددة في خطاطة 
الجمجمة. إذن ما وجھ اإلشكالیة ف�ي أن ی�رس�م الش�خ�ص�ی�ة 
لوغراند قاصدا البقة الذھبیة،فیراھا السارد في عینھ وتقدی�ره 
عبارة عن جمجمة ال أكثر؟ھل ممكن أن یكون لوغران�د ك�م�ا 
تصفھ مصادر النص بأنھ رسام�ا ف�اش�ال م�ث�اال؟أم أن ھ�ن�اك 
غشاوة إیھامیة في نظر السارد المشارك؟وما یؤكد لنا حقی�ق�ة 
المعادلة في مرجعیة حكایة الحشرة الذھبیة كوجودا فاعال في 
النص طالما أن دلیل وجودھا غدا یحدده ذلك الصباح المجرد 
من حضور السارد المشارك نفسھ؟.وعلى جملة ھ�ذه ال�ردود 
من األسئلة لعلنا نعاین ما جاءت بھ ھذه الوح�دات ال�ح�واری�ة 
من اثبات ونفي بین ص�وت الس�ارد ال�م�ش�ارك كش�خ�ص�ی�ة 
والشخصیة لوغراند: (وما من ریب في أن ب�ق�ت�ك ھ�ذه ھ�ي 
أعجب بقة في عالمھا...وبوسع�ھ�ا أن ت�خ�ل�ق ف�ی�ن�ا اع�ت�ق�ادا 
باطال...وفي رأي أن تدعوھا بقعة س�ك�اراب�وس أو خ�ن�ف�س�ة 
نھایة االنسان: فأجابني ل�وغ�ران�د ب�ح�م�اس�ة إال ت�راھ�ا..ل�ق�د 
صنفتھا بالنسبة إلى إصولھا،وفي ذلك كفایة كما أعتقد.ف�ق�ل�ت 
لھ:حسنا تقول : لكنني ال أراھا.. وناول�ت�ھ ال�ورق�ة ف�ل�م ت�ك�ن 
تحمل رسم بقة وإنما رسم جمجم�ة انس�ان ع�ادي ال أك�ث�ر./

) قد یسھم حضور التركیز التكھن�ي م�ن ق�ب�ل الس�ارد 39ص
المشارك تباعا حول حوافز تبئیریة خ�اص�ة ف�ي م�دار الش�د 
الوحدوي،ذلك تأكیدا نحو وجود العالقة اإلیھامیة الواقعة م�ا 
بین(الحشرة الذھبیة ـ الجمجم�ة) وص�وال م�ن�ھ�م�ا إل�ى ت�ل�ك 
الواصلة التصاعدیة ف�ي م�واج�ھ�ة ذل�ك ال�ی�ق�ی�ن ال�م�رم�وز 
بمحكومیة الع�الم�ة ف�ي م�داخ�الت األح�داث ال�راص�دة ف�ي 

 عالقات المتن.
 ـ البؤرة المفصلیة في أفق الشاھدة الرمزیة: 4

أن التراتیبیة البؤریة المتشكلة في غایة النص المفصلیة ت�ب�دو 
على نحو ما إنما خرجت عن مس�ار ال�م�م�ارس�ة ال�ت�ب�ئ�ی�ری�ة 
النمطیة،لتكون لذاتھا تلك العالقة ال�زم�ن�ی�ة ال�م�ش�ب�ع�ة ب�روح 
التفاصیل المعقدة في دائرة (البؤرة المفصلیة) أي ھذ ال�ب�ؤرة 
الحاصلة من أوج�ھ ع�الم�ی�ة م�رك�ب�ة ف�ي ال�دل�ی�ل وال�دالل�ة 
والمرجع.لذا وجدن�ا مس�ار ش�خ�وص ال�ن�ص ال�م�ت�ك�ون م�ن 
السارد المشارك والشخصیة ل�وغ�ران�د إل�ى ج�ان�ب خ�ادم�ھ 
الزنجي،تتبع وظیفة الترتیب في اللعب البؤروي،وصوال إلى 
حادث استدعاء لوغران�د ف�ي أح�د األی�ام ب�واس�ط�ة خ�ادم�ھ 

الزنجي طلبا إلى مجيء السارد المشارك من م�ن�زل�ھ ال�واق�ع 
في أحدى القرى المحاذیة لل�ج�زی�رة.وم�ا ش�اع ب�ی�ن ال�خ�ادم 
الزنجي والسارد المشارك من خالل لقاء ج�م�ع األث�ن�ان،ب�أن 
لوغراند نفسھ صار یعاني من اضطربات نفسیة ق�ری�ب�ة م�ن 
الھلوسة والھستریا، ذلك ما راح یعزز رأي السارد الم�ش�ارك 
من ذي قبل،والذي كان یت�ف�ق م�ع م�ا ق�ال�ھ ال�زن�ج�ي ب�ح�ق 
سیده،فیما راح یضیف السارد مثل ھذه األقوال قاب قوس�ی�ن: 
(قلت : أرید أن أفھم ما تعنیھ یا جوبیتر..فأنت تقول إن سیدك 
مریض: لی�س م�ا یس�ت�دع�ي اھ�ت�م�ام�ك ال�ك�ب�ی�ر ب�األم�ر ی�ا 
سیدي،فالسید ویل لم یقل شیئا عما یشكو منھ، ولكنھ ی�ت�ج�ول 
مطأطىء الرأس..ویحمل بیده لوحا دائما.قلت : یحم�ل ل�وح�ا 
ع�ل��ی�ھ أرق��ام... وھ��ذه األرق�ام ھ�ي م��ن أع��ج��ب م��ا رأت 
عیناي...ولقد قلقت علیھ من أجلھ،وشددت المراقبة علیھ،لكنھ 
رحل ذات یوم خفیة وتركني بمفردي م�ن�ذ ش�روق الش�م�س 

) م�ا ج�ع�ل�ن�ا ن�ل�ت�ف�ت إل�ى غ�رائ�ب�ی�ة 40حتى غروبھا. / ص
تصرفات الشخصیة لوغراند ورسالتھ المرسلة بید الخادم في 
صدد حادث البقة الذھبیة،قد ج�ع�ل�ن�ا م�رارا ن�ل�ت�م�س ال�ع�ذر 
والمعاذیر إلى ھول ردة فعل الخادم الزنجي جوبی�ت�ر. ول�ك�ن 
ھناك ما ھو جوھریا بال أدنى شك من جھة حماسة ل�وغ�ران�د 
في ذلك المعمول من لوح األرقام،فقد یكون حسابا فلكیا نادرا 
أو أنھ وصفة طلسمیة تخص عملیة البحث عن كنوز م�ا ف�ي 
حقل مدفونة أو فوق شجرة أو في قاع بح�ی�رة م�ت�ف�رع�ة م�ن 
النھر؟تحكي لنا مصادر السارد المشارك أن�ھ ع�ن�دم�ا اج�ت�م�ع 
الثالث في الكوخ مجددا اقترح لوغراند على خادمھ وصدیقھ 
السارد المشارك نفسھ بالذھاب نحو تلك الغاب�ة ال�واق�ع�ة ف�ي 
قلب الجزیرة بواسطة الزورق والكل منھ�م ی�ح�م�ل ال�م�ع�اول 
والمصابیح الیدویة،وعندما بلغ الثالثة مسافة شاق�ة م�ن ق�ل�ب 
الغابة توقف لوغراند دون خ�ادم�ھ وص�دی�ق�ھ الس�ارد،آم�را 
الخادم بأرتقاء أحد األشجار الشاھقة وحتى نھ�ای�ة أغص�ان�ھ�ا 
العرشیة: (فأجابھ الزنجي:وما ھو األرتف�اع ال�ذي س�أب�ل�غ�ھ؟ 
قال :علیك أن تصل إلى نھایة الجذع الرئیسي أوال،ثم أخبرك 
عن االتجاه الذي ینبغي علیك أن تت�ج�ھ إل�ی�ھ.واآلن ق�ف..خ�ذ 
ھ�ذه ال�ب�ق�ة م�ع�ك.فص�اح ال�زن�ج�ي وھ�و ی�ت�ق�ھ�ق�ر م�ت�ق�ززا 
وقال:البقة!.. البقة الذھبیة!..وما الحكمة من حمل ھ�ذه ال�ب�ق�ة 

 ). 47إلى أعالي الشجرة؟ . / ص
 ـ إیماءات البنیة العالمة وصراع واقع الحكي: 5

في أجواء طابع دالالت قصة(البقعة الذھبی�ة)أو ف�ي ت�رج�م�ة 
أخ��رى(ال��ح��ش��رة ال��ذھ��ب��ی��ة)یض��ع ب��و تس��اؤالت ال��ق��ارىء 
والشخوص في محمل من العوامل العالمی�ة ال�م�رت�ب�ط�ة ف�ي 
حدود المرمز من قبل غوایة الوظیف�ة ال�رم�زی�ة ذات�ھ�ا،وذل�ك 
ألن األمر یعود بدوره إل�ى س�ی�اق ال�ح�ب�ك�ة ال�م�ت�م�اھ�ی�ة أو 
المفصلیة في مدار الحكي القصصي.ال أود اإلطالة أكثر مم�ا 
ینبغي في تحلیل وتعلیل كل خطوات النص،مك�ت�ف�ی�ا ب�ال�ق�ول 
الختامي الذي یتلخص مضمونا بأن الضوء الذھبي الناتج من 
عین الجمجم�ة ال�ت�ي ع�ث�ر ع�ل�ی�ھ�ا ال�زن�ج�ي أع�ل�ى غص�ن 
الشجرة،أسقط بشعاعھ بقعة دائریة بین أقدام ال�ث�الث�ة فس�ارع 
كل منھم یحمل الجراف وآخر یحمل الم�ع�ول وآخ�ر یض�يء 
ویزیح التراب الخارج من الحفرة أسفل الضوء الس�اق�ط م�ن 
عین تلك الجمجمة الیسرى في أع�ل�ى الش�ج�رة.وم�ا ھ�ي إال 
لحظات قلیلة من الحفر، حتى تبین إلى الرجال ذلك الصندوق 
القدیم وإلى جواره كانت تقطن مجموعة من األجزاء والقط�ع 
العضویة التابعة لھیئ�ة ج�ث�ة ب�ح�ار ق�دی�م.وع�ن�دم�ا ت�م ف�ت�ح 
الصندوق استبشر الرجال بأن ما عثروا علیھ ھو ع�ائ�د إل�ى 

 أحدى كنوز البحارة أو القراصنة المخبئة تحت األرض.
 

 ـ تعلیق القراءة:
في الواقع أن آلیات الحبكة المتماھیة أو المفصلیة ف�ي مس�ار 
فواعل النص،قد ال یعول علیھا نقدیا بما ت�ح�م�ل�ھ م�ن ف�ك�رة 
قریبة إلى أدب المالحم و اآلراجیز الحكائیة،ولكن األكمل في 
سیاق النص ھو القیمة في كیفیة توزع الحبكة في موض�وع�ة 
النص على كل ھذه المحاور من الشد الم�وض�وع�ي والس�ب�ك 
المتقن في محتوى الحكائیة القصصیة. ناھیك ع�ن ت�رات�ی�ب�ی�ة 
التضافر العاملي في صنع ھویة وشاھد رؤیة النص نفسھ.ق�د 
تكون من جھة ھامة مجموعة عوالم أقاصیص ال�ف�ذ (إدغ�ار 
ألن بو) لیس بالمستوى الم�ع�اص�ر وال�ح�داث�وي ف�ي ن�اح�ی�ة 
توظیف عناصر وتقانات آلیات القصد المیتاحداثوي،ولك�ن�ھ�ا 
أقاصیص اتشحت بوشاح كل عوالم الفن القصص�ي ال�م�ت�ی�ن 
الذي تتوزعھ اإلیحاءات والترمیزات والعالمات المؤثرة ف�ي 

األثیر وطابعھ الخاص. أما عند الحدیث   خصوصیة ھذا الفن
عن نھایة قصة (البقعة ال�ذھ�ب�ی�ة) ف�ال أتص�ور م�ن ج�ھ�ت�ي 
الشخصیة أن لھا كل الثقل في م�ع�ای�ی�ر وم�م�ی�زات ال�ق�ص�ة 
النمطیة الباردة التي نقرأھا في ی�وم�ن�ا ھ�ذا، ك�أن�ھ�ا ب�ن�ی�ات 

 خواطریة تسمى بالقصص.
أتمنى من كل قارىء أن یقرأ وأن یتمعن في فن بو القصصي 
الذي وجدنا فی�ھ أك�ب�ر األب�ع�اد ال�م�ح�اك�ی�ة م�ا ب�ی�ن ال�واق�ع 
والمتخیل،وما شدنا إلیھ ھو ذلك المكنون من العوال�م الس�ری�ة 
المشرئبة بجمالیة الصنعة والتشكیل المجرد ف�ي م�وض�وع�ة 
المواقف واألسرار الغاطسة في غیاھب القعور المظلم�ة م�ن 
الداللة والدلیل،إلى جانب صعوبة الوصول إلى مفاتیح الطاقة 

 المكرسة في تلك االبعاد المدلولیة المثمنة.

 ر إاث إد أ  درا 
ذإ(ا ا)  

 الدال القصصي بین تماثل العالمة والتمثیل الرمزي
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 2003منذ غزو العراق واحتاللھ في مارس        
على ید القوات األمریكیة ـ البریطانیة والتحالف 
الدولي ـ العربي، وتدخل ایران السافر من�ذ ذل�ك 
ال��ح��ی��ن ف��ي ش��ؤون��ھ ال��داخ��ل��ی��ة، الس��ی��اس��ی��ة 
والعسكری�ة واالق�ت�ص�ادی�ة، والش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
یعاني من الحیف والویالت والمجاع�ة واف�ت�ق�ار 
أبسط مقومات الحیاة. ناھیك عن تعریض ح�ی�اة 
المواطنین للخطر على ید المیلیشیات المسل�ح�ة 
التي ت�ق�وم ب�إن�ت�ھ�اك ح�رم�ة وح�ق�وق االنس�ان 
العراقي وممارس�ة أس�ال�ی�ب ال�ق�م�ع واالع�ت�داء 
تحت مسمیات عقائدیة ال حدود لھا، أمام م�رآى 
ومسمع ال�ح�ك�وم�ة واالج�ھ�زة األم�ن�ی�ة وق�وات 
الشرطة. باالضافة إلى ح�رم�ان ال�م�ج�ت�م�ع م�ن 
ت�ق��ری��ر مص��ی��ره وب��ن��اء مس��ت��ق�ب��ل��ھ الس��ی��اس��ي 
واالجتماعي واالقتصادي بنفسھ، وفقدان األم�ن 
واالستقرار وعدم توفر الماء وال�غ�ذاء وال�دواء 
والكھرباء وتفشي االمراض الخطیرة وان�ت�ش�ار 
عملیات االنتحار وجرائم القتل واشتداد البط�ال�ة 

   والھجرة .
  
ویتعرض أبنائھ المطالبین بحقوقھم الط�ب�ی�ع�ی�ة  

المشروعة التي تكفلھا الشرائع والقوانی�ن، ف�ي 
أكثر من مكان إلى االھمال واالساءة والحرمان. 
كما یتعرض المتظاھرون ف�ي ك�اق�ة م�ح�اف�ظ�ات 
العراق بغض النظر عن أجناس�ھ�م وأع�م�ارھ�م، 
باسم الدیمقراطیة والحریة غیر الحاصلة اصال، 
إلى مضایقات متعددة األش�ك�ال ت�ج�اوزت ال�ق�یّ�م 
التقلیدیة وانتھاك المعاییر اإلنسانیة واألخالق�ی�ة 
ومفاھیم العدالة االجتماعی�ة، ح�د ال�ق�ت�ل ت�ح�ت 
ذریعة حمایة العملیة السیاسیة الزائف�ة وح�ج�ج 
واھ�ی��ة ت�ت��ع��ارض م��ع الش��رع�ی��ة ال�دس��ت��وری��ة 

  واللوائح المدنیة واصول القانون.
  
االخطر: لم تكن تلك الممارسات التي تجري في  

العراق بھذه الصورة الدراماتیكیة، ھي الح�االت 
الوحیدة ال�ت�ي ت�ح�اول ال�ح�ك�وم�ات ال�م�ت�ع�اق�ب�ة 
اخفائھا عن الرأي العام االقلیمي والدولي. إن�م�ا 
ھناك ظاھرة جسی�م�ة تش�ك�ل ان�ت�ھ�اك�ا ص�ارخ�ا 

 للمباديء االنسانیة والمجتمعیة.
ال�ت�ي ت�م�ارس�ھ�ا  ظاھرة انتش�ار "ال�م�خ�درات"

وتحمیھا قوى سیاسیة ومافیات ك�ب�ار اص�ح�اب 
المؤسف ان مؤسس�ات ال�دول�ة ت�غ�ض  السلطة.

ال�ن�ظ�ر ع�ن م�م�ارس�ة ال�ت��ن�ظ�ی�م�ات واالح��زاب 
المیلیشیات التابعة لھذه الجھة أو تل�ك، ل�م�ث�ل و

ھ�����ذه االع�����م�����ال ال�����ت�����ي اص�����ب�����ح�����ت 
تدیرھا تلك الجھات كما وتعرض  مربحة، تجارة

    مستقبل وحیاة المجتمع العراقي للخطر.
منظمات حقوق اإلنسان العالمیة تشیر ال�ى أن  

ح��ب��وب ال��ك��ب��ت��اغ��ون، ال��م��ع��روف��ة "ب��م��خ��در 
الجھادیین" انتشر بشكل خ�اص ب�ی�ن م�ق�ات�ل�ي 
داعش اثناء تواجدھم في ال�ع�راق وس�ی�ط�رت�ھ�م 
على اراض شاسعة. لكن تجارتھ اس�ت�م�رت ف�ي 
االزدھار، مما یجعل جیال بأك�م�ل�ھ م�ن الش�ب�اب 
العراقي یتعاطى ھذا النوع من العقار ب�االض�اف�ة 
ل��ل��ح��ش��ی��ش وال��ت��ری��اك وال��ھ��ی��روئ��ی��ن.. االك��ث��ر 
خطورة، ھو مخدر "ال�ك�ریس�ت�ال م�ی�ت" ال�ذي 
جاء بھ مقاتلو داعش للعراق، ویت�ع�اط�اه ُعش�ر 
السكان، ال�ذی�ن ی�ری�دون ازال�ة ال�م�خ�اوف م�ن 
المستقبل الم�ج�ھ�ول. وبس�ب�ب�ھ ت�ت�ع�رض ح�ی�اة 
الش��ب��اب، بش��ك��ل ج��م��اع��ي، الض��رار ب��ال��غ��ة 

فھو یُسمى ب�ال�ُم�خ�در ال�ق�ات�ل، ن�ظ�را  الخطورة،
لالدمان علیھ بعد مرة أو مرتین من ت�ع�اط�ی�ھ!، 
إن���ھ ُم���م���ی���ت ح���ق���ا، وال���خ���ب���راء ی���ح���ذرون 

العراق اصبح ب�ل�د ع�ب�ور ل�ل�م�خ�درات،  منھ! ..
ونفسھ یعاني م�ن مش�ك�ل�ة م�خ�درات ض�خ�م�ة. 
نتیجة لذلك، عائالت بأك�م�ل�ھ�ا م�دم�ن�ة، وأب�ن�اء 
یھددون آبائھم بال�ق�ت�ل ان ل�م ی�ع�ط�وھ�م ال�م�ال 
لش�راء ال�م��خ��درات. ال��م��س�ت��ف�ی��دون م�ن ب��ؤس 

   معاناتھم، ھي إیران، قبل كل شيء.
  

المخاوف من البطالة والفقر وانعدام اآلفاق التي 
تھدد الشباب العراقیین. جعلت الكثیرین منھم أن 
یجربوا الكریستال م�ی�ث وال�م�خ�درات االخ�رى. 
یقول كریم: "كان التأثیر ق�وی�ا، وك�ن�ت س�ع�ی�دا 
لفت�رة قص�ی�رة".. "ل�ك�ن ل�م ی�ت�م ح�ل أي م�ن 
مشاكلي".. على العكس من ذلك: ھموم�ي اآلن 
أكبر بكثیر من ذي قب�ل. ح�ت�ى ب�ع�د االس�ت�ھ�الك 
األول، كنت اشعر بانني مدمنا، وبالكاد استطی�ع 
التركیز، واتصرف بعدوانیة وأصب�ح�ت ع�ن�ی�ف�ا. 
واعترف: بانھ قد تخلى عن التعلی�م وال ی�رغ�ب 
مزاولتھ.. ھناك المالیین من الشباب في الع�راق 
ی��واج��ھ��ون ن��ف��س ال��م��ص��ی��ر.. ی��ت��س��اءل اح��د 
المدرسین عن سبب إصابة بعض الطالب بعیون 
زج��اج��ی��ة وأس��ن��ان ف��اس��دة وع��دم ت��رك��ی��زھ��م 
واستجابتھم بقوة. مضیفا: في مرحلة ما أدركت 

  أن العدید منھم مدمنین على الكریستال میث..
  

البصرة تعتبر بؤرة ساخنة لتعاطي ال�م�خ�درات. 
وعلى الرغم من ال�ث�روة ال�ن�ف�ط�ی�ة، ف�ال�م�دی�ن�ة 
الواقعة جنوب البالد م�ن�ھ�ارة ب�ال�ك�ام�ل. ال�ف�ق�ر 
والبطالة مرتفعان، الھواء متسخ ومیاه الش�رب 
ملوثة. اإلدارة غیر فعالة وفاسدة، وال ی�ب�دو أن 
تعود عائدات النفط بالفائدة الصالح حیاة الن�اس 

 واعمار مدینتھم.
تجارة المخدرات وحدھا تزدھر، بسبب التص�اق 

الحدود مع الجارة إی�ران، وم�م�ارس�ت�ھ�ا إن�ت�اج 
وتصدیر العقار االصطن�اع�ي "م�ی�ث�ام�ف�ی�ت�ام�ی�ن 
الكریستالي" ب�ك�م�ی�ات ض�خ�م�ة ال�ى االراض�ي 
العراقیة تحت اشراف الماللي، لیكون متوفر في 

وباسعار لیست رخیصة "الجرام یكلف  كل مكان
دوالر". وھناك أیضا م�خ�درات م�غ�ش�وش�ة  55

أرخص ثمنا م�ت�داول�ة م�ع آث�ار ج�ان�ب�ی�ة أك�ث�ر 
خطورة. وبحسب ال�م�ح�ق�ق�ی�ن، ال�ج�زء األك�ب�ر، 
یتعلق "بالكریستال میث"، وھو متوفر ف�ي ك�ل 
مكان وبكمیات كبیرة. انتشاره ب�ی�ن ال�م�دم�ن�ی�ن 
واسع واالستمرار في أخذ المزید والمزی�د ی�دق 
ناقوس الخطر في مرحلة ما. من جانب آخر، ان 
مراكز إعادة التأھیل ،على ق�ل�ت�ھ�ا، ت�ف�ت�ق�ر ال�ى 
الكوادر المتخصصة ووسائ�ل ال�ع�الج ال�الزم�ة، 
كما انھا ملیئة بالمدمنین. الذین تتراوح أع�م�ار 

ع�ام�ا، ب�م�ا ف�ي ذل�ك  30و  18معظمھم بی�ن 
   طالبات.

  
في بقیة محافظات العراق، غالبا ما یتم السكوت 
على ظ�اھ�رة االدم�ان ع�ل�ى ال�م�خ�درات. وع�دد 
المدمنین یتزاید بسرعة ھائلة، فیما "الحك�وم�ة 
مسؤولة عن عدم توفیر التعلیم الكافي لمعال�ج�ة 
ھذه الظاھرة".. وعلى حد قول احد المنت�س�ب�ی�ن 
لمنظمة إغاثة "ع�راق خ�اٍل م�ن ال�م�خ�درات" 
للتحذیر والمساعدة ـ من ان الملیشیات ھي م�ن 
تستورد المخدرات. وكل شيء بدأ مع است�خ�دام 
المیلیشیات القریبة من إی�ران لـ� "ال�ك�ریس�ت�ال 
میث" اثناء القتال ضد میلیشیا داعش اإلرھابیة 

. ُعرف الكریستال میث "ك�ع�ق�ار 2014في عام 
یستخدمھ المقاتلون في الحروب" لیبقى المقاتل 
مستیقظا لفترة أطول أثناء القتال دون ان ی�ف�ك�ر 
بالخوف والجوع. المیلیشی�ات ھ�ي م�ن ج�ل�ب�ت 
المخ�درات، وم�ن�ھ�ا "ال�ك�ریس�ت�ال م�ی�ث" ال�ى 
العراق حتى یومنا ھذا، والحكومة من جانبھا ال 
تتخذ االجراءات الرادعة. وتشیر ال�ت�ق�اری�ر ال�ى 
أن واحدا من كل عشرة عراق�ی�ی�ن م�دم�ن ع�ل�ى 
المخدرات، وم�ن ی�ن�ای�ر إل�ى س�ب�ت�م�ب�ر، ت�م�ت 

ملیون حبة. وتعتقد األمم الم�ت�ح�دة  19مصادرة 
في تقریر لھا أن المشكلة ستكون التحدي األكبر 

وت�ھ�دد  -الذي یواجھ البلد الذي تمزقھ األزمات 
بأن یكون لھا تأثیر على االقتصاد العراقي. انھ�ا 
حلقة مف�رغ�ة، ألن ال�ع�اط�ل�ی�ن ع�ن ال�ع�م�ل ق�د 
ی�ك�ون�ون م�دم�ن�ي م�خ�درات ال�غ�د. وم�ن غ��ادر 
االدمان بعد العالج ف�ي م�رك�ز إع�ادة ال�ت�أھ�ی�ل، 
أصبح نظیفا، لكنھ، كما یؤكد كریم، یعرف جی�دا 
ان ال��ق��وة ال��ت��دم��ی��ری��ة "ل��ل��م��ی��ث��ام��ف��ی��ت��ام��ی��ن 
الكریستالي"، س�ت�ب�ق�ی�ھ مش�وش�ا ع�ق�ل�ی�ا: ل�ق�د 
"اعتاد جسدي عل�ى ال�ع�ق�ار م�ن�ذ زم�ن ط�وی�ل 

  والشفاء منھ صعب"!.

   درا ط ارات  ااق.. واة،  اان!
 
 

 عصام الیاسري/ المانیا
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رغم صعوبة انقیاد الق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة      
التعبیریّة, وص�ع�وب�ة ك�ت�اب�ت�ھ�ا ب�ال�ط�ری�ق�ة 
النموذجیة, ھا ھ�ي الش�اع�رة ال�ل�ب�ن�ان�یّ�ة : 
جمیلة مزرعاني, تعش�ق�ھ�ا وتُ�خ�ل�ص ل�ھ�ا, 
فتتخلّى عن الوزن والقافیة, وتكتبھ�ا ع�ل�ى 
شك�ل س�ل�س�ل�ة م�ت�راب�ط�ة ب�ف�ق�رات نّص�ی�ة 
م�ت��وال��ی��ة, ل��ت��ع��بّ��ر ع��ن ھ��واج��س ال��ن��ف��س 
اإلنسانیة الدفینة, وعّما یحدث ف�ي أع�م�اق 
الروح, لتُثیر المتلقي وت�ج�ع�ل�ھُ ی�ق�ُف أم�ام 
طوفان لغتھا مندھًشا متحیًرا قلقً�ا, ھ�ا ھ�ي 
تكتبھا على ش�ك�ل ك�ت�ل�ة واح�دة م�ت�راّص�ة, 
وبدون تشطیر أو ف�راغ�ات ب�ی�ن ف�ق�رات�ھ�ا 
النصیّة, وال تترك نقاطًا بین ھذه ال�ف�ق�رات, 
ھا ھي تكتبھا بالُجَمل المتوالیة وتبتعد كثیًرا 
ع�ن الس�رد ال�ح��ك�ائ��ي ال��ق�ص��ص�ي, ك�ت��اب��ة 
متواصلة تمت�از ب�ك�ث�رة الص�ور الش�ع�ری�ة, 
وال��م��ش��ح��ون��ة ب��زخ��م ش��ع��وري ع��ن��ی��ف, 
والتشظّي, والمزاوجة ما بین النثر والشعر, 
فكل جملة فیھا ع�ب�ارة ع�ن س�ط�ر ش�ع�ري 
ثرّي محّمل بالكث�ی�ر م�ن ال�دالالت وال�رؤى 
والرموز, فكما نعلم بأّن القص�ی�دة الس�ردیّ�ة 
ة كما یتصورھا البعض  التعبیریّة لیست قّصً
متوھًّما, وال حكایة تمتلك ث�ی�م�ة وتس�ل�س�ل 
حكائي, وال حتى تحتوي على تطور حدث�ي, 

 تتابع فقراتھا وتتوالى .
وبالع�ودة ال�ى قص�ی�دة الش�اع�رة (مص�ی�دة 
الحلم الّرماد .. تّل الزعتر), نرى ون�ت�ل�ّم�س 
بوضوح مقدرة الشاعرة وھي ت�ت�ك�ئ ع�ل�ى 
الذاكرة الحیّة, وتتحایل وتحاول ج�اھ�ًدة أن 
تلّمع األحداث المخزونة بعیًدا ف�ي ذاك�رت�ھ�ا 
النشطة, وتسكبھا على مساحة ك�ب�ی�رة ف�ي 
نسیجھا الشعري ھذا, وتسكب كّل ما یج�ول 
في ذاكرتھا على شكل ل�وح�ة ط�ریّ�ة ب�زخ�م 
شھوري وحّسي وخیال بدی�ع ص�ادق ن�اب�ع 
من قلب رقیق عاشق للحیاة والجمال, فل�ق�د 
اختمرت ھذه الم�ح�ن�ة ف�ي روح الش�اع�رة, 
ف��ت��دف��ق��ت س��ی��ًال ع��ارًم��ا م��ن ال��م��ش��اع��ر 
المجروحة واألصوات المبحوحة. من خ�الل 
ع��ن��وان قص��ی��دة الش��اع��رة, ن��رى وك��أّن 
الشاعرة تتمنّى لو أن ما ح�دث ك�ان م�ج�رد 
حلم وینتھي حالما تستیقظ الذات, ألّن ھ�ول 
الفجیعة ك�ان ع�ب�ارة ع�ن ك�ارث�ة انس�ان�ی�ة 
مازالت وستبقى عالقة ف�ي ال�ذاك�رة, وھ�ذا 
یُنبّ�ُئ ع�ّم�ا ح�دث, وم�ا ت�رك�ھ ف�ي أع�م�اق 
الذاكرة, فتبّدا الشاعرة قصیدتھا بھذه الل�غ�ة 
القاموسیّة والمشتملة على/ الم�وت/, ف�ھ�ي 
تقول/ روائح الموت الكریھة المنب�ع�ث�ة م�ن 
سرادیب التاریخ تنفث إشعاع�ات�ھ�ا الّس�اّم�ة 
في اتوف الحاضر/, فھي ت�ح�اول ان ت�رب�ط 
الماضي بالحاضر مستھلّة ھذا التشظّ�ي بـ�/ 
دّوي صرخات یت�س�ّرب م�ن ك�وى ذك�ری�ات 
حروب آنفة ال�ذك�ر/, ف�ن�ح�ن اذا ام�ام دّوي 
صرخات تستغیث, وتتشبّث ب�ال�ح�ی�اة م�ن / 
مط�ر ال�ق�ن�اب�ل ال�م�ن�ھ�ال ع�ل�ى ع�ّزل الذوا 
الھدوء في ھدنة قصیرة/, فھ�ي ت�رس�م ل�ن�ا 
صورتین مختلفتین مت�ن�اقض�ت�ی�ن م�ا ب�ی�ن/ 
الحرب/ والسالم/, بین انسان أعزل ی�ب�ح�ث 

ع�ن االم��ان, وب�ی��ن أنس�ان ی�ح�م��ل الس��الم 
وی�ح�اول إزھ�اق ال�ح�ی�اة, ال لش�يء س�وى 
الطائفیة المقیتھ, والقتل على حساب الھویة 
والمعتقد والدین, ف�ھ�ا ھ�ي/ م�الم�ح وج�وه 
ت�ت�ل��ظّ�ى خ�ل��ف ج�دار ال�رع��ب/, و/ نش�ی��ج 
النوارس ینعق فوق یّم األشج�ان/, وت�رس�م 
لنا صورة مأساویة اخرى متّشح�ة ب�ال�قُ�ب�ح 
والبشاعة/ اسراب یمام تن�وح ع�ن�د أط�ن�ان 
جثث قضت تحت األنقاض وتعفّنت جزئیاتھا 
المتناثرة/, وتتساءل الشاعرة وھي تغ�وص 
في بحر من األلم/ لس�ت ادري لِ�َم أخ�ذت�ن�ي 
ال��ذاك��رة ال��ى ھ��ن��اك ص��وب ب��ؤر ال��م��وت 
الرخیص/, حیث فقد اإلنسان إنسانیتھ وھ�و 
یقتل وبب�ش�اع�ة ال�روح ال�م�س�أل�ة واآلم�ن�ة 
بوحشیة لن تُنسى ولن تنمحي من الذاك�رة, 
ان الشاعرة تتكئ على ذاكرة حیّ�ة, ل�ت�روي 
لألجیال القادمة حكایة أل�م وبش�اع�ة روح, 
فھي قد غرفت من ینابیع ذاكرت�ھ�ا ك�ّل ھ�ذا 
التشظّي, وسطّرت لنا ھذا الوج�ع واالب�داع, 
لقد كانت ذاكرت�ھ�ا ذاك�رة ش�اس�ع�ة اح�ت�وت 
تفاصیل ك�ث�ی�رة ل�م�ح�ن�ة االنس�ان ف�ي ھ�ذه 
البقعة من االرض, لقد دخلت ھ�ذه ال�م�ح�ن�ة 
في مختبر الذاكرة الحیّة, وخرجت ل�ن�ا ب�ك�ّل 

ترس�م  -ھذا االبداع والجمال, فھا ھي تقول 
لنا ذلك عن ط�ری�ق ھ�ذا ال�م�ق�ط�ع ال�ن�ّص�ي 
المخیف/ حیث ب�ی�َع ال�ُخ�ل�ق ب�م�زاد ال�ع�ھ�ر 
المستورد إلبادة جماعیّة عربد ف�ی�ھ�ا ش�ب�ح 
الظلم الخبیث/, فریاح الذاكرة كلّما ھبّت ف�ي 
أع��م��اق ال��ذات الش��اع��رة, م��ط��رت م��ط��ًرا 
غزیًرا, وكلّما كانت المحنة اشدَّ إیالًما, ك�ان 
نسیجھا الشعري أكثَر وضوًحا وعنفًا وفھي 
تقول مست�ح�ض�رة ال�م�اض�ي وف�ي ع�م�ل�ی�ة 
استرجاع موفّقة وذكیّة/ یقتلني منظر عّمتي 
المسكینة تقضي عند ب�اب ال�م�خ�یّ�م تص�ن�ع 
أقراص الحلوى بدقیق الغدر الحاقد لت�ح�م�ي 
صغارھا الج�وع ال�ك�اف�ر/, ص�ورة م�ل�طّ�خ�ة 
بالعار والعُھر والالإنسانیة, فكأننا نقف مع/ 
عّمتھا/ ونحن نرى ما یحدث وی�ج�ري أم�ام 
أعیننا, فتض�اری�س ال�زم�ن ت�رك�ت أخ�ادی�ًدا 
عمیقًة في ذاكرة الشاعرة, لْم تت�م�ك�ن رغ�م 
مكرور سنوات طوی�ل�ة ع�ل�ى ال�ف�ج�ی�ع�ة ان 
تمحو بع�ًض�ا م�ن�ھ�ا, ف�ھ�ي تص�اح�ب وع�ي 
الشاعرة, فالذكریات المریرة تت�دف�ق رغ�ًم�ا 
عنھا, وت�ن�ف�ل�ت م�ن س�ری�رھ�ا ال�راق�د ف�ي 
ال��ذاك��رة ل��ت��ع��بّ��ر بص��دق ع��ن ذاك��رة ح��یّ��ة 

وترسم لنا بعد ذلك ص�ورة اخ�رى   متجّددة,
لـ�/ إم��رأة ف��ي ع��م�ر ال��ورود ت��ق�ط��ف ع��ن 
وجناتھا باقات الزھر یلثمك عط�ره الش�ج�ي 
وأكّف م�م�ت�ّدة ل�ل�ع�ط�اء تس�ك�ن�ھ�ا ط�ی�ب�ة ال 
متناھیة قّل نظی�رھ�ا/, ل�ق�د ت�راك األل�م ف�ي 
ذاكرة الش�اع�رة ال�ى ح�ّد االن�ف�ج�ار, ول�وال 
الكتابة لترك ھ�ذا األل�م بص�م�ات�ھ ف�ي روح 
الش��اع��رة و وان��ا ع��ل��ى ی��ق��ی��ن ب��أّن روح 
الشاعرة ق�د اص�اب�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�وج�ع 
ال�م�م�ل�وء ب�أبش�ع ال�ذك�ری�ات ال�ت�ي راف�ق��ت 
ذاكرتھا, وھي المرأة التي/ احتلّت قلوب َمن 
عرفھا عن كثب شاء ان تتربع على ع�رش 

الشھادة ی�ت�ش�ظّ�ى جس�دھ�ا ال�ن�ح�ی�ل اش�الًء 
مبعثرة تؤاخي الجدران/, أّن الش�اع�رة ھ�ن�ا 
تعبّر بصدق عن الح�ی�اة وحّس�ھ�ا ك�م�ا ھ�ي 
حیاة متشظّیة وملتھبة في ذاكرتھا , وأنّ�ھ�ا 
كذلك متشظّیة وملت�ھ�ب�ة م�ن خ�الل ل�غ�ت�ھ�ا 
ال�م�ث��ی�رة وال��م�دھش��ة, اّن ال��م�ك�ان ح�اض��ر 
وبقّوة, وی�ح�ت�ف�ظ ب�ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ذك�ری�ات 
المریرة, فك�ل م�ا ف�ي ھ�ذا ال�م�ك�ان ی�ن�ط�ق 
وی�ؤّرش�ف ل�م�ح�ن�ة إنس�ان�ی�ة ح�دث�ت ف�ی��ھ/ 
بیروت/ ھذا الوجع الذي ال یرید ان ینت�ھ�ي, 
لقد كانت الذاكرة الحیّة ل�دى الش�اع�رة ھ�ي 
المنبع الحقیقي لتدوین ھذا الوجع ال�م�زم�ن 
و ورس��م ص��ورة االنس��ان ال���م��ن���ك��س���ر 
والمخذول, صورة حیّة ألنسان آخ�ر ت�ع�ّرى 

ما اس�ت�ط�اع أح�د أن   عن إنسانیتھ, فتقول/
یلّم تثار ھامة ندیّة كالزنبق فال م�داف�ن ف�ي 
حروب ضروس! كّل الحسرة ع�ل�ى ص�ب�اھ�ا 
تمّرغ برائحة البارود النتن�ة/, أن ال�ق�ض�ای�ا 
الكبیرة والمھم�ة ت�ب�ق�ى ع�ال�ق�ة ف�ي ذاك�رة 
الشاعرة, وقصیدتھا ھذه تؤرشف ما مّر في 
الماضي, ال تنمحي من الذاكرة مھما حاولت 
الذات ان تنسى او ت�ت�ن�اس�ى, ف�ھ�ي ت�ق�ول/ 
حاولت مراًرا تغییب تلك الصورة األلیمة ل�ْم 
افلح البتّة فكلّنا مش�روع ع�ق�ی�م ف�ي ح�رب 
شعواء ال ناقة لنا فیھا وال جمل/, فنجد ھ�ن�ا 
النثروشعریة الجمیلة واللغة المتماوج�ة م�ا 
بین النثر والشعر, مع المحافظة على نس�ق 
الشعر وإیقاعات القصیدة والتقاط ال�م�ع�ان�ي 
الع�م�ی�ق�ة وال�دف�ی�ن�ة ونش�رھ�ا ع�ل�ى ح�ب�ال 
ال���ذاك���رة, م���ن خ���الل/ ب���ازار االزم���ات 
المستوردة المستدیمة/, نعم انھا الم�زای�دات 
والمھاترات والنكوص الى الوراء م�ن اج�ل 
المصالح الشخ�ص�ی�ة وال�ع�م�ال�ة ل�ألج�ن�ب�ي, 
ف�ی�ع�ود ال�ح�ل�م ال�م�م�زوج ب�ال�رم�اد ودخ�ان 
المعارك الشنیعة/ ال�ح�ل�م ال�رم�اد/, وال�ق�ت�ل 
البشع والموت الرخیص,/ الموت الرخ�ی�ص 
َمْن یوقف طواحین االی�ام ت�ق�ض�م ح�ب�ی�ب�ات 
الفرح من على ثغور الط�ف�ول�ة ال�م�ع�ّذب�ة؟/, 
ھذه الطفولة التي تشبھ الزنابق في احالمھا 
الطفولیة البسیط�ة/ زن�اب�ق ت�ح�ل�م ب�ال�ّدم�ى 
ونفحات من سالم وأمان/, وتستمر سلس�ل�ة 
المآسي ویتردد صداھا رغم ت�ق�ادم ال�زم�ن, 
فھي صامدة في ذاكرة الش�اع�رة,/ س�ل�س�ل�ة 
مآسي ُحفر صداھا في دم اسود دأبت تغ�یّ�ب 
معالم وجوه كثیرة وقامات طُمرت في باطن 
ال��ن��س��ی��ان ال��ت��ھ��م��ھ��ا ح��وت أزرق/, ل��ق��د 
اس�ت�ط��اع�ت الش�اع�رة أن ت��وظ�ف ال��م�ك��ان 
والزمان ف�ي قص�ی�دت�ھ�ا, ف�اس�ت�ث�ارة ذاك�رة 
المتلقي, وأستولى علیھ ھاجس األلم الفظیع 
والمحنة, فھي تقول/ لتنقش عنوانًا ب�ال�خ�ط 
العریض (تّل الزعتر) واقعة تعتنق الت�اری�خ 
المشؤوم لحروب ما توقفت یوًما وال اراھ�ا 
س��وف ت��ت��وق��ف فَ��َم��ْن ی��ن��س��ى..؟!./, ل��ق��د 
استطاعت الشاعرة في قصیدت�ھ�ا الس�ردیّ�ة 
التعبیریّة ھذه ان ت�ك�ت�ب ع�ن�وانً�ا وب�ال�خ�ط 
العریض لمحنة ستبقى في الذاكرة تتناقل�ھ�ا 
األجیال دائًما, فكانت قصیدتھ�ا ع�ب�ارة ع�ن 

قذائف وجدانیة م�ح�ّم�ل�ة ب�ال�ھ�ّم اإلنس�ان�ي, 
ومشحونة بأمّر الذكریات, وأقسى المعان�اة, 
فكلما حاولت الشاعرة أن تج�ع�ل قص�ی�دت�ھ�ا 
قلعة تتحّصن خلفھا من المآسي والذكریات, 

القلعة بعدما أنھ�ك�ھ�ا  -تھاوت ھذه القصیدة 
الغدر والرصاص واللوعة والموت. أّن ھ�ذه 
القصیدة صرخة مدّویة بوجھ القُبح والموت 
والالإنسانیة, قصیدة عبّرة عن م�ح�ن�ة أّم�ة 
 تالقفتھا الخفافیش في لحظة غفلة وصمت.

 
 القصیدة :

  ... تّل الّزعتر مصیدة الحلم الّرماد
روائح الموت الكریھة المنبعثة من سرادیب 
التاریخ تنفث إشعاعاتھا الّساّمة ف�ي أن�وف 

دوّي صرخات یت�س�ّرب م�ن ك�وى   الحاضر
ذكریات حروب آنف�ة ال�ّذك�ر م�ط�ر ال�ق�ن�اب�ل 
المنھال على عّزل الذوا الھ�دوء ف�ي ھ�دن�ة 
قصیرة یتنفّسون الحیاة مالمح وجوه تتلطّى 
خلف جدار الرعب نشی�ج ال�ن�وارس ی�ن�ع�ق 
فوق یّم األشجان أسراب ی�م�ام ت�ن�وح ع�ن�د 
أطنان جثث قضت تحت األنق�اض وت�ع�فّ�ن�ت 
ُجزیئاتھا المتناثرة، لسُت أدري لَِم أخ�ذت�ن�ي 
ال��ّذاك��رة إل��ى ھ��ن��اك ص��وب ب��ؤر ال��م��وت 
الرخیص حیث ب�ی�ع ال�خ�ل�ق ب�م�زاد ال�ع�ھ�ر 
المستورد إلبادة جماعیّة عربد ف�ی�ھ�ا ش�ب�ح 
الظّلم الخبیث یقتلني منظر عّمتي المسكین�ة 
تقضي ع�ن�د ب�اب ال�م�خ�یّ�م تص�ن�ع أق�راص 
الحلوى بدقیق الغدر الحاقد لتحمي صغارھ�ا 
الجوع الكافر إمرأة في عمر الورود تق�ط�ف 
عن وجناتھا باق�ات ال�زھ�ر ی�ل�ث�م�ك ع�ط�ره 
الّشجّي وأكّف ممتّدة للعطاء تسكنھا طیبة ال 
متناھیة قّل نظیرھا احتلّت قلوب من عرفھ�ا 
ع��ن ك��ث��ب ش��اء أن ت��ت��ربّ��ع ع��ل��ى ع��رش 
الشھادة ی�ت�ش�ظّ�ى جس�دھ�ا ال�ن�ح�ی�ل أش�الء 
متبعثرة تؤاخي الجدران ما استطاع أحد أن 
یلملم نثار ھامة ندیّة كالّزنبق فال مدافن في 
حروب ضروس! كّل الحسرة ع�ل�ى ص�ب�اھ�ا 
تمّرغ برائحة البارود النتنة ح�اول�ُت م�راًرا 
تغییب تلك الصورة األلیمة ل�م أف�ل�ح ال�ب�تّ�ة 
فكلّنا مشروع عقیم ف�ي ح�روب ش�ع�واء ال 
ناقة ل�ن�ا ف�ی�ھ�ا وال ج�م�ل، ب�ازار األزم�ات 
المستوردة المست�دی�م�ة ..ال�ح�ل�م ال�ّرم�اد .. 
الموت الّرخیص من یوقُف ط�واح�ی�ن األیّ�ام 
تقضم حبیبات الفرح من على ثغور الطّفولة 
المعّذبة؟ زنابق تحلم بالّدمى ون�ف�ح�ات م�ن 
سالم وأمان؟ سلسلة مآسي ُحفر صداھا في 
دم أسود دأبت تغیّ�ب م�ع�ال�م وج�وه ك�ث�ی�رة 
وقامات طُمرت في باطن النّسیان ال�ت�ھ�م�ھ�ا 
حوت الحقد األزرق لتنقش ع�ن�وانً�ا ب�ال�خ�طّ 
ال�ع�ری�ض "ت�ّل ال��ّزع�ت�ر" واق��ع�ة ت��ع�ت�ن��ق 
التاریخ المشؤوم لحروب ما ت�وقّ�ف�ت ی�وًم�ا 

 وال أراھا سوف تتوقّف فمن ینسى!؟.
.……………………………… 

 : مخیّم یقع شمال شرق بیروت  تّل الزعتر
 ..  شھد مجازر أثناء الحرب األھلیة

  جمیلة مزرعاني
 / الجنوب  لبنان

(ّة ااوا , ْ يح اا ,ا ّ) 
 

 مصیدة الحلم الّرماد ... تّل الزعتر -قراءة في قصیدة 
 للشاعرة اللبنانیة: جمیلة مزرعاني 
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 أََخـالُـنِـي ...

 الَ أَْعِرفُـنِـي ...

 أََخـالُـنِـي ...

 الَ أَْذُكـُرنِـي ...

 أََخـالُـنِـي ...

يِّ   ِمـْن َحـْبـلِـِك الـِسـرِّ

رْ   لَـْم أَتَـَحـرَّ

 أََخـالُـنِـي ...

 فِـي َرِحـِم الـُوُجـودِ 

 لَْم أَتَــَكـوَّنْ 

رْ   لَْم أَتَــَكــوَّ

 أََخـالُـنِـي ...

 لَْم تَـْلـفَـْظـنِــــي الـَحـیَـاةُ 

 لِـَخـَرائِـــِب َزْیـفِـھَـــا

 أََخـالُـنِـي ...

ْنـــیَــــا  لَْم تَـــْطـــُرْدنِــــي الـدُّ

 لِــَغــَرائِــــِب َدْھــِرَھــــا

****** 

 َكــلِــَمــــاٌت انْــَھــَمـــَرتْ 

 ِمـْن َغـــَمـــاَمـــِة فِـــْكــــرٍ 

 تَـــــــائِــــــَھــــــــــــةٍ 

ـــْســــیَــــــاِن،  فِــي َذاِكـــَرِة الـــنـِّ

ـــتْ   أََحـــاِســـیـــٌس تَــَشــظـَّ

 بَـــْیـــَن بَـــقَــــایَــــا

 ُزَجـــاِج َمــــَرایَـــــــــا

 َزَمــــٍن ھَــــارِبٍ 

ــاِریــــخِ   ِمــْن َرَحـــى الــتـَّ

***** 

 َعـــبَـــَراٌت َھـــَوتْ 

 ِمـْن َعــْلـــیَـــــائِــــــھَــــــا

 َو َمــــا َھــــَوْت ...

 َكـــِشـــَھــــــاٍب ھَـــــائِــــمٍ 

 فِـــي أُفُــِق ِعــْشــــقِ 

 أُوِغـــیــــْســــْت ُكوْنــــطْ 

 َكـــَســـَراٍب َمــــائِـــــعٍ 

ــــٍة َغــاَصــــتْ   بَـــْیــــَن ُعــْذِریـَّ

 بَـْیـــَن ِخــْشـــیَـــٍة َو َرَجـــاءٍ 

 َو ُمـــُجـــوٍن طَــافَ 

 بِــقَــــْلـــــٍب َحـــنَّ 

 ِمـْن بَْعِدَمـا أَنَـــابَـــــا

**** 

 َدْمـــَعـــاٌت َدافِــئَــــاتٌ 

لَــْت تَـْحـَت َجــنَــاحِ   تَـَسـلـَّ

 ُحــْزِن َخــنْـــَســـــاءِ 

 بَــنِـــي َســـلـــیــــمٍ 

 قَـــطَـــــَراٌت ثَـــائِـــَراتٌ 

 تَــــَدافَـــَعــــْت َكــأَْمـــَواجِ 

 َمــــأَْســـــاٍة بِــِوْجــــَدانِ 

ـــةِ   أَِســیـــِر الــَعــاِمـــریـَّ

 بَــْیـــَن ُكــثْـــبَــــاِن َھـــًوى

 بِـــالَ ُعـــْنـــواِن ...

*** 

 فِـــیــــنِـــیــــــسُ 

ــْت بِـــَجـــبَــُروتِ   تَــَحــلـَّ

ـــْحـــِر َو الــَجــَمـــالِ   الــسِّ

 ُمــَزْعــِزَعـــةً أَْركـــــانَ 

 قَــــْلـــٍب َھـــــائِـــــــمٍ 

ــــةٍ   بِـــــَزْھــــــَرٍة َمــــْخـــفِـــیـَّ

ـــــدٍ   بَـــــیْــــَن َجــــْفــــٍن ُمـــتَـــَھــــجِّ

 َو أَْھـــــَداٍب نَــــاِعــَمـــاٍت نَـــاِعـــَســـــاتٍ 

 لِــَوَغــى ُجنُوِن الُوُجوِد ُمــْرِســالَتٍ 

** 

 ِعــْطــــٌر بــــاِریــــِســـــيٌّ 

 تَــــَزاَوَج بِـــَشــذى ُعــوٍد َعـَربِـيٍّ 

ـٌخ بِـعَـْنـبَـٍر أَْشــَھــبَ   ُمـَضـمَّ

 تَــنَــاثَــَر بَـْیـَن َمـْجــرى

 َســَواقِـي َعـبَــراِت َعــْشــتَــارْ 

 َو َخــدِّ قِــیــثَــاَرِة ُحــْلــمٍ 

 ُمــْســتَــتِــٍر بَـْیـن َجـنَــاَحــيْ 

 ْكــیُــوبِــــیــْد َو َسـْھــِم قَـْوِسـِھ ...

* 

ِ َدْمــٌع بَــْعــَد انْــِحـــبَـــاسٍ  َّ�ِ 

 َھــــــــَوى َو َھــــــــَمـــــــى

 َو بَـــْیــَن أََســى َســـیَــــالَنٍ 

 َو َكـــْرٍب َو َمـــــــاءْ 

 اِْنــــبَــعَـــَث بَــــــاِرُق أََمــــلٍ 

 َربَـــى، َعـــــالَ َو َســـــَمــــــا،

ــــــاقَــــطُ ُدَرًرا ِ َدْمــٌع یَــــسَّ َّ�ِ 

 فَـــیُــــْزِھــــــُر َخــــــــــدٌّ 

 َو تُــوقَـــُد َمــَصــابِـــیــُح الــَحــیَـــاهْ 
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 َو اْ ... إَذا ََى" "
 تونس /ُمـِعـز الـشَّـعـبـونـي 

زم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 د. سجال الركابي/االعراق
 
 

  ھا أنَت تنفث تأّملي

  مع دخان لفافتَك الخالیة من اللھفة

  تتذّكر كیف التقینا قبل میالدینا ؟    

  ... َوإنَّا ُكنّا  

 مسارین متعاكسین       

  لكنّك ... شممَت وجودي  

  كما ینبثق          

  من العروق الیاسمین             

  ال أنَت تشبّثَت وال أنا   

  تزحزحتُ                   

 عن المرسوم                           

  للصمِت مخالب من حریر

  وخریر دفءٍ                        

 تحت الجلِد موشومٌ                        

 اإلرتباُك عسل نبضي

  فال تسْلني             

 الرتابة في المسیر                   

  نحُل رؤاي كیفما شاء یدور

 ال الكفُّ تحول دون الغرق 

 وال الموج فوق الكتفین یغفو 

 في…فلنسرح     

  یباب  َمَدیاِت                   

 …….وفانتازیا رسوم                            
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مرت حوالي ث�الث�ة اش�ھ�ر م�ن�ذ ان�ت�خ�اب�ات   
اال اق�ل م�ن   تشرین التي ل�م یش�ت�رك ف�ی�ھ�ا

% من الذین یحق ل�ھ�م ال�ت�ص�وی�ت وم�ا 20
جرى خالل االشھ�ر ال�م�اض�ی�ة اث�ب�ت ص�ح�ة 
مقاطعة ھذه العملیة ومخرجاتھا، الت�ي رغ�م 
مساوئھا افرزت بعض الظواھر التي ی�ن�ب�غ�ي 
التوقف عندھا واول ھ�ذه ال�ن�ت�ائ�ج م�ع�اق�ب�ة 
الذی�ن اش�ت�رك�وا ف�ي االن�ت�خ�اب�ات ل�ع�دد م�ن 
الملیشیات المسلحة ك�ال�ع�ص�ائ�ب وب�در م�م�ا 
افقدھم ص�واب�ھ�م وح�اول�وا ب�ت�ھ�دی�د الس�الح 
تغییر النتائج، والقضیة الثانیة فوز عدد م�ن 
النشطاء الم�ش�ارك�ی�ن س�اب�ق�ا ف�ي ان�ت�ف�اض�ة 

بعدد من المقاعد ال�ب�رل�م�ان�ی�ة  2019تشرین 
الن��ھ��م ق��رروا ال��م��ش��ارك��ة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 
وسوف تثبت تجربة البرلمان القادم ان ك�ان 
بامكانھم كمستقلین ان یسببوا ولو خدشا في 
نظام المحاصصة الطائفي الف�اش�ل ال�م�ع�زول 

 والذي انتھت صالحینھ منذ سنین.
 

النقطة الثالثة ھو تمكن ال�م�ال�ك�ي م�ن حص�د 
عدد ال یس�ت�ھ�ان ب�ھ م�ن ال�م�ق�اع�د رغ�م ان 
مكانھ الحقیقي ھو في السجن بعد مح�اك�م�ت�ة 
على تسل�ی�م ث�ل�ث ال�ع�راق ل�داع�ش وس�رق�ة 
وھدر الملیارات خالل حكمھ التعیس لث�م�ان�ي 
س�ن�وات ول��ك�ن�ھ ت��م�ك�ن خ�الل�ھ�ا م�ن رش��وة 
الكثیرین من زعماء ال�ع�ش�ائ�ر م�ن ض�ع�ف�اء 
النفوس الذین یباعون ویشترون اضافة ال�ى 
وجود مج�ام�ب�ع ال زال�ت م�خ�دوع�ة ب�وع�ود 

 واكاذیب ھؤالء الفاشلین،
والنقطة االخرى نجاح الصدریین ف�ي حص�د 
عدد ال یستھان بھ من المقاعد رغم سج�ل�ھ�م 
االسود منذ معاداتھم ل�ل�الن�ت�ف�اض�ة وارت�ك�اب 
جرائم اغتیال عدد ال یستھان بھ من ش�ھ�داء 
االنتفاضة ف�ي ب�غ�داد وال�ن�اص�ری�ة وال�ن�ج�ف 
وك��رب��الء واع��ت��داات��ھ��م ال��م��ت��ك��ررة ع��ل��ى 

كما ان التیار الص�دري مش�ارك ف�ي   الشبان
كافة الحكومات السابقة وفي عملیات الن�ھ�ب 
والسلب وبع�ی�د ك�ل ال�ب�ع�د ع�ن ای�ة ع�م�ل�ی�ة 

 . اصالح حقیقیة
لقد فوجئت الجم�اع�ات ال�م�س�ل�ح�ة ب�خ�س�ائ�ر 
مدویة جعلتھم یفقدون صواب�ھ�م وی�رفض�ون 
اب��ع��ادھ��م ع��ن ال��ح��ك��وم��ة ویص��رون ع��ل��ى 
مواصلة تقسیم ال�غ�ن�ائ�م وف�ق ال�م�ح�اص�ص�ة 
الطائفیة ال�ق�وم�ی�ة ال�ف�اش�ل�ة وال�ب�ع�ی�دة ع�ن 
مصالح الشعب فكل المجامیع ترف�ض (ع�دى 

وال�م�ؤس�ف  المستقلین) ان ت�ك�ون م�ع�ارض�ة
عدم وجود قضاء مستقل غیر خاضع ل�ن�ف�وذ 
احزاي االسالم السیاسي الجاثمة على ص�در 
العراقیین، اما شعار االغلبیة الوط�ن�ی�ة ف�ھ�و 
مطروح لالستھالك االعالم�ي ال غ�ی�ر وھ�ي 
نفس المحاصصة السابقة مغلفة بغالف جدید 

ان ج�م�ی�ع ال�م�ش�ارك�ی�ن ف�ي   كاذب والنتیجة

العملیة الفاسدة متوافقین على تقسیم المغانم 
ومواصلة نھب خیرات الشعب دون ت�ح�ق�ی�ق 
اي ان�ج�از ع�ل��ى ص�ع�ی�د اي م�ن ال�م�ج��االت 
الحیویة لتخفیف م�ع�ان�اة ال�ن�اس س�واء ف�ي 
ت��وف��ی��ر ال��ك��ھ��رب��اء او الس��ك��ن او الص��ح��ة 
والتربیة والتعلیم الذي وص�ل ال�ع�ام ال�ح�ال�ي 
ال�ى مس��ت�وى ع��دم ت��وف��ر ال��ك��ت�ب وال��ل��وازم 

اضافة ال�ى ع�دم م�ع�ال�ج�ة ال�غ�الء  المدرسیة
المستفحل بسبب تخفیض سعر الدینار مقابل 
الدوالر او التصدي لوتائر الفقر المست�ف�ح�ل�ة 
في محافظات الجنوب ویزداد الوضع االمن�ي 
سوًء كما انعكس مؤخرا في م�ج�زرة ن�اح�ی�ة 
جبلة في بابل والتي ارتكبتھا قوات حك�وم�ی�ة 
رسمیة راح ضحیت�ھ�ا عش�ری�ن ش�ھ�ی�دا م�ن 

 . النساء واالطفال والشباب
لقد ابتلى العراق في المرحلة الراھنة برئیس 
وزراء فاشل غیر كفوء ومراوغ كذاب فش�ل 
في تحقیق الوعود التي قطعھا وفي مقدمتھ�ا 
الكشف عن قتلة شباب االنتفاضة وتقدیم�ھ�م 

وعجز عن التصدي ل�ل�م�ل�ی�ش�ی�ات   للمحاكمة
الوالئیة وانھارت ھیبة الدولة واھی�ن م�وق�ع 
رئاسة الوزراء بشكل مقرف عبر عن عجزه 
للتصدي للسالح المنفلت ومجاراتھ للمصالح 
الدولیة واالق�ل�ی�م�ی�ة ع�ل�ى حس�اب مص�ل�ح�ة 
الشعب العراقي وھ�و ی�ع�ج�ز ع�ن مص�ارح�ة 
الش�ع�ب ال�ع��راق�ي ب�اس��ت�م�رار ب��ق�اء ال�ق��وات 
االمریكیة ویحاول تمری�ر خ�دع�ة ب�ق�اء ت�ل�ك 
القوات كمستشارین ف�ي ح�ی�ن الی�وج�د م�ث�ل 
ھذا التوصیف الیة قوات امریك�ی�ة م�ت�واج�دة 
في المئات من القواعد العسكریة في مختلف 
بلدان العالم كما فشل في اتخاذ ای�ة خ�ط�وات 
حقیقیة في محاكم�ة ح�ی�ت�ان ال�ف�س�اد ال�ك�ب�ار 
واخیرا وبالرغم من است�ع�ادة ال�م�وص�ل م�ن 
داعش منذ سن�ی�ن ف�ال زال ی�ع�م�ھ�ا ال�خ�راب 

  . والجثث تحت االنقاض
ان بوادر العملیة السیاسی�ة ال�راھ�ن�ة ت�ؤش�ر 
الى اعادة ت�دوی�ر ن�ف�س ال�ع�ن�اص�ر ال�ف�اش�ل�ة 
وال��ف��اس��دة واخ��ت��ف��ت ش��ع��ارات االص��الح 
وال��وع��ود ال��ك��اذب��ة ال��ت��ي ب��ث��ت��ھ��ا االح��زاب 
الطائفیة في حمالت�ھ�ا االن�ت�خ�اب�ی�ة واش�غ�ل�ت 

ب�ن�ف�س م�ط�ال�ب�ات   ابواقھم االعالم من جدید

توزیع الكع�ك�ة ال�ع�راق�ی�ة ب�ع�ی�دا ع�ن ھ�م�وم 
الشعب ومعانتھ ال�م�ت�واص�ل�ة ط�ی�ل�ة س�ن�وات 
حكمھم البغیض لتضاف الى معاناتھ السابق�ة 
م��ن ال��ح��ك��م ال��ف��اش��ي ال��دم��وي وح��روب��ھ 

ال�ذي ف�ك�ك�ك  والحصار الجائر الظالم  العبثیة
وم�ح�اول�ة ف�رض  بن�ی�ة ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي

الطائفیة والقومیة مم�ا ی�ع�ن�ي ت�ج�اھ�ل م�ب�دأ 
المواطنة وتكریس التفرقة والتي یعبر عن�ھ�ا 
ازالم السلطة احی�ان�ا بص�راح�ة ودون خ�ج�ل 
كما صرح رئیس برلمان سابق یطرح اس�م�ھ 
االن مجددا للحصول ع�ل�ى ن�ف�س ال�م�ن�ص�ب 

ع��ن اخ��ت��ی��ار رئ��ی��س  ح��ی��ث ق��ال الف��ظ ف��وه
یمعود أح�ن�ا اش�ع�ل�ی�ن�ا ن�زی�ھ  "الوزراء قائال

فاسد، كفوء فاشل، تكنوق�راط م�ع�م�م، وس�خ 
نظیف مالنا شغل...أحنا ینطونا ماالتنا وھاي 

م�ن�اص�ب وزاری�ھ  6ھیھ، وماالتنا مبی�ن�ات: 
درج�ة م�دی�ر ع�ام  60مناصب ھی�ئ�ات و 9و

  " نَكلھ ھال بیك 61واللي ینطینا 
ان حكومة تصریف االع�م�ال ال�ح�ال�ی�ة ال�ت�ي 
تشكلت عقب ن�ج�اح االن�ت�ف�اض�ة ف�ي اس�ق�اط 
ح�ك��وم��ة ال��ج��زار ع��ادل ع��ب�د ال��م�ھ��دي ھ��ي 

یسعى رئیس�ھ�ا ع�ل�ى ال�ب�ق�اء ل�دورة  حكومة
ثانیة عبر تنفیذ ما یخدم مصالح دول الج�وار 
حیث نجح في تعطیل مش�روع م�ی�ن�اء ال�ف�او 
الحیوي لمستق�ب�ل ال�ع�راق الق�ت�ص�ادي ع�ب�ر 
م���ن���ح���ھ لش���رك���ة ك���وری���ة دون ت���وف���ی���ر 
التخصیصات الم�ال�ی�ة ل�ی�ت�وق�ف ال�ع�م�ل ف�ی�ھ 
خدمة لمین�اء م�ب�ارك ال�ك�وی�ت�ي ول�ی�س ھ�ذا 
ف��ح��س��ب ب��ل وق��ع��ت ح��ك��وم��ت��ھ ت��ج��اوزا 
لصالحیاتھا مذكرة مع ایران للربط الس�ك�ك�ي 

بالنس�ی�ة ل�ت�رك�ی�ا   للشالمجة مع البصرة، اما
فال زالت قواتھا مقیمة في قواع�د عس�ك�ری�ة 
ش��م��ال ال��ع��راق وبس��ب��ب ض��ع��ف ح��ك��وم��ة 
المحاصصة االس�الم�وی�ة ت�ت�دخ�ل ك�اف�ة دول 
الجوار وتقوم بفرض ارادتھا وتت�دخ�ل ح�ت�ى 

 . في تشكیل الحكومة القادمة
 

ان ما حصل خالل السنتین الماض�ی�ت�ی�ن م�ن�ذ 
م�ن ت�غ�ی�ی�ر  2019انتفاض�ة تش�ری�ن االول 

قانون االنتخابات وتغییر المفوضیة وتشكی�ل 
حكومة موقتة واجراء انتخ�اب�ات م�ب�ك�رة ق�د 
ج��اء ب��دون ش��ك بس��ب��ب تض��ح��ی��ات ش��ب��اب 
االنتفاض�ة ول�ذل�ك ل�ی�س ب�وس�ع ال�م�ج�ام�ی�ع 
الفاس�دة ال�ح�اك�م�ة ارج�اع ع�ق�ارب الس�اع�ة 
للوراء خاصة وان اب�ن�اء ال�ع�راق ال�غ�ی�ارى 
مصصمین على استرداد حقوقھم والت�خ�ل�ص 
م��ن ال��زم��ر ال��ف��اس��دة ال��ح��اك��م��ة ال��م��ھ��ت��م��ة 
بمصالحھا االنانیة فقط وھ�ي ف�ي واد ب�ع�ی�د 
جدا عن تلبیة امال وتطلعات الع�راق�ی�ی�ن ف�ي 
العیش االنساني الكریم الذي س�وف ی�ت�ح�ق�ق 
عبر ھبات قادمة اشد تصمبما وقوة ت�خ�ل�ص 

 . العراقیین من معاناتھم المستمرة لعقود

 اقا
ق او آ 

 
 

 محمد الموسويد. 
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 َوطَنٌ 
  َضیََّع ِمَن اْألَْطفالِ 

 طُفُولَتَُھم

   والشَّبابُ 

 في َجْمعِ بَراِعِم اْألَْحالمِ 

 ساَذٌج ُمْحتارٌ 

 قَْد جاءَ 

 َصْوُت اْألُمِّ ُمتَأَِخراً 

فِ   َوَحلَقاُت التَُّصوُّ

  یَفوُح ِمنْھا

 َجْحٌد َوإِنْكارٌ 

  لِیَبْقى باُب النَّھارِ 

 َمفْتُوحاً على َوقْتِھِ 

 فََمتَْحُف اْآلالمِ 

  قَْد َخطَفَھُ 

ارٌ   عالٌَم َزوَّ

 َسیَْطَربُ 

 نَزیُف الُْجْرحِ 

 على َوتَرٍ 

ُرهُ ِمْن َحلْقِھِ   َویَُمرِّ

 بِلُْطٍف ِمْزمارٌ 

  َزَمنٌ 

 َوَعواِصُف ِمنَّا

ُش بِنا  تَتََحرَّ

 َوِسیاطُ الَْوْحَشةِ 

 لَئِیٌم َغدَّارٌ 

ْمُت یُولَُد ِمَن الُْجبْنِ   الصَّ

 ُكلَّ یَْومٍ 

  والَْحضاراتُ 

 تَصیحُ 

َرني  قَْد َحرَّ

 بَِكدٍّ 

ارٌ  َّ  ثُ

    

    

و

.........

18/01/22 
 
 

 البحر یموت

  فیھ ویموت

 الكلمات صوت

 ..أمواج 

 رنین بال كأجراس

 حنین ال لھا لغة ال

 ذبیح نخلة جذع على مشنوقة

 للریح تشكوني

 التائھین تسأل

 أجمعَ  ان لي كیف

 ؟ المتناثرة أشالئي

 الغبار؟ ثوب أخلعَ  ان لي كیفَ 

 !األمطار  وأرتدي

 جلدي؟ من اتخلصَ  ان لي كیفَ 

 البحر جلد وألبس

 الفنارات أوقظَ  ان لي كیف

 المطفأهِ  األعین في كحالً 

 شفاھي وعلى

 الضجرْ  و الشوق تكدسَ 

 البحر سعةَ  صوتي  وجھلَ 

 والسھر السكون في  غارقاً 

 سّوى ببحركَ  انا فما

 حجري كائن

 بشري بنعاس

 األمواج لفظتھ

 الحروف بركام مثقل

 مخنوقة بحنجرة

 صوت بال

 أنت وھا

 والنداء الصدى بینَ 

  بین تختنئ 

  واألصداف أضلعي

 الضائعة كلماتي فارس

 الممطر بسقفك

 والظل بالضباب الغارقة ومدنك

  بالمجيء  تَحلمُ 

 الي تعال ..إَذنْ  ھلمّ 

 !..البعیدة فرادیسي لجّ  و

 قلبك فضاء في اطلقْني

  رقیقة ..ثلج كندفة

  الخیال امنْحني و

 فیك ألرحل

 شفیفاً   طیفاً 

 لیلك كوابیسَ  یكتسحُ 

 صوت بال

 ظلماتي فتنقشعُ 

 الحمیم طیفكَ  تعانقُ 

 روحي أغوار تسبرُ 

 أوھامي صقیع تُذیب

 وحدتي خالیا في تتسامى

 الحزین قمري فجرك فیحتضن

 جبھتك یقبلُ 

 برفق  

 قلبك حنایا في ویغفو

 بقلبي الھانيء

 بعضي بعض وكأنكَ 

 لھمسك صاغیةً 

 : یقول وھو

 قربي وانتِ  أشتاقكِ 

 الغیاب رغم ومعي 

 الیكِ  روحي تنازعني

  شوقٍ  أزاھیرَ  فَضّمیني

 صدركِ  الى شغفٍ  ولھفة

 صاخبة بضجة 

 و بال صوت

****** 

   ت
 
 
 
 
 
 

 اعتماد الفراتي
 العراق

  وطٌ وَع
 
 
 
 
 
 

اسماعیل خوشناو/ 
 العراق
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  قبیل انتھاء الحصار بثالث سنوات
   اصیبت امي بجلطتین متتالیتین ورحلت

  ھدت اركان العائلة وھدتني معھا 
تركت الجنازة امام ب�اب ال�ب�ی�ت وذھ�ب�ت 
لتدبیر مبلغ دفنھا من صدیق ك�ان ی�ط�ب�ع 

  العملة في بیتھ ... لكنني لم اجده
لم یكن انذاك وس�ی�ل�ة ت�واص�ل الن�ت وال 
كورك وال اسیا والزین وال ح�ت�ى ت�ل�ف�ون 

  ارضي لدینا
ع��م��ي ھ��و خ��ب��ز م��اك��و ...ی��ك��ل��ي خ��اب��ر 

  اصدقائك
ال ادري كیف تم تدبیر مبلغ الدفن وذھبت 

  بامي الى كربالء
كربالء التي اصبحت ارضھا مدفنا للعائلة 
وتلك قص�ة اخ�رى م�ن قص�ص ال�ح�رب 

  والحصار
الح��ق��ا ھ��رع االص��دق��اء ل��ل��وق��وف م��ع��ي 
ونجدتي وكانت وقفتھم التن�س�ى ... ك�ان 
ھناك ن�وع م�ن ال�ت�ض�ام�ن وال�م�ش�ارك�ة 

  افرزھا الحصار وقسوتھ
اعتكفت طویال وارھقني الحزن ف�خ�رج�ت 

  امشي على غیر ھدى
  وقادتني قدماي الى الوزیریة

  وصار امامي الراحل فاضل خلیل
 مابك یا كاظم ؟

  رحلت امي یا دكتور
یاعمي كلنا سنموت ... تعال معي ... امال 
ھ��ذه االس��ت��م��ارة وس��ت��ات��ي م��ع��ن��ا ال��ى 

كانت المشارك�ة ف�ي ای�ام ق�رط�اج  تونس
المسرحیة بعرض سیدرا ت�ال�ی�ف خ�زع�ل 

  الماجدي واخراجھ.
وصلنا عمان برا وح�ان م�وع�د ال�ط�ائ�رة 

  المتجھة الى تونس.
من ظ�الم ب�غ�داد وحص�ارھ�ا ال�ى ع�م�ان 

 .... وتونس المضیئتین
 ... وصعد الجمیع للطائرة اال انا

اكتشفت الحقا ان ج�وازي م�ك�ت�وب ف�ی�ھ 
م��وظ��ف ح��ك��وم��ي وھ��ذا مص��در ق��ل��ق 

  للطیران ...
بعد اربع ساعات في الط�ائ�رة ف�ي رح�ل�ة 
ھي االولى في حیاتي عبر وسیل�ة ال�ن�ق�ل 

حیث انتقل والول مرة م�ن ب�اص�ات    ھذه
التاتا في ب�غ�داد ال�ى وس�ی�ل�ة ن�ق�ل تش�ق 
ع��ب��اب الس��م��اء ك��م��ا یص��ف��ھ��ا االش��ق��اء 

 . الكتاب
 

كان الوفد یضم ضیوفا ع�ل�ى ال�م�ھ�رج�ان 
وكنت اصغر الح�اض�ری�ن ع�م�را واق�ل�ھ�م 

 . تجربة ومعرفة

كان االستاذ مقداد مس�ل�م ق�د س�اھ�م ف�ي 
  دعوتھم وتكریمھم الفنان سامي ق�ف�ط�ان

والراحل عزیز ع�ب�د الص�اح�ب وال�راح�ل 
خلیل الرفاعي وكانت ضیفة ایضا السیدة 

 . سعدیة الزیدي وعددا اخر من الفنانین
 

ضاع جواز السیدة (فوزیة الشن�دي) ف�ي 
مطار قرطاج وتاثرت ھ�ي ون�زف ان�ف�ھ�ا 

فھرعت لنجدتھا ومن ثم قلبت م�ط�ار  دما
 ... قرطاج صخبا وبحثا الى ان وجدتھ

 
ثمة تعاطف س�اخ�ن م�ع ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�ي 

ك�ان�وا ی�ن�ظ�رون ...   تونس انذاك ومازال
الینا ككائنات فضائیة ق�ادم�ة م�ن ك�وك�ب 

  اخر نجت من الح�رب وقس�وة ال�ح�ص�ار
اسكنونأ في فنادق متعددة اخ�رھ�ا ف�ن�دق 
یقع في شارع بو رقیبة ق�ب�ال�ة ال�م�س�رح 

 .. البلدي ال اتذكر اسمھ االن
 

خرجت السیدة سعدیة الزیدي مع الف�ن�ان 
سامي قفطان للتنزه ف�ي ش�وارع ت�ون�س 
فجاء احدھم مسرعا عل�ى دراج�ة ن�اری�ة 
وخمط من على رقبتھ�ا س�ل�س�ل�ة ال�ذھ�ب 
فشھقت ھي وظل االستاذ سام�ي ی�رك�ض 

 .... وراءه دون جدوى
 

في ھذه االثناء تعرفت على ادباء وفنانین 
توانسة فدعون�ي الت�ح�اد ادب�اءھ�م وھ�ن�ا 
التقیت بشاع�ر ع�راق�ي ال ات�ذك�ر اس�م�ھ 
ایضا یحضر من لیبیا واھداني مجموعتھ 
الشعریة بعد ذلك بقلیل عملت حفال بكائیا 

مكتوما لم یألو الحاضرین جھدا وعاطف�ة 
 ... للتخفیف عني

تذكرت ام�ي ...ای�ق�ظ�ت ال�غ�رب�ة وس�واد 
بالدنا وحصاره میكانزمات دموعي ال�ت�ي 

  فاضت على طاوالت االتحاد
  ال احد یعرف لما ابكي .... طار جریشھم

  ادخلت الجمیع في االنذار
  وجنیت على فكاھاتھم .... یا للھول

 
بع�د ذاك ت�ع�رف�ت الول م�رة ع�ل�ى ع�ب�د 
الرحمن مجید الربیعي الذي یعیش ھ�ن�اك 
منذ سنوات ود فاض�ل الس�ودان�ي ال�ق�ادم 
من اوربا وكذا د. مح�م�د س�ی�ف وض�ی�اء 

 . حجازي
  في عرض جنون للفاضل الجعایبي

رمى احد مخرجینا االوراق التي ف�ي ی�ده 
 وقال ساعتزل االخراج ... في الھواء

این نحن من مما یجري ھنا من معالجات 
وافكار وانساق اخراجیة وادائیة ... كانت 

 … لفتة في محلھا
اذ ان الحصار قطع تواصل�ن�ا م�ع ال�ع�ال�م 

وظللنا ن�ح�ن ن�ب�رع   وتطور المسرح فیھ
في كتابة نصوص فائقة الجودة والتاث�ی�ر 
ت��ج��ري ظ��الل ال��ح��رب وال��ح��ص��ار ف��ي 

 .... مفاصلھا
في لحظة فارقة خطفني الص�دی�ق ص�ال�ح 

واج�رى ل�ي ن�زھ�ات  حلو ال�م�ق�ی�م ھ�ن�اك
  وكرم الیتكرر

  لكن عیني بقیت دامعة
وفي ھذه االثناء قدمني د. صالح القصب 
الى الفاضل الجع�ای�ب�ي ب�وص�ف�ي م�خ�رج 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل وص��ان��ع ع��روض ج��م��ال��ی��ة 

 ....  متمیزة
ل�ي  ل�م ی�رَ  نظر الي الجعایبي نظ�رة ش�ك

  عرضا ولم یتحاور معي فكیف  س�ی�ؤم�ن
الجعایبي واحد من اھم المخرجین الع�رب 
وق�دم ت��ق�ل��ب��ات ب��الده ب�اس��ل��وب م��دھ��ش 
وعروض ك�ب�ی�رة م�ث�ل عش�اق ال�م�ق�ھ�ى 
المھجور وعرب ع�رب وج�ن�ون وع�ن�ف 

 ... وخمسون
خمسون التي شاھدتھا في سنوات الحق�ة 
قدم فیھا رؤیتھ لتاریخ الدولة ال�ت�ونس�ی�ة 

 ... خالل نصف قرن
  وھنا واثناء تجوالي في شارع بو رقیبة

ف�ي  تعلقت احداھن برقبتي واحت�ض�ن�ت�ن�ي
الشارع وھ�ي ت�رط�ن ب�ك�ل�م�ات ف�رنس�ی�ة 

 .. تونسیة
  عمي اتركیني لخاطر الحمزة

 8في الحلقة /نلتقیكم ....................... 

رة وا  
 

 7/ ح 

 كاظم النصار/ العراق  



 ...  اأة و إت اات
 
 
 
 

 بغداد -العراق / رند علي
 
 

على مر العصور واجھت المرأة في مجتمعنا والمجتمعات األخرى قضیة واحدة ھ�ي     
التعامل مع المرأة ككیان مست�ق�ل ع�ن ال�رج�ل، ك�ی�ان ل�ھ رغ�ب�ات�ھ  قضیة إثبات الذات.

وطموحاتھ في الحیاة، وتناوَل الك�ث�ی�ر م�ن ال�ُك�ت�اب ال�ع�رب واألج�ان�ب ھ�ذه ال�ق�ض�ی�ة 
بمؤلفاتھم مثل مدام بوفاري لغوستاف فلوبیر وأنا حرة إلحسان عب�د ال�ق�دوس وك�ان�ت 

وإص�دار  للكاتبة األمریكیة كیت شوبان بترجمة (زینب بني س�ع�د  )روایة (یقظة امرأة
من أبرز الروایات التي تناولت وضع المرأة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع األم�ری�ك�ي ف�ي  (دار جدل)

أواخر القرن التاسع عشر وھي الفترة التي انطلقت فیھا الدعوات لتحری�ر ال�م�رأة م�ن 
أغالل القیود االجتماعیة ففي تلك الفترة كان المجتمع األمریكي ش�ب�ی�ھ إل�ى ح�د ب�ع�ی�د 
بالمجتمع الفیكتوري فلم یكن للمرأة مستقبل خارج إطار الزواج وبط�ل�ة ك�ی�ت ش�وب�ان 
امرأة حاولت إثبات ذاتھا بین مجتمع الرجال فقررت أن ت�ح�ارب ال�ق�ی�ود األج�ت�م�اع�ی�ة 
وتفعل ماتحب، تنھي عالقتھا بزوجھا الذي ك�ان ك�ل م�ایش�غ�ل ف�ك�ره وض�ع�ھ ال�م�ال�ي 
والخروج أمام المجتمع بأحسن صورة، وكذلك قررت التمسك بھوایتھا الرسم وال�ع�م�ل 
على تنمیتھا، فھل كان الحب سبباً في إیقاظ روح إدنا بونتیلی�ی�ھ ؟ ھ�ل ی�دف�ع�ن�ا ال�ح�ب 

  للشعور بذواتنا؟
 

وتدرك صالتھا كفرد  . بدأت السیدة بونتیلیھ تدرك مكانتھا في ھذا الكون ككائن بشري(
قد یبدوا ھذا اإلدراك وكأنھ عبء ثقیل ال�وط�أة ی�ح�ل ع�ل�ى  مع العالم فیھا ومن حولھا.

مما یجیزه ال�روح ال�ق�دس  ولربما أكثر إدراكاً. روح امرأة شابة في الثامنة والعشرین.
 .بكل سرور عادةً ألي امرأة

غیر أن بدایة حدوث األشیاء، وخاصة من شؤون ھذا ال�ع�ال�م، ھ�ي ب�دای�ات غ�امض�ة، 
عجباً، كیف أن قلة منا، نحن البشر، ن�ج�ا  معقدة، مضطربة، ومثیرة لقلق بالغ المحالة.

 وكم من األرواح ھلكت في اضطرابھا!). من مثل ھذه البدایات!
 

مع أن صحیفة مورن�ن�غ ت�ای�م�ز  (تقول مترجمة الكتاب زینب بني سعد وأنا أرجُح رأیھا
ماتسبب في یقظة إدنا ھ�و رج�ل، وھ�ذا "واشنطن خلصت في مراجعة الروایة الى إن 

لكن لو أمعنا النظر سندرك أن یقظة إدنا تشكلت على یدھ�ا " الرجل ھو روبرت لیبرون
والوقت ال�ذي . كانت ھي الوسیلة إلى ھذا اإلدراك، جسدھا، فنھا، معارفھا ھي بنفسھا.

 تقضیھ في الطبیعة، ھرباً من السلطة الذكوریة الخانقة).
إذن فمسألة أدنا لیست مسألة حب بقدر ماھي بحث عن الذات وف�ك ل�ق�ی�ود ال�م�ج�ت�م�ع 
ونعاین في الروایة أن روبرت لبیرون یسافر مباشرة عند بدایة تطور العالقة ب�ی�ن�ھ�م�ا 
فإذا كانت المسألة مسألة حب فقد تستطیع البطلة العودة الى حیاتھا الزوج�ی�ة ال�رت�ی�ب�ة 
مباشرةً بعد سفر حبیبھا إلى المكسیك وإنما عملت على تھذیب ذاتھا من خالل التمس�ك 
بالرسم كموھبة كذلك تركھا لمنزل الزوجیة والسكن في م�اس�م�ت�ھ بـ�(ع�ش ال�َح�م�ام)، 

 (ُمحتضرة).  والتخلص من عالقة زوجیة أقل مایقال عنھا
 

في یوم من األیام، سوف ألملم شتات نفسي لفترة م�ن ال�وق�ت وأف�ك�ر، ف�ي م�ح�اول�ة (
ألنني وبكل صراحة، أج�ھ�ل أي ش�خ�ص�ی�ة م�ن . لتحدید شخصیة المرأة التي أنا علیھا

 وبكل األعراف والتقالید التي أعرفھا، أعتبر مثاالً سیئاً جداً لبنات ج�ن�س�ي.. النساء أنا
 البد أن أفكر في ذلك ...). لكن بطریقة ما، الیمكنني األقتناع بأني سیئھ.

 

روایة یقظة أمرأة روایة سھلة وسلسلة لكنھا ملیئة باألسئ�ل�ة ال�وج�ودی�ة تص�ن�ف م�ن 
األعمال التي تمت المطالبة بحظرھا لكن لم یتم حظرھا من اي ج�ھ�ة رس�م�ی�ة و ظ�ل�ت 

إل�ى أن ل�ف�ت األن�ظ�ار  1899 منسیة لما یزید على نصف قرن منذ أن نشرت ف�ي ع�ام
وسماھا الروایة المنسیة، ولم تلبث ب�ع�د ذل�ك  1956 في عام إلیھا الناقد (كینیث إلبي)

أن أصبحت من مقررات الدراسة في الجامعات والمعاھد ال�ع�ل�ی�ا ج�ن�ب�اً إل�ى ج�ن�ب م�ع 
 .األعمال الكبرى في األدب اإلنجلیزي

 

مؤلفة  (1904 أغسطس 22-1850 فبرایر 8 (ولدت كاثرین أوفالھرتي، كیت شوبان:
 .أمریكیة استكشفت قصصھا القصیرة وروایاتھا الحیاة الجنوبیة قبل الح�رب وب�ع�دھ�ا

اشتھرت ب�روای�ت�ھ�ا ی�ق�ظ�ة أم�رأة، وھ�ي  تعتبر الیوم رائدة في األدب النسوي المبكر.
تصویر لكفاح المرأة من أجل الذات والتي كانت مثیرة للجدل إلى حد كبی�ر خ�الل ح�ی�اة 

 .شوبان)
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 منال الحسن 
  ھولندا -روتردام  

 

احتفل العراقیون بالذكرى المائة لتأسیس الجیش العراقي الباسل الذي    
، إذ 1921تشكلت أولى نواة لھ في الس�ادس م�ن ك�ان�ون ال�ث�ان�ي ع�ام 

شّكلت أول حكومة عراقیة بادرت بب�ن�اء ن�واة ال�ج�ی�ش ال�ع�راق�ي ب�ف�وج 
اإلمام موسى الكاظم وقد جاء ذلك بَ�ع�د ث�ورة ال�ع�ش�ری�ن ض�د االح�ت�الل 

 .البریطاني في العراق
وقد تطّور الجیش العراقي، وعرف بین جیوش المنطقة بأنھ من أق�واھ�ا 
فقد شارك في كل المعارك التي خاضھا الع�رب ض�د إس�رائ�ی�ل، وأع�ط�ى 
صورا بالبطولة والتضحیة كما أعطى عددا غیر قلیل من الشھداء س�واء 

، ك�م�ا 1973أم في حرب ع�ام  1967أم في حرب عام  1948في حرب 
خاض حربا طویلة مع إیران، وظل عطاؤه مستمرا حتى مس�اھ�م�ت�ھ ف�ي 

 القضاء على تنظیم داعش اإلرھابي. 
وبمناسبة دخول جیشنا عامھ الم�ائ�ة ن�ھ�ن�ئ�ھ ق�ی�ادة وض�ب�اط�ا وم�رات�ب 
ونستذكر شھداءنا األبرار الذین شكلوا سمة مھمة من سمات الت�ض�ح�ی�ة 

 ... والبسالة والبطولة
أنا شخصیا، في كل سنة وفي ھذا الیوم أشعل شمعة خاصة لوالدي الذي 
كان ضابطا في الجیش، وتعّرض لظلم كبیر ادى إلى تركھ البالد في لی�ل�ة 
ظلماء، لیلقى نھایتھ غریبا في القاھرة، بعد أن ع�اش ب�ع�ی�دا ع�ن�ا ن�ح�ن 
عائلتھ، وترك في حیاتنا غصة وألما وإحساسا بظلمھ، وقد ك�ت�ب�ُت ع�ن�ھ 
نصا شعریا اسمیتُھ "ھاتف الموت"... وأنا أرمي في ھذا العن�وان ال�ذي 
قد یبدو غریبا للوھلة األولى، إلى دور الھات�ف األرض�ي، ال�ذي رن ف�ي 
بیت عمي، وكان على طرفھ اآلخر جارنا "الیھودي" الذي ت�م تس�ف�ی�ره 
من العراق إلى إسرائیل، ویعلم الجمیع أن الھواتف، والسیما ت�ل�ك ال�ت�ي 
تتلقى مكالمات من خارج البالد، تكون تحت الرقابة الشدیدة، وحین س�أل 
جارنا عن والدي الضابط حینھا، قامت الدنیا ولم تقعد كما یقال، وبعد أن 
جاء والدي للبیت، قصده ضابط صدیق لھ وأب�ل�غ�ھ ض�رورة ت�رك ال�ب�الد 
فورا، ألن ھناك قضیة ستكون ضده، وھذه القضیة ح�ت�م�ا س�ت�ؤدي إل�ى 
قرار خطیر بشأنھ، لذلك تركنا والدي، ومضى إلى إقلیم كردست�ان، وم�ن 
ھناك إلى مصر، كان ذلك قبل وقوع الحرب العراقیة االیرانیة، وانقطع�ت 
أخباره عنا سنواٍت طویلة، حتى عرفنا أنھ یعاني من م�رض ف�ي مص�ر، 
وأدى ھذا المرض إلى وفاتھ، وھو بعید عنا، رحم�ھ هللا وأدخ�ل�ھ فس�ی�ح 

 ... جناتھ
ولي وقفة مطولة وتفصیلی�ة ح�ول وال�دي ال�م�ظ�ل�وم، ال�ذي ك�ان أدی�ب�ا 
وشاعرا وكاتبا درامیا، قدم أعماال ونصوصا مھمة وجمیلة، ولكن س�رق 

 ... ما سرق منھا، وضاع ما ضاع منھا، لیكون في ذلك مظلوما لمرتین
ال أرید ھنا أن أثیر مواجع القراء، وال م�واج�ع وأح�زان ع�ائ�ل�ت�ي ال�ت�ي 
مازالت تحتفظ بأدق تفاصیلھ، وتعیش ال�ح�زن ال�م�ت�ج�دد ع�ل�ى ف�ق�دان�ھ، 
لكنني أشیر ھنا إلیھ بمناسبة احتفال الوطن بعید الجیش األغر الذي ك�ان 
فیھ الراحل العزیز ضابطا مخلصا شجاعا نزیھا بشھادة زمالئھ وأق�ران�ھ 

 . من الضباط والمراتب أیضا
نعم لي مع حیاتھ ومعاناتھ وبعض من تجربتھ األدبیة وال�ك�ت�اب�ی�ة وق�ف�ة 
ستطول حتما، وأكتفي ھنا بھذه اإلشارة العابرة إلیھ، م�ت�م�ن�ی�ة ل�ل�ج�ی�ش 
العراقي الباسل التقدم واالزدھار وأن یبقى حق�ا س�ورا م�ن�ی�ع�ا ل�ل�وط�ن، 
یحمیھ من شرور األعداء و وی�ج�س�د أع�ل�ى ق�ی�م ال�ب�ط�ول�ة والش�ج�اع�ة 
والتضحیة ... وكل عام وعراقنا األبي بخیر وعزة وكرامة نت�م�ن�اھ�ا ل�ھ�ا 

 . دائما
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حین توشح الشھید مح�م�د ص�ادق الص�در     

بالكفن أراد ان یبعث رسالة الى صدام وحزب�ھ 

بانھ مستعد للتضحیة بحیاتھ في سبیل ما ك�ان 

یُ�ْؤِم�ن ب�ھ م��ن م�ب��ادئ وق��د اغ�ت��ال�ھ ال��ن�ظ��ام 

الدكتاتوري واثنین من أوالده ف�خ�ل�د ال�ت�اری�خ 

اسمھ واسم كل شھید عراقي قارع الطغیان... 

وت�ول�ى م�ق�ت��دى  ٢٠٠٣س�ق�ط ال��ن�ظ�ام ع�ام 

زع��ام��ة ال��ت��ی��ار الص��دري ال��ذي ش��ارك ف��ي 

السلطة بعدد من الوزراء وإع�داد ك�ب�ی�رة م�ن 

مدراء عامین في م�راف�ق ال�دول�ة فض�ال ع�ن 

 إعداد من المستشارین. 

 

لذا كانت حصة مقت�دى وات�ب�اع�ھ ھ�ي االك�ث�ر 

تأثیرا وحضورا م�ذ زوال ن�ظ�ام ال�ب�ع�ث ال�ى 

یومنا ھذا. الى جانب ذلك شكل مقت�دى ج�ی�ش 

المھدي ولواء الیوم المعھود ومیلشیا س�رای�ا 

السالم ومعھا جماعة القبعات الزرق وعوض�ا 

من تحقیق فارق نوعي في النزاھة وال�ح�ف�اظ 

على المال العام ی�م�ی�ز ال�ت�ی�ار الص�دري ع�ن 

القوى االسالمیة المشاركة ف�ي الس�ل�ط�ة م�ن 

حزب الدعوة وفتح والعصائب وحزب هللا م�ن 

الشیعة الذین أوصلوا البلد ال�ى م�اھ�و ع�ل�ی�ھ 

االن من تخ�ل�ف وخ�راب وض�ی�اع ل�م�ق�وم�ات 

الدولة كان التیار جزءا من منظومة الس�ل�ط�ة 

والحكم ال اخت�الف ف�ي الس�ل�وك ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن 

االخ��ری��ن ال��ذی��ن ی��ع��ت��ب��رھ��م ال��ی��وم خص��وم��ا 

ویصفھم بالفاسدین. .. كانت انتفاضة تشری�ن 

انعطافة تاریخیة لالحتجاج عل�ى ن�ظ�ام ف�اس�د 

فقدم المنتفضون مئات الشھداء وما یزید ع�ن 

ال�ف ج�ری�ح وم�ع��وق وم�ارس�ت ال�ق�م��ع  ٢٥

والقتل والخطف للمتظاھرین ب�ع�ض ال�ج�ھ�ات 

الشیعیة المتطرفة والمعادی�ة ل�ع�راق ح�ر ف�ي 

ارادتھ وكان ع�ل�ى م�ق�ت�دى وت�ی�اره ال�وق�وف 

بالضد من أولئك الذین قتلوا عراقیین ش�رف�اء 

طالبوا بوطن لكن ال�ت�ی�ار الص�دري ل�م ی�ت�خ�ذ 

موقفا كھذا بل شارك مع تلك القوى ف�ي ق�ت�ل 

عدد م�ن ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن ف�ي ال�ن�ج�ف وب�غ�داد 

والناصری�ة وال�ب�ص�رة وق�ام انص�اره ب�ح�رق 

 …الخیم والتنكیل بالعزل من المتظاھرین.

 

بعد االنتخابات االخیرة فازت الكتلة الص�دری�ة 

مقعدا نیابیا في ظ�ل م�ق�اط�ع�ة واس�ع�ة  ٧٤ب 

لالنتخابات ساھم ف�ي ال�دع�وة ال�ی�ھ�ا ال�ح�زب 

الشیوعي وقوى اخرى( وھو م�وق�ف خ�اط�ئ 

دون ری���ب )وع���ززھ���ا ع���زوف غ���ال���ب���ی���ة 

المواطنین من الذھاب الى صن�ادی�ق االق�ت�راع 

مما وفر للتیار الص�دري وال�ك�ت�ل ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 

االسالمیة الشیعیة االخرى فرصة ذھب�ی�ة ف�ي 

الحصول على مقاعد نیابیة اختلفت من ح�ی�ث 

ال��ن���س���ب ع���ن س���اب��ق���ات���ھ���ا ف���ي ال���دورات 

، بعد االنتخابات توالت ت�غ�ری�دات …االنتخابیة

مقتدى الص�در بش�أن زع�ام�ت�ھ ل�ل�م�ص�ل�ح�ی�ن 

ومحاسبة الفاسدین وتفعیل قانون من این ل�ك 

ھذا. والتعھد بان یكون النظام ال�ذي س�ی�ق�وده 

رئیس وزراء ی�رش�ح�ھ الص�در ع�ھ�دا ذھ�ب�ی�ا 

سینقل الع�راق م�ن ال�ظ�الم ال�ى ال�ن�ور. ل�ك�ن 

مق�ت�دى ل�م ی�ب�ادر ال�ى م�راج�ع�ة م�ا ارت�ك�ب�ھ 

انصاره خالل حوالي عقدی�ن م�ن ال�زم�ن م�ن 

فساد اداري ومالي ن�اھ�ی�ك ع�ن ج�رائ�م ق�ت�ل 

المتظ�اھ�ری�ن وك�ان األح�رى ب�ھ ان ی�ع�ت�رف 

بشجاعة بما جرى على ید م�ؤی�دی�ھ ل�ی�ض�رب 

مثال یحتذى بھ في االعتراف باألخطاء تمھیدا 

لفتح صفحة بیضاء في ال�ت�ع�ام�ل م�ع قض�ای�ا 

الوطن ومطال�ب أھ�ل�ھ ون�اس�ھ. ..دخ�ل ن�واب 

مقتدى یتوشحون ب�االك�ف�ان ف�ي اول ج�ل�س�ة 

لمجلس النواب في دورتھ الخامسة فم�ا ال�ذي 

أراد ھ��ؤالء اإلش��ارة ال��ی��ھ وھ��م ف��ي ھ��ذا 

ال��زي ..ھ��ل ان ال��ن��ظ��ام ال��ذي ش��ارك��وا ف��ی��ھ 

بفعالیة مذ عقدین مطابق للنظام ال�دك�ت�ات�وري 

السابق لیندفعوا الى مح�اك�اة الش�ھ�ی�د م�ح�م�د 

ص�ادق الص�در؟. ام ان�ھ�م ف�ي ھ�ذا ال�م�ش�ھ��د 

التنكري یسعون الى اثارة الرعب ف�ي ن�ف�وس 

خصومھم في اإلطار التنسی�ق�ي او س�واه؟ ام 

ان�ھ�م ی�ب�ع�ث�ون ت�ب�ل�ی�غ�ا ل�ك�ل م�ن س�ی�ع��ارض 

سیاستھم حاضرا ومستقبال بالتصفیة ف�ھ�م ال 

یبالون بالحیاة وقد اختاروا التوشح باالكف�ان؟ 

ام انھم یلمحون لمعارضی�ھ�م م�ن ك�ل ص�ن�ف 

بانھم سیدفنونھم بتلك األكفان التي یضعون�ھ�ا 

على ظھورھم. ی�ا س�ادة الش�ع�ب ب�ح�اج�ة ان 

ی�راك�م ب�زي م��خ�ت�ل�ف زي ال��ن�زاھ�ة وال�ع�ف��ة 

والكفاءة واالخالص للوطن اوال لبناء ب�ل�د م�ا 

عاد احدا من مواطنیھ یتحمل مزی�دا م�ن ال�دم 

 .وارتداء االكفان
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 بقلم: د. عبداإللھ كمال الدین 
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 .. إِْن إغتََسلَْت السماُء ، ُجـنَّ فـي العصافیـِر الحنیُن للمـدى
ِة لِجـاَم شوٍق أَفلَتَتْ    ... وللریـحِ ُخیـوُل البّریـَّ

 .. یشتَِعُل الوقُت ، حیَن توِغُل الغُیـوُم بالرحیـلِ   بالُحلُمِ 
 .. النھـاُر ماِسيَّ الصفـاِء یَغدو .. والھـواُء َرخـواً كالحریر یصیر

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

  .. ورابعھما ِظـٌل آَخـرَ   إثنَیِن كانـا ، علـى دراجتین ، ثالثھمـا الظـلُّ 
   .. بُحیـَرٍة ، تَتَثاَءُب فـي الُضحـى  تستدِرجھم الَوھـَدةُ ، حتى َشفا

 .. َكَسَل مرآٍة علـى َخـدِّ المـاء  یُشاِكسُ   تَتَشھّى ضجیجاً ، أو َمـنْ 
َجـةٌ   ینَْم اللیـَل َمقروراً .. ھَدھَـَدتھُ   البُحیرةُ َحقُل مـاٍء لَمْ    .. شمٌس ُمتَبَرِّ

 .. َغطّتـھ بلحافِھـا ، فنـاَم كرضیـعٍ َشبِع علـى صـدِر أُّمـھِ 
  

 .. ِظـلُّ   صـاِمتَیِْن إفتََرشا العُشَب ، ثالثھمـا
ُل نَبَضـھ بیـَن المـاءِ   .. وَدنْـَدنَـٍة ، ال یَعِرُف كیَف إلـى خاِطـِره تَسلَّلَتْ   راَح یُنقـِّ

 ! المـاء ... غـاَص الَحَجـرُ   جبھـةِ   رمـى َحَجـراً علـى 
  .. مصیـراً آَخـرَ   َشِھدَ   بثاٍن ، فما  أَلَحقَـھ

ُح بھـا على صفحـِة المـاِء ،  نوافِـَذ الكـالِم .. یبحُث عـْن رقـائقَ   َسـدَّ   یُطَـوِّ
 .. وتََكلُّسِ الشیخوخـة  الطفـولَـةِ   بیَن َحَذقِ   بِھـا المسـافَةَ   یَقیسُ 

ْت یََدھـا إلـى َكتِفِـھ  " !مالََك ..؟! لماذا تَتَشاَغُل عنّـي .. ؟".. َمـدَّ
................................... 
................................... 

  
             قالھـا ُمتھیّبَـاً أْن یُـدِرَك الصمُت غایتَـھ، " ! .. ِھـَي دوَرةُ األشـیاِء ، لیَس إالّ "

َر َخَزُف الـوصِل فـي حضـرِة المـاء   .. فیتََكسَّ
 

 بال أشرَعـٍة .. البحیـرةُ تغَرُق فـي سكوٍن یَبتھـُل لِنأَمـٍة ،  مـراِكبُ 
 یَنھَـُر اللغـةَ،  سكوٌن داِكـنٌ 

ةُ بَكَسٍل ، یُراقُب سربـاً من الذكریـاِت یَُمـرُّ ُمتََمھِّـالً     .. الصمُت یِمضُغ األبجدیـَّ
  !.. ھـاديءٌ   شيءٍ   كلُّ 

 .. ثقیالً ، مثَل حَجـرٍ   فَمـھ ، صـاَر لسانھ  كأَنَّ ِرتاجاً غلیظاً أَغلَقَ 
بمراقبـِة قطیـعٍ م�ن َغ�نَ�ـ�ِم الس�ح�اب،   ھَـَرباً من وحشتِھ، ُمستلقیاً على العشب ، تَشاَغلَ 

 .. السماء  طـَرفِ   فـي  یسعى إلصطبلـھ  ُمبَعثَـرٍ 
ھ ، ألقـاه للمـاء .. ظَـلَّ ساكنـاً ، طافیـاً ،  كالِخـرقَـِة، َخلَـعَ    ِظلـَّ

ـةً   كأنـھ یمتطـي  .. یابسةً   قِشَّ
 

 .. َزَمـَن الَوَجـِل .. یأُكـُل الجـراَح عـاریَةً   َحـلَّ أَواُن البـوحِ ، یَطـُردُ 
حُ   یسوطـھ صـوَب أسئلةٍ   بالرخـِو الُمتَرھِّـلِ   للقمامـةِ   جـدیدٍة ، تُطَـوِّ

  .. األجوبـةِ   من جاھـزِ 
  ..َحـّدَق فـي إِلتماعـِة بَحـِر عینیھـا، َدفَـَن وجھـَھُ في لیِل شعِرھـا

 : وأَطلََق َزفـَرةً َحـّرى
.................................  

 
 آٍه یا َوَجـَع المـاِء ..!! یخشاَك قُـرُص القََمـِر، یَتَمنّى أَْن یبقـى طافیـاً ،"ــ

ِة دواء  كَزھـِر اللوتس حتى ال یَغـَرقَ    ! .. فیذوَب مثَل حبـَّ
  !ُحلَوتـي ، مـا ھـو َوَجـُع المـاء ؟  تعرفیـَن ، یا  ھـل 
   .. َخَشبٍ   باِطُن الَحلِق ، فتَتَیَبَُّس الشفاهُ مثل  عندمـا یَنشُف الریـُق، ویتَصّمغُ  
   وال تجدیَن ُشربَـةَ ماء ..؟ 
  ...تسمعیَن ھدیـَرهُ، ألنِّك فوَق قَْطـعٍ َجبَليٍّ ، والنھـُر بعیـدٌ  
  !؟ .. َسـرابٍ   فَـرَّ من مـدى الرصاصـِة ، وتوارى أبعـَد من 
 وَجُع المـاِء، كاَن یُباِغتنـا أیضاً عندمـا یخطُف النھـُر واحـداً ِمنّا لیكون للسعالة 

 یَ�ذرعـ�وَن الُش�طُ�وطَ ل�ی�ـ�الً   والجیـرانُ   عریساً، تلتھمھ بعـد زفافھ علیھـا.. فیظلُّ األھـلُ 
م��ظ��اھـ��رةٌ م��ن   وأغ��ط��یَ��ـ��ةَ ال��ق��دوِر، تَ��تْ��بَ��عُ��ھ��ـ��م  ب��ف��وان��ی��ِس��ھ��م، ی��ق��َرعـ��وَن الص��وان��ي

دون  الصغارِ  الزَمـةً ال یَ�م�لّ�ـ�ونَ�ھ�ا ج�ی�ئ�ةً وغ�دواً (یَ�ح�وتَ�ھ، ی�ا َم�ن�ح�ـ�وتَ�ھ.. ِھـ�دِّي   یَُردِّ

ھ   * ) .. بصینیـة  َمتِھّدینـھ ، أَُدگلِچ  چانْ   الغالـي .. وإنْ   إبِنـَّ
................................. 

  ُكنّـا إذا َزْمَجـَر النھـُر، وبالِغریَِن طَفَـْح .. نَنتَِھُر ! ال نَقَربـھ ، إالّ للتَباري ، 
   یصـُل إلى أبعَـِد مسافٍة على وجھ المـاء قبلَ   أَیُّنَـا أَمھَـر فـي رمي َحَجٍر ُمَسطَّحٍ 

    .. أَن یَغِطسَ 
  .. ، نھایـةَ الربیـعِ ، نلھـو معـھ"دخیلتُـھ"ِمزاُجھ وتصفـو  یروقُ   وعندمـا

مـن َكَرِب النخیـِل ُمـزدانةً ب�الش�م�وعِ .. ونَ�دلِـ�ُق ط�اس�اٍت م�ن الش�ع�ی�ِر، "َمراِكبَ "نَُسیِّرُ 
   كراَمـةً لحصـاِن الِخضـِر، نَُسدُّ العیون، ونَضُمـَر المستحیَل من األماني ،َعـلَّ الِخضـرَ 

 !.. یُحقِّقُھا في ُعرسِ النھـِر ذاك
............................... 

 
  " !!.. دورةُ األشیاِء، كما تَریَْن، تأتي دون دعوة أو رجاء  ھـيَ   

***** 
  ؟  تشتري الحزَن وھـذا مھرجـاٌن للطبیعٍة والتَراخـي، بِال ثَمنٍ   لِمـاذا ":
ٍد أنَت، فماذا .. ؟      "!لَك داٌر، أو قـُْل سقٌف فوَق رأسك ... غیر ُمَشرَّ
َش أَناه  إزَدَرَدتْ     .. بقیَّةَ اإلستِغراِب ، َكـْي ال تَُخدِّ
 
ُد الروحِ أنا.. مـاذا أفعَـُل مع "ــ  یقتحمـوَن ُخلَوتـي، یُنغِِّصـوَن َعلـيَّ تََسلُلّي َسَحَرةٍ  ُمشرَّ
  بَكماَء ،  بأقدارَي البسیطِة، وَحیرةٍ   إلى َسكینَِة المـاء، ُملَفَّعاً  

   .. خافِتٍ   مثَل تسبیحٍ 
 

   ............................... 
 
  .. لیَست لِـي -الـدارُ  -فَـ    
 ..  وأَھلُھـا لیَسوا لِـي   
  !  فیھـا ، إالّ ھَمساً   أَْن أَصرخَ   ممنـوعٌ   
  .. بالُحمرِة ، لیَس لِـي  وكـذا الَشفَُق الُمضّرجُ   
 !مملََكةَ نَثْـرَي ، الـذي لِـَي ..؟  یَنفَِجُر إِْن أدَخلتُھُ   أَتُراهُ   
 !وھَْل یحتَجُّ إِْن أَلقیتُھ فـي بئٍر َدفَـَن مـاَءهُ ..؟   
  !أَْم تُـراه یتَفَتَُّت مثَل نُثاِر ال مرئـيٍّ ، فال یُبقـي سوى شمعَةَ العتَمـِة ؟   

   ............................ 
    
 !  یا ِعقـَر داٍر لیَس لِـي  آهٍ    
 !؟  یُنـاِكُدني ، أمـا تَِعبتَ   یـا ھـدوءاً    
      .. َرحلََك .. إِفِرْش عباءتَك عنـدي  تَعـاَل ، ُحطَّ    
ئتُ   مَن الیأسِ قَدْ      .. ُشفیُت ، ومن تثاؤِب األَمِل بُرِّ
  !! فال تَخْف ، لْن أُصیبََك بعدوى  
  .. تعـاَل ! طاعنوَن في الفُضـوِل ، نُنِصُت ، لِھََذیانٍ   

 .. لَِصَمِم َمصائرنا
طُ    "!... ُشعوَر الغوایَـةِ   َعلَّنـا نَظفَُر بِِسرِّ الوھـِم الِمسخِ ، یَقوُد لعجائَز تَُمشِّ

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

     ُممتَِعَضةً أَلقَِت السؤاَل،" موقِعـي، أَنا، في َحطَِب الكـالِم ھـذا؟!  ولكـن، أَینَ  ":
  . بشحَمةٍ   قِطّـاً   یرمـي  َكَمنْ 

                                                                                   
  !أَنِت ؟ "ــ

 .. وُملِھَمتـي فاتِنَتـي  ِصدقاً! أَنتِ    
 ... للصیِف، لـي  الثـوبَ   فأفتحي   
ُر عنـد     .. ُشبّاِك الَحَشـا ما أشتھى  وَدعي الكناري، ُمزركشاً بالضوِء ، یُنَقـِّ
ُد َرھبَـةَ الَرَشـا، سأَغـِزُل لِك من                                 ُحرقَـِة الُمھجـِة ِعشقاً یُبَدِّ
 ..!  ضیـاعٍ   من  ونعرفُـھ .. ال خـوفَ  یعرفُنـا فھـذا المـاءُ   
عـي أَننـا  ُق مـا ندَّعـي نَدَّ   .. فرساُن التأقلُِم، ونَُصدِّ
  .. مـاذا نفعَـُل إِْن بنا وَجـُع الحنیِن طَفَـحْ  ال نَعِرفُ  لكنّنَا 
  تَتَوُب الجذوُر إلى أَرضھـا؟ فھَـلْ  

 !والدیـاُر إلـى أَھلِھـا تَثـوُب ؟
  وھَـْل یَئـنُّ في مناِمـِھ الصـدى َشوقـاً لَِمصدرِه .. ؟

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

َصّوَر الخیاُل الشعبي العراقي الغریَق على أنَّ كائناً خرافیاً ق�م�ی�ئ�اً ج�داً .. ش�ع�ره م�ن  *
 الُسعالة "الشوك ولھ أثداٌء مترھلة ممطوطة، یُلقیھا على ظھره، یسكُن الماَء.. یسّمونھ

، یخطُف الصغار إلى عرینھ، عمیقاً تحَت سطح الماء .. ت�ل�ت�ھ�م الس�ع�الة "الحوتة "أو"
الصغیَر بعد أَْن یتمَّ زفافھ علیھا .. یبدو أنَّ الخیال اإلسطوري إبتَدَع تل�ك ال�خ�راف�ة ل�ردع 
األطفال، من الذین الیجیدون السباحة، عن اإلقتراب من األنھار .. وإذا ما َغرَق أحدھ�م، 
یرّدُد أھلھ خالل البحِث عنھ عند الشاطيء لی�الً الزم�ةً ت�دع�و الس�ع�الة أو ال�ح�وت�ة إل�ى 

یمنُع الس�ع�الة م�ن ال�ن�وم ..   ضجیجٍ   اإلفراج عن المخطوف .. وإالَّ سیواصلون إحداثَ 
  !!... حتى تیأس وتطلَق سراح أسیرھا، جثةً طافیةً، لتخلَُد بعدھا إلى النوم

ةَ أغنیة عراقیة خلَّدْت ھذه األسطورة / الخرافة  : ثَمَّ
 مثِل أُْم ِولَْد َغرگان، أَبرا الشرایع ...ِكلَمْن ِولیفَھ ویاه ، بَْس ِولفي ضایع) (

 

 َوُ اء ..!

برلینیحیى علوان/   



/ 2/ ت٦تمَّ في الساعة الثالثة ظ�ھ�راً م�ن ی�وم الس�ب�ت   
في قاعة المكتب�ة ال�ع�م�وم�ی�ة ب�ال�الذق�ی�ة م�ن�اقش�ة  2021

 روایة" سید ھارتا" للروائي األلماني (ھیرمان ھیسھ).
بعیداً عن دراستھا األدبیة، سنتطرق إلى بعض ال�م�ع�ان�ي 

  البارزة في ھذه الروایة.
بدایةً أتذكر وإیاكم مقولة "ال شيء جدید تح�ت الش�م�س". 

ال�م�ع�ان�ي ال�ح�اض�رة ف�ي ال�روای�ة  ھ�ذه ال�ج�م�ل�ة ت�م�ھ�ر 
والمتكررة منذ أقدم ال�ع�ص�ور؛ م�ن�ذ ج�ل�ج�ام�ی�ش وب�ع�ده 

م�م�ن ب�ح�ث�وا ع�ن أس�رار ال�ح�ی�اة  المعري وغیرھم كث�ر
والسعادة والخلود. السیاق العام للروایة یب�دو ع�ل�ى ش�ك�ل 

حیاة شاب من الب�راھ�م�ة اس�م�ھ س�ی�دھ�ارت�ا، ك�ان  سیرة 
بسعادة و ھدوءٍ مع والدیھ المتدینین والل�ذی�ن أراداه  یعیش

وسط م�ج�ت�م�ع أح�ب�ھ  والدراسي أن یتابع نھجھما الحیاتي
والجمیالت أیضاً. غی�ر أن ك�ل ھ�ذه  فیھ الكبار والصغار

األشیاء السعیدة باإلضافة إلى ش�ع�ائ�ر ال�ت�ط�ھ�ی�ر ب�ال�م�اء 
والقرابین والتضرع لآللھة المخلوقة على شكل ال�ب�ش�ر... 

ی�دف�ع�ھ ب�اس�ت�م�رار  فانیة. كان ھنالك دوماً صوت�اً داخ�ل�ی�اً 
لإلنطالق والبحث عن (أتمان) في داخلھ مما جعلھ ی�ت�رك 
بیت أبیھ وینطل�ق ف�ي رح�ل�ة ی�ن�ض�م إل�ی�ھ ف�ی�ھ�ا رف�ی�ق�ھ 

:"اش��ت��ب��ك م��ع��ھ ف��ي ج��دال ١٤(ج��وف��ی��ن��دا)ال��ذي ص
فن التأمل و التفكیر في صحب�ت�ھ وع�رف ك�ی�ف  ومارس 

صامت�اً "...ف�ی�ذھ�ب�ون إل�ى ج�م�اع�ة ‘ omینطق كلمة أوم'
الس�ام�ان��ا ال�ت��ي ت�ع��ی�ش ب��ب�س��اط�ة وت��ع�بّ�د وزھ�د س��ع�ی��اً 

ّ  ل�ل�م�رء م�ن  :"ألن یجد المنبع ١٩ص داخل ذاتھ وال ب�د
ض�الل وخ�ط�أ"؛  -أن یمتلكھ وما عدا ذل�ك ف�ھ�و 'ع�ب�ث'

حیث ال قیمة ألي ش�يء إن ل�م ی�ع�رف اإلنس�ان ن�ف�س�ھ. 
ی�ع�ی�ش الص�دی�ق�ان ش�ظ�ف ال�ع�ی�ش م��ع ھ�ذه ال�ج�م�اع��ة 
ویتحمالن الجوع والعطش ویلبسان ال�م�الب�س ال�ب�س�ی�ط�ة 

وھ��و  ووو ... م��ن أج��ل ھ��دٍف واض��حٍ ل��ل��س��ی��د ھ��ارت��ا
:" ٢٧الوصول إلى السر األعظم الذي یبل�غ�ھ ع�ن�دم�ا ص

یصبح خالیاً ... خ�ال�ی�اً م�ن ال�ع�ط�ش والش�ھ�وة واألح�الم 
والمتعة واآلالم، أن یقضي بالموت ع�ل�ى 'ال�ذات'. أن ال 
یعود 'ذاتاً' وأن یجرب السالم الذي ینع�م ب�ھ ق�ل�ٌب خ�اوي 

الفكر ال�خ�ال�ص.ف�ع�ن�دم�ا ی�ن�ت�ص�ر  الوفاض، وأن یجرب 
على 'ال�ذات' ك�ل�ھ�ا ت�م�وت وع�ن�دم�ا تص�م�ت ال�رغ�ب�ات 
والشھوات جمیعاً، حینئٍذ تستیقظ البقیة األخ�ی�رة، أع�م�اق 

 السر األعظم". -الوجود الذي لم یعد 'ذاتاً '
بعد قضائھم ثالث سنوات مع ھ�ذه ال�ج�م�اع�ة، وب�ع�د أن 

وھ�ي  :" ثالثة فنون جمیلة ال ت�ق�ھ�ر ١١٤یتعلم منھا ص
الصیام و االنتظار والتفكی�ر"، ی�م�ّل س�دھ�ارت�ا م�ن ھ�ذه 
الطریقة في الحیاة التي تفقد بریقھا بعد فترة ویجد أن�ھ ال 
ج��دوى م��ن (ال��ِح��یَ��ْل) ال��ت��ي ت��م��ی��زھ��م ع��ن غ��ی��رھ��م 

:"لیست بي رغبة للسیر ع�ل�ى ال�م�اء. دع ش�ی�وخ ٣٩ص
السامانا یرضون أنفسھم بأمث�ال ت�ل�ك ال�ح�ی�ل"، و رب�م�ا 

:" ٣٢السبب الحقیقي ھو یأسھ من بلوغ ھدفھ م�ع�ھ�م ص
إني أعتقد أن أحداً من السامانا لن یصل إلى النرفانا. إن�ن�ا 
نلتمس ألواناً من العزاء و نتعلم ضروباً من الحی�ل ن�خ�دع 

فإننا ال ن�ع�ث�ر  -الطریق -بھا أنفسنا، أما الشيء الجوھري 
  علیھ".

ھنا یفترق الصدیقان، كلٌّ یبحث عن الس�ع�ادة ب�ط�ری�ق�ت�ھ 
بعد سماعھما لتعالیم جوتاما المستنیر (بوذا) الذي یص�ب�ح 

:" ك�ی�ف ی�ع�ی�ش ٥٠جوفیندا من أتباعھ لیتع�لّ�م م�ن�ھ ص
المرء حیاة صالحة، وكیف یتجنب الشر... لكنھا ال تض�م 

:" ٣٦-٣٥سر ما عاناه ال�م�س�ت�ن�ی�ر ب�ن�ف�س�ھ "إال أن ص
المؤمنون بھ یقولون إنھ على معرفة واسعة و أنھ ی�ت�ذك�ر 

یعت�ذر س�دھ�ارت�ا ع�ن  حیواتھ السابقة، وأنھ بلغ النرفانا".
:"ال بحثاً عن مذھب آخ�ر أفض�ل، ف�أن�ا أع�ل�م ٥٠ذلك ص

و لكن ھجراناً ل�ك�ل ال�م�ذاھ�ب  -أنھ ال وجود لھذا المذھب 
ولكل المعلمین" ولیكتسب ال�ح�ك�م�ة م�ن خ�الل ت�ج�ارب�ھ 

:" ٣٣حیث المعرفة الحقیقیة حیث ی�ق�ول ل�ج�وف�ی�ن�دا ص
ھناك یا صدیقي معرفة واحدة، توجد في كل مك�ان، إن�ھ�ا 

وق�د ب�دأت أع�ت�ق�د  إنسان، إنھا فيَّ وفیك وفي كل مخلوق 
أنھ ال یوجد عدو لھذه المعرفة أسوأ من رجل الم�ع�رف�ة و 
من المتعلم "فینطلق عائداً إلى المدینة تاركاً جوف�ی�ن�دا م�ع 
بوذا. یذھب الكتساب الحكمة بتجاربھ الخاصة بعی�داً ع�ن 

:" ما تعلمتھ م�ن الس�ام�ان�ا ٣٠المواعظ یقول سدھارتا ص
ف�ي أي ح�ان�ة  اآلن، كان یمكن أن أتعلمھ أس�رع وأیس�ر 

  من حي البغایا بین الحمالین و العبي النرد".

نالحظ ھنا حقیقة النفس ال�ب�ش�ری�ة ال�م�ك�ون�ة م�ن ال�روح 
والجسد حیث ال یجوز إلغاء أي واحد م�ن�ھ�م�ا. إن�ھ ی�ل�بّ�ي 
صرخة آدم في كل واحٍد منّا باحث�اً ع�ن ج�وھ�ر اإلنس�ان 

:"م�ا ال�ت�أم�ل؟ وم�ا ٣٠ص مادیاً كما بحثھ ع�ن ال�ن�ف�س 
التخلي عن الجسد؟ وما الصوم؟ وما ح�ب�س ال�ن�ف�س؟ إن�ھ 
ھروب من 'الذات'. إنھ فرار ٌ م�ؤق�ت م�ن ع�ذاب 'ال�ذات' 

  إنھ مسّكن مؤقت لأللم وحماقة الحیاة".
ربما أنھ أُصیَب بتخمةٍ من الروحانیات التي ع�اش�ھ�ا ف�ي 

ف�ائ�دة ع�م�ل�ی�ة م�ن ت�ل�ك  بیت أھلھ ومع السامانا ولم یجد 
الصلوات واألقوال والنصح والمواعظ سوى أن�ھ�ا س�ل�ب�ت 
منھ صدیق عمره جوفیندا ع�ن�دم�ا ت�خ�ل�ى ع�ن�ھ و انض�م 

كونھ أعطاه نفسھ ل�ك�ن�ھ ل�ن  لبوذا الذي یحترمھ سدھارتا 
یسیر على خ�ط�ى أی�اً م�م�ن ع�رف�ھ�م س�اب�ق�اً ألن�ھ�م ص 

"یكرھون التنوع ویل�ت�م�س�ون ال�وح�دة... إن ال�م�ع�ن�ى ٥٦
والحقیقة ال یحتجبان في مكان ما وراء األشیاء ... وإن�م�ا 

 ھما في األشیاء، فیھا جمیعاً ".
وھكذا انطلق سیدھارتا إلى الحقیقة بعد أن "استیق�ظ" م�ن 
األوھام، رافضاً العودة إلى منزل أب�ی�ھ ك�ی�ال ی�ع�ود إل�ى 

ُولَِد من جدید. ب�دأ ی�ن�ظ�ر  ممارسة نفس طریقة الحیاة. لقد
حولھ ویرى جمال الطبیعة والكائ�ن�ات وح�ت�ى األص�وات 

:"البد من أن یكتسب الخبرة بنفسھ. كان ی�ع�ل�م أن ٦١ص
ذاتھ ھي (آتمان) وأنھا من نفس الطبیعة األب�دی�ة... ل�ی�س 
الجسم ھو "الذات" بكل تأكید ولیست ھي ل�ع�ب�ة ال�ح�واس 
أو الفكر أو الذھن ول�ی�س�ت ھ�ي ال�ح�ك�م�ة ال�م�ك�ت�س�ب�ة أو 

) إن ُكّالً من الفكر والحواس شيء ب�دی�ع و ٦٢الفن...ص(
وراءھما یحتجب المعنى األخیر، ویجدر بنا حین نس�ت�م�ع 
إلیھما معاً، أن نتعامل معھما، ال أن نزدریھما، أو ن�غ�ال�ي 

 ولكن أن ننصت للصوتین معاً ." من شأنھما
بناًء علیھ ینغمس سیدھارتا بالحیاة الدنیویة ، فیعبر النھ�ر 
على طوافة المالّح (ڤازودیڤا) ویذھب إلى م�دی�ن�ة ك�ب�ی�رة 

یحملھا أربع�ة أش�خ�اص و ق�د  أول ما یطالعھ فیھا محفة 
تسیّدت علیھا أجمل غانیة واسمھا (كمالة). یتعرف علی�ھ�ا 
وتصبح عشیقتھ التي تعلمھ فنون الحب وال�ج�س�د، وك�ی�ف 

تق�ب�ل ب�ھ، ك�م�ا ت�ع�رف�ھ  یعتني بمظھره لیبدو رجالً أنیقاً 
أغنى تاجر في المدینة (كاما سوامي) لیكت�س�ب م�ن�ھ  على

ل�ھ، ف�ن�راه ی�ق�ن�ع  فنون التجارة وحب المال وی�ك�ون ن�ّداً 
"لیس محتاجاً" كون�ھ ج�اءه ب�إرادت�ھ  80ص  التاجر بأنھ 

:"ك�ل  80وبأن الحیاة تتسع لعطاءات الجمیع ص  الحرة
إنسان یعطي ما لدیھ؛ ال�ج�ن�دي ی�ع�ط�ي ال�ق�وة، وال�ت�اج�ر 
الس�ل�ع، وال�م�ع�ل�م ال�ت�ع�ل�ی�م، وال�زارع ال�زرع، والص�ی��اد 

م�ا  السمك". أما بالنسبة لسید ھارتا فھو سیع�ط�ي ال�ت�اج�ر
  :"أستطیع أن أفكر وأنتظر وأصوم".80تعلّمھ ص 

یحقق اإلثنان نجاحاً باھراً في الع�م�ل وی�ع�ی�ش س�دھ�ارت�ا 
حیاة البذخ والغنى فیملك بیوتاً فخمةً وخدم ،ك�م�ا ی�رت�دي 
مالبس األغنیاء ویرتاد الحانات وأماكن القمار، ی�ل�ع�ب و 

ثم بدأ یشعر بالملل من ھذه ال�ح�ی�اة  یخسر أموالھ بإرادتھ 
:"رأى فجأةً أنھ یحیا حیاةً غریبةً، وأن�ھ 88ص  الصاخبة

یأتي أموراً صغیرةً ال تعدو أن تكون ل�ع�ب�اً، وأن�ھ ی�م�رح 
أشّد المرح، ویشع�ر ب�الس�رور أح�ی�ان�اً. ب�ی�د أن الس�ع�ادة 
الحقی�ق�ی�ة ك�ان�ت ت�ن�س�اب ب�ع�ی�داً ع�ن�ھ دون أن ت�م�س�ھ، 
وكالالعب الذي یلعب بكرتھ، كان ی�ل�ع�ب ھ�و ب�ال�ت�ج�ارة 
ومع الناس الذین یحیطون ب�ھ، ی�راق�ب�ھ�م ویس�ت�م�د م�ن�ھ�م 
التسلیة، ولكنھ لم یكن معھم بقل�ب�ھ أو ب�ط�ب�ی�ع�ت�ھ ال�ح�ق�ة. 
كانت ذاتھ الحقیقیة تتجول في مكان آخر... دون ان�ق�ط�اع 
ودون أن یراھا أحد... ودون أن ت�ك�ون ل�ھ�ا أدن�ى ص�ل�ة 

 بحیاتھ ".
ثم یغادر كمالة التي لم ی�ح�ب�ھ�ا رغ�م ك�ل م�ا ق�دم�ت ل�ھ، 
مبتعداً عن حیاتھا المبھرجة قبل أن یعرف أن�ھ ت�رك ف�ي 

ِ  ف�أن�تِ ال  91أحشائھا ولداً منھ ص :"رب�م�ا أن�ا م�ث�ل�ك
تستطیعین الُحبِّ كذلك، وإال ك�ی�ف ی�م�ك�ن أن ت�م�ارس�ي 
الحب بوصفھ فناً ؟ لعل الن�اس ال�ذی�ن ع�ل�ى ش�اك�ل�ت�ن�ا ال 

وھ�ذا  -یستطیعون الحب. بسطاء الناس یستطیعون ذل�ك 
 ھو سرھم ".

:" 1.1في خلوةٍ مع نفسھ ، استع�رض ح�ی�ات�ھ ك�ل�ھ�ا ص
متى كان سعیداً حقاً؟ متى أحّس بالفرحةِ حقاً؟ أج�ل أح�س 
بذلك عدة مرات، ذاقھ في أیام الصب�ا ع�ن�دم�ا ف�از ب�ث�ن�اء 
البراھمة علیھ، وعندما تفوق على أقرانھ، وع�ن�دم�ا ب�رز 
في إنشاد األشعار المقدسة وفي مناقشة العل�م�اء، وع�ن�دم�ا 
شارك في تقدیم القرابین. ثم أحس في قلبھ بص�وت ی�ق�ول 
لھ :'أمامك طریق علیك أن تسلكھ ... اآللھة في انت�ظ�ارك 
". ھكذا اختفى سیدھارتا من المدینة، بحث ع�ن�ھ ال�ت�اج�ر 
طویالً بینما كمالة فتحت باب ال�ق�ف�ص ال�ذھ�ب�ي ل�ل�ط�ائ�ر 

 النادر الذي كانت تحتفظ بھ وأطلقت سراحھ .

لم یكن سیدھارتا بالحریة والنضج الكافیین ف�ي خ�ط�وات 
ون�ام  حیاتھ وعندما عاد إل�ى ال�ن�ھ�ر ال�ذي یش�ق ال�غ�اب�ة 

على شجرة جوز الھند، استف�اق م�ن غ�ف�ل�ت�ھ ال�ت�ي  متكئاً 
ن�ظ�ر إل�ى ال�ع�ال�م  :"عندما استیقظ ١٠١ص كان یحیاھا 

نظرة إنسان جدید. وھمس لنفسھ بكلمة 'أوم' ف�ي ع�ذوب�ة 
أن  التي نام أثناء تردیدھا، ولھذا ُخیّ�ل إل�ی�ھ  وھي الكلمة 

عن نطق ط�وی�ل وع�م�ی�ق ل�ك�ل�م�ة  نومھ كلھ كان عبارة 
'أوم'، ع���ن ت��ف���ك���ی��ر ف���ی��ھ���ا. ع��ن ان���دم��اج ون���ف���اذ 

ف�ي'ال�المس�م�ى'ف�ي اإلل�ھ�ي..' أوم' ال�م�ق�دس ...  ف�ي'أوم' 
:"ل�ق�د اس�ت�ی�ق�ظ�ت روح�ھ ١٫٨-١٫٧الواحد الكامل ...ص

الغافیة ،و أدرك ما في فعلتھ من جنون. استبد بسی�دھ�ارت�ا 
رعب عمیق. إذاً فھذا ھو ما انتھ�ى إل�ی�ھ . ك�ان ض�ائ�ع�اً 
تمام الضیاع، مشتتاً كل الت�ش�ت�ت، خ�ال�ی�اً م�ن ك�ل ع�ق�ل 
عندما سعى إلى الموت. ھذه الرغبة الطف�ول�ی�ة ك�ان�ت ق�د 
رس��خ��ت ف��ي ن��ف��س��ھ: أن ی��ج��د الس��الم ب��ت��ح��ط��ی��م 
جسده ...وأدرك خستھ وجریمتھ، "أوم" نطق ب�ھ�ا داخ�ل 

وكان على وعي براھ�م�ا، وب�أن ال�ح�ی�اة ال ت�ف�ن�ى.  نفسھ
وتذكر كل ما قد نسیھ وكل م�ا ھ�و إل�ھ�ي". ال ن�دري م�ا 

رأى صدیقھ جوفین�دا  ھذه المصادفة بأنھ عندما فتح عینیھ
والذي ك�ان ق�د ح�رس�ھ خ�الل  بزي ناسك من أتباع بوذا

ح�ی�ث  نومھ في ھذا المكان الخطیر، لكنھما یفترقان ثانیةً 
یطوف الناسك مع النساك، بینم�ا ی�ذھ�ب س�ی�دھ�ارت�ا ف�ي 

الذي نش�أ م�ن ك�ث�رة  رحلة حج واضعاً حد للبغض الذاتي
بینما ذاتھ ت�ت�ربّ�ُص ب�ك�ل ھ�ذا  الملیئة بالعجرفة  المعرفة 

:" م�ات ف�ی�ھ ١٢٠ف ص إلى أن خاض في خضم العالم 
الناسك والساماني ... وسید ھارتا رجل األمالك" م�درك�اً 

لھ وحدة الماء كالنھر المتجدد و الم�ح�اف�ظ  أنھ شيء عابر 
على ماھیتھ. النھر الذي علمھ سر الح�ی�اة و ھ�و ال�زم�ان 

:" إن النھر في كل مكان في الوقت نفسھ ... ف�ي ١٢٩ص
المنبع و في المصب ... في الشالل والمرسى، في ال�ت�ی�ار 
والمحیط وفي الجبال، وفي كل مكان، وأن ال�ح�اض�ر ھ�و 
وحده الموجود بالنسبة إلی�ھ، ال ظ�ل ال�م�اض�ي وال ظ�ل 

:"ی�ت�م ١٣٠من ھنا استنتج سیدھارت�ا أن�ھ ص المستقبل".
التغلب على المصاعب جمیعاً و ع�ل�ى الش�ر ف�ي ال�ع�ال�م 
حالما یتغلب المرء على الزم�ان" ف�ال ال�م�اض�ي س�ی�ع�ود 
ولسنا قادرین على اإلمساك بناصیة المستقب�ل. ل�ق�د ع�اش 
ك��ل اخ��ت��ی��ارات��ھ ف��ي ح��ی��ن��ھ��ا واآلن ص��ار س��ی��دھ��ارت��ا 

یعاود رحلتھ عبر النھر ویلتقي ڤازودیڤا ثانی�ةً ال�ذي  جدید
استضافھ في كوخھ، حیث حكى كل واحد ف�ی�ھ�م�ا ح�ك�ای�ة 
حیاتھ لآلخر . صارا صدیقین سعیدین ببعضھ�م�ا. ع�رف 

:" ب�أن الص�ن�ف ال�ع�ادي م�ن ١٥٤حینئٍذ سیدھ�ارت�ا ص
لم یعودوا غرباء عنھ كما كانوا من قبل، وھ�و  المسافرین

إن لم یكن یفھم أو یشاطرھم أفكارھم وأسرارھ�م، إال أن�ھ 
وم�ع أن�ھ ب�ل�غ  كان یشاطرھم دواف�ع ح�ی�ات�ھ�م ورغ�ب�ات�ھ�ا

درجة عالیة من ضبط النفس وتحمل جرح�ھ األخ�ی�ر ف�ي 
رباطة جأش، فقد شعر اآلن وكأن ھ�ؤالء ال�ب�س�ط�اء م�ن 
الناس أخ�وة ل�ھ. ول�م ت�ع�د أل�وان غ�رورھ�م وش�ھ�وات�ھ�م 
وتفاھاتھم تبدو خالیةً م�ن ال�م�ع�ن�ى ب�ل أص�ب�ح�ت ش�ی�ئ�اً 
مفھوماً جدیراً بالحب، بل باإلح�ت�رام ...م�ن أج�ل�ھ�ا رأى 

 الناس یعیشون ویصنعون أشیاًء عظیمةً".
برأیي ھذا المقطع یلخص لغز الحیاة لم�ن اس�ت�ط�اع إل�ی�ھ 
سبیال وھو یدعو إلى تقبل البشر بكل ذنوبھ�م وفض�ائ�ل�ھ�م 

 لنسعد جمیعاً .
مضت األعوام والصدیق�ان ی�ع�ی�ش�ان ف�ي أل�ف�ة واح�ت�رام 
ب�دون أن ی�ذك�رھ�م�ا أح�د و ك�ان ڤ�ادوزی�ڤ�ا ال�م�الح ق��د 
استضاف سیدھارتا في كوخھ طیلة ھذا الوقت ألنھ وح�ی�د 

زوجتھ منذ زمن طویل، إلى أن ذات ی�وم ج�اء  بعد وفاة
بعض النساك من أتباع جوتاما البوذا وطلبوا أن ی�ج�ت�ازوا 
النھر بعد انتشار أنباء بأن المستنیر في حالة خ�ط�رة م�ن 
المرض وربما كان یعاني سكرات الموت األخیرة ل�ی�ب�ل�غ 
الخالص. وحدث أن كانت ك�م�ال�ة م�ن ب�ی�ن�ھ�م، ب�ع�د أن 
انسحبت من طریقتھا السابقة في الحیاة وأھدت ح�دی�ق�ت�ھ�ا 
لنساك بوذا والذت ب�ت�ع�ال�ی�م�ھ، وان�ت�س�ب�ت إل�ى ال�ن�س�وة 

القادمین مش�ی�اً وھ�ي  والمحسنات المنضمات إلى الحجیج
ترتدي أبسط المالبس مصطحبةً ابنھا المدلل ال�ذي اع�ت�اد 
أن یضع إرادتھ فوق إرادتھا، فطلب الطع�ام . ق�دم�ت ل�ھ 
أمھ كمالة إصبع موز واضطجعت عل�ى األرض. وف�ج�أة 
أطلقت صرخة ألم بسبب عضة ثعبان لھا. ص�رخ ال�غ�الم 
مستنج�داً وھ�و ی�ق�ب�ل أم�ھ ف�ي ت�ل�ك األث�ن�اء وی�ع�ان�ق�ھ�ا. 

ال�ن�اس وڤ�ازودی�ڤ�ا ال�ذي ح�م�ل�ھ�ا إل�ى ال�ك�وخ و   سمعھ 
وضعھا على نفس السریر الذي احتضرت علیھ زوج�ت�ھ. 
تعّرف إلیھا سیدھارتا رغ�م آث�ار الس�ن�ی�ن ع�ل�ى وج�ھ�ھ�ا 

ق�ب�ل أن  وتذكر شیئاً غامضاً ع�ن�دم�ا رأى وج�ھ ال�غ�الم 

وھي تموت بأنھ ابنھ. ل�أل�س�ف ل�م یس�ت�ط�ع  تخبره كمالة 
سیدھارتا الصغیر أن یحب أباه ألنھ لم یعرف�ھ ول�م ی�ن�ش�أ 
معھ، وألنھ تربى خالل األحد عشر عاماً من عمره ع�ل�ى 
عادات الموسرین ولن یكون راضیاً و س�ع�ی�داً م�ع�ھ. ف�ل�م 
یضغط علیھ وصنع الكثیر من أجلھ. لقد سع�د ھ�و ب�ق�دوم 
ابنھ الذي لم یبادلھ نفس شعوره. بع�د ش�ھ�ور ع�دی�دة م�ن 
محاوالت األب الیائسة، قرر إعادتھ إل�ى ح�ی�ات�ھ ال�وث�ی�رة 

في المدینة رغم معرفتھ أن اإلب�ن س�ی�رت�ك�ب  في بیت أمھ
الكثیر من الخطایا بسبب قلبھ ال�م�ت�ك�ب�ر الص�ل�ب وت�ذك�ر 

یوم غادره لكن سیدھارتا الكبیر فعل ذل�ك  حزن أبیھ علیھ
:"أن اللط�ف أق�وى م�ن ال�ق�س�وة وأن ١٤٣ألنھ یعلم ص 

الماء أقوى من الصخ�ر وأن ال�ح�ب أق�وى م�ن ال�ع�ن�ف" 
:" ال�ح�ك�م�ة ال ت�ق�ب�ل ١٦٧وألنھ على قناعة تامة بأن ص

التوصیل، والحكمة التي یحاول الرجل العظیم ت�وص�ی�ل�ھ�ا 
لآلخرین تبدو دائماً حمقاء ...الم�ع�رف�ة ی�م�ك�ن أن ت�ك�ون 
قابلة للتوصیل أما الحكمة فال".. ت�رك س�ی�د ھ�ارت�ا اب�ن�ھ 
لیجرب الحیاة بنفسھ تماماً كما فعل ھو، رغم أن�ھ�ا ال�م�رة 
الوحیدة التي شعر ف�ی�ھ�ا ب�ال�ح�ب، ف�ق�د ت�ح�م�ل م�زاج�ی�ة 
وأخطاء ابنھ وشتائمھ ونكران علیھ أبّوت�ھ ل�ھ. ب�ع�د ن�وب�ة 
غضب خرج الصبي إلى الغابة. في الیوم ال�ت�ال�ي اخ�ت�ف�ى 

أج�ورھ�م وھ�ي ع�ب�ارة  ومعھ القارب وسلة وضعوا ف�ی�ھ�ا
عن عمالت نحاسیة وفضیة. ق�رر األب أن ی�ت�ع�ق�ب اب�ن�ھ 
بینما صنع ڤازودیڤا رمثاً صغیراً ل�ی�ب�ح�ث�وا ع�ن ق�ارب�ھ�م 
الذي سرق�ھ اإلب�ن ال�ل�ص وال�ذي ت�ف�اخ�ر بس�وء أخ�الق�ھ 

 ببساطتھ وزھده وإیمانھ. معیّراً أبیھِ 
مشى األب و وصل المدینة التي التقى فی�ھ�ا ك�م�ال�ة ألول 
مرة. عاش مع ذكریاتھ قلیالً، ثم نظر إلى الح�دی�ق�ة ال�م�أل 
ى بالنساك ، لكنھ لم یجد ابنھ. ع�وض�اً ع�ن�ھ�ا ش�ع�ر ب�ی�د 
ڤازودیڤا الذي تبعھ خوفاً علی�ھ و م�ع�ھ إص�ب�ع�ی�ن م�وز، 

مختلفان عما كان�ا ف�ي  تربت على كتفھ ثم عادا إلى الكوخ
البدایة. یقرر ڤازودیڤا أن یترك س�ی�دھ�ارت�ا وی�ذھ�ب إل�ى 
الغابة لیقوم بنفس الرحلة التي قام بھا صدیقھ م�ن�ذ س�ن�ی�ن 
ویصبح سیدھارتا الم�الح ال�ذي ی�وص�ل ال�ك�ث�ی�ری�ن م�ن 

بطوافتھ، إلى أن یأتي یوم یذھ�ب ف�ی�ھ ج�وف�ی�ن�دا  الحجاج 
إلى المالح الذي ذاع صیت حكمت�ھ و ع�ط�ف�ھ . ب�ع�د أن 
یوصلھ إلى الطرف اآلخر من النھر یتعرف م�رة ج�دی�دة 
على صدیقھ الذي تغیرت مالمحھ ویذكره بنفسھ. ف�ي ھ�ذا 
اللقاء األخیر لھما، یض�ع ال�ك�ات�ب خ�ال�ص�ة أف�ك�اره ع�ن 

ال�م�وت  -:"ك�ل م�ا ھ�و م�وج�ود خ�ی�ر ١٦٩الحی�اة ص
والحیاة على حدٍّ س�واء، ال�خ�ط�ی�ئ�ة وال�ق�داس�ة، ال�ح�ك�م�ة 

 والجنون ... كل شيء ضروري".
بدا ُكّالً من الصدیقین ین�ت�م�ي إل�ى ع�ال�م م�خ�ت�ل�ف. س�ی�د 
ھارتا؛ رجل غریب وھو یعبر عن أفكار غریب�ة، وت�ب�دو 
أفكاره أشبھ بالجنون، ال تشبھ أفكار بوذا م�ع�لّ�م ج�وف�ی�ن�دا 
وال��ذي اق��ت��ن��ع ب��أن ال��ح��ب وھ��م، ل��ذل��ك ك��ان ی��دع��و 

:"إلى اإلحسان والتحمل، وال�ت�ع�اط�ف والص�ب�ر. ١٧٣ص
ولكنھ لم یكن یدعو إلى الحب . كان ی�ح�ذرن�ا م�ن ت�ق�ی�ی�د 

  أنفسنا بالحب األرضي'.
:"الحب ھو أعظ�م ش�يء ١٧٣بینما بالنسبة لسیدھارتا ص

في العالم، وقد ی�ك�ون م�ن ال�م�ھ�م ل�ك�ب�ار ال�م�ف�ك�ری�ن أن 
یفحصوا العالم، وأن یفسروه أو یحتقروه، ولكنن�ي أع�ت�ق�د 
أن الشيء ال�م�ھ�م ال�وح�ی�د ھ�و أن ت�ح�ب ال�ع�ال�م، ال أن 
تزدریھ...أن نكون قادرین على أن ن�ن�ظ�ر ل�ل�ع�ال�م وإل�ى 

 أنفسنا وإلى كل الكائنات في حب وإعجاب و إجالل".
ھكذا یفترق الصدیقان. یت�ب�ن�ى ك�ل واح�د ف�ی�ھ�م�ا وج�ھ�ة 

 نظره، قناعاتھ ویسیر في طریق حیاة اختارھا.
في الختام، أقول أنھا روایة فلسفیة سردیة، بسیطة ال�ل�غ�ة. 
استطاعت إیصال الكثیر من الرسائل اإلنسانیة والدنی�وی�ة 
لنا، وكأن الكاتب یرید أن یجعلنا نتذكر تركی�ب�ت�ن�ا ك�ب�ش�ر 
بكل جمالنا وعیوبنا...ألن الحیاة ھكذا، تاركاً إی�ان�ا ن�ف�ك�ر 

:"عن الغایة الن�ھ�ائ�ی�ة ١٩في اإلجابة على ھذا السؤال ص
للمدنیة الحدیثة ؟؟" مؤكد أنھ ال یوج�د ج�واب م�ح�دد ف�ي 

 عالم تتناسخ فیھ دورة الحیاة و تتجدد فیھ األرواح.
من الواضح أن الكاتب یحكي بعضاً م�ن س�ی�رت�ھ ال�ذات�ی�ة 

 في ھذه الروایة. فقد ولد 
وأراد ل�ھ وال�داه أن  دی�ن�ی�ة  ) ف�ي أس�رة١٩٦٢-١٨٧٧(

یكون رجل دین، لكنھ ت�م�رد وھ�رب م�ن ال�دی�ر. أل�ح�ق�ھ 
والده بالتعلیم المدني العلماني، لكن ھیسھ نفر من ال�ت�ع�ل�ی�م 
المدرسي واشتغل صبي میكانیكي في إحدى الورش ، ث�م 

لیستقر بعدھا في م�دی�ن�ة ب�ال  بائع كتب في مدینة توبنغن
في سویسرا المحایدة ألنھ كان معادیاً ل�ل�روح ال�ع�س�ك�ری�ة 
األلمانیة .كانت حیاتھ الخاصة ملیئة بالفشل ومرض اب�ن�ھ 
باإلضافة إلى الحروب التي عاشتھا أوروبا مما أودى ب�ھ 
إلى مستشفى األمراض النفسیة والعق�ل�ی�ة، ح�ی�ث ع�ال�ج�ھ 
ال�دك�ت�ور ج. ب الن�ج؛ أح�د ت�الم��ی�ذ ال�ع�ال�م ال�ن�ف�س�ان��ي 

  السویسري كارل یونج.
لھ العدید من النتاجات األدبیة بین ش�ع�ر وروای�ة، ك�ان�ت 

وال�ت�ي  ١٩٤٣"لعبة الكریات الزجاجیة"  أطولھا وآخرھا
كانت سبباً ف�ي حص�ول�ھ ع�ل�ى ج�ائ�زة ن�وب�ل ف�ي ال�ع�ام 

١٩٦٢. 
بالنسبة ألسلوبھ، فأنا أراه السھل الممتنع. سالسة ال�ط�رح 
و وضوح النقاشات واأللفاظ المبس�ط�ة وال�واض�ح�ة. ل�غ�ة 

مما ی�ج�ع�ل�ھ�ا  تضیف قیمةً إنسانیةً وجمالیةً  شعریة جمیلة
تصل إلى فكر و روح قارئھا لم�ا ت�ح�ت�وی�ھ م�ن دق�ة ف�ي 
التعبیر ومباشرة في الطرح، ب�ح�ی�ث ی�ؤدي األدب دوره 

 كما ھو مناط بھ.

 "ر " روا  اءة 
 ن) ( 
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األدیب التّونسي ك�م�ال ال�ع�یّ�ادي ال�ك�ی�ن�غ    
مبدع من مذاقِ القصیدة ال�م�ع�بَّ�ق�ة ب�ح�ل�ی�بِ 
ن�ی��ا،  ن��ت رؤاه ب��أزاھ�ی��ِر ال��دُّ �ن�اب��ل، ت��ل�وَّ السَّ
وأحالِم القلبِ المتن�اث�رة م�ن ج�ف�وِن ال�لّ�ی�ِل 
الحنوِن. یحمُل فوَق أجنحتِھِ خصوبةَ ح�رٍف 
مشبَّعٍ بأبھى ما في فلسفةِ الحیاةِ من حكم�ةٍ 
ورجاحةِ فكٍر نحَو رحابِ ال�ع�ط�اِء، ت�ن�اث�رْت 
ھذه الخصوبة ف�ي ع�ط�اءاتِ�ھِ ف�وَق ل�ج�ی�ِن 
آفاقِھِ، من خالِل رؤاه العم�ی�ق�ة ف�ي ب�واط�ِن 
وخفایا الّزمِن، متوغِّالُ فیما یموُج أل�ق�اً ف�ي 
أمَّھاتِ الكتبِ. یقُف بكلِّ شموخٍ، مس�ت�وح�ی�اً 
عوالَم حرفِھِ من تجاربِھِ الغزیرة في الحیاةِ، 
ومماحكاتِھِ الّرھیفةِ ف�ي ط�ق�وسِ ال�ك�ت�اب�ةِ، 
ومن منعرجاتِ العمِر بكلِّ تالویِن م�ح�طّ�اتِ�ھِ 
بأفراِحھا وآھاتِھِا، متلمِّساً كّل ما یقُع ت�ح�َت 
یدیھِ بشغٍف عمیقٍ ودرایةٍ مب�لَّ�ل�ةٍ ب�ن�ض�ارةِ 
االخضراِر، متعانقاً مَع فضاءاتِ الوقتِ بك�لِّ 
ةِ على إشراقةِ آفاقِ ال�خ�ی�اِل،  رحابتِھِ الممتدَّ
وغائصاً في أصفى ما في كنوِز الحی�اةِ م�ن 
أب�ج�دی�اتِ ال�ع�ط��اِء. ال ی��رت�وي م��ن ع�ن��اقِ 
الحرِف، ومن مناغاةِ وھجِ الخی�اِل، ی�ن�ب�ُش 
أجمَل ما ف�ي ُدَرِر ال�ع�م�ِر ع�ب�َر ج�م�وح�اتِ 
الِل،  ح�رفِ�ھِ ال�م��غ�م�وسِ بص�ف��اِء ال�م�اِء ال��زُّ
وینقُش على إیقاعِ إغفاءةِ اللَّیِل ح�رف�اً م�ن 
ُم على إی�ق�اع�اتِ م�ھ�ج�ةِ  حبوِر الغماِم، ویقدِّ
ال�ق�ل�بِ، ان�ب�ع�اث�ات رؤاه ال�خ�ّالق�ة ل�ل�ق�ارِئ 
بطریقةٍ طازجةٍ، غزیرةِ االنھماِر، بعیداً عن 
شوائبِ ھذا الّزمان. یصوُغ ابتھاالت�ھ ع�ل�ى 
ط��ب��قٍ م��ن ت��ج��لِّ��ی��اتِ ب��وحِ ال��ّروحِ، ب��ك��لِّ 
خصوبَتِھا وسموِّ شموِخھا، كأنّھُ في رح�ل�ةِ 
است�ك�ش�اٍف ل�م�ا ھ�و م�خ�ب�وٌء ف�ي أع�م�اقِ 

وحِ.   جوارحِ الرُّ
كمال العیَّادي ال�ك�ی�ن�غ، أدی�ٌب م�ن�ھ�م�ٌر م�ن 
حن�ی�ِن الّس�م�اِء، ألرضٍ ع�ط�ش�ى ألج�ن�ح�ةِ 
وحِ، ینسُج م�ا  الحّریّةِ، واخضراِر براعِم الرُّ
ینساُب فوَق واحاتِ الخیاِل أسراَر األبجدیّة. 
یتمعَُّن في كینونتِھِ، فی�رى ش�ھ�ق�اتِ عش�قٍ 
�ف�قِ ع�ل�ى إی�ق�اعِ  متط�ای�رةِ م�ن وج�ن�ةِ الشَّ
القصیدةِ، مذھوٌل م�ن انش�راخ�اتِ ع�الق�اتِ 
البشِر مَع بعِضھ�م ب�ع�ض�اً، ی�ئ�نُّ م�ن ھ�وِل 
األحزاِن الطَّافحةِ فوَق تصدُّعاتِ األرضِ، ال 
َح ب�ھِ وج�ھَ  یرى أجدى من الحرِف كي یوشِّ
�وف�اِن. تس�اءَل م�راراً  الّدنیا م�ن ھ�دی�ِر ال�طُّ
وھو في أوجِ ترك�ی�ِزهِ، وف�ي ل�بِّ أح�الِم�ھِ، 
عن قباحةِ سیاس�اتِ ھ�ذا ال�ّزم�ان، ف�ل�م ی�َر 
أجدى م�ن ال�ح�رِف ك�ي ی�م�ح�َق ت�ف�اق�م�اتِ 
جِر الم�ت�رص�رصِ ف�وَق خ�دوِد ال�ع�م�ِر،  الضَّ
ویخفَِّف من تخّشباتِ الّرؤیة الخان�ق�ة الَّ�ت�ي 
بدأت تموُج في دنیا الشَّرقِ، وك�لّ�م�ا ی�غ�ف�و 
اللّیُل، یل�وُذ إل�ى م�ع�ت�ك�فِ�ھِ، یُش�ع�ُل ش�م�ع�ةً 
تضيُء رحاَب الحرِف، ثمَّ یوّشُح فوَق وج�ھِ 
ابنتھِ "م�ری�م" أس�راَر ان�ب�ھ�اِر ال�ق�ص�ی�دة، 
وتولُد القصیدةُ كما تولُد األزاھیُر من أزھ�ى 

  جفوِن األرضِ!
العیّادي كاتٌب مفطوٌر بھاجسِ الكتابةِ ح�تَّ�ى 
�الً ب�أس�راِر  أعماقِ حبوِر الّروحِ، یزداُد توغُّ
حرٍف منسابٍ من خمیلةِ ال�ع�ل�وِم ال�م�زدان�ةِ 

بأشھى یراعِ التّجلّي، حالةٌ ابتھالیّةٌ م�ع�تَّ�ق�ةٌ 
بالك�ل�م�ةِ ال�م�غ�م�وس�ةِ ب�ط�م�وح�اتٍ م�ج�ّذرةٍ 
ب��اخض��راِر ش��ھ��وةِ األرضِ، ت��ت��ن��ام��ى ف��ي 
مرامي دنی�اه، وھ�و ف�ي أوجِ ح�ن�ی�نِ�ھِ إل�ى 
أزاھیِر الّربیعِ. یكتُب كَمْن یناجي ال�طَّ�ب�ی�ع�ةَ 
والجماَد واإلنس�اَن، ح�ام�الً ف�وَق أج�ن�ح�تِ�ھِ 
بذوَر المحبّة والطّفولةِ، راغباً أن ی�زرَع�ھ�ا 
فوَق شموخِ الجباِل، ل�ع�لّ�ھ�ا ت�ورُق ب�ھ�ج�ةً 
واخضراراً وتوّشَح وجن�ةَ ال�ح�ی�اةِ ب�ال�ف�رحِ 
القادِم، فقد تضاءَل الفرُح فوَق قبابِ العمِر، 
وانحسَرتِ البسمةُ م�ن م�ح�یَّ�ا اإلنس�اِن ف�ي 
ن�ی�ا، وم�ا ع�ل�ى ك�تّ�ابِ  الكثیِر من ب�ق�اعِ ال�دُّ
وُش��ع��راِء ھ��ذا ال��ّزم��ان، إالَّ أن ی��ت��رج��م��وا 
رؤاھ��م ال��ب��اس��م��ة ف��وَق خ��م��ی��ل��ةِ ال��ح��ی��اةِ، 
ویكبحوا كل ما یعیُق مرامي الفرح والّسالم 

    عبر حرٍف مسربٍل بأزھى رحیقِ الحیاةِ.
كلّما أمعنُت النَّظَر فیما ك�ت�بَ�ھُ األدی�ب ك�م�ال 
�ح�اً  العیّادي، وجدتھ ی�زداُد س�ط�وع�اً، م�وشِّ
ج�م��وح��اتِ ح��ب��ِرهِ بض��ی��اِء ج�م��رةِ ال�ك��ل��م��ةِ 
المنبعثةِ من ھِالالتِ خیالِھ ال�ف�یَّ�اض، ب�ی�ن�ھُ 
وبیَن رحیقِ الحرِف معاھدةُ عش�قٍ م�ع�تَّ�ق�ةٌ 
�خ�اً  بأحالِم الفجِر الولیِد، ینساُب خیالُھُ مضمَّ
بنكھةِ البحِر بكلِّ اھتیاجِ موجاتِھِ، كأنّھُ على 
عالقةٍ حمیمیةٍ مع أم�واجِ ال�ب�ح�اِر وأس�راِر 
فِن الَّتي تمخُر آفاَق الحنیِن في ال�لّ�ی�ال�ي  السُّ
ال��ق��م��راء، ل��ھ��ذا ت��غ��دو إش��راق��ات ح��رفِ��ھِ 
متالطمةً كأمواجِ البحِر. یستوحي انبع�اث�ات 
الخیال من اھتیاجِ البحِر، ومن ھدوِء اللّیِل، 
وم��ن األح��الِم ال��ھ��ارب��ةِ م��ن ج��الوزةِ ھ��ذا 
الّزمان، وھو في حالةِ بحثٍ دائٍم عن بسم�ةِ 
الّروحِ وھي تھفو إلى معانقةِ قبَّةِ الّس�م�اِء. 
بینھُ وبیَن الكلمةِ حنیُن عاش�قٍ إل�ى زّخ�اتِ 
المطر، یُشبھُ ط�ائ�ُر ال�ھ�دھ�ِد، م�ت�ّوج�اً ت�اَج 
الملوِك عبَر تجلِّیاتِ حرٍف مس�رب�ٍل ب�أری�جِ 

   السَّوسِن البّري وھدیِل الیماِم.
كمال العیّادي الكینغ، أدیٌب منبعٌث من ط�ی�ِن 
ٌل باخض�راِر ال�ّزی�ت�وِن،  الحیاةِ، شاعٌر مخضَّ
یكتُب كَمن یترجُم أسط�ورةَ ال�ح�ل�ِم ال�ھ�اربِ 
من أنیِن وقائ�عِ ال�ح�ی�اةِ، ف�ي ق�ل�بِ�ھُ ی�م�وُج 
الحرُف مثَل ھدیِر الطُّوفاِن، م�ت�وفِّ�ُز ل�وھ�جِ 
الحرِف، یكتُب بشھیةٍ مفتوحةٍ كلّما جمَح بِھ 
الخیاُل نحَو تصادماتِ م�ا ی�راهُ ف�ي دن�ی�اه، 
ینقُش آفاَق تجلّیاتِھِ، كأنّھُ ف�ي ح�ال�ةِ ع�راِك 
مع انشراخاتِ ھذا الّزم�ان، ی�ری�ُد أن ی�ع�ی�َد 
صیاغةَ الوئاِم ف�ي دن�ی�ا م�خ�ردق�ة ب�األن�ی�ِن 

ق�ارٌئ م�ن ل�وِن ال�م�ط�ِر   ولھیبِ االشتعاِل.
المسربِل بزرقةِ الّسماِء، م�ن ل�وِن ال�ع�ش�بِ 
البّري المنّدى بھدھداتِ النّسی�ِم الّص�ب�اح�ي، 
م��ن ل��وِن ال��ح��رِف ال��م��زدھ��ي ب��ال��ق��رن��ف��ِل 
التّونسي، تموُج ابتھاالُت خیالِ�ھِ ب�ت�ألل�ؤاتِ 
النُّجوِم، وھي تضيًء في قبَّةِ الّسماِء كأنّ�ھ�ا 
شھقات القصائد. یحلُِّق عالیاً عبَر رف�رف�اتِ 
خیاٍل مجنّحٍ نحَو فضاءاتِ القصائد المعبّ�ق�ة 
بأریجِ النَّارنجِ. العیّادي كاتٌب مش�اك�ٌس ف�ي 
وجھِ الفساِد والفاسدین، یق�ُف ع�ب�ر ح�رفِ�ھِ 
برصانةٍ عالیةٍ، في وجھ االعوجاجاتِ الّ�ت�ي 
تعیُق مرامي ال�طّ�ام�ح�ی�ن ن�ح�و ح�ی�اةٍ ح�ّرة 

ك��ری��م��ة، یس��م��و ح��رفُ��ھُ ش��ام��خ��اً ش��م��وَخ 
   الجباِل.

 
*** 

أریُد أن أھدھَد آفاقِ حرفَِك، وأسربَل ب�وح�َك 
�اً ع�ذب�اً  الّرھیِف ببسمةِ المحبّة، ت�ك�ت�ُب نصَّ
ُد روُح�َك وھ�ي ف�ي  طافحاً بألقِ الّروحِ، تغرِّ
قّمةِ ابتھالھا، تتھاطُل كتاباتَُك بھاًء، م�ث�ل�م�ا 
یتھاطُل المطُر فوَق أرضٍ ع�ط�ش�ى ل�ن�داوةِ 
النّدى، ینضُح قلُمَك بوًحا شاھقًا في ك�لِّ م�ا 
یتعلَّق بمساراتِ جوھِر الحیاةِ. أیّھا ال�ك�ات�ُب 
المت�ألِّ�ُق ب�خ�ی�الِ�َك ال�م�ج�نّ�حِ ن�ح�َو غ�ی�م�اتِ 
باحِ الطّافحة بھدھداتِ المط�ِر ال�ھ�ت�ون.  الصَّ
تكتُب حرفك من أوج�اعِ ال�ح�ی�اة، م�ن خ�ب�ِز 
الحیاةِ، م�ن األح�الِم ال�ھ�ارب�ة ن�ح�َو غ�ب�شِ 
اللَّیِل، ك�َم�ن یس�ت�وح�ي ح�رفَ�ھُ م�ن رح�ی�قِ 
الّسماء الغامرة بالخیراتِ. في دنیاَك تشم�ُخ 
ال�ق�ص��ائ�ُد وت�ھ��ف�و ال�ك�ل��م�اُت إل�ى إش�راق��ةِ 
الّصباحِ المك�لَّ�ِل ب�ح�ب�وِر ال�خ�ی�ِر وال�م�ح�بّ�ةِ 
وبسمةِ األطفاِل، وصْدقِ ال�ك�ھ�وِل وت�ج�رب�ةِ 
یوخِ والعجائِز الَّذیَن قضوا حی�ات�ھ�م ف�ي  الشُّ
أعماقِ منعرجاتِ الحی�اةِ، ك�أنّ�َك ف�ي رح�ل�ةِ 
عش�قٍ أزل�یّ�ةٍ ل�ك�ت�اب�ةِ نص�وصٍ م�ن وح�ي 

  ھبوبِ النّسیِم.
تشعُر أحیانًا أنَّك نسمةٌ وارف�ة ف�وَق خ�دوِد 
األطفاِل، انب�الُج ن�ج�م�ةٍ مض�ی�ئ�ةٍ ب�إش�راق�ةِ 
ھالالتِ السَّالِم. حرفَُك یناغي ش�ھ�ی�َق ك�ھ�ٍل 
غائصٍ في أسراِر الحی�اة، ورؤی�اَك تش�م�ُخ 
مثَل حكمةِ شیخٍ عج�وٍز، م�ك�ت�ن�زة ت�ج�ارب�ھ 
بفل�س�ف�ةِ ال�ح�ی�اةِ. ت�ك�ت�ُب وأن�َت ف�ي ح�ال�ةِ 
انغماسٍ مَع وقائعِ األسى ال�م�ھ�ی�م�ن�ةِ ع�ل�ى 
ھاماتِ البالِد، ت�خ�فِّ�ُف م�ن أن�ی�ِن ال�ف�ق�راِء، 
مناصراً ومسانداً القلوَب العط�ش�ى، ش�اھ�راً 
ٍد في وجھِ الظّلِم ال�ظّ�ال�م�ی�ن،  قلَمَك دوَن تردُّ
تتبُع كلمةَ الحقِّ، وال تتوانى ف�ي م�واج�ھ�ةِ 
الفساِد بكلِّ درجاتِھِ، عبَر حرٍف یرف�ُع رای�ةَ 
الحقِّ فوَق ھاماتِ الب�الِد. م�ن أی�َن تس�ت�م�دُّ 
ؤیة الخّالقة، المتناغم�ة م�َع ض�ی�اِء  ھذه الرُّ

موعِ؟!    الشُّ

تنثُر حرفََك على أجنحةِ الیماِم وھ�ي ت�ح�لِّ�ُق 
نیا. ت�ت�واص�ُل م�َع عص�اف�ی�ِر  فوَق خدوِد الدُّ
الخمیلةِ، ومَع طیوِر النَّورسِ وھ�ي ت�ح�لِّ�ُق 
فوَق شواطِئ الحنیِن، تُش�ب�ھُ ف�ي أع�م�اقِ�َك 
طائًرا ملفًّحا بأج�ن�ح�ةِ ال�وئ�اِم، ی�ح�لِّ�ُق ب�ك�لِّ 
انبھاٍر فوَق أمواجِ البحاِر. أراَك ف�ي ح�ال�ةِ 
شوقٍ دائٍم إلى الكلمةِ الممراحةِ، إل�ى أح�الٍم 
مطّرزةٍ باخضراِر الّربیعِ، دمعتَُك ال ت�ت�وقّ�ُف 
شوقًا إلى تكویرةِ حرٍف ینساُب من خ�م�ی�ل�ةِ 
نیا تنم�و، ك�أنّ�َك  وحِ، في قلبَِك أزاھیُر الدُّ الرُّ
حلٌم مفتوُح األجن�ح�ةِ، ت�ت�ھ�اط�ُل أل�قً�ا ف�وَق 

  تیجاِن القصائد.
ھل كنَت یوًما غیمةً ُحبل�ى ب�ع�ب�قِ ال�نّ�ارن�جِ 
��وس��ِن ال��ب��ّري، أو رح��ی��َق ال��غ��اب��اتِ  والسَّ
المنبعث في صباحات نیس�ان ف�وَق خ�م�ائ�ِل 
وح، فترسُم معالَم جموحَك من وحي ك�لِّ  الرُّ
ھ�ذا االب�ت��ھ��ال؟! أرى ف��ي م��رام��ي ح��رفِ��َك 
أجنحةَ حماٍم ترفرُف فوَق س�ھ�وِل ال�ق�م�حِ؛ 

نیا.   كي تنثَر حبوَر الحنطةِ فوَق وجھِ الدُّ
أنَت یا كمال محبوٌك من حلیبِ الحنطة؛ ألّن 
حبَرَك معبٌَّق باخضراِر بھ�اِء ال�ح�ن�ط�ة. ف�ي 
�اِل وال�ف�ّالح�ی�َن  أحالِمَك تزھو بسم�ات ال�ع�مَّ
وھم یتصبَّبوَن عرقًا طافًحا ب�أص�ف�ى أن�واعِ 
العطاِء، وتسطُع كلماتَك ألقًا كأنّھا م�ن�ب�ع�ث�ة 
من من�اج�ِل ال�ف�ّالح�ی�ن؛ ش�وقً�ا إل�ى ب�اق�اتِ 
الّسنابل! أنَت سنبلة وارفة م�ع�فَّ�رة ب�م�ذاقِ 
الخیِر، ووھجِ السَّالِم والف�رحِ ال�ھ�اربِ م�ن 

  غضبِ وجنوِن ھذا الّزمان.
ھل تشعُر بندٍم ك�ب�ی�ر أنّ�َك ج�ئ�َت ف�ي زم�ٍن 
َم  مفّخخٍ باالنكساِر؛ لھذا تسعى دائًما أن ترمِّ
أوجاَع ھذا الّزمان م�ن ت�ف�اق�ِم االن�ك�س�اِر؟! 
تنبلُج قامتَُك أمامي وأنَت تع�ان�ُق أدون�ی�س، 
وتبتسُم بفرحٍ كبی�ٍر ك�لّ�م�ا س�م�ع�َت ف�ی�روز 
تشدو للبالبِل والبحاِر ال�ھ�ائ�ج�ةِ، ت�ب�دو ل�ي 
حرفًا متھاطًال مثَل زّخاتِ المطِر فوَق جراحِ 
حزانى ھذا العالم؛ كي تبلسَم جراَح اإلنساِن 
الخفیّة، وأوجاَعھُ المتشظِّیةِ من ھوِل تفاق�ِم 
عقِم سیاساتِ ھذا الّزمان. تبتسُم بس�خ�ری�ةٍ 
یاساتِ الفاقعةِ، ت�راھ�ا  مریرةٍ من ضجِر السِّ
بال لون وال طعم وال أیّة رائحة، إّال رائ�ح�ة 
الھزیمة ن�ح�َو ق�ی�ع�اِن زم�ھ�ری�ِر االن�ح�داِر، 
فتقُف بكلِّ عنفواٍن وأنَت ترصُد قل�َم�َك ب�ك�لِّ 
رھافتِھِ؛ كي تبلس�َم ال�ج�راَح ال�غ�ائ�رة ف�وَق 

مان!   وجوهِ الفّالحین ومساكین ھذا الزَّ
كمال العیّادي ال�ك�ی�ن�غ؛ ك�ات�ٌب ت�ونس�ي م�ن 
أصوٍل معبّقة برحیق النَّرجس البّري، یكتُب 
حرفَھُ من مآقي النّدى المنسابِ من ھِ�الالتِ 
�ب�احِ وھ�و ف�ي أوجِ اش�ت�ی�اقِ�ھِ  شھ�ی�قِ الصَّ
إلش��راق��ةِ الّش��م��سِ ف��وَق وج��وهِ األط��ف��اِل 
یوخِ في آخِر أی�ام�ھ�م، وإل�ى  والكھوِل والشُّ
الكائناتِ ال�خ�یِّ�رة؛ ك�ي ی�ن�اَم م�رت�اَح ال�ب�اِل 
عندما ی�غ�ف�و ال�م�س�اء ف�وَق ج�ف�وِن ال�لَّ�ی�ِل 

 الحنوِن!
............................................. 

 )، 2019/ 8/ 31ستوكھولم: (
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 سألني السید كباب : لماذا ال تأكلون لحم بعض ؟
 قلت : إنھ محرم ! 
 قال : تعني تحرمھ أدیانکم فقط ؟ 
 قلت : بل حتى المجتمعات البشریة غیر المتدینة تحرمھ ایضاً . 
 قال : اذن االمتناع جاء من فطرتكم و طبیعتكم البشریة ؟ 
 قلت : نعم ، فنحن نکره اكل لحوم بعض . 
قال : لكن ذلك یتعارض مع طبیعتكم المفترسة ، كك�ائ�ن�ات ت�ق�ع ف�ي ق�م�ة ال�ھ�رم  

 الحیواني !
 قلت : لكننا لسنا بمفترسین ! 

قال : اسأل الدجاج واالبقار واالغن�ام وال�خ�ن�ازی�ر واالف�اع�ي وال�ك�ن�اغ�ر وال�ن�ع�ام 
والبیوض واالسماك ... إلخ من الحیوانات التي تفترسوھا ؛ س�ت�ق�ول ل�ك�م ب�أن�ك�م 
اكثر الحیوانات افتراساً فأنت�م ت�أك�ل�ون م�ن ال�ن�م�ل�ة ح�ق ال�دی�ن�اص�ور ... ب�ی�ن�م�ا 

  الضواري فقائمتھا مقتصرة على نوع او نوعین فقط !
 قلت بإحباط : یبدو اننا مفترسون حقاً ، لكن ذلك ال یعني بأن نأكل بني جنسنا !

  قال : ال اوافقك الرأي . قلت : لكني متأكد من ذلك ! 
قال : أوالً بدایات البشریة شھدت على اكل البشر لبعض ، كما ان�ھ ال ت�زال ح�ت�ى 
اآلن بعض القبائل النادرة الوجود في افریقیا او اسیا او امری�ك�ا ال�ج�ن�وب�ی�ة م�ث�ال 
تمارس ھذا النوع من التغذیة ، كما ان المجاعات الكبرى شھدت بعض الق�ص�ص 

  ألكل البشر لبعضھم .
  قلت : تلك حوادث متفرقة ال تعني وال تمثل البشریة .

قال : وما تقول عن اخذ بعض االعضاء البشریة واستخ�دام�ھ�ا ل�ع�الج ال�م�رض�ى 
  ( الكلى او القلب او الرئة او الدم ... الخ ) ؟

 قلت : لكن ذلك لیس اكال او افتراساً .
قال : لنعرف معنى وغرض االكل ، ألیس الھدف من األكل ھو التغذیة في س�ب�ی�ل  

 الحیاة ؟
 قلت : بلى ، ھو ذلك ! 

قال : وعند اكلك لقلب او كبد دجاج أال یفید ذلك جسدك لالستمرار بالعی�ش وم�دك 
  بالطاقة ؟

  قلت : نعم .
قال : وذلك بالضبط ما یفعلھ قلب او رئة او كل�ى أو دم انس�ان ع�ن�د وض�ع�ھ ف�ي 

  جسد آخر فھو یمده بالحیاة والبقاء والطاقة للنجاة !
  قلت : لماذا تلخبط وتخلط علي االوراق ، أظن ان رأیك یجافي الحقیقة كثیراً .

قال : بل ھو عین الحقیقة ، لكنكم ك�ب�ش�ر ت�ح�اول�ون دوم�اً ای�ج�اد ذرائ�ع واع�ذار 
لتحللوا وتغیروا الحقائق حسب وما یصب في مصالحكم ، وھذا كذلك یعد افت�راس�اً 
للحقائق . واستطرد كباب : كما اني ھنا اركز فقط على االكل بمعناه العضوي، أما 
ما تقومون بھ كل یوم م�ن اف�ت�راس ب�ع�ض�ك�م ب�ال�ك�الم وم�ن ت�ح�ری�ض وح�روب 
ومؤامرات وافقار بعضكم لدرجة اكل بعض البشر للن�ف�ای�ات ، و إذالل�ك�م ل�ب�ع�ض 

 وصنع فایروسات وامراض تلتھم اجساد اآلخرین ، أال یعد افتراساً ؟
 قلت : ال اعرف یا کباب ! 
قال : ما تمارسونھ ھو أسوء بكثیر من االفتراس ، في نظري لو اكلتم لحم بعض  

لكان افضل من قتل بعضكم في حروب عبثیة وال�ت�س�ب�ب ب�أم�راض وف�ق�ر وج�ھ�ل 
 لدرجة ان جیف وجثث ونفایات

وفیروسات البشر ضاقت بھا االرض بما رحبت ! ، على االقل كشرتم عن انی�اب�ك�م 
وأظھرتم حقیقتكم ألكلتم بعضكم فال یبقى فقیر ومریض وض�ع�ی�ف ی�ك�س�ر ق�ل�وب�ن�ا 
نحن الحیوانات ، فحتى المفترسین منا لھم احن وارق قلباً منكم ، فنحن لم ن�م�ث�ل 
بجثث فرائسنا او اعدائنا ولم نأكل قلوبھم او أك�ب�ادھ�م ول�م ن�ت�رك�ھ�م یص�ارع�ون 
المرض والفقر ونتصدق علیھم بفتات وبقایا ما نملك من براندات ونأخذ صوراً و 
جوائزاً بإسمھم ، واألمر واألدھى أنتم تقودونھم حیث الفقر والعوز ل�ك�ي ی�ك�ون�وا 
فرائساً مستقبلیة تأخذون و تتسوقون من لحم اجسادھم م�ا ط�اب ول�ذ ألجس�ادك�م 

 الشرھة !
 قلت : اخجلتني من كوني بشراً . 
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Mr. Kebab asked me: why do not you eat each other’s meat? 
I replied: It is Haram. 
He said: You mean only your religions forbid it? 
I answered: Even the non-religious humanity societies forbid it.  
He said: So, this abstaining has come from your humanity nature and in-
stinct? 
I replied: Yes, we do not like to eat each other’s meat.  
He said: but that goes against your predatory nature, as a creatures at the top 
of the animal pyramid.  
I said: But we're not predators. 
He replied: Ask the hens, cows, sheep, pigs, snakes, kangaroos, eggs and fish…
and other animals that you prey on, they will told you are the most predators, 
due to you killed them. You are eating ants till dinosaur. While the predators 
themselves depend on one or two species only.  
I replied with disappointed: it seems we are really predators, but that does not 
mean we eat each other!  
He said: I disagree your view.  
I said: But I am sure.  
He replied: First, the beginning of human being has experienced on eating 
man to others, also some rare existence tribes in Africa or Asia or South 
America for example do this kind of feeding, also the major famines have seen 
some stories of people eating each other.  
I said: that isolated incidents do not mean or presented the humankind.  
He added: What do you say about taking some human organs and their use as 
a treatment to kidney, heart, lung or blood patients etc.  
I replied: But that does not eating or predation.  
He said: To realize the meaning and the purpose of eating, do not the aim of it, 
is a nutrition for Life? 
I replied: Yes.  
He said: And when you eat the heart or chicken liver, doesn’t that useful for 
you to continue your life and give you the energy? 
I said: Yes.  
He replied: And that exactly what a heart or lung or kidney or a blood of a 
man when they are placed in another body, due to it gives him a life, remain-
ing and the energy to be survived.   
I said: Why do you shuffle the cards, I think you betray the reality too much.  
He replied: It is exactly right, but you as a mankind always try to find  excus-
es, and pretexts to change the facts depending and relying on your interest, 
and this is also considering as the predation of the fact.  
Then he continued: And also I just focused on eating in its organic term, but 
what you do every day of predation each other by words, incitement, wars, in-
trigue and poverty of each other even some of people eat rubbish, humiliating 
each other, production of virus and diseases that eat other people's bodies, is 
that a predation or not?  
I said: Oh Kebab, I do not know. 
He replied: What you're practicing is much worse than predation. In my view, 
if you are eating a flesh of each other it would be better of killing yourselves in 
an absurd wars and causing of disease, poverty, and ignorance even the car-
cass, bodies, waste and human viruses have narrowed down the Earth.  At 
least, If you show your fangs and show who you really are, you might eat each 
other, and no poor, patient and weak to mourn them, we animals. Even the 
predators of us nicer and thinner than you. We did not subject the corpses of 
our prey or enemies and did not eat their heart or liver. We did not leave them 
battling the disease and poverty, or dole them out with the crumbs and the re-
mains of what we have of brands and take images and awards relying on 
them. You lead them to where the poverty and indigence to be future prey and 
make advantage from their bodies to your bad bodies.  
I said: you made me shy for being a man.  
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 أ. سیرین الزوش* / تونس 

 ... للُحِب زقزقتان، ألعاب ناریة للمتھورین، بقایا أفنان

 یتبدى مع كل نفٍَس صباحي

 یشرع أبوابھ المائیة حتى یتسابق المؤمنون بھ

 ... دون ترجمة شروط اإلقبال

 على قمم جبال الُحِب َحبٌّ من كرم عصفورین

 یدینان لقامات في التاریخ، لنوامیس األكوان

 و امتنان فسیح من نشید غیمتین ال یتواریان

 و دروس حبلى من اعشاش الولدان

 الذین یركبون نسائم الحیاة المتراقصة بدقة كخیط في إبرة

 وكما انبلجت كمفاجأة شمس ُمعاتَبة من ثوب أمھا المجھولة

 ... في توقیتھا المطبوع على أساور الزمان

 في خبایا كل نسمة مرحة من النسائم المتحورة

 إخالص في أبھى صور الكمال لجناح ال یرتبك بانقضاء األیام

 یتخلى عن بضع ریشات بالیة في حلبات األحداث المتتالیة

 ... یأمر بنجاح ساحق شبیھ بخرافات أوطان عابرة

 مھما تعددت خسارات الكائنات

 ورغم إزعاج ریاح الصحاري للبذور الملساء في العشب المتباري... 

 للُحِب زقزقتان فكیف یَُشیّد عمود الصمت و ھو المغرور باكتفائھ

 یَُرسخ برایتھ على أرض الرنین المتناغم

 ... مع خوالج الروح الثملة بإكسیر حیاة تمرد على النمطیة

 و أركانھا الفردوسیة الشماء الساحقة لمبنى العداء

 تُكرر الصدى حتى یضمحل العراك

 و ینبثق من سطور قوس قزح

 عصفوران یُسمعان العالم زقزقة حب منشود

 زقزقة حب موجود ... و أشیاء تُشترى بالعین و باالصغاء

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

 * شاعرة و كاتبة و أستاذة لغة و آداب عربیة و ناشطة أدبیة

 

 ة :

 
  اَق

 
 

 د. نصر عبد القادر/ مصر 

 َمتى تسمحینَ 

 لھذا الجبیِن..الذي حفَرتھُ فئوُس السنینْ 

 مسارَب للُحزِن..

 تنِزُف عْسَف اللیالي الطویلةْ 

 وترُسُم مسرى األماني القتیلةْ 

 بأْن یستریَح على راحتَْیكِ 

 وأْن ینَھَل الُصبَح من ُمقلتَْیِك ..؟

                  ** 

.. ِ ْیِب  مَن الَغْیِب..للشَّ

 ماأْمَھلتني

 خیوُل الزماِن العجولةْ 

 وَمرَكبةُ الخْوِف لم تلِو یْوماً بُمنعطفاتِ 

 الطفولةْ  

كاَب..  ھَُو اللْیُل..یحدو الرِّ

 یِجنُّ خیولَھْ 

 ویَغِرُز فوَق الجفوِن الكلیلةْ 

 رؤاهُ المھولةْ 

 ویلَسُع منَّا الظھوَر النحیلةْ 

 فیاحسرةً للجیاد األصیلةْ 

 إذا ألَھبتھا السیاط ُ الجھولْة..!

 أنا اآلَن في رحلٍة ُمستحیلةْ 

 سنابُِكھا تقدُح الناَر..

 ترمي بوجھي الشظایا

 فھل تسمحینَ 

 لوجھي الذي یحتَرقْ 

 بأْن یَِرَد الماَء..

 ُمبتَِرًدا في ُرباِك الظلیلة؟

 وھْل تسمحیَن..

 لھذي العیون التي اشتَعلْت غابةً من قلَقْ 

َق بَرَد النَُّسْیماتِ   بأن تتَذوَّ

 بْیَن حنایا الخمیلْة ؟

 وتنفي زماَن األَرْق..

 أنا اآلَن في الُمفتََرْق..

  أنا اآلَن أھتَزُّ بیَن حیاتي، ونَحبي

  أنا اآلَن أھِوي بُجبِّي

 أموُت بُحبِّي..فال تُھِدریني

 وُمدِّي ذراَعْیِك طَْوقا

 وِمن جدَوِل الروِح ُعبِّي

 عناقیَد حبِّي

 وُصبِّي..میاهَ الُمحایاِة.. 

 في طیِن قلبي

 فیوِغَل في الصخِر ُعشبي

ي بتلَك العروِق التي عَصرتھا   وُضخِّ

 اللیالي..

 دبیَب التََّصبِّي

 وناِدي.. أُلَبِّي

 سآتیِك مْن كلِّ َصْوبِ 

 وأجَمُع أشالَء عمري الذي

 بعثََرتھُ الریاح ْ

 وأُقبُِل طیًرا عفِيَّ الجناح ْ

 وأزَرُع غصنَي..

 مابیَن جْفٍن وھُدبِ 

 وأحیا بعینیِك عْمًرا..

 مَن العشِق ..والشعِر..

 واألَمِل المشَرئِبِّ 

 وتبقَْیَن بالقلِب ،

 ماعاَش قلبي..

 تمیَمةَ حبِّي .
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 فراس حج محمد
 فلسطین

كیف لو خرجت ج�م�ی�ع الش�خ�ص�یّ�ات م�ن ال�روای�ات ال�ت�ي ُخ�ل�ق�ت ف�ی�ھ�ا     
وانتشرت في ھذه الحیاة؟ ھل ستفضح الكتّاب؟ ھل سیكون�ون س�ع�ی�دی�ن ب�ھ�ا 
وھي تحیا بكّل تصرفاتھا البشعة؟ ألم یحتط الكتّاب لھذا األم�ر؟ ھ�ل س�ی�ك�ون 
بمقدورھم أن یعیدوھا إلى الروایات مّرة أخرى لتظّل تترّدد بین دفتي ال�ك�ت�اب 
ویلوك بھا سارد غبّي، ویطیح بھا مّرة ویعلو ب�ھ�ا أخ�رى؟ ربّ�م�ا ح�دث ذل�ك 
ذات كتابة عند كتّاب معیّنین؟ ما ھو شعورھم؟ ألم یخجلوا م�ن ش�خ�ص�یّ�ات�ھ�م 

 وھم یجعلونھا غیر منطقیّة وشرسة؟
الیوم شاھدُت شخصیّة روائیّة في مكتبي، دخلت مكتبي ووجدتھا بان�ت�ظ�اري، 
عّرفتني على نفسھا، تحّدثْت قلیالً، جلست على الكرسي وأنا أحدق فیھ�ا ك�ي 
أعرفھا. تذّكرت أنّني قرأتھا في روایة ما. ذّكرت�ن�ي ھ�ذه الش�خ�ص�یّ�ة ب�ب�ع�ض 
األحداث المربكة في روایتین أو ثالثة، وربّما أكثر، وذّكرتني بتلك الم�الح�ظ�ة 
التي كتبتُھا على ھامش الروایة، كانت المالحظة كما ت�ق�ول ھ�ذه الش�خ�ص�یّ�ة 
مالحظة سلبیّة جّداً. صمتنا أنا وھي، وھي بالمناسب�ة ل�ی�س�ت ام�رأة، ول�ی�س 
رجالً، فقط ھي محُض شخصیّة روائیّة، أتت إل�ّي ع�ل�ى ھ�ی�أت�ھ�ا كش�خ�ص�یّ�ة 

 روائیّة، فقط ھكذا شخصیّة روائیّة.
فّكرت أن أمّد یدي إلیھا، لم تالمس یدي جسماً، ولم أشّم رائ�ح�ة ك�ائ�ن ح�ّي، 
لذلك لم أفّكر بتضییفھا كأس شاي أو فنجان قھوة صباحّي. ول�م ی�ك�ن ھ�ن�اك 
حاجة ألعرض علیھا سیجارة إذاً، لكنّھا ما زالت تحّدق ب�ي وب�ح�ق�د واض�ح، 
یبدو أّن مالحظتي تلك قد أزعجتھا تماماً. لم أعد أذكر تماماً تل�ك ال�م�الح�ظ�ة. 
لعلّني وضعت ال�م�الح�ظ�ة ن�ف�س�ھ�ا ف�ي ھ�وام�ش روای�ات م�ت�ع�ّددة. أّي ت�ل�ك 
الشخصیّة ھي إذاً؟ ومن أّي روای�ة؟ ل�ق�د اخ�ت�ل�ط األم�ر ع�ل�ّي ج�ّداً إل�ى ح�ّد 
الضیاع والتوھان، لم تعش في ذھني أّي شخصیّ�ة روائ�یّ�ة ح�تّ�ى اآلن، وأن�ا 
قارئ نھم للروایات. لماذا تبقى الشخصیّة في الروایة ولم ت�ع�ش ف�ي ع�ق�ول 
القّراء؟ خشیت أن أسألھا ھذا السؤال. كنت أتمنّى لو نفّ�ذُت اس�ت�ب�ان�ة ألس�أل 
قّراء الروایات النھمین عن الشخصیّات التي یعرفونھا ویصادقونھا وخرج�ت 

 معھم من بین مجموع تلك الروایات التي قرؤوھا.
ھي اآلن أمامي، ما زالت تح�ّدق ب�ي. ق�ف�زت إل�ى ذھ�ن�ي ف�ك�رة خ�ج�ل�ت م�ن 
التصریح بھا أمام ذلك الك�ائ�ن ال�خ�ارج م�ن روای�ة: م�اذا ی�ح�دث ل�و أّن ك�ّل 
شخصیّة قامت إلى أحد النقّاد وصفعتھ إذا أس�اء م�ع�ھ�ا األدب. ی�ا إل�ھ�ي إذاً، 
ربّما ستصفعني ھذه الشخصیّ�ة اآلن م�ع أنّ�ن�ي ل�م أس�ئ م�ع�ھ�ا األدب، ول�م 
أحملّھا الذنب، كّل الذنب على من خلقھا بھذه الصورة. (ھل ك�ان�ت ھ�ذه ھ�ي 
المالحظة التي نسیتھا؟) ھي كانت خاضعة إلرادة السارد، كانت مطیع�ة ج�ّداً، 
لم تتمّرد علیھ، كانت خاتماً في إصبعھ. حاولت أن أق�ول ذل�ك ف�ي حض�رت�ھ�ا 
وھي تحّدق بي بغباء ھذه المّرة. رأیت صورتھا في تلك اللحظة ت�غ�ی�م وت�ك�اد 
تتالشى، وفجأة تحضر كأنّھا تضيء دفعة واحدة. في تلك اللحظة من الض�وء 
ضحكت في وجھي وتمتمت بكلمات سمعت بعضھا، لم أعد أحفظ ما قالت ف�ي 
ھذا المشھد بالذات. شّجعني الموقف في متابعة مالحظاتي علیھا، وسأل�ت�ھ�ا: 
لماذا تسمحین للسارد المغرور أن یدخل إلى قلبك وعق�ل�ك وأح�الم�ك وی�ف�ّك�ر 
عنك ویتسلّل إلى فراشك و ھ�واجس�ك؟ ل�م�اذا تس�م�ح�ی�ن ل�ھ دخ�ول األب�واب 
المغلقة؟ لماذا ال تتركینھ خلف الباب، مقعیاً مثل كلب، أو حارس�اً م�ث�ل ع�ب�د؟ 
لماذا سمحت لھ أن یوقعك في الشرك وال�ت�ق�وق�ع ف�ي الص�َدف�ة، ح�تّ�ى ب�دوت 

 أحقر من حشرة وأھون من شرنقة ومثاالً مطلقاً للشر؟
 
 
 

كنت أالحظ أنّني كلّما سألتھا سؤاالً تالشت، وغامت صورتھا، ومع سم�اع�ھ�ا 
كلمة الشر أضاءت من جدید إضاءة مریبة قاسیة، لكنّھ�ا ل�م ت�ت�ح�ّدث. ك�أنّ�ھ�ا 
فقدت اللغة. أو أصیبت بالشلل التاّم، ك�ان�ت ت�ح�ت�رق وت�ت�ال�ش�ى، دخ�ل ع�ل�ّي 
المراسل في ھذه األثناء وسألني عن ھذا ال�ورق ال�م�ن�ث�ور ب�ج�ان�ب م�ك�ت�ب�ي. 
ناولني كأس الشاي الصباحي، وخرج مسرعاً ل�ی�ع�ود ب�ع�د أق�ّل م�ن دق�ی�ق�ة، 

 لیلملم تلك األوراق ویضعھا في كیس للنفایات.
شربت كأس الشاي، وبقیت دوامة الشخصیّة تحوم في رأسي، ماذا ل�و ح�دث 
مّرة أخرى ودھستني شخصیّة روائیّة مجنونة خارجة م�ن روای�ة م�ا، ت�ق�ود 
سیارتھا بجنون، من المؤكد أنّھا ستقودني إلى حتفي. یا � كم ھي م�ج�ن�ون�ة 

 وغیر إنسانیّة تلك الشخصیّات الروائیّة.

 دم وس اح
 

 د.عبد الحسین شعبان/بیروت
 

"الدین كالسّكین تستطیع أن تستخدمھ لقطع الخ�ب�ز أو 
تغرزه في ظھر أحدھم"، وھ�و ی�م�ثّ�ل ج�وھ�ر ف�ل�س�ف�ة 
دیزموند توتو كبیر أساقفة جنوب أفریقیا، الحائز عل�ى 

، الذي اع�ت�ب�ر ال�ع�دال�ة 1984جائزة نوبل للسالم العام 
أساس اإلصالح، حیث ال ینتھ�ي ب�وق�ف ال�م�ظ�ال�م، ب�ل 

 یتطلّب تحقیقھا وإّال فإن الواقع سیكون أكثر سوًءا.
وبقدر معاداتھ للعنصریة، إّال أنھ رفض فك�رة اإلن�ت�ق�ام 
واعتبرھا لیست حّالً، ألن ذلك س�ی�ؤدي إل�ى اس�ت�م�رار 
العنف الذي سیأخذ دورة متواصلة واالنتق�ام ال ی�ج�ل�ب 
السالم بقدر ما یولد ال�ك�راھ�ی�ة وھ�ذه األخ�ی�رة إذا م�ا 
سادت تنجب كراھیة مض�اّدة، وھ�ك�ذا یس�ت�م�ر ال�ح�ق�د 
لینتج حقداً آخر، وحسب بوذا: إذا رددن�ا ع�ل�ى ال�ح�ق�د 
بالحقد فمتى سینتھي الحقد؟ ف�م�ن دون ال�ت�س�ام�ح ل�ن 
یكون ھناك مستقبل. لذل�ك دع�ا إل�ى أن ی�ك�ون الس�ود 

لطفاء مع البیض الذین سیحتاجون إلى "إعادة إنسانیتھ�م" ، وھ�و یُ�رج�ع ال�ع�ن�ص�ری�ة ف�ي أح�د 
أسبابھا إلى النظام اإلجتماعي، كما یتّم توظیفھا الیوم سیاسیاً في قضای�ا ال�م�ھ�اج�ری�ن، ال�ت�ي ی�ت�ّم 

 التالعب بھا وفقاً لمصالح وأھواء إنتخابیة وأنانیة.
وكان دیزموند داعیةً حقیقي للسالم، فالسالم كمبدأ إنساني ینبغي الوصول إلیھ مع األع�داء. وم�ن 
أقوالھ أن "إنسانیتي مرتبطة بك، ألنني ال یمكن أن أكون إنسانیاً من دونك". ودعوتھ تلك ال تعني 

 الوقوف على الحیاد في حالة الظلم، وإّال سیعني ذلك اختیار الظالم وتفضیلھ على المظلوم.
العالم الذي نعیش فیھ حسب دیزموند، ھو عالم یمتاز بالتنّوع على الرغم من اإلصرار على رف�ض 
االختالف أحیاناً وإبعاد الشخص المختلف، ولذلك كان ی�رّدد "ل�ی�ك�ن ق�ل�ب�ك أرح�ب م�ن مس�اح�ات 
العالم ... إھدم في أعماق روحك جمیع الحدود الجغرافیة واللغویة وال�دی�ن�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة ال�ت�ي 

 شیّدتھا أنانیة البشر".
قاد دیزموند مع نیلسون ماندیال المفاوضات إلنھاء نظام ال�ف�ص�ل ال�ع�ن�ص�ري ب�ع�د إط�الق س�راح 

بتأكید الدیمقراطیة التعّددیة لألعراق ك�اف�ة ول�م�خ�ت�ل�ف االن�ح�دارات الس�الل�ی�ة  1990األخیر العام 
ب�رئ�اس�ة م�ان�دی�ال،  1994واللغویة واالجتماعیة، وسعى لتشكیل حكومة للوحدة ال�وط�ن�ی�ة ال�ع�ام 

وترأّس فیھا لجنة الحقیقة والمصالحة للتحقیق في انتھاكات حقوق اإلنسان السابقة التي ارتكبتھ�ا 
الجماعات المؤیدة والمناھضة للفصل العنصري على حد سواء. وھو ال�ذي س�ّك مص�ط�ل�ح "أّم�ة 

 قوس قزح" الذي یعني التنّوع والتعّددیة.
، ح�رص�ت ع�ل�ى 2001خالل زیارتي لجنوب أفریقیا لحضور مؤتمر دیربن ضّد العنص�ری�ة ال�ع�ام 

التدقیق في بعض جوانب تجربة التحّول الدیمقراطي والعدالة االنتقالیة، ال�ت�ي ق�ام�ت ع�ل�ى كش�ف 
أو ت�ع�وی�ض   الحقیقة والمساءلة وجبر الضرر بتخلید أسماء الض�ح�ای�ا، إض�اف�ة إل�ى ت�ع�ویض�ھ�م

عوائلھم وإصالح النظام القانوني والقضائي وأجھزة إنفاذ القانون وص�والً ل�ت�ح�ق�ی�ق ال�م�ص�ال�ح�ة 
 الوطنیة والمجتمعیة.

كان البعض من البیض یعتبره متطّرفاً ألنھ تولّى مسؤولیة المساءلة عن االرتكابات الساب�ق�ة، ف�ي 
حین أن بعض السود یعتبرونھ اصالحیاً وغی�ر رادی�ك�ال�ي أو ج�ذري، ألن�ھ ال ی�م�ی�ل إل�ى ال�ع�ن�ف 
واالنتقام، وانتقده الیساریون لبعض مواقفھ الفكریة إزاءھم، وأدرك دی�زم�ون�د أن رح�ل�ة م�ا ب�ع�د 
النظام العنصري ینبغي أن تكون مختلفة عّما قبلھا، لیس العتبارات "األقلیة" و "األغلبیة"، كم�ا 
كان سائداً، وإنما بتأكید مبادئ المساواة والتنّوع العرقي والتعّددیة، وكان ھ�و م�ن دع�ا إل�ى ذل�ك 

إثر أحداث سویتو التي انفجرت باالحتجاج الشعبي لل�س�ود ع�ل�ى إج�راءات ن�ظ�ام  1976منذ العام 
بریتوریا العنصري، وأطلق حملة عالمیة لمقاطعة النظام العنصري وم�ن�ع ت�وری�د األس�ل�ح�ة إل�ی�ھ 

رّح�ب ب�اإلص�الح�ات ال�ت�ي اض�طّ�ر إل�ی�ھ�ا  1989للضغط علیھ للتراجع. وحین حصل ذلك في العام 
رئیس البالد ویلیم دي كلیرك والتي شملت رفع الحظر عن المؤت�م�ر ال�وط�ن�ي األف�ری�ق�ي وإط�الق 

 سراح ماندیال، وفیما بعد التھیئة إلجراء إنتخابات في إطار التعّددیة.
وكنت قد تابعت مواقفھ حتى بعد تولیھ رئاسة لج�ن�ة ال�ح�ق�ی�ق�ة وال�م�س�اءل�ة، ح�ی�ث ان�ت�ق�د ب�ع�ض 
إجراءات الحكومة في عدم دفع تعویضات مناسبة للضحایا، كما انتقد إخفاقاتھا في محاربة الفق�ر، 

 وھو الوجھ اآلخر للعنصریة.
وبقدر ما كانت مواقفھ إنسانیة على صعید الداخل الجنوب أفریقي، فقد كان م�وق�ف�ھ ھ�ذا أف�ری�ق�ی�اً 
بشكل عام، بل عالمیاً، ألن الموقف اإلنساني ال یتجزأ، ورسالة الدین إنسانیة وعادل�ة ب�ع�ی�دة ع�ن 
األغراض السیاسیة والمنافع الشخصیة والمصالح الفئویة الضیقة، ومن ھذا المنطلق كان موقف�ھ 

وھ�و م�ا ك�ان ض�م�ن ق�رارات م�ؤت�م�ر  مسانداً لحق الشعب العربي الفلسطیني في تقریر مصیره 
 دیربن ضّد العنصریة والممارسات "اإلسرائیلیة".

، ودعا رئیس الوزراء البریطاني توني بل�ی�ر ورئ�ی�س 2003كما عارض الحرب على العراق العام 
 بوش االبن االعتذار عن شّن ھذه الحرب غیر األخالقیة.  الوالیات المتحدة جورج

إن رحیل دیزموند یُعتبر خسارة كبیرة. فقد لمع أسمھ منذ السبعینیات، لیس على صعید ال�م�واق�ف 
السیاسیة الكبرى وقضایا السالم بشكل عام، بل بشأن حقوق النساء، فحین أصبح رئیساً ألس�اق�ف�ة 

، أشرف على تقدیم الكھنة من النساء، كما ع�م�ل الح�ق�اً رئ�ی�س�اً ل�ل�ت�ح�ال�ف 1986كیب تاون العام 
 .الدولي لمحاربة مرض اإلیدز، معتبراً أن تلك المھمة اإلنسانیة جزًءا من عمل رجال الدین



الزر أو األزرار ھ�و ق�رص ص�غ�ی�ر ورق�ی�ق،     
مصنوع من مادة صلبة، ی�خ�اط أو ی�ث�ب�ت ع�ل�ى 
قطعة القماش أو المالبس، ب�اإلب�رة وال�خ�ی�ط أو 
ب�واس��ط��ة آل��ة ال��خ�ی��اط��ة، م�ن خ��الل ال�ف��ت��ح��ات 

 الموجودة في مركز القرص.
ال أحد یعلم على وجھ الدقة متى ب�دأ ال�نّ�اس ف�ي 
استخدام أزرار المالب�س، إال أّن ع�ل�م�اء اآلث�ار 
عثروا على أزرار عظمیة، یرجع تاریخھا إلى ما 
قبل التاریخ. تحكي المخطوطات الت�اری�خ�ی�ة، أن 
ف�ك�رة األزرار ك�ان�ت م�وج�ودة ف�ي ال�ح�ض�ارات 
القدیمة، قبل أن یس�ت�خ�دم�ھ�ا اإلنس�ان ل�ت�ث�ب�ی�ت 
مالبسھ، فقد اكتشفت األزرار ف�ي حض�ارة ب�الد 

قبل المیالد ت�ق�ری�ب�اً، وك�ان�ت  2000السند، عام 
مصنوعة من الصدف، أو األحجار، أو ال�ف�خ�ار، 
أو العظ�ام، أو ال�خ�ش�ب، أو ق�رون ال�غ�زالن، أو 
األی�ل، وك��ذل��ك م��ن ال��م��ع��ادن، م��ث��ل ال��ب��رون��ز، 

 والذھب، واحتوت بعضھا على نقوش ھندسیة.
إال أنھ على ما یب�دو ق�د ك�ان ال�غ�رض م�ن ھ�ذه 
األزرار الزینة، وإضفاء شكل دیكوري م�خ�ت�ل�ف 
على المالبس، بغرض إظھار ال�ث�راء وال�ت�م�ی�ز، 
ولیس ألجل تثبیت المالبس وإحكام غلقھ�ا، ف�ق�د 
استخدمت األربطة والخ�ی�وط ل�ذل�ك ف�ي وق�ت�ھ�ا. 
وظھرت كذلك األزرار في العصر الب�رون�زي ف�ي 
الصین، وفي روما القدیم�ة ل�ألغ�راض ال�خ�اص�ة 
بالزینة والزخارف نفس�ھ�ا، ول�م ت�ظ�ھ�ر األزرار 
ب�وظ�ی�ف�ت�ھ�ا ال��ح�ال�ی�ة، وھ�ي ت��ث�ب�ی�ت أو إغ��الق 
المالبس. وقد استعمل الیونانیون والروم�ان�ی�ون 
القدماء، األزرار زینة للمالبس ولتزرریھا أیًضا، 
واستخدم األوروبیون األزرار فیما بع�د ل�ت�زی�ی�ن 

 المالبس فقط.
ك�ان ال�نّ��اس یس�ت��خ�دم�ون خ��ی�وطً�ا، ودب�اب�ی��س، 
وأحزمة، بدالً من األزرار، إلحكام ضّم مالبسھم، 
لم یكن یعقل أن یقوم الن�اس ب�ح�ی�اك�ة أك�م�ام�ھ�م 
وفتحات الصدر كل صباح، ثم یفكون تلك الخیوط 
في المس�اء، ك�ان�ت ال�ح�اج�ة ھ�ي أم االخ�ت�راع، 
وأصبحت األزرار حالً ع�م�ل�ی�اً وم�ن�اس�ب�اً ل�ت�ن�وع 
أش�ك�ال ال�ث�ی�اب وم�ودی��الت�ھ�ا، وال�ت�ي أص�ب�ح��ت 
محبوكة عند الوسط وح�ول ال�ذراع�ی�ن. ثُ�ّم ب�دأ 
استخدام األزرار في القرن الثالث عشر، ت�ح�دی�داً 
ف�ي أل�م��ان��ی�ا، ح��ی�ن��م�ا ش��اع اس��ت��خ�دام األث��واب 
رِّ ف�ي  المحبوكة، واختُِرعت العروة أي مْدخل الزِّ
الثَّوب، وھو شقٌّ صغیر یُجعل في الثَّ�وب ل�یُ�ْدَخ�ل 
. فصنعت فتحات في الم�الب�س ل�رب�ط�ھ�ا  رُّ فیھ الزِّ
في األزرار، وصاحب ذلك ظھ�ور ورش ص�ن�اع�ة 
المالبس الجاھزة في أوروبا كلھا، خالل القرنین 
الثالث عشر والرابع عشر میالد.  تص�ن�ع أیض�ا 
األزرار في الوقت الحاضر، من مواد معدنی�ة أو 
عظمیة أو بالستیكیة أو خشبیة، أو من أي مواد 
أخرى مناسبة، وبعضھا كان مثقوباً، لی�دخ�ل ب�ھ 
الخیط ویثبت في المالبس. وبع�ض األزرار ل�ھ�ا 

فتحات غیر مرئیة من خلف الزر، لغرض تثبیتھ 
 على القماش، بینما تبقى واجھة الزر 

خالیة من الثقوب لمزید من الجمال�ی�ة، تس�ت�خ�دم 
األزرار عموما لغرض ج�م�ع أط�راف ال�م�الب�س 

 على بعضھا.
لكن رأت الكنیسة في ذلك الوقت أن األزرار تفتح 
أبواب الجحیم، فسھولة الفت�ح وال�غ�ل�ق، ج�ع�ل�ت 
النساء تتفنن في إظھار أج�زاء م�ن ص�دورھ�ن، 
وت��خ��ت��رع��ن ف��ت��ح��ات ج��ان��ب��ی��ة ف��ي الس��ت��رات، 
والفساتین، لتلوحن ب�ف�ت�ن�ة بش�رت�ھ�ن ال�ن�اع�م�ة 
وق��ت��م��ا ش��ئ��ن، ورأت ال��ك��ن��ی��س��ة أن األرب��ط��ة 
والخیوط، كانت تغلق ھذا الباب، وتقطع الطری�ق 

 على األھواء.
اس�ت�خ�دم ال��نّ�اس عش�رات األزرار ال�ب�رون�زی��ة، 
والخشبیة، لمالبسھم من األمام، بینم�ا اس�ت�خ�دم 
األغنیاء أزراًرا جمیل�ة ن�ف�ی�س�ة م�ن ال�ذھ�ب، أو 
الفضة، مطّعمة باألحجار الكریمة. وتجھز بع�ض 
المالبس الرسمیة بأزرار غالیة الق�ی�م�ة. وخ�الل 
القرن السادس عشر، أصبحت األزرار ال�ح�ام�ل�ة 
لُصور األشخاص، والّصور المل�ّون�ة ب�األص�ب�اغ، 
شائعة في ف�رنس�ا، ح�ی�ث ك�ان�ت األُول�ى ت�ح�م�ل 
صورا جانبیّة ل�رج�ال ونس�اء م�ن ذوي الش�أن، 
بینما عرضت الثانیة صورا ل�أل�ش�ج�ار واألزھ�ار 

 ومناظر أخرى.
وَعقب الثورة الفرنسیة ظھرت ف�ي ف�رنس�ا ع�ام 

م، أزرار ت��ح�م��ل ص��وراً ل��م�وض��وع��ات  1799
وط��ن��ی��ة ك��أب��ط��ال ال��ح��رب، وال��ع��لَ��م ال��ف��رنس��ّي، 
وأصبحت ھ�ذه األزرار م�ق�ّدم�ة ل�ع�ادة اس�ت�خ�دام 
األزرار الحاملة للشع�ارات، أو ل�ع�ب�ارات أخ�رى، 
ومازالت كلمة زّر تُستخدم في الوالیات المت�ح�دة 
األمریكیة للّداللة على شارات تحمل عب�ارات، أو 
صوًرا م�ط�ب�وع�ة ع�ل�ى وج�ھ الّش�ارة األم�ام�ي، 

 ودبُّوًسا بوجھھا الخلفّي.
یعتبر بنطلون الجینز من أھم قطع الم�الب�س ف�ي 
عصرنا الحاضر، حیث یوجد أزرار معدنیة ع�ل�ى 
أطراف جیوب بنطلون الجی�ن�ز. ھ�ذه األزرار ل�م 
توضع بدون سبب، وترجع قص�ة وج�ودھ�ا إل�ى 
وقت انتشار ارتداء الجینز وسط الطبقة العاملة، 
التي تقوم بأعمال شاقة في ذل�ك ال�زم�ن ال�ق�دی�م، 
فقد كان العمال یشتكون من تمزق جیوب البنطال 
الجینز بسرعة، نظرا لق�ی�ام�ھ�م ب�ح�رك�ات ش�اق�ة 
طوال الی�وم، ف�ق�رر م�ن�ت�ج�و ال�ج�ی�ن�ز اس�ت�خ�دام 

 األزرار الثابتة.
، ال�ف�ك�رة 1873عرض جاك�وب دی�ف�ی�س، ع�ام 

الرائعة، على الشركة األمریكیة المعنیة بحل ھذا 
العیب في جیوب البنطال الجینز، والفك�رة ك�ان�ت 
عبارة عن وض�ع أزرار ن�ح�اس�ی�ة ع�ل�ى ح�واف 
ال�ج�ی�وب ل�م�ن�ع ت�م�زق ال�ج�ی�وب م�ھ�م�ا ت�ح��رك 
مستخدمیھ، ومنذ ذل�ك ال�ح�ی�ن ال ی�زال م�ن�ت�ج�و 
الجینز یتابع�ون ھ�ذا ال�ت�ق�ل�ی�د، ب�ال�رغ�م م�ن أن 
البنطلون من ھ�ذا ال�ن�وع ی�رت�دی�ھ ال�ی�وم ج�م�ی�ع 
طبقات المجتمع، من الرجال والنس�اء واألط�ف�ال، 

 ولیس العمال فقط.
أیضا فإن األزرار كثیرا ما تضاف إلى ال�ح�ق�ائ�ب 
أو على جوانب المالبس وعلى األكتاف ل�ت�ث�ب�ی�ت 
الرتب كما في م�الب�س الض�ب�اط، أو ف�ي أم�اك�ن 

 أخرى بھدف الزینة فقط ولیس االستخدام.
وھناك عادات وتقالید تراثیة الس�ت�خ�دام األزرار 
لحمایة اإلنسان من الشر، منذ العصور القدیم�ة، 
كانت األزرار بمثابة تعویذة ت�ح�م�ي م�ن ال�ع�ی�ن 
الشریرة ومن اللعنات. لكي یكون التعویذ م�ف�ی�ًدا 
(إلخافة تعاویذ الش�ر وال�ط�اق�ة الس�ل�ب�ی�ة)، م�ن 
الضروري استخدامھ بشكل صحی�ح، ھ�ن�اك ع�دة 
طرق استخدموھا حول أفضل طریقة للتعامل م�ع 

 قطعة إكسسوارات المالبس الصغیرة.
آمن أس�الف�ن�ا أیًض�ا ب�ال�خ�راف�ات: ع�ل�ى س�ب�ی�ل  

المثال، إذا كان الم�س�ار ی�م�ر ع�ب�ر م�ك�ان غ�ی�ر 
مألوف أو سیئ، فمن الض�روري الض�غ�ط ع�ل�ى 
األزرار أثناء الحركة، فلن تكون ھن�اك مص�ائ�ب، 

 وسیكون الطریق ناجًحا وسریًعا.
یوصى أیًضا بالتصرف عندما تمر ق�ط�ة س�وداء 
ع��ب��ر ال��ط��ری��ق أو ع��ن��دم��ا ی��ق��ت��رب أش��خ��اص 

 مجھولون، أیضا بالضغط على أزرار القمیص. 
یعد الزر الموجود ع�ل�ى س�ت�رة أو ق�م�ی�ص أو  

بنطلون بمثابة الحمایة، ویعمل بم�ث�اب�ة ت�ع�وی�ذة 
ضد السحر األناني الحسود، وال�ت�رك�ی�ب�ات ال�ت�ي 
تتمتع ببعض جلب االنتباه ستجلب الحظ السعید، 
وإذا ق�ام اإلنس�ان بض�ب�ط م�البس�ھ ب�ال�ك�ام�ل ب 

 األزرار الكثیرة فسوف تبعد العیون الشریرة. 
إذا لم یقع ال�زر ف�ي ح�ل�ق�ة ال�رب�ط ت�م�ام أث�ن�اء  

التثبیت، أي یخطأ م�ن ی�ل�ب�س ق�ط�ع�ة ال�م�الب�س 
وعدم إدخال الزر في العروة، فع�ل�ی�ة ال�ب�دء م�ن 
ج�دی�د وإال فس�وف ی��ن�ح�رف ال��ی�وم، ل��ذل�ك م��ن 
األفضل أن یفعل كل شيء ببطء، في ج�و ھ�ادئ. 
أثناء ربط أزرار القمیص أو المعطف. ی�ج�ب أن 
یكون الزر مخی�ط م�ن ال�داخ�ل إل�ى ال�خ�ارج ف�ي 
منطقة القلب، یجذب الزر بھ�ذه ال�ط�ری�ق�ة ال�ح�ظ 
والثروة والحب ویبعد األشخاص الح�اق�دی�ن ع�ن 
ال�م�ال��ك، ل�ك�ي ت��م�ارس ال�ت��م�ی�م��ة آث�ارھ�ا، م��ن 
الضروري تحضیر الع�ن�اص�ر: زر، وی�ف�ض�ل أن 
یكون مع أربعة ثقوب، إبرة (ی�ف�ض�ل أن ت�ك�ون 
جدیدة)؛ خیوط الحری�ر م�ق�ص، وال�خ�ی�اط�ة م�ن 

 الداخل الى الخارج. 
من األفضل الخیاطة یوم الخمیس، أثناء اك�ت�م�ال 
القمر أو عند نمو القمر حتى ال ت�ت�م�ك�ن ع�ی�ون 
اآلخرین من التعرف على التعویذة، أثناء الع�م�ل 
على الخیاط التفكیر في الخ�ی�ر، ی�ت�ذك�ر األح�داث 
السارة أو الحلم بمستقب�ل مش�رق، ی�ت�م اخ�ت�ی�ار 
لون الخیط بناًء على الرغب�ات، األح�م�ر یس�اع�د 
في شؤون الحب، األرجواني في مساعي العم�ل، 
ال�ل��ون األص��ف��ر أو األخض��ر ی�ول��د الص��ع��وب��ات 
المالیة، األزرق یعزز المعرفة ویساع�د ف�ي ح�ل 
المشكالت المختلفة بشكل أسھل.  إذا انق�ط�ع زر 
وفُقد فجاءة، فعلى الشخص توخي الحذر والنظ�ر 
بعنایة إلى األشخاص، یمكن أن یش�ی�ر ھ�ذا إل�ى 
وجود ش�خ�ص حس�ود ف�ي ال�ج�وار، ق�ادر ع�ل�ى 
إحداث ضرر، بدالً من ذلك یمكن استخدام دبوس 
عادي بحجم صغیر، مع قفل قوي، إذا لم یكن من 
الممكن استبدال الملحقات ع�ل�ى ال�ف�ور، یُ�ن�ص�ح 
بربط الدبوس م�ن ال�ج�ان�ب م�ع ت�وج�ی�ھ ال�رأس 
ألسفل، بدالً من الزر المفقود أو المق�ط�وع، ك�م�ا 
أنھا بمثاب�ة ت�ع�وی�ذة ق�وی�ة وتس�ت�خ�دم كس�م�ات 
سحریة، وقبل ربطھا بالمالب�س ع�ل�ى الش�خ�ص 
التأكد من أنھا لم تكن في األیدي ال�خ�ط�أ، وأن�ھ�ا 
نظیفة وخالیة من التل�ف، ك�ل ھ�ذه خ�راف�ات ق�د 
تكون أتت عن تجربة. وھناك بعض المعت�ق�دات، 
أضیفت األزرار في ال�ق�رن الس�ادس عش�ر، إل�ى 
ج�ال، وس�اد اع�ت�ق�اد ف�ي ذل�ك  أكمام سترات ال�رِّ
الوقت بأّن ھذه األزرار منعت الّرجال م�ن مس�ح 
أفواھھم في أكمامھ�م، وم�ع ذل�ك، ف�األرج�ح أّن 
ھذه األزرار اس�تُ�خ�دم�ت لض�مِّ ال�ف�ت�ح�ات أس�ف�ل 
األكمام، ثم ص�ارت ب�ع�د ذل�ك تُس�ت�خ�دم ل�م�ج�رد 
ال�ّزی�ن�ة. وال�م�الح��ظ أن أزرار م�الب��س ال�رج��ال 
توضع على الجھة ال�ی�م�ن�ى ع�ل�ى ع�ك�س أزرار 

مالبس النساء التي توجد عادة إلى جھة الیسار؟ 
توجد عدة فرضیات تفسر ھذا االختالف لیس لھا 
عالقة ب�ال�ت�م�ی�ی�ز ع�ل�ى أس�اس ال�ج�ن�س وت�ع�ود 
جذورھا للعصور الوسطى، فبحس�ب م�وق�ع س�ي 
نیوز الفرنسي، ال یزال تأثیر التقالید التي اتبعھ�ا 
أبناء الطبقة النبیلة، في ت�ل�ك ال�ح�ق�ب�ة ال�زم�ن�ی�ة 
واضحاً ف�ي أزی�ائ�ن�ا ال�ی�وم، ف�إل�ى اآلن ت�رت�دي 
النساء قمصاناً بأزرار من ج�ھ�ة ال�ی�س�ار ب�ی�ن�م�ا 
یرتدي الرجال قمصاناً ب�أزرار إل�ى ال�ی�م�ی�ن، ل�م 
تكن األزرار متاحة للعامة في العصور ال�وس�ط�ى 
لغالء ثمنھا، فاقت�ص�ر اس�ت�خ�دام�ھ�ا ع�ل�ى أب�ن�اء 
الطبقات النبیلة من نساء ورجال، لكن م�ن�ذ ذل�ك 
الحین تم التمییز بین الجنسین، فاعتاد مصم�م�و 
المالبس ع�ل�ى وض�ع أزرار ال�ن�س�اء م�ن ج�ھ�ة 
الیسار، بینما توضع أزرار الرجال على الیم�ی�ن، 
لكن الدوافع لم تكن عنصریة، ف�ق�د ك�ان ھ�ن�ال�ك 
عدة أسباب وجیھة لذلك،  لم تعتَد سیدات الطبقة 
الرفیعة على ارتداء مالبسھن بأنفسھن، إذ كانت 
خاماتھن تساعدھن عل�ى ارت�داء ال�ث�ی�اب، ل�ذل�ك 
كان من األسھل أن یكون اتجاه األزرار إلى یمین 
الخادمات، بافتراض أنھن یستخدمن الید الیمن�ى 
مثل غالبیة الناس. ھذا ھو السبب الرئیسي الذي 
جعل مالبس السیدات ت�ت�م�ی�ز ب�أزرار م�ن ج�ھ�ة 
الیسار على عكس مالبس ال�رج�ال، ل�ك�ن ی�وج�د 
أیضاً فرضیات أخرى متداولة حول ھذا الت�م�ی�ی�ز 
منھا، البعض یعتقد أن وجود األزرار م�ن ج�ھ�ة 
الیسار یسھل على النساء عملیة ال�رض�اع�ة، إذ 
اعتادت النساء حمل أطفالھن بأیدیھن ال�ی�س�رى، 
وفتح أزرار قمصانھن بالید ال�ی�م�ن�ى، وس�ت�ك�ون 
عملیة فتح األزرار أسھل علیھن إذا ك�ان�ت م�ن 
الجھة الیسرى ھناك فرضیة أخرى ت�ع�ود أیض�اً 
للعصور الوسطى، حیث اع�ت�ادت ال�ن�س�اء ع�ل�ى 
الوقوف دائماً ع�ل�ى یس�ار أزواج�ھ�ن، ف�ج�ع�ل�ت 
األزرار النسائیة من جھة الیسار بحی�ث ال ی�ت�اح 
ألحد سوى الزوج النظر إلى ال�ج�ھ�ة ال�م�ف�ت�وح�ة 

 بین الزرین.
على الجانب اآلخر، توجد فرضی�ات ع�دة ت�ف�س�ر 
وج�ود األزرار م�ن ج�ھ�ة ال�ی�م�ی�ن ف�ي م�الب��س 
الرجال، منھا، على عكس النساء، اعتاد ال�رج�ال 
ف�ي ال��ق�رون ال��وس�ط��ى ارت�داء م��البس�ھ��م دون 
مساعدة، لذل�ك ك�ان م�ن األیس�ر ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ھ�م 
وجود أزرار من جھة الیمین. اعتاد الرجال أیضاً 
حمل سیوفھم على خصرھ�م م�ن ج�ھ�ة ال�ی�س�ار، 
لذلك كان من الضروري أن تك�ون ال�ف�ت�ح�ات م�ا 
بین األزرار على الجانب اآلخ�ر، ح�ت�ى ال ی�ع�لَّ�ق 
السیف فیھا حین یستلَّ�ون�ھ م�ن غ�م�ده. وإح�دى 
الفرضیات التي تفسر وجود أزرار الرج�ال ع�ل�ى 
الجھة الیمنى، ھي أنھم بتلك الحالة سیت�م�ك�ن�ون 
من إدخال یدھم الیمنى بین أزرار ال�ق�م�ی�ص أو 
السترة لتدفئ�ت�ھ�ا ب�ع�د اس�ت�خ�دام�ھ�ا م�ط�والً ف�ي 
المسایفة، وتضرب ص�ورة ن�اب�ل�ی�ون ب�ون�اب�رت 
الشھیرة وھو یدخل یده الیمنى بین أزرار سترتھ 

 مثاالً على صحة ھذه الفرضیة.
المصدر: مواقع التواصل االجتم�اع�ي، م�ح�رري 

 المواقع 
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یقال دائما ان لحظات انطالق القصیدة الش�ع�ری�ة ھ�ي   
بمثابة توھج وبریق الینطفيء، فالقصیدة ھ�ي ك�ی�ن�ون�ة 
متحركة تؤجج العواطف واألحاسیس والشعور ال�ذات�ي 
بین الشاعر والمتلقي، ففي قصائد الشاعر ع�ل�ي ل�ف�ت�ة 

ال�ى   ی�ع�ب�ر  سعید والّذي اتخذ الضوء عنوانا لدیوان�ھ،
ضفاف م�ن االم�ن واالم�ان ب�ق�ارب یّس�ت�ق�ل�ھ وح�ده ال 

والعواصف او ھ�ی�ج�ان ال�ب�ح�ر، رغ�م   یكترث باالمواج
انھ یؤمن بالمكاشفة والتحّد ي، وباعتقادي ان الض�وء 
ھو صیرورة اخرى عكس الظالم، فبعد تجربتھ الجمیلة 

كانت ثیمة المكان ك�ب�ی�رة ع�ن�ده، ھ�ذه   في ھذا الدیوان
ال��ت��ج��رب��ة ال��م��م��ت��دة ع��رف م��ن خ��الل��ھ��ا ب��م��ك��ن��ون��ات 

ف�ی�ھ�ا ن�ج�اح�ا   ق�ب�ل الض�ی�اء وج�رب�ھ�ا ون�ج�ح  الظالم
مثل زخات المط�ر ال�ل�ی�ل�ي ال�ذي ی�دق ش�ب�اب�ی�ك   باھرا

او كف�راش�ات تس�ت�ری�ح ع�ل�ى   غرفنا لیوقظنا من النوم
الزھور بعد تعب ی�وم ك�ام�ل ونش�اط ك�ب�ی�ر ف�ي دق�ائ�ق 
النھار، لذلك ان االستاذ علي لفتة س�ع�ی�د ی�ت�ح�رك ب�ك�ل 
ح�ری�ة ع�ب��ر ال��زم�ن ب�ان��ط�الق ك��ب�ی��ر وم��ھ�م��ة ع��ارف 

یس�أل ان االس�ت�اذ   دائما وابدا، وربَّ س�ائ�ل  بنجاحھا
علي قاص وروائ�ي ف�از ب�ع�دة ج�وائ�ز ع�ل�ى مس�ت�وى 
العراق والوطن العربي، اال انھ طرق باب الش�ع�روب�ك�ل 

الشع�ری�ة ف�ي دی�وان�ھ   جمالیة المفردة  قوة وخصوصا
ھذا، ویعد بعدا ابداعی�ا آخ�را وال�ذي ط�ب�ع�ھ ف�ي ب�غ�داد 
مجّمع المیالي ونشرتھ دار الورشة الثقافی�ة ل�ل�ط�ب�اع�ة 

. واح�ت�وى ع�ل�ى ع�دة 2020والنشر وال�ت�وزی�ع ع�ام 
 قصائد منھا::

فتوى، أوان الجنوب، بّشرتك بس�واي، ت�رات�ی�ل، ب�ائ�ع  
االحالم، من قوافي المساء، یختفي فیھ، اغاني ال�م�اء، 
جدائل اغنیة، على الفقراء حرج، فرح المقابر، حصاد، 
وغیرھا، ومن خالل عناوین قصائده، نرحل عبر وحدة 
البعد الزمكاني لنقرأ سویة م�اج�اء ف�ی�ھ، ف�ف�ي قص�ی�دة 

 یقول ::  (فتوى) وبجمالیة شفافة
 الشعر ان تكوَن إلھاً 

 أن تخلَق من الحرِف آیاتَك الّخاصة
 وتأتي بجبریلكَ 

 وتكتب كتابكَ 
یدة  القصَّ

.............................. 
وفي قص�ی�دك (أواُن ال�ج�ن�وب)، ی�ت�غ�ن�ى وب�ك�ل ش�غ�ف 
ومحبة بالوطن والقمر الجنوبي الجمیل ومواویل اھ�ل�ھ 
المتخمة باالمل، ویُعبّر من خالل ھذه القصیدة الطوی�ل�ة 

 لیقول فیھا ھذا المقطع ::  عن الحزن بأعلى صورة
 ویاخذنا الّجنوبُ 

 قوافَل الّشجنِ 
 محبة وحباالً ومواویل وروحاً 

 دمعتین وأغنیتیِن وآیتیِن وضلًعا یئنّ 
 وشموع القمر المسجور باآلھاتِ 
 ومغیباً أزاَح المآذَن عن الّصالةِ 

 حتى صارت الّشوارعُ 
 یسیُل من شمسھا دم َھصور

 الیبدأُ الّسكونُ 
.............................. 

 ونقرأ معا بعض من قصیدتھ
 (وبّشرتِك بسواي) :: 

 إنّي بّشرتِك بما جاَء إلیِك منّي

 وماأودعُت سّري على عیِن اللّیلِ 
 لم أجعل منِك غیر اسٍم عذبٍ 

 وماسّمیتِك من قبلُ 
 وماكان منّي إلھاً وال نبیاً 

 وإذ أدعوِك كي ال یغضب الحلم
 فیجّف من قاعھِ 

 لتكون قصیدتي بال اسمٍ 
 لن یكون لي منھا سمیّا

.............................. 
 وفي قصیدة ( شھقةُ الّسوأل) یقول

 وأسألكَ 
 ھل سأتّبع مایأتیني منكِ 

 ضوء أورمشةَ عن؟
 سأذّكرِك بالماء

 بالنّاي بالحلمِ 
 وحتّى النھلَك الحروَف التي أحرقناھا من قبل

 تبحث عن مناجل الحصاد
..............................  

وفي قصیدة (تراتیل) یؤرخ شاعرنا بعداً آخراً ل�ی�ت�غ�ن�ى 
بحبیبتھ فھو یعشق الص�وت وی�ذك�ر م�ف�ردات ش�ج�ی�ة، 
كالن�اي، ال�ق�ص�ب، ح�ب�ة ال�رم�ان، ال�خ�ل�خ�ال، وال�ب�وح 

 الشفیف، یتنقل بفیزیائیة تتجاذب والتتنافر ابدا لیقول،

 لصوتِك آیة النّغمِ 
 من روحِ القَّصب ُخلقت

 كما النّاي تُغازل الحنجرةُ عرشي
 كما الخلخال تُراقصني في المساء

 كماآخر ثمالة في كأِس الّشفاه
 كما حبّة رماٍن من نھٍر تفّجر

 أنا أبوحك فأنادیكِ 
 أنحني للدھشِة حین تنفرط من سبعِ سنبالت

 آوي الطریق َ إذأُّغّذیِھ بالّسیر نحوكِ 
 وأحاُر أیّنصٍف لي وأّي نصفاً آخر إلي

 من حبِل الرنین  وأّي الوردأصنعھُ 
.............................. 

وھاھو یؤثث للفقراء وطناً وحلماً آخ�راً، وی�رف�ع ی�دی�ھ 
  الوطن الذي افتقدنا فیھ كلّ   بالدعاء من أجل ھذا

شيءالحلم، االمل، الصباحات الندیة، وشوارع�ن�ا ال�ت�ي 
تتوق الى الفرح، نعم لقد غاب ك�ّل ش�يء ج�م�ی�ل وب�ال 

تقاسم�ن�ا ف�ی�ھ رغ�ی�ف ال�خ�ب�ز   عودة، ھذا الوطن الذي
ورائحة النرجس والیاسمین واللھو الطفولي ال�ب�ريء، 
قصیدتھ ھذه طویلة س�ن�ق�رأ م�ع�اً ب�ع�ض م�ن ك�ل�م�ات�ھ�ا 

 المر،  الحزینة التي ُمزجت بااللم
 (على الفقراِء حرج)

 لیس بیدنا حیلةٌ 
 لم نؤّسس للخدیعِة.. ولم یولد معنا الحظّ 

تلك أشیاؤنا.. نجّمل ماتراكَم من الوجع ونح�م�د ال�ب�أَس 
 والقدرةَ والغیب

 لیس بیدنا مانطعم الفرح كي یتناسل
 تلك حقائبنا تّذكرنا بالحروب

 نحن الفقراء عّشاق ابتسامٍة ولو كانت یتیمة
 تضغط على صدغینا

 كي نؤّرق اللّحظة على فراِش االنتظار
 وال سفَر یكتمل الى المدِن الجمیلة.. إال بغیابنا

 أونكون تحت عباءِة الطّغاة
 لیس بتلك الحكمة ھذه العقول

 نھتُف بأسماِء بعضنا ونرمي الّسماء بالدعاء
 ھكذا ھو دیوان (أختفي في الضوء)

الذي اتحفنا وامتعنا بھ االستاذ علي لفتة س�ع�ی�د، وی�ع�د 
بمثابة اضافة اخرى للح�راك ال�م�ع�رف�ي وال�ث�ق�اف�ي ف�ي 

 .العراق والوطن العربي الكبیر

   اء)أاءة  دان (
  للشاعر والكاتب : علي لفتة سعید

 
 

 قراءة ومتابعة:رزاق مسلم الدجیلي/ العراق

 إارات ة

) (  
 

صدر للكات�ب وال�ق�اص 
س��ام��ح ادور س��ع��دهللا، 

مجموعت�ھ ال�ق�ص�ص�ی�ة  
بعنوان (قلب في القفر) 
الص�����ادرة ع�����ن دار 
دی�وان ال��ع�رب ل�ل��ن�ش��ر 

والتوزیع، وھو كتاب من اح�دى ال�ك�ت�ب ال�ف�ائ�زة ب�ج�ائ�زة 
مسابقة دار دیوان العرب للنشر والت�وزی�ع... م�ك�ون�ة م�ن 
اربعة وعشرون قصة، ویتناول الكتاب مج�م�وع�ة ج�م�ی�ل�ة 
جًدا من القصص التي تتحدث عن فلسفة الكاتب وخ�ب�رات�ھ 
في الحیاة من خالل التجارب الحیاتیة ال�ی�وم�ی�ة، وال�ك�ت�اب 
ذات طابع خاص لما یضمھ الكتاب من مجم�وع�ة م�ت�م�ی�زة 
من القصص تحمل بین طیتھا التشویق واألثارة وال ت�خ�ل�و 
من عوالم الغرائب�ی�ة ال�ت�ي اش�اد ب�ھ ال�ن�ق�اد م�ن ق�ب�ل ف�ي 
مجموعتھا القصصیة الساب�ق�ة... س�وف ی�ع�رض ال�ك�ت�اب 
بجناح دار دیوان العرب و النشر معرض القاھ�رة ال�دول�ي 

 6ی���ن���ای���ر إل���ى  26م���ن  2022ل���ل���ك���ت���اب، ل���ع���ام 
  .B46 2صالة رقم  وبجناح  فبرایر
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 الرسام
 النار والغطاء والصحراء وكأس ماء:

أنت مجنونھ حی�ن ط�ل�ب�ت�ي أن ارس�م ل�ِك   -
 لوحة.

قلت لك ال ت�ت�ع�ج�ل ف�ل�ن�ك�م�ل ال�ق�راءة ث�م   -
 لترسم, وإال سأنتصر علیك.

 رمقھا بنظرة تحٍد, قائالً:
سأرسم كأس الماء م�ن�ش�ط�راً وس�أض�ی�ف  -

النار, كانت فكرة ذكیة ح�ی�ن أح�رق�ت�ھ�م, ل�و 
كنت مكانھا لما فعلت ش�يء ال�م�وت م�ح�ت�م 

 أمامي.
ال اعتقد ان�ك س�ت�س�ت�س�ل�م ل�ھ�م, ال�رغ�ب�ة   -

بالخالص سیكون ھدفك حینھا, والدفاع ع�ن 
 أرضك ھو ھمك.

 أترین ذلك؟  -
 أترید أن أجعلك تعیش التجربة.  -
 وكیف ذلك؟  -
س�أح��ت��ج��زك ھ��ن��ا وس�أج��ب��رك أن ت��ن��ھ��ي   -

القراءة بعد یومین وإال سأسكب ال�م�ش�روب 
 علیك وأحرقك.

ال ال ال ت�ف�ع�ل�ي أع�دك أن ارس�م واجس�د   -
شخصیاتھا بطریقة افضل من سردك للقص�ة 
انا متأكد انك لن تندم�ي وق�ت�ھ�ا ل�ت�رش�ی�ح�ي 

 للرسم.
الغطاء سأجع�ل�ھ ی�ت�م�وج م�ن ت�ح�ت ب�ع�ض 
النقاط التي سأضعھا بكثافة في مربع واح�د, 
رسم قد یكون غریب وغیر م�ف�ھ�وم ول�ك�ن�ھ 
سیجذب المحب للرسم وسیجعلھ یع�ی�ش ف�ي 
عالم آخ�ر, أم�ا الص�ح�راء ف�ل�ون�ھ�ا ال�ھ�ادئ 
الغالب والعاصف سأجعلھ یبتلع النقاط لتب�رز 
الفتاة وھي تحمل كأس الماء ل�ل�وص�ول إل�ى 
بر األمان. ھنا ست�ب�دأ ال�م�ع�رك�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 
لشخصیة الفتاة ف�ھ�ي أالن ح�رة ومس�ئ�ول�ة 
عن ذاتھا وعن طفلة صغیرة. سأترك الرس�م 

 أالن لنكمل القراءة تماما.
  

 الفصل السابع 
 الجندي

 حملھن الجندي معا منادیا على رفاقھ:
فلیساعدني أحدكم إنھن فتی�ات ص�غ�ی�رات,  -

 أضناھن التعب.
تعاونوا على رفعھن ونقلھن إلى الم�ع�س�ك�ر, 
حتى یتلقین العالج والمساعدة, وبعد دق�ائ�ق 
صحت من غیبوبت�ھ�ا دارت ب�ع�ی�ن�ی�ھ�ا ح�ول 
ال�م�ك�ان, ل��م تص�در أي ص��وت, خ�وف�ا م��ن 
القادم, بحثت عن الطفلة وجدتھا مس�ت�ل�ق�ی�ة 
على سریر قری�ب م�ن�ھ�ا, ح�اول�ت إی�ق�اظ�ھ�ا 

 فركت الطفلة عینھا محتضنة نورا:
الحمد � انك صحوِت ح�اول�وا ك�ث�ی�را أن   -

 یعیدوك لوعیك, لكنك كنت كدمیة متجمدة.
 من ھم الذین حاولوا مساعدتنا؟  -

-

 إنھم الجنود.  
 ماذا كانوا یرتدون؟  -
ال تخافي لیسوا دواعش إنھم جیشنا الذي   -

 أنقذنا.
دخل حینھا احد الجنود, رمت بجسدھا ع�ل�ى 
السریر, الذي اصدر صریر شدید ت�ن�ب�ھ م�ن 
خاللھ الجندي لحركتھا, لم یعرھا انتب�اه ف�ق�د 
ذھب یتفقد الطفلة التي استقبلتھ ب�اب�ت�س�ام�ة 

 رقیقة لیطبع قبلة على جبینھا الصغیر:
 ألم تستیقظ؟  -
 نعم استیقظت لكنھا مازالت خائفة.  -
سنتركھا نحن االثنان, تعالي معي لنسك�ب   -

 الطعام, علھا تلحق بنا.
رفعت رأسھا ببطء بعد أن غ�ادرا ال�خ�ی�م�ة, 
حاولت اإلصغاء لألصوات لل�ت�أك�د م�ن أن�ھ�ا 
ف��ي وس��ط ال��ج��ی��ش ول��ی��س داع��ش, دارت 
األفكار في عقلھا, قامت نافضة الغ�ط�اء م�ن 
علیھا لیدخل الجندي ویفاجأ بمنظ�رھ�ا ال�ذي 

 اقشعر منھا حین رآھا:
 ماذا تفعلین بحالك؟  -

 رفعت السكین في وجھھ:
 وما شأنك؟  -
اھدئ�ي ان�ك ف�ي آم�ان ھ�ن�ا, ل�ن ی�ت�م�ك�ن   -

 الدواعش من الوصول إلیك.
قفزت ب�ك�ل ق�وت�ھ�ا ن�ح�وه م�ح�اول�ة غ�رس 
السكین في ك�ت�ف�ھ, ع�ن�دھ�ا دخ�ل�ت ال�ط�ف�ل�ة 

 لتصرخ في وجھھا:
ال ت��ف��ع�ل��ي ان�ھ ج��ن�دي ع��راق�ي, أرج��وك   -

 اھدئي.
وقفت الطفلة في وجھ نورا محاولة تھدئتھا, 

 لكن نورا صرخت تقول:
أعیدوني لقریتي, أرید رؤیة سلمان, أری�د   -

 رؤیة أمي, أعیدوني أعیدوني.
خرج الجندي من الخیمة والحزن یمأل ق�ل�ب�ھ 
على ما رآه من حال نورا الذي وق�ف ح�ائ�را 
كیف سیعید لھا رشدھا. توج�ھ ن�ح�و خ�ی�م�ة 
القائد العسكري الذي ن�اش�ده أن یس�م�ح ل�ھ 
بنقلھا إلى المدینة علھ یستطیع أن یخل�ص�ھ�ا 
من ھلوساتھا, لكن رفض القائد جاء بس�ب�ب 
الظروف الصعبة لنقل الجرح�ى وی�وج�د م�ن 
حالتھم أكثر حرجا منھا, عاد والخیبة ترافقھ 
لیالقي الصغیرة وھي ت�خ�ب�ره ب�أن ن�ورا ق�د 
فرت من الخیمة. لتعود أدراجھا وتقات�ل م�ن 

 قتل زوجھا.
 جن جنونھ، وأردف قائالً: 
ال اعتقد إنھا ابتعدت كثیرا فالطریق ل�ی�س   -

 بالسھل, تعالي معي علنا نراھا ونعیدھا.
حمل رشاشتھ والصغی�رة م�ع�ھ ی�راف�ق�ون�ھ�م 
بعض من الجنود في سیارة الجیش, ال�ت�راب 
یتطایر من أمامھم وحرارة الشمس ال ت�غ�ف�ر 
ألحد, تلقى حینھا نداء من القائد ال�ع�س�ك�ري 
الذي اخب�رھ�م إن ال�ق�ط�ع�ات ب�دأت ت�ت�ج�ھ�ز 
لمواجھ�ة م�ع�رك�ة ض�اری�ة ف�ك�ان الب�د م�ن 
ال�رج�وع إل��ى أدراج�ھ��م. ع�اَد وھ��و ی�راق��ب 
الطریق الوعر لعلھ یراھا تدب ھنا أو ھ�ن�اك 
لكن حرارة الشمس ق�د أذاب�ت ك�ل اث�ر ل�ھ�ا 

 حتى غدت كسراب یراه في كل مكان.
 
 الرسام 

ارخى جسده على الكرسي وامعن النظر ف�ي 
لوحتھ, حمل الفرشاة وأعادھا إلى ح�ق�ی�ب�ت�ھ, 

 وغطى اللوحة بشرشف أبیض, قائال:
اتركیھا تنشف, أكملتھا لكن ال أری�دك أن   -

 تریھا أالن.
 لماذا ال اراھا األن؟  -

حمل أدوات الرسم م�غ�ادرا دون أن ی�ل�ت�ف�ت 
 إلى لوحتھ, استغربت فعلتھ وكالمھ:

إن�ت��ظ�ر ھ�ل ح�ق��ا ت��ح�ت��اج وق��ت ألج��ل أن  -
 تنشف.

رفعت الغطاء, واذا بھا تتربع ع�ل�ى األرض  
ملؤھا ال�دھش�ة, ف�ف�ی�ھ�ا ك�ل م�ا ی�ع�ب�ر ع�ن 
المآسي التي مرت بھا الفتاة وھي ت�ح�ت�ض�ن 
الكأس المنشطر ودم�وع�ھ�ا ت�ت�س�اق�ط ف�ی�ھ, 

 متسائلة الى متى؟

 من قصة أألخیرة  7الفصل / 

ت اط   
 
 

 شیماء نجم عبدهللا      
 العراق 



غادر بس�ی�ارة م�ن ال�م�ف�ت�رض ان�ھ�ا  1982في صیف العام 
تسیر بطریق آمن كي تصل بالشاعر الى ب�ر اآلم�ان.. غ�ادر 
بیروت الغربیة المحاصرة متجھا الى دمش�ق م�رورا بش�رق 

 ..بیروت التي كان الجزء االكبر منھا محتال
والتي الطریق للخالص سواه ولضمان حیاتھ ك�ون�ھ ی�ع�ان�ي 
من امراض وكان جسمھ النحیل.. الیح�ت�م�ل اك�ث�ر م�م�ا ھ�و 
علیھ من منفى وفراق ع�ن ب�ل�ده وأھ�ل�ھ وزوج�ت�ھ وط�ف�ل�ھ 
الوحید (طیف) كان خروجھ من العراق مكرھا بل ھاربا م�ن 
جحیم آخر كانت كوابیسھ تنخر بذاكرتھ...كل یوم ولیلة ال بل 
كل ساعة...أیامھ في بیروت في ذلك الوقت لم تكن نزھة او 
سیاحة بل كانت ساحة معركة الیعرف مصیره فیھا... كسائر 
المبدعین العراقیین من امثالھ الذین اختاروا العبور من تل�ك 
الساحة الفوضى علھم یقولون كلمتھم من خاللھا للعال�م أن 
عراقا انتھك فیھ االنس�ان... ودع�ن�اه ف�ي وق�ت ھ�دأت ف�ی�ھ 
اصوات المدافع وقصف الطیران في ھ�دن�ة س�اع�ات الغ�ی�ر 
الخالء الجرحى والشھداء من ساحة المعركة... وھذا اتف�اق 

 المتحاربین ولیس لشاعرنا فیھا الناقة والجمل...
اودعناه في سیارة ض�م�ن ق�اف�ل�ة م�ن الس�ی�ارات ال�خ�اص�ة 
والعامة... حامال دفترین الثالث لھما... جواز سف�ر..ودی�وان 

 ..شعر لم یكتمل بعد
ولد الشاعر ذیاب َكزار (أبو سرحان) في مدینة البصرة عام 

وفي شبابھ إلتزم الخط الوطني حیث كان في م�ق�دم�ة  1946
المن�اض�ل�ی�ن ب�ال�دف�اع وال�وق�وف ال�ى ج�ان�ب ال�م�ظ�ل�وم�ی�ن 
والمضطدین من ابناء شعبھ من العمال والفالح�ی�ن وال�ن�اس 
الكادحی�ن م�ع�زرا ذل�ك ب�أن�ت�م�اءه وال�ت�زام�ھ ب�خ�ط ال�ح�زب 
الشیوعي العراقي، إثر ذلك النضال بین الجماھیر تم اعتقالھ 
وھو الزال شابا دون الثامنة عشر من عمره، دخ�ل الس�ج�ن 

وكان أصغر المعتقلین سنا ك�م�ا  1963(نَكرة السلمان) عام 
 .ُذكر ذلك في وثائق وسجالت األمم المتحدة

أتقن اللغة العربیة وقواعدھا في السجن ب�وج�ود م�ج�م�وع�ة 
من المثقفین والس�ی�اس�ی�ی�ن ال�م�ن�اض�ل�ی�ن.. وم�ن�ھ�م االدب�اء 
والش�ع�راء أیض�ا ك��ال�م�ح�ام�ي والش�اع�ر ال�ف��ری�د س�م�ع��ان، 
والشاعر الكبیر والمعروف مظفر النواب، وھ�اش�م ال�ط�ع�ان 

وبعد اطالق سراحھ واصل (ابو سرحان) نضال�ھ  ...وغیرھم
ومن خ�الل ع�م�ل�ھ  من خالل كتاباتھ المستمرة في النشریات

ف�ي الص��ح��ف وال��م��ج��الت ال��ع��راق��ی��ة وك��ذل��ك ف��ي األذاع��ة 
وال��ت��ل��ف��زی��ون أیض��ا م��ع ن��خ��ب��ة م��ن ال��ك��ت��اب والش��ع��راء 
والصحافیین في جریدة طریق الشعب التي تصدر ف�ي ب�غ�داد 
في اوائل السبعینات.. الى جانب مجموعة من خیرة ال�ك�ت�اب 
والصحافیین في ذلك الوقت..أصدر الشاعر ذیاب َك�زارال�ذي 
ُعرف بأبي سرحان دیوانھ األول والوحید (ِحلم ٌوت�راب) ف�ي 

أوائل السبعینیات، ساھم ف�ي 
المجموعة الشعریة الم�ھ�م�ة 
والغنی�ة ب�م�ض�ام�ی�ن�ھ�ا وم�ن 
شارك ف�ی�ھ�ا دی�وان (أغ�ان�ي 
ل��ل��وط��ن وال��ن��اس) وال��ت��ي 

بمناس�ب�ة  1974صدرت عام 
العی�د األرب�ع�ی�ن ل�ل�ش�ی�وع�ي 
ال��ع��راق��ي م��ع ش��ع��راء ت��ل��ك 

 .المرحلة
یُعد الشاعر من رواد شع�راء 
األغنیة العراقیة الحدیثة ف�ي 
م�رح��ل��ة إن��ت��ع�ش��ت االغ��ن��ی��ة 
العراقیة وعرفت ب�رص�ان�ت�ھ�ا 
وج����م����ال����ی����ت����ھ����ا، والزال 
ال�ع�راق�ی�ون ی��ت�ن�اول�ون ت�ل��ك 

المرحلة ویطلقون علیھا، (أغاني الزمن الجمیل) كان عاشقا 
للوطن، تواقا للحریة والحب والكلم�ة الش�ع�ب�ی�ة وال�ج�م�ی�ل�ة 
المنتقاة من ال�واق�ع، وھ�و الش�اع�ر ال�ذي ب�ق�ي ف�ي ق�ل�وب 
واذھان وضمائر الناس فقد إتخذ لنفسھ ط�ری�ق�ة ج�دی�دة ف�ي 
كتابة االغنیة، ویعتبر ظ�اھ�رة ج�دی�دة ح�ی�ث أب�ت�ك�ر أدوات�ھ 
التعبیریة ومفرداتھ التي أستنبطھا من ال�م�وروث الش�ع�ب�ي، 
وكانت أغانیھ تعبرعن المعان�اة ال�ی�وم�ی�ة ل�ل�ری�ف ال�ع�راق�ي 

 .بصورة كاملة لطبیعة ھذا الریف
ان االغاني التي كتب كلماتھا الشاعر(ابو س�رح�ان) الزال�ت 
راسخة في اذھان الناس یتذكرھا العراقیون یومیا لما ف�ی�ھ�ا 
من مساس بأحاسیسھم سواء في غربت�ھ�م او ف�ي وط�ن�ھ�م 
ومفرداتھ الممیزة.. حیث النخلھ، وطیبة أھلھ وبیوت الطین، 
والجنوب واالھ�وار وال�م�َك�ذالت، وَكص�ای�ب ال�ب�ن�ات، وزف�ة 
العروس، وحدیث االمھات وجلسات عتبات البی�وت، وش�اي 
أبو الھیل والشن�اش�ی�ل ودج�ل�ة وال�ف�رات وال�ن�ذور وتس�ی�ی�ر 

الشموع في النھر (شموع الخضر) لی�ال، وال�ری�ل وال�دی�رة، 
وشدات الورد، وحمرة الخدود، واللیل وال�َك�م�ره... ال�خ م�ن 

 .تلك المفردات التي تالمس أحاسیس الناس
 مره مرني الطیف نسمة على جنح

 وبلل عیوني بدمعتین الصبح
 سولف بھیده على روحي الغافیة

 سوالف عرس
 جانت الكذلھ ذھب

 جانت الدنیا كرستال وشمس
كما أشتھرت كلمات أغانیھ ب�ال�رم�زی�ة وال�وط�ن�ی�ة ال�ع�ال�ی�ة 
والسیاسیة الناقدة والتي عرف�ت ف�ي م�رح�ل�ة الس�ب�ع�ی�ن�ات، 
العصر الذھبي لالغنیة العراقیة، تلك الفترة التي أث�ار ف�ی�ھ�ا 
غضب النظام البائد.. الذي ك�ان وم�ن أبش�ع ق�رارات�ھ ب�ع�دم 
تداول ونشر النص الشعبي والعامي في الصحف والك�ت�اب�ات 
واالصدارات ومنع تلك االغاني من االذاعة والتلفزیون وھي 
المؤسسة الوحیده والمتنفس الوحید لل�ع�راق�ی�ی�ن لس�م�اع�ھ�ا 
لكن ھذه االغاني بقیت في أذھان الناس وضم�ارھ�م وال�ذی�ن 
تداولوھا بطرقھم الخاصة وال�م�ب�ت�ك�رة وی�رددون�ھ�ا ف�ي ك�ل 
المناسبات.. أبنادم. الكنطرة بعیدة. وشوك الحمام وغی�رھ�ا.. 
كما ان للشاعر م�ؤل�ف�ات ف�ي م�ج�ال اآلوب�ری�ت وال�م�س�رح 
الغنائي في العراق بدأه منذ ان كان في البصرة ومنھا (بیادر 

 ..).خیر، والمطرقة
العراقیون یتلمسون ویتحسسون تلك الكلم�ات ال�ت�ي الزال�ت 
تردد على مسامعھم ویستمعون الیھ�ا ب�اخ�ت�ی�ارھ�م ف�ي ھ�ذا 
الزمن الذي تتسع فیھ دائرة االختیار نظرا للتطور الھائل في 
وسائل االتصاالت والشبكة العنكبوتیة وب�أص�وات م�ط�رب�ی�ن 
عراقیین كبار الزال ال�ع�راق�ی�ون ی�ك�ن�ون ل�ھ�م ك�ل االح�ت�رام 
والتقدیر لما لھم من فض�ل ك�ب�ی�ر ع�ل�ى االغ�ن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
وانتشارھا بكلماتھا الرصینة وألحانھا.. التي تركت بصماتھا 
في اذھان الناس وضمائرھم.. ان ھذه االصوات ك�ال�م�ط�رب 
فاضل عواد وسعدون جابر وفؤاد سالم ومائدة نزھت وسیتا 
ھاكوبیان وحسین نعمة وی�اس خض�ر وح�م�ی�د م�ن�ص�ور... 
وغیرھم من غنوا كلمات الشاعر (ابو سرحان) وغیره تثی�ر 
عند العراقیین الروح الوطنیة والشوق والشجن... والحن�ی�ن 

 ..للوطن والحب واألصدقاء
سیبقى الشاعر (ابو سرحان) ذیاب َك�زار اب�ا ط�ی�ف م�ع�ل�م�ا 
للحب والعشق والوفاء لوطنھ وشعبھ.. ال�ذي ت�ع�ل�م�ن�ا م�ن�ھ 
الروح الوطنیة .. والتش�ب�ث ب�ال�ح�ری�ة وروح الص�م�ود ف�ي 
مقارعة األن�ظ�م�ة ال�م�س�ت�ب�دة وال�ف�اس�دة.. م�ن خ�الل إرث�ھ 
االبداعي وكلماتھ التي اصب�ح�ت ِح�ك�م�ا ی�ت�داول�ھ�ا ال�ن�اس.. 

 ...وستظل صرخاتھ مدویة تفیض حنینا وعشقا لالنسان
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 رائد األغنیة العراقیة الحدیثة
 
 

 قاسم حسنبقلم:      

لم یسبق ألحد غیر العراقیین نظم ھذا ال�ل�ون 
ال��ذي م��زج ب��ی��ن ال��ع��ام��یّ��ة    م��ن الش��ع��ر
 والفصحى .

حیث یكون صدر الببت فیھ من اللغة العربی�ة 
الفصحى وأّما ع�ج�زه ف�ی�ك�ون م�ن ال�ع�ام�یّ�ة 
الدارجة ب�ن�ف�س ال�وزن وم�م�اش�ی�ا ل�ل�م�ع�ن�ى 

 ولسیاق المضمون.
ومن ھذا نتیقن بان الشعر الملمع ال یمكن ان 

 یكون إال عمودیّا وبطریقة التشطیر.
نشأ ھذا النوع م�ن الش�ع�ر أوال ف�ي م�دی�ن�ة 
الناصریّة /سوق الشیوخ جنوب العراق وم�ن 
ثم مدینة الك�وت وق�ل�ع�ة ص�ال�ح ف�ي م�دی�ن�ة 
العمارة بمحافظة میسان وك�ل ھ�ذه االم�اك�ن 

 في جنوب العراق.
وال عجب من نشاة ھذا اللون من الشعر ف�ي 
جنوب العراق مھد كل شاعر ومبدع ع�راق�ي 
ت��رك وراءه ك��ن��وزا ع��ظ��ی��م��ة الت��ع��د وال 
تحصى.ومن�رغ�ی�ر ذل�ك ف�إن اغ�ل�ب ش�ع�راء 
الجنوب العراقي یكتبون الش�ع�ر ب�ال�ف�ص�ح�ى 
وباللھجة العامیّة الدارجة وھم من الف�ط�اح�ل 
في كال الحالتین دون منازع ولنا على س�ب�ی�ل 

  المثال العشرات منھم .
ومن رواد الشعر الملمع الشاعر الكبیر ع�ب�د 

 االمیر الحیدري.
اما الغایة من الشعر الملمع وم�ن ن�ظ�م�ھ ل�م 
تكن اال للتق�ری�ب ب�ی�ن ال�ف�ص�ح�ى وال�ع�ام�یّ�ة 
واالرتقاء بالعامیة الي مستوى الفصحى م�ن 

حیث الفكرة واألسل�وب والس�ال�س�ة ال�الزم�ة 
 الیصال الفكرة لبسطاء الناس.

ھذا اضافة الى الطرافة التي تصاح�ب ال�ن�ص 
عند اخ�ت�ی�ار نص�وص ی�م�ك�ن ان ان ت�ك�ون 
طریفة في مضماینھ�ا م�ع االل�ت�زام ب�اح�ت�رام 
خصوصیة النص ال�ف�ص�ی�ح ع�ن�د ال�ت�ش�ط�ی�ر 

 والتناول بالتلمیع.
والیمكن مطلقا اعتبار االشعار الم�ل�م�ع�ة م�ن 
األشعار الشعبیة العامیّة ألن أساس التشط�ی�ر 
والتلمیع یكون اعتمادا على النص ال�ف�ص�ی�ح 
في مبناه وم�ع�ن�اه ول�ی�س ال�ع�ك�س.رغ�م ان 
بعض الدارسین والنق�اد وذوي االخ�ت�ص�اص 

 یعدونھ من نصوص الشعر الشعبي.
وكذلك الیمكن اعتباره نصا فصیحا لما تخللھ 
من تشطیر باللھجة العامیة الدارجة .لذا ف�إن 
األجدر بالدارسین والباحث�ی�ن اع�ت�ب�اره ن�ص 

 مستقل بذاتھ یقوم علي أسس خاصة بھ.
 

إن 

التلمیع او التشطیر في ھذا النوع من الش�ع�ر 
یعد من الوسائل الجی�دة ف�ي ت�ن�م�ی�ة ق�اب�ل�ی�ة 
شعراء العامیة على النظم وفقا لبحور الشعر 
الخلیلیة التي تساعدھم كثیرا في نظم الش�ع�ر 

 الشعبي وفقا لھذه البحور بتفعیالتھا .
ضف الى ذل�ك ت�ن�م�ی�ة م�ھ�ارة الش�اع�ر ف�ي 

تكوین الصورة الشعریة ال�م�الئ�م�ة ل�ل�ص�ورة 
 الشعریة للنص الفصیح المختار او المنتقى .

ومن الم�ؤس�ف ب�ان ھ�ذا ال�ن�وع م�ن ان�واع 
الشعر لیس ل�ھ رواد ك�ث�ی�رون ف�ي الس�اح�ة 
الشعریة العراقیة ولیست لھ أیة اف�اق خ�ارج 
بعض البیئات الشع�ری�ة ال�ع�راق�ی�ة او خ�ارج 
الوطن على الرغم م�ن ج�م�ال�ی�ت�ھ وط�راف�ت�ھ 

 وأھمیتھ.
 

 نماذج من الشعر الملمع
 على البحر البسیط.... 

  یا إخوتي قد دھتني الیوم كارثة (فصحى)
 أرجوكم اتسكتون واحـچي القضیة (عامیّة) 

 
 عیناي قد نظرت حوراء سافرة

 تشبة البدر التام من یشع ضیّھ 
   

 لقد رمتني بسھم اللحظ عامدة
 و انصبت یلخوان بسھم المنیة

 
 حتى وقعت جریحا لیس لي رمق

 واشتفت و كحھ العین مشمتھ بیّھ. 
 

نتمنى في نھایة ھذا ال�م�ق�ال ال�م�ت�واض�ع أن 
تكون للشعر الملمع رجعة في زمننا ھذا ل�م�ا 

 لھ من مزایا كما أسلفنا.
27/12/2021 

اوا وا ا .. ّا ا 
 

 عالء االدیب /بغداد
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كان المصریین القدماء أیضا یحتفلون بق�دوم ع�ام ج�دی�د    
ولكن بطریقة مختلفة وفى تاریخ مختلف عید رأس الس�ن�ة 

فما قصة ھذا ال�ع�ی�د  "المصریة المعروف بعید "وبت رنبت
الذي یعود آلالف السنین؟ إن ع�ی�د "وب�ت رن�ب�ت" م�ع�ن�اه 
"افتتاح السنة" ھو عید فى مصر القدیمة وك�ان ی�أت�ي ف�ى 
بدایة موسم الدورة الزراعیة التى تنقسم إلى ثالثة فص�ول: 

إذا كانت ھذه الفصول الُم�ل�ھ�م  الفیضان واإلنبات والحصاد،
 األول لكل أشكال تفاعل اإلنسان قبل آالف السنین.

ع�ی��د رأس الس�ن��ة ف��ي مص��ر ال��ق�دی��م��ة ك�ان ی��ح��ت�ف��ل ب��ھ 
یولیو من كل عام وك�م�ا ی�ع�رف ال�ی�وم   17 المصریون یوم

باسم "عید النیروز" لدى أقب�اط مص�ر وی�ع�ن�ي ال�ن�ی�روس 
بالقبطیة األنھار و النوروز بالفارسیة یعن�ى ال�ی�وم ال�ج�دی�د 
وبالسریانیة یعنى العید ویوافق األول من ش�ھ�ر "ت�ح�وت" 
أو "توت" فى التقویم المصرى القدیم أول یوم ف�ى الس�ن�ة 
الزراعیة الجدیدة وھو أول شھور السنة ال�ق�ب�ط�ی�ة اح�ت�ف�ل 

ی�ارؤ''  -المصریون القدماء بھذا الیوم واطلقو عل�ی�ھ ''ن�ي
بمعنى ''یوم األنھار'' الذى ھو میعاد اكتمال ف�ی�ض�ان ن�ھ�ر 
النیل السبب األول في الحیاة ومع قدوم ال�ف�رس إل�ى مص�ر 
كانوا یحتفلون بعید النیروز ویتشابھ ھذا العید مع احتفاالت 
المصریین ببدایة الفیضان ومن ھنا تغیرت تس�م�ی�ة "وب�ت 
رنبت" إلى عید "النیروز" ومعنى ال�ت�س�م�ی�ة ب�ال�ف�ارس�ی�ة 
"الیوم الجدید وھو العید الذى كان یُمثل أول یوم فى السن�ة 
الزراعیة الجدیدة وقد اھت�م ال�م�ص�ری�ون ب�االح�ت�ف�ال ب�ع�ی�د 
النیروز كتراث ثقافى مصرى قدیم ویذكر ال�م�ق�ری�زي ال�ل�ي 
عاش في عصر الممالیك م�ظ�اھ�ر االح�ت�ف�ال ب�رأس الس�ن�ة 
المصری�ة ف�ي ال�ع�ص�ور ال�وس�ط�ى وال�ل�ي ك�ان واح�د م�ن 
االحتفاالت الكبرى ال�ل�ى ی�ح�ت�ف�ل ب�ھ ال�م�ص�ری�ون ج�م�ی�ع�ا 
مسلم�ون ومس�ی�ح�ی�ون ك�م�ان ك�ان�ت ال�دول�ة م�ن ال�ع�ص�ر 
الفاطمى تحتفل علي المس�ت�وي ال�رس�م�ي ب�ال�م�ن�اس�ب�ة دى 
بتوزیع العطایا إلي جانب االحتفاالت الشعبی�ة وال�ت�ى ك�ان�ت 

ش��ع�ب�ى رائ�ع ی�خ��رج ف�ی��ھ ال�ن��اس    ب�ت�اخ�ذ ش�ك�ل ك�رن�ف�ال
ی�وم�اً)  ٣٦٥للمتنــــزھـات العـامـة أن التقـویم ال�م�ب�دئ�ى (

وضعھ قدماء المصریین على أساس حركة نجم�ة الش�ع�رى 
على مدار العام ولیس على أساس حركة الشمس وإن�ھ ھ�و 

أشد نجوم الكوكبة تألقًا أطلق علیھ القدماء المصریون إس�م 
یعد الت�ق�وی�م ال�ف�ل�ك�ي ھ�و أول ت�ق�وی�م  «إمى خت سوبدت»

مسجل حفظتھ اآلثار المصریة ال�ق�دی�م�ة ال�م�ن�ق�وش�ة ع�ل�ى 
جدران سلم الصعود إلى معبد دندرة وسقف مقبرة سنم�وت 
فى الدیر البحرى ومسجلھ على تقویم الكرنك فى األسرة الـ 

وغیرھا من األماكن الكثیرة وبعضھ�ا ی�ع�ود ألك�ث�ر م�ن  18
وقد كانت ب�دای�ة الس�ن�ة ال�ق�م�ری�ة  "عام قبل المیالد 2000

تعتمد على ح�دوث ظ�اھ�رة "الش�روق االح�ت�راق�ي" ل�ن�ج�م 
"الشعرى الیمانی�ة" وھ�و ح�دث ش�روق ن�ج�م "الش�ع�رى 
الیمانیة" قبل شروق الشمس فوق 'األفق الش�رق�ي' وذل�ك 
بعد أن یصبح النجم غیر مرئي في الس�م�اء ل�م�دة س�ب�ع�ی�ن 

م�ن  19-17یوًما وكانت الظاھرة تحدث فى الفترة ما ب�ی�ن 
شھر یولیو بالتقویم "ال�ی�ول�ی�ان�ي" خ�الل ت�اری�خ األس�رات 
المصریة القدیمة حیث یكون الیوم الفعلى ألول رؤی�ة ل�ذل�ك 

شھ�را ب�ك�ل  12النجم والسنة المصریة القدیمة مقسمة إلى 
یوما ثم تلیھا خمسة أیام او س�ت�ة ل�ت�ك�م�ل�ة ب�اق�ي  30شھر 

  ، ك�ی�ھ�ك  ، بابھ ھاتور  ھى توت   السنة وشھور السنة القبطیة
، یؤونة أب�ی�ب مس�ري   بشنس  برموده  طوبا أمشیر برمھات

نسئ وھى الزالت مست�خ�دم�ة ف�ى مص�ر ل�ی�س ف�ق�ط ع�ل�ي 
المستوي الكنسي بل على المستوي الشع�ب�ى أیًض�ا خ�اص�ة 
فى الزراعة وقد وضع التقوی�م ال�م�ص�ري ال�ق�دی�م ال�ع�الم�ة 
"توت" الذي اخترع الكتابة وك�ان ع�ال�م�ا ح�ك�ی�م�ا ول�ذل�ك 
احترمھ المصریون ال�ق�دم�اء ووض�ع�وه م�ن�زل اآلل�ھ�ة 
وأسموه باإللھ توت أو تحوت وبدأوا أول شھور السن�ة 

قبل المیالد  238باسمھ وقد تم تعدیل ھذا النظام حوالي 
بإضافة یوم كل أربع سنوات للسنة المصری�ھ ال�ق�دی�م�ھ 
بحیث یتم تثبیت بدایة السن�ة م�ع ال�ف�ص�ول وم�ن أق�دم 
التقالید التي ظھ�رت م�ع االح�ت�ف�ال ب�ع�ی�د رأس الس�ن�ة 
صناعة الكعك والفطائر وانتقلت بدورھا من عی�د رأس 
السنة لتالزم مختلف األعیاد التي جعل لك�ل م�ن�ھ�ا ن�وع 
خاص بھ وقد اتخذ عید رأس السنة في الدولة الحدی�ث�ة 
طابعاً دنیویاً وخرج من بین األع�ی�اد ال�دی�ن�ی�ة ال�ع�دی�دة 
لیتحول إلى عید شعبي لھ أفراحھ وم�ب�اھ�ج�ھ وم�ع�ان�ی�ھ 
وكانت طریقة احتفال المصریین بھ تبدأ بخروجھم إل�ى 
الحدائق والم�ت�ن�زھ�ات وال�ح�ق�ول ف�ي األی�ام ال�خ�م�س�ة 
المنسیة من العام وتستمر احتفاالتھم بالعید خ�الل ت�ل�ك 
األیام الخمس�ة ال�ت�ي أس�ق�ط�وھ�ا م�ن ال�ت�اری�خ وك�ان�وا 
یقضون الیوم في زیارة المقابر ح�ام�ل�ی�ن م�ع�ھ�م س�الل 
الرحمة كتعبیر عن إحیاء ذكرى موتاھم ك�ل�م�ا ان�ق�ض�ى 
عام رمز لعقیدة ال�خ�ل�ود ال�ت�ي آم�ن ب�ھ�ا ال�م�ص�ری�ون 
القدماء كما كانوا یقدمون القرابین لآللھة والمع�ب�ودات 
في نفس الیوم لتحمل نفس المعن�ى ث�م ی�ق�ض�ون ب�ق�ی�ة 
األیام في االحتفال بالعید كما ش�اھ�د ع�ی�د رأس الس�ن�ة 
ألول مرةاستعراض الزھور "ك�رن�ف�ال ال�زھ�ور" ال�ذي 
ابتدعتھ كلیوباترا ل�ی�ك�ون أح�د م�ظ�اھ�ر ال�ع�ی�د ع�ن�دم�ا 
تصادف االحتفال بعید جلوسھا عل�ى ال�ع�رش م�ع ع�ی�د 
رأس السنة لقد حرص المصري الق�دی�م ف�ي أك�ث�ر م�ن 
مناسبة على تأكید مفھوم البھجة في نصوص�ھ األدب�ی�ة 
كھذا المقتطف الذي یطلق علیھ "أناشید الضارب ع�ل�ى 
الجنك" وھو مقتطف یُظھر قدر تمسك المصري بكل ما 
یشع بھجة لإلنسان في حیاتھ وفي محیط أس�رت�ھ ن�ق�ال 
عن الترجمة الفرنسیة الت�ي ق�دم�ت�ھ�ا ال�ع�ال�م�ة" ك�ل�ی�ر 

اقض ی�وم�ا س�ع�ی�دا " :للنص المصري القدیم " اللویت
وضع البخور والزیت الفاخر معا من أج�ل أن�ف�ك وض�ع 
أكالیل اللوتس والزھور ع�ل�ى ص�درك ب�ی�ن�م�ا زوج�ت�ك 
الرقیقة في قلبك جالس�ة إل�ى ج�وارك ف�ل�ت�ك�ن األغ�ان�ي 
والرقص أمامك واطرح الھموم خلفك ال ت�ت�ذك�ر س�وى 

 ." الفرح

  و رم مت 
  ة ة""

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إارات

 

 علي سرحان

 مصر

ب�ل�غ�ة  " ارت�ی�اح " حین یحقق البوح رض�ى ال�ح�رف،

مولی�ی�ر إص�دار ج�دی�د ل�ل�ش�اع�رة ال�م�غ�رب�ی�ة ف�اط�م�ة 

 ... أتولید

ھل یكون االبداع تحقیقاً محسوس�اً ل�ل�ف�ك�رة؟ أم ی�غ�دو 

إنھ بعض م�ن ذاك  تعبیراً عن الذات من طرف الفنان؟

  .وأكثر عند الشاعرة المغربیة فاطمة أتولید

ھو امتداد لحیاة حقیقیة متجددة، صنعتھا السی�دة ب�ع�د 

 " تقاعدھا من حقل التعلیم، ابتدأت بدیوان أول سّمتھ

، ل�ت�ت�ن�اس�ل ال�ح�ی�وات م�ع  " سفر إلى ما وراء قل�ب�ي

ال�ذي ھ�و ث�م�رة اب�داع م�ت�ف�ردة " االرتی�اح " مجيء

ف�ي   جدیدة، توسمتھا الشاعرة في االبداع وس�م�وق�ھ،

فشكلت�ھ�ا م�ن ق�ل�ب�ھ�ا أوالً ون�فَ�س�ھ�ا   الشعر ومنھجھ،

وحبھا المتجذر للطبیع�ة وال�خ�ض�رة، وعش�ق�ھ�ا ل�ق�ی�م 

زادھا الوحید في ذلك ع�م�ل�ھ�ا   الخیر والحب والجمال،

واح�ت�ك�اك�ھ�ا ال�ب�ن�ی�وي ب�االنس�ان   الج�م�ع�وي ال�دائ�م،

وحاجیاتھ الیومیة، قبل أن تحبكھا بلغة م�ول�ی�ی�ر ال�ت�ي 

كانت حرفتھا وكانت مطیتھا الوحیدة الختراق الَح�ْج�ب 

  .والسواد، ولنشر الحب والخیر والجمال

ارتیاح ھو آفاق  " تقول الشاعرة عن إصدارھا الجدید

الرضى عندما یك�ون ل�دى ال�م�رء إم�ك�ان�ی�ة ال�وص�ول 

إلیھا، وھي الكتابة واألدب، اكتب اذا كان ذلك مم�ك�ن�ا، 

أو أقرأ ما كتب عنھ، الیوم وجدت طریقة مفی�دة ل�ق�ت�ل 

الوقت والتفكیر والتواصل والتعبیر في صمت الیقظ�ة، 

إنھ حدیث ح�رف�ي اع�ت�ب�رت�ھ   عما كان لدي في القلب،

 « .. thérapie معالجة

أنھا ت�ق�در ج�م�ال ال�ط�ب�ی�ع�ة ف�ي  " وأضافت الشاعرة

المناظر الطبیعیة، في الناس، وفي السلوك، داعیة الى 

التقاط السعادة أینما كانت وخاصة في الزوایا ال�ت�ي ال 

 ..یقصد بھا أن تكون

 

 

 عبدهللا علي شبلي / المغرب
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