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 .لیس العراق بلد الفقر والفقراء فقط   
راق بلـد "الطمـاطــة" المق�ـ�ل�یّ�ة ــلیس الع

 .و "المثرودة" فقط
لیس العراق بلد "مرَكة البتیتة"، و"ج�در 
الیابسة"(بدون لح�م)، وال�خ�ب�ز وال�ب�ص�ل 

 .و"البُطنِج" ، و"التِّمن" المسلوق فقط
ل���ی����س ال���ع����راق ب���ل����د "ال����زوري"، 
و"الِجّري"، وحلیب البقر و"الج�ام�وس" 

 .فقط
لیس العراق بلد "ال�ل�ب�ل�ب�ي"، و"ش�ورب�ة 

 .العدس"، و"تشریب الكروش" فقط
العراُق أیضـًا.. ھو ھذا البل�د ال�ذي دخ�ل�ُت 
إلى واحد من "سوبر ماركاتھ" قبل قلی�ل، 
ألشتري"نستلة دارك"(نسبة الكاكاو فیھ�ا 

 4750غ��رام، بس��ع��ر 150%، وزن 95
دینار) .. فوجدُت ھذا "الس�وب�ر م�ارك�ت" 
ُمكتظّـًا بالكثیر من الناس، بما فیھم أول�ئ�َك 
القادمین من المناطق "الشعبیّة" القریبة، 
لیتسّوقوا أشیاء عج�ی�ب�ة، ل�م أك�ن أع�رُف 
إنّھا موجودة فعالً ، لوال أّن "فقراء" ھ�ذا 
"ال��م��ارك��ت" الس��وب��ر، ن��بّ��ھ��ون��ي إل��ى 
وجودھا... أنا "الغشیم" الرادیكالي، الذي 

كنُت، وقبل یومین ف�ق�ط، أك�ت�ُب ھ�ن�ا ع�ن 
رغ��ی��ف ال��خ��ب��ز "ال��ح��اف"، وك��ی��ف أّن 
"فقراء العراق" لن یتمكنّوا من شراء م�ا 

 .یكفیھم منھ بأسعاره الحالیّة
وھ��ك��ذا أخ��ذُت "س��لّ��ت��ي"، وأش��ت��ری��ُت 

 :"العجائب" السوقیّة اآلتیة

حبوب ك�ی�ن�وا  -حبوب "كینوا" سوداء  - 
"ِجْبس" كینوا" (وال تس�أل�ون�ي  -بیضاء 

م��اھ��ي "ال��ك��ی��ن��وا"، ألنّ��ن��ي ال أع��رف 
 .ماھي !!)

س�ّك�ر م�ون�ك  -ش�وك�وال خ�ام عض�ویّ�ة  -
 .سّكر جوز الھند الطبیعي -فروت 

 .طحین لوز -طحین جوز الھند  -
حلی�ب  -حلیب فول الصویا  -حلیب اللوز  -

 .جبن نباتي عضوي -حلیب حنطة  -بندق 
ِجْبس بط�اط�س عض�وی�ة غ�ی�ر ُم�ع�ّدل�ة   -

 4250غ�رام بس�ع��ر  50وراث�یّ�ا (ع�ب��وة 
 .ِجبس عدس -دینار) 

أنا في ال�ب�ی�ت اآلن .. "أق�رق�ش" ج�ب�س 
الَع�َدس، ال�ذي یُ�ع�ی�دن�ي م�ذاق�ھُ إل�ى أیّ�ام 
شوربة العدس الباذخة في زمن ال�ُج�ن�دیّ�ة 
ال���ب���اس���ل ... وب���ی���ن ك���ّل "ع���دس���ای���ٍة 
وع��دس��ای��ة"، "أت��م��ض��م��ُض" بـ�� ج��ب��س 
البطاطس العضویة غیر الُمعّدل�ة وراث�یً�ا.. 
وبعد ذل�ك س�ی�أت�ي دور الش�وك�وال ال�خ�ام 

    .العضویّة.
ولن أكتب عن "الفقر" في العراق ح�رفـً�ا 

 .!!! واحـًدا بعد اآلن

 د. عماد عبد اللطیف
 العراق

 

 !!..وا ا  و ا ا 
 

 وعد حسون نصر / سوریا
 
 

في العصور القدیمة كان الشعب مقسًما ألربع طبقات: (طبقة كبار المّالكین، الطبقة الوسطى من تّجار وف�الح�ی�ن، ط�ب�ق�ة ع�ام�ة   
الشعب، وطبقة البؤساء وھم العبید)، وقد كانت أوضاع طبقة العبید ھي األكثر سوًء، فھي تُباع وتُشرى وكأن أفرادھ�ا س�ل�ع، ب�ل 
السلعة والمقتنیات أھم وأثمن عند أصحاب النفوذ من ھذه الطبقة البائسة. وفي عصر ال�ث�ورات وال�ن�ھ�وض وف�ي س�ائ�ر ج�ھ�ات 
الغرب والشرق قامت حركات مناھضة تطالب بإطالق سراح العبید والمساواة بین أفراد المجتمع، وكلم�ا ت�ق�دم ال�م�ج�ت�م�ع وازداد 
العلم ببن صفوفھ، الحظنا اختفاء ظاھرة العبید واستمالك أفراد جنس البشر من مختلف الشرائح واألعراق واالنتماءات لبع�ض�ھ�م 
البعض. لكن من قال إن ظاھرة احتكار العبید اختفت من مجتمعنا في عصرنا الحدیث ھذا؟! إنھا لم ت�خ�ت�ِف، ل�ك�ن�ھ�ا ت�ح�ّول�ت إل�ى 
صورة أكثر (رقیـًا) الستغالل البشر بعضھم للبعض اآلخر من خالل مسّمیات مختلفة: (مدبّرة منزل، م�ق�ی�م�ة ل�دى أس�رة ُمس�نّ�ة، 

إذ م، مربیّة أطفال، مشرفة طبخ في منزل أحد الشخصیات) وھؤالء األشخاص وتسمیاتھم المختلفة ھم مجرد عبید بألقاب أكثر (رق�یّ�ـً�ا) ع�ن�د أس�ی�ادھ�
بمجرد جلوس أصحاب المنزل على األریكة وھناك شخص یتولى خدمتھم من طعام وشراب وتدریس وإطعام وحمام أوالدھم بات األمر واضحـًا: (سی�د 
 وعبد) وإن اختلفت الصورة والتسمیة والزمان والمكان والعصور، حتى في مكان العمل كثیرون یستغلون المنصب في عملھم فیكون واح�دھ�م الس�ی�د

ب ال�ع�م�ل أو مكت�على من أقّل منھ مكانة وتبدأ الصراعات الوظیفیة أو ما یُسّمى بالعامیة (طق البراغي) واستغالل النفوذ إلذالل من ھو أقلُّ منزلة في 
رب ال�ت�ي ال�ح�القسم. أیضاً المعامل والشركات الخاصة واستغالل أربابھا للضائقة المادیة لدى عمالھم وقلّة العمل وانتشار البطالة وخاصة بعد سنوات 

لم تنتِھ بعد، إذ تفرض على العامل العمل لساعات طویل دون تحدید طبیعة العمل أو عمل واحد فقط ضمن اختص�اص م�ع�ی�ن وب�أج�ر ق�ل�ی�ل ج�ًدا ت�ح�ت 
م�ا عبارة (إذا لم یعجبك ھذا الشيء ابحث عن األفضل) وكأنھ تعجیز في زمن انتشار البطالة والجھل بالصورة الكبی�رة ب�ی�ن ال�ن�اس بس�ب�ب ال�ح�رب و

 .خلفتھ من دمار طال كل جوانب الحیاة
دام ھ�ن�اك ما فمن قال إننا تخلّصنا من ظاھرة الرق والعبید في زمننا ھذا؟ ومن قال إننا أصبحنا على مستوى عاٍل من الرقي والحضارة في إنسانیتنا؟ ف

م دا استغالل للنفوذ سواء في المناصب السیاسیة والعسكریة والثقافیة واالجتماعیة والمالیة فھناك سید وعبد م�ع اخ�ت�الف ال�زم�ن وال�ت�س�م�ی�ة، وم�ا
م�دام) ض�ر العامل في المعمل یقول (حاضر) رغم أجره القلیل فھناك عبد وسید، وما دام ھناك مدبّرة المنزل ومربیّة األطفال تقول لسیدة ال�م�ن�زل (ح�ا

ب ف�ي رب�افھناك عبد وسید، لذلك اختلفت األزمان واألسالیب ولم یختلف الجوھر بل ارتقى قلیالً لنوھم أنفسنا أننا خرجنا بنھضة وحطمن�ا م�ج�ت�م�ع األ
، ل�ك�ن ت�اذالمعابد واألسیاد في القصور، وتحول اللفظ من عبد إلى مدبّر منزل ومنّسق حدائق، من خادمة إلى مدبّرة منزل وطبّاخة، ومن سیدي إلى أس

 ).!األسلوب واحد مع اختالف (إذا تكّرمت) بدل (قم)، و(حاضر) بدل (أمرك موالي

ا طا ِ ا وب ااء وا  
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 أجرى اللقاء/ مھند سلیم حلیحل/ سیدني

مطرب ال�م�ق�ام ال�ع�راق�ي وس�ف�ی�ر    
الغناء األصیل اسماعیل ف�اض�ل ذل�ك 
الفنان الذي یتحلى بحكمتھ وھ�دوئ�ھ 
وكرم أخالق�ھ وایض�ـً�ا ذل�ك الص�وت 
الشجي الرخیم ال�ذي م�ی�ز مس�ی�رت�ھ 
الغنائیة دون شك بأبھى صورة ك�ان 

 لنا معھ ھذا اللقاء.
 

* : الفنان القدیر اس�م�اع�ی�ل ف�اض�ل 
یسرنا أن نستقبلك ضمن ھذا ال�ل�ق�اء 
االعالمي م�ع الص�ح�ی�ف�ة ال�ع�راق�ی�ة 
االسترالیة فأھالً وسھالً ب�ك�م وح�ب�ذا 
لو تفضلت ب�ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ب�دای�ات�ك 
وحبك للغن�اء وع�ن ت�ل�ك اإلم�ك�ان�ی�ة 
الغنائیة ال�م�ب�ھ�رة ل�ل�م�ق�ام ال�ع�راق�ي 

 الممیز؟.
: أخ�ي ال�ع�زی�ز أس�ت�اذ م�ھ�ن�د ك�ل  -

الش��ك��ر وال��ت��ق��دی��ر واالح��ت��رام ل��ك 
ول�ل��دك�ت��ور م��وف��ق س��اوا ال��م�ح��ت��رم 
رئی�س ت�ح�ری�ر ص�ح�ی�ف�ة ال�ع�راق�ی�ة 
وكادرھا األعزاء الستضافتي في ھذا 
الحوار القیم والتحیة ایًض�ا ال�ى ك�ل 
قراء ومتابعي العراقیة في است�رال�ی�ا 

  والمھجر.
وب��دای��ة مش��واري ك��ان��ت ض��م��ن 
نش���اط���ات ال���م���دارس االب���ت���دائ���ی���ة 
واالعدادیة ثم الجامعة مرورا بإذاعة 

ف�ي  1992وتلفزیون بغداد منذ العام 
برنامج ستودیو المواھب ال�ذي ك�ان 
یعده ویقدمھ الفنان ال�راح�ل األس�ت�اذ 
طالب القره غولي ومنذ ذلك ال�ح�ی�ن 

 انا ماٍض في ھذا المجال الفني.
 

* : ك��ی��ف ل��ك أن ت��ع��ب��ر ل��ن��ا ع��ن 
اص��رارك ب��أدائ��ك ال��ت��راث ال��ع��راق��ي 
األصیل بقص�د ت�ق�ری�ب ھ�ذا ال�ت�راث 

الجدیدة وخاصة تلك التي قد  لألجیال
نش��أْت ب��ع��ی��ًدا ع��ن أرض ع��راق��ن��ا 

  الحبیب؟
: أنا في رأیي المتواض�ع ال�ب�س�ی�ط  -

ان تراث أي بلد الیعاب علی�ھ س�ی�م�ا 
ان ال��م��ق��ام ال��ع��راق��ي ی��م��ث��ل ال��ف��ن 
الكالسیكي للع�راق ف�ھ�و ف�ن م�م�ی�ز 
یحتاج الى علمیھ أكادیمیة وع�ق�ل�ی�ة 
وقابلیة صوت قویة وممی�زة ون�ط�ق 
سلیم ولسان فص�ی�ح ی�ؤھ�ل�ك ل�ت�ك�ن 
قارئ مقام جید لذا ك�ان ل�زامـً�اع�ل�يَّ 
ان أتشرَف بتقدیم فن المقام العراق�ي 
این ما أحل وارتحل فھو یحمل ھویة 
ال�ب�ل�د ال�ذي عش��ُت وت�رع�رع�ُت ب��ھ 

 وعشت من خیره.
 

* : َمْن ھ�م رواد ال�م�ق�ام ال�ع�راق�ي 
األصیل الذین تأثر اسم�اع�ی�ل ف�اض�ل 

 بھم؟
: لقد تأثرت بالرواد وقراء ال�م�ق�ام  -

العراقي الذین خ�ط�وا ل�ن�ا وأس�س�وا 
اللبنة األولى لل�م�ق�ام ال�ع�راق�ي م�ث�ل 
االس��ت��اذ م��ح��م��د ال��ق��ب��ان��چ��ي ب��ی��گ 
وت�الم�ی�ذه ی�وس�ف ع�م�ر وال�غ�زال�ي 
وحسن خیوكھ وعبد الھادي البی�ات�ي 
وآخرین ممن اضاف�وا ن�ك�ھ�ة وط�ع�م 
 ومذاق خاص لقراءة المقام العراقي.

 
* : ماھو المقام الذي حین�م�ا ت�ؤدی�ھ 

  تجد فیھ عذوبة اإلحساس؟
: أنا أج�دن�ي م�ی�االً واذوب ط�ربـً�ا  -

ونشوةً حینما أدندُن مقام ال�م�خ�ال�ف 
ال���ع���راق���ي وم���ق���ام ال���م���ن���ص���وري 

والخنبات أحبھ�م ال�ى ق�ل�ب�ي  والنوى
وأقربھ�م ل�م�ا ی�ح�م�ل�ون م�ن ش�ج�ن 

 وعمق وعراقھ وقدم.
 

* : المقام لیس ھو السلم ال�ن�غ�م�ي، 
كیف یم�ك�ن�ك�م ت�وض�ی�ح ذل�ك ل�ق�راء 

  "العراقیة االسترالیة"؟

: ھناك م�ق�ام�ات تس�م�ى ب�أس�م�اء  -
ن��غ��م��ات��ھ��ا وط��ب��ق��ات��ھ��ا الص��وت��ی��ھ 

ك�م�ق�ام ال�ع�ج�م  المق�ام�ی�ھ، والدرجة 
حیث ھناك س�ل�م ال�ع�ج�م وھ�و م�ث�الً 
یغنى على احدى درجات العجم م�ث�الً 
ع��ج��م ال��ع��ش��ی��ران ی��ع��ن��ي درج��ة 
الالبیمول وعج�م ال�ع�ج�م ھ�و درج�ھ 
السي بیمول وكذلك مقام االوج ھناك 
درج��ة س��ل��م االوج ھ��و الس��ي ك��ار 
وبیات الشرقي دوگ�اه م�ع�ن�اه ب�ی�ات 
على درجة الري وھكذا األم�ر ح�ی�ث 
ان المقام واالنغام الع�راق�ی�ة واس�ع�ة 
المدى ومتشعبة ومتشابكة ومداخ�ل�ة 
بشبكة معقدة تحتاج الى وقت ط�وی�ل 
وم��ع��رف��ة ودرای��ة ل��ف��ھ��م��ھ��ا بش��ك��ل 

  واضح.
  * : كیف ترى الفن في ھذا الزمن ؟

: الفن في ھذا الوقت اصبح س�ھ�الً  -
ویسیراً وبسیط�ـً�ا، ع�ب�ارة ع�ن ث�ی�م 
بسیطة مربوطة م�ع ب�ع�ض ل�ت�ش�ك�ل 
لحن بسیط ومن البساطة أن ت�ن�س�اه 

ل�ی�أت�ي ل�ح�ن آخ�ر  بالسرعة الشدیدة
مش�اب��ھ ل��ی�ل��غ��ي األول ول�ك��ن ل��ی��س 
بصورة ع�ام�ھ ح�ی�ث الزال�ت ھ�ن�اك 
بعض االغاني الخفیفة ال�م�ھ�ض�وم�ة 
الممیزة التي تدخل الى ال�ق�ل�ب ب�ك�ل 
سرور وشفافیة ال نعمم ونھول األمر 
حیث الزالت الدنیا ب�خ�ی�ر ول�م نص�ل 
لمرحلة الیأس ولكن الجید یمكث ف�ي 
األرض طویالً ویردده ال�م�س�ت�م�ع�ون 

 عبر األجیال المتعاقبة.
 

 * : مثل عراقي تعتز بھ ؟
: مثل اعتز بھ وھو "ح�ب ألخ�ی�ك  -

 ماتحب لنفسك"
  

* : ك�ی�ف ك�ان دور وض�ع ال�ح�ج�ر 

 الصحي وتأثیره علیك؟
: بالنسبة لوضع الحجر الصحي لھ  -

فؤاده وم�زای�اه ح�ی�ث ج�ع�ل�ن�ا اك�ث�ر 
تقربـًا كأسرة اجتماعیة نجتمع ع�ل�ى 
موائد الم�ح�ب�ة ی�وم�ی�ـً�ا وھ�ذا األم�ر 
یسعدني جدأ وفي ذات ال�وق�ت أیض�اً 
كان لنا خلوة ومرحلة لتصفیة الذھن 
والجسد وراحة الفكر والبدن ب�ح�ی�ث 
أنجزت األل�ب�وم األخ�ی�ر خ�الل ف�ت�رة 

بالنسبة لي ك�ان م�ن�ج�زاً  19الكوفید 
مھماً وأوصي كل ق�راء "ال�ع�راق�ی�ة 
االس�ت��رال��ی�ة" ب��أن ی��ت��وخ�وا ال��ح��ذر 
لسالمتھ�م وس�الم�ة اآلخ�ری�ن وأی�ن 
یلتحقوا بالمراك�ز الص�ح�ی�ة ل�غ�رض 
أخذ العالج الالزم حتى تستمر الحیاة 

 بصورة طبیعیة.
 

 * : ماھي مشاریعك الفنیة مستقبالً 
: مشاریعي القادم�ة ف�ي األس�ب�وع  -

األول من شھر فبرایر القادم سأحلق 
إلح�ی�اء )  Overseasخارج البحار (

ح�ف�ل��ت�ی�ن، وب�ع�دھ��ا ف�ي ش�ھ�ر أذار 
سأمثل العراق متجھاً الى ك�ن�دا، ف�ي 
ت��ورن��ت��و وم��دی��ن��ة اوت��اوا، الح��ی��اء 

العراقیھ الكندیة في  حفلتین للجمعیة 
اونتاریو وكذلك تصویر فیدیو ك�ل�ی�ب 
اغنیة (گمری�ة) ع�ل�ى اس�م أل�ب�وم�ي 
وھ��ن��اك م��ھ��رج��ان آخ��ر ف��ي دب��ي 

 وھلمجرا.
 

* : كلمة یرغب الس�ف�ی�ر اس�م�اع�ی�ل 
فاضل إھدائھا لصحی�ف�ة "ال�ع�راق�ی�ة 

  االسترالیة"وقرائھا الكرام
: تحیاتي لكم أخ�ي ال�ع�زی�ز أس�ت�اذ  -

مھند والى الدكتور موفق ساوا وك�ل 
كادر الجریدة وقرائ�ھ�ا ال�ك�رام وك�ل 
عام وأنتم جمیعاً طیبین وأتمنى ل�ك�م 

 .... عید مجید وسنة سعیدة
أودعنا سفیر المقام العراقي ال�ف�ن�ان 
اسماعیل ف�اض�ل م�ت�م�ن�ی�ن ل�ھ دوام 

  الصحة والسالمة والنجاح. 

"

 اا

 "اا
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 أنا من شبراخیت
 المدینةِ التي تعطي ظھرھا للنیل

 وتنام من المغرب.
ُت لغیرھا ثم یعطیھا ظھره.  المدینة التي تَُصوِّ

 عمري یبدأ من شارع اإلخالص
 قرَب المسجَدین البحري والوسطاني

 والنیل الذي كنا نفرح بفیضانھ ونخشى منھ
 یتحفنا بالسمك الفضيِّ ویتودد إلینا

 وأحیانًا یختطف رفاقَنا األطفال.
  في الموردة ترسو الصنادل علیھا نوتیة

 یطبخون العدس تحت المواویل
 ویبیعون العسل األسود والبلح

 ونلعب الشطرنج على َحَجرةٍ مستویة
 أمام محلج المغازي باشا

  وترسل شجرة ذقن الباشاعبقَھا
 للفائز والخاسر.

 وأما الكرة الشراب ففي الجنینة
 مكانھا اآلن سنترال جدید شبھ مھجور.

 أنا من شبراخیت
 القطة التي تتمسح في أقدام النیل

 وتحلم بكوبري تضيء مصابیحھ لیلھا الشرقي.
 ذلك اللیل المخیم على حلمھا.

 أنا من شبراخیت
 التي كان بھا خطان للسكة الحدید

 أحدھما إلى دمنھور واآلخر إلى إیتاي البارود.
 وجعلھا عبد الناصر بال قضیب!

** 
  ودائًما تنام مدینتنا على حشائش النسیان

 تتغطى بتنكرھا ألبنائھا
 وتحلم بما ال یجيء

 لم تُعَلِّق یوًما على حائطھا
 صوَر أعالمھا الحقیقیین

 نَِسیَْت تماًما "محمد عبد المطلب"
 ذاك الذي أطلق صرختھ األولى

 فأشرق وجھُ الدایة الشبراخیتیة
 ثم لعب الكرة الشراب في حواریھا

 واصطاد السمك بدیدانھا
 وحفظ القرآن في ُكتَّاب السنباطي الكبیر

 قبل أن یغادَر إلى معترك األضواء.
 أضواء المدینة بحٌر وھو بمجداف واحد
 لكنھ شق لنفسھ طریقًا في البحر عجبا

 ولیلة بعد لیلةٍ أحبَّھ الناس
 رفعوا لھ قبعات اإلعجاب

 ذكَرھُم صوتھ باألصالة والجدعنة
  نبھَھُم للجمال المفقود والرجولة المرجوة

 لكنھ إن صدح في رادیوھات شبراخیت
 سریعًا ما یُغَیرون المحطة!

 وجازَف یوًما بدخول االنتخابات
 كان حسَن النیة إلى حد كبیر

  رأیناه على صھوة جواد
  والطربوش یزین رأسھ

 وتحت زغارید النساء یدق البیبان
 یُقبِّل األطفاَل الحفاة ویغني لھم

  دون أن یدرك عادة بلدتھ
 في تفضیل الغرباء.

 وبقصٍد أو بغیر قصد
 حتى الیوم یتناَسون أغانیھ
 ال یكادون یعرفون أنھ منھم

 من عائلة "األحمر"
 في عینیھ لوُن طمي نیلھم

 وصدى زغللة الشمس ألذرع عیدان الذرة
 وكان صوتُھُ الرجوليُّ بامتیاز

 أعلى من ھدیر ماكینات محلج الُمغازي
 وأنعم من أزھار ذقن الباشا.

 قد یبدو لك أحیانًا مثل "لورد" انجلیزي
 یشمخ بوجھھ في كبریاء

 كفُّ یده طریة ملساء
 لكنھ ابن البلد األصیل

 قدیًما كان یشرب من الكوز
 ویمسح فمھ بكم جلبابھ.

** 
 ترقد مدینتي على بیضھا الحجريِّ 

 وتنتظر منذ زمن رؤیة كتاكیتھا
 حائرةً بین األحالم والكوابیس

 ترى خطًّا مستقیًما یقطع خطین متوازیین
 فتنھض من نومھا تشھق: الكوبري!

 وإن تغبََّش الخطُّ فصار خطینِ 
 تفزع من نومھا وتصرخ: السكة الحدید!

 في زمن فات قیل لھا حاَن أوان الفقس
  جاء وزراء أنیقون في احتفال مھیب

 ووضعوا أماَم النیل
 جداًرا قصیًرا علیھ لوحة من الرخام

 مكتوب علیھا الحلم
 ورقص الخلُق كأنھم اإلوز في الترعة قبل الغروب،

 وبعد انتھاء االنتخابات تھدم الجداُر القصیر
 وتحولت اللوحة إلى شاھد قبر.

 وفي الجمھوریة الجدیدة
 تمتدُّ الطرق الدائریة في كل المدن

 وترتفُع الكباري وتمتد
 وكالبرق ستجري القطارات

 لكأنَّ الشمَس لسعت جسَد مدینتي فاستیقظت
 تتفرج على اإلنجازات

  وتسمع من یقول: افرحي، فربما
 یحدث ونحن على قید الحیاة شيٌء مبھج.

 ..ال أؤمُن بالمرأة التي تنسى جرَحھا
 ال أؤمُن بالرجل الذي یتَّسُع قلبُھ لكل الجمیالت

 أنا فقط أؤمن بروحك التي تتَّسُع عشقاً لكلِّ فصول الحیاة
 تعمدني لیالً بكلِّ الكواكب الفضیة

 تزرعني بمحراب الوفاء صالة من الورد
 یطوف بي صمتك على كلِّ الخلجان

 فأكون خالدة بروحك كأسطورة سومریة
 یا كاھن قلبي وربیع أغنیاتي

ل الى معطف یُدفئ كلَّ كلماتي التي لم أكتبھا بعد  حبُّك یتحوَّ
 وقبالتك ما زالت تطعم شفتي كل أحالم العسل

 حتَّى جبیني نبتت علیھ روائح الغار حین أیقنت أنك قدري
 أحبك بكل إیماني المغموس بالرضا

 بكلِّ خرائبي وھزائمي وانكساراتي وحتى عنادي
 .أحبك رغم أن أرضي ال تثمر القمح وال تمر بھا اال فصول الشتاء

 حتَّى مشاعري المنفیة تحاول العودة لبیادرك
 ...یقال أن المرأة معطاء

 لكني امرأة ال تُجید سوى الكتابة وال تھبك سوى برقیاتھا 
 التي أنھكھا الشوُق والجمود

 برقیات تطیر من نافذة غرفتي التي تُشبھ المعتقالت العربیة
 ھل تتذكر المعتقالت في بلداننا العلیلة...؟

 غرف شاحبة وجدرانھا باردة وال تطلُّ على الشمس فقط تحلم بالنور
 وھذا حال كل امراة تعیش بمجتمعات ذكوریة
 تحب بصمت وتشتاق بصمت وتعاتب بصمت 

 وتھجر بصمت وتقتل بصمت
 أن نحب من خلف الشاشات ونكتب ونبكي من لوعة عدم اللقاء

 ونرمي بكل زھور أمنیاتنا من خلف سور سجون بیوتنا
 ألننا نخشى علیھا من أقدام السجان ووحشیة الجالد

 نخاف علیھا من ثقل األصفاد وأسالك األعراف
 "أنا الي بحلم كل لیلة بیك..واحشني منك كل حاجة فیك)("

 ..ھذه األغنیة حال نساء مجتمعاتنا
 ال تملك بیدھا سوى بضعة أحالم وكثیر من األشواق

 أحبك بكل ریح الجھل التي تعصف بمدینتي
 بكل ھذا البرد الذي یكفر عن سیئات صیفنا الحارق
 أحبك بكل وجعي من ھذا السعال الذي فتت صدري

 بكل مرضي وصمتي وغیابي وحتى دمعي على نفسي
 لیت برقیاتي تأكلك قبال بدال عني

 لیتھا تعانقك وتتعتق برائحتك
 فال سكر في الحیاة یوازي حالوة وجھك

 لن أصلب على صدرك حتى أستعید حریتي
 ولن تھطل غیومي مطرا حتى أتخلص من صواعق الظلم

 فلست ممن یرتضي بالشغف المسروق
 ولست ممن یكتفي بعناق یعقبھ فراغ یھشم صدري

 ال أریدني صدى بحیاتك
 أریدني صباحا وزقزقة عصافیر تنعش نوافذ قلبك

 أریدني بحرا ونوارس وموانئ وقبیلة نساء تحاصرك بالفرح
 أریدني رقصة تطربك كل حین

 أریدني فصوال من األعیاد تروي و تطوق قرى حزنك المنھكة
 أریدني قصیدة توازي حسنك أیھا اللذیذ

 میثاق كریم الركابي/العراق

  
 ََ     

 
 شعر: محمد محمد السنباطي/ مصر 
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ن�ك�ھ��ة َع��ِط�ره ب��رائ�ح��ة ال�م��س�ك وال�ع�ن��ب�ر, ت�غ��رد   
العصافیر والبالبل وسط حدیقة تتشابك وتتعانق فیھا 
أشجار الكالبتوس, شعاع الشمس المنك�س�ر ب�أل�وان�ھ 
الزاھیة ینفذ دون استئذان من نافذةٍ زجاجیةٍ ش�ف�اف�ةٍ 
لینشر الضوء والحیاة ف�ي م�ك�ت�ب�ةٍ ورف�وٍف م�ل�ی�ئ�ةٍ 
بالكتبٍ, یرفع نظارتھ الطبیة والقلم ینزف بی�ن ی�دی�ھ 

ب�ل�غ�ةٍ   لیخط لنا األدیب ال�ح�ری�زي أج�م�ل ال�ق�ص�ص
سردیةٍ بالغیةٍ مع الكثیر من مث�ق�ف�ّي ال�ع�راق ال�ذی�ن 
أخذوا على عاتقھم محاربة القبح والرذیلة وت�م�ج�ی�د 
الجمال والعلم والثقافة أینما كان بقلٍم یكون أشد فتكاً 
وت��ھ��دی��داً ل��ل��م��ف��س��دی��ن.. ل��ذا ج��اءت م��ج��م��وع��ت��ھ 
"المصابیح العمیاء" ص�رخ�ة وج�دان ح�ّي ال ی�ن�ام 
على الظل�م وال�ج�ھ�ل وال�ت�خ�ل�ف والص�ادرة م�ن دار 
تموز/ دیموزي/ دمشق م�ن ض�م�ن اص�دارات ات�ح�اد 

ف�ي ط�ب�ع�ت�ھ�ا   األدباء والكتاب في الن�ج�ف األش�رف
بمئةٍ وأربع وخمسین صفح�ة م�ن  2019األولى لعام 

قسمین األول قصص قصیرة والثاني قصص قص�ی�رة 
  جداً ..

المصابیح العمیاء عنونة نُس�ج�ت ب�ح�رف�ی�ةِ ك�ات�بٍ   
, ص�ور ف�ن�ی�ة ب�أس�ل�وب   متمرسٍ ذو ح�سٍ ش�ع�ريٍّ

انزیاحي متمرد على المألوف وثنائیة تض�ادی�ة ب�ی�ن 
مفردتین األولى "ال�م�ص�اب�ی�ح" ت�دل ع�ل�ى الض�ی�اء 
والنور والحیاة والثانیة "العمیاء" تدل على الب�ؤس 

جمع الحریزي ب�ی�ن  والیأس والحزن وفقدان األمل ..
دالالت و ت�ی�م�ات ب�أب�ع�اٍد   مفردتین ُمعرفتین تحم�الن

�ل ع�دة   نفسیةٍ اجتماعیةٍ وسیاسیةٍ وش�م�ول�ی�ةٍ  ت�ح�مُّ
وجوه ین�ظ�ر ل�ھ�ا ال�ق�ارئ حس�ب ح�ال�ت�ھ ال�ن�ف�س�ی�ة 
ومستواه الثقافي العت�الئ�ھ�ا بُ�رج االن�زی�اح ال�دالل�ي 
والسیما أن العنونة متطابقة وم�ن�س�ج�م�ة م�ع ل�وح�ة 
الغالف التي تشیر إلى الح�زن واألم�ل ف�ي ال�خ�الص 
من الواق�ع ال�ُم�ّزري وال�ف�س�اد ال�م�ت�ف�ش�ي ف�ي ك�اف�ة 
مفاصل الدولة وقد كانت أغل�ب ع�ن�اوی�ن ال�م�ج�وع�ة 
تحمل طابعاً شعریّاً (بصمة كلب, نداء ط�ائ�ر, ف�خ�اخ 
الجنان, غیرة كلب, عفن النج�وم, ح�وری�ة ال�ق�ص�ب, 

  اللعنة المستدامة, القھر المزدوج, ...)
یجري الزمن كالسیّل المتدفق من أعالي ال�ق�م�م ب�ی�ن 

ب�ب�طٍء   عنونةٍ شاملةٍ لُحقبٍ زمنیةٍ متتال�ی�ةٍ, ت�ن�س�اب
ورویّةٍ إلى قصصِ المجموعة ألنھ یُمثّل نقطة وحلق�ة 
ترابطیة وثیقة بین بدایة السّرد ب�أح�داث�ھ وال�م�ش�ھ�د 
الحَركي الدرامي والتنقل والتحول الفكري وال�ن�ف�س�ي 
وال�ع�اط�ف�ي واالج�ت��م�اع�ي ف�ي أح�وال الش�خ�ص�ی��ات 
ویسھل للمتلقي تحدید زمن القصة وما تتضم�ن�ھ م�ن 
انتقاالت خالل فترة تأمل وتفكیر ویمكن أن یكون م�ن 
خالل أفعال أو صور ارتدادیة أو ی�ب�دأ م�ن ال�م�اض�ي 
إلى المستقبل أو من المستقبل إلى الماض�ي أو زم�ن 

      ینسجھ الكاتب من الخیال ..
                                        

  الزمن في حركة الشخصیات
تتحرك الشخصیات وتلعب دوراً ت�دری�ج�ی�اً ت�ف�اع�ل�ی�اً 
ضمن فترات زمنیة یستطیع القارئ تتبعھا من خ�الل 
نسج المشاھ�د ال�درام�ی�ة وت�ح�والت�ھ�ا األی�دول�وج�ی�ة 
والنفسیة واالجتماعیة وبیان دور األقنعة ال�م�ت�ل�ون�ة 
التي ارتداھا الكثیر من الناس م�ع ك�ل ت�غ�ی�ر ون�ھ�ج 
سیاسي واجتم�اع�ي وق�درت�ھ�م ع�ل�ى م�م�ارس�ة دور 
الُمھرج وسط جمع ال یستطیع التعرف علیھ لكن ف�ي 
قصص الحریزي بین لنا بأن الشخصیة تظ�ھ�ر ب�زيٍّ 
ظاھري ٍّ مرموقٍ لكن وساخت القلب وقذارة األف�ع�ال 
باقیة ال تتغیر مھما تغیر الزمان وتبدل وذلك واض�ح 
في قصة (بصمة كلب) الذي استطاع الكل�ب ال�ب�س�ی�ط 
فضح كب�ار الش�خ�ص�ی�ات ال�م�ت�ل�ون�ة وال�ق�ذرة ال�ت�ي 

حیث أنھ كان یظ�ن ب�أن�ھ   على جراح الناس  رقصت
بارتدائھ لذلك القناع المّزی�ف ی�م�ح�ي ذاك�رة ال�ن�اس 
الذي یعرفون دناءة أفعال ف�ي ظ�ل ال�ن�ظ�ام الس�اب�ق 
وت�ق�م�ص�ھ دور ال��ت�دی�ن وال�ت�أس�ل��م ل�غ�رض اب�ت��زاز 
البسطاء من الناس إال أن ال�ك�ل�ب ال�وف�ي (ح�م�ور) 
الذي مسكھ یسرق في زم�ن مض�ى وم�زق م�البس�ھ 

ف�ي زم�ن ت�غ�ی�رت ف�ی�ھ أح�وال   أستطاع تشخ�ی�ص�ھ
الناس "تغیر أشكال وألوان االزیاء والعطور وح�ت�ى 
الشوارب وربطات العنق بعد إن اختفت أربطة العنق 
الحمراء حیث طغى ال�ل�ون ال�زی�ت�ون�ي ع�ل�ى ب�دالت 
زائري اسیاده لحقبة من الزمن, أم�ا اآلن ف�ق�د س�اد 
زي العمائم والسبح الس�وداء وال�م�ج�ال�س وال�ل�ح�ى 

  .1والشوارب المحلوقة .." 
والس�ی�ارات   لم تستطع ال�ف�ت�رة ال�زم�ن�ی�ة ال�ط�وی�ل�ة

المصفحة والع�ط�ور وال�م�الب�س ال�ف�اخ�ر أن ت�م�ح�و 
الرائحة والبصمة التي سجلھا الكلب حمور عن ت�ل�ك 
الشخصیة السارقة "لألسف لم یستطع السید الوزی�ر 
مسح بصمتھ من مخ حمور كما مسحھا بم�ھ�ارة م�ن 

 . 2سجالت رؤوسنا وسجالت مؤسسات الدولة "
لعب الزمن في القصة دوراً مھماً ف�ي ت�ح�دی�د ھ�وی�ة 
الشخصیة وأفكارھا وطبعاھا النفسیة واالج�ت�م�اع�ی�ة 
وتساھم بشكل فعال بتحریك مشاعر المتلقي وتوجی�ھ 
وفق انسیابیة تدریجیة غیر عبثیةٍ واإلمساك بخ�ی�وط 
الحكایة وتحدید األھداف التي ی�رم�ي إل�ی�ھ�ا ال�ك�ات�ب 
وبذلك یكون السّرد الدرامي الحسّي قد حقق م�ب�ت�غ�اه 
".. وبذا فإن زمن الصراع ال یكون ھامشاً وال یك�ون 
مركًزا, بل الضوء الذي یسلَّط لیبرز الزم�ن ال�درام�ي 
للوصول إلى أھمیة الحكایة السردیة وتبویب ص�وت 

   .3شخوصھا .."
ب��ی��ن ل��ن��ا ال��ح��ری��زي م��ن خ��الل قص��ة (ل��ع��ب��ة 

زواج ال�ق�اص�رات   ظاھرة اجتماعیة وھ�ي  التوكي)
التي طالما شغلت فكر الكثیر من الباحثین القانونیین 
واالجتماعیین وس�ط اج�ت�ھ�ادات ش�رع�ی�ة وق�وان�ی�ن 
وضعیة وما خلفتھ من ضیاع الكثی�ر م�ن ال�ق�اص�رات 
ال��الت��ي ال ی��ف��ھ��م��ن م��ع��ن��ى ال��زواج وت��ح��ّم��ل ت��ل��ك 
ال�م�س��ؤول�ی�ة ال�ك��ب�ی��رة ك�م��ا ل��م تُ��راع�ى ال�ت�رك��ی�ب��ة 
الجسمانیة لتلك القاصرة مما یُع�رض�ھ�ا إل�ى ت�دھ�ور 
حالتھا الصحیة والموت الُمحقق, القاصر وال�ق�اص�رة 
عرفتھ القوانین الوضعیة بأنھ ذلك الفرد العاجز ع�ن 
تولي مسؤولی�ة ن�ف�س�ھ وح�ده وھ�و ی�ك�ون م�رت�ب�ط�اً 

فقد كان اختیار العن�وان   بشكٍل كليٍّ ومباشرة بعائلتھ
واق�ع�ي ھ�ادف ی�ع�ط�ي ب�ع�داً ن�ف�س�ی�اً   بأسلوب ف�ن�ي

اجتماعیاً یشیر إلى الطفولة وال�ب�راءة وع�دم ت�ح�ّم�ل 
المسؤولیة فكی�ف ل�ت�ل�ك ال�ق�اص�رة أن تُ�رغ�م ع�ل�ى 
الزواج وھي الزالت تعبث بدمیت�ھ�ا الص�غ�ی�رة " ل�م 
یفھمن ما قالتھ الطبیبة للمرضة خطیھ ال�ط�ف�ل�ة ع�ده 
تمزق فقد اختلطت الفتحات الثالث مع بعضھا, دیري 
بالج علیھ عیني مسكینھ, ھسھ ھ�اي وی�ن وال�ع�رس 

  .18وین ؟؟!.ص
أما قصة (نداء طائر الحجل) تتضمن تلك القصة بعداً 
زمنیاً یأخذ بید المتلقي وینطلق بھ إلى عمق ال�بُ�ن�ی�ة 
االجتماعیة والسیاسیة للواقع ال�ع�راق�ي ف�ي م�رح�ل�ة 
یسود ویحكم ویتسلّط فیھا النظام االقطاعي ال�م�ب�ن�ي 
على القوة والبطش وسیاسة ال�ت�خ�وی�ف وال�ت�ج�وی�ع 
وعبادة السید وعدم مناقشتھ وكل مف�ردة اس�ت�ع�م�ل�ھ�ا 

ی�رت�ب�ط بص�ورة   الحریزي تش�ی�ر إل�ى بُ�ع�ٍد زم�ن�يٍّ 
مباش�رة م�ع الش�خ�ص�ی�ة واالس�م ال�ذي ض�م�ن�ھ ف�ي 

(أبو سماعیل) كان یطلق ع�ل�ى   القصة حیث أن لقب
الشرط�ي وی�رج�ع ظ�ھ�ور ھ�ذا ال�ل�ق�ب إل�ى ب�دای�ات 

ع�ن�دم�ا تش�ك�ل�ت  1921تأسیس الدولة العراقیة عام 
الشرطة بمساعدة االنكلیز والھنود وقد بینت الباحث�ة 
في التراث الشعبي حمدیة ھارون أن بعض المص�ادر 
ترجح أن أول شرطي عراقي انخرط في ھ�ذا الس�ل�ك 
كان اسمھُ خلیل ولذلك أطلق ع�ل�ی�ھ ال�ع�راق�ی�ی�ن أب�و 
اسماعیل وبذلك یكون ال�ح�ری�زي ق�د وظ�ف ال�ت�راث 
والفلكلور القدیم في قصتھ وقصصھ األخرى لی�ع�ط�ي 

وعمقاً داللیاً ونكھ�ةً زم�ن�یّ�ةً یس�ت�رج�ع   بُعداً تاریخیاً 
فیھا الفرد العراقي ال�ذاك�رة ال�م�ل�ی�ئ�ة ویُ�ق�ارن دون 
شعور بین الماضي والحاضر وكیف یكون المستق�ب�ل 
في ظل حكومات تتبدل دون تغیر ایجابي ف�ي ن�ھ�ج�ھ�ا 

ویضع أسئلة ویس�ت�ن�ط�ق   وسلوكھا مع أفراد الشعب
غیر العاقلة محاول�ة م�ن�ھ ت�ح�ری�ك ُم�خ�ی�ل�ة ال�ق�ارئ 
ووضعھ شریكاً في نصٍّ أدبيٍّ یست�ن�ب�ط م�ن�ھ ال�ھ�دف 
والمغزى الذي یشی�ر إل�ی�ھ وق�د وض�ع ل�ن�ا ال�ك�ات�ب 
عبارات تدل عل�ى خ�وف ال�ن�اس ف�ي زم�ن االق�ط�اع 
(غالي وطلب رخیص) وعلى البطش والق�وة وال�ق�ت�ل 
واالستھتار من قب�ل ال�ط�ب�ق�ات ال�ح�اك�م�ة م�ن خ�الل 
الصورة الدرامیة التي نقلھا ل�ن�ا ع�ل�ى لس�ان ط�ائ�ر 
الحجل, كما شكلت قصصھ نسیجاً فنیّاً مترابط�اً أع�اد 
للكتابة التاریخیة حیّویتھا واعتب�ارھ�ا وج�ع�ل�ھ�ا ف�ي 
نصوص أدبیة ذات من�ح�ن�ى وم�ع�ن�ى دالل�ّي ی�ك�ش�ف 
المخفي والمسكوت عنھ بطرقٍ فنیّةٍ یكمن فیھا اب�داع 
الكاتب بتقدیم قراءة وس�رد ل�ل�م�اض�ي ان�ط�الق�اً م�ن 
نقطة الحاضر والواقع الحیاتي الیومي لیحقق ھ�دف�ھ 

وغ�ای��ت�ھ االب�داع��ی�ة م��ن خ��الل�ھ��ا واع�ادة ص�ی��اغ��ة 
الموروث القدیم طبقاً لقراءتھ وبصمتھ الخاصة وق�د 
قام الكاتب باستحضار الم�وروث ال�ت�اری�خ�ي ل�ق�ص�ة 
(أبو اسماعیل) لیجعل المتلقي وجھاً لوج�ھ م�ع ت�ل�ك 
الشخصیة بكل متغ�ی�رات�ھ�ا ال�ن�ف�س�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة 
والسیاسیة ألنھ وصف "یشم�ل ال�م�ظ�ھ�ر ال�خ�ارج�ي 
للشخصیة, مالمحھا وع�م�رھ�ا ووس�ام�ت�ھ�ا وذم�ام�ة 

  .4شكلھا وقوتھا الجسمانیة وضعفھا "
ن��داء االس��ت��غ��اث��ة وص��رخ��ة م��دوی��ة ف��ي قص��ة 
(واغفاریاه) في بُنیة س�ّردی�ة ت�ك�ش�ف ق�ب�ح ودن�اءة 
ادعیاء الدین والمساومات ع�ل�ى ش�رف ال�م�رأة م�ن 

 أجل قبضة صغیرة من مادة الطحین ..
تتبع الحریزي الواقع الیومي االجت�م�اع�ي ف�ي ال�ب�ل�د 
وما یحدث من ویالت نتیجة االقتتال ال�ط�ائ�ف�ي وس�ط 
انفجارات كثیرة راح ض�ح�ی�ت�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر م�ن أب�ن�اء 
الشعب والتي قتل فیھا حبیبی�ن (أزھ�ار وأس�ع�د) ف�ي 

  قصتھ "فخاخ الجنان"
یشّكل الزمن في قصص الكاتب نقط�ة وص�ل م�ھ�م�ة  

بین العناصر األخرى ورسم مسار حركة الش�خ�وص 
وطریقة تف�ك�ی�رھ�ا وأل�ف�اظ�ھ�ا وإن ذل�ك واض�ح ف�ي 
القصص (قصة عفن النجوم: وحنھ مشین�ھ, مش�ی�ن�ھ 
للحرب ... یاكاع اترابج كافوري ... ی�ای�م�ھ ال�ب�ارود 

 .49من اشتمھ ریحة ھیل .....)ص
وتلك األھازیج جاءت باللھجة العامی�ة ل�ت�ت�ن�اغ�م م�ع 
مخیلة المتلقي واعادت�ھ إل�ى زم�ن مض�ى یس�ت�ط�ی�ع 
تحدیده من خالل تل�ك األق�وال واألم�ث�ال واألن�اش�ی�د, 
وكذلك قصة "عاجل": (قتل في ال�م�ش�خ�اب ج�ن�وب 
بغداد معتوه یحمل حزاما ناسفا ح�اول ت�ف�ج�ی�ر ھ�م�ر 

.. یس�ت�ط�ی�ع ال�ق�ارئ 55لقوات التحالف الصدیقة)ص
من خالل حركة سی�ر الس�ّرد وال�ت�س�ل�س�ل ال�ت�ت�اب�ع�ي 
واألحداث تحدید الفترة الزمنیة ل�ت�ل�ك ال�ح�ك�ای�ة وم�ا 
الھدف منھا, تُعبر ع�ن�ون�ة ال�ق�ص�ة (دع�اب�ل خض�ر) 
عتبة اساسیة لتحدید زمن القصة ق�ب�ل ال�ول�وج إل�ى 
متن النص فھي ل�ع�ب�ة ش�ع�ب�ی�ة ل�ألط�ف�ال ت�دل ع�ل�ى 
براءتھم وطیبتھم وعدم تحملھم أیة مسؤولیة ول�ك�ن 
سوء األوض�اع االج�ت�م�اع�ی�ة لش�ری�ح�ة ك�ب�ی�رة م�ن 
العوائل والحروب التي راح ض�ح�ی�ت�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
اآلباء جعل األطفال ینخرطون في أع�م�ال یُ�زاح�م�ون 
ف�ی�ھ�ا ك�ب�ار الس�ن وی�دف�ع�ھ��م إل�ى ت�رك م�دارس�ھ��م 
وضیاعھ�م وس�ط ف�وض�ى ال�ع�م�ل ومش�اك�ل�ھ إال أن 
االنفجار حول�ھ�م إل�ى أش�الء م�م�زق�ة وھ�ذا ال�واق�ع 
المؤلم نقلھ لنا الحریزي من الواقع العراقي والعربي 
باعتباره فرٍد مسؤول عن رصد السلبیات ومعالجتھ�ا 
بأسلوب سردي عن ط�ری�ق إث�ارة األس�ئ�ل�ة وكش�ف 
المستور .. كما أنھ ركز في قصتھ (القھر ال�م�زدوج) 
على ظاھرة سلبیة ترفضھا حتى الحیوانات وھي زنا 
المحارم الذي یعاقب علیھ الشرع وال�ق�ان�ون ب�أقس�ى 
العقوبات من أجل ردع كل من تسول لھ ن�ف�س�ھ ع�م�ل 
ذلك الفعل الشنیع وق�د ب�ی�ن ل�ن�ا ف�ي س�ّرد قص�ص�ي 
درامي حالة الطفلة الصغ�ی�رة ال�ت�ي ف�ق�دت وال�دت�ھ�ا 
وب�ق�ائ��ھ�ا م�ع وال��دھ�ا وم�م�ارس��ت�ھ م�ع�ھ��ا ال��ج�ن��س 
باستمرار واكتشاف زوجھا بأنھا غی�ر ب�اك�ر ووس�ط 
صراع وخالف ب�ی�ن األب وال�زوج تض�ط�ر ال�ط�ف�ل�ة 

ل�م�س ال�ت�ی�ار   الصغیر إل�ى االن�ت�ح�ار ع�ن ط�ری�ق

الكھربائي ووض�ع ل�ن�ا ن�ھ�ای�ة ص�ادم�ة تش�ی�ر إل�ى 
الجم�اھ�ی�ر ال�ت�ونس�ی�ة  استھتار األب وعدم مباالتھ "

 . ..89تشیع محمد بو عزیزي المنتحر حرقا.." ص
 

 التكثیف وداللة األلفاظ
یتحلى الحریزي بخیال خصب مكنھ م�ن وض�ع آل�ی�ة 
فنیة ابداعیة بنسج خیوط بألوان مختلفة لیصن�ع ل�ن�ا 
سجادة خاصة بھ ذات بصمة یُعرف من خاللھا بس�ّرد 
قصصي قصیر جداً ینبني ع�ل�ى اإلی�ج�از وال�ت�ل�م�ی�ح 
واالقتضاب والترمیز غیر الموغل واست�ث�م�ار ال�م�ث�ل 
والطرفة والسخری�ة الس�وداء إلیص�ال ال�م�ع�ن�ى إل�ى 
الكثی�ر م�ن ال�ق�راء ك�م�ا ف�ي قص�ص�ھ ال�ت�ي اخ�ت�ار 

ت�ق�ن�ی�ة   اعتمد الك�ات�ب عنونتھا بعنایةٍ ودقةٍ متناھیةٍ 
بت�ع�اب�ی�ٍر تش�د   السّرد بصورة مباشرة وغیر مباشرة

وتثیر القارئ منذ الوھلة األولى عن طریق الص�دم�ةِ 
ال�ح�َرك��ّي ف�ي ت�ت�اب�ع األح��داث   واإلث�ارةِ وال�م�ش�ھ�د

وتوشجھا ضمن عالقة منط�ق�ی�ة ف�ت�ت�الح�ق األس�ئ�ل�ة 
واالستنتاجات ف�ي م�خ�ی�ل�تِ�ھِ ألن�ھ "ق�د اس�ت�ط�اع أن 
یحركنا ذھنیاً ونفسیاً في االت�ج�اه ال�م�ق�اب�ل ف�إذا ب�ھ 

 .5یستثیر الصوت الداخلي المضمر في نفوسنا "
فكانت العناویین (جلد األفعى, عطر الخیانة, الموق�د, 
خارج السرب, الشیب المكھرب, المف�ت�اح, ال�ت�ف�ئِ�یّ�ر, 
على سر ولده, المصاب�ی�ح ال�ع�م�ی�اء, ال�ن�دم, ال�رأس 
المفجوع, فواتیر, ب�اق�ة ورد, الص�ورة, ال�ل�ھ�م ان�ي 
صائم, غرام الورد, القناع, التح�ول, م�ح�ن�ة األع�داء, 
قبالت النھر, اللقاء, الوالدة, صالة الثعالب, ابتس�ام�ة 
ال�ع�ف�ن, رقص�ة األن�ا, الش�رف, الض�رة, االم�ت�ح�ان, 
الكشف, النجوم, أمنیة, الھ�وی�ة, ال�ت�ف�ت�ی�ت, ال�دورة, 
الش��ھ��ود, االع��ت��زال, س��م��اء ج��دت��ي, ال��م��ج��ھ��ول, 
المصادرة,..) عالمات سیمیائیة ت�ع�ت�ب�ر ال�ّح�د ال�ذي 
یفصل العالم عن النّص األدبي كما أنھ یشیر وی�وح�ي 
إلى زمن القصة لتشَّكل مع النّص بُنیة سّردیة تع�ت�م�د 
أسلوب التعالق الداللّي كون العنونة جزءاً من النّص 

 لما یتضمنھ من معاٍن وھدٍف یرمي إلیھ الكاتب ..
كما أن القصة القصیرة جداً ق�د نس�ج�ھ�ا ال�ح�ری�زي  

وفق تقنیاتھا وأركانھا من حیث ال�م�ع�ی�ار ال�ت�داول�ي 
وخصائصھا الداللیة من تصویٍر دقیقٍ ل�ل�ح�دث وف�ق 

یستثیر المتلقي وتدفعھ إلى ال�ت�أوی�ل   أسلوب ابداعي
وكذلك التزم القاص بالمعیار الكّمي من خ�الل ض�غ�ط 
الكلمات والتكثیف وال�ت�رك�ی�ز ب�اإلض�اف�ة إل�ى ال�بُ�ع�د 

كما إنھ است�خ�دم ال�ج�م�ل ال�ف�ع�ل�ی�ة ل�ت�س�ری�ع  الفني..
الحدث "قصة جلد األفع�ى: ت�ت�ل�وى ب�ی�ن األعش�اب, 

. وقص�ة 110ینزلق عن جسدھا, یظھر الجلد .." ص
عطر الخیانة: تقترب منھ رائحة, نظر ف�ي ع�ی�ن�ی�ھ�ا, 

.. وقص�ة ال�م�وق�د: ت�راك�م�ت, ج�ف�ت,  سقطت دبلتھا
ذاب�ت, اش��ت��ب��ك�ت, ام��ت��زج��ت, أط�ف��أت ..وال��ق��ص��ص 

ھ�ذه ال�ق�ص�ص ب�ك�ل م�ع�ان�ی�ھ�ا ودالالت�ھ��ا  األخ�رى..
وألفاظھا اللغ�وی�ة ورم�وزھ�ا ھ�ي ن�م�وذج ل�ل�ك�ت�اب�ة 
القصصیة القصیرة ج�داً ال�م�ت�ق�ل�ب�ة ب�ی�ن ال�ت�ك�ث�ی�ف 
واالقتضاب واإلیجاز، وبین الق�ص�ص�ی�ة ال�ت�ي ت�م�ت�د 
أحیانا لتتجاوز النصف ص�ف�ح�ة، وم�ن ج�ھ�ة أخ�رى 
ف��إن��ھ��ا ق��ّص س��ّردي ی��ت��ض��م��ن ت��رك��ی��ز وإش��ارات 

تُْغني القاص عن اإلس�ھ�اب وال�غ�وص ف�ي   ترمیزیة
تفاصیل ال مبرر لھا ف�ي م�ج�ال س�ّرد ی�ن�ب�ن�ي ع�ل�ى 
اإلیحاء والتلمیح ، وتمنح المتلقي قدرت اس�ت�ح�ض�ار 
الذاكرة المشحونة بالذكریات ودفعھ دون شعور إل�ى 
محطات معرفیة متنوعة وثنائیات م�ت�ض�ادة و إن�ھ�ا 
تكون بمثابة وھج بصرّي یُمارس على المتلقي نوعا 
من التأثیر النفسي غیر المقصود لذاتھ بق�در م�ا ك�ان 

ب��أل�ف��اظ ومض��ام��ی��ن   ال�م��ق��ص��ود ال�ت��م��ت��ع وال�ت��ل��ذذ
تكتسي "تلك القصص" حلة رمزیّة ابداعی�ة  النَّص..

الدالالت والث�ن�ائ�ی�ات ال�م�ت�ض�ارب�ة ب�ی�ن   فنیة، تسند
الوھن والقوة، الفقر وال�غ�ن�ى، ال�ب�ؤس واالض�ط�ھ�اد 

یفكر في العْنونة ال�رم�زی�ة   والظلم مما یجعل المتلقي
في النصوص كطاقة مؤثرة تس�ع�ف�ھ ف�ي االس�ت�غ�ن�اء 
عن المألوف من القول والتركیز واإلسھاب والتلمی�ح 
ووضع مفاتیح لتمكن المتلقي مس�ك خ�ی�وط ال�ق�ص�ة 
وفك رموزھا وتحلیلھا بالطری�ق�ة ال�ت�ي تس�ھ�ل ف�ھ�م 
المعنى الذي توصل إلیھ وبذلك یكون الكاتب قد حقق 

 الھدف المنشود من الكتابة ..
قصص الحریزي ت�ح�ت�اج دراس�ة واس�ع�ة ل�ت�غ�ط�ی�ة 

  الستیعابھا ..

  دّا ا  ء"   اا ا"  
 د  اي

 

  غانم عمران المعموريبقلم:



 * أَثَُر قصائدي
 

 نامْت على سریِرھا المآلن باألسرار،
 ووضعْت كتاَب ِشْعري

 على صدِرھا الُمثیر
 لكنّھا وضعْت على عینیھا

 نظّارةً كبیرةً سوداء.
 فلم أعرْف أثََر قصائدي فیھا؛

 أكانْت تدعوھا للجنون
 أم للذھول
 أم للبكاء؟

 

  * محكمة للحروف
 

 لو كانْت ھناك محكمة للحروف
 الشتكیُت حروفاً عشقتُھا حّد الجنون

 فلم تأبْھ بي أبداً.
 والشتكیُت حروفاً ھّددْتني وطاردْتني

 لیَل نھار
،  حتّى ألقت القبض عليَّ

 فقبّلْتني وطعنْتني ِسّراً وجھراً 
 ثُمَّ ھجرْتني وَدْرَوشْتني ِسّراً وجھراً 

 إلى أن ُمتُّ أو شارفُت على الموت.
 

 * مرآة الُعري
 على شاطئ البحِر أقاموا معرضاً للمرایا.
 فجاءوا بآالِف المرایا الصغیرِة والكبیرة،

 الُمقّعرِة والُمحّدبة،
 الُمضحكِة والُمبكیة،

 القدیمِة والجدیدة،
ضر. رق والخُّ  الّسود والبِیض والزُّ

 فلم تنْل أّي منِھا اھتماَم أحد
 عدا مرآة تُظھُر النّاَس ُعراةً 

  حتّى من ورقِة التّوت.
 

 * كلكامش یضحك
 في كلِّ قصیدِة ُحبٍّ 

 البدَّ للشاعِر أن یقول:
 كلّما تذّكرُت اسَم حبیبتي َخفََق قلبي.

 ھذا القوُل صاَر ُمبتََذالً دوَن معنى،
 حتّى أنَّ كلكامش قبَل آالِف الّسنین

 أدرَك األمر،
 فمسَح اسَم حبیبتھ

 -وھَو یضحُك  -
  من ملحمتِھ الُكبرى!

 

 * حین ینسى البحر نَْفَسھ
 في اللیل

 ینسى البحُر نَْفَسھ،
 فَیَتسلُّل إلى المدینِة الكبیرِة بھدوء.

 أحیاناً یتحّدُث مَع الّصعالیك والُمشّردین فیھا
 وأحیاناً یمنُح الّشعراَء شھادةَ ُحبّ 

 تسخُر منھا النّساُء حّد إطالق القھقھات.
 

 * بكاء من طرف واحد
 الّشعوُب التي أدمنْت عْشَق الطُّغاة

 أدمنْت، كذلَك، البكاَء الحار،
 كلّما سمعْت أنَّ كلباً من كالِب الطّاغیة

 قد نَفَقَ 
 أو دھسْتھُ سیّارةٌ ُمِسرعة.

 
 

 * قاتل مأجور
 كّل یوٍم ینمو حلٌم جدیٌد في رأسي.
  وحیَن عرفُت أنَّ رأسي قد تحّولَ 

 إلى غابٍة ُمتشابكٍة من األحالم
 تمنعني من النّوِم أو الّضحك

 أو حتّى تنفّس الھواء،
 اتصلُت بقاتٍل مأجور

 لیقطَع لي رأسي!

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 

 أسترالیا / أدیالید

 
 
 
 
 
 

 اسوری/نرجس عمران
 

 أنا في حیاتي أعیش تعیسا
  فلست سوى زفرة ودموع

 
  فمنذ تركت بالدي كأني

   بكل خنوعي  أوافي مسیري
 

 فما لي صحاب سوى ذكریات
   وبعض خیال یضيء شموعي

 
   الجمیل ؟ وأیني ؟  فأین الشعور

  وأین أناس تزین ربوعي ؟
 

 ؟  لماذا تھادوا جراحا وكربا
  وفي القھر باتوا دوام النبوع

 
   أعیش بماض مضى منذ حین

   ویومي أنا غارق بالدموع
  

   األمان بنصب عیوني  فلیس
 ومامن صدیق یعید جموعي

   
  شرذمتني ظروفي ألني  فقد

    أردت الرخاء بأحسن نوع
 

 ؟  فھل لي ببعض تراب بالدي
  وأسعف لوعي  مراري  أحلي

 
  تفوح دماء  فما بي جروح
  أالن ضلوعي فجرح النفوس

 
 عیون الخفایا  أرى وحشة في

 بغول دنا من خشوعي  كأني
 

 فأین الكمال ؟ وأین اكتمالي ؟
  وقوعي  وشوقي شدید یرید

 
 أخط الرسائل أشكو جراحا

    ركوعي  وھذا الشرود أحب
    

  فما بات ھمي نقودا وجاھا
  قنوعي   وكل ھمومي غدت في

  
  ثقیل الحضور  بأن الغریب

    وأن القریب كثیر النفوع
 

  فما عشت عزا بغیر بالد
 وال طبت عیشا وال خف روعي

 
      ھوایا  ضجیج  نأت عن  بأرض

    بالدا ودھرا وجوع الرجوع
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 .. خالفاً لكثرٍة من الَخلق ، یسحرني اللیل أستمتُع بیقظتھ

 أَُعبُّ ما ینفُثھ من ھدوٍء ، فال أَناُم إالّ قلیالً،

 .. في وقٍت تتزاحم الكوابیس فوَق الرؤوس، تَُمشِّطُ أِزقَّةَ األحالم

 .. أَرقُب العالم ینزُف أواخَر الضجیج، ویَھَجع

 حیَن یَغدو الصمُت صافیاً / نظیفاً، یروُح دمي لبعضھ یُصغي،

 ! أبحُث في ُمعَجِم اللیل عن ُمفردٍة، تُحیي الفَرَح وھو َرمیم

 فإِْن إحتَجبَْت في قُبّة الصمت،

 .. فألنَّ المفردات َوھنَْت وعالھا نسیُج العنكبوت

 في الشرفِة التي أسلََمْت سھَرتَھا لنجوٍم عاریٍة بین الغزالن،

 .. أَنفُُث ُدخاَن سیجارتي ، وسط الظُلمة

 ، "سیجارھا"البیُت المقابل، ھو اآلخر، ال تَِكفُّ َمدَخنتھ تزفِرُ 

 كأنھا تُقاسمني الَسَھر،

 النجوُم توّضأْت بصمٍت خالٍص، ترتِجُف من برودة لیٍل، 

 مسروقٍة من َغفلَِة الھجیر،

 من الُشرفَِة أرقَُب شجرةَ التفاح المقابلة لنا ، طالھا اللیُل بلونھ،

 .. والنجُم ماٌس مغسول

 نُتٌَف من غیماٍت تائھة في المدى، 

 تَُحكُّ ظھَر الموجِ في البحیرِة القریبة،

ةٌ َخلََعْت نعلیھا ، تأبى أْن تَرِكَس في بطِن البحیرة  .. فِضَّ

 . تُراقُِص النسیَم على وجھ الماء ، فتسِرُق فراشات النُعاس

ٍة،   منسوُب الملوحِة في دمي ینخفض .. أشعُر برغبٍة ُملِحَّ

 كالعطَِش لكتٍب لم أقرأھا،

ُر بھ الوجھ الذي یراني في المرآة  .. كالجوعِ لمعرفِة ما یفكِّ

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

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

 ال أكترُث كم ھي الساعة ،

  .. أراه  اُحسُّ بمن یقترُب مني دوَن أنْ 

 .. ھوذا األمیُر، النُعاُس، جاء یُجرجني إلى غرفة النوم

 فبعد قلیٍل سیرنُّ الُمنبّھ، فیذبُح النوَر عن ُحلُمي، یقتلعني من ُحظِن الرؤیا،

 .. سیتعیُّن عليَّ أْن أسحَل جسدي إلى الحّمام، في طقٍس ُمقِرف

ر، وأضُع قناعاً على وجھي، إستعداداً انھاِر العیش  !أن أرتدي بدلةَ التنكُّ

 وفي الطریِق إلى الباب، قبَل خروجي، ألتفُت لحظة إلى الخلِف،

 .. أرى بقایاَي ھناك، في الحّمام وفي غرفة النوم

ِة النھار  !! ..حینھا سأدرُك أَنَّ بعضي فقط، َمْن سینقذُف في لُجَّ

 
 

 

 وا َ 

 یحیى علوان
  برلین

ُّا* 
   
 
 
 
 

 زینب حداد/تونس
 
 
 
كان الموُت یُخیفنا نحن الصغار وارتبط في مخیالنا بتحّوِل ال�م�ح�ت�ِض�ِر    

إلى كائٍن مرعٍب ... یتحّول لونھ من البیاض الى السواد وت�ج�ح�ظ ع�ی�ن�اه 
مفزوعتین مشحونتین بھوِل االحتضار، یفغر فاه واسعا و تسودُّ أس�ن�انُ�ھ 

أما إذا مات مقتوال …  وقد یرفع ذراعیھ فال یرتّدان ألّن عزرائیل جّمدھما
أو غرقا فإنّھ یتحّول إلى "عبّیثة" وال یمكن حصر األفعال الخبیث�ِة ال�ت�ي 

 تأتیھا العبیثة.
تقول جدتي: "إنّما ُسّمیت العبیثةُ* ك�ذل�ك ألن�ھ�ا ت�ع�ب�ث بس�الم�ة ال�ن�اس 
وأمنھم ففي اللیل حین یدلھّم الظالُم وتھدأ الح�رك�ةُ و ی�أوي ال�ن�اُس إل�ى 
فُُرشھم یبحثون عن الراحة والدفء تبدأ العبیثةُ أعمالھا الشیطانی�ةَ ل�ب�ّث 

ت�أخ�ذ األب�واُب وال�ن�واف�ُذ ف�ي االن�غ�الق واالن�ف�ت�اح … الرعِب وال�ف�وض�ى
واألض�واء ف��ي االش��ت��ع�ال واالن��ط�ف��اء، ویُس��م�ُع ف��ح�ی��ح ری�حٍ وال ری��َح 

أصوات حیوان�اٍت ت�ن�ب�ع�ث م�ن … ضحك ھستیريّ …  وأزیُزرعٍد وال رعدَ 
…كؤوس تسبح في الفضاء ثم تنكسر في فرقعة رھیب�ٍة …  ھنا وھناك 

وویٌل لَِمن ی�م�ّر ف�ي   العالم في فوضى عارمة وتنقلب جمیع النُّظُمِ   یدخل
 …طریق مقبرٍةلیال، ستحاصره األرواح العاویةُ وقد یموت رعبا وھلعا 

كانت جدتي ال تخفیابتسامة انتصاٍر وت�ل�ّذذ وھ�ي ت�رى أيَّ رع�ب ت�م�ك�ن 
منا،كنا ننكمش ونلتصق ببعضنا البعض وتجول أع�ی�ن�ن�ا ف�زع�ةً ف�ي ك�ل 

 ا.واألركان فمن یدري ،قد تكون العبیثة مترصدةً في زاویة م  االتجاھات
جدتي تزرع فینا بذرةَ الخوف وتعتقد أّن ذلك من قواعد التربیة السل�ی�م�ة 

 …(فَمن خاف نجا) 
أذكر جیدا كیف كنُت أشكل خیاالٍت مرعبةً من األشیاء العادیة فقد یت�ح�ول 
الثوب المعلّق قبالتي وأنا في الس�ری�ر ل�ی�ال ال�ى غ�وٍل أو وح�ش ی�ت�خ�ذ 

 وأقنعةً مختلفةً. وجوھا متعددة
الغوُل كان وسیلة أمي في دفعنا إلى النوم ون�ح�ن أط�ف�اٌل ،ك�ان�ت ت�ھ�دھ�د 

وق�ب�ل   الطفَل حتى یناَم لیتسنى لھا أخُذ نصیب من الراحِة بعد یوم نََص�بٍ 
أن تنھض عند الفجرلتعّد طع�ام ال�ع�م�ال ال�ذی�ن س�ی�ت�ج�ھ�ون إل�ى ح�ق�ول 
الزیتون شتاء أو مزارع الحبوب صیفا وعلیھاأن تھت�ّم ب�ف�ری�ق األط�ف�ال 

ھذا إلى ال�ك�ن�س و ال�ط�ب�خ وال�غ�س�ی�ل وال�خ�ب�ز …تنظیفا وإطعاما ولبسا 
وع�ن�دم�ا  وغزل الصوف او نسج األغطیة إلخ ،لھا أل�ف م�ھ�م�ة وم�ھ�م�ة

تغرب الشمس تكون قواھا قد خارت وھذا الطفل المش�اك�س ی�أب�ى ال�ن�وم 
ویوقظ فیھ وجودھا إلى جانبھ رغ�ب�ة ف�ي االل�ت�ص�اق ب�ھ�ا واالس�ت�م�ت�اع 
بحنانھا لكن ال وقت لدیھا لالحتضان، والعواطُف عندھا قد طحنتھا رح�ى 
الواجب الیومّي فلم یبق أمامھ�ا م�ن وس�ی�ل�ٍة ل�ل�خ�الص غ�ی�ر"نَ�ْم، ج�اك 
(جاءك) الغول"، وتدّق على حافة السریر و تأتي أصواتا غریبةً ف�ی�ث�ن�ي 
الطفل رجلیھ الى صدره ویحیطھما بذراعیھ كأنھ الجنین في الرحم ویل�ّف 
جسده بالغطاء فال یترك فراغا یمكن أن ت�ت�س�رب م�ن�ھ ن�م�ل�ة وی�ح�ت�م�ي 
بخوفھ فتھ�دأ ح�رك�ت�ھ وی�ب�ق�ى ی�ق�ظ�ا م�ت�ربّص�ا ح�ت�ى ی�أخ�ذ م�ن�ھ ال�ن�وم 

 …والكوابیس
كبرنا لكّن عقلنا الباطن اختزن شبحي العبیثة والغول، لھذا عن�دم�ا اش�ت�ّد 
بك المرُض وأعلن الطبیُب أنھ لم یبق لك غیر سویع�اٍت وج�ف ق�ل�ب�ي ... 

 ھل ستتحول أنت اآلخر إلى ُعبّیثة؟؟!
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 كلّما اعانقك 

 أفقد شفتيّ 

  وتضیع أصابعي

  في أماكن طریة

 من مملكتك الصلصال

٠٠٠٠٠٠ 

 تحت وسادتي

 أحالم

 تتفق؟ُد جسدي

 لم أتذّكر من الحلم

 سواك 

 تنھضین

 وتعّدین

 الحلیب مع الثلج

 یلبطّان في رغیف الجسد

٠٠٠٠٠٠ 

 في اللیل

 وھو تشاھد التلفزیون معي

 ال یعنیھ أي شيء

 سوى أن یساعدك

 وانت تقلّبین لسانك

 في فم القمر

 في السماء األول

 لنعش یبتسم لك

 بال اسنان 

٠٠٠٠ 

 انا دمث جدا

  في بطاقتي الشخصیة

  بتوقیع كالم رشیق

 بال معنى

 انا ھكذا بركان منھك

 لكنني أمامك

 اصیر راھبا بجسد املس

  وانشغل بأمور كثیرة

 ال تبالي بنبض أحمر

 یسقط من عیني خلفي

 حین انظر الیك

٠٠٠٠٠ 

 ال ترھقیني كثیرا

 حین تمسحین فمك

  ببعض ما اتركھ علیھ

  من قبالتك الطویلة

 تثیر مؤخرة العالم

 وفقاعات جرن عماد تنزل من كاتدرائیة لوحدھا

 وتذھب الیك

  دون أن تأخذ رایي

  في منضدة حب اخوضھا

 في المتحف

٠٠٠٠ 

 لوحة في فوضى إطار قش

 تنظر الي وتبكي

 لم أعرف سببا لذلك

  اال حین تعثرت

  بدمیة صغیرة

 سقطت منھا

٠٠٠٠٠٠ 

  ال شيء یحدث

 حین تكون عیوني مغلقة

 وانا أشاھد نصا یتبختر أمامي

 وامرأة تعثر على رمقي االخیر

  في انقاض حرب مضت

  ال شيء یحدث

 وانا أمرخفیفا الى مكان آخر مني

 تحتاجني قلیال

٠٠٠٠٠٠ 

 كلما انظر إلى طین یابس انزعج

 الني ھنا فقدت نفسي

 ذات كالم سقط على األرض

 وكانت الشمس تغیب

 والورد ایضا

  لكنني ضجرت من افاع نحیفة تحدق بي

 وانا انھض من نعشي في زخارف فنجان قھوة 

 بید جنیة

 وھندام فارغ مني

 في فم دود اسود

 وفقاعات في فم التراب

٠٠٠٠٠٠٠ 

 انا دمث جدا

  في بطاقتي الشخصیة

  بتوقیع كالم رشیق

 بال معنى

 انا ھكذا بركان منھك

 لكنني أمامك

 اصیر راھبا بجسد املس

  وانشغل بأمور كثیرة

 ال تبالي بنبض أحمر

 یسقط من عیني خلفي

 حین انظر الیك

٠٠٠٠٠ 

 ال ترھقیني كثیرا

 حین تمسحین فمك

  ببعض ما اتركھ علیھ

  من قبالتك الطویلة

 تثیر مؤخرة العالم

 وفقاعات جرن عماد تنزل من كاتدرائیة لوحدھا

 وتذھب الیك

  دون أن تأخذ رایي

  في منضدة حب اخوضھا

 في المتحف

٠٠٠٠ 

 لوحة في فوضى إطار قش

 تنظر الي وتبكي

 لم أعرف سببا لذلك

  اال حین تعثرت

  بدمیة صغیرة

 سقطت منھا

٠٠٠٠٠ 

 انا

 نظَر الماُء اليَّ .كامرأٍة تعجُن الَخبز

  وضعُت إبتسامتي في أستغراِب أیقونة

  تحّدُق في نقوٍش تلھُث فوق الباب

 وأنتبھُت الى طائرٍة ورقیٍّة أكثر إرھاقاً من السماء

  مندیلي األبیض في یدي یرنُّ كناقوس

  وما زلُت أمشي الى قطٍع من الضوِء تّواً تصعُد اليَّ 

  من شرٍق یجيُء الىَّ من مكاٍن غریٍب وبال مھارة

تحتاُر ذاَت حاضركنُت أمسك بیدي فراش�ة وأھ�ذي ق�ب�ل 

 الكالم

 تقریباً من بین یديَّ حین كانت تشمُّ الماضي من الماء

 كاَن یفتُح فَمھ التراُب بإتقاٍن كسرداٍب بال باب

 كنُت غائبا وأسمعھ بعد أن أذھَب جالسا وأجيُء بنعش

 ما كاَن یفعُل ھكذا حتى في الصیِف الماء

 او باألحرى حین یضُع تحت ذقنِھ بعَض لھاث ثلج

اللیلةَ یبدو أنَّ الماَء ی�ح�م�ُل ف�وق ك�ت�ف�ی�ھ س�ب�َع ع�ی�ون 

 مكسورة

 متروكة في رقیٍم ما مّسھُ بصر

  وأحیاناً كان الحجُر أیضا ینظُر اليَّ 

  ویھذي بمقداِر حاجتھ الى البكاء

 كجنوِد حرٍب في شھوِة سریر

  ال بدَّ أْن أسرَح أفكاره الماء

 وأكسَر الجراَر من ھیاكلِھا العظمیّة

  وأطلق سیرینیات الماء الى البحر

 بإقدامھنَّ العاریات وفمھنَّ الموسیقى

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

 انت زخرفة في تشكیل معبد

 یفك طالسم الكالم

  وبین یدیك عشبة

 سحرت كلكامش

 فنقش في شال شمخي

 رذاذا كان یعزفك بجنون الماء

 نفخ انكیدو في متع الحب

  باقة زمن حلو

 رماھا في حلقك الموسیقي

 والنك رقیق باسمك

 والنك لن تتكرر

  انت نشید قامة

 یعزفھا الھواء في كل مكان

٠٠٠٠٠ 

 ا  صم 

 

 زھیر بھنام بردى 
 بخدیدا -العراق/ نینوى 
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 الخرزة الفاعلة: - 
 النص السوري/ الحمصي

 )1(" الولد األقرع" 
 
((كان المرأة ع�ج�وز ح�ف�ی�د وح�ی�د،  

مات أبوه، ف�رع�ت�ھ ج�دت�ھ، وس�ھ�رت 
على تربیتھ، ولكن لسوء ح�ظ�ھ�ا ك�ان 
الیحسن فعل ش�يء، ب�ل إن�ھ أص�ی�ب 
بمرض ذھب بشع�ر رأس�ھ، ف�أص�ب�ح 

 أقرع، مما زاد في الطین بلة.
وذات یوم أرسلتھ لیش�ت�ري ال�خ�ب�ز،   

فرجع الیحمل شیئا، ولما سألتھ ع�ن�ھ، 
أجابھا أنھ التقى في الطریق بمجموعة 
كالب تطارد كلبة صغیرة، فألقى إل�ى 
الكالب بالخبز فانشغلت بھ عن الكل�ب 
الصغیر، فم�ا ك�ان م�ن ج�دت�ھ إال أن 

 عفت عنھ.
وفي ی�وم أخ�ر أرس�ل�ت�ھ ل�ی�ش�ت�ري    

اللحم، فرجع الیحمل شیئا، ولما سألتھ 
عنھ، أخبرھا أنھ رأى م�ج�م�وع�ة م�ن 
قطط تطارد قطة صغیر، فرمي إلی�ھ�ا 
باللحم، فانشغلت بھ عن القط الصغ�ی�ر 

 ومرة ثانیة عفت عنھ جدتھ.
وف��ي ی��وم ث��ال��ث أرس��ل��ت��ھ م��ع    

الحاصدات لیعمل م�ع�ھ�ن ف�ي حص�اد 
القمح، وفي ال�ط�ری�ق ت�أخ�ر ع�ن�ھ�ن، 
وقعد على صخرة، یستریح من تعب�ھ، 
فمرت بھ أف�ع�ى، ول�ك�ن�ھ�ا رج�ت�ھ أن 
یخبئھا، فخبأھ�ا ت�ح�ت ط�ی�ات ث�وب�ھ، 
ومر بھ رجل، فسألھ إن كان ق�د رأى 
أفعى، فأنكر ذلك، فمضى الرج�ل ف�ي 
حال سبیلھ، وعندئذ خرج�ت األف�ع�ى، 
ل��ت��ش��ك��ر األق��رع، وت��ق��دم ل��ھ خ��رزة 
زرق�اء، وأخ�ب�رت�ھ أن��ھ یس�ت�ط�ی�ع أن 
یطلب من ھذه الخرزة فعل أي ش�يء 
ی�ع��ج��ز ھ�و ع��ن ف�ع��ل��ھ، ث�م ودع��ت��ھ 

 ومضت.
ولحق األقرع بالحاصدات ف�ط�ل�ب�ت    

منھ إحداھن ن�ق�ل ك�وم�ة ك�ب�ی�رة م�ن 
القش، إلى طرف الحقل، فما كان م�ن�ھ 
إال أن امتطى الكوم�ة، ث�م ط�ل�ب م�ن 
ال��خ��رزة ال��زرق��اء أن ت��ح��م��ل��ھ إل��ى 
اصطبل ال�م�ل�ك، وط�ارت ب�ھ ك�وم�ة 
القش محلقة، لتمر أمام قص�ر ال�م�ل�ك، 
وتدخل بھ إلى االصطبل، وكانت ابن�ة 
الملك في نافذت�ھ�ا، ف�ل�م�ا رأت ك�وم�ة 
ت�ط�ی��ر وف�وق��ھ�ا األق�رع، ض��ح�ك��ت، 
وأشارت إلیھ ساخرة، فدعا عل�ی�ھ�ا أن 

 تحمل من قبل أن تتزوج.
ومرت األیام، وإذا ابنة الملك حامل،   

وذھل أبوھا الملك، فأخبرت�ھ ب�ح�ق�ی�ق�ة 
األق��رع، ودع��ائ��ھ، ف��أرس��ل وراءه، 
وألزمھ بالزواج منھا، فقب�ل مض�ط�رة 
ولكن على شرط أن تع�ی�ش م�ع�ھ ف�ي 

 بیت جدتھ، فكان لھ ما أراد.
وأخذ األقرع عروسھ إلى بیت جدت�ھ، 
وكان من الطبیع�ي أال ی�ط�ی�ب الب�ن�ة 
المل�ك ال�م�ق�ام ف�ي ب�ی�ت ال�ج�دة، وأن 

 تطلب منھ قصر، مثل قصر أبیھا.
وع��ل��ى ال��ف��ور ط��ل��ب األق��رع م��ن   

الخرزة أن ی�ك�ون ھ�و وزوج�ت�ھ ف�ي 
قصر أجم�ل م�ن قص�ر ال�م�ل�ك، وأن 
یكون الملك غارقة تحت سبعة بحور، 
وفجأة وجد ن�ف�س�ھ ف�ي ال�ق�ص�ر، وق�د 

 تحقق لھ ما طلب.
ولكن ذات یوم بحث عن الخرزة فما   

وجدھا، بل وج�د ن�ف�س�ھ م�ع زوج�ت�ھ 
غارقین تحت سبعة بحور، فقد أرس�ل 
الملك إلیھ من سرق الخرزة من غ�ی�ر 

 أن یعلم، فتألم األقرع وحزن.
وبینما ھو ع�ل�ى ھ�ذا ال�ح�ال، دخ�ل   

علیھ كلب وقط، سأاله إن ك�ان ی�ری�د 
أن تعود الخرزة إلیھ، فأجاب أن ن�ع�م، 
وعلى الفور أسرع الكلب وال�ق�ط إل�ى 
قصر الملك، فسرق�ا ال�خ�رزة، وع�ادا 

 بھا إلى األقرع.
وما كان من األق�رع إال أن ط�ل�ب    

من الخرزة أن یكون لھ قص�ر م�ق�اب�ل 
قصر الملك، وعلى الفور ك�ان ل�ھ م�ا 
أراد، وإذا ھو في قص�ر م�ع زوج�ت�ھ 
أمام قصر أبی�ھ�ا، ث�م أحض�ر األق�رع 
إلیھ جدتھ، وعاش الجمی�ع. ف�ي ھ�ن�اء 

 وسرور.)).
*** 

في نص سوري/ ح�م�ص�ي ب�ع�ن�وان   
ت��ق��وم ھ��ذه  ) 2( "ال��خ��رزة ال��زرق��اء"

الخرزة بدفع النائم إل�ى ال�ح�دی�ث ع�ن 
 أحوال عائلتھ لو وضعت على صدره.

*** 
 البرق العاشق: النص المغربي -

 )3("البرق"
((كانت المراة جالس�ة ف�وق س�ط�ح    

درھا، حزینة مھمومة النھا لم ت�رزق 
باطل، ونج�اة س�م�ع�ت ب�وى ال�رع�د، 
وبعد قلیل بدات السماء تمطر، وأب�رق 
البرق یخطف سناه األبصار، فتأث�رت 
م��ن ل��ون ال��ب��رق الس��اط��ع ون��وره 
الوھاج، وھتنت، و ی�ا ب�رق اع�ط�ن�ي 
بنتا کی افرح بھا ولو تلیال، ث�م خ�ذھ�ا 

 حین تریده.
ولم تمض أیام حتى حملت ال�م�راة،    

وبعد شھ�ور وض�ع�ت ب�ن�ت�ا ج�م�ی�ل�ة. 
ونسیت المراة ت�م�ام�ا م�ا ح�دث ف�وق 
السطح ذات لیلة ، فقد مضت س�ن�وات 
وكبرت البنت ح�ت�ى اص�ب�ح�ت ش�اب�ة 

 یطلبھا الخطاب .
ونزل البرق من السماء ف�ي ص�ورة   

رجل، وقابل الفتاة وقال لھ�ا : اذھ�ب�ي 
إلى امك وقولي لھا أن صاحب االمانة 
جاء یطلب ابنتھ، فاسرعت الفت�اة إل�ى 
امھا واخبرتھا ب�م�ا ح�دث ، ف�ذع�رت 
األم وقالت الب�ن�ت�ھ�ا، أن ق�اب�ل�ت ھ�ذا 
الرجل مرة اخرى واعاد علی�ك ن�ف�س 
ال��ك��الم، ق��ول��ي ل��ھ أن��ك نس��ی��ت أن 

 تخبریني بما حدث ..
وفي الیوم الثاني قابل الب�رق الش�اب�ة   

وسالھا ، بماذا أجابت أم�ھ�ا ، ف�ق�ال�ت 
لھ، لقد نسیت ان اخ�ب�رھ�ا، ف�اوص�اھ�ا 
أن تقول لھا ان صاحب االم�ان�ة ج�اء 
یطلب أمانتھ، فذھبت البنت إل�ى ام�ھ�ا 
وحكت لھا، فارتعش�ت األم وج�ف�ل�ت، 
ورجت ابن�ت�ھ�ا أن ت�ق�ول ل�ل�رج�ل أن 
قابلتھ مرة أخرى انھا نسیت أن ت�ب�ل�غ 

 أمھا كالمھ .
وفي الیوم التالي تقبل الرج�ل ال�ف�ت�اة   

وسالھا عن اجابة امھا ، قالت لھ الفت�اة 
انھا نسیت مرة ثانیة أن ت�خ�ب�ر ام�ھ�ا، 
فامسك الرجل باص�ب�ع الش�اب�ة ورب�ط 
لھا بھ خیطا من الص�وف وق�ال ل�ھ�ا، 
وھذا الخیط ربطتھ في اصب�ع�ك ل�ك�ي 
تتذكري ع�ن�دم�ا ت�ری�ن�ھ، ف�ت�س�رع�ی�ن 
وتقولین المك ان صاحب االمانة جاء 

 یطلب اساتنھ.
فھرعت الفتاة إلى امھا وح�ك�ت ل�ھ�ا   

م�ا ح��دث، ع��ن�دئ��ذ، اط��رق�ت ال�م��راة 
براسھا وقد غلبھ�ا ال�ح�زن واض�ن�اھ�ا 
األلم، وقالت لل�ف�ت�اة، (ان ق�اب�ل�ت ھ�ذا 
الرجل مرة اخرى نقول�ى ل�ھ أن ام�ي 
تقول لك خذ ابن�ت�ك... وق�اب�ل ال�رج�ل 

ام�ي  الفتاة، وقبل أن یسالھا قالت ل�ھ،)
تجیك بقولھا ل�ی�اخ�ذ ص�اح�ب االم�ان�ة 

 أمانتھ، فأخذھا وطار بھا إلى السماء.
وب�ع�د ای�ام اف�ت�ق�د ال��ق�م�ر والش�م��س   

والنجوم صدی�ق�ھ�م ال�ب�رق، الن�ھ�م ل�م 
یعودوا یرونھ، ألنھ حم�ل ال�ف�ت�اة إل�ى 
قصره واقفل ابواب الق�ص�ر الس�ب�ع�ة، 
وكان ھذا سب�ب غ�ی�اب�ھ وع�دم رؤی�ة 

 اصدقائھ لھ.
ف��ذھ��ب��وا إل��ى ال��ب��رق ورج��وه م��رة   

ومرات، حتی رضی البرق بأن ی�روا 
الفتاة ، و حین راوھا، فتنھم حسنھ�ا و 
سحرھم جمالھا، فغاروا من ال�ب�رق و 
ذھبوا إلى أخیھ االكبر الرعد، وشك�وه 
الیھ، النھ احتجب عنھم بسبب الفت�اة ، 
وانھ لیس من حقھ اخ�ذھ�ا م�ن ام�ھ�ا، 

 واحضارھا إلى قصره في السماء..
فنادى الرعد أخاه ال�ب�رق ، وأم�ره    

أن ی��رد ال��ف��ت��اة إل��ى ام��ھ��ا ، وان ال 
ی�ت�ع�رض ل�ھ�ا م�رة أخ�رى ، فس�م��ع 
البرق امر اخیھ الرعد واطاعھ ووع�د 

 بتنفیذه .
وقبل أن ی�رج�ع ال�ب�رق ال�ق�ن�اة إل�ى   

امھا، جلس في قصره حزینا غ�اض�ب�ا 
ما فعلھ أصحابھ، لكن القمر والش�م�س 
والنجوم ذھبوا للبرق پھدئون خاطره، 
وقال لھ القمر، ال تح�زن ای�ھ�ا ال�ب�رق 
فان كال منا سیعطي لھذه الفتاة شیئ�ا ، 
ف��ان ك��ن��ت ت��ح��ب��ھ��ا ف��الب��د أن ذل��ك 
سیسعدك، واعطاھا الق�م�ر ش�ی�ئ�ا م�ن 
نوره الساحر الفتان، الن دخ�ل�ت إل�ى 
اي مكان م�ع حس�ن�ھ�ا ن�ورا مض�ی�ئ�ا 
ساحرا، أما الشمس فأعطتھ�ا ال�ل�ؤل�ؤ، 
والماس، وال�زم�رد، وال�ی�اق�وت، ف�ان 
ضحكت الفتاة تس�اق�ط م�ن ف�م�ھ�ا ك�ل 
حجر كریم ، ام�ا ال�ن�ج�وم ف�اع�ط�ت�ھ�ا 
الرائحة العطرة الزكیة التي لی�س ل�ھ�ا 
مثیل، فان تكلمت الفتاة، ان�ب�ع�ث�ت م�ن 
فمھا. رائحة الزھور، وف�اح ع�ط�رھ�ا 

 من حولھا ..
وارجع البرق البنت المھا، ف�ف�رح�ت  

بھا أمھا فرحا شدیدا ، وك�ان ك�ل م�ن 
یمر بجانب دار ال�ف�ت�اة یش�م ال�روائ�ح 
الزكیة التي ال تنبع�ث اال م�ن بس�ت�ان 
مليء ب�ال�زھ�ور، وان�دھ�ش ال�ج�ی�ران 
واخذھم العجب حی�ن راوھ�ا تض�ح�ك 
فتتساقط من فمھا األحجار ال�ك�ری�م�ة، 
اما النور الوضاء الذي كان یش�ع م�ن 
حسنھا، فقد دف�ع ال�ن�اس إل�ى ال�ك�الم، 

 حتى وصل الخبر إلى مسامع الملك :
فأرسل الملك الوزی�ر ل�ل�ت�ح�ق�ق م�ن   

األمر، وعاد الوزیر مبھورا، وعن�دئ�ذ 
امر الملك أن ت�زف ال�ی�ھ ال�ف�ت�اة ف�ي 
الحال، وطلب من امھا أن ترسلھا إل�ى 

 قصره.
وكعادة ال�م�غ�ارب�ة ل�ق�درات االم ان   

ترسل مع ابن�ت�ھ�ا، اب�ن�ة أخ�ت�ھ�ا ال�ت�ي 
تم�ائ�ل ال�ف�ت�اة ف�ي ال�ع�م�ر، ل�ت�ؤنس�ھ�ا 
وتصفف لھا شعرھا، وخالتھا ت�ع�ت�ن�ي 

 بھا وتخدمھا .
لكن الغیرة دب�ت ف�ي ق�ل�ب ال�خ�ال�ة،   

لھذه ابنتھا ستذھب وتعیش مع ال�ف�ت�اة، 
حتى ستعیش معھا في ال�ق�ص�ر، ل�ك�ن 
کوصبیة وم�ا اق�رب ال�وص�ی�ف�ة إل�ى 
الخادمة، ح�ت�ى ھ�ي ن�ف�س�ھ�ا خ�ال�ت�ھ�ا 
ستصبح تابعا من اتباعھا، وتمن�ت ل�و 
أن ابنتھا كانت م�ك�ان ال�ف�ت�اة، ع�ن�دئ�ذ 
دبرت خطة، اتت بحبل وربطت الفتاة 
ویدیھا وراء ظھرھا وھجمت ع�ل�ی�ھ�ا 

واقتل�ع�ت ع�ی�ن�ی�ھ�ا م�ن م�ح�ج�ری�ھ�ا، 
واحتفظت بھما، ووضعت ال�ف�ت�اة ف�ي 
صندوق ورمتھ في الب�ح�ر، وال�ب�س�ت 
اب�ن�ت�ھ�ا ال�م�الب�س ال�ج�دی�دة ال�خ�اص��ة 
ب��ال��ع��روس وزی��ن��ت��ھ��ا وع��ط��رت��ھ��ا، 
واتخذت طریقھا إلى قصر الم�ل�ك م�ع 
ابنتھا مدعیة أنھ�ا ال�ع�روس...ورح�ب 
الملك بعروسھ ، لكنھ ل�م یش�م روائ�ح 
الزھور الزكیة الفواحة التي حك�وا ل�ھ 
ع�ن��ھ��ا، وان ض��ح��ك��ت ال��ع��روس ل��م 
یتساقط من فمھ�ا ك�ل ج�وھ�ر ك�ری�م، 
وحسنھا فقد كان عادیا، ول�ی�س ھ�ن�اك 
نور یشع منھ�ا، وتس�اءل ال�م�ل�ك ع�ن 
فقدان ھذه الممیزات والص�ف�ات ال�ت�ي 
قیلت عن ال�ف�ت�اة ف�اج�اب�ت�ھ االم، ھ�ذه 
ص��ف��ات ال ت��ك��ون م��وج��ودة دائ��م��ا، 
وأح�ی��ان�ا ت�ف��ق�دھ��ا ال��ف�ت��اة : ث�م ت�ع��ود 
بالتدریج، واوصت الملك ب�الص�ب�ر. : 
اما الفتاة المسكینة لق�د ظ�ل�ت األم�واج 
تتقاذفھا وھي داخ�ل الص�ن�دوق ح�ت�ي 
ال�ت�ق�ط�ھ ص�ی�اد ع�ج�وز ، واص�اب�ت��ھ 
الدھشة حین فتحھ فوجد بھ فتاة ت�ف�وح 
منھا رائحة أخ�اذة ق�وی�ة، اج�م�ل م�ن 
شذی بست�ان ك�ب�ی�ر م�ل�يء ب�ال�زھ�ور 
والورود، ویشع حسنھا وجمالھا ن�ورا 
یضيء الدنیا حولھا، اذ وجدھ�ا دام�ی�ة 
العینین تئن وتتوجع، فداوي جراحھ�ا، 
ومع مرور األیام شفیت عیناھا، لكنھ�ا 

 صارت عمیاء .
وح�ی�ن احس��ت ب�ال�راح��ة ف�ي ك��وخ   

الصیاد العجوز بدات تبتسم وتض�ح�ك 
فتتساق�ط م�ن ف�م�ھ�ا إن�ف�س االح�ج�ار 
الكریمة، من م�اس وی�اق�وت وزم�رد 
وم�رج��ان، ف��ت�ع��ج�ب الص�ی��اد، واخ��ذ 
بعضا من الجواھر وباع�ھ�ا، ف�اص�ب�ح 
غنیا، وحمد هللا ع�ل�ى م�ا أع�ط�اه م�ن 
فضل، وازداد حبھ للفتاة وعنایتھ بھ�ا، 
وكانت تضحك فتتساقط الجواھ�ر م�ن 
فمھا، م�م�ا زاد ث�راء الص�ب�اد زی�ادة 

وذات یوم قالت الفتاة للصی�اد:  كبیرة .
 »انني اود ان اسالك معرونا، اجابھا، 

ال تسالیني معرونا بل لك أن ت�ام�ری 
فاعطیك، فقد كان قدومك خیرا وبركة 
على، فقد تغیرت حالی واصبحت م�ن 
األثریاء، وكل ھذا بسببك ایتھا ال�ف�ت�اة 
المباركة، انك حوریة من ال�ف�ردوس، 

، فضحكت الفتاة «ورائحتك من ھناك 
ف��ت��س��اق��ط��ت م��ن ف��م��ھ��ا ال��ج��واھ��ر، 

اری�د م�ن�ك »واستأنفت الفتاة حدیثھ�ا، 
أن تحضر لي سلة مم�ل�وءة ب�ال�زھ�ور 
ال��ج��م��ی��ل��ة، ف��ل��ب��ي الص��ی��اد ال��ع��ج��وز 
رغ�ب��ت��ھ��ا، واش��ت��رى الس��ل��ة وم��ألھ��ا 

 بالزور الجمیلة .
فاخنت ال�ف�ت�اة الس�ل�ة، وظ�ل�ت ط�ول  

اللیل ساھرة ال تنام ممسكة ب�ال�زھ�ور 
والورود مقریة اباھا من ف�م�ھ�ا ت�ن�ف�خ 
فیھا عطرھا ال�ف�واح، وب�ق�ی�ت ط�وال 
ال��ل��ی��ل ت��ن��ف��خ أن��ف��اس��ھ��ا ال��زك��ی��ة ف��ي 

 الزھور ....
وفي الصباح ن�ادت الص�ی�اد وق�ال�ت   

، «لھ، ان اردت ان تكمل ج�م�ی�ل�ك ...
انحنى الصیاد یق�ب�ل ی�دی�ھ�ا ، وی�ب�دي 
محبتھ واستعداده ل�ب�ذل اي ش�يء ف�ي 

علیك أن ت�أخ�ذ »سبیلھا، فاستطردت، 
ھذه السلة الملیئة بالزھور وتذھب بھ�ا 

إلى قصر الملك، وتنادي على سلع�ت�ك 
وكانك بائع برود، فان نادتك سیدة من 
القصر أو الملكة وارادت احداھ�م�ا أن 
تشتري منك الورود، ال تقبل أن ت�ب�ی�ع 
الورود مھما كان الثمن كب�ی�را، وق�ل، 
اني ال ابیع الورود اال بال�ع�ی�ون، ف�ان 
اعطوك عینین، بع لھما الورود، وأال 
فارفض ای شن ولو كان م�ال ال�دن�ی�ا 
باجمعھ، ف�وع�دھ�ا الص�ی�اد ب�ال�ط�اع�ة 

 وتنفیذ رغبتھا .
وحمل الصیاد السلة الملیئة بالزھ�ور   

وسار إلى قصر المل�ك وح�ی�ن وص�ل 
تحت األسوار بدا ینادي على سل�ع�ت�ھ، 
ولم تمض دقائق ح�ت�ى س�م�ع ص�وت�ا 
نسائیا ینادیھ ، ذلك ان رائحة الزھ�ور 
ال�ق�وام�ة س�ب�ق�ت�ھ ق�ب�ل أن یص�ل إل�ى 
القصر، فشمتھا ام العروس ال�م�زی�ف�ة، 
فذھلت وج�رت إل�ى اب�ن�ت�ھ�ا ال�م�ل�ك�ة 

با ابنتي، المصیبة، أنني »وھتفت بھا، 
اشم رائحة بنت خالك، تعالي معي لنر 
ونعرف جلیة األم�ر، واس�رع�ت�ا ال�ي 
خارج القصر، لكنھما وج�دت�ا الص�ب�اد 
العجوز یحمل سل�ة ال�زھ�ور وی�ن�ادي 
كبائع ورود. ففرحت ال�م�راة وق�ال�ت، 

، «لقد نجونا، ھذا لیس اال بقع زھ�ور»
واقتربنا من الصیاد ورائح�ة ال�زھ�ور 
تفوح زكیة من السلة ف�ت�ع�ط�ر ال�ج�و، 
وقالت الفتاة ، حقا انھا نف�س ال�رائ�ح�ة 
التي كانت تفوح م�ن اب�ن�ة خ�ال�ت�ی، . 
وفرحت االم واب�ن�ت�ھ�ا ف�رح�ا ش�دی�دا 
النھما ستشتری�ان ال�ورود وت�وھ�م�ان 
الملك بأن الصفات التي نقلت�ھ�ا ال�ب�ن�ت 

 بدات تعود الیھا .
واقتربت البنت وامھ�ا م�ن الص�ی�اد    

العجوز، وفي لھفة طلبت منھ االم ان 
یبیعھا الورود فسالھ�ا الص�ی�اد، وم�اذا 

، ف�ردت » تعطینني كثمن لھا یا سیدتي
علیھ، أعطیك ثمنا غالیا، وذك�رت ل�ھ 
الثمن، لكن الصیاد اجابھا ف�ي ھ�دوء، 
وأن ھذه الورود ال ابیعھا اال بالعیون، 
فض�اع��ف��ت ال��م��رأة ال��ث��م��ن، ف��رف��ض 
الصیاد، فذكرت ال�م�ل�ك�ة ث�م�ن�ا اك�ب�ر 

 فامتنع الصید...
،  «عن�دي ال�ع�ی�ون»عندئذ قالت األم، 

واحضرت عیني بنت أختھا واعطتھ�ا 
 للصیاد وأخذت منھ الورود .

وعاد الص�ی�اد إل�ى ال�ف�ت�اة ال�ع�م�ی�اء   
الجمیلة واعطاھا العینین ، فوضعتھم�ا 
في مكانھما، فعادت تبصر وترى ك�ل 
شيء ....وذھبت إلى والدیھا ی�راف�ق�ھ�ا 
الصیاد، ففرحوا بعودتھا ، وطلبت أن 

 یذھبوا جمیعا إلى قصر الملك .
ولما مثلوا ب�ی�ن ی�دی�ھ ح�ك�ت ال�ف�ت�اة   

ل�ل�م�ل�ك ال�ق�ص�ة م�ن اول�ھ�ا، وق�دم�ت 
البرھان بل البراھین ، لھاھي رائحتھا 
الزكیة تفوح وتمأل ال�ق�ص�ر، وھ�اھ�و 
نور حسنھا ال�ب�ھ�ي یض�يء ال�م�ك�ان، 
لیكاد ی�خ�ط�ف األبص�ار، وض�ح�ك�ت 
الفتاة للملك فانتث�ر ال�م�اس وال�ی�اق�وت 
والل�ؤل�ؤ وال�زم�رد وال�م�رج�ان ع�ل�ى 

 األرض متساقطا من فمھا.
غض��ب ال��م��ل��ك غض��ب��ا ش��دی��دا،   

واحض��ر زوج��ت��ھ وام��ھ��ا، وام��ر ان 
تحفر حفرة كبیرة ومألوھا ب�ال�ح�ط�ب 
واشعلوا فیھا ال�ن�ی�ران، وق�ال ال�م�ل�ك 

اقس�م ب��ا� ث�الث��ا الب�د أن »ل�ل�ف�ت��اة ، 
، فرمت الفتاة خالتھ�ا «تحرقیھما بیدك 

وابنتھا في حفرة النار. وف�رح�ت األم 
بعودة ابنتھ�ا ال�ت�ي ت�زوج�ھ�ا ال�م�ل�ك، 
ورزق منھا البنین والبن�ات، وع�اش�وا 

 جمیعا سعداء )).
..................................... 

 الھوامش:
 .759ص -حكایات شعبیة  

 .852ص –حكایات شعبیة (2)
 .128ص -1ج-حكایات من الفلكلور المغربي (3)

        ت) ب- 
(ا ا ا  تا أم 

 4ح/  -أفعال الكائنات الحیة  -الفصل الرابع 

 العراقداود سلمان الشویلي/



سبق أن ك�ت�ب�ُت ع�ن قس�م�ی�ن م�ن ال�ن�واس�خ  
الفعلیة، ھما: (كان وأخواتھا، وكاد وأخ�وات�ھ�ا) 
اللذان تنسخ أفعالھما المبتدأ اسماً مرفوعاً لھ�ا، 
وخبر المبت�دأ خ�ب�راً م�ن�ص�وب�اً ل�ھ�ا، وُس�م�ی�ت 
األفعال الناقصة، والیوم أكتُب عن القسم الثال�ث 
من نواسخ الجمل�ة االس�م�ی�ة (ج�م�ل�ة ال�م�ب�ت�دأ 
والخبر)؛ ھي (ظنَّ وأخواتھا)، األف�ع�ال ال�ت�ام�ة 
التي یكون مرفوعھا فاعالً، وتنصب مفع�ول�ی�ن، 

  أصلھما مبتدأ وخبر،
أف�ع�ال  -أفعال القلوب. ثانی�اً  -وھي قسمان: أوالً 

 التحویل.
......... 

ُسّمیت أفعاالً ناسخة تامة ألن�ھ�ا ع�ن�د دخ�ول�ھ�ا 
على الجملة االسمیة (جملة ال�م�ب�ت�دأ وال�خ�ب�ر)
تنسخ حكم المبتدأ مفعوالً أول لھا، وحكم الخب�ر 
مفعوالً ثانیاً لھا، ن�ح�و: (رأى الش�اھ�ُد الص�دَق 
واجباً)؛ فأصل الجملة قبل دخ�ول ال�ف�ع�ل (رأى 

  وفاعلھ) علیھا؛ كان (الصدُق واجٌب).
رأى: فعل ماٍض، مبني على الفتح المقدر ع�ل�ى 
آخره، منع من ظھوره التعذر، ال م�ح�ّل ل�ھ م�ن 
اإلعراب، فعل تام نص�ب م�ف�ع�ول�ی�ن، أص�ل�ھ�م�ا 

 مبتدأ وخبر.
الشاھُد: ف�اع�ل ال�ف�ع�ل رأى، م�رف�وع وع�الم�ة 

 رفعھ الضمة الظاھرة على آخره.
الصدَق: م�ف�ع�ول أول ل�ل�ف�ع�ل رأى، م�ن�ص�وب 

 وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره.
واج�ب�اً: م�ف��ع�ول ث�اٍن ل�ل�ف�ع�ل رأى، م�ن�ص��وب 

 وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره.
......... 

أفعال القلوب، أو األفعال ال�ق�ل�ب�ی�ة، وھ�ي  -أوالً 
 قسمان:

ما یدل على الیقی�ن، وھ�ي خ�م�س�ة: (رأى،  -1
  علَِم، وَجَد، دَرى، تَعلَّْم).

ھي متصرفة، ما عدا (تعلَّْم) فھو جامد ال ی�أت�ي 
 منھ إال األمر.

  ، ، األم�ر: ظُ�ّنْ ، المضارع: ی�ظُ�نُّ الماضي: ظنَّ
اسم الفاعل: ظ�اّن، اس�م ال�م�ف�ع�ول: م�ظ�ن�وٌن، 

 المصدر: ظَّن.
كل تلك الصیغ تعمل عمل الم�اض�ي ف�ي نص�ب  

 مفعولین أصلھما مبتدأ وخبر.
................. 

،  -أ رأى: ت�أت�ي ب�م�ع�ن�ى ع�لِ�َم، وب�م�ع�ن�ى ظ�نَّ
وبمعنى حلَم وتس�م�ى (ال�ح�ل�م�ی�ة)، وف�ي ت�ل�ك 

 األحوال
تنصب مفعولین: {إنَّھم یرونَھُ بعیدا} رأى ھ�ن�ا 

  قلبیة.
{إنِّي أرانِي أعِصُر َخمَرا}. رأي حلم�ی�ة، ال�ی�اء 
 مفعول أول، وجملة (أعِصُر َخْمرا) مفعول ثاٍن.

أّما (رأى) البصریة فھي لیست ناسخة، تنص�ب 
 مفعوالً واحدا: (رأیُت القادَم وھو بعیٌد).

مثلھا (رأى التي بمعنى (اعتقَد)، تقول: (رأی�َت 
 الصواَب). نصبت مفعوالً واحداً.

........ 
علَِم: من شواھ�د ال�ن�ح�اة ب�ی�ت ل�م یُ�ن�س�ب  -ب

 لقائل:
"َعلِْمتَُك البَاِذَل الَمْعُرْوَف فَاْنبََع�ثَ�ْت... إِلَ�ْی�َك بِ�ي 

  َواِجفَاُت الشَّْوِق واألََمِل".
الك�اف ف�ي (ع�لِ�م�تُ�َك): م�ف�ع�ول أول، ال�ب�اذَل: 

 مفعول ثاٍن.
وھذه تختلف عن (علَِم) التي ب�م�ع�ن�ى (ع�رَف) 

  التي تنصب مفعوالً واحداً.
َھاتِ�ُك�ْم َال تَ�ْع�لَ�ُم�وَن  ن بُطُوِن أُمَّ ُ أَْخَرَجُكم مِّ {َوهللاَّ

 َشْیئًا}
........ 

  وجَد: {َوإِْن َوَجْدنَا أَْكثََرھُْم لَفَاِسقِیَن}. -ج
وھذه تختلف عن (وجَد) ال�ت�ي ب�م�ع�ن�ى (ل�ق�ي) 

 التي تنصب مفعوال واحداً.
ت�ق�وُل: (وج�دُت ك�ن�زاً)، ف�ق�د نص�ب�ت م�ف�ع�والً 

 واحداً، وھي غیر ناسخة.
....... 

دَرى: استشھد ال�ن�ح�اة ب�ب�ی�ت ل�م ی�ن�س�ب�وه  -د
 لقائل:

" ُدِریَت الوفيَّ العھَد، یا ِعرَو، فاغ�تَ�بِ�ْط... ف�إنَّ 
 اغتباطاً بالوفاِء حمیُد"

التاء في (ُدِریَت): أصلھ مفعول أول، جاء نائ�ب�اً 
: مفعول ثاٍن.  للفاعل. الوفيَّ
 (دَرى أخَوَك األمَر سھالً).

إذا تعّدى (دَرى) بالباء ال ی�ح�ت�اج ل�م�ف�ع�ولَ�ی�ن: 
 (دَرى الُمتابعوَن بالخبِر).

........ 
تعلَّ�ْم: ھ�و ال�ذي ب�م�ع�ن�ى (اع�لَ�ْم)، ی�ن�ص�ب  -ه

مفعولین، وھ�و ف�ع�ل ج�ام�د ال ی�أت�ي م�ن�ھ إال 
  األمر.

 من بیت لزیاد بن سیار بن عمرو بن جابر:
بَالِغْ بِلُطْفٍ  "تَعَلَّمْ شِفَاءَ النَّفْسِ قَھْرَ عَدُوِّھَا... فَ

 في التَّحَیُّلِ والْمَكْرِ".
 ِشفاَء: مفعول أول. قھَر: مفعول ثاِن.

یختلف عن (تعلّْم) الذي بمعنى (تعلّ�ْم ال�درَس)، 
 فھذا متصرف یتعدى لمفعول واحد.

............................ 
ما ی�دّل ع�ل�ى ال�ظ�ّن، أو ال�رج�ح�ان، وھ�ي  -2

  ثمانیة:
، خ�اَل، َحِس�َب، زَع�َم، ع�دَّ، ح�َج�ا، ج�ع�َل،  (ظنَّ

 َھْب).
ھي متصرفة ما عدا (َھْب) فھو ج�ام�د ال ی�أت�ي 

 منھ إال األمر.
: (ظ�نَّ األس�ت�اُذ ح�ل�ی�م�ةَ اب�ن�ةَ أخ�ی�َك).  -أ ظ�نَّ

 حلیمة: مفعول أول. ابنة: مفعول ثانٍ 
................ 

خاَل: استشھد النحاة ف�ي ب�ی�ت ل�ل�ن�م�ر ب�ن  -ب
 تولب العكلي:

الَ ـ�"دَعَانِي الغَوَانِي عَمَّھُنَّ وخِلْتُنِي... لِيَ اسْمٌ فَ 
 أُدْعَى بِھِ وَھْوَ أَوَّلُ"

الیاء في (ِخْلتُني): مف�ع�ول أول، وج�م�ل�ة (ل�َي 
اسُم) من المبتدأ والخبر المتقدم علیھ في م�ح�ل 

  نصب
 مفعول ثاٍن.

مالحظة: یُخطئ الكثیروَن ف�ي مض�ارع (خ�ال) 
 فیكتبونھ (أَخاُل)، والصواب (إخاُل).

ل�ق��د ان��ف��رد ال��ف��ع�ل (خ��ال) ف��ي أن مض��ارع��ھ 
 المنسوب للمتكلم یأتي بكسر الھمزة، (إخاُل).

................ 
َحِسَب: في بیت للَبید بن ربیعة، من قص�ی�دة  -ج

 باثنین وتسعین بیتاً:
اً إِذَا ـ"حَسِبْتُ التُّقَى والْجُودَ خَیْرَ تِجَارَةٍ... رَبَاح 

 مَا الْمَرْءُ أَصْبَحَ ثَاقِالَ".
 التُقى: مفعول أول، خیَر: مفعول ثاٍن.

.............. 
اس�ت�ش�ھ�د ال�ن�ح�اة ب�ب�ی�ت أب�ي ذؤی�ب زَعَمَ:   -د

 الھذلي:
لُ فِیكُمُ... فَإِنِّي شَرَیْتُ ـَ "فَإِنْ تَزْعُمِینِي كُنْتُ أَجْھ

 الحِلْمَ بَعْدَكِ بِالْجَھْلِ".
الیاء في (تزُع�م�ی�ن�ي): م�ف�ع�ول أول، وج�م�ل�ة 

 (كنُت أجھل) من (كان واسمھا وخبرھا)؛
 في محل نصب مفعول ثاٍن.

"زَعَمْتنِي شیَخاً، ولسُت بَشیٍخ... إنَّ�م�ا الَش�ی�ُخ 
 َمْن یِدبُّ َدبیبَا".

ل من (أنَّ  األكثر فیھا أْن تتعدى إلى مصدر مؤوَّ
 ومعمولَیھا) یسّد َمسَد المفعولین:

قال ك�ث�ی�ر ع�زة: "وق�ْد َزع�َم�ْت أنِّ�ي ت�غ�یَّ�رُت 
، ال یتَغیَُّر؟"  بعَدھا... وَمْن ذا الّذي، یا َعزَّ

.............. 
عدَّ: استشھد النحاة ببیت للنعمان ب�ن بش�ی�ر  -ه

 األنصاري الخزرجي:
َمَا ـ" فَالَ تَعْ نّ دُدِ الْمَوْلَى شَرِیكَكَ في الغِنَى... وَلكِ

 الْمَوْلَى شَرِیكُكَ في العُدْمِ".
 المولى: مفعول أول، شریك: مفعول ثاٍن.

 (عدَّ الصادُق الصدیَق وفیَّاً).
............. 

، اس�ت�ش�ھ�د ال�ن�ح�اة ب�ب�ی�ت  -و حَجا: بمعنى ظنَّ
 اختلفوا في نسبتھ لشاعر معین:

بَا عَمْرٍو أَخاً ثِقَ ـ�"قَدْ كُنْتُ أَحْجُ  تَّى ـ�و أَ ةً... حَ
 اتُ"ـوْماً مُلِمَّـأَلَمَّتْ بِنَا یَ

 أبا: مفعول أول، أخا: مفعول ثاٍن.
قد تأتي (حجا) بمعنى (قَصَد) فتتعدى ل�م�ف�ع�ول 

 واحد؛ كقول األخطل:
"َحَجونا بَني النُعماِن إِْذ َعضَّ ُملُكھُم َوقَبَل بَ�ن�ي 

  النُعماِن حاَربَنا َعْمُرو".
................ 

) ویخت�ل�ف ع�ن ذل�ك  -ز جعَل: یأتي بمعنى (ظنَّ
 الذي بمعنى التحویل:

علُوا المَالئِكةَ الّذینَ ھُ  عبادُ الرَحمنِ ْم {وجَ
 إناثاً}.

في اآلیة الكریمة؛ المالئكة: مفعول أول، إن�اث�اً: 
 مفعول ثاٍن.

تقول: (جعلُت أحمَد مخلصاً)، بمع�ن�ى: (ظ�ن�ْن�ُت 
 أحمَد مخلصاً).

............... 
َھْب: بمعنى (ظُّن)، وھو جامد ال یأتي م�ن�ھ  -ح

إال األمر، وقد استشھد النحاة ببیت الب�ن ھ�م�ام 
 السلولي:
بْ ـا مَـأَبَ، رْنِيـ"فَقُلْتُ أَجِ أً ـ�نِي امْ ـالِكٍ... وَإِالَّ فَھَ رَ

 اً".ـالِكـھَ
الیاء في (َھْبني): مفع�ول أول، ام�َرأً: م�ف�ع�ول 

 ثاٍن.
وھذا یختلف عن الفعل (وَھَب) بمعنى اإلع�ط�اء 

 الذي یتصرف، وینصب مفعوالً واحداً:
{وَوَھْبنا لَھُ إسَحاَق}. {یَھُب لَِمْن یَش�اُء إن�اث�اً}. 

 {َھْب لِي ُحكَماً}.
........................... 

أفعال التحویل: وقد عّدھا ب�ع�ض ال�ن�ح�اة  -ثانیاً 
 سبعة، ھي:

(صیََّر، جَعَل، وَھ�َب، تَ�ِخ�َذ، اتَّ�َخ�َذ، ت�رَك، َردَّ). 
 وجمیعھا متصرفة.

  َصیََّر: (صیََّر الحائُك الُصوَف بساطاً). -أ
......... 

اً}.  ج��ع��َل:  -ب ْناهُ ھَباءً مَنثُورَ ال��ھ��اء: {فجَعل
 مفعول أول، ھباًء: مفعول ثاٍن.

........... 
َوَھَب: ك�ق�ول�ك ف�ي ال�دع�اء: (وھ�بَ�نِ�ي هللاُ  -ج

 فِداَك)، أي صیََّرني فِداك.
وھذا یختلف عن (َھْب) بمعن�ى ال�ظ�ن، ال�ج�ام�د 

 على صیغة األمر فقط،
 ویختلف عن (وَھَب) بمعنى اإلعطاء..

.......... 
 {لَتَخِذْتَ علیھِ أجراً}.تَِخذ:  -د

....... 
 خلیالً}.َم تَّخَذَ اللھُ إبراھیاتَّخَذ: {وا -ه

(اتَّ��خ��َذ الش��ع��راُء زھ��ی��راً ق��دوةً ف��ي قص��ائ��ِدِه 
 الحولیَِّة).

....... 
كْنا بعضَھُ ت��رَك:  -و ئذٍ یمُوجُ في م {وترَ یومَ

 بعضٍ}.
بعَض: مفعول أول، جملة (ی�م�وُج) م�ن ال�ف�ع�ل 

 والفاعل في محل نصب مفعول ثاٍن.
روى أبو تمام بیتاً ل�ف�رع�ان ب�ن األع�رف، م�ن 

 بني مرة:
یْتُ  َ بّ رَ تَّى إِذَا مَا تَرَكْ ـ��"وَ تُھُ... أَخَا القَوْمِ ـ��ھُ حَ

 وَاسْتَغْنَى عَنِ الْمَسْحِ شَارِبُھْ".
وھذا یختلف ع�ن (ت�رَك) ب�م�ع�ن�ى غ�ادر ال�ذي 

 ینصب مفعوال واحداً.
  تقوُل: (تركُت معاشرةَ أصحاِب السوِء).

....... 
ونَُكْم ِمْن بَْعِد إِیمانُِكْم ُكفَّاراً}. -ز  ردَّ: {لَْو یَُردُّ

 قال عبد هللا بن الَزبِیر األسدي:
"رَمى الِحْدثاُن نِسَوةَ آِل حرٍب... بِمقداٍر َسَم�ْدَن 

  لھُ ُسُمودا
فَرّد شعوَرھّن السوَد ب�ی�ض�اً... وَردَّ وج�وَھ�ھُ�نَّ 

  البیَض سودا"
 

............ 
ع�ن�دم��ا ت��ق�وُل: (ظ��نَ�ن��ُت أنَّ زی��داً ق��ادٌم)؛ ف��إَن 

ل من   المصدر المؤوَّ
(أنَّ واسمھا وخبرھ�ا) ق�د َس�ّد َمَس�ّد م�ف�ع�ول�ي 

، وعلیھ قِْس.  الفعل ظنَّ
......... 

 أنواع المفعول الثاني إضافة للمفرد:
(رأیُت الصواَب في قولَك): الصواَب: مفع�ول -1

 أول منصوب، وشبھ
الجملة من الجار والمجرور (في قولَِك) مت�ع�ل�ق 

 بمحذوف، مفعول بھ ثاٍن.
........ 

�ٌد): س�ع�داً: م�ف�ع�ول  -2 (َھْب سعداً نجاُحھُ م�ؤكَّ
  أول، والجملة االسمیة (نجاُحھُ مؤكٌَّد)

 من المبتدأ والخبر، في محل نصب مفعول ثاٍن.
........ 

(ترَك الثواُر األعداَء یَستسلُموَن): األع�داَء:  -3
مفع�ول أول، وج�م�ل�ة (ی�ھ�رب�وَن) م�ن ال�ف�ع�ل 

  والفاعل،
 في محل نصب مفعول ثاٍن.

............ 
 التعلیق واإللغاء:

إن أفعال القلوب، بقسمی�ھ�ا (ال�ی�ق�ی�ن خ�م�س�ة، 
 والرجحان ثمانیة)؛ متصرفة ماعدا فعلین،

ھما (ھْب، وت�ع�لَّ�ْم)، ف�ھ�م�ا ج�ام�دان، ال ت�أت�ي 
 منھما إال صیغة األمر.

اختصت ھذه المجموعة (القلب�ی�ة ال�م�ت�ص�رف�ة) 
 بالتعلیق واإللغاء.

........... 
التعلیق: ھو ترك الع�م�ل (ل�ف�ظ�اً دون م�ع�ن�ى)، 

 لوجود مانع، نحو:
(ظننُت َألخوَك ناجٌح)، ال�ف�ع�ل ظ�نَّ ل�م ی�ن�ص�ب 

 مفعولین لفظاً لوجود مانع وھو
(الالم)؛ لكنَّ جمل�ة (َألخ�وَك ن�اج�ٌح) ف�ي م�ح�ل 

 نصب.
ومن ذلك قول كثیر عزة:"وما كنت أَدري قَ�ب�َل 
ةَ م�ا ال�بُ�ك�ا... َوال ُم�وِج�ع�اِت ال�قَ�ل�ِب َح�تَّ�ى  َعزَّ

 تََولَِّت"
الفعل (أدري) في البیت ُعلِّق عملھ بسبب م�ان�ع 

 وھو (ما االستفھامیة).
........... 

اإللغاء: ترك العمل ل�ف�ظ�اً وم�ع�ن�ى، ال ل�م�ان�ع، 
 نحو: (محمٌد ظننُت حاضٌر).

) ف�ي (م�ح�م�د) وال ف�ي  لم یع�م�ل ال�ف�ع�ل (ظ�نَّ
 (حاضر)، ال في اللفظ وال في المعنى.

............. 
الفعالن القلبیان ال�ج�ام�دان، وأف�ع�ال ال�ت�ح�وی�ل 

 السبعة؛ ال یكون فیھا تعلیق أو إلغاء.
............ 

م�الح�ظ��ة: ك�ت��ب�ُت ال��م�ح�اض��رة بش�ك��ل یص�ل��ح 
�ص�ی�ن؛ أم�الً ب�أن  صین وغیر الُم�ت�خ�صِّ للُمتخصِّ
یستفید منھا أك�ب�ر ع�دد م�ن ال�م�ت�اب�ع�ی�ن، م�ع 
المحبة وال�ت�ق�دی�ر واالح�ت�رام ل�م�ن ی�ق�ّدر ھ�ذا 

 الجھد.
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ا ا  ٌء، 
 (ظنَّ وأخواتُھا) من النواسخ الفعلیة. 

 مدیح الصادق/ كندا
 )14(ح/ 
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 توطئة:
أن ف��ع��ل ال�ق��راءة ف�ي اح��ی��از دالالت 
قصائد دیوان(نار القطرب)تقودنا نح�و 
تلك الممارسة الشعریة الت�ي ت�ك�ف�ل�ت�ھ�ا 
الذات الراویة للشاعر،ح�ی�ث ت�ب�دأ ف�ي 
حدود إجرائیة صوریة م�ؤس�ط�رة ف�ي 
مجاالت تشكل الملفوظ القص�دي ع�ب�ر 
وس�ائ�ل ح�م�ی�م�ة وش�اق�ة ف�ي ت�ح�م�ی�ل 
موقعیة أفعال النص بتع�ام�الت إدائ�ی�ة 
خاصة بدلیل ذلك المحمول المقارب بـ 
(المست�ع�ار ال�ب�وھ�ی�م�ي) وھ�و ی�ت�ل�ف�ظ 
وجوده القناع�ي ب�وس�ائ�ط م�ؤول�ة م�ن 
االستعدادات االسلوبیة ال�م�ت�خ�ی�ل�ة م�ن 
أفق إنتاج الداللة الشعریة المتعالق�ة م�ا 
بین حقیقة الدال الشعري وم�م�ارس�ات�ھ 
النواتیة في م�رج�ع�ی�ة ال�م�ؤس�ط�ر م�ن 
تأویالت ال�خ�ط�اب الش�ع�ري ال�خ�اص 

 والعام الكامن في مؤشرات القصیدة.
ـ المتشكل النص�ي وش�ی�ف�رات ال�رؤی�ة 

 اإلحالیة.
قد ال أزعم لنفسي أن قراءتنا المبحث�ی�ة 
في مجموعة األعمال الشعریة الكام�ل�ة 
للشاعر الكبیر حسین عبد الل�ط�ی�ف،ق�د 
تفي بكل ما في ثریا تجربة ھذا الشاعر 
الفذ،ولكننا حاولنا تقدیم في كتابن�ا ھ�ذا 
مجموعة دراسات تدعمھا رؤیة الن�اق�د 
في استنطاق الن�ص�وص ع�ل�ى ال�ن�ح�و 
الذي یجعل من قراءتنا م�ح�ض آل�ی�ات 
نسبیة في مقاربة ھذا الم�ن�ج�ز ال�ك�ب�ی�ر 
للشاعر.تحدث�ن�ا ف�ي م�ب�اح�ث ال�ف�ص�ل 
األول عن بعض من النماذج الش�ع�ری�ة 
ف��ي دی��وان (ع��ل��ى ال��ط��رق��ات أرق��ب 
المارة) وألننا لم نتناول كل قصائد ھذا 
الدیوان،ف�ل�ع�ل�ن�ا س�وف ن�ع�اود دراس�ة 
البعض الباقي منھا في ضوء ض�رورة 
إجرائیة خاصة. وتبعا لھذا نف�ت�ت�ح ف�ي 
مباحث ھذه القراءة م�ا ت�ت�واف�ر ع�ل�ی�ھ 
قصائد دی�وان (ن�ار ال�ق�ط�رب) ل�ن�رى 
بمعنى من الدقة والعنایة، م�ا ال�م�ج�ال 
االسلوبي واإلجرائي الذي تتصدر فی�ھ 
ت��ج��رب��ة ھ��ذا ال��دی��وان الش��ع��ري م��ن 
تعامالت دوالیة أخذت لذاتھا في ق�رار 
النص ذلك الشكل من (التشكل النصي)

المقارب إلى االستفادة واالستثم�ار م�ن 
مرجعیة األفكار والمدالیل ال�م�ؤس�ط�رة 
في مشھد المعبد البوذي الق�ص�دي م�ن 

 معادالت الشاعر الكیفیة :
)1( 

 نفق البوذي
 قرب الماء

 وقع الخارق
 في الخان...التّم الشحاذون...

 دقائق خمس
 سألوا المولى

 فتدلّت...
 65م�ن أغص��ان ال��ل��ی��ل الش�م��س./ص

قصیدة:أناشید من األوب�ن�ش�ی�اد س�ف�ی�ن�ا 
 سیفاترا

إن م��اھ��ی��ة ال��وع��ي ب��ج��دل��ی��ة الش��ك��ل 
األحوالي في مقاطع قص�ی�دة الش�اع�ر، 
تفضي ب�ن�ا إل�ى م�راج�ع�ة ذل�ك األف�ق 
المرجعي م�ن ش�ی�ف�رات ال�م�وض�وع�ة 
الشعریة لدیھ،احتسابا لحدود انطباعھ�ا 
الطقسي والخ�اص ب�ال�ع�ب�ادة ال�ب�وذی�ة، 
ولكن قصیدة الشاعر لم ت�ف�س�ح ل�ذات�ھ�ا 
التواصل في م�ك�ون�ات ذل�ك ال�م�ن�س�ك 
الوثني، بل إنھا أخ�ذت ف�ي ت�وص�ی�ف 
أحوال رؤیتھا الم�وض�وع�ی�ة ف�ي ذل�ك 

الطقس جاعلة من مؤثثاتھ،سیاقا كاشف�ا 
في محددات إضائیة خاصة. وذلك م�ا 
تتحدد بھ جملة (نفق الب�وذي ) وج�م�ل�ة 
(قرب الماء) أن العم�ل�ی�ة ال�دالل�ی�ة ف�ي 
مشھد ھذه الج�م�ل�ت�ان ج�اءت�ن�ا م�ل�م�ح�ا 
ل�وص��ف م�ف��ردات حص��ی�ل��ة ب��ی�ئ��ی��ة ـ 
سكونیة، مصدرھا ذلك الباعث في دال 
(البوذي) أو ذلك الدال المتمثل بواصلة 
(الماء) في القرب أو ال�ب�ع�د الس�ك�ون�ي 
من قیمة ( ال�دال ال�م�ت�ح�ول ـ� ال�م�ن�ف�ذ 
لعالقة األداء) وصوال بح�ق�ی�ق�ة خ�ط�ى 
(وقع الخارق) بعدا رمزیا جعل یتبن�ى 
في حركیت�ھ األح�وال�ی�ة ذل�ك ال�ظ�رف 
المكان�ي ال�م�ض�م�ر م�ن رؤی�ة ال�ح�ال 
واالظھار في موجھ المرسل إلیھ ( في 
الخان ... التّم الشحاذون..) وبھذا األمر 
تتبین لنا عناصر المكان دون ملحق�ات�ھ 
التحیینیة،شحذا منا إلى التقاط ما تجود 
بھ تفاصیل البوح الرقمي من القص�ی�دة 
العنقودیة، من سكونیة خارقة ف�ي ب�ث 
واصالتھا الداللیة (س�أل�وا ال�م�ول�ى .. 
فتدلّت ... من أغصان ال�ل�ی�ل الش�م�س) 
وتنتھي بنیة األسطر األولى بھذا الحال 
المنقطع وجودیا،لتتضح من وراءه تلك 
الروح الطقوسیة الخاصة في م�ح�اك�اة 
أفق الخوارق البوذیة،وما تقتضی�ھ م�ن 
إیھامی�ة ف�ي ب�ث م�ق�ص�ودی�ة ال�واق�ع�ة 

 الموصوفة.
ـ بنیة شعرنة الدال في م�رآة ال�ف�ع�ل 1

 المراوي:
وتنقسم المكان�ی�ة ف�ي م�ع�ل�ن�ات ال�ق�س�م 
الالحق من الن�ص ال�م�رق�م ب�م�ا ی�وف�ر 
ل�ل�ن�ص ف�ي ذات�ھ،ذل�ك ال�م�س�ت�وى م��ن 
مسوغ تقانة (العالمة المراوی�ة) زم�ن�ا 
استعاریا ـ في تقویم التوظیف اإلیھامي 

 في مرسالت الذات الشاعرة.
 في أحالم الفقراء...

 سطعت مرآةٌ...
      66ص 65وتساقط خبٌز، / ص

أن ال�ع�الق��ة ال�ك��اف�ی�ة ف�ي مش��ھ�د ھ��ذه 
الفواعل الشعریة،تتلخ�ص ف�ي ك�ون�ھ�ا 
دالالت خفیة،فیما تتأنسق منھا مح�اور 
األح�وال ف�ي ص�ورة م�ل��ف�وظ�ی�ة ذات 
متداولة دوالیة مؤملة ب�روح االن�ف�راج 
المرادف من المعنى،أي بمعنى ما أكثر 
محسوبیة ودقة،نقول أن جمل�ة (أح�الم 
الفقراء) ھي الذروة الضالة من مساحة 
زمن (أمنیة ـ حلم : مف�ارق�ة ـ� ج�وع ـ 
ضیاع = الفقراء ـ� ال�م�رآة = وس�ی�ل�ة 
م�ن�ظ�ور إل�ی�ھ) أي ال�ق�اب�ل�ی�ة ال�ذوات�ی��ة 
المعكوسة في رحم المرآة،ھي ح�ق�ی�ق�ة 
تنم عن ما في داخل دال (الفقراء ) من 
لھفة رغبویة في الطعام والش�راب،ل�ذا 
وجدنا حالة الفعل الم�راوي ف�ي ص�ور 
الفقراء،تحقق لھم مح�ض أط�ی�اف م�ن 
رؤى(وتساقط خب�ز؟ ) ب�دالل�ة أخ�ذت 
تنسحب في عمومیتھا إلى حالة خاصة 
من عبر موجھ جھة(شع�راء= ف�ق�راء) 
اقترانا لھا بذلك التشظي في ت�داع�ی�ات 
زم�ن الص�ورة ال�ك�ل�ی�ة م�ن ال�م�ت�ح�ول 

  األقصى من ذات الشاعر القولیة :
  كان الخبز: جرائد

  وقصائد
 یحیا
 فیھا

 66هللا./ ص
وما یعنیھ بھذه الدوال الشاعر،ھو ذلك 
المتمنى بمرموز (الخبز) وإحالتھ إل�ى 

ح��ال��ة قص��دی��ة ف��ي زم��ن األح��داث 
المرجعیة، وبھذا األمر تن�ب�س�ط أح�الم 
الفقراء لتكون صورة ذلك الشاعر وھو 
یوصف حضوره الزم�ن�ي ف�ي ال�م�رآة 
على ھیئة مزدوجة من رؤى ال�ف�ق�راء 

 في الذات المراویة نفسھا.
ـ تشوفات الحال ف�ي ت�راك�ی�ب األن�ا 2

 الظلیة:
وإذا ك��ان الش��اع��ر ق��د اح��اط��ن��ا ف��ي 
المقاطع المرقمة م�ن قص�ی�دت�ھ (أن�اش�د 
من األوبنشیاد س�ف�ی�ن�ا س�ی�ف�ات�را) ت�ل�ك 
المقاصد من رؤى ال�م�ك�ان وال�ظ�رف 
(الطقوسي = المراوي) فھن�ا ف�ي ھ�ذه 
المشھدیة األخی�رة م�ن ال�ن�ص ی�دف�ع�ن�ا 
الشاعر نحو تشوفات الحال باالستف�ادة 
من ال�ع�الم�ة ال�ظ�ل�ی�ة،وإذا ك�ان ال�دال 
الفاعل في النص ھو عالمة ظلی�ة إل�ى 
ذلك الكائن المفارق،ف�م�ا دور ال�م�ح�دد 

 المجسم من ذلك المشار إلیھ؟:
 وأنا مركوٌز في نقطة
 یتجمھر حولي الناس

 لم یأِت القافز
 فوق الظّل....

 66ولم یكشف وجھي الحراس./ ص
قد تستفید ھذه األحوال من الدوال ،من 
حیز االشارات المختزلة،حیث یتع�م�ق 
مكنون ال�ط�اق�ة ال�م�ت�م�اھ�ی�ة ف�ي ق�ن�اع 
النص،بما یوفر لھا حالة من المط�اب�ق�ة 
في الداللة الفیضیة من العدم في مقابل 
محمول تلك الذات ال�ت�ي ھ�ي ك�ی�ن�ون�ة 
متمحورة في غیابھا الملموس،لذا فھ�ي 
مرئیة من ناحیة حضورھا الع�ض�وي، 
إال إنھا مغیبة في غیریة ذلك المك�ن�ون 
م�ن األس�ط��ر(ل�م ی�أت ال�ق�اف�ز ـ� ف��وق 
الظل..) وھنا االداة التابعة ل�ل�م�ح�ذوف 
ما یمھد لنا الظن بأن الذات في ح�ال�ھ�ا 
مفصولة عن وجودھا العیني،بذا ظل�ت 
ظال (ول�م ی�ك�ش�ف وج�ھ�ي ال�ح�راس) 
یعیدنا الشاعر حسین عبد اللطیف إل�ى 
اسقاطات الوعي الك�ی�ن�ون�ي م�ن رم�اد 
المجسم الجسدي، الذي ھو ب�ال وج�ود 
أصال، سوى ذل�ك ال�م�ظ�ھ�ر ال�ھ�الم�ي 
المنسي من وجھ ووج�وه الش�اع�ر ف�ي 

 ذاكرة الظل والظالل.
ب��ی��ن اإلم��ك��ان   ـ�� ال��م��ل��ف��وظ ال��ن��وات��ي

 الوجودي وشعریة الفعل الكوني.
إن قابلیة المتابعة في شعر(حسین عب�د 
اللطیف) ھي الح�ص�ی�ل�ة ال�ف�ات�ح�ة م�ن

(إرادة الفع�ل) ن�ح�و ت�ك�وی�ن الص�ورة 
اإلطاریة للذات الواصف�ة ف�ي األق�ن�ع�ة 
ال��غ��ائ��ب��ة م��ن مص��اح��ب��ات ال��م��ع��ن��ى 
ال��خ��ل��وص��ي ال��م��ت��ك��ام��ل ف��ي زم��ن 
ال��ن��ص..أي أود األش��ارة ھ��ن��ا إل��ى 
مجموعة قصائد (نار الق�ط�رب) ال�ت�ي 
ھي عبارة عن مجمالت داللیة تأویلی�ة 
تستعین ممارساتھا في خطاب ال�ت�ج�زأ 
والالحاق بما یوفر للمع�ن�ى مش�اھ�دات 
نصفیة من إكتمال التفاصیل ال�م�ح�ق�ق�ة 

 في مبعوث المرسل الشعري.
بھذا المضي من ھذه التوطئة المبحثی�ة 
القصیرة،نقرأ قصیدة (منطقة) لنستنتج 
من حدوثات�ھ�ا االح�وال�ی�ة،ذل�ك ال�خ�ی�ط 
الرابط ب�ف�ك�رة ذل�ك اإلی�ح�اء ب�ال�رج�ل 

 البوذي تشكیال ورؤیة ودلیال:
  جسدي سرج

  أسري في اللیل علیھ
  ألزور

  بالد هللا

 وأبحث
  عن نقطة

  67في أرِض ما . / ص
أن آلیات العنونة ( منطقة) تش�ك�ل ف�ي 
ذاتھا ذلك الحیز المتصل ما بین (أن�ا ـ 
جسدي ـ نقطة ـ سكون ـ حركة ) وھذه 
الجم�ل�ة م�ن األوض�اع ت�ج�ی�ب�ن�ا ع�ل�ى 
محتوى تجربة النص الذي راح یعای�ن 
لذاتھ،ومنذ جملة (جسدي س�رج) ذل�ك 
االقتران الف�ع�ل�ي ف�ي ج�م�ل�ة ال�ط�واف 
الوجودي ( أس�ري ف�ي ال�ل�ی�ل ع�ل�ی�ھ) 
لتشتغل ھذه الصلة اإللتحامی�ة ب�دورھ�ا 
ن�ح��و دال (أزور) ل�ت��ك��ون اس�ت��ج��اب��ة 
مرتبطة من غائیة الحرك�ة وال�ت�واص�ل 
إلى (بالد هللا) إذ یتحول اداة ال�ع�ط�ف 
على فعل المع�ط�وف(أب�ح�ث) ل�ت�ش�ك�ل 
جانبا متجلیا للكشف عن غائیة الوسیلة 
المتممة والملخصة في (ع�ن ن�ق�ط�ة .. 
في أرض ما) وع�ل�ى ھ�ذا ال�ن�ح�و م�ن 
التصدیرات الدوالیة، نفھم بأن للشاع�ر 
تصوراتھ المرتقب�ة ب�ح�س�اس�ی�ة أف�ع�ال 
نصھ،وذلك إبتداءا بالعتبة الالحقة م�ن 
السطر القادم (یتوّحد فیھا الكون) ومن 
ھنا س�وف ن�ت�ع�ام�ل م�ع ح�االت األن�ا 
الواصفة في مقاطع ال�ن�ص،ع�ل�ى أن�ھ�ا 
إسھاما فاعال م�ن حص�ی�ل�ة (ال�وج�ودـ 
العدم ـ الیقین ـ الكینونة) وحتى ب�ل�وغ�ا 

 بھذه المقاطع من النص:
 یقع الفعل: فتأتي الحركة

 67ویكون سكون الموت . / 
قد یتسع مثل ھذا التصور م�ن ال�رؤی�ة 
الشعریة باالشارة نحو اماد خاصة من 
سرانیة الحركة االزلیة أو ال�ب�رزخ�ی�ة 
التي ت�ت�ح�م�ل�ھ�ا م�ق�ت�رح�ات ال�م�ع�ط�ى 
المؤول( ال�وج�ود : ف�ع�ل = ح�رك�ة : 
سكون ـ الموت = عتبة ب�رزخ�ی�ة م�ن 
الالمتناھ�ي) ول�ك�ن�ن�ا ع�ن�دم�ا ن�واص�ل 
االطالع على باقي االسطر في ال�م�ت�ن 
النصي، تواجھنا م�ج�ددا ح�ك�ای�ة ذل�ك 
البوذي في واصل�ة م�ح�وری�ة ح�م�ی�م�ة 

 وملفتة في كوامن قصدیتھا:
 بوذیاً ... أدخل عاصمة النار

  أفني جسدي
 للجمر: تضاریس األعضاء

 67وللفقراء األسمال . / ص
بھذا الشكل ال�ب�وھ�ی�م�ي ی�ن�ع�ط�ف ب�ن�ا 
الشاعر نحو بعدا صوفیا،في التمظ�ھ�ر 
الداللي،مما یجعل قراءتنا للدوال تنحو 
م�ن�ح�ى ی�ك�ت�ن��ز ل�ذات��ھ ذل�ك ال��م�ع�ط��ى 
االح��ت��م��ال��ي رم��زی��ا وفض��ائ��ی��ا إزاء 
مبررات إنتاج ال�ج�م�ل�ة ال�روح�ی�ة م�ن 
المقطع: (بوذیاً... أدخل عاصمة النار) 
تنتج مفردة (ال�ب�وذي) ت�ل�ك ال�م�س�اح�ة 
الخاصة التي تتكفل ب�م�ث�ال�ی�ة ال�ح�رك�ة 
نحو الخالص من أعباء الوجود،أو أنھ 
بمعنى آخر،ذلك المتسلح بخلفیة الف�ع�ل 
الروحاني المضاد لوھج االح�ت�راق،أو 
لربما یقصد م�ن خ�الل وارد ال�ج�م�ل�ة 
الالحقة (أفني جسدي ل�ل�ج�م�ر) ك�ع�ادة 
طقوسیة في العبادة الوثنی�ة نس�ت�خ�ل�ص 
منھا معنى التطھر أو التزكیة في سبیل 
جملة (وللفقراء األسمال) فعلى ال�رغ�م 
من ما للجملة من محققات ضمنیة ف�ي 
وظیفة التدلیل، إال أن�ھ�ا ت�ك�ش�ف ع�ن 
حالھا المعروف في ح�ی�ز خ�اص م�ن 

 االنجاز المدلولي :
 في ماء المرآةْ 

  رحي

 وسقوط الظل: على القاع
 فلیجِر النھَر...

 ... لیجِر النھَر ...
 لیجرِ 

  ولیبحث
 عن نقطةْ 

 في أرِض ما
  69.ص 68یتوّحد فیھا الكون./ ص

أن طبیعة الدوال من التكرار وال�ح�ذف 
والتأخیر والتقدیم، وھو ما یتراءى ل�ن�ا 
في جملة (في ماء المرآة .. روحي) أن 
الداللة المرآتیة ھا ھنا تقدم لذاتھا رسما 
سیمیائیا صار یجسد المراحل العمریة 
من ذاكرة الذات، فیما تبقى ھذه ال�ذات 
بمثابة المت�م�ح�ور ال�روح�ي ال�ذي ھ�و 
بمرونة المثول الظلي الشفیف في ق�اع 
العمر الزمني في حیاة الشاعر(فل�ی�ج�ر 
ال��ن��ھ��ر...ل��ی��ج��ر ال��ن��ھ��ر...ل��ی��ج��ر) أن 
المضاعفة التكراریة في جملة ( فلیجر 
ال��ن��ھ��ر...) ھ��ي ف��ي ذل��ك ال��م��س��ت��وى 
المتماھي م�ن ح�ق�ی�ق�ة ال�وج�ود ل�ل�ذات 
وواقع عدمھا التعددي في المرمز،غیر 
أنھا تتواصل في الزمة جاءت بصیغة 
ت�أث��ی�ری��ة وك��أن م�راد الش��اع�ر م�ن��ھ��ا 
ال�خ��ل��وص م��ن ص��ورت��ھ��ا ال��وھ��م��ی��ة، 
افتراضا لھا بذلك البحث عن (ولیبحث 
عن نقطة...في أرض ما) إذ تتنازع في 
دواخل الذات، ذلك التعلق بحیاة أخرى 
أكثر طھرا ونقاوة من م�ل�ح�ق�ات ح�ی�اة 
ذلك البوذي، الذي أختار لنفسھ الخ�ل�ود 
في جحیم ال�ن�ار، ط�ل�ب�ا أوت�م�اھ�ی�ا م�ع 
األرواح الخالدة في المعتقد الوثن�ي،ل�ذا 
فھو یواصل بحثھ في نھر ال�ح�ی�اة ع�ن 
ذاتھ األخرى،امتدادا نحو ذل�ك ال�ك�ون 

 الیوتوبي العمیق :
  یستیقظ أطفال في العشب

 یتوقّد قندیل البیت
 لھب یتلولب فوق األشجار

 …شجر یتھّجد
 ریح الشرق تصلّي

 وحصاةْ 
  تتمطّى

  68في ماء المرآْة . / ص
 

 ـ تعلیق القراءة :
ال شك أن تجربة قص�ائ�د دی�وان (ن�ار 
القطرب) ذات مكابدات ذاتیة وج�ودی�ة 
خاصة،فھي من جھة ما تشكل دالالت 
االحس�اس ب�الض�ی��اع وال�ت�ی��ھ ال�ك�ون��ي 
ل�ل��ذات ن�ف��س��ھ�ا ..وم��ن خ��الل دراس��ة 
مباحثنا لھذه النماذج من الشعر في ھذا 
ال��م��ن��ج��ز،وج��دن��ا ال��ذات ال��راوی��ة ف��ي 
محاولة منھا إلى تأس�ی�س ذل�ك ال�ك�ون 
المغایر في الذاكرة والحل�م وال�ح�اض�ر 
وال��غ���ائ���ب م���ن م���ق��ت���رح���ات األداء 
االستقدامي باألش�ی�اء وال�ح�االت ن�ح�و 
ذلك الف�ض�اء االس�ت�ج�اب�ي م�ن س�ل�ط�ة 
المستعار البوھیمي المتراوح بین معابد 
الدال التماثلي وأفعال أف�ق ال�م�ؤس�ط�ر 

 المرجعي.

  ا    ا ل اا  درا 
  ذإ ( بر ام )  اند  

 ا ل اال وأا   ر اا 
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  حیدر عبد الرضا



قبل أن تستخدم األزرار استخدامھا ال�ح�ال�ي، وح�ی�ن   
كانت مجرد زینة، كانت تمیز ثیاب األث�ری�اء، وك�ب�ار 
القوم، ولم یعرفھ�ا ال�ع�ام�ة، وح�ی�ن ص�ارت تس�ت�خ�دم 
لتثبیت المالبس، وأصبح�ت م�ت�اح�ة ل�ل�ج�م�ی�ع، ك�ان�ت 
األزرار المصنوعة من الجواھر النفیسة، مثل الذھب، 
والفضة، واللؤلؤ، واأللماس، والكریست�ال، ل�ألث�ری�اء 
والنبالء فقط، وكانت توضع في أماكن مختل�ف�ة، م�ث�ل 
یاقات القمصان واألكمام وعلى القبعات. بینما ارت�دى 
العامة أزراراً م�ن ال�ع�ظ�ام، وال�خ�ش�ب، وال�ن�ح�اس، 
والقصدیر، والبرونز. وذھب األمر ألب�ع�د م�ن ذل�ك، 

فوضع األزرار النسائیة حتى یومنا ھذا، ھو نتاج لھذه 
الطبقیة، وفي أواخر القرن الثامن عشر، كان االت�ج�اه 
السائد قد أصبح رافضاً الستخدام األزرار ال�ن�ف�ی�س�ة، 
المبالغ في مظھرھا وتكلفتھا، وطُ�ورت أزرار أك�ث�ر 
عملیة وأكثر تواضعاً، لكنھا على الجانب اآلخر كانت 
أكثر حرفیة، وأع�ل�ى ج�ودة ف�ی�م�ا ی�خ�ص وظ�ی�ف�ت�ھ�ا 

 األساسیة.
حیث یعتبر الكبك من اإلكسسوارات، وھو ِوثاق الُكفّة 
أو زر معدني، یستخدمھ ال�رج�ال وال�ن�س�اء ع�ل�ى ح�د 
سواء، من أجل إغالق طرفي الكم للقمیص الرس�م�ي، 
وللنساء یضعنھن في ثیابھن وقمصانھن النسائیة، التي 
عادةً ما تنحصر في األزیاء الرسمیة وشب�ھ ال�رس�م�ی�ة 
وحفالت الزفاف، حیث یوجد تصامیم مختلفة لل�ك�ب�ك، 
وتتنوع بین األكثر مرحاً وخفة، غ�ی�ر أن�ھ�ا ال ی�م�ك�ن 
 اعتمادھا مع المالبس الرجالیة األنیقة من دون سترة. 

فقد كانت المالبس في ال�ع�ص�ور ال�ق�دی�م�ة ل�ھ�ا غ�ای�ة 
واحدة، وھي أن تكون عملیة وت�رت�ب�ط ب�ن�م�ط ال�ح�ی�اة 
والتي كانت حیاة الص�ی�د، الح�ق�اً ت�ط�ورت ال�م�الب�س 
لتتناسب مع نمط الحیاة ال�ق�ائ�م ع�ل�ى ال�زراع�ة، وم�ع 
تطور المجتمعات بدأت الطبقات المختلفة في المجتمع 
تظھر وأصبحت المالبس وتفاصیلھا ترتبط ب�ال�م�ك�ان�ة 

 والمال والنفوذ.
على الرغم من ظھور أزرار الكم األول�ى ف�ي ال�ق�رن 
السابع عشر، إال أنھا لم تص�ب�ح ش�ائ�ع�ة ح�ت�ى ن�ھ�ای�ة 
القرن الثامن عشر، یرتبط ت�ط�ورھ�م ارت�ب�اطً�ا وث�ی�قً�ا 
بتطور قمیص الرجال، ویرتدي الرجال مالبس شبیھة 

ع�ام  5000بالقمیص منذ اختراع القماش ال�م�ن�س�وج 
قبل المیالد، على الرغم م�ن ت�غ�ی�ر أن�م�اط وأس�ال�ی�ب 
التصنیع، إال أن الشكل األساسي ظل كم�ا ھ�و، س�ت�رة 
مفتوحة من األمام بأكمام ویاقة، ت�م ارت�داء ال�ق�م�ی�ص 

بجوار الجلد مباشرة، وك�ان ق�اب�ل ل�ل�غ�س�ل وب�ال�ت�ال�ي 
حمایة المالبس الخارجیة من مالمس�ة ال�ج�س�م، ع�ل�ى 
العكس من ذلك فھو یحمي الجلد أیًض�ا م�ن األق�م�ش�ة 

 األكثر 
خشونة، واألثقل للسترات والمعاطف من خالل تغطیة 

 الرقبة والمعصمین.
بعد العصور الوسطى، أصبحت المناطق المرئیة م�ن 
القم�ی�ص (ال�ع�ن�ق والص�در وال�م�ع�ص�م�ی�ن)، م�واق�ع 
لعناصر زخرفیة مثل الرتوش والكشكشة والت�ط�ری�ز، 
وكانت األصفاد تُربط مع شرائط ذات أط�واق، وھ�ي 
مقدمة مبكرة لربطات العن�ق، وی�ت�م ارت�داء ال�رت�وش 
المعلقة على المعصم في المحاكم وغیرھا من األماكن 
الرسمیة حتى نھای�ة ال�ق�رن ال�ث�ام�ن عش�ر، ف�ي ذل�ك 
الوقت، تنتھي األكمام بشریط بسیط أو تم تأمینھا ب�زر 

 أو زوج متصل أزرار في القمصان الیومیة.
ومع تطور المالبس تراجعت شھرة أك�م�ام ال�دان�ت�ی�ل، 
التي ظھرت في عصر النھضة، وبدأت تظھ�ر أن�م�اط 
جدیدة عملیة، في البدایة استخدم النبالء الشرائط لربط 
الكمین، وأناقة ھذه الشرائ�ط ك�ان�ت ت�رت�ب�ط م�ب�اش�رة 
بالمكانة االجتماعیة، ولكن مع ن�ھ�ای�ة ال�ق�رن الس�اب�ع 
عش�ر، ت�م اس�ت�ب�دال الش�رائ�ط ب�ازار مص�ن�وع�ة م�ن 
المجوھرات، وذلك لعدة أسباب إذ أنھا ك�ان�ت ع�م�ل�ی�ة 
أكثر من شرائط الدانتیل، كما أنھا كانت تظھر وتب�رز 
وبالتالي توفر فرصة لالستع�راض، وك�ان�ت األزرار 
خالل تلك الفت�رة ع�ب�ارة ع�ن زری�ن م�ن ال�ذھ�ب أو 
الفضة، یتصالن ببعضھم�ا ال�ب�ع�ض بس�ل�س�ل�ة، وھ�ذا 

 التصمیم ھو بدایة الكبك.
الكبك بشكلھ األولي بات رمزاً أرستقراطیا، م�ع ق�ی�ام 
الملك تشارلز الثاني باعتماده، وكان الم�ل�ك وف�ي ك�ل 
المناسبات الرس�م�ی�ة ی�ح�رص ع�ل�ى ارت�داء ال�ك�ب�ك، 
وبحلول القرن الثامن عشر بات الكبك ج�زءاً أس�اس�ی�اً 
م��ن إكس��س��وارات ال��ع��ائ��ل��ة ال��م��ل��ك��ی��ة، وال��ط��ب��ق��ات 
األرستقراطی�ة، وف�ي ال�واق�ع ال�ك�ب�ك ھ�و أول ھ�دی�ة 
تذكاریة تصن�ع ب�م�ن�اس�ب�ة زواج أح�د أف�راد ال�ع�ائ�ل�ة 
الملكیة، فح�ی�ن ت�زوج ال�م�ل�ك تش�ارل�ز م�ن ك�اث�ری�ن 
براغانزا تم صنع كبك من الفضة، ورسم علیھ صورة 

 الملك وزوجتھ كھدیة تذكاریة تخلد ھذا الزواج. 
بحلول فترة حكم الملك جورج الثالث، أص�ب�ح�ت ھ�ذه 
األزرار أكثر زخرفة، وكان النمط المعتم�د ھ�و رس�م 
لوحات مصغرة عل�ى ال�ج�ان�ب الس�ف�ل�ي ل�ق�ط�ع�ة م�ن 
الزجاج أو الكوارتز، ول�ك�ن ح�ت�ى م�ع االب�ت�ع�اد ع�ن 
الذھب وال�ف�ض�ة إال أن ال�ك�ب�ك اس�ت�م�ر ل�ی�ك�ون م�ن 
 إكسسوارات النخبة وذلك ألن تصنیعھ كان مكلفاً جداً.

ب��دأت األك�م�ام ال�ف��رنس�ی�ة أو ال�ك��م  1840ف�ي ع�ام 
المزدوج، تشتھر وتعتمد على ن�ط�اق واس�ع، وی�م�ك�ن 

 «ال�ف�رس�ان ال�ث�الث�ة»القول بأن روایة ألكسندر دوم�ا 
التي نشرت في تلك الفترة تعتبر من المحفزات لألناقة 
ولشھرة الكبك خالل الف�ت�رات ال�الح�ق�ة، ف�ي روای�ت�ھ 
وصف دوما وبشكل دقیق األكمام، التي تم ثن�ی�ھ�ا ال�ى 
الخلف للرجال الذین كان�وا ی�ح�رس�ون ال�م�ل�ك ل�وی�س 
ال�ث��ال��ث عش��ر، وھ��ذا ال�وص��ف أل��ھ��م ال��م�ص��م��م��ی��ن 
األوروبیین لتعدیل القمی�ص ل�ی�ص�ب�ح ب�ك�م�ی�ن ب�ف�ت�ح�ة 

 واحدة.
في القرن التاسع عشر، ح�ل�ت ال�ك�ف�اءة ال�ب�رج�وازی�ة 
للطبقات الجدیدة محل الثورة السابقة لألرست�ق�راط�ی�ة، 
منذ ذلك الحین فصاعًدا، كان الرجال یرت�دون م�الب�س 
تقلیدیة للغایة، بدلة داكنة في النھار، وسترة عشاء، أو 
معطف خلفي في المس�اء، ب�ح�ل�ول م�ن�ت�ص�ف ال�ق�رن 
التاسع عشر، أصبحت أزرار الكم الحدیثة شائعة، وتم 
جعل الجزء األمامي من القمیص وال�ی�اق�ة واألص�ف�اد 

التي تغطي المناطق األكثر تآكًال أكثر ثباتًا، ك�ان ھ�ذا 
عملیًا عندما كانت الیاقات واألصفاد نظ�ی�ف�ة، وأك�دت 
على الطابع الرسمي للمالبس،  وم�ع ذل�ك ی�م�ك�ن أن 
تكون شدیدة الصالبة، بحیث ال یمكن تأمی�ن األص�ف�اد 

 بزر بسیط.
منذ منتص�ف ال�ق�رن ال�ت�اس�ع عش�ر فص�اع�ًدا، ك�ان  

الرجال من الطبقات المتوسطة والعلیا یرتدون أزرار 
األكمام. تعني الثورة الصن�اع�ی�ة أن�ھ ی�م�ك�ن إن�ت�اج�ھ�ا 
بكمیات كبیرة، مما یجعلھا متاحة في كل فئة ع�م�ری�ة، 
وكان یرتدي األزرار الملونة المصنوعة من األحج�ار 
الكریمة في البدایة فقط الرجال، الذین یتمت�ع�ون ب�ق�در 
كبیر من الثقة بالنفس، وتغیر ھذا الوضع ع�ن�دم�ا ق�ام 
أمیر ویلز یلحق إدوارد السابع، ب�ن�ش�ر أزرار أك�م�ام 
ملونة في ال�ق�رن ال�ت�اس�ع عش�ر، خ�الل ھ�ذا ال�ف�ت�رة 
أصبحت أزرار الكم إكسس�وارات أزی�اء وواح�دة م�ن 
العناصر القلیلة المقبولة من المجوھرات لل�رج�ال ف�ي 

 بریطانیا والوالیات المتحدة.
وكانت أزرار الكم غالباً تصمم مع أزرار مطابقة م�ن 
الناحی�ة األم�ام�ی�ة ل�ل�ق�م�ص�ان، خص�وص�اً ل�ل�م�الب�س 
الرسمیة التي كانت تعتمد في الق�رن�ی�ن ال�ت�اس�ع عش�ر 
والعشرین، مع بدایة العصر الفیكتوري وحت�ى ن�ھ�ای�ة 
الثورة الصناعیة بدأت الطبقات الوسطى في بریطانی�ا 
تعتمد الكبك، ما أدخل علیھ تعدیالت عدیدة، وال�ط�ب�ق�ة 

الوسطى استبدلت المجوھرات بمجوھرات مزیفة وت�م 
 استبدال الذھب بالنحاس والفوالذ بالفضة.

على الرغم من أن الطبقة الوسطى المت�ن�ام�ی�ة، ك�ان�ت 
تعشق أزرار األك�م�ام ال�م�زی�ن�ة وال�م�زخ�رف�ة خ�الل 
العصر الفیكتوري، ولكن الزخرف�ة ف�ق�دت ش�ع�ب�ی�ت�ھ�ا 
خالل فترة انتشار الفن الزخرفي، وھو موجة تصم�ی�م 
شعبیة بزغت في فرنسا على أعتاب الحرب الع�ال�م�ی�ة 
األولى، عندما أدرك العدید من الفنانین والم�ص�م�م�ی�ن 
البارزین، الذین لعبوا دوراً بارزاً في تطوی�ر أس�ل�وب 
الفن الزخرفي، واعتماد الطرق التقلیدی�ة ف�ي اإلن�ت�اج 
أصبح غیر مناسب ل�ع�ال�م عص�ري ی�ت�س�م ب�ال�ت�ح�دي 
والمیل للمكننة، وأنھ قد حان الوقت لالنتقال إلى ن�م�ط 
جدی�د ع�ل�ى ع�ت�ب�ة ال�ق�رن ال�ج�دی�د. نش�ط ال�ح�رف�ی�ون 
الماھرون مثل بیتر كارل، وصلوا الى مراحل متقدمة 
من احتراف الزخرفة بنھایة القرن التاسع عشر، وھذا 

 ما مھد 
الطریق إلن�ت�اج ال�ك�ب�ك ب�ك�م�ی�ات ك�ب�ی�رة ف�ي ال�ق�رن 

 العشرین. 
كذلك برز ریادیون آخرون ومصممون مثل ك�ارت�ی�ی�ھ 
وتیفاني، وب�دأوا أیض�اً بص�ن�اع�ة ال�ك�ب�ك ف�ي ال�ق�رن 
العشرین وكانوا متأث�ری�ن وبش�دة ف�ي تص�ام�ی�م ال�ف�ن 
الزخرفي والتكعیبي، وكذلك اآلرت ن�وف�و ھ�و م�ن�ھ�ج 
تحدیث التصمیم للھروب من انتقاء األنماط التاریخ�ی�ة 
والتي سبق وأن اش�ت�ھ�رت، وك�ان ال�ذی�ن ی�ع�ت�م�دون 
المنھج ھذا یج�دون اإلل�ھ�ام م�ن األش�ك�ال ال�ع�ض�وی�ة 
والھندسیة، مستنبطین التصمیمات المنمقة من ن�ت�ی�ج�ة 
اتحاد األشكال الطبیعیة، أما المدرسة التكعیبیة فت�ت�خ�ذ 
من األشكال الھندسیة أساساً لبناء ال�ع�م�ل ال�ف�ن�ي، إذا 
قامت ھذه المدرسة على االع�ت�ق�اد ب�ن�ظ�ری�ة ال�ت�ب�ل�ور 
التعدینیة التي تع�ّد ال�ھ�ن�دس�ة أص�وال ل�ألجس�ام، وم�ع 
التأثر بالمدارس الثالث ھذه دخل الك�ب�ك م�رح�ل�ة م�ن 
اإلبداع في التصامیم الم�ت�ن�وع�ة وال�م�خ�ت�ل�ف�ة،  وك�ان 
القرن العشرین ھو الذروة في رحلة الكبك، ف�ف�ي ھ�ذه 
الفترة قدمت مجموعة من المص�ن�ع�ی�ن وال�م�ص�م�م�ی�ن 
مقاربات وطرق مختلفة من أج�ل تص�م�ی�م إكس�س�وار 

 بسیط یسھل وضعھ وخلعھ.
ق�ام ج�ورج ك�ری�م�ن�ت�ز ال�م�ھ�اج�ر  1882في ال�ع�ام  

األلماني بابتكار الكبك كما نعرفھ ال�ی�وم، واب�ت�ك�ر آل�ة 
مكنت�ھ م�ن ص�ن�ع أزرار م�ن ق�ط�ع�ة واح�دة ب�ت�ك�ل�ف�ة 
منخفضة، ومع وضع التوجھ الجدید لكل ما ھو عمل�ي 
بالحسبان، تم تصنیع الكبك بكمیات كبیرة، ما أخ�رج�ھ 
من صفتھ الحصریة للطبقة األرس�ت�ق�راط�ی�ة، ل�ی�ك�ون 
متوفراً للجمیع، استمر ھذا التطور حتى أوائ�ل ال�ق�رن 
العشرین، مع ارتداء المزید م�ن أزرار األك�م�ام أك�ث�ر 

م��ن 
أي 

وقت مضى، وكانت متوفرة في كل نوع من األش�ك�ال 
واأللوان والمواد، ب�م�ا ف�ي ذل�ك األح�ج�ار ال�ك�ری�م�ة 
واألحج�ار، األق�ل ق�ی�م�ة وال�زج�اج ب�ن�س�خ أرخ�ص، 
وكانت أزرار األكمام المطلیة بالمینا الملون�ة ال�م�ع�ق�دة 
شائعة بش�ك�ل خ�اص ف�ي ك�ل ن�م�ط ھ�ن�دس�ي ی�م�ك�ن 
تصوره. كانت كل ھذه األشیاء متساویة القیمة، ح�ی�ث 

مجوھ�رات األزی�اء م�ق�ب�ول�ة  Coco Chanelجعلت 
لالرتداء. ولكن في تطور موازي، ظھر نمط ریاض�ي 
للقمیص بأصفاد غیر مرتبة ی�م�ك�ن ت�أم�ی�ن�ھ�ا ب�أزرار 

 بسیطة.
قام�ت ش�رك�ة ب�وی�ر ب�اب�ت�ك�ار ن�ظ�ام  1924في العام 

تثبیت، مكون من عصا مائلة بین ساق مزدوج م�ث�ب�ت 
في القاعدة، وما زال نظام ال�ت�ث�ب�ی�ت ھ�ذا ھ�و األك�ث�ر 
استخداما حتى في یومنا ھذا، النمط ھذا است�م�ر ح�ت�ى 
الخمسینیات حیث ظھرت أن�م�اط ج�دی�دة م�ن ال�ك�ب�ك 
والتي ھي عبارة عن شریط منحني متصل بالكبك م�ن 
جانب الى آخر، بحلول السبعینی�ات ب�دأت ال�ق�م�ص�ان 
بازار عند الكمین تنتشر على نطاق واسع، وبالتالي لم 
یعد ھناك حاجة للكبك. ولكن في المقابل استمر الك�ب�ك 
لیكون جزءاً من التصامیم، وعدد كبیر من األشخ�اص 
استمروا باعتماده، وساھموا بإبقائھ حیاً ونقلھ لألجیال 
القادمة.  وقد شھد الكبك على عودة دراماتیكیة، وب�ات 
موضة لكل من ینشد األن�اق�ة، ول�م ی�ع�د ح�ك�راً ع�ل�ى 
الفئات األكبر سناً، بل شھد على إعادة اكتشاف الفئات 
الشابة لھذا  اإلكسسوار، وعلى تن�وع ف�ي ال�ت�ص�ام�ی�م 
والمواد المستخدمة في الكبك،  یختل�ف اإلق�ب�ال ع�ل�ى 
الكبك باختالف المجتمعات، ففي وقتنا الحال�ي ال�ك�ب�ك 
محصور بالمناسبات الرسمیة، وللساعین خلف األناقة 
الباھظة الثمن في بعض المجتمعات، بینما نجده قطع�ة 
من اإلكسسوارات المعتمدة على نطاق واسع ج�داً ف�ي 
مجتمعات أخرى، ومن قبل جمیع الفئات العمریة وفي 
غالبیة المناسبات ولیس فقط حكراً ع�ل�ى ال�م�ن�اس�ب�ات 

 الرسمیة. 
یقال بأن الرجل علیھ أال یشتري الكبك لنفسھ، بل علیھ 
أن یتلقاه كھدیة تحتفل بمناسبة خاص�ة وھ�ام�ة، ال�ق�ول 
ھذا یرتبط بعادة كانت معتمدة على نطاق واسع، ح�ی�ن 
كان الكبك محصوراً بالط�ب�ق�ة األرس�ت�ق�راط�ی�ة وك�ان 
یصنع من المجوھرات، حالیاً الكب�ك ی�أت�ي ب�م�خ�ت�ل�ف 
األشك�ال واألل�وان وال�م�واد، م�ن ال�ك�ال�س�ی�ك�ی�ة ال�ى 
المعاصر، ومع ذلك ورغم التنوع اإلكسسوار ھ�ذا م�ا 

 زال الكبك اللمسة األخیرة المثالیة ألي طلة كانت.
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ال یستطیَع أي محلٍل س�ی�اس�ي أن ی�ت�نَ�ب�أ      
ماذا سیحل في العراق في قادم االیام؟ وم�اذا 
یُمكن أن یطرأ على السیاسة العامة ل�ل�دول�ة؟ 
والصراعات العرقیة والطائف�ی�ة ب�ی�ن ج�م�ی�ع 
الكتل المھیمنة على مجالس السلطات الثالث 
قائمة على قدم وساق. وال�ت�ي ال ھ�دف ل�ھ�ا 

بالرغم م�ن   سوى البقاء على راس السلطة.
مرور ثمانیة عشر عاما على ن�ظ�ام ت�واف�ق�ي 
محاصصاتي وخمس انتخابات برلمان�ی�ة، ل�م 
تجلب اال البالء للعراقیی�ن وب�الدھ�م. ب�ی�د ان 
القضایا المصیریة الھامة التي تعني بالدرجة 
األولى المواطن ال�ع�راق�ي م�ن�ذ تش�ك�ی�ل أول 
إدارة حكم في البالد على ید االحتالل، ال تزال 
موضع خالف شدید. األمر الذي ادى وی�ؤدي 
بین الحین واآلخر إلى م�ن�اك�ف�ات س�ی�اس�ی�ة، 
تكاد أن تقوض مصیر العراق وتؤدي بھ نحو 
المجھول. ومن بین ھذه القضای�ا ال�ح�س�اس�ة 
التي ال تزال تراوح على حالھا، لیس اإلفتقار 
إل�ى ال�م�اء وال�ك�ھ�رب��اء وال�ب�ط�ال��ة وال�ن�ھ��ب 
والس��رق��ات وال��ت��ف��ری��ط ب��ث��روات ال��ع��راق 
واراضیة ومیاھھ النھریة والبحریة وخ�راب 
الص�ن�اع�ة وال�زراع�ة ف�ح�س�ب، ان�م�ا اتس�اع 
الھج�رة وال�ت�ھ�ج�ی�ر وتص�اع�د ع�دد األرام�ل 
وال�ی�ت��ام�ى وت�ف�ش��ي اإلرھ��اب وال�ق��ت�ل ع�ل��ى 

 الھویة. 
والى جان�ب اف�ت�ق�ار م�ؤس�س�ات ال�دول�ة ال�ى 
مرجعیات قانونیة وقضائیة ی�م�ك�ن االح�ت�ك�ام 
إلیھا، آلیاً وحرفیاً، وابتالء الدستور بالثغرات 
ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��أوی��ل االف��ت��راض��ي وال��ت��ح��ری��ف 
والتخریج لغیر ص�ال�ح ال�دول�ة، ف�ان مس�أل�ة 
نظام الحكم الذي جاء بھ االحتالل وف�ق م�ب�دأ 
ما یسمى ب�ن�ظ�ام "ال�م�ح�اص�ص�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
التوافقیة"، برمتھ ف�اش�ل. ف�ق�د ع�ط�ل ت�ح�ت 
غطاء العملیة السیاسیة ال�م�زع�وم�ة وب�إس�م 
الدیمقراطیة الزائفة كل أمٍر في الب�ل�د وج�ع�ل 
مصالح أالطراف "الطائفیة والقومیة" ف�وق 

     مصالح الشعب والوطن.
 
وال��خ��ط��ی��ر ف��ي األم��ر ان ج��ھ��از ال��دول��ة  

التشریعي منذ اول دورة لھ لم یشرع ق�ان�ون�ا 
ع�ادال وم��ع�اص��را ل�الن��ت��خ�اب��ات ی�م��ث��ل ارادة 
المجتمع، ویتبنى تحدیثھ، فبالرغم من ضغ�ط 

فما تّم م�ن إن�ج�ازات  2019انتفاضة تشرین 

حتى اآلن ل�م ی�ك�ن اال ع�ل�ى ق�ی�اس اح�زاب 
السلطة. كما لم ی�ق�ر ل�ح�د الس�اع�ة "ق�ان�ون 
احزاب" وفق احكام الدست�ور، ال�ذي ی�ح�ظ�ر 
اجازة االحزاب التي تمتلك ملیشیات مسلحة، 
ك��م��ا ال یس��م��ح ل��ھ��ا ب��ال��ع��م��ل الس��ی��اس��ي او 
المشاركة باالنتخابات. وال�خ�ط�ی�ر ایض�ا، ان 
سالح الع�ش�ائ�ر غ�ی�ر ال�م�ن�ض�ب�ط ق�د اص�ب�ح 
وسیلة ضغط، ورائھ احزاب وارادات متن�ف�ذة 
لممارسة اعمال التھریب والتھدید والسیطرة 

 على واردات الدولة ومنافذھا الحدودیة.
اما عناصر ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�ات ال�م�س�ل�ح�ة ال�ت�ي  

تش��ك��ل��ت ج��م��ی��ع��ھ��ا ع��ل��ى أس��اس ال��والءات 
والمحاصصات الطائفیة والع�رق�ی�ة، فض�م�ھ�ا 
إلى القوات العسكریة وقوى الشرطة واألم�ن 

 العراقیة ال زال موضع جدل مستمر. 
وفي الض�ف�ة االخ�رى ھ�ن�اك ق�وة عس�ك�ری�ة 
ك�ردی�ة م�ن��ظ�م�ة ت�رف��ع ال�ع�ل�م ال�ك�ردي ف�ق��ط 
"البیشمركة"، تتسلح وتتقاضى رواتبھا من 
ال��ح��ك��وم��ة االت��ح��ادی��ة اال ان��ھ��ا ال ت��خ��ض��ع 
الوامرھا انما الوامر االقلی�م. ف�ی�م�ا الص�راع 
ب�ی�ن ال��ط�رف�ی��ن ح�ول ال�ع�دی�د م�ن ال��ق�ض�ای��ا 
المصیریة ومنھا المناطق المخ�ت�ل�ف ع�ل�ی�ھ�ا 
التابعة للدولة العراقیة وتقع ض�م�ن ال�ح�دود 
اإلداری�ة ل��م�ح��اف�ظ�ة ن�ی��ن�وى وال��ت�ي ت�ح��اول 
األطراف الكردیة انتزاعھا ب�ال�ق�وة وج�ع�ل�ھ�ا 
مثل كركوك وسیلة ضغط ومساوم�ة مس�ب�ق�ة 
للحصول على مكاسب جیودیمغرافیة ومادی�ة 
وسیاسیة أوسع. كل ذلك ب�ات ی�ھ�دد ال�دول�ة 
ویشكل عرضة النفجار مزید من الص�راع�ات 
العرقیة والسیاسیة وم�زی�د م�ن ال�ت�ن�اقض�ات 
التي تضر بال�ن�س�ی�ج ال�ث�ق�اف�ي وال�م�ج�ت�م�ع�ي 

 العراقي.
 

ومن المثالب التي تواجھ العراق وم�ك�ون�ات�ھ 
ومدى تاثیرھا على عجلة البن�اء واالص�الح، 
یتحدث خبراء عن م�خ�اط�ر س�ی�ط�رة اح�زاب 
(شیع�ی�ة وس�ن�ی�ة وك�ردی�ة) وم�ت�ن�ف�ذی�ن ف�ي 
السلطة على المن�اف�ذ ال�ح�دوی�ة واالس�ت�ح�واذ 
على وارداتھا وتھریب ال�ن�ف�ط وب�ی�ع�ھ داخ�ل 
العراق وخارجھ، م�م�ا ی�ؤث�رع�ل�ى مس�ت�ق�ب�ل 
العراق وتطوره. كذلك توج�ھ�ات ال�ح�ك�وم�ات 
المتعاقبة وتنازل�ھ�ا ل�دول ال�ج�وار (ال�ك�وی�ت 
والس��ع��ودی��ة واالردن وای��ران) ع��ن اراض 

عراقیة حدودیة ـ ملیئة بالث�روات ال�م�ع�دن�ی�ة 
والنفطیة والغازیة بوتیرة تبعث على التساؤل 
والقلق تحت ذری�ع�ة تس�وی�ة ال�ن�زاع�ات م�ع 
غیاب أي حدیث عن تشریع ق�وان�ی�ن خ�اص�ة 

 بتلك الحاالت المشبوھة. 
 

ان اس��ت��م��رار ال��ت��ف��ری��ط ب��ث��روات ال��ع��راق 
وأراضی�ھ وت�ق�اس�م إی�رادات�ھ وث�روات�ھ ب�ی�ن 
الطبقات المتنفذة واالحزاب الحاكمة، یتط�ل�ب 
ایضا إضاءة الحقائق والكش�ف ع�م�ا ی�ج�ري 
في اقلیم كردستان م�ن خ�ط�ط واب�رام ع�ق�ود 
نفطیة مع شركات اجنبیة تحت أق�ن�ع�ة ك�اذب�ة 

 دون أي علم للحكومة المركزیة.
إن ت�أج�ی�ج الص�راع ف�ي األس��اب�ی�ع األخ�ی��رة 
بسبب نتائج االنتخ�اب�ات، وج�ھ األن�ظ�ار إل�ى 
مدى خطورة الوض�ع وع�دم اس�ت�ق�راره م�ن�ذ 
الغزو األمریك�ي ل�ل�ع�راق. ف�أح�زاب "االط�ار 
التنسیقي الشیعي" ترفض حكومة االغ�ل�ب�ی�ة 
الوطنیة التي یدعو ال�ی�ھ�ا الص�در. وال�ت�آل�ف 
"الس��ن��ي ال��ك��ردي" رف��ض ال��ت��ف��اوض م��ع 

 الصدر الیجاد مخرج بھذا الشأن. 
 

فالبرزاني من جھتھ، عندما دعى الشیعة الى 
التوافق فیما بینھم على رئیس للوزراء، فھو 
یدرك انھ بذلك سیحرج ال�ج�م�ی�ع، مس�ت�ھ�دف�ا 
فیم�ا ل�و ت�ع�ذر تش�ك�ی�ل "ح�ك�وم�ة ت�واف�ق" 
طائفي، أمرین: فرض ش�روط�ھ الج�ل م�زی�د 
م��ن ال��م��ك��اس��ب االق��ت��ص��ادی��ة وال��ج��غ��راف��ی��ة، 
وف��رص��ة ع��ودة ال��ت��ھ��دی��د ل��ت��ح��ق��ی��ق ھ��دف 
االنفصال عن العراق كما سعى إل�ی�ھ س�اب�ق�ا. 
اما الحلبوسي فانھ یطمح الى ض�م�ان والی�ة 
ثانیة لرئاسة البرلمان، ف�إن ت�ح�ق�ق ل�ھ ذل�ك 
فس��ی��ك��ون ق��د ق��ط��ع نص��ف ال��ط��ری��ق ن��ح��و 
االس��ت��ئ��ث��ار ب��الس��ل��ط��ة ع��ل��ى ك��ام��ل مس��اح��ة 
المناطق السنیة. انھا محاوالت العب ال�ن�رد، 
لكنھا بالتاكید لیست سھلة المن�ال او خ�ال�ی�ة 
من الخطورة. اذ ان االطار التنسیقي الشیع�ي 
یبحث عن مخرج "توفیقي"، یكفل مشاركتھ 
في السلطة كما یقیھ شر مالح�ق�ة م�ن�ت�س�ب�ی�ھ 
قانونیا وتقدیمھم للقضاء ل�م�ا اق�ت�رف�وه م�ن 
خطایا، اال ان ذل�ك م�ن غ�ی�ر ال�م�م�ك�ن دون 
حلحلة االمر مع الصدر، لكنھ مأزق ال تُحس�م 

   جدلیتھ اال انتفاضة جدیدة.

   امت م أ  ال...

 ااق إ أ؟ 
 

 
 

 
 
 

 

 عصام الیاسري/ المانیا
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تبقى القصیدة ھ�ي ال�م�رآة ال�ت�ي م�ن خ�الل�ھ�ا    
نتمكن من رؤیة العوالم الداخلیة للذات الشاع�رة, 
وتبقى القصیدة التي تكتبھا األنثى قصیدة مشفّرة, 
تحمل رموًزا قد ال تستط�ی�ع الش�اع�رة أن ت�ب�وح 
بمكنونات ذاتھا علنّ�ا, ل�ذا ت�ل�ج�أُ ال�ى تش�ف�ی�رھ�ا, 
وصیاغتھا بما ی�ت�ن�اس�ب م�ع رؤی�اھ�ا وأف�ك�ارھ�ا 
وتطلّعاتھا, فت�ح�اول أن ت�ج�ت�از ال�ح�واج�ز ال�ت�ي 
وضعتھا البیئة والمجتمع في طریقھا, وق�د ت�ل�ج�أ 
الذات الشاعرة الى استخدام القناع وتوظیف�ھ ب�م�ا 
یتالءم مع ما ترید التصریح بھ, كي ت�ت�م�ك�ن م�ن 
التعبیر عما ت�ری�د ق�ول�ھُ, وإیص�ال ص�وت�ھ�ا ال�ى 
المتلق�ي, ص�وتً�ا ع�ذبً�ا واض�ًح�ا غ�ی�ر مش�روخ, 
لتجعل المتلقي یتشّوق, وت�م�ح�ن�ھ فس�ح�ة ل�ی�ح�ل�ل 
ویّؤل ما ت�ح�م�ل�ھ ال�ق�ص�ی�دة م�ن دالالت ورؤى 
وافكار. كثیًرا ما نجد ال�ذات الش�اع�رة ت�ت�ق�م�ص 
شخصیة معینة تستلھما من التراث, وت�ح�اول ان 
تتكلّم على لسانھا, وتتخفّى ذاتھ�ا الش�اع�رة وراء 
ھ��ذه الش��خ��ص��ی��ة, وت��ب��وح وتص��ّرح ب��م��ا ت��ری��د 
التصریح بھ, ونرى من خالل نسیج�ھ�ا الش�ع�ري 
طغیان وحضور ھذه الش�خ�ص�ی�ة, واس�ت�م�رارھ�ا 
على مساحة كبی�رة م�ن ھ�ذا ال�ن�س�ی�ج, وھ�ذا م�ا 

 -س�ل�وى ع�ل�ي لمسناه ف�ي قص�ی�دة الش�اع�رة : 
 (ب�ل�ق�ی�س), فلقد استحضرت شخصی�ة بلقیٌس أنا

من التراث وعادة بالمتلقي الى الماضي, في ھذه 
القصیدة نجد انصھار الذات الشاع�رة م�ع ال�ذات 

, منذ ع�ن�وان ال�ق�ص�ی�دة, ف�ھ�ن�ا (بلقیس)االخرى 
مع شخصیة ال�ذات / أنا/ ارتبطت الذات الشاعرة

/ , وانس�ح�ب�ت ال�ذات االخ�رى/ بلقیس/االخرى 
لتشمل كّل أجواء نسیجھا الشعري, وھذا  بلقیس/

ما یمكن أن یُطلق علیھ بالقناع, فعادت بنا ال�ذات 
الشاعرة الى ال�م�اض�ي, وق�ام�ت ب�ب�ن�اء ھ�ی�ك�ل�ھ�ا 
الشعري مس�ت�م�ّدة ق�ّوة ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ة, وم�دى 
تأثیرھا في نفس المتلقي, لقد استطاعت أن تخل�ق 
لنا  شخص�ی�ة ق�ری�ب�ة م�ن ذات�ھ�ا, تس�ت�ط�ی�ع ع�ن 
طریقھا ان تعبّر وتكشف عّما ترید قولھُ ب�ح�ّری�ة, 
وھذا ما یشّد المتلقي ال�ى ھ�ك�ذا قص�ائ�د م�ق�نّ�ع�ة, 
تتكلّم بصوت الذات االخرى, وت�ط�رح أف�ك�ارھ�ا 
عن طریقھا, متماھیًة م�ع�ھ�ا, م�ت�خ�ف�ی�ة وراءھ�ا, 

 یبقى حاضًرا وبقّوة.  / بلقیس /رغم ان شبح 
 -س�ل�وى ع�ل�ي وبالعودة الى قصیدة الشاعرة : 

, ن�ج�د ق�ّوة الش�خ�ص�ی�ة ال�م�ت�م�اس�ك�ة بلقی�ٌس أن�ا
والواعیة والشجاعة والمؤمنة والمحبّة والحال�م�ة 
بالسالم وال�ط�م�أن�ی�ن�ة, ت�ب�دأ الش�اع�رة قص�ی�دت�ھ�ا 
السردیّة التعبیریّة ھ�ذه وھ�ي ت�ح�لّ�ق ب�ع�ی�دا ف�ي 

سماوات الجمال واللغة العظیمة, في سرٍد ی�ب�ت�ع�د 
كثیرا عن مفھوم السرد الحكائي المتعارف علیھ, 
سرد تتجلّى فیھ طاقات اللغة, المشحونة باإلیح�اء 
والرمز, واالبھار وتجلّي واضح لعوالم الش�ع�ور 

/ أت��ی��ُت ِم��ن م��دن واالحس��اس, ف��ھ��ا ھ��ي ت��ق��ول
الشمس احمُل بیَن كف�يَّ ع�ن�اق�ی�ًدا م�ث�ق�ل�ة ب�قُ�بَ�ِل 
الف�ج�ر, أم�ام ب�واب�اٍت ت�ذرت ُرط�ب�ھ�ا ل�ل�ح�ظ�اِت 

/ال�ّوُح ب�ق�رن�ف�الت ,  المبتورة في أتون األعم�اق/
الطُھر خارج امتداد م�واس�م ال�ف�ق�د ال�م�ص�ل�وب�ة 
على فصاحة الحكمة, وارغفتي كغ�اب�ات ال�ت�ف�اح 
فوق ِشفاِه ال�ج�م�ر, ت�ع�ص�ُر اوزار أل�ف ح�ك�ای�ٍة 

 ..  مبلّلة باألرق فوَق ِشفاِه حقول التمّرد/
نالحظ ھنا كیف قامت الشاعرة بتع�ظ�ی�م ط�اق�ات 
اللغة, وتكثیفھا وانزیاحاتھا ال�ع�ظ�ی�م�ة ال�م�ب�ھ�رة, 
وتعود تحلّق ب�ع�ی�ًدا ف�ي س�م�اوات االب�داع وھ�ي 

 تصوغ قنادیال مضیئة من كلماتھا ..
/ ألدغ��دُغ ص��در الس��ن��ی��ن ب��خ��ط��وات س��رم��دیّ��ة 
كدرویش مطعون یعزُف عند أقاصي الوجد بی�ن 
ربوتین بفیض الرغبة وسط ع�واء اودی�ة ن�ھ�ر 

, ھنا تجعل الشاعرة م�ن م�ف�ردات�ھ�ا ت�دغ�دغ باٍك/
روح المتلقي وتُیرهُ ش�غ�ف�ھ ل�م�ت�اب�ع�ة قص�ی�دت�ھ�ا, 
ومعرفة مكنونات الذات الشاعرة البعیدة, وتع�بّ�ر 
عن ھواجس النفس الدف�ی�ن�ة, ول�ك�ن ع�ن ط�ری�ق 

, وت��ب��ق��ى ال��روح / ب��ل��ق��ی��س/ال��ذات االخ��رى
../ تنتظُر ھدھداً یُھدھُد نوافیر الكلم�ات الشاعرة 

كلّما صرخت زنابق حضارة البحر, َمْن ی�أت�ی�ن�ي 
بِھ, لیبعث رعشة ِمن كاھل الیق�ی�ن ل�خ�واء ی�ئ�ُن 
ب�ی�ن ذاك ال�ت�رف ال�م�ل�ك�ي ل�م��واس�م م�ف�ج�وع��ة 
االمنیات, علّھا تغرز بذور التمنّي ب�ی�ن أراج�ی�ح 

, فتستم�ر ال�ذات الش�اع�رة وم�ن أدغال االنتظار/
ال�ذات االخ�رى بس�رد  -ب�ل�ق�ی�س  –وراء/ القن�اع 

ھمومھا ولواعجھا وتطلّعاتھ�ا, وع�ّم�ا ی�دور ف�ي 
اعماقھا, وما یس�ت�غ�ور ب�ع�ی�ًدا ف�ي ع�وال�م ذات�ھ�ا 
االبداعیة الخالّبة, فنرى م�ن خ�الل�ھ�ا م�ق�اط�ع�ھ�ا 
النّصیة المتخمة بال�م�ف�ردات ال�م�وح�ی�ة ب�ال�ك�ث�ی�ر 
ال�ع�وال�م ال�داخ�ل�ی�ة ل�ھ�ا, وھ�ذا م�ا ن�ط�ل�ق ع�ل�ی��ھ 
التع�ب�ی�ریّ�ة ف�ي ال�ق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة, أّن قص�ی�دة 
الش��اع��رة ج��اءت ع��ل��ى ش��ك��ل ك��ت��ل��ة م��ت��راب��ط��ة 
ومتآصرة ِمَن الفقرات النّصیة المتخمة باإلیح�اء, 
وطغیان الخیال الخصب, فكّل مقطع نّصي نج�دهُ 
یتكون من مفردات تح�م�ل ال�ك�ث�ی�ر م�ن االی�ح�اء 
والمشاعر واالحاسی�س, ك�ت�ل�ة م�ت�وھّ�ج�ة ق�ام�ت 
بصیاغتھا الشاعرة عن طریق م�ف�ردات م�وح�ی�ة 
ُمثقلة, بدون تشطیر او ت�رك ف�راغ�ات ب�ی�ن ھ�ذه 

الفقرات النّصیة, وال حتى ترك نقاط متعددة ب�ی�ن 
الكلمات, جاءت بطریقة سردیّة ب�ع�ی�دة ج�دا ع�ن 
السرد المتعارف علیھ, فالشعر ینبعث م�ن خ�الل 
النثر, النثر الذي ال یعني الحكایة وال القّصة, لق�د 
جاءت قصیدتھا على شك�ل ك�ت�ل�ة ن�ث�ری�ة واح�دة 
متماسكة, وھذا م�ا ن�دع�وه ب�ال�ق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة 

 التعبیریّة . 
 ب�ل�ق�ی�س/ -/ ال�ق�ن�اع أّن شخصیة الذات االخرى

كانت حاضرة منذ البدایة, فعنوان القصی�دة اب�ت�دأ 
بـ / بلقیس/ شخصیة القن�اع ال�ذي ت�خ�فّ�ت وراءه 

 -/ ال�ق�ن�اع الذات الشاعرة, في قّدمت شخص�ی�ة 
ث�م  / بلقیس/على ذاتھا حین تكلّمت قائلة بلقیس/

, واست�م�رت األن�ا / أنا/اكملت عنوانھا بذاتھا ھي
ت�روي ل�ن�ا  / بلق�ی�س/المقنّعة والمتمثّلة بشخصیة

ھواجسھا وأحالمھا وتطلّعاتھا ومع�ان�ات�ھ�ا, ول�ق�د 
ح�اذرة ع�ن ط�ری�ق  ال�ق�ن�اع/ -/ ب�ل�ق�ی�س كان�ت

االفعال المض�ارع�ة ال�ت�ي ب�دأت ب�ھ�ا م�ق�اط�ع�ھ�ا 
بلق�ی�س/ أدغ�دُغ  -بلقیس/ الّوُح  -/ أتیُت النصیّة

/ , لھذا ف�أّن ش�خ�ص�ی�ةبلقیس/ -بلقیس/ تنتظُر  -
تحقق وجودھا على طول نسیج الش�اع�رة القناع/ 

الش��ع��ري. ل��ق��د ن��ج��ح��ت الش��اع��رة وم��ن خ��الل 
/ قصیدتھا السردیّة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة ھ�ذه أن تس�ت�خ�دم

بلق�ی�س  -وتنطق بدًال عن شخصیة القناع  القناع/
 وتحلّق عالیاً في سماوات بعیدة من االبداع الفّذ.

 
 القصیدة : بلقیٌس أنا..

أتیُت ِمْن مدِن الشمس أحمُل بیَن ك�ف�يَّ ع�ن�اق�ی�د 
مثقلة بقُبِل الفجر، أم�ام ب�واب�ات ن�ذرت ُرط�ب�ھ�ا 
للحظ�ات ال�م�ب�ت�ورة ف�ي أت�ون األع�م�اق. أل�ّوُح 
بقرنفالت الطُ�ھ�ر خ�ارج ام�ت�داد م�واس�م ال�ف�ق�ِد 
المصلوبة ع�ل�ى فص�اح�ة ال�ح�ك�م�ة، وأرغ�ف�ت�ي 
كغابات التفاح فوَق ِشفاه الجمر، ت�ع�ص�ُر أوزار 
الف حك�ای�ة م�ب�لّ�ل�ة ب�األرق ف�وق ِش�ف�اه ح�ق�ول 
التمرد. أدغدُغ صدَر السنین بخطواٍت س�رم�دیّ�ٍة 
كدرویٍش مطعوٍن یعزُف عنَد أقاصي الوجد بی�ن 
ربوتین بفیِض الرغبة وسط ع�واء أودی�ة ن�ھ�ٍر 
باٍك. تنتظُر ھدھًدا یُھدھُد نوافیَر الك�ل�م�ات ك�لّ�م�ا 
صرخْت زنابق حضارة البحر، َمْن ی�أت�ی�ن�ي ب�ِھ، 
لیبعَث رعشة ِمن كاھل الیقین لخواء ی�ئ�ّنً ب�ی�ن 
ذاك الترف الملكّي لمواسم مفجوع�ة األم�ن�ی�ات، 
علّھا تغرُز ب�ذوَر ال�ت�م�نّ�ي ب�ی�ن أراج�ی�ح أدغ�ال 

 االنتظار.
……........................…… 

 السلیمانیة -سلوى علي /العراق 

ّا ّدة اا  عا 
 قراءة في قصیدة الشاعرة : 

 العراق (بلقیٌس أنا)  -سلوى علي 
 
 

  9/1/2022 -بقلم : كریم عبدهللا /العراق 
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قدمنا عرض (سیدرا) للراحل فاضل خل�ی�ل وش�غ�ل�ت ان�ا  2001في قرطاج عام   
(شاغر) منفذ الموسیقى بصعوبة وحاز العرض على الجائزة الخاصة للتحكیم ... 
كانت االجیال الجدیدة في تونس لم تتشك�ل ب�ع�د وال اع�رف اال ق�ل�ة ق�ل�ی�ل�ة م�ن 

  االسماء التي زارت العراق انذاك...
تعرفت على (لطفي العربي السنوسي) ناقدا في عمان قبل ھذا الوقت وھذا الفت�ى 
لطالما اثار اھتمامي بعلمیتھ وثقافتھ الواسعة ولكنتھ المحببة كان قد عق�ب ع�ل�ى 
عرضنا انذاك السحب ترنو الي بجمال نقدي ..اھتم بحضوري وكرمني بما ی�ل�ی�ق 
بھ وازال الوحشة عني ... وھو یشكل م�ع (ح�ل�ی�م ال�م�س�ع�ودي) ث�ن�ائ�ی�ا ن�ق�دی�ا 

  بارزا....
$ وھو مب�ل�غ ك�اف ل�ت�س�دی�د رب�ع دی�ون الش�ع�ب 100كانت حصتي من الجائزة 

في ھذه االثناء اق�ت�رب�ت م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن ال�ق�ادم�ی�ن م�ن خ�ارج   العراقي انذاك
 ).قال لي (د. فاضل السوداني البالد

نت تذكرني بمثقفي السبعینیات بھیئتك وسلوكك وعرف الح�ق�ا ان�ن�ي م�خ�رج ا  :
ود. ف�اض�ل ط�ب�ع�ا ش�خ�ص ح�م�ی�م وم�ث�ق�ف الم�ع  جدید في مشھدنا الم�س�رح�ي

  وكذلك (د محمد سیف) بحضوره وثقافتھ وعالقاتھ المتوازنة...  ومسرحي بارز
والول مرة اسمع من الصدیق الفن�ان (ض�ی�اء ح�ج�ازي) ع�ب�ارة ال�ن�وس�ت�ال�ج�ی�ا 

  ال اتذكر ماھي المناسبة ربما كانت بحثا یرید تقدیمھ... والمسرح
في ھذا التاریخ كانت بغداد تعیش شیخوخة الحصار ولم ی�ب�ق ش�ی�ئ�ا ث�م�ی�ن�ا ف�ي 

كان قد مضى على تخرجي سبع سنوات ت�ق�ری�ب�ا وم�ازل�ت ان  البیوت لم یباع بعد
عاطال عن العمل وحتى لو كنت موظفا فراتب ثالثة االف دینار ال ی�ك�ف�ي لش�راء 

كنا نشتري السكائر ب�ال�م�ف�رد واب�ت�ك�ر اخ�رون ت�ق�ن�ی�ة ال�ت�ت�ن  ....   علبة سكائر
 )...فاطلقت على العملیة انذاك ب (اللف ..واللف الذاتي واللف

یتناول المرء وجبة واحدة من الطماطم والباذنجان وخبز الش�ع�ی�ر ف�ی�خ�رج ال�ى 
ام�ا اذا  الفضاء لیرمي سبع اطالقات من بندقیتھ احتفاال بھذه المناسبة التاریخی�ة

والیش�رب ال�ك�وك�ا  حصل على قطعة (موز) فقد یتھور ویعلنھا حربا عالمیة ثالثة
في ھذه االثناء اخبرني صدیق ان الفنان (عزی�ز خ�ی�ون) ...   كوال اال مارحم ربي

ذھبت لھ واعطاني ع�ددا م�ن ...  قد عاد من االمارات ویحمل لك رسالة من ھناك
كانت من ال�ك�ات�ب وال�م�خ�رج (ص�ال�ح  مجلة الرافد االماراتیة وفي داخلھا رسالة

كان كرامة قد قدم عرضا في عمان ولم تك�ن ع�ن�دي ف�ك�رة ك�اف�ی�ة ع�ن )، كرامة
المسرح االماراتي انذاك فاعجبني الع�رض واظ�ن ان�ن�ي ع�ق�ب�ت ع�ل�ی�ھ فص�رن�ا 

  اصدقاء.
) درھم�ا 1000كانت ( كان في بطن الرسالة والتحیة مبلغا من المال .....یا للھول

لم اكن اعرف من العملة شیئا ...كانت العم�ل�ة ال�وح�ی�دة ال�ت�ي ی�ح�م�ل�ھ�ا  اماراتیا
البعض باكیاس النایلون ھي الدنانیر العراقیة والتي نصفھا مطبوعة في م�ط�اب�ع 

ی�ا   $300ق�ال ل�ي الص�راف ان�ھ�ا تس�اوي ... اھلیة او مطابع مخفیة في البیوت
تخیلت ان المافیا ستختطفني خاصة ان احدھم رمقني بنظرة  للھول ...ویا للرعب

ج�اءت ...   م�ن ھ�ول ال�م�ف�اج�أة وفورا سق�ط�ت ارض�ا ... واغ�م�ي ع�ل�ي غریبة
ول�ك��م هللا اك��ب�ر ..ال��ول�د راح :   وس�ی��دة ص�رخ��ت االس�ع�اف... وت�ج�م��ع ال�م��ارة

ك�ن�ت ل�م  عندم�ا اف�اق�ون�ي ب�ال�م�اء ال�ب�ارد باالحرى...  وین المروة یاناس یموت
ع��ل��ى  ك��ن��ت س��اق��ول ل��ل��ج��م��اھ��ی��ر ال��ح��اش��دة ات��ع��رف ب��ع��د ع��ل��ى ط��ارق ح��رب

   شایفین جنابكم شسوى بینا الحصار... اغماءتي
بعد ایام عدنا الى عمان ووجدت طابورا من الشابات العراقیة ال�ج�م�ی�الت بش�ع�ر 

  ھل تعرف ھذا الطابور:  قالوا لي ذیل الحصان وبازیاء ریاضیة
وھوالء الشابات قادمات الى ھ�ن�ا وھ�ن ی�ھ�رع�ن  ان ھذا ھو مبنى االمم المتحدة

ال�ح�ت�م�ي ال�ى س�م�وات  كن ھوالء الشابات ھاربات من مص�ی�رھ�ن لطلب اللجوء
  اخرى مجھولة ... كان یقف مع شابة منھن مطرب معروف انذاك

  عمي فلك اسود .....انت صدك تحجي
 9في الحلقة /نلتقیكم ................... 
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منذ انعقاد الجلسة األولى لم�ج�ل�س ال�ن�واب ال�ع�راق�ي ب�دورت�ھ ال�خ�امس�ة، واألح�داث    

تتصاعد وتیرتھا على الجانبین السیاسي واالمني،. حیث ظلت شرعیة ال�ج�ل�س�ة األول�ى 
وسالمتھا الدستوریة والقانونیة محط جدل وتجاذب أدى إلى ضرورة ت�دخ�ل ال�م�ح�ك�م�ة 
االتحادیة من أجل حل الموضوع ووضع النقاط على ال�ح�روف م�ن أج�ل ال�وص�ول إل�ى 
اتفاق یحظى بقبول جمیع األطراف وتخطي األحداث ل�ب�دء ال�ج�ول�ة الس�ی�اس�ی�ة األخ�رى 
باختیار رئیس الجمھوریة وتثبیت الكتلة األكثر عددا، بعد أن یتم حسب موق�ف ان�ت�خ�اب 
محمد الحلبوسي رئیسا للمجلس، لیكون محسوما وقطع الجدال ف�ي ش�رع�ی�ة اس�ت�ب�دال 
رئیس الجلسة األولى الدكتور محمود المشھداني باعتباره أكبر االعض�اء س�ن�ا، وال�ذي 
تعرض لوعكة صحیة مفاجئة أثارت لغطا وتساؤالت وطع�ون�ا بش�رع�ی�ة اس�ت�ب�دال�ھ م�ن 

 .عدمھا
ھذا من جانب، اما من الجانب اآلخر فمازال الصراع على أشده بی�ن ال�ك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة 
(الشیعیة) حول تشكیل الحكومة المقب�ل�ة، وك�ال ال�ط�رف�ی�ن، ال�ك�ت�ل�ة الص�دری�ة واالط�ار 
التنسیقي قدم نفسھ على أساس أنھ ھو الكت�ل�ة األك�ث�ر ع�ددا، ل�ك�ن ال�ت�وق�ع�ات وق�راءة 
المشھد تشیر إلى أن الكتلة الصدریة ستكون ھي الكتلة الفائزة، وبالتالي سیت�م تش�ك�ی�ل 
الحكومة من خاللھا، لذلك یسعى ممثلو اإلطار التنسیقي بعد أن ابعدوا ن�وري ال�م�ال�ك�ي 
المرفوض من قبل الصدریین عن المشھد، للتفاوض ع�ل�ى ط�ب�ی�ع�ة تش�ك�ی�ل ال�ح�ك�وم�ة 
المقبلة، وھم یدعون ( للتوافقیة) باشتراك جمیع األطراف السیاسیة فیھا، ب�ی�ن�م�ا یص�ر 
مقتدى الصدر في تغریداتھ وبیاناتھ على أن تكون الحكومة ممثلة لألغلبیة الس�ی�اس�ی�ة، 
ال شرقیة وال غربیة، وھي دعوة تبدو في ظاھرھا أكثر فائدة للش�ع�ب ال�ع�راق�ي، ول�ك�ن 
تجربة مشاركة التیار الصدري في الحكومات السابق�ة تش�ی�ر إل�ى مش�ارك�ت�ھ�م ف�ي ك�ل 
المشاریع الفاشلة التي ادت إلى تراجع البالد وتعرض ثرواتھ وإمكاناتھ للعبث واالھ�دار 
والفساد والفشل في اإلدارة، اما الدعوة لل( توافقیة) فھي دعوة مجّم�ل�ة ل�ل�م�ح�اص�ص�ة 
التي ذقنا منھا مرارة الحیاة في بلد كان من الممكن أن یكون أفضل البلدان لكنھ ت�راج�ع 
في كل شيء وأصبح من البلدان التي تأخرت كثیرا وسببت اإلح�ب�اط وال�ی�أس ألب�ن�ائ�ھ�ا 
الذین وضعوا في حیرة من أمرھم وھم یتطلعون ألم�ل ص�ار ش�ح�ی�ح�ا ف�ي مس�ت�ق�ب�ل�ھ�م 
الغامض في دولة تتجاذبھا العشوائیة واالرتجال وال�ف�س�اد وال�خ�راب وال�رع�ب، وی�ری�د 

 .قادتھا االبقاء على ھذه الحالة لیغنموا اكثر ولیستحوذوا على ما تبقى فیھا
ومن المؤسف حقا ان ھذه الصراعات والخالفات السیاسیة سرعان م�ا ت�ن�ع�ك�س ع�ل�ى 

حوادث ارھ�اب�ی�ة   الشارع العراقي وتربك أمنھ واستقراره، فقد تابعنا في األیام الماضیة
مفزعة تمثلت في تفجیر قنابل وحرق مصارف ومح�اوالت اغ�ت�ی�ال وض�رب ل�ل�م�ن�ط�ق�ة 
الخضراء مع ضرب مقرات أحزاب، وشخصی�ات , وال�م�ت�ض�رر م�ن ك�ل ھ�ذه األع�م�ال 
اإلجرامیة ھو المواطن العراقي البريء ال�ذي ت�ح�م�ل وم�ازال ی�ت�ح�م�ل أع�ب�اء الص�راع 
السیاسي وازمات القادة واألحزاب ومشاریعھم لالستحواذ على المال والسلطة والن�ف�وذ 

 ... وعدم التفكیر بالصالح العام
ھذه الحوادث التي أخلّت بالوضع األمني , وتحاول تھدید الناس في حیاتھم وأرزاقھ�م , 
تدعونا للوقفة المتأملة والبحث عن أسباب ونتائج ھذه الحوادث التي تبدو متشابھة في 
أدوات تنفیذھا , مما یعني أن الجھة التي تقف خلفھم واحدة , فاألفالم ال�ت�ي ش�اھ�دن�اھ�ا 
تظھر ملثمین على دراجات ناریة ینفذون الجریمة ویمضون , وھ�ذا األس�ل�وب ی�ذك�رن�ا 
بجرائم االغتیال التي حدثت وطبیعة تنفیذھ�ا , ل�ذل�ك ع�ل�ى وزارة ال�داخ�ل�ی�ة وال�ج�ھ�ات 
األمنیة المسؤولة وعلى رئیس الوزراء أیضا أن یشخصوا الجھة التي تقف خ�ل�ف ھ�ذه 
األعمال , وأن یتخذوا االجراءات الجدیة المناسبة لوقفھا ومعاقبة المسیئین مھما كان�وا 
ومھما بلغت سطوتھم , وإال سنشھد في المقبل من األیام مزیدا من ھذه ال�ح�وادث دون 

  .أن نجد رادعا حقیقیا لھا سوى التصریحات اإلعالمیة والبیانات التي ال قیمة لھا
أما القوى السیاسیة المتصارعة , فعلیھا أن تصحو من ضاللة العبث بمصیر ال�ب�ل�د م�ن 
أجل مصالحھا الضیقة وأن تدرك ما فعلتھ من سوء لھذا الشعب المتحمل الصابر ط�ی�ل�ة 
السنوات التي فشلوا فیھا في إدارة الدولة , ونھبوا ثروات كان من الم�م�ك�ن أن ت�ج�ع�ل 

 . من العراق في طلیعة البلدان المتقدمة والمتحضرة واآلمنة
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االغتراب یعید تشكل االنسان في أبجدی�ات 
فكره ووجوده ویعیده ح�ی�ث األص�ل، وق�د 
یعیش في ظل ح�ال�ة االس�ت�دع�اء ال�زم�ن�ي 
الذاكراتي للمكان وتم�ث�الت�ھ االج�ت�م�اع�ی�ة 
وقصصھ وسرده والذي ی�ظ�ل ف�ی�ھ ق�اب�ع�ا 
ت��ح��ت ھ��ی��م��ن��ة ھ��ذا االغ��ت��راب ال��روح��ي 
المھیمن (االغت�راب ھ�و ش�ع�ور اإلنس�ان 
الواعي بحاجتھ إلى وطن، مع وجوده ف�ي 
الوطن الذي ول�د ف�ی�ھ ونش�أ ع�ل�ى ح�ب�ھ، 
وذلك ألن الوطن ھذا یكون قد تغیر كث�ی�را 

 بحیث لم یعد باإلمكان االرتیاح إلیھ. 
أما الغربة فھي احساس اإلنسان بالحن�ی�ن 
إلى الوطن بعد أن یكون قد ھ�ج�ر ال�وط�ن 
حامال صورة الوط�ن ف�ي م�خ�ی�ل�ت�ھ ع�ل�ى 
ش�ك��ل م��الم��ح ج��م��ال�ی��ة، وح��ك��ای�ات ح��ب 
ط�ف��ول�ی��ة، وذك�ری��ات ح��ل��وة وم��رة ت��أب��ى 

 النسیان).
ما بین حالة االغتراب والوعي وال�ح�ن�ی�ن 
للذاكرة تتجسد أعمال ال�ف�ن�ان ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي 
السوري (عبود سلمان) فھو الیرم�ي ال�ى 
اقتناص منظرا طبیعیا أو مشھدا حیاتیا أو 
یبحر في وجوه الناس وفق لحظة زم�ن�ی�ة 
معاش�ة ب�ق�در ت�ج�س�ی�ده ل�ع�م�ق ان�ت�م�ائ�ھ 

 الروحي وتأریخھ ووجوده.
تعد رسومھ نمذجة ل�ت�ك�ری�س ال�ھ�وی�ت�ی�ن 
الوطنیة واالنسانیة وال یمكن الفصل ب�ی�ن 
األثنین، ناھیك عن حالة الوع�ي ال�ث�ق�اف�ي 
والمعرفي والتقني التي ی�ت�م�ت�ع ب�ھ�م ھ�ذا 
الفنان الحالم المتقوقع تحت أفیاء أحالم�ھ 
وأمانیھ بنفس ط�ف�ول�ي ف�ط�ري مش�اك�س 

 بوعیھ للذائقة ولفكر المتلقي.
انھ قارئ نھم ل�ل�ت�اری�خ والس�رد وال�ح�دث 
والمعرفة، لذا تتأصل تجربتھ الفن�ی�ة ب�ی�ن 

عدة اتجاھات فنیة واسلوبیة تأخذه ألوانھ 
وخطوطھ وزخارفھ حیثما الفكرة والثی�م�ة 
ال�ت�ي ت��ع�ب�ر ع�ن ھ�ذا االح�ت�دام ال�ف�ك��ري 
والنفسي الذي یعیشھ في لحظة زمنیة ق�د 

ف�ت�راه   تركت أثرھا على بنیتھ ووجوده ،
یرسم وی�زخ�رف وی�خ�زف ویص�م�م دون 

وقد ت�راه م�ن�ك�ب�ا ع�ل�ى   مواربة أو حذر،
عمل فني دون غ�ی�ره ان ك�ان ھ�ذا ال�ف�ن 
یشبع حالتھ النف�س�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة، ف�ی�خ�ط 
قلمھ حروف اللغة أو یرسم كاریكاتی�را أو 
تشكیال فسیف�س�ائ�ی�ا ل�ون�ی�ا م�ن ال�زخ�رف 

 العربي واالسالمي والشرقي وغیره.
(عبود سلمان) تعد أعمالھ بانوراما لونیة 
تكوینیة تجسد بخطوطھا وألوانھا وكتل�ھ�ا 
وفضاءاتھا قصصا عالقة في ذاك�رت�ھ وال 
یدخر جھدا الستدع�ائ�ھ�ا واس�ت�ح�ض�اراھ�ا 
ألنھا ھي التي تشكل ھنات حیاتیھ الیومیة 
كفعل یومي أو تمر كمشھد سینامئ�ي ح�ي 
مھیمن على دقائق فكره وتنھ�دات�ھ، ف�ھ�و 
یشھق مشھد نھر الف�رات وی�زف�ر ب�وادي 

أنھ یتلمس وجوه ناسھ ب�أن�ام�ل�ھ   أمكنتھ،

وفرشاتھ دون وع�ي وت�ح�ض�ی�ر، ف�ت�راھ�ا 
شكل�ت ل�وح�ات�ھ ب�ف�ع�ل ال�ح�ن�ی�ن ون�وازع 
اللوعة وھ�و ب�ع�ی�د ع�ن وط�ن�ھ أو ی�ق�ف 
مشاھدا لما یعصف بوطنھ، وھ�و الش�اھ�د 
الذي یسجل كل ھنیھة بألم وحسرة، فتراه 
یقف عاجزا ومشلوال عن الفعل التاری�خ�ي 
إلنقاذ نسائھ وسجالت تأریخھ من ال�ح�رق 
وال�ت�ال�ش�ي وعص�ف ال�ح�روب وال�ت�ح�ول 
الحضاري من حیاة الب�داوة وال�ری�ف ال�ى 
حضارة محتدمة یمثلھ�ا االی�ق�اع الس�ری�ع 
للعولمة واأللكترون وال�ث�ق�اف�ة ال�رق�م�ی�ة، 
فترى فرشاتھ وقلمة مرتبكة ح�ائ�رة وھ�و 
یصور مشاھد البیئة والمجت�م�ع واألح�الم 
في مخیلتھ لیترك سجال حافال بالشخ�وص 
واألمكنة وحكایات جدتھ وأمھ ومن حول�ھ 
لیحی�ل�ھ�ا ال�ى ال�زم�ن األس�ط�وري بش�ك�ل 
قصدي ولیس عفویا لیعطیھا زخ�م�ا ف�ن�ی�ا 
وثقافیا وتأریخیا لتبقى عالقة في م�ت�اح�ف 
الذاكرة الج�م�ع�ی�ة ك�ح�ك�ای�ات (ج�ل�ج�ام�ش 

 وبعل وأفرودیت وألف لیلة ولیلة).
ل��وح��ة (ع��ب��ود س��ل��م��ان) ھ��ي خ��ط��وط 
ومنمنمات رسمت بدقة متن�اھ�ی�ة، وی�ب�دو 

أن الوشم الذي كان یراه یومیا على وج�ھ 
جدتھ ونساء مدینتھ قد حول�ھ�ا ال�ى ن�ق�اط 
وخ��ط��وط ودوائ��ر وك��ت��ل ومس��ت��وی��ات 
ھندسیة كمن�م�ن�ات ص�غ�ی�رة ع�ل�ى س�ط�ح 
لوحاتھ، وھ�ذه ال�م�ن�م�ن�م�ات ھ�ي ال�ن�ص 
البصري التكویني المعبر عن الثیمة الت�ي 
یبغى تصویرھا لتصب�ح أی�ق�ون�ة ج�م�ال�ی�ة 
ورس�ال��ة ث��ق�اف��ی�ة ل��آلخ�ر ل�ت��م�ث��ل ال��زھ��و 

 االنساني والثقافي لبلده وحضارتھ .
لوحات الفنان (عبود سلمان) ھ�ي أع�م�ال 
شكلت بحرفیة التكوی�ن وب�دق�ة م�ت�ن�اھ�ی�ة 
كصائغ الذھب والحلّ�ي، وھ�ي فس�ی�ف�س�اء 
تكوینیة، ولقد وظف تق�ن�ی�ة ال�م�ھ�ارة ف�ي 
النقش الزخرفي للعنصر المشكل وبتوازن 
بالخطوط والكتل فیھا بھ�رم�ون�ی�ة نس�ق�ی�ة 
تتماشى مع وحدة الم�وض�وع دون زی�ادة 
ونقص، فھو الع�ال�م ب�م�ا س�ت�ؤول ن�ھ�ای�ة 

 أعمالھ بحرفیة الفنان األكادیمي الحالم.
لوحتھ تجدھا مجسدة ب�ال�ل�ون األس�ود أو 
الرمادي وھذه الدالالت اللونیة تشی�ر ال�ى 
الذاكرة والماضي وتدلل على حالة الغی�اب 
وبفعل حالة االغتراب الذي یعني ھ�ج�رت�ھ 
عن وطنھ وحالة الغربة وھي الحنین لك�ل 
ما فقده من أرض وماض وناس وأم�ك�ن�ة 
وأرث ل��ت��ع��ب��ر ع��ن ال��ف��ق��د ھ��ذه األل��وان 
والخطوط والنقاط والن�ق�وش ك�ل�ق�ى وأث�ر 
فني وحیاتي مجسد على خامات�ھ وم�ؤط�ر 
ف��ي س��ج��ل ذاك��رت��ھ ی��راف��ق��ھ أی��ن��م��ا ح��ل 

 وارتحل، ولیتركھ لألجیال والذاكرة لألبد.

فھو یقول بھذا الصدد عن سفره وح�ی�ات�ھ 
ون��اس��ھ: (عش��ت ح��ی��ات��ي ف��ي ط��ف��ول��ة 

ح���ی��ث ول���دت ف��ی���ھ���ا ونش���أت  ال��ح���ی���اة
وترعرعت ھناك م�ع ب�ی�ئ�ة أھ�ل�ي ال�ذی�ن 

وأغلب حیاتھم  یسكنون المنطقة منذ القدم
قضوھا م�ع األغ�ن�ام وال�رع�ي والس�ھ�ول 
والبادیة الشامیة وضف�اف ن�ھ�ر ال�ف�رات، 
ومن جمالیات تل�ك ال�ف�ض�اءات ال�ف�رات�ی�ة 
ال�ح�ن�ون�ة، ع�رف�ت ش��ك�ل ط�ف�ول��ة ال�ح�ل��م 

فتعمقت صداقتي مع كل الجمال�ی�ات   األول
وبحدود الع�ی�ش ال�م�ش�ت�رك،   الممكنة ھنا

عرفت النھر والط�م�ي وال�زرع وال�زھ�ور 
واألش��ج��ار وال��ن��اس ووج��وه األم��ھ��ات 

 الفراتیات).
ال��رم��ز االس��ط��وري ت��ج��ده ح��اض��را ف��ي 
المش�ھ�د ال�ت�ص�وري ف�ي أغ�ل�ب أع�م�ال�ھ 
وال��ذي ی��ب��دو أن ال��ح��ض��ارة وال��ث��ق��اف��ة 
المشرقیة قد تركت أثرا بالغا على ث�ق�اف�ت�ھ 
وفكره، فتجد الزي المشرقي بكل تفاصیلھ 
مجسد في جل نصوصھ البصری�ة، وت�رى 
آلة الناي واللبس الصوفي مھ�ی�م�ن�ا ع�ل�ى 

ودالالت  المش�ھ�د، وھ�ذه ك�ل�ھ�ا ای�ح�اءات
رمزیة تمثل ثقافتھ وثقافة حاضنھ البی�ئ�ي 
الم�ك�ان�ي وتس�ی�دھ�ا دون غ�ی�رھ�ا، وھ�ي 
دالالت زمنیة تأریخیة قد وظفھا بجو م�ن 
السحر والفنتازی�ا وأح�ی�ان�ا تص�ل ل�درج�ة 
العبث اللوني والتكویني، وھي ان�زی�اح�ات 
وتشظیات نفسیة وفكریة تعبر عما ی�ج�ول 

 في خاطره وما علق في ذاكرتھ .

 اف  ت د ن ا متأ
 

 العراقریاض ابراھیم الدلیمي/
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الفنانة اإلماراتیة د. نجاة مك�ي، ص�ن�ع�ت ل�ن�ف�س�ھ�ا     
ولھا بصمة تمیزھا م�ن خ�الل ل�وح�ات�ھ�ا  عالماً خاصاً 

التي توحي ب�م�خ�ی�ل�ة خص�ب�ة ف�ي  التعبیریة التجریدیة
توحید اإلنطباعات الحسی�ة وإی�ح�اءات ب�ی�ن ال�م�رئ�ي 
والالمرئ�ي، وتس�ل�ط الض�وء ع�ل�ى أش�ك�ال ھ�ن�دس�ی�ة 
أبتكرتھا، من تجاربھ�ا ال�ف�ن�ی�ة ال�ت�ي ت�ت�م�ح�ور ح�ول 
الذاكرة والوقت والمكان، لتتحول تجربة الفنان�ة ن�ج�اة 
لفرض تصوراتھا الخیالیة وتوافقاتھا الحسیة والذھنی�ة 

التولیفات التجری�دی�ة وع�الم�ات رم�زی�ة وخ�ل�ق   إلى
توازنات بینھا وبین الجمالی�ة ال�رم�زی�ة ف�اس�ت�ط�اع�ت 
الفنانة نجاة أن تبحر في رحلة روح�ی�ة ف�ك�ری�ة ف�ن�ی�ة 
معاصرة تتبنى منحى فلسفیاً لألفكار الصوفیة، وال�ت�ي 
أسفرت عن نتاج بحث فني متعمق، وتحقیق مثابرة في 
سیاق مفاھیم الھندسة التجریدیة العربیة، في تداخالتھا 
التعبیریة البصریة. وتعتبر لوحاتھا ھي الفضاء ال�ح�ر 
الذي تعبر فیھ عن مكنوناتھا حیث أب�دع�ت ف�ي رب�ط 
الخبرات والمشاعر واألفكار بعضھا ببعض لخلق لغة 
تجریدیة خاصة في ثالث�ة م�واض�ی�ع ھ�ي: االخ�ت�ف�اء، 
والتعلق، والتكوین. وتتناول في مجموع أعمالھا الفنیة 
شكالً من أشكال التغییر والتحول من خالل منھج�ی�ات 

لوحتھا   صوتیة بصریة، ومن أبرز نتاجاتھا التشكیلیة
رفرفات صوتیة بصریة، ھي أحد تلك اإلبداعات التي 
تحفزنا للدخول في تجربة بصریة مثیرة تدفعن�ا لس�ب�ر 
أغوار العمل الفني، وتكرس حرفیة الفنانة التش�ك�ی�ل�ی�ة 
نجاة على التعبیر الشخصي وتوسع تجربتھا اإلبداعیة 
الحداثیة في تمكین المتلقي من رؤی�ة ال�ف�ن وال�ت�ع�رف 
ع��ل��ی��ھ واالس��ت��م��ت��اع ب���ھ. ال��ج��ری��دة ال��ع��راق��ی���ة 

إستضافت الفنانة التشكیلیة اإلم�ارات�ی�ة د.   األسترالیة
نجاة مكي لتحدثنا عن قصة مشوارھا الفني التشك�ی�ل�ي 
وتجربتھا الفریدة ترویھا ل�ن�ا م�ن�ذ ال�ب�دای�ة إل�ى آخ�ر 
منجزاتھا ولمفاھیمھا الفنیة في فلسفة الح�ض�ور ل�ل�ف�ن 

 .  التشكیلي
 
من ھي د. ن�ج�اة م�ك�ي ال�ف�ن�ان�ة ح�دث�ی�ن�ا ع�ن قص�ة *

 مشوارك الفني؟
نجاة مكي إبنة دبي تفتحت عین�ي ع�ل�ي أب ع�ط�وف -

وأم حانیة مع أخواتي الثالث الالت�ي ی�ك�ب�رن�ن�ي س�ن�اً، 
عشت في بیت جدي المتواضع في حي من أحیاء دبي 
القدیمة (السوق الكبیر) بدأت من خالل المحیط، الذى 
ولدت فیھ حیث كانت البیئة ملیئة بالمثیرات البصریة، 
التى كانت دائماً أمام عیني س�وق دب�ي، وم�ا ل�ھ م�ن 
مثی�رات ت�ج�ذب ال�ع�ی�ن ف�ي ال�زخ�ارف ال�م�ع�م�اری�ة 
والمحالت المتنوعة التى تعرض المشغوالت الذھب�ی�ة 
والفضیة، دكان الخ�ب�از وم�ح�الت ال�خ�ض�ار وأش�ی�اء 
كثیرة، الطرقات الضیقة التى تستھویني دائماً للخربشة 
علیھا، مع بقیة األطفال بدخول�ي ال�م�درس�ة أص�ب�ح�ت 
مدرستي ھي كل عالمي حیث أجد متسع أكبر ل�ل�رس�م 

وكانت معلمتي إنسانة حانیة شجعتني كثیراً وحبب�ت�ن�ي 
أكثر بالفن، كلماتھا لم تغب عن البال الى اآلن أت�ذك�ر 
إبتسامتھا، وھي تحتویني في فرح عندما أق�وم ب�رس�م 
لوحة . كبرت وكبرت معي أمنیاتي لدراسة الفن وف�ي 
الم�رح�ل�ة األع�دادی�ة ك�ن�ت أش�ارك ف�ي ال�م�س�اب�ق�ات 
المدرسیة وأنال مركز ممیز . حتى أجتزت ال�م�رح�ل�ة 
الثانویة والتحقت بكلیة الفنون ال�ج�م�ی�ل�ة ف�ي ال�ق�اھ�رة 
جامعة حلوان، ح�ی�ث أمض�ی�ت خ�م�س س�ن�وات م�ن 
عمرى فى بحث متواصل من التج�ری�ب وال�م�ح�اك�اة، 

" كنت أحدالمؤسسین 1983بعد التخرج من الجامعة "
" 1987لجمعیة اإلمارات للفنون التشكیلیة وفى سنة "

أقمت أول معرض لي في نادي ال�وص�ل ب�دب�ي وم�ن 
خالل ھذا المعرض طرحت عدة تجارب وم�ح�اوالت 
وأھمھا إستخدام المواد الشعبیة التراثیة ف�ى األع�م�ال 
الفنیة مثل (الحنة وال�زع�ف�ران وال�ورس)، ل�م�ا ل�ھ�ذه 

من ناحیة   المواد من إرتباط بالبیئة من ناحیة وبالمرأة
أخ��رى، ح��ی��ث أن��ھ��ا ت��ع��ت��ب��ر م��ن م��واد ال��زی��ن��ة 
والتجمیل،حاولت ت�وظ�ی�ف�ھ�ا ف�ي ع�م�ل ف�ن�ي ی�ح�م�ل 
مضموناً ثراثیاً ك�م�ا اس�ت�خ�دم�ت ق�ط�ع ال�خ�ش�ب ف�ي 
تركیبات ھندسیة وفى بعض األعمال قم�ت ب�إس�ت�خ�دام 
بقایا األقمشة والورق بطریقة الكوالج، وھناك محاولة 
تعتبر جدیدة فى ت�ل�ك ال�ف�ت�رة وھ�ي إس�ت�خ�دام أش�ع�ة 
الفلورسنت مع األلوان الفسفوریة، مما دفعني إلى ذلك 
حب التجریب ولمعرفة مدى إم�ك�ان�ی�ة ال�خ�ام�ات ف�ى 

 . إستلھام موضوع فني
 
واضح لمن یتابع أعمالك الفنیة یك�ت�ش�ف ال�م�ن�ح�ن�ى  *

التجریدي وبالتالي فأن الرمز واللون عامالن رئیسیان 
في إاتجاھات�ك ال�ف�ن�ی�ة، أرج�و تس�ل�ی�ط الض�وء ع�ل�ي 
أسلوبك التجریدي وما ھي جوانب التمیز واإلخ�ت�الف 

 عن باقي الفنانین التجریدیین؟
اتخذت في أعمالي الفنیة تشكیالت رمزیة مختلفة و  -

 -ح�رك�ة-متنوعة منھا الدائ�رة ب�م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن تض�اد 
كما أتخ�ذت م�ن ع�ن�اص�ر ت�ك�وی�ن  -سكون -إستمرار 

العمل الفنى رموزاً و دالالت یراھا المتلقى فى اللون، 
وما یشكلة من تناغم بصرى یثري العمل أو في الخ�ط 
وما لھ من إیقاع وفى الكتل�ة، وم�ا ل�ھ�ا م�ن أث�ر إل�ى 
جانب ترابط عناصر التكوی�ن ب�ع�ض�ھ�ا م�ع ال�ب�ع�ض 
اآلخر استخدمت النقطة ووظفتھا بشكل زخرفي أحیاناً 
ً  أخ�رى  رمزاً "لشیلة المرأة"، المزینة بالسیم وأحیانا
لھا رمزیات تتعلق بال�ك�ون، وف�ي ن�ف�س ال�وق�ت ھ�ى 
البدایة والنھایة، أما الخط فقدجعلتھ فى إی�ق�اع م�ت�ردد 

ف�ي ھ�ی�ئ�ة زخ�رف�ی�ة  تارة وإیقاع ھ�ادئ م�رة آخ�رى،
تتماشى مع التكوین العام للعمل الفني، وھذه الخط�وط 
أختزلتھا ألرمز بھا لزخ�ارف ال�ت�ي ت�زی�ن ال�م�الب�س 
النسائیة، باألضافة ال�ى ال�خ�ام�ة (األق�م�ش�ة) أخ�ت�رت 
بعض قطع األقمشة ووظفتھ�ا ب�ط�ری�ق�ة ال�ك�والج ف�ى 

 . بعض األعمال لتضیف بعداً أعمق للعمل
 
ما ھي األلوان واألفكار الفنیة الرئیسیة األق�رب إل�ى *

  خیالك وذوقك الفني؟
األلوان عندي لھا مزاج خاص وحس�ب م�ا ی�أخ�ذن�ي -

سحرھا أنتقي منھا, وأحس إنني یجب أن أكون ملتزمة 
قدر اإلمكان بما أخت�اره م�ن أل�وان، ح�ت�ى ال أش�ت�ت 
فكري أحیاناً، أجد األلوان كأوراق الشجر في مختل�ف 
فصول السنة، وأحیاناً أتخیلھا أقمشة تص�ل�ح ألل�ب�س�ھ�ا 
وأختار منھا لون أو عدة ألوان أمزجھا بفضول، حت�ى 

أرى التجربة ف�ي ال�ن�ھ�ای�ة ك�ی�ف ت�ك�ون. ف�ي ب�ع�ض 
األحیان أرى اللون مظلة تقیني من المطر والش�م�س، 
واذا سقط المطر على المظل�ة إنس�ك�ب ب�ھ�دوء وب�ل�ل 
الورق فیھرب الناس ویتركونني، ھكذا تأت�ي األف�ك�ار 
مع اللون. أحیاناً أمیل ال�ى ال�ل�ون ال�واح�د ب�ت�درج�ات�ھ 
ال�م�خ�ت�ل��ف�ة ظ�ھ��رت ف�ى ب��ع�ض األع�م��ال ال�خ�ط��وط 
والمثلثات، والمنحنیات، والدوائر، وھ�ذه م�ا ھ�ي اإل 
ترانیم لھا صوت ولكن العین ت�درك�ھ�ا كش�ك�ل، وف�ي 
نفس الوقت ھى لیست أشك�ال م�ج�ردة م�ن ال�ط�ب�ی�ع�ة 
ولكن ھى صیغ رمزیة إعالمیة أجتماعیة، صیغ تدون 
المناسبات والحیاة الیومیة والم�ن�اس�ب�ات اإلج�ت�م�اع�ی�ة 
بترانیم لونیة إیقاعیة تتمازج ب�خ�ط�وط�ھ�ا ال�م�ت�ع�ام�دة 
والمنحنیة والمنكسرة لتتكامل معھا كل العناصر الفنیة 

 .فى العمل
 
ماھي مصادر اإللھام التي تستمدین بھا ف�ي إب�ت�ك�ار  *

  أعمالك الفنیة وما دور البیئة ومدینتك دبي في ذلك؟
للبیئة دور كبیر في أعمالي الفنیة وأعتقد أن كل فنان  -

لھ إرتباط وثیق بالبیئة، ألنھا تؤثر بشكل م�ب�اش�ر ف�ي 
بالنسبة لي شكل البح�ر (خ�ور)   األحساس بالعناصر،

دبي في ذاكرتي مخزون كبیر من اإللھام، كن�ت أرى 
البحر برؤیة أخرى من خالل اللون واإلنتق�ال ل�ھ م�ن 

الفاتح الى الغامق بتدرجات م�ت�ن�اغ�م�ة. ك�ن�ت أش�ع�ر 
بتموجات المیاه وصفائھا، وانعكاس أشعة الشمس التى 
تعطي بریق، كل ذلك یشكل مخ�ی�ل�ة واس�ع�ة ل�ل�ف�ن�ان. 
وجود النوارس أتخیلھا حوریات ونساء یتبادلن الحوار 
، كما كان أستخدامي لأللوان الذھبیة والفضیة بطریقة 
تزینیة مقصودة لترمزعن قطع النقود الذھبیةوالفضی�ة 

 .التى تنثر في المناسبات واألعیاد
 
ما ھي المحطات الفنیة التى تشكل منعط�ف�اً وت�ق�ی�م�اً  *

 نوعیناً لمنجزك الفني في رفرفات صوتیة بصریة ؟
محطات متنوعة شكلت من تجربتي نوعاً من التق�ی�م  -

  :ولھا رفرفات صوتیة بصریة منھا
" 1987المعرض األول في نادي الوصل بدبي عام "-

یعتبر الجسر الذى عبرت بھ إلى ال�ط�ری�ق وتش�ك�ل�ت 
لدي قناعات أولھا اإلستمرار دون توقف، حتى أص�ل 
إلى طریق الفن الحقیقي أستفدت من ال�ت�ج�ارب ال�ت�ى 
قدمتھا في تطویر أعمالي ال�ف�ن�ی�ة إل�ى األفض�ل ك�م�ا 
أستفدت من تجربتي مع زوار المعرض أستمعت لكل 

أو انس�ان  صغیرة وكبیرة سواء من ف�ن�ان أو م�ت�ذوق
   لیس لھ معرفة بالفن.

وجودي في معرض عالمات فارقة (متحف الشارق�ة -
أعطاني رؤیة مختلف�ة وك�ذل�ك   "2011للفنون) عام "

 . التفكیر في الجدید لمحطة قادمة
اشتراكي في "سمبوزیم" النح�ت ف�ي الص�ی�ن خ�ل�ق -

عندي تجربة نوعیة في كیفیة التعامل مع عمل ی�ح�م�ل 
رؤیة جدیدة في مجال النحت خاصة أنني أمث�ل ب�ل�دي 

مسؤولیة كبیرة. كما أع�ط�ان�ي   في ھذا الملتقى، وھذه
   .قوة في عدم الخوف أو التردد والوقوف بثبات

معرضي اإلستعادي في المجمع الثق�اف�ي (أب�وظ�ب�ي) -
 شعرت    "2019إضاءات عام "

بما قدمتھ في رحلة حیاتي الفنیة وحمدت هللا ع�ل�ي م�ا 
 .وصلت الیھ

معرضي (أنوار الق�ل�وب) ال�م�ق�ام األن ف�ي م�ت�ح�ف -
" ضمن م�ھ�رج�ان ال�ف�ن�ون 2021"الخط بالشارقة" "
في ھذا ال�م�ع�رض، ت�ج�رب�ة   "24االسالمیة الدورة "

تمازج بی�ن ال�رس�م وال�ب�ن�اء ال�ت�رك�ی�ب�ي ال�م�ف�اھ�ی�م�ي 
ب�اإلض�اف�ة إل�ى م�ن�ظ�وم�ة بص�ری�ة م�ن ال�ت�ن�وی�ع��ات 
الزخرفیة والمنمنمات كما تم التعبیر، عن المعاني من 

الصفریة عندما تتضاءل   خالل الدائرة التى تؤشر إلى
السعة الالمتناھیة عن�دم�ا   لتكون صفراً كما تؤشر إلى

 .تتكاثر دون حد وحدود
 
الفنیة وتستخدمین�ة   ما ھو الفنان التى تأثرت بأعمالھ*

  كمرجع لك ؟ ولماذا؟
تأثرت في بدایة مشواري الف�ن�ي ب�أس�ات�ذت�ي؛ م�ن�ھ�م  -

النحات المرحوم "مأمون الشیخ" و"الفنان الوشاح�ي" 
كما أحببت أعمال الفنان البحریني "عبد هللا المحرقي" 
والفنان المصري "محمود مختار" وال�ف�ن�ان ال�ع�ال�م�ي 
"ھنري مور" في تجسید الك�ت�ل�ة وال�ف�ن�ان "س�ل�ف�ادور 
دالي" والخزاف "حسن عثمان" والكثیر من الف�ن�ان�ی�ن 
تستھویني أعمالھم وأحب بین وقت وآخر أن أس�ت�م�ت�ع 

ل�ل�ون   بالنظر إلى أعمالھم، البعض ف�ي إس�ت�خ�دام�ھ،
والبعض في الكتلة والخط والبعض اآلخر في ك�ی�ف�ی�ة 
تناول الموضوع. كل فنان لھ خصوصیة في ت�ج�س�ی�ده 

والى اآلن ما زلت أقوم بتصفح المراجع   للعمل الفني.
والكتب الفنیة حتى أمتع بصري وأستمتع باإلبداع م�ن 
فنانین تركوا بصمة في مسیرة الفن، لیس ب�الض�رورة 
أن أستخدمھم كمرجع إن�م�ا الض�رورة أن أرى م�اذا 

 .أضافوا من إبداع ألستفید منھم
 
ھل لدیك ذائقة للصور الشعریة لتكون مصدر إل�ھ�ام *

 فى بناء لوحاتك التشكیلیة ؟
ت�ج�رب�ة  : نعم كانت لي عدة تجارب مع شعراء منھ�م-

مع مجموعة من شعراء اإلمارات في معرض مشترك 
ص�ال�ة "م�ع ال�خ�ط�اط وال�رس�ام الس�ودان�ي"ت�اج الس�ر

  "2015العویس) عام "
تج�رب�ة م�ن الش�اع�ر ال�م�غ�رب�ي ال�م�رح�وم "ح�ك�ی�م -

 "2010عنكر" (مدارج الدائرة) عام "
ف�ي   تجربة مع شاعر فرنسي (بول ھنري ل�ی�رس�ن)-

 " 2012باریس عام "
تجربة مع الشاعرة الصدیقة (ص�ال�ح�ة غ�اب�ش) ع�ام -
  " اإلمارات2009"
تجربة مع الشاعرة البحرینی�ة (س�وس�ن دح�ی�م) ع�ام -
 ." "اإلمارات2019"
 
  ما ھى طموحاتك في المستقبل؟*
  أن یمدني هللا بالصحة ألكمل مشوار الفن-
 

  ختاماً ما ھي الكلمة التي تحبین *
 أن توجھیھا إلى العالم، للوطن، لالصدقاء 

 أتمنى أن یعیش العالم في سالم -
-

 ةد. م راا ا مء ا  
وا ا  ا ت أر  

 
  ر: دنیا علي الحسني/ العراقحوا
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 الجنود "یغتصبونني"

 ویأخذون منّي لغتي

 ویسرقون مالمح صوتي

 یعلو صوتھم على بقایا جثّتي

 ویحتفلون بنخِب دمْ 

*** 

 الجنود المدّججون بي

  یستعمرون الحبر واألوراقْ 

 والجملةَ الصائبةْ 

 ویكسرون إیقاع القصیدِة والّشعاعْ 

 ویفرغونني من الّساعات الّستّ 

 الّتي تركتھا امرأةٌ ال تبیض قصائدَ 

وال تلد األَمةُ ربَّتھا إّال على ن�ع�ش�ي ال�م�ك�ّس�ر ف�وق 

 ظھري

*** 

 الجنود یغسلون دمي المدنّس بالّشظایا

  بدٍم یشّوش موتتي المتناھیة في تفاصیل الحكایةْ 

  وینقلون عبر مكبّرات الحفل نھایة صلبي

 على غرار الموتْ 

 ویولدون على المقابِر تترى

*** 

  الجنود الراحمون بقیّتي

  سیطلقون سرباً من النّمِل الكسیح

 لینخر آخر ما تبقّى من عظام الَحْقوِ 

 ویبحثون في حواجزھم عنّي

 لعلّي لم أمت لیعیَد ذاك الوقُت المصفّد فّي قتلي

 

2 

  وأنت تطلّین على الجنود المنھكین

  ارمیھم بجملتین ساخرتین وضحكة ملّونة

 وقصفة زیتون

  ال تغلقي النوافذ واألبواب

مّرري األرواح واأللواَح من َخلَل ال�ج�داِر وق�اوم�ي 

  صخب اللیِل واألصواتْ 

، وال  ، ب�ح�ذاٍء دع�ائ�يٍّ برسوم طفلٍة، بغناٍء أج�ن�ب�يٍّ

 تعطي لھم باالً 

  وأعّدي الصباح المخملّي بمائدة الفطور البلدیّة

 بالزیت والزیتون والزعترْ 

  بحلیب وجبنة وطنیّةْ 

 ورغیف قمح ناضٍج أسمرْ 

 وقدح من الشايْ 

واجمع�ي ك�ّل الش�ب�اب ال�ن�ش�ام�ى ال�ع�ال�ق�ی�ن ع�ل�ى 

  الحواجز

 ورّممي صور الجنون الوافدةْ 

 وأسمعیھم صباح الورد والنسرینْ 

  وقطعة من لحنْ 

 قصیدةَ شعر غزلیّة؟

 واتركیھم یضحكونْ 

 یَّذّكرونْ 

 یستعیدون بعض مشاھد اللیل العنیفةْ 

  واتركي دْمعاتھم تربو على صْفحاتھم

 إن مّر بین اللحن والشعر نوُر دٍم لشھید البارحةْ 

 وبین الحین واآلخرْ 

 تفقّدي جنود الحيّْ 

  وطیّري من فوق رؤوسھم سرب حمامْ 

وعلّقي عیونھم في مشھد السماء التي تنذر ب�م�زی�د 

 من یقین المرحلةْ 

3 

  أما زالوا ھنالك ُمْقَعدیَن على األبوابْ 

 یطاردون تاریخ المدینةْ 

 ویدخلون الریح في متن الحكایة؟

  كّذبت ھذي الدماُء القارئیَن جمیعھمْ 

 واللیل أطول مّما قد یظّن الجنرالْ 

 یتكّدس الطیُن على البسطارْ 

 ویشّدھم خوٌف جبانْ 

*** 

ھم مثل خرافة شابت ذؤابتُھا ع�ل�ى أط�راف س�یّ�دٍة 

 عجوزْ 

 ال یَْصُدقوَن إّال بفعل قذیفة منطلقةْ 

  وزّخ من رصاصْ 

 وأرتال من الولھى لنشر الحقد في جوٍّ من العتمةْ 

 وینتشرون مثل طنیٍن وصدى

*** 

 أما زالوا ھنالك یحفرون خنادق الموتى

 ویقطعون الماء في الوادي

 ویعلّقون على طرف المصابیح الخفوتة نارھم؟

 ألم یتعب أولئك من أولئْك؟

 یتربصون فیَتعبون

 یداھمون فیَخسرون

 یحاصرون فیُحصرونْ 

 یعربدوَن فیُحشرونْ 

وینشرون صحائف القتلى على صفحاتھم إذ یَْقتُلون 

 ویُْقتَلونْ 

*** 

  وعلى ما ھم علیھ من استباحة روحھم

 سنظّل نعزف ما تراءى من رؤى

  تروي ُشَجْیرات المدینة والقرى

  ونسیر في شوارعنا كما نبغي

  نوظّف آخر جملٍة منّا

 في مغازلة النساء العائماِت في بحر من النشوةْ 

 نربّي الظبَي في الفلواتْ 

 ونھدي الیاسمینةَ بیَت ِشعٍر ودفقة أرجوانْ 

 ونبعث للسماء حصتھا، وال نبكي...

 ٌء  اد
 
 
 
 
 
 
 
 

 فراس حج محمد/ فلسطین
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  زُر ا  

 
 
 
 
 
 
  سیرین الزوش/ تونس أ. 

 
 عشُق الحیاة للبعِض إدمانٌ 

 فطرةٌ یا ترى نرجسیةٌ أو امتنانٌ 
 ارخ قبضتك ال تتعجل في تعلقكَ 

 النھایة ُمحتمة و الحریة اطمئنانٌ 
 ما عاش العباد فوق أقدارھمْ 

 و ال انتھت مسرحیةٌ قبیل أدوارھمْ 
 كن ساعیا كأن الوداعات قریبةٌ 
 فأفضل الخیرات وقت اقترابھمْ 

 من عاش یلھو دون روح تتدبرُ 
 امتطى سرجا ضعیفا مآلھ التقھقرُ 

 إن الحیاة رصانة تعلو على جموح
  و في میزانك أخالقَك تتجمھرُ 

 اِشِف الجراح بجبٍر ثابٍت و معونةٍ 
 اصُدق في القول دون وقاحة و خشونةٍ 

 ما تفعلھ مردود إلیك كفصول تتعاقبُ 
 اُحُرص على فعل الجمیل ألجل مثوبةٍ 

 إن المسافات تھوُن بالصحبة الصالحةِ 
 انتق رفقاء الدرب بالبصیرة الفالحةِ 
 إن الصداقةَ استمراریةُ أخذ و عطاءٍ 

 و الحیاة تینُع باألیادي المتعاضدةِ 
 كن محبا للحیاِة بالنیة قبل الجوارحِ 

 اِنَھْل من العلِم تغدو قرشا في المسابحِ 
 اإلنسان عقٌل یُحدث في العالم التغییر

 فلتھذبھُ حتى تَملْك زَر المطامحِ 

 أ 
 
 
 
 
 

 
 

  نادیة محمد عبد الھادي/مصر
 

   نكایة في رعشة الجوارح
 وانكماش القلب قرفا من الذباب

 وأنحناء 
 الصفصافة على العصا وتراجع  
 مادة الكلورفیل باألوراق ، 
 غرق األماني بالرمال المتحركة 

 
 یماماتي تسقط فوق مثلث برمودا

 بأحالمھا البریئة
 
  في جلباب الشحاذین یرفل الحب 

 وكل فكرة رسمھا صھیل جوادي
 وركبھا لیدخل مدینة أفالطون 
    التي لم ینعم باألنس بأھلھا  

 ووقعت أنا في غرام مھندس البناء
 وغرام جنیاتي من الحكایات

  أرسم ضحكاتي على وجھ الصباح وبصوت عال
 نكایة في الغرق بأوحال النفس

 
  الضم شعاع الشمس في خیط اللیل

 اكید الدموع العالقة بحزني برقصة السامبا
   فوق خشبة الغضب

  أشاكس الموج والریح
 نلعب الغمیضة أنا والذئب

  أو ربما أتبادل والنجوم اإلحتفاء بالبحر 
 أو قد

 یغني الخریف بریش الطووایس ،
 الربیع البھلوان

 یحاول الفرار من الفصول األربعة 
 

 كل المھرجین بساحة المساء
 یسخرون من الصمت 

 ال یعلمون كم یحفظ االعیبھم وأسرارھم
  یطوي أحجیة السحر التي یرمونھ بھا 

 في عیونھم
 فال یجذبون بھا البنفسج 
  أو الزھور المولعة بالسحر 
 یمنحھم إبتسامة باھتة ویدیر وجھھ  
 ورأسھ معلقھ بالسماء 
  ...... وقت صراع الظالم 

 امطریني یا سحابتي الشتائیة
 ضمیني كطفل یعانق المطر 
 یعانق رائحة الشجر 
  وفرحتھ برقصتھ الندیّة 

 اغسلیني
 اغسلي التراب عن التراب

 ابعدي عني السراب 
 بحبات ثلج نقیّة 
 كي اتزنّر بألوان الطیف 

 أحارب في النفس، الزیف 
  واشتّم عبیر األرض، المرویة 

  اذكریني في حضورك والغیاب
  اذكریني في الذھاب

  في مسیرتك األرضیة
 ألنك تعودین یوماً 

 ویوماً اراكِ 
 سحابة فوق الضباب، شتائیة
****** 

.. 

 عـادل عطیـة /مصـر

ا  
 
 
 
 
 
 

 رزاق مسلم الدجیلي/ العراق
 

 ..لحظة الحلم
 تُشاغلني دائما
 تقضُّ مضجعي

 بین لحظة وأخرى
 ..انتظرھا

 رغم خطیئتھا واستحواذھا
 أحبھا ألنھا تاخذني

 الى ابعِد الخطى
 الى عالٍم لم یأِت اليَّ بعد

،،،،،،،،،،،،،،،،، 
 لحظة الحلم

 ..احساسٌ 
 بین الموت والحیاة

 ألجل من أَحب
 واعشق واموُت فیھ

 ھو یعرُف كم اتلذُذ بألمھَ 
 ..دائماً وسط الحدقات  اكتبُھُ 

 وفي شراع ُسفني
 وأساریر ذاتي
،،،،،،،،،،،،،،، 

  ..لحظة الحلم
 معاندة دائما

 تستفزُّ األشیاء
 مثقوبة  تفتشُّ عن ذاكرةٍ 

 وعن أنیٍن الیھدأ
 فحبیبي مازال
 یأنُّ من االلم

 مجروح من الشمال الى الجنوب
 تسعفُني الذاكرةألجلِھ وحده

 انھ الساكُن في الفردوس االبدي
 انھ وجعي وألمي

 انھ العراق
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 لم تكن البدایات رحبة كما یحدث للبعض ..
 ولم تكن ملیئة باالحالم كما ینبغى أن یكون,

كانت أشبھ بشالل ھادر ینحدر على صخور جافة  
محاوال منحھا وشم الحیاة دون القدرة على تفتیت 

 عصیانھا.
ذات األحرف المب�ت�ورة   تجمعت الكلمات المھترئة

والمعانى السطحیة على ورق�ة ب�ی�ض�اء, وك�ت�ب�ت 
كلماتھا بالحبراألزرق متناثرة على السطح مانح�ة 

 ایاه حیاة غیر كاملة, وطفل أجھض قبل والدتھ.
وصلتنى الورقة عبر زمیل بحجرة الدراسة أعرفھ 
وال أعرفھ, أعطاھ�ا ل�ى دون اك�ت�راث وانص�رف 
بعدھا, فقمت بفض الورقة بأید مرتعشة لتفاجئن�ى 
األحرف المكتوبة بش�ك�ل ش�ب�ھ عش�وائ�ى ل�ك�ن�ھ�ا 

  تعطى معنى واحدا, وشعورا ال یتكرر كثیرا.
 أنا بحبك یا إیمان". "

انتفضت من مقعدى فزعة حین قرأتھ�ا أك�ث�ر م�ن 
مرة, وأعدت قراءة اسمھ المكتوب أسفل الج�م�ل�ة 
الوحیدة عشرین مرة, و وقف بى العمر لل�ح�ظ�ات 
عند نظراتھ الطویلة لى أثناء طابور الص�ب�اح ف�ي 
مدرستنا االعدادیة المشتركة, وفى الفسحة ح�ی�ن 
نلتقى مصادفة, وسقطت الورقة التى ھزت تاری�خ 

رأسى المثخ�ن ب�األف�ك�ار ع�ل�ى   حیاتى, وأنا أضع
الطاولة الموضوعة أمامى, فلم أنتبھ لقدوم المعلم 
الذى دخل الفصل ثم بدأ بالشرح وأنا م�ازل�ت ف�ي 

 غیبوتى العمیقة لتھزنى صدیقتى بعنف كى أفیق.
عدت للحیاة التى منحتنى صك أنوث�ت�ى ال�م�ب�ك�رة, 
وشھادة تخرجى من مرحلة الطفولة وت�دح�رج�ھ�ا 

 والشباب. نحو بواكیر المراھقة
وعدت أنظر ل�زم�ی�ل�ى ال�ذى م�ن�ح�ن�ى أھ�م ورق�ة 
ص��ادف��ت��ن��ى ح��ت��ى االن, ف��وج��دت��ھ یس��ت��م��ع إل��ى 

دون أن یعیر نظراتى أى اھتمام, وبت أن�ا   المعلم
في عالم ضیق ال یس�ع س�واى وص�اح�ب ال�ورق�ة 
الممھورة بإسمھ, ویقف بى الزمان ساعتھا ع�ن�د 
اسمھ وعائلتھ والمعلومات القلیلة ال�ت�ى أع�رف�ھ�ا 
عنھ, النصرف كلیة إل�ی�ھ وأن�ا أس�ت�ش�ع�ر وج�وده 
ألول مرة وأتذكره وھ�و ی�ب�ت�س�م ل�ى ب�ب�طء ع�ن�د 

 انصرافنا إلى حجرات الدراسة في ھذا الصباح.
لكنى انزعجت للفكرة, خ�ف�ت م�ن م�ع�رف�ة أھ�ل�ى 
للخبر, واتھامى في سمعتى وأنا الفتاة المح�اف�ظ�ة 
التى ال یعنیھا سوى أمری�ن م�ذاك�رت�ى, وس�ی�رت�ى 
بین الناس, خاصة في قریة صغیرة كالتى أع�ی�ش 

 فیھا.
وبدأت أبكى خوف افتضاح ذنبى الذى لم أرت�ك�ب�ھ, 
وعقابى على مشاعر ولدت في قل�ب أح�دھ�م ل�ى, 
ولم یكن ھناك مف�ر م�ن ال�ب�وح لص�دی�ق�ت�ى ال�ت�ى 
تجاورنى في مقعدى بالدراس�ة وال�ت�ى نص�ح�ت�ن�ى 
بشكوى ھذا الطالب إلى مدیر المدرسة وم�ع�رف�ت�ھ 

 بامر الورقة التى أرسلھا لى.
كیف لى لحظتھا وأنا الطفلة ذات ال�ث�الث�ة عش�رة 
عاما والتى تقف في منتصف المرح�ل�ة االع�دادی�ة 
أن أدرك أنى بذلك أخسر الحب األوحد الذى أھدتھ 
لى األقدار دون معاناه, والقلب ال�ذى أح�ب�ن�ى ف�ي 

 صمت دون الجرأة على البوح بھ .
انتھت الحصة ال�ت�ى ال أع�ل�م ك�ی�ف ب�دأت وم�ت�ى 

وساقتنى زمیلتى إلى حجرة الم�دی�ر ال�ت�ى  ،انتھت
لم أدخلھا إال قلیال, وبقلب مرتعش وش�ف�اه ت�ھ�ت�ز 
من ھول الموقف بدأت أحكى ماحدث لى ل�ل�م�دی�ر 
الذى كان مشغوال في سد الحصص الفارغة ل�ھ�ذا 

ال�ی�وم وت�أف��ف ال��م�درس��ی�ن م��ن ت��ح�م��ل حص��ص 
االحتیاطى, لیشعل الس�ی�ج�ار ال�ذى ی�ح�م�ل�ھ وھ�و 
یسألنى بشئ من العصبیة والكثیر من التذمر عم�ا 

 أرید قولھ؟
صمت أمامھ ولم تسعفنى الكلمات ساعتھا لتق�وم  

زمیلتى بالشرح نی�اب�ة ع�ن�ى, وی�ق�وم ھ�و ب�دوره 
 لتحویلى إلى االخصائیة النفسیة واالجتماعیة.

وأمام المدرسات المج�ت�م�ع�ات ف�ي ال�ف�س�ح�ة ف�ي 
حجرتھن قمت بذكر ما حدث ومنحھا تلك ال�ورق�ة 

 التى ندمت على إھدارى لھا لبقیة عمرى.
تناولتھا المعلمة عل�ى ع�ج�ل, ق�رأت�ھ�ا بش�ئ م�ن 
السخریة, لتطویھا في النھایة وتدسھا بین أوراق 
عدة أمامھا وھى تخ�ب�رن�ى أن�ھ�ا س�ت�ت�ول�ى األم�ر 
وستأتى بھذا الط�ال�ب وس�ت�ف�ع�ل م�ع�ھ األف�اع�ی�ل, 
وعلى أن أھدأ كى أستطیع االست�م�رار ف�ي ال�ی�وم 

 الدراسى.
كیف للھ�دوء ال�ذى غ�ادرن�ى ف�ي ھ�ذا ال�ی�وم أن 
یأتینى ثانیة, والصمت المطبق على أحداث حیات�ى 
أن أسترده وأنا أج�ل�س ف�ي م�ق�ع�دى خ�اوی�ة م�ن 

 العقل.
انتھى الیوم دون معرفة أى شئ مما دار ف�ی�ھ, ال 
تلك الواجبات التى كان من المفترض أن أحصلھ�ا 

 وال الدروس التى كان على معرفتھا.
وطوال الوقت كنت أبك�ى م�رت�ج�ف�ة, خ�ائ�ف�ة م�م�ا 
ترتبھ لى االقدار, أثناء االنصراف قاب�ل�ت م�ع�ل�م�ة 
اللغة العربیة وھى األقرب إلى قلبى, نادیتھا بینم�ا 
تھرول في طریقھا, وق�ف�ت واس�ت�م�ع�ت إل�ى وأن�ا 
أحكى بح�رق�ة ال أع�رف مص�درھ�ا, رب�ت�ت ع�ل�ى 
ظھرى, منحتنى األمان الذى كنت اح�ت�اج�ھ ط�وال 
الیوم, وأبلغتنى أن�ھ�ا س�ت�ت�ح�دث م�ع�ھ ف�ي األم�ر 
ونصحتنى بعدم اخبار والدى في الوقت الحالى, ثم 
مر صاحب الخطاب أم�ام�ى, ألش�ی�ر إل�ی�ھ وم�ع�ي 
زمیلتى ونحن نخبرھا بأمر, أمرت�ن�ى ب�االنص�راف 
وذھبت للتحدث إلیھ, كان الفضول یقتلنى لس�م�اع 
ما یقولھ فاقتربت من جدید ألصل إلیھ فأجده یق�دم 
اعتذارات متوالیة أمام المعلم�ة, ل�ك�ن�ى وب�غ�ض�ب 

اختزنتھ طوال الیوم سألتھ ع�ن م�ع�ن�ى م�ا ف�ع�ل�ھ 
ومغزى خطابھ, ل�ی�ح�وط�ن�ى ب�ن�ظ�رة كس�ی�رة ف�ي 
عینیھ, ونظرة حنان مغلفة باالعتذار قبل أن یق�ول 

 لى :
 أعتذر, سامحینى.

ث��م ھ��رول م��ن أم��ام��ى وأن��ا أح��دج��ھ ب��ن��ظ��رات��ى 
ومعلمتى تأمرنى بالرحیل بدل الوقوف في عرض 
الطریق وتخبرنى أن اعتذاره كاف وأنھ ل�ن ی�ع�ی�د 

 فعلتھ ثانیة.
وأنا أرفض الرحیل متعللة بضرورة معاقبتھ وأنى 
سأبلغ والدى باألمر, نصحتنى ب�ع�دم إب�الغ�ھ وأن 
إدارة المدرسة ستقوم بعمل الالزم ل�ك�ن�ى ل�م اَب�ھ 
 لكالمھا ونفذت ما أبلغتھا بھ دون معرفة عواقبھ.

في الصباح حین حضر والدى معي إلى الم�درس�ة 
كان زلزال عنیف یوشك أن یقع بعد حدیث وال�دى 
مع المدیر في أمر رسال�ة االم�س ویس�أل�ھ ك�ی�ف 
یحدث البنتھ المؤدبة المحترم�ة ھ�ذا األم�ر داخ�ل 
أسوار المدرسة؟ وی�خ�ب�ره ب�أن ال�ج�ان�ي الب�د أن 
یعاقب على فعلتھ, تدخلت االخصائیة النفسی�ة ف�ي 
الحوار و وعدت أبي بحل الموضوع بش�ك�ل ودى 
مع الطالب صاحب الرسال�ة ول�وال غ�ی�اب�ھ ال�ی�وم 

 لكان لھا تصرف اَخر معھ.
ھدأ والدى قلیال, ووعد بمتابعة األمر بن�ف�س�ھ م�ع 

 إدارة المدرسة.
لكن صاحب الرسالة لم یحضر في ال�غ�د وال ف�ي  

األسبوع التالى وال الشھر الباق�ى ع�ل�ى ان�ق�ض�اء 
الفصل الدراسى األول بعد أن قام والده بنقلھ م�ن 
المدرسة, الھدأ أنا وأسرتى ویستری�ح ك�الن�ا م�ن 
ھذا األمر المزعج, الذى تحول بمرور الوقت ال�ى 
ذكرى عابرة تضئ في ال�ذاك�رة ل�دق�ائ�ق ث�م ت�م�ر 
مسرعة لیمر العمر دون تك�رار م�ا ح�دث ث�ان�ی�ة, 

 ودون ابداء أحدھم اإلعجاب بي.
كنت أتساءل طوال الوقت لماذا لم أعش قصة حب 
كما حدث لزمیالتى, ولم أرتبط بأحدھ�م ك�م�ا أري 

 أمامى؟
سار األمر ھكذا حتى انتھت الم�رح�ل�ة ال�ج�ام�ع�ی�ة 
دون أن یعترف لى أحدھم بح�ب�ھ أو ی�ك�ت�ب�ھ�ا ف�ي 

 ورقة صغیرة كما فُعل بي من قبل.
وبت أفكر في صاح�ب ال�رس�ال�ة ال�ت�ى أع�ط�ی�ت�ھ�ا 
لالخصائی�ة ال�ن�ف�س�ی�ة, وأتس�اءل أی�ن ذھ�ب�ت ب�ھ 

 الحیاة؟ وھل یذكرنى أم تراه أغلق بابي لألبد.
كل ما عرفتھ أنھ التحق بإحدى الكلیات العسكری�ة 
وأنھ یعمل ضابطا بعد تخرجھ وقد انت�ق�ل ل�ل�ع�ی�ش 

 في المدینة القریبة منا.
لیأتنى زوجي الحالى طالبا یدى بعد أن رش�ح�ت�ن�ى 
لھ إحدى أقاربھ, وتتم الموافقة على عجل بعد أن 
أنھیت دراستى دون القدرة على ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 

 عریس مناسب كما فعلت معظم زمیالتى.
لم أحبھ, ولم أمقتھ .. لم نتبادل كلمات الح�ب وإن 
كنا م�ارس�ن�ا ش�ع�ائ�ره. ب�ت أب�ح�ث ع�ن ص�اح�ب 
اإلعتراف األوحد لى بحبھ في متاھات الحیاة حتى 
عثرت علیھ في زح�ام أح�د األف�راح ی�ت�أب�ط ذراع 

 زوجتھ.
انتابني الشعور ذاتھ والخوف الذى ت�م�ل�ك�ن�ى ف�ي 
ذلك الیوم, لم أست�ط�ع ال�وق�وف أم�ام�ھ, وال�ن�ظ�ر 
لعینیھ الدافئتین بعد مرور كل ھذا العمر, ھ�رول�ت 

 أجر اطفالي وأنا أعتذر لقلبي قائلة:
  أعتذر، سامحنى.- 

  ة
 

 اار
 
 

  

 سوسن حمدى/مصر
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