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 . دوالر 89.87سعر برمیل خام برنت اآلن 
 .دوالر 90.02أعلى سعٍر لخام برنت الیوم كان 

 إذا ارتفَع سعُر ھذا، أو انخفََضْت قیمةُ ذاك ... ما شأننا بذلك؟
 .نحُن موتى

 .نُریُد ذلك، و نُریُد أن نبقى كذلك.. و"ھُم" أیضاً یُریدوَن ذلك
 ھل ھذه األشیاء مھّمةٌ للموتى، إلى ھذا الحّد؟

 ھذه أرُض الرواتب الملونّة ..
 الصفراء والسوداء للعوام ... حَملَةُ البنادِق في الحروب الردیئة...

 والخضراء للنخبة ... صاحبةُ المصلحة.
 إذا ارتفَع سعُر ھذا، أو انخفََضْت قیمةُ ذاك ... ما شأننا بذلك؟

نحُن بالُد "الدرجاِت" الب�ّراق�ة، وال�م�وظّ�ف�ی�ن الِس�م�ان، وال�م�وظّ�ف�ات الس�م�ی�ن�ات ... 
ومعظمھم یستلقوَن على قفاھم من شّدِة الملل، ویأكلوَن "ال�دول�م�ة" ف�ي "ال�دائ�رة"، 
ویقطفوَن بحبور زھور "الفائض" اإلقتصادي، في الموازنة العامة للدولة الن�ائ�م�ة ... 

 .وفي نھایة الشھر یقبضون رواتبھم الُملّونة
 وماذا عن الراتب أحمر اللوِن في اإلقتصاد؟

 ."ال یوجُد راتٌب أحمُر اللوِن في االقتصاِد "الحقیقيّ 
، أو  ..Casino Economy "ال تكون الرواتُب حمراء .. إالّ في "اقتصاد الك�ازی�ن�و

 . Katyusha economy"في "اقتصاد الكاتیوشا
، للصدیق القدیم ف�ردی�ن�ان�د  Iron law of wagesیوجُد في اإلقتصاد "أجٌر حدیدّي" 

 ... F. Lassalleالّسال 
"الّسال" العزیز، الذي ال یریُد أن یموت العّمال في األجل القصیر ... فی�م�ن�ح�ھ�م رات�ب�اً 
"بُنیّاً" یشبھ تعبھم في األجل القصیر، ویشبھُ فُق�رھ�م ف�ي األج�ل ال�م�ت�وّس�ط، ویش�ب�ھُ 

 موتھم في األجل الطویل.
 اذا أصبَح الراتُب أحمر اللون ... فانّھُ سیشبھُ دمنا.

 دمنا الذي یشبھُ الماء.
 الماء المسكوب على الرمل.

 وعندما تكون الرواتب حمراء ... فأّن خبراء األقتصاد، سیُلّوحوَن بھا لثیران التضّخم.
 الثیران ستأتي ... وتنطُح بطوننا الھّشة.
 بطوننا المحشّوة ، بالورِق الرخیص ...

 نحُن الذین نشبھُ "الشاِخَص" في "ساحة الَعَرضات" ...
 حیُث یأتي الجنوُد الُمبتِدئون، ویغمسون ِحرابھم فینا، وھُم یصیحون آآآآآآخ ..

 و یذھبون الى الحرب... وال یعودون.
 بعدھا سنموُت جمیعاً میتةً سعیدةً ..

 ونحُن نلعُب النرد،
 .. في ھذه الكازینو "الزرقاء"، التي تشبھُ ُسباتنا الدائم

 .كازینو خام برنت
................................................................................................................................... 

مجتمع یكون فیھ جمع المال عن طریق األدوات المالیة أك�ث�ر  : Casino Economy اقتصاد الكازینو *
أھمیة من األرباح المنتجة من إنتاج السلع و الخدمات، وتتسبب صنادیق سوق المال، وادوات الم�ض�ارب�ة 
مرتفعة المخاطر و السلوكیات المرتبطة بھا في تحّول االقتصاد الى "نشاط" مماثل لما یحدث ف�ي م�دی�ن�ة 

 .الس فیغاس
 جامعة فلوریدا -البروفیسور رأي كانتربري 

     https://www.counterpunch.org/.../there-   was-a-reason-they.../ 

 م  ز 

 د. عماد عبد اللطیف/العراق

!!  مأ ف ا 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  وعد حسون نصر/ سوریا
 

ألنِك أنثى فأنِت المسؤول األول عن سمعة العائلة، عن شرف�ھ�ا وم�ك�ان�ت�ھ�ا 
بین الناس، ألنِك أنثى كل ما فیِك عورة، صوتِك، جسدِك، شعرِك، ضحكتِك، 
عطرِك، حتى حمرةَ شفاھِك وكحل عینیِك عورة، وأيُّ خلل في م�ی�زان ق�ی�م 
األسرة أنِت سببھ ألَن مقادیرِك اختلفت عن مقادیر األسرة، لذلك ی�ج�ب أن 

 !تتساوى كفتا میزان قیم األسرة بغسل العار وأنِت العار
أسباب كثیر تكمن وراء جرائم الشرف، التي عادةً ما ی�ق�وم ب�ھ�ا ذك�ٌر م�ن 
العائلة، وقد یقتل األنثى ألنھا أحبّْت مثالً أو تعطّرْت أو لبسْت ألوان الرب�ی�ع 
وكانت مزھرةً في عین الجمیع، لذلك وجب ق�ط�ف�ھ�ا ك�ي ال ت�ك�ب�ر وی�ف�وح 
عطرھا أكثر، والعطر غیر مستحب للنساء فھو یثیر رغبات الرجال، ل�ذل�ك 
تطول وتتطاول ألسنة المجتمع حول الفتاة ویبدأ رمي الك�الم وال�ت�ع�ل�ی�ق�ات 
أمام ذكور العائلة بالعامیة (ملء رأسھم بال�ت�ح�ری�ض وال�ك�الم ال�م�س�ت�ف�ز) 
فتأتي رّدة فعل ھؤالء الذكور بغسل عارھم وقتل أنثى بریئة كان ھ�ّم�ھ�ا أن 
تكون أكثر إشراقاً في نظر الجمیع. كذلك من أس�ب�اب ق�ت�ل األن�ث�ى ب�داع�ي 
الشرف الطالق أو االنفصال عن الزوج، أو رفض الموافقة على زواج ت�ّم 
الترتیب ل�ھ ك�م�ا حص�ل ف�ي م�ج�ت�م�ع�ن�ا الس�وري م�ن�ذ ف�ت�رة ف�ي إح�دى 
المحافظات، فقد قتل ذكور العائلة ال�ف�ت�اة ألن�ھ�ا رفض�ت ال�زواج م�ن اب�ن 
عمھا. أیضاً من األسباب األخرى االرتباط بعالقة غیر م�رض�ي ع�ن�ھ�ا م�ن 
قبل األسرة، أو ممارسة الجنس قبل الزواج وھذا ذنب ال یغتفر إالّ ب�ال�ق�ت�ل 
عند أغلب العائالت في المجتمعات العربیة عامةً ولیس ف�ق�ط ف�ي س�وری�ة. 
حتى االغتصاب الذي قد تتعرض لھ األنثى دون إرادتھا أو رغ�ب�ت�ھ�ا داف�ع 
لقتلھا بغایة الشرف، كذلك اكتشاف ما یُسّمى بالمثلیة الجنسی�ة وإن ك�ان�ت 

 .مبطّنة قد یكون دافعاً أیضاً لجریمة شرف
رغم انتشار العنف ع�ل�ى جس�د ال�م�رأة وروح�ھ�ا ومس�م�ع�ھ�ا م�ن ض�رب 
وإھانات وقتل تحت مسّمى شرف العائلة، إالّ أن ال�ك�ث�ی�ر م�ن األش�خ�اص 
والمنظمات اإلنسانیة والتربویة وقفت بوجھ ساطور الش�رف ب�ك�ل ق�وت�ھ�ا 
متحّملةً ندباتھ وجراحھ على أیدیھم وأجسادھم بك�ل إص�رار ل�وق�ف ت�دف�ق 
عدد من الضحایا الیومیة تحت ُمسّمى جریمة شرف، ح�ت�ى ال�ق�ان�ون ك�ان 
سداً منیعاً في وجھ تخلّف ُمّدعي الشرف، ففي خطوة تع�ك�س تش�ّدداً ت�ج�اه 

م�ن  548جرائم الشرف، صدر في سوریة مرسوم أُلغیت بموجبھ ال�م�ادة 
الت�ي ك�ان یس�ت�ف�ی�د  37قانون العقوبات السوري بالمرسوم التشریعي رقم 

بموجبھا من العذر الُمخفّف لمن ارتكب جریمة قتل دفاعاً عن الشرف، وقد 
كانت المادة الملغاة تخلو من أّي تحدید للح�د األدن�ى ل�ل�ع�ق�وب�ة ت�ج�اه ھ�ذه 
الجرائم، لذا ومن منطلق إنسان�ي واج�ت�م�اع�ي وق�ان�ون�ي وأخ�الق�ي ی�ج�ب 
التصدي لروح اإلجرام الشائعة بین فئة وشریحة من مجتمع�ات�ن�ا ال�ع�رب�ی�ة 
مّمن یؤمنون أن شرفھم یقبع في أجساد نسائھن، وأن عارھم ال یُغَس�ل إالّ 
حین تُساق النساء كالنعاج ُمكبّلة األیدي واألرجل لتُرمى أمام جزارھا یُكبّ�ر 
على شاتھ ویقطع بساطوره رأس�ھ�ا، وھ�ن�ا ی�رف�ع رأس�ھ ورأس ال�ع�ائ�ل�ة 
بنظره، فالعار سقط مع سقوط رأس الجانیة! فرحمةً ب�ن�س�ائ�ك�م وأط�ف�ال�ك�م 
ومجتمعاتكم یجب أن تقف إنسانیتكم بوج�ھ ج�زاري الش�رف ل�ك�ی�ال ت�ك�ث�ر 

 ....ضحایاھن تحت ُمسّمى جانیات
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المجیدة  1958واجھت ثورة الرابع عشر من تموز    
بقیادة الضباط األحرار وجبھة اإلتحاد ال�وط�ن�ي، ب�ع�د 

ش�ب�ھ األق�ط�اع�ي   نجاحھ�ا، وإزاح�ة ال�ن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي
الرجعي السابق، قوى الثورة المضادة، وب�دأ ت�ك�ث�ی�ف 
الجھود سواء على مستوى العراق أو ع�ل�ى مس�ت�وى 
تدخل الدول اإلقلیمیة وال�دول�ی�ة ل�ل�ع�م�ل ع�ل�ى إس�ق�اط 

 :الثورة .من خالل عدة مسارات وھي
 العراقي  -المسار الداخلي  -1
األم�ری�ك�ي -الغ�رب�ي -الدولي  -3اإلقلیمي والعربي  -2

 المسار المخابراتي. -4والبریطاني 
لقد جاء ھذا التحرك ال�م�ض�اد الش�رس ك�ل�م�ا ت�ق�دم�ت 
الثورة نحو تعزیز مك�اس�ب�ھ�ا واإلن�ح�ی�از إل�ى الش�ع�ب 
والعمل على تصفیة مصالح الشركات األجنبیة وم�ن�ھ�ا 
شركات النفط، ولھذا عندما ت�وال�ت ص�دور ال�ق�وان�ی�ن 

ف�ي أع�م�ال�ھ�ا   التقدمیة ، كانت القوى المضادة ت�زداد
اإلجرامیة ضد الشعب والتركیز عل�ى ت�م�زی�ق الص�ف 

 الوطني وإتباع سیاسة فرق تسد. 
ال�خ�روج م�ن ح�ل�ف ب�غ�داد  -وكان من ابرز القوانین 

العسكري، إطالق سراح السجناء الس�ی�اس�ی�ی�ن إع�ادة 
المفصولین السیاسیین إلى وظ�ائ�ف�ھ�م وال�خ�روج م�ن 
ال�م�ن�ط�ق�ة اإلس�ت�رل�ی��ن�ی�ة، ق�ان�ون اإلص�الح ال�زراع��ي 
وتوزیع األراضي ال�زراع�ی�ة ع�ل�ى ال�ف�الح�ی�ن، إق�ام�ة 

إجازة النقابات العمالیة والمھنیة،  الجمعیات الفالحیة 
وعودة األحزاب السیاسیة إلى الع�م�ل، إص�دار ق�ان�ون 

ال�ذي أنص�ف 1959  لس�ن�ة188 األحوال الش�خ�ص�ی�ة
، إط�الق خ�ط�ط  80المرأة العراقیة وقانون النفط رقم 

وبرامج لبناء الصناعة وتأسیس المعامل والم�ص�ان�ع، 
وإق��ام��ة ال��م��ش��اری��ع ال��زراع��ی��ة وإط��الق ال��ح��ری��ات 
الدیمقراطیة وإجازة المنظمات الدیمقراطیة ومكاف�ح�ة 
األمیة وب�ن�اء ال�م�دن وت�وزی�ع ال�دور الس�ك�ن�ی�ة ع�ل�ى 

وت��أس��ی��س ع��الق��ات  ال��ف��ق��راء وم��ن��ت��س��ب��ي ال��ج��ی��ش 
دبلوماسیة جیدة مع جمیع دول العالم وخص�وص�اً م�ع 
االتحاد السوفیاتي والمعسكر األشتراكي آنذاك وإقام�ة 
العالقات ال�ت�ج�اری�ة، وت�ح�س�ی�ن ال�ع�الق�ات م�ع ال�دول 
العربیة ودول العالم الثالث ومس�ان�دة قض�ای�ا ال�ت�ح�رر 
واإلستقالل عن المستعمرین وغیرھا م�ن اإلن�ج�ازات. 
ذكر الدكتور عقیل الناصري في مؤلفھ (ع�ب�د ال�ك�ری�م 

(لقد ت�ج�س�د  2الكتاب الثالث ج -قاسم في یومھ األخیر
التدخل المباشر ب -التدخل الغربي في مسارات ثالث أ

ال�ت�غ�ی�ی�ر ب�ال�ق�وة (اإلن�ق�الب  -س�ی�اس�ة اإلح�ت�واء ج -
واإلغتیال) للعمل على إجھاض ثورة الرابع عشر م�ن 
تموز والبدأ بمسار التدخل المباشر بالق�وة ال�م�س�ل�ح�ة 
منذ األیام األولى للثورة، من خ�الل دول ح�ل�ف ب�غ�داد 
وبالتعاون مع دول الجوار الحلیفة ولكن بسبب إلتفاف 
الشعب العراقي حول الثورة ووقوف شعوب العالم مع 
العراق وكذلك الدول ااألشتراكیة واألتحاد الس�وف�ی�ات�ي 
والجمھوریة العربیة المتحدة ودول ال�ت�ح�رر ال�وط�ن�ي 
أدى ذلك إلى فشل ھذا المسار خص�وص�اً ب�ع�د إن�ت�ھ�اء 

المرتكزات والمبررات لغرض التدخ�ل وع�دم م�واف�ق�ة 
أمریكا على التدخل وعدم تشجیع دول الجوار الحلیف�ة 
وخاصة األردن وتركیا على القیام بمغامرة عس�ك�ری�ة 
حیث وج�دوا إن ال�م�ن�ط�ق�ة وش�ع�وب�ھ�ا س�ت�ك�ون ض�د 
التدخل، وبالتالي سوف تمتد الثورة إلى الدول الحلیفة 

 المجاورة فضالً عن تحذیر المعسكر األشتراكي.
 

 مسار سیاسة اإلحتواء :
إلتجأت الدول الغربیة إلى سیاسة اإلحتواء وزعزعة  -

النظام الجدید وكذلك إثارة الخالفات الطائفیة واإلثن�ی�ة 
بین أبناء الشعب العراقي إستناداً إلى تنوع الم�ك�ون�ات 

ل�ل�ع�راق ل�خ�ل�ق أج�واء ع�دم  االجتماعیة والسیاسی�ة 
االستقرار السیاسي والمجتمعي وإلی�ق�اف ال�ت�وج�ھ�ات 
السیاسیة واإلقتصادیة للثورة. وكان الص�راع ال�دول�ي 
یشتد حول قضیة التحرر العربیة ، وأھ�م�ھ�ا ال�ق�ض�ی�ة 
الفلسطینیة، وحرب التحری�ر ف�ي ال�ج�زائ�ر وال�ن�ق�ط�ة 
الثانیة السیاسة ال�ن�ف�ط�ی�ة ال�م�س�ت�ق�ل�ة ع�ن ال�م�ح�اور 

 اإلحتكاریة .
وبالرغم من الضغوط والتھدید والوعید من قبل الدول 
الغربیة واإلنحیاز إلى جانب الشعب لغرض كسر إرادة 
الثورة نحو التغییر والتحرر واإلستقالل وج�دوا (دول 

أمریك�ا) ب�أن س�ی�اس�ة (اإلح�ت�واء) م�ع ق�ی�ادة -الغرب 
 عبد الكریم قاسم لم تجِد نفعاً.-الثورة 

ب�ع�د  -مسار التغییر بالقوة (اإلنقالب واإلغتی�ال) : -ج
‘ فشل سیاسة اإلحتواء والرضوخ لھیمنة اإلمب�ری�ال�ی�ة

عمدت القوى اإلمبریالیة إلى إیجاد ال�ب�دی�ل وت�ك�ری�س 
الجھود نحو إیجاد قوى حلیفة لمشروع إسقاط النظ�ام 
الجمھوري أو إغتیال راس النظام (عبد الكریم قاس�م)

 1961ولھذا بدأت بتبني ھذا المسار في ن�ھ�ای�ة ع�ام 
ف�ق��ام�ت (ب��اإلتص�ال وال�ت��ع��اون م��ع ال��ق��وى ال��ق�وم��ی��ة 
السیاسیة المناھضة لحكم عبد الكری�م ق�اس�م، وك�ان�ت 

الحلیف القوي للوالیات المتحدة األمریك�ی�ة)  بریطانیا 
  د. عقیل الناصري نفس المصدر. 

وبسبب اإلختالف والصراع بین ق�وى ج�ب�ھ�ة االت�ح�اد 
الوطني حول سیاسة الحكم الجدید، إنفرط عقد ج�ب�ھ�ة 
االتحاد الوطني وبسبب تكتل ال�ق�وى ال�م�ت�ض�ررة م�ن 
النظام الجمھوري حدث ت�ن�ظ�ی�م وإس�ت�ق�ط�اب ل�ل�ق�وى 
الیمینیة القومیة، وبقای�ا األق�ط�اع، وال�ن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي 
البائد ومجامیع من عمالء ش�رك�ات ال�ن�ف�ط م�ن ج�ھ�ة 
والقوى المؤیدة للنظام الجمھوري من الدیمق�راط�ی�ی�ن 
والعمال والفالحین والقوى الیساریة وال�ت�ق�دم�ی�ة م�ن 
جھة أخرى حیث إن�ت�ش�ر اإلح�ت�راب وال�ت�ص�راع ب�ی�ن 
الطرفین وبتوجیھات مساندة من دول إقلیمیة وعربیة 
وتقدیم الدعم اللوجستي ل�ج�أوا إل�ى ال�ت�آم�ر وم�ن ث�م 
القیام بمحاوالت اإلغتیال، ولكن اإلغ�ت�ی�ال أیض�اً ط�ال 
القوى المساندة للثورة كما حصل في الموصل وبغداد. 
ثم القیام بحركات مشبوھة مثل إضراب الطلبة ال�ت�اب�ع 

ح�زب ال�ب�ع�ث ال�ی�م�ی�ن�ي، وال�ق�ی�ام  -لالتحاد الوط�ن�ي 
بتظاھرة ضد رفع أسعار البان�زی�ن ...أل�خ ل�ق�د س�ادت 

أجواء العراق الحقد والك�راھ�ی�ة وال�ل�ع�ب ع�ل�ى ورق�ة 
الطائفیة والق�وم�ی�ة ب�إش�راف ال�م�خ�اب�رات األج�ن�ب�ی�ة. 
فإحتدم الصراع بین الطرفین وكانت ال�ق�وى ال�ی�م�ن�ی�ة 
والرجعیة قد إستفادت من األجواء السی�اس�ی�ة وم�ن�ھ�ا 
ضرب األكراد وإعالن الحرب علیھم وعدم طرق ب�اب 
التفاھم والمفاوضات فكان شعار السلم في كوردست�ان 
دعوة إلحالل السالم، وكذلك قضیة الكویت والمطال�ب�ة 
بھا كمحافظة ت�اب�ع�ة ل�ل�ع�راق ق�ب�ی�ل م�ن�ح اإلس�ت�ق�الل 
للكویت عن بریطانی�ا، ال�ق�ی�ام ب�ح�م�الت إع�ت�ق�ال ض�د 
القوى التقدمیة والدیمقراطیین وزجھ�م ف�ي الس�ج�ون 
بسبب نشاطھا والمدافع األمین عن م�ك�ت�س�ب�ات ث�ورة 
الرابع عشر من تموز، إحالة الضباط التقدمیی�ن ع�ل�ى 

ل�ل�ض�ب�اط  التقاعد، وتھیأت ال�وظ�ائ�ف الس�ت�رات�ی�ج�ی�ة 
المتآمرین. إبتعاد الجماھیر الشعبیة عن الزعی�م ع�ب�د 
الكریم بسبب سیاساتھ اإلنفرادیة ورفع شعار (عفا هللا 
ع�م��ا س��ل��ف) ف��أف�رج ع��ن ج��م��ی��ع ال�م��ش��ت��رك��ی��ن ف��ي 
المؤامرات، فرجحت كفة القوى الم�ع�ادی�ة ك�م�ا ج�رى 
اإلستخفاف بما كانت تقدمھ القوى الدی�م�ق�راط�ی�ة م�ن 
معلومات إستخب�اری�ة ع�ن ت�ح�رك ال�م�ت�آم�ری�ن وذل�ك 
إلنعدام الثقة .ذكر الملك حسین ملك األردن بعد سبع�ة 
أشھر من اإلنقالب في حدیث شخصي منفرد مع محمد 
حسنین ھیكل رئیس تحریر األھرام، جرى ف�ي ف�ن�دق 

 8كربون في باریس (...ان ما جرى في ال�ع�راق ف�ي 
شباط قد حظي بدعم اإلستخبارات األمریكیة . ویضیف 
ل�ق��د ُع��ق�دت إج��ت��م�اع��ات ع��دی��دة ب��ی��ن ح�زب ال��ب��ع��ث 
واإلستخبارات األمریكیة، ُعقد أھمھا في الكوی�ت وإن 

شب�اط  8محطة سریة تبث إلى العراق كانت تزود یوم 
رجال اإلنقالب بأسماء وعن�اوی�ن الش�ی�وع�ی�ی�ن ھ�ن�اك 
ل��ل��ت��م��ك���ن م��ن إع��ت���ق��ال��ھ��م وإع���دام��ھ��م (األھ���رام 

). حنا بطاطو األكادی�م�ي. ال�ك�ث�ی�ر م�ن 1963أیلول27
الشخصیات الت�ي ذك�رت ت�ف�اص�ی�ل ت�ؤك�د ع�ل�ى ص�ل�ة 
اإلنقالب بالمخابرات األمریكیة ذكر جی�م�س آی�ك�ن�ی�س 
والذي كان یعمل في السفارة األمریكیة في بغداد آنذاك 
(عرفت كل زع�م�اء ال�ب�ع�ث أُع�ج�ب�ت ب�ھ�م وی�ؤك�د أن 

لعبت دوراً ف�ي إن�ق�الب  C.I.A المخابرات األمریكیة
.. ویضیف آیكنی�س ص�ح�ی�ح ب�ع�ض 1963البعث عام 

ال��ن��اس ق��د إع��ت��ق��ل��وا أو ق��ت��ل��وا إال أن ھ��والء ك��ان��وا 
شیوعیین ولم یكن ذلك یزعجنا ..) الكثیر من األسماء 
التي اعترفت بمذكراتھا وتصریحات�ھ�ا ح�ول ال�ت�ع�اون 
المخاب�رات�ي ب�ی�ن أق�ط�اب ال�ت�آم�ر وب�ی�ن ال�م�خ�اب�رات 
األمریكیة. یذكر خالد ع�ل�ي الص�ال�ح ال�دل�ی�م�ي عض�و 
القیادة القطریة والمشارك في م�ح�اول�ة إغ�ت�ی�ال ع�ب�د 
الكریم قاسم (جاءنا طالب شبیب وأخ�ب�رن�ا ب�إس�ت�ع�داد 
إحدى الجھات لتزوید حزب البعث بالمال والسالح إذا 
كنا نسعى للتخلص من حكم عبد الكریم ق�اس�م، ط�ل�ب 
فؤاد الركابي من طالب شبیب أن یقول م�اع�ن�ده ف�ق�ال 
طالب بجوار مكتبھ یوجد مك�ت�ب ف�ی�ھ م�ج�م�وع�ة م�ن 
العاملین ف�ي ع�م�ارة م�رج�ان وع�رض�وا إس�ت�ع�دادھ�م 

 لتزوید البعث بالمال والسالح . (للموضوع صلة)

 

   ؟1963 اي   8  وراء إمب                                      
وب اما  وا ى اا  

 

                                                                                     
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

صبحي مبارك/ 
 سیدني

الحلقة األولى    
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"دالالت االستفھام في شعر أدیب كمال ال�دی�ن"، 
عنوان الكتاب النقدي الجدید ال�ذي ص�در ح�دی�ث�ا 
ل��ل��ن��اق��دة ال��دك��ت��ورة ف��اط��م��ة ال��ع��ی��دان��ي، ض��م��ن 

 منشورات دار الدراویش في المانیا.
كتبت الدكتورة فاطم�ة ف�ي ك�ل�م�ة ال�غ�الف: ل�ق�د 
اشتمل ھذا الكتاب على مقدمة ذكرُت فیھا مع�ن�ى 
االستفھام لغة واصطالحـًا، وت�رج�م�ُت ل�ل�ش�اع�ر 
في سطور قلیلة فھو شاعر غنّي عن الت�ع�ری�ف، 
كما ذكرُت م�ع�ان�ي أدوات االس�ت�ف�ھ�ام ال�ح�روف 

 واالسماء.  وقد تناول:
الفصل األول دالالت االس�ت�ف�ھ�ام ع�ن�د الش�اع�ر  

أدیب ك�م�ال ال�دی�ن، وك�ان ف�ي ث�الث�ة م�ب�اح�ث، 
المبحث األول: ت�ن�اول�ت ف�ی�ھ دالل�ة ال�ت�ش�وی�ق، 
وداللة الحیرة والتردد، والمبحث الثاني ت�ن�اول�ت 
فیھ داللة التحّسر وال�ت�وّج�ع واألس�ى ال�م�م�زوج 
باأللم، داللة النفي واإلنك�ار، وال�م�ب�ح�ث ال�ث�ال�ث 

 تناولت فیھ داللة التعجب، وداللة الشكوى.
أما الفصل الثان�ي: ف�ق�د ج�ع�ل�ت�ھ ل�ل�دالالت ال�ت�ي 
وجدتھا مستحدثة وغیر مذكورة في كت�ب ال�ل�غ�ة 
والبالغة: فاشتمل ال�م�ب�ح�ث األول: ع�ل�ى دالل�ة 
الحب اإللھي وداللة التیھ والض�ی�اع، وال�م�ب�ح�ث 
الثاني: دالل�ة اإلب�ھ�ام، ودالل�ة ال�ع�ت�اب، ودالل�ة 
االستئناس، والمبحث ال�ث�ال�ث: دالل�ة ال�م�ع�ان�اة، 

 صفحة. 162والدالالت المتداخلة، والدالالت الالمتناھیة. یقع الكتاب في 
 وقد تناولت مجموعة من الكتب النقدیة تجربة الشاعر أدیب كمال الدین بالنقد والدراسة والتحلیل وھي:

ناقداً یكتبون عن تجربة أدیب كمال الدین الشع�ری�ة)، إع�داد وت�ق�دی�م ال�ن�اق�د د. م�ق�داد  33(الحروفّي:  -
 . 2007رحیم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان 

الحرف والطیف: عالم أدیب كمال الدین الِشعرّي "مقاربة تأویلیّة")، أ. د. مصطفى ال�ك�ی�الن�ي (نش�ر (   -
 .2010إلیكترونّي) تونس 

االجتماعّي والمعرفّي في شعر أدیب كمال الدین)، د.صالح الرزوق، منشورات أل�ف ل�ح�ری�ة ال�ك�ش�ف (   -
 .2011في اإلنسان، دمشق وقبرص 

الدار العربی�ة ل�ل�ع�ل�وم ن�اش�رون، أدیب كمال الدین)، د. حیاة الخیاري، (أضْف نوناً: قراءة في "نون"  -
 .2012بیروت، لبنان 

(تجلّیات الجمال والعشق عند أدیب كمال الدین)، د. أسماء غریب، منشورات ضفاف، ب�ی�روت، ل�ب�ن�ان  -
2013. 

(إشكالیّة الغیاب في حروفیّة أدیب كمال الدین)، صباح األنباري، منش�ورات ض�ف�اف، ب�ی�روت، ل�ب�ن�ان  -
2014. 

 .2015(آلیات التعبیر في شعر أدیب كمال الدین)، د. رسول بالوي، منشورات ضفاف، بیروت، لبنان  -
م�ن�ش�ورات أیقونة الحرف وتأویل العبارة الصوفیّة في شعر أدیب كمال الدین)، د. عبد القادر فیدوح، ( -

 .2016ضفاف، بیروت، لبنان 
التداولیة الحواریة: تأویل خطاب المتكلّم في شعر أدیب كمال الدین)،  د. ھاني آل یونس، دار دج�ل�ة، (   -

 .2016عّمان، األردن 
، سمیر عبد الرحیم أغ�ا، ج�ام�ع�ة دی�ال�ى، دی�ال�ى، )جمالیات التشكیل اللونّي في شعر أدیب كمال الدین( -

  .2017 العراق
في شعر أدیب كمال الدین)، د. إبراھیم خزعل العبیدي، المركز الثقافي ل�ل�ط�ب�اع�ة (التشكیل االستعاري  -

 . 2017والنشر، بابل، العراق 
(التناص مع القصص القرآني في شعر أدیب كمال الدین)، د. فاضل عبود التم�ی�م�ي ود. ن�ج�الء أح�م�د  -

 .2021نجاحي، منشورات االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق، بغداد، 
(أسلوبیة التشكیل الشعري المعاصر عند أدیب كمال ال�دی�ن)، د. ك�ری�م�ة ال�م�دن�ي، دار أم�ل ال�ج�دی�دة،  -

 .2021دمشق، سوریا 

   يب مل ا أد  
 

 تألیف الدكتورة فاطمة العیداني                

.. 
 

 
 محمد سند الشمري/ بغداد

 

 تعاتبني التي في القلِب منھا

 ال یـداویھـا الكــالمُ   جــراحٌ 

 وتدعونــي بأن أبقــى إلیھـا

ةُ والغرامُ   وأن تبقـى المحبــَّ

 تعاتبنـي وال تـدري بحـالــي

 وال تدري بما فعـَل الخصامُ 

 وال تدري المالمةَ في ھواھا

 ولسُت ألومھـا فأنا الُمــالمُ 

 فؤادي لم یعد یقوى لصبرٍ 

 وجرحي صار جرحاً ال ینامُ 

 وال تغفو عیـوني ذات لیلٍ 

 أو حرامُ   كأنَّ النوَم عیبٌ 

 كأنـَّي كلما أغمضُت عینـي

 ُمستدامُ   یراودني شعـورٌ 

 بأنـَّي لم أعد للحبِّ أھـالً 

 وما قد عاد لي فیِھ اھتمامُ 

 وأنـَّي قد َجنَیُت على فؤادي

 یُبلینـي الھیامُ   عشیَّةَ صار

 وأنـَّي بین مضطرٍّ وباغٍ 

 كطفٍل صار یعییھُ الفطامُ 

 كأنـَّي في الھوى ماعدُت إالَّ 

قامُ   عجوزاً قد أناَخ بِھ السَّ

 كأّنً الناس تسعى في شقائي

 وأحوالي على ما ال یرامُ 

 إِذا أظھرُت لِیناً یحسبوني

 ضعیفاً ال یُقاُم لھُ مقامُ 

 قیل فیھِ   وإن أوردُت قوالً 

 ویبتغي ھذا الكـالمُ   إالمَ 

 وحسبي في التي داریُت جرحٌ 

 أكابُر والجراُح لھا التئامُ 

 لیمنعني من اإلفصاح عنھا

 أدیُم الوجھ أو خلٌق ِھشامُ 

 اأجوُد مروءةً و ھوًى وصبرً 

 كما قد جاَد في الكرِم الكرامُ 

 و لي ربٌّ و أرٌض تحتویني

مام  ولي فكٌر تخلَّلھُ الزِّ

 



07  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 815 

09 Feb 22 • Year 17 

 

كانت األّم ع�ن�د ال�ج�ث�م�ان      

ال�م��س�ّج��ى تُ�ج��ھ�ُش ب��ال�ب��ك��اء 

وتُظ�ھ�ُر ف�َرقً�ا وج�زع�ا ع�ل�ى 

"بو رجالھا" كما ی�ح�ل�و ل�ھ�ا 

أن تسّم�یَ�ھ أي وال�د أب�ن�ائ�ھ�ا 

الذكور، ھل ھي حزی�ن�ة ف�ع�ال 

أم ھي الراحةُ النفسیةُ تُجلیھ�ا 

قسماتُھا و تغمز بھا ت�ج�اع�ی�ُد 

وجھھا؟! لم تكْن الحی�اة م�ع�ھ 

سھلةً، خمسون عاما من المّد 

وال���ج���زِر وم���ن ال���خ���ص���اِم 

والمشاحناِت، كان فی�ھ ش�يء 

من "سي السیّد" عّشش ف�ي 

داخلھ كنب�ت�ٍة ط�ف�ی�ل�ی�ٍة ت�م�ت�ّد 

جذوُرھا ف�ي أع�م�اِق األرِض 

كلما اقتلعتَھا أو ُشبِّھَ لك ت�ْن�َك�أُ 

م��ن ج��دی��د تُ��َرّوی��ھ��ا ع��ق��ل��ی��ةٌ 

م�ت�واَرثَ��ةٌ ت��أب�ى ع��ل�ى ال�ذَك��ِر 

اللیَن والمھ�ادن�ةَ خ�اص�ةً م�ع 

ال��زوج��ِة، ك��ان ص��ارم��ا م��ع 

أبنائھ، شدیدا على ام�رأت�ھ ال 

یتنازل عن م�وق�ف وال ی�ق�ب�ل 

أن یعلَو صوتُھا ف�وق ص�وت�ھ 

ل��ك��نّ��ھ ف��ي س��ھ��رات��ھ ورف��ق��ةَ 

أصحابھ لیُّن ال�ع�ری�ك�ة م�ح�بٌّ 

ل��لّ��ھ��ِو ض��ح��وٌك، وإذا دارت 

علیھم ب�ن�ُت ال�ع�ن�ِب ت�ن�ب�س�طُ 

الوجوهُ ب�ع�د ع�ب�وٍس وت�ل�ی�ُن 

األمزجةُ بعد اح�ت�داٍد وتش�رُق 

في النفوِس الشموُس وتنزاح 

عن الصدوِر الھموُم ف�ت�ن�ف�ت�ُح 

 … أبواُب األنِس والمتعةِ 

كانت ھي تكره سھ�راتِ�ھ ت�ل�ك 

ودخولَھ آخر ال�ل�ی�ِل م�ت�رنّ�ح�ا 

وكان ھو یك�ره أن تس�ت�ق�ب�ل�ھ 

ب��ال��ل��وم وأن ت��ف��س��د ع��ل��ی��ھ 

نشوتَھ، ك�ان ع�ن�ی�دا وك�ان�ت 

أشدَّ عنادا، تریُد ان تثنیَھ ع�ن 

الس��ھ��ِر ب��إظ��ھ��اِر ال��غ��ض��ِب 

وال�ت�ب�ّرِم ب�ھ وب�ال�ح�ی�اِة م�ع�ھ 

ف��ی��م��ع��ُن ھ��و ف��ي الس��ھ��ر 

 …واالستئناِس ببنت العنب 

ك��ان��ت ت��ری��د أن یش��ارك��ھ��ا 

اإلش���راَف ع���ل���ى األع���م���ال 

الفالحیِة ولم تكن الفالحةُ م�ن 

میوالتھ، لم ی�ك�ن ح�بُّ ال�م�ال 

في طبعھ وكان الج�م�ع وال�ل�مُّ 

من اختصاص�ھ�ا، ت�ف�ع�ل ذل�ك 

ل��ك��ن یص��ع��ب أن ت��ع��رف إن 

كانت تُقبُل ع�ل�ی�ھ م�غ�رم�ةً أو 

متبّرمةً ... ك�ان�ت دائ�م�ا ف�ي 

منافسٍة مع الناِس ج�م�ی�ِع�ھ�م، 

ت���ری���د أن ت���ك���ون األفض���َل 

واألج��م��َل واألب��رَع واألغ��ن��ى 

ت��ری��د أن …  واألرف��َع ع��م��ادا

یكون أبناؤھا األحسَن في ك�ل 

م��ا یُ��ن��ج��زون وم��ا ی��م��ل��ك��ون 

إال م�ا  -ولھذا كان�ت أی�اُم�ھ�ا 

ت�وت�را وب�ك�اًء وش�ك�وى  -ندر

وت�ذّم��را ون�ف��ورا م�ن ال��زوج 

وخروجا م�ن ب�ی�ت ال�زوج�ی�ة 

م�ن�اس�ب�ات … الى بیت أھلھ�ا 

الفرح ال تطوُل وإذا أراد أح�ُد 

أب��ن��ائ��ھ��ا أن ی��ن��اقش��ھ��ا أو 

یمازحھا تنقلب علیھ فتجّرح�ھ 

تجریـحــا ثم تدیُر لھ ظ�ھ�رھ�ا 

و ویٌل لمن یتعاطف مع�ھ م�ن 

 !! إخوتھ

لم تترك مجاال لعالقاٍت صافیٍة 

ودودٍة ب��ی��ن اف��راد األس��رة 

الصغیرِة أو الموّس�ع�ِة..ك�ان�ت 

أجواُء الكره والالمباالة ت�ب�ن�ي 

ال�ج��دراَن ب��ی��ن اإلخ��وِة ح��ت��ى 

ب�ات��وا غ�رب��اء ع�ن ب��ع�ض��ھ��م 

تمّد یدھا تتحسسھ … البعض 

وكأنھا ترید أن تتأكد أنھ جث�ة 

باردة ... لم تكن تحبّھ ألنھا ال 

ت��ع��رف أن ت��ح��ّب واع��ت��ب��رت 

حیاتھا معھ قدرا تحّملتھ عل�ى 

ك��ان��ا خ��ط��ی��ن …  مض��ض 

 . متوازییِن ال یلتقیان أبدا

 

كانت تشھق عند رأس المی�ت 

ل��ك��ّن ف��ي ع��ی��ن��ی��ھ��ا ن��ظ��رة 

ارتیاح ... ال�ع�وی�ُل وال�ن�ح�ی�ُب 

تمثیلیةٌ یجب أن ی�ف�ھ�م م�ن�ھ�ا 

الُمعّزون أن�ھ�ا ف�ق�دت ح�ب�ی�ب�ا 

عاشت معھ خمسین عاما م�ن 

 االنسجـاِم والتعـاطـِف والحّب 

... كل شيء جائز مباح م�ادام 

یدفع شماتةَ الشامتین، ك�ان�ت 

عینھ المفتوحةُ شاخصةً إلیھا 

كأنھا تقول "ھا قد ترك�ت ل�ك 

س���اح���ة ال���ح���ی���اة واس���ع���ة 

 …" فتغطرسي كما شئتِ 

 ............................ یتبع
 

 

" ْا رةِ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     رنا یتیم/ لبنان     

 

 
 أخرُج من معطِف صمتي

 إلى القادِم من ذاكرتَك المائیّةِ 
 أستحلُف ُسریالیّةَ أحالمكَ 
 بالتوقِّف عن رسِم الظّنونِ 

 ♡♡		 
 أنا المسكونةُ ببلِل المجازِ 

 حّد الغرقِ 
 وھشاشةُ صلبِ الفكرةِ 
 على جسِد حّالِج العشقِ 
 وغیاُب كفَّك المثقوبُ 

 بأحرِف الرحیلِ 
♡♡ 

 نذْرُت للحیاِة مسرًحا
 یسدُل ِستارةَ الھَْجرِ 

 بجرٍح ینزُف وحشةَ الفراغِ 
 وقصیدةٌ مكتومةَ الَرْحمِ 

 ُمقفّاةٌ بِلْسعِة شوٍق ُمتوّرمٍ 
 في آخِر بیٍت من ِشفاِه الَوَجلِ 

      ♡♡ 
 فَمْن سیمنحني ُصكوَك الغفرانِ 
 على عتباِت َعْصِف ریِح الُرؤى
ِد ھواكَ   ولھاِث الّروِح من تمرُّ

 وقلِق موّدٍة مسفوكةٍ 
 على َسْفِح الُجْلُجلةِ 
 ویقتاُت ندَم الحنینِ 
 من حضِن الّدمعِ 

 ونحِر غوایةٍ بصدري
 حانیةُ الظّاللِ 

 أطفالَك في قلبي
 یكویھم البردُ 

 تغدُق علیھم مرایا ِعناقَك الَمھیبِ 
 یقظةُ ھبوِب ِحَمٍم محفورةٍ 

 في لوِح إلٍھ محفوظٍ 
 بقداسِة َوْھِم القُبَلِ 

    ♡♡ 
 فالسعادةُ یا صاحبي

 طالھا القَْطعُ 
 وأزراُر عینیكَ 

 شروُد الشواطئِ 
 كلَّك أحجیاتٌ 

 تفسیرھا یستحیلُ 
 وأكماُم دھشِة وجھَك الجلیلُ 

 . طواھا زمُن نھدي العلیلُ 
 

 زینب حداد/ تونس

و آ  
 ( ) 
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 المارد الشریر: -ب
كما في النص العراق�ي "ال�م�ل�ك وأوالده ال�ث�الث�ة"   

المذكور في فصل "كائنات تطیر". وكذلك في ال�ن�ص 
العراقي "الشواك" بنفس الف�ص�ل. وك�ذل�ك ف�ي ھ�ذه 

 الحكایة السوریة الوارد ذكرھا ھنا.
*** 

 ()النص السوري/ الحمصي "ست الحسن والمارد" 
((ضاقت األحوال بالفتی محمد، وس�دت ف�ي وج�ھ�ھ   

أبواب الرزق، ولم یجد ما یع�ی�ش ب�ھ، ف�اض�ط�ر إل�ى 
االرتحال عن بلده، سعیا وراء ل�ق�م�ة ال�ع�ی�ش، ف�أخ�ذ 
یقطع الفیافي والقفار حتى بلغ بلدة، دخلھا وھ�و ف�ي 
غایة التعب، ورأى عج�وزة أم�ام ب�اب ال�دار ف�ط�ل�ب 

 منھا بعض الماء.
فجلبت لھ كأسا، ولما ھم بالشراب، الحظ أن ال�م�اء   

أحمر اللون، فسألھا عن السبب، فأخب�رت�ھ أن م�اردة 
یسیطر على النبع، وال یسمح ألھل ال�ب�ل�دة ب�الش�رب، 
مالم یقدموا لھ كل أسبوع واحدة من أجمل ال�ف�ت�ی�ات، 
حتى إنھ لم یبق في البلدة س�وى اب�ن�ة ال�م�ل�ك، س�ت 
الحسن، والیوم حان موعد ت�ق�دی�م�ھ�ا، والب�د م�ن أن 

 ترقی مع الغروب إلى نبع الماء، حیث المارد.
ولما مالت الشمس إلى المغیب خرج ال�ف�ت�ي، ف�رأى   

موكب مھیبة، وال�ج�ن�د ی�ح�م�ل�ون س�ت ال�ح�س�ن ف�ي 
محف�ة، ویس�ی�رون ب�ھ�ا إل�ى س�ف�ح ال�ج�ب�ل، وھ�ن�اك 
أنزلوھا، ثم ودعت�ھ�ا أم�ھ�ا وودع�ھ�ا أب�وھ�ا، ورج�ع 
الجمیع حزاني یبكون، وتقدمت ست ال�ح�س�ن تص�ع�د 
الجبل، وحدھا وأخذ الفتی محم�د یص�ع�د ف�ي إث�رھ�ا، 
فتنبھت إلیھ فطلبت منھ أن ی�رج�ع، ف�أش�ف�ق ع�ل�ی�ھ�ا 
فأخبرتھ أنھا مستسلمة لقدرھا، راضیة بما قسم لھ�ا، 

 لكي تنقذ أبناء بلدھا وتوفر لھم ماء الشرب
ولكن الفتى أصر على المضي في إثرھ�ا، وأك�د ل�ھ�ا   

أنھ سیعمل على إنقاذھا من ذلك المارد، ثم ط�ل�ب إذا 
بلغت النبع أال تتقدم أكثر، وأن تطلب م�ن ال�م�ارد أن 
یبرز لھا بدال من أن تمضي ھي إل�ی�ھ. وھ�ك�ذا أخ�ذت 
ست الحسن تتسلق الجبل، حتى بلغت النبع، ف�ن�اداھ�ا 
المارد أن تقدمي أكثر فأكثر، ولكن ست الحس�ن ردت 
علیھ تطلب منھ أن یبرز لھا، وما إن برز المارد حتى 
أسرع الفتي محمد فغرس خ�ن�ج�ره ف�ي ق�ل�ب�ھ، ف�خ�ر 

 المارد صریعا.
ورجعت ست الحسن إلى أمھ�ا وأب�ی�ھ�ا، وظ�ن أھ�ل   

البلدة أن ست الحسن قد خافت المارد، ورجعت، ك�م�ا 
خافوا أن یح�رم�ھ�م ال�م�ارد م�ن ال�م�اء، ول�ك�ن س�ت 
الحسن أكدت لھم أن الم�ارد ق�د ق�ت�ل، ف�ل�م یص�دق�وا، 
وانتظروا إلى الصب�اح، ف�إذا ال�م�اء ی�ج�ري ص�اف�ی�ة 

 كالسلسبیل.
ففرح الملك والملكة، كما فرح أھل البلدة جمیعا، إذ   

تخلصوا من ذلك ال�م�ارد، وأق�ی�م�ت ال�والئ�م، وأع�ل�ن 
 الملك أنھ سیزوج ابنتھ من قائل المارد.

وأخذ كل واحد من فرسان القصر یدعي أنھ ھو قائ�ل، 
ولما سأل الملك ابنتھ إن كانت ت�ع�رف ق�ات�ل ال�م�ارد، 
أجابتھ أنھا تعرفھ إذا ما رأتھ، وطلبت من�ھ أن یس�م�ح 
لھا بالقعود في شرفتھا، وما على مدعي قت�ل ال�م�ارد 
إال أن یمروا ت�ح�ت الش�رف�ة ل�ل�ت�ع�رف ع�ل�ى ال�ق�ات�ل 

 الحقیقي منھم.
وھ�ك�ذا أخ�ذ ال�ف�رس��ان والش�ب��اب ب��ال�م�رور ت�ح��ت   

الشرفة، وھي تنكر أن یكون أي منھم ھو القاتل، إل�ى 
 أن مر الفتي محمد، وعندئذ أشارت إلیھ أنھ ھو.

وھكذا زفت ست الحسن إلى الفت�ى م�ح�م�د، ل�ی�ودع   
إلى األبد حیاة البؤس والشقاء والفقر، ولی�ع�ی�ش م�ع 

 ست الحسن طول العمر في ھناء وسرور.)).
*** 

 العفریت: -
((ھو نوع فائق القوة من الجن/ دیمون م�وج�ود ف�ي  

األساطیر اإلسالمیة. وغالبًا ھو مرتبط بالعالم السفلي 
كما إنَّھ ُمتََماھَى م�ع أرواح ال�م�وت�ى، وق�د ش�اع ف�ي 
الثقافة األوروبة بأنَّ لھ صلة ب�األم�اك�ن ال�ت�ي ت�ح�ف�ل 
بالشَّر. فإن المصطلح یتبعھ دائًما تعبیر "ِمَن الجن". 
وفي ال�ف�ول�ك�ل�ور ال�الح�ق، ت�ط�وروا إل�ى ك�ی�ن�ون�ات 
مستقلة، ُعرفت على أنھا شیاطین قویة أو على أن�ھ�م 
أرواح الموتى الذین یسكنون أحیانًا في أماكن مق�ف�رة 
مثل األطالل والمعاب�د. وإنَّ م�وط�ن�ھ�م ال�ح�ق�ی�ق�ي ھ�و 

 العالم السفلي.
وتستخدم كلمة عف�ری�ت ل�ل�دالل�ة ع�ل�ى ش�خ�ص�ی�ات   

معینة غالبا ما تكون خرافیة أو خیالیة وأحیانا یم�ك�ن 
أن تذكر كشخصیات حقیقیة لھا وجودھا في ع�ال�م�ن�ا 
وموضوع خرافیة أو حقیقة وج�ودھ�م ت�ت�ع�ل�ق ع�ادة 
بمعتقدات الشعوب وطریقة تفكیرھم أو عقیدتھم وم�ا 
ورثوه من أسالفھم. و قد تم ذكر العفاریت ف�ي ك�ث�ی�ر 
من القصص والحكایات الشعبیة واألساطیر المختلف�ة 
والتراث المتناقل بین األجیال كما وتم ذكرھم في كثیر 
م�ن األدی�ان. وق�د ت�ن��وع�ت ش�خ��ص�ی��ات ال�ع��ف�اری��ت 
وأشكالھا فمنھم من ھو طیب وخیر وم�ن�ھ�م م�ن ھ�و 
شریر وخبیث. وبالنسبة ألشكالھم فتارة ی�ت�م ذك�رھ�م 
على أنھم ذوي وجھ حس�ن وت�ارة ب�أن�ھ�م ذوي وج�ھ 
قبیح منھم الطویل جدا ومنھم القصیر ج�دا ب�ع�ض�ھ�م 
یشبھ البشر وبعضھم اآلخر یشبھ أو فی�ھ خص�ل�ة م�ن 

أحد الحیوانات وكثیر منھم قادر على تحوی�ل أش�ك�ال�ھ 
وص��وت��ھ. وی��ع��ود ھ��ذا االخ��ت��الف وال��ت��ن��وع ف��ي 
شخصیاتھ�م وأش�ك�ال�ھ�م إل�ى ط�ب�ی�ع�ة دورھ�م ال�ذي 
یلعبونھ في القصة المحكیة عنھم وھكذا فع�ن�دم�ا ی�ت�م 
ذكرھم على أنھم سیئون غالبا ما یتم تصویرھم عل�ى 

 ()أنھم قبیحون والعكس بالعكس.)). 
في ألف لیلة ولیلة توجد حكایات ب�ط�ل�ھ�ا ال�ع�ف�ری�ت  

مثل: (حكایة التاجر مع العفریت)، و (حكایة الص�ی�اد 
 مع العفریت) في الجزء األّول منھا.

وفي نص "الجندي والملك"، كما في فصل كائ�ن�ات   
تتحدث، نجد ال�ع�ج�وز الس�اح�رة ت�ح�ت�ف�ظ ب�الش�م�ع�ة 
السحریة، وعند االضاءة یخرج "عفریتا" وھو یردد 

 "لبیك لبیك عبد بین یدیك".
*** 

 العفریت المساعد: -آ
وھو الذي یقدم ید المساعدة للبطل. وال یختل�ف ع�ن   

أي شخصیة مساعدة، ألن مساعدتھ ال ت�خ�ت�ل�ف ع�ن 
 أي مساعدة.

ھناك ن�ص س�وري/ ح�م�ص�ي ف�ی�ھ ع�ف�ری�ت مس�اع�د 
 ()بعنوان "الكریم والبخیل" 

*** 
 ()النص السوري/ الحمصي (من المعطي) 

((ملك لھ ثالث بنات.. وكان دائماً یح�ب أن ی�ج�ت�م�ع  
بھن، یتحدث الیھن.. وفي النھای�ة ی�ق�دم ل�ھ�ن ھ�دای�ا 
ثمینة، ویسألھن قائالً: "َمن المعطي؟" وفي ی�وم م�ا 
أجابت البنت األولى والثانیة قائلتین: أنت ال�م�ع�ط�ي. 
أما الثالثة فقد قالت: هللا المعطي ی�ا وال�دي. ف�غ�ض�ب 

 الملك علیھا.
بعد أیام أقام ولیمة في قصره، ودعا لھا ج�م�ع�اً م�ن  

الناس.. وجلس مع إبنت�ھ ف�ي ش�رف�ة قص�ره، ف�رأى 
رجالً بائساً مسكیناً، طلب من ابنتھ أن تل�ح�ق ب�ھ وال 

 تعود إلى القصر مرة أخرى.
ذھبت الفتاة مع المسكین إلى كوخھ. وع�اش�ت م�ع�ھ  

 -ومع والدتھ العجوز.. في الصباح ق�ام�ت "غ�ال�ی�ة"
وقال�ت ل�ل�ش�اب: خ�ذ ھ�ذه ال�ل�ی�رة  -وھذا ھو اسمھا 

الذھبیة واشتر لنا بقروش منھا ما تحتاج ال�ی�ھ وأع�د 
  الباقي.

م�ا أم�رت�ھ ب�ھ..  -وھذا ھ�و إس�م�ھ  -فعل "أحمد"   
وظال على ھذه الحالة مدة طویلة حتى م�رت ف�ي أح�د 
األیام قافلة محملة بالبضائع متج�ھ�ة إل�ى ب�ل�د ب�ع�ی�د 
فنادت على رئیسھا وقالت لھ: ما رأیك أن ت�أخ�ذ إب�ن 
عمي ھذا لیساعدكم؟.. فوافق الرج�ل ع�ل�ى ط�ل�ب�ھ�ا.. 
وذھب أحمد في القافلة.. وقب�ل أن یص�ل�وا إل�ى ال�ب�ل�د 
المقصود طلبوا االستسقاء ، وكان الدور على أح�م�د، 
فنزل البئر.. وقبل أن یص�ل ال�م�اء ال�ت�ق�ى ب�ع�ف�ری�ت 
ضخم، أعطاه رمانة وطلب منھ أن یعطیھا إل�ى اب�ن�ة 
عمھ "غالیة".. فأخذھا أحمد وشكره.. ثم أخذ ال�م�اء 
وخ�رج.. وأرس��ل ال�رم��ان�ة إل��ى زوج�ت��ھ م�ع ب�ع��ض 
الناس.. وعندما ف�ت�ح�ت�ھ�ا وج�دت ب�داخ�ل�ھ�ا ج�وھ�رة 

 ثمینة.
وتمضي األیام.. وفي كل مناسب�ة ی�رس�ل ل�ھ�ا أح�م�د  

الھدیة نفسھا.. فقامت "غالیة" وبن�ت قص�راً ك�ب�ی�راً 
 وأثثتھ بأفخر اآلثاث.

عندما عاد أحمد.. طلبت منھ أن یستدعي المل�ك إل�ى  
ولیمة في قصرھم، فقام أح�م�د ودع�ا ال�م�ل�ك.. وب�ع�د 
تناول الطعام طلب ال�م�ل�ك أن یس�م�ع م�ن�ھ�م قص�ة.. 
فحكت لھ إبنتھ حكایتھا.. وكانت واقفة خلف س�ت�ارة.. 
فعرفھا الملك.. فقالت لھ: ھل آمنت بأن الم�ع�ط�ي ھ�و 

 هللا وحده؟ فإعترف الملك بخطئھ.
*** 

 العفریت الشریر: -ب
إن ثاني خیانة زوجیة في اللیالي ھي خ�ی�ان�ة ال�ف�ت�اة  

لخاطفھا / العفریت، الذي یخ�رج م�ن أم�واج ال�ب�ح�ر 
ویراه الملك شھریار وأخوه، فھو ق�د اخ�ت�ط�ف�ھ�ا ف�ي 
لیلة عرسھا ووضعھا في علبة صغیرة محت�ف�ظ�اً ب�ھ�ا 
كخلیلة فما كان منھا إال أن خانتھ مع آخ�ری�ن وق�ال�ت 
لھما: "إن ھذا العفریت قد إختطفني لیلة ع�رس�ي ث�م 
أنھ وضعني في علبة وجع�ل ال�ع�ل�ب�ة داخ�ل ص�ن�دوق 
ورمى على الصندوق سبعة أقفال وج�ع�ل�ن�ي ف�ي ق�اع 
البحر العجاج المتالطم باألمواج ویعلم ان المرأة م�ن�ا 

  ()إذا أرادت أمراً لم یغلبھا شيء ". 
وال نرید ھنا أن نعطي لھا المبرر الذي اس�ت�س�اغ�ت�ھ   

لتبریر سقوطھا أي حكم ایجابي، ألن الس�ق�وط ل�ی�س 
ھو الحل الوحید لمشكلتھا، ولكنھا عل�ى أی�ة ح�ال ق�د 

وجدت فیھ الحل األفضل، أو ان�ھ ال�ح�ل ال�وح�ی�د، م�ا 
دامت ال تستطیع التخلص من ھذا الخاطف. كم�ا أراد 
لھا م�ؤل�ف ال�ل�ی�ال�ي ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أن ال�ف�رص 

 الممنوحة لھا بعد نوم العفریت كثیرة.
وفي أغلب القصص الشعبي العرب�ي نص�وص تض�م   

الغول الشریر، ك�ال�ن�ص ال�ل�ی�ب�ي ال�م�ع�ن�ون "ال�غ�ول 
 . ()والصبایا السبعة" 

. وال�ن�ص الس�وري () والنص الجزائري "ال�خ�اوة" 
.والنص المغربي "اللص الظ�ری�ف"  ()"طاعة األم" 

 المذكور في السطور القادمة.
*** 

 ()النص المغربي "اللص الظریف" 
((كان ألحد اللصوص ثالثة أصدقاء، أحدھم ن�ج�ارا،  

والثاني صیادا، وال�ث�ال�ث س�ح�ارا. ذھ�ب�وا إل�ى ب�ی�ت 
النجار یتسامرون سمعوا ص�ف�ی�را كص�ف�ی�ر ال�ری�اح، 
ودویا كدوي الرعد، وانطفأ القندیل فان�ت�اب�ھ�م ال�ھ�ل�ع 
وال��خ��وف،ف��ق��ام أح��د االخ��وة وك��ان لص��ا وأوق��د 
القندیلفرأوا فتاة جمیلة م�ع�ھ�م ف�ي ال�دار ودم�وع�ھ�ا 
تنحدر على خدیھ�ا. س�أل االخ ال�ث�ان�ي وك�ان ی�ع�م�ل 
صیادا: "ھل انت ملكة؟"، فقال المنجم: "انھا عیشة 

انھا جنیة"، فخرج النجار، وتبعھ المنجم،  ()قندیشة، 
ثم الص�ی�اد،وأق�ف�ل ب�اب ال�دار، اوق�ف�ھ�م وق�ال ل�ھ�م: 
"نرجع ونتكلم معھا"،فرفضوا إال ال�ن�ج�ار ف�ق�د ب�ات 
لیلتھ عند اللص بعد ان اتفقوا ج�م�ی�ع�ا ص�ب�اح ال�غ�د، 

 لیجدوا لھذا الحادث حال.
ذھبوا صباح إلى بیت الن�ج�ار وب�ع�د ان ف�ت�ح�وه ل�م  

یجدوا الفتاة، وسألوا المنجم فقال: "انھا لیست ب�ن�ي 
آدم، وھي عروس خطفھا عفریت، وقد ناداه صاح�ب�ھ 
فاستعجل ووض�ع�ھ�ا ف�ي دار ال�ن�ج�ار، وع�اد ال�ی�ھ�ا 

 وأخذھا.
وأخبرھم المنجم انھا في جزیرة ت�ع�ی�ش ف�ي قص�ر   

 العفریت".
فصنع النجار لھم قاربا، وابحروا یرشدھ�م ال�م�ن�ج�م،  

ووصلوا إلى ال�ج�زی�رة ف�ق�ال ال�ل�ص "ی�م�ك�ن�ن�ي ان 
اسرقھ�ا م�ن ال�ع�ف�ری�ت". فس�ار ح�ت�ى وص�ل قص�ر 
العفریت، فوجد الفتاة جالسة تبكي والعفریت ن�ائ�م�ا، 
ورأسھ على فخذھاوممسكا بش�ع�ر رأس�ھ�ا، فس�أل�ت�ھ 
الفتاة "من أنت؟"،فحكى لھا حكایتھ، فخ�ل�ص�ھ�ا م�ن 
العفریت وھرب بھا، ووصل بھا إلى اصدقائھ وعندما 
ركبوا القارب أحس�وا ك�أن األرض ق�د اھ�ت�زت�ورأول 
العفریت، فھتفوا بالص�ی�اد ان ی�رم�ی�ھ بس�ھ�م ف�رم�اه 
وأصابھ، ومات. فتشاجر االربعة على أحقیتھم بالفتاة 

   وكل یقول انا فعلت كذا.
عندما وص�ل�وا ق�رروا أن ی�ذھ�ب�وا إل�ى الس�ل�ط�ان،  

 وبحیلة كبیرة یستطیع اللص ان یتزوجھا.)).
*** 

 السعلوة: -
یرجع الكثیر من ال�دارس�ی�ن الس�ع�ل�وة إل�ى ال�م�رأة   

الشریرة في ملحمة جلجامش، وھي ترتب�ط ب�ال�ری�اح، 
والعواصف، وشیطان اللیل في السردی�ات ال�ی�ھ�ودی�ة. 

 وھي أساس اسطورة السعلوة.
ة أو ِسعالء، شخص�ی�ة ش�ی�ط�ان�ی�ة أن�ث�وی�ة.   و((ِسْعلُوَّ

السعلوة شكلھا غ�ری�ب وم�خ�ی�ف، ف�ج�س�م�ھ�ا م�ل�يء 
بالشعر كأنھا قرد، لكن لدیھا قدرة على ال�ت�ح�ول ف�ي 
شكل امرأة جمیلة حسناء الشكل طویلة القد، ومرت�ب�ة 
الھندام، تُغري الرجال ثم تفتك ب�ھ�م وت�ق�ت�ل�ھ�م. وف�ي 
روایات أخرى أنھا إذا أُعجبت برجل ما تخطفھ ت�ح�ت 
النھر وتتزوجھ وتنجب منھ أطفال وتعیده بعد سن�ی�ن. 
یشار بأن لفظة سعلوة تطلق على المرأة النح�ی�ل�ة أو 

  القبیحة.
یعتقد بعض الباحث�ی�ن أن ج�ذور ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ة    

تعود إلى لیلیث في مل�ح�م�ة ج�ل�ج�ام�ش وال�ت�ي ت�ك�اد 
تتطابق حرفیا في صفاتھا مع السعلوة. ولیلیث كل�م�ة 
بابلیة/ آشوریة بمعنى أنثى العفریت. لیلیث ھي جنیة 
أنثى تسكن األماكن المھجورة وكانت ت�غ�وي ال�رج�ال 
النائمین وتضاجعھم وبعد ذلك تقتلھم بم�ص دم�ائ�ھ�م 

 ()ونھش أجسادھم.)). 
والسعلوة ھي: ((مخلوق مائي ألنھا تسكن أما ف�ي    

األنھار أو في الكھوف أو ف�ي ال�زور ق�رب م�ج�اري 
األنھار ویكسو جسمھا شعر طویل، وثدیاھا م�ت�دل�ی�ان 
یصالن إلى ركبتیھا وعندما ترید أن ترضع أط�ف�ال�ھ�ا 
الذین تحملھم على ظھرھا فانھا ترم�ي ث�دی�ی�ھ�ا ل�ھ�م 
فوق كتفیھا. وھي تشبھ المرأة في ش�ك�ل�ھ�ا. ول�ك�ن�ھ�ا 
تشبّھ احیانا بأن لھا ذیل س�م�ك�ة ب�دال م�ن الس�اق�ی�ن. 

وھي مولعة باللحم البشري. غیر ان لھ�ا ف�ي ال�وق�ت 
نفسھ میال لعشق أبناء البشر. ھي مثل بقیة مخلوقات 

   ()هللا عدا المالئكة تموت وتخاف الحدید.)). 
وم�ن ال�م��ف��ی�د أن ن�ذك��ر ان الس��ع�ال��ي، وال�غ��ی��الن،  

والمردة، في القص�ص الش�ع�ب�ي ال�ع�راق�ي وال�ع�رب�ي 
والعالمي تسكن قصور فخمة وتعیش عیش�ة رغ�ی�دة، 
وربما رمز العقل الجمعي الشعبي ال�ذي أوج�دھ�ا ف�ي 
القصص الشعبي إلى الحكام، والرؤوساء، الظال�م�ی�ن 

 عیر التاریخ.
*** 

 السعلوة الشریرة: -آ
 ()الحكایة العراقیة "حدیدان" 

((یحكى انھ، كان ھناك ثالثة أصدق�اء، خ�رج�وا م�ن   
دیارھم للعب، ولكن اھلھم تركوھم ورحلوا إل�ى دی�ار 

 أخرى، فجاءتھم "السعلوة".
طالباً م�ن رب�ھ  -وھذا اسم أحدھم  -قال "حدیدان"    

أن یبني لھ قصراً من الحدید عل�ى أن ی�ك�ون "ب�ارداً 
 -من الداخل، وحاراً من الخارج". وقال "رویشان" 

مخاطباً ربھ أیضاً أن یبن�ي ل�ھ قص�راً  -الصبي الثاني 
من الریش "بارداً من الخارج وح�اراً م�ن ال�داخ�ل". 

من�ادی�اً رب�ھ أن  -الصبي الثالث  -وقال "رخیصان" 
یبني لھ قصراً من "الرخیص"، "ح�اراً م�ن ال�داخ�ل 

 وبارداً من الخارج". 
وحقق لھم الرب أمنیاتھم. وعن�دم�ا ج�اءت الس�ع�ل�وة 
إلى "حدیدان"محاول�ة ھ�دم قص�ره ان�ك�س�ر س�ن�ھ�ا، 
فھربت. وجاءت إلى "رویشان" وإقتربت من قص�ره 
ونفخت علیھ فتطایر "الریش" الذي بنى منھ قصره، 
فأكلتھ السعلوة. وأراحت نفسھا من�ھ وش�رب�ت ال�م�اء 
بعد ذلك، ومن ثم ذھبت إل�ى "رخ�ی�ص�ان" وع�ن�دم�ا 
اقتربت من قصره، فإذا بالرخیص الذي ب�ن�ى قص�ره 
منھ قد تطایر في ال�ج�و، ف�أك�ل�ت�ھ، وظ�ل "ح�دی�دان" 
جالساً ف�وق س�ط�ح قص�ره، ول�م تس�ت�ط�ع الس�ع�ل�وة 

 الوصول الیھ ألن حرارة القصر تمنعھا من ذلك.
ذھبت السعلوة إلى عمات�ھ�ا وخ�االت�ھ�ا تس�ت�دع�ی�ھ�ن  

لمساعدتھا فھجمن على القصر لكنھن ل�م یس�ت�ط�ع�ن 
األقتراب منھ لحرارتھ، فعدن خائبات، بعد أن أش�رن 

تترك حمیرھ�ا تس�رح ب�ال�ق�رب م�ن�ھ ظ�ن�اً   علیھا بأن
منھن أن السعلوة بھذه الحیلة تست�ط�ی�ع االمس�اك ب�ھ 
ولكنھ دون جدوى، حیث كان "حدیدان" یركب ع�ل�ى 
ظھر الحمار ع�ن�دم�ا ت�ك�ون الس�ع�ل�وة ب�ع�ی�دة ع�ن�ھ، 

 ویتركھ، ویصعد إلى قصره عندما تقترب منھ.
في احدى اللیالي، أخذت السعلوة ح�م�ی�رھ�ا وط�ل�ت   

ظھورھا بالقار، وفي الصباح عندما ركب "حدیدان" 
على ظھر أحد الحمیر، اقتربت منھ الس�ع�ل�وة ف�ح�اول 
النزول فلم یستطع ألن القار قد التصق بھ، ف�م�س�ك�ت�ھ 
وقالت لھ: من أین أأكلك؟ فقال لھا حیثما تریدین، لقد 
أصبحت أسیرك، ولكنني ال أشبعك النني ضعیف ج�داً 
ولو تتركینني أكثر من أسبوعین الشبع وأس�م�ن ك�ان 
ذلك أفضل لك من ضعفي اآلن. فقالت لھ: ألت�ذوق�ك ، 
فمدت لسانھا وتذوقتھ من اذنھ، فاذا بھ حق�ی�ق�ة غ�ی�ر 
صالح لالكل، فرب�ط�ت�ھ ك�ال�ح�ص�ان، وظ�ل أك�ث�ر م�ن 
أسبوعین یأكل وھو مربوط حتى س�م�ن، ف�ق�ال�ت ل�ھ: 
تھیأ سوف أذبحك. وط�ل�ب�ت م�ن اب�ن�ت�ھ�ا أن ت�ذب�ح�ھ 
وتطبخھ وأن تنظف البیت وتف�رش�ھ ح�ت�ى ت�ع�ود م�ن 

 عماتھا وخاالتھا بعد أن تدعوھن، وذھبت.
أخذت البنت تشحذ السكین، و"حدیدان" ینظر الی�ھ�ا  

كالمسكین، فقال لھا: اعطیني السكین ألشحذھا ج�ی�داً 
كي ال تؤلمني فوافقت. فشحذھا جیداً" بحیث أصبحت 
تقطع رقبة البعیر"ثم ق�ال ل�ھ�ا: ت�ع�ال�ي واذب�ح�ی�ن�ي. 
وعندما اقتربت منھ قطع رأسھا وحل وثاقھ ث�م خ�ل�ع 
مالبسھ وارتدى مالبسھا، ونظف البیت ج�ی�داً وط�ب�خ 
لحم بنت السع�ل�وة، وخ�ب�ز ال�خ�ب�ز. وع�ن�دم�ا ج�اءت 
السعلوة وقریباتھا، قدم لھن األكل ف�أك�ل�ن، وب�ع�د أن 
ان�ت��ھ�ی��ن م��ن األك�ل رج�ع��ن إل�ى ب�ی��وت��ھ�ن، ف�ط��ل��ب 

أن   –وكان یمثل دور ابنتھا  -"حدیدان" من السعلوة
تسمح لھ باللعب في قصر "حدیدان"، واف�ق�ت ظ�ان�ة 
انھا قد تخلصت منھ، فذھب إلى القصر وخلع مالب�س 
بنت السعلوة، ورماھا خارج القصر وارتدى م�البس�ھ 
وأخ�ذ یص�ی��ح: " اج��ال�ھ ب��ن�ت��ھ، م��ل��ف�وف ب�رغ��ی��ف 
الحنطة". عندھا سمعت السعلوة صراخ�ھ، ف�خ�رج�ت 
من بیتھا وشاھدت "حدیدان" على القص�ر وم�الب�س 
ابنتھا مرمیة على االرض، فصرخت بھ: م�اذا ف�ع�ل�ت 
بي؟ فأرادت أن تتقیأ مما أكلتھ من ل�ح�م اب�ن�ت�ھ�ا ف�ل�م 
تستطع، فتركت المكان وذھبت إلى قریباتھ�ا ل�ت�ع�ی�ش 

ترك "حدیدان" القصر ورحل ل�ل�ب�ح�ث ع�ن  معھن . 
أھلھ فوجدھم في احدى المدن، وأخبرھ�م ب�م�ا حص�ل 
لھ ولرفاقھ." وآني سلمت وھ�ذي س�ال�ف�ت�ي... وھ�ذي 

 الجیتكم منھا".
في ھذه الحكایة تأكل السعل�وة رخ�ی�ص�ان ورویش�ان، 
فیما یتغلب علیھا "حدیدان". ولیس مقصودنا فعل�ھ�ا 
بقدر ما كانت تتحدث بھ مع ھؤالء األصدق�اء ال�ث�الث 
بحدیث مفھوم فیما بینھم، أي اللغة التي ك�ان ی�ت�ك�ل�م 
بھا األصدقاء الثالثة. وھذا معناه أنسنة "الس�ع�ل�وة" 

 على الرغم من أنھا حیوان خرافي ولیس واقعي.
*** 

        ت) ب- 
(ا ا ا  تا أم 
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تش�ری�ن األول/  10منذ انتھاء العملیة االنتخاب�ی�ة ف�ي   
وفرز األصوات وإعالن النتائج، دار ج�دل  2021أكتوبر 

وانفتح نقاش وثار سجال بشأن الوجھة التي ستتم�ّخ�ض 
عنھا االت�ف�اق�ات وال�ت�ق�اط�ع�ات الس�ی�اس�ی�ة وال�ت�ي ع�ل�ى 
أساسھا یتم تشكیل الحكومة، وبالتالي كیف ی�م�ك�ن رس�م 

 الخریطة السیاسیة الجدیدة في ضوء النتائج؟
"ال�م�ك�ون�ات" ع�ل�ى ب  بدأ الحوار داخل ما أطل�ق ع�ل�ی�ة 

الرغم من وعورتھ والحساسیات الخاصة بكل مجموعة، 
لكن السنیّة السیاسیة استطاعت أن تحرز تقّدماً ب�ت�وح�ی�د 
مسارھا واختیار شك�ل ج�دی�د ل�وح�دت�ھ�ا ب�ع�د ص�راع�ات 
واتھامات دارت بین أطراف�ھ�ا، ب�دأت ب�م�ا ھ�و س�ی�اس�ي 

 ووطني وانتھت بما ھو شخصي وعائلي.
النجاح الذي أحرزتھ في المقاعد االنتخابیة دف�ع ك�ت�ل�ت�ي 
العزم و التقدم لالتفاق على أن یكون محم�د ال�ح�ل�ب�وس�ي 
رئیساً للبرلمان مرّش�ح�اً ع�ن ال�ك�ت�ل�ة، وی�ك�ون خ�م�ی�س 
ال�خ�ن�ج�ر رئ�ی�س�اً ل�ل�ك�ت�ل�ة، وھ�و م�ا حص�ل، ح�ی�ث ف��از 
الحلبوسي بنسبة أصوات عالیة في البرلمان بت�أی�ی�د م�ن 
كتلة الصدر(سائرون) والحزب الدیمقراطي الكردس�ت�ان�ي 
(حدك)، في ح�ی�ن ق�اط�ع ال�ج�ل�س�ة ج�زء م�ن الش�ی�ع�ی�ة 
السیاسیة والتي سّمیت الحقاً "جماعة اإلط�ار"، وك�ذل�ك 
جزء من اإلثنیة السیاسیة الك�ردی�ة ال�م�ت�م�ثّ�ل�ة ب�االت�ح�اد 
الوطني ال�ك�ردس�ت�ان�ي (أوك)، وھ�ك�ذا ت�م�ك�ن�ت الس�ن�ی�ة 
 السیاسیة الجدیدة من تجاوز السنیة السیاسیة التقلیدیة.

وإذا كان الخالف قد ث�ار بش�أن م�ا حص�ل ف�ي ال�ج�ل�س�ة 
األولى بعد اختتام البرلمان، فإن المحكمة االتحادیة حلّ�ت 

 25ھذا اإلشكال وحسمت األمر ب�ق�رارھ�ا ی�وم ال�ث�الث�اء 
، وھو ق�رار ق�ان�ون�ي وف�ن�ي  2022كانون الثاني / ینایر 

ینبغي أن یخضع لھ الجمیع، برّد ال�دع�وى واع�ت�ب�ار م�ا 
 حصل في جلسة اإلفتتاح قانونیاً.

الشی�ع�ی�ة، ف�ق�د ب�رزت إل�ى   –وبصدد التحالفات الشیعیة 
السطح محاوالت اتخذت عنوان إحیاء ما س�ّم�ي ب�ال�ب�ی�ت 
الشیعي الذي تصّدع على نحو كبیر، وكان أحمد الج�ل�ب�ي 
ھو من دعا لتأسیسھ لتكریس نظام المحاصصة والغن�ائ�م 
والزبائنیة، واستمر الحال على م�ا ھ�و ع�ل�ی�ھ ب�ی�ن ش�ّد 
وحل حتى برز في الس�اح�ة دور الس�ی�د م�ق�ت�دى الص�در 
الذي دعا إلى أغلبیة سیاسیة بعد فشل حكومات الت�واف�ق 

ولحّد اآلن، سواًء التي تش�ّك�ل�ت  2003جمیعھا منذ العام 
بعد االحتالل األمریكي مباشرةً أو بعد االن�ت�خ�اب�ات ال�ت�ي 

،  2018و  2014و 2010و 2005جرت ف�ي األع�وام
خصوصاً وھو الحائز على أكبر نسبة م�ن ال�م�ق�اع�د ف�ي 

مقعداً)، حیث تشبّث بدور الكتلة األكبر ف�ي  73البرلمان (
تشكیل الحكومة ودعا من ال ی�ؤم�ن ب�ح�ك�وم�ة األغ�ل�ب�ی�ة 

 الوطنیة (كما یطلق علیھا) إلى االنتقال إلى المعارضة.
ومھّد الصدر قب�ل االن�ت�خ�اب�ات إل�ى ات�ف�اق�ات أول�ی�ة م�ع 
مسعود البارزاني (رئیس حدك) ومجموع�ة ال�ح�ل�ب�وس�ي 
(تقدم)، إضافة إلى انحیاز كتل صغیرة وبعض المستقلین 
إلى جانبھ، وھو ما ی�دع�وه ل�ل�ت�م�ّس�ك ب�ف�ك�رة األغ�ل�ب�ی�ة 

 السیاسیة.
ودخل الصدر في حوارات ح�رك�ی�ة م�ك�وك�ی�ة م�ع اإلط�ار 
الذي ضّم كتلة نوري المالكي (دول�ة ال�ق�ان�ون) و ھ�ادي 
العامري (كتلة الفتح) و حیدر ال�ع�ب�ادي (ك�ت�ل�ة ال�ن�ص�ر) 
وكتلة السید عمار ال�ح�ك�ی�م، إض�اف�ة إل�ى ج�م�اع�ات م�ن 
الحشد الشعبي أو قریبة م�ن�ھ ع�م�ل�ت ف�ي ك�ت�ل�ة اإلط�ار 
الشیعیة، لكن الخالف ما ی�زال مس�ت�م�راً ح�ول ف�ك�رت�ی�ن 
أساسیتین: حكومة التوافق أم حكومة األغلبیة؟ ومن ھو 
رئیس الوزراء؟ ألن كتلة اإلطار ترفض على نحو ق�اط�ع 
استمرار مصطفى الكاظمي رئیساً للوزراء، في ح�ی�ن أن 
الصدر یمكن أن یقبل بھ أو یس�ت�ب�دل�ھ ف�ي ح�ال االت�ف�اق 
بشأن حكومة األغلبیة، واألمر عائ�د إل�ى ت�واف�ق�ات�ھ م�ع 

 حدك ومع العزم و التقدم .
كتلة التحالف الكردستاني التي ی�ع�ت�ب�ر رك�ن�ھ�ا األس�اس�ي 
(حدك) حصلت على أعلى األص�وات ك�ردس�ت�ان�ی�اً، وھ�ي 

"أوك" ف  الكتلة األكبر في اإلقلیم، ھي األخرى تصّدعت، 
رّش��ح ب��رھ��م ص��ال��ح ل��ك��ي یس��ت��م��ّر ب��م��ن��ص��ب��ھ رئ��ی��س��اً 
للجمھوریة، في حین أن (حدك) اعتبر أن الترش�ی�ح م�ن 

حق البارزاني حتى وإن كان ألوك، علماً بأن ال�ب�ارزان�ي 
ال یرغب باستمرار برھم صالح في منصبھ، ب�ل إن�ھ م�ن 
البدایة كان ضّد ترشیحھ، ورشح منافساً ل�ھ ف�ي ال�دورة 
السابقة فؤاد حسین الذي لم یحصل على العدد المط�ل�وب 

 كي یصبح رئیساً للجمھوریة ففاز حینھا برھم صالح .
وأخیراً بادر ھوشیار الزیباري وزیر الخ�ارج�ی�ة األس�ب�ق 
إلى ترشیح نفسھ، لكن مفاجأة ج�دی�دة ب�ت�رش�ی�ح ل�ط�ی�ف 
رشید نفسھ وھ�و وزی�ر س�اب�ق ل�رئ�اس�ة ال�ج�م�ھ�وری�ة، 
ویمكن أن یكون مرشح تسویة وقد ی�ن�س�ح�ب ال�زی�ب�اري 
لتكون المواجھة بین ص�ال�ح ورش�ی�د، وإذا م�ا ت�وقّ�ع�ن�ا 
استمرار التحالف الثالثي (كتلة الص�در وح�دك ویض�اف 
إلیھما عزم وتقّدم) فإن رشید سی�ح�ص�ل ع�ل�ى األص�وات 
المطلوبة في البرلمان، وبذلك تكون التحالف�ات ال�ق�دی�م�ة 

اتخذت مساراً آخر الشّك أنھ یض�ع�ف   الكردیة  –الكردیة 
 –التحالف ال�ك�ردس�ت�ان�ي، ك�ذل�ك ال�ت�ح�ال�ف�ات الش�ی�ع�ی�ة 

الشیعیة، حیث ستكّرس االنقسام فیما إذا است�م�ّر الص�در 
في موقفھ، وھذا یقود إلى المزید من التب�اع�د ف�ي ح�ی�ن 
قامت السنیة السیاسیة على التوافق ب�ی�ن ع�زم وت�ق�دم، 
وبرزت ككتلة مؤثّرة ویُحسب لھا حساب ل�دى ال�ط�رف�ی�ن 

 الكردي والشیعي.
 

 اختیار رئیس الوزراء
المعضلة األساسیة ھ�ي اخ�ت�ی�ار رئ�ی�س ال�وزراء، ف�ع�دا 
الكاظمي لیس ھناك مرّشحاً مطروحاً ع�ل�ى الس�اح�ة م�ن 
جانب السید الص�در، ح�ت�ى وإن ت�رّددت أس�م�اء ب�ع�ض 
الشخصیات، لكن الحسم یتّم بعد قطع األمل بشأن ت�واف�ق 

شیعي، حینھا سیتم االختیار مع مالح�ظ�ة ل�رأي  –شیعي 
حدك والسنیة السیاسیة (عزم و ال�ت�ق�دم)، ول�ك�ن ال�ث�ق�ل 

 األكبر سیكون في االختیار للسید الصدر.
وإذا كان ھ�ذا أح�د وج�وه الص�راع، ف�ھ�ن�اك وج�ھ آخ�ر 
إقلیمي ودولي، إْذ ینبغي على المرشح أن یك�ون م�ق�ب�والً 
إیرانیاً وأمریكیاً، ففي جمیع الوزارات التي تم تش�ك�ی�ل�ھ�ا 
كان ھذا الشرط حاضراً، ب�ل م�ع�ل�ن�اً أح�ی�ان�اً وال ی�خ�ف�ی�ھ 

واقع بین محوری�ن  2003الفرقاء، ألن العراق منذ العام 
متصارعین ومتوافقین، ھم�ا إی�ران وأم�ری�ك�ا، ت�خ�ت�ل�ف 
مصالحھما وتلتقي في نقاط محّددة، لع�ّل أھ�م�ھ�ا ھ�و أن 
یبقى العراق ساحة لھما ی�ل�ع�ب�ان ب�ھ�ا حس�ب م�ا ی�روق 
لھما، فتارة یتّفقان وأخرى یختلفان، سواء حص�ل األم�ر 
في فیینا أو على الملف النووي أو دخل الحوثی�ون ف�ی�ھ�ا 
أو كان لسوریا ولبنان ثقالً في المعادلة، مثلما من ج�ھ�ة 
أخرى ھناك وزٌن مؤثر لدول الخلیج، وال سیّما الم�م�ل�ك�ة 
العربیة السعودیة وقطر واإلمارات وتركیا بحضورھ�ا أو 
غیابھا، لكن ما ھو معلوم ھو أن الحسم یتم بینھما ع�ل�ى 
اخ��ت��ی��ار رئ��ی��س ال��وزراء ب��ت��راضٍ م��ن ج��ان��ب ال��ق��وى 
المشاركة ف�ي ال�ع�م�ل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة، وی�ق�ال ع�ن�ھ ع�ب�ر 
مرجعیة السید السیستاني، الت�ي ل�ھ�ا ھ�ي األخ�رى رأي 

نافذ فیما حصل، خصوصاً عند عدم توافق ال�ف�رق�اء م�ن 
 الشیعیة السیاسیة.

 19فھل ھذا ھو الھّم الحقیقي للناس؟ فالع�راق�ی�ون م�ن�ذ 
عاماً یعانون من انعدام األمن أو من اختراق�ات�ھ ال�ع�دی�دة 
آخرھا مجزرة دیال�ى، ن�اھ�ی�ك ع�ن م�ع�ض�ل�ة ال�ك�ھ�رب�اء 

ملیار دوالر  80المعتّقة، على الرغم من أن ما یزید عن 
قد ُصرفت علیھا دون جدوى، ویستّمر ن�ق�ص ال�خ�دم�ات 
الصحیة التي زادتھا انكشافاً لحد الفضیح�ة ال�م�دّوی�ة م�ا 
حصل خالل اج�ت�ی�اح وب�اء ك�ورون�ا، ون�ق�ص ال�خ�دم�ات 
التعلیمیة، حیث انحدر التعلیم إلى درجة مریعة بانح�ط�اط 
المستوى التعلیمي، فضالً عن نقص ال�خ�دم�ات ال�ب�ل�دی�ة 
وكّل ما یتعلّق بالبنیة التحتیة، واستمرار تفّشي ال�ب�ط�ال�ة 
وانتشار األمیة، وتفاقم ظاھرة الفس�اد ال�م�ال�ي واإلداري 
وعملیات التزویر التي ط�ال�ت ج�م�ی�ع م�ف�اص�ل ال�دول�ة، 
ناھیك عن المشاریع الوھمیة والموظّ�ف�ی�ن ال�ف�ض�ائ�ی�ی�ن 
"الوھمیین" وانتشار السالح واالح�ت�ك�ام إل�ی�ھ ف�ي ح�ّل 
الخالفات السیاسیة، بل وقصف السفارات ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 

 الخضراء.
كّل ذلك یجري في ظّل نظام یشّجع دستوره القائم على ما 

 –یسمى بالمكونات على ال�ت�ق�اس�م ال�وظ�ی�ف�ي ال�ط�ائ�ف�ي 
اإلثني الذي یغطّي على مظاھر الخلل واألخطاء والعی�وب 
وال��ن��واق��ص وال��ث��غ��رات وال��م��ث��ال��ب، ألن��ھ��ا ج��زء م��ن 
اإلنحیازات المسبقة ب�االن�ت�م�اء ال�ط�ائ�ف�ي أو االث�ن�ي أو 
العشائري أو الحزبي أو غ�ی�ر ذل�ك، ف�ال�ك�ل ی�داف�ع ع�ن 
 مكّونھ حتى وإن كان فاشالً أو فاسداً، بالحق أو بالباطل.

وقد ورد م�ب�دأ ال�م�ك�ون�ات ف�ي ال�دس�ت�ور ف�ي ال�م�ق�دم�ة 
، وھك�ذا 142و 125و 49و 12و 9(مرتان) وفي المواد 

اعتُبر المواطن جزًءا من مكّون بدالً من مبدأ ال�م�واط�ن�ة 
الحّرة المتساویة حین یُفترض في إشغال المواقع ال�ع�ل�ی�ا 
في الدولة "ال�وط�ن�ی�ة وال�ك�ف�اءة"، إّال أن ال�ع�ك�س ھ�و 
السائد حین یُعتبر االنتساب إلى المكّون الذي یق�وم ع�ل�ى 
"التبعیة والوالء" ھو األساس، فثّمة فروق كبی�رة ب�ی�ن 
نظام یقوم على المواطنة والكفاءة وبین نظام یقوم ع�ل�ى 

 الزبائنیة والمغانم.
تلك ھي معضلة العراق الح�ق�ی�ق�ی�ة ول�ی�س ف�ي ح�ك�وم�ة 
توافقیة أم تشاركیة أم تضامنیة أم أغ�ل�ب�ی�ة س�ی�اس�ی�ة أم 
أغلبیة وطنیة، فال یھم المواطن من یحكم، ل�ك�ن�ھ ی�ری�ده 
نزیھاً وكفوًءا، ال یعنیھ من أي دی�ن أو ط�ائ�ف�ة ی�ت�ح�ّدر 
وألي عشیرة أو حزب ینتمي، متدیّن أو غیر متدیّن، لكن 
علیھ أن یراعي مصالح الناس ویض�ع خ�دم�ة ب�ل�ده ف�ي 
 الصدارة، خارج دائرة اإلستقطابات اإلقلیمیة أو الدولیة.

المواطن العراقي یرید حكومة ال تمیّز ب�ی�ن ال�م�واط�ن�ی�ن 
على أساس انتماءاتھم، بل أنھا موجودة لحمایة الجمی�ع 
باحتكارھا حق امتالك السالح واستخدامھ، ولن یتم ذل�ك 
دون استعادة ھ�ی�ب�ة ال�دول�ة ون�زع الس�الح م�ن ال�ق�وى 
والعشائر خارجھا وتحت أیة مسمیات، وفرض ال�ق�ان�ون 
على الجمیع. ولعّل تلك المعادلة ستبقى قائمة اآلن وف�ي 
المستقبل إّال أن است�م�رارھ�ا دون أن ت�رس�و ع�ل�ى ح�ّل 

ف�ي  2019سیفّجر الشارع مجّدداً كما حص�ل ف�ي ال�ع�ام 
حركة تشرین اإلحتجاجیة، والتي راح ضحیّتھا أكثر م�ن 

أل�ف ج�ری�ح دون م�ح�اس�ب�ة أو  20شھیداً ونح�و  600
مساءلة أو أیة محاكمات للقتلة أو من أوعز ل�ھ�م ال�ق�ی�ام 

 بذلك.
وھكذا كان المسؤولون یتصرف�ون ع�ل�ى ھ�واھ�م ط�ال�م�ا 
یشعرون أنھ ال یوجد رادع لھ�م وأن�ھ�م مص�ون�ون غ�ی�ر 
مسؤولین ویستطیعون اإلفالت من العقاب، في ح�ی�ن أن 
مجّرد إقامة رئیس وزراء بریطان�ی�ا ب�وری�س ج�ونس�ون 
حفلةً في قصره في فترة الحجر الصح�ي وت�ج�اوزاً ع�ل�ى 
قواعد السالمة الصحیة عّرضتھ لسیل من االنتقادات ق�د 
تؤدي إلى استق�ال�ت�ھ، ف�ي ح�ی�ن أن م�ن ھ�اج�م ال�ن�ج�ف 
والفلوجة والبصرة ومدینة الصدر (الثورة) وال�ن�اص�ری�ة 
وكربالء والعمارة وحركة تشرین وغیرھا وق�ت�ل أع�داداً 

 من المتظاھرین السلمیین خارج دائرة المساءلة.
.................................................................... 

 *مفّكر وأكادیمي عربي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. عبد الحسین شعبان* 
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ال��ح��ن��اُن ال ت��ب��خ��ُل ب��ھ األوان��س "ج��ن��در"   
الرقیقات. وصار رامبو یتمنى لو ق�ام ج�داٌر ال 
نھائيُّ االرتفاِع بینھ وبی�ن أم�ھ ال�ت�ي ی�ری�ُد أن 
یلتھَمھَا النسیاُن أو یُقصیھا عنھ. وف�ي ال�ل�ح�ظ�ة 
التي كانت فیھا إحداھن تزیح الغطاء م�ن ع�ل�ى 
النائم المبتسم صائحة: الف�ط�ور ع�ل�ى ال�م�ائ�دة! 
یصل خطاٌب ثاٍن إلى إزامب�ار م�ن األم تش�ك�و 
فیھ قلقھا على اب�نِ�ھ�ا ال�ذي ی�ك�اد یض�ی�ع م�ن�ھ�ا 
وتطلب منھ أن یعطیھ عشرة فرنكات وی�رس�ل�ھ 
في أول قطار إلى ب�ل�دت�ھ ال�ت�ي ی�ك�اد ی�ن�س�اھ�ا: 

 اطرده من عندك ولیُسرْع في المجيء!
في تلك اللحظة كانت اآلنسة م�ارج�ری�ت تس�أل 

 رامبو:
 قل الحق، من منھما أجمل من األخرى -

 فضحك حتى تورد وجھ اآلنسة خجال.
ا س�أمس��ك ب�ال��ع��ص�ا م��ن  - م��ا دم��ُت مض�ط��ّرً

ال�م�ن��ت�ص��ف. ل��ن أك��ون م�ع ال�م��اع�ز وال م��ع 
الكرنبة! لقد عشت معكم ج�م�ی�ًع�ا وق�تً�ا ط�وی�ال 

 وجمیال.  
َر إزامبار أن رامبو مكث في ضیاف�ت�ھ�م  ھنا تذكَّ
عشرین یوًما! كانت األوانس َج�ن�در، ع�م�ات�ھ، 
سعیداٍت خاللھا بوج�ود ھ�ذا ال�م�الك ال�ق�اس�ي، 
تتردد في البیت أنفاُسھُ، ویق�ف�ز ع�ل�ى  ظ�ھ�ور 
الَحِمیر كشیطان، یَضربھا فتبرطع لتنفضھ ع�ن 
كاھلھا، وھنَّ یضحكن م�ن ح�رك�ات�ھ ال�ط�ائش�ة 
واندفاعاتھ الالمبالیة ویتعجبن ل�ك�ون�ھ م�ع ھ�ذا 
شاعًرا فیترجینھ أن یُسمعھن شیئًا من ك�ت�اب�ات�ھ 
وسیحاولن إبداَء اإلعجاب حتى وإن لم ی�ف�ھ�م�ن 
ما سیقول. یكفیھنَّ أنھ تغزَل فیھن منذ قلیل حین 

 قال:
ما ھذا الشكل الظریف الذي تبدو علیھ أظ�اف�ُر  -

!  أصابع أیدیكنَّ
ألیس ھذا غزال صریًحا؟! خصوًصا وقد ق�ارن 
�وِد م�ن ك�ث�رة  بین أظافرھما وأظ�اف�ر أم�ھ السُّ

 تعاملھا مع الطین!
حقًّا إن ھذا الَغَزَل ال ی�رقَ�ى إل�ى غ�زل�ھ�ن ف�ی�ھ 
حیث قلن لھ: إن وجھك لم یُ�خ�لَ�ق إال ل�ی�ع�ك�س 

 أنوار النجوم!
ومع ذلك ففي قولھ ما ی�ج�ل�ب الس�ع�ادة ل�ق�ل�وٍب 

 عطشى. 
والحظَ ھو فََرَحھُنَّ بذلك فقال وع�ی�ن�اه تش�ع�ان 
س�روًرا: "ق�ب��ل أن أودع�ك��نَّ س�أق��رأ ع��ل�ی��ك��نَّ 
قص��ی��دت��ي "ك��وم��ی��دی��ا ف��ي ث��الث ق��ب��الت!" 

 La Chargeوال��م��ن��ش��ورة ف��ي أس��ب��وع��ی��ة 
 الساخرة.

ھَن شوقًا لسماعھا، وكانت الشمس قد دخلت  تأوَّ
من النافذة المفتوحة فغاص ب�رأس�ھ ف�ي دف�ئ�ھ�ا 
ونصاعة ن�ورھ�ا، وأص�اب�ع الص�غ�رى ت�ج�ول 
نھمة في ش�ع�ره ال�ط�وی�ل. ق�ال�ت وع�ی�ن�اھ�ا ال 

 تفارقان رأسھ: 
أوووه! ماذا قلت؟ كومیدیا في ثالث قب�الت؟!  -

ا.  خشیُت أن تقول في ثالث�ة فص�ول. رائ�ع ج�ّدً
كومی�دی�ا ف�ي ث�الث ق�ب�الت. ی�ا إل�ھ�ي! ث�الث 
قبالت! ھیا أطربنا! وضحكت األخ�رى: ی�ق�ول 
ثالث قبالت بینما استخرجت م�ن رأس�ھ أك�ث�ر 

 من ثالث قمالت!

استخرجي ما یروق لك ف�ھ�ذا ال�رأس م�ن�ج�م  -
 للقمل ولألشعار!

��د ل��ھ��نَّ أن م��ج��ل��ة  وج�ع��َل ی��ت�رن��م ب��ع�د أن أكَّ
 "الشارج" نشرت قصیدتھ تلك: 

 "كانت متجردةً مما یسترھا
 وھنالك أشجاٌر متطفلةٌ ضخمھْ 
 تضرب باألوراق زجاَج النافذةِ 
 بخبث ٍ.. عن قرٍب.. عن قرْب"

ویتریث قلیال لمعرفة تأثیر كلماتِِھ عل�ی�ھ�نَّ ف�إذا 
بالصغرى تشھق: رائع!! بینما تقاطعھا الكب�رى 

 متسائلة: 
ولماذا كانت متجردة من المالبس؟ ھل ك�ان�ت  -

 تستعد لتأخَذ حمام شمس؟ إن كان ذلك فال بأس.  
 "جلَســْت في كرسّي ضخمْ 

 شابكة لیدیھا، كانت في منتصف العري
 وعلى أرض الحجرة تھتزاِن بحریة
 أعني: قدمیھا الرائعتین الرائعتین"

 ِصحَن مًعا: 
إذن ھي لم تكن في الحمام. كانت في غرفتھ�ا.  -

 ال بأَس ما داَم أحٌد ال یراھا. شھقت الصغرى:
 قملة تاسعة! -
حذار من الغش! أخشى أن تكون ق�د س�ق�ط�ت  -

 من رأسِك أنتِ!
قالت متحدیة وقد ھََصَرتھا بین أظافرھا بعد أن 

 فرقََعتھا:
إذا بحثَت في ش�ع�ري وع�ث�رَت ع�ل�ى ق�م�ل�ة  -

 واحدة سأعطیك قبلة واحدة!
 صَرَخت فیھا أختُھا:

 یا لجنونِِك! كیف تجُرئین؟! -
اطمئني یا أختي، ھو ل�ن ی�ج�د وب�ال�ت�ال�ي ل�ن  -

 یأخذ
 وإذا افترضنا أنھ وجَد واحدة؟ -

لم ترد على تساؤلھا واستمر رامبو ی�ق�رأ غ�ی�ر 
 مكترث:

 "الحظُت ، ولوني لوَن الشمع 
 شعاًعا رفافًا یتسكع

 ویرفرف في بسمتھا
 وعلى النھد.. ذبابة ورد"

أوه! لقد كنَت معھا إَذْن والحظَت؟ یا ل�ھ�ا م�ن  -
ُمستھترٍة بالقیم النبیلة! ھذا النوع من الفتی�ات ال 
یروق لي. ت�ت�ع�رى أم�اَم ش�ابٍّ وس�ی�ٍم م�ث�ل�ك؟ 
وتكشف لك ع�ن .. م�اذا أق�ول؟ ن�ھ�دھ�ا ال�ذي 

 تجتذب َحلََمتھ ذباَب الورد؟ ما أجرأھا! 
 تصیح األخرى: 

 وما أجرأه أیًضا! كوني عادلة في أحكامك! -
 خفَّفَِت الكبرى من اللھجة: 

انتظري ماذا سیقول؟ ربم�ا أدار وج�ھَ�ھُ إل�ى  -
 الناحیة األخرى!

 "قبَّلُت الساقین الناعمتینْ   
 ضِحكْت ھي في خبث ضحكتھا

 المتفتـتة إلى بلور ِ أغاریدٍ 
 وكریستال"

ھا أنِت تََریَن ی�ا أخ�ت�ي! ی�ع�ت�رُف ب�أنَّ�ھُ ق�بَّ�َل  -
ساقیھا واصفًا إیاھما ب�ال�ن�اع�م�ت�ی�ن! ل�ق�د خ�بَ�َر 
ملَمَسھَُما! ویا لخب�ث�ھ�ا وھ�ي تض�ح�ك ل�ت�غ�ری�ھ 

 باالستمرار في مجاراة تھتكھا! اللعینة!
 "قدماھا، من تحِت قمیٍص شفاف  

 استأَذنَتَا: "ھل یمكن أن تُنھي؟"
 أولَى ترنیماٍت بدرت عنھا

 ضحكتھا المتوعدة بفرِط عقابي"
ال نفھم شیئًا. أيُّ إنھاٍء ھذا الذي كانت تص�ب�و  -

إلیھ؟ وعالم كانت ترید أن تعاقبھ ال�ق�اس�ی�ة؟ أال 
 ما أقساھا علیھ!!

 "قبَّلُت بلطٍف عینیھا  
 الواجفتین بمسَكنٍَة تحت شفاھي

 دفَعْت رأًسا یشعر باإلعیاء

 إلى الخلف.. "وآٍه .ھذا أحسن!"
ما ھو ھذا األحسن من وجھة نظرھا؟ تق�ب�ی�ل�ھ  -

عینیھا أم دفع الرأس إلى الخ�ل�ف واالس�ت�رخ�اء 
 حتى تنتھي الكومیدیا العجیبة؟!

 "ھل تسمح لي بمجرد كلمات؟  
 فطبعُت بقیة قبالتي فوق النھد

 َجَعلَتھا القبلةُ تضحك
 ضحكتَھا الراغبةَ كثیًرا أن..."

یا لطمِع مثیالتھا من فتیات اللیل! یُقبِّل ساقیھ�ا  -
وعینیھا وصدرھا وتبغي المزی�د! أال م�ا أبش�َع 

 شراھتھا!
 تغمغم أختھا: 

 ھؤالء الساقطات ال یكتفین أبًدا بمثل ھذا!  -
 "كانت متجردة مما یستُُرھا  

 وھنالك أشجاٌر متطفلةٌ ضخمة
 تضرب باألوراق زجاج النافذةِ 
 بخبٍث..عن قرب.. عن قرب"

 
** 

:  یقول لھنَّ
ُب اختراُع حبٍّ جدید! -  یتَوجَّ

فیحَمرُّ منھن الوجھ وال ین�ط�ق�ن س�وى ب�آھ�ات 
 مكتومة!

 یكمل كأنما یفرقع بكرباج:
 الحب الالمتناھي سیتسلق روحي ذات یوم! -

 یَرقبنَھ وكأنھنَّ مسحوراٍت!
شعوٌر غریٌب یتملكھنَّ جاعال عروقھنَّ تختضُّ 
في َعَرامٍة، وال ینفكُّ ال�ج�س�د ی�ط�ل�ق ُص�راخ�ھ 

 المحموم: ال تغادر!
ُم الصغرى:  تَُصمِّ

ھ�ی�ا اب�ح�ث ف�ي رأس�ي وإن وج�دت واح�دة  -
 سأھبك واحدة!

غ�رز أص�اب�ع�ھ ال�ط�وی�ل�ة ف�ي ش�ع�رھ�ا وراح 
یتحسس ب�أظ�اف�ره وھ�ي ت�ت�أوه م�ھ�ت�اج�ة. زاد 

ھُھا عندما فاجأھا قولُھُ:  تأوُّ
 سقطت واحدة في صدرك! ھل أبحث عنھا؟ -

 زجرتھ أختھا:
َل إحدانا على األخرى! -  ال أسمح لك بأن تفضِّ
إذن ضعا رأسیكما في ح�ج�ري وان�ع�س�ا إل�ى  -

 األبد!
** 

إنھ ینام كل لیلة في الغرفة التي ك�ان�ت ل�ي ی�ا  -
م�اري، أال ت�ج�دی��ن رس�ال��ة م�ب��ھ�م�ة ف�ي ھ��ذا 

 السلوك؟
 ومن أدراه أنھا كانت غرفتك؟ -
 ربما القدر یلعب لعبتھ! -
 إنھ أصغر منِك بكثیر -
 الحب ال یعترف بعدد السنوات -
 وأین ھو الحب یا أختاه؟ أصارحك بشيء -
 ھاتي ما عندك -
منذ لیلتین اشتقت للمبیت في غرفتي التي ین�ام  -

ھو فیھا كل لیلة. ال تفسري األمور ك�م�ا ی�ح�ل�و 
 لخیالك المریض!

 اشتقِت للغرفة ولیس للنائم فیھا؟ -
للغرفة. أنت ال تعلمین شع�وري وأن�ا أن�ظ�ف  -

 تلك الحجرة كل ضحى.
 سأصدقِك لتكملي الحكي. ھیا أخبریني -
كان اللیل یحكي لنفسھ قصة كي ینام. ف�ت�ح�ُت  -

 الباب بھدوء فأرة تتسلل داخل مصیدة!
أسمح لنفسي أن أفھم شیئا من ھ�ذا ال�ت�ش�ب�ی�ھ؟  -

بالتأكید كنت تریدین الوقوع في المصیدة بكامل 
 شھوتك

 ماذا تعنین؟ -
 أعني بكامل حریتك. أكملي -
 لن أكمل -
 بل ستكملین -
 لن أكمل -
علیِك اللعنة! تدخلین عل�ى الش�اب وھ�و ن�ائ�م  -

لكي یص�ح�و وی�ج�ذب�ك إل�ی�ھ ویس�ج�ن�ك داخ�ل 
ذراعیھ وساقیھ یا لئیمة! سنتخاص�م ط�وی�ال إذا 

 لم تكملي القصة
 لن أكمل -
 إذن ھي من اختراع خیالك -
 لیست كذلك -
 بل ھي كذلك -

وسكتتا مرة واحدة ألنھما شاھدتاه مقبال بشع�ره 
الثائر في الشمس ولمحتا عین�ی�ھ ال�ل�ت�ی�ن ی�ق�ف�ز 

 األزرق من بین رموشھما.

   "ا ي اما ا" روا  ت 

 محمد محمد السنباطي لـ 
 مصر            
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 كّل قصائدي الجدیدة
 نفخُت فیھا ِمْن عمري

 علّھا تخلّدِك أبَد اآلبدین.
*********** 

 قصائدي القدیمة نفذْت تواریُخ صالحیاتھا
 دعیني أكتُب قصائد ِمْن نورٍ 
 ال تحمُل إالّ تاریخِك الجدید.

************ 
 قبلِك، كّل قصائدي عرجاء

 حیَن غمرتني أنھاركِ 
 صرُت ألعنھا.. كْم ھي بائسة.!

*********** 
 قصائدي القدیمة

 كانت حبراً على الورق
 كیَف تحّررت الیوَم ِمَن األسِر.!

********** 
 قصائدي القدیمة كانت موحشة

 بال طعٍم، بال رائحةٍ 
 اآلن، حتى األزھار تتعطّر منھا.

*********** 
 قصائدي تخلّْت عْن بؤسھا

 كلّما تمّریَن علیھا
 تتراقُص بیَن یدیِك.

********** 
 أحرقُت جمیَع قصائدي القدیمة

  كْم ھي تافھة كانت
 ضیّعُت علیھا نصف عمري.!

*********** 
 اآلَن فقط.. أتّھُم قصائدي القدیمة

 بالنصِب واألحتیال
 ألنھا لْم تحمْل مالمَح إنوثتِك.

********** 
 قصائدي القدیمة.. كانت تسكُن الكھوفَ 

 تعجُّ بالطالسِم واأللغاز
 ملعونةً كانْت.. ما أقبحھا.!

*********** 
 قصائدي القدیمة.. كانْت صحراء شاسعةً 

 ال طیور، ال أزھار، ال نسمات عذبة
 وحدِك اآلَن تُغرقینھا بإنوثتِك.

********* 
 قصائدي القدیمة سّریة كانتْ 

 تخشى الضوءَ 
 اآلَن بدأْت قصائدي العلنیّة.

*********** 
 قصائدي القدیمة غیماُت صیفٍ 

 دائماً كانت تمطرني بالخذالن
 كـ السراب، أكذوبة تطاردني.

************ 
 قصائدي القدیمة كانْت على الورِق ھامدة

 كلّما أراھا ینتابني الیأس
 كیَف منحتیھا كّل ھذا الزلزال.!

************ 
 لماذا كانْت قصائدي القدیمة مملّةً 

 ھذاءاٌت شخیرھا یقلقني
 أ ِألنّھا تفتقُد طفولتِك البریئة.!

*********** 
 قصائدي القدیمة بال أجنحٍة كانتْ 

  تذرھا الریح
 كیَف حلّقِت بھا وراء الحدود.!

********** 
 حبذا تمنحیَن قصائدي القدیمة لغةً 

 أو صوراً، أو موسیقى
 یتغنّى بھا العّشاَق في زمِن الجفاف.

*********** 
 سأحذُف كلَّ قصائدي القدیمة

 أضعُت نصَف عمري في كتابتھا
 یاااااااااااااا لخساراتي الكثیرة. !

*********** 
 اآلَن، وقد عدُت ِمْن دفِن قصائدي القدیمة

 سارتقي سفوحِك الشاھقة
 أبحُث عْن لغٍة بـ عطِر تفاحِك.

*********** 
 ألكثر ِمْن مّرٍة غیّرُت مكاني

 قلبي یدقُّ یدقُّ 
 وحیداً أنتظُر العید.

والشعر قبل الحبیبة خال من الشعر، ل�ل�ح�دِّ 
الذي جعل الشاعر یستخدم في حدیثھ ع�ن 
قصائده القدیمة مصطلحات تدلُّ على أن�ھ�ا 
كانت بال روح وأنھا لم تكن غ�ی�ر خس�ائ�ر 
لیتھا لم تكن، فبدأ نصوصھ بنص ی�ت�ح�دث 
فیھ عن قصائده الجدیدة التي نفخ فیھا من 
ع��م��ره ل��ت��خ��لِّ��دھ��ا ھ��َي، ث��م اك��م��ل ب��ق��ی��ة 
النصوص في تش�وی�ھ قص�ائ�ده ال�ق�دی�م�ة، 
جعلھا عرجاء أي أنھا ال لم تكن تمشي في 
الشعر كما یجب، وجعلھا قابلة للع�ن لش�دة 
بؤسھا، وجّردھا من الروح حین وص�ف�ھ�ا 
بأنھا مجرد ح�ب�ر ع�ل�ى ورق، ق�ال ع�ن�ھ�ا 
بأنھا تافھة متھم�ة ب�ال�ن�ص�ب واالح�ت�ی�ال، 
قبیحة متصحرة وج�ب�ان�ة، ك�غ�ی�م الص�ی�ف 

 عقیمة، وكطائر بال أجنحة.
ما الذي جعل الش�اع�ر یص�ف�ھ�ا ب�ك�لِّ ھ�ذه 
الصفات القاسیة؟، أیرید أن یض�ع ق�ل�وب�ن�ا 
أمام المرآة لنشاھدھا بكامل عریھا؟ ن�ف�ھ�م 
أن القلب الخالي من ال�ح�بِّ ال�ح�ق�ی�ق�ي ل�ن 
یتدفَّق منھ الشعر الحقیقي وم�ا ی�ك�ت�ب ل�ن 
د تفاھات أو ج�ث�ث ب�رائ�ح�ة  یكون إال مجرَّ
نتنة. الشاعر قسى على ذات�ھ أیًض�ا ف�ھ�ذه 
القصائد بنات لھ، من صلبھ ھو، لكنھ وجد 
نفسھ في حال�ة عش�ق رف�ع�ت روح�ھ إل�ى 
األعلى من�ح�ت�ھ األج�ن�ح�ة ل�ی�رك�ب�ھ�ا ع�ل�ى 

  المعنى ویحلِّق. نقف عند بعضھا.
 "قبلِك، كّل قصائدي عرجاء

 حیَن غمرتني أنھاركِ 
 صرُت ألعنھا.. كْم ھي بائسة."

یصف الشاعر ھنا قصائ�ده ق�ب�ل ال�ح�ب�ی�ب�ة 
بالعرجاء وھ�و وص�ف ف�ی�ھ م�ن ال�ق�س�وة 
الكثیر، لكنھ داخلیا یرفض كما أسلف�ن�ا ك�ل 
قصائده قبلھا وألصق بھا الشتائم والت�ھ�م، 
ووصف لنا أن ھذه القصائد ال�ع�رج�اء زاد 
علیھا اللعنة واقتنع ببؤسھا بعد أن غمرتھ 
أنھارھا، أنھارھا التي تجري فیھ بعن�ف�وان 
شدید، وكانت المقرنة في المشیة ب�ی�ن م�ا 
كان قبلھا من قصائد وبین أن�ھ�ارھ�ا ال�ت�ي 

 غمرتھ فكان الكمال من نصیب أنھارھا.
وھذا ذكاء من الشاعر أن ی�ق�وم ب�م�ق�ارن�ة 

 بین قصائد تعرج وأنھار تجري.
 "قصائدي القدیمة

 كانت حبراً على الورق
 كیَف تحّررت الیوَم ِمَن األسِر.!"

مجّرد حبر قد یمحوه الزمن كانت القصائ�د 
القدیمة وكأنھ كان أس�ی�ًرا ل�ھ�ذا الش�ع�ور، 
أسیًرا لشعوره الذي یسیطر علیھ ب�أن ك�ل 
م�ا ك��ان ی��ك��ت��ب��ھ ب��ال روح وق��اب��ل ل��ل��ط��ي 
والنسی�ان، وی�ت�س�اءل دون أن ی�خ�ص�ص 
الحبیبة بسؤال�ھ ب�ل ی�وج�ھ�ھ ل�ك�ل ق�ارئ: 
"كیف تخلصت الیوم من األسر" قد یجیب 
القارئ ویقول: بس�ب�ب وج�ود ال�ح�ب�ی�ب�ةـ�، 
وھذا حسب ما ورد وف�ھ�م م�ن نص�وص�ھ 
صحیح لكنَّ الشاعر أراد أن یوصلنا لنقطة 
مفصلیة في كتابة الشعر أال وھي: الشاعر 
ب��دون إحس��اس ح��ق��ی��ق��ي م��ع��اش م��ج��ّرد 

  أحادیث نفس فیھا من السخف ما یكفي.
 "قصائدي القدیمة غیماُت صیفٍ 

 دائماً كانت تمطرني بالخذالن
 كـ السراب، أكذوبة تطاردني."

غیم الصیف غیم واھم، ال یجرؤ ع�ل�ى ب�ل 
ریق األرض الملتھبة، األرض الذي تن�ظ�ر 
إلیھ ھي وك�ل م�ن ی�م�ش�ي ف�وق�ھ�ا ن�ظ�رة 
استجداء للحظة بلل، وك�ان ال�م�ط�ر ال�ذي 
تمطره إی�اه قص�ائ�ده م�ط�را واھ�م�ا ل�ی�س 
حق�ی�ق�ی�ا ك�غ�ی�م الص�ی�ف ف�ی�ك�ون ال�خ�ذالن 
نصیبھ، وفي ضم�ن ھ�ذا ال�دائ�رة ال�ج�اف�ة 
ذات الش��م��س الس��اط��ع��ة ش��ب��ھ ال��ق��ص��ائ��د 
ب��األك��ذوب��ة وب��أن��ھ��ا الس��راب ال��ذي ك��ان 
یطارده، ومن المعتاد أن یط�ارد الش�خ�ص 

الس��راب ال ال��ع��ك��س، ل��ك��ن��ھ ھ��ن��ا وض��ع 
الصورة معكوسة لیوصل لنا قناعتھ ب�ع�دم 
ج��دوى قص��ائ��ده ال��ق��دی��م��ة وأن��ھ��ا ك��ان��ت 

  السراب الذي یطارده لیمارس إقناعھ.
 "حبذا تمنحیَن قصائدي القدیمة لغةً 

 أو صوراً، أو موسیقى
 یتغنّى بھا العّشاَق في زمِن الجفاف."

ھن�ا   العراقي كریم عبد هللا  یضعنا الشاعر
أمام صورة المیت ال�ت�ي م�ن ال�م�م�ك�ن أن 
یحیا في حال قامت بمنحھا اللغ�ة والص�ور 
ى قصائده ال�ق�دی�م�ة  والموسیقى، وھنا عرَّ
بالكامل من أس�س الش�ع�ر وق�واع�ده، ف�ال 
ش��ع��ر ف��ي األص��ل ب��دون ل��غ��ة وص��ور 
وموسیقى، لكن للحب�ی�ب�ة ل�م�س�ة س�ح�ری�ة 
تستطیع من خاللھا أن تجعل ال�ح�ی�اة ت�دب 
في ھذا القصائ�د وتص�ب�ح ب�ع�د ذل�ك م�ادة 
شعریة متداولة على ألسن العشاق یتغنون 
بھا في وقت الجفاف، علَّھا تمطر وع�لّ�ھ�م 

  یزھرون.
 "قصائدي القدیمة.. كانْت صحراء شاسعةً 

 ال طیور، ال أزھار، ال نسمات عذبة
 وحدِك اآلَن تُغرقینھا بإنوثتِك."

صحراء شاسعة ھكذا یصف الشاعر ك�ری�م 
عبد هللا قصائده القدیمة، وم�ن�ح�ھ�ا ص�ف�ة 
الشسوع ل�ی�ؤك�د ع�ل�ى قس�وت�ھ�ا وام�ت�داد 
جفافھا، ال طیور فیھا وال أزھار تنمو، وال 
ك الروح ف�ال�ھ�واء  نسمة تأتي بعذوبة تحرِّ
ثقیل حارق وجاف، لكن حال ھذه القص�ائ�د 
تبدَّل بحضورھا أي "الحبیبة" فأغ�رق�ت�ھ�ا 
بأنوثتھا، والغرق یأخذنا للماء ال�ذي م�ن�ح 

  ھذه الصحراء الحیاة.
 "قصائدي القدیمة سّریة كانتْ 

 تخشى الضوءَ 
 اآلَن بدأْت قصائدي العلنیّة."

ال�خ�وف وال�ج��ب�ن ص�ف�ات یض�ع الش�اع��ر 
قصائده القدیمة في اطارھا، ك�ان�ت ت�ك�ت�ب 
بالسرِّ كخطیئة، وتخ�ش�ى الض�وء ك�م�ت�ھ�م 
جبان، ویشیر بكلمة "اآلن" إل�ى حض�ور 
الحبیبة وبھ�ذا ال�ح�ض�ور ب�دأت ال�ق�ص�ائ�د 
العلنیة الشجاعة والف�راش�ة ال�ت�ي ت�الح�ق 

  الضوء.
"اآلَن، وق��د ع��دُت ِم��ْن دف��ِن قص��ائ��دي 

 القدیمة
 سأرتقي سفوحِك الشاھقة

 أبحُث عْن لغٍة بـ عطِر تفاحِك."
یعاود الشاعر استخدام "اآلن" ویس�ت�ھ�لُّ 
ھ، دفن قصائده وكأنھا جث�ث ال ب�دَّ  بھا نصَّ
أن توارى التراب فقد أصبحت ب�ال أن�ف�اس 
وبال نبض، ی�دف�ن�ھ�ا ث�مَّ ی�رت�ق�ي الس�ف�وح 
الشاھقة لیبحث عن ل�غ�ة ج�دی�دة م�ح�ّم�ل�ة 

  بعطر تفاح الحبیبة.
 "ألكثر ِمْن مّرٍة غیّرُت مكاني

 قلبي یدقُّ یدقُّ 
 وحیداً أنتظُر العید."

یختم الشاعر مج�م�وع�ة ال�ن�ص�وص ال�ت�ي 
یتحدَّث فیھا عن ھایكو قص�ائ�ده ال�ق�دی�م�ة 
والنقلة التي حدثت بعد الحبِّ بھذا ال�ن�ص، 
ھ�ذا ال�ن�ص ال�ذي ی�ع�ی�دن�ا ل��ل�ح�ی�رة ال�ت��ي 
یزرع�ھ�ا ب�اق�ت�دار الش�اع�ر ف�ی�ن�ا، م�ا ھ�و 
المكان الذي غیّره؟، مقاعد االنتظار كثیرة 
جلس على معظمھا وغیّرھا علَّھا تساع�ده 
في إضاعة الوقت وتقصیر أمدِّ االن�ت�ظ�ار، 
ك كثیًرا لیق�ت�ل ال�وق�ت م�ن�ت�ظ�ًرا  طفٍل یتحرَّ

  العید لیأتي.
أكان وحیًدا أم ك�ان�ت ك�ل ال�ق�ص�ائ�د م�ع�ھ، 

  قدیمة وجدیدة وبال حبیبة؟!.
 9............نلتقیكم في الحلقة / 

رة اا ر 
  اا  ا- م ا-   دان 

       8 -ح درا  
 بقلم:ایمان مصاورة/ فلسطین 
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 ا  اب وال!
 أربیل -العراق كفاح محمود كریم/ 

لم یتعود العراقیون أو غی�رھ�م   

من شعوب المنطقة إجماال ع�ل�ى 

استخدام مص�ط�ل�ح�ات ال�ت�ف�خ�ی�م 

والتعظیم على الطریقة ال�ت�رك�ی�ة 

أو اإلیرانیة ف�ي م�خ�اط�ب�ة ال�م�ا 

ف��وق اال ف��ي أوق��ات فُ��رض��ت 

علیھم، فكانت دخ�ی�ل�ة ول�ی�س�ت 

اصیلة، خاصة في العھد الملك�ي 

ح��ی��ث س��ادت م��ف��ردات ال��ب��ی��ك 

والباشا المستوردة من ف�ل�ك�ل�ور 

الدولة العثماني، وباستثناء ذل�ك 

ك��ان ال��م��ص��ط��ل��ح ال��ع��س��ك��ري 

(س�ی�دي) ھ�و األك��ث�ر ش�ی�وع��ا، 

وفي كل ذلك كانت ھ�ن�اك ث�ق�اف�ة 

تصاحب الكثیر من العاملین ف�ي 

إدارة ال��ب��الد وع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف 

المستوی�ات مس�ت�م�دة م�ن ارث 

غائر في التاریخ ی�ت�ك�ث�ف دوم�ا 

ف��ي ث��ق��اف��ة وس��ل��وك وت��ع��اط��ي 

الحكام م�ن ال�م�ل�وك وال�رؤس�اء 

في م�ج�م�ل م�ن�ط�ق�ت�ن�ا وب�ال�ذات 

 بالدنا.

ولم یعد خافیا على الجمی�ع أن   

الرئیس األس�ب�ق ص�دام حس�ی�ن 

ورفیق ع�ق�ی�دت�ھ ال�ل�دود ح�اف�ظ 

األسد وأمثالھم كانوا الوح�ی�دی�ن 

م��م��ن یس��ت��ح��ق��ون ال��م��ح��اك��م��ة 

والعقوبة على ما اقترفوه ب�ح�ق 

الشعب والوطن ت�ح�ت م�خ�ت�ل�ف 

التسمیات والشعارات، وربم�ا ال 

أكون م�ت�ط�رف�ا إذا م�ا ق�ل�ت إن 

(سیادتھم) كانوا مدرسة انت�ج�ت 

ج��ح��اف��ل م��ن ال��دك��ت��ات��وری��ی��ن 

الص�غ�ار ال�ذی�ن ت�رع�رع��وا ف��ي 

كنفھم وحینما اس�ت�ق�ام ع�ودھ�م 

ب�دل��وا ج��ل�ودھ��م ب�ج��ل�ود أح��دث 

واكس��س��وارات أج��م��ل وال��ق��اب 

أفخم، لیس ف�ي ج�م�ھ�وری�ات�ھ�م 

فقط ب�ل ف�ي ك�ل ال�ب�ل�دان ال�ت�ي 

اجتاحتھا حمى التغی�ی�ر ال�ف�وق�ي 

والتداخل الج�راح�ي ع�ل�ى ای�دي 

 جراحین أجانب.

ول��ك��ي ن��ن��ص��ف��ھ��م أیض��ا ف��ان   

نماذجھم ھذه لم ت�ن�ت�ج وتص�ن�ع 

خالل الع�ق�د ال�م�اض�ي أو ح�ت�ى 

العق�ود ال�م�ن�ص�رم�ة، ب�ل ت�م�ت�د 

جذورھا إلى ق�رون ع�دی�دة م�ن 

ال��ع��ق��ل��ی��ة وال��ث��ق��اف��ة ال��م��غ��ل��ق��ة 

والس��ل��وك األح��ادي ال��م��ك��ث��ف 

بشخص واحد أو عدة أش�خ�اص 

والذي تسبب ف�ي م�ا آل�ت إل�ی�ھ 

مجتمعاتنا حتى ھذا الیوم، ح�ی�ث 

ال��ب��ون الش��اس��ع ب��ی��ن األف��ع��ال 

واالل��ق��اب، وب��ی��ن الش��ع��ارات 

والتطبی�ق ع�ل�ى ارض ال�واق�ع، 

فلم یك البعثیون وغی�رھ�م م�م�ن 

أت�ی��ح��ت ل��ھ��م ف��رص��ة االن��ق��الب 

والت�ف�رد ف�ي ال�ح�ك�م والس�ل�ط�ة 

أص��ح��اب ھ��ذه ال��م��درس��ة ف��ي 

ال���ع���ن���ف واإلرھ���اب وإل���غ���اء 

اآلخرین، بل ھم نتاج م�ن�ظ�وم�ة 

فكریة وتربویة م�ت�راك�م�ة ع�ب�ر 

م��ئ��ات الس��ن��ی��ن، رب��م��ا ك��ان��وا 

مبدعین في ترجمة تلك األف�ك�ار 

واألھ��واء إل��ى ال��ح��د ال��ذي ل��م 

ینافسھم أح�د ف�ی�م�ا مض�ى م�ن 

األی��ام، ب��ل ان ال��خ��ل��ف ت��ج��اوز 

السلف في ال�ع�دی�د م�ن األف�ع�ال 

واالل��ق��اب، ھ��ذا ال��خ��ل��ف ال��ذي 

توقع ال�ك�ث�ی�ر م�ن الش�ع�وب أن 

یكون البدیل األفضل الذي نزف�ت 

تلك الشعوب دم�ا ودم�وع�ا م�ن 

اج�ل��ھ ع��ب��ر عش��رات الس��ن��ی��ن، 

وبصرف النظر عن آلیة التغیی�ر 

ومشروعیتھ، فقد كان مف�ت�رض�ا 

أن یكون البدیل في الح�د األدن�ى 

متناقض تماما مع من سبقھ ف�ي 

اس��ت��ئ��ث��ار ل��ل��س��ل��ط��ة وتش��ب��ث 

 بالمناصب.

كنا نتوقع جمیع�ا رب�م�ا ح�ت�ى    

ضحایا السقوط أن یكون الب�دی�ل 

مغایٌر تماما لما كان أیام (الق�ائ�د 

الض��رورة وال��ح��زب ال��ق��ائ��د) 

وتنتھي والى األبد مص�ط�ل�ح�ات 

(البیعة ونریدك یا صدام أنری�دك 

واألسد او ن�ح�رق ال�ب�ل�د وم�ل�ك 

ملوك افریقیا)، بل تمادى الكثی�ر 

م��ن ال��ح��ال��م��ی��ن أن ت��ت��وق��ف 

مس��ی��رات ال��ق��ط��ی��ع ف��ي ت��أی��ی��د 

الرؤساء والق�اب�ھ�م، ل�ك�ن ال�ذي 

حص��ل ھ��و ت��ك��اث��ر ی��وغ��ل��ی��ن��ي 

انش��ط��اري ألول��ئ��ك ال��رؤس��اء، 

فأصبح�ن�ا ب�دال م�ن ق�ائ�د أوح�د 

للضرورة نمتلك ال�ع�ش�رات م�ن 

مختاري ال�ع�ص�ر وأئ�م�ة األم�ة 

 ومخلصیھا.

كنا نتوقع جمی�ع�ا أن ن�ن�ت�ھ�ي    

م���ن ال���ق���ن���وات اإلع���الم���ی���ة 

الحكومیة التي تمج�د ال�ح�ك�وم�ة 

وتوھم الش�ع�ب ب�ع�ظ�م�ة ال�ق�ائ�د 

ومنجزاتھ، وأن ی�ت�م وض�ع ح�د 

للنظام القبلي وت�ح�ج�ی�م رم�وزه 

م��ن الش��ی��وخ وذی��ول��ھ��م وم��ن��ع 

تدخل�ھ�م ف�ي الش�أن ال�ح�ك�وم�ي 

والسیاسي، وفص�ل ال�دی�ن ع�ن 

الدولة والسیاسة، فإذ بن�ا ت�ح�ت 

ظالل السیوف وسطوة الطائفی�ة 

 وحكم المضایف!

إذن المشكلة لیست بال�رئ�ی�س    

صدام حسی�ن او م�ل�ك ال�م�ل�وك 

القذافي او القائد الدكت�ور األس�د 

أو بشخوصھم وحتى بنظام�ھ�م، 

ب��ل ف��ي م��ن��ظ��وم��ة الس��ل��وك 

ال�����ت�����رب������وي واألخ�����الق������ي 

واألج���ت���م���اع���ي ال���م���ت���ك���ل���س 

وال��م��ت��وارث ك��ع��ادات وت��ق��ال��ی��د 

وممارسات فعلیة ال ت�ت�ف�ق م�ع 

م��ع��س���ول ال���ك��الم وش��ع���ارات 

االستھالك العاطف�ي وال�غ�ری�زي 

ل��ل��ج��م��اھ��ی��ر ال��م��غ��ی��ب��ة، ت��ل��ك 

الش��ع��ارات ال��م��خ��درة ال��غ��ارق��ة 

ب��ال��ن��رجس��ی��ة وال��دك��ت��ات��وری��ة 

وعقلیة المؤامرة واالعتقاد ب�أن 

ك��ل م��خ��ال��ی��ق هللا إن��م��ا خ��ل��ق��ت 

لخدمة الش�ی�خ واألغ�ا وال�ب�اش�ا 

والبیك ومن ثم القائ�د الض�رورة 

وم���ل���ك ال���م���ل���وك وأھ���داف���ھ���م 

المقدسة سواء كان ھذا الرئی�س 

رئیسا للوزراء أو ال�ج�م�ھ�وری�ة 

ثم نزوال لالدني حسب ال�ت�رت�ی�ب 

االجتماعي واالداري بدًء بش�ی�خ 

القبیلة وم�رورا ب�ال�م�دی�ر ال�ع�ام 

وان���ت���ھ���اًء ب���رؤس���اء األب���واق 

 االعالمیة وطبالیھم!.

 

ح��ق��ی��ق��ة؛ ك��ان��ت ال��ت��وق��ع��ات    

وال��ط��م��وح��ات ك��ب��ی��رة ب��ك��ب��ر 

أوجاعنا وعمقھا، لكن ما ح�دث 

ك��ان ص��غ��ی��راً ال ی��ت��الءم م��ع 

الزلزال ال�ذي وق�ع ف�ي ن�ی�س�ان 

وم��ا ب��ع��ده ف��ي ب��ق��ی��ة  2003

البلدان ال�ت�ي ت�ع�رض�ت ل�ھ�زات 

الطائفیة والعرقیة وتدمی�ر ش�ب�ھ 

تام للبالد ع�ل�ى أی�دي االح�ت�الل 

سواء ك�ان أج�ن�ب�ی�ا أو م�ح�ل�ی�ا، 

 إقلیمیا أو إرھابا دولیا؟
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الفاعل ھو االسم الُمسنَد إلیھ (فع�ل)، وح�ّق 
(ف�اَز ال�م�ج�ت�ھ�دوَن)،   الفاعل الرفع، نح�و:
 (نِعَم الرجُل أخوَك).

المجتھدوَن: فاعل الفعل (فاَز) ال�م�ت�ص�رف. 
 الرجُل: فاعل الفعل (نِعَم) الجامد.

أو ھو، أي ال�ف�اع�ل؛ ال�ُم�س�نَ�د إل�ی�ھ (ش�ب�ھ 
  الفعل)، نحو:

اسم فاعل: (أحاضٌر الش�اع�راِن؟). ش�ب�ھ  -أ
الفعل ھنا (حاضٌر)، عِمَل عَمل الفعل؛ فرف�ع 

 فاعالً، (الشاعراِن).
الصفة الُمشبَّھة: (حضَر الحَسُن خلقُھُ).  -ب

شبھ الفعل (الَحَس�ُن)، ع�ِم�َل ع�َم�َل ال�ف�ع�ل؛ 
 فرفع فاعالً، (خلق)

 وھو في نفس الوقت فاعل الفعل (حضَر).
المصدر: {إِنَُّكْم ظَلَْمتُْم أَنْفَُسُكْم بِاتِّ�َخ�اِذُك�ُم  -ج

الِْعْجَل فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئُِكْم}. شبھ ال�ف�ع�ل ھ�و 
 المصدر (اتّخاذ)، المضاف

 إلى فاعلھ في المعنى، وھو (الكاف).
اس�م ال�ت�ف�ض�ی�ل: (ف�اَز ال�ف�ری�ُق األنش��طُ  -د

الِعبوهُ). شبھ الفعل اسم التفضیل (األنش�طُ)
 ، وقد عمَل عَمَل فعلھ؛ فرفع فاعالً،

 (الِعبوهُ).
اسم الفعل: استشھد النحاة ببیت لج�ری�ر:  -ه

"ف��ھ��ی��ھ��اَت، ھ��ی��ھ��اَت ال��ع��ق��ی��ُق وَم��ْن ب��ِھ، 
 وھیھاَت ِخلٌّ بالعقیِق نواصلُھ".

لقد عمل اسم الفعل (ھیھ�اَت) ع�م�ل ال�ف�ع�ل 
فرفع فاعالً: (ھیھاَت الع�ق�ی�ُق) و( ھ�ی�ھ�اَت 

.(  ِخلٌّ
............. 

قد یُجّر الفاعل بحرف الجّر (ال�ب�اء) ال�زائ�د، 
 كما في أسلوب التعجب:

{أسِمْع بِِھْم وأبِصْر}. ھم: ضمیر مبني عل�ى 
 السكون في محل رفع فاعل.

(أكِرْم بأستاِذ النحِو وأن�ِع�ْم). أس�ت�اذ: ف�اع�ل 
مرفوع وعالمة رفعھ ضمة مقدرة، منع من 

  ظھورھا اشتغال المحل
 بحركة حرف الجر الزائد.

  وفي فاعل (كفى): { كفَى با�ِ َشھیَدا}.
ویُجرُّ بحرف الجر (ِم�ْن) ال�زائ�د، إذا ُس�ب�ق 

 بنفي أو شبھ النفي:
{م��ا ج��اَءنَ��ا ِم��ْن بَش��ی��ٍر}. (ھ��ْل ف��اَز ِم��ْن 

 متسابٍق).
الفاعل فیما سبق مجروٌر لفظاً بحرف ال�ج�ر 

 الزائد، مرفوع محّالً.
............ 

الفاعل إما أن یكون اسم�اً ص�ری�ح�اً، ن�ح�و: 
(حضَر (الشواعُر). (حَضْرن�ا ك�م�ا حض�ْرتُ�م 

 وحُضُروا).
الً، ن��ح�و: (یُس��ِع��ُدنِ��ي أنَّ��َك  أو مص��دراً م��ؤوَّ

 ُمعافى).
یُسِعُد: فعل مضارع مرفوع وع�الم�ة رف�ع�ھ 

 الضمة الظاھرة على آخره.
النون: ن�ون ال�وق�ای�ة، ح�رف م�ب�ن�ي ع�ل�ى 

 الكسر، ال محل لھ من اإلعراب.
الیاء: ضمیر مبني السكون، في محل نص�ب 

 مفعول بھ.
: حرف توكید ونصب، مبني على الف�ت�ح،  أنَّ

 ال محل لھ من اإلعراب.
الكاف: ضمیر مبني على الف�ت�ح، ف�ي م�ح�ل 

.(  نصب، اسم (أنَّ
) م�رف�وع وع�الم�ة رف�ع�ھ  ُمعافى: خبر (أنَّ

 ضمة مقدرة على األلف.
وال��م��ص��در ال��م��ؤول م��ن (أنَّ واس��م��ھ��ا 
وخبرھا)، في محل رفع (فاعل الفعل أسعَ�َد)

 ، والتقدیر: (یُسعدني معافاتَُك).

 (أعجَب الحضوَر ما فعَل الخطیُب).
فاعل الفعل (أعجَب) ھو ال�م�ص�در ال�م�ؤول 
من (ما المصدریة والفعل فعََل). وال�ت�ق�دی�ر: 

 (أعجَب الحضوَر فِعُل الخطیِب).
 (ثبَت أْن یظھَر الھالُل اللیلةَ).

فاعل الفعل (ثبَت) ھو المصدر الم�ؤول م�ن 
(أْن المصدریة والفعل ی�ظ�ھ�ر)، وال�ت�ق�دی�ر: 

 (ثبَت ظھوُر الھالِل اللیلةَ).
................. 

حّق الفاعل أن یتأخر عن رافعھ، (الف�ع�ل أو 
شب�ھ ال�ف�ع�ل)، وال ی�ج�وز أن ی�ت�ق�دم ع�ل�ى 

 رافعھ؛ ألنھ إذا تقدم یكون حكمھ
 مبتدأً ولیس فاعالً، فإذا قلَت:

(زیٌد حضَر)، فإن (زیداً) حكمھ مبتدأ، خب�ره 
الجملة الفعلیة من الفع�ل (حض�َر) وف�اع�ل�ھ 

  الضمیر المستتر جوازاً 
 تقدیره ھو، یعود إلى زید.

ھ��ذا رأي ال��ب��ص��ری��ی��َن، ع��ل��ى خ��الف رأي 
الكوفییَن الذین یُجیزون تقدم ال�ف�اع�ل ع�ل�ى 

 رافعھ، وھذا فیھ آراء وخالفات،
 ال نشغل القارئ بھا.

.......... 
إذا أُسند الفعل إلى فاع�ل ظ�اھ�ر، م�ث�ن�ى أو 
جمع؛ فیجب تجرید الفعل من عالمة التثن�ی�ة 

 أو عالمة الجمع:
(فاَز الم�ت�س�اب�ق�اِن)، (ف�اَز ال�م�ت�س�اب�ق�وَن)، 
(فازْت المتسابقاُت). وھذا م�ذھ�ب ج�م�ھ�ور 

 النحاة.
ھناك لغة لجماع�ة م�ن ال�ع�رب (ط�يء، أو 
أزدشنوءة)؛ ی�ل�ح�ق�ون ع�الم�ة ال�ت�ث�ن�ی�ة أو 

 الجمع بالفعل المسند لفاعل ظاھر، نحو:
(فازا المتساب�ق�اِن). ف�ازوا ال�م�ت�س�اب�ق�وَن). 

 فزَن المتسابقاُت).
 لھم في ھذه العالمات آراء، منھا:

أن األلف حرف یدل على التثنیة، والواو  -1
حرف یدل على جمع المذكر السالم، والنون 

  حرف یدل
جمع المؤنث السال�م، وھ�ي زائ�دة ال م�ح�ل 

 لھا من اإلعراب.
أنھا ضمائر، وكل من�ھ�ا ف�اع�ل، واالس�م  -2

الظاھر بعد الفعل (بدل) عن ال�ف�اع�ل. وھ�ذا 
  قلیل جدا عند العرب.

لقد أسماھا النحاة (لغة أكلوني الب�راغ�ی�ث)، 
ومنھا: {یَتَعَاقَبُ�وَن فِ�ی�ُك�ْم َم�َالئِ�َك�ةٌ ب�ال�لَّ�یْ�ِل، 

  َوَمَالئَِكةٌ بالنَّھَاِر}.
من شواھد النح�اة ق�ول الش�اع�ر أب�ي ع�ب�د 

 الرحمن محمد بن عبد هللا العتبي:
"َرأَی�َن ال�غَ�وان��ي الَش�ی�َب الَح بِ�ع�اِرض��ي... 

 فَأَعَرْضَن َعنّي بِالُخدوِد النَواِضِر".
.................. 

یجوز حذف الفعل وإبقاء الفاعل إذا دلَّ ف�ي 
 الكالم دلیل على الفعل:

عندما یُقال: َمْن ن�ج�َح؟ ی�أت�ي ال�ج�واب:  -1
.   عليٌّ

االسم بعد (إْن) و(إذا) الشرطیتین ف�اع�ل  -2
لفعل محذوف ی�ف�س�ره ال�ف�ع�ل اآلت�ي ب�ع�ده، 

 نحو:
{{َوإِْن أََح��ٌد ِم��َن الْ��ُم��ْش��ِرِك��ی��َن اْس��تَ��ج��اَرَك 

 فَأَِجْرهُ}. {إَِذا السََّماُء اِنَْشقَّْت}.
(أَحٌد) و(السماُء) كل م�ن�ھ�م�ا ف�اع�ل ل�ف�ع�ل 

 محذوف یفسره الفعل بعده، والتقدیر:
(وإْن اس��ت��ج��ارَك أح��ٌد م��ن ال��م��ش��رك��ی��َن 
 استجارَك....). (إذا انشقَّْت السماُء انشقَّْت).

ھ�ذا ع�ل��ى رأي ال�ب��ص�ری�ی�ن؛ إذ ی�رون أنَّ 
حرفي الشرط (إْن) و(إذا) یجب أن ی�ل�ی�ھ�م�ا 

 جملة فعلیة؛
أما ال�ك�وف�ی�ون ف�ی�روَن أن االس�م ب�ع�دھ�م�ا 
(ف�اع�ل م��ت�ق�دم ع�ل�ى ال�ف�ع��ل ب�ع��ده)؛ ف�ھ��م 

 یجوزون تقدم الفاعل على الفعل،
وخالفَھما أب�و ال�ح�س�ن األخ�ف�ش ب�أْن رأى 
جواز أن ی�أت�ي االس�م ب�ع�د (إْن، وإذا) م�ن 

  دون سائر أدوات الشرط،
 ویُعرب مبتدأ خبره الجملة بعده.

.................... 
ً أو م�ج�ازیّ�اً)؛  إذا كان الفاعل مؤنثاً (حقیقیّا
تلحق (الفعل الماضي) الم�س�ن�د إل�ی�ھ؛ (ت�اء 

 التأنیث الساكنة):
 (نجحْت سلمى). (غربْت الشمُس).
 ھناك حاالت وجوب وحاالت جواز:

 الوجوب:
یجب أن تلحق (تاء ال�ت�أن�ی�ث الس�اك�ن�ة)  -1

الفعل إذا كان الفاعل ضمیَر مؤنٍث مست�ت�راً، 
  مؤنثاً حقیقیاً 

 كان أم مجازیّاً:
(سلمى نجحْت). فاعل الفعل (نجَح) ض�م�ی�ر 
مستتر جوازاً تقدیره ھي، یعود إل�ى س�ل�م�ى 

 (مؤنث حقیقي).
(الش�م�ُس غ�رب�ْت). ف��اع�ل ال�ف�ع�ل (غ��رَب) 
ضمیر مستتر جوازاً تقدیره ھي، ی�ع�ود إل�ى 

 الشمس (مؤنث مجازي).
یجب أن تلحق (ت�اء ال�ت�أن�ی�ث الس�اك�ن�ة  -2

الفعل إذا كان الفاعل اسماً ظ�اھ�راً، ت�أن�ی�ث�ھ 
 حقیقي:

  (جاءْت لیلى). (غادرْت آیةُ).
ورد في شواھد ال�ن�ح�اة ح�االت ج�از ف�ی�ھ�ا 
حذف التاء والفاعل مؤن�ث ح�ق�ی�ق�ي، وھ�ي 

 قلیلة، وفي الشعر خصوصاً.
......................................... 

حاالت جواز إلحاق (تاء التأن�ی�ث الس�اك�ن�ة) 
  بالفعل الماضي:

إذا فُصل بین الفعل والفاعل بغ�ی�ر (إالّ):  -1
(حض�رْت ال�ی�وَم دع�اُء). أو (حض�َر ال�ی��وَم 

 دعاُء).
ال تُثب�ت (ال�ت�اء) إذا فص�ل ب�ی�ن ال�ف�ع�ل  -2

  والفاعل ب(إّال):
 (ما حضَر إّال زینُب). (ما ظھَر إّال الثریا).

ی��ج��وز إث��ب��ات (ال��ت��اء) ف��ي الش��ع��ر، وق��د 
استشھد النحاة ب�ب�ی�ت ذي ال�رم�ة إذ أث�ب�ت 

 (التاء) مع وجود الفاصل (إال):
"طََوى النَّْحُز َواألَْجَراُز َما فِي ُغ�ُروِض�ھَ�ا... 

ُدوُر الَجَراِشُع".  فََما بَقِیَْت إالَّ الصُّ
ال تُثبت (الت�اء) إذا ك�ان ال�ف�اع�ل ج�م�ع  -3

سوَن).   مذكر سالماً: (اجتمَع الُمدرِّ
یجوز إثبات (التاء) أو عدم إث�ب�ات�ھ�ا إذا  -4

كان الفاعل جمعاً، باستث�ن�اء ج�م�ع ال�م�ذك�ر 

 السالم، فال یجوز معھ إثباتھا:
(ق��اَم ال��رج��ال). (ق��ام��ْت ال��رج��اُل). (ق��ام 

  الھنوُد). (قامْت الھنوُد).
  (قاَم الھنداُت). (قامْت الھندات).

وق�د ج�اء ف��ي ال��ق��رآن: {وق��اَل نس�وةٌ ف��ي 
ال��م��دی��ن��ِة}. {غ��لَ��ب��ْت ال��روُم}. {إذا ج��اَءَك 

  الُمؤِمناُت}.
البصریون ال یجیزون عدم إث�ب�ات ال�ت�اء إذا 

 كان الفاعل جمع مؤنث سالماً.
یجوز إثب�ات (ال�ت�اء وح�ذف�ھ�ا) إذا ك�ان  -5

 فاعل (نِعَم، وبِئَس) مؤنثاً:
 (نعَم المرأةُ منیرةُ). (نِعَمْت المرأةُ منیرةُ).

................................. 
 األسماء التي تدل على معنى الجمع ستة:

  اسم الجمع مثل: (قوم، رھط، نسوة). -1
اسم الجنس الجمعي مث�ل: (روم، زن�ج،  -2

 ھنود).
جمع الت�ك�س�ی�ر ل�ل�م�ذك�ر م�ث�ل: (رج�ال،  -3

 شعراء).
جمع التكسیر للمؤن�ث م�ث�ل: (ش�واع�ر،  -4

  ضوارب).
جمع المذكر السالم م�ث�ل: (ال�م�ؤم�ن�وَن،  -5

البنوَن). یرى النحاة (عدم إثبات التاء) م�ع 
 الفعل.

جمع المؤنث السال�م م�ث�ل:(ال�م�ؤم�ن�ات،  -6
المعلمات). یرى البصریون (وج�وب إث�ب�ات 

  التاء) بالفعل؛
على خالف الك�وف�ی�ی�ن ال�ذی�ن ی�رون ج�واز 

  ذلك، مستشھدین بشواھد قرآنیة وشعریة.
.......... 

األصل أن یلي الفعَل الفاعُل من غیر فاص�ل؛ 
ألن�ھ ك��ال�ج��زء م��ن�ھ، واألص��ل أن ی�ن��ف�ص��ل 

 المفعول عن الفعل
ویتأخر عن ال�ف�اع�ل: (أع�ط�ى أب�وَك أخ�اَك 

 كتاباً).
یجوز تقدیم المفعول بھ على الفاعل إذا أِمَن 
ال��ل��ب��س: (ع��ال��َج ال���ُم��ص��اب��ی���َن أط��ب���اٌء 

 ُمتخصِّصوَن).
مْت الفائزاِت المدیرةُ).  (كرَّ

إذا خ��ی��ف ال��ل��ب��س، وع��دم وج��ود ق��ری��ن��ة 
للتمییز؛ فیجب تأخیر ال�م�ف�ع�ول ب�ھ، ن�ح�و: 

مت لیلى سلمى).  (كرَّ
................... 

یتقدم الم�ف�ع�ول ب�ھ ع�ل�ى ال�ف�اع�ل إذا ك�ان 
محصورا ب(إال): وق�د اس�ت�ش�ھ�دوا ب�ب�ی�ت 

 لمجنون بني عامر:
دُت ِمن لیلى بتكلیِم ساع�ٍة... ف�م�ا زاَد  "تزوَّ

 إّال ِضعَف ما بي كالُمھا".
لقد قدَّم المفعول بھ (ِضعف) ال�م�ح�ص�ور ب

 (إّال) على الفاعل (كالم).
(ما قَرأ إّال قص�ی�دةً ن�اص�ٌر). (ل�م ت�ك�ت�ْب إّال 

 مقاالً سامیةُ). (ال ترغُب إّال النقَد سھیلةُ).
یتقدم الف�اع�ل ع�ل�ى ال�م�ف�ع�ول ب�ھ إذا ك�ان 
الفاعل محصوراً ب(إّال): (ما قابَل إّال س�ع�ٌد 

 محمداً).
.................................. 

  وجوب تقدیم المفعول بھ على الفعل: -1
{إیَّاَك نعبُد وإیَّاَك نَس�ت�ِع�ی�ن}: ال�م�ف�ع�ول ب�ھ 

 ضمیر منفصل، لو تأخر وجب اتصالھ.
(أیَّاً تق�رأْ أق�رأْ): ال�م�ف�ع�ول ب�ھ (أّي)، اس�م 

 شرط لھ الصدارة في الكالم.
(أيَّ كتاٍب قرأَت؟): المفعول بھ (أّي)، اس�م 

  استفھام لھ الصدارة في الكالم.
 جواز تقدیم المفعول بھ على الفعل: -2

(كتاباً اش�ت�رى رائ�ٌد)، (الش�ع�راَء اس�ت�ق�ب�َل 
الحاضروَن): لی�س ھ�ن�اك ل�ب�س ف�ي ت�ق�دم 

 المفعول بھ.
.................................................... 

ب�ع�ن�وان (ن�ائ�ب  17تق�ی�ك�م ف�ي ال�ح�ل�ق�ة نل
 الفاعل).
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 لم أعتِن بك كثیرا
 حین كنت أحمل نعَشك

 وكنت أھمُس بخجل
 اسف یا شاكر

 أعرف أنّك منشغٌل بحفل توقیع دیوان الموت
  اسف و أبلّغك
  السماء أیضا

 كانت ترتكُب ھذا اإلثم
 وتتجاسُر مثلنا

 ترفُع معنا تابوتك
 وترّدد نّصا لك

 تعّجبُت وأنت معي أیضا كنت تسّمیھا ظلما
  السماء السابعة

 فمتى أصبحت السماء شاعرة؟
 حقّا لم أعتِن كثیرا ً

  وأنا أحمل نعشك
 ألنّك كنَت تحت أنقاِض نّص أسود یرتعُش بین یدیك

  وأنا أسمعھ بدماثة جّمة یكسر ُالضوء
  لتكوَن دافئا وأنت في الموت الذي ال تجیده كثیرا فلماذا احبّك؟

 وكان أقرب من أمرأة تعشقھا الیك
٠٠٠٠ 

 أخبرك ال تقلق
 او تضجر

 لم أستطع النوم غداً 
 قبل أّول أمس

 الھاتُف یكتّب داخراوا
  والمقبرةُ تقرأ نشرةَ أخبار الغیم

  في عینك الثالثة وترّدد جّدتي صعدْت الى الشجرة
  بخجٍل واضح

 ورأیتك یا شاكر وأنت میّت تثمُل في محراِب النص
٠٠٠٠٠٠ 

  ال لن تغیب كثیرا
 كما وعدت الفراشات البیضاء وقد صبغت بأحمر شفتیك

نصوصاً من أبجدیّة تفّكك ُزیت زیتون خیط صغیر من قارب كان�ت 
 تزخرفھ شمخي بحلیب حلمتیھا

وتمأل مندیل راھب بلحیٍة كثیفة كلیل ش�ھ�وة زرق�اء وت�ك�س�ر ف�ي 
  حائط بال مرآة

عظام انو تنزل بید الھة عمیاء یقودھا مالئكة خرس وجدتك تصعُد 
الى الشجرة ومعك بئروتحمل الفانوس وقبل صیاح الدی�ك�ة ت�ق�رع 
ناقوَس كنیسة (مرحانا )فیتّدفق الھة السماء ونسمع صوتا ینھُض 
من بیوتات الطین واجداد البنفسج ف�ي اص�ح�اح�ات ال�ورد وق�م�ح 

  األبدیّة في عیني طفل یبكي لقطعة خبز یابسة
 ال یا خلي

  العسُل سیزعلُ 
وضوُء المرایا یلطُم خّد الحیطان والموسیقى في ال نسق ت�وم�ُض 
في أطراس األصابع والغیم یصطاُد ال�ھ�واء وی�رك�ُض ف�ي مص�حٍّ 
عقلي الى فردوس یشتھي أنثى تناُم في سریِر الھ ثمل یحرُس باَب 
األبدیة وآدم یرسُم لوحة نّصك االخیر في مذبح یبتسُم لدوحة م�اء 
فصح ویرتّل من فرشاة لوثر ایشووفي فم حمام ین�زُل ال�ى س�وق 
ال��غ��زل وی��غ��زل ف��ي جس��دك م��ی��م ال��م��رب��ع��ة ون��ج��وم س��اح��ة 

   التحریروكرستال لیل جمعیّة اشور بانیبال
  ال یا شاكر

  حّذرتك من أن تذھبَ 
إلى عتمٍة مكسورة القیافات وحّذرتك م�ن أن�اق�ة ال�ع�ب�ث وأس�م�ال 
الحیاة السوداء قلت لك كْن سعیدا كما كنت في ملبورن أو في ش�طّ 
العرب وأنَت تعانُق السیّاب أو أط�الل ن�ی�ن�وى ال�ت�ي ك�ن�ت ت�ح�ّب 
وأضحك كثیرا وأنا أسمُع العصافیر تتجّمع ف�ي ال�ل�ی�ل ف�ي ن�ق�اب�ة 

 المعلّمین أیسر ضلع الحدباء لتسرق ابتسامتك قمحا لعشاء لذیذ
 ال یا صاحبي االنیق وشعرك ثلج

 ال تنثر الرماد على الثریّات
 وال تحلم أكثر من قبلة في شفة أمرأة

 تمشي فوق دال دمك
 ال یا اخي تعال

 ال تترك سیرتك بال عنوان
 وتھّز نخلةَ بالدك

 تساقط مردوخ في جرن خوص
 ال تطحن حظّك االسودبجیم الجمر

  وال تأخذ رغیفا معك
 او نبیذا كي ترضع من حلمة السماء

أرسل لعزیزتك واوالدك بھجت وإحس�ان وم�الذ وم�ی�دی�ن وف�ال�ی�ا 
ونادیة وافرودیت ویودیت ولحوائي الجمیلة ال�ع�ی�ن�ی�ن ط�ی�راً م�ن 

 أحداق الشمس
 وسبعةَ أضالع منك

 تكوي تجاعید ألواح متحف شمعھ یذوي بكاء
  كلّما صعدْت مع جّدتك

  لتطبخان السماء
 لجنیّات یشھقَن في سریر كلكامش نكایة بانكیدو

 یا صاحبي األغر
 أحّس أن القمَر من فرط البكاء صعَد الغیم لیرضَع منھ الضوء

  وأّن القبر
 دخل انذار جمال وأحسن ھندامھ الستقبالك

والطحین الذي عجنتھ جّداتنا نقشھ نقاط اسمك الثالث ف�ي ش�ی�ن�ك 
   الشھد

وأنّك تمشي في الجنازة وبصحبة ادم الشھید و توقظ القصائد التي 
 لبسْت ثوب السواد

تشیّیعك كمجانین یحلبون ثدي الزیت ویم�ض�خ�ون زب�ی�َب ال�ن�ب�ی�ذ 
 بالقرنفل وماء الفصح وترتیلة موران

وأنت تحمُل ق�الئ�د اف�رودی�ت وت�رش�ُف ال�م�ل�َح وال�زب�د ال�ب�ح�ري 
والعذروات في الواح جغرافیتك السعیدة وتحم�ُل ح�رائ�ق ن�ی�ن�وى 
معك في حقیبة الموت التي یقوم بتعبئتھا المالئكة ق�ل ل�ھ�م أن ال 
یھملون الواین االحمر ال�ذي ك�ن�ت ت�ح�ّب ع�ل�ى ظ�ھ�ر ك�ن�غ�ر او 
عربةتكتك بریّة أیّھا الرائي أحمْل مردیّا وأب�ح�ْر ف�ي ب�ح�ر ب�م�اٍء 

  مقّدس وأذھْب الى
فردوس وبترتیلة من بوق الخلیفة وضوء أمرأة مرقت أمامك ف�ي 
الزوراء او ساحة القبلة أذھْب الى عشبة سترت�دی�ك وتض�ُع ف�وق 
رأسك تاجا من عیون الثلج ودانتیل ثوب غجریّة باسم ال�ھ أذھ�ْب 
الى حیث الشعراء الق�ل�ةالق�ام�ة م�ھ�رج�ان اك�ی�ت�و او ال�م�رب�د او 
الجواھري و المتنبي خذ قرطاساً من شفاه جن�یّ�ات ن�ام�وا ون�ح�ال 
وخبزا ونرامسین خ�ذ ج�ّدت�ك ل�ی�ت�دفّ�ق لس�ان�ك بس�م�ك�ث واول�ب 

 واالبجدیّات كلّھا
 یاشاكر یا راما ورابي ورب الشعر وراء العرق

 أیّھا الشاھق في االعالي
أشھْق أمام انخیدونا وضع في فمھا نصوصك لتشھق في فمك في 
قبلة تستغرق قرناوتبني شالیھات للحّب ونواف�ذ تض�اء ب�م�ن�اق�ی�ر 

 الشواھین والكنارى والعصافیر
وتنانیرا تطیُر بالیدین ومیاھا تسبح في عین النوارس وص�ل�ص�اال 

 في مذبح الخلق یبتكُر السماء السابعة التي كنت ترغب أن تصعدَ 
من نون النور وتفّاحھ حّواء وناي الحّب وفم الن�واق�ی�س ون�ح�ی�ب 
الغیم ونوستولوجیا الخلق الى تاء الم�وت وال�ت�ان�ی�ث ال�م�ت�ح�ّرك�ة 
وواصدقاء الكرادة وأخوة جمعیة اشور بانیبال واصحاح�ات اإلل�ھ 
مردوخ والمخلوقات الغریبة التي ت�ج�ل�ُس ت�ح�ت ق�رص الش�م�س 
وتمضخ الحلویّات والرماد وماء الفصح وصوت ال�دی�ك�ة وخ�م�رة 
سیدوري ومیامر االلھة ونقشات قمیص التراب والعّرافات وك�ت�ب 
التنجیم وكّراسات الخلدونیّة في مدرسة التغلبیّة وتفّاحات الض�وء 
ورعشة األسرة بعد منتصف تھیج حروف الغ�زل وال�ت�راب ال�ذي 
یحضُن البلح المتساقط في عیني صلصالھ الطري كتجاعید ج�ّدت�ك 
ومسامیر صندوق عتیق في سرداب یعبر م�ن س�ّرة ال�ظ�الم ال�ى 

 عصافیر ناحت فوقھ قبل أن یموت الضوء
٠٠٠٠ 

 أمس في المقبرة
  كنت كنقار خشب

 اسأل النابوت عن موتك
 ولماذا أخذك الى ھناك؟

 وأین وصلت َ؟
 كان العنب مذعورا

من قنینة نبیذ في نّصك اإللھي عن أصاب�ع ن�رام س�ی�ن ف�ي خ�ب�ز 
 الحطب بید جنیة تعدو بین فخذي انكیدو الھائلتین

 عن عزاء أقامھ متحف الطحین وھو یفّكر بالزیتون
عن احد یخرُج من خرافة ساللة تماثی�ل عص�یّ�ة ع�ل�ى ب�وح ح�ي 
سعید یجمع صراخ طفل البرد قرب مصّح عقلي لریافة جدار تمثال 

 علیھ الفتات النعي
عن التفاح الذي سقط قرب دمعة لفالیا التي اختك بالحیاة كلھاحین 
تموت وتحلم ان تعود لتقبلك عن الت�م�ر ال�ذي ت�ح�ب وعص�ف�ورك 
االزرق الذي لم یغردون ذھبت بعیدا وعن ال�ح�م�ام�ة ال�ت�ي ك�ان�ت 
تجلب لك قطعا من الغیم المثلج لتغمسھ في سخونة نبیذك ال�ل�ی�ل�ي 
عن مصابیح الشارع التي كنت تثرثر معھا حین نخرج من حدائق 
نقابة المعلمین في بخدیدا ونحن نشم الكبة والشوباتي والبسوستا 
عن أوالدك الذین كانوا یمس�ك�ون ال�ح�م�ام�ات م�ن ش�ب�اك ال�ق�م�ر 
ویطلقونھا حین نعود بعد منتصف الصعلكة عن التراب وھو ینقش 

 مع متحف االفق سحبا تمطر بالزغارید وانت ترتعش بنص جدید
٠٠٠٠٠ 

امس في المقبرة كن�ت اق�ود خ�الئ�ق اش�ور وال�ھ�ة اوروك ق�ل�ت 
الجرب ان احكي معك اتأمل جداریات ولقى ولماس�و ك�ن�ت ت�ن�ظ�ر 
إلیھم وترتل ارخل بثر ارسل كان انلیل معي یكتب وال�خ�الئ�ق ف�ي 
طقس جنون والموت قبیح باسمالھ السوداء وكطفل أمام الماء في 
یوتوبیا نصوص صلصال كنت اقود سحنتي الی�ك وامس�ك ب�ق�الئ�د 
افرودیت واصرخ یا قبورا سعیدة تس�رق ك�الم ش�اع�ر وق�ب�ی�ح�ة 
كجنیات تعول اغسلي یا كینونة جسد شاعربحاء الحیاة س�ی�ل�ق�م�ك 
رطبا ونحال وتفاحا ھا أنا اقود االن الحروف كلھا ل�ت�ق�ب�م ط�ق�وس 
الجنون في حفل توقیع الموت واقود الوردلتابی�ن ال�ت�ران�ی�م ال�ت�ي 
تدمع كل لیلة وھو یجلب ثریاتھ ومسودات عی�ن�ی�ھ وت�ق�اوی�م ای�ام 

  تأتي بمعجزات كانت تنھض من رماد البالد
واقود عائلة الحب واكتب رحیلك في معجم االلھ�ة وم�ن ص�ن�دوق 
جدتك اجلب مسامیره التراب واحدق في وجھك في عت�م�ة ج�ث�ت�ك 
ازركشفي قمیص حین تموت من یواریك اطمئن المفتون بالفاتنات 
واریناك على أتم موت واناقة وخلف�ك ك�ان�ت ت�ب�ك�ي نص�وص ادم 
وترانیم بخدیدا ویرتعش الشجر من ال�ح�زن أت�دري ی�ا ش�ك�روك�ا 
المغرور باسمھ ونقاطھ الثالث حتى جثتك كانت تكتب وتحدق فیك 
باعجاب وجلبت لك مرآة مار میخ�ائ�ی�ل وال�ح�ی�اة وص�خ�ب س�وق 
الغزل في صباحات الجمعة وعطر السعال الدیكي اعرف انك اخذت 
اكثر من أیام وانك منذ فن وشعر وسوناتا لم تحلق ل�ح�ی�ت�ك وم�ن�ذ 
أربعین حوال وانا الیحیا عیسى الحي ویا عراق الحي اتممنا قداس 
موتك في كنیسة مار یوحنا التي كنت ت�ن�ظ�ر إل�ى ف�خ�ام�ة ب�اب�ھ�ا 
الخشبي وان�ت ت�زی�ل ص�ل�ص�ال اور وس�وم�رواش�ور م�ن ی�دی�ك 
الموحلتین وتسرب كمان كنت تفعل من قاع ض�ری�ح�ك ف�ي ق�ارب 

 كلكامش جسدك الى أوالدك واخوتك الشعراء
امس جئت الى المقبرة العثر على موتك واجماع ما تبقى من نقاط 
حروف اسمك التي قادت تمردا على القبر وخرجت ل�رج�م ال�م�وت 
وثقة حروف مكدسة وب�ع�ض ض�وءم�ازال ی�ذھ�ب إل�ى ب�ت�ھ�وف�ن 
ویعزف في مطحنة شفتیك سمفونیات لم تقلھا الموسیقى اال ب�ع�د 

 .موت شاعر أخضر اللون یسود في عین الحب

 نص :: زھیر بھنام بردى
 بخدیدا -نینوى      

 

            
      ا  ىأ أم  
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 المقدمة : 
یتضح لل�ع�ال�م ال�م�ت�م�دن وال�م�ت�ح�ض�ر أھ�م�ی�ة 
أنموذج اللیبرالیة الج�دی�دة وال�ذي ث�بُ�ت ال�ی�وم 
إن�ھ��ا وص�ف��ة ج�دی��ة وح�ی��دة ل�ت��س��ی�ی��ر الش��أن 
الس��ی��اس��ي وال��م��ج��ت��م��ع��ي، ل��ذا أص��ب��ح م��ن 
الضروري نشر ثقافة ال�وع�ي ال�ن�ق�دي ل�ب�ح�ث 
قیمھا ومبادئھا وتطبیقاتھا المجتمعیة مس�ای�رة 
ومتناغمة للحظة العول�م�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة اآلخ�ذة 
بنشر ھذا األنموذج عالمیا على مختلف أق�ط�ار 
العالم لمعالجة األزمة االقتصادیة التي ت�ع�م�ق�ْت 
مع أس�ع�ار ال�ن�ف�ط ،وھ�ن�ا ی�ج�ب األخ�ذ ب�ن�ظ�ر 
االعتبار عند تطبیق أنموذج اللیبرالیة الج�دی�دة 
أو نیو لیبرالیة التي تدعو إل�ى رف�ع الض�واب�ط 

(أو ) ال�ت�خ�ف�ی�ف م�ن   عن ال�ت�ج�ارة ال�دول�ی�ة
وطأتھا الثقیلة ، لذا یركز االق�ت�ص�ادی�ون ع�ل�ى 
تق�ی�ی�م س�ی�اس�ت�ی�ن م�ن س�ی�اس�ات ال�ل�ی�ب�رال�ی�ة 

 الجدیدة :
أول�ھ�م�ا /رف�ع الض�واب�ط ع�ل��ى ت�ن�ق�ل رؤوس 

 األموال عبر الدول .
ثانیھما / فرض سیاسة التقش�ف ع�ب�ر خ�ف�ض 

 نفقات الحكومة .
وثمة فروق بین الماركسیة واللیبرالیة، وث�م�ة 
مشت�رك�ات ب�ی�ن�ھ�م�ا ك�أن ك�الھ�م�ا ی�ب�ح�ث ف�ي 
األص��الح األق��ت��ص��ادي وأج��اد ال��ب��ع��ض م��ن 
االقتصادیین أن یصفھما بأنھما (غ�رف�ت�ان ف�ي 
بیت واحد)، و بأعتقادي تب�ق�ى ال�ف�روق ق�وی�ة 
واستراتیجیة على المدى ال�ب�ع�ی�د ع�ل�ى س�ب�ی�ل 

  المثال ال الحصر :
{ال��م��اركس��ی��ة ت��ح��وي ال��ن��ظ��ری��ات الس��ی��اس��ی��ة 
واالقتصادی�ة ال�ق�ائ�م�ة ع�ل�ى أس�اس األنش�ط�ة 
االقتصادیة التي ھ�ي م�ن م�خ�رج�ات الص�راع 
الطبقي التي تقود إلى االشتراكیة وال�ت�ي ت�م�ت�د 
إلى الشیوعیة، بینما ت�ت�ك�ون ال�ل�ی�ب�رال�ی�ة م�ن 
س��ی��اس��ات اق��ت��ص��ادی��ة ت��ؤك��د ع��ل��ى ف��ك��رة 
ال�دی�م�ق��راط�ی�ة وال�ح�ری��ة وال�ح��ق�وق ال��م�دن�ی��ة 
واس��ت��ی��ع��اب ف��ك��رة ال��دی��ن، وھ��ي األس��اس 

 األیدیولوجي للرأسمالیة كنظام اقتصادي}.
النص : فاللیبرال�ی�ة ال�ج�دی�دة ھ�ي ح�زم�ة م�ن 
السیاسات االقتصادیة التي انتشرت على نط�اق 
واسع في العقود األخی�رة، وتش�ی�ر إل�ى أف�ك�ار 
سیاسیة واقتصادیة وحتى دی�ن�ی�ة، وأش�ت�ھ�رت 
المدرسة اللی�ب�رال�ی�ة االق�ت�ص�ادی�ة ف�ي أوروب�ا 
ع�ن��دم�ا نش�ر االق�ت��ص�ادي االس�ك��ت�ل��ن�دي "آدم 

، 1776سمیث" كت�اب�ھ ( ث�روة األم�م ) ع�ام 
مدافعاً إللغاء التدخ�ل ال�ح�ك�وم�ي ف�ي الش�ؤون 
االقتصادیة برفع القیود عن عملیة التصن�ی�ع ، 
ورفع الحواجز والتعریفات الكمرك�ی�ة، وأع�ل�ن 

  في كتابھ :
أن التجارة الحّرة ھي أفضل وسیلة ل�ل�ن�ھ�وض 
ب��اق��ت��ص��اد دول��ة م��ا، وھ��ي أش��ارة ألص��ح��اب 
رؤوس األموال أنكم أحرار في الوس�ی�ل�ة ال�ت�ي 
یجنون بھا أرباحاً طائلة خی�ال�ی�ة (ك�ت�اب ث�روة 

 األمم /آدم سمیث) .
یتضح من تأریخ الغرب األوربي أن اللیب�رال�ی�ة 
سبق�ت ال�رأس�م�ال�ی�ة، ب�ل أن ال�ل�ی�ب�رال�ی�ة ھ�ي 
األساس الفكري للرأسمالیة ك�ن�ظ�ام اق�ت�ص�ادي 
تكون اللیبرالیة ھي السیاسة والرأسمالیة ھ�ي 
االق�ت�ص�اد، وق�د ب��دأت ال�ل�ی�ب�رال�ی��ة ف�ك�راً م�ن��ذ 

ث�م ال�ن�زع�ة  15األصالح ال�دی�ن�ي ف�ي ال�ق�رن 
، ف�ت�ح�ری�ر ال�ف�ك�ر ف�ي 16األنسانیة في القرن 

 18والثورة ال�ف�رنس�ی�ة ف�ي ال�ق�رن  17القرن 
، وق�ب�ل 19لتبلغ الرأسمالیة أوجھا في ال�ق�رن 

أن ت�ب�دأ أزم�ت�ھ�ا ف�ي ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن رغ��م 
منجزاتھا ومآثرھا ف�ي ح�ری�ة ال�ف�ك�ر ورف�ض 
سلطة الكنیسة واإلقطاع وت�أك�ی�د ح�ری�ة ال�ف�رد 
ودیمقراطیة المجتمع فأنھا وقع�ت ف�ي أخ�ط�اء 
فادحة منھا استعمار بعض مناط�ق م�ن ال�ع�ال�م 
القدیم للبحث عن المواد األولیة والید ال�ع�ام�ل�ة 
الرخیصة نتیجة تراكم الثروة وظھور العبودیة 

  من جراء استیراد عبیدا من أفریقیا .
إن اللیبرالیة في القرنین الثامن عشر والتاس�ع 
عشر في العالم العربي طُبقْت كمحاولة لدراسة 
إحدى الظواھر الفكریة التي اجتاحت العالم ف�ي 
ظل العولمة وخالل أربعة عقود م�ن س�ی�اس�ات 
اللیبرالیة ال�ج�دی�دة ف�ي خ�ط�ط�ھ�ا االق�ت�ص�ادی�ة 
والتنمویة (أنتھت) بالفشل وأخفاقات مشھ�ودة 
حتى طفحت اسقاطاتھا وسیئات�ھ�ا ف�ي ال�ك�س�اد 
االق��ت��ص��ادي ال��ع��ظ��ی��م ف��ي ث��الث��ی��ن��ی��ات ال��ق��رن 

 العشرین .
إلى أن األزمة الرأسمالیة في ال�ع�ق�ود األخ�ی�رة 
أتسمْت بتقلیص معدالت الربح دفعت الش�رك�ات 
العمالقة بإعادة إحیاء اللی�ب�رال�ی�ة االق�ت�ص�ادی�ة 

  وھو ما یولد لیبرالیة جدیدة .
أن صعود اللیبرالیة الجدیدة ظھرت تطبی�ق�ات�ھ�ا 
الشمولیة في تسعی�ن�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي ب�ع�د 
انھیار منظومة االتحاد السوفیتي االشت�راك�ی�ة، 
فأعلنت اللیبرالیة ك�ن�م�وذج ف�ك�ري وس�ی�اس�ي 
لتنظیم المجتمع كما یعت�ق�د ال�ف�ك�ر ال�رأس�م�ال�ي 
والتي أظھرت صیغة "اللی�ب�رال�ی�ة ال�ج�دی�دة " 
للتخفیف عن غلواء الرأسمالیة فسمحت نسبی�ا 
بتدخل الدولة في ال�ن�ش�اط االق�ت�ص�ادي ض�م�ن 
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص، واآلن ف��ي ظ��ل ال��ع��ول��م��ة 
المتسارعة ل�الق�ت�ص�اد ال�رأس�م�ال�ي، ب�ت�ط�ب�ی�ق 
اللیبرالیة الجدیدة على ن�ط�اق ع�ال�م�ي ب�ح�ی�ث 

تتضمن المالمح الرئیس�ة ل�ل�ی�ب�رال�ی�ة ال�ج�دی�دة 
  التي تظھر :

(مساوئ وتداعیات وإس�ق�اط�ات) ال�رأس�م�ال�ی�ة 
 الجدیدة أو اللبرالیة الجدیدة ؟!:

ھ�ی��م�ن��ة الس�وق ب�رف��ع ك�اف��ة ال��ق�ی�ود ال�ت��ي  -
تفرضھا الحكومات على المشروعات الخ�اص�ة 

واالست�ث�م�ار   مع االنفتاح الواسع على التجارة
 الدولي وتخفیض األجور.

حل النقابات العمالیة وتھمیش حقوق العم�ال  -
 التي حصلوا علیھا عبر سنوات في الكفاح .

إتاحة الحریة الكاملة لحركة رؤوس األم�وال  -
 والبضائع والخدمات .

تقلیص اإلنفاق على ال�خ�دم�ات االج�ت�م�اع�ی�ة  -
مثل التعلیم والصحة ، وخ�ف�ض اإلن�ف�اق ع�ل�ى 
خدمات الضمان االجتم�اع�ي، وص�ی�ان�ة ال�ب�ن�ى 

  التحتیة من سكن ومواصالت وماء وكھرباء.
الخصخصة ب�ب�ی�ع ال�م�ش�روع�ات وال�ب�ض�ائ�ع  -

والخدمات ال�ت�ي ت�م�ت�ل�ك�ھ�ا ال�دول�ة إل�ى رج�ال 
األعمال وتتض�م�ن ب�ی�ع ال�ب�ن�وك والص�ن�اع�ات 
الحیویة وسكك الح�دی�د وال�ك�ھ�رب�اء وال�ت�ع�ل�ی�م 

 والمستشفیات.
القضاء على مفھوم الصالح العام وأستب�دال�ھ  -

بمصطلح ال�م�س�ؤول�ی�ة ال�ف�ردی�ة، ف�ھ�ي ت�دم�ر 
برامج الرفاھیة االجتم�اع�ی�ة وت�ھ�اج�م ح�ق�وق 

 العمال والطبقة الوسطى.
یحاول اللبرالیون عند تعریف اللبرالیة بأن�ھ�ا  -

(الحریة) وھذا تزییف ، فالحریة أدعتھا ك�ث�ی�ر 
من المذاھب والفلسفات ، ولیس ھناك تع�ری�ف 

 متفق علیھ للبرالیة .
زیف زعم أن اللبرالی�ة ھ�ي ال�ح�ل ل�م�ش�اك�ل  -

العال�م، وأن ال�ل�ب�رال�ی�ة ف�ي ال�ح�ق�ی�ق�ة م�وظ�ة 
س��رع��ان م��ا ت��زول ك��غ��ی��رھ��ا م��ن الش��ع��ارات 

 الدیماغوجیة الدعائیة الرخیصة .
تضع ترتیبات أقت�ص�ادی�ة وس�ی�اس�ی�ة ج�دی�دة  -

تسودھا الفوضویة من ج�راء زی�ادة ال�م�رون�ة 
Flexibilاألق�����ت�����ص�����ادی�����ة  iy  lean 

Production . أي األنتاج اللین المرن 
أضعاف النمو األق�ت�ص�ادي وخص�وص�اً ع�ن�د  -

ال�دول ال��ن��ام��ی��ة ال��ت��ي ت��ظ��ھ��ر ف��ی��ھ��ا األزم��ات 
مضخمة أكثر من الدول الغربیة لضعف قدرتھا 

 األحتمالیة .
اللبرالیة الجدیدة تولد الت�ق�ش�ف ال�ذي ب�دوره  -

یقود إلى المدیونیة وأستالب�ات ال�ب�ن�ك ال�دول�ي 
 وقروضھا المتعسفة .

ومن تداعیاتھا الحداثویة تعدد االش�ت�راك�ی�ات  -
دون أساس لیبرالي م�ث�ل : ت�ج�رب�ة ال�ت�س�ی�ی�ر 
الذاتي في الجزائر واألشت�راك�ی�ة األف�ری�ق�ی�ة و 
االشتراكیة المسیحیة و االشتراكیة اإلس�الم�ی�ة 
واالشتراك�ی�ة ال�ح�م�ی�دة وال�ج�ی�دة ف�ي ال�ع�راق 

 (العھد العارفي) .
 ................................................. 

 بعض المصادر والھوامش
ال�ط�ی�ب ب�و ع�ّزه -*نقد اللبرالی�ة ال�ج�دی�دة / د

 النت - 2009
* ع��ب��دهللا ال��غ��ذام��ي / أس��ئ��ل��ة ف��ي ال��ح��ری��ة 

 المغرب 2013-والتفاوضیة الثقافیة 

 م - اا اة 
 

 
 
 
 
 
 

 2022عبد الجبار نوري/السوید   شباط 



یأتي في لسان العرب القبعة، ھي ِخرقةٌ تخاط كالبُْرنُِس 
یلبسھا الصبیان، أتت ھذه ال�ح�دث�ة م�ن س�ل�وك ال�ق�ن�ف�ذ 
عندما یكور القنفذ نفسھ ویخبئ رأسھ نقول: قبع الق�ن�ف�ذ 
رأسھ (أي خبأه) و(قبع فالن رأس�ھ)، أي أخ�ف�اه ت�ح�ت 
قبعة أوما شابھ، ومن ھنا تأتي حدثة قبع�ة وھ�ي األداة 

 أو الوسیلة المستخدمة من العمل قبع.
القبعة ھي غطاء للرأس، وقد تلبس من أج�ل ال�ح�م�ای�ة 
من أشیاء معینة، أو ألسباب دی�ن�ی�ة، أو ل�ل�س�الم�ة، أو 
كملحقات المالبس ل�ل�م�وض�ة، وف�ي ال�م�اض�ي ك�ان�ت 
القبعات مؤشًرا على الوضع االجتماعي، وفي الم�ج�ال 
العسكري تدل القبعة على الرتبة والنظ�ام ال�ع�س�ك�ري، 
وھناك قبعات للرجال وقبعات للنساء، وك�ذل�ك ق�ب�ع�ات 
یرتدیھا كال الجنسین. یتحدد قیاس القبعة بقیاس مح�ی�ط 

 1.3بوصة أو 0,5الرأس، في موضع فوق األذن بنحو
سم، وقد یكون قیاس القبع�ة أص�غ�ر ب�ث�م�ن ال�ب�وص�ة، 
وتستخدم البوصة أو السنتیمتر للتعب�ی�ر ع�ن ال�ق�ی�اس، 
وذلك یتوقف على الصانع، وتأتي ال�ق�ب�ع�ات األرخ�ص 
بمقاسات معیاریة، مثل صغ�ی�رة، م�ت�وس�ط�ة، ك�ب�ی�رة، 
وتكون بعض القبعات مثل ق�ب�ع�ات ال�ب�ی�س�ب�ول، ق�اب�ل�ة 

 للتعدیل.
تطور القبعات بأشكالھا المتعددة، یوازي النمط الثقافي 
الشعبي والرسمي، وشیوعھ بی�ن ال�ع�ام�ة، ب�م�ا ی�ل�ف�ت 
األنظار الى قراءة التشكیل النمطي ال�م�ت�ع�ارف ع�ل�ی�ھ 
شعبیاً، بثقافتھ المتداولة عبر ھذا النموذج الش�ائ�ع ب�ی�ن 
البلدان، ولھذا تتنوع ال�ق�ب�ع�ات م�ن ش�ع�ب ال�ى آخ�ر؛ 
فرعاة البقر ف�ي أم�ی�رك�ا الش�م�ال�ی�ة ی�رت�دون ق�ب�ع�ات 
عریضة ومقوسة الحافات، تماشی�اً م�ع اإلرث ال�ق�دی�م 

 الذي ورثوه من أسالفھم منذ القرن الثامن عشر.
بین الحاجة والزینة والمودی�ل ان�ت�ش�رت ال�ق�ب�ع�ة ب�ی�ن 
الشعوب، في رحلة تاریخیة وثقافیة طویلة األمد، بدأت 
ولم تنتھ حتى الیوم، فالقبعة وریثة التاریخ وال�م�ل�وك�ی�ة 
وال�ع�روش، ك�م�ا ھ�ي وری�ث�ة ال�ف�ق��راء والص�ع��ال�ی��ك 
والفالحین، ومنذ فجر التاریخ وبدایة سالالت اإلنس�ان 
األولى، كانت القبعة ق�ی�م�ة ف�ردی�ة أن�ت�ج�ت�ھ�ا ال�ح�اج�ة 
والمناخ وت�ق�ل�ب�ات األج�واء، وھ�ي ق�ی�م�ة ذات ص�ف�ة 
شخصیة، ال ترتبط بسلوك جماعي م�ت�ف�ق ع�ل�ی�ھ، وال 
توحي الى ذائقة اجتماعیة معینة؛ فربما كان�ت ق�ب�ع�ات 
األقالیم الباردة تختلف عن قبعات األقالیم الحارة، وھذا 

 من بدیھیات المكان ومناخھ.
فالفطرة تجعل اإلنسان القدی�م ی�ب�ت�ك�ر ل�ھ م�ا ش�اء م�ن 
االبتكارات وكانت بدایة استعمال الق�ب�ع�ات ك�ي ی�ب�ق�ى 

 على قید 
الحیاة في مواجھة الطبیعة، والتحایل عل�ی�ھ�ا ب�ال�ط�رق 
الممكنة التي تش�ّف ع�ن وع�ي اإلنس�ان، ف�ي ك�ی�ف�ی�ة 

تصریف شؤونھ الیومیة، وإذا كان ھذا الجان�ب ع�ام�اً، 
فإن الجانب الخص�وص�ي م�ن�ھ، ی�ت�ج�ل�ى ف�ي ال�ط�ب�ق�ة 
الحاكمة من النبالء والسادة، الذین وظفوا إمكانیاتھم في 
توفیر الحمایة لھم، من الطبیعة في شتى تقلباتھا، حت�ى 
باتت القبعة مثالً رمزاً اجتماعیاً أكثر من ك�ون�ھ رم�زاً 

 فطریاً للحمایة الذاتیة.
ولو تأملنا شذرات من التاریخ ال�ب�ع�ی�د ل�وج�دن�ا ن�ب�الء 
مصر القدیمة، یرتدون تیجانًا في وقت مبكر ج�ًدا ع�ام 

ق.م.، فتحولت القبعة من الفطرة الى ال�ق�ص�دی�ة 3100
في ھذه المرحل�ة، وم�ا ت�الھ�ا م�ن م�راح�ل ت�اری�خ�ي، 
وظھرت في مصر القدیمة أشكال متنوعة ومختلفة من 
التیجان، وأغطیة الرأس والقبعات، وتظھر الرسومات 
والنقوش الموجودة على الجدران، ال�رج�ال ال�ع�ادی�ی�ن 
والعمال والعبید وھ�م ی�رت�دون ق�ب�ع�ات، ح�ی�ث ح�ل�ق 
المصری�ون ال�ق�دم�اء رؤوس�ھ�م وارت�دوا ال�ب�اروك�ات 
للمناسبات الخاصة، فیما كان الع�وام ی�رت�دون ق�ب�ع�ات 
مصنوعة من الكتان ویذھبون بھا إلى المعابد، وارتدى 
اإلغریق القدماء قبعات دائریة، وارتدى النخبة أكال�ی�ل 
مصنوعة من أغصان الزیتون، واستمر تق�ل�ی�د ارت�داء 

 اإلكلیل كتصرف شرفي حتى العصر الروماني.
انتشر في عصر النھضة قبعات طویلة ونحیفة، ول�ك�ن 
تصمیم القبعات تغیر تماًما خالل العص�ور ال�وس�ط�ى، 

وأصبحت ممتلئة وأكث�ر اتس�اًع�ا ف�ي ال�ق�رن الس�ادس 
عشر، حتى حلت القبعات ال�ع�ریض�ة م�ح�ل ال�ق�ب�ع�ات 
الطویلة، وبات یمكن ارتداؤھا على الرأس مباش�رة أو 

 تصویبھا بزاویة مائلة.
ُصنعت القبعات خ�الل عص�ر ال�ن�ھ�ض�ة م�ن ال�ف�راء، 
وحرص السادة ونخبة المجتمع على ارتداء قبعات بھ�ا 
تصامیم وزخارف فریدة من نوعھ�ا، وق�ب�ع�ات أخ�رى 
بھا ریش البج�ع أو دب�اب�ی�س م�رص�ع�ة ب�ال�م�ج�وھ�رات 

 الباھظة الثمن.
ارتدى جنود أوروبا األصلیون قبعات القماش في أثناء 
معاركھم الحربیة في القرن السابع عش�ر، وغ�ال�ب�اً م�ا 
كانت تُصنع من الفرو. وفي أواخر القرن الثامن عشر، 
بدأت الجیوش البریطانیة واإلسبانیة والفرنسیة، ترتدي 
قبعات الفرو بغرض الزھو والت�ف�اخ�ر وإظ�ھ�ار ط�ول 
ر واختالف معّدات  القامة في ساحة المعركة، ومع تطوُّ
الحروب، استغنت العدید من الجیوش عن ارتداء ھ�ذه 
القبعات؛ للتخلص من أیة معوقات في أثن�اء اس�ت�ع�م�ال 
األسلحة والبن�ادق، وت�م اس�ت�ب�دال�ھ�ا ب�خ�وذات ص�ل�ب�ة؛ 
لحمایة رؤوسھم من القنابل والقذائف، جدیر بالذكر أن 
حراس قصر باكنغھام وحراس ال�م�ل�ك�ة إل�ی�زاب�ی�ث ال 
یزالون یرتدون ھذه القبعات السوداء الطویلة إلى اآلن؛ 

  في محاولة منھم للمحافظة على التقالید اإلنجلیزیة.
ج أو قُ�بّ�ع�ة   القُبّعة الجامعیة الُمربّعة أو قُ�بّ�ع�ة ال�ت�خ�رُّ

، وھي جزء من ال�ل�ب�اس ال�ج�ام�ع�ي، یُ�وض�ع أكسفورد
على الرأس وتتكون من لوحة مربع أفقي ُمثبّ�ت ع�ل�ى 
قبعة ضیّقة، وُشّراب�ھ تَ�ت�دل�ى م�ن ال�م�رك�ز، اخ�ت�ل�ف�ت 
األقوال وتضاربت حول معرفة م�ا أص�ل�ھ�م�ا، ف�ی�ق�ول 
البع�ض: إن ال�روب األس�ود ی�رج�ع إل�ى ال�ق�س�اوس�ة 
والرھبان في العصور الوسطى، حیث كان�وا ی�م�ث�ل�ون 

رجال الدین للدولة، وك�ذل�ك ك�ان�وا ی�ق�وم�ون ب�م�ھ�م�ة 
التدریس للطالب، وعندما ینھى الطالب دراستھ یصبح 
راھبا فیرتدى ھذا الزي الموحد للكھن�ة وال�رھ�ب�ان م�ع 

 القبعة.
ویقال أیضا أن القبعة كانت تستخدم في القرنین الراب�ع 
والخامس، لتمییز الفالسفة والفنانین عن عامة الشعب، 
أما رمي القبّعات في السماء بدأ ھذا الت�ق�ل�ی�د م�ن�ذ ع�ام 

م، وذلك عن طریق جامعة أنابولیس، حیث كان 1912
الخّریجون حینھا ق�د ت�خ�ّرج�وا م�ب�ّك�ًرا ع�ن م�وع�دھ�م 
الطبیعي بسنتین، مما دفعھم لالحتفال برم�ي ال�ق�بّ�ع�ات 
في الھواء. وبعد ھذا أصبحت ت�ق�ل�ی�د ی�ت�م ات�ب�اع�ھ ف�ي 
المدارس المتوسطة والثانویة والجامعات، وترجع عادة 
رمى القبعات إلى األعلى اعتقاد أن من ضمن حض�ور 
حفلة التخرج أطفاال، قد یسرعون اللتقاط القبعات ع�ن�د 
تساقطھا، وبذلك یستقب�ل�ون مس�ت�ق�ب�ال أفض�ل، أو إل�ى 
اعتقاد أن بإلقائھم ھذه القبعات یتخلصون من التزامات 
الدراسة والتعلیم والواجبات. أما ش�ك�ل وف�ك�رة ق�بّ�ع�ة 

جاءت باألص�ل م�ن أداة ” قلنسوة التخرج“التخّرج أو 
كان یستخدمھا عّمال البناء لحمل األسمنت خالل عملیة 
البناء، وھناك اعتقاد آخر ینسب لفك�رة ق�بّ�ع�ة ال�ت�خ�ّرج 
حیث كان ی�ل�ب�س�ھ�ا ال�روم�ان وخ�اص�ة رج�ال ال�دی�ن 
الكاثولیك، وبعدھا أصبح الطّالب والفنّانین ی�ل�ب�س�ون�ھ�ا 
في القرن الرابع عشر والخامس عشر، وأما ب�ال�ن�س�ب�ة 
للخیط أو الحبل الذي یكون متدلّیًا من القبّعة، فھو حب�ل 
كان یتم استخدامھ للتفریق بین الدرجات، حی�ث أن ك�ل 
درجة أو تصنی�ف ی�ك�ون ل�ون م�خ�ت�ل�ف، وب�ع�د ذل�ك 
اقترنت بالجامعات والحیاة األك�ادی�م�ی�ة، ح�ی�ث ت�ك�ون 

 مقرونة مع ثوب التخّرج. ” القلنسوة“القبّعة 
ھ�و    ) Dunce: المغفل (ب�اإلن�ج�ل�ی�زی�ة: قبعة األغبیاء

الشخص غیر القادر على التعلم، وعادة ما یظھر بشكل 
كومیدي مرتدی�اً ق�ب�ع�ة ورق�ی�ة ع�ل�ى ش�ك�ل م�خ�روط 
المعروفة باسم قبعات المغفل مع الك�ل�م�ة "م�غ�ف�ل" أو 

. ویُجبر أطف�ال ال�م�دارس D"غبي" أو ببساطة حرف 

أحیاناً على ارتداء قبعة المغفل والوقوف أو ال�ج�ل�وس 
على مقعد في الزاویة كشكل من أشكال ال�ع�ق�اب ع�ل�ى 
سوء السلوك أو لعدم إثبات أنھ�م أدوا دراس�ت�ھ�م ع�ل�ى 
النحو الصحیح. ھذه القبعة صارت نادرة أو من�ق�رض�ة 
تقریبا، فإنھا في الثقافة الشعبیة تظھر أكث�ر ش�يء ف�ي 

 الرسوم المتحركة.
: ھي جزء من ال�زي قبعة الممرضة أو قبعة التمریض

الموّحد للممرضة، والذي تم طرحھ من�ذ ف�ج�ر ت�اری�خ 
المھنة، وكان الھدف األساسي من ارتداء الق�ب�ع�ة، ھ�و 
جعل شعر الممرضة یبدو أنیقًا، وإلضافة لمسة تواضع 

 لمظھرھا، ھذا وال 
یرتدي المم�رض ال�رج�ل ال�ق�بّ�ع�ة، ت�م اس�ت�ق�اء ق�ب�ع�ة 
التمریض من عادة الراھبات، وتطّورت ع�ب�ر ال�زم�ن 
لتنقسم قبعة الممرضة إلى نوعین: ال�ق�ب�ع�ة ال�ط�وی�ل�ة، 
وھي ذلك التصمیم الذي یغطي معظم شعر الممرضة، 
والقبع�ة ال�ق�ص�ی�رة وھ�ي ال�ت�ي تس�ت�ق�ر أع�ل�ى ش�ع�ر 
الممرضة ، وتم استعمال مودیالت مختلفة من القبعات 
لبیان درجة أقدمیة الممرضة، فكلما كانت القبعة طویلة 
ومكشكشھ، كانت الممرضة من كبار الممرضات، تُعد 
قبعة التمریض رمًزا ممیًزا للتمریض في كاف�ة أن�ح�اء 
العالم تقریبًا، وھو األمر ال�ذي یس�ھ�ل ال�م�ھ�م�ة ع�ل�ى 
المریض في التعرف على الممرضة في الم�س�ت�ش�ف�ى، 
من بین األعضاء اآلخرین للفریق الطبي، اختفت قبع�ة 
التمریض في المنشآت الطبیة في ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 
(والعدید من الدول األخرى)، في أواخ�ر ث�م�ان�ی�ن�ی�ات 
القرن الماضي بالتزامن مع انتشار "مالبس السكرابز" 
انتشاًرا یكاد یكون عالمیًا، كما تتطل�ب دخ�ول ال�رج�ال 
بكثرة في م�ھ�ن�ة ال�ت�م�ری�ض زیً�ا م�وح�ًدا ل�ل�م�م�رض 
والممرضة كل على حدة، حیث أنھ في البالد ال�ن�ام�ی�ة 
الزالت ترتدي الممرضات الق�ب�ع�ة، وھ�ذا ھ�و ال�ح�ال 
أیًضا في البالد التي الزالت فیھا الممرضة تمثل أغلبیة 

 العاملین في طاقم التمریض.

 

ال���ِع���م���ام���ة 
ة (الجمع: عمامات أو عَمائِم) م��ن : أو العمَّ

لباس رأس منتشر في كثیر من المناط�ق 
والشعوب في ال�ع�ال�م، وت�خ�ت�ل�ف أن�واع�ھ 

وألوانھ وأشكالھ م�ن م�ك�ان إل�ى آخ�ر، ك�م�ا ی�خ�ت�ل�ف 
المغزى من لبسھ كوقایة من الحر والبرد، وبی�ن ج�زء 
من زي تقلیدي شعبي، وبین زي دیني أو مذھبي وبی�ن 
الموضة الصرفة، وھي من لب�اس ال�ع�رب، وع�ادة م�ا 
نرى الشخص�ی�ات ت�رت�دي ع�م�ائ�م م�خ�ت�ل�ف�ة األح�ج�ام 
واأللوان، وحتى یومنا ھذا قد نرى ب�ع�ض األش�خ�اص 
من الدیانة السیخیة یرتدون العمائم لغرض دی�ن�ي، وال 
یعتبر أصل العمائم واضحاً، إذ ُوجدت منحوتات تع�ود 

قبل ال�م�ی�الد ت�رت�دي  2350إلى بالد الرافدین من عام 
شیئاً شبیھاً بالعمامات، مما یبرھن أنھا تعود إلى زم�ن 
ما قبل الدیانات اإلب�راھ�ی�م�ی�ة، وك�ان األش�خ�اص م�ن 
الحضارات العربیة وال�ھ�ن�دی�ة واألوروب�ی�ة، ی�رت�دون 
العمامات بأشكالھا المختلفة بھدف حمایة رؤوسھ�م م�ن 
أشعة الشمس أو البرد أو األمطار، إال أنھ في م�ن�اط�ق 
أخرى كان المؤمنون بدیانة معینة ھم فقط من یمك�ن�ھ�م 
ارتداء العمامات، بینما طلبت م�ج�ت�م�ع�ات أخ�رى م�ن 
أشخاص من دیانات مختلفة ارت�داء ع�م�ام�ات ب�أل�وان 
معینة للتمییز بینھم، وكان سكان س�وری�ا ومص�ر ف�ي 
القرن الثامن یرتدون عم�ام�ات زرق�اء إذا ك�ان�وا م�ن 
الدیانة المسیحیة، بینما ارتدى الیھود عمامات صفراء، 
واألشخاص من الدیانة المسلمة عمامات بیضاء، وف�ي 
الھند وقبل تأسیس اإلمبراطوریة المغولیة في القرن الـ 

، لم یسمح إال للحاشیة الملكیة وكب�ار الش�خ�ص�ی�ات 16
بارتداء العمائم، إذ كان اللباس رمزاً للم�ك�ان�ة ال�ع�ال�ی�ة 
وُزین بریش الطاووس واألحجار الكریمة، كما منع�ت 
الدیانة الھندوسیة األشخاص من الطبقات األخرى م�ن 
ارتداء العمائم وتزینت عمائم المغول، بأسلوب ت�راث�ي 
فارسي وعربي، على عكس العمائم األصغ�ر ح�ج�م�اً، 

 التي كان یرتدیھا الھنود في السابق.
 1845وغیّر مجيء البریطانیین إلى بنجاب ف�ي ع�ام 

من طریقة تعریف الس�ی�خ ألن�ف�س�ھ�م، إذ ن�ال أس�ل�وب 
السیخ القتالي إعجاب البریطانی�ی�ن، م�م�ا دف�ع�ھ�م إل�ى 

الھندي، الذي تضمن   –توظیفھم في الجیش البریطاني 
 أیضاً أشخاص من الدیانة الھندوسیة والمسلمة.

وألزم البریطانیون الجنود بارتداء ال�ع�م�ام�ات، إال أن 
األحجام واألشكال المختلفة لل�ع�م�ائ�م ل�م ت�ت�ن�اس�ب م�ع 
المستعمرین البریط�ان�ی�ی�ن، ل�ذا ق�رروا أن یس�ت�ب�دل�وا 
الطبقات الملفوفة طبیعیاً بطبقات متناسبة مرتبة أو م�ا 
یُعرف اآلن بالعمامة النمطیة "الكینیة". وبع�د اإلع�الن 
عن استقالل الھند تغیر نمط ارتداء العمائ�م إذ أص�ب�ح 
السیخ ھ�م م�ن ی�رت�دون�ھ�ا، ف�ي ح�ی�ن ب�ات ال�ھ�ن�دوس 
والمسلمون یرتدونھا أثناء الم�ن�اس�ب�ات، م�ث�ل ح�ف�الت 
الزفاف وعانى السیخ في بعض األحیان م�ن ال�ت�م�ی�ی�ز 
خارج الھند بسبب العمائم إال أنھم حاربوا ھذا التمییز، 

 ووضعوا العمائم لعكس شخصیاتھم وكرمز لعقیدتھم.
المصدر: م�واق�ع ال�ت�واص�ل االج�ت�م�اع�ي / م�ح�رري 

 الموقع.
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ت واا 

 

إعداد: بدري نوئیل 
 یوسف / السوید
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في بعض عروض المسرح التسعی�ن�ي ی�أخ�ذ ال�ع�رض 

منحى اشبھ باستدرار العواطف عندما ت�ت�ك�رر م�ف�ردة 

 :: جوع

  عمي جوعانین ... الشعب جائع ..الجوع دمرنا

  عمي فلكنا الجوع

  عمي دھرنا الجوع

 ) راح اشك قمیصي (لم یكن انذاك ھدوم

  یوما مرة 600الننا نغیر قمصاننا كل  

  بعضنا یخرج للنزھة بالصندل البالستیكي

العرض یبین المظالم التي یتعرض لھا شع�ب  باالحرى

والجوع ھو ج�زء م�ن ھ�ذه  كامل بطریقة فنیة جمالیة

وم�ن  المظالم ..او نتیجة للسیاسات الخاطئة المتھ�ورة

ھنا انعكس ال�ح�ص�ار ع�ل�ى ع�روض�ن�ا ل�ی�س ب�م�ع�ن�اه 

 االستنساخي ..

ثمة رؤیا وتصور لمرجعیات االزمة ودوافعھا ون�ت�ائ�ج 

  الحروب العبثیة

ل�ی�س االم�ر م�ج�رد  عندما نخوض حربین مت�ت�ال�ی�ت�ی�ن

نزھة ولیس كل العالم سیصفق ل�ن�ا .. ث�م�ة ع�ق�وب�ات 

  اقسى من الحرب ستسمط ابو ابو البالد

  تعیده الى زمن حلویات بیض اللقلق

  یھرع شعب كامل للشارع لیبیع مالدیھ

وتنھار البنى التحتیة ... وتتقسم البالد ال�ى خ�ط ط�ول 

وی��ب��دا ت��ح��وال   وع�رض وت�ن��ف��ص�ل م��دن وم��ح��اف�ظ��ات

 ... اجتماعیا ... باالحرى انقالبا قیمیا فادحا

  ثم انني الشك احب بالدي

  ھذه بالد ابائي واجدادي

  واقدامي فیھا على االرض اقوى واشد

وھوالء الذین دمروھا ل�ی�س�وا م�ع�ی�ارا وال ب�اروم�ت�را 

ھوالء الذین ھم اقل من مافیا واكث�ر م�ن ...    الكرھھا

ومن جاء بھم من الشارع كان یریدنا ...  عتالین بقلیل

 ....  وحتى عنتریاتھ وقودا لحروبھ واستراتیجیاتھ

لكن لیس السبب االساس لعدم االفالت من ھذا الجحیم 

  ھو حبي لبالدي

  ھذه اقولھا لقناة تي ان تي للدعایة

  اما في الواقع فلیس ذلك ھو السبب

  في التسعینیات السوداء

كان عندي اربعة اخ�وات ی�ت�ی�م�ات وأم اك�ل�ھ�ا الس�ك�ر 

(الحقا رحل ثالثة منھن الى السماء ... بعد ان رح�ل�ت 

لم یكن احدا منا م�ؤھ�ال ل�ل�ع�ب دور االب  )أمي قبلھن

  ســوايَّ ...

  یالي من اب ممزق نصفین

دور االب ودور المخرج الذي یرید في كل ع�رض ان 

ی�ال�ھ�ا  یصنع رؤیا ومعالجة مغایرة ومعاكسة وج�دی�دة

ك�ل�م�ا ام�ر م�ن    من محنة .. ویالھ من اخت�ب�ار ص�ارم

 )شمیساني (االمم المتحدة

  اتذكر اخواتي واشھق الى السماء

  كیف یمكن ان اتركھن وامضي

الجنون او العائلة كما اخ�ت�ص�رھ�ا ش�اع�ر م�ث�ل (ع�ب�د 

 ) الزھرة زكي

لم اكن ابا ناجحا ... ارتكبت في تسییر حیاتي مایقارب 

  خطا استراتیجیا 478و  خطأ تكنیكیا 3465

  لم احسن ادارة حیاتي

ش��غ��ف��ي ب��ال��م��س��رح ح��ول��ن��ي م��ث��ل م��دم��ن ع��ل��ى 

مثل واحد یدخل مطعم ای�ط�ال�ي وی�ط�ل�ب  الحشیشة

مثل واحد رای�ح ل�ل�ش�ی�خ ع�م�ر ی�دور  طماطة لجع

  على لوحات دافنشي

وارت�دي  شعري ط�وی�ل ... وم�ف�ل�س ع�ل�ى ال�دوام

معطفا ثقیال ب�ال ای�م�ا م�ن�اس�ب�ة وارت�اد ال�م�ق�اھ�ي 

ساعة یومیا على تخوتھ�ا  15الى  12واجلس من 

واق�رأ ف�ي فض�ائ�ح ال�ب�الد وس�ی�اس�ات�ھ�ا  الخشب�ی�ة

  ومذكرات صانعي ھذا الجحیم

  وكلما یكتب احدھم مذكراتھ

  یقول جئنا بقطار انكلو سكسوني

  وكنا صغارا ومندفعین وقلیلي التجربة

  وذبحنا زعیما وطنیا

  وقتلنا الملك وعائلتھ

 وسحلنا نوري سعید

  وغنت لنا ساجدة عبید

  اطك روحي بحدیدة یطلع الدم

  وشكل المي من اروح

  انكسرت الشیشة

وبین اونة واخرى ی�ق�ف�ز اح�دھ�م ع�ل�ى ال�م�ن�ص�ة 

 :: وینشد

  جعنا ومالكینا طحین بالبیت

  خاف یمر وكت مانلكى البیوت

  او

  من كد ما اني عراقي وراسي مرفوع

  صار سنین ما البس بجامة

في ھذه االثناء تھاوت تقالی�د ال�م�س�رح الص�ارم�ة 

  خالل السنوات االخیرة من عمر الحصار

  وصارت طریبیل منفذنا الوحید للعالم

  وسادت ثقافة االستنساخ

وبدا الزحف التدریجي من القفص ب�ات�ج�اه ع�م�ان 

  وباقي فضاءات العالم ولیبیا وصنعاء

وبینما انا اتطلع في الطلة الكوكبیة للسیدة باسكال 

وق�ال  ج�اء اح�دھ�م مشعالني في تلفزیون الش�ب�اب

  انت كاظم النصار  لي::

  اي اني -

  كوم یریدوك ....بسرعة -
 10في الحلقة /نلتقیكم ................... 

رة وا  

 9كاظم النصار/ العراق    ح/ 

 

 ة  

 '' ة ال''

 
 
 
 
 
 
  أ. سیرین الزوش/ تونس    

 
  أتوهُ كعندلیبٍ  

 بین غصون السراب
  ...أشُم الفكرةَ 

 على جسد الحبابْ 
  أجوبھا بذاكرتي

 دون رمس الحدسْ 
  أتجاھل الجعجعة العتیقة

 في طریق مغمورْ 
  أكبر بحیلة ُدجنة لیلٍ 

  ...دون طمسْ 
  حالمةٌ كشھاٍب جريء

 ال أبالي بإحتراق الیقظة
 أزج بھا في دنیا البالغة

  یُلھب ضفافھا
 كبریُت البیان

  تختاُل بقُدسیتھا
 جزیرة الخیالْ 

 تكبر في یساري المجنّد
 أین تقبع رنّة الوتر

 تُحیطھا ھالة من الضیاء
 ال تغتبط بثوب عقیم

  و صوت مذاعٍ 
 بحبِل الضجرْ 

  أو أنامل شحیحةٍ 
 بال جذر رخیم
  ... یقول ظلھا األغرْ 

  !! اذھبي حیث تشائین
 محروسة ُدرري

 ...بقالِع األزلْ 
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تبرعَم الفنّان التّشكیلي ع�ن�ای�ت ع�طّ�ار ف�ي 
�طً�ا ب�أزاھ�ی�ر  إحدى قرى "عف�ری�ن"، م�ق�مَّ
ف�ّواح��ة ت��ع��ب��ُق ب��أری��جِ ال��ف��رحِ وال��طَّ��ب��ی��ع��ِة 
ب��ِة، وت��رع��رَع ف��ي أل��ِق ال��طّ��ب��ی��ع��ِة  ال��خ��الَّ
الممراحِة ب�أزھ�ى ت�الوی�ِن ال�ج�م�اِل، وراَح 
یسوُح في أعم�اِق ال�ب�راري م�ن�ُذ أن َخ�طَ�ا 
خ�ط�وات ال�طُّ�ف�ول�ة، ف�اس�ت�ق�ب�ل�تْ�ھُ زق�زق�اُت 
العصافیِر وألِق المروجِ الفسیحِة، م�ب�ھ�وًرا 
یّة ال�م�ع�بّ�ق�ة  ببھاِء الفراشاِت واألزاھیِر البرِّ
ب��ن��ض��ارِة األعش��اِب واخض��راِر الّس��ن��اب��ِل، 
وتشّرَب من بھاِء الطَّبی�ع�ِة ب�ھ�ج�ةَ األن�وث�ِة 
ووھَج الخصوبِة والعطاِء، وكأنَّ ال�طَّ�ب�ی�ع�ةُ 
أنثاهُ األزلیّة، فرأى من خاللِھا جماَل المرأِة 
�ع�ِر وان�ب�الجِ  والحیاِة والعشِق وال�ف�نِّ والشِّ
شھقاِت الطُّموحِ، فأسقطَ على ال�م�رأِة ب�ك�لِّ 
روعتِھا، ش�غ�فَ�ھُ م�ن خ�الِل األل�واِن الّ�ت�ي 
تغلغلَْت إلى أعماقِِھ عبَر ص�داق�تِ�ِھ ال�غ�ام�رة 
مع جمال الطَّبیعِة والحیاِة الّتي قّمطتھ ب�ی�َن 
أحضانِھا منُذ أن ف�ت�َح ع�ی�ن�ی�ِھ ع�ل�ى وج�ِھ 
نیا، كأنَّھُ جزٌء من أھازی�جِ ھ�ذا ال�ج�م�اِل  الدُّ
البدیعِ، فأصبَحِت األل�واُن ش�غ�فَ�ھُ وح�ن�ی�نَ�ھُ 
األشھى، وأسبغَھا على جماِل المرأِة وبھ�اِء 
ال��م��رأِة وعش��ِق ال��م��رأِة، وك��أنّ��ھُ ی��رس��ُم 
رعشاِت الطَّ�ب�ی�ع�ِة وم�رام�ي روع�ت�ھ�ا م�ن 
خالِل وجنِة المرأِة وَشعِرھا المنس�اِب ع�ل�ى 
كتفِھا مثَل شّالالِت الف�رحِ، وأص�ب�َح ال�ق�م�ُر 
من منظوِرِه بمثابِة سطوعِ بس�م�ِة ال�م�رأِة، 
وإشراقِة الشَّمسِ كأنّھا بھاُء عیني ال�م�رأِة. 
وش��م��وُخ ال��ج��ب��اِل ی��ت��م��اھ��ى م��َع ق��واِم��ھ��ا 
ال�م��م�ش��وِق ك��أری�جِ ال�دِّفِء ال�م��ن�دل��ِق م��ن 
�ھُ وأخ�تُ�ھُ  خاصراِت الجباِل. لَِم ال، ألیَسْت أمُّ
وحبیبتُھُ امرأة، ألیَسْت المرأةُ َمْن أن�ج�ب�ت�ن�ا 
للحیاِة؟! ھل ھكذا تساؤل راوَد الفنّاُن وھ�و 
یغوُص في مرامي ینابیعِ المرأِة، ف�رس�م�ھ�ا 
ةً بكلِّ ج�م�الِ�ھ�ا وع�ط�ائِ�ھ�ا وعش�قِ�ھ�ا  مزھوَّ
وت��ج��لِّ��ی��اِت ح��ب��وِر روِح��ھ��ا ع��ب��َر أل��وانِ��ِھ 
المنسابِة مَع حب�ِق ال�نَّ�س�ی�ِم ال�م�ن�دَّى ب�أل�ِق 
�وِق ل�ح�ص�اِد  ب�احِ، وھ�ي ف�ي أش�دِّ الشَّ الصَّ
بھجِة األیّ�اِم م�َع ح�ب�ی�ٍب ی�زداُد ش�وقً�ا إل�ى 
دنیاھا المتناثرِة فوَق قبَِّة أح�الِم�ِھ ال�وارف�ِة 
بعطاءاٍت رھیفٍة كأنّھا منبعثةٌ من ف�رادی�سِ 
�ُد أل�وانَ�ھُ ف�وَق  النَّعیِم ف�وَق دن�ی�اه، ف�ی�ج�سِّ
م�ح��یَّ��اھ�ا م��ت��ن�اغ��م��ةً م��َع م��وش�وِر ال��ف��رحِ 
المنساِب من موتیفاِت أش�واقِ�ِھ ال�م�خ�ّض�ب�ِة 
بالحنیِن إلى ظالِل ال�ب�ی�وِت ال�ع�ت�ی�ق�ِة الّ�ت�ي 
ترعرَع في كن�فِ�ھ�ا م�ن�ُذ أن ح�ب�ا خ�ط�وات�ھ 
�ب�احِ،  األولى، وبدأ ینم�و م�ث�َل أزاھ�ی�ِر الصَّ
�ب�اح�اُت  وراَح یحمُل فوَق أجنحتِِھ ھ�ذِه الصَّ
الولیدةُ من طفولتِِھ البك�ِر ح�تّ�ى غ�دا ف�ن�انً�ا 
ًشا بھالالٍت الكروٍم وھي ترّح�ب ب�أن�ث�اهُ  معرَّ
العاشقة المتمای�ل�ة ب�ی�َن أغص�اِن ال�ّدوال�ي. 
رحلةٌ فنّیّةٌ محفوفةٌ بھفھفاِت نسیِم الب�ح�اِر، 

وھو ینتقُل من ربوعِ قرى عفرین وعفرین 
إل�ى ط�ی��ِن ال�ّرقَّ��ِة وانس�ی��اِب ع�ذوب��ِة م�ی��اِه 
الفراِت وھو یناجي مخیالھ؛ كي ی�رس�َم م�ن 
جدیٍد بھاَء أنثاه المسربلة ب�أم�واجِ ال�ف�رحِ، 
وھَو یرخي صباحاتھ فوَق ألوانِِھ ال�طَّ�اف�ح�ِة 
باِب إلى ك�ن�وِز ال�م�رأِة  بحنیِن الطُّفولِة والشَّ
الغافیِة بیَن ت�راقص�اِت أل�وانِ�ِھ، ف�ی�رس�ُم�ھ�ا 
وھو ف�ي أوجِ ت�ج�لِّ�ی�اِت أح�الِم�ِھ، ویس�اف�ُر 
معھا في اللَّیالي القمراِء بحثًا عن یخ�ض�وِر 
العشِق المتناثِر فوَق أجنح�تِ�ھ�ا ال�م�ح�ب�وك�ِة 

نابِل.   بحلیِب السَّ
غَدِت المرأةُ محوُر تناغم�اِت أل�وانِ�ِھ، وب�دأ 
ی�رس�ُم�ھ��ا ت�غ��نِّ�ي وت�ف��رُح وت�ھ��دھ�ُد روَح��ھُ 
وحیاتَھُ وخیالَھُ وحلَمھُ، وتف�ت�ُح رؤاهُ ع�ل�ى 
مرامي األلواِن وكأنَّھُ أثناَء انسیاِب فرشاتِ�ِھ 
في حالِة عشٍق مفتوحٍ على جنائَن حلٍم لذیٍذ 
مفروشٍ على سفوحِ القلِب ومت�اھ�اِت ب�وحِ 
الخیاِل، حتّى أصبَح في عشٍق غیَر قابٍل أن 
یخرَج من بھائِِھ وروعِة تجلّ�ی�اتِ�ِھ إّال ع�ب�َر 
المرأِة، وی�ق�وُدن�ا ش�غ�ُف ال�ف�نّ�اِن إل�ى ھ�ذا 
التّساؤِل: ھل عنایت ع�طّ�ار ف�نّ�اٌن م�ف�ط�وٌر 
على جماِل الطَّبیعِة وال�ح�ی�اِة م�ن�ُذ أن ف�ت�َح 
ن�ی�ا؛ ل�ھ�ذا اتّ�خ�َذ م�ن  عینیِھ على ضیاِء ال�دُّ
المرأِة ھدفًا أساسیًّا للوحاتِِھ، فال تك�اُد ت�رى 
لوحةً من لوحاتِِھ إالَّ وفي م�روِج�ھ�ا ح�ب�وَر 
المرأِة، وھي ترقُص وتغنّي وتعشُق الح�ی�اةَ 
بكلِّ حبوٍر، وتناجي أحالَمھا وحبیبَھ�ا ع�ب�َر 
�ِل وال�تَّ�س�اؤِل  لوحاتِ�ِھ ال�م�وغ�ل�ِة ف�ي ال�تّ�أمُّ
واالبتھاِل وكأنّھا جزٌء من م�ع�ال�ِم ت�ج�لّ�ی�اِت 

 ألوانِِھ على بیاضِ اللّوحِة؟! 
یرسُم الفنّ�اُن ل�وح�اتِ�ِھ ب�انس�ی�اب�یّ�ٍة ف�رح�یّ�ٍة 
رھیفٍة، ویناغي أحالَمھُ وشھقاِت ت�ج�لّ�ی�اتِ�ِھ 
وحِ، ف�ھ�و  عبَر ألوانِِھ المفعمِة بمن�اج�اِة ال�رُّ
كائٌن مجبوٌل بوھجِ الطَّبیعِة الخّالب�ِة، ح�ی�ُث 
نھَل من حبِق الطَّبیعِة م�ذاَق ال�ف�رحِ، وم�ن 
إشراقِة الّشمسِ وشوشاِت االب�ت�ھ�اِل، وم�ن 
ھمھ�م�اِت خ�ری�ِر ال�م�ی�اِه ع�ذوب�ةَ األل�واِن، 
فجاَءْت لوحاتُھُ متوھّجةً بومیضِ ال�طّ�ف�ول�ِة 
وخصوبِة المرأِة المت�ع�ان�ق�ِة م�َع ھ�ف�ھ�ف�اِت 

زّخ��اِت ال��م��ط��ِر، وب��ع��َد 
ت�ج�رب��ٍة ط��اف�ح�ٍة ب�وھ��جِ 
األل��واِن یس��اف��ُر ال��ف��نّ��اُن 
إلى ربوعِ فرنسا، بشغٍف كبیٍر، ویستقرُّ ب�ِھ 
المطاُف في مدینِة "أنجی�خ"، وب�دأ ی�رس�ُم 
فضاءاتِِھ اللَّونیّةَ المتعانقةَ مَع المرأِة الّ�ت�ي 
ال تفارُق ھاجَسھُ اللّوني، حتّى وھو ی�ح�لِّ�ُق 
، تش�ع�ُر وك�أنَّ  في فضاءاِت تجریِدِه اللّون�يِّ
المرأةَ ململمةٌ بین ثنای�ا أل�وانِ�ِھ م�ن خ�الِل 
دفِء األلواِن وتم�اوج�اِت ب�ھ�ائِ�ھ�ا ال�طّ�اف�حِ 
بالعذوبِة واالنس�ی�اب�یّ�ِة، وح�قَّ�َق ف�ي رب�وعِ 
فرنسا ش�ھ�رةً ك�ب�ی�رةً، وح�قَّ�قَ�ْت م�ع�ارُض�ھُ 
نجاًحا باھًرا، وكان لھ�ا أص�داٌء ط�یّ�ب�ةٌ ف�ي 
األوساِط الفنِّیِّة فتناولَھا النقّاُد ال�ف�رنس�ی�وَن 
أمثال: "جان مونی�ھ"، و"آل�ی�ن م�اری�ز"، 
وغ�ی�رھ�م وق�د ق�اّل: "ج�اك أل�ت�راك" ع�ن 
ت�ج�رب�تِ�ِھ ال��ف�نّ�ی�ِة: (إن رس�وم "ع�ن�ای��ت" 
جّذابة، فاتنة، حیّ�ة ودی�ن�ام�ی�ك�یّ�ة، إنّ�ھ�ا ال 
تروي التّاریَخ، وال تعبُّر عن فع�ٍل، ول�ك�نَّ�ھ�ا 
ُض م�خ�یّ�ل�تَ�ن�ا).  تطرُح علینا األسئلةَ وت�ح�رِّ
وأشاَد الوسطُ الفنّي الفرنسي والك�ث�ی�ُر م�ن 
دِة  ال��ف��نّ��ان��ی��َن ب��ت��ج��رب��تِ��ِھ ال��ف��نِّ��یّ��ِة ال��م��ت��ف��رِّ
وخصوصیِّة لوحاتِِھ وبھاِء ألوانِِھ من خالِل 
تماھیاِت المرأِة بطریقٍة رھیفٍة وكأنّھا جزٌء 
من الطّبیعِة واأللواِن المنسابِة في فضاءاِت 

 عالِمِھ اللّونيِّ البھیجِ. 
تمیَّز الفنّان عنایت عطّار بسرعِة ال�ب�دی�ھ�ِة 
والمرونِة والطِّیبِة في تعاُملِِھ، مرّكًزا ع�ل�ى 
أن یتعامَل بإنسانیٍّة ومصداقیّ�ٍة ع�ال�ی�ٍة م�َع 
َمْن یعاشُرهُ ویصادقُھُ، ویمیُل أث�ن�اَء ل�ق�ائِ�ِھ 
مَع أصدق�ائِ�ِھ وم�ع�ارفِ�ِھ إل�ى روحِ ال�نّ�ك�ت�ِة 

 والمرحِ. 
ال یرّكُز الفنّاُن على رسِم تف�اص�ی�ِل ال�م�رأِة؛ 
�ف�اهَ،  فال نراهُ یرسُم الع�ی�وَن واألن�وَف والشِّ
الِل  یترُك وجھَ المرأِة منسابًا مثَل الم�اِء ال�زُّ
ونس�ی�ِم الّص�ب�احِ ی�ھ��بُّ ع�ل��ی�ن��ا بش�ف��اف�ی��ٍة، 
وعندما ننظُر إلى وجِھ المرأِة في رس�وِم�ِھ، 
نشعُر وكأنَّنا نرى كلَّ ھذِه التّ�ف�اص�ی�ِل الّ�ت�ي 
ترَكھا نتخیّلُھا بأن�ف�ِس�ن�ا، أو ربّ�م�ا أراَد أْن 
یقوَل لنا: إنَّھا البھاء الخفي ال�م�وج�ود ف�ي 
أعماقِنا وت�وقِ�ن�ا، ك�م�ا أنّ�ھُ ال ی�رس�ُم أیًض�ا 
ت��ف��اص��ی��َل ال��ی��ِد واألص��اب��عِ واألرداِف؛ ألّن 

تركیَزهُ یتمحوُر حوَل ان�ب�ع�اِث ال�لّ�وِن ع�ب�َر 
ھ�ذِه ال��ك�ت�ل��ِة األن�ث��ویّ�ِة ال�طّ�اف��ح�ِة ب��ال�ف��رحِ 
والحیاِة، فتغدو المرأةُ كأنّھا شطحاٌت ف�نِّ�یّ�ةٌ 
عش�ق�یّ�ةٌ م�ت��راقص�ةٌ ف�وَق ب�ھ��ج�ِة ال�لَّ�وح��ِة 
وتخرُج من خصوصیّتھا كمرأٍة وتصبُّ ف�ي 
آفاِق اإلبداعِ بأبھى تجلِّی�اِت خ�ی�اِل ال�ف�نّ�اِن، 
لھذا ال نراهُ یتوقَُّف عنَد إبراِز مفاتِن المرأِة 
بكلِّ تفاصیلھا؛ فھو یأخُذھا كحالٍة إنس�ان�یّ�ٍة 
ترمُز للخصوبِة والعطاِء والع�ش�ِق وال�ف�رحِ 
والبھاِء والحیاِة، ف�َم�ن ی�ن�ظ�ُر إل�ى أع�م�اِل 
الفنّاِن، یالحظُ وكأنَّ المرأةَ جزٌء ممت�ّد م�ن 
ت�دفُّ�ق�اِت ال�لَّ�وح�ِة ب��ك�لِّ أل�وانِ�ھ�ا؛ ح�تّ�ى أنَّ 
اللّوحاِت التّجریدیّةَ الّتي یرسُمھا ینثُر ف�وَق 
فض�اءاتِ�ھ�ا ب�ھ�اَء ال�م�رأِة م�ن خ�الِل وھ�جِ 
األلواِن، وكأنَّنا نشتمُّ عبَق األنثى في ألوانِِھ 
المزھّوِة بغیمٍة تھطُل فرًحا وشوقًا وعناقً�ا، 
ویبدو أّن الفنَّاَن یح�م�ُل ف�ي أع�م�اقِ�ِھ وھ�َج 
ان�ب��ع�اِث ال��ق�ص��ی�دِة؛ ف��ھ�َو ی�رس��ُم ل�وح��اتِ��ِھ 
بشاعریٍّة رھیفٍة؛ سواَء عندم�ا رس�َم أن�ث�اهُ 
فیھا أو خبَّأَھا بیَن مرام�ي األل�واِن، وی�ری�ُد 
�ع�ِر؛  َم لونًا متماھیًا مَع ھ�دھ�داِت الشِّ أن یقدِّ
�ع�ِر ع�ب�َر  فھَو یحمُل في مخی�الِ�ِھ ح�ب�َق الشِّ
األلواِن، فیحلُّق بألوانِِھ ف�ي ش�م�وخٍ ل�ون�ي 
یكاُد ینطُق شعًرا، فھْل كاَن ی�ت�رج�ُم ال�ف�نّ�اُن 
أحالَمھُ عبَر األلواِن، فنرى كّل ھذِه األن�غ�اِم 
واالنسیاباِت ال�لّ�ون�یّ�ِة ط�اف�ح�ةً ف�وَق خ�دوِد 
لوحاتِِھ، ویبدو أیًضا أنَّ الفنّاَن مغ�رٌم ح�تّ�ى 
ال�ع�م��ِق ب��ال�م�وس��ی�ق��ى؛ ف�ھ��و ی��ن�ث�ُر ح�ب��وَر 
الموسیقى في منعطفاِت ألوانِِھ، حیُث ت�ب�دو 
النّساُء الّس�ارح�اُت وال�ح�ال�م�اُت ف�ي فض�اِء 
اللّوحاِت یرقْصَن ویغنیَن وی�ح�ل�م�َن ب�أب�ھ�ى 
دندناِت األغاني، وھكذا نستشعُر أّن الف�نّ�اَن 
ا ی�ج�وُل ف�ي خ�ی�الِ�ِھ ف�وَق  یعكُس الكثیَر ممَّ
نضارِة ال�لّ�وح�ِة، ت�ارًك�ا ان�ب�ع�اث�اِت ال�خ�ی�اِل 
�ًزا ع�ل�ى  ًجا فوَق بیاضِ اللّوح�اِت، م�ركِّ متوَّ
�ِل،  بھج�ِة ال�ح�ی�اِة وال�ف�رحِ وال�ح�بِّ وال�تّ�أمُّ
وكأنَّھُ یقوُل للمشاھِد: علینا أن نحبَّ الحی�اةَ 
كما نحبُّ المرأةَ، وعلین�ا أن ن�ح�بَّ ال�م�رأةَ 
كما نحبُّ الحیاةَ؛ ألنَّ ال�ح�ی�اةَ ام�رأة؛ وألنَّ 

انبعثوا من رحِم ال�م�رأِة؛  -كّل البشر-البشَر 
 فھي حاضنةُ اإلنساِن منُذ األزل! 
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  منال الحسن/ھولندا
 
 

 ! ما أفكر فیھ یا مارك 
منذ أن تغیّرت وسائل ونظ�م االتص�ال وال�ت�واص�ل ب�ی�ن ال�ن�اس, ص�ار ھ�ن�اك 
قاموس جدید للعبارات المتداولة واألفكار المتالقحة والمخ�ت�ل�ف�ة إض�اف�ة إل�ى 
سیادة مفاھیم و"ھاشتاكات" م�ت�ن�وع�ة ت�ت�ب�ع دائ�م�ا ف�ي إط�الق�ھ�ا ل�ألح�داث 
والظواھر وما نمّر بھ في حیاتنا الیومیة, وھذه الثورة االعالمیة الت�ي ق�ّرب�ت 
المسافات, جعلتنا مواكبین لما یقع في أرجاء العالم كلّ�ھ, وج�ع�ل�ت ال�ع�ال�م ف�ي 
بعض األحیان یعیش ھاجساً واحداً, حین تكون ھناك صورة مؤثرة أو مش�ھ�د 
صادم او خبر مفاجئ, لذلك انتفت ال�ح�اج�ة إل�ى إج�راءات اإلع�الم الس�اب�ق�ة, 
وقلّت الحاجة القتناء المطبوعات الخبریة, وكّل ھذا حدث بسبب تسلّ�ط الس�ی�د 
مارك علینا وعلى تفاصیل حیاتنا وأصبحنا ال نستغني عنھ أبدا, لیصبح مفردة 

ومن الحاالت الالفتة للنظر, والتي صرت مثل ال�م�الی�ی�ن ... مھمة في یومیاتنا
غیري معتادة علیھا, ھي أنني كلما فتحت صفحتي على الفیسبوك, ت�ط�ال�ع�ن�ي 

 : العبارة الشھیرة للسید مارك یقول فیھا
 بماذا تفّكر؟!

وكم مرة قلُت راجعُت نفسي وت�أم�ل�ُت وأخ�ذُت األم�ر ب�ج�دیّ�ة, ألكش�ف ل�وح�ة 
ف�ي ال�ع�ال�م   أفكاري المرتبطة بواقعي وما أعیشھ وأن�ا أت�ط�ل�ع أوالً ل�إلنس�ان

أجمع, وثانیا لما یعیشھ ویمر بھ أبناء شعبي ووط�ن�ي, وح�ق�ی�ق�ة األم�ر ك�ن�ُت 
أتجاھل النصف الفارغ من الكأس, ألنظر بأمل وتفاؤل إل�ى ال�ن�ص�ف ال�م�ل�يء 

ما أفّكر ف�ی�ھ,   منھ, وھذا النصف المليء ھو الذي أعّول علیھ وأنا أھمُّ بكتابة
وقبل ھذا ما أتمناه في المقام األول, وھو أن أمدَّ ید العون اإلنساني ل�ك�ل م�ن 
یحتاج یدا بیضاء تمتد إلیھ لتعینھ على ظرف معیّن یتجاوز فیھ محنة اإلحب�اط 
واالنكسار والنكوص والیأس التي قد تمّر علیھ وتصیبھ بالخیبة, أما ما أف�ّك�ر 
فیھ فھو أن یأخذ الخیّرون أدوارھم الحقیقیة في بناء ال�دول�ة وإع�الء رك�ائ�ز 
نھوضھا وعودة العراق شامخاً معافى یتقّدم ركب البلدان وین�ھ�ض مس�ت�ف�ی�دا 
من ثرواتھ البشریة والطبیعیة والقدرات االنسانیة والكفاءات, ل�ی�م�ح�و ف�ت�رة 
الخذالن ویتقّدم منعماً بإمكانیاتھ, مستفیدا من جذوره وعمقھ التاریخي الممتد 
آلالف السنین, وھذا األمر لیس بعید المنال إذا توفّرت الجھ�ود ال�خ�یّ�رة ال�ت�ي 
تقود البالد بإدارة ناجحة تخطط بحكمة ودرایة, وتتم�ك�ن م�ن ت�أم�ی�ن إدارات 
كفوءة تضع األشیاء في أماكنھا الصحیحة, وتنھض بب�ی�رق�ھ ل�ی�ع�ود م�رف�رف�ا 
بكبریاء ینعم بالمجد والریادة والتقدم, وأن تكون التجربة القاسیة ال�ت�ي م�ّرت 
علینا جمیعا درساً لن ننساه, بل نتعلُّم منھ ما یعیننا على أداء خط�وات�ن�ا ب�ق�وة 

 ... وثبات على الطریق الصحیح لبناء مستقبل یلیق بأجیالنا
وھناك أشیاء كثیرة أخرى أفّكر فیھا یا سیّد مارك, وكّل ھذه األشی�اء ت�ن�ط�ل�ق 
من ثقتي بقدرة وطني على التوھج وتنظیف فضائھ من ال�ط�ح�ال�ب الض�ارة , 
لیكون آمنا صالحاً لغرس ما یفیض خی�راً, ف�م�ن أك�ث�ر م�ن ال�ع�راق�ي ان�ت�م�اء 

 وغیرة وشھامة ونبال وخوفا على وطنھ؟
العراقيُّ الذي مّرت علیھ ویالت وویالت, من حروب وحصارات وم�آسٍ وم�ع 
كل ھذا الضیم, لم یفق�د إش�ع�اع�ھ اإلب�داع�ي ون�وره االی�م�ان�ي وق�درت�ھ ع�ل�ى 

لذلك, أبقى في حقل األمل, وأنا أنظر ل�أل�ش�ی�اء ب�ع�ی�ٍن ... النھوض مھما حصل
متطلعٍة لبعید مضيء, أرى فیھ المستقبل القادم أك�ث�ر ب�ی�اض�ا, وأوف�ر خ�ی�راً, 
طالما ھناك نفوس وإرادات وإصرار وحرص على التضحیة والعطاء والبناء, 
وطالما ھناك جیل نما وترعرع في أحضان الوعي, وھو یعیش تحوالت العالم 
ومتغیراتھ, مقدرا ما تقع علیھ من مھام ومسؤولیات علیھ النھوض بھا دون 

لذلك, أنا أشكرك یا سیّد ما رك كلما دع�وت�ن�ي   .. االنكفاء والتخاذل والالمباالة
لمراجعة أفكاري, والبوح بما یختلج في ذھني وضمیري وذاكرتي, وأنا أشع�ر 
بسعادة خفیة ألنني أثق بالمقبل من األیام ومعھا إص�رار أب�ن�اء وط�ن�ي ع�ل�ى 
إزاحة الظالم بضوء الوعي واإلخالص, وإزالة القبح بفیض الجمال ال�روح�ي 

وأخیراً أقول شكرا لك یا سید مارك وأنت تدعوني ل�ال�س�ت�رس�ال   .. واإلنساني
 وأنا أتوھج أمالً!!.
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ــقٍ   َو َكـْم ِمـْن َكالٍَم ُمــنَــمَّ

 تَــالََشــى لَــْحــظَــةَ قَــْولِـــھِ 

ــمٍ   َو َكـْم ِمـْن سـَالٍَم ُمــلَــغَّ

ـاَن فَــْرِضــــھِ   تَــفَــْرقَــَع إِبـَّ

 َكــبَـــْحــٍر َحـــنُـــونٍ 

 َدَعــــاَك لِـــُحــْضــنِــــھِ 

 َو بَــیْــَن ُســُكــوِن أَْمــَواِجــھِ 

 ُجـــنُــــوُن اْمــــَرأَةٍ 

 بِـالْـــِغــیـــَرِة اِْضــطَــــَرَمـــتْ 

***** 

 َو َكـْم ِمـْن َوْھــمٍ 

 ظَــنَــنْــَت أَنَّـــَك بَــالِــُغـــھُ 

 َو أَنْـــَت َكــُحــلْــٍم تَـْحــِمــلُـــھُ 

 تَـــنْـــُشــُدهُ، تُـــنْــِشـــُدهُ 

 ِســیــِزیــــفْ   َكــِحــْمــلِ 

 أَنْــَت تَــْرفَـــُعــــھُ 

**** 

 َو َكـْم ِمـْن لیالٍ 

 أَْعــیَــاَك َعــدُّ نُـــُجـــوِمــَھــا

 َو بَــیْــَن نَــْجــَمـــٍة َو نَــْجــَمــةٍ 

 یَــْھــتِــُف َزْھـــُر َجــنَـــانِـــَك :

 َسأَْكــتُــبُــِك بِــِحــبْــِر قَــلْــبِــي

 ُحــلْـــًمــــا َربِـــیــِعـــیًّـــــا

 َعـلَـى ِضـفَـاِف نَـْھـِر نَـْرِسـیــسْ 

 َســأَْرُســُمــِك بِــفُـــْرَشــاِة أَبُـــولُــو

 لَــْحـــنًـــا بِــثَــْغــِر َزَمــاِن الْــَوْصــلِ 

 َسأُْخــفِـــیـِك بَیْـَن ِشَغـافِـي َو َخـافِقِـي

 َو أُْرِســُل فِـي األَْكـــَوانِ 

 أَلْــَواَن قَـْوَس فَـــَرِحــي

 َســأَْزَرُعـــِك ُھـــیَـــاًمــــا

 ثَــــائِــًرا َسْرَمــــِدیًّـــــا

 بِــُصــنْــُدوِق بَــانْـــُدوَرا

 قُــبَــیْــَل َزفَــافِــَھــــا

 َســأَبْــَعــثُــِك َكــطَـــائِـــِر الـفِـیـنِـیـقِ 

 ِعــْطــًرا یَــنْــُشــُر َشــــَذاهُ 

ةً ُكـلَّ َخـْمـِس َمــائَــِة َعامٍ   َمـرَّ

 ِعــْشـقًــا یَــْحــیَـــا

 أَلْــفَـــْي فَـْصـٍل َو طَــقْــسٍ 

 لِـیَـــبْــَعــَث ِمـْن فَـــنَـــائِــھِ 

 ِعــْشــقًــا َجـــِدیــَدا

 ِعـْشـقًـا َخـالًِدا َمـــِدیــــًدا

*** 

ــاٍد طَـــائِـــرٍ   َو َكـْم ِمـْن َســجَّ

 نََسْجنَــا ِمْن ُخــیُــوِط ُسـَھــاِدنَــا

 َو َكـْم ِمـْن فُــَؤاٍد َحــائِـــرٍ 

 َجــبَــْرنَــا بِــَزْھــِر ِمـــَداِدنَــــا

 َو َكـْم ِمـْن ُســیُــوِف ِعــتَابٍ 

 أَلْــَجــْمــنَــاَھــا أَْغــَمــاَدَھــــا

 َو بِـُرَضـــاِب الــِعــْشـــقِ 

 َمــَســْحـــنَــا نِــَصــالَــَھــا

** 

 َو َكـْم ِمـْن فَـــْجـــرٍ 

ـــمَ   لِـلْـقَـــِصـــیـــِد تَـــبَـــسَّ

 َو بِــاألُفْـــِق ِمــنْـــیَــــارٌ 

 یُــَغـــاِزُل َرِویًّـــــا

 َجــاِمــًحــا، ُمــَخــاتِـــالً 

 یَــْرنُــو لِــَشــْھــــدِ 

ـقَـــھْ   الـقَــَوافِــي الـُمــَعــتـَّ

* 

 َو َكـْم ِمـْن ُحــُروفٍ 

ـَمــتْ   فِـي األََغــانِــي تَــَرنـَّ

 َو ِمـْن لَــْحـــنِــَھــا

ـلَــتْ   آیَــــاُت األََمــــانِـــي تَـَجـمَّ

************** 
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فلسفة الث�ق�اف�ة ت�خ�ض�ع إل�ى ح�د ك�ب�ی�ر ال�ى    
أسالیب التن�م�ی�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة، وھ�ي "ف�ل�س�ف�ة" 
توضح النظریات الثقافیة المختلفة، وتعبر ع�ن 
المسافة بین المعتقدات الت�ق�ل�ی�دی�ة وظ�واھ�رھ�ا 
ومن ثم تطویرھا. ظھرت في سی�اق ال�ت�غ�ی�رات 

 19االجتماعیة والسیاسیة ف�ي م�ط�ل�ع ال�ق�رن 
في فترة ما قبل الحرب العالمیة األول�ى  20والـ 

 Georgوب��ع��دھ��ا. م��ث��ق��ف��ون م��ث��ل س��ی��م��ی��ل 
Simmel وفال�ی�ريPaul Valéry  س�اءل�وا ت

أو رفضوا النظریات المتعلقة بمفھ�وم ال�ث�ق�اف�ة 
في الفلسفات المثالیة، وخ�اص�ة ت�ل�ك ال�خ�اص�ة 
بھیغل وكانت، بسبب مالی�ی�ن ال�ق�ت�ل�ى وف�ق�دان 

 عام للقواعد االنسانیة واالخالقیة. 
ال�ی��وم، ووف��ق��ا ل��ل��دراس��ات الص��ادرة ف��ي ع��ام 

توضح مدى ارتباط الفل�س�ف�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة  1980
بالدراسات الثقافیة والمجتم�ع�ی�ة، وت�ب�یّ�ن ن�أي 
ممثلیھا اي "الف�ل�س�ف�ة ال�م�ث�ال�ی�ة" ب�أن�ف�س�ھ�م 

  وقصور دراستھم لعلوم الفلسفة ذاتھا.
تحدث بعض النقاد المھتمین ب�الش�أن ال�ث�ق�اف�ي 
في ذلك ال�وق�ت ب�م�ا ف�ی�ھ�م أوزف�ال�د ش�ب�ن�غ�ل�ر 

Oswald Spengler  .ع�ن ن�ھ�ای�ة ال�ث�ق�اف�ة
معظمھم تبنى برنامجا مثالی�ا ل�ل�ن�ق�د، م�رت�ب�ط�ا 
بأفكار القرن ال�ت�اس�ع عش�ر. ال�ھ�دف م�ن ھ�ذا 
البرنامج في ذلك الوقت كان ھو البدء ب�إص�الح 

 الفكر الفلسفي على نحو: 
تكییف النظریات الفلسفیة مع احتیاجات ال�ن�اس 
والمطالب العلمیة. على أن الثقاف�ة ھ�ي ھ�ی�ك�ل 
مختلف عن "عوالم الوجود" التي تتك�ون م�ن 
منتجات مؤھلة للفنون والعلوم، أیض�ا االدع�اء 
ب�أن "األش�خ��اص ذوي ال��ث�ق�اف�ة" ق�د ط��وروا 

   استخدام ھذه المنتجات.
فقدت ھذه الفكرة عمومیتھ�ا م�ن خ�الل أح�داث 
الحرب وال�ت�غ�ی�رات االج�ت�م�اع�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة 
السابقة والالحقة. في بدایة ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن، 
بدأ فالسفة الثقافة في اعت�ب�ار ال�ث�ق�اف�ة م�ھ�م�ة 
مشتركة لجمیع الن�اس. واألش�ك�ال ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 
للثقافة جزءاً من المنتجات الم�ت�غ�ی�رة وھ�ی�اك�ل 

 العمل المشترك. 
وك�ان یُ��ن��ظ��ر إل��ى ال��ث��ق��اف��ة ع��ل��ى أن��ھ��ا ك��ی��ان 
دینامیكي"كمجم�وع�ة م�ن ال�ت�ف�اع�الت" ال�ت�ي 
ینتجھا البشر معا وتخدم الفرد في التوجھ ن�ح�و 
الحیاة. بم�ع�ن�ى م�ا ی�ع�رف ال�ی�وم ف�ي م�ف�ھ�وم 
"العالقة الغریبة" بین الف�رد وال�م�ج�ت�م�ع ھ�ي 

 "الثقافة"، والمكّون یشكل حقیقة مشتركة.
االنتقال إلى ھذا التفكیر الوظیفي حول الثقافة،  

وما آل الى فھم ذاتي للفلسفة الثقافیة، ان�ع�ك�س 
في النظ�ری�ات ال�ت�ي ل�ھ�ا ت�أث�ی�ر م�ب�ت�ك�ر ع�ل�ى 
الدراسات الثقافیة. السمة الممیزة لھذا الت�ح�ول 
النقدي للظواھر ال�ث�ق�اف�ی�ة، ك�ان م�ط�ل�وب�ا م�ن 
الناحیة السیاسیة التي افرزھا الثلث األخیر م�ن 
ال��ق��رن ال��ت��اس��ع عش��ر ال��ذي ش��ھ��د ت��غ��ی��ی��رات 
سیاسیة متوافقة مع المیول والتعل�ق ال�ط�ائ�ف�ي 

في سیاق الوحدة االلمانیة وتوجھ الن�اس ن�ح�و 
"فلسفة شعبیة" تأثرت بتنوع األفكار المثال�ی�ة 
الكانتیة والھیجلیة والرومانس�ی�ة. أیض�ا أف�ك�ار 
النصف األول من القرن العشرین ب�ع�د ال�ح�رب 
العالمیة الثانیة. وتعد أوق�ات "االض�ط�راب�ات" 

علمی�ة.  -فلسفیة أو ثقافیة  -ذات أھمیة ثقافیة 
یحتوي قس�م م�ن�ھ�ا ع�ل�ى ب�ع�ض ردود ال�ف�ع�ل 
والظواھر التي ظل على متابعتھا الفال�س�ف�ة أو 

  العلماء.
یصف المؤرخون الیوم الحرب العالمیة األولى  

بأنھا ن�ھ�ای�ة ح�ق�ب�ة ت�اری�خ�ی�ة ت�ت�م�ی�ز ب�ال�ق�وة 
االج��ت��م��اع��ی��ة والس��ی��اس��ی��ة ل��إلم��ب��راط��وری��ة 
وأی�دی��ول��وج��ی�ات��ھ��ا. ون�ت��ی��ج��ة ل��ت��ل��ك الس��ی��اس��ة 
والتجاوز على الدستور یمكن للم�رء أن ی�ف�ھ�م 
الفشل في ال�ح�رب وال�ث�ورات، او ت�م�یُ�ز ع�دم 
صالبة المؤسسات والم�ص�ال�ح واألف�ك�ار دل�ی�ًال 
على الھشاشة خالل العھد اإلمبراطوري السائد 

  آنذاك.
 1914الحرب العالمیة األولى ال�ت�ي ب�دأت ف�ي 

ن�وف��م�ب��ر  11ان�ت�ھ��ت ب�ع��د ارب�ع س�ن�وات ف�ي 
، بأكثر من تسعة مالیین ش�خ�ص ف�ق�دوا 1918

 25م�ل�ی�ون ش�خ�ص، و 20أرواحھم، وأصیب 
دولة كانت قد شاركت في ال�ح�رب م�ع ح�وال�ي 

ملیار نسمة، كان ھذا حوالي ث�الث�ة أرب�اع  1.4
سكان الكرة األرضیة. واص�ب�ح�ت آث�ار ال�ح�رب 
الخاسرة على السكان األلمان وخ�ی�م�ة، وال�ق�ى 

" اإلن�ج�ل�ی�ز Verdunبموجب معاھدة فردان"
والفرنسیون والبلجیك بالالئمة ل�ل�ك�ارث�ة ع�ل�ى 

   ألمانیا والنمسا والمجر.
جادل المثقفون في ألمانیا زم�ن ال�ح�رب ف�ی�م�ا  

إذا كانت حرب�ا "ع�ادل�ة" أو "غ�ی�ر ع�ادل�ة". 
 Maxواعتبر الفیلسوف االلماني ماكس شیل�ر

Ferdinand Scheler   بانھ�ا ح�رب ع�ادل�ة
ألنھا تدور ح�ول الس�ی�اس�ة الص�ح�ی�ح�ة. وھ�و 
یش��ی��ر إل��ى م��ی��ل اإلن��ج��ل��ی��ز إل��ى إس��اءة ف��ھ��م 
"ال�ج��ودة ال��روح��ی��ة" ل��ل��م��ف��اھ��ی��م ال��ف��ل��س��ف��ی��ة 

المركزیة ع�ن ط�ری�ق"أخ�ط�اء ال�ف�ئ�ة". ف�ی�م�ا 
اعتبرھا جورج سیمیل في كلمة ألقاھا في ع�ام 

ب��م��ا م��ع��ن��اه ح��رب "ت��وح��ی��د ال��وح��دة  1914
األلمانیة"، التي نُسفت جم�ی�ع م�ق�وم�ات�ھ�ا ف�ي 

. ھ�ك�ذا ك�ان 1870جمیع أنحاء ألمانیا منذ عام 
"طوق الخیال" موضوع شائع االست�خ�دام ف�ي 
النقاش حول الحرب. سیمیل، الذي تحدث أیضا 
في ك�ل�م�ت�ھ ع�ن ال�م�دى غ�ی�ر ال�م�ق�ب�ول ل�ھ�ذه 
الكارثة، اختار "أطروحة الحرب" عامالً ھ�ام�ا 
من شأنھ أن یحدث التغییر إل�ى والدة "انس�ان 

   جدید".
كرد فعل جمع المثقفون بعد الحرب بین ش�روط 
الحیاة والفكر ومصطلحات مثل "اختفاء األلف�ة 

، "أزمة Max Weberالعالمیة" ماكس فیبر 
العقل" بول فالیري، "العالم المنس�ي" ج�ورج 

، "ف�ق�دان ال�ع�ال�م Georg Lukács  لوكاش
لألفكار القدیمة" و"تدھ�ور ال�غ�رب" أوزف�ال�د 

، "إتس��اع Oswald Spenglerش��ب��ن��غ��ل��ر 
التشرد" الكانتیین. وض�ح ج�ورج س�ی�م�ی�ل أن 
جیلھ یق�ف ع�ل�ى ح�اف�ة ال�ھ�اوی�ة ب�ی�ن األم�س 
والغد، بین المیتافیزیقیا أو المثالیة وفلسفة م�ا 
زالت غیر معروفة من شأنھا ان تعی�د ص�ن�اع�ة 
إنسان جدید. وكاد بول فالیري غیر ق�ادر ع�ل�ى 
وصف الحالة ال�راھ�ن�ة ألوروب�ا ب�ال�ق�ول: ان�ن�ا 
نعاني من ان ثقافتنا تموت، وانھا لم تعد تش�ب�ھ 
نفسھا. وأشار قدامى المحاربین في الحرب إلى 
ف��ك��رة "ح��م��ل الس��الح" ال��ى ان��ھ��ا ان��ت��ص��ار 
الحمقى، وحذروا من أن الدوغماتی�ی�ن م�ن أي 

 اتجاه یشكلون خطرا دائما بالحرب.
یلخص الفیلسوف االلماني ال�م�ع�اص�ر "رال�ف  

 Ralf Konersmannك���ون���ی���رس���م���ان" 
خصوص�ی�ة "ال�ف�ل�س�ف�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة" وم�ف�ھ�وم 
التطرف بالقول: ان�ھ�م�ا أم�ران م�ف�ھ�وم�ان، إذ 
شكال رد فعل فكري عنی�ف وت�ح�دی�ا ل�ل�ف�ل�س�ف�ة 

 والعلوم.
یلخصان التراجع الث�ق�اف�ي ال�م�ؤس�ف ورف�ض  

فكرة الحقیقة في العلم. ب�ی�د ان ال�ف�ھ�م الس�ائ�د 
ل��ل��ع��ل��وم ف��ي ال��ق��رن ال��ت��اس��ع عش��ر وال��ق��رن 
العشرین، توافق مع تعامل المثقف�ی�ن وع�ل�م�اء 
العلوم والفالسفة في كیفی�ة م�ع�ال�ج�ة "م�أس�اة 
الثقافة" أو "سقوط الغرب"، أیض�ا م�ع ك�ی�ف 
 یمكن للناس التكیف في المستقبل مع األحداث. 

 
وتم تطویر الن�ظ�ری�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة ال�ت�ي اف�رزت 
فرص بدایة ثق�اف�ی�ة ج�دی�دة ل�م�واج�ھ�ة األزم�ة 
الث�ق�اف�ی�ة وت�ح�دی�د إج�اب�ات ع�ل�ى آراء ب�ع�ض 
المؤلفین وال�م�ف�ك�ری�ن.. وب�ال�ت�ال�ي ف�ھ�م�ا، اي 
فلس�ف�ة ال�ث�ق�اف�ة وال�ت�ط�رف، ت�ب�ع�ا الس�ت�ن�ت�اج 
الدراسات الثقافیة، قابلتان، ل�ل�ت�غ�ی�ی�ر ول�ی�س�ت�ا 
ث�اب�ت��ة ال��م�ن�ھ��ج�ی��ة وال��ت�ف�س��ی�رات ال�ت�ح��ل�ی��ل�ی��ة 
والعقائدیة او ال�ت�ق�اری�ر ال�ت�اری�خ�ی�ة وم�ف�ھ�وم 

 األنثروبولوجیا الثقافیة.

ا ة ا يل اا 

 عصام الیاسري/ المانیا
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 خیرة الساكت / تونس
 

 

 عنك و عنّي و عن كل األشیاء الجمیلة

  أتحّدث لصدیقاتي كل لیلة

 أضحك

  أقضم شفتي

  و أتذّكر مذاق قبلتنا الطویلة

 و كیف قطفنا تلك النجوم البعیدة

 و زینّا بھا أعناق الخیول 

  و كیف رسمنا لوحة عشقنا ببتالت القرنفل

 و أفطرنا على نوتات زقزقة العصافیر

 أحبّك ما انفّك الكون یتمّدد

 و ما بقي اإللھ فوق عرشھ

 أحبّك ماشدت البالبل و ضحكت النّوارس

  و ما الزم الصمت الحنین

 أحبّك عدد لیالي الّشوق و الّسھاد

  و ما احتوى القلب من أنین

  و كیف لي أن ال أحبّك

 و أنت توأمي الجنین

 الذي شّق الحیاة قبلي

 و أعّد لي متّكأ الحّب الوثیر

 و كیف لي أن أَِحیَد عن طریق عشقك

  و أنت تعبُر ثنایا روحي

 كما یتسّرب الماء وسط الصخور

   و متى یمكن أن أنساكَ 

  و رضاب رحیق شفتیك

  یطوف في عروقي

 و یؤّسس لطوفان جدید

 ھذه المّرة سیغادر اإللھ الّسماء

 لقد َسئَِم البطالة

 ماحاجتي إللھ یفرض نوامیسھ بالقّوة

  و أنا أنظر في المرآة فأجدني أنتَ 

 أنت إلھي و موالي و سیّدي

 أنت سمائي و ضیائي

  أنت باطن األرض یفور منھ الماء

  یروي قلبي و الحیاة

 ...و یحتضن األمل

 

 أم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سامح ادور سعدهللا
 مصر           

 
 

 

 أنظر و ال تعبث بھا 

 فھي لیست ملًكا

 لماذا تقف مندھًشا

 موھوم كل ھذا الوھم

 كل ھذا الجمال

 باطًال 

 و الجمال یخفیھما  الذھب

 التراب

 غدا كل شيء في زوال

 ال تتعشم بالحسن الظاھر

 قد یباد قبل الرحیل

 و تكسب أنت ذنبًا ثقیًال 

 و یصیر ھذا قبًحا جائًرا

 أنت باطًل كما ھي باطلً 

 أخفض عیونك و ال تغالي

 فأنت تجھل كل الجمال

 ؟ ماذا یخفي ھذا الجمال الزائل 

 تزاحم أبلیس في غبائھ   یا من

 ال تدخل مجاًال تخسر فیھ

 كل الرھان

 و أن كنت عاجًزا عن فھم أسرار

 الحیاة

 تعلم من ضحایاه األبریاء

 في یدك شمعة بدون ضیاء

 أ تكابر وتقول: تشع نوًرا ؟

 ال تنظر إلیھا بفتنة

 فأنت ال تملك سحر العقول

ز  
 
 

 

 اعتماد الفراتي
 العراق /
 أخبرني الشتاء

  بأنّي روحھ المالك

 یمامتھ التي أضاءھا

  وھج و ومض 

 مّسد قلبي عّمده بالنور

 وأطلقني مھرةً للكلمات

 أرُج الفلوات برقاً   

 أرتع في النھر

 السماوات  أناغي

  و في مھب الضیم

 ذات فراق

 *أخترقُت فرادیس الخراتیت

 مرتقة كلومي

  مثقلة بركام الغربةِ 

 : الھجةً  

  ینبغي لي 

 أن ألملَم دھشتي

 أن أفجَر عیون قلقي

 أن أشعَل النار في كلماتي

 لغتي المعتقة  أن أدّق عنق

 بزمھریرك

 ! فاألوان قد فات

 ! والوجد قد مات

 یا لیل..إیھ

 أتدري كیف؟

 أتدري كیَف مات قلبي ؟

 و في غیھِب َمنْساه أحتضر

 مثل أوراق الخریف

 تموُت في سّرھا و ترحلْ 

 مثل ذكریاتٍ 

 عشقھا  تنسُج خیوطَ 

  شراعاً مترعاً باألنین

 !وترحل

  حزین  مثل قمر

 یسرق الحلمَ 

 من لیاٍل سماویة

 لیرمیھ في قلب المساء

 !ویرحلْ 

  یتألأل كالبوح

 یخرج من الصمت 

 یمنح اللیل احداقھ الساھرة

 ! و یرحلْ 

 ..واألن

 أسدلَت الستارة ورحلتْ 

  وضّج المسرُح بالتصفیق

 باردٍة كأیدي الغرباء  بأكفٍ 

  وبنقاب أسود

 غطى اللیل عینیھ

 أنثى  یلتحُف بقایا

  عشقْت صوَت النّاي

 فامتزج الصوت بصھیل الریح

 وھي تعلن مواعید رحیلھا

  من ساعة الزمن  ھاربة

 في مدائن مھجورة من رمل وماء

 جرفْت شواطئھا

 من حنین  كل ما تبقى

 واقتلعْت أشجار اآلس

  قاصمة كل فروعھا

 ھائجةً مائجة تعصفُ 

 تضحُك بصخبٍ 

  كھدیر الرصاص

  جذالنة مفجوعة

 بكرنفال رحیلَك الكبیر

 بضربة واحدة ..ناثرةً 

 اشالئي عرض الجدار

 ! ھكذا إَذنْ  ..آهٍ 

 أذھب و سیكون كما تشاء

 ولیفعل رحیلَك ما یشاء

 قد أخبرني الشتاء

  بأنھ سیكون سخیاً 

 یسرُج النسیاَن خیوَل لھبٍ 

 في كبد السماء

 والبھاء *تمور بالضراعة

  وفي غیومھ الكثیر من األشیاء

 ! لم یخبرني بھا

 أھي حلم أم قطرة ندى

 أم دمعة ثقیلة ؟

 تدفئُ 

 صخب زمھریرك

 و الشتاء 

………………………… 

 جمع خرتیت حیوان / *الخراتیت

 وحید القرن 

 الدعاء والخضوع / *الضراعة

 والتذلل 

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



22 

Wednesday 
AL-iraqia  No. 815 

09 Feb 22 • Year 17 

(1) 

 ھذا القلب الذي ال یصلح للعشق

 یقفز من صدري الشمالي

 لیلحق بك

 یخرج اذا اشتاقك من بین

 ضلوعي من ھذه النافذة

  "أقول لھ إلى أین یا "ھدھد الجناین

 ال یلقي باال

 یدلف من غیر إذن إلى غرفتك 

  یوقظك من النوم

 یذكرك بموعدنا

  فكیف تشككین في قدرتھ على إحتوائك؟

من الذي ناولك الصابونة ح�ی�ن وق�ع�ت م�ن ی�دك 

 وأنت تغسلین وجھك

 ھذا الصباح

 من ساعدك في إرتداء حمالة صدرك

 وسرح شعرك ٔامام المرآة

من الذي جع�ل�ك ت�خ�ت�اری�ن ال�ل�ون أالزرق وأن�ِت 

 تقفین مشدوھة ومتحیرة ٔامام الدوالب

 وقلِت ھو یحبني بھذا الفستان

 ٔالیس الذي فتح لك الباب

 ؤاقنع أمك ٔان تخرجي في ھذا الوقت

وأمسك بأخیك الصغیر الذي ك�ان ی�ب�ك�ي ل�ی�خ�رج 

  معك

 وأعطاه الحلوى فسكت

  وتركك تمشین

 وأنِت تمرین من ٔامام بأیع أالسماك أول أمس

 ولما غازلك ھرولتي وقمت بشتمھ في سرك

والولد الذي یبیع غزل ال�ب�ن�ات ٔاص�ر أن تش�ت�ري 

 منھ بدون مقابل

 وابتسمِت لھ لصغر سنھ وقلت

 وأنا عائدة ساشتري منك

 ھذا الذي یتتبعك لحظة بلحظة

 ھو الذي جلس بجوارك في المترو

 وكان یھش عیونھم عنك

  أما وأنك تشككین في قدرتھ على الحب

 فعندك حق في ذلك

 .دائما أقول انھ ال یصلح ألي شيء

*********** 

(2) 

 أن تختفي شامة كانت على ذراعك

  في ظروف غامضة

 أن أتفاجأ بشفتیك مضمومتین

 والتي كانت عندما تبتسمین

 یعرب األمین العام لألمم المتحدة عن قلقھ

 أن تتغیر تسریحة شعرك التي

 ھي لوحتي المفضلة

وھل أجبرتك (مام�ا) ع�ل�ى ھ�ذا ال�ت�ح�ول ع�ن�دم�ا 

  وجدتك صامتة؟

وقالت البد أن تغیري أسلوب ح�ی�ات�ك ف�ب�دأِت ب�ي 

 وبشعرك

 وما مصیر رقصتك التي

  تسببت في إعتزال الكثیرات عن الرقص؟

 أن تطل ھالة بنیة أسفل عینیك

وموقعھا ال�ج�غ�راف�ي ب�ال�ق�رب م�ن ب�ؤب�ؤ ن�اع�س 

 عسلي

  والتي تطل على بحیرة خدك الوردیة

أن تبرد أصابعك حین وھبت نفسھا ش�م�ع�ا ب�اھ�ظ 

 الدفء في دیسمبر الفائت

 وضرورة بقائھا في الحالة الشعوریة

  األولى وماذا سأقول لمنیر

 عندما یغني (من أول لمسة)

أن یظل ق�وام�ك ال ی�ث�ی�ر ال�ج�دل وال�ن�ق�اش ح�ول 

التأویل والتأویل ال�م�ف�رط وج�دل�ی�ة ال�ع�الق�ة ب�ی�ن 

  الجمال المذل والجمال الحداثي والجمال الجمال

 أن یختبئ صوتك في آخر لحن لي

والذي ك�ان ی�ج�ب�رن�ي أن أع�ل�ن ف�ي الس�وش�ی�ال 

   میدیا

 عدم اعترافي بالمطربین والمطربات

 األحیاء منھم واألموات وكادوا أن یصدقوني

 ھل اعتبر العناق األخیر بروفة لوداع

 مؤجل؟

كل ھذا یقلقني جدا عن التغی�رات ال�ج�ذری�ة ال�ت�ي 

 یتعرض لھا كوكبنا

تسرب م�ن   وأن ھناك كارثة حلت أو غبار الحزن

  مفاعل نووي

أودى بضحكتك الصاف�ی�ة ال�خ�راف�ی�ة ال�ت�ي ك�ان�ت 

 .تصب في أوردة سعادتي مباشرة

 قصیدة  
 

       ا ا 
 

 احمد دیاب/ مصر

 ...سیشفى جرحِك ذات شتاء
 وعكاز وحدتِك المرة سیذكرِك بكل الوجوه التي خذلتكِ 

 وأغصانِك التي تیبست من الھجر ستورق بربیع البسمة
 كل األحجار التي رمت بابِك ستتحول لشتالت دھشة غدا

 فال تبتأِس یا صدیقتي لبرودة جدرانِك وصراخ روحكِ 
 . حتى الغموض الذي تدثر بھ قلبك سیحمل فرآشات الحب

 سیشفى جرحِك وأنت تنظفین جیوب معاطف عمرِك 
 من بقایا ذكریات وجعكِ 

 ترتبین قصص أفراحِك القصیرة بقرب سریركِ 
 حتى سقف وحدتِك المثقوب باألنین سترممھ األیام

 فدوما ھنالك رجل یستحقِك وینتظرِك بین شفاه الغیب
 ان رحلت عن سماؤك شمس فابتسامتِك بامكانھا أن تخلق 

 ألف شمس بلحظات األمل
 ألن قلبِك ھو المأوى والحیاة و الربیع

 حتى كتفِك المھجور من أي لمسة ستطیر منھ حمائم 
 وأغنیات وتنبت علیھ أصابع لھا عطر النرجس

 أزیحي عن متونِك كل ثقل الھموم وأعیدي لمساتِك للزھور
 كي تحیا بالعطر

 ھذا الحزن الذي یلبسِك كجلٍد..یوما ما سیخذلِك ویرحل
 اسمحي لجمالِك أن یزیح ضباب العالم ویحتلھ كالضوء

 فأنِت ثمرة عشق وان كنِت بال عاشق 
 وھذا القلب لم یخلق للذبول

 أنِت لھفة الصبح وحدائق الغناء ونافذة القصیدة
 .أنِت السحر الذي ینعش الوجود بالبھجة

 سیشفى جرحِك وتختفي آثاره ألنِك شعوب الفرح
 وغبطة الیاسمین وغیمة تقطع مسافات التعب بانوثتھا

 فال بأس أن تجعلي َشعرِك عبثیا لتزداد كثافة الغابات بالشجر
 وال بأس أن یعلو صوت خلخالِك لتدخل الموسیقى 

 كل المدن المظلمة
 وال بأس أن توقظي العصافیر بصوتكِ 

 ألنِك الوجھ اآلخر للحیاة
 سیشفى جرحِك ویعود قلبك لبراءتھ ویلعب بمروج الحلم

 كطفٍل ال یجید اال أمتھان الفرح
 ستعثرین على كل ما سقط منك من دمع

 حتى الكحل ستجدین لھ أثرا بكل لیالي الحب التي تنتظرك
 فأنت لست ضائعة..أنت امرأة مخذولة

 ستعودین للحیاة كشالٍل متمرد
 وما تعثرِت بھ سیتحول لمفردة ظالم ال یزورھا النور

 أكشفي عن وجھ أفراحِك وتناغمي مع اآلتي
 أرقصي لیومك فكلما رقصِت زادت بھجة الینابیع

 ألنِك جرعة العشق لھذا الكون
 سیشفى جرحِك وتنسین حتى مالمح الجاني

 تنسین اسمھ وكأنھ سقط من فم ھذا العالم بلحظة عدم
 سیطیر فستانِك إغراءا كلما زادت ثقتكِ 

 حتى الوردة التي تزین َشعرِك ستغفر لِك قَتلھا
 .سیشفى جرحِك....ذات عشق

 العراق -الناصریة میثاق كریم الركابي/
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قد یكون العنوان غریب في اول وھلة، اال ان    
تتخذ م�ن ن�ف�س�ھ�ا م�ن�ح�ى آخ�ر   قصائد الدیوان

وبعدا یعبر مسافات الشعر والقصی�دة وال�ت�وج�ھ 
او بطبیعة اخرى اعلى من ذلك سواءاً القری�ض 
او الحر او التفعیلة، الحریزي ف�ي ھ�ذا ال�ك�ت�اب 
قد وض�ع عص�ارة اف�ك�اره م�ن اج�ل ان ت�ك�ون 
مق�اط�ع قص�ائ�ده م�وج�ھ�ة ال�ى ال�ع�ن�وان ال�ذي 
وضعھ في اسف�ل ك�ل ن�ص وبص�ورة م�ب�اش�رة 
قافزا فوق الواقع متحررا من ك�ل ال�ق�ی�ود ك�م�ا 
عودنا في كتاباتھ ودواوینھ الساب�ق�ة، ن�ع�م ھ�و 
صاحب تجربة كبیرة في ھ�ذا ال�ك�م ال�ھ�ائ�ل م�ن 

والقصص والروایات بل تع�ّدت ح�ت�ى  الدواوین 
حدود النقد االدبي وغیرھا الكثی�ر م�ن ن�ت�اج�ات 
االدب وھ�ذا ال�دی�وان واح�د م�ن�ھ�ا، ربَّ س�ائ��ل 
یسأل لماذا(نصوص عراقكو) ھ�ل ھ�و اج�ح�اف 
ب��ح��ق ال��ن��ص ام ھ��و غ��ی��ر ذل��ك، ب��ت��ق��دی��ر 

وال��ق��ارئ وال��م��ت��اب��ع ل��ك��ل قص��ائ��ده   ال��ج��م��ی��ع
ودواوینھ انھ غ�ی�ر ذل�ك، الن مس�ی�رة ال�ع�ارف 

ت�ت�ول�د ل�دی�ھ   باالدب والشعر والث�ق�اف�ة ال�ع�ام�ة
آخر للنص ب�ح�داث�وی�ة  قدرة اضافیة لوضع بُعداً 

وزم��ك��ان��ی��ة ك��ب��ی��رة الی��ح��ّدھ��ا ح��د او ی��ع��ی��ق��ھ��ا 
من اجل ابقاء الفكرة التي یسیطر علی�ھ�ا   عائق

متوثبة دائما وابدا لكتابة القصیدة الشعریة ك�م�ا 
یریدھا ھو ومایحبھ القاريء ایضا، ف�ل�و اخ�ذن�ا 
مقاطع من قصائده لراینا ان (التعبیری�ة) ت�م�سُّ 

ویتمناه، مع ات�ق�ان�ھ   الواقع الذي یعیشھ ویكتبھ
والحفاظ على ج�م�ال�ی�ة   الكبیر لصولجان الشعر

اللغة والوزن والبالغة، وكل مایتعل�ق ب�ھ�ا م�ن 
وض�ع ال��ن��ق��اط وال��ف��وارز وع��الم��ات ال��ت��ع��ج��ب 
واالستفھام والتعبیر وغ�ی�رھ�ا، ع�راق�ك�و ل�ی�س 

بحد ذاتھ بل حقیقة نعیشھا ف�ي ح�ی�ا ت�ن�ا   مجاز
الیومیة وھذا النوع من الش�ع�ر یش�ب�ھ ال�ى ح�د 

ف�ي ك�ل دول ال�ع�ال�م   كبیر بالھایك�و ال�م�وج�ود
تقریبا.وھو خاص بھذه البیئة ال�ت�ي ول�د ف�ی�ھ�ا 
الشاعر وعاش بكن�ف�ھ�ا، ف�ع�ل�ی�ن�ا ان ن�ق�ول ان 
العراق بحاجة الى ھذه النص�وص ال�خ�اص�ة ب�ھ 
والقریبة الى واقعھ وطبیعتھ، والدلیل ع�ل�ى م�ا 
ش��م��ل��ت ھ��ذه ال��م��ج��م��وع��ة الش��ع��ری��ة م��ن 

الس�الم،   م�ن�ھ�ا، االم�ام ع�ل�ي ع�ل�ی�ھ  عن�اوی�ن
 ع.-الحسین الشھید 

الحالج، افالطون، الجاحدین، الورد، ال�ب�دوّي،  
االم، الفن�ان، اب�ن ال�م�ق�ف�ع، ال�م�وت، ال�ح�ك�ی�م، 

المطر، طاغور، الدجال وغیرھا من المس�ّم�ی�ات 
االخرى، وقد ذكرنا ان كل ع�ن�اوی�ن ال�ن�ص�وص 

 تقع اسفل النص. لنقرأ بعض منھا
ففي مقطع یتسم بالسم�و وال�رف�ع�ة وال�ك�ب�ری�اء 

ش�اع�رن��ا ب�ال��ب�ن�اء ال�ل�غ��وي وال�خ��ات�م��ة   ان�ف�رد
الحزینة عندما تظھر االحاس�ی�س واالرھ�اص�ات 
الداخلیة بكل ع�ن�ف�وان�ھ�ا ل�م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن ج�الل 

  وقدسیة اذ یقول،
 ألنّھ#

 سیُُد الحُكماِء،
 نصیُر الفُقراء،

 َمْن وّزَع العطاء
 بالّسواِء،

 قتلوهُ 
 

 األمام علّي (ع)
 یقول،   وفي مقطع آخر

 ألنّھُ #
 قّدَم الّروَح والماَل والعیاَل،

 ألنھ الیعرُف الُخنوعَ 
 والخضوَع،

 مھما لطَمتُُم الّصدوَر،
 ألنُّكًم ُسّراٌق،

 بَريٌء ِمْن نفاقِِكُم،
 

 االمام الحسین
وفي مقطع آخر یتمثل بالحزن والش�ج�ن، ل�ذل�ك 
االنسان الثائر ال�م�ت�م�رد ع�ل�ى ال�واق�ع ال�م�ؤل�م 

 بقولھ
 ألنّھُ #

 شاعٌر،
 َحمَل ھموَم االنساِن،

 قاَوَم القبَح حتىّ 
 الّرمِق االخیر

 فقتلوهُ 
 

 لوركا
ن��ا الش��اع��ر دائ��م��ا ف��ي ح��ال��ة نص��وص��ھ   ویش�دُّ
ال�ع�ن�وان ف�ي خ�ات�م�ة   ع�ن�دم�ا یض�ع  المذھل�ة

 لنقرأ معا  المقطع كما ذكرنا سابقاً 
 ألنّھُ  #

 الیعرفُ 
 أحمَر الّشفاِه،

، ٍ  تَصّوَرھا حبّاِت ُرّماٍن
 في لَحظَِة عناٍق قَضَم ِشفاَه

 عروِسِھ،
 

  البَدويّ 
 الحریزي  وفي باب العشق یقول

 ألنھُ #
 ُمدمنُ 

 العشق والَغراِم،
 كائنَةً َمْن تكوني

 الیترّدد أْن یقوَل لِك؛
 أحبُِّك،

 
 نزار قباني

وھاھو یكتب عن المناض�ل�ی�ن ال�ذی�ن ی�ح�م�ل�ون 
 الجمیع   والمعاناة من اجل  الھم

 ألنھُ #
 عاشقٌ 

 للحّریِة والّسالِم،
 لْم یأنْس حتًى أطواقَ 

 الوروِد،
 فقلَّدتْھ الشمُس وساَم الخلود،

 
 جیفارا

استاذنا الحریزي یعبر حدود الم�ك�ان وج�م�ال�ی�ة 
اللحظ�ة الش�ع�ری�ة م�ن اج�ل ال�ذائ�ق�ة ال�ف�ك�ری�ة 
للمتلقي، وھو قادر على فن الولوج الى حروف 
اللغة العربیة وكل االرھاص�ات ال�ت�ي ت�ؤم�ن ل�ھ 
ال��ك��ت��اب��ة االدب��ی��ة وب��أّي ش��ك��ٍل م��ن اش��ك��ال��ھ��ا 
وع��ن��اوی��ن��ھ��ا، اذن ال��ح��ری��زي مس��ی��رة ح��اف��ل��ة 
بالعطاءالذي الینضب، ناھیك عن تواجده ال�دائ�م 
في ثقافة النجف االشرف والعراق عموما، ول�و 
سمح ل�ن�ا ال�وق�ت ألط�ل�ن�ا ال�وق�وف ع�ل�ى ھ�ذه 
المكانة الشعریة الكبیرة ل�ھ وھ�و ی�رف�دن�ا ب�ك�ل 

 جدید

ا) صم  اءة (ا ال اا  

 د  اي 

 
 

 

 
 
 
 قراءة رزاق مسلم الدجیلي /               

 العراق          
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 التقدیم
منذ أی�ام ال�ط�ف�ول�ة والص�ب�ا وأن�ا 
أحفظ عن ظھر قلب ب�ی�ت الش�ع�ر 
الذي ك�ان ی�ردده أم�ام�ن�ا ال�ك�ب�ار 

  دائما
 

 {ومن لم یمت بالسیف مات بغیره 
 تعددت األسباب والموت واحد}

وظل ھذا البیت عال�ق�ا ف�ي ذھ�ن�ي 
أتذكره بین الحین والحی�ن وك�ل�م�ا 
تط�ل�ب�ت ال�م�ن�اس�ب�ات ذك�راه دون 
معرفتي بقائلھ حتى شاءت األقدار 
یوما أن أقع في موقف محرج م�ع 
شخص یدعي بأنھ عارف بالش�ع�ر 
وأھل الشعر عندما سألني كشاع�ر 
عن صاحب ھذا البیت وكعادتي ل�م 

ف�م�ا ف�ي ذل�ك   انكر جھلي بقائ�ل�ھ
 عیب.

فأجاب عني بأن ھذا ال�ب�ی�ت ألب�ي 
الطیب المتن�ب�ي. وك�ان ذل�ك أم�ام 

 جمع من األصدقاء.
وألنني لم أترك حرفا للمت�ن�ب�ي إال 
وقرأتھ ف�ق�د ش�ع�رت ب�أن ال�رج�ل 
یجھل ما أجھل لكن ال�ف�رق ب�ی�ن�ي 
وبینھ بأنني اعترفت بجھلي بینم�ا 
ذھ��ب ھ��و ل��ت��ظ��ی��ل ال��م��وج��ودی��ن 

 بمعلومة خاطئة.
وما أن عدت إل�ى م�ن�زل�ي ح�ت�ى  

ھرعت ل�وال�دي رح�م�ھ هللا وك�ان 
موسوعة أدبیة مت�ن�ق�ل�ة وس�أل�ت�ھ 
عن قائ�ل ال�ب�ی�ت ف�أج�اب�ن�ي ع�ل�ى 
ال�ف��ور ھ�و اب��ن ن��ب��ات�ة الس��ع��دي 

 التمیمي. 
وأخذ یسرد لي ع�ن ھ�ذا الش�اع�ر 
الذي عاصر المتنبي بالفعل. وق�ال 

 المدیح بسیف الدولة.
التق�ی�ت ذل�ك ال�رج�ل م�رة أخ�رى 
وأخ�ب�رت��ھ ب�أن م�ع�ل��وم�ت�ھ ك�ان��ت 
خاطئة وطلبت منھ تصحیح�ھ�ا إال 
أنھ أصر على ماقال بعد أن أخذت�ھ 
العزة باإلثم فلم أج�ب�ھ وانص�رف�ت 
عنھ وأنا في قمة الس�ع�ادة ألن�ن�ي 
عرفت معلومة صحیحة جدیدة في 
م�ج��ال األدب ال��ع�رب��ي . وألن��ن��ي 
اكتشفت بأن المعلومة الیم�ك�ن أن 

 تؤخذ إال من مصادر موثوقة.
وإن من تأخذھم الع�زة ب�اإلث�م ل�ن 

 یكون مصیرھم إال الخسران.
 عالء األدیب.

 
 أسمھ ونسبھ :

ابن نُباتة السعدي ھو الشاعر أب�و 
نصر عبد ال�ع�زی�ز ب�ن ع�م�ر ب�ن 
ن�ب�ات�ة ب�ن ح�م�ی�د ب�ن ن�ب�ات�ة ب�ن 
ال��ح��ج��اج ب��ن م��ط��ر الس��ع��دي 
التمیمي، (من بني سعد من قبی�ل�ة 

 بني تمیم).
 

 الوالدة :

م، 941ھـ�/327ولد في بغداد عام 
 وبھا نشأ.

 
 دراستھ :

درس اللغة ال�ع�رب�ی�ة ع�ل�ى أی�دي 
علماء بغداد في عصره حتى نب�غ، 
وكان شاعراً محسناً مجیداً ب�ارع�اً 

 جمع بین السبك وجودة المعنى.
 

قال عنھ أبو حیان التوحیدي واب�ن 
 خاكان:

"شاعر الوقت حسن الحذو على « 
مثال سكان البادیة لطیف االئت�م�ام 
بھم خفّي المغاص في وادیھم ھ�ذا 
مع شعبة من الجنون وطائف م�ن 

وق��ال ع��ن��ھ اب��ن »  ال��وس��واس"
م�ع�ظ�م ش�ع�ره ج�ی�د «" خلكان : 

 ».توفي ببغداد"
 

 إشتھر بمدیح سیف الدولة :
انتشر شعره وطبع دیوان�ھ، ذك�ره 
صاحب ت�اری�خ ب�غ�داد، وص�اح�ب 
وفـیات األعیان، وصاحب م�ف�ت�اح 
السعادة، كما ذكر أشعاره وأخباره 
ال��ت��وح��ی��دي وال��ث��ع��ال��ب��ي فـ��ي 

 مؤلفاتھما. 
ط��رق م��ع��ظ��م أغ��راض الش��ع��ر 
وم��وض��وع��ات��ھ، وط��غ��ى ع��ل��ى 
قصائده المدح، وأغ�ل�ب ال�ظ�ن أن 
أول م��دائ��ح��ھ ك��ان��ت فـ��ي س��ی��ف 
الدولة ال�ح�م�دان�ي، ف�ق�د ع�ّد م�ن 

 خواص جلسائھ وشعرائھ.
 

 من مؤلفاتھ :
ل��ھ (دی��وان ش��ع��ر) وأك��ث��ره ف��ي 
مختارات البارودي ویحتوي ع�ل�ى 

 قصیدة . 297أكثر من 
 

  قال عنھ الثعالبي:
{م��ن ف��ح��ول الش��ع��ر، وآح��ادھ��م 
وصدور مجیدیھم، وأف�راد ال�ذی�ن 
أخذوا برقاب القوافي، وملكوا رق 
المعاني، وشعره من ق�رب ل�ف�ظ�ھ 
ب�ع�ی�د ال��م�رام، مس�ت�م��ر ال�ن�ظ��ام، 
یشتمل على غرر من ح�ر ال�ك�الم، 
كقطع الروض غًب القط�ر، وف�ق�ر 
كالغنى بعد الفقر، وب�دائ�ع أحس�ن 
من مطالع األنوار وعھد الش�ب�اب، 
وأرًق من نسیم األسحار، وشكوى 

 األحباب}.
 

 من شعره :
لقد ط�اف اب�ن ن�ب�ات�ة ف�ي ال�ب�الد 
ومدح الخلفاء واألم�راء ول�ھ ف�ي 
مدح األمیر سیف الدولة الحمداني 
قصائد لطیفة منھا قولھ :قد ج�دت 

 لي باللھى حتى ضجرت بھا
وك�دت م�ن ض�ج�ري أث��ن�ي ع�ل��ى 

 البخل

 إن كنت ترغب في أخذ النوال لنـا
 فأخلق لنـا رغبة، أو ال فال تنل
 لم یبق جودك لي شیئا أؤمــلـھ
 تركتني أصحب الدنـیا بال أمل

 
 ومن شعره یصف 

 فرس سیف الدولة الحمداني :
 ما كانت النـیران یكمن حـرھا

 لو كان للنیران بعض ذكائھ
 ال تعلـق األلـحاظ فـي أعطافھ

 إال إذا كفكفت من غلوائھ
 ال یكمل الطرف المحاسن كلـھا

 حتى یكون الطرف من أسـمائـھ
 

 ومن بدیع شعره:
 بالد أنفس األحـرار فیھا

 كضب القاع تروى بالنسیم
 یجوز بھا وینفـق كل شيءٍ 
 سوى اآلداب طراً والعلـوم

 
 ومن شعر التقوى والزھد قولھ:

 أسیٌر الخطایا عند بابك واقفٌ 
 على وجٍل مما بھ أنت عارفُ 

 یخاُف ذنوباً لم یغب عنك غیبٌھا
 ویرجوَك فیھا فھو راٍج وخائفُ 

 ومن ذا الذي یرجو سواَك ویتقي
 وما لك من فصِل القضاِء مخالفٌ 
 فیا سیدي ال تُخزني في صحیفتي
 إذا نٌشرت یوَم الحساِب الصحائفٌ 

وكن ٌم�ؤنس�ي ف�ي ظ�ل�م�ِة ال�ق�ب�ِر 
 عندما

 یصدٌّ ذوو ُودِّي ویجفو الموالفٌ 
لئن ض�اَق ع�ن�ي ع�ف�وَك ال�واس�ُع 

 الذي
ي إلسرافي فإني لتالفٌ   أُرجِّ

 
 رثاه الشعراء واألدباء 

ومنھم مھیار ال�دی�ل�م�ي ب�ق�ص�ی�دة 
 باكیة مطلعھا:

 حملوك لو علموا مـن المحمـولُ 
 الرتاض معتـاض وخف ثقـیل

 
 وفاتھ :

ت�وف��ى ع��ب��د ال��ع�زی��ز اب�ن ن�ب��ات��ة 
السعدي صب�اح ی�وم األح�د ث�ال�ث 

ھـ��/405أی�ام ع��ی�د ال��ف��ط�ر ع��ام 
م، ودف��ن م��ن ب��ع��د ص��الة 1014

 الظھر في مقبرة الخیزران ببغداد.
 

 المصادر :
 ویكبیدیا الموسوعة الحرة.

 بوابة الشعراء.
دیوان ابن نباتة السعدي ت�ح�ق�ی�ق 

 عبد األمیر الطائي
 بوابة شموس نیوز

 موسوعة الشعر
 الموسوعة العربیة.

وإل��ى ح��ل��ق��ة ق��ادم��ة م��ن {أدب��اء 
 منسیون من بالدي}

  حكایاتنا

 مقدسة

 معمرة 

 مكفھرة 

  تنبع وتتكاثف كاأللغاز متشعبة

  كفروع شجرة منھكة

 تتفرقع منھا أوراقھا الوبریة

 إنھا أجیالنا و أزمنتنا الغابرة

  إنھا إغدراسیل األسطوریة الخیالیة

   المنغمسة

  في مخیلتنا كالنجوم المرصعة

 في حلكة اللیالي الربیعیة

 تكھنات غریبة تأتي في مخیلتنا

 ھكذا أتكھن لرؤیة الحقائق الغامضة

 أحیانا مصحوبة بمتالزمة التأرجح

 ما بین موسمین

 روحین 

  زمكانین 

  متقدة بأدمغتي كالقنبلة الموقوتة 

 لوھلٍة تجدني أترنّح على فكرة ما

أتس�اب�ق أح�ی�ان�ا ع�ل�ى م�ا ی�م�ج ف��ي 

  داخلي

 كاإلعصار والفیضانات الھائجة

 وأتسابق برھة أخرى

 على كثرة الجدل العتید بداخلي 

  كالنفس الملیئة بالعجز واللغز 

 حتى أسعفتني الروح السابحة

 في أعالي الفضاء 

  كالنجوم المتاللئة في اللیل

  كزمرة یعیشون في عالم

  ما وراء الحیاة

 في كوكب لیس ككوبنا ھذا

 

  إنھا أشبھ بالمتاھات

 متاھة عولمة التغییرات

  عولمة االنتصارات

  عولمة الطیران والتحلیق

  في السماء البعیدة

  حتى أصل الى بقعة من غیوم

 ویلتصق جسدي علیھا

 كروح النوارس البیضاء 

 أصوغ كل ھذه المعادالت

 مرة واحدة بمقاییس تأملیة 

 وأنیر سبلي بشعلة الشمعدانات

  التي أھدتھا لي جدتي

 في السنة میالدي السابعة 

 مازلت أترنّح

  مابین تلك المتالزمات 

 علّني أجد المفر والمستقر

 الذي أبحث عنھ دوماً  

  في خزانة طفولتي البریئة

 أو أجد عدالة السماء

  لحیاتي المصطنعة 

 شعلة من الشمعدانات القدیمة

 فقد تقاسمت لذة الحرمان ھذه

 منذ زمن بعید لن یعود كما كان

  فنیران أشتیاقي ھي التي جعلتني

  أستعیر 

  و أبدو كمصنع للحرائق

 و ینصھر حالي مثل الحدید

 بعد نفاذ قوتھ الصلبة 

 ھكذا نصبح ھشیمیین تذورنا الریاح

 فكیف أعید ھیئة األرواح

 بعد فقدانھا 

  روح الحیاة

  روح االستمراریة

  روح الصیاغة و التكاملیة

  كلھا ستقتات منھا العقد

  وكأن االعتراف جریمة

 سیدب القار في مفترق أعمارنا

  ولم تنتج في فحواھا

 غیر لعنة القنوط 

  فأي نجدة قد تسعفنا

 و ترمم شروخنا واحدة تلوى األخرى

  ال غرابة باألمر

 لیجندل الموت بكلومنا

فلی�ن�ق�ش�ع وی�ھ�رق ف�ي فض�اء ھ�ذا  

  العالم

 . و تتبدد كاحالمي الھاجعة

…………………. 

 أدء ن  دي // ا إ م اي
 

                              

 عالء األدیب/تونس

"رات إو د " 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پرشنگ أسعد الصالحي/ العراق
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كانت الساعة السابعة والنصف مساًء ع�ن�دم�ا غ�ادر ال�م�ق�ھ�ى    
، زوجتھ داھ�م�ھ�ا ق�ل�ق ش�دی�د وھ�ي 52الكبیر الواقع في شارع 

تنظر إلى الساعة المعلقة على الحائط في غرفة المعیشة، ك�ان�ت 
 قد تخطت العاشرة مساًء بقلیل.

 رددت بعض الكلمات بصوت مسموع:  
 ماذا حدث؟ لماذا لم یعد الى البیت كعادتھ مبكراً؟ - 
ران علیھا األسى، راحت تذرع الغرفة ذھابا وج�ی�ئ�ةً، وت�ت�رن�ح  

من شدة الصدمة. توقفت عن الحركة للحظة، وضعت یدیھا عل�ى 
صدرھا المنقبض وأخذت تض�غ�ط ع�ل�ی�ھ ب�ق�وة. ك�ان�ت ع�ی�ن�اھ�ا 
محدقتین، وكأن رموشھما تؤشران إل�ى ت�وق�ف ح�رك�ة ال�زم�ن. 
وبعد برھة سددت بصرھا إلى ال�ن�اف�ذة ال�م�ط�ل�ة ع�ل�ى الش�ارع، 
أرسلت نظرات سریعة ومضطربة عبر الزجاج، حاملةً معھا ثق�ل 
الحزن المتصاعد. اخ�ت�ل�ج جس�دھ�ا، دوت رع�دة م�ت�أج�ج�ة ف�ي 

 أوصالھا، ھزت بدنھا من عدم معرفة أسباب تأخر زوجھا.
كانت تردد ناظری�ھ�ا م�ا ب�ی�ن ام�ت�داد الش�ارع ورك�ون ب�ع�ض   

السیارات على جانب الرصیف والنوافذ والشرفات ال�م�ط�ل�ة م�ن 
واجھات المباني التي تواجھ نافذتھا، وكأن عینیھا تبحث في ذلك 
الفضاء، العدیم الطعم عن حلقة ضائعة تعید للسل�س�ل�ة ت�رت�ی�ب�ھ�ا 
الصحیح. كانت ترى بعضھا یشع منھا ضیاء خافت واخرى تلبث 
في ظالم دامس تدفع إلى االكتئاب. ذلك الس�ك�وت ال�ج�ن�ائ�زي، ال 
ینم عن أي أثر لحیاة. كل شيء في ذلك الموقف ل�م ی�ك�ن س�وى 
تعبیر عن العدم. كان الخوف حاضرا في أروقة ال�غ�رف�ة ی�زح�ف 

 في أرجاء المكان یترك آثاره ھنا وھناك.
 قالت بصوت یكتنفھ الشجن: 
 ماذا جرى لك یا حكمت؟ لم تعتد ان تتسكع خارج البیت ھكذا. -
ثم مالت رأسھا قلیال وكأنھا ترید التأكد م�ن ص�ح�ة تص�ورات�ھ�ا  

 وقالت:
 …..ھل یصح ان  - 
أطبقت فمھا وذابت حروفھا في طوفان لعابھا فارت�ف�ع م�ن�س�وب  

الوجع، حیث تجلت آالمھا ع�ل�ى ش�ك�ل ك�آب�ة أف�رزت�ھ�ا عص�ارة 
 عینیھا.

تحولت عن النافذة بفؤاد مكلوم وعیناھا كن�ھ�ر ج�ارف ت�ت�دف�ق   
منھما الدموع. ادلھمت الغرفة، صعد بصرھا إلى الس�ق�ف ب�ق�ل�ب 
مھموم، وكأنما تتضرع إلى السماء، بعد أن أحست أن م�ك�روھ�ا 

 قد ألم بزوجھا.
طفقت المشاعر یبتلعھا الشك وریح الشؤم ق�د ت�ن�ذر ب�م�ص�ی�ب�ة  

تعصف بالعائلة. فھل تلبث في مكانھا طوال الل�ی�ل ف�ي م�واج�ھ�ة 
القلق العارم؟ إلى أي مدى علیھا احتمال ھذا الجمود ال�راك�د ف�ي 
صراعھا مع الزمن؟ أفزعھا رنین جرس الساعة ف�إذا ب�ھ ی�ع�ل�ن 

 منتصف اللیل.
في تلك اللحظة استثارھا بشدة غیابھ، وع�دم اتص�ال�ھ ب�ھ�ا ق�د   

ضاعف من تأثیره جثوم اللیل، ھذا اللیل الذي صار طوی�ال ل�ی�س 
كعادتھ والفجر بعید عن الطلوع، حتى لم تعد تسمع تصاعد ب�ك�اء 
طفلھا الذي استیقظ من النوم طلبا إلى ثدي أمھ. كلما طال غی�اب�ھ 
أصابتھا حالة من المد والج�زر، أغ�رق�ت ح�ل�م�ھ�ا ع�ل�ى ش�اط�ئ 

 األمل، وانصھر الفرح في نار الحزن.
بالرغم من انغماس الھدوء في نسیم اللیل، إّال أنھ ك�ان یض�ف�ي  

شعوراً مضطرباً. كان یُنیُخ على الشقة ع�بء ك�ب�ی�ر م�ن ج�راء 
الصمت. فھي تكره الھدوء على ھذا النحو، فھو أشبھ ب�الس�ك�ون 
الذي یسبق العاصفة. كیف لھا أن تكف عن ھذا التفك�ی�ر ال�ع�ق�ی�م 

 واإلقالع عنھ وھي غارقة في حیرة من الفوضى الفكریة.
كانت لیلة مروعة فظیعة، تدفقت في ذھنھا أفكار مخیفة، تح�م�ل  

 التعاسة والشقاء.
وعلى ضوء المصباح الخافت الحت الصورة على المنضدة ال�ت�ي 
تجمعھم في إطارھا الرشیق المذھب. تناولتھا بأطراف األص�اب�ع 
برفق ورویة. بعد أن سحبت نفس عمیق ملء رئتی�ھ�ا، أمس�ك�ت 
الصورة بكلتا الیدین بحس�رة م�غ�م�ورة، وح�دق�ت ال�ی�ھ�ا ط�وی�ال 
بعیونھا الحزینة. انكفأ وجھھا على زجاج الصورة حتى المس�ھ�ا 
فطبع علیھا دمعات صغیرة. تسللت إلى مخیلت�ھ�ا ذك�ری�ات األی�ام 
الجمیلة، أیام الحب واألحضان الدافئة، أیام الدراسة ال�ج�ام�ع�ی�ة، 
ولقاءات العشق والغرام. ذكریات أول لق�اء ع�ل�ى ال�ح�ان نس�ائ�م 
األحالم وروائح الزھور، توقظ مشاعر مدفونة وتح�رك ذك�ری�ات 

 ھائمة في الضباب.
تراءى لھا في تلك القطرات طیف حكمت وھو واقف على غیم�ة  

وحیدة وسط سماء صافیة وابتس�ام�ة ع�ریض�ة م�رتس�م�ة ع�ل�ى 
وجھھ الوسیم. مدت یدھا بتمھل نحو قطرات الدموع الم�ت�ج�م�ع�ة 
كبلورات فضیة على الصورة، توقفت فجأة خشیة م�ن أن ت�ف�ق�د 
صورتھ أمام ناظریھا وتسقط بعدھا في متاھة معتمة. أرادت أن 
تدیم حضوره الغائب في غمرة حزنھا ال�ذي س�ق�ط ع�ل�ی�ھ�ا دون 

 انتظار.
عادت إلى الغرفة والتقطت طفلھا، الذي بلغ تواً من العمر ث�الث�ة  

أشھر. جلست متكئاً ظھرھا على األریكة واض�ع�ةً رأس ط�ف�ل�ھ�ا 
على ذراعھا األیسر وأخرجت ثدیھا، بینما التقط الط�ف�ل ح�ل�م�ت�ھ 

 بثغره الصغیر، فخیم على الغرفة سكون مطبق.
 قالت بعد ان سقطت دمعة حزینة من إحدى عینیھا: 

 اللیل یمضي ببطء. متى سیشرق فجر غد؟ - 
وبینما كان طفلھا الرضیع منغمسا بالرضاعة. غطت ش�ذى ف�ي  

النوم وھي جالسة بعد ان أنھكھ�ا االن�ت�ظ�ار وال�ت�ف�ك�ی�ر. ح�ل�م�ت 
بحكمت وھو یحملھا على ظھره في الغابات البعیدة یطوف�ون ف�ي 
فسحتھا الخضراء وأرضھا المبللة بالحب تحت السماء ال�زرق�اء 
الصافیة متالصقین وتحتضنھم األشجار الباسقة الم�ن�ت�ش�رة ف�ي 
األرجاء التي تلعب بأوراقھا ال�م�خ�ض�ل�ة ب�أم�ط�ار ال�ل�ی�ل. ك�ان�وا 
غارقین في خضم ھذا التفاعل الحي مع الطبیعة الباھرة بجمالھا. 
كانت السعادة ھي اللحظة الحاسمة في حیاتھم، األحزان تتال�ش�ى 
والقلوب تتداخل في بودقة ال�ع�ش�ق، واألزھ�ار ت�ف�ت�ح اف�واھ�ھ�ا 
لتعانق أفواه العصافیر، ونس�م�ات ال�ری�ح ت�ھ�ز جس�د األغص�ان 

 فترقص أوراقھا.
أسراب من الحمام تنتقل مسقسقة من شجرة إلى أخرى وتتجمع  

على أغصانھا، وخیوط ضوئیة من شعاع الش�م�س ت�ت�س�ل�ل م�ن 
خالل أوراقھا الخضراء الكثیفة. وإذا بشمس الصباح ال�م�ن�ع�ش�ة 
تنسل عبر النافذة، فتتكسر خیوطھا على وجھھا. فتحت ع�ی�ن�ی�ھ�ا 
بفزع، كانت صرخات الوجع ال تزال تئن داخل نف�س�ھ�ا، وب�ی�ن�م�ا 

 طفلھا ال یزال یغط في نوم عمیق على ذراعھا.
وفي الصباح مرت ع�ل�ى الش�رط�ة ل�ت�ق�دی�م ب�الغ ع�ن اخ�ت�ف�اء  

زوجھا. استقبلھا ضابط شاب ببدلتھ الرس�م�ی�ة، ط�وی�ل ال�ق�ام�ة، 
حلیق بعنایة. حالما وقع بصره علیھا أثار عنده نوع من الفضول 

 وال سیما شذى كانت شابة جمیلة وفاتنة.
 دخلت شذى بأناقتھا المعھودة وھي تحمل طفلھا: 
 صباح الخیر. - 
اجابھا بشكل یضفي على وجھھ شيء من الجدیة ولكن مالمح�ھ  

 كانت طفولیة.
 صباح النور. تفضلي بالجلوس. - 
 شكرا - 
  بعد صمت قصیر 
انا اسمي علوان جاسم، ضابط تحقیق. ممك�ن ال�ت�ع�ری�ف ع�ن  - 

 نفسك
  انا اسمي شذى مصطفى - 
 أتیت ھنا حسب ما وردني بسبب اختفاء زوجك - 
 نعم -

بعد ھذه المقدمة البسیطة، وبعد معاین�ة س�ری�ع�ة، أدار الض�اب�ط 
 وجھھ واستقرت عینیھ على الكاتب وقال بلھجة آمرة:

 افتح المحضر واكتب البالغ. -
 تفضلي بالحدیث. -
زوجي حكمت لم یتأخر یوما عن البیت ولم یمكث خارجھ. فھ�و  -

دائما بعد انتھائھ من عملھ یقصد الدار مباشرة. ولكن ی�وم أم�س 
اتصل وقال سیعود إلى المنزل في الساعة الثامنة مس�اًء. ول�ك�ن 

 لم یحضر على اإلطالق. وھذا ما أثار قلقي.
وقال ضابط آخر، جال�س ف�ي رك�ن ال�غ�رف�ة ی�ع�ان�ي م�ن ب�ع�ض 

 الحروق على خده االیسر متھكماً.
 أخشى ان لدیھ زوجة أخرى وقضى لیلتھ معھا. -

 شذى تجاھلتھ ولم تعر أي اھتمام لمزاحھ السخیف.
ثم استمر الضابط الشاب بطرح االسئلة وكأنھ لم یسمع س�ف�اھ�ة 

 الضابط الفضولي وقال:
 ھل كان لدیھ اعداء. -
 ال -

 ھل تتذكرین مكان تواجده آخر مرة؟ -
 نعم -
 این -
 . قالت بصوت واضح .٥٢شارع  -
 ...٥٢قلِت شارع  -

 ثم أردف قائال:
حدثت أمس مشاجرة في ھذا الشارع وجرى إطالق ن�ار ھ�ن�اك  -

مما ادى الى مقتل شاب في العشرینیات من عمره. ولكن لم ی�ك�ن 
 في حوزتھ اوراق تشیر الى ھویتھ.

تجھم وجھ شذى وتجمعت الدموع في حدقات عینیھا. كانت عل�ى 
 وشك االنھیار.

 ثم أضاف الضابط بعد تفكیر قصیر:
 جثتھ راقدة اآلن في الطب العدلي. -

 قالت في نفسھا وھي تجول بعینیھا في ذھول:
كانت لحكمت مشاعر عظیمة تشده بعنفوان ال�ى ال�ح�ی�اة رغ�م  -

 العثرات المتكررة في حیاتھ الصعبة.
ثم قالت بصوت خفیض موجھ�ةً ك�الم�ھ�ا ال�ى الض�اب�ط دون ان 

 تنظر في عیونھ:
مستحیل فھو یحب الحیاة ویحبنا. وال یتورط في مشاجرات ق�د  -

تلحق األذى بھ. ال یمكن ان یتشاجر. فھو ھ�ادئ ال�ط�ب�ع، ط�ی�ب 
 النفس.

بعد ان أكمل الضابط طرح االسئلة المطلوبة، توجھا معا بس�ی�ارة 
الشرطة ال�ى ال�ط�ب ال�ع�دل�ي وھ�ي ت�ع�ی�ش ح�ال�ة م�ن ال�رع�ب 

 واإلحباط.
وفي الطب العدل�ي وق�ف ال�ج�م�ی�ع م�ن االط�ب�اء وال�م�س�اع�دی�ن 
والضابط وشذى حول الس�ری�ر ال�م�ی�ت، ورائ�ح�ة ال�ف�ورم�ال�ی�ن 
المنبعث من الجثة تزكم األنوف. وبینما یشرع الطبیب ال�ى رف�ع 
الشرشف بإبھامھ مع سبابة واصبعھ الوسطى للكشف عن وج�ھ 
الجثة، كادت شمعة االم�ل ان ت�ن�ط�ف�ئ، وان تس�ق�ط ش�ذى ف�ي 
الھاویة السحیقة. ك�ان�ت ش�ذى ت�راق�ب ال�م�ش�ھ�د بص�ب�ر ش�دی�د 
ممزوجة بآیات التوسل. ھناك في ركن م�ا ت�خ�ب�ئ ال�ق�در ش�ی�ئ�ا 
مریعا تحت الظالم. كانت ھذه اللحظات القصیرة في ح�ی�ات�ھ�ا ق�د 
تنطوي علیھا جروح عمیقة ال تندمل أو بزوغ فجر ج�دی�د ی�ع�ی�د 

 للحیاة وھجھا.
التفت الضابط إلى شذى وطلب منھا ان تت�ق�دم ب�إش�ارة م�ن ی�ده 

 وقال:
 ھل ھذا ھو زوجك. -

تحركت بخطوات مثقلة وانزلقت عینا ش�ذى ع�ل�ى وج�ھ ال�ج�ث�ة 
الراقدة في سكون مطبق. كان الوجھ طبیعیا ولكن شاحبا. أجاب�ت 
بعد ان ألقت نظرة سریعة بنبرة واثقة، وكأنھا القت عن ك�اھ�ل�ھ�ا 

 جبل شامخ:
 ال. لیس ھو. -

سرعان ما تضاءلت من عینیھا نظرة الوجع وك�أن�ھ�ا ن�ج�ت م�ن 
 الیأس ورسمت على محیاھا األمل بعد ان علتھا صفرة باھتة.

ما ان تأكدت ان الجثة ال تعود ل�زوج�ھ�ا، ب�دأت ب�ع�د ذل�ك رح�ل�ة 
البحث. راحت تسأل ھنا وھناك في جمیع المؤسسات االمنیة. أكد 
الجمیع أن الشخص الذي یحمل ھذا االسم غیر موجود لدیھم ف�ي 
السجل. ومرت ایام ولیالي من األسى والوجع، تلك األی�ام ك�ان�ت 

 معتمة مكسوة بأنفاس الموتى، ذابلة في ارض مجھولة.
لم تنعم برقاد آمن لفترات طویلة بعد تلك الل�ی�ل�ة ال�ف�اج�ع�ة ال�ت�ي 
أفضت إلى اختفاء زوجھا. كانت ساعات االنتظار ت�م�ت�د ف�ي ك�ل 
لیلة، لعل المشاعر الخ�ام�دة ت�ج�دد األم�ل ب�ع�د ان ت�ن�ف�ض ع�ن 
جدارھا غبار الیأس وتبعث فیھا إیقاعات موسیقیة ھادئة فت�وق�ظ 

 الحیاة الجامدة.
شذى كرست كل حیاتھا من أجل تربیة ابنھا دون ان تنسى لحظة 
واحدة مالمح حكمت التي كانت حاضرة رغ�م غ�ی�اب�ھ�ا ال�ط�وی�ل. 
بقیت تداري مشاعرھا على امل ان یعود. ابنھ�م دخ�ل ال�ج�ام�ع�ة 
وتََخرَج منھا وأصبح رجال ولھ حبیب�ة وق�د ب�ل�غ ع�م�ره خ�م�س 

 وعشرین سنة.
وفي احدى اللیالي بینما شذى منھمكة بأعداد الطعام في المطبخ. 
وفي ھذه االثناء دخلت الى غرفة المعیشة ح�ی�ث ول�دھ�ا یش�اھ�د 
االخبار على التلفاز واالبتسامة العریضة مرسومة على وج�ھ�ھ�ا 

ینِیَّة الطعام...  وتحمل صَّ
 أعلن المذیع على الشاشة الملونة:

تمكنت الشرطة الیوم من العثور على م�ق�ب�رة ج�م�اع�ی�ة ی�ع�ود  -
تاریخھا الى ما قبل خمس وعشرین سنة في ض�واح�ي ال�م�دی�ن�ة 

 .52على بعد خمس كیلومترات عن شارع 
ظھر امام الكامیرا رجل یبرز ھویة أحد المغدورین علیھا ص�ورة 
�ی�نِ�یً�ة ب�ی�دی�ن  داكنة، وفجأة تجمدت شذى لحظة، م�م�س�ك�ة ب�الصَّ
ُمرتعشتین، تتماوج في الھواء محلقةً في جھاز التلفزی�ون. وم�ا 
اال ثواٍن معدودة وإذا بصوت صاخب یرتفع، لیھز الم�ك�ان ب�ف�ع�ل 
ینِیَّة وت�ن�اث�ر الص�ح�ون ال�ى اش�الء م�ح�ط�م�ة ع�ل�ى  سقوط الصَّ
األرض، بینما انھارت شذى ودخلت في غیبوبة عم�ی�ق�ة ع�ن�دم�ا 
أعلن الشرطي اسم الشاب المغدور حكمت نوري ال�راوي ع�م�ره 

 سنة. 25
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 من ھو ذا الذي اباح دمھا ؟

نعم ھو من قت�ل�ھ�ا ب�دم ب�ارد 

  لماذا؟

ألن�ھ اب�وھ��ا اخ�وھ��ا زوج��ھ��ا 

 نعم، من تكون؟

ھي لم تُخلق لكي تموت على 

یدیك،ھي ُخلقت لتعیش ملك�ھ 

حرة تمل�ك ن�ف�س�ھ�ا، ت�ع�ی�ش 

لذاتھا، تضحك تل�ع�ب، ت�ك�ب�ر 

 . من ترید  وتحب وتتزوج

ل��ك��ن��ھ��ا قُ��ت��ل��ت! قُ��ت��ل��ت ت��ل��ك 

الصغیرة بعمر ثالث سنوات، 

أربعة عش�ر ع�ام�ا،عش�رون 

ع��ام��ا ت��ت��س��اءل��ون ل��م��اذا 

  قُتلت..!!

(ال)، قُتلت النھا قالت  نعم قالت ألنھا قالت ألخوھا (ال)

وقُ�ت�ل�ت،  (ال)، وقُتلت النھا قال�ت ل�زوج�ھ�ا(ال)، ألبوھا

 لماذا؟؟!!.

  ھي انسان ُحر قائم بذاتة لیس بحاجة إلیك ایھا الرجل

 . ھي تستطیع العیش حتى لو كانت وحیدة

م�اذا ج�رى م��ا ال�ف�رق ب�ی�ن ال��ب�ن�ت وال��ول�د وال�م��رأة 

والرجل، لماذا نعط�ي ھ�ذا ون�م�ن�ع ھ�ذا، ال تس�ت�غ�رب 

عزیزي القارئ، نحن نعم في مجتمع حضاري مت�ط�ور 

ولكن ھذه النعرة موج�ودة ن�ع�م ان�ھ�ا ف�ي ك�ل   متغیر،

مكان، اذا جادلت اخوھا تُقتل، تُقتل اذا رفضت ال�زواج 

 الذي تغصب علیھ، تُقتل اذا خالفت زوجھا. 

 .ألنھا تعلم ماذا تُرید (ال) ھي رفضت وقالت

لكي تتحرر من الخوف ،القی�ود، ق�ی�ود  (ال)، انھا تقول

المجتمع، المدینة، القریة الحي حتى 

 . الحارة والبیت واألھل والزوج

اعطیھا فرصھ ارجوك اعطیھ�ا ت�ل�ك 

الفرصة كي تثبت ذاتھا وتبدع، ان�ھ�ا 

واص�ب�ح�ت  أبدعت عندما قالت�ا (ال)،

طبیبة، ممرضة، معلمھ، م�ھ�ن�دس�ة، 

ادیبة، شاعرة، رائدة فضاء، ودخلت 

إل�ى الس�ی��اس��ة م��ن أوس��ع أب�واب��ھ��ا 

 . واثبتت ذاتھا ،اعطیھا انت فرصة

انھا تملك قدرات ال تملكھا انت ای�ھ�ا 

  الرجل الغیور المقھور.

ال تجد سوى ھذا المخلوق لكي تثی�ر 

فی�ھ غض�ب�ك، ان�ا اق�ول ك�ف�ى، ق�ف 

ع��ن���دك، االش��ارة اآلن أص��ب���ح���ت 

 .حمراء

ال مزید من الظلم األُسري، ال مزید من العن�ص�ری�ة، ال 

مزید من إلقاء اللوم على المرأة، وق�ول�ك ھ�ي ف�ع�ل�ت 

 .وفعلت وفعلت، قف اإلشارة حمراء

ال تتجاوزھا، فكر ت�دب�ر ق�ب�ل أي تص�رف ت�ذھ�ب ھ�ي 

 .ضحیتھ

اه نعم توقف عن مضایقتھ�ا وال�ت�ع�ال�ي ع�ل�ی�ھ�ا وان�ت 

بدونھا خاسر، خاسر، ال تنجز اال بوجود ت�ل�ك ال�م�رأة 

 .معك ید بید

اآلن انت توقفت، بعد ماذا؟ بعدما دمرت ك�ل ش�ئ، ان�ا 

نھیتك وسعیت جاھدة مستمرة الكون ب�ج�ان�ب�ك واق�ول 

 .ال ال والف ال الكلمة المقدسة

إلى كل امرأة تعاني القھر والظلم قولي كل�م�ة ال�ح�ری�ة 

 .(ال)، حتى تحقق طموحك بالحیاة

  ارة اء
 
 

 غادة حسن یوسف المقابلة
 االردن
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فقیھ الطین للروائي واثق ال�ج�ل�ب�ي     
روای���ة ص���ادرة ع���ن دار الش���ؤون 

) 191) بحدود (2019الثقافیة/ بغداد (
صفحة من القطع المت�وس�ط وال�روای�ة 
یستبطن الروائي فی�ھ�ا االنس�ان ال�ذي 
یبحث عن الخلود عن طریق ال�ح�ك�م�ة 

 -كاآلتي:
العنوان : فقیھ الطین ، من الفقھ ف�ي  -

اللغة ( الفھم للشيء والعلم ب�ھ وف�ھ�م 
األحكام الدقیقة وال�م�س�ائ�ل ال�غ�امض�ة 
وھو في األصل مطل�ق ال�ف�ھ�م وغ�ل�ب 
إستعمالھ مخصوصا ب�ع�ل�م الش�ری�ع�ة، 

  عن (الوكیبیدیا).
والروائي یضغط بعبارة (فقیھ الط�ی�ن) 
ف��ي أك��ث��ر م��ن م��وض��ع ف��ي ال��روای��ة 
ومقصده أن ی�واري ب�ھ ع�ن االنس�ان 
الفاھم للشيء والعالم بھ والذي یع�رف 
األحكام الدقیقة وال�م�س�ائ�ل ال�غ�امض�ة 
ل��ل��ح��ی��اة الس��ی��اس��ی��ة واالج��ت��م��اع��ی��ة 
والثقافیة بوصف الطین أس�اس خ�ل�ق 
االنسان حسب التنزیل السم�اوي ل�ك�ن 
السؤال الذي یط�رح ن�ف�س�ھ أی�ن ی�ج�د 
فقیھ الطین وال س�ی�م�ا ف�ي م�ج�ت�م�ع�ھ 
العراقي؟ الذي تناھبت�ھ ش�ت�ى ال�م�ح�ن 
واآلالم وال س��ی��م��ا ب��ع��د االح��ت��الل 
االمریكي لبلده العراق، السارد ی�ح�م�ل 
مصباحھ مثل دیوج�ی�ن ال�ی�ون�ان�ي ف�ي 
النھار باحثا عن فقیھ الطین الذي یراه 
سیحقق اآلمال ویعید الحق الى نصاب�ھ 
، إنھ ال ییأس من أن یجده ف�ق�د وج�ده 
في آثار حضارة وادي الراف�دی�ن ال�ت�ي 
عل�م�ت ال�ب�ش�ری�ة ال�ق�راءة وال�ك�ت�اب�ة 
بلوحات ال�ط�ی�ن ووج�ده ح�ی�ن (ت�ذك�ر 
دیوجانس الرواقي البابلي الذي أصب�ح 
رئیس الم�درس�ة ال�رواق�ی�ة ف�ي أث�ی�ن�ا 
وكان لھ حواریون ی�ن�ق�ل�ون ح�ك�م�ت�ھ، 
كانت ھیروفیل الكلدانیة إبن�ة ب�رع�وث�ا 
(بیروسس) النبیة األول�ى ف�ي ال�ع�ال�م 
ترھق مغاراتھ وقرأ كیف أن ط�ال�ی�س 
كان تلمیذا صغیرا لحكماء العراق م�ن 

ثم یتساءل السارد ع�ن .53الكلدان ص
واقعھ المؤلم في عراق الرافدین الی�وم 
(أینك یا نور الط�ی�ن وط�ی�ن ال�ن�ور .. 
خذه بال رحمة الى ذلك العالم .. اغسلھ 
من جدید على شاطئ الفرات .. ل�ی�ع�ود 

، وبھذا االسلوب 53بأعین جدیدة) ص
الش��ائ��ق ی��ط��وع ال��روائ��ي ب��واس��ط��ة 
ال�راوي الض�م��ن�ي او ال��ذات ال��ث�ان��ی��ة 

التاریخ فال یشعر المتلقي بفج�وة ب�ی�ن 
المتخیل السردي والتاریخي ، بل یق�رأ 
المتلقي التاریخ بس�رٍد ی�وق�ظ ح�واس�ھ 
ویجعلھ یتعاطف م�ع ت�اری�خ�ھ ل�ی�غ�ی�ر 
واقعھ ال�ذي ال ی�رى ف�ی�ھ غ�ی�ر اآلالم 
( فقد رأى قبح النوارس وھي ت�ل�ت�ھ�م 
ما یلقى إل�ی�ھ�ا م�ن ف�ت�ات ال�خ�ب�ز م�ن 
البعض وھناك من یستجدي ف�وق ھ�ذا 

. (ع�راق�ھ رك�ل�ة ج�زاء 9الجسر) ص
ضائعة بین أقدام الحیتان ال�ن�اس ف�ی�ھ 
أیدي سبأ .. الضائ�ع األوح�د ھ�ن�ا ھ�و 
من .. یحب .. الناس تئن ت�ح�ت وط�أة 

ویس��ت��م��ر . 28ال��ف��ق��ر وال��ك��ب��ت) ص
التداعي الحر لدى الروائي باسلوب ال 
یخلو من مسحة فلسفیة لیختم ال�ف�ص�ل 
االول ( فقیھ الطین) س�ب�ح ب�ح�م�د هللا 
فھو (لم یصدقھ أحد إال صدی�ق�ھ أح�م�د 
الصوت الذي لكزه لیب�ح�ث ع�ن ف�ق�ی�ھ 
الطین لم یتغیر ولم یكبر بل كان صوت�ا 
واحدا لیكشف لھ عن بدایة اسم ف�ق�ی�ھ 

-57الطین الذي لم یكن اسطورة) ص 
لكن ماذا یقصد الروائي بـ (أح�م�د ,  58

الصوت الذي لكزه) ؟ انھ الن�داء ال�ذي 
یصدر م�ن داخ�ل�ھ ل�ی�واري ھ�واجس�ھ 
وقلقھ وآمالھ وأفكاره في العثور ع�ل�ى 
فقیھ الطین فیقیم ف�ي ال�ف�ص�ل ال�ث�ان�ي 
الذي بعنوان (م�أدب�ة ب�اب�ل�ی�ة) ح�وارا 
ب�ی�ن��ھ وب�ی��ن ھ�ذا الص�وت إلس��ت�ك�ن��اه 
الحقائق ومعرفة الوجود واآلخر (ھو: 
ایھا الصوت الذي ل�م ی�ف�ارق�ن�ي ..ھ�ل 
آلالمي من نھایة؟ ھل ستتركني یوم�ا؟ 
من أنا ومن أنت ومن ھو؟ إذا ع�رف�ت 
كأنني لم اعرف واذا لم أعرف وكأنن�ي 
قد عرفت بأنني ل�م أع�رف .. ل�م ت�ع�د 
الح�ق�ی�ق�ة ت�ھ�م�ن�ي أری�د أن اط�م�ئ�ن) 

وھو .. یحمل اإلنسان الع�راق�ي  48ص
كاجداده ف�ي وادي ال�راف�دی�ن اإلج�اب�ة 
عن اسئلة المعرفة واستبطان الحك�م�ة 
ومعرفة الوجود حتى لو ضحى بنف�س�ھ 
كما ضح�ى آداب�ا ال�راف�دان�ي ب�ال�خ�ل�ود 
وكسر ج�ن�اح ال�ری�ح وت�ح�دى اآلل�ھ�ة 
ویبقى االنسان ال�ع�راق�ي س�ع�ی�دا ف�ق�د 
(أحس بالظفر وھو یھم بطرح أس�ئ�ل�ة 

ول��ك��ي یس��ل��س���ل  102ج��دی��دة) ص
الروائي ال�وح�دة ال�م�وض�وع�ی�ة ج�اء 
الفصل الثاني م�ت�راب�ط�ا ب�ح�ل�ق�ات م�ع 
الفصل األول فاذا ك�ان الس�ارد ی�ب�ح�ث 
عن معرفة یراھا مثال أع�ل�ى ل�إلنس�ان 
عن طریق فقی�ھ ال�ط�ی�ن ف�إن ال�ف�ص�ل 
الثاني أكد اھمیة الحكمة من كل ان�واع 

المعرفة لتك�ون م�ث�ال اع�ل�ى ل�النس�ان 
(الصوت : ... م�ا ج�دوى ب�ح�ث�ك ع�ن 
الحكمة إذاً ؟ ھو : ألرى م�ا ب�ع�دھ�ا .. 
وألنھا أعلى المراتب فال ب�د م�ن س�ل�ٍم 

ویس��ت��م��ر  108ط��وی��ل ب��ع��دھ��ا) ص
ال�روائ�ي ب�ال��م�ح�اف��ظ�ة ع�ل�ى ال�وح��دة 
الموضوعیة بین الفصل األول والثان�ي 
عن طریق االسترجاع فیجع�ل ال�ن�خ�ل�ة 
بدیال ل�ل�ح�وار ع�ن ف�ق�ی�ھ ال�ط�ی�ن ف�ي 
البحث عن الحكمة ، ول�ك�ن ت�ب�ی�ن ل�ھ 
خطأه (ان تلك النخلة وھم .. وھ�ل م�ا 
زلت تبحث عن فقیھ الطین؟ ھو من .. 
یحمل الحكمة بأناملھ وتدور حك�ای�ات�ن�ا 

وال�ن�خ�ل�ة  121معھ ك�اإلس�ط�وان�ة)ص
لیست وح�دھ�ا وھ�م�ا وإن�م�ا الص�وت 
وال�ن��خ��ل�ة ك��الھ��م�ا وھ��م (أراد م��ن��ھ��ا 
االستزادة واراد م�ن الص�وت اإلج�اب�ة 

وھ�ك�ذا  123لكنھ لم یظفر بشيء) ص
ان��ت��زع ك��وج��ی��ت��و ال��ذات (الص��وت) 
وكوجیتو اآلخر (النخلة) لیتعلق بفقی�ھ 

ویأتي الفصل ال�ث�ال�ث ب�وح�دة  . الطین
موضوعیة مع الفصلین السابقی�ن ف�ي 
بحث الراوي الضمني عن الحكمة ف�ي 
الوجود محاورا الروائي ن�ف�س�ھ ع�ل�ى 
لسان الراوي الضمني بدال من التركیز 
على فقیھ ال�ط�ی�ن والص�وت ك�م�ا ف�ي 
الفصلین السابقین ، ولم ینفعھ ال�ب�ح�ث 
عن الحكمة ع�ن ط�ری�ق ان�ك�ب�اب�ھ ف�ي 
البحث عنھا عن طریق الكتاب�ة وب�ق�ّي 
أسیر منضدتھ وأوراقھ وقلمھ (ح�ی�ات�ھ 
ع�ط��اء م��ن غ�ی��ر م��ق��اب�ل وب��ال ث��م��ن 
یس��ت��ش��ع��ر خ��ط��ر اإلن��دح��ار االخ��ی��ر) 

ل��ك��ن ام��ل��ھ وص��راع��ھ م��ع  .159ص
الحیاة ظفر بمبتغ�اه وھ�و م�ك�ب ع�ل�ى 
البحث والكت�اب�ة ( ك�أن هللا أن�ب�ت ل�ھ 
ذراع��ا ف��ق��ام ب��ت��وزی��ع ال��ب��ح��ث ح��ول 

الحرف األخی�ر ك�م�ج�ارف الس�ی�ول .. 
حتى مات التعب ورح�ل ال�ج�ھ�د ف�ب�رز 
الحرف شادخا ق�ل�ب�ھ وم�ال�ئ�ا ت�واب�ی�ت 

وھكذا ت�أت�ي   191صدره بالھناء) ص
خاتمة الروایة إنس�ی�اب�ی�ة م�ع رح�ل�ت�ھ 
الكلكامشیة في البحث عن الحكمة ف�ي 
الوجود فالخل�ود ال ی�ك�ت�ش�ف�ھ اال ذوو 

 البصیرة بالعلم
ط�وی��ل�و االن��اة ف��ي ال��ت��ف�ك��ی�ر رغ��م   -

المصاعب والعراقیل ال�ت�ي ت�واج�ھ�ھ�م 
كما جاء في مقصد الروایة، وال بد من 
أن أشیر الى ان ال�روای�ة ھ�ي روای�ة 
نص ولیست روایة اطروحة رغم انھ�ا 
روای��ة م��ون��ول��وج��ی��ة ك��ان ل��ل��س��ارد 
الضمني او الذات الثانیة الید ال�ط�ول�ى 
في تحریك االحداث وتوظیف الت�داع�ي 
ال��ح��ر او ال��م��ون��ول��وج او ال��دی��ال��وج 
وباسل�وب ال ی�خ�ل�و م�ن ذات الس�ارد 
وثقافتھ بالتراث الرافدیني وبالف�ل�س�ف�ة 
القدیمة والحدیثة كالفلسفلة الی�ون�ان�ی�ة 
واالسالمیة وف�ل�س�ف�ة س�ارت�ر وك�ام�و 
ودی��ك��ارت ون��ی��ت��ش��ة وش��وب��ن��ھ��اور 
واالساطیر الرافدینیة طّعم بھا اسلوب�ھ 
الذي یكثر فی�ھ م�ن ال�ت�أم�ل ب�ال�وج�ود 
واالنسان واستكناه الحق�ائ�ق ب�ان�زی�اح 
أدبي جمیل ف�ق�ل�م�ا ت�ج�د ف�ي اس�ل�وب�ھ 
التقریریة وللسارد قدرة عل�ى االط�ال�ة 
من دون تكلف او استخدام ل�ل�زخ�ارف 
اللفظی�ة ی�ت�ض�اف�ر ف�ي ب�ن�اء اس�ل�وب�ھ 
المبنى مع الم�ع�ن�ى ب�ای�ج�از وت�ك�ث�ی�ف 
بخاصة ت�وظ�ی�ف�ی�ة ل�ل�ج�م�ل ف�ع�ب�ارات�ھ 
وجملھ قصیرة لكنھا مضغوطة المعن�ى 
وان تجربتھ في توظیف الحوار تب�ت�ع�د 
عن النمط التقلیدي فكانت شخ�وص�ھ / 
فقیھ الطین / الصوت / النخلة، موظف�ا 

 . إیاھا باسلوب االلیغوریا

 روا  ا ور ا  اد
 " وا "ا وا 
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على األغلب, أن سع�ة اإلب�داع ال ت�ت�أط�ر ب�ت�ح�ك�ی�م�ات 
مصطنعة,أو ح�دودا ت�ع�رق�ل ح�رك�ت�ھ�ا, ع�دا ال�ظ�روف 
الذاتیة الحركیة أو الدینامیة ال�م�ل�م�وس�ة ال�ت�ي ی�ظ�ھ�ر 
فعلھا بشكل مباشر, وقد تحاط منظومة اإلبداع بعوامل 
موضوعیة أیضا حتى تأتي شام�ل�ة, وت�ؤرخ ك�ظ�اھ�رة 
تحط من نمو مقومات البیئة التي تحتضنھا, وما اردت 
االشارة الیھ, واألم�ر ال�ذي دف�ع�ن�ي وأن�ا أع�ی�د ق�راءة 
روایة (خطأُ مقصود) للناق�د األس�ت�اذ ال�دك�ت�ور م�ح�م�د 
صابر عبید, والذي فاجأ جمھوره بھذا السرد التوثیقي 
والذي یعد جدیدا في سیرتھ االب�داع�ی�ة وال�ت�ي إب�ت�دأت 
من ثمانینیات القرن المرتحل والى ھذا الیوم, ب�ع�د أن 
شھدت تصاعدا أدبیا وأكادیمیا, من خالل العشرات من 
اإلصدارات التي تعتني بالنقد الح�دی�ث ب�أج�ن�اس األدب 
كافة, وقد ت�ن�اث�رت ش�ذرات اب�داع�ھ ع�ل�ى م�ؤس�س�ات 
بحثیة رصینة ودور نشر عم�الق�ة ع�رب�ی�ة وع�ال�م�ی�ة, 
عالوة على نشاطھ المھني الوظیفي مع طالب�ھ وال�ذي 

وم�ا ن�ق�ل ع�ن   امضى جل خدمتھ في جامعة الموص�ل
طریقة أداءه ,اس�ت�اذا ت�رب�وی�ا م�ت�م�رس�ا, و ب�خ�ب�رت�ھ 
ومواھبھ الشخصیة, إستطاع أن یبزغ كنجم الھث ف�ي 
سماء صافیة بین زمالءه وج�م�ھ�وره وت�الم�ی�ذه, ك�ان 
یحدثني عنھ أحد طلبتھ الذي حصل على الدكتوراه ف�ي 
اللغة ال�ع�رب�ی�ة ف�ی�م�ا ب�ع�د (ی�وخ�ن�ا م�رزا ال�خ�ام�س), 
المھاجر ص�وب ال�م�ن�اف�ي ال�ب�ع�ی�دة, أط�روح�ت�ھ ك�ان�ت 

م�ح�م�د   المصطلح النقدي, كان شغوفا ب�ال�ح�دی�ث ع�ن
صابر عبید, ویعتبره مرجعھ العلمي الكبیر, وھوم�ح�ق 
فیما ذھب الیھ, غیرانھ كباحث وناقد متمرس ل�م ی�ك�ن 
غائبا عن اضواء الص�ح�اف�ة وال�دوری�ات وال�ن�ش�ری�ات 
التي تعتني بالنقد االدبي الحدیث ومناھجھ ال�ت�ي ت�ن�م�و 
بسرعة البرق خالل الثالثة ع�ق�ود ال�ف�ارط�ة, وی�ل�ح�ظ 
المتابع لنشاطھ االبداعي مواكب�ت�ھ ال�ح�ث�ی�ث�ة ل�م�دارس 
النقد االدبي العالمیة, إذ إستطاع ان ی�ؤس�س ب�م�ف�رده 
منظومة نقدیة تمزج بین أش�ك�ال ال�ق�ص�ی�دة ال�ق�دی�م�ة, 
وال��ق��ص��ی��دة ال��ح��رة, وبص��ن��ع��ت��ھ ال��ت��ي یش��ار ال��ی��ھ��ا 
بالفخروھو یفكك مفاھیم الشاعریة, في جنس ال�ق�ص�ة 
القصیرة ویض�ع�ھ�ا ع�ل�ى ع�ت�ب�ة ال�ت�ش�ری�ح وال�ت�أوی�ل 
والترمیز, ولیس بوسعنا في ھذه المقالة البس�ی�ط�ة ان 
نواكب نتاج ادبي علمي تخ�ط�ى ال�م�ح�ل�ی�ة وح�ل�ق ف�ي 
فضاء العالمیة بثقة عالیة وعل�م�ی�ة م�ھ�ن�ی�ة م�دروس�ة 
ومتقنة,نعود الى(خطأ مقص�ود) ال�روای�ة ال�ت�ي وث�ق�ت 
جانبا م�ھ�م�ا م�ن ح�ی�اة ال�ھ�ج�رة ال�ق�س�ری�ة وال�ن�زوح 
الجماعي الذي شھدتھ مدینة الموصل المنكوب�ة وم�دن 
العراق االخرى التي لوثتھا م�ن�اھ�ج ال�ت�ط�رف ال�دی�ن�ي 
(الظاھرة الداعشیة) وھذا ھو الخطأ ال�م�ق�ص�ود ال�ذي 
احال مدینة الموصل العریقة, التاریخیة, الجم�ی�ل�ة ال�ى 

 خرائب وأنقاض....
) لم أر ولم أسمع ولم أقرأ عن 253نقرأ في الصفحة (

خراب ھائل كما اراه االن في الجانب األیمن من مدین�ة 
الموصل (المدینة ال�ق�دی�م�ة) وم�ا ح�واھ�ا م�ن أح�ی�اء, 

ل�ج�م�ت�ن�ي   ماھذا یاربي؟ أتجول مأخوذا بل مس�ح�ورا,
المشاھد الفجائعیة, وھي تترامى ط�الال م�ھ�دم�ة ع�ل�ى 
بعض كأن قنابل نوویة سقطت وأف�ن�ت ال�م�ك�ان ب�ح�ق�د 

 أسود صاعق...
 

نضمنت ال�روای�ة س�ت�ة فص�ول ھ�ي (ال�ح�ك�وات�ي,ع�ب�د 
الرزاق عید عبد السالم الساعاتي, سمر, عماد, سالم, 

فوزیة األمین.) صدرت ع�ن وزارة ال�ث�ق�اف�ة, ال�ھ�ی�ئ�ة 
 .2021العامة السوریة للكتاب, دمشق 

الیختلف إثنان على قدرة الكاتب االب�داع�ی�ة وال�ل�غ�وی�ة 
وھو یوظف خبرتھ العالیة في ھذا الن�ح�و وھ�و ی�ب�ح�ر 
واثقا مستقرا, یعرف كیف ی�ج�اري األم�واج ال�ھ�ائ�ج�ة 
وھي تتاطم حولھ,إذ إستطاع ان یوثق م�رح�ل�ة م�ھ�م�ة 
وخطیرة م�ن م�أس�اة إج�ت�اح�ت م�دن�ن�ا, ك�م�ا أس�ل�ف�ت, 
وب�ف�ری�ق ع�م�ل م�ت�ك��ام�ل, وق�د وزع االدوار ع��ل�ی�ھ��م 
وإستطاعوا أن یعكسوا وقائ�ع ال�ح�ی�اة ال�ی�وم�ی�ة ب�أث�ر 
رجعي من خالل منظومة السرد التي یعتمدھ�ا ال�ك�ات�ب 
المتمرس في قراءة( الفالش باك) عندم�ا یص�ف ح�ال 
الساعاتي ودقة نظ�ره وال�ح�رك�ات ال�ت�ي ت�ظ�ھ�ر ع�ل�ى 
وجھھ وھو یتفحص میكانیكیة الس�اع�ة, وك�أن س�ی�رة 
كل شخصیة منھم قد عایشناھا ومرت في ذاكرتن�ا ف�ي 
ضواحي ومدن واحیاء فق�ی�رة, وم�ات�ح�ص�ده ال�م�ك�ت�ب�ة 
االدبیة الروائیة من ثمار أن محمد صابر عبید , ال�ب�ار 
لمدینتھ (زمار)التي تقع شمال غرب ال�م�وص�ل وال�ذي 
عكف یوما أن یزورھا ویتجول بین احیاءھا واسواقھا 
ومدارسھا یوم جف ماء السد عنھا وظھرت مع�ال�م�ھ�ا 
التي غمرتھا میاه (سد ال�م�وص�ل) ال�ذي ش�ی�د م�ط�ل�ع 
ثم�ان�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن ال�ف�ائ�ت, ح�ت�ى ت�رام�ت ال�ذك�ری�ات 
والدموع وم�الع�ب الص�ب�ا وھ�و یص�وب ن�ظ�ره ن�ح�و 
سحابة عابرة مرت دون ضجیج, تسنى لي زیارة ھ�ذه 
المدینة في اواخر خدمتي ال�وظ�ی�ف�ی�ة, ووق�ف�ت ق�ب�ال�ة 
مشروع الماء الذي ی�غ�ذي ال�م�دی�ن�ة ب�ال�م�اء الص�ال�ح 
للشرب والتي أنشئتھ (ش�رك�ة ن�ف�ط ع�ی�ن�زال�ة) أن�ذاك, 
وكنت مع زمیل لي في العمل من اھالي ال�م�دی�ن�ة, ف�ي 
حدیث عن سیرتھ, مادمت في مدینة (ٌزمار) ف�الب�د ان 
تذكر الشخصیة العالمیة یونس بحري والدكتور مح�م�د 

 صابرعبید, فھما من طین عراقي اصیل.
 

نعود الى الروایة التي أجابت عن الكثیر م�ن األس�ئ�ل�ة 

الصعبة المراس والتي ك�ان�ت تص�دع رأس ال�م�واط�ن 
الذي فقد, ممتلكاتھ, ومست�ق�ب�ل�ھ وح�ی�ات�ھ ال�م�س�ت�ق�رة, 
وكسبھ الیومي, وأحالتھ الى متشرد, اومتسول ی�ط�رق 
ابواب ال�م�ن�ظ�م�ات, وم�ن�اف�ذ ال�م�دن ال�ج�ام�دة ال�ب�اردة 
الكئیبة, بعد أن كان منتجا فاعال مھابا في مدینتھ,غ�ی�ر 

الس�الم�ھ وم�واص�ل�ة   ان الكثیر من�ھ�م م�ن وھ�ب�ھ هللا
الحیاة, ان یعید مجده االجتماعي والحیاتي في م�رح�ل�ة 
النزوح ھذه كشخ�ص�ی�ة (س�الم) ال�ذي ان�ع�ش ف�راش�ھ 

 )...219فاتنة,إذ یقول لھا في الصفحة(  بدفء إمراة
 (أیتھا الحمامة التي تحلق فوق رأسي مباشرة,

 ارتفعي اكثر ارجوك,
علِك ترین في الطبق�ات ال�ع�ل�ی�ا م�اھ�و أث�م�ن م�ن ھ�ذا 

 الرأس,
 وتقتنعین بأن اللعبة انتھت,

 وصار بوسع السنابل أن تنضج خارج ارادتي,
 وتمتلىء بحلیب أسود التباركھ صلواتي,

 أیتھا الحمامة الغریبة,
 غادریني رجاًء,

 اعتقیني....)
نقولھ بان الروایة واقعی�ة   ھنالك الكثیر الذي یمكن ان

توثق تاریخ المدن البس�ی�ط�ة ال�ع�ف�وی�ة, وب�اس�ت�ط�اع�ة 
المتلقي , مھما كان ح�ظ�ھ م�ن ال�ت�ع�ل�ی�م وال�ق�راءة أن 

 یعیش ویتجانس مع ادوارھا. 
كذلك لغتھ�ا ال�ب�اھ�رة ال�ت�ي وظ�ف�ھ�ا واش�ت�غ�ل ع�ل�ی�ھ�ا 
المؤلف, وطریقة الوصف والسرد والحوار,وح�ت�ى أن 
منظ�وم�ة ال�ح�دث ال�ك�ب�ی�ر ال�ت�ي ج�م�ع�ت ك�ل األح�داث 
الص��غ��ی��رة ف��ي ف��ل��ك��ھ��ا ق��د أع��ط��ت ث��م��ارا ن��اض��ج��ة 
جدا,وأوصلت المتلقي الى ح�اف�ات أم�ان وھ�و ی�زاح�م 
االحداث وتحوالتھا ویقرأ افكار ال�الع�ب�ی�ن األس�اس�ی�ن 
فیھا,یحزن,ویفرح, ویشفق, ویتأمل, ویح�ب, وی�ح�ل�م, 
ویطوف في خیال إمرأة, ویتفاعل مع كل الفتة في ھذه 

 الملحمة السردیة الرائعة... خطأ مقصود.

    ر روا ( د)  
   را  

 
 / العراق كتابة فھد عنتر الدوخي 
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 فراس حج محمد/ فلسطین

تحتل السخریة موقعاً متقدما ف�ي ح�رك�ة الش�ع�ر    
واألدب، فأحادیث التب�ّوط ف�ي روای�ة "ب�اط ب�وط" 
للروائ�ي ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ری�اض ب�ی�دس، وأح�ادی�ث 
التشاؤل عند إمیل حبیبي في "الوقائع ال�غ�ری�ب�ة"، 
و"خنفشاري" ن�اف�ذ ال�رف�اع�ي، وأدب�اء ال�رص�ی�ف 
علي فودة ورسمي أبو علي ومحمد ط�م�ل�ی�ة ك�ل�ھ�م 

ف�ي ت�ق�دی�م روای�ة س�اخ�رة،  -مع غیرھم -ساھموا
وتعزز االتجاه نحو السخریة في األدب الفلسطین�ي، 
كما عززت الم�ق�ام�ات االت�ج�اه الس�اخ�ر ف�ي األدب 
العربي القدیم. ولم تنقطع األعمال الساخرة ف�ي ك�ل 
حقب األدب العربي والعالمي، فثمة كتاب س�اخ�رون 
وال یعرفون بغیر السخریة. إنھا ملكة خاص�ة ول�ھ�ا 

 اعتبارھا.
الس�خ�ری�ة أص�ع�ب درج�ات ال�ج�دی�ة، ھ�ك�ذا ی�ق��ول 
الس��اخ��رون، الش��ع��ر الس��اخ��ر ص��ع��ب، وال��روای��ة 
الساخرة أصعب، والرسم الس�اخ�ر (ال�ك�اری�ك�ات�ی�ر) 
أصعب وأصعب، والمقال الساخر نادر، كلھا تحت�اج 
نظرة متعمق�ة ل�ت�ؤدي رس�ال�ت�ی�ن ف�ي ن�ص واح�د. 
فالكاتب الساخر بال شك ھو كاتب جاّد، ولیس كات�ب�ا 

 عبثیاً، أو الھیاً.
والسخریة أوجع أنواع الكالم الجاد، وإن ك�ان ذاك 
الكالم شتائم وسباب�اً م�ب�اش�راً، أل�م ت�َر أن ال�ق�رآن 
الكریم قال في معرض حدیثھ عن ال�رس�ول ال�ك�ری�م 
صلى هللا علیھ وسلم: "إنّا كفیناَك المس�ت�ھ�زئ�ی�ن". 
وقال في حق الكاف�ری�ن: "س�خ�ر هللا م�ن�ھ�م ول�ھ�م 

 عذاب ألیم".
والسخریة لیست إضحاكاً بالضرورة، وإن صاحبھ�ا 
ذلك أحیاناً، بل ربما كانت سوداویة فیھا الكثیر م�ن 
المفارقة المحزنة، ولعل أفضل أنواع الس�خ�ری�ة م�ا 

بضحكة لطی�ف�ة،  -غیر المسخور منھ -أبھج المتلقي
وأثار حفیظة المسخور منھ، فیوج�د ث�الث�ة أط�راف 
ف�ي ھ�ذه ال�ع�م�ل��ی�ة، الس�اخ��ر، وال�م�س��خ�ور م�ن��ھ، 
والمتلقي المتابع، ولكل طرف دور وطریقة خ�اص�ة 
في التعامل مع موض�وع الس�خ�ری�ة، ق�د ی�ت�ع�اط�ف 
ال�م��ت�ل��ق�ي م�ع ال�م��س��خ�ور م�ن��ھ، وت��ك�م��ن ب��راع��ة 

في دفع المتلقي إلى أن یتخذ الموقف ذات�ھ   الساخر
من المسخور منھ، أو على األقل تحی�ی�ده وإش�غ�ال�ھ 

 بالموقف والموضوع.
یمتلك الساخر لغة ھجاء مخاتلة، بغض الن�ظ�ر ع�ن 
نوع تلك اللغة، ولذلك ترى أن ناجي ال�ع�ل�ي ش�ھ�ی�د 
ریشتھ الساخ�رة، وع�ل�ي ف�رزات ض�ح�ی�ة ریش�ت�ھ 
المناضلة، (قامت بعض الجھات بتكسیر أصابع ی�ده 
الراسمة خالل أحداث الثورة السوریة في بدایتھ�ا)، 
كما كان الحطیأة ضح�ی�ة س�خ�ری�ت�ھ ال�م�ق�ذع�ة م�ن 
الزبرقان بن بدر. لقد التھمت أنیاب السلطة الك�ث�ی�ر 

 من الساخرین، ومنعت أعمالھم.
عبد اللطیف عقل كان ساخرا في "الشالم علیك�م"، 
كما إبراھیم ط�وق�ان، وم�ح�م�ود دروی�ش وس�م�ی�ح 
القاسم وتوفیق زیاد في أشعارھم. محمود شقیر في 
"ابنة خالتي كوندلیزا" و"صورة شاكیرا" وسع�اد 
العامري في "شارون وحماتي" كانا منغمسین ف�ي 
ھذا الفن مع تباین في األس�ل�وب ب�ط�ب�ی�ع�ة ال�ح�ال. 
فالسخریة باب ال یتقنھ إال الساخرون ذوو المواھب 

 العالیة.

ح�اول��ُت أن أك��ون س��اخ��راً، ف��ي الس��رد وال��ق��ص��ة 
والمقال والقصیدة، وبحثت ھذه ال�ظ�اھ�رة م�ب�ك�را، 
والحظتھا وأشرت إلیھا في األع�م�ال األدب�ی�ة ال�ت�ي 
ناقشتھا وتناولتھ�ا ف�ي ال�دراس�ة وال�ت�ح�ل�ی�ل (ع�ام 

)، وكثیرا ما تعرضُت إل�ى م�واق�ف س�اخ�رة، 1999
سخر مني فیھ�ا ك�ث�ی�رون. ك�ان�ت م�واق�ف م�ؤل�م�ة 
وللتقلیل من حدة ألمھا على النفس علیك أن تقابلھا 
بابتسامة وبتعلیق لطی�ف، ی�ن�زع ع�ن�ھ�ا أش�واك�ھ�ا 
ویجردھا من حدھا الجارح. لكنھا تخلف في الن�ف�س 
غّصة مؤلمة. أتجنب أن أسخر من اآلخری�ن، ح�ت�ى 
وأن�ا ف�ي ق��م�ة ال�غ��ض�ب، ول�و ط��اوع�ت�ن�ي ل�غ�ت�ھ��ا 
وظروفھا، فإنني أتجنبھا وأقاومھا، فال یلیق بي أن 
أكون س�اخ�راً م�ن أي إنس�ان م�ھ�م�ا ك�ان س�ی�ئ�اً، 
بإمكاني أن أرد علیھ سوءه بطریقة أك�ث�ر ت�ھ�ذی�ب�ا، 

 تشعره بالخجل، لعلھ یرتدع.
ربما كانت السخریة عمال ال أخالقیا، وخاص�ة أن�ھ�ا 
تنتقص من الكرامة اإلنسانیة، وعلیھ لقد كانت أداة 
من أدوات الھجائین، ق�دی�م�ا وح�دی�ث�ا. ج�ری�ر ك�ان 
ساخرا وكذلك الفرزدق واألخطل، كما وج�دت ع�ن�د 

 شعراء الھجاء السیاسي، كبعض أشعار الخوارج.
ثمة سخریة أخرى في األخبار وفي السیاسة، وف�ي 
التعلیقات الریاضیة، وف�ي ال�ن�ق�د ك�ذل�ك ك�م�ا ف�ع�ل 
غسان كنفاني في "فارس فارس"، ال شيء ی�م�ك�ن 
أن یخلو من السخریة، إنھا تدخل ف�ي ك�ل م�ن�ح�ى، 
وفي كل معنى، وف�ي ك�ل نش�اط، ف�ل�ی�س ال�م�س�رُح 

 وحده مجال السخریة
جاءت لغة اإلیموجي مع التطور في اللغة التعبیری�ة 
الرمزیة ل�ت�ح�ل م�ح�ل ك�ث�ی�ر م�ن ال�ل�غ�ة األب�ج�دی�ة 
والمنطوقة، لغة تداعب البصر والب�ص�ی�ر وتس�ت�ف�ز 
اإلحساس، بما فیھا من طاقة مختزنة، تستث�ی�ر ف�ي 
الطرف المعني الكثیر من مشاعر السخط والغضب، 
ثمة إیموج�ات ت�خ�ت�ل�ط ب�ھ�ا مش�اع�ر أخ�رى غ�ی�ر 
مشاعر السخریة، وربما بعضھا كان فَِكھاً بسیطا ال 
غیر، مجرد أنھ نكتة طریفة، ال تح�م�ل أي مش�اع�ر 
عدائیة أو انتقامیة. إنھا لغ�ة م�خ�ت�ص�رة، م�ك�ثّ�ف�ة، 
تغني عن كثیر من الجملة، وتحمل بُعدا نف�س�ی�ا، ل�ھ 

 داللة مھمة في السیاق الذي تأتي فیھ.
ال شك في أن الساخر یتمتع بذكاء خاص، ولماح�ی�ة 
في اقتناص لحظة السخریة، عدا أنھ ی�م�ت�ل�ك حس�اَ 
مرھفا في تقدیر الموقف وم�ا ی�ن�اس�ب�ھ م�ن درج�ة 
السخریة وشكلھا، بحیث تؤدي المرج�ّو م�ن�ھ�ا ف�ي 
تحقیق أعلى درجات التأثیر، وال ی�ن�ق�ل�ب ال�م�وق�ف 
ضد الساخر، فیتحول من ساخر إلى مسخ�ور م�ن�ھ، 
ویصبح ھزؤة. ون�ادرا م�ا ح�دث م�ث�ل ھ�ذا، ل�ك�ن�ھ 
متوقع إن لم تكن السخریة م�ح�ب�وك�ة بش�ك�ل ج�ی�د، 
بحیث تصدم الطرف المقابل وتذھلھ، فیتوقف عقل�ھ 
للحظات، ویعجز عن الرد، وإذا ما انتھى الم�وق�ف، 
بطلت فعالیة أي رد بعدھا إن لم ی�ك�ن ردا ب�رد ف�ي 

 اللحظة ذاتھا.
وعادة ما تكون السخریة قریبة الم�أخ�ذ، ال ت�ع�ت�م�د 
على التوریة والتعمیة إال في نماذج قلیلة، یبدو ل�ي 
أن المواقف الساخرة التي تحتاج إل�ى إم�ع�ان ن�ظ�ر 
غیر ناجحة تماماً، ألن الھدف منھا التأثیر المب�اش�ر 
في لحظة صناعة الموقف الساخر، وإذا ما احتاجت 

السخریة إلى شيء من التفكیر ذھب رونقھا وب�ط�ل 
تأثیرھا. وعلیھ فأكبر فضاء لص�ن�ع الس�خ�ری�ة ھ�و 
"الوجاھیة" المتم�ث�ل�ة ع�ل�ى ال�م�س�رح، أو إل�ق�اء 
الشعر في المھرجان�ات، وك�ل�م�ا ت�ف�اج�أ ال�ج�م�ھ�ور 
بالموضوع كان أكثر وقعا، لذلك ت�ع�ت�م�د الس�خ�ری�ة 
على عنصر اإلدھاش والمفاجأة ال�ت�ي تس�م�ع ألول 
مّرة، إذ التعّود یودي بأثرھا وینزع ف�ت�ی�ل�ھ�ا، وم�ن 
أجل ذلك أدرك الكومیدیون المسرح�ی�ون أن إع�ادة 
تمثیل المسرحیة كما ھي دون تصرف أو تغییر ف�ي 
جملھا التي كانت مثار إعجاب الج�م�ھ�ور أول م�رة 

 لن یحقق ما یصبو إلیھ العرض في مرات قادمة.
یبدو لي أن قراءة النص�وص الس�اخ�رة، ال ت�ح�ق�ق 
أھدافھا كالسخریة الوجاھیة الحیّة، فثمة مصاحبات 
أخرى غیر لغویة تجتمع في الموقف الساخر، كل�ھ�ا 
تُفقد في القراءة، وال یبقى س�وى ال�ك�الم ال�ذي ق�د 
یلتبس أحیانا بین السخریة أو ع�دم�ھ�ا. ھ�ذه أم�ور 
مھمة لألطراف ذات ال�ع�الق�ة ب�ال�م�وق�ف الس�اخ�ر، 
فالصخب الجماھیري الذي یعقب ال�م�وق�ف الس�اخ�ر 
ضروري ل�زی�ادة م�ن�س�وب ال�ت�أث�ی�ر، ل�ذل�ك ك�ان�ت 
السخریة مصاحبة للشعر الجماھیري، ب�ل وی�ع�ت�م�د 
علیھا كثیراً، كما في ك�ث�ی�ر م�ن أش�ع�ار ال�م�ق�اوم�ة 
الفلسطینیة ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ل�ق�ى ف�ي ال�م�ھ�رج�ان�ات 
الحماسیة، أو ما نقل عن مواق�ف ال�م�واج�ھ�ة ب�ی�ن 
طرفین عدوین، كما یحدث أحیاناً بی�ن ال�م�ع�ت�ق�ل�ی�ن 
وسجانیھم، وھي على العموم ظاھرة وجدت ك�ث�ی�راً 
في الشعر السیاسي، كما ف�ي ب�ع�ض أش�ع�ار أح�م�د 
فؤاد نجم ونوح إبراھیم، ولعل قصیدتی�ھ�م�ا "ك�ل�ب 
الست" لنجم وقصیدة "دبرھا یا مستر دیل" ل�ن�وح

تصلحان في أن تكون�ا دالّ�ت�ی�ن  -على سبیل المثال -
واضحتین على ارتباط السخریة بالشعر السی�اس�ي، 
سواء أكان شعرا بالعامیة كما في ھاتین القصیدتین 
أو شعرا فصیحاً كما في قصائد الشعراء الساخرین؛ 
من أمثال إبراھیم طوقان ومحمود دروی�ش وأح�م�د 

  مطر.
ال أعتقد أن الساخر شخص انتقامّي أو أنھ م�ری�ض 
نفسیاً، إنما ھو شخص ذو حساسیة مخت�ل�ف�ة ت�ج�اه 
األشیاء واألحداث، ف�ع�ن�دم�ا یص�ّب غض�ب�ھ بش�ك�ل 
ساخر إن�م�ا ی�ح�اول أن ی�ع�ب�ر ع�ن ذل�ك ال�غ�ض�ب 
المكبوت داخلھ، كما حصل م�ع الش�اع�ر ال�م�ص�ري 

 نجیب سرور في قصیدة "أّمیّات". 
تعد ھذه القصیدة مثاال للشعر الس�اخ�ر ال�ذي وص�ل 
صاحبھ إلى قمة الغضب والرفض واالحتجاج ع�ل�ى 
الواقع الذي كان یعیشھ ویعاني منھ، فامتزجت فیھا 
كل الم�ش�اع�ر الس�ل�ب�ی�ة، وان�ع�ك�س�ت ع�ل�ى ال�ل�غ�ة 
المستعملة. إنھا نتاج حالة شعریة ونفسیة خ�اص�ة، 
كان ال بد لھا إال أن تخ�رج ب�ھ�ذا الس�ف�ور ال�ع�ل�ن�ي 

 البذيء.



للعزف على القیثار طرق ومشارب وظنون... وع�ن�دم�ا   
نجح الفنان التشكیلي الھولندي (رمبرانت فان دین) ف�ي 
ان یكون من اعظم الفنانین ف�ي ك�ل ال�ع�ص�ور واق�درھ�م 
على تحلیل الن�ف�س ال�ب�ش�ری�ة وال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن خ�ف�ای�اھ�ا 
وھواجسھا وھمومھا فكان�ت ل�وح�ت�ھ الش�ھ�ی�رة (داوود 
یعزف على القیثار امام الملك شاؤول) الم�س�ت�وح�اة م�ن 
الكتاب المقدس والتي تغنى بھا كثیر من الش�ع�راء م�ث�ل 
االلماني (ھیرمان كالدریوس) والدن�م�ارك�ي (ص�وف�وس 
میخائیلیس) وااللمان�ی�ی�ن (ش�ی�غ�ان ج�ورج�ھ) و(ری�ن�ی�ھ 

 ....ماربالكھ) وغیرھم
وك�ذل�ك ل�ل�ع�زف داخ�ل ال�ل�غ�ة ط�رق ومش�ارب وظ�ن�ون 
ایضاً .. فكانت قصیدة (الشھید داوود) ب�ج�زئ�ی�ھ�ا االول 
والثاني للشاعر والن�اق�د االدب�ي وال�ق�اص ع�ب�د ال�ب�اري 
محمد المالكي الذي استلھم قصیدتھ من قدسیة الش�ھ�ادة 
فقد استطاع ت�وث�ی�ق ال�ح�دث ب�ق�وة مص�اح�ب�اً م�وس�ی�ق�اه 
الشعریة وان یجعلنا في صمیم نص�ھ الش�ع�ري وب�درج�ة 
عالیة من التفاع�ل وال�ت�ش�وی�ق ..ول�م�ا ك�ان�ت ال�ع�اط�ف�ة 
الصادقة ھي من خصائ�ص ال�ن�خ�ب�ة ك�م�ا ی�ق�ول ف�ك�ت�ور 
برومبیر فقد كان االحساس الدفین بتلك اللوعة ال�خ�ف�ی�ة 

 .... التي تنساب مع جمال مفرداتھ عن لسان ام الشھید
 قد مضین -ال اصدق  -(عشرون عاماً 

 ..ویا اسًى فلكم ضممتك بین اضالعي
 ..واخشى من دوالیب الزمن)

فقد كان نص المالكي باذخاً في خیالھ ویقودك الى معرفة 
المالمح الداللیة والشكلیة ف�ی�ھ وی�ن�ق�ل�ك ال�ى االحس�اس 
بالغرب�ة ال�روح�ی�ة وب�ال�ف�راق واالح�الم ال�م�ھ�دورة ف�ي 

 .....استمرار التواصل
  (والذكرى

 تبدأ من ھنا
  من قلبك الموءود

  والمفجوع في حب الفتى داوود
  هللا یا داوود

  یا طفالً اضللھ برمشي
  )..ثم تخطفھ اللیالي السود

لقد وظف الشاعر بنجاح ك�ب�ی�ر ال�رم�ز (الش�ھ�ی�د) وھ�و 
محفز اشاري للمتلق�ي ل�ی�م�أل ال�م�س�اف�ة الش�ع�ری�ة دف�ئ�اً 
وجماالً وینقل متلقیھ في فضاءات النص الجامع ل�ل�م�وت 
والش��ع��ر ب��دالالت وج��ودی��ة وج��م��ال��ی��ة م��وظ��ف��اً ال��رؤى 

 ..المقدسة
 (اندب الصدیق

 یوسف ایھا الصدیق افتیني برؤیاي
 التي ما زلت اخشاھا

 رأیت باني
 احمل فوق راسي خبزة التنور

 تاكلھا طیور النور
  یوسف ایھا الصدیق

  ما تفسیر رؤیاي التي مابت اھواھا)
ولما كانت الحرب لم تعد ِصداماً ل�الرادات ال�ت�ي ت�ج�ري 
على الحدود فحسب بل ھي الموت ال�ذي ی�اك�ل االخض�ر 
والیابس وتستعیر تلك الحرب ف�ي ارح�ام االم�ھ�ات دم�اً 
وشظایا وموتاً لتمتد في االزقة والطرقات والبیوت .. من 
ھذا كان انتماء قصی�دة ال�م�ال�ك�ي ال�ى درام�ی�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر 
الشعري والذي یشحن نصھ بادواتھ من خالل ش�خ�ص�ی�ن 
احداھما غائب یستحضره الشاعر بقوة وفق تلك الصیغة 

ومن خالل تقنیة حوار مؤثر وببنیة عمیقة تحكم ذل�ك ال�ن�ص 
الذي ینتمي الى (تلك النصوص االستفزازیة الت�ي تس�ت�ن�ط�ق 
المتلقي فتضطره الى اقتحام كل ما یسمح بھ ھذا ال�ن�ص م�ن 
مدیات لغویة) ناھیك عن م�ا ی�ت�م�ت�ع ب�ھ الش�اع�ر م�ن ذك�اء 

 ...وبراعة یبعثان التأمل والدھشة
وظلت شعریة المالكي المتشظیة مع اشیاء الشھید وحمیم�ی�ة 
األم تجعلھ حاضراً في قلب المشھد م�ن خ�الل اب�راز م�أس�اة 
الشھید الغائب ملتقطاً كل التفاصیل الیومی�ة(وح�ت�ى ال�دق�ی�ق�ة 
منھا) الرابضة في جسد الواقع ال�ف�ع�ل�ي ون�ق�ل�ھ�ا ال�ى نص�ھ 

 ..الشعري الزاخر بالعذوبة والصفاء
كما استطاع الشاعر المالكي ان یرسم صورة الم�وت ب�ف�ع�ل�ھ 
القوي ورسم وق�ع ال�غ�ی�اب ت�ارك�اً الص�دى ای�ذان�اً ب�ح�ض�ور 
الدالالت موقظاً في الذاكرة االسى وااللم مش�رع�اً بس�ی�ل م�ن 

 ...االسئلة
 (كیف انملك الطریة اصبحت؟

 او كیف ترتشف اللبن؟
 او كیف تضحك لي بثغر باسم؟

 وتزیح عني كل الوان الحزن
........... 

 فمتى صبیاً صرت یا داوود ؟
  تلعب في الشوارع لعبة الغمیض

 وانا اتابع ظلك الحیران یبحث عن صدیق
.......... 

 فھل خان الصبا یا قلب زواره؟).
لم یتكأ الشاعر المالكي على العناصر الدعائیة او ال�ت�ع�ب�وی�ة 
(كما ھو معمول بھ في ادب ال�ح�رب او الش�ھ�ادة) ب�ل اب�رز 
الشاعر المقاتل الشھید من الناحیة الفنیة وال�ج�م�ال�ی�ة وھ�ي 
میزة كبیرة تحتسب للشاعر مع بقائھ امیناً في الح�ف�اظ ع�ل�ى 
القدرة الكبیرة في ربط خیوط�ھ ال�درام�ی�ة وان�ت�ق�االت�ھ ون�م�و 
وتصاعد ذلك السیاق لیجعل المتلقي ش�اھ�داً ع�ل�ى ال�ب�ط�ول�ة 

 ...والفجیعة
وھي دعوة صادقة لكل الفنانین التشكیلین ان تساھم اناملھ�م 
وریشتھم ومخیلتھم في ال�غ�ور م�ع اح�زان داوود ب�ق�ص�ی�دة 
المالكي لرسم سبائك اللوحات الجمیلة والمعبرة عزفاً ول�ون�اً 

 ....وظالً واشارة
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)(ا ف داا  
 ا  ةا ا  

ا   ا  . 
 قصیدة الشھید (داوود) للشاعر عبد الباري المالكي قراءة جمالیة في

 
 

  الناقد / جبار السدخان

 وح ات

 نادیة محمد عبد الھادي
  مصر
 

 جروح  برغم

  المسافات بیننا  

 

  مازلت أشم رائحة

  عینیك  حزن

  الصامت بكبریاء

  وقلبك الحائر بیني وبین عنادك

 

 أسعل من سیجارتك

 التي تحتضنھا بین شفتیك 

  .. أحسدھا   وأصابعك 

  أخبرھا أن مكانھا لیس ھناك

  بل مكاني أنا

  بین طیات روحك  

 

 ھل شعرت بحرارة عناق خیالي

  باقتراب أنفاسي من وجھك

 

 ھل سمعت صدى ،، أحبك ،، قرب اذنك

 بلمحك  ھل رأیت حنیني

 وكفي وھو یلمس خدك

 وقلقي من فرار

 .... خجال من ذراعیك  حضني
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حینما نترك وراءنا أحالمنا وذكریات�ن�ا    
تلتھمھا نیران الحق�د وت�غ�یّ�ب�ھ�ا اص�وات 
ال��م��ج��ن��زرات, وتش��ی��خ اع��م��ارن��ا خ��ل��ف 
ح�دود ال�وط��ن, ورم��اد ال��ح�روب یس��ّود 
بسمة األزھار الفتیة , ح�ی�ن�ھ�ا ت�ت�ش�ظّ�ى 
الذات ما بین ال�غ�رب�ة وال�وح�دة وال�ل�ی�ل 
وغصة الوداع, وتتاجج م�ا ب�ی�ن ال�ح�ّب 
والحلم والعاطفة. فال یبقى من سبیل لن�ا 
االّ ال��ب�وح ف��ي زم��ن الص��م��ت, ف��ت�ط��ف��و 
األرواح ال��م��ع��ّذب��ة ال��ى الس��ط��ح ت��ع��ل��ن 
احتجاجھا ورفض�ھ�ا ل�ل�واق�ع ال�م�أزوم , 
تس��ع���ى ان ت���ع���بّ���ر ع���ن ال���م���ج���م���وع 
وطموحاتھا وآالمھا وغربتھا ومح�ن�ت�ھ�ا 
عن طریق ذاتھا المحّملة بھموم ال�وط�ن 
ومحنة االنسان. وتبقى ال�ذات الش�اع�رة 
صاحبة الصوت العالي وال�ج�لّ�ي ك�ون�ھ�ا 
تمتلك من العاطفة الشيء الكثیر بس�ب�ب 
تأثرھا الشدی�د ب�م�ا ی�ح�دث ح�ول�ھ�ا م�ن 
أف��راح وأح��زان, وك��ل��م��ا ك��ان��ت ال��ذات 
الش�اع�رة ج�یّ��اش�ة ال�ع�اط��ف�ة ب�ثّ��ت ھ��ذه 
ال��ع��اط��ف��ة ف��ي نس��ی��ج��ھ��ا الش��ع��ري ف��ي 
محاولة منھا للتأثیر في الجمیع. وك�ل�م�ا 
كانت ھذه العاطف�ة م�ن�ب�ع�ث�ة م�ن ال�ق�ل�ب 
صافیة نقیّة وغ�ی�ر م�ب�ال�غ ف�ی�ھ�ا ف�ان�ھ�ا 
س��ت��دخ��ل ال��ى ق��ل��ب ال��م��ت��ل��ق��ي وت��ح��دث 
تأثیرھا المطلوب فیھ وتحّرك أحاس�ی�س�ھ 
وتح�ي الش�ع�ور ل�دی�ھ وت�غ�ذي ال�ن�ف�س. 
اضافة الى العاط�ف�ة الب�ّد م�ن ام�ت�الك�ھ�ا 
الى الخیال الجامح والخصب, وق�ب�ل ك�ل 
ش�يء الب��ّد م�ن وج�ود ال��م�وھ�ب��ة ال�ت��ي 
باالمكان صقلھا وإنضاجھ�ا ع�ن ط�ری�ق 
الثقافة واالطالع على ت�ج�ارب االخ�ری�ن 
وان تنھل تراثھ�ا وت�ط�ّوع�ھ , ف�ال�خ�ی�ال 
یش�بّ�ھ ب�ال�م�س�ت�ودع ال�ذي م�ن�ھ تس�ت�م��د 
الذات الشاعرة مادتھا , الب�ّد ان ی�ك�ون 
منتج�ا ب�ح�ی�ث ی�ت�ن�اول ال�واق�ع ال�ی�وم�ي 
ویعید تشكیلھ ب�ط�ری�ق�ة خ�الّق�ة وت�أل�ی�ف 
صور جدیدة, وب�ی�ن ال�خ�ی�ال وال�ع�اط�ف�ة 
یوجد ارتباط قوي النھ ھو ال�ذي یص�ّور 
ھذه العواطف ویثیر ذھنیة المتلق�ي ع�ن 
طریقھا . وكذلك البّد للذات الشاع�رة ان 
تمتلك ناصیة الل�غ�ة واع�ن�ي ب�ھ�ا ال�ل�غ�ة 
الشعریة التي تمتاز باالی�ج�از وال�ت�رك�ی�ز 
والتكثیف والرمزیة ال�م�ح�ب�ب�ة, ان ت�ج�د 
لھا لغة اخرى جدیدة تسمو ع�ل�ى ال�ل�غ�ة 
الیومیة المت�داول�ة واال ف�ق�دت س�ح�رھ�ا 
وبریقھ�ا م�م�ا ی�ؤدي ال�ى م�وت ال�ن�ّص 
الشعري وإنطفائھ بسرعة. والبّد ل�ل�ذات 
الشاعرة ایضا ان تمتلك ال�م�ق�درة ع�ل�ى 

ص��ن��اع��ة الص��ور الش��ع��ری��ة ال��غ��ری��ب��ة 
وال��م��دھش��ة ب��ح��ی��ث ت��ج��ع��ل��ن��ا ن��ت��ل��ن��س 
ونستنشق ونعیش ھذه الصور الم�ث�ی�رة. 
ان النّص الحدیث یجب ان یم�ت�از ب�ت�ع�دد 
القراءات ویفتح ابواب شاسعة ل�ل�ت�أوی�ل 
وا ن یكون نّصا كونیا یتعرض لم�ش�ك�ل�ة 
االنسان في ھذا العصر ویكشف لنا ع�ن 
رؤیة الذات الشاعرة  وم�وق�ھ�ا ازاء م�ا 

 یحدث .
من المالحظ على أج�واء ال�ن�ص�وص 

ن�اری�ن ع�م�ر في مجموعة الش�اع�رة : 
.. تكرار لمفردات معینة ق�د  سیف الّدین

ت�ك�ون ع�ف�وی�ة أو ب�ق�ص�دی�ة, م�ن ھ��ذه 
المفردات/ ال�ورود وال�رب�ی�ع والص�ب�اح/ 
في محاولة من الشاعرة ع�ل�ى ال�ت�أك�ی�د 
على مفاھی�م ال�ج�م�ال وال�ح�ّب وال�ح�ی�اة 
وال��ن��م��و , ك��ون��ھ��ا ت��ب��ع��ث ع��ل��ى األم��ل 
والطمانینة والتوق ال�ى غ�د أج�م�ل م�ن 
الحاضر, ان ھذه اال�م�ف�ردات ال�م�ب�ث�وث�ة 
على مساحة كبیرة في نس�ی�ج الش�اع�رة 
الشعري لھا ما لھا من تأثیرات ایجاب�ی�ة 
ع��ل��ى ال��ن��ف��س ال��ب��ش��ری��ة, ت��ك��رارھ��ا 
واالصرار على حض�ورھ�ا ال�ق�وي ان�م�ا 
یكشف عّما ف�ي ن�ف�س�ھ�ا واح�اس�ی�س�ھ�ا 

 المرھفة. 
م�ن�اف�ذ فمن خالل عنوان المجموعة/ 

الّرؤى/ س�ن�ك�ت�ش�ف م�ح�اول�ة الش�اع�رة  
البحث عن منافذ من خاللھا تقحمنا ال�ى 
ع�ال�م�ھ�ا الش��ع�ري وم�ع�رف��ة م�ا ی�ح��دث 
حولھا على أرض الواقع , ھ�ذا ال�واق�ع 
المأزوم والع�ب�ث�ي. ف�ك�ل�م�ا إدل�ھ�ّم ال�ل�ی�ل 
س��ن��ب��ح��ث ع��ن ط��رق ج��دی��دة ل��ل��رؤی��ة 
والتعایش مع ھذا الخراب واألنفالت من 
براثینھ والعیش خ�ارج ال�ح�دود. دع�ون�ا 
االن ن��ت��ش��م��م ع��ط��ر ال��ورد ف��ي ھ��ذه 
المجموعة , فمثال نقرأ في نّص / ح�ی�ن 
ی�غ�ف�و ال�م��س�اء/ دالل�ة ع�ل��ى ب�دأ ال�ل�ی��ل 
وال��ظ��الم وك��ی��ف یش��ع��ر ف��ی��ھ االنس��ان 
ب��ال��غ��رب��ة وال��خ��وف../الّس��ك��ون ال��ق��ل��ق 
ینذرني بأالعیب الّلیل../ وكأن الش�اع�رة 
تحاول استدراجنا ب�ھ�دوء ال�ى ع�ال�م�ھ�ا 
المظلم ولتبدأ األحداث تتصاعد م�ن ق�ع�ر 
الظالم لتنعتق وتحلّق في عالم ال�ن�ور .. 
ونقرأ في نّص/ طائ�ر ق�وس ق�زح/ ھ�ذا 
األل���م وال���خ���ی���ب���ة../ ط���ائ���ر م���ب���ت���ور 
ال�ج�ن�اح�ی�ن/ .. ونس�ت�م�ر م�ع الش�اع��رة 
ونق�رأ ل�ھ�ا ف�ي ن�ّص / ذاك�رة ال�ح�ل�م / 
وكأنھا استسلمت الى ھذا اللیل ال�م�ظ�ل�م 
ل�ت��ب��ح��ث ع��ن م��ت��ن��ف��س ل�ھ��ا م��ن خ��الل 

م�ن غ�ی�وم ..    الحلم ../ ت�ق�ط�ف ال�وردةُ 
ل�ردم ..    ذھولھا قطرات .. لفصل یتأّھ�ب

شروخ أنھكت الجسد ../ .. وف�ي م�ك�ان 
اخر من نفس النّص ن�ق�رأ ../ ھ�ل ب�ق�ي 
في الّذاكرة مكان لورود غیرنا؟ .. ن�ع�م، 

ورود أح���الم���ي ال ت���وّدع ..    ق���ل���ت���ھ���ا

الفصول ../ .. ان�ھ ال�ت�أھ�ب واالس�ت�ع�داد 
للخالص والحیاة .. ثم نقرأ في الن�ّص / 

ال�تّ�وّس��ل   ج�ن�ون ال�ع��م�ر/ ... / ش��روخ
ت�ب�دو ل�ن�ا ..    ص�دوع أع�وام  تاھ�ت ف�ي

أطبقت علیھ أزرار ..    طویلة بطول حلم
المعطف../.. األحساس ببشاعة وقس�وة 
االی���ام وك���ی���ف تض���غ���ط ع���ل���ى ق���ل���ب 
الشاعرة .. وفي نّص / خجل الط�رق�ات/ 
تستدرجنا الشاعرة الى مدی�ن�ة أح�الم�ھ�ا 
وطفولتھا وعنفوان شبابھا في م�ح�اول�ة 
من�ھ�ا ل�رس�م س�ی�ن�اری�و مس�رة ح�ی�ات�ھ�ا 

ك��أّي   خ��ط��وة خ��ط��وة, ف��ن��ق��رأ ../ م��رَّ 
.    تس���یّ��ره أرص��ف��ة ش��خ��ص ط��رق���ات .

م�ان  مدینتنا.. م�ررت ك�م�ا ش�اء ل�ي ال�زَّ
ال�م�س��ی�ر ../ وتس��ت�م�ر وت�ی��رة االح��داث 
ت�ت��ص�اع��د م�ن خ��الل ال��ن��ص�وص وك��أن 
القدر یرسم لھا طریقا غی�ر ال�ذي ك�ان�ت 
تحلم فیھ ../ وكأنّنا في س�ب�اق ألرص�ف�ة 
القدر../. وقبل ان تنضج / سنابل الحب/ 

ف�ج�ع ب�ن�ع�ي ..    فجأة ودون سابق ف�راق
..   وداع لم یعّد لھ قبل الّلح�ظ�ة..   الوداع

لم ی�ت�دّرب ع�ل�ى ن�زال�ھ .. / ان�ھ ن�زول 
ال��ب��الء واالس��ت��ع��داد ل��ل��ح��ظ��ة االف��ت��راق 
والوداع الذي قد ی�ط�ول ك�ث�ی�را وی�ب�ع�ث 
سنابل ھذا الحب الولید .. وفي/ واس�ط�ة 
ال��ع��ق��د/ ت��ب��دأ رح��ل��ة ال��ذات الش��اع��رة 
بالعذابات والمرارة والخیبات../ ی�ا أیّ�ھ�ا 

یا رج�الً أب�ل�ى ..   الّراقد في جفنّي امرأة!
جنسھ بضلع قاص�ر! ../ .. ف�ت�خ�اط�ب / 
بائع التفاح / ال�تّ�ج�ارة ال ت�ت�ع�اط�ى ل�غ�ة 
المشاعر ../ من المحبط ج�دا ان ی�ك�ون 
االخ���ر مش���غ���وال ع���ن ال���م���ش���اع���ر 
واالحاسیس النقیّة ب�أھ�وائ�ھ ومص�ال�ح�ھ 
الشخصیة وع�دم االك�ت�راث ب�م�ن وھ�ب�ھ 
ھذا الكّم من الحب واألش�واق .. وف�ي / 
التقویم االزلّي / .. نجد ال�ذات الش�اع�رة 
وكأنھا إستفاقت من أحالمھا وكوابیسھا 
التي عبثت بھا وطغت آث�ارھ�ا الس�ل�ب�ی�ة 
في نسیجھا الشعري الماضي لترسم ل�ن�ا 
لوحة جدی�دة أم�ث�ر اش�راق�ا وب�ھ�ج�ة ../ 

..   ال�نّ�ھ��ر ی��ت�ب��اھ�ى ب�ق��ص�اص�ات ال�ورق
تتناغم ف�ي إی�ق�اع خ�ری�ره .. ت�رس�م�ھ�ا 
أخیلة على معداد تقویم أزل�ي .. ألن�ام�ل 
ت��زھ��ر ب��ب��ص��م��ة األن��ام .. ھ��ك��ذا ت��ب��دأ 
ال��ن��ص��وص تُ��زھ��ر وت��ع��ط��ي رون��ق��ھ��ا 
وغنجھا .. ففي/ وداع الطفولة / ست�ج�د 
الذات الشاعرة رفیقا لھا تسّره اسرارھا 

وتبثّھ ما یجول ف�ي خ�ل�ج�ات روح�ھ�ا../  
أدركت أنّي وجدت صدیقاً../ .. فتبدأ م�ن 
جدید واثقة معتّدة بنفسھا ووط�ن�ھ�ا ك�م�ا 
ف��ي/ واث��ق ال��خ��ط��وة/ ح��ی��ث ت��ق��ول ../

في ھال�ة ..   مفردات نقشھا سكنى وطني
القمر على قرص الّشمس ../ .. ون�ق�رأ 
كیف ان / ق�ن�اب�ل ھ�ب�وب�ك/ .. ای�ق�ض�ت 
مشاعرھا وحّركت الراكد منھا وأنع�ش�ت 

روحھا../ قنابل ھ�ب�وب�ك أی�ق�ظ�ت ش�راع 
في صباح مدثّ�ر ف�ي ت�اری�خ�ك ..  غفوتي

األسطورّي ../ .. ویبدأ ربی�ع�ھ�ا ب�ال�ن�م�و 
واألستیقاظ بعد خریف ط�ال ع�ل�ی�ھ�ا ../ 
خ���ری���ف روح���ي ت���خ���ض���ّر .. أوراق���ھ 

دفء الّش��ت��اء ی��ح��ّرر ة .. ال��م��ت��س��اق��ط��
ف��ك��ري.. م��ن ص��ق��ی��ع ح��روف ت��ائ��ھ��ة.. 

ب��ن��رج��س ذات��ي   ال��ّرب��ی��ع ی��ن��ع��ش��ن��ي
ونسرینھا ../ .. وتبدأ ال�ن�ص�وص ت�أخ�ذ 
م��ن��ح��ى آخ��ر أك��ث��ر اش��راق��ا وت��ف��اؤال 
وأمال ../ ال یحّق ألح�د أن ی�ح�بّ�ِك أك�ث�ر 
منّي../../ الورود احتفلت ب�ع�م�ادت�ي م�ع 

ل��و م��ل��ك��ُت ك��ّل ح��دائ��ق ../..  ال��ّزھ��ر
ع�ب�ق ..    لن ینعشني س�وى..    المعمورة

عش��ق��ك../../زھ��و األل��وان واالخض��رار 
األرض أنثى تحتضنھ برفق../../  ..  مذّكر

ال ن�ھ�ای�ة ..    الفصول تھدیني ق�ب�ل�ة ب�دء
لھ�ا../ .. / ال�ّرب�ی�ع ی�وق�ظ ف�ّي ن�اق�وس 
الّشباب../ ../.. لّب عش�ق�ك .. یس�یّ�رن�ي 
ك��ی��ف��م��ا یش��اء../ ../ ال��ّزھ��رة ال��ت���ي 

بصمة فوق خّدي ربیعك../../ ..    رسمتك
بّشرتنا بربیع م�ول�ود ُس�ررن�ا ب�ھ ../ .. 

رغبت بھا أرّوض ق�ح�ط ..  أنت شتلة ودّ 
ع�ل�ى .. ربیعي ../ ../ زھرة أنت ارت�ع�دت
ص��ب��اح أوت��ارھ��ا ط��رب��اً  رقص��ت../ ../ 

ی�ف�وح ..    الیوم كصباح األمس وما قبل�ھ
منھ رن�ی�ن بس�م�ات�ك../ ../ ال�ّرب�ی�ع آت 

ی�زھ�ر ع�ل�ى ش�ف�ت�ّي ..    ومبسم ملقاكم�ا
ال��ورود ت��ب��ادل��ھ��ا ال��غ��م��ز ..    ال��ّزھ��ور

أن���ظ���ر إل���ى ش���ق���ائ���ق ..    وال���ل���م���ز
الّنعمان ../ .. ھكذا ت�ن�ت�ھ�ي ال�ن�ص�وص 
الشعریة في ھذه المجموعة , ت�خ�ل�ل�ت�ھ�ا 
بعض النصوص القصیرة ع�ائ�م�ة ع�ل�ى 

 أریج االزھار .
حاولت الذات الش�اع�رة ان ت�ج�د ل�ھ�ا   

وللمتلقي منافذ ل�ل�رؤی�ا م�ن خ�الل ل�غ�ة 
لصیقة ب�ال�واق�ع ب�ال�ت�اك�ی�د س�ی�س�ت�ش�ع�ر 
المتلقي بحالوتھا وعذوبتھا دون ع�ن�اء 
او جھد كبیر . لقد كان ال�دی�وان ع�ب�ارة 
عن روشة من االزھ�ار ال�ف�ت�ی�ة وال�ت�ي 
ستقوى سیقانھا على مّر الزمن وتش�ت�ّد 
اذا ما حاولت ان تعانق الشم�س وت�ق�ف 

 بشومخ فوق أرض صلبة.
12/5/2019    

 

ا  ٌصم 
 : رة اان اد  اءةمأ .. ّا   روه -مر 

 

 العراق  -بغداد (منافذ الّرؤى) ..  بقلم: كریم عبدهللا/ 



32  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 815 

 09 Feb  22 • Year 17 

للغناء ت�اری�خ ف�ي ال�ع�راق ف�ھ�و أح�د أع�م�دة ال�ح�ض�ارة    
العراقیة في منذ أقدم العصور ال�ت�اری�خ�ی�ة، وت�ع�دُّ ال�ق�ی�ث�ارة 
البابلیة أحد الشواھد الحیّة على ذلك، وقد شھد الغناء تط�ور 

في بغداد في العصر العب�اس�ي وب�خ�اص�ة ف�ي زم�ن   ملحوظ
ھارون الرشید، وكما یصفھا المرحوم ع�ب�دال�ك�ری�م ال�ع�الف 
(لبست بغداد في خالفة ھارون الرش�ی�د ث�وب�اً ج�دی�داً وب�دت 
كالعروس لناظریھا وانتشر اللھو وطفحت كؤوس الش�راب، 
وظھرت القیان بمنظر یفوق ح�ده ح�ت�ى أص�ب�ح�ت م�ع�رض�اً 

  فخماً للقیان الحسان ونادیاً فسیحاً للشعراء والندماء).
كتاب مغنیات بغداد للكاتب كمال لطیف سال�م* ی�ت�ح�دث ع�ن 
حال الغناء عند مجيء العثمانیین واحتاللھم للعراق وتاری�خ 
المسرح الغنائي العراقي في الق�رن ال�ع�ش�ری�ن إض�اف�ةً إل�ى 
مقاالت مختصرة عن أھم المغنیات العراق�ی�ات ف�ي ال�ن�ص�ف 

  األول من القرن العشرین.
دولة (الرجل ال�م�ری�ض) ل�ل�ع�راق ظ�ھ�رت   ففي أواخر حكم

بوادر تشجیع الطرب والغناء الرخی�ص ال�م�ب�ت�ذل وت�واف�دت 
على بغداد مطربات من كل الجنسیات یقدمن الرقص ال�غ�ن�اء 
الخلیع والرخیص الخال�ي م�ن أي ق�ی�م�ة وص�والً إل�ى ع�ام 

الذي حدث فیھ حدث فني أسعد كل المھتمین بالغن�اء  ١٩١٩
والفن في العراق حیث جاء من القاھرة الى بغداد م�ع ج�وق 
موسیقي المطربة الشھیرة (منی�رة ال�م�ھ�دی�ة)ف�أق�ام�ت ع�دة 
حفالت في سینما سنترال التي سمیت فیما ب�ع�د ب�ال�راف�دی�ن 
وقد فاجأت أھالي بغداد بصوتھا الرخیم الجھوري وغ�ن�ائ�ھ�ا 
الرقیق فكتب عنھا الشاعر معروف الرصافي قصی�دة ی�ق�ول 

  مطلعھا :
  منیرة منھ أتت بالعجب          ھلم الى ذا الغناء الذي

 ملیكة في غناء العرب      الیست منیرة في عصرنا
جاءت مطربة الشرق ام ك�ل�ث�وم ١٩٣٢كذلك في أواخر سنة 

الى بغداد مع فرقتھا وقدمت على مسرح الھالل عدداً ك�ب�ی�راً 
من أغانیھا. وقد أعجبت بأغنیة من نظم العالف ھي (ك�ل�ب�ك 
صخر جلمود) وقد قامت ال�م�ط�رب�ة ال�راح�ل�ة س�ل�ی�م�ة م�راد 
وعازف االیقاع حسین عبدهللا بتحفیظ ھذه األغنیة ألم كلثوم 
وغنتھا على مسرح صالة الھالل في المیدان وتقول كل�م�ات 

  األغنیة :
 كلبك صخر جلمود ماحن علیھ

  أنت أبطرب وابكیف والبیھ بیھ 
  بس ایخزر بالعین صارتلھ سولھ -مابي لولھ  -كولولھ 

 
  (تاریخ المسرح الغنائي في العراق)

یذكر مؤلف الكتاب أنھ قبل أعالن الدستور العثماني وب�زوغ 
شمس الحریة ماكانت مسارح للمالھي تشیید خاص بھا ب�ل 

ك�ذل�ك  كانت تشید في المقاھي مثل مقھى سبع في ال�م�ی�دان،
یذكر الدكتور كاظم الجنابي عن بدایات المسرح الغنائي ف�ي 

لم یكن أسم الم�س�رح ال�غ�ن�ائ�ي م�ف�ھ�وم�اً ب�م�ع�ن�اه  -العراق 
الحدیث في اواخر السلطة العثمانیة، وكان یسمیھ اھل بغداد 
في عھد اإلنكلیز بأسم (التیاترو) والمسرح ومنھجھ العلم�ي 
الفذ لم یظھر بشكل واضح إال في األربعینات حیث أص�ب�ح�ت 
لھ دروس ومناھج فنیة مت�خ�ص�ص�ھ ل�ت�دری�س اص�ول�ھ ف�ي 

  المعاھد والكلیات.
وفیما یلي نبذة عن أھم الفنان�ات ال�ذی�ن س�اھ�م�وا ب�ت�ط�وی�ر 

 الغناء العراقي في بدایات القرن العشرین 
 

 .."مغنیات بغداد" 
تحلق من سماء الرافدی�ن إل�ى مس�ق�ط رأس ورقاء العراق ( 

  نابلیون)

عندما سمعھا األدیب المصري (زكي م�ب�ارك) وك�ان ی�ع�م�ل 
آنذاك في الھیئة التدریسیة المصری�ة ال�ع�ام�ل�ة ف�ي ال�ع�راق 
وھي تغني أغنیة (یانبعة الریحان) اعجب بغنائھا وصوت�ھ�ا 

  الجمیل وأطلق علیھا لقب ورقاء العراق.
 سلیمة مراد ::

او سلیمة باشا المطربة البغدادیة التي اشتھرت بلقب ب�اش�ا  
وظلت محافظة علیھ التُعرف إال بھ الى ان اصدرت الحكومة 
العراقیة قانوناً بالغ�اء ال�رت�ب ال�ع�ث�م�ان�ی�ة، فص�ارت ت�دع�ى 
سلیمة مراد. وسلیمة مغنی�ة ق�دی�رة اخ�ذت م�ن ال�ف�ن ح�ظ�اً 
وافراً وصیتاً بع�ی�داً ف�ك�ان�ت ال�ب�ل�ب�ل�ة الص�داح�ة وال�م�ط�رب�ة 

لقد استطاعت ببسالمة حنجرتھا وسعة اط�الع�ھ�ا  المؤنسة.
بالغناء العراقي ان تتبوء سلم الشھ�رة، وان ت�غ�ن�ي ب�أرق�ى 
المالھي وارقى البیوت المعروفة، وقد عرفت بحسن ذوق�ھ�ا 

إلى باریس وقد ھتف  1934وأناقتھا ، فقد سافرت في سنة 
  العالف قائالً :

(اول مطربة عراقیة تحلق في سماء الرافدین مشرفة ع�ل�ى 
باسق األشجار واعالي النخیل مطلة على زرقة م�ی�اه دج�ل�ة 

  میممة وجھھا مسقط رأس نابلیون. ومھبط الفنانین)
 

 (والھوزوز ھو الغرام ھو الحب كلھ)
عرفت منیرة الھوزوز برقة صوتھا وعذوبتھ. وقد عاصرت 
منیرة المطربة سلیمة مراد، وق�د ح�م�ل�ت األث�ن�ت�ان ال�غ�ن�اء 
والطرب في زمن لم یكن لھ�ن م�ن�اف�س وق�د م�ألت�ا ال�ع�راق 
غناًء شعبیاً أطرب النفوس. وتعتبر م�ن�ی�رة أول م�ن غ�ن�ت 
األغنیة الشع�ب�ی�ة (ال�ھ�وزوز) ح�ت�ى ش�اع�ت ھ�ذه األغ�ن�ی�ة 
فصارت على كل لسان. وب�دأ ال�ن�اس ی�دع�ون�ھ�ا بـ� م�ن�ی�رة 
الھوزوز بدل منیرة عبد ال�رح�م�ن، وم�ع�ن�ى ال�ھ�وزوز ھ�و 

  الغرام ھو الحب كلھ.

  (ماذا بین كمال نصرت وزكیة جورج؟)
قدمت من حلب مع أختھ�ا ل�ل�ع�م�ل ف�ي م�الھ�ي ب�غ�داد س�ن�ة 

وعملت زكیة وأختھا في بدایة األمر كراقصت�ی�ن. إال  1920
ان صوت زكیة وعذوبة ادائھا جع�ل�ھ�ا ت�ت�ج�ھ ن�ح�و ال�غ�ن�اء 
ساعدھا في ذلك أتجاه الشعراء والملحنون إلیھا واالھ�ت�م�ام 
بموھبتھا ومن ھؤالء أكرم أحمد، وكمال نص�رت ال�ذي ذاب 
بھا حباً وخلدھا في دیوانھ الشعري الذي ط�ب�ع ب�ع�د م�وت�ھ، 

وف�ي  1926وقد عملت زكیة في ملھى حسن ب�ط�اط س�ن�ة 
غادرت العراق ال�ى مس�ق�ط رأس�ھ�ا ح�ل�ب وق�د  1950سنة 

إنھا تمتلك رق�ة وج�اذب�ی�ة وص�وت�ھ�ا ” وصفھا العالف قائالً 
  “ .یدخل أعماق القلوب فیبعث فیھا شجى وغراًما

وعلى الرغم من ان زك�ی�ة ق�د غ�ادرت ال�ع�راق ف�ق�د ك�ان�ت 
والتزال تعتبر من مطربات ال�ع�راق األوائ�ل وھ�ي ص�اح�ب�ة 

 وین رایح وین.األغنیة المشھورة 
  بدریة انور (أُم العبایة)

أن تجلس  1928طلبت من صاحب ملھى (نزھة النھر) عام 
على المسرح للغناء وھي مرتدیة ال�ع�ب�اءة ال�ب�غ�دادی�ة، وم�ا 
كان من صاحب الملھى إال ال�رض�وخ ل�ھ�ا وع�ل�ى أث�ر ذل�ك 
نظمت لھا اغ�ن�ی�ة ب�ع�ن�وان (أم ال�ع�ب�ای�ة)، وھ�ي ال�م�ط�رب�ة 
العراقیة بدریة أنور حیث كانت تتمتع بصوت رخیم وج�م�ال 
أخاذ، وھي مطرب�ة ت�ع�ل�ق�ت ب�األغ�ان�ي ال�ع�راق�ی�ة األص�ی�ل�ة 
فكرست جھودھا لحفظ ھذه األغاني وتردی�دھ�ا ع�ل�ى ال�دوام 
حتى قدر لھا ان ت�غ�ن�ي ف�ي مس�ارح ال�م�ق�اھ�ي وال�م�الھ�ي. 

  فأصبح صوتھا وغنائھا حدیث األوساط الغنائیة والشعبیة.
 

  (عفیفة وزنوبتنا بالوادي)
تشكل عفیفة اسكندر العصب الرئی�س ف�ي ت�رس�ی�خ م�الم�ح 

السبعینات كانت   األغنیة العراقیة ذات النكھة البغدادیة فإلى
عفیفة تقف في الساحة الغنائیة وتعطي ماھو جدید ومتمیز. 

  فھي تمثل روح الغناء الشعبي.
ولدت عفیفة اسكندر في العشری�ن�ی�ات ف�ي ال�م�وص�ل وس�ط 
عائلة فنیة و وقفت على المسرح عن ط�ری�ق الص�دف�ة ف�ق�د 
مرضت والدتھا فطلب منھا ان تحل محلھا وماكان م�ن�ھ�ا إال 
ان قدمت اغنیة (زنوبتنة بالوادي) واغنیة (یاجارة ال�وادي) 
وفي غمار رحلتھا مع الفرقة تعرف علیھا رئیس احد الفرق 
المسرحیة ویدعى اسكندر، فأقن�ع وال�دت�ھ�ا ب�ال�زواج م�ن�ھ�ا 

  فوافقت وكان لھ الفضل في ابرازھا كمطربة.
 

  (صوت فرجة بنت عباس)
من األصوات ال�ن�س�وی�ة ال�ب�ارزة ف�ي غ�ن�ائ�ھ�ا ال�م�رح�وم�ة 
(صدیقة المالیة) التي استطاعت ان تج�د ل�ھ�ا م�ك�ان�اً ب�ارزاً 
ومرموقاً بین األصوات التي عاصرتھا، على الرغم من انھا 
خریجة الوسط الشعبي، الذي كانت ط�ق�وس�ة ت�ن�ح�ص�ر ف�ي 
األفراح والتعازي حیث ك�ان�ت ت�ق�ام ال�ع�زاءات وال�ن�دب ف�ي 
البیوت، فكان ص�وت (ف�رج�ة ب�ن�ت ع�ب�اس) وھ�ذا أس�م�ھ�ا 
األصلي ینطلق من بیت إلى بیت یشدو لیفرح ویبكي في ان 
واح�د وق�د ق�در ل�ھ�ذه ال�ف�ت��اة ان تص�ب�ح ن�ج�م�ة ال�م�الھ��ي 
والمسارح. وان یت�وف�ر ل�ھ�ا وق�ت خ�اص ف�ي دار اإلذاع�ة 

. وال�ذي 1936العراقیة لتقدم أغانیھا الشعبیة المحببة سنة 
 1909یتفحص الوثائق، یعرف أن صدیقة المالی�ة م�وال�ی�د 

في بغداد، ومن بیوت الندب غنت في ملھى الشورج�ة وف�ي 
بزغ نجم ھذه المطربة التي ھ�ام ب�ھ�ا أك�ث�ر م�ن  1918عام 

شخص من مشاھیر عص�رھ�ا، س�ج�ل�ت ع�ل�ى االس�ط�وان�ات 
مجموعة كبیرة من األغاني منھا (األفندي) (خ�دري ال�ج�اي 

(ال��ج�ار خ�وی��ة ال��ج�ار) و (ع�ل��ى جس��ر ال��م�س��ی��ب  خ�دري)
وفي اواخر ایام�ھ�ا ف�ق�دت بص�رھ�ا ول�ج�أت إل�ى  سیبوني).

اإلستجداء في باب شعبة الحسابات في االذاعة لوال المعونة 
  التي كانت تقدمھا االذاعة إلیھا.

............................................. 
ف�ي م�ح�ل�ة  1948ولد في بغداد ع�ام *كمال لطیف سالم : 

دخ�ل ك�ل�ی�ة االداب   (بني سعید) من محالت بغداد القدی�م�ة،
فرع اللغة العربیة وتخرج منھا، عمل في جریدة ال�م�ج�ت�م�ع 
في الستینات وفي جریدة الراصد ثم انتقل للعمل في االذاع�ة 
والتلفزیون واشتغل ف�ي م�ج�ل�ة ف�ن�ون وال�ف ب�اء، وك�ذل�ك 
مارس الكتابة في مجالت عدیدة منھا مجلة االداب وال�ب�ی�ان 
والھالل ثم شغل منصبا اثناء عملھ في االذاعة رئی�س قس�م 
المنوعات وعمل كذلك ف�ي ق�ن�اة ال�ن�ھ�ری�ن ورادی�و ال�ن�اس 

،  صدرت لھ كتبا عدیدة نذكر منھا: الرحیل على ج�واد ادھ�م
األحراش (مجموعة قصصیة) (خی�م�ة م�ن ال�رم�ال) (ن�اظ�م 
الغزالي سفیر األغنیة ال�ع�راق�ی�ة) (اع�الم ال�م�ق�ام ال�ع�راق�ي 

 ورواده) (مغنیات بغداد) (صور بغداد).

   اء اا ر 
  ب ت اد 

 
  رند علي األسود/ العراق/ بغداد
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یضع األقالم زرقاء في جیبھ و ی�أخ�ذن�ي م�ع�ھ إل�ى الس�وق..یض�ع�ن�ى 
أمامھ علي العجلة في طریق ال یستغرق خمس دقائق و لكنھ ی�ق�ط�ع�ھ 
في ربع ساعة بعد أن یطرق أبواب الجیران لعلھم یحتاجون شیئا م�ن 

 ..بینما ألعب أنا في جرس العجلة الصیني… السوق
یدردش مع بائع التفاح فیخبره البائع عن أوالده في الدراسة. . بینما  

یدفع عمي أنسى الحساب.. یخرج األقالم من جیبھ ویع�ط�ی�ھ�ا ل�ل�ب�ائ�ع 
قائال :" أقالم فرنساوي أصلي لكى یكتب ب�ھ�ا أوالدك ف�ي االم�ت�ح�ان 
".. . تالحقھ دعوات البائع بینما یحم�ل أك�ی�اس ال�ت�ف�اح و ی�م�ض�ي.. 
یقابل صدیقھ فیصر األستاذ انسي علي دعوتھ للمنزل، و إذ ی�ع�ت�ذر ، 
یقرر ان یعطیھ تفاحة أو اثنتین وھو یضحك قائال :"اتسلي بیھ�م ف�ي 

  .." السكة لحد ما توصل
یتكرر األمر مع صدیق ثاٍن وثالث ورابع.. حتى نص�ل ال�ى ال�م�ن�زل.. 

كیلو ت�ف�اح إل�ى ك�ی�ل�و واح�د ف�ق�ط .. اع�ل�م م�ا  5لیتحول الكیس من 
سیحدث الحقا عندما تكتشف زوجتھ األمر.. فیخبرھا ضاحّك�ا " م�ش 
انتى قلتي ھات نص كیلو".. وھو یضع في جیب�ي ق�ط�ع�ة ش�ی�ك�والت�ھ 

تض�ح�ك زوج�ت�ھ وھ�ي ت�ن�ظ�ر ل�ي وان�ا أك�ل …  حتى ال أف�ت�ن ع�ل�ی�ھ
الشیكوالتھ دلیل الرشوة .. فقد تزوجتھ على عیبھ.. وعیبھ كان الك�رم 

  ..الشدید
تسألھ.. و ماذا سنقدم للضیوف الیوم؟ فیخبرھ�ا ان�ھ س�ی�ص�ن�ع ك�ی�ك�ھ 

 …تلیق بھم
تقترب الساعة من السادسة مساء.. ی�ج�ل�س�ن�ي م�ع�ھ ف�ي ال�ب�ل�ك�ون�ھ  

بالدور األول وھو یأكل قطعھ من الكیكھ السخنة .. بعدھا بدقیق�ة ی�م�ر 
سائق حنطور أسفل العم�ارة.. ف�ی�ش�ی�ر ل�ھ ع�م�ي ق�ائ�ال " ات�ف�ض�ل.. 
فیجیبھ" یزید فضلك".. یخبره أن ینتظر قلیال بینما یضع قطع الكیك�ھ 

یتعجب سائق ال�ح�ن�ط�ور م�ن …  في (الَسبت) وینزلھا لھ من البلكونة
الموقف و لكنھ یأخذ الكیكة و ینصرف بین�م�ا أس�م�ع دع�وات�ھ ل�ع�م�ي 

أسأل عمي : أتعرفھ ؟.. …  مستمرة حتي بعد دخولھ الشارع الجانبي 
فینظر لي قائال (ال و لكنھ م�ر ف�ي الص�ب�اح ح�زی�ن�اً واآلن أیض�ا ھ�و 

  ...)!..حزین.. یبدو انھ لم یسترزق الیوم
اضحك الني اعرف ما سیحدث الحقا من زوجتھ عندما ت�ك�ت�ش�ف أن�ھ 
حتى الكیكة قدمھا للغرباء .. و لم یَبْق شٌئ للضیوف.. . لذا أتسلل م�ن 

ك�ده تس�ی�ب … "  منزلھ وأعود إلى بیتي وانا أسمعھ ینادیني ضاحك�ا
  .." عمك یا جبان

لم تكن تصرفاتھ غریبة علینا.. عرف�ن�اه ق�وی�ا ع�ل�ى ن�ف�س�ھ ب�ط�ری�ق�ھ 
یتعجب البعض منھا .. أخبر زوجت�ھ أن�ھ س�ی�ذھ�ب إل�ى ال�ق�اھ�رة ف�ي 

لی�ع�ود …  مأموریة عمل لمدة أربعة أیام .. جھزت لھ الشنطھ و سافر
لھا محموال على سیارة اإلسعاف لتكتشف أنھ ال توجد مأموریة وإنم�ا 
قد ذھب الى الم�س�ت�ش�ف�ى ب�م�ف�رده وأج�ری�ت ل�ھ ع�م�ل�ی�ة اس�ت�ئ�ص�ال 

… المرارة .. بدون أن یخبر زوجتھ وال إخوتھ الخمسة وال حتى أمھ 
عاش یحمل آالمھ لنفسھ (فكلھ شایل ھمومھ و محدش مستحمل حد ) 
كما كان یقول .. ولكنھ لم یتوقف عن مشاركة آالم اآلخرین.. ھو أول 
من یحضر في المستشفى للسؤال، وآخر من یرحل في الجنازات ب�ع�د 

 ..أن یطمئن أن أسرة المتوفى قد اكلت من األكل الذي صنعھ
كیلومتر ولكن اھ�ت�م�ام�ھ  500كبرت انا و سافرت.. وأصبحت تفصلنا 

  ..بي كان یجعلنى أشعر أنھ في الشقة المجاورة
ھو انسان عرف كیف یضحك على الحیاة و یضحك منھا.. و یضحكن�ا 

 ..في وسط ھمومنا.. و یُفرحنا في وسط متاعبنا
حتى في موتھ...لم یرد أن یتعبنا معھ.. استیقظ صباًحا و شعر بألم في 
صدره، أحس أنھ قد تعب من الدنیا وأشتاق إلى األحبة.. لی�رح�ل ل�ھ�م 

 ..فجأة
بال كالم و ال س�الم و ال وداع... رح�ل ف�ي ص�م�ت .. ل�ی�س�ك�ت ال�ف�م 
الضاحك الى األبد و یصمت رقم تلیفونھ عن الرنین و یخت�ف�ي ص�وت 

و ی�ت�رك�ن�ي ب�ال س�ن�د ی�واس�ی�ن�ي ف�ي … جرس عجلتھ م�ن الش�وارع
 ....الطریق

 …رحل دون أن أخبره أنھ أجمل ما تمت كتابتھ في صفحة حیاتي
 

 وة
  نأم  

 
 صموئیل نبیل أدیب

  مصر

 َعبر َمسافاْت البِحار والْسھول البَعیَدة
  أنادیَِك بأَعلى َصوٍت من ُروحي

  ال تَذَھب بَعیًدا َغلبَني الَشوق
  أفتَْقدتُك أَْكثر مما أَستَطیع

  ! أن أَصفَھُ بالَكلِمات
 أَشتقُت إلیك أَنَت لَحْن الَحیاة

 یتأَلم قَلبّي بَِصمٍت َولّي نَبضٌ  
  یَرتَجْف ُكلما َخْطرَت بِبالي

  َو ُكلما أُفَكر فِیك َحبیبي
 ال أَستَطیع أَن أَنساك لَحْظة
  واِحدة آلني َعشقُت َھواكَ 

   الَعذْب یَُصعد أَنفاسي َمنابع بَوح
 َجرى ِسیول أَنھاَر َشوق وَحنِین
  َرمى بِي إلى ْسفُوِحك الُمخَضرة

 وبیَن ْضلوِعي یَُحرك ِریاحَ 
  َعواطفي َعواْصف الُحبّ 

  وأَنت في أَحضاَن قَلبّي الُمتیَم
 بِمثابِة الُروح التي أَنَشقتْ 

 فَسَكنتَ   من بَیْن َجنبَي
  ِشْغاُف القَلّب منُذ یَوم التَقَینا

 ونَحُن نَحیا ُعشاق من روایِة ُحّب نَادرة
 َكتَبھا لَنا القَدر .. أَنا وأَنت قَلبٌّ واحد

 َولْكني أَرى ُرؤیةَ الُروح
  إنَنا في َھذا الوُجوِد َودیَعة

  فِي النھایَة  أَبداً   نَفتَرق  لَن
 و لَحظَةَ الَسعاَدة .. نُالقِي الَسِكینَة
    الرواِحنا مْن أَحالٍم َمخَملیِة الَھوى
  والُروح أَسیرة الَصمْت والْذكَریات

  َحبیبي .. ُعد إليَّ قَریباً 
   فَقْد طَاَل الِغیابْ 

 تَولعاً   َزادنَي الَشوْق والَحنیِن
  .. فِیْك وِھیامْ 

  بِرُغِم ُكل الَمسافاْت والُمحیطاتْ 
   بِروحي  امتََزجْت ُروحكْ 

  َوبَعد إن تَساقَطْت أَیامي
     َعلى بَاِب إنْتظارك

  أُرسُل إلیَك َعبیر ُحبّي وَحناني
  في َغیاْبك  أَبحُث َعْنكَ 

 وأَنت تَْسُكن بَیَن َجنِباُت ُروحي
  ویأَخُذني الَشوق إلْیك

 بِكِل َحرارة العْشق وُشعلة الَغرام
  فِداَك الُروح لَو تُرِضیك ُروحي

  أَبعُث لََك سالماً وَرسائُل ُحبٌّ واشْتیاق
  لَطیُف البُروَدة  إذا ْكنَت تَشعر بِنَسیٍم َعلیل
 في الَمنام یُالمس َوجنَتَیك

 فَتأَكْد إنَني أَرَسلُت لَكَ 
 أَلَف قُبلة فِي ُكل یَوٍم ولَیلَة

   أُحُن إلیَك فَأنَت الَحناْن واألَمان 
  وأَھذي بِك في یَقظَتي وَمنامي

   أَبحُث َعْنَك بَین َھمَساتي وأَشعاري
 فاَض َحنیني لِرؤیَتك أین أَنَت َحبیبي

   فَبُعدَك ُمؤلِم َعنيّ  فِیَك َجنَّ جنُوني
  وتَعلقُي فِیَك إحتِراْق قَلبّي
  َكیف القَلّب یَنَساك َحبیبي

 اًــبــحُـِـّي لیَت أَھدفي لَیالي العْشِق 
  ــقاتْ العشْـم لَمسـِ یَرس

  َحالوةَ ُحبّك َشغفاً   َوقْد ْذقتُ 
 یا ُروح الِمسك وطَعْم الُسَكر

 فَبدونِك ُروحي تَنقَسم َعلى َشطَرین
    في نَبَضھا التأَوه واإلحتِراق

 ال تَستَطیْع ْمواَصلة َسھَر اللَیالي
 لَك ُروحي تُقِیم اللَیل وتَْقعُده

    كَل ْحضور َجمیِل  یا َسبب
   الیَوم َضاق َصدري َعلَیك

 لماذا تَركتَنْي أُعانِي أَلم الوْحدة
   بعَد َھذا الِغیاب 

   وأَنا َضائعةٌ في بَحِر َمشاِعر الَغرام
  قَاسي جداً   واشْتیاقِي لَكَ 

 ِمْن أَْصَعب الَمشاِعر تَحتَدم َداْخلي
 لَما یَعتَرْیني  َكبرَكان َھائِج

َد الْجنُون   الَوْجُد حَّ
 وأَراَك َكاألَْحالم حقًا أَمیر

  في َمملََكتي تُداْعب أَْحالمي
   تَْسُكن قَِصص عْشقِي وَحنَینِي

  یَختَلطُ بَِجمال الُروح والْشجون
  والحُضور  وفِي َخیالي

  أَنَت أمیٌر تُغرینِي بِالُحبِّ تُناِدیني
    تَھتَز أَرَكاني تُالمس ْجدراُن ُروحي

 وال َھانَتْ   ما ْغبَت َعْن بَالي
  ذْكرى حلٌم أَن أَراك دوماً بِْقربي

  أُفیُض شوقًا یَتعَدى الْحدوَد والَمسافَات
 أَنظُر بَِعیني شرقًا وغربًا

  وأَرى طَیفََك في ْكِل البِقاعْ 
 ویأَخُذني الفُؤاد إلى لُقیاك
   اْنَحنیُت نَحوَك أُلقِي َعلْیك

  َسالٌم ِمن قَلبّي وَحنانِي وأَلُف َسالم
 َوكل یَوم َمعك أَْغزل ْخیوط

  الُحّب والوِد من أَجلَِك ألوانًا
   دافِئة الَوْصل في َھواك

 تُخاْطُرني ِریَشتُك وأَلوانُك
  فِیھا ْقَصص ألَف لَیلة ولَیلة

 الُحّب فِیھا ُمباْح إلى َوجِھ الَصبَاح
  قَلبيّ   َوفِي الَمساِء تَمَسح َعلى

   وتَغْمُرني  بكِل دْفء الَمشاِعر 
  ألرتَشْف ِمْن ِرضابَِك َحتى أَرتَوي

  تُكفِیني ِمْنك إبتَسامةُ ُمَحیاك
  تَشرُق كالَشمِس لتُخبًرني

  كُل یَوم أَشواقِي تُلقِي
 .الَسالم  علیكِ 

اَ َْ    
 
 
 

 دنیا علي الحسني
  العراق  

  العمل الفني بریشة الفنان إیاد الموسوي/العراق
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