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 .آسٌف جّداً إلزعاجكم في ھذِه اللیلِة الباھتة
آسٌف جّداً لموِت العص�اف�ی�ِر ف�ي أعش�اش�ھ�ا، ألّن 

 .ھناك من سرَق منھا الریَش واأللفةَ والسنبلة
آسٌف جّداً ألنَنا قد ال نسمُع غداً ِصیاَح الِدیَكِة، وال 

 .ھدیل الحمام
آسٌف جّداً ألّن العواَء لیَس ل�ھُ م�ع�ن�ى، ف�ي ن�ف�ٍق 

 .مسدود
ول��ك��ن.. ألّن ك��ث��ی��ری��ن یش��ع��رون اآلَن ب��ال��ب��رد 
والمھانة، ویعیشون في الظُلمِة، في ھذا ال�م�س�اء 

 ..الحزین
فأّن ھذا لیس زم�ن الض�وء وال�دفء ال�ن�ائ�ِم ف�ي 

 . القصائد
لیس ھذا زمن الرومانس.. وال زم�ن ال�ف�رس�ان.. 

 وال زمن الحقیقة.. وال زمن العقل.
 ھذا زمن الرداءة.

 زمن البراطیل التي تنصر األباطیل.
زمن الكتابة المیّتة، وال�ق�راءة ال�م�یّ�ت�ة، وال�رس�م 

 .المیّت..والفّن الذي یفتَقُِر إلى النُبل
زمن التجارة البائرة، والربح المدھش، واألكاذیب 
الكبیرة، والتاریِخ الُملفِّق لـ"دوِد الق�زِّ "ال�ت�ال�ف، 

 .وھو یكتُب سیرتھُ المشینة، فوق حریٍر مغشوش
 زمن الرماد في الفم.. وموت النكھة والرائحة.

 زمن التعب النبیل ... الذي الرزق فیھ، وال عافیة.
زمٌن تجوُع فی�ِھ ال�ُح�ّرةُ ال�ت�ي الت�أك�ُل ب�ث�دی�ی�ھ�ا.. 
" ف�ي ُخ��ْرِم إب�رِة روِح��ھ،  وی�ن�زوي ف��ی�ھ "ال�ُح��رُّ
لیُداري َضعف قّوتِھ ، وقلّة حیلتِھ، و ھوانِھ ع�ل�ى 

 الناس.
ھذا زمن النوم األكبِر، في الكھِف األكبِر.. إلى أن 

 یموت "الملوك".
إلى أن یكون بوسعَك الذھاب إلى المدینة.. عندم�ا 

 یكوُن الزماُن جمیال.
إلى أن تتمّكَن العُملةُ الج�یّ�دة.. م�ن ط�رِد ال�ع�م�ل�ة 

 . الردیئة من السوق
إلى أن یُھَزَم الفساُد، ویُفَضُح التدل�ی�ُس، وت�ن�َدِح�ُر 

 .التفاھة
 

 إذا لم تصّدقوا ذلك ..
 .أخرجوا.. وانظروا الَسخاَم في الشوارع

أخرجوا، وانظروا إل�ى األط�ف�ال ف�ي "م�دارس" 
الذھول.. واألطفاِل في بیوِت "التنَِك" وال�ن�ای�ل�وِن 
و"الدود الشریطّي".. واألطفاِل الُمقرفِصیَن تح�ت 
"البلوك" الُمغ�طّ�ى بـ� "ال�ج�ی�ن�ك�و".. واألط�ف�اِل 
الُمتلَ�فّ�ع�ی�َن ب�ب�طّ�ان�یّ�اِت ال�ق�م�ِل وال�بَ�وِل وال�ذب�اِب 

"ال�ُم��ص�اِح��ب".. واألط�ف��اِل ال�ذی��ن ی��أك��ل�وَن م��ن 
المزابل .. واألطفال في الخیاِم.. وإل�ى أط�ف�اٍل ب�ال 
"جینكو" وال "بلوك" وال "تَنَك"، وال بطانیّات، 
وال ی��م��ل��ك��وَن ول��و"َح��ْب��الً" واح��داً ف��ي خ��ی��ام 
"المضایف" الشاسعة، التي ال تصلُح إالّ لمآدب" 

الش��ی��وِخ"، ف��ي ع��راِق  -الس��اس��ةِ  -ال��م��ل��وك
نات" العظیم  ."المكوِّ

إذا لم تصّدقوا ذلك .. وأنكرتُم أّن ھذا ھو ما یحدُث 
 .. لنا اآلن ، وأخذتكم الِعّزةُ باإلثم

فعلى األقلِّ .. إذھبوا وانظروا كیف یعیُش، وكی�ف 
ی��م���وُت ج��ن���ود "ال��ث���غ���ور"، ول���ی���س ج���ن���وُد 

 ."الصالونات" الُمكیَّفِة الباذخِة الوثیرة
إذھبوا وانظروا كیف ی�ع�ی�ُش "أوالُد ال�خ�ای�ب�ة"، 
وأبناء "ال�م�َك�اری�د"، ف�ي ب�غ�داد "ال�ع�اص�م�ة"، 

 ."والجنوب "الفقیر
من أجلكم، ومن أجل أبناءكم ، وم�ن أج�ل ب�ل�دك�م 
الذي لم یعُد صالحاً للسكن .. علیكم أن تتجاھَل�وا، 
ولو ق�ل�ی�الً ت�ك�ال�َب األن�ذال ع�ل�ى حص�ص ال�م�اء 
والعشب وال�ن�ف�ط وال�م�ال والس�ل�ط�ة وال�وج�اھ�ة 

 .الزائفة
ت�ج��اھ�ل��وا، ول�و ل��ل�ح��ظ�ٍة واح��دٍة، أول��ئ��َك ال��ذی��ن 
یتجاھلونكم، وال یلتف�ت�وَن إل�ی�ك�م، وال ش�أن ل�ھ�م 

 ..بأوجاعكم 
وعاینوا نُُذَر الخراِب في الناِس الذی�ن یس�ت�ِظ�لّ�وَن 
بالبؤِس والیأس واألس�ى، وف�ي ال�وج�وِه ش�اردِة 
الذھِن ، التي ت�م�ش�ي .. وت�م�ش�ي.. وتس�ع�ى ف�ي 

 مناكبھا ..
 ال تدري إلى أین .

 د. عماد عبد اللطیف/العراق

 

!.   ة أ  
 
 
 

 وعد حسون نصر / سوریا
 
 

ی�ة ت�رب�حقوقنا بشكل عام نحن السوریین في ظّل كومة من الفساد طالت كل شيء حولنا، طالت التعلیم حتى باتت مدارسنا بؤرة ل�ل�ف�س�اد، ول�ع�لَّ ك�ل�م�ة 
لیب غیر الئقة كالتدخی�ن أساُغیّبَْت من مكانھا قبل كلمة تعلیم، فلم نعد نرى من التربیة والتعلیم إالّ جیالً ال ھّم لھ غیر اللعب وإلقاء الشتائم، وحتى اتباع 

ي وما شابھ، كذلك أصبحنا نرى شجارات الطالب فیما بینھم كأنھا حلبة مصارعة أو ساحة قتال تستخدم فیھا كافة وسائل الضرب (من سك�اك�ی�ن وعص�
 ھ�ائ�الً ّماً وغیرھا) ھذا العنف الشدید لدى األطفال، وعدم قدرة المدرسین واإلداریین على ضبطھ والسیطرة علیھ تحت ذرائع كثیرة، تبدأ أن في الصف ك

ّم من الطالب وخاصةً بعد الحرب والتھجیر، والُمدّرس لیس بمضطر أن یشغل تفكیره بالجمیع، ھو فقط مسؤول عن إعطاء الدرس خالل حصتھ، وال ھ�
 ل�ی�ةلھ إن كان الطالب جمیعھم قد فھموا الدرس أم ال، كذلك الراتب القلیل الذي جعلھ البعض من المدرسین ذریعة ل�ت�غ�ط�ی�ة فش�ل�ھ�م ف�ي ت�ط�وی�ر ال�ع�م�

وإذا ما ذھبنا إل�ى   .التربویة وضبطھا، ھذا كلھ أبعد أطفالنا عن نیل حقھم في التعلیم وفي ممارسة نشاطاتھم ومواھبھم داخل مجمعھم التربوي والعلمي
رة یدفع فاتورتھا كل مواطن أجوالوزارات األخرى ولتكن وزارة الكھرباء في مقدمتھا.. الكھرباء التي باتت حلماً لكل سوري على الرغم من أنھا حق من حقوقھ، وھي خدمة م
طویلة وأحیاناً ألیام، ف�ھ�ل  عاتعلى أرض الوطن، وھي تغیب وتنقطع تحت مبررات كثیر لعّل أولھا الحرب، وتُتحفنا كل عام وزارة الكھرباء بحججھا لحجب الكھرباء عنّا لسا

ین حقنا منھا نحن المواطن�ی�ن؟ ال فأ یُعقل أن نُحرم من ھذا الحق االساسي، السیما أن الكھرباء عصب حیاتنا جمیعاً، ففي كل مقوم من مقومات الحیاة للكھرباء الحصة األكبر،
ت عظام�ن�ا ت�رت�ع�ش ب�رداً ل�م�ج�ّرد باتحق لنا، فالفساد الذي خلّفھ المسؤولون عن ھذا القطاع وورثھ كل من جاء بعدھم غیّب عنّا حقنا في النور، وال ننسى النفط ومشتقاتھ إذ 

وت، وال حتى رائحة ل�ل�ط�ع�ام ت�خ�رج مازاقترابنا من الشتاء، ألننا على یقین تام أنھ یشبھ الشتاء في األعوام الماضیة، فال رائحة للدفء تقطن داخل جدران منازلنا مع غیاب ال
التصاالت، حتى القطاع الطب�ي ، امن نوافذ مطابخنا مع غیاب الغاز، فأین حقنا من بترول بالدنا ومشتقاتھ؟ بصریح العبارة غاب حقنا مع غیاب ضمیر المسؤول في قطاع النفط

خذ باستمرار، ألیس ھ�ذا فس�اداً یؤ وغالء الدواء أو احتكاره بحّجة فقدان مواده األساسیة، وبالتالي استغالل حاجة المرضى لھ وخاصةً إذا كان المرض مزمناً ودواءه یجب أن
جانیة بسبب الضعف الم�ادي، ف�ھ�ل المواتجاراً بأرواح الناس؟ وال ننسى المشافي العامة وما یقطن بین أقسامھا من استغالل للمھنة اإلنسانیة واستغالل حاجة الناس للمعالجة 

 قمة اإلذالل لإلنسانیة؟ ویُعقل أن یركن جانباً مریض الكلیة الذي ھو بأشّد الحاجة للغسیل لتمریر شخص آخر من أقارب مدیر أو موظف داخل المشفى؟ ألیس ھذا فساداً 
ضح�ی�ة ھ�ذه ال�ع�ق�وب�ات، ونُس�ت�غ�ل  رنالألسف، الحرب باتت شّماعة تُعلّق علیھا ھفوات المسؤولین وتقصیرھم، حتى العقوبات استُِغلَّْت من كبار التّجار لنكون نحن وال أحد غی

غرارھا من حقوقنا، فتجردنا م�ن لى بلقمة عیشنا ودوائنا وحتى دفئنا وتعلیم أوالدنا، المشكلة لم تعد في حرب أو عقوبة، المشكلة باتت أزمة أخالق استغلھا البعض وحرمنا ع
منا محاط�ی�ن ب�ك�وم�ة ك�ب�ی�رة م�ن ا دإنسانیتنا، أصبحنا آالت تعمل لیالً ونھاراً لصالح بعض البشر مقابل ضرائب متعددة ومتنوعة فُرضت علینا، فال حقوق لنا نحن السوریین م

ل وحتى العالج، إذاً الب�ّد تصاالفساد فرضھا علینا مسؤولون لیبقوا ھم خارج الكومة في أمان، ونغرق نحن أكثر فأكثر برسوم وضرائب ومدفوعات للسكن واألمل والدفء واال
 .لنا أن نُعالج الضمائر فھي تریاق الشفاء من الفساد

 دوٌد ٌ و رٌُ ٌ و  ٌش
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تمت المصادقة على نتائج االن�ت�خ�اب�ات 
المبكرة والتي جرت ف�ي ال�ع�اش�ر م�ن 

م�ن ق�ب�ل   شھر تشرین األول (أكتوبر)
ب���ت���أری���خ  ال���م���ح���ك���م���ة اإلت���ح���ادی���ة 

وق���ب���ل ذل���ك ردت  27/12/2021
المحكمة الطعون التي وجھت من ق�ب�ل 
اإلطار التنسیقي الشیعي والتي ق�دم�ھ�ا 
ھادي ال�ع�ام�ري ال�ذي ط�ال�ب ب�إب�ط�ال 

 نتائج االنتخابات.
لقد كان واضحاً ب�أن ال�ك�ت�ل ال�م�ت�ن�ف�ذة 
التي خسرت مقاعدھا في االنتخابات لم 
تقتنع بالنتائج والترید أن ترى الحقیقة 
بأن الشعب قد رفض أسلوب عمل�ھ�ا و 
س��ی��اس��ت��ھ��ا ون��ظ��ام��ھ��ا الس��ی��اس��ي 
المحاصصي الطائفي التوافقي ولم ی�ع�د 
یعترف بھا بسبب ما أصاب العراق من 
ت��خ��ری��ب مس��ت��م��ر وفس��اد وص��ل إل��ى 
أعماق البنى التحتیة وتمزیق لل�ن�س�ی�ج 
االجتماعي وتسلیم مفاتیح العراق إل�ى 
من یعمل على تدمیره سواًء إی�ران أو 
تركیا أو دول ال�خ�ل�ی�ج وق�وى دول�ی�ة، 
وزراعة من یعمل لدیھم من م�ن�زوع�ي 
ال�وط�ن�ی�ة ول�ھ��ذا أرادوا إع�ادة ن�ف��س 
الدور غیر الوطني وعرقلة بدایة س�ی�ر 
عمل مجلس النواب الجدید في دور ت�ھ 

 الجدیدة الخامسة.
في التاسع م�ن ش�ھ�ر ك�ان�ون ال�ث�ان�ي 

، إن�ع�ق��دت ال�ج��ل�س��ة  2022(ی�ن�ای��ر) 
األولى وقبل إفتتاح الجلسة ب�دأ ال�ل�ع�ب 
على الوقت وتم ت�أخ�ی�ر ال�ج�ل�س�ة إل�ى 
ساعات متأخرة عن موعدھا ال�م�ق�رر، 
ب��ح��ج��ة ال��ت��داول وبس��ب��ب ال��خ��الف��ات 
السیاسیة والمناقشة ح�ول ال�م�ن�اص�ب 
التي ت�خ�ص م�ح�م�د ال�ح�ل�ب�وس�ي م�ن 
تحالف ت�ق�دم وع�زم (الس�ن�ي) وك�ذل�ك 
الدوران حول إع�ادة ن�ف�س ال�م�ش�اك�ل 
التي تثار في كل دورة وف�ي ال�م�ق�دم�ة 

 تحدید الكتلة األكبر. 
وبعد إفتتاح الجلسة م�ن ق�ب�ل ال�ن�ائ�ب 
محمود المشھداني من كتلة عزم وبع�د 
قیام ممثل اإلطار الت�ن�س�ی�ق�ي ب�ت�س�ل�ی�م 
طلب اإلطار ب�أن�ھ ھ�و ال�ك�ت�ل�ة األك�ب�ر 
حصل إحتكاك ب�ی�ن ال�ك�ت�ل�ة الص�دری�ة 
وتحالف اإلط�ار م�م�ا تس�ب�ب ذل�ك ف�ي 

وإش��ت��ع��ل��ت  ف��وض��ى داخ��ل ال��م��ج��ل��س
الخالفات بین اإلطار التنسیقي وال�ت�ی�ار 

وصلت إلى حد ال�ت�داف�ع م�م�ا  الصدري
جعل م�ح�م�ود ال�م�ش�ھ�دان�ي أن ی�رف�ع 
الجلسة ویدعي وعكة صح�ی�ة ن�ت�ی�ج�ة 
التدافع ونقلھ إلى الم�س�ت�ش�ف�ى (ی�ق�ول 
م��ح��م��ود ال��م��ش��ھ��دان��ي ف��ي أح��دى 

تصریحاتھ بأنھ عندما تح�ص�ل ف�وض�ى 
في المجلس أقوم برفع الجلسة ع�ن�دم�ا 
كنت رئیساً لمجلس النواب) أو ی�ع�م�ل 
حركة م�ع�ی�ن�ة. وأراد ال�ب�ع�ض إفش�ال 
الجلسة وھم اإلطار التنسیق�ي وب�ع�ض 
نواب عزم ول�ك�ن ك�ان ھ�ن�اك إص�رار 
على اإلستمرار ف�ي ال�ج�ل�س�ة ف�ت�رأس 
الجلسة النائب كبیر السن اآلخ�ر خ�ال�د 
ال��دراج��ي (م��ن ك��ت��ل��ة ع��زم) وج��رت 
انتخابات رئیس مجلس ال�ن�واب ح�ی�ث 

ص�وت  200حصل الحل�ب�وس�ي ع�ل�ى 
صوت لمحمود ال�م�ش�ھ�دان�ي  14مقابل 

بطاقة ب�اط�ل�ة وف�از ك�ذل�ك ح�اك�م  14و
الزاملي من التیار الص�دري ب�م�ن�ص�ب 
ال��ن��ائ��ب األول وش��اخ��وان ع��ب��د هللا 
بمنصب النائب الثاني وھو من الح�زب 
الدیمقراطي الك�ردس�ت�ان�ي. ل�ق�د ك�ان�ت 
ھناك مبالغة من قبل كتلة اإلط�ار ع�ن�د 
نقل محمود المشھداني إلى المستشف�ى 
وإحاطتھ بالحنان! من ق�ب�ل ال�م�ال�ك�ي، 
وھادي ال�ع�ام�ري، وق�ی�س ال�خ�زع�ل�ي 

 وظھرت للمشاھد وكأنھا مسرحیة.
وإس��ت��م��رت خ��ط��ة ال��ع��رق��ل��ة ف��ب��ع��د 

من إن�ت�خ�اب رئ�ی�س م�ج�ل�س  اإلنتھاء
النواب ونائبیھ فُتِ�َح ال�ب�اب ل�ل�ت�رش�ی�ح 
وإنتخاب رئیس الجمھوریة الجدید فبدأ 

ك�وردي، ب�ع�د  -صراع جدید ك�وردي 
ش�ی�ع�ي وك�ذل�ك  -حصول صراع شیعي

س�ن�ي ح�ول رئ�اس�ة م�ج�ل�س  -س�ن�ي 
النواب حیث كان الت�ح�ال�ف ب�ی�ن ت�ق�دم 
برئاس�ة ال�ح�ل�ب�وس�ي وع�زم ب�رئ�اس�ة 
الخنجر ولكن في الجلسة تغیر الموق�ف 

نائب من عزم فتشك�ل  11وتم إنسحاب 
صراع جدی�د وحس�ب تس�رب األخ�ب�ار 
بأنھ تم طرد الخنج�ر م�ن ك�ت�ل�ة ع�زم. 
وبعد الجلسة حصلت مفاجئة ح�ی�ث ت�م 
تقدیم طعن م�ن ق�ب�ل ال�ن�ائ�ب�ی�ن ب�اس�م 
الخ�ش�ان وم�ح�م�ود ال�م�ش�ھ�دان�ي إل�ى 
ال���م���ح���ك���م���ة اإلت���ح���ادی���ة ب���ت���أری���خ 

بإفتراض إن ال�ج�ل�س�ة  13/01/2022
غیر شرعیة بس�ب�ب رف�ع�ھ�ا م�ن ق�ب�ل 
محمود المشھداني. بن�اًء ع�ل�ی�ھ ص�در 

م�ن ق�ب��ل ال��م�ح��ك�م��ة  ق�رار م��ف�اج��ی�ئ 
اإلتحادیة ف�ي ال�ع�راق قض�ى ب�إی�ق�اف 
عمل ھیئة رئاسة مجلس النواب بشكل 
مؤقت بعد أیام من إن�ت�خ�اب�ھ�ا وس�م�ت 
المحكمة اإلتحادیة القرار (أمراً والئیاً) 
لحین حسم الدعوتین ال�م�ق�ام�ت�ی�ن م�ن 
قبل الن�ائ�ب�ی�ن بش�أن ال�ج�ل�س�ة األول�ى 
لمجلس النواب. یقول الخبیر القان�ون�ي 
علي التمیمي لموقع ال�ح�رة (أن ق�رار 

المحكمة اإلتحادیة بإیقاف عم�ل ھ�ی�ئ�ة 
رئاس�ة ال�ب�رل�م�ان ھ�و م�ن ال�ق�رارات 
اإلداریة) والتي یكون بناء عل�ى ط�ل�ب 
ع�ل�ى ال��ع�ریض�ة دون م�راف�ع�ة ودون 
تبلیغ الط�رف اآلخ�ر ودون أن ی�م�س 
أصل الح�ق وھ�و أق�رب إل�ى اإلدارات 
اإلداریة وھذا یعن�ي ب�أن ع�م�ل ھ�ی�ئ�ة 
رئاسة المجلس سیُجّمد لحین البت ف�ي 
الدعوتین المرفوعة بشكل نھائي ف�أم�ا 
أن تؤیده المحكمة أو تلغیھ تبعاً ل�ق�رار 
الحكم النھائي الذي سیصدر ف�ي وق�ت 

 الحق.
واضح ھنا ب�أن ض�غ�وط ق�د م�ورس�ت 
على المحك�م�ة اإلت�ح�ادی�ة وألول م�رة 
تستخدم المحكمة اإلتحادیة نص (األمر 
ال�والئ��ي) وھ��و إداري ف��ل��م��اذا حص��ل 
ذلك؟! الھدف ھو كسب الوقت وتأخ�ی�ر 
وعرقلة إستمرار جلسة مجلس النواب 
ول�غ��رض فس�ح ال��م��ج�ال أم��ام ال��ك��ت��ل 
المتصارعة لتس�وی�ة خ�الف�ات�ھ�م ع�ل�ى 
حس��اب الش��ع��ب ال��ع��راق��ي ول��غ��رض 
اإلستمرار في العرقلة وإثارة الف�وض�ى 
تحت ظروف أم�ن�ی�ة خ�ط�ی�رة وت�أخ�ی�ر 
إنتخاب رئیس ال�ج�م�ھ�وری�ة وتش�ك�ی�ل 
الحكومة وحتى تعلن المحكمة ق�رارھ�ا 
فالبالد تواجھ أوض�اع غ�ی�ر ط�ب�ی�ع�ی�ة 
أمنیاً وحیث بدأت الھجمات ال�م�س�ل�ح�ة 
على مقرات تقدم ب�ق�ی�ادة ال�ح�ل�ب�وس�ي 

والھجوم المسلح ع�ل�ى م�ق�ر  والتحرك
النائب شاخوان ع�ب�دهللا ن�ائ�ب رئ�ی�س 
المجلس ال�ث�ان�ي ف�ي ك�رك�وك ل�غ�رض 
اإلس��ت��م��رار ب��ال��ف��وض��ى وم��خ��اط��رھ��ا 
وبالتالي تحرك تنظیم داعش وإرتك�اب�ھ 

منتسب للسریة األول�ى  11جریمة قتل 
 في ناحیة العظیم.

ماذا ترید الكتل الم�ت�ص�ارع�ة؟ ب�م�ا إن 
كتلة اإلطار التنسیقي فشلت في تحقی�ق 
نجاح في االنتخابات ولم تحقق أغلب�ی�ة 
ولغرض أن تؤدي ال�واج�ب ت�ج�اه م�ن 
یؤمرھا بإفشال ما ت�ح�ق�ق م�ن ن�ت�ائ�ج 
لصالح التغییر، فقد أصیبت ھذه الكت�ل�ة 
بالھلع والخوف من الق�ادم وخص�وص�اً 
(كشف المستور) وفي المقدمة الفساد. 
ولھذا وضعت خطة بعد رد ال�م�ح�ك�م�ة 
اإلتحادیة الطعون التي تقدم بھ�ا ھ�ادي 
العامري الذي عمل بك�ل م�ا ل�دی�ھ م�ن 
أسالیب لغرض جذب ال�ت�ی�ار الص�دري 
لھم وقام بحركة م�ك�وك�ی�ة ب�ی�ن ب�غ�داد 

ول�ھ�ذا  أربیل، بغداد النجف (ال�ح�ن�ان�ة)
لجأت ھذه الكتلة إلى إستخ�دام ال�ع�ن�ف 
المسلح وتھیئ�ة فص�ائ�ل�ھ�ا ال�م�س�ل�ح�ة 

لحرب أھلیة وتعتمد عل�ى م�ق�ول�ة (م�ا 
مخالف�ة وت�ج�اوز ع�ل�ى  ننطیھا) وھذه 

الدستور الع�راف�ي ال�دائ�م وث�ان�ی�اً ھ�ذه 
الكتلة المتنفذة التؤمن ب�ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
والبحقوق اإلنسان. وھي ترید كما ف�ي 
السابق ح�ك�وم�ة ت�واف�ق�ی�ة ك�ارت�ون�ی�ة 
وتض��م��ن م��ن خ��الل��ھ��ا مص��ال��ح��ھ��ا 

 التوسعیة.
كتلة التیار الصدري وھي أكثر مقبولیة 
وتطالب بحكومة أغلبیة وط�ن�ی�ة وض�د 
المحاصصة والتواف�ق�ی�ة وھ�ذا ب�الض�د 
من جماعة اإلطار التنس�ی�ق�ي. ك�م�ا إن 
الكتلة الصدریة أیض�اً تس�ت�خ�دم ال�ق�وة 
ال��م��س��ل��ح��ة وت��ح��ب اإلس��ت��ع��راض��ات 

ولھذا یعتقد البعض  التھدیدیة المسلحة
بأنھ قد تحدث تنازالت متقابلة وتس�ل�ی�م 
تشكیل الحك�وم�ة إل�ى رئ�اس�ة ال�ك�ت�ل�ة 
الصدریة مع ضمان المصالح. لقد ك�ان 
حضور الكتل�ة الص�دری�ة ف�ي م�ج�ل�س 
النواب وھم مرتدین األكفان ال�ب�ی�ض�اء 
مؤشر خطر في رفع درج�ة ال�م�خ�اط�ر 

 كان األولى اإلبتعاد عن ھذه المظاھر.
الكتلة السنیة (تقدم وع�زم) وك�م�ا ھ�و 
مع�روف ف�إن ص�راع س�ی�اس�ي وع�دم 

وب�ال�ت�ال�ي  وثقة بین عزم وتق�دم توافق
ظھر التحالف بین الكتلت�ی�ن ھ�ش ول�م 
یصمد تجاه أول إنعطافة حادة وھذا م�ا 
رأیناه في الجلسة األولى ورب�م�ا ت�ل�ج�أ 
ع�زم إل��ى ال��ق��وة ال�م��س��ل��ح��ة إلرھ��اب 
اآلخرین فھي منشطرة ب�ی�ن ال�ت�ح�ال�ف 

أو م�ع أط�راف أخ�رى ول�ك�ن  مع تقدم
یكون التحالف بیدھا أو ال�ت�ح�ال�ف م�ع 
اإلطار التنسیقي ویھم عزم ما ت�ك�س�ی�ھ 

 من مواقع ومصالح.
الكتلة الكوردیة : ایضاً الكتلة ال�ك�ردی�ة 
ت��ع��ان��ي م��ن إن��ق��س��ام��ات وص��راع��ات 
سیاسیة، ففي ال�دورات الس�اب�ق�ة ك�ان 
یجري االتفاق مع ال�ك�ورد ب�ع�د إت�ف�اق 
ال��ح��زب��ی��ن ال��ك��ب��ی��ری��ن ال��دی��م��ق��راط��ي 
ال��ك��ردس��ت��ان��ي واإلت��ح��اد ال��وط��ن��ي 
الكردستاني، أما اآلن فأن الت�واف�ق ق�د 
الیحصل فال�دی�م�ق�راط�ي ال�ك�ردس�ت�ان�ي 
یفضل ان یكون رئیس الجمھوریة منھ 
وھنا قد یرش�ح ھ�وش�ی�ار زی�ب�اري أو 
فؤاد حسین وزیر الخ�ارج�ی�ة ال�ح�ال�ي. 
كما إن االتف�اق ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى ال�ع�الق�ة 
وتقاسم المناصب والمصالح في إق�ل�ی�م 
كوردستان وممثلي الك�ورد ی�ع�ت�م�دون 
على حل اإلشكالی�ات وال�خ�الف�ات ب�ی�ن 

ب�ت�ق�دی�م  اإلقلیم والح�ك�وم�ة ال�م�رك�زی�ة
 تعھدات بذلك.

وأخیراً سوف یكون للقوى المستقل�ة 
وال��ق��وى ال��دی��م��ق��راط��ی��ة ش��أن ف��ي 
المرحلة القادمة إعتماداً ع�ل�ى ق�وى 
الشارع العراقي وجماھیر اإلنتف�اض�ة 

% والت�ي 57التي قد تشكل أكثر من 
س��ت��ل��ع��ب دوراً ك��ب��ی��راً ف��ي ال��رق��اب��ة 
والعمل من أجل التغ�ی�ی�ر ن�ح�و دول�ة 

والتي ست�ك�ون ف�ي  مدنیة دیمقراطیة
 قلب الحدث والتظاھرات القادمة.

 ذا   ا او؟
 ا ا اة 

!!ااب اا  ورة اا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صبحي مبارك/ سیدني
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قدمنا بعرض  2001في قرطاج عام 
(س��ی��درا) ل��ل��راح��ل ف��اض��ل خ��ل��ی��ل 
وشغلت انا (شاغر) منفذ الموسیقى 
بصعوبة وحاز العرض على الجائزة 
الخاصة للتح�ك�ی�م ...ك�ان�ت االج�ی�ال 
الجدیدة في تونس لم تتشكل بعد وال 
اعرف اال قلة ق�ل�ی�ل�ة م�ن االس�م�اء 

ت�ع�رف�ت  الت�ي زارت ال�ع�راق ان�ذاك
على (لطفي العربي السنوسي) ناقدا 
في عمان قبل ھذا الوقت وھذا الفتى 

لطالما اثار اھتمامي بعلمیتھ وثقافتھ الواسعة ولكنتھ المحببة كان قد ع�ق�ب 
على عرضنا انذاك السحب ترنو الي بجمال نقدي ..اھتم بحضوري وكرمني 
بما یلیق بھ وازال الوحشة عني ...وھو یشكل مع (حلیم المسعودي) ثنائ�ی�ا 

$وھو مب�ل�غ ك�اف ل�ت�س�دی�د رب�ع 100كانت حصتي من الجائزة  نقدیا بارزا
في ھذه االثناء اقتربت من العراقیین القادم�ی�ن   دیون الشعب العراقي انذاك

ان�ت ت�ذك�رن�ي ب�م�ث�ق�ف�ي ):  قال ل�ي (د. ف�اض�ل الس�ودان�ي من خارج البالد
السبعینیات بھیئتك وسلوكك وعرف الحقا انني مخرج ج�دی�د ف�ي مش�ھ�دن�ا 

وكذلك  ود. فاضل طبعا شخص حمیم ومثقف المع ومسرحي بارز المسرحي
والول مرة اسمع من  (د محمد سیف) بحضوره وثقافتھ وعالقاتھ المتوازنة

ال اتذكر ماھي  الصدیق الفنان (ضیاء حجازي) عبارة النوستالجیا والمسرح
في ھذا التاریخ ك�ان�ت ب�غ�داد ت�ع�ی�ش  المناسبة ربما كانت بحثا یرید تقدیمھ

كان ق�د مض�ى  شیخوخة الحصار ولم یبق شیئا ثمینا في البیوت لم یباع بعد
على تخرجي سبع سنوات تقریبا ومازلت عاطال عن العمل وحتى ل�و ك�ن�ت 

ك�ن�ا نش�ت�ري  موظفا فراتب ثالثة االف دینار الیكفي لش�راء ع�ل�ب�ة س�ك�ائ�ر
فاطل�ق�ت ع�ل�ى ال�ع�م�ل�ی�ة  السكائر بالمفرد وابتكر اخرون تقنیة التتن واللف

یتناول المرء وجبة واح�دة م�ن ال�ط�م�اط�م )   انذاك ب (اللف ..واللف الذاتي
والباذنجان وخبز الشعیر فیخرج الى الف�ض�اء ل�ی�رم�ي س�ب�ع اط�الق�ات م�ن 

اما اذا حصل على قطعة (موز) فق�د  بندقیتھ احتفاال بھذه المناسبة التاریخیة
 . والیشرب الكوكا كوال اال مارحم ربي یتھور ویعلنھا حربا عالمیة ثالثة

في ھذه االثناء اخبرني صدیق ان الفنان (عزیز خیون) قد عاد من االمارات 
ذھبت ل�ھ واع�ط�ان�ي ع�ددا م�ن م�ج�ل�ة ال�راف�د  ویحمل لك رسالة من ھناك

) كانت من الكاتب وال�م�خ�رج (ص�ال�ح ك�رام�ة االماراتیة وفي داخلھا رسالة
كان كرامة قد قدم عرضا في عمان ولم تكن عندي فكرة كافیة عن المسرح 
االماراتي ان�ذاك ف�اع�ج�ب�ن�ي ال�ع�رض واظ�ن ان�ن�ي ع�ق�ب�ت ع�ل�ی�ھ فص�رن�ا 

كان�ت  كان في بطن الرسالة والتحیة مبلغا من المال ..... یا للھـول اصدقـاء
لم اكن اعرف من العم�ل�ة ش�ی�ئ�ا ...ك�ان�ت ال�ع�م�ل�ة  ) درھما اماراتیا1000(

الوحیدة التي یحملھا البعض باكیاس النایلون ھي الدنانیر الع�راق�ی�ة وال�ت�ي 
ق�ال ل�ي  نصفھا مطبوعة في مطابع اھلیة او مط�اب�ع م�خ�ف�ی�ة ف�ي ال�ب�ی�وت

ت�خ�ی�ل�ت ان ال�م�اف�ی�ا  یا للھول... وی�ا ل�ل�رع�ب  $300الصراف انھا تساوي 
وف�ورا س�ق�ط�ت  ستختط�ف�ن�ي خ�اص�ة ان اح�دھ�م رم�ق�ن�ي ب�ن�ظ�رة غ�ری�ب�ة

ج�اءت االس�ع�اف ...وت�ج�م�ع  من ھول ال�م�ف�اج�أة ... ارضا ...واغمي علي
وی�ن ال�م�روة  ول�ك�م هللا اك�ب�ر ..ال�ول�د راح ی�م�وت وسیدة ص�رخ�ت المارة
كنت لم اتع�رف ب�ع�د ع�ل�ى  عندما افاقوني بالماء البارد باالحرى....   یاناس

شایفین ج�ن�اب�ك�م  على اغماءتي كنت ساقول للجماھیر الحاشدة طارق حرب
بعد ایام عدنا ال�ى ع�م�ان ووج�دت ط�اب�ورا م�ن ....     شسوى بینا الحصار

ق�ال�وا  الشابات العراقیة الجمیالت بشع�ر ذی�ل ال�ح�ص�ان وب�ازی�اء ری�اض�ی�ة
وھ�والء  ان ھذا ھو م�ب�ن�ى االم�م ال�م�ت�ح�دة!!!  ھل تعرف ھذا الطابور لي:

ك�ن ھ�والء الش�اب�ات  الشابات قادمات الى ھنا وھن یھرعن لطلب ال�ل�ج�وء
الحتمي الى سموات اخرى مجھ�ول�ة..ك�ان ی�ق�ف م�ع  ھاربات من مصیرھن

  شابة منھن مطرب معروف انذاك
 عمي فلك اسود .....انت صدك تحجي

 9في الحلقة /نلتقیكم ................... 
 
 

رة وا  

 8كاظم النصار/ العراق    ح/ 
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 موفق ساوا / سیدني
 
  

 
حین تلتقطُ عیُن المتفّرِج مج�م�وع�ةً م�ن 
الصوِر على خش�ب�ِة ال�م�س�رِح أو ع�ل�ى 
الشاشِة السینمائیِة یقوُم عقل�ھُ ب�اس�ت�الِم 
الصَوِر لِیَْعِرَضھ�ا ع�ل�ى ب�الی�ی�ِن الص�وِر 
المخزون�ِة س�اب�ق�ا ف�ی�ب�ح�َث ع�ن وج�وه 
الشبِھ بین (الصور الُمْس�تَ�لَ�َم�ِة والص�وِر 
المخزونِة) بعد تمریرھا على (ح�وام�ِض 
التثبیِت واإلظھ�ار)* ح�ت�ى ی�ق�وَم ب�ت�ح�ل�ی�لِ�ھ�ا وت�ن�ظ�ی�ِم�ھ�ا و ت�ن�ض�ی�ِد 
المتشابھاِت وطبعھا بعد ذلك إلرسالِھا إلى مستوَدِع الخزِن فی�س�ت�خ�رَج 
معنى الداللِة القصدیِة لطبع الصورِة النھائیِة، وبمعنى آخ�ر ی�ت�ّم خ�زُن 
الصوِر المستَلَمِة في المخزن الذھني ب�ع�دھ�ا ی�ك�وُن ت�ح�ل�ی�ُل ع�ن�اص�ِر 
الصوِر وفكُّ شفراتِھا و إحالتُھا إلى مدلوالتِھا وع�ن�اص�ِرھ�ا وم�ع�ان�ی�ھ�ا 
حسب الدرجِة الذھنیِة لكّل إنساٍن إذ  یوَجُد تفاُوٌت واخت�الٌف ب�ی�ن ھ�ذه 
الدرجاِت وفقـًا للمرونِة الذھنیِة عند ال�م�ت�ف�ّرج�ی�َن ف�رب�م�ا ت�ت�ق�ارُب أو 
تتباعُد بشكٍل نسبيٍّ وال یوجد تطابٌُق ُمطلٌق في الفعالیِة ال�ذھ�ن�ی�ِة ع�ن�د 
متفّرجین اثنیِن فكّل ذھٍن یقوُم بعد استالِم مج�م�وع�ٍة م�ن الص�وِر إل�ى 
إدخالِھا إلى َمخبَِر عملیاتِھ فتعمُل أدواتُھ على تشریِح الصوِرو تفكیِك�ھ�ا 
إلیجاِد ما یطابقھا من ضمِن بالییِن الصوِر المخزونِة في ذاك�رت�ھ م�ن�ذ 

وب�ع�د إی�ج�اِد ت�ط�ابُ�ٍق أو ت�ق�ارٍب ب�ی�ن …  الوالدِة إلى لحظتھ الحالی�ِة 
الصورِة المرَسلَِة و الُمختََزنِة یقوم الذھُن بتركیِب الصورِة لِتُِشعَّ م�ن�ھ�ا 
معاٍن قد تصل إلى فكِّ شفراِت الصوِر ومدلوالتِھا الت�ي ش�اھ�دھ�ا ع�ل�ى 

… المسرِح أو على شاشِة التلفزیوِن والسنما أو عل�ى مس�رِح ال�ح�ی�اةِ 
وبعد تركیِب كّل الصوِر یربطھا الذھُن بسلسلٍة ذھنیٍة غایتُھ�ا ال�وص�وُل 

 …إلى ثیمة المعاني ودالالتِھا التعبیریِة 
ھذا ما أسعى إلیھ باعتباري ُمؤلّفـًا وُمخ�رج�ا: ت�ح�ف�ی�ُز ج�م�ی�ِع ح�واسِّ 
اإلنساِن وأجھزتِھ لتشغیِل ُمختبراتِِھ وصاالتِھ بصورٍة مستمّرٍة دون أن 
یقتِصَر ذلك على فترِة العرِض المسرحي أو السینمائي بل یتواصُل ب�ع�د 
الَعرِض ولُمَدٍد زمنیٍة طویلٍة فتبقى متحركةً راسخةً و مؤثرةً في سلوِك 

ان�ث�ی�االٌت ك�ث�ی�رةٌ إذن أری�د إث�ارت�ھ�ا ف�ي ذھ�ن …  الُمشاھِد وتصّرفِھ 
المشاھِد وانزیاحاٌت لغویةٌ غایتُھا ت�ب�ل�ی�ُغ ال�م�ع�ان�ي م�ن ھ�ذه ال�ج�م�ل 
والعباراِت التي تدعو المشاھَد إلى المشاركِة في البحِث وھ�ذا ف�ي ح�ّد 

.  ذاتھ تدریب ذھنيٌّ
ھذا التنظیُر ال ینطبُق على كل األعماِل الفنیِة، فمن األع�م�اِل م�ا ی�ق�دم  

الصورةَ مھلھلةً كاشفةً عن نفسھا بدون التغریِب الذي ی�ع�ط�ی�ھ�ا أك�ث�َر 
مسرحیاٍت وأفالما ك (مس�رح�ی�اِت  -مغالطةً  -من معنى وتسمي نفسھا 

مدرسیّة وكنسیَّة أو مواعظ دینیِة خطابیِة وكذلك الكومیدیا ال�م�ھ�ل�ھ�ل�ة 
 البھلوانیِة التي تعتمد على إضحاك الجمھوِر على الممثلین).

................................................................................................................... 
* حوامضِ التثبیتِ و اإلظھار، سابقا، كانت عملیة تحمیض االفالم من خالل تمریرھا بحامض الدفل�وب�ر ل�ت�ث�ب�ی�ت 
 الصورة وتظھر (الصورة) بعد امرارھا بحامض الفكسر... االن تطورت عملیة تحمیض الفیلم بتقنیات حدیثة جدا.
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في بھجة انتصارات یمنة ال�م�وص�ل، وان�دح�ار ال�ج�راد األس�ود،   

ومن بین الخرائب والخراب، وانفجارات ال�م�وت، ك�ان�ت الش�م�س 

تسحب أذیالھا منسحبة منكسرة أمام أوجاع لم تشھدھا م�ن ق�ب�ل، 

جوع ورعب وموت زؤام، یختلط الحابل بالنابل اخت�الط�اً ال ف�ك�اك 

منھ، ظھر ذاك الشبح الصغیر یسیر متثاقالً محني ال�ظ�ھ�ر، ش�يء 

 .ما على ظھره

وفي ركن وحید لبیت قد سق�ط ت�واً، ك�ان ج�ن�دي ی�خ�ت�ب�ئ خ�ل�ف�ھ، 

ی�ت��رق��ب ب��ق��ای��ا م��ن ب��ق��ای��ا ال��ج��راد، ب��ق�ل��ق یش��وب��ھ ال��خ��وف م��ن 

المجھول،وحین لمح ھذا الشبح الصغیر یسیر الھوینا حام�الً ث�ق�الً 

 .على ظھره، صرخ مدویاً: قف مكانك

 .توقف الشبح، سألھ: اقترب قلیالً 

اقترب الشبح، حدق بھ، طفل مطلي بالتراب ی�ح�م�ل ش�ی�ئ�اً ب�رأٍس 

 .ملتٍو، استغرب واندھش

 ا الذي على ظھرك؟م -

 .أخي -

 جریح! تحتاج مساعدة؟ -

 .أخي میّت، مات قبل قلیل -

اقترب الجندي بعد أن وثَق من المشھد، ھناك خیطُ دٍم بلوٍن أح�م�ر 

 .قاٍن ینساب من أنفھ لینتھي في حافة فمھ الیمنى

 .أین تأخذه؟ ثقیل -

 .ھو أخي، خفیف، سیبقى على ظھري -

 أین أبوك وأمك؟ -

 كانا تحت سقف البیت حین اخترقھ صاروخ، -

 .ال أستطیع إخراجھما 

12/01/2022 

  

  ة ا  

 امر ااب
 
 
 
 
 
 

 

 الروائي راسم الحدیثي/ العراقبقلم: 

 أَْحالٌم تَْستَِمرُّ ُمْنھَِمكةً 
جَ   َحتَّى لَْو تُوِّ

باِح أَمیراً   فَْجُر الصَّ
  أَْقوالٌ 

  َعلى قاِرَعِة الطُُّرقِ 
 تَْرقُُص َوتَْلھُو

 فَقَْد صاَر اْلعََملُ 
 و اْلِجدُّ 

 َغریباً أَسیراً 
 ُسطُوٌر بِال َكلِماتٍ 

 تُفَْشفِشُ 
  َوأَناِملٌ 

  لِسیاَدِة اْلَجْھلِ 
  تَْھتِفُ 

 ھُتافاً ُمثیراً 
  اِدِّعاُء اْلِعْلمِ 

 باَت عاَدةً 
  أَْقالمٌ 

 َوُخطُوطٌ َعَوجٌ 
 أَْصبََحتْ 

 َعمیالً ُمنیراً 

 َجْھٌل فََرَض على اْلِعْلمِ 
 َمناِسَكھُ 

ْعُب ِألَدائِھا   َوالشَّ
 قَْد أَصابَھُ 

 ِمَن اْلغَباِء ُغرورٌ 
  في ُكلِّ َصْوبٍ 

فحاتِ   یَْطوي الصَّ
اِمدینَ   ِعْلُم السَّ
 واْللَْیُل بِال قََمرٍ 

 لَِمْكِرِھمْ 
  أَْصبََح حاِرساً 

 َغیُوراً 
  َغباءٌ 

  قَْد َعْشعَشَ 
 تَْحَت اْلِوساَدةِ 

 والنَّْومُ 
ْعبَ    أَْقنََع الشَّ

  بِأَنَّھُ 
  قَْد أَْصبََح َسیَّداً 

 َوَوزیراً 
........ 

 عیناكِ 
  أغنیة یا امرأة  

 حزینة موسیقى 
      رأسي تضرب 

  ونیران دلع ، شجا 
   وتجتمع تتبعثر 

  أشواقي فیھا 
    تسلبني قراري

 تصلبني مع أحزاني
 

 عیناكِ 
  جنون و وقار 

    بارود ونار
   وأنا العاشق األبلھ

 تركت قلبي محروقاً 

 ھائماً، عاشقـًا لعیناكِ 
   ومثل الرجل الضال

 شجوني ازدادت 
  وتعرت أوجاعي 

 

   عیناكِ 
 نقاط وحروف مجنونھ

 بھا أكتب وأرسم
  لسنوات معاناتي

 جرح نازف موروث
  من الماضي 

   جثا على صدري
  أرھق نفسي

  وحطم بكل كبریاء ذاتي
-------------------- 

ٍَْ َدِةَو ََْ ٌء 
    
 
 

 اسماعیل خوشناو 

24/01/2022 
  

  

 ِك
 

  جان یلدا خوشابا / امریكا
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 بالونات

 تعانق الحراشف

  المتصحرة

  تبحث عن خیاشیم قردة

 ھاربة

 تآكلت عبر تجریف

 المد والجزر

 أھدتھ علبة شھد

 معتق في أقنیة السالحف

  التي فقدت سر

 الزحف

  عفن في بطن محارات

  جرفتھا األمواج

  الحبلى

 بشقائق مزیفة

  أظھرت لھ أنیاب

 من فضة

  قضم رأس الجرذ

 األحمر

 تتثائب فوق جدائل

  أسماك أكلت زعانفھا

 تقیأ البر صنارة

 صیاد

  أعمى

 قطعت الریح

  الخرساء  براعمھا

 صاح الدیك في مقبرة

  الوجدان

  أسحب

 أسحب سنارتك اصطدت

  البحر 

   ھرب الثعلب یزعق

 خوفا من عرف

 الدیك

  نكحتھ بیوض النمل

  المخبأة في مسبحة

 مسعورة

  سجنت أسماء هللا

  الحسنى

  في أخر خرزة

 المست ید مؤذن ینكح

  ماعزة حبلى

 فوق جبل من جماجم

 عصافیر الدوري 

 سجدت لھ

  العقارب

 خارجة من جوف الحوت

  األزرق

 أدلھم األفق دماء

 من كبریت

  أسود

 السعالي  فأبتسمت

  في حضن ولي هللا

  األعرج

ط   
 - م    
 

حمید الحریزي 
 العراق

بعزف الحان صوفیة روحانیة، تتج�اوز   
م�ل�ك ال�ع�ود “ الحدود الموسیقیة یواصل 

“ نص�ی�ر ش�م�ة“ ” الموسیقار الع�ال�م�ي” 
الجولة العالمیة أللب�وم�ھ ال�ج�دی�د (ال�ذي 
تضمن مقطوعة ج�الل ال�دی�ن ال�روم�ي) 
قدمھا ع�رض�اً ف�ي م�ھ�رج�ان أب�و ظ�ب�ي 
ضمن سلسلة موسیقى الروح�ی�ة لس�ن�ة؛ 

م؛ وقدمھا عرض في أف�ت�ت�اح “ ٢٠٢١”
أوبرا عمان في مسقط بأمسیة فنی�ة م�ن 
أروع ما قدمتھ أوركسترا الشرق، وھي ت�ج�م�ع ل�م�ع�ظ�م اآلالت الش�رق 
األقصى واألدنى والعالم العربي المؤلفة من سبعین عازف الت�ي أس�س�ھ�ا 

م؛ وھذه المجموعة من كبار الموسیقیین في العالم الذی�ن “ ٢٠٠٨”عام 
قدموا أبرز ما م�وج�ود داخ�ل الش�رق “   نصیرشمة”تالقوا جمیعًا برفقة 

من جمالیات وثقافة وایقاعات بتألیف موسیقي جدید وضعھ الم�وس�ی�ق�ار 
لیكون لھا صوت وھویة جدیدة. وشاركھ ضمن ف�ع�ال�ی�ات “  نصیر شمة” 

المھرجان، أحد أھم مؤدي الرقصة الصوفیة والمولویة محمد الشعراوي 
جالل ال�دی�ن ” من مصر، في أداء ھذا نوع من أنواع الذكر الذي أبتكرھا،

الصوفی�ة یس�م�ى أح�ی�انً�ا رق�ص   وتمارس عند متبعي الطریقة” الرومي
القائم على الدوران حول النفس والتأمل الذي یقوم بھ الم�ؤدي “  سماع” 

یھدف الوصول إلى مرحلة الكمال واإلتحاد ب�ی�ن ال�ع�اش�ق وال�م�ع�ش�وق. 
“ جالل الدین الروم�ي” وھذا اإلتحاد اإلندماجي في المقطوعة الموسیقیة 

، قدم العشق الصوفي المدھش الذي عزفھ ع�ل�ى “ نصیر شمة”والعازف 
أوتار وطنھ العریق تنب�ض وج�ًدا ب�ی�ن أن�ام�ل�ھ ت�ح�اك�ي ح�االت ال�ع�ش�ق 
الصوفي ونوبات اإلنسجام مخاطبًا اإلحساس وال�وج�دان ب�ع�زف س�اح�ر أخ�اذ ی�ح�رك أف�ئ�دة الس�ام�ع�ی�ن ب�م�خ�ت�ل�ف 
المشاعرالمرتبطة بھذه األلحان الفریدة في تعدد مصادره وروافده الموسیقیة المنفتحة على زوایا م�ت�ع�ددة، وق�درت�ھ 
على تأسیس عالقة بالمتلقي واشتراكھ في اإلنسجام والمتعة والنشوة في محیط یحكمھ الجمال وال�ع�زف ال�روح�ان�ي 

“ نص�ی�ر ش�م�ة” فھي تمتلك أمكانیة بال حدود تسمو بالنفس بعیًدا عن عالم المادی�ات، ل�ق�د ح�ق�ق “  آلة العود”على 
بصمة كبیرة في أدخال العود في مناطق موسیقیة جدیدة، لم یقربھا أحد من قبل، وھو ال یؤمن بما یسمى م�وس�ی�ق�ى 
شرقیة وموسیقى غربیة ھناك لغة مشاعر واحدة بلھجات متعددة، تفسح لمن یمتلك أدواتھ حریة التعبیر، ألن الفكرة 
لیست في نوع اآللة التي یعزف علیھا بل في القدرة على األبداع، وكیفیة التواجد ضم�ن اآلالت األخ�رى واإلنس�ج�ام 
معھا ضمن تجاربھ في إشراك العود مع األوركسترا وجعل العود ھو األساس فیما تش�ك�ل األوركس�ت�را اإلط�ار ال�ع�ام 
للفكرة. لكنھ تمیز منفرًدا مع العود فالنجاح حققھ كشخص واحد یحكمھ منطق التوحد في ال�ح�ض�ورال�م�وس�ی�ق�ي م�ع 
تعددیة اآلالت الموسیقیة وخلق اإلنسجام الروحي بین العازفین أثناء العزف وتبادل الخبرات الفنیة بح�رف�ی�ة ع�ال�ی�ة. 

نصیر شمة" أن الشعر أحد أغنى روافده في التألیف الموسیقي لذلك تعامل معھ بعین الفاحص ب�ب�واط�ن ” كما أعتبر 
جمال الذائقة الشعریة، من حیث ال تغریھ الجملة ذات اإلیقاع الرنان بل الصورة المعبرة والمرجعیة التي ت�ق�ف وراء 
أي جملة شعریة مھما كانت صغیرة ویستلھم من ھذه القیمة والزاد المعرفي في قدرتھ على تحقیق اإلبتكار واإلب�داع 

ً ل�ت�ع�ب�د   الموسیقي ومن ھنا أتخذ قصائد العشق اإللھي منطلقھ في أعمالھ الصوفیة التي أتخ�ذھ�ا ك�م�ا ق�ال: ط�ری�ق�ا
حیث كان یعتكف على تألیف مقطوعات موسیقیة صوف�ی�ة م�ث�ل: األل�ح�ان ف�ي، ”  سبحانھ وتعالى“  هللا“والتقرب إلى

شعر الحالج، السھروردي، أبو مدین الغوث، المتوكل طھ.. والخ، ومن خالل العدید من المھرجانات كان الموسی�ق�ار 
نصیرشمة" یحیي لیالي العشق اإللھي مع كبار المنشدین والموسی�ق�ی�ی�ن ال�ع�رب واألج�ان�ب وی�ق�دم ف�ی�ھ�ا “ العالمي 

أسطورة العزف على العود مقاطع من عدة ألحان مختلفة مع جمالی�ة اإلی�ق�اع ف�ي ال�ق�ص�ی�دة الص�وف�ی�ة م�ن أج�م�ل 
ك�م�ا ت�م إدخ�ال إی�ق�اع�ات ”  ع�ی�ون“ المقطوعات الموسیقیة الصوفیة في العشق اإللھي. وشاركتھ فرقتھ الموسیقیة 

واآلخ�ر م�ن ”  فاتن ھ�الل“ واآلالت الغربیة ضمن فعالیات المھرجان باإلضافة لصوتین جدیدین إحداھما من المغرب 
 سوریا "خاطر ضوا" في حفل ختام مھرجان تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمیة. 

وفي ھذا النوع من الفن (العشق اإللھي) یؤكد أن تجربتھ لیست جدیدة، بل مارسھا منذ عشر سنوات والقت ن�ج�اًح�ا 
الذي م�ك�ن�ھ   كبیًرا وال یزال في ریعان إقبالھ لمثل ھذا المعنى الروحي إلثراء عملھ في مجال اإلنتاج الفني الموسیقي

من مدجسور التواصل مع العدید من النجوم والفنانین حول العالم. وحین راح یمد یدیھ لكل ما ھو جمیل وأصیل فنیً�ا 
وروحیًا كتب على جبینھ فنان صوفي عاشق ولھان وغیور على وطنھ العریق الذي ترعرع في تربتھ واس�ت�ف�اد م�ن 

فنانًا بالفطرة لیمس كل مافي خ�ل�ج�ات ”  نصیر شمة” قیم بلده المنشأ واحتكاكھ بالعدید من الثقافات المتنوعة، قد ولد
   نفسھ لمسھ فنیة شفافة وشاعریة ترقص على فن اإلیقاع الموسیقي العالمي.

وحاول جاھداً تقدیم أفضل العروض الموسیقیة الصوفیة، من أجل تقدیم أسلوب موسیقي صوفي بش�ك�ل ح�دی�ث وإن 
نصیر شمة" عبارة عن مواضیع قصصیة صوفیة ت�الم�س ال�وج�دان “ جمیع األعمال التي یقدمھا الموسیقار العالمي

الروحي والواقع اإلنساني مثل: المقطوعة الموسیقیة التي ألفھا عن مقتل ال�ح�الج وس�م�اھ�ا ق�ب�ل أن أص�ل�ب (ال�ف 
بھ یحلو،، حالة الوجد،، إشراق،، رحلة األرواح،، عن نبره الحب الصوفیة التي نحسھ�ا   مضمومة) مقطوعة: حالي

في أوتاره، یعبر عنھا بصدق إحساسھ الفني في تجلیات نزعة روحھ االنسانیة، تأخذ في جوھرھا الجوانب ال�خ�الق�ة 
التي كان علیھا في إطار إیمانھ بدور الفن كأداة لتواصل الشعوب وتالقیھا وتسخیر اإلبداع الفني لتغییر الحیاة ب�روح 
الرؤیا الجمالیة اإلیمانیة وفطرتھا الروحیة التي جسدت على أرض الواقع بقوة الفن الناعمة ف�ي إل�ھ�ام ال�ن�اس م�ن 

 .أجل العمل تحت شعار اإلنسانیة تجمعنا نحو المحبة والسالم

 ا ا  أور
  م 

 
 

  دنیا علي الحسني / العراق 
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 الماء الذي یحّول األشیاء: -
الماء كائن ح�ي وھ�و ی�ت�ح�ول م�ن ح�ال�ة إل�ى    

أخرى، وحركة بعض حاالتھ من مكان إلى آخر، 
ویقوم بالتنفس، إذ یمتص األوكسجی�ن. وك�ل ھ�ذ 
التحوالت ال تتم فیما لو كان لوحده وإن�م�ا ب�ف�ع�ل 

كائنات غ�ی�ر ح�ی�ة، وك�ائ�ن�ات   –ظواھر طبیعیة 
 حیة، تساعده على ذلك.

في ھذه القصة نجده یقوم بتحویل الكائن ال�ح�ي    
من ھیئة إلى أخرى، كما في "حكایة ال�ت�اج�ر م�ع 

 العفریت)) وغیرھا من حكایات ألف لیلة ولیلة.
*** 

 النص العراقي
 ()"زوجة الصیاد" 

((كان الصیاد زوجة رائعة الجم�ال، ب�ن�ى ل�ھ�ا    
قصراً كبیراً في منطقة تشرف على النھر ك�ي ال 
یراھا أحد. وكانت ال�زوج�ة تص�ع�د إل�ى الس�ط�ح 
وتسّرح شعرھا الذھبي، واذا سقطت م�ن�ھ ب�ع�ض 
الشعیرات تأخذھا وتلفھا ثم تث�ق�ب ج�وزة وتض�ع 
الشعیرات فیھا وتس�دھ�ا ب�الش�م�ع وت�رم�ی�ھ�ا ف�ي 

 النھر.
وكان الصیاد عندما ی�ع�ود مس�اًء، ول�ك�ي ی�ری�ھ�ا 
براعتھ في القن�ص یض�ع ب�ی�ض�ة دج�اج�ة ع�ل�ى 
بطنھا ویطلق سھماً فیصیب البیضة وال ی�خ�ط�ئ 

 الھدف.
في یوم ما تقع احدى الجوزات بید صیاد سم�ك    

كان یصطاد على جرف النھر، فیأخذھا، وعن�دم�ا 
یفتحھا یعجب�ھ ل�ون الش�ع�ر ف�ی�ق�رر ال�زواج م�ن 
صاحبة الشعر ھذا.. ویذھب إلى عجوز وی�ط�ل�ب 

 مساعدتھا.
تذھب العجوز إلى النھر وتضع شموعاً م�ت�ق�دة    

مع أوراق اآلس، وعندما یعود الص�ی�اد یس�أل�ھ�ا: 
لماذا أنِت جالسة ھنا أیتھا السیدة الطاھرة ؟ ف�ت�رد 
علیھ قائلة: لقد نذرت أن أش�ع�ل ب�ع�ض الش�م�وع 

 لخضر الیاس، فیدعوھا الصیاد إلى بیتھ.
في الیوم الثاني یخرج الصیاد، فتقول ال�ع�ج�وز    

لزوجتھ وقد رأت ما كان یفعلھ بھا الصیاد: أراك 
مصفرة الوجھ یا ابنتي؟. فترد ع�ل�ی�ھ�ا: ال، ل�ی�س 
ثمة ما یبدل لوني... فقالت لھا العجوز: إني أع�ل�م 
أن زوجك یرعبك كل یوم.. فإذا جاء الیوم ق�ول�ي 
لھ إذا طلب منك وضع البیضة إلصابتھا لو ك�ن�ت 

 مثل حسن ماذا تفعل؟
ولما عاد الزوج في المس�اء ق�ال�ت ل�ھ زوج�ت�ھ    

تلك الجملة.. عندھا شد الزوج رحالھ للبحث ع�ن 
ف�ق�ال�ت ال�ع�ج�وز  حسن الصیاد وخرج من ب�ی�ت�ھ.

للزوجة: ان ابني ینتظر في الخارج منذ ال�ب�ارح�ة 
أفال یمكن إدخالھ؟ فوافقت ال�زوج�ة ع�ل�ى ذل�ك.. 

 ودخل السماك إلى القصر.
أما الصیاد فإنھ بعد أن خرج، وصل إلى ح�ی�ث    

مكان حسن، فوجده جالساً على السریر.. فقال لھ: 
أنا أروم أن أرى براعتك یا حسن، ألني س�م�ع�ت 

فقال لھ حسن: لقد خدع�ت  زوجتي تحمد براعتك.
یا صاحبي في زوجتك.. كما خدعت في زوج�ت�ي 

 أنا. فقال لھ: وكیف خدعت؟
فأجابھ حسن: إجلس ألح�دث�ك.. ف�ق�د ت�زوج�ت    

بنت عمي.. وكنت أحبھا حباً جما.. فنجلس نزجي 
اللیالي بأطیب األحادیث.. وكانت تعطیني فن�ج�ان 
قھوة إذا شربتھ غبت عن الوعي في الح�ال.. وال 
أشعر بأي شيء.. غیر ان�ي ك�ن�ت أج�د ك�ل ی�وم 
فرساً من خیلي المطھمة فاطسة.. فقلت في نفس�ي 
ال بد أن یكون في األمر سر.. وجلس�ن�ا، وج�اءت 
لي بفنجان القھوة، وتظاھرت بأنن�ي ع�ل�ى وش�ك 
إحتسائھ وطلب�ت م�ن�ھ�ا ق�دح�اً م�ن ال�م�اء، ول�م�ا 
خ�رج�ت، س�ك��ب�ت ال�ق��ھ�وة وت��ظ�اھ��رت ب��ف�ق��دان 
الوعي .. ورحت أراقبھا، ف�رأی�ت�ھ�ا ت�أخ�ذ ف�رس�اً 
تركبھ.. وركبت أنا ع�ل�ى ف�رس آخ�ر واق�ت�ف�ی�ت 

أثرھا دون أن ت�ران�ي.. ف�إذا ب�ھ�ا ت�دخ�ل ب�ع�ض 
الخرائب، حیث استقبل�ھ�ا ش�اب ق�ب�ی�ح وزج�رھ�ا 
وعنفھا لتأخرھا ..فتقول لھ ب�ت�وس�ل: ان�ھ�ا الق�ت 

وج�اءت  -تقصد زوج�ھ�ا -األمرین إلى أن أنامتھ 
الیھ كالبرق على فرس جدیدة.. فداعبتھ وداع�ب�ھ�ا 
ثم ناما.. فقتلت الشاب وعدت إلى البیت، وعن�دم�ا 
ع�ادت ھ�ي وج�دت�ھ�ا ح��زی�ن�ة.. ف�أخ�ذت ب�ع��ض 
المالبس وغسلتھا وأعطتھا خادم صغیر لینشرھ�ا 
على حبل الغسیل فوق الس�ط�ح، وع�ن�دم�ا ص�ع�د 
الصغیر دفعتھ وسقط إلى األرض میتاً.. وإفتعل�ت 
الحزن علیھ.. فمرت األیام ولم تترك ھي ال�ب�ك�اء 
على صاح�ب�ھ�ا ف�ق�ل�ت ل�ھ�ا: س�ی�دت�ي أن ح�زن�ك 
وبكاءك لیسا على الصغی�ر ب�ل ع�ل�ى ذل�ك ال�ذي 

 مات مذبوحاً في الخرائب.
فقالت لي: إذن، أنت الذي قت�ل�ت�ھ ؟! ث�م رش�ت    

علي الماء وحولتني إلى كلب وطردتني.. فرح�ت 
أجوب الشوارع، حتى جاء المساء، ف�ن�م�ت ع�ل�ى 
عتبة البیت.. بعد ذلك فتحت ع�ی�ن�ي ع�ل�ى ج�ل�ب�ة 
فرأیت آفة كبیرة تحمل طفالً ص�غ�ی�راً ف�ق�ت�ل�ت�ھ�ا، 
واحتفظت بالطفل فجاء أھل�ھ وأخ�ذون�ي م�ع�ھ�م.. 
وعندما دخلت البیت، صاحت ابنتھم: ان�ھ رج�ل، 
ولیس كلباً، فطلبوا منھا أن تعی�دن�ي إل�ى ھ�ی�ئ�ت�ي 
األنسیة، ففعلت، حیث أعطتني ماًء وطلبت م�ن�ي 
أن أرشھ على زوجتي لكنني لم ت�ط�اوع�ن�ي ی�دي 
على ذلك، فرشت ھي الماء علّي وحول�ت�ن�ي م�رة 
ثانیة إلى طائر، وأخذني صیاد إلى بیت�ھ ف�رأت�ن�ي 
ابنتھ وق�ال�ت ل�ھ: ان�ھ رج�ل.. ث�م ح�ول�ت�ن�ي إل�ى 
ص�ورت��ي األنس��ی�ة.. وق��ال��ت ل�ي: س��وف أدع��و 
زوجتك مع تلمیذاتھا إلى ولیمة، وعلیك أن تمسك 
بھا وترمیھا في التنور.. فجاءت زوجت�ي ب�ھ�ی�ئ�ة 
طیر، فمسكتھا ورمیتھا في التنور. وبح�ث�ت ع�ن 
غطاء لھ فلم أجده، فجلست على فتحتھ فإحت�رق�ت 

 مؤخرتي، وھا أنت تراني جالساً ھكذا.
عاد الصیاد إلى ب�ی�ت�ھ.. وف�ي ال�ط�ری�ق ال�ت�ق�ى    

بدرویش، و في اللیل وبینما كان ن�ائ�م�اً اس�ت�ی�ق�ظ 
فجأة لیرى الدرویش وق�د أخ�رج عص�ا، وم�ن�ھ�ا 
أخرج فتاة ج�م�ی�ل�ة ك�ان�ت ف�ی�ھ�ا.. وھ�ي زوج�ة 
الدرویش.. فداعبھا وداعبتھ حتى نام.. فأخ�رج�ت 
الفتاة من بی�ن ط�ی�ات ش�ع�رھ�ا ع�ل�ب�ة، ف�ت�ح�ت�ھ�ا 
وأخرجت منھا شاب كان عشی�ق�اً ل�ھ�ا، ف�داع�ب�ت�ھ 
وداعبھا.. بعد ذلك أعادتھ إلى داخل العلبة.. وف�ي 

  الصباح أعاد الدرویش زوجتھ إلى داخل العصا.
وصل الصیاد إلى بیتھ مع ال�دروی�ش. وط�ل�ب    

من زوجتھ أن تعد الطعام بسبعة أطباق.. فف�ع�ل�ت 
ذلك الزوجة، حیث بعد ذلك طلب منھا أن ت�خ�رج 
عشیقھا وطلب من الدرویش أن ی�خ�رج زوج�ت�ھ 
ففعل، ثم طلب من زوج�ة ال�دروی�ش أن ت�خ�رج 

فیقوم الصیاد ویقتل زوجتھ وعش�ی�ق�ھ�ا    عشیقھا.
وال��ع��ج��وز، أم��ا ال��دروی��ش ف��ی��ق��ت��ل زوج��ت��ھ 

 وعشیقھا.)).
*** 

 كائنات خرافیة -الفصل الخامس 
من ال�ك�ائ�ن�ات ال�خ�راف�ی�ة: ال�م�ارد. ال�ع�ف�ری�ت.   

الس�ع�ل�وة. ال��غ�ول. ال�وح��ش. ال�ع�ن�ق��اء، ك�ل ھ��ذه 
الكائنات ال وجود لھا في الواق�ع وان�م�ا م�وج�ودة 

في المخیال الشعبي للب�ش�ر، وف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ 
یمكن إطالق ھذه األسماء على بعض الح�ی�وان�ات 
الواقعیة عندما تكون ھناك صفة مشتركة بینھم�ا، 
مثل الوحش الذي یطلق على الكثیر من الكائ�ن�ات 
الحیة الحقیقیة لوجود صفة ت�ج�م�ع�ھ�م�ا م�ع ذل�ك 

 الكائن وھي صفة التوحش، واالفتراس.
سنناقش ال�ك�ائ�ن�ات ال�خ�راف�ی�ة ال�ت�ال�ی�ة:ال�م�ارد    

الم�س�اع�د.ال�م�ارد الش�ری�ر.ال�ع�ف�ری�ت ال�م�س�اع�د. 
ال�ع�ف�ری��ت الش�ری��ر.الس�ع�ل��وة الش�ری��رة.الس�ع�ل��وة 
ال��م��س��اع��دة.ال��غ��ول الش��ری��ر.ال��غ��ول ال��م��س��اع��د. 

 الوحش.العنقاء.
*** 

 المارد: -
للمارد معاٍن كثیرة، فھو ال�ط�اغ�ی�ةُ، ال�ع�م�الق،    

الضخم. ومَرد الّشخُص: طغا وع�ت�ا، ج�اوز ح�دَّ 
 أمثالھ، عصا.

وھذه ال�م�ع�ان�ي ت�رد ف�ي ال�ق�ص�ص الش�ع�ب�ي.    
وھناك مارد غیر شریر یساعد البطل في تحق�ی�ق 
ما یرید، فیمنحھ األداة الس�ح�ری�ة م�ث�ال، وم�ارد 
شریر. ألن القاص الشعبي، ال�ح�ك�وات�ي، ال�ق�ص�ة 
خون، یختار الشخصیة دون معرفة ممیزاتھا، أو 
صفات�ھ�ا، أو أف�ع�ال�ھ�ا، م�ع ال�ع�ل�م ان م�ث�ل ھ�ذه 
الش�خ��ص�ی��ات مس��ط�ح��ة، غ��ی�ر ع�م��ی�ق��ة، ألن��ھ��ا 
شخصیات اف�ت�راض�ی�ة، م�ن ال�خ�ی�ال، ت�ول�د ف�ي 

 مخیال القاص الشعبي.
في نصوص كثیرة نلتقي بالمارد ال�خ�یّ�ر ال�ذي    

. () یساعد الناس، كما في نص "الصیاد وال�م�ارد"
وكذلك في نصن�ا ھ�ذا. وھ�ن�اك ح�ك�ای�ة س�وری�ة 

تش�ب�ھ�ھ�ا ك�ث�ی�را،  () بعنوان "الشحاذ وبنت الملك"
 سوى بعض االختالفات الطفیفة.

*** 
 
"حس�ن آك�ل  -المارد المساعد:النص العراق  -آ

  ()قشور الباقلة"
((كان ھناك شاب كسول، ی�دع�ى "حس�ن"، ال    

یحب العمل، یعیش في منزل مھ�ج�ور "خ�راب�ة" 
یعتاش على أكل قشور الباقالء، ح�ی�ث ی�ج�م�ع�ھ�ا 

 .()بعد أن یرمیھا الناس خالیة من اللب
وفي تلك المدینة التي یعیش ف�ی�ھ�ا حس�ن م�ل�ك    

عنده ثالث بنات. وفي أح�د األی�ام ج�م�ع ال�م�ل�ك 
رجال حاشیتھ وأخبرھم بأنھ یرید اخ�ت�ب�ار ب�ن�ات�ھ 

أرسل الملك على بناتھ، وسأل ابنت�ھ   بحضورھم.
الكبیرة: من الذي یست�ط�ی�ع إدارة ال�ب�ی�ت وی�دی�ر 

 شؤونھ، الرجل أم المرأة؟
  فرّدت علیھ قائلة: إنھ الرجل. 
فرح الملك كثیراً بجواب إبنتھ الكبیرة، وزّوج�ھ�ا  

من أحد أمراء والیتھ بعد أن أغدق علیھا ال�ھ�دای�ا 
 الثمینة.

بعد ذلك سأل ابنتھ الثانیة الس�ؤال ن�ف�س�ھ، وك�ان  
جوابھا مثل جواب أختھا. فرح الم�ل�ك، وزّوج�ھ�ا 
من أحد أمراء والیتھ وخلع علیھا الخلع وال�ھ�دای�ة 

  الثمینة.
ثم جاؤء دور البنت الصغ�رى. ف�ك�ان ج�واب�ھ�ا    

عكس أختیھا، إذ قالت: المرأة ی�ا أب�ي ھ�ي ال�ت�ي 
 تقوم بتدبیر شؤون البیت.

غضب الم�ل�ك م�ن ج�واب�ھ�ا، وق�ال ل�ھ�ا: أن�ك    
مخطئة، أرجو أن تغیّري رأی�ك. أص�ّرت ال�ف�ت�اة 
على رأیھا، فصاح الملك بوزیره قائالً: اجلب ل�ي 

 أكسل رجل في المدینة، وزّوجھ من ھذه الفتاة.
وب��ح��ث ال��وزی��ر ع��ن ھ��ذا ال��رج��ل ف��وج��ده،    

انھ"حسن آكل قشور الب�اق�الء" وزّوج�ھ�ا رغ�م�اً 
 عنھا، وطردھما الملك من قصره.

خرج حسن وزوجتھ األمیرة دون أن ی�ع�رف    
ماذا یفعل معھا. لكنھا كانت "شاطرة" حیث ان�ھ�ا 
أخفت في مالبسھا بعض اللیرات الذھبیة ع�ن�دم�ا 

 جردھا والدھا من جمیع الحلي الذھبیة.
سألت الفتاة زوجھا "حسن" عن عملھ وسكناه،    

 فلم یجب ألنھ كان خجالً جداً.

أعطتھ زوجتھ بعض اللیرات وقالت لھ: ب�ع�ھ�ا    
في السوق وإبتاع بثمنھا طعاماً وص�وف�اً وأدوات 

 غزل، وفراشاً للنوم.
ذھب"حسن" إلى السوق واشت�رى م�ا ط�ل�ب�ت�ھ    

منھ زوجتھ، وعاد الیھا خجالً، فطمأنتھ، وحاك�ت 
من الصوف "ب�ل�وزة"، وب�اع�ھ�ا حس�ن، وھ�ك�ذا 

 استمرت الفتاة بعملھا وھو یبیع ما تنتجھ یداھا.
في أحد األیام، طلبت منھ أن یبحث لھ عن عمل   

 ما، فقال لھا: انھ ال یعرف أي عمل أو شغلة ما.
فقالت لھ: یجب أن تشتغ�ل، ی�ج�ب أن ت�ت�ع�ل�م،    

"ت�ع��ل��م ع��ق��ل ی��ا حس��ن"، اذھ��ب واش��ت��غ��ل ف��ي 
 "العمالة".

خرج حسن في صبیحة الیوم الثاني واشتغل في   
العمالة، وعندما عاد إلى البیت "ال�خ�راب�ة" س�م�ع 
شخصاً ینادي المارة وھو واق�ف أم�ام ص�ن�دوق: 
"تعال واشتر عقل، تعال تعلم عقل". تذكر حس�ن 
قول زوجتھ "تعلم عقل" فدفع حسن ما م�ع�ھ م�ن 
نقود إلى الرجل، أخذ الرجل النقود وف�ت�ح ب�ع�ض 
األبواب في الصندوق ثم قال لحسن: "الجمبل ھو 
العین وما تنظر والقلب وما تشتھي" ف�ق�ال حس�ن 
مستھزئاً: أھذا ھو العقل؟ وندم على نق�وده. وع�اد 
إلى زوجتھ وھو خجل لفعلتھ. فإس�ت�ق�ب�ل�ت�ھ أحس�ن 
 إستقبال وأعدت لھ الماء فإستحم، وتناول عشاءه.

وھكذا استمر حسن في عملھ، وزوجتھ ت�غ�زل    
الصوف وتعمل منھ "بلوزات" وھو یب�ی�ع�ھ�ا ف�ي 
السوق، فإشتروا أرض "الخرابة " وبنوا ع�ل�ی�ھ�ا 

 داراً لھم.
في أحد األیام قالت الزوجة لحسن: انك ت�ت�ع�ب    

كثیراً في عملك ھذا، یجب أن تجد لك عمالً آخر، 
 كالتجارة مثالً.

 فقال لھا: أنا ال أعرف التجارة. 
 فقالت لھ: اذھب إلى السوق، وتعلم ھذه المھنة. 
وفي الیوم التالي ذھب حسن إلى سوق ال�ت�ج�ار،   

وأخذ یتعلم منھم أسرار المھنة، وشد ال�رح�ال م�ع 
جماعة من التجار للسفر إلى مدینة أخ�رى، وف�ي 
طریقھم الصحراوي، نضب منھم الم�اء وب�ح�ث�وا 
عنھ فوجدوا بئراً عمیقة، كان ھذا البئر یلتھم ك�ل 
م�ن ی�ن�زل ف�ی�ھ، ف�أص�ّر"حس�ن" ع�ل�ى ال�ن��زول 

 واالستسقاء.
عندما بدأ حسن بالنزول جذبتھ ید عمالق�ة إل�ى    

األسفل، فشاھد غرف�ة ك�ب�ی�رة ف�ی�ھ�ا م�ارد أس�ود 
وفتاتان، اح�داھ�م�ا ج�م�ی�ل�ة وب�ی�ض�اء واألخ�رى 
زنجیة كاللیل، فسألھ ال�ع�م�الق ال�زن�ج�ي: أی�ھ�م�ا 
أجم�ل، ان ل�م ت�ج�ب بص�ورة ص�ح�ی�ح�ة أق�ط�ع 

 رأسك؟
احتار حسن كثیراً، بماذا یجیب؟ وك�ی�ف؟ ھ�ل    

یقول انھا البیضاء؟ ربما یغضب ال�م�ارد وی�ق�ت�ل�ھ 
ألنھا لیست من لونھ؟ أیق�ول الس�وداء، رب�م�ا رد 
علیھ المارد قائالً: أتترك الجمال وتخت�ار ال�ق�ب�ح؟ 

 أیھما الجواب الصحیح؟
فصاح بھ العمالق: انك كأصحابك الذین جاؤوا    

من قبلك بدون عق�ل. ع�ن�دھ�ا ت�ذك�ر حس�ن ق�ول 
صاحب الصندوق ال�ع�ج�ی�ب، ف�رد حس�ن ق�ائ�الً: 
"الجمیلة ھي ع�ی�ن�ك وم�ا ت�ن�ظ�ر، وع�ق�ل�ك وم�ا 
یشتھي"، فصفق العمالق األسود، وضحك وق�ال: 
أصبت، فأطلب ما تش�اء. ف�ق�ال حس�ن أری�د م�اء 
لجماعتي. فقال لھ العمالق: لك م�ا تش�اء. وأخ�ذه 
إلى احدى ال�غ�رف وق�ال ل�ھ خ�ذ ھ�ذا ال�ط�اب�وق 
الذھبي ولكن علیك أن تطلی�ھ ك�ي ال ی�ع�رف ب�ھ 

 جماعتك ویسلبوه منك.
حمل حسن الطابوق والماء وخ�رج م�ن ال�ب�ئ�ر    

وعاد إلى زوجتھ، وشیّدا لھ�م�ا قص�راً ك�ب�ی�راً ال 
یدانیھ حتى قص�ر ال�م�ل�ك ن�ف�س�ھ ج�م�االً وأب�ھ�ة، 

 واشتریا لھما آثاثاً ثمینة.
تعجب الملك عن�د مش�اھ�دت�ھ ل�ل�ق�ص�ر، وس�أل    

وزراءه عن صاحبھ، وفي ی�وم م�ا ق�ام "حس�ن" 
بإستدعاء الملك ووزرائھ إلى قصره، ح�ی�ث ق�دم 
لھم المأكوالت بأواني ذھبیة، فل�م یص�ب�ر ال�م�ل�ك 

 ووزراؤه فصاح بحسن: من أنت؟
فخرجت زوجة حسن وقالت: انھ حس�ن "آك�ل    

قشور الباقالء" زوج ابنتك ال�ت�ي ط�ردت�ھ�ا، ھ�ا، 
 ماذا تقول اآلن عن جوابي السابق؟

تعجب الملك كثیراً، وقال لھ�ا: ان�ن�ي م�خ�ط�ئ،    
لیس الرجل ھو كل شيء. وھكذا أصبح "حس�ن" 

 .))ولیاً للعھد ألن الملك لم یخلف ذكوراً.

        ت) ب- 
(ا ا ا  تا أم 
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 داود سلمان الشویلي/العراق
 

 



ن یصعب الق�ول ف�ی�ھ�م أن�ھ ك�ان  الحسینيُّ ... ھو ممَّ
رساماً أم شاعراً ؟ فاس�ت�ع�ارات�ھ م�ن أغ�ان�ي ال�م�ھ�د 
وھدھدة الطفولة ، قد تجاوزت بنظرتھا مدى ال�رؤی�ة 
وأضفت علیھا م�الم�ح أوض�ح ف�اخ�ت�زل�ت ال�م�ش�ھ�د 
ورّكزت الضوء من خالل زج�اج م�وش�ورّي، ف�رس�م 
خطوط القصیدة ووضع استعاراتِھ تل�ك وتش�ب�ی�ھ�اتِ�ھ 

 . بإحساِسھ المطاوع المعجب
والریب ... أن الحسینّي فارس في میادینھ وم�دارات�ھ 
التي یلحقھا بطریق الخیال ، مایجعلھ یتخ�ذ م�ج�ل�س�اً 
عالیاً عل�ى ظ�ھ�ر ج�واٍد ، ی�الئ�م ب�ھ ب�ی�ن ع�الَ�م�ی�ِن 
مختلفیِن، ویصوغھما بصیاغة تشكیلیة أكثر ، ح�ت�ى 
 لیرى القارئ أْن ال أثر فیھا لإلضطراب وال لإلختالل

. 
وكْوُن الحسینّي ماھو إال صن�دوق أل�ع�اب ط�ف�ول�ت�ھ، 
صندوق مليء بالصور القدیسیة الحسی�ة ف�ي م�ذب�ح 
ْ  ع�ن�د ت�م�اث�ی�ل�ھ  بلقیسھِ ، تلك الصور ال�ت�ي ت�ب�تّ�ل�ت
الطینیة الصغیرة ، لتستفیق ذات س�اع�ةٍ ب�ج�ن�اح�ی�ھ�ا 
الموشومیِن توقاً على رمشھا الغافي ، وترتم�َي ع�ن�د 

 . عتبةِ مدینةِ عینیھا العریقة
ومن آخر الكون سعیاً جاء شاعرنا وھ�و ل�ّم�ا ی�ف�ق�د 
رباطةَ جأِشھ وتماسَكھ حتى في لحظة اتقاده عند ن�ار 
عّشھا الذي كان یدرك معنى الوصول إلیھ ، وقد ب�دا 
ھزیَل الجناحیِن ، شاحباً فوق شحوبِھ ، وفي ع�ی�ن�ی�ھ 

ومُض شوقٍ مكظوٍم ، وفي صوتھِ خشونةٌ واخ�ت�الج  
وفي عباراتھِ انتقاٌء واقتضاب ، وفي ھم�س�ھِ أغ�ن�ی�ة 
عراقیةزاكیة یتمتمھا في اضطرابٍ وتل�ع�ث�ٍم لِ�َم�ا ف�ي 
وجھھِ دٌم مندفع ، ولَِما على خدیھِ من حمرةِ خَج�ٍل ، 
وھو یحاول أن یكش�َف ت�ل�ك ال�ح�ش�م�ة ب�ل�غ�ةِ عش�قٍ 
یمطرھا ، وبرعٍم یزرعھ بین یدیھا وھو یف�ت�ش ع�ن 

 . ھویتھ الضائعة بالتضرع الى عینّي بلقیِسھ
وھو إذ یرى في ثریّا وجھِ�ھ�ا س�ل�س�ل�ةً م�ن األن�ب�اء 
ذوات الدالالت المتفائلة بلیِل تلك الع�ی�وِن ال�ح�ب�ی�س�ة 
بذكریاتھ التي الیفشیھا زمن ما ، وال یفسد براءتھم�ا 
دھر ، فھو یعلم یقیناً أنھا قّداس یستجدیھ حباً قد نم�ا 
وكبر بین أضالعھ العلیلة ، حتى لتكاَد روح�ھ ت�ك�ون 
ضائعة في كل منعطفاتھ وزوای�اه ، وھ�و ی�ج�ّد ف�ي 
البحث عنھا مستنكراً كل تل�ك ال�ع�وائ�ق وال�ح�ص�ون 

تتمیز بھا مملكتھا والت�ي ت�م�ن�ع وص�ول�ھ ال�ى   التي
العرش الجلي، لتستمر سبأُ حلماً لطفول�ة ال تُ�ن�ت�ھَ�ك 
حرمتھا، وبراءةً یُتغَنى بھا بجمال بلقیسھِ التي تمن�ح 
الحیاة لش�اع�رن�ا وت�ع�ط�ی�ھ م�ع�ن�اھ�ا، وت�ح�ّول�ھ ال�ى 

 . أسطورةِ عاشق
وشھریاُر الحسینّي إذ یتكئ على ل�ی�ل�ھِ ف�ألنّ�ھ ط�اق�ة 
مولدة للحیاة ع�ن�ده، وم�ج�رى ی�ؤدي ب�ھ ال�ى ن�ی�ل 

، وخص�بٍ أورق�ھُ   ھویتھ التي نقشھا في حبٍ أثاَره
بیاضاتٍ وأزاھیَر متنوعةً استغنى بھ�ا ع�ن س�واھ�ا، 
وتلك وسیلة التسامي التي لم یكن من الممكن ال�ب�وح 
بھا حتى فّضَل أن یظّل صامتاً رغم رھافة إحس�اِس�ھ، 
وجماِل نسماتٍ حفیفة تغّشت روَحھ في عیوٍن الح�ت 
عند مملكتھِ وقبعَت في ھ�وی�تِ�ھ الش�خ�ص�ی�ة ، وھ�و 
ماانفّك یبحث عنھا منذ طفولتِھ، ویتف�ح�ص ف�ی�َض�ھ�ا 
المنساب ، ویصغي الى أنغام عوِدھا المأل�وف�ةِ ع�ل�ى 

ال ی�ن�ف�ّك   الشطآن الخضرِ، وھي ترّدد ص�دى ح�زنٍ 

  . والینتھي
وألن ھدھ�َد ال�ح�س�ی�ن�ّي رس�وٌل الی�ت�وان�ى ع�ن أداء 
رسالتھ التي خّصھ بھا بإخالصٍ واحت�راف�ی�ة ، ف�إن�ھ 
ینقل حواَس الحسینّي بطریقةٍ أقرَب الى العفویة ف�ي 

تُلبِس قلَب شاعرن�ا ل�ب�وَس االش�ت�ی�اقِ   إشراقةِ صور
 . واالنقیاد

فالنمط والمثال الروحّي لشاعرنا الیتعرض ل�ل�وص�ف 
المادي في قصیدتھ بل یعرج ال�ى ح�ال�ة روح�ی�ة م�ا 
جعلھا فردوساً یخفق وال یھدأ ، ویلتق�ط والی�ل�ف�ظ ، 
وبھ یحلّق شاعرنا عالیاً حتى تمّكن من قرعِ أج�راس 
مملكةِ سبأَ الحصینة ، ف�ك�ش�ف ث�م�اَرھ�ا ال�ی�ان�ع�ة ، 
وقمَحھا الحَسن ، وعرَشھ�ا ال�ذي اخ�ت�زل ال�ط�ب�ی�ع�ةَ 

 . بأسرارهِ حتى فاق مستوى الفكرِ والخیال
 

 قصیدة (بیَن عینیِك طفٌل )
 بیَن عینیِك طفٌل َمْن یھدھدهُ   لي

 كي یستفیَق على إغفاءةِ الرمشِ 
 

 سعیاً جاَء متّقداً   من آخرِ الكونِ 
  كالبلبِل الغضِّ تّواقاً الى العُشِ 

 
 وشُم الشوقِ ُمحتفِلٌ   على جناَحیْھِ 

  لّما رآى منِك نوراً باَن في النقشِ 
 

 یا خیزراَن المعاني المنتقاةِ على
 الثریّا تناھى عطرِك الُمنشي  وجھِ 

 
 ھمساً دعیھِ یغنّي فیِك ملھمةً 

  كالریِم إْذ تمشي  أنثى عراقیةً 
 

  یا شھرزاَد نھاري أمطرْت لغتي
  حولي یانُع العیشِ   عشقاً وبرعمَ 

 
 تسامى فیِك مورقةً   وشھریارٌ 

  مَن البیاضاتِ فاستغنى عِن البطشِ 
 

 وجاَء من سبأ االقداسِ محتشداً 
  بما لدیھِ من األنباِء (للجیشِ )

 
 وحاوَر الھدھُد المفتوُن صاحبَھُ 

  وقاَل : بلقیُس تستلقي على العرشِ 
 

 فعانقیھِ فھذا اللیُل متّكأٌ 
  للذكریاتِ وبالعّشاقِ ال یفشي
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 درا م ة 
 ( ٌط ِ َ) 

  ّا  . 
 
 

  العراق الناقد عبدالباري المالكي

ام !!..  
 

 

 

 

 

 

 د.عبدااللھ محمدجاسم/العراق
 

 ..لیت امي لم تلدني في عالم خدوع

 ..كل شيء یقضي بالتمني ویمضي بال رجوع

 ..لي ذكریات في الطفولة الشيء فیھا

 ..غیر حروب وحرمان وجوع

 ..وبقایا عشق عالق في صرح منوع

 ...وصور وكتاب مھمل بغیر موضوع

 ..ارید ان أنسى حضن امي

 ..ودالل ابي منذ الشروع

 .. وانسى ضحكات الطفولة

 ..ولعبي ومراحي وبكائي والدموع

 ..لعلي انسى كل ما قیل بحقي

 ..باطل أو غیر مشروع

  ..والأنسى عالقات اقمتھا

 ..مع ملك الوفاء ذلك المخلص القنوع

 ..وانسى عشق النساء وغرامھن

 ..وما روَن لي في سھر اللیالي

 ..من المساء الى الفجر الطلوع

  ..اسمھا فوق اللسان  إال واحدة فیھن

 ..وفي بطین القلب وببن الضلوع

 اذا غبت عنھا لحظة تقف بباب الدار

 ..وتھمس بكالم غیر مسموع

 أین انت یاحبیببي ..؟

  ..تحدق في الذاھب واألتي

 ..علھا تراني بین الجموع

 .. یالیتھا تدري بما حل بنا

 .. من قھر سنین عجاف

 ..كلھا آلت علینا بالخضوع

  ..وكل شيء تغیر

  ..االیام تھجر بعضھا

 ..والعمر یمضي ُسروع

 



ھذا ھو القسم ال�راب�ع م�ن ال�ن�واس�خ 
د (كان وأخواتھ�ا)، و (ك�اد ـالفعلیة بع

 وأخواتھا)، و(ظنَّ وأخواتھا).
عددھا سبعة ھي: (أَرى، أعلَ�َم، أن�بَ�أَ، 

َث).  نَبَّأَ، أخبََر، خبََّر، حدَّ
أَرى: (أَرى األس��ت��اُذ ال��ط���الَب  -1

  االمتحاَن واجباً).
أَرى: فعل ماٍض، مبني على الفتح، ال 

 محلَّ لھ من اإلعراب.
األستاُذ: فاعل، مرفوع، وعالمة رفعھ 

 الضمة الظاھرة على آخره.
ال��ط��الَب: م��ف��ع��ول أول، م��ن��ص��وب 
وعالمة نصبھ الفتحة ال�ظ�اھ�رة ع�ل�ى 

 آخره.
االم�ت��ح��اَن: م��ف��ع��ول ث��اٍن، م��ن��ص��وب 
وعالمة نصبھ الفتحة ال�ظ�اھ�رة ع�ل�ى 

 آخره.
واجباً: مفعول ثالث، منصوب وعالمة 

 نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره.
ُ أَْع�َم�الَ�ھُ�ْم َحَس�َراٍت  {َكَذلَِك یُِریِھ�ُم هللاَّ

 َعلَْیِھم}.
الضمیر (ھم) في (یُ�ری�ِھ�م): م�ف�ع�ول 
أول في محل نصب. (أعماَل): مفع�ول 

 ثاٍن. (حسراٍت): مفعول ثالث.
ُ فِي َمنَاِمَك قَلِیًال}.   {إِْذ یُِریَكھُُم هللاَّ

(الكاف) و(ھم) في (یُریَكھُم): مفع�ول 
أول وم�ف�ع�ول ث�اٍن ف�ي م�ح�ل نص�ب. 

  (قلیالً): مفعول ثالث.
.......... 

الحظ أنَّ الف�ع�ل (أرى) أص�ل�ھ (رأى) 
القلبیة، التي تنصب مفعولین أصلھ�م�ا 

  مبتدأ وخبر، وقد زیدت علیھ الھمزة؛
 فنصب ثالثة مفاعیل.

الحظ أنَّ ال�م�ف�ع�ول األول (ال�ط�الَب)، 
كان أصلھ فاعالً مع الفع�ل رأى، ق�ب�ل 

  تعدي الفعل (رأى) بھمزة التعدیة:
(علَِم الطالُب االمتحاَن قری�ب�اً)، واآلن 
ھناك َمن أعلََم الطالَب، وھو األست�اذ: 
(أع��لَ��َم األس��ت��اُذ ال��ط��الَب االم��ت��ح��اَن 

 قریباً).
الحظ أنَّ المفعول الث�ان�ي (االم�ت�ح�اَن) 
والمفعول ال�ث�ال�ث (واج�ب�اً) أص�ل�ھ�م�ا 
مبتدأ وخبر: (االمتح�اُن واج�ٌب) ق�ب�ل 

  دخول
(أرى)، وفاعلھا (األستاذ) والم�ف�ع�ول 
األول ال��ذي ك��ان ف��اع��ال م��ع رأى 

 (الطالب).
م�الح�ظ�ة: إذا ك��ان�ت (رأى) بص�ری��ة 
فإنھا تتعدى لمفعول واحد: (رأى سعٌد 

  ،14الصوَر)، كما ذكرنا في الحلقة 
وعند زیادة ال�ھ�م�زة (أَرى)، ی�ت�ع�دى 
الفعل إل�ى م�ف�ع�ول�ی�ن: (أَرْی�ُت س�ع�داً 
الصوَر)، بعد أن كان متعدیاً ل�م�ف�ع�ول 

  واحد،
فالفاعل صار مفعوالً أول، وال�م�ف�ع�ول 
األص�ل�ي ص�ار م�ف�ع�والً ث�ان�ی�اً، وھ��ذا 

 المفعوالن لیس أصلھما مبتدأ وخبر.
....... 

الفعل (أعلََم) أصلھ (َعلَِم) الق�ل�ب�ی�ة  -2
وقد زیدت علیھ الھمزة؛ ف�ت�ع�دى إل�ى 

  ثالثة مفاعیل، أصل ثانیھما وثالثھما
مبتدأ وخبر، مثل الفعل (أرى): (أعلَ�َم 
َعْمٌرو الشواِعَر األمسیةَ شارفْت عل�ى 

 نھایتِھا).
الش��واع��ر: م��ف��ع��ول أول. األمس��ی��ةَ: 
مفع�ول ث�اٍن. ج�م�ل�ة (ش�اَرفَ�ْت): م�ن 

  الفعل وفاعلھ الضمیر المستتر؛
 في محل نصب مفعول ثالث.

مالحظة: إذا كان الفعل (َعلَِم) بم�ع�ن�ى 
(عِرَف): (َعلَِم أخوَك الحقیق�ةَ)؛ ف�إن�ھ 

  یتعدى لمفعول واحد،
، وبعد دخ�ول 14كما ذكرنا في الحلقة 

الھمزة علیھ: أعلَْمُت أخ�اَك ال�درَس)؛ 
  یتعدى الفعل إلى مفعولین،

بعد أن كان م�ت�ع�دی�اً ل�م�ف�ع�ول واح�د؛ 
فالفاعل صار مفعوال أول، وال�م�ف�ع�ول 

  األصلي صار مفعوالً ثانیاً، وھذان
 المفعوالن لیس أصلھما مبتدأ وخبر.

........... 
الفعل (أنبأَ) یتعدى لثالثة مفاعی�ل،  -3

 أصل ثانیھما وثالثما مبتدأ وخبر:
(أن�بّ�أَ ال�ُم�ذی�ُع ال�م�ش�اھ�دی�َن األح�داَث 

 ُمتسارعةً).
المشاھدی�ن: م�ف�ع�ول أول. األح�داث: 

 مفعول ثان. متسارعة: مفعول ثالث.
الحظ أن المفعول ال�ث�ان�ي (األح�داث)، 
والمفعول الثالث (ُمتسارعة)؛ أصلھما 

 مبتدأ وخبر: (األحداُث متسارعةٌ).
 قال األعشى یمدُح قیَس بَن َمعدیكِرب:

"وأُن��بِ��ْئ��ُت قَ��ی��س��اً، ول��م أَب��لُ��ھُ... ك��م��ا 
 زعموا، خیَر أھِل الیَمْن".

التاء في (أُنبِْئُت): نائب فاعل أص�ل�ھ�ا 
مفعول أول. قیساً: مفعول ثاٍن. خ�ی�َر: 

 مفعول ثالث.
....... 

نبَّأَ: من األفعال التي تنصب ث�الث�ة  -4
مفاعیل، أصل ثانیھما وثالثھما م�ب�ت�دأ 

 وخبر:
(ن�بَّ��أْت خ��ول��ةُ ال��زم�ی��الِت ُس��ع��اَد ف��ي 

 الَمشفى).
(الزمی�الِت): م�ف�ع�ول أول. (ُس�ع�اَد): 
مفعول ثاٍن. شبھ ال�ج�م�ل�ة م�ن ال�ج�ار 

  والمجرور (في المشفى)
متعلق بم�ح�ذوف، م�ف�ع�ول ث�ال�ث ف�ي 

 محل نصب.
م�ن ش��واھ��د ال��ن��ح��اة ب��ی��ت ل��ل��ن��اب��غ��ة 
الذبیاني یھجو ُزرعةَ ب�َن َع�ْم�ٍرو ب�َن 

 خویلد:
"نُبِّئُت ُزرَعةَ، َوالَسفاَھةُ َكاِس�ِم�ھ�ا،... 

 یُھدي إِلَيَّ َغرائَِب األَشعاِر"
التاء في (نُبِّْئُت): ن�ائ�ب ف�اع�ل أص�ل�ھ 
مفعول أول في محل نصب. (ُزرَع�ةَ): 

 مفعول ثاٍن.
جم�ل�ة (یُ�ھ�دي) م�ن ال�ف�ع�ل وف�اع�ل�ھ 
الضمیر ال�م�س�ت�ت�ر؛ ف�ي م�ح�ل نص�ب 

 مفعول ثالث.
............ 

أخبَر: ینصب ثالثة مفاعیل، أص�ل  -5
 ثانیھما وثالثھما مبتدأ وخبر:

(أخ�بَ�َر ال��ب�ن�ون أب�اھُ�م أخ��اھُ�م رزقُ��ھُ 
 محدوٌد).

أبا: مفع�ول أول. أخ�ا: م�ف�ع�ول ث�اٍن. 
جم�ل�ة (رزقُ�ھُ م�ح�دوٌد) م�ن ال�م�ب�ت�دأ 

 والخبر في محل نصب مفعول ثالث.
الحظ أنَّ ال�م�ف�ع�ول ال�ث�ان�ي وال�ث�ال�ث 
أصلھما مبت�دأ وخ�ب�ر (أخ�وھُ�م رزقُ�ھُ 

 محدوٌد)،
(أخ�و): م�ب�ت�دأ أول مض�اف و(ھُ��م): 
مض��اف إل��ی��ھ. (رزُق): م��ب��ت��دأ ث��اٍن 

  مضاف والھاء: مضاف إلیھ.
(محدوٌد): خبر المبتدأ الث�ان�ي. ج�م�ل�ة 
(رزقُھُ محدوٌد) ف�ي م�ح�ل رف�ع خ�ب�ر 

 المبتدأ األول (أخو).
من شواھد النحاة بیت لرجل من ب�ن�ي 
ك��الب ذك��ره أب��و ت��م��ام ف��ي دی��وان 

 الحماسة:
"َوَماَعلَْیَك إَِذا أُْخبِْرتِنِي َدنِفاً... َوَغ�اَب 

 بَْعلُِك یَْوًما أَْن تَعُوِدْینِي".
(ال��ت��اء ال��م��ك��س��ورة، وال��ی��اء) ف��ي 
(أُْخ��بِ��ْرتِ��نِ��ي): ض��م��ی��ران م��ت��ص��الن، 
مفعول أول ومف�ع�ول ث�اٍن، ف�ي م�ح�ل 

 نصب.
 (َدنِفاً): مفعول ثالث.

........ 
خبََّر: ینصب ثالثة مفاع�ی�ل، أص�ل  -6

 ثانیھما وثالثھما مبتدأ وخبر:
(خبََّر ساعي البریِد أھَل الداِر رسائلَھم 

 تحَت الباِب).
أھَل: مفعول أول. رسائَل: مفعول ثاٍن. 
شبھ الجم�ل�ة (ظ�رف ال�م�ك�ان ت�ح�َت) 

 متعلق بمحذوف، مفعول ثالث،
 في محل نصب.

من شواھد ال�ن�ح�اة ب�ی�ت ل�ل�ع�راِم ب�ِن 

  عقبةَ بِن كعِب بِن زھیر:
"وُخبّْرُت سوداَء ال�َغ�م�ی�ِم م�ریض�ةً... 

 فأقبلُت من أھلي بمصَر أعوُدھا
التاء في (ُخبِّرُت): نائب فاعل أص�ل�ھ�ا 
مفعول أول، في محل نصب. س�وداَء: 

  مفعول ثاٍن.
 مریضةً مفعول ثالث.

........... 
َث: ینصب ثالثة مفاعیل، أص�ل  -7 حدَّ

 ثانیھما وثالثھما مبتدأ وخبر:
ْثُت عیسى أحمَد ُمسافراً).  (حدَّ

عیسى: مفعول أول. أح�م�َد: م�ف�ع�ول 
 ثاٍن. مسافراً: مفعول ثالث.

الحظ أَن أصل المفعول الثاني والثال�ث 
 مبتدأ وخبر (أحمُد مسافٌر).

.................... 
ل م�ن (أنَّ واس�م�ھ�ا  الم�ص�در ال�م�ؤوَّ
وخبرھا) یسّد مسّد المف�ع�ول�ی�ن األول 

 والثاني:
 (أعلَم صالٌح زیداً أنَّ الضیَف قادٌم).

زیداً: مفعول أول للفعل أعلََم المت�ع�دي 
لثالثة مفاع�ی�ل، ث�ان�ی�ھ�م�ا وث�ال�ث�ھ�م�ا 

 أصلھما مبتدأ وخبر.
ل من (أنَّ صالحاً ق�ادٌم)  المصدر المؤوَّ
في محل نص�ب، س�دَّ مس�دَّ ال�م�ف�ع�ول 

 الثاني والثالث.
.................... 

 {فَأَُرونِي َماَذا َخلََق الَِّذیَن ِمن ُدونِِھ}.
ضمیر (الیاء) في (أُرون�ي): م�ف�ع�ول 

  أول في محل نصب.
الجملة االستفھامیة (َماَذا َخلََق الَّ�ِذی�َن 
ِمن ُدونِِھ) سدَّت مسدَّ المفعول ال�ث�ان�ي 

 والثالث.
........ 

ٍق إِنَُّكْم لَ�فِ�ي  ْقتُْم ُكلَّ ُمَمزَّ {یُنَبِّئُُكْم إَِذا ُمزِّ
 َخْلٍق َجِدیٍد}.

الضمیر (كم) في (یُ�ن�بِ�ئُ�ُك�م): م�ف�ع�ول 
 أول في محل نصب.

جملة (إِنَُّكْم لَفِي َخ�ْل�ٍق َج�ِدی�ٍد): س�دَّت 
 مسدَّ المفعولین األول والثاني.

ْق���تُ��ْم ُك���لَّ  ج��م���ل��ة الش��رط (إَِذا ُم��زِّ
ٍق):اع�ت�راض�ی�ة، ج�واب الش�رط  ُمَم�زَّ

 فیھا محذوف.
......................... 

أجمع النح�اة ع�ل�ى أن ھ�ذه األف�ع�ال، 
باستثناء (أَرى وأعلََم) لم ترد تعدیتھ�ا 

  إلى ثالثة مفاعیل صریحة في كالم
العرب؛ إّال وھي مبنیة للمجھ�ول ك�م�ا 
ورد ف��ي ش��واھ��دھ��م، إذ ك��ان أول 

 المفاعیل نائب فاعل مرفوعاً،
وكان الثاني والثال�ث ص�ری�ح�ی�ن. أو  

سدَّت مسدَّھما جملة، أو كان أح�دھ�م�ا 
  صریحا، والثالث سدَّت مسدَّه

 جملة.
............... 

أتمنى أن یھ�ت�م ب�ھ�ذه الس�ل�س�ل�ة م�ن 
المحاض�رات ال�م�ت�خ�ص�ص�ون وغ�ی�ر 

  المتخصصین في اللغة العربیة،
وأن یحتفظوا بھا لوقت الحاجة إلیھ�ا، 

 مع اعتزازي.
 (الفاعل). 16نلتقي وإیاكم في الحلقة 
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ا ا  ٌء، 
 (األفعال التي تنصب ثالثة مفاعیل) أصل ثانیھما وثالثھما مبتدأ وخبر. 

 مدیح الصادق/ كندا
 )15(ح/  



في روایة تشیجوف " المغفلة " واحدة من أروع الروایات القصیرة في تأریخ األدب العالمي، وأنطون تشیخوف    
من كبار األدباء الروس على مدى التأریخ في صناعة القصص القصیرة إلى جانب أستمراره بمھنة الطب بتشخیص 
أمراض المجتمع وبحبكة سردیة یظھر نفسھ بعدة شخوص لیغییر مجرى الحوار لصالحھ فھو یبدو في الروایة ھذه 
دكتاتوریا وسیدا وحاكما مستبدا ثم مصلحا وواعظا وبالنھایة فھو الكاتب والروائي الروسي البارع "أنطون 
تشیخوف ". وھو صاحب الدرس التربوي الثوري التصحیحي التعلیمي لألنسان والذي ھو أثمن رأس مال ویختم 
روایتھ الفذة بھذه العبارة الخالدة مدى الدھور{ما أصعب أن تحیا ضعیفاً في ھذه الدنیا} یحُث بھا المتلقي برفض 
الخنوع والقبول بالمسكنة والذلة واألستسالم، فھو یرفض األنسان الضعیف یحُث على الثورة والتغییر بطریقة غیر 
مباشرة، وفي مجمل روایاتھ كان قریباً من طبقة الكادحین والفقراء وشغیلة الید والفكر والمستضعفین 

 والمظلومین .
سیدي تشیخوف أن بطلة روایتك ( یولیا فاسیلیفنا ) لیست الوحیدة التي خضعت للظلم بمحض أرادتھا فالشعوب 
العربیة ھي األخرى شربت من كأس الفاشیة والنظم الشمولیة حتى الثمالة تنازلوا عن حقوقھم بصمت وشكروا 

 حكوماتھم ورضوا بالفتات .
وجدُت أجمل ما في ھذه القصة أستعمال الرمزیة في عدم التسمیة لصاحب البیت متعمدا لعدم أستحقاقھ أي أسم 
ینادى بھ وبالتالي یجعل المتلقي یكتشف قصدهُ " زرع بذرة الثورة والتمرد على الواقع " عندما صرخ بوجھ 
المربیة (یولیا): ھل ممكن أن تكوني عاجزة إلى ھذه الدرجة ؟ لماذا ال تحتجین ؟ لماذا تسكتین ؟ وھل یمكن في 
ھذه الدنیا اآل تكوني حادة األنیاب !؟ فھي كلمات محفزة مشجعة للتمرد، ربما حفظ شبابنا التشرینیین درس المربي 

 الثائر تشیخوف " وصرخوا عالیاً بھذا الشعار الثوري التصحیحي {أنزل آخذ حقي} !؟
وثمة ظاھرة معاناة األنسان الصغیر أو األنسان المسحوق برزت المعة في سردیات األدب الروسي، أمثال تشیخوف 
في قصصھ القصیرة المغفلة و البدین والنحیف التراجیدیة الساخرة، وناظر المحطة لبوشكین، والمعطف لغوغول، 

وضمن ھذا التیار األصالحي الثوري سوف أستعرض قصة تشیخوف القصیرة  -والمساكین لدستویفسكي
"المغفلة" التي تقوم أصالً على نظریة مفھوم الصراع الطبقي الذي یكون مالزماً لحتمیة التأریخ في التغییر 
بصناعة ھذا األدیب الفذ یتمثل بجمال الفكرة مع رشاقة السرد والمیل لمبدأ الصراع الطبقي بترویض 

السردي في مركز األعصار الذي ھو الذات البشریة ، وبما أنھُ كان طبیباً باألصل فال غرابة أن یستعمل   النص
المبضع في تشخیص أمراض المجتمع ببراعة فائقة وأن یقوم بتشریح الذات البشریة سایكولوجیاُ برافعة قیمیة 
ألخالقیات الثورات األصالحیة في (رفض الخنوع مقروناً بترویض الذات البشریة نبذ القسوة المفرطة بأحاطة 

كمعیار للتغییر في تصویر   الروایة بھالة من التشویق . والمفارقة تجد تشسیخوف یستعمل قیمة (األجر) أي النقود
الذات البشسریة في مبدأ رفض الظلم جعل تشیخوف الصراع الطبقي ركیزتھُ لوجود طبقتین (البورجوازیة والعمال) 
والغریب أیضاً ھنا أن الطبقة البورجوازیة ھي من تحرك عقل العاملة یولیا للمطالبة بحقوقھا أي صراع األضداد 

  (الدیالیكتیك لفریدریك ھیغل) .
 الدرس القاسي في قصة المغفلة

{أجرى تشیخوف لقاءاً أو حواراً تراجیدیا مأساویاً مّراً (بأعتقادي) مع مربیة أطفالھ (یولیا فاسیلیفنا) وأّعّد لھا 
درساً قاسیاً لیختبر قّوة أعصابھا، وتبیان مدى تأثیر جرعات الصراع الطبقي في عندیاتھا ، وھل ھي مستعدة 

  وراغبة في التغیر؟ أم أنھا وطبقتھا المسحوقة مقتنعة بالكفاف والمسكنة ! :
، رد علیھا بتأنیب: یا (یولیا) أنھُ مسجل عندي ، المھم أنِّك 40روبل، قالت  30{لقد أتفقنا على أن یكون مرتبك 

أشتغلِت شھرین فقط ، ردت یولیا ھامسة وبخجل شھرین وخمسة أیام سیدي ، وكرر أنّھُ مسجل عندي ، أذن 
 روبل تخصم منھا : 60تستحقین 

بسبب تقصیرِك لتسلق الولد  10روبل لثالثة أعیاد.  12روبل لكسرك فنجان وطبق.  2روبالت لتسعة أیام آحاد.  9
روبالت أخذِت مني  10روبالت بسبب تقصیرك أیضاً سرقت الخادمة حذاء الطفلة .  5الشجرة وتمزقت سترتھ. 

روبل  48المھم مجموع الخصم  -ھنا ھمست یولیا لم آخذ! وكرر السید أنھ مسجل عندي  -سلفة في ینایر الماضي 
وھنا أحمّر وجھھا وظھرت حبات العرق على أنفھا الطویل الجمیل ، وأغرورقت عیناھا بالدموع وقالت بصوت  -

روبالت من حرمكم ، أنتفض السید حقاً؟ أنا لم أكتبھ أذن  3متھدج وحزین مليء باألنكسار : أنا لم آخذ سلفة سوى 
 : " شكرا " سیدي . تسعة روبالت فقط، فتناولتھا وقالت 9بقي لك عندي  51أصبح مجموع الخصم 

وھنا أنتفض السید وأستولى علیھ الغضب وھو یردد یاللشیطان (على ماذا تشكرینني ؟؟) أنّي نھبتك ! وسرقتك 
وسلبتك ، فعالم تقولین شكرا ؟؟ قالت في أماكن أخرى لم یعطوني شیئاً ، قلت لم یعطوك ؟؟؟ ألیس ھذا غریبا !! لقد 
مزحُت معك ھذه نقودك الثمانین في المظروف جھزتھا لك مع درس قاٍس لك أن ال تكوني عاجزة ، أحتجي، ال 

وتمتمُت مع ذاتي (ما   وقالت بصوٍت واضخ "یمكن" وسألتھا الصفح، -تستكیني بل یحتاج أن یكون لك أنیاٌب حادة
 مترجم ) –نص (كتاب المغفلة تألیف أنطون تشیخوف   أبشع أن یكون األنسان ضعیفاً في ھذه الدنیا)

ولیسمح لي الكاتب العبقري "تشیخوف" بأستنساخ قصتھ القصیرة ھذه على ما جرى ویجري في طننا العراق 
بعد!   ولحد الساعة وأضنھا لم تنتھي أحداثھا 2003وبسردیة أطول قصة وال تزال أحداثھا المأساویة تجري منذ 

وتقسیم األدوار: بحكومات المحاصصة الطائفیة واألثنیة وغیاب المؤسساتیة في نظام (الالدولة ) التي تمثل دور 
ملیار  110الكاتب الروائي، والشعب العراقي دور المغفل ، وأستحقاق الشعب بمیزانیة ملیاریة في كل عام حوالي 

دوالر أمریكي، ولكنھ خرج صفر الیدین بمیزانیة خاویة ، وبثالوث الفناء (المرض والفقر والجھل ) ومادا یده 
للقروض الدولیة ، ووقع صیدا سھال تحت تأثیر مخدر الدیماغوجیة بالوعود الكاذبة المؤطرة بالُخدع السرابیة 

عاما ، التي أدخلت  35الموھومة ، وھو األخرتجلبب الخنوع والمسكنة والقبول بحكومة الفاشیة والشمولیة ولمدة 
والمحصلة النھائیة كان   العراق في حروب عبثیة أستنزفت شبابھ وحصار دولي ظالم أستنزف األخضر والیابس

وتحیة ألنطون تشیكوف في روایتھ المتألقة والرائعة "المغفلة" والتي أخضعھا للصراع   نصیبھ السكوت ؟! .
الطبقي بمغزى ثوري جدي {أن الحیاة لألقویاء والشجعان ال مكان فیھا للضعفاء والمغفلین، وھي تمثل براعة 

، والشكر لھُ خصوصا عندما جعل نھایة القصة مفتوحة   الحبكة عند تشیخوف في ھیكلة القصة أنسنة وحبا وجماال
نعم سیدي الحیاة للشجعان ال مكان للضعفاء، إن أرخنة األحداث في وطني تفرض علّي كشاھد حي  للقارئ، ألقول :

مخضرم أن أستذكر موروثات أسالفي القیمیة أخالقیة في األباء والكرامة وأختیار طریق التضحیة بالرغم من أن 
قواعد األشتباك مع المستعمر وحكومات الفاشیة الظالمیة لیست بصالح شعبنا لغیاب التكافؤاللوجیستي والعسكري 

كل حي بالدنیا علیھ  -فأختار طریق التحدي والتحریرببیرق المھوال الشعري وباللھجة الفراتیة للتحفیز للتغییر{ھا 
األنتفاضة الشعبانیة  - 1952أنتفاضة -1920ثورة العشرین – موتھ !؟ } وھذه بعض األنتفاضات التي نفتخر بھا

 .2019تشرین أول  1أنتفاضة تشرین - 1991

   " ف " ا روا 
  درس  ا  ا!؟ 
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أحبك لكني امرأة ال تتنازل عن حزنھا بسھولة لتطارد خیالك وت�ن�ش�د 
 . لھ مالحم الغرام

بلغت ذروة الوجع حتى صرت كالنھر بحزن�ي..أج�ري دون   أنا امرأة
 .تعب وأشطر المدن دون ندم وأترك على ضفتي كل مالحم العطش

 فھل تتخیل أن رحیلك سیترك أثرا بجسد لیلي..؟
أنا أعلن م�وت�ك ك�ل�م�ا زاد الش�ی�ب بش�ع�ري وأغ�ل�ق أب�واب ذك�راك 
بندم ,حتى صوتك الذي یدخل خلسة ال�ى روح�ي ق�ط�ع�ت ع�ل�ی�ھ ل�ذة 

 .الحنین
قلبي العاقر ال یجید الحب ال یجید الشوق ال یجید الثقة ال یجی�ن ح�ت�ى 

 .النظر الیك
 فكن مھموما وتعیسا كما العراق..وأترك لي ما بقي مني

أتعلم..ما أبشع الرجل حین تنكسر ھیبتھ بمرآة حبیبتھ..وما أقسى تلك 
 .الضلوع التي ضمت قلبك المسكین

قلبك الذي كان دجلتي وفراتي ك�ان ش�روق�ي وغ�روب�ي ك�ان ك�ف�ري 
 .وایماني

 .قلبك كان معجزتي الثامنة التي تغسلني من كل ذنوبي
 ..وصدرك كان أحب البساتین الي

كن وحیدا وتعیسا كینبوع غضبت علیھ الطبیعة حتى جف ح�زن�ا م�ن 
 وحدتھ،

أو مثل بحار خسر كل وعوده لحبیبتھ والب�ح�ر ی�م�ض�غ ع�م�ره ع�ل�ى 
 .مھل

 حتى ذراعك األیسر الذي كان ینتظرني سیحاسبك على ھذا الغیاب
 أنا ال أحبك..لكني أشفق علیك

أشفق على المجتمع الذي وھبك الحریة والسلطة وجعال منك مخلوق�ا 
 .مسكینا تجرح كل أنثى تمر على بابھا

 .. ما ھكذا الحب أیھا الدیناصور
 :لطالما تسألني صدیقتي

 لماذا الرجل ال یكون في الحب كالمرأة ...؟
 :أجیبھا

 الرجال یا صدیقتي في الحب مذاھب
منھم من یرى الحب حاجة یومیة ویمكن بأي امراة جمیلة ان ی�ت�خ�ذ 

 الحب
ومنھم من یرى ان ال�ح�ب م�ج�رد تس�ل�ی�ة جس�دی�ة واف�راغ ح�م�اس 

 !..الذكورة بأي وعاء انثوي حتى لو كانت بشعة
ومنھم من یرى الحب اسطورة قدیمة لم تعد موجودة اال في القصص 

 والشعر
ومنھم من یرى الحب واجب شرعي واجتماعي إلستم�راری�ة ال�ن�س�ل 
وبغض النظر ان كان النسل یكون نافعا ام ض�ارا ل�ل�م�ج�ت�م�ع وح�ت�ى 

 !!..البیئة
ومنھم من یرى الحب انتماء ووطن ورائحة ام�ھ�ات ووف�اء ص�داق�ة 

 ....وھذا النوع غیر متوفر
 فعلى أي مذھب رجالنا.....؟

 ستبقى وحیدا وتعیسا وسأبقى امرأة عنیدة ومتمردة
 سیبقى الحب عندي أكذوبة یتداولھا الناس وبأن خلفھا سعادة 

 ال توصف
 .تذكر..أن الحب أال تجد الخذالن عند من أحببت

 العراق -الناصریة میثاق كریم الركابي/
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 األدیبة والّشاعرة المصریّة فاطمة ناعوت       
تعانُق الشَّاعرة المبدعة فاطمة ناعوت العصافیَر 
باحاِت الب�اك�رِة  واألزاھیَر وبھاَء الطَّبیعِة في الصَّ
على دندناِت أنغاِم فیروز، ألنّھا شاعرة م�ن�ب�ع�ث�ة 
من حنیِن المطِر ل�ع�ط�ِش األرِض، ل�ھ�ذا ن�راھ�ا 
تحتفي بالعصافیِر الَّتي تزوُر ش�رف�تَ�ھ�ا ال�م�ط�لَّ�ةَ 
یِّة، فھي تنسُج شعراً من أب�ھ�ى  على أجنحِة الحرِّ

رحیِق الحیاِة، واخضراِر الحنطِة. ینساُب   ما في
حرفُھا من خ�ی�اٍل مص�فَّ�ى م�ن غ�ط�رس�اِت ھ�ذا 
الّزماِن المتخبِّط في اسوداٍد ومتاھ�اٍت ال ت�خ�ط�ُر 
على باٍل، فال تتوانى أن تشھَر قل�َم�ھ�ا ف�ي وج�ِھ 
االع��وج��اج��اِت، راف��ع��ةً ل��واَء ال��ف��ك��ِر ال��خ��ّالِق 
وسواسیةَ المواطَنِة، وك�أنّ�ھ�ا ع�ل�ى ع�ن�اٍق م�َع 
إیقاِع موجاِت البحِر، تصطفي من عذوبتِِھ صفاَء 
رؤاھا، لھذا تنبعُث ھدھداُت ال�ق�ص�ی�دِة ب�أص�ف�ى 
ابتھاالِت بوِح الّروِح، وھي تسمُع بكلِّ حبوٍر إلى 
زقزقاِت العصافیر الّتي تَُحطُّ على شرفتِھا، كأنّھا 
على موعٍد مَع رفرفاِت أجنحِة الحّریّ�ة، ف�ن�راھ�ا 
تترجُم أحالَمھا المبرع�م�ةَ م�ن إش�راق�ِة خ�ی�وِط 
الشَّمِس وھي تنثُر دفئَھا بكلِّ شغٍف فوَق خمی�ل�ِة 

  الحیاِة.
فاطمة ناعوت شاعرةٌ من�ف�ت�ح�ةٌ ع�ل�ى خص�وب�ِة 
الفكِر، وعلى أسمى ما في جوھِر ال�وج�وِد، ب�ك�لِّ 
تجلِّیاِت حرفِھا، تش�ك�ُر ال�ع�ص�اف�ی�َر الّ�ت�ي ت�م�أل 
شرفتَھا فرحاً وشدواً بھیجاً، كم تبدو م�وس�ی�ق�ى 
العصافیِر كدندناِت بوِح القصیدِة. ھل یس�ت�وح�ي 
عراُء وئاَم القصائِد م�ن ھ�دی�ِل ال�ی�م�اِم وم�ن  الشُّ
تغاریِد الطّیوِر وھي تحلُِّق في أحضاِن السَّم�اِء؟! 
ن�اب�ِل  ھل القصیدةُ أجنحةٌ مرفِرفةٌ من شموِخ السَّ
وخ��ی��راِت األرِض؟ أس��ئ��ل��ةٌ ع��دی��دةٌ راودت��ن��ي 
�اع�رِة  ومات�زاُل ت�راوُدن�ي وأن�ا ف�ي حض�رِة الشَّ
الّرھیفِة فاطمة ناعوت، كم یسع�ُدن�ي وأن�ا ع�ل�ى 
تواصٍل مع قصیدتِ�ھ�ا م�ن�ُذ ق�راب�ِة ع�ق�دی�ِن م�ن 
مِن، وأشعُر في كلِّ مّرٍة أقرأ ِش�ع�َرھ�ا وك�أنّ�ي  الزَّ
أقرأ مزامیَر الحیاِة في صباٍح باكٍر مبلٍِّل بأص�ف�ى 
وحِ! جمیٌل أن تشدَو العصاف�ی�ُر  ابتھاالِت بوِح الرُّ
��اع��رة وھ��ي ف��ي أوِج ج��م��وِح  ف��ي ش��رف��ِة الشَّ
�ٌخ ِش�ع�ُرهُ  األحالِم، جمیٌل أن یتفاعَل شاعٌر مض�مَّ
باِح مَع قصائِد شاعرٍة ت�ھ�ط�ُل ع�ل�ی�ن�ا  بنسیِم الصَّ
شعراً من نكھِة المطِر الھتوِن، فی�ق�رأ أش�ع�اَرھ�ا 
وھو في قّمِة انغماِسِھ مَع ت�ج�لّ�ی�اتِ�ھ�ا ال�خ�ّالق�ِة، 
محلِّقاً برھافٍة عالیٍة مَع بوِحھا الّش�ف�ی�ِف، وھ�ي 
باِح عب�َر ح�رٍف م�ك�ت�ن�ٍز ب�أل�ِق  تناغي سدیَم الصَّ
یاِء، وتنثُر ب�ك�لِّ ش�غ�ٍف ُح�ب�ی�ب�اِت ال�ح�ن�ط�ِة  الضَّ

  لعصافیِرھا المرفِرفِة على إیقاِع القصائد!
عَر كأنّھم في محراِب ال�ھ�ی�اك�ِل  عراُء الشِّ یقرأ الشِّ
�ع�َر ف�ي ال�ك�ث�ی�ِر م�ن  المقّدسة، وی�رون أنَّ الشِّ
�م�اِء، م�ن  فضاءاتِِھ، وھٌج منبعٌث من س�م�وِّ السَّ
شھقِة روٍح مجنّحٍة نحَو صفاِء الماِء. م�ا أج�م�ل 
عراِء، ما أجمَل أن ن�رف�َع  عِر والشُّ أن نحتفَي بالشِّ
لواَء الجماِل، ما أبھى أن نصوَن الكلمةَ الخّالقةَ، 
ما أبھى أن نحتفَي بش�اع�رٍة م�ت�رھ�بِ�نَ�ٍة ل�ب�ھ�اِء 
القصیدِة، ومتعانقٍة مع كینونِة اإلنساِن ال�م�ج�نّ�ِح 
نحَو فضاءاِت ال�وئ�اِم والسَّ�الِم، وراف�ع�ٍة ش�ع�اَر 
المحبِّة، والع�دال�ِة وال�م�س�اواِة وأص�ف�ى م�ا ف�ي 
مرامي التّنویِر. كم أشعُر بالفخِر واالعتزاِز وأن�ا 
أقرأ أشعاَر فاطمة ناعوت وھ�ي ت�ن�اغ�ي أج�م�َل 
ال��ك��ائ��ن��اِت، ح��ام��ل��ةً ل��واَء ال��ج��م��اِل ع��ل��ى 
أنغامِ موسیقى مرنّمة ع�ل�ى أم�واِج ال�ب�ح�ِر ك�ي 
تبلسَم قلوبَنا العطشى إلى أزھى ما ف�ي ال�ح�ی�اِة، 
فاطمة ناعوت شاعرةٌ مس�ت�ن�ب�ت�ةٌ م�ن اخض�راِر 

بیعِ!     الرَّ

عراُء والشَّاعراُت وال�نُّ�ق�اد وال�نَّ�اق�داُت  ینبھُر الشُّ
عندما یقرؤون قصائَد الّشاعرة فاطم�ة ن�اع�وت، 
لما في فضاءاِت ِشعِرھا من رؤیٍة خ�ّالق�ٍة، ف�ھ�ي 
تض��ُع مش��رطَ��ھ��ا ف��وَق ال��نّ��ت��وءاِت ال��ح��ارق��ِة، 
وتستأِصلُھا عبَر مبضِع حرفِھ�ا ال�م�ج�ّذِر ب�آف�اٍق 
بنّاَءٍة، وتمحُق كلَّ ما یأتي في طریقِھا م�ن آراٍء 
�َر ال�م��راراِت  وط�روح��اٍت س��وداویّ�ٍة، ك�ي ت�ط��ھِّ
یّةَ فوَق براءِة الطِّیِن، وال ت�ھ�اُب ص�ل�ی�َل  المتفشِّ
ھِة إلى جم�وِح ال�ح�رِف. ی�رت�ك�ُز  یوِف الموجَّ السُّ
ھا اإلبداعيُّ على نزوِعھا التّأّم�ل�يِّ ال�ع�م�ی�ِق،  نصُّ
ُل في محرابِھا اإلبداعي ن�ت�ائ�َج م�ا آَل  حیُث تتأمَّ
عریّةَ  إلیھ الوجوُد واإلنساُن، وترسُم تدفُّقاتِھا الشِّ
وتجلِّیاِت رؤاھا اإلبداعیِّة وھي تُمعُن في ج�وھ�ِر 
مِن، وفي أھ�داِف اإلنس�اِن  الوجوِد ومساراِت الزَّ
في محراِب الحیاِة، ك�أنّ�ھ�ا إزاَء رؤًى ف�ل�س�ف�یّ�ٍة 
وجودیٍّة ثقافیٍَّة مفتوحٍة ومترامیِة األطراِف على 
القشرِة األرضیِّة؛ لعلّھا تلتقطُ بعًضا من تجلِّیاتِھا 
عریِّة والفكریِّة الّتي تنھاُل علیھا عل�ى إِی�ق�اِع  الشِّ
ھدوِء اللَّیِل الجمیِل، لتقّدَم رؤاھا المستنیرةَ عب�َر 
شموِخ حرفِھا إلى قّرائھا وقارئاتِ�ھ�ا ف�ي أرج�اِء 

 الكوِن!
تترجُم الشَّاعرة فاطمة ناع�وت أوج�اَع ال�ف�ق�راِء 
والمضطھدیَن، مدافعةً بكلِّ شموٍخ ع�ن ال�نّ�س�اِء 
والّرجاِل المقھوریَن أیضاً، فال ت�رى ح�رًج�ا م�ن 
الّدفاِع عن الم�ق�ھ�وری�َن ف�ي مص�َر وخ�ارِج�ھ�ا، 
مسلّطةً قلَمھا في وجِھ الّس�دوِد ال�م�ظ�ل�م�ِة الّ�ت�ي 
تقُف في مساِر التّنویِر، رغ�ب�ةً م�ن�ھ�ا أن ت�ع�ی�َد 
الحقَّ إلى نصابِِھ، وت�زی�َح غش�اوةَ ال�ظّ�الِم ع�ن 
عیوِن الكثیریَن مّمن زاغوا وضلُّوا الطَّریَق ع�ن 
ضیاِء الحیاِة. تكتُب ناعوت حرفَھا فوَق ن�اص�ی�ِة 
الورِق بشغِف ورھافِة النّحِل عندما ت�ح�وُم ح�وَل 
ُل رحیقَھ�ا إل�ى  أبھى األزاھیِر وتحطُّ علیھا وتحوِّ
�ِر،  عسٍل شھيٍّ نشتھي التھاَمھُ مَع الخبِز ال�م�ق�مَّ
ھكذا تكتُب ناعوُت القصیدةَ مس�ت�وح�ی�ةً ح�رفَ�ھ�ا 
المجنَّح من بھاِء ال�ف�راش�اِت وت�غ�اری�ِد ال�طُّ�ی�وِر 
وشدِو العصافیِر، وكأنّھ�ا ف�ي ح�ال�ِة ع�ن�اٍق م�َع 
أجمِل الكائناِت، فتتراقُص في م�خ�ی�الِ�ھ�ا ب�ھ�ج�ةُ 
عِر، فترسُم فوَق خدوِد النَّسیِم أس�راَر  انبعاِث الشِّ
الحنیِن، أسراَر الحبِّ في أوِج ابتھ�االِت ال�ّروِح، 
تھدھُد جم�وَح ال�طُّ�ی�وِر وھ�ي ت�ح�لِّ�ُق ف�ي دن�ی�ا 
فاِء، مستلھمةً ت�دفُّ�ق�اِت ب�وِح�ھ�ا م�ن ذاك�رٍة  الصَّ
معشوشبٍة بزغِب ال�طّ�ف�ول�ِة واخض�راِر ال�ك�روِم 
�ن�اب�ِل  ی�ت�وِن وش�م�وِخ السَّ المتاخمِة ألشج�اِر ال�زَّ
الممتّدِة على مروِج القصیدِة. تنظُر الشَّاعرةُ إلى 
الحیاِة عبر مساراِت انبعاِث الخیاِل م�ن م�ن�ظ�وٍر 
بانوراميٍّ خّالٍق، وتسلّطُ قلَم�ھ�ا ع�ل�ى خ�روق�اِت 
وتصدُّعاِت ومجابھاِت اإلنس�اِن ألخ�ی�ِھ اإلنس�اِن 
َم أرقى م�ا  في ھذا الّزمِن األھوِج، محاولةً أن تقدِّ
لدیھا في شموِخ القصی�دِة؛ ك�ي تُ�ع�ی�َد ق�ل�ی�ًال أو 
كثیًرا حقوَق اإلنس�اِن ال�م�ظ�ل�وِم إل�ى نص�اب�ھ�ا. 
وتمتاُز ناعوت بخیاٍل مصفّ�ى م�ن ش�وائ�ِب ھ�ذا 
الّزماِن، كأنّ�ھ�ا ك�ی�ن�ون�ةٌ م�ع�ج�ون�ةٌ م�ن م�ھ�ج�ِة 
الشَّمِس وخصوب�ِة األرِض ال�م�ع�تَّ�ق�ِة ب�خ�ی�راٍت 
�ج�اِت ح�رٍف  نیا ع�ب�َر ت�وھُّ متناثرٍة على وجِھ الدُّ
محبوٍك من ض�ف�ائ�ِر ال�طُّ�ف�ول�ِة، وك�ن�وِز ال�ع�م�ِر 
َد ل�ن�ا ك�ل ھ�ذا  المصطبغِة بماِء الذَّھِب، كي تجسِّ

  البھاَء فوَق مآقي القصیدِة.
�ُل ال�ق�ص�ی�دةُ ب�ع�د أن ت�ظ�ھ�َر إل�ى ال�نُّ�وِر  ت�ت�وغَّ
بانسیابیٍّة إلى قلوِب القّراِء والقارئاِت، ف�ی�ص�ب�ُح 
َماً ل�ل�ق�ص�ی�دِة،  القارُئ والمتابُع والنّاقُد جزءاً ُمتمِّ
خاّصةً عندما یتمكَّ�ُن م�ن ال�غ�وِص ع�م�ی�ق�اً ف�ي 
مكامِن فضاءاِت الق�ص�ی�دِة، ف�ھ�و أي ال�م�ت�ل�قِّ�ي 

القطُب الّرحُب ألنّھُ ربَّ�م�ا یس�ت�ن�ب�طُ 
ویضيُء ما فاَت القّراَء والق�ارئ�اِت، 
وبھذِه الحالِة تتكامُل معادلةُ ال�ف�ھ�ِم 
�ُل  العمیِق ل�ل�ق�ص�ی�دِة، ف�ھ�ي ت�ت�ح�مَّ
الكثیَر من التَّ�أوی�الِت واالس�ق�اط�اِت 

  والتّحالیِل المتعدِّدِة.
ُل الشَّاعرة فاطمة ناعوت م�ل�یًّ�ا  تتأمَّ
فیما حولھا فت�رى ب�م�رارٍة ح�ارق�ٍة 
انكساراِت أجنح�ِة ال�ب�الِد ف�ي دن�ی�ا 
الشَّرِق وفوَق ضفاِف النِّیِل، یؤلُمھا 
أن ت����رى ن����ی����راَن ال����ح����روِب 
راعاِت تزداُد ت�ف�اق�ًم�ا وع�ن�فً�ا  والصِّ
فوَق أرِض العراقِة والعط�اِء، ف�وَق 
شموِخ األھراماِت المعتّقِة بأرقى ما 
قّدمْتھُ الحضاراُت، فال ت�رى أج�دى 
من حرفِھا؛ ك�ي ت�ت�رج�َم ل�ن�ا آف�اَق 
رؤاھا في ب�ن�اِء ال�غ�ِد اآلت�ي ع�ل�ى 

أجنحِة التّنویِر والحواِر الخ�ّالِق وع�ب�َر م�رام�ي 
آفاِق الحكمِة؛ كي ترفَع الحیَف عن ھام�ِة ال�ب�الِد 
المرصرصِة وأجیِج االش�ت�ع�اِل، وراح�ْت تش�ھ�ُر 

  قلمھا في وجِھ الظّلِم والظّالمین!
أشعُر بجموٍح شعريٍّ كلّما قرأُت قصائَد الّشاعرة 
فاطمة ناعوت، حیُث أراني م�ن�دف�ع�اً إل�ى فض�اِء 
ض�ن�ي ع�ب�َر  اإلبحاِر في مع�ال�ِم ال�ق�ص�ی�دِة. ت�ح�رِّ
شعِرھا على الغوِص عمیقاً ف�ي ت�وّھ�ج�اِت ب�وِح 
القصیدِة، لما في جم�وح�اِت ح�رفِ�ھ�ا م�ن ع�م�ٍق 
إنس�ان�يٍّ ش�اھ�ٍق، وھ�ذا م�ا ق�ادن��ي إل�ى ت�ل�قّ��ِف 
عریّة، واالشتغ�اِل ع�ل�ى اس�ت�ل�ھ�اِم  إشراقاتھا الشِّ
نصٍّ مستوحى من فضاءاتِھا الخّالقة في س�ی�اِق 
كتابي الموسوم: "تجلّیات الخیال"، وھكذا تول�ُد 
القصائُد والنُّصوُص وشھقاُت اإلبداِع م�ن وح�ي 
عوالِم المبدعیَن والمبدعاِت، لم�ا ی�ج�م�عُ�ھ�م م�ن 
تناغٍم إنسانيٍّ وجموٍح روح�ي، وع�ن�اٍق ُح�ل�م�يٍّ 

 مفتوٍح على أصفى مساحاِت شھوِة االنبعاِث!
تنثُر الّشاعرة فاطمة ناعوت حرفَھا ع�ل�ى إی�ق�اِع 
حلٍم مفْھَرٍس بشموِخ ال�خ�ی�ِر وال�وف�اِء وص�ف�اِء 
الّروِح العطشى إلى تیجاِن السَّالِم وال�وئ�اِم ب�ی�َن 
البشِر والكائناِت والطّی�ِن وال�ح�ج�ِر. ف�ي ق�ل�بِ�ھ�ا 
یموُج رحیُق اإلبداِع كأنّھا مبرعمةٌ من ت�ألل�ؤاِت 
باِح ومن أزھ�ى م�رام�ي ال�ك�وِن، م�ن  نجوِم الصَّ
ض��ی��اِء الّش��م��وِع، م��ن ع��ب��ی��ِر ال��خ��ی��ِر وم��آق��ي 

  البساتیِن.
تكتُب ناعوُت رؤاھا ب�ن�زٍق ش�ھ�يٍّ وھ�ي ت�ح�لِّ�ُق 
فوَق أجنحِة الغماِم، كأنّھ�ا ف�ي رح�ل�ِة ف�رٍح م�َع 
تغاریِد الطُّیوِر، بحثاً عن مھجِة انبھاِر ال�ح�رِف، 
كي توّشَح خدوَد الّدنیا ب�ھ�دی�ِل ال�ی�م�اِم، وت�رف�َع 
عِر، طریقاً مكتنزاً ببھجِة األرِض، فھو  شعاَر الشِّ

   خالُصنا من شراھاِت وغدِر ھذا الّزمان.
تنبُع القصیدةُ من لبِّ خ�ی�اِل ش�اع�ٍر أو ش�اع�رٍة 
مكتنزٍة بأسئل�ٍة م�ج�نّ�ح�ٍة ن�ح�َو فض�اءاِت أح�الٍم 
متعانقٍة مَع طیِن األرِض، مَع الطَّب�ی�ع�ِة ب�ك�لِّ م�ا 
�ع�راُء  فوقَھا من ت�ف�اص�ی�ِل ال�ب�ھ�اِء. ی�ن�س�ُج الشُّ
قصائَدھم على أنغاِم طموحاٍت وارفٍة فوَق من�ارِة 
الحیاِة، یترجموَن رؤاھم المنبلجةَ م�ن ك�ی�ن�ون�ِة 
عاِت عالقاتِِھ مَع أخیِھ اإلنساِن.  اإلنساِن عبَر تفرُّ
عراُء عن تسلیِط أقالِمھم ف�ي وج�ِھ  ال یتوانى الشُّ
ي القبِح فوَق أرخبیالِت ال�ح�ی�اِة، وی�رف�ع�وَن  تفشِّ
أص��واتَ��ھ��م ف��ي وج��ِھ ال��ح��روِب وك��لِّ أس��ال��ی��ِب 
الطُّغیاِن، مرّكزی�َن ع�ل�ى إب�راِز ح�ب�وِر ال�ج�م�اِل 
ومرامي الحبِّ وینابی�ِع ال�خ�ی�ِر ع�ب�َر إش�راق�اِت 
صیِن، جنباً إلى جنٍب مَع م�ب�دع�ي ھ�ذا  عِر الرَّ الشِّ
العالم، والشَّاعرةُ المبدعةُ فاطمة ناعوت؛ إح�دى 

ھؤالِء المبدعاِت الَّ�ل�وات�ي رف�ع�َن ل�واَء اإلب�داِع 
َم كلم�تَ�ھ�ا ع�ل�ى ط�ب�ٍق م�م�ھ�وٍر  الخّالِق، كي تقدِّ

  بضیاِء الشُّموِع.
الشَّاعرة فاطمة ناعوت مبدعةٌ مصریّةٌ أصی�ل�ةٌ،  

فقد توغَّلْت عمیقاً في توھُّجاِت الحرِف، ت�ن�ب�ع�ُث 
رؤاھا من رحِم الك�ل�م�ِة ال�ح�ّرِة الّس�اط�ع�ِة ف�وَق 
شھیِق البحاِر الّصافی�ِة ص�ف�اَء نس�ی�ِم الّص�ب�اِح، 
شاعرةٌ مسربلةٌ بمذاِق اإلبداِع الطّ�اف�ِح بش�م�وِخ 
قِة. تكتُب ِشعَرھا من وحي أعم�اقِ�ھ�ا  الكلمِة الخالَّ
المعّرشِة بأحالٍم شامخٍة شموَخ الجباِل الم�ظ�لّ�ل�ِة 
بأشجاِر المحبِّة والقلوِب المستنیرِة بنوِر العط�اِء 

 في أرٍض عطشى إلى بلوِغ أرقى منائِر اآلفاِق.
ینبُع حرُف الّشاعرة فاطمة ناع�وت م�ن أع�م�اِق 
التِھا وغوِصھا في جوھِر الحیاِة، كأنّھا ھدیّ�ةٌ  تأمُّ
�م�اِء ك�ي ت�ھ�دھ�َد ق�ل�وَب  منبعثةٌ من شھ�ق�ِة السَّ
الحزانى، وتصوَغ ما ینساُب من انبعاِث خیالِ�ھ�ا، 
�َح  ماسكةً بكلِّ حبوٍر فضیل�ةَ ال�ح�رِف؛ ك�ي ت�وشِّ
باحاِت ال�م�ب�لَّ�ل�ة ب�ال�خ�ی�ِر،  فرًحا وحبًّا وجوهَ الصَّ
وترسَم ِھالالِت الغِد بلوِن االخضراِر، غیَر آب�ھ�ٍة 
بجالوزِة العص�ِر، وال بس�ی�وِف ال�غ�دِر. وح�َدھ�ا 
الكلمةُ تراھا سیِّدةَ الفجِر الولیِد. تن�ق�ُش ن�اع�وت 
كلمتَھا على جداِر الّزمِن وال تلتفُت إلى ال�خ�ل�ِف، 
حیُث یرتكُز حرفُھا دائًما على ب�ھ�اِء ال�نُّ�وِر، وال 
تتوانى دقیقةً واحدةً عن إشھاِر حرفِھا في وج�ِھ 
الظّلِم وقباحاِت ما یتراءى لھا من أفكاٍر مق�عَّ�رٍة، 
وغ��ائ��رٍة ف��ي ل��وِن االس��وداِد وق��اِع االن��ھ��ی��اِر، 
محاولةً أن ت�ن�ت�ش�َل الّس�واَد ال�ح�ال�َك م�ن ب�ؤرِة 
األوح�اِل، ك�ي تض�يَء ال�طّ��ری�َق ع�ب�َر ِش�ع�ِرھ��ا 
وصالونِھا األدبيِّ والفكريِّ الّذي غدا منبًرا رائًدا 
في رفِع الكلمة الخ�ّالق�ة ف�وَق ج�ب�ی�ِن ال�م�دائ�ِن؛ 
وت�ح��لِّ��ُق ف��ي ك��لِّ ھ��ذه ال��ف�ض��اءاِت ك��ي ت��زرَع 

 عطاءاتِھا الطَّیّبةَ فوَق خدوِد األوطاِن.
تحاوُل الّشاعرةُ فاطمة ناعوت بكّل ما لدیھ�ا م�ن 
طاقاٍت إبداعیٍّة، أن تنتش�َل الّش�وائ�َب واألش�واَك 
المنتشرةَ فوَق صدِر البالِد، عبَر ح�رفِ�ھ�ا وآف�اِق 
رؤاھا، رغبةً منھا أن تََمحَق ال�ظّ�الَم ال�م�ع�شَّ�َش 
رةٌ  في الكثیِر من أرجاِء البالِد. فھي مبدعةٌ مت�ن�وِّ
ٍق، سواًء عبَر القصیدِة أو ع�ب�َر  ضمن سیاٍق خالَّ
مقاالتِھا السَّامقِة، كي یزداَد الم�ج�ت�م�ُع ت�م�اس�ك�اً 
وتضامناً وت�آخ�ی�اً ف�ی�م�ا ب�ی�َن أف�راِدِه، وی�واك�َب 
حض�ارةَ ال��ع�ص��ِر أُس�وةً بس��ائ��ِر ب��ل��داِن ال��ع��ال��ِم 

م.   المتقدِّ
.................................. 
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 توطئة:
ق��د ال ت��ف��ق ال��ق��راءة ال��ن��ق��دی��ة ل��ل��ن��ص 
الروائي، عند مجرد ال�ح�وار ال�داخ�ل�ي 
لرؤیة ملمح من مالمح الشخ�وص ف�ي 
ع��الق��ات ال��ن��م��و ال��ت��وص��ی��ف��ي أو ذل��ك 
األس��ت��رس��ال ف��ي ح��اف��زی��ة ال��م��ظ��ھ��ر 
االسقاطي الناتج عن حاالت واقعیة أو 
م��ت��خ��ی��ل��ة ف��ي واص��الت وم��م��ب��ث��وث��ات 
الداللة ال�ب�ن�ائ�ی�ة ف�ي ال�ن�ص، ب�ل أن�ن�ا 
نس��ع��ى م��ن خ��الل ق��راءة م��ج��م��وع��ة 
مباحثنا في عوالم روایة (أغنیة ھادئة) 
إلى معاینة ذلك الزمن ال�م�ت�داخ�ل إل�ى 
جانب حضور عالقة ط�ردی�ة م�ا ب�ی�ن 
اختالف المواقف في األحداث وكی�ف�ی�ة 
صعودھا من خالل واصلة مستق�ب�ل�ی�ة، 
اقترانا ل�ھ�ا ف�ي ع�ك�س وح�دة زم�ن�ی�ة 
خ��اص��ة م��ن ف��ع��ل الس��رد ال��م��اض��وي 
ال��ك��ام��ن ف��ي م��ت��ب��ای��ن��ات وم��ت��واری��ات 

 الحدث المموه في النشاط الروائي.
 

ـ ال�م�الم�ح ال�داخ�ل�ی�ة ب�ی�ن اس�ت�دع�اء 
 الالحق بالسابق الزمني.

ف���ي وح���دات ص���اع���دة م���ن الس���رد 
الروائي، تنكشف لنا مالم�ح واق�ع�ی�ة ـ 
متخیلة،م�ن تض�اف�ر األس�ب�اب ال�دال�ة. 
ف��الص��ورة ال��م��ق��اب��ل��ة ب��ی��ن (ال��زم��ن ـ 
التبئیر) أصبحت من النم�اذج ال�ك�ی�ف�ی�ة 
في مستوى تصور الق�ارىء إل�ى ذل�ك 
الحس المتوارد بین ت�وظ�ی�ف ال�ع�الق�ة 
اإلطاریة وتلك المسافة ال�م�ع�ط�ى ب�ی�ن 
(الس��اب��ق = ال��الح��ق) وق��د ت��ع��رض��ت 
أغلب وحدات النص إل�ى ذل�ك ال�زم�ن 
التعاقبي بما یجعلنا نشعر ب�أن ال�الح�ق 
ھو بمثابة الفعل الطردي ال�م�ك�ون م�ن 
محددات ال�ل�ح�ظ�ة الس�اب�ق�ة م�ن زم�ن 

 الحدث والمواقف الشخوصیة. 
ل��ذا وج��دن��ا أغ��ل��ب م��ج��ری��ات س��م��ات 
ال��م��ح��ك��ي ع��ب��ارة ع��ن أح��ی��از زم��ن��ی��ة 
متشظیة الناتج الحاصل ما ب�ی�ن ع�ت�ب�ة 
االنطالق والعودة إلى معتمد ح�ی�ث�ی�ات 
تلك االنطالق�ة ال�ن�وات�ی�ة ف�ي م�ف�اص�ل 
ال��ت��ك��وی��ن ال��خ��ط��اب��ي. وھ��ذا األم��ر م��ا 
وج�دن�اه اس�ت�ل��ھ�ام�ا ف�ي وح�دة زم�ن�ی��ة 
الحقة، غیر أنھا تعود بالفع�ل الس�ردي 
إلى واصلة خاصة من معالجة المن�ج�ز 
المرحلي المتقدم بأشارة زاویة دالة من 
االنموذج الحدث�ي ال�م�س�ب�وق: (تش�ع�ر 

مریم دائ�م�ا ب�اإلح�ب�اط ع�ن�دم�ا یش�رع 
زمالؤھا المحامون في الوصول ع�ل�ى 

 37وال�ن�ص�ف./ ص  الساعة الت�اس�ع�ة
.الروایة ) أن العالقة الواردة ھن�ا ب�ی�ن 
احباطات الشخ�ص�ی�ة وذل�ك ال�ت�وق�ی�ت 
ال��م��ع��ل��وم م��ن ال��زم��ن، ی��ظ��ھ��ر ذات��ھ 
كخصوصیة م�أزوم�ة م�ن أث�ر م�ؤث�ر 
ن��ف��س��ي س��اب��ق ف��ي ح��ی��اة الش��خ��ص��ی��ة 
بعینھا،فھي ـ� أي الش�خ�ص�ی�ة ـ� ت�ظ�ل 
دائما بإزاء حال�ة م�ت�وت�رة ن�ات�ج�ة م�ن 
دورھا االنطباع�ي ك�أم وزوج�ة م�ع�ا، 
ناھیك عن دورھا الخارجي كم�ح�ام�ی�ة 
ب��دت ف��ي أوج ط��ل��وع��ھ��ا ال��م��ھ��ن��ي 
الناشط،ولھذا السبب تبقى داخ�ل إط�ار 
وظیفة استباقیة في استخ�الص م�ع�ن�ى 
ودور مصیرھا المھ�ن�ي ف�ي م�واج�ھ�ة 
أشد القضایا عسرا في قاعة المحك�م�ة. 
ولكن ھناك مالم یتوضح لنا ف�ي ح�دود 
وتیرة ال�زم�ن ال�خ�ط�اب�ي ف�ي م�ج�رى 
االحداث ف�ي ال�ن�ص، رغ�م م�ع�رف�ت�ن�ا 
المسبقة بماھیة المش�ھ�د االط�اري م�ن 
حقیقة الفعل المدلولي في الن�ص،أردت 
أن أقول بادئا بأن ھناك حقیقة ت�ت�ج�اوز 
الحبكة المعروضة في عین�ات الس�ی�اق 
السردي من الحكي، وھو ذلك الج�ان�ب 
المتمثل ف�ي ط�رح ب�ع�ض م�ن ص�ی�غ 
التقدیم وال�ت�أخ�ی�ر ف�ي مس�اح�ة ال�ف�ع�ل 
السردي، كھ�ذه ال�وح�دة ال�ط�ارئ�ة ف�ي 
نسق الحكي: (تتوجھ مریم إلى ال�ب�اب، 
وتنظ�ر م�ن خ�الل ث�ق�ب�ھ، وت�ردد ك�ل 
خمس دق�ائ�ق: ل�ق�د ت�أخ�روا؟ وھ�و م�ا 
أصاب میال بالتوتر، أجھشت ب�ال�ب�ك�اء 
وھي جالسة ع�ل�ى ح�اف�ة ال�م�ق�ع�د ف�ي 
فس��ت��ان غ��ی��ر م��ری��ح: أل��ن ی��أت��وا؟./ 

. الروایة) من وراء ھذا الش�ك�ل 43ص
االس���ت���ط���رادي ف���ي م���واق���ع الس���رد 
الش��خ��وص��ي، ت��ت��رش��ح ل��ن��ا واق��ع��ت��ان 
م��ت��الزم��ت��ان ف��ي مس��ت��وى االخ��ت��الف 
الزمني.فالشخصیة مریم عندما تت�وج�ھ 
نحو الباب لتنظر من خالل ثقبھ، ف�ی�م�ا 
ال ت��ن��ف��ك ت��ردد (ل��ق��د ت��أخ��روا؟) ھ��ن��ا 
محمول العالقة التي ال ت�ع�ك�س ط�اب�ع 
وجودھا المقارب إلى زمن داللة توت�ر 
طفلتھا من جراء تأخر عودة أمھ�ا إل�ى 
البیت. إي بمعنى ما، األمر في الروایة 
لم تظھره لیلى سلیماني إال في ھ�ام�ش 
وزاوی��ة م��ن ال��الخ��ط��ی��ة ف��ي ع��الق��ة 

الموقعان من الواقعتان بذات الص�ی�غ�ة 
المتبادلة، بل إنھا جعلت من ش�خ�ص�ی�ة 
األم ودون عتبة تمھیدیة تؤثر في ذاتھا 
استنفارھا من جراء فعل مراقبتھ�ا م�ن 
خ��الل خ��رم ال��ب��اب إل��ى م��ج��م��وع 
الموظفین معھا في شركة المحاماة.ف�ي 
حین تظھر األحداث في الموقع اآلخ�ر 
من المنزل كیفیة مراقبة المربیة ل�وی�ز 
من خالل الفعل ذاتھ طلبا لموعد ق�دوم 

 الزوجان. 
وبھذا االقتران المغایر،الحظنا ك�ی�ف�ی�ة 
أن تتوازى المستویات السردیة ض�م�ن 
حدود تعیینیة م�غ�ای�رة. أي أن م�ا م�ن 
یقرأ الوحدة السردیة ف�ي م�راق�ب�ة األم 
مریم مجموع�ة ال�م�وظ�ف�ی�ن م�ن ع�ب�ر 
فتحة الباب،لربما قد تشتبھ ع�ل�ی�ھ أدل�ة 
المعاینة في التعیین الم�راق�ب،ف�ت�ص�در 
حاال بأن من كان یراقب المشھ�د، ھ�ي 
ال��م��رب��ی��ة ل��وی��ز ت��ح��دی��دا ول��ی��س ألم��ر 
مراقبة الزوجة مریم لحشد الم�وظ�ف�ی�ن 
من فتحة الباب،إي أن الصلة ھ�ن�ا ت�ت�م 
داخل نسیج من ال�ع�الق�ة ال�ط�ردی�ة م�ا 
بین محور (م�ری�م = ل�وی�ز) ف�ي أش�د 

 اللحظات الزمنیة اضطرابا.
 
ـ التلخیص التكراري في عالقة زمن 1

 الشخصیة:
ویظھر لنا ف�ي األج�زاء ال�الح�ق�ة م�ن 
السرد مدى م�خ�ص�وص�ی�ة ال�ت�ل�خ�ی�ص 
التكراري في عالقة الشخ�ص�ی�ة م�ری�م 
ناحیة واقع عملھا ومنزلھا م�ع�ا،ع�الوة 
عن وجود جملة تل�ك االرج�اع�ات ف�ي 
المقاطع الوحدویة وتبدالتھا لل�ع�ن�اص�ر 
الداللیة بطرائق غدت تكشف ل�ن�ا،ث�م�ة 
نوازع وارھاصات لم نعھد لمثلھ�ا ف�ي 
مشاھد الروایة من ذي قبل : (كثیرا ما 
كان زوجھا ینبھھا إلى أنھ�ا ت�ب�ال�غ ف�ي 
العمل،وھو ما ك�ان ی�ث�ی�ر ح�ف�ی�ظ�ت�ھ�ا. 
ورغم أنھ كان یستاء من رد فعلھا،كان 

 39یجھد نفسھ لیبدي عكس ذل�ك./ ص
الروایة) وعلى ھذا النحو ل�ع�ل�ن�ا ق�د ال 
نقدر مدى اظھار الزوج ب�ول ال�ع�ك�س 
مما یحمل�ھ م�ن تص�ور ح�ول ح�ق�ی�ق�ة 
موقع الزوجة في س�ی�اق ع�م�ل�ھ�ا: أق�د 
یكون األمر راجعا إلى تكال�ی�ف أج�ور 
المربیة الباھظة على م�ی�زان�ی�ة ال�ب�ن�ی�ة 
المعاشیة للزوجان؟أم أن األمر مت�ع�ل�ق 
ب��ح��اج��ة م��ا ت��ب��رر خض��وع ال��زوج 
للزوجة مثال من ناحیة اجتماعیة ما أو 
ع��اط��ف��ی��ة م��ا؟ أم أن ال��زوج ق��د ت��رك 
للزوج حریة ممارسة دورھا كمحامی�ة 
نظرا إلى واقع مأزقھ في عم�ل�ھ ن�ف�س�ھ 
وما یترتب علیھ م�ن أھ�م�ال�ی�ة ك�ام�ل�ة 
للوضع العائلي الخاص بأسرت�ھ؟ ب�ھ�ذا 
أو بذاك نتوصل إل�ى ح�ق�ی�ق�ة ال�زوج�ة 
مریم التي أصبحت مؤخ�را م�ن�خ�رط�ة 
في نرجسیة واقع ع�م�ل�ھ�ا إل�ى ج�ان�ب 
مرؤوس عملھا باسك�ال. ف�ھ�ي راح�ت 
ت��ح��ب��ذ ال��ب��ق��اء إل��ى ج��واره ف��ي أح��دى 
جلسات الخمر، ولدرجة وصولھ�ا إل�ى 
أنھا وبالفعل السكر راحت تتشھ�ى م�ع 
ذاتھا الممارسة الجنس�ی�ة م�ع ب�اس�ك�ال 
لبعض الوقت: (لم تشعر بال�رغ�ب�ة ف�ي 
العودة إلى البیت ودت لو لم ت�ك�ن ل�ھ�ا 
أحد تخبره ب�ت�أخ�رھ�ا.. ول�م ی�ك�ن أح�د 
ینتظرھا.. لكن ث�م�ة ب�ول وال�ط�ف�الن.. 
وشعرت بدف�ق م�ن اإلث�ارة ال�ج�ن�س�ی�ة 
یخز حلقھا وثدیی�ھ�ا، ف�م�ررت لس�ان�ھ�ا 
على شفتیھا.. ھي ترغب في شيء م�ا. 
ألول مرة منذ مدة طویلة تتملكھا ن�زوة 

طائشة، تافھة وأنانیة. رغبة نابعة م�ن 
ذاتھا.فرغم حبھا لبول،فھي تجد جس�ده 
مثقال بالذكریات. فھو لما ی�ول�ج ف�ی�ھ�ا، 
یولج في بطن األّم منھ�ا، ذل�ك ال�ب�ط�ن 
المثقل الذي طالما استقر ف�ی�ھ م�ن�ی�ھ. / 

 . الروایة ) . 41ص
ـ�� ال��ن��زوع األی��روس��ي ف��ي ش��ب��ھ��ات 2

 دائرة االنموذج العاملي :
أن ع��م��ل��ی��ة ال��غ��ور االس��ت��ق��رائ��ي ف��ي 
االت��ج��اھ��ات ال��ن��ف��س��ی��ة وال��ع��اط��ف��ی��ة 
والغریزیة في مكنون ن�وازع ال�زوج�ة 
مریم،وشذوذھا ع�ن ط�ورھ�ا ال�دوري 
المتفق علیھ ، إذ بات یدخل السرد إل�ى 
مجال خاص من إلتباسیة كف�اءة آھ�ل�ی�ة 
الزوجة المتصورة عن قصدیة الظاھر 
اإلدائي المتعین في حق�ھ�ا. ول�ك�ن�ن�ا إذا 
ن��ظ��رن��ا م��ن ج��ھ��ة ھ��ام��ة إل��ى ج��م��ل��ة 
محفزات ھذه األحاسیس م�ن ال�زوج�ة 
ذاتھا،لوجدنا أمرھا ینصب في مت�ع�ل�ق 
عدم التوافق الع�اط�ف�ي وال�ج�ن�س�ي ف�ي 
م���ردوده ال���زم���ن���ي م���ا ب���ی���ن ك���ل���ت���ا 
ال��ط��رف��ی��ن.ف��ب��ول ك��ان ب��دوره زوج��ا 
مش��غ��وال ط��ی��ل��ة ن��ھ��اره ف��ي ع��م��ل 
األستودیو، وعندما یعود إل�ى ال�م�ن�زل 
ل��ی��ال ت��ج��ده غ��اطس��ا ع��ادة ف��ي ن��وم��ھ 
العمیق،إذ كانت الزوجة بدورھا أیض�ا 
تسلخ كل نھاراتھا ولیالیھا في ال�ت�ن�ك�ب 
على مراجعة قضایا قانونیة شاقة دون 
االھتمام بواجبھا الزوجي تم�ام�ا: (ك�ل 
ھؤالء األطفال المساكین مھملون بینما 
ی��ج��ري األب��اء خ��ل��ف ط��م��وح��ات��ھ��م./ 

.الروایة) ھذا ما قالتھ المع�ل�م�ة  40ص
إل��ى ال��زوج��ة م��ری��م ع��ن��دم��ا ق��ام��ت 
بأستدعائھا ذات صباح ل�ت�ك�ل�م�ھ�ا ع�ن 
أحدى الحوادث المشاغبة الت�ي وق�ع�ت 
بین طفلتھا میال وأحدى زمی�الت�ھ�ا ف�ي 
الصف.كذل�ك ھ�ن�اك ن�وازع ع�دوان�ی�ة 
أخ��ذت ت��ت��راك��م ف��ي م��خ��زون ذاك��رة 
الزوجة،مثاال أنھا تشعر مرارا بأن كل 
ال��ن��اس ھ��م م��م��ن ی��ت��ح��ال��ف��ون ض��دھ��ا 
شخصیا أو ضد مصیرھا المھ�ن�ي، م�ا 
ترك ھذا األمر بداخلھا ذلك النوع م�ن 
االن��ط��ب��اع ال��ع��دوان��ي ال��م��ری��ب ن��ح��و 
الناس : ( فكانت تحاول إال تفكر كثیرا 
في طفلیھا،وأال تترك الشعور ب�ال�ذن�ب 

. الروایة) وتبعا ل�ھ�ذا  39ینھشھا./ ص
قررت الزوجة ف�ي س�رھ�ا أن ال ت�ع�د 
مصیر طفلیھا عائقا أم جنوح طموحھ�ا 
واستقالل حریتھا الفردیة : (وأن یكونا 
ـ�� أي ط��ف��الن ـ�� م��ث��ل ال��م��رس��اة ال��ت��ي 
تسحب إلى القعر،وتجر وجھ ال�غ�ری�ق 

الروایة) ك�ان ھ�ذا  41إلى الوحل./ص
األم��ر اإلق��راري ب��ال��ح��ال م��ن ج��ھ��ة 
الزوجة،إذ راح یفتح علیھا ف�ي ال�وق�ت 
ذاتھ مالمح حزین�ة م�ح�ف�وف�ة ب�ن�وب�ات 
متواصلة من االحساس الخلیط ما ب�ی�ن 
كونھا ع�ال�ق�ة ف�ي ال�ظ�ل�م ب�ح�ق ذات�ھ�ا 
كأنسانة ط�م�وح�ة وم�ا ب�ی�ن ش�ع�ورھ�ا 
المحبط بكونھا تلك األم ال�ت�ي أس�اءت 
التصرف في حق زوجھا وط�ف�ل�ی�ھ�م�ا، 
كما سیالزمھا ذلك االحساس المق�وض 
في كونھا المضحیة بالمجان م�ن أج�ل 
ت��ج��س��ی��د دور األم��وم��ة ال��م��ث��ال��ی��ة ف��ي 
فصول حكایة مأساویة تتألف من م�ائ�ة 

  صفحة من القطع المتوسط.
 
ـ الشخصیة المحور وعوائ�ق ذاك�رة 3

 طفولتھا الملتبسة:
اس��ت��ن��ادا إل��ى م��ا ج��اءت ب��ھ ب��ع��ض  

وح���دات ال���روای���ة ف���ي فص���ول���ھ���ا 

المتوسطة، یتبین ل�ن�ا ح�ج�م ومس�ت�وى 
الخذالن الذي رافق فعل تكوین وب�ی�ئ�ة 
ط��ف��ول��ة الش��خ��ص��ی��ة ال��م��ح��ور م��ری��م، 
والواضح جدا أن ھذا الجانب المنظور 

أشكال�ی�ا   من ذاتھا أضحى یشكل طابعا
خاصا في مرحلتھا العمریة ال�ح�اض�رة 
بفعل تلك الشخصیة األم ال�ت�ي ی�ت�ع�ی�ن 
علیھا االحتف�ال ح�اض�را ب�ع�ی�د م�ی�الد 
أبنتھا میال.ومن النت�ائ�ج ال�ب�ادی�ة ع�ل�ى 
سمات ومكونات االبعاد ال�ن�ف�س�ی�ة ف�ي 
دواخل ھذه األم أنھا قامت ب�أس�ت�رج�اع 
حادثة طفولتھا التي تزامنت مع م�وع�د 
میالد أبنتھا في ھذا الزمن المؤشر ف�ي 
محددات الروایة : (وخطرت في بالھ�ا 
ذكریات محبطة تعود بھا إلى م�رح�ل�ة 
طفولتھا،وكیف تركت قطع�ة ش�وك�وال 
تذوب بین خیوط الصوف ث�م ح�اول�ت 
أخفاء معالمھا،فتلطخ السجاد. أكتشف�ت 
أم مضیفتھا أمرھا،فوبختھا أمام جم�ی�ع 

. الروایة ) في ظ�ل  45األطفال. / ص
ھذه الذاكرة المحبطة التي ج�ع�ل�ت م�ن 
األم مریم عبر واقعة میالد بنتھ�ا ت�ل�وذ 
بغرف�ت�ھ�ا ف�رارا، وق�د أح�ك�م�ت غ�ل�ق 
الباب خلفھا، فیما أظ�ھ�رت ف�ي ذات�ھ�ا 
بالت�ش�اغ�ل ع�ن ال�ح�ف�ل وج�م�ی�ع أس�ر 
المدعوین من األباء واألمھات وأق�ران 
میال عمرا.في الحقیقة ك�ان�ت ال�زوج�ة 
مریم معتمدة كلیا على جھود ال�م�رب�ی�ة 
لویز في أستق�ب�ال وت�ودی�ع ك�اف�ة أس�ر 
المحتفین في حف�ل م�ی�ال،وم�ا زاد م�ن 
أعجاب وتمسك م�ری�م ب�ھ�ذه ال�م�رب�ی�ة 
المثالیة ھو أشغالھا مكانھا الشاغر ف�ي 
طیلة الحفل،وما أقدمت علیھ ال�م�رب�ی�ة 
الطیبة من الح�ن�و األم�وم�ي ال�ح�اض�ن 
لكلتا الطف�ل�ی�ن،ودون ح�ت�ى اش�ع�ارھ�م 
بغیاب والدتھم عنھم طیل�ة زم�ن ح�ف�ل 

 المیالد.
 ـ تعلیق القراءة:

في الواقع أن أھم م�ا ت�ب�ن�ت�ھ ال�روائ�ی�ة 
القدیرة (ل�ی�ل�ى س�ل�ی�م�ان�ي) ف�ي ح�دود 
مفاصل روایتھا، ذلك التندر ف�ي خ�ل�ق 
جوھ�ر ع�م�ل�ی�ة ال�ك�ش�ف ع�ن خ�وال�ج 
ش��خ��وص��ھ��ا ب��دءا ب��ال��زوج��ة وم��رورا 
بلویز المربیة المثالی�ة،ول�ك�ل م�ن ھ�ذه 
ال��ع��ن��اص��ر الش��خ��وص��ی��ة ع��الق��ات��ھ��ا 
ال��م��ح��وری��ة ف��ي مش��خ��ص��ات ح��ب��ك��ة 
الروایة، ولعل أخص مج�اال ت�وظ�ی�ف�ی�ا 
في مسار دائرة سرد الروایة یتفرد ف�ي 
ذلك االسلوب البنائي ال�م�ط�رد، ح�ی�ث 
تش���اب���ك ال���م���ح���س���وس إزاء ت���وال���د 
األمكانیات المقیمة في دھالیز وأھ�وار 
تساؤالت وظنون الذوات الش�دی�دة ف�ي 
تراكیبھا وتحوالتھا وتداخالتھا ال�ف�ن�ی�ة 
الحاذقة في جملة أطروحة مبحثنا الذي 
یتلخص في جملة عنوانیة كانت بمثاب�ة 
ال��دل��ی��ل األھ��م ف��ي م��ع��ای��ن��ة ال��خ��ط��اب 
الطردي الكام�ن ب�ی�ن إط�اری�ة ال�زم�ن 
الالحق بالس�اب�ق م�ن م�ع�ال�م الص�ن�ع�ة 

 الروائیة المتفردة.

 م   (د أ) روا  ا  
 )4المبحث ( ،الخطاب الطردي بین إطاریة الزمن الالحق بالسابق الروائي  
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  دشتو آدم الریكاني/كندا

 
 عندما أحن

 یصیبني الجنون
 فاصبح كأسداً مفترساً 

 أفترس كل ما یشبع حنیني
 غیابك یثیر مشاعري
 یُلھب قلبي الحنون

 سعیر الشوق ال تطفئھ الكلمات
 والحنین ال تشبعھ النظرات

 زخات المطر
 ال تروي عطش الصحارى

  وال شمس الشتاء
 تذِوب جلید الجبال

 كوني مطراً من الحنان
 لیروي سعیر شوقي

 وشمسا دافئة
 لیتدفأ بھا قلبي المسكین

 عندھا یھدأ الحنین
 واعود الى وضعي الطبیعي

 انسان ھاديء
 أحن بھدوء
 أحب بسكوت
 أتألم بصمت

 أسھر مع القمر حتى الصباح
 أغازل وجھھ الجمیل

 باشعار عاطفیة
 تبعث الفرحة الى روحھ الطیبة
 فیأخذني معھ في خیال واسع

 أللتقي بك في جنح اللیل
 اجالسك واصابعي تالطف

 شعرك المتموج
 ونظراتي تخترق نظرات عینیك

 وكلماتي گقطرات الدم
 تسري في شریانك

 وتراقص نبضات قلبك
 تَنسعد الروح ویطیب اللقاء

 مع نَشوة الحب
 وكأس من شراب الكرمة

 تھدأ االعصاب
 تتلذذ بھ الشفتین

 تقتربان بلھفة وشوق
 لیتعانقان في لحظة صمت
 على مذبح العشق األزلي
 لیخلق حالة من الجنون

 ترى فیھا االشیاء صغیرة
 رغم كبرھا

 وترى الحیاة كأنھا لحظة واحدة
 یكمن كل الجمال فیھا

  وفي لحظة اخرى
 نحس كأننا نعیش الحلم

 !!!!!.. من أولھ حتى نھایتھ
 
 

 ابا 
 
 
 
 

 اعتماد الفراتي
 العراق

 !..إیھ یا لیل
 ماباُل ھذا السكون

 یعبث بي ؟
  یُبعثرني

 ویجمعَك برأسي
 القلب  و ما باُل ھذا 

 یئُن یجُن یحنْ 
 في وحشة اغترابھ
 یاوجع القلب تریثْ 

 نادیتني فخذلتني
 موحش  وتركتني للیلٍ 

 !..أُقتل
 أرقُب شھیَق صبحٍ 

 ال یشیخُ   
 ونھار یلُد اإلمنیات

 ..آه
 ما أحزنك من لیل

 ! وما أشقاني
 أشغلتني، أدھشتني

 تُشّذُب غمرةَ ولھي 
 وأحتراق فراشي

 بصمتك األزلي
 وھذي أنا الزلت ھنا

 قانتة في محراب عینیك
 أعدُّ الساعات

  المواویل  أعاقر
 ما أججني و ال ھزني

 صوت صھیل اغترابك
 وأنا المغتربة فیك

 ُرحماكَ 
  .. ھّال أتیت

 فنوافذ روحي مشرعة الیك
 وعالمي نجم صغیر

 مضيء بین یدیك
  مسائي  وھا ھو

  یطرق باب لیلكَ 
  یستقبل روحي

 بنشیج سماوي أزلي
 صمتك  یضج ببوح

  مملوء بالرحیل
  ؟.. أ تعلُم یا ساكني
 یكسرني الغیاب

 باألنین  معتق
 وشوٍق حزین 

 ینحدر نحوي كالیل البھیم
 یتعقبھ ظلي وبین الظّل و الالظلّ 

 شرود یحتسي ضیاعي
 یختبئ في أحضان

 أزمنتي المقتولة
 في غاباتك البعیدة 

 !.. ظّل لي  حیث ال
  أتالشى  أھرب مني 

 أناجي فیك ذاكرتي
 أبحث عنك وعني

 عند منتصف الطریق
  .. أّواه

  ما أغباني مقفلة أیامي
 بمفاتیح النسیان

 وأیامك محكمة بعطش األفول
 في كینونة روحي البتول

  ھمسَت لي  حینھا
 بشفتیك الضمآنتین-

 -ورضاب لماك
 انتظریني ھناك

 على شواطئ الشمع
 لنذوب معاً 

 ضوء عشٍق ووجد
  والحلم بیننا نساكنھ
 نغافل فیھ صحوتنا

 ولنغِن معاً 
  ال للفراق
  ال للغیاب

 رغم
 اغترابنا الموحش

 )اة((      
 
 
 

  رزاق مسلم الدجیلي 
 

 ..ایّتھا الودیعة التي تعبر حدود الروح
 ایتھا الشفیفة التي

 تحمل معھا االمنیات
 اعرفِك جیداً 

 بل تعلمتُّ جیداً عندما تبدأ المشاكسة بیني وبینك،
 أصالحِك، وأستفّز شغاف القلب

 من أجل ان التبتعدي عنّي
...................... 

 القصیدة
 أیّتُھا العنقاء في ذاكرة التاریخ

 یامن یمرُّ على ابوابك كلُّ الشعراء
 لیطرقوا باب االمل الموعود

 فتفتحین لھم كّل قوامیس العشق االبدي
 فانت التعرفین أّال الحبّ 

 والوقوف على مرافىء الذاكرة
...................... 

 القصیدة
 ایتھا المحّملة بالنرجس والیاسمین

 وكل زھور الحدائق الناعسة العاشقة
 ،.لقدتدّربت ِجیداً على جذوة الحبِّ المعتّق

ق باالمنیات  والمطوِّ
 واصبحت انِت وحدك

 اللحن المحبّب لكلِّ االغنیات
 لذلك كنت العشق الحزین والمتمرد

 الذي یحبّھ كّل الشعراء
...................... 

 القصیدة
 تركنا عندِك كّل احالمنا المؤجلة

 وانین اللیالي التي اتعبتنا
 ونھارات الوطن المحروم

 واحوال الناس البسطاء
 الذین ینظرون الى المستقبل

 والباعةُ المتجولون
 عندما یعودون الى بیوتھم محّملین

 برزق هللا
 رغم االلم والقھر والحرمان والمعاناة

...................... 
 القصیدة

 آٍه علیِك أیّتھا الّشقیة القویة العنیدة
 في أيِّ قارورٍة تسكنین

 ومن أيِّ المرافىِء تطلعین
 ..نختارك حبیبةٌ تغفو فوق صفحات دفاترنا

 ونطارحِك الحّب المعتّق
 وانت تختبئین بین كتبنا المدرسیة

...................... 
 القصیدة

 تتسللیَن عبر قطرات المطر
 في لیٍل شتائٍي قارص

 فتطرقین شبابیك المحرومین
 والحیارى والسھارى

 على وقع االلم
 تناغین بالغنِج المحببِ 

 للذین یحلمون بوطٍن مزھٍو بالحبِّ 
 ومفعٍم بالودِّ والتأنق والتودد
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بعد أن أنھى الشاعر وصف لحظ�ة ال�وداع   
في أكثر من مقطوعة ینقلنا بخفَّة لم�ا ع�ان�ھ 
بعدھا فاستخدم "الحمَّى" كداللة على ع�ظ�م 
الحالة، ثمَّ نقلنا بخفَّة أیًضا إلى ح�ال�ة ال�ح�بِّ 
فیشعرنا في بعض النصوص بوجود الحبیب�ة 
وفي بعضھا بغیابھا كم�ا ی�ن�ق�ل�ن�ا ل�ذات�ھ ھ�و 
المتأرجحة بین الحضور وال�غ�ی�اب، ف�ج�اءت 
ھذا النصوص لتخلَّ�د ال�ل�ح�ظ�ات أیًض�ا ل�ك�ن 
عل�ى م�راح�ل زم�ن�ی�ة م�ت�ع�ددة ع�ل�ى خ�الل 
السلسلة التي بدأھا ب "في لحظ�ة ال�وداع" 
فقد جاءت ضمن اطار زمني ومك�ان�ي واح�د 
ول��وص��ف ح��ال��ة واح��دة وھ��ي ال���وداع، 
ونستعرض بعًضا من ھذه النصوص ون�ق�ف 

  علیھا:
 "یا لھذیاني آخر اللیل!

 حّمى الفراق
 شّوھْت أحالمي الجمیلة."

كم�ا ذك�رن�ا ف�ي ال�ف�ق�رة الس�اب�ق�ة اس�ت�خ�دم 
الشاعر مصطلح ال�ح�ّم�ى ل�ی�دّل ع�ل�ى ع�ظ�م 
المعاناة، الحمى التي من الطبیعي أن توصلھ 
للھذیان، الحمى التي لم ت�أِت بس�ب�ب م�رض 
عضوي بل أتت بسبب تشظّي الروح بس�ب�ب 
الفراق ف�ت�داع�ت ل�ھ�ا ك�ّل األح�الم ب�ال�ح�زن 
والكآبة حتى وصلت لمرحل�ة ال�ت�ش�ّوه، ف�م�ا 
عادت األحالم ال�ج�م�ی�ل�ة ت�زوره وك�أن�ھ ف�ي 

 ھلوسة داكنة تنعدم فیھا جاذبیة الجمال.
****** 

 "صوتھا یمّزُق وحشةَ اللیل
 ضعیفاً یأتي ِمْن ھناكَ 

 كمسافٍر ظلَّ الطریق."
لیلھ الموح�ش ب�ع�دھ�ا وك�أن ھ�ذه ال�وحش�ة 
رداء ألقي على روحھ فكتمھا یأت�ي ص�وت�ھ�ا 
لیمّزقھ لكنھ یأتي بضعف من الب�ع�ی�د وأش�ار 
للبعید القری�ب ب�اس�ت�خ�دام "ھ�ن�اك" وش�بَّ�ھ 
ض��ع��ف ھ��ذا الص��وت بص��وت مس��اف��ر ظ��ّل 
طریقھ والمسافر عابر ألرض ل�ی�س�ت وط�ن 
لھ لذا فصوتھ ی�ك�ون ض�ع�ی�فً�ا ح�ی�ن ی�ط�ل�ب 
المساعدة على معرف�ة ال�ط�ری�ق، وك�م�ا ك�ّل 
نصوص الشاعر یأتي ھ�ذا ال�ن�ص ل�ی�ب�رھ�ن 
على قدرتھ العالیة في التشبیھ وادارك�ھ ب�أّن 
العمق أساس الشعر ال�ذي ی�ح�ّرك ال�ع�اط�ف�ة 

 والعقل.
 "یا لشفتیھا الوردیتین .!

 یربكھما الخجل
 بینما تبرُق السماء ویھطُل المطر."

في ذات اللحظة التي أربَك الخجل فیھا شف�اه 
الحبیبة الوردیة برقت السماء وھطل المطر، 
فأي رب�ك�ة ھ�ذه ال�ت�ي ت�زام�ن�ت م�ع ال�ب�رق 
والمطر؟!، وھل البرق والمط�ر ھ�م�ا ال�ب�رق 
والمطر اللذان نعرف بمعناھ�م�ا ال�م�ت�داول؟، 
نقف قلیال لنرى أن الشاعر وما بداخل�ھ م�ن 
عاطفة جامحة للحبیبة في ھذه اللحظة جع�ل 
منھ سماًء تبرق وت�م�ط�ر ف�أث�ار ذل�ك خ�ج�ل 
الشفاه فحصلت الربكة. وھنا استعار الشاعر 
ظواھر طبیعیة وأسقطھا على ذاتھ ف�ي ت�ل�ك 

  اللحظة.
 "یا لتعاستي..!

 دائماً ارددھا مَع نفسي
 وحبیبتي ھناَك لآلَن تنتظُر."

بالرغم من أن الش�اع�ر أرج�ع ال�ت�ع�اس�ة ل�ھ 
"تعاستي" لكنھ ربط التعاسة بارتباطھ ب�ھ�ا، 

فھو یرددھا بینھ وبین نفسھ ألنھ یعرف أنھ�ا 
تنتظر أي الحبی�ب�ة، ی�ل�وم ن�ف�س�ھ وی�ج�ل�دھ�ا 
وانتظارھا لھ سبب في تعاستھ، نراه ھنا ف�ي 
دائرة العجز فلو كان یقدر لما كانت التع�اس�ة 

  ولیدة انتظارھا لھ.
 "تتقافُز على السریِر كطفلةٍ 
 حبیبتي ذات القالدة الحمراء

 ما أحلى خیالھا على الحائط.!"
نكاد نرى المشھد، حبیبة تقفز على الس�ری�ر 
مرتدیة قالدة حمراء وخیالھا منعك�س ع�ل�ى 
الحائط، اللون األحمر في علم النف�س ی�رم�ز 
للعاطفة ویعبر عن ال�ن�ش�اط وال�ح�ی�وی�ة ل�ذا 
وصفھا ب�أن�ھ�ا "ت�ت�ق�اف�ز" وج�اء اس�ت�خ�دام 
اللون األحمر لیشعرنا بك�م�ی�ة ال�ط�اق�ة ال�ت�ي 
تحملھا، وھي بھذه اللحظة ینعك�س خ�ی�ال�ھ�ا 
على الحائط، یتأملھ ویعبر ع�ن ح�الوة ھ�ذا 
المشھد، یح�ب�ھ�ا ب�ك�ام�ل أل�وان�ھ�ا وط�اق�ت�ھ�ا 
ویحبھا كخیال ربما لم یرى غی�ره ل�ح�ظ�ت�ھ�ا 
واستدرجھ من الذاكرة بلون واحد، وتعب�ی�ره 
عن حالوة خیالھا یجعلنا نضع احتم�اال أن�ھ�ا 
لحظة تذكَّر، فلو كان یصف اللحظة ف�ي ذات 
الوقت الستخدام المرآة ل�ت�ص�ف ان�ع�ك�اس�ھ�ا 
الكامل بكل ألوانھ، لكنھ كان في ظلِّ الغی�اب. 
وھذا یعبر عن قدرة فنیة عالیة عند الشاع�ر 
لیضعنا أمام ال�ح�ض�ور وال�غ�ی�اب م�ن خ�الل 

  داللة اللون في نص قصیر.
 "في المقھى تجلُس بقربي

 یدھا الصغیرة بیدي
 نستمُع الى أغنیِة مغٍن مغمور."

یعود الشاعر لمكان كانا یجلسا فی�ھ ویص�ف 
لنا طبیعة الجلسة حیث كانت تضع یدھا التي 
وصفھا بالصغیرة في ی�ده وك�ان�ا یس�ت�م�ع�ان 
ألغنیة مغن مغمور، وصف الشاعر للمغ�ن�ي 
بالمغمور لم یأت عبثًا كما عودنا في أسلوبھ 
الشعري العام، الغال�ب�ی�ة ت�ك�ت�ب ف�ي وص�ف 
ھكذا مشھد بأنھم یستمعان لفی�روز م�ث�ال أو 
لعبد الحل�ی�م أو ألم ك�ل�ث�وم أي ل�ل�م�ش�اھ�ی�ر 
المتربعین على عرش اإلحساس في الغ�ن�اء، 
لكنھ عامًدا وصف المغني بالمغمور ل�ی�س�ل�ط 
الضوء على احساسھ ھو والحبیبة ف�ي ت�ل�ك 
الحظة وكأنھ كل ش�يء ال ی�ھ�م واإلحس�اس 
المتمكن لحظتھا احساسھم ھم، ال وج�ود ال 
أحاسیس مساندة ترفع م�ن ق�ی�م�ة ال�ل�ح�ظ�ة 

 شكلیا.

 "أعدْت لنا قدح شاي واحد
 ِمْن نفِس مكان شفتیھا ارتشفُ 

 یا لجماِل ھذا القدح..!"
یرتشف من نفس المكان التي ت�رتش�ف م�ن�ھ 
ھي، ق�دح الش�اي ال�ذي أع�دت�ھ ل�ھ�م�ا ك�ان 
واحًدا وكانا اثنین األمر الذي ج�ع�ل الش�اع�ر 
یتعجبُّ من جمال ھذا القدح. أیًض�ا الش�اع�ر 
ھنا یضعنا برشاقة أمام الغی�اب وال�ح�ض�ور، 
فقد تكون قد أعدتھُ في ال�غ�ی�اب وق�د ت�ك�ون 
أعدتھ في ال�ح�ض�ور، ت�ع�ج�ب الش�اع�ر م�ن 
جمال القدح قد یض�ع�ن�ا ن�ف�س�ی�ا ف�ي حض�رة 
الغیاب، وكأنھ ی�ن�ظ�ر ل�ق�دح تش�ارك�ا ش�رب 
الشاي فیھ وال یملك أمامھ سواه لیق�ول ب�أن 

  كل شيء تشاركا فیھ یعتلیھ الجمال.
********* 

 "أفتُح نافذتي
 أتنفُس أریَج األزھار

 یا لعطِر قمیصھا الوردّي.!"
وكما النصین السابقین یأت�ي ال�ن�ص ل�ی�ق�ول 
بأنَّ كل متعلقات الح�ب�ی�ب�ة وك�ل م�ا ان�ع�ك�س 
عنھا وما مستھ بیدیھا أو شفتیھا ل�ھ ن�ك�ھ�ة 
الخاصة وجمالھ الخالد، في ھذا النص لحظة 
یفتح نافذت�ھ وی�ت�ن�ف�س أری�ج األزھ�ار ال�ذي 
یأخذه لعطر قمیصھا الذي یشبھ لونھ لونھ�ا، 
عطرھا أخذه لھا لقمی�ص�ھ�ا، ھ�ن�ا ال�ط�ب�ی�ع�ة 

  أخذتھ إلیھا بكامل حواسھ.
 

 ھایكو االنتظار
 یا لجماِل ھذِه اللیلة. !

 تحتفُل النجوم في السماءِ 
 تتباھى , بوالدِة القمر .

************* 
  كْم ھي سعیدةٌ 

 تشعُل الشموَع والبخورَ 
 في ھذِه اللیلة , حبیبتي .!

************ 
 في شوارِع مدینتنا المضیئة

 حتى األطفال یحتفلون
 الى الصباِح , ینتظروَن القمر .

************ 
 كْم ھو سعیٌد ذاَك الشیخ
 على عتبِة دارِه یجلسُ 

 یداعُب خرزات مسبحتِھ , ینتظُر . !
************ 

 األلعاُب الناریّة تزیُّن السماءَ 
 أحّدُق كیَف یتلّوُن الظالمَ 

 لحظةَ ظھوِر القمر .
*********** 

 الكتُب التي قرأتھا سابقاً 
 نبوءاتھا الیوم تتحققُ 

 ھرٌج ومرٌج في األرض .
في ھذه المقطوعات التي عنونھا الشاعر ب 
"االنتظار" یذكر الشاعر القمر في أكثر م�ن 
موضع ویؤكد ع�ل�ى ال�ل�ی�ل وأض�وائ�ھ ال�ت�ي 
ت��زیَّ��ن الس��م��اء، ف��ال��ق��م��ر ك��ام��ال ی��ن��ت��ظ��ر، 
واألضواء تنتظر، وتل�ّون ال�ظ�ل�م�ة ی�ن�ت�ظ�ر، 
والشموع والبخور یحضران الستقبال غائ�ب 
أو في مراحل انتظاره، ف�ل�م ی�أت�ي ال�ت�رك�ی�ز 
على القمر عبثًا فھو ابن اللیل، واللی�ل ول�ی�د 
الفراق والبحر الذي تغ�رق ف�ی�ھ ال�روح ف�ي 

  لحظات االنتظار.
 "یا لجماِل ھذِه اللیلة.!

 تحتفُل النجوم في السماءِ 
 تتباھى، بوالدِة القمر."

بعالمة تعّجب یجعلنا الشاعر ن�ت�خ�ی�ل ج�م�ال 
لیلتھ حیث النجوم تحت�ف�ي م�ت�ب�اھ�ی�ة ب�والدة 
القمر، القمر الذي ی�ن�ع�ك�س ن�ورھ�ا ع�ل�ی�ھ، 
الوالدة فعل منتظر، فلو كتب "ظھور" عل�ى 

 سبیل المثال النتفى فعل االنتظار.
 "في شوارِع مدینتنا المضیئة

 حتى األطفال یحتفلون
 الى الصباِح، ینتظروَن القمر."

ینقلنا الشاعر إلى أج�واء م�دی�ن�ت�ھ ال�ع�ام�ة، 
مدین�ة بش�وارع مض�ی�ئ�ة ویس�ت�خ�دم ح�رف 
"حتَّى" في قولھ: حتى األطفال ی�ح�ت�ف�ل�ون، 
لیشعرنا أنھ لیس ھو ال�ط�ف�ل ال�وح�ی�د ال�ذي 
یحتفي وینتظر القمر، ھذا االح�ت�ف�االت ال�ت�ي 
تستمر إلى الصباح وھم ی�ن�ت�ظ�رون ال�ق�م�ر، 
وبالطبع لن یظھر القمر واضًحا للعی�ان ب�ع�د 
شروق الشمس، إذن ھو وال�ك�ل ی�م�ارس�ون 

 االنتظار فقط.
 "الكتُب التي قرأتھا سابقاً 

 نبوءاتھا الیوم تتحققُ 
 ھرٌج ومرٌج في األرض."

یختتم الشاعر نصوصھ ع�ن االن�ت�ظ�ار ب�ھ�ذا 
النص وكأنھ یؤكد أن ال شيء سی�ح�دث وأن 
الكتب التي تدلُّ على تجاربھا الحیاتیة ك�ان�ت 
ملیئة بالنبوءات التي یراھا ت�ت�ج�س�د أم�ام�ھ 
اآلن على األرض على ش�ك�ل ھ�رج وم�رج، 
یشیر الشاعر ھنا لل�ذات ال�ب�ش�ری�ة ألن�ھ�ا ال 
تقدر أن تمشي على خط باستقامة تامة، البدَّ 

  من سقطات وخیبات وھرج ومرج.
 

 ھایكو قصائدي القدیمة
اعتمد كریم عبدهللا ع�ل�ى "ال�ل�غ�ة ال�ح�س�ی�ة 
القویة القادرة على ال�ت�ع�ب�ی�ر ال�ُم�ك�ث�ف ع�ن 
ش��ع��ور أو مش��ھ��د أو ص��ورة ج��م��ال��ی��ة". 
اس��ت��خ��دم ص��ور مش��ھ��دی��ة ووص��ف ق��وي 
ومتماسك وموجز. تجنب في ھذا النوع م�ن 
القصائد االعتماد على ال�وص�ف ال�ت�ج�ری�دي 
والغام�ض اخ�ت�م ال�ق�ص�ی�دة ب�ج�م�ل�ة أخ�ی�رة 
مفاجئة. یفترض بقصیدة الھایكو الج�ی�دة أن 
تحتوي على جملة ختامیة (السط�ر ال�ث�ال�ث) 
ممیزة ق�ادرة ع�ل�ى إث�ارة اھ�ت�م�ام ال�ق�ارئ، 
ولیس ھذا فقط، لكن أن تتركھ ورأسھ ت�دور 
وعاجًزا عن نسیان القصیدة. یوجد أكثر م�ن 
شكل للجملة الختام�ی�ة، ف�ق�د ت�ق�دم ل�ل�ق�ارئ 
مشھًدا غیر متوقع أو تم�ث�ل ف�ك�رة وإیض�اح 
لما تم ذكره في السطری�ن الس�اب�ق�ی�ن، ل�ك�ن 
على نح�و م�ف�اج�ئ وص�ادم ی�ج�ع�ل ال�ق�ارئ 
مندھًشا ومؤمنًا أن وقتھ لم یضع ھ�ب�اًء ف�ي 

 قراءة ھذا النص بالغ القصر.
 8............نلتقیكم في الحلقة / 

رة اا ر 
  اا  ا- م ا-   دان 

       7 -ح درا  
 بقلم:ایمان مصاورة/ فلسطین 
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 زورٌق  وَرق..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. نصر عبد القادر/ مصر
 

 

 على بحاِر األَرْق.. 

 في زوَرٍق من وَرقْ 

 القلُب فیِھ شراٌع..

 بشوقِِھ یحتَرقْ 

 مَن اللھیِب ارتوى..

 مَن الجراِح انطلَقْ 

 ووردٍة من دٍم ..

 مرویٍّة بالعَرقْ 

 للغْیِم ألقى بھا..

 فأزَھَرت في الشفَقْ 

 یسري بِھ كوكٌب ..

 مَن الدیاجي بَرقْ 

 لعالٍَم رائٍع ..

 یثوي وراَء األفُقْ 

 شھباُء أطیاُرهُ ..

 لھا سطوُع الفَلَقْ 

 أنساُمھُ في الُربَى..

 تریُق موَج العبَقْ 

 ترشُّ شمَس الُضَحى..

 ھوادًجا من ألَقْ 

 مازاَل في ُحلِمِھ..

 یطوي ُعباَب الغَسقْ 

 یشقُّ مْوَج الُدجى..

 والیُبالي الغَرْق .

 لنتقاسم ھواَء ھذا اللیِل، ولكنْ 

 ال تُزاحمني على المقعد الفارغ

   قد ِجئتُھُ ثَِمالً 

 مخموراً من لیلة األمسِ 

  ما من أحٍد سوانا ھنا،

 أنا وأنَت ... وھذا اللیُل الفسیح

  اتّخذ لَك مكاناً غیر ھذ المقعد

 علیھ بعٌض من ذكریاتي

 وبقایا تبغي

 .وجدائُل طویلةٌ من الخیبات

 لنتقاسم ھواَء ھذا اللیل الطویل

 وصقیَع الفجرِ 

  والدواَء الذي اشتریتُھ

 من الصیدلیة المناوبة

 ..لیلة الجمعة

 ولكن دعني لصمتي

 ال تُحّدثني عن مغامراتك العاطفیّة

 وال عّمن سرقْت نقوَدكَ 

 .بعد أن ضاجعتھا في فندق رخیص

  أنا ُھنا ألشردَ 

 ... ألنسى

 .ألفقَد ذاكرتي، قلیالً 

 تسلَّ بعیداً عني، وعن مقعدي

 اقضم أظافرك

 ثرثر مع صدیقتكَ 

 ما من رغبة عندي في الحدیث

 بُحَّ صوتي من الّصراخ

 .لیلةَ األمس

  نادیُت ھذا السكون المتباعد

 وما من أحٍد رّد على ندائي،

 طّوقني الخوُف من اللصوص، والُمتسّولین

 .وعابري الطرق في لیل مدینتكم

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

             27 / 12 / 2021        

ا ا اَء  
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تشیر الوقائع واالح�داث إل�ى أن ال�ع�راق   
ھو حلقة الصراع األكثر شھ�رة ف�ي ال�ع�ال�م 
واألزمات اإلنسانیة والتعلیمیة المست�ف�ح�ل�ة 
األقل شھرة او إثارة الھتمام العالم الرسم�ي 
واالعالمي والمدني. وكما یبدو ان المجتمع 
الدولي الزال متأخراً او غیر مكترث الت�خ�اذ 
موقف من ال�م�ص�ائ�ب ال�ت�ي ی�ع�ان�ي م�ن�ھ�ا 
المجتمع العراقي وتسببت ف�ي اك�ب�ر ن�زوح 
في تاریخ الش�رق األوس�ط، ب�ح�س�ب أرق�ام 
المفوضیة السامیة لألمم الم�ت�ح�دة لش�ؤون 
الالجئ�ی�ن، اذ ی�وج�د اآلن وف�ق�ا ل�دراس�ات 
نشرت مؤخرا، اك�ث�ر م�ن م�ل�ی�ون ونص�ف 

 2.5مل�ی�ون ن�ازح ع�راق�ي ف�ي ال�داخ�ل و 
ملیون الجئ موزعین في معظم دول العالم. 
وان أك��ث��ر م��ن ث��م��ان��ی��ة م��الی��ی��ن ع��راق��ي 
یحتاجون إلى مساع�دات إنس�ان�ی�ة، وح�ال�ة 
الوفیات بامراض السرطان بس�ب�ب ال�ت�ل�وث 
الكیمیاوي الذي خ�ل�ف�ت�ھ ال�ح�روب زاد ف�ي 
الس��ن��وات االرب��ع االخ��ی��رة ب��ن��س��ب��ة ت��ق��در 
بعشرات االالف من االصابات اغل�ب�ھ�ا ب�ی�ن 

   االطفال.
وتتعرض الطبقة الفك�ری�ة وذوو ال�ك�ف�اءات 
ال�ت��ق��ن��ی��ة ف��ي ال��ع��راق ل��ح��م��ل�ة م��م��ن��ھ��ج��ة 
ومس��ت��م��رة م��ن ال��ت��خ��وی��ف واالخ��ت��ط��اف 
واالبتزاز والق�ت�ل ال�ع�ش�وائ�ي واالغ�ت�ی�االت 
المستھدفة على ای�دي مس�ؤول�ی�ن ام�ن�ی�ی�ن 
ومنتسبي احزاب السلطة. وان جان�ب�ا غ�ی�ر 
معروف من المأساة ھو التصفیة المنھجی�ة 
لألكادیمیین العراقیین وال�ك�وادر ال�ع�ل�م�ی�ة، 
بالتوازي مع تدمیر البنیة التحتیة التعلیمیة 
في ال�ع�راق. وان ال�ق�م�ع أدى إل�ى ھ�ج�رة 
قسریة جماعیة للطبقة الوسطى ال�م�ت�ع�ل�م�ة 

ال�م�ح�رك ال�رئ�ی�س�ي ل�ل�ت�ق�دم  -في ال�ع�راق 
والتنمیة في الدول الحدیثة والن�ام�ی�ة ع�ل�ى 
حد سواء. مما أدى إل�ى ان�ھ�ی�ار ال�خ�دم�ات 
العامة بسبب طابعھا االنتقائي، االم�ر ال�ذي 
أن�ع�ك�س ع��ل�ى ج�م��ی�ع ق�ط�اع��ات وط�ب�ق��ات 
المجتمع العراقي. والمثیر ل�ال�س�ت�غ�راب ان 
غ�ال��ب�ی��ة ح��االت اس��ت��ھ�داف الض�ح��ای�ا م��ن 
الطبقة الوسطى یت�م الس�ب�اب س�ی�اس�ی�ة او 
عقائدیة ع�ل�ى ی�د ق�ت�ل�ة م�ح�ت�رف�ی�ن ت�ل�ق�وا 

 االوامر من جھات سیاسیة مجھولة. 
في ال�م�ائ�ة م�ن  40ویعتقد أن ما یقرب من 

الطبقة الوسطى في العراق قد فروا ما ب�ی�ن 
إل��ى خ��ارج ال��ب��الد،  2020وع��ام  2006

بسبب االضطھاد الم�م�ن�ھ�ج ول�ی�س ل�دی�ھ�م 
رغبة في العودة. ولم یتم حتى اآلن إج�راء 
اي تحقیق لھذه الظاھرة من قبل الس�ل�ط�ات 

   العراقیة.
وتشیر التقاریر الى ان عدد المع�ل�م�ی�ن ف�ي 

بغداد والمحافظات العراقیة قد انخفض بنسب�ة 
كبیرة وأنھ تم إحراق أو نھب أو تدمیر العدی�د 
من مؤسسات التعلیم العالي، وتم اإلبالغ ع�ن 

ال��ف ھ��ج��م��ة ع��ن��ی��ف��ة ض��د  32اك��ث��ر م��ن 
المؤسسات ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة ف�ي ال�ع�راق. وغ�ادر 
ال��ع��راق ال��ع��دی���د م��ن ال��ك���وادر ال��ط��ب��ی���ة 
والمت�خ�ص�ص�ة ال�ع�ام�ل�ة ف�ي م�ج�ال الص�ح�ة 

   والتعلیم.
لقد انھار نظام الت�ع�ل�ی�م ال�ع�راق�ي، ال�ذي ك�ان 
یوما م�ا واج�ھ�ة ل�ل�ش�رق األوس�ط، واص�ب�ح 
واح��د م��ن ك��ل خ��م��س��ة ع��راق��ی��ی��ن ت��ت��راوح 

غیر قادر على قراءة  49و  10أعمارھم بین 
أو ك�ت�اب�ة ع�ب�ارة بس�ی�ط�ة ت�ت�ع�ل�ق ب�ال�ح�ی��اة 
الیومیة. بینما یتفاخر اصحاب القرار بارتف�اع 

٪ على اق�ل ت�ق�دی�ر وھ�ي م�ن 40األمیة إلى 
بین أع�ل�ى ال�م�ع�دالت ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة. ف�ی�م�ا 
اعترفت وزارة التعلیم الع�ال�ي م�ن ان أك�ث�ر 

آالف موظف حكومي، من بینھم من  10من 
ھم على مستوى رفیع، یع�م�ل�ون ف�ي دوائ�ر 
مھمة وحساسة مثل مكتب رئیس ال�وزراء، 
ورئ�اس��ة ال��ج��م�ھ��وری��ة وال��ب�رل��م��ان ق��دم��وا 
شھادات "دكتوراه" جام�ع�ی�ة م�زورة. وأن 

الف شھادة "دكتوراه" م�زورة م�ن�ح�ت  27
لمدرسین وموظفین وضباط ع�راق�ی�ی�ن م�ن 
"معاھ�د" ل�ب�ن�ان�ی�ة غ�ی�ر م�ع�ت�رف ب�ھ�ا ت�م 

    ضبطھا مؤخرا.
الى جانب كل ھذه التداعی�ات ال�خ�ط�ی�رة ف�ي 
اھم مناحي الحیاة المجتم�ع�ی�ة وال�ح�ض�اری�ة 
والتي سینعكس أثرھا السلبي على مست�ق�ب�ل 
العراق وتق�دم�ھ ب�اع�ت�ب�ار "ال�ع�ل�م" یص�ن�ع 
ال�م��س�ت��ق�ب��ل. ل��م ت��ت�وق��ف االزم��ات األم��ن�ی��ة 
وجرائم الق�ت�ل الس�ی�اس�ي ال�م�ن�ظ�م ل�ل�ك�وادر 
العلمیة واالكادیمیة والثق�اف�ی�ة واالع�الم�ی�ة. 
مثل ھذه الظواھر المریعة سوف لن تت�وق�ف 
ما لم تتخذ اجراءات دول�ی�ة ب�ف�ت�ح ت�ح�ق�ی�ق 
دول�ي مس��ت��ق��ل ع��ل��ى ال��ف��ور خ��ارج ن��ط��اق 
القضاء العراقي، للتحقیق في عملیات الق�ت�ل 
وتخریب المنظومة العلمیة المتخصص�ة ف�ي 
مجالي الصناعة والتكنولوجیا. وأن یف�ح�ص 
التحقیق مسألة تح�دی�د م�ن ال�م�س�ؤول ع�ن 
ماساة التعلیم واستھداف الكفاءات والھج�رة 
القس�ری�ة ون�ت�ائ�ج�ھ�ا ال�م�دم�رة، وب�وض�وح 
أیض��ا، م��ن ھ��و ال��م��س��ؤول ع��ن ك��ل ھ��ذه 

  االوضاع المزریة...
 

ان دوام��ة الص��م��ت ال��ع��ال��م��ي، الش��ع��ب��ي 
واإلعالمي، لما یحل باألكادیم�ی�ی�ن وال�ب�ن�ی�ة 
التحتیة ال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة ف�ي ال�ع�راق، وان�ت�ھ�اك 
حقوق الطالب العراقیین وتطلعاتھم ل�ل�ع�ی�ش 

خ�اٍل م�ن   في ع�راق مس�ت�ق�ل، دی�م�ق�راط�ي
الھیمنة األجنبی�ة. وع�دم ال�ن�ظ�رب�ج�دی�ة ف�ي 

والتعامل معھم بم�ا   طلبات اللجوء للعراقیین
ی��ت��ع��ارض م��ع إرش��ادات م��ف��وض��ی��ة األم��م 
المتحدة السامیة لشؤون الالج�ئ�ی�ن ورف�ض 
منح حق اللجوء للباحثین والطلبة العراقیین 

 وترحیلھم. 
اصبح، اي الصمت، عامال مشجعا للسلط�ات 
العراقیة للت�خ�ل�ي ع�ن ال�ت�زام�ات�ھ�ا وتش�دی�د 
حمالت ع�دم تس�ل�ی�ط الض�وء ع�ل�ى م�ح�ن�ة 
األكادیم�ی�ی�ن وال�ط�الب وھ�ی�ئ�ات ال�ت�دری�س 
العراقیة وعدم توفیر ضمانات ألمن�ھ�م ح�ت�ى 
یتمكنوا من القی�ام ب�ع�م�ل�ھ�م دون خ�وف أو 
تدخل حكومي، بل انتج ظواھر ل�وأد ال�ن�ت�اج 
الفكري والعلمي والثقافي وت�أص�ی�ل ال�ج�ھ�ل 

 والتخلف..

  أ اا اوح دا  ااع ا ة

 
 
 
 
 
 
 

 عصام الیاسري/ المانیا

دا  دات         
 الھولندیین في جرائم ضد اإلیزیدیین في سوریا والعراق. “ الجھادیین”شارك العدید من    

ھذا ما تقولھ منظمتان بحثیتان تقومان بجمع الشھادات من الضحایا في المنطقة، ُعرف اس�م ح�ال�ة 
 واحدة فقط.

) منطقة سنجار. قتل اآلالف من الرجال IS، اجتاح تنظیم الدولة اإلسالمیة ( 2014أغسطس  3في  
االیزیدیین واختطف وستعبد النساء واختطف أطفالھن. تم اغتصاب الفتیات بشكل منھجي في ف�ت�رة 

 كجنود أطفال.  اإلرھاب، وتم نشر األوالد في الجبھات واستخدامھم
في العام الماضي، اعتبر مجلس النواب الھولندي الجرائم التي ارتكبتھا الجم�اع�ة اإلرھ�اب�ی�ة ب�ح�ق 
اإلیزیدیین إبادة جماعیة. لم یتضح بعد ما إذا كانت ھذه ھي الخطوة األول�ى ن�ح�و ت�ح�ق�ی�ق ال�ع�دال�ة 
للضحایا. تستنكر المنظمات البحثیة التي تقدم المساعدة القانونیة لألیزیدیین أسلوب العمل ال�ب�ط�يء 

 وغیر الفعال للسلطات الھولندیة.
 وعد الوزیر

، وعد وزیر الشؤون الخارجیة آنذاك السید ستیف بلوك رًدا على أسئلة برلمانیة من  2020في عام 
بأن ھولندا ستتواصل بنشاط مع المجتمع االیزیدي لجمع وتأمین شھاداتھم من أج�ل   CDA  حزب

 اإلجراءات الجنائیة المستقبلیة ضد المقاتلین المسافرین الھولندیین.
ویذكر لحد اآلن ، كانت ھناك حالة واحدة فقط معروفة لجھادي ھولن�دي رب�م�ا ی�ك�ون م�ت�ورطً�ا ف�ي 

)) من مدینة فاغینینغن الھولندیة. أخبرت المرأة األیزیدیة لیلى تال�و Ojone Iالجرائم: أوجوني (( 
أنھا كانت من السبایا . وقالت ك�ان ع�ل��ی�ھ�ا ا  Algemeen Dagblad en het Paroolصحیفة 

القیام باألعمال المنزلیة للھولندیین الدواعش، كما تم احتج�ازھ�ا واغ�ت�ص�اب�ھ�ا م�ن ق�ب�ل االرھ�اب�ي 
 الداعشي باسل إتش ، العقل المدبر المشتبھ بھ وراء العدید من ھجمات داعش.

 مشاركة العدید من أعضاء داعش الھولندیین
(وھي وكالة انب�اء اس�ت�ق�ص�ائ�ی�ة ت�ب�ح�ث ع�ن خ�ف�ای�ا  Argosمن المناقشات التي أجرتھا أرغوس 

لقاءات عدیدة في المنطقة ، یبدو اآلن أن ھناك المزی�د م�ن   االحداث) اجرت مع الضحایا والسلطات
 Jelaالمؤشرات على تورط الجھادیین الھولندیین في اإلبادة الجماعیة للسكان االیزیدی�ی�ن. ت�ق�ول 

Keyany من منظمة    CIGE  وھي ((مؤسسة ھیئة التحقیق وجمع االدلة والم�ع�ال�ج�ة ف�ي " "
اقلیم كوردستان)) ال یمكنني قول أي شيء عنھا حتى اآلن ، لكنھا تتعلق بأكثر من شخص ھول�ن�دي 
واحد". تم إنشاء لجنة للتحقیق ھذه من قبل السلطات المحلیة وفي السنوات األخی�رة ق�ام�ت ب�ب�ن�اء 
قاعدة بیانات بشھادات اآلالف من اإلیزیدیین.أفاد ھوب ریكیلمان ، الموظف في الشب�ك�ة ال�ق�ان�ون�ی�ة 

ونحن على اتصال بعدد من الضحایا وت�م ذك�ر اث�ن�ان   االیزیدیة الھولندیة ، أنھ تمت إضافة البیانات
من أسماء الجناة على االقل من الرجال والنساء الھولندیین او حاملي الجنس�ی�ة ال�ھ�ول�ن�دی�ة، و ل�ن 

 نعلن عن األسماء طالما أن التحقیق ما زال جاریا.
 ألمانیا تقود الطریق في المحاكمة

كما قامت وكالة انباء أرغوس عن طریق ممثلیھا بزیارة لیلى تالو في العراق. تقول إن�ھ م�ن�ذ نش�ر 
قصتھا في الصحافة الھولندیة ، ومنذ ما یقارب من عامین ، لم یتم االتصال بھ�ا م�ن ق�ب�ل الش�رط�ة 

 الھولندیة أو النیابة العامة لإلدالء ببیان او تعریف. في حین تمكن المجرم أوجوني 
 ))OjoneI((  .الھرب من المعتقل الكردي في الھول وھو مفقود ومجھول االقامة منذ ذلك الحین 

) ، المكلف بالتحقیق في الجرائم النیاب�ی�ة ع�ن TIMوفقا للمنظمة االیزیدیة فریق الجرائم الدولیة (
انتقدت سیاسة ھولندا في ع�دم م�ت�اب�ع�ة م�ل�ف الض�ح�ای�ا بص�ورة   )OMالنیابة العامة الھولندیة (

ھذا الوضع ھو سمة السیاسة الھولندیة حیث یترك جمع الشھادات عملیًا ل�ع�دة   واعتبرت  متواصلة
]. وبھذه الحالة یتوجب على األیزیدیین الذین یرغبون في توثیق TB1] [EvdB2منظمات محلیة [

ولالسف لم ترسل وزارة العدل الھولندیة موظفین إل�ى   اعمال اضھادھم اتخاذ ھذه الخطوة بأنفسھم.
منطقة الجرائم االرھابیة لجمع األدلة، على عكس من ألمانیا ، على س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ، ال�ت�ي ت�ب�ح�ث 

 بنشاط عن المعلومات التي قد تؤدي إلى الجناة األلمان ومحاسبتھم.
في العام الماضي، وللمرة األولى، أدین اثنان من أنصار داعش في ألمانیا بارت�ك�اب إب�ادة ج�م�اع�ی�ة 
ضد اإلیزیدیین. وُحكم على زوجین، رجل عراقي وامرأة ألمانیة، بالسجن ال�م�ؤب�د وعش�ر س�ن�وات 

سنوات في الحدیقة في حرارة ال�ن�ھ�ار  5على التوالي. كان الرجل قد قید فتاة أیزیدیة تبلغ من العمر 
 درجة، وتوفیت الفتاة من الجفاف بعد بضع ساعات. 50كعقاب. كانت درجة الحرارة تقارب 

، المدعیة العامة لمجموعة الج�رائ�م ال�دول�ی�ة، ی�م�ك�ن ت�ف�س�ی�ر Mirjam Blomوفقًا لمیریم بلوم 
حیث ال یمكن للنیاب�ة  TIMاالختالف مع ألمانیا من خالل سلطات التحقیق المحدودة التي تتمتع بھا 

العامة الھولندیة تقدیم مجرمي الحرب إلى المحكمة إال إذا كانت ھناك صل�ة ھ�ول�ن�دی�ة واض�ح�ة اي 
یجب أن تكون الضحیة أو الجاني ھولندیًا او من حملة الجنسیة الھولنیة، أو یجب أن یكون ال�ج�ان�ي 

او سلطة قضائیة عالمیة محدودة، كما ی�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ا. ف�ي ب�ع�ض   موجوًدا في ھولندا. لدینا والیة
البلدان األخرى، مثل ألمانیا، السلطات القضائیة أوسع واكبر. وعندما سئلت السیدة مریم بلوم ع�م�ا 

الشبكة القانونیة االیزیدیة قد تم اعتمادھا والق�ب�ض ب�ھ�ا ع�ل�ى  CIGEإذا كانت االدلة التي قدمتھا 
المرتكبین ، لالسف ان النیابة العامة ال ترید ق�ول أي ش�يء ب�ھ�ذا ال�خ�ص�وص ال�ى ح�ی�ن ان�ت�ھ�اء 

 التحقیق.
من حملة الجنسیة الھولنیة إلى منطقة الص�راع ف�ي  300، سافر حوالي  2012وللمعلومة منذ عام 

منھم منذ ذل�ك ال�ح�ی�ن إل�ى ھ�ول�ن�دا. ول�ح�د  65سوریا والعراق للمشاركة مع مجرمي داعش، عاد 
 لم تتم إدانة أي منھم بارتكاب جرائم ضد االیزیدیین.  االن

اننا في االمانة العامة لھیئة الدفاع عن اتباع الدیانات والمذاھب في العراق ن�ت�اب�ع ب�ك�ل ح�ذر ودق�ة 
مجریات متابعة مجرمي داعش الذین عادوا الى ھولندا ونحتاج الى معلومات توثیقیة تثبت اش�ت�راك 
ھؤالء باعمال القتل والسبي واالغتصاب وندعوا الجھات والمؤسسات المسؤولة الحك�وم�ی�ة وغ�ی�ر 

في االقلیم والمركز اعالمنا عن ھذه الحاالت وتعزیزنا بما عندھ�م م�ن م�ع�ل�وم�ات ب�غ�ی�ة   الحكومیة
الضغط على الجھات الھولندیة المعنیة بالتواصل مع الضحایا واالس�ت�ف�ادة م�ن ال�ت�وث�ی�ق الص�ح�ی�ح 

 الحقاق الحق ومحاسبة المجرمین.
 

  االمانة العامة لھیئة الدفاع عن اتباع الدیانات والمذاھب في العراق
  رابط البحث باللغة الھولندیة

https://www.nporadio1.nl/nieuws/onderzoek/01a809a9-6b87-4268-b71a-b595af450cc0/meer-
nederlandse-isers-betrokken-bij-genocide-jezidis 
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 التقدیم
عن طریق الصدفة وأنا استمع لع�دد م�ن 
أغاني المقام الع�راق�ي ف�ي أح�د م�ق�اھ�ي 

 1993الكرخ عام 
 

وكان المقھى الریفي على كورنیش ن�ھ�ر 
دجلة القریب من خضر الیاس استوقفن�ي 
صوت مطرب لم أعرف اسمھ ولم اسم�ع 
صوتھ م�ن ق�ب�ل . ك�ان ذل�ك م�ن خ�الل 
مسجل كاسیت لصاحب ال�ق�ھ�وة وأت�ذك�ر 
ب��أن ال��رج��ل ك��ان ك��ردی��ا ی��دع��ى {أب��و 

س��أل��ت��ھ وق��ت��ھ��ا ع��ن اس��م ھ��ذا   ك��اوه}
ال�م�ط�رب ف�ق�ال ل��ي ب�أّن ھ��ذا ال�م�ط��رب 
یھودي من أصل عراقي وأس�م�ھ ف�ل�ف�ل. 
فض�ح�ك�ت ف�ي وق�ت�ھ�ا ع�ل�ى ھ�ذا اإلس�م 
الغریب فقلّما یسمي الناس ابناءھم بم�ث�ل 

 .ھذا اإلسم
 

لھذا ظل اإلسم عالقا في ذھني الى یومن�ا 
ھذا وما أن بدأت البحث عن فلفل كرج�ي 
عثرت لھ على الكثیر الكثیر من األغ�ان�ي 
ال��م��س��ج��ل��ة ع��ل��ى ش��ك��ل ی��وت��ی��وب ف��ي 

 .األنترنیت
 

ولكن لألسف الش�دی�د ل�م ی�ت�ح�دث ع�ن�ھ 
ال��م��خ��ت��ص��ون ب��ال��ف��ن ال��ع��راق��ي ال��ق��دی��م 
ماییشبع فضول الب�اح�ث�ی�ن ع�ن ت�اری�خ�ھ 

 .وعن تفاصیل حیاتھ
ومع ذلك ف�إن م�اك�ت�ب ق�د ی�ك�ون ك�اف�ی�ا 
للتذكیر بھ أو للتعریف بھ ل�م�ن الی�ع�رف�ھ 

 .من ابناء ھذا الجیل
نسأل هللا تعالى أن ن�ك�ون م�وف�ق�ی�ن ف�ي 

 .ذلك
 

 : األسم الحقیقي والوالدة
ولد مطرب ال�م�ق�ام ف�ل�ف�ل ك�ورج�ي ع�ام 

في منطقة سوق ح�ن�ون ھ�و م�ن   1935
أقدم وأشھر أسواق بغداد الشعبی�ة ل�ب�ی�ع 
المواد الغذائیة كاللحم والدجاج والس�م�ك 
والبیض وأنواع الف�واك�ھ وال�خ�ض�روات، 
ویقال أنھ سمى نسبةً إلى شخص ی�دع�ى 
ح�ن�ون ك�ان ی�ج�ل�ب س�الل ال�ب�ی�ض م��ن 
الریف إل�ى ھ�ذا الس�وق، والس�وق ی�ق�ع 
ضمن منطقة كان یمتلك�ھ�ا ال�ی�ھ�ود ق�ب�ل 
إسقاط جنسیتھم العراقیة وتركھم ل�ب�غ�داد 
ویقع في محلة قنبر ع�ل�ي، وھ�و ام�ت�داد 
لسوق قنبر علي بقس�م�ی�ة س�وق ح�ن�ون 
الكبیر وسوق حنون الصغیر, وب�ق�ي ھ�ذا 
السوق مھمل ویعاني من تراكم االوس�اخ 
فیھ، وكما یذكر ف�أن ال�ی�ھ�ود ف�ي ب�غ�داد 
كانوا من أكثر من ی�زورون ھ�ذا الس�وق 
ویتمتعون بخیارتھ حیث انة كان معروف 

 .برخص بضاعتھ

ومن ھنا یتضح لنا بأّن فلفل ك�رج�ي م�ن 
أصل یھودي وأس�م�ھ ال�ح�ق�ی�ق�ي إل�ی�اس 

 .جورجي
وھو من عائلة كان�ت ت�م�ت�ھ�ن ال�ت�ج�ارة. 
تتلمذ عل�ى ی�د ال�م�ط�رب ال�ع�راق حس�ن 

 خیوكة. 
 

 : الھجرة الى اسرائیل
عندما حدث "فرھ�ود ال�ی�ھ�ود" ل�م ی�ع�د 
ك��رج��ي ق��ادراً ع��ل��ى إخ��ف��اء ھ��وی��ت��ھ 
الیھودیة، فھ�رب إل�ى إی�ران ف�ي إح�دى 

. وب�ع�د 1950اللیالي المظلمة م�ن ع�ام 
  ستة أشھر ھاجر من إیران إلى إسرائیل

 
 : مسیرة فنیّة حافلة باإلبداع

استطاَع خالل مسیرتھ الفنیة الكب�ی�رة أن 
یتَْرك أثِره ع�ل�ى ال�م�وس�ی�ق�ى ال�ع�راق�ی�ِة، 
ویُث�ب�ُت ُدون أدنَ�ى َش�ّك ب�أنّ�ھ َك�اَن أح�د 
قارئي المقام العظماء الذین أحدثوا ث�ورة 
عظیمة في الموسیقى العراقیة َكتَب فلف�ل 
كرجي الكل�م�ات وأع�دَّ األل�ح�ان ل�م�ع�ظ�م 
أغانیھ بنفسھ، وكان یكتب كلمات أغانی�ھ 
باللغة العرب�ی�ة، وق�ام ب�ت�ج�دی�د األغ�ان�ي 

  الفلكلوریة العراقیة القدیمة
 

 : التمسك بالموروث العراقي
ظل متمسكاً بموروثھ ال�ع�راق�ي لس�ن�وات 
طویلة، وكان یمتلك شعبی�ة ك�ب�ی�رة ب�ی�ن 
أوساط الیھود العراقی�ی�ن ف�ي إس�رائ�ی�ل، 
وكانت أغانیھ ت�ذاع ع�ب�ر إذاع�ة ص�وت 
إسرائیل باللغة ال�ع�رب�ی�ة، م�م�ا ج�ع�ل ل�ھ 
جمھورا كبیرا ف�ي ال�ع�راق، وأق�ام ع�دًدا 
كبی�ًرا م�ن ال�ح�ف�الت ف�ي م�خ�ت�ل�ف دول 

 .العالم
 

 :الشھرة واإلنشار

مألت شھرتھ اآلف�اق ف�ي م�ج�ال ال�م�ق�ام 
العراقي والغناء التراثي، جنبا ال�ى ج�ن�ب 
مع عمالقة المقام العراقي ومنھ�م، ع�ل�ى 
س�ب��ی�ل ال��م�ث��ال ول�ی��س ال�ح��ص��ر، ن��اظ��م 
ال��غ��زال��ي وص��دی��ق��ة ال��م��الی��ة ورش��ی��د 
ال��ق��ن��درج��ي وحس��ن خ��ی��وك��ة وم��ح��م��د 
القبنجي ویوسف ع�م�ر وع�ب�د ال�رح�م�ن 
خضر وعبد الرح�م�ن ال�ع�زاوي، وص�وال 
الى قارئة المقام المبدع�ة ف�ری�دة م�ح�م�د 
عل�ي وس�ف�ی�ر ال�م�ق�ام ال�ع�راق�ي ال�ف�ن�ان 

 .األستاذ حسین األعظمي
 

 : األسباب وراء تغییر اسمھ
ال أحد یعرف لماذا إختار، أو أخ�ت�ی�ر ل�ھ، 
اسم "فل�ف�ل ك�رج�ي" ال�ذي إش�ت�ھ�ر ب�ھ 
وطغى ع�ل�ى إس�م�ھ ال�ح�ق�ی�ق�ي "إل�ی�اس 
جورجي" المسجل على الوثائق الثبوتی�ة 
فقط !؟ إال أن م�ن ال�م�رج�ح أن ی�ك�ون 
اختیار ھذا األسم ألس�ب�اب ت�ت�ع�ل�ق ربّ�م�ا 

 .بمضایقة الیھود في العراق انذاك
 

 : موھبة منذ الطفولة
عرف عن ف�ل�ف�ل ك�رج�ي م�ن�ذ ط�ف�ول�ت�ھ 
موھبة فنیة وأدبیة الفتة للنظر، فقد أجاد 
الغناء العراقي على إص�ول�ھ ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة، 
وأبدع في غناء المقام العراقي، حتى ع�د 
واحدا من اعمدة ھذا الن�م�ط م�ن ال�غ�ن�اء 
الراقي والمتمیز، والذي كان خاصا بأھ�ل 
النخبة والصفوة من مجتمع بغداد ، ق�ب�ل 
أن یطلقھ المطرب یوسف عمر وآخ�رون 
لعامة الناس، فأصبح المقام في م�ت�ن�اول 

 . إھتمام كل المتذوقین للفن الغنائي
 

 : فلفل كرجي ینظم الشعر
ولم یكن إھتمام ف�ل�ف�ل ك�رج�ي م�ق�ت�ص�را 
على أداء المقام العراقي فقط ، ب�ل ك�ان 
ی��ن��ظ��م الش��ع��ر، ول��ھ ص��وت وص��ف 

 . بالمالئكي من شدة عذوبتھ ونقائھ
وكان لتعل�ی�م�ھ اإلس�الم�ي ال�ك�ال�س�ی�ك�ي، 
وث��ق��اف��ت��ھ ال��ع��راق��ی��ة، ون��زوع��ھ ل��ح��ب 
الموسیقى والغن�اء ب�م�ث�اب�ة ج�واز س�ف�ر 
َمنَحھ اإلمتیاَز لقراءة القرآِن الك�ری�م إل�ى 
ال�م��ش��اھ��دی��ن ال��ع��رِب، ض��م�ن ال��ب��رام��ج 
ال�م�خ��ص�ص��ة ل��ل�م��س�ل�م��ی�ن خ�الل ش�ھ��ر 
رمضان على تلفزی�وِن إس�رائ�ی�ل ال�ق�س�م 

 . العربي
 

 : وفاتھ
رحل فلفل ك�رج�ي ع�ن دن�ی�ان�ا ف�ي ع�ام 

في إسرائیل، م�ات و ف�ي داخ�ل�ھ  1983
حنین جارف للعراق تلمسھ م�ن اغ�ان�ی�ھ 
الحزین�ة واألص�ی�ل�ة، ح�ن�ی�ن م�ن ی�ك�اب�د 
الغربة في بلد قیل ل�ھ أن�ھ وط�ن�ھ، وظ�ل 
كرجي الى آخر لحظة في ح�ی�ات�ھ ی�م�ن�ي 

 .النفس برؤیة وطنھ األم العراق

  ب ا اا من ن  دي،

  
 

 
 بقلم: األدیب العراقي: 

 / تونسعالء األدیب      
 مسیطر على القلب

 بتعویذة الخلود
  الرحیل  ال یشملھ قانون

 القھر زراره  كلما ضیق
 على عنق الحیاة
 تتسع عراویھ

 لتتدفق تیارات بعث
   في أمل عاطل عن العمل

 ویضحك الربیع
 

 فأتھب مجددا
 العادة  وبحكم 

 فنون الثرثرة  ألمارس معھ
 في نطاق الصمت

 لساني  أمتشق
  وأبارزه بحد صدق

 أجتثھ من قاموس القلب
 وأرصف بھ الدرب المؤدیة

  إلى مسامع الحقیقة
 

 التثنیني رتابة
 اإلصغاء

 وال حنجرة صدأة
   طالما

  بریت عن الحقیقة
 وارتداني الیقین
 وتلقفني موقف

 الصبر
  إلى حین

 بغتة من فرج
 

 أي حدیث سواه
 دخیل على أبجدیتي 

 ال یكل
  یغالبني
 بھمسھ

 بھمھماتھ
 بنغماتھ

 بصرخاتھ
 بكل ما أوتي
 من لعثماتھ
 وعثراتھ

 وكل بالغة فیھ
 فیغلبني

 ألستكین راضیة لھ
 وحین أضجره

 أرمیھ في دفتر القلب
 نبضا حیا

 وبین أروقة اللسان
 لفظا خالدا

 وفي لوحة العین
 بروازا ناطقا

  
 ھكذا ھو

 ال سطوة لنسیان 
 علیھ
 غلبني

 فأغابني عني
 ولغاني ..حتى مني
  وتغامرنا بوحدة حال

 لنغدو
 وطني وأنا

 جغرافیامن نرجس مبارك
 في 

  ثرثرة الوفاء
 

  ة اء
 
 
 
 

 نرجس عمران  
 سوریا



ظھرت القبعات وأغطیة ال�رأس م�ن�ذ س�ن�وات    
طویلة، وكان الھدف من ورائ�ھ�ا ح�م�ای�ة ال�رأس 
من العوامل الجویة، وكذلك أشارت إل�ى ال�وض�ع 
االجتماعي لُمرتدیھا، وساھمت في تحدید انتمائھ 
أو مھنتھ، حتى أواخ�ر ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن ك�ان�ت 
القبعات وأغطیة الرأس جزًءا أساسیً�ا، ال ی�م�ك�ن 
االستغناء عنھ في خزانة مالبس أي رجل، بدای�ة 
من القبعات البسیطة، وصوالً إلى ال�ق�ب�ع�ات ذات 
التصام�ی�م وال�ت�ف�اص�ی�ل ال�ك�ث�ی�رة، م�ن زخ�ارف 

 وتُزین بالحلي وغیرھا.
خ��الل ال��ع��ص��ور ال��وس��ط��ى وعص��ر ال��ن��ھ��ض��ة 
ب�أوروب�ا، س��اع�دت ال�ق��ب�ع�ات ع�ل�ى ف��ھ�م وض��ع 
الرجال في المجتمع، وفي بعض الحاالت ف�رض 
القانون ارتداء بعض أغ�ط�ی�ة ال�رأس وال�ق�ب�ع�ات 
على بعض الرجال، لكن أنماط وتصامیم القبعات 
اختلفت مع تقدم المجتمع والتطور التك�ن�ول�وج�ي، 
ولكن ارتداءك للقبعة أو ع�دم ارت�دائ�ھ�ا ال ی�زال 
خیارا في الماضي، ولعبت القبع�ات دوًرا م�ھ�ًم�ا 

 في حیاة الرجال.
للقبعات أصل ی�ع�ود إل�ى م�ئ�ات أو رب�م�ا آالف 
السنین، واكتشف اإلنسان ذلك من خالل الكلمات 
المكتوبة، والفنون المتمثلة في اللوحات والتماثیل 

واألواني الفخاریة والنقوش التي ُعثر علیھا عل�ى 
الجدران، تعددت أغراض القبعات ف�ي ال�م�اض�ي 
ما بین االحتفالیة، الدینیة، المل�ك�ی�ة، ال�ع�س�ك�ری�ة، 
وصنعت من الفراء، الجل�د، ال�ك�ت�ان، وال�م�ع�ادن. 
وقد ُعثر عل�ى ن�ق�وش ورس�وم�ات ع�ل�ى ج�دران 

تص�ور ش�خ�ًص�ا  1914كھف ف�ي ف�رنس�ا ع�ام 
یرتدي غطاء رأس بھ قرون، یعود ت�اری�خ�ھ إل�ى 
القرن الرابع عشر قبل المیالد. وھذه ثالثة نماذج 

 للقبعات.
قبعة موزع الصحف: أو ق�ب�ع�ة ال�خ�ب�از الص�ب�ي 
(البریطانیة)، ھي القبعة الكالسیكیة ال�ت�ي ی�م�ك�ن 
ت�ح��وی��ل�ھ��ا ل��ق��ب�ع��ة عص��ری�ة ب��ب��ع��ض ال�ل��م��س��ات 
واإلضافات مثل ال�ری�ش أو ال�ط�ب�ع�ات أو ح�ت�ى 
األلوان الصارخة. ھ�ذه ال�ق�ب�ع�ات م�ن م�وض�ات 
الشتاء، عریضة وغطاء مماثل ف�ي أس�ل�وب إل�ى 
سقف مسطح. لھ شكل عام مم�اث�ل وق�م�ة ص�ل�ب�ة 
(قناع) في المقدمة مثل غطاء مسطح، لكن جس�م 
الغ�ط�اء مس�ت�دی�ر، مص�ن�وع م�ن ث�م�ان�ي ق�ط�ع، 
ممتلئ، ومغطى بزر في األعلى، وغالبً�ا م�ع زر 
یربط من األمام إل�ى ال�ح�اف�ة، (ك�م�ا ی�ح�دث ف�ي 
بعض األحیان لل�غ�ط�اء ال�م�س�ط�ح). ك�ان ال�ن�م�ط 
شائًعا في أوروبا وأم�ری�ك�ا الش�م�ال�ی�ة ف�ي أوائ�ل 
القرن العشری�ن ب�ی�ن ك�ل م�ن األوالد وال�رج�ال 
البالغین. كما یوحي االسم، كان ف�ي ذل�ك ال�وق�ت 
مرتبطًا بأوالد الصحف. ھذا یؤدي إلى سوء فھم. 
ص�ح��ی�ح أن ال��ع�دی��د م�ن األوالد ف�ي الص��ح��ف 

 وغیرھم من الفتیان 
العاملین في ذلك ال�وق�ت ك�ان�وا ی�رت�دون ق�ب�ع�ات 
مسطحة إلى جانب األسالیب األخرى. ومع ذلك، 

 لم یكن األوالد یرتدون ھذا األسلوب فقط.
كانت القبعات المسطحة شائعة جًدا بی�ن ال�رج�ال 
والفتیان في أمریكا الشمالیة وأوروبا م�ن ج�م�ی�ع 
الطبقات خالل أوائ�ل ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن وك�ان�ت 
عالمی�ة ت�ق�ری�بً�ا خ�الل ال�ع�ق�د األول م�ن ال�ق�رن 
العشرین وحتى العشرینات من القرن ال�م�اض�ي، 
ال سیما بین الطبق�ات ال�ع�ام�ل�ة "ال�دن�ی�ا". تُ�ظ�ھ�ر 
العدید من الصور الفوتوغرافیة ل�ھ�ذه ال�ف�ت�رة أن 
ھذه القبعات ال یرتدیھا بائعي الصحف ف�ح�س�ب، 
بل ی�رت�دی�ھ�ا ع�م�ال ال�م�وان�ئ، وع�م�ال الص�ل�ب 
العالي، ونقّاب السفن، والبائعون، وال�م�زارع�ون، 
وال�م��ت�س��ول��ون، وق�ط��اع ال�ط��رق، وال��ح�رف��ی��ون، 
والتجار من أنواع عدیدة. وھذا ما تم إثباتھ ج�ی�ًدا 
في روایات وأفالم ھذه الفترة وب�ع�دھ�ا م�ب�اش�رة. 
القبعات ذات الثماني قطع ھي في األس�اس ف�رع 
من إسكتلندا. بینما كان یرتدیھا الفتی�ان وال�رج�ال 
من جمیع الطبقات االجتماعی�ة، ك�ان�ت ال�ط�ب�ق�ات 
"ال�ع�ل�ی�ا" ت�رت�دی�ھ�م ف�ي ال�م�ق�ام األول م�ن أج�ل 
األنشطة الترفیھیة، وأص�ب�ح األس�ل�وب م�رت�ب�طً�ا 
بالریاضیین األثریاء والسائقین والعبي ال�غ�ول�ف 

 األثریاء.
قبعة الطباخ: یتمیز الطباخ بزي خاص لیس ف�ق�ط 
من حیث المالبس البیضاء والمئزر الذي ی�ع�ت�ب�ر 
أمرا ضروریا، بل حتى القب�ع�ة ال�م�رت�ف�ع�ة ال�ت�ي 
تحتوي على ط�ی�ات، وال�ج�م�ی�ع ی�م�ی�ز ال�ط�اھ�ي 
بالقبعة البیضاء الطویلة ال�ت�ي ی�رت�دی�ھ�ا، وھ�ن�اك 
العدید من الروایات حول أصل ق�ب�ع�ة ال�ط�اھ�ي؛ 

ق�ب�ل  146یحكى أنھا تعود قصة القبعة إلى عام 
ال�م�ی�الد، ت�ح�دی�دا م�ع ب�دای�ة ال�غ�زو ال�ب�ی�زن�ط�ي 
ل�ل�ی�ون�ان، ف�ف�ور وص�ول ال�ج�ی�ش إل�ى ش�واط�ئ 
الیونان فر الطھاة الموجودین في البالد إل�ى أح�د 
األدیرة القریبة، لكي یتفادوا القبض علیھم ارتدوا 
لبس الرھبان والذي ك�ان م�ن�ھ�ا ال�ق�ب�ع�ات. وم�ع 
رحیل الغزاة ع�ن ال�ی�ون�ان، وع�ودة ال�ط�ھ�اة إل�ى 
أعمالھم الطبیعیة، لم یتخلوا ع�ن ال�ق�ب�ع�ات ال�ت�ي 
كانت سببًا في نجاتھم، وانتق�ل ھ�ذا ال�ت�ق�ل�ی�د إل�ى 
باقي دول العالم عندما قرر الطھاة أن یتض�ام�ن�وا 
مع الطھاة الیونانیین بارتداء نفس تلك ال�ق�ب�ع�ات، 

 ».Escoffier»وذلك بحسب ما رواه موقع 
وی�رى آخ��رون أن ال��ط��ھ��اة ف�ي ال��ق��رن الس��اب��ع 
ال��م��ی��الدي، أرادوا ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ق��در م��ن 
االحترام الذي یحصل علیھ الكھنة ذوو ال�ق�ب�ع�ات 
السوداء في ذلك الوقت؛ ما دفعھم الرتداء القبعة، 
بینما یؤكد البعض أن ارتداء القبعة م�ن األس�اس 
كان بسبب رغبة الطھاة في منع شعرھم الط�وی�ل 
من السقوط أمام أعینھم خالل الطھ�ي، أو یس�ق�ط 
خالل إع�داد ال�ط�ع�ام، وھ�و أم�ر ل�ن ی�ح�ب�ھ م�ن 
سیتناولون تلك األط�ب�اق ع�ل�ى اإلط�الق. وی�ق�ال 
إنھا ترجع عادة ارتداء الطھاة ل�ل�ق�ب�ع�ة إل�ى س�ن�ة 

، عندما فرضھا ملك إنكلترا جورج الثاني 1727
على طباخي قصره بعدما عثر ع�ل�ى ش�ع�رة ف�ي 
حسائھ، ف�ع�اق�ب ك�اف�ة ال�ط�ھ�اة ب�ح�ل�ق رؤوس�ھ�م 

ش�خ�ص�ا وف�رض ع�ل��ی�ھ�م ارت��داء  50وع�ددھ�م 
 القبعة. والبعض یرجع تاریخ ھذه

القبعة إلى الملك ھنري الثامن، الذي ع�ث�ر ع�ل�ى  
شعرة بحسائھ في أثناء تناولھ الطعام، م�ا ج�ع�ل�ھ 
یستشیط غضباً ویأمر بقطع رأس الط�اھ�ي ال�ذي 
أعدَّ الطعام لھ، وأمر الطاھ�ي ال�ت�ال�ي ب�ال�ب�دء ف�ي 
ارتداء القب�ع�ة، وی�رج�ع ال�ع�دی�د م�ن األش�خ�اص 
اختیار ھذا ال�ل�ون إل�ى ال�ط�اھ�ي الش�ھ�ی�ر ش�ارل 

، وال�ذي ك�ان 1800موریس تالیران في أوائ�ل 
یعتقد أن اللون األبیض ھ�و ال�ل�ون ال�ن�ق�ي، وم�ع 
تطور الوقت أصبح الل�ون األب�ی�ض م�ن األل�وان 
األساسیة التي تدل على مدى النظافة التي یت�م�ت�ع 
بھا الشیف. وصممت ھذه القبعة ب�ط�ی�ات ع�دی�دة 
قدرت بمائة طیة بحسب التقلید الف�رنس�ي، ن�ظ�را 
ألنھ عدد قوانین ال�ط�ھ�ي ال�ت�ي ع�ل�ى ك�ل ط�ب�اخ 

 حفظھا عن ظھر قلب.
ویقال إن اللون األبیض للقبعة یرجع إل�ى م�ھ�ارة 

ط�ری�ق�ة،  100الطھاة في طبخ بیاض البیض بـ� 
ط�ی�ة. وف�ي ب�دای�ة  100ومنھا أصبح طي القبعة 

م م�اري أن�ت�ون�ي ال�خ�ب�ی�ر  القرن التاسع عشر، ق�دَّ
ال��ف��رنس��ي ال��م��ل��ق��ب بـ�� ط��ب��اخ ال��م��ل��وك وم��ل��ك 
الطباخین، فكرة اختالف االرت�ف�اع ب�ی�ن ق�ب�ع�ات 
الطباخین الجدد، وآخرین م�ن أص�ح�اب ال�خ�ب�رة 
الكبیرة. وجاء الخبیر الفرنسي ب�ف�ك�رة أن ی�ك�ون 
ارتفاع القبعة یخ�ت�ل�ف ب�ح�س�ب خ�ب�رة ال�ط�اھ�ي، 

ب�وص�ة،  18بحیث بلغ ارتفاع قبعة وق�ت�ھ�ا إل�ى 
وارتفاع القبعة ھو اآلخر یحمل رس�ال�ة ض�م�ن�ی�ة 

كبیرة، فكلما ارتفعت قبعة الش�ی�ف ألع�ل�ى ف�ھ�ذا 
یدل ع�ل�ى ال�م�ن�ص�ب ال�ك�ب�ی�ر ال�ذي ی�ت�واله ف�ي 
المطبخ. ویع�ود ھ�ذا ال�ت�ق�ل�ی�د ف�ي األس�اس ل�ھ�ذا 
الخبیر، الذي كان یرتدي قب�ع�ة یص�ل ارت�ف�اع�ھ�ا 

إنشا، ألنھ كان ی�ت�ول�ى م�ن�ص�ب رئ�ی�س  18إلى 
الطھاة، وكان ھذا ی�م�ن�ح�ھ م�ك�ان�ھ ك�ب�ی�رة وس�ط 
الطھاة الذین یعملون مع�ھ، ب�ی�ن�م�ا ك�ان االرت�ف�اع 

 إنًشا. 12لـ  9الطبیعي للقبعة ھو من 
وبعض الطاھیات یحرصن على ارتداء ال�ق�ب�ع�ات 
التي یوجد بھا ثنیات، وفي بعض األوقات لم یكن 
ھذا التقلید بھدف األناقة ف�ق�ط، ول�ك�ن�ھ ك�ان ی�دل 
على مدى تمكن ھذا الطاھي م�ن األط�ب�اق ال�ت�ي 

 یعدھا.
ومع كل طبق جدید یتمك�ن ال�ط�اھ�ي م�ن إع�داده 
بشكل كبیر كان یضع بھ ثنیة جدیدة على ال�ق�ب�ع�ة 
التي یرتدیھا، ووصل األمر ببعض ال�ط�ھ�اة إل�ى 

ثنیة في القبع�ة ال�خ�اص�ة ب�ھ�م، وھ�ذا  100عمل 
 طبق. 100كان یعني أنھم متمكنین من إعداد 

الكیباه أو الِكبة بالعبریة: وجمعھا كیبوت وتعرف 
أیًضا ب�ال�ی�ارم�ول�ك�ھ، ھ�ي غ�ط�اء رأس ص�غ�ی�ر 
ومستدیر الشكل، وتعني كلمة الك�ی�ب�اه ب�ال�ع�رب�ی�ة 

یرتدیھ الرجال الی�ھ�ود األرث�وذكس�ی�ی�ن،  .«القبة»
طیلة الوقت توقیًرا � (ال یجوز ذكر اس�م ال�رب 
على فم من كان رأسھ مكشوفًا)، غالباً ما یرتدیھا 
الرج�ال ال�ی�ھ�ود ف�ي أث�ن�اء ص�الت�ھ�م، ف�ق�د ج�اء 

ق�م ب�ت�غ�ط�ی�ة رأس�ك « بالتلمود حسب معتقداتھم، 
، لذل�ك ف�ھ�ي » حتى ال یكون غضب السماء فوقك

بالنس�ب�ة ل�ھ�م ف�ریض�ة ف�ي أث�ن�اء الص�الة ف�ق�ط، 
بخالف ذلك لھم الحق في عدم ارت�دائ�ھ�ا.  (وق�د 
ترتدیھ النساء أیًضا) في الم�ج�ت�م�ع�ات ال�ی�ھ�ودی�ة 
المحافظة واإلصالحیة أث�ن�اء الص�الة. وب�م�رور 
السنین، أصب�ح ل�ت�غ�ط�ی�ة ال�رأس م�ع�ن�ى ع�م�ی�ق 
بالنسبة للیھودي المتدین، فھي بالنسبة إلیھ تشك�ل 
رم�زاً ل�ل��ت�ق��وى وت��واض�ع اإلنس�ان أم�ام ال��رب، 
وتذّكر الشخص ال�ی�ھ�ودي ب�أن ھ�ن�اك رب�اً ف�وق 
الجمیع، وأن اإلنسان موجود داخل إط�ار دی�ان�ت�ھ 

 وملزم بأداء أحكام الشریعة الیھودیة وفرائضھا.
لم یرد في التوراة أو في كتب العصور ال�ق�دی�م�ة، 
نص معین یشیر بوضوح إلى غطاء ال�رأس ع�ن�د 
الیھود، سواء للرجال أو النساء، باستثناء م�ا ورد 

عن مالبس الكھنة التي ش�م�ل�ت ال�ق�ب�ع�ة بص�ورة 
عابرة أو العمامة للكاھن األك�ب�ر، وال�ت�ي ت�ع�ت�ب�ر 
واجبة أثناء الص�الة ف�ي ال�ك�ن�ی�س. وق�د اخ�ت�ل�ف 
علماء الھاالخاه الیھود حول م�ا إذا ك�ان ارت�داء 
الكیباه فرًضا في ك�ل األوق�ات أم ال، وق�د ج�زم 
الحاخام الرباني موسى ب�ن م�ی�م�ون ب�ع�دم ج�واز 
الصالة برأس مكش�وف، وأوج�ب ع�ل�ى ال�ت�ل�م�ی�ذ 
الحاخام ع�دم كش�ف رأس�ھ م�ط�ل�قً�ا، أم�ا ارت�داء 
غطاء الرأس خارج ال�ك�ن�ی�س ف�ل�ی�س إال م�ج�رد 
عادة. بینما یقرر الحاخام البولندي دافید ھ�ال�ی�ف�ي 

) إن سبب ال�ح�اج�ة إل�ى 1667ـ  1586سیغال (
ارتداء الك�ی�ب�اه ھ�و ت�م�ی�ی�ز ال�ی�ھ�ودي ع�ن غ�ی�ر 
الیھ�ودي أث�ن�اء الص�الة. ف�ي ح�ی�ن ی�ق�ول داف�ی�د 
یوسف أزوالي (أحد المرجعیات الھاالخی�ة ع�ن�د 
الیھود السفاردیم) إن ارتداء غطاء الرأس وسی�ل�ة 
إضافیة إلظھار التقوى. أما ال�ح�اخ�ام ال�م�ع�اص�ر 
عوفادیا یوسف فیقول بأنھ ینب�غ�ي ارت�داء غ�ط�اء 

 الرأس إبداء لالنتماء إلى المجتمع المتدین.
یق�ول ال�ت�ل�م�ود "غ�طِّ رأس�ك عس�ى أن ت�غ�ش�اك 
الخشیة من السماء"، ویروى عن الحاخام ھ�ون�اه 
بن یشوع أنھ لم یمِش طیلة عمره وھو ال ی�رت�دي 
غطاء رأس أك�ث�ر م�ن أرب�ع�ة أذرع (م�ت�ری�ن)، 
م�ع�ل��ًال ذل��ك ب�أن "ال�وج�ود اإلل��ھ�ي دائ�ًم�ا ف��وق 
رأسي". وسیًرا على ھ�ذا ال�ن�ھ�ج، ی�ع�ل�ل ارت�داء 
الكیباه بأنھ "ت�وق�ی�ر �". وت�ح�رص ال�ع�دی�د م�ن 
المجتمعات الیھودیة على تشجیع صبیتھا الذك�ور 
على ارتداء الكیب�اه م�ن�ذ ط�ف�ول�ت�ھ�م ل�غ�رس ھ�ذه 
العادة فیھم. وتجدر اإلشارة إلى أن ل�ون ال�ك�ی�ب�اه 
یرمز إلى الطائفة الدینیة أو الت�ی�ار ال�دی�ن�ي ال�ذي 
ینتمي إلیھ الفرد الیھودي. فمثالً الك�ی�ب�اه الس�وداء 
المصنوعة من القطیفة ال یرتدیھ�ا إال ال�ح�ری�دی�م 
(الیھود المتشددون)، بینما یرتدى الكیباه البیضاء 
الكبیرة المسماة بالـ (یرمولقھ) الیھود ال�ح�س�ی�دی�م 
المقدسیین، أما الكیباه ال�م�ل�ون�ة ال�م�ص�ن�وع�ة م�ن 
القطیفة وال�م�زركش�ة ب�خ�ی�وط ذھ�ب�ی�ة أو فض�ی�ة 
مختلفة األشكال فیرتدیھا أبناء الطوائف الش�رق�ی�ة 
من الیھود، في حین أن الكیب�اه ال�م�ص�ن�وع�ة م�ن 
الشعر أو من الجلد ف�ی�رت�دی�ھ�ا ی�ھ�ود الش�ت�ات أو 
 أولئك الذین ال یریدون االنتماء إلى طائفة بعینھا.

 معاني الكلمات:
ھ�ي ال�دول��ة ال��ھ�االخ��ی�ة ال�م��ق�ت��رح�ة م�ن ط��رف 
المستوطنین اإلسرائیلیی�ن ف�ي الض�ف�ة ال�غ�رب�ی�ة. 
فبعد إعالن منظمة ال�ت�ح�ری�ر ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة ع�ن 

 .1988الدولة الفلسطینیة في سنة 
الحریدیم . ھ�م ج�م�اع�ة م�ن ال�ی�ھ�ود ال�م�ت�دی�ن�ی�ن 
ویعتبرون كاألصولیون حیث یطبق�ون ال�ط�ق�وس 
الدینیة ویعیشون حیاتھم الیومیة وفق ال�ت�ف�اص�ی�ل 

 الدقیقة للشریعة الیھودیة.
الحاسیدیم ھي حركة روحانیة اجتماعیة ی�ھ�ودی�ة 

 نشأت في القرن السابع عشر.
الی�ھ�ود الس�ف�اردی�م (س�ف�ردی�م) ھ�م ال�ذی�ن ت�ع�ود 
أصولھم األولى لیھود أیبیریا (إسبانیا والبرتغال) 

 الذین طردوا منھا في القرن الخامس عشر.
 وللحدیث تكملة في العدد القادم.

 المصدر: مواقع التواصل االجتماعي. 
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 )، یقیمان عند القنال الكبیر1لیزت وفاغنر(  شیخان، الحما وصھره،

 سویةً مع المرأة المضطربة المتزوجة من الملك میداس
ل كلَّ شيٍء یلمسھ الى فاغنر.   الذي یُحوِّ
 برودة البحر تتسّرب مْن أرضیة القصر.

) م�ت�ع�ب�ة أك�ث�ر م�ن 2فاغنر بارز، الصورة الجانبیة الشھیرة لكاس�ب�ر(
 السابق

 الوجھُ رایةٌ بیضاء.
الجندول ُمثقَل بِحمل حیاتھم، رحلتان: واحدة ذھ�اب�اً وإی�اب�اً، وال�ث�ان�ی�ة 

 ذھاباً.
 

11 
 نافذة في القصر تحلِّق عالیاً، وأثناءھا تبرز مالمُح رجٍل یُكّشر فجأة

في الخارج یبرز الجندوُل فوق الماء واثنان من قطاع الطرق یجذفانھ، 
 كلٌّ بمجذاف.

لیزت قد كتب عدة اتفاقیات تسویة كانت ثقی�ل�ةً ل�درج�ة أنَّ ع�ل�ی�ھ�ا أْن 
 تُرَسل

 ) للتحلیل.3الى معھد علم المعادن في پادوفا (
 ُشھُب!

كانت ثقیلةً لدرجة أنَّ علیھا أْن تستریح، یمكنھا أْن تنخفض وتنخف�ض 
 لتغرَق خالل المستقبل حتى القاع

 الى سنوات القمصان البنیة.
 الجندول ثقیل بِحمل كومٍة مْن صخور المستقبل.

 
111 

  1990ثقوب على 
 

    مارس. اضطرابات تسود لیتوانیا. 25
 حلمُت بأنّني زرُت مشفًى كبیراً.

 ال یوجد موظفون. كان الكلُّ مرضى.
 

 في نفس الحلم مولودة جدیدة
 تكلمْت بلغة سلیمة.

 
V1 

 بجانب الصھر یظھر رجل الزمان لیزت وكأنّھ سید إقطاعيٌّ كبیر متآكل
 إنّھ قناع

 العمُق الذي جّرب أقنعة مختلفة ورفضھا اختار لھ ھذا القناع
 العمق الذي یتغلغُل في نفوس الناس دون أْن یُظھَر وجھھ.

 
V 

آبھ لیزت معتاد أْن یحمل حقیبة سفره بنفسھ خالل تساقط ال�ث�ل�ج وف�ي 
 ضوء القمر

 وعندما یموت لْن یستقبل جثمانَھ أحٌد في المحطة.
 نسیٌم علیل من كونیاك فاخر ألقاه بعیداً وسط مھمة خاصة.

 لدیھ مھمات دائماً.

 ألفا رسالة في السنة!
التلمیذ الذي أخطأ امالئیاً كتابة الكلمة یُعید كتابتھا م�ئ�ةَ م�رة ق�ب�ل أْن 

 یحقَّ لھ الذھاب الى البیت.
 الجندول ُمثقَل بِحمل الحیاة، بسیط وأسود.

 
1V 

 . 1990العودة الى 
 حلمُت بأنّي ُسْقُت عشرین میالً دون جدوى.

 حینھا كبُر كلُّ شيء. البالبُل كبیرة بحجم الدجاج
.  غنّْت عالیاً لدرجة أنّھا أصّمْت أذنيَّ

 

 حلمُت بأنّي رسمُت أزرار بیانو
 على مائدة الطعام. عزفُت علیھا، بصمت.

 دخل الجیران لیستمعوا.
 

11V 
) ك�لّ�ھ�ا (ل�ك�ن�ھ�ا 4النوطة الموسیقیة التي صمت�ت خ�الل ب�ارس�ی�ف�ال (

 أصغْت)
 جاز لھا أخیراً أْن تقول شیئاً.

 تنھُّدات... مقطوعة موسیقیة...
  عندما یعزف لیزت اللیلة یضغط على دّواسة البحر الى األسفل

لدرجة أّن القوة الخضراء للبحر تنطلق الى األعل�ى م�ن خ�الل األرض 
 مع الصخور لتغمر البناء كلّھ.

 مساء الخیر ایتھا األعماق الجمیلة!
 الجندول ُمثقَل بالحیاة، بسیط وأسود.

 

111V 
 حلمُت بأنّي سأبدأ الدراسةَ لكنّني تأّخرُت.

 كلُّ الذین في الفصل یضعون أقنعة على وجوھھم.
 َمن ھو المعلّم ال یمكن التكھُّن.

 
 تعلیق:

زار ل�ی�زت اب�ن�ت�ھ (ك�وس�ی�م�ا) وزوج�ھ�ا  1882/1883في دورة عام 
(ریتشارد فاغنر) في مدینة فینیسیا. بعدھا بأشھر توفي فاغنر. في ھذه 
الفترة ألّف لیزت مؤلفَین موسیقیی�ن اث�ن�ی�ن ع�ل�ى ال�ب�ی�ان�و أس�م�اھ�م�ا 

 "الجندول الحزین".
  ھوامش المترجم

(*      Sorgegondolen Nr.2) 
، ل���ل��ش���اع���ر 1996) الص���ادرة  Sorgegondolenقص��ی���دة م���ْن م���ج��م���وع��ة (

) الحائز ع�ل�ى ج�ائ�زة ن�وب�ل ف�ي Tomas Tranströmer ،(1931- 2015  السویدي
  2011األدب عام 

 )1886ـ Franz Liszt ،1811ـ لیزت: ھو الموسیقار الھنغاري فرانز لیزت (1
 Richard(فاغنر) : الموسیقار األلماني ریتشارد فاغنر(

Wagner 1813تزوج من ابنة لیزت (كوسیما)1883ـ ( 
): أحد الحكماء (أو الملوك) المجوس الثالثة الذین جاؤوا م�ن ب�الد Kasperـ كاسبر (2

 فارس مع ھدایا لمباركة المولود الجدید: المسیح عیسى بن مریم.
) مدینة ایطالیة، ك�ان�ت مس�رح�اً ألغ�ل�ب أح�داث روای�ة ش�ك�س�ب�ی�ر Padovaـ پادوفا (3

 (ترویض النمرة)
    1882) : أوبرا من تألیف فاغنر Parsifalـ پارسیفال ( 4

"ول اا   2ر " 
وام س  

 
 ترجمة: عبد الستار نورعلي/ السوید
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كنت أعرف أنھا تخ�دع�ن�ي، ورح�ب�ت ك�ث�ی�ًرا ب�ذل�ك     
الخداع، أنھا تبیعني الوھ�م وك�ن�ت خ�ی�ر ال�م�ش�ت�ری�ن، 
أحببتھا؟ بالتأكید ال، أنا كبرت على مثل ھذه الحم�اق�ة، 
بل أنني لم أع�ت�رف ب�ھ�ا م�ن ق�ب�ل ل�ئ�ال أث�ق�ل ح�ی�ات�ي 
بالمزید من الحرمان وذل الخیبات، مع ذلك استم�ت�ع�ت 
كثیًرا بإداء دورھا على أكمل وجھ، فاستح�ق�ْت س�خ�اء 
غبائي المصطنع حتى آخر ورقة نقدیة اغتنمتھا، بك�ل 
امتنان، من محفظتي المنتف�خ�ة ب�ف�ی�ض ك�رم ن�ف�ح�ات 
الجنون، م�راوغ�ت�ھ ت�ت�خ�ف�ى ب�ی�ن أحض�ان ص�اح�ب�ت�ي 
منفتحة األنوثة كلما ضمتھا نوبة شره م�ت�م�ردة ع�ل�ى 
سنوات أمضیتھا ف�ي حس�رات ت�ت�ل�ص�ص ع�ل�ى ل�ع�ب�ة 

 المحترفین من بعید.
ع�ل�ى  فألكن أحد الالعبین ولو مرة، مرة أحصل ف�ی�ھ�ا 

بعض حقي المستلب من سلسلة حروب ال تنتھي، كما 
ھو العمر المتراكض ما بین حرائق استعرت وانطفأت 
في غفلٍة لم أشأ أن تنتابني مثلھا لح�ظ�ة واح�دة وھ�ي 
معي، فأفِوت شیئًا من ال�وق�ت (م�دف�وع ال�ث�م�ن) ال�ذي 
أستملكھا فی�ھ ب�ھ�ی�ج�ان ث�ورات�ي ال�م�خ�ذول�ة، ث�ورات 
ممتھنة من قبل أن ترفع شعاًرا من ك�وم�ة الش�ع�ارات 
التي نحفظھا ون�رددھ�ا ف�ي ك�ل اس�ت�ع�راض س�ی�اس�ي 
ومض أمامي جلیًا مع توھج المصاب�ی�ح ال�م�ل�ون�ة ف�ي 
ماله التعري التي اعتدت اردتیادھا ك�م�ا ل�و أن�ي أق�وم 

 بمھمة من مھام مناصبي الوظیفیة رفیعة المستوى.
لعلي أكون صورة (كاریكاتریة) تتج�س�د أم�ام�ھ�ا م�ن  

ثنایا الحكایات المرتحلة إلى أرض النعی�م ال�م�رم�ری�ة، 
تخت�زل�ھ�ا ف�ي ج�ن�ب�ات جس�دھ�ا ال�ریّ�ان وال�م�س�ت�س�ل�م 
لصولجان حكم ال�ن�ق�ود ال�م�ھ�اب، أن�ث�رھ�ا م�ع زخ�ات 
قبالتي فتتل�ق�ف�ھ�ا ف�ي ان�ت�ش�اء، مص�ط�ن�ع ھ�و اآلخ�ر، 
أكذوبة من األكاذیب المتواطئ�ة ع�ل�ی�ھ�ا م�ع ك�ل رج�ٍل 
یعرف كیف یقدِّر جمالھا األخاذ حق قدره، أما نشوتھا 
الحقیقیة فتبقى بعیدة ع�ن م�ت�ن�اول (ال�م�غ�ف�ل�ی�ن) م�ن 
أمثالي، تھبھا بكل عفویة ملتھبة األنوثة لحبیب ین�ھ�ل 
من اكتناز أنوثتھا وما یغدق علیھا السادة من ھ�ب�ات، 
ساقني الفضول ألستعلم عن ذلك الحب�ی�ب ال�م�ح�ظ�وظ، 
بعد أن قادني التوجس المزمن داخلي إلى معرف�ة ول�و 
ب�ع��ض الش�يء ع��ن خ�ف��ای��اھ��ا، ف��دھش��ت م�ن ج��ن��وح 
اختیارھا، ھو ال یستحقھا بالتأكید، ول�ك�ن م�اذا ن�ف�ع�ل 
لخبٍل ننساق إلیھ في طیٍش ال بد من خبث مخاتلتھ ف�ي 
حیاة كٍل منا، یستمتع حتى بالندم الذي قد یراودنا بع�د 

 حین.
لّما رأیتھ من بعید، بھیئة المدمن ال�م�ق�ززة ال�ت�ي ب�دا  

علیھا، بصخبھ وھذره وتطوحھ، اشتھیت ضربھ حتى 
تُزھق روح�ھ ال�ع�اب�ث�ة ب�ی�ن ی�دّي، وف�ك�رت أیًض�ا أن 
أسوقھ ف�ي ال�خ�ف�اء إل�ى ب�الدي، ك�إرھ�اب�ي م�ت�ط�رف 
أحشره ضمن قطیع المعتقلین في الزنازین الت�ي تض�م 
كل فترة وجبة یصعب تمییز رأٍس ذل�ی�ل داخ�ل�ھ�ا ع�ن 
آخر، وما أكثر الخراف ال�ت�ي ال ی�ج�رؤ ع�ل�ى الس�ؤال 
عنھا أحد، لكني لم أشأ أن أتسبب لھا بتعاسة أكبر م�ا 
دامت تحبھ كل ھذا الحب الملعون، وطبًع�ا ل�م أش�أ أن 
تعرف أني جعلتھا محور اھ�ت�م�ام�ي، ل�ك�ن�ي أیًض�ا ل�م 
أستطع منع تساؤالتي من اقتحام حیاتھا التي ت�داری�ھ�ا 
ع�ن�ي ف�ي م�زاج ال�ف�ت�اة الس�ع�ی�دة ع�ل�ى ال�دوام، ع��ن 
التھاوي الذي أوصلھ إلى ھذا الموصال وس�اق�ھ�ا إل�ی�ھ 
دون نفور من حالتھ المزریة، متخذةً قرارھ�ا ب�ھ�ج�ره 
ونفیھ وقذاراتھ عن دربھا، حتى أني تصورتھ ضح�ی�ة 
إحدى حروبنا التي تخفي أكثر مما تعلن، ذات ال�ق�ص�ة 
المكررة التي یندبھا الفقدان المستمر في أوطاننا م�ن�ذ 
عقود، أو قد ی�ك�ون م�ع�ت�ق�ًال س�ی�اس�یً�ا ف�ك�ر ذات ی�وم 
بإمكانیة التغییر الحر، ال التغییر الذي توجب�ھ مش�ی�ئ�ة 
السلطة الحاكمة، لو أنھا تط�م�ئ�ن ل�ي وت�خ�ب�رن�ي م�ن 
تلقاء نفسھا لربما استطعت مساعدتھ�ا ب�ال�ف�ع�ل، وب�ال 

مقابل عشق یعیدني إلى زھو الش�ب�اب ال�ذي ف�ّر م�ن�ي 
سریًعا حتى انتبھت إلى الشیب وھو یكلل شعر رأسي، 
أداریھ بالصبغة الفاحمة كما ت�داري ع�ن�ي ح�ك�ای�ات�ھ�ا 
التي ال تھمني بشيء، وبالتالي لن تدر علیھ�ا ال�م�زی�د 
من العطایا المنھوبة من كنوزنا غیر المنتھیة، فما أنا 
سوى لص من اللصوص الكبار لدیھا، ومثلھ�ا األول�ى 
بنصیٍب من بتوطید عالقاتنا بدول الغرب من بعد ط�ول 
انغالق كفانا على وجوھنا لتتساقط ف�وق رؤوس�ن�ا ك�ل 

 تماثیل من فرض علینا شراء الوھم عقوًدا.
لیتني أستطیع أن أثرثر ب�ك�ل ھ�ذی�ان�ي أم�ام�ھ�ا، ب�ك�ل  

صراحة مس�ت�ق�طَ�ع�ة م�ن أوق�ات�ن�ا ال�م�س�ت�رخ�ی�ة ف�وق 
الفراش الوثیر، ثم ندعھا تمضي س�ری�َع�ا ك�م�ا ل�و ل�م 
نتورط بوطأتھا الثقیلة فوق جلید نتزحلق على سطحھ 
الھش بانسیابیة ال تخلِّف لدینا سوى ذكریات ال ت�ل�ب�ث 
أن تتالشى مع بدء ع�رب�دة م�غ�ام�رة ج�دی�دة ق�د أت�رك 
لوثتھا تجتاحني، كما أشاء أنا، حتى أقرر الع�ودة إل�ى 
مظھر الوقار أمام السادة الممثلین اآلخرین، إل�ى ذات 
األدوار التي صرنا نوزعھا فیما بیننا بصمت ال ی�ع�ل�ن 
عن الخبایا، حتى التغییر الذي قد یطرأ ع�ل�ی�ھ�ا ی�ك�ون 
موضع الحسبان كي ال ی�ن�ھ�ار ال�ب�ن�ی�ان ال�م�ش�یّ�د م�ن 
�ن�ي ب�ھ  أھواٍء وسكرات ما لھا انت�ھ�اء، أو ھ�ذا م�ا ن�مَّ
أنفسنا، قبل أن تلجئني موجة طاغیة لمعاودة اإلق�ام�ة 
في مدینٍة من مدن الح�وری�ات ال�م�دل�الت، وق�د أت�ع�ث�ر 
بھا، دون سواھا، ذات جولة ب�ح�ث ع�ن حس�ٍن ج�دی�د 
أجلسھ على عرشي ال�م�ت�واري ع�ن ال�ع�ی�ون ألی�ام أو 
أسابیع، أو ربما أشھر كحٍد أقصى، كل حس�ب س�ط�وة 
ھواه في وقتي شاسع الفراغ، ما دامت األموال ت�راك�م 
أرباحھا بصورة آلیة بال حاجة لتدخ�ل م�ن�ي، ل�ك�ن ال، 
ال، ھذا النوع من العروض یكمن سر جمالھ ف�ي ع�دم 
تكراره، فألستمتع بسحر فقراتھ ما یحل�و ل�ي ق�ب�ل أن 

 یُسدل الستار إلى األبد.
لو أنھا تفھم ذلك لما بددت موارد الج�س�د ال�م�ش�ت�ھ�ى  

ع��ل��ى ذل��ك الص��ع��ل��وك ال��ذي ال ی��ت��ردد ف��ي ف��ع��ل وال 
التضحیة بأي شيء مقابل عبث یومھ، لو أنھا ت�ب�ص�ر 
درب الصخب كم ھو قصیر بتالقف شھواتھ، س�رع�ان 
ما ینتھي بھا إلى الھامش دون الحصول عل�ى م�ك�اف�أة 
االعتزال، دون أن تأمن إلى رصیٍد من ستة أو س�ب�ع�ة 
أصفار ادخره رحیق شبابھا لوھن ال�ك�ھ�ول�ة، ت�م�ض�ي 
سأم انزوائھ في إطالة النظر من بعید نحو جی�ل ج�دی�د 
من المتراقصات في خم�ارة ال�ح�ی�اة، ی�دخ�ل�نَّ ب�ھ�ت�اف 

ویخرجنَّ بھتاف طرٍد وترح�ی�ب ب�أخ�ری�ات، ف�ی�ت�ع�ال�ى 
ضجیج المغیَّبین في بھرج�ة األن�وار ال�وّھ�اج�ة وق�رع 
الكؤوس المآلنة، بینما كأسھا یبقى فارًغا ال تجد ف�ی�ھ 
سوى ذبالة ال تنجدھا من حیاة التس�ك�ع ف�ي م�ن�اٍف ال 

 یھتم بالتلصص علیھا أٌي من المھووسین القدامى.
حتى لو صارحتھا بك�ل م�ا ی�خ�ف�ی�ھ أل�ق أی�ام�ھ�ا ع�ن  

ذھنھا المضطرب، بأي لغٍة كانت، ما أخذْت بكلمة مما 
أقول، لوجدت في كالم�ي ب�ع�ض ت�رن�ح رج�ل ی�ك�اد ال 
یفیق من سكراتھ، تنھكھا شھواتھ ال�ن�ھ�م�ة ل�ل�ج�م�ال، 
تستبق لحظات الخواء من كل ش�يء، یص�ع�ب ع�ل�ی�ھ�ا 
إدراك معنى الخواء اآلن، حتى وإن شقت بھ وھي م�ع 
ذلك الجرذ الغافل ع�ن دن�ی�اه، ق�د ت�أم�ل خ�ال�ص�ھ م�ن 
إدمانھ، على حسابي وحساب آخرین، لك�ن�ھ ب�ال�ت�أك�ی�د 
سیرفض ویتعارك معھا، وق�د یض�رب�ھ�ا ب�ق�وة ح�اج�ة 

 جسده إلى المزید من السموم.
یضربھا! نعم ولَم ال وھو یعلم جیًدا إنھا ستظل رھینة  

حقارتھ مھما فعل، ھجسُت ذلك ف�ي ج�م�ودھ�ا الش�ارد 
بین ذراعَي أكثر من مرة، في لمعة ال�ح�زن ال�م�ظ�ل�ل�ة 
مرجّي عینیھا الخض�راوی�ن ال�ذی�ن دع�وان�ي ل�ع�ن�اق�ھ�ا 
بشغٍف ال یرتوي ما أن رأیتھا ومیَّزت�ھ�ا ع�ن أخ�ری�ات 
تقنَّ الصطیاد الطاووس المتبختر بین النھود ل�ی�ن�ت�ق�ي 
األجمل وما یستحق ثراء قبالتھ حتى یأخذه المل�ل م�ن 
عبق عطٍر حرص على اقتنائھ ب�ال ت�أج�ی�ل، ویس�وط�ھ 
الخوف من التورط ف�ي ع�الق�ٍة م�ا وج�دت ل�ت�س�ت�م�ر، 
ولیس كما راحت فتنتي في تیھ جنان�ھ�ا ت�وس�وس ل�ي 
على نحو مخ�ی�ف م�ن ان�زالٍق م�ھ�ی�ن ی�ودي ب�ي إل�ى 
سخریٍة ماكرة تستخف من مشھد تبرقع الغانیة بث�وب 
ال�ط�ھ��ارة ف�ي ص�ح�ب��ة الس�ی��اس�ي ال��م�ح�اف��ظ، ص�دی��ق 
الشیوخ الكرام، تقبع في أحد القص�ور ال�م�وروث�ة م�ن 
العھد البائد، تتمتم ببعض مفردات اللغة الغریبة عنھا، 
ومن یعرف، لعلھا ب�ع�د س�ن�وات ت�ك�ون م�ن واج�ھ�ات 
المرحلة التي أتشبث بأمواجھا ما أستطی�ع، أیً�ا ك�ان�ت 
السبل، وفي بالدي كل شيء مم�ك�ن ال�ح�دوث، ورب�م�ا 
تستطیع، بوجھھا المالئكي، كسب شعبیة أكثر ب�ك�ث�ی�ر 
من الوجوه الكالحة التي ال تفید معھا عملیات التجمیل 

   لدى كل خطیئة انتخاب فضفاضة الشرعیة.
علت حدة ض�ح�ك�ات�ھ وال�ك�أس ی�واص�ل االھ�ت�زاز ب�ال  

توقف في باطن كفھ فیمده بالمزید من اإلثارة، كما ل�و 
أنھا لم تغادر جناحھ الملكي واسع النوافذ المطلة على 
السحاب، ثم أخ�ذت ت�ل�ك الض�ح�ك�ات ب�ال�خ�ف�وت ح�ت�ى 
تالشت تماًما لینسحب طیفھا م�ن أم�ام�ھ، ق�ھ�ق�ةً ت�ل�و 

 أخرى والنعاس یثقل جفنیھ.
قرر أن یھاتفھا بعد نھوضھ من النوم، في أي س�اع�ة  

، یخبرھا باضطراره السفر سریًعا، وأنھ سی�ت�رك كانت
لھا مظروفًا لدى االستعالمات یحتوي مبلًغا ج�ی�ًدا م�ن 
المال، عسى أن تقبلھ كھدیة وداع ألجمل غادة ت�م�ن�ى 
أن یحظى بھا دون أن یفارق دالل دنیاھ�ا أب�ًدا، أو أي 
كالٍم یخطر على بالھ قبل إغ�الق�ھ ال�خ�ط، ف�ل�ن ت�ت�ع�ذر 
م�ج�ام��ل�ة م�ن��م�ق��ة ع��ل�ى رج��ل ال��خ�ط��اب�ة وال�ح��وارات 
التلفازیة المثی�رة ل�الھ�ت�م�ام، رغ�م م�ا ی�ك�ت�ن�ف�ھ�ا م�ن 
استفزاز األكاذیب، كم�ا أن�ھ�ا ل�ن تش�غ�ل ب�ال�ھ�ا س�وى 

 بتخمین قیمة خاتمة عطایاه.
بعد یومین باغتھ شاب غائر الع�ی�ن�ی�ن، ت�ع�ل�و وج�ھ�ھ  

بارز العظام صفرة المرض ویدل مظھره ع�ل�ى ب�الھ�ٍة 
غیر واعیة لشيء، بطعنة س�ك�ی�ن ل�دى خ�روج�ھ م�ن 
الفندق، فارق على إثرھا ال�ح�ی�اة س�ری�ًع�ا، ب�ی�ن�م�ا ف�رَّ 
الجاني دون أمل باستعادة عشٍق استمر لسنوات، ب�ع�د 
أن أصرت فتاتھ على ھجرانھ رغم تھدیده باالن�ت�ح�ار، 
م��ط��م��ئ��ن��ة إل��ى ال��ث��روة الص��غ��ی��رة ال��ت��ي اس��ت��ل��ت��ھ��ا 

الرغبة لقاَء ما خضعت لھ وقاستھ في ح�ی�اة  ِجمار من
 أمعنت إذاللھا واغتصاب أحالمھا تباًعا.

 قصة قصیرة
 

 ر اِ 
 
 
 

 أحمد غانم عبد الجلیل / األردن
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وضعت قبعتي ال�م�ص�ن�وع�ة م�ن ال�ق�ش ع�ل�ى    
األرض، وأقتربت من شجرة المیالد الت�ي زی�ن�ت 
باألجراس وااللعاب في وسط ال�ق�ری�ة، ت�ل�م�س�ت 
اغصانھا الملیئة باألشواك عندھا ج�ذب�ن�ي ش�يء 
مختلف، كان قد ُعلق علیھا لعبة مص�ن�وع�ة م�ن 
القش ایضاً! حاولت جذبھا ولكنھا كان�ت م�ع�ل�ق�ة 
بأحكام ومنسوجة بتناسق، وجھ مستدیر ول�ح�ی�ة 
من القش المنثور تحت ف�م م�ن ال�ف�ل�ف�ل االح�م�ر 
وعینین من عود الثقاب ملتصقة بشكل متق�ارب، 
جعلتني اضحك كثیراً كان ینقصھا قبعتي لتص�ب�ح 
كوجھي المستدیر الذي یجعل الناس تضحك كلم�ا 
رأتني، ال أعلم ل�م�اذا یض�ح�ك�ون ول�ك�ن�ي اش�ع�ر 
بالفرح عندما ارى لمعان اسنانھم وھ�ي ت�ع�ك�س 

 .صورة الحیاة رغم صعوبتھا
حاولت اخذ اللعبة ولكنھا مازالت متع�ل�ق�ة بش�ك�ل 
ال یمكن فصلھا عن الشج�رة، ش�ع�رت ب�خ�ط�وات 

ح�م�ل�ق ف�ي  ألقدام صغیرة اخ�ذت ت�ق�ت�رب م�ن�ي،
 :وجھي وسألني وھو یداعب األجراس بحب

 متى سیأتي لیضع لنا الھدایا؟ -
 من تقصد؟ -
 بابا نویل.-

 :أجبتھ
 .سیأتي لیالً عندما ینام الجمیع- 
ل��َم ال ی��أت��ي اآلن، ع��ن��دم��ا اك��ون ق��ری��ب م��ن -

 الشجرة؟
استغربت طلبھ وسألتھ ویدي مازالت تعبث بلعبة 

 :القش
 .وماذا ستطلب من بابا نویل لو أتى اآلن-

اطرق برأسھ لألرض ولمعة عینیھ، وتمتم یك�م�ل 
 :جملتھ

كنُت سأطل�ب م�ن�ھ ل�ع�ب�ة ب�اب�ا ن�وی�ل ال�ح�م�راء -
 .باللحیة البیضاء

درُت بعیني حول الشجرة لعلي اجد لعبة ص�غ�ی�رة 
بلون احمر لكي اعطیھا لھ ولكني انتبھت لوجود 
الكثیر من االلعاب المصنوعة من القش وبأشكال 
مختلفة، ازداد فضولي لم�ع�رف�ة م�ن ص�ن�ع ھ�ذه 
الشجرة، وقررت ان اسأل ال�ط�ف�ل، ال�ت�ف�ت ال�ی�ھ 
وبین ترددي في السؤال و رغبتي في معرفة من 

 :صنعھا، قلت لھ
ان اخبرتني من صنع ھذه الشجرة س�أج�ل�ب ل�ك -

 .اللعبة التي ترغب
 ھل حقاً ستجلب لي اللعبة؟ -

تأخرت بالرد علیھ وانا افكر بمدى ق�درت�ي ع�ل�ى 
تحقیق وعدي لھ. فركُت ذقني بأص�اب�ع�ي ال�ث�الث 
شاعراً بخشونتھ وامتالءه ب�ح�ب�اة ال�ث�ل�ج أب�ع�دُت 

 :بعضاً منھا عن ذقني، وأجبتھ
 .ھذا یعتمد على صدق جوابك-

امسك یدي واخذ یركض ب�ي ن�ح�و ب�ی�ت ص�غ�ی�ر 
مبنیاً من الخشب یتوسطھ شب�اك م�غ�ط�ى ب�ن�ب�ت�ة 
اللبالب المتسلقة حتى اعلى الب�ی�ت، طَ�رق ع�ل�ى 

 :الباب ِعدت طرقات وصاح
 .جدتي، جدتي افتحي الباب-

 :سمعت صوتھا من الداخل وھي تقول
ألن تترك ھذه العادة، تستطی�ع ان ت�دف�ع ال�ب�اب -

 .وتدخل بدون صراخ

فُتحت الباب بمجرد ما دفعھا بسبابتھ الص�غ�ی�رة، 
وجرني خلفھ وھو یركض دون توق�ف، امس�ك�ت 
بیده محاوالُ خلع حذائي المليء بالثلج ولك�ن�ھ ل�م 
یمھلني حتى ت�ع�ث�رت ب�أح�د ال�ك�راس�ي ال�ق�دی�م�ة 

 :الموضوعة قرب باب حجرتھ
 ھیا أال ترید ان تعرف من صنع الشجرة؟-
 .نعم أُرید بالتأكید- 
اذاً ارفعني حتى اتمك�ن م�ن ال�رؤی�ا م�ن خ�الل  -

 .الشباك
 ماذا سترى؟-
 .ارفعني اوالً وحاول انت ایضاً ان تنظر معي-

رفعتھ على كتف�ي األیس�ر وح�وط رأس�ي ب�ی�دی�ھ 
الصغیرتین واخذنا ننظر ن�ح�و االرض ال�واس�ع�ة 
كان فیھا بعض من الفالحین وال�ع�ام�ل�ی�ن، أش�ار 

 :إلى أحدھم
انظر ھناك ال�ى الش�خ�ص ال�ذي ی�ح�م�ل م�ن�ج�ل -

ویرتدي قبعة من القش ویشد على وسطھ ح�زام 
 .اسود

 .أغلبھم یرتدي نفس القبعة-
 .ال، ال أنظر جیداً انھ یشبھني-

حملقت في االشخاص الذین یعملون ف�ي األرض 
كانوا یتشابھون في طریقة ارتداء المالب�س ول�م 
أكن قادرا على تمییز الوجوه وعندما نظرت ال�ى 
وجھ الطفل وعدْت محاوالً ای�ج�اد الش�ب�ھ ب�ی�ن�ھ�م 
وبینھ وجدت احدھم ی�ل�وح ل�ن�ا ب�ق�ب�ع�ت�ھ، ص�اح 

 :الطفل
 .أُنظر انھ أبي یلوح لي-

 :لوحُت لھ أنا ایضاً وقلت
 ھل أباك من صنع الشجرة و لُعب القش؟-
 .نعم انھ أبي-
اآلن حان دورك بجلب لعبة بابا نوی�ل ال�ح�م�راء -

 .لي
 .شعرت بسخونة في رأسي

طبعاً سأجلب لك اللعبة ولك�ن�ي ام�ھ�ل�ن�ي ب�ع�ض -
 .الوقت

خرجُت من حجرتھ الملیئة بلُعب ال�ق�ش وس�ری�ر 
ص�غ��ی�ر ال ی�ح��وي س��وى غ�ط��اء ق��دی��م وم��خ��دة 
مھترئة، تقدمت نحو جدت�ھ ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ج�ل�س 
على كرسیھا وتتدفء أمام الموقد واضعة ع�ل�ی�ھ 
قدر من الحساء تجھزه لحین عودتھم من الع�م�ل 

 :في األرض. سألتھا
 ھل لي بالقلیل من ھذا الحساء؟-

 :صاحت
یا صغیري اجلب ل�ي ص�ح�ن�ا ألس�ك�ب لض�ی�ف�ك -

 .بعض من الحساء
جلسُت ب�ق�رب�ھ�ا ات�دفء أن�ا ایض�ا واف�ك�ر ك�ی�ف 

سأصنع لعبھ لھ�ذا ال�ط�ف�ل، ق�دم�ْت ل�ي ال�ح�س�اء 
واخذُت ابتلعھ ببطء حتى ان�ت�ب�ھ�ت ل�ل�ج�دة وھ�ي 

 :تحیك الصوف، فطرأت في بالي فكرة
أیھا الصغیر لَم ال ت�ذھ�ب إل�ى األرض ل�ت�س�اع�د -

 ابیك في العمل؟
 .ال سأجلس ھنا لسُت ملزماً بالعمل-
 .ولكن أباك یحتاج إلى المعونة-

رمقني بنظرة غضب وق�ام م�ھ�روال ن�ح�و اب�ی�ھ، 
تتبعتھ حتى غاب عن انظاري، ألتفُت إل�ى ال�ج�دة 

 :قائالً 
 كیف یمكنني الحصول على مثل ھذا الصوف؟ -

استغربت سؤالي، اطبقت عیدان ال�ح�ی�اك�ة ع�ل�ى 
بعضھا و قامت من كرسیھا دون ان تتكل�م وھ�ي 
تتكيء ع�ل�ى ع�ك�ازھ�ا، ف�ت�ح�ت اح�د الص�ن�ادی�ق 
واخرجت الكثیر م�ن الص�وف ول�ك�ن�ھ�ا اع�ادت�ھ�ا 

 :واغلقت الصندوق، قائلة
 ماذا ستفعل بھا؟-

ترددُت في أخبارھا ولكن یج�ب ان احص�ل ع�ل�ى 
 :ھذا الصوف، فأردفتْ 

قد وعدُت صغیركم بلعبة بابا نویل ح�م�راء، وال -
 .أملك النقود لشرائھا

 :عضت على شفتیھا، واخذت تفكر
 وھل ستصنع من ھذا الصوف لعبة؟-
 .نعم إن ساعدتني سأصنع منھُ لعبة-
خذ ھ�ذه ال�ق�ط�ع�ت�ی�ن م�ن الص�وف ل�ن�رى م�اذا -

 ستصنع؟
 .ولكنھا قد ال تكفي-
ان كنت تملك من الذكاء ما یكفي ست�ت�م�ك�ن م�ن -

 .صنع اللعبة وسیزید منھا
اخذُت الصوف ونظرُت حولي عسى أن اج�د ح�ل 
لصنع ھذه اللعبة، في ھذه االثناء سمعتھا تصی�ح 

 :على ولدھا وھي تلوح لھ
 .ال تنسى ان تمألھا بالقش-

عدُت واالفكار ترتطم ببعضھا حت�ى وص�ل�ت إل�ى 
الشجرة وحملق�ت ف�ي ال�ل�ع�ب ال�م�ص�ن�وع�ة م�ن 
القش، واخذُت إحداھا محاوال التركیز في ك�ی�ف�ی�ة 
صنعھا، ولكني لم أجد فكرة تساعدني لجع�ل ھ�ذا 
الصوف یت�ح�ول إل�ى ل�ع�ب�ة، غ�ی�ر أن أل�ف ھ�ذا 
الصوف حول اللعبة ذاتھا حتى تغ�ط�ی�ھ�ا ت�م�ام�اً، 
وبالفعل قررت أن أجرب ھذا الح�ل وأخ�ذُت أل�ف 
الخیوط حول اللعبة ح�ت�ى غ�ط�ت جس�م ال�ل�ع�ب�ة، 
ولكن ھناك مشكلة وھي الذقن كیف سأجع�ل م�ن 
الصوف األبیض ذق�ن ل�ل�ع�ب�ة، ف�ك�رُت ف�ي ع�ق�د 
خیوط الص�وف ت�ح�ت ذق�ن ال�ل�ع�ب�ة واح�دة ت�ل�و 
األخرى، حتى تغطت اللعبة تماماً، أعدُت ال�ل�ع�ب�ة 
إلى مكانھا وعلقُت ما تب�ق�ى م�ن خ�ی�وط ت�ح�ت�ھ�ا 
وتركتھا تتطایر مع حبات الثلج التي غطت وج�ھ 
األرض، تسحبت ببطء ال أع�رف م�اذا اف�ع�ل ھ�ل 

 صنعُت ما وعدُت بھ؟
 صوت الصغیر أخذ یالحقني وھو یصیح:

 بابا نویل معنا في القریة.  -
استغربُت ما سم�ع�ت! م�ن ی�ق�ص�د ب�ب�اب�ا ن�وی�ل؟ 
ألتفُت نحو الش�ج�رة وك�ان االط�ف�ال ی�ت�ج�م�ع�ون 
حولھا ویصفقون بفرح، عندھا أك�م�ل�ُت ط�ری�ق�ي 

 الذي بدأُت بھ، في اكتشاف ھذه الحیاة.

 قصة
 

ا  
 

 العراقشیماء نجم عبدهللا/      
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بمجموعتھ الشعریة التي ثبت إسمھ�ا ف�ي س�ج�الت      
والدات ال�م��ك�ت�ب��ة األدب�ی��ة ب(ج��غ�راف�ی��ة ال�ورد) ی�وث��ق 

م�اورث�ھ م�ن ح�ك�ای�ات،  ،الشاعر عبد هللا نوري الی�اس
وأفكار، وذكریات، وتج�ل�ی�ات ذات�ی�ة، ك�ان ق�د رس�م�ھ�ا 
بروحھ الشفافة التي دأبت أن تس�ت�ق�رأ ال�ج�م�ال، ك�ل�م�ا 
جالت نفسھ وھي ترن�و ال�ى م�راح�ل خ�ل�ت م�ن س�ی�رة 
شخصیة جمعت المدن�ی�ة ال�راس�خ�ة ف�ي ج�ذور األج�داد 
تاجا سور معالمھا وشد وثاقھا مع قیم وتقال�ی�د رف�ی�ع�ة 
موروثة في سھل نی�ن�وى, وم�ا ادراك م�اھ�ذا الس�ھ�ل؟ 
وجغرافیتھ التي تزینھا ورود لم تأبھ لمواس�م م�ت�أخ�رة, 
ب�ل ظ��ل�ت تش��ی��ح ال��ع��ط��ر األخ��اذ ل�ف��ض��ائ��ات ت��وس��م��ت 
بالصفاء, وألجیال تناثرت على ضفاف اب�داع�ھ�ا س�ح�ر 
المدن ال�ت�ي اع�زھ�ا هللا وال�ت�اری�خ ووث�ق اس�م�ھ�ا ف�ي 
جالبیب األرض یوم تداع�ت غ�ی�وم س�وداء أرادت ل�ھ�ا 

شامخة معط�رة ب�ت�س�اب�ی�ح   الموت والدمار، وظلت أبیة
رب العرش العظیم (دیرم�ار م�ت�ي وب�غ�دی�دا، ق�رق�وش، 
برطلي، تلك�ی�ف، ت�ل�س�ق�ف، ع�ی�ن س�ف�ن�ي، ك�رم�ل�ی�س، 
القوش) وكل االماكن التي تستفیق صباحا ع�ل�ى غ�ن�اء 
یمامة, وث�غ�اء ق�ط�ی�ع غ�ن�م, ونش�ی�د م�درس�ي ق�د أم�ن 
الجمیع على وجودھم بین قصیدة آش�وری�ة, س�وم�ری�ة, 
بابلیة, وبین مداد فكر متقد متوھج في ك�ت�اب�ات رج�ال�ھ 

في صحائف ھذا السھل الم�ض�ی�اف   ونسائھ, قد رسمت
 لوائح ثقافة وعلم وبحث وادب إنساني شامخ.

 
في (جغرافیة الورد) أكث�ر م�ن ث�الث�ی�ن وردة, ك�ان ق�د 
قطفھا شاع�رن�ا االس�ت�اذ ع�ب�د هللا ن�وري ال�ی�اس, م�ن 
حدیقتھ الغناء المفعمة باأللوان البھ�ی�ج�ة وق�دم�ھ�ا ل�ن�ا, 
ونحن نحتفي بإصداره ھذا, اوھذه المجموعة الشعریة, 

ع�ن االت�ح�اد ال�ع�ام ل�ألدب�اء  2021الصادرة ف�ي ال�ع�ام
والكتاب في العراق, وم�ای�م�ی�ز ھ�ذا األث�ر األدب�ي وف�ي 
تجلیاتھ الحرة للقصائد, وفي مشغ�ل�ھ ال�ذات�ي اإلب�داع�ي 
أنھ اح�اط ب�ك�ل ال�م�ت�غ�ی�رات االج�ت�م�اع�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة 
والذاتیة والموضوعیة, إذ لم یسوق الك�ل�م�ة اوال�ج�م�ل�ة 

الشعریة لتطوف في وعاء فارغ, أو إلس�ت�ھ�الك زم�ن�ي 
غیر واضح المعالم, إذن ھذه رس�ال�ة الش�اع�ر االدی�ب, 
األنسان الذي یوظف حواسھ, وقدرتھ اإلبداعیة, ولغ�ت�ھ 
الثائرة ال�م�ت�م�ردة ع�ل�ى ال�م�ف�اھ�ی�م ال�راس�ب�ة ف�ي ب�ن�ى 
المجتمع وما أفرزتھ ال�ع�وام�ل ال�خ�ارج�ی�ة ف�ي تش�وی�ھ 
معالم الجغرافیة والتاریخ في العقدین من قرننا الحالي, 
وتـأتي مسمیات ھذه القصائد متوائمة م�ع مض�ام�ی�ن�ھ�ا 
وھي تلبي فكرة, ورمز, وداللة, ومعنى, وذكرى, وأث�ر, 
وموقف, وحدث, ولغة, وخیال, وسمو, وھي (أب�اط�ی�ل, 
الراكضون, أف�واه م�ب�اح�ة, ج�غ�راف�ی�ة ال�ورد, زغ�اری�د 
مقدسة, تنھدات, آه لبریقك, إنتظارات, صالة السك�ی�ن�ة, 
ع��ودة ال��ح��ك��ای��ات, ح��روب ف��ارغ��ة, ج��روح وأب��واق, 
للب�رت�ق�ال ص�وم آخ�ر, م�ج�ن�ون�ة ھ�ي ال�ح�رب, م�ق�ب�رة 
الجیوب, فن�ط�ازی�ا خ�رس�اء, م�ھ�اب�ی�ل, ع�وی�ل, تض�ی�ق 
بألواننا صور, مھاجر, موجتھا ق�الئ�د, أن�ا الس�وم�ري, 
طقوس في ال�ح�ب, ع�رس ل�خ�رائ�ط ال�م�ی�الد, ل�ل�ع�رس 
ح��ك��ای��ات, ال��رع��د, الص��ب��اح��ات, أض��اب��ی��ر ج��زع��ة, 

 الصرخة,نقرات في الجرح).
عكفنا ع�ل�ى ادراج ع�ن�وان ك�ل وردة ف�ي ھ�ذا ال�ح�ق�ل 
المترامي, لتظل شاھدا عى قدرة وبراعة الشاعر وھ�و 
یدون لنا ماجمعتھ ذاكرتھ الخصبة, وھویع�ط�ر أن�ف�اس�ھ 

ف�ی�ھ�ا ص�ور ال�ع�ط�اء   بكلمات ولغة عالیة وقد تشابكت
والجمال وھو ی�ت�ن�ق�ل ب�ی�ن أف�ی�اء ش�ج�ی�رات�ھ ال�ع�ام�رة 
بالخضرة والوارفة بظالل باردة تحفھا نس�ی�م�ات س�ھ�ل 

ف�راش�ات ری�اض م�غ�رور   نینوى وتت�ع�ط�ر ب�روائ�ح�ھ�ا
 بجمالھ ودھشتھ.

 (لصوتك في السنادین العتیقة,
 رائحة األرض في الدوران,

 سأفتح معاصر الجروح,
 وأدس الحناء,
 في التجاعید,

 وأرسم على شفاه العابثین,
 لھاث الشمس واألغنیات,

(ع�روس 110لمی�الدك ن�ك�ھ�ة األن�ان�اس...) الص�ف�ح�ة 
 لخرائط المیالد)

للقصیدة، فیض من رؤى وأفكار ت�راوح�ت ب�ی�ن ص�ور 
متعددة أخاذة حقا، إذ أن�ھ�ا إق�ت�ح�م�ت ذائ�ق�ة ال�م�ت�ل�ق�ي، 
ومیولھ, وجموح�ھ ن�ح�و ش�ح�ن ذاك�رت�ھ, ل�ت�ری�ھ ك�ی�ف 
تستنزف اللحظات حجم حضوره، إذ بانت قدرة الشاعر 

الجم�ل�ة، ب�ذك�اء وم�ھ�ارة وخ�ب�رة، األم�ر   على منھجة
الذي أعطى للحدث بعدا ذاتیا یستطیع المتلق�ي ان ی�ف�ك 
اسراره عند كل كلمة,وھویتابع اشكالیة ال�ت�رم�ی�ز ال�ت�ي 
ص�ن�ع�ھ�ا الش�اع�رل�ت�ت�ج�اوز األط�ر ال�م�ب�اش�رة وال��رؤى 
النمطیة التي تضعف المفھوم وتقزم م�ن�ظ�وم�ة األب�داع 

 التي تدور في فلكھا الجملة (الحكمة).
 عند الفجر

 حین یلعلع الناقوس
 بكرتھ الثقیلة

 ومخروطھ الجمیل
 یرن من أحشائھ صوت الملكوت

 یدخل أسرة النائمین
 تستیقظ حبیبتي من فراشھا

 تفرك عینیھا الوردیتین
 یتقطر الحب من بؤبؤھما
 العسل وشذرات النرجس

 
 تعطر البیت بمفاتنھا
 وقلبھا الریفي الرائع

 یحلم بالعشب والخضرة
 تمنح لعصافیر االرض

تصاریح الحریة (المصدر موقع األلك�ت�رون�ي , ب�خ�دی�دا 
 االدبي)..

في ھذه الل�وح�ة ق�د أب�دع الش�اع�ر ف�ي ج�م�ع أج�ن�اس 
الحدث في قصة مرویة, وقد تس�س�ل�ل الس�ی�ن�اری�و ال�ى 
خلدنا بتلك اللمسات الساحرة التي اخذتنا عند م�ن�ع�ط�ف 
الكنیسة والقریة, والجدول وصھ�ی�ل األزم�ن�ة ال�ع�ف�وی�ة 
البسیطة وتدافع االطفال عند مرامي الجداول وال�ح�ق�ول 
المتن�اث�رة ال�ت�ي ت�زی�ن�ھ�ا ال�ف�راش�ات وال�ط�ی�ور وب�اق�ي 
المخلوقات األخرى, ھذه الشذرات المض�ی�ئ�ة ع�ھ�دن�اھ�ا 
في رسومات شاعرنا االستاذ ع�ب�د هللا ن�وري ال�ی�اس, 
الذي أتقن تش�ك�ی�ل ال�ف�ض�اء الش�ع�ري ب�ت�ف�رد ع�ج�ی�ب 
متحزما بلغة سلیمة, وثقافة أك�ادی�م�ی�ة, وحض�ور أدب�ي 

 ممیز.
 (في بابك تشخر أصابع الریح,

 أین تھرب؟ 
 بأصنامك المطأطأة الرؤوس؟

 كیف تعید للشمس,
 عرباتھا العالقة في الفصول,

  وتكتم في أوراقك حشو الطعنات؟
 من قصیدة (أباطیل). 5الصفحة 

اعود واستذكر ماكتبتھ عن ال�ق�ص�ی�دة ال�ح�رة لش�اع�رة 
كنت قد تناولت مجموعتھا الش�ع�ری�ة ف�ي زم�ن س�اب�ق

(تقوم الق�ص�ی�دة ال�ح�رة وح�دھ�ا ك�ج�ن�س أدب�ي م�ت�ف�رد 
بإشتراطات متعددة, أھمھا ان�ھ�ا ت�م�ث�ل م�رح�ل�ة ت�ط�ور 
القصیدة التق�ل�ی�دی�ة ال�ق�دی�م�ة ال�ت�ي ت�ت�خ�ذ م�ن االوزان 
والقوافي واالیقاع ش�ك�ال ج�م�ی�ال م�دھش�ا ی�م�ث�ل ف�ی�ھ�ا 

 الصدر والعجز قنونا ثابتا مثل مصفوفة ریاضیة.).

 ف ارد  ا  مى,ارة ط  (ا ارد)  

 للشاعر عبدهللا نوري الیاس
 

 كتابة: فھد عنتر الدوخي
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